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٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

املــقــدمــة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــــ�اد  تــقــبــل  ٭ ل 

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ل ترد لأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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ال�سهر الكرمي ،، ف�ساءات الت�سامح ..

اأجل  املبارك من  العامل كله ينتظرون �شهر رم�شان  امل�شلمني يف بالد  اأن  اأحد على  ل يختلف 

املزيد من العبادة و من اأجل املزيد من ال�شدقات و اجلود و العطاء و الت�شامح ..

اإنه �شهر العبادة و العمل ال�شالح، و من هذا املنطلق نرى باأن الت�شامح يخ�شّر و ُيخ�شُب يف 

هذا ال�شهر املبارك، لأن ال�شتثمار به يحقق فوائد ل ح�شر لها، و لأن عوائده تزهر يف امل�شاعر و 

النفو�ض، و تنعك�ض اإيجابيات الت�شامح على مناحي احلياة كلها فتزداد العالقات الجتماعية قوة 

و متا�شكًا، و رقي العالقات الإن�شانية و القت�شادية، و نهو�ض م�شاعر امل�شداقية و الود و التقدير.

اإن م�شطلح الت�شامح ، م�شطلح ينري يف النفو�ض كما تنري اإن�شانية الإن�شان يف �شهر العبادات، 

الت�شامح يف هذا  اأهمية تعزيز م�شطلح  �شهر ال�شوم و الطاعات، و لعل من املفيد احلديث عن 

ال�شهر و تكري�شه و التاأكيد عليه ب�شبب فاعليته و ب�شبب تاأثريه الكبري يف حياة الب�شرية.

اأعلنت عن  اأفلحت دولة الإمارات العربية املتحدة وطننا العزيز الغايل عندما  اأ�شابت و  لقد 

اأن هذا العام عام الت�شامح بعد عام زايد و عام اخلري لتحقيق ال�شمولية و التكامالية يف املجتمع 

الإماراتي الذي ل يحيد عن ال�شدراة يف اأمور ل ح�شر لها، اإنها فر�شة ذاتية و اأ�شروية و جمتمعية 

ل�شتثمار معاين الت�شامح و دللته يف احلياة للو�شول اإىل الأمنوذج املثايل لي�ض يف الوطن العربي 

فح�شب بل يف العامل اأي�شًا.

و مع اإطاللة �شهر رم�شان املبارك ل ي�شعني اإل اأن اأبارك لقيادتنا الر�شيدة و �شعب الإمارات 

الويف ،، و كل عام و الإمارات بخري

منذر حممد بن �شكر

الفتتاحية
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حاكما ال�شارقة وراأ�س اخليمة ُيد�شنان طريق خورفكان بتكلفة 6 مليارات درهم

ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  ــن  ــش د�

القا�شمي  بن حممد  �شلطان  الدكتور 

ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة، 

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ُيرافقه 

املجل�ض  ع�شو  القا�شمي،  �شقر  بن 

الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة، وبح�شور 

بن  حممد  بــن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 

ونائب  عهد  ويل  القا�شمي،  �شلطان 

خورفكان  طــريــق  الــ�ــشــارقــة،  حــاكــم 

�شمن �شبكة الطرق الأحدث يف دولة 

الإمــارات، والأهــم من نوعه، والذي 

ميــتــد عــلــى طـــول 89 كــيــلــومــرًا من 

ال�شارقة  يف  العابر  الإمـــارات  �شارع 

خورفكان،  يف  �شي  وادي  ميدان  اإىل 

بتكلفة بلغت 6 مليارات درهم تقريبًا.

امل�شروع  يقلل  اأن  املتوقع  مــن  و 

يربط  الــذي  وال�شراتيجي  احليوي 

ب�شورة  ال�شارقة  مبدينة  خورفكان  مدينة 

مبا�شرة عرب ال�شحارى وال�شهول يف ق�شمه 

الثاين  ق�شمه  و   كيلومرًا   65 بطول  الأول 

وقت  من  اجلبال  عرب  كيلومرًا   24 بطول 

دقيقة. الرحلة بني املدينتني اإىل 45 

حاكم  ال�شمو  �ــشــاحــب  الــتــقــى  و  هـــذا 

راأ�ــض  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مــع  ال�شارقة 

�شمن  كـــدرا  منطقة  تقاطع  عند  اخليمة 

تقاطعات  �شويًا  تفقدا  ثم   ، الطريق  نطاق 

طريق خورفكان واأنفاقه  وممراته ال�شفلية 

املــمــتــدة بــطــول الــطــريــق الــــذي ميــر عرب 

ويتاألف من   ، واجلبال  وال�شهول  ال�شحراء 

 5 و  الأر�ــض  حتت  معابر   7 و  تقاطًعا   14
ونفق   ، 1300 مر  الروغ بطول  نفق  اأنفاق: 

 300( ال�شاحة  ونفق   ، مر(  الغزير )900 

ونفق  مــر(   1300( ال�شقب  نفق   ، مــر( 

والــذي   ، مــر(   2700( الــ�ــشــدرة 

اأطول نفق جبلي مغطى يف  ُيعد 

ال�شرق الأو�شط.

وتوقف موكب �شموهما عند 

حيث  الرفي�شة،  �شد  ا�شراحة 

ا�شُتقبال بعرو�ض العيالة وبع�ض 

الفلكلورية،  الغنائية  اللوحات 

وكــــان يف ا�ــشــتــقــبــالــهــمــا عــدد 

املعايل  واأ�شحاب  ال�شيوخ  من 

ال�شعادة  واأ�ــشــحــاب  الــــوزراء، 

روؤ�شاء ومديري الدوائر املحلية، 

من  غفري  وجمع  البالد  واأعيان 

وُتعد  خورفكان.  مدينة  اأهــايل 

واحدة  الرفي�شة  �شد  ا�شراحة 

من بني اأهم امل�شاريع ال�شياحية 

ــامــة يف مــديــنــة  ــق الــعــائــلــيــة امل

خورفكان.
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حاكما ال�شارقة وراأ�س اخليمة ي�شهدان العر�س الأول لفيلم  » خورفكان 1507 «

ال�شمو  �ــشــاحــب  �ــشــهــد 

�شلطان  الــدكــتــور  الــ�ــشــيــخ 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بــن 

ــــى حــاكــم  ــــل املــجــلــ�ــض الأع

ال�شمو  و�ــشــاحــب  الــ�ــشــارقــة 

�شقر  ـــن  ب ــود  ــع ــش � ــيــخ  ــ�ــش ال

املجل�ض  عــ�ــشــو  الــقــا�ــشــمــي 

اخليمة  راأ�ــض  حاكم  الأعلى 

بح�شور �شمو ال�شيخ �شلطان 

ــلــطــان  ــــن �ــش ــــن حمـــمـــد ب ب

ونائب  عهد  ويل  القا�شمي 

ــارقــة الــعــر�ــض  ــش ــ� ــم ال ــاك ح

ال�شينمائي  للفيلم  الأول 

 1507 » خورفكان  التاريخي 

اأحداثه وق�شته  امل�شتوحاة   «

للغزو  ــان  ــك خــورف مــقــاومــة   « ــاب  كــت مــن 

الربتغايل �شبتمرب 1507 » ل�شاحب ال�شمو 

ال�شارقة  هيئة  اإنتاج  ومن  ال�شارقة،  حاكم 

 « �شركة  مع  بالتعاون  والتلفزيون  لالإذاعة 

يف  املتخ�ش�شة   « ليميتد  فيلمز  جو  جيت 

الإنتاج ال�شينمائي لالأفالم التاريخية .

تدور اأحداث الفيلم حول ق�شة مدينة 

حتيط  الــتــي  امل�شاملة  ــوادعــة  ال خــورفــكــان 

والبحر  الغربي  اجلانب  من  اجلبال  بها 

غزوات  من  ويحميها  ال�شرقي  جانبها  من 

يــقــع يف  ــــواب  اأب عـــدة  لــه  �ــشــور  الل�شو�ض 

البحر.. ناحية  من  ومفتوح  اجلبال  جانب 

وتربية  وال�شيد  الــزراعــة  اأهلها  وامتهن 

القريبة  الــبــلــدان  مــع  والــتــجــارة  املا�شية 

الأخرى، و�شكنها عدد من القبائل املحلية 

وبع�ض من اأهايل البلدان املجاورة يعي�شون 

جميعًا يف جو من الوئام والتعاي�ض، وكانت 

يف  العربية  هرمز  مملكة  تتبع  خورفكان 

التابع  الــوايل  �شوؤونها  ويدير  الوقت  ذلك 

للمملكة، كباقي املناطق املجاورة.

وي�شور الفيلم يف مقدمته هذه احلالة 

ما  ح�شب  خــورفــكــان  تعي�شها  كانت  التي 

ورد يف مقدمة كتاب �شاحب ال�شمو حاكم 

ال�شارقة، ثم تبداأ الأحداث بالتغري �شريعًا 

املكون  الــربتــغــايل  الأ�ــشــطــول  ظــهــور  عند 

الربتغايل  القائد  يقودها  �شفن  �شت  من 

من  وجمموعة  الــبــوكــريك«  دي  »اأفــونــ�ــشــو 

»�شنبوك«  حمليًا  قاربًا  يطاردون  النبالء 

يحاول الهرب �شماًل ناحية هرمز وعندما 

و�شل خورفكان انعطف خلف جزيرة �شرية 

القر�ض  »جــزيــرة  ت�شمى  مــا  اأو  خورفكان 

قد  الربتغاليني  باأن  الأهايل  ليخرب  حاليًا« 

اقربوا من خورفكان.

املــقــاومــة وعــدم  عــلــى  الأهــــايل  يتفق 

بعدما  خا�شة  الربتغايل  للغازي  الت�شليم 

منا اإىل علمهم ما ح�شل يف املناطق التي 

مر عليها قبل و�شوله خلورفكان.

التايل  اليوم  تبداأ معركة خورفكان يف 

ــزال  والإن الق�شف  بعد  الأ�شطول  لو�شول 

و�شلب  �شبابها  واأ�ــشــر  املدينة  اجتياح  ثم 

»اأفون�شو  اأح�ض  حينما  اإحراقها  ثم  بيوتها 

املناطق  من  املــدد  بو�شول  البوكريك«  دي 

املجاورة خلورفكان.

اأنتجته  ــذي  ال الفيلم  هــذا  يف  �ــشــارك 

اأكرث  والتلفزيون  لالإذاعة  ال�شارقة  هيئة 

التمثيل  طاقم  بــني  مــا  �شخ�ض   300 مــن 

الــعــرب  الــفــنــانــني  الـــذي �ــشــم نخبة مــن 

ــاج،  ــت الإن عمليات  وطــاقــم  والإمــاراتــيــني 

ومتت جميع مراحل ت�شويره على �شواطئ 

ومدينتها  وجبالها  ومزارعها  خورفكان 

ل�شور  م�شابه  �شور  بناء  مت  كما  القدمية، 

التنقيب  مت  الـــذي  الــتــاريــخــي  خــورفــكــان 

املوا�شفات  بنف�ض  بني  ثم  عليه  وعرث  عنه 

والبيوت  الرئي�شية  البوابة  مع  والقيا�شات 

وامل�شجد، كما مت توفري خمتلف الأنواع من 

ال�شفن املحلية التي كانت ت�شتخدم يف تلك 

الفرة الزمنية، بالإ�شافة اإىل بناء �شفينة 

م�شتندين  احلقيقي  باحلجم  برتغالية 

ال�شفن  ملوا�شفات  دقيقة  تاريخية  لوثائق 

ال�شت ليتم ت�شوير م�شاهد حية فيها.

ويهدف �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 

خالل  مــن  القا�شمي  حممد  بــن  �شلطان 

اإىل  املوا�شفات  بهذه  الفيلم  لهذا  اإنتاجه 

بها  قــامــت  الــتــي  املــقــاومــة  فــكــرة  تر�شيخ 

الهامة  الزمنية  الفرة  تلك  يف  خورفكان 

الأجيال  تعريف  واإىل  الــبــالد،  تاريخ  من 

باملعاناة  ال�شباب  فئة  من  خا�شة  احلالية 

ومقاوموها  خورفكان  اأهايل  عاناها  التي 

من الغزو والحتالل الربتغايل الغا�شم.

»خورفكان  لفيلم  الأول  العر�ض  �شهد 

ال�شيخ  من  كل  �شموهم  جانب  اإىل   »1507
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ال�شيخ  ال�شمو  اأكد �شاحب 

�شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 

ــض  راأ� حــاكــم  الأعــلــى  املجل�ض 

الإمـــارات يف  اأن دولــة  اخليمة 

ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب 

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 

ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل« 

مكتوم  اآل  ــد  را�ــش بــن  حمــمــد 

رئي�ض  الـــدولـــة  رئــيــ�ــض  ــائــب  ن

دبــي  حــاكــم  ـــــوزراء  ال جمل�ض 

�شاحب  »واأخـــيـــه  اهلل  »رعــــاه 

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

للقوات  الأعــلــى  القائد  نائب 

اهتمامها  جل  ــت  اأول امل�شلحة 

ورعــايــتــهــا لــ�ــشــعــادة املــواطــن 

واملقيم على اأر�شها من خالل 

ال�شاملة  التنمية  بعجلة  الدفع 

وامل�شتدامة يف كافة القطاعات 

ــذي  احلــيــويــة فــال�ــشــتــقــرار ال

ت�شهده الدولة والبنية التحتية القوية جتعل 

وال�شتثمار،  للعي�ض  للعامل  مق�شدا  منها 

هي  بال�شتقرار  تنعم  الــتــي  فاملجتمعات 

م�شرق  مب�شتقبل  حتظى  التي  املجتمعات 

وواعد لالأجيال احلالية والقادمة.

�شاحب  افتتاح  مبنا�شبة  �شموه  قــال  و 

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 

حاكم  الأعــلــى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 

يف  اجلديدة  امل�شاريع  من  حزمة  ال�شارقة 

ومتطورة  حديثة  ــة  دول بناء  اإن  خورفكان 

اأف�شل  توفري  يف  العامل  دول  اأرقــى  تناف�ض 

اأر�شاه املغفور  اخلدمات ملواطنيها، هو نهج 

اآل نهيان »طيب  ال�شيخ زايد بن �شلطان  له 

ـــاء  ـــه املــغــفــور لــهــم الآب اهلل ثــــراه« واإخـــوان

املوؤ�ش�شني واليوم يوا�شل اأخي �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

هذا  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�شو 

امل�شاريع  من  حزمة  بافتتاح  الر�شيد  النهج 

اإىل  ت�شاف  الــتــي  احلــيــويــة 

 .. اإجنــازات دولتنا احلبيبة 

اإجنازات ج�شدت روؤية قائد 

الإمكانات  كل  �شخر  حكيم 

ــه ورفــاهــيــة  ــائ ــن ــاد اأب ــع ــش لإ�

�شعبه.

ــابــع �ــشــمــوه قــائــال:«  و ت

اأبـــــارك لأخـــي �ــشــلــطــان بن 

حمـــمـــد الـــقـــا�ـــشـــمـــي هـــذه 

الإجنازات العظيمة التي تعد 

لكل  واعــتــزاز  فخر  م�شدر 

م�شاريع  ــــارات..  الإم اأبــنــاء 

يكتب  م�شرفًا  تاريخًا  وثقت 

ت�شحيات  عن  الذهب  مباء 

�شبيل  يف  خــورفــكــان  ــاء  ــن اأب

الر�ـــــض والـــوطـــن حلــظــات 

�شتظل  الإمـــارات  تاريخ  من 

حمفوظة لالأجيال القادمة.

ـــع تــطــويــريــة  ـــاري ـــش مـــ�

وثقافية  واأكادميية  وتنموية 

الفكر  �شلطان  ــة  روؤي حملت 

لأبناء  م�شرق  مل�شتقبل  والثقافة  والتعليم 

كم�شروع  عــمــومــًا  والإمــــــارات  خــورفــكــان 

وم�شروع  اجلديد  خورفكان  ال�شارقة  طريق 

التكنولوجية  للعلوم  العربية  الكــادميــيــة 

والنقل البحري وم�شروع بحريات خورفكان 

ال�شياحية.

التاريخي  التوثيق  امل�شاريع  هذه  توجت 

اإماراتي  العز والفخر لكل  املهم الذي ميثل 

املنطقة  لأهــايل  البا�شلة  املقاومة  ق�شة  يف 

حاكم راأ�س اخليمة : الإمارات اأولت جل اهتمامها ورعايتها ل�شعادة املواطن و املقيم على اأر�شها

دائــرة  رئي�ض  القا�شمي  �شعود  بن  حممد 

املالية املركزية، وال�شيخ خالد بن عبداهلل 

البحرية  املــوانــئ  دائــرة  رئي�ض  القا�شمي 

اأحمد  بــن  �شلطان  وال�شيخ  واجلــمــارك، 

القا�شمي رئي�ض جمل�ض ال�شارقة لالإعالم، 

القا�شمي  عبدالرحمن  بن  �شامل  وال�شيخ 

�شقر  وال�شيخ  احلاكم،  �شمو  مكتب  رئي�ض 

بن حممد القا�شمي رئي�ض جمل�ض ال�شارقة 

ــي، والــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن حميد  ــا�ــش ــري ال

والتنمية  الإح�شاء  دائرة  رئي�ض  القا�شمي 

بن  �شعود  بــن  �شقر  وال�شيخ  املجتمعية، 

�شعود  بن  خالد  وال�شيخ  القا�شمي،  �شقر 

بن �شقر القا�شمي، وال�شيخ �شعيد بن �شقر 

مكتب  رئي�ض  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 

وال�شيخ  كلباء،  مدينة  يف  احلــاكــم  �شمو 

هيثم بن �شقر بن �شلطان القا�شمي نائب 

رئي�ض مكتب �شمو احلاكم يف مدينة كلباء، 

العوي�ض  حممد  بن  عبدالرحمن  ومعايل 

ومــعــايل  املجتمع  ــة  ــاي ووق ال�شحة  ـــر  وزي

الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 

نورة  ومعايل  التحتية  البنية  تطوير  وزيــر 

وتنمية  الثقافة  وزيرة  الكعبي  حممد  بنت 

اأحمد  بــن  ثــاين  الدكتور  ومــعــايل  املعرفة 

الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة.
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حاكم راأ�س اخليمة يكرم الفائزين بجائزة التميز احلكومي يف دورتها الـ 13

كـــــرم �ــشــاحــب 

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو 

القا�شمي  �شقر  بن 

ـــو املـــجـــلـــ�ـــض  عـــ�ـــش

راأ�ض  حاكم  الأعلى 

اخلــيــمــة الــفــائــزيــن 

التميز  جــائــزة   « بـــ 

يف   « احلــــكــــومــــي 

التي  الـ13  دورتــهــا 

يــنــظــمــهــا بــرنــامــج 

�ــــشــــقــــر لــلــتــمــيــز 

احلـــكـــومـــي بــهــدف 

تر�شيخ ثقافة التميز 

العمل  يف  ــــداع  والإب

املوؤ�ش�شي يف حكومة 

راأ�س اخليمة.

وقال �شاحب ال�شمو حاكم راأ�ض اخليمة  

يف  ــداع  والإب والبتكار  التميز  اإن   « كلمته  يف 

العمل املوؤ�ش�شي يعد منظومة متكاملة ومطلبًا 

اأ�شا�شيًا يف موؤ�ش�شاتنا احلكومية لتطوير بيئة 

اجلــودة  معايري  اأعلى  وفــق  احلكومي  العمل 

العاملية التي ت�شتند على التناف�شية امل�شتدامة 

املجالت  يف  الريادة  لتحقيق  علميًا  منهجًا 

التناف�ض  روح  اإذكـــاء  اأهمية  بجانب  كــافــة 

والإيجابية بني خمتلف اجلهات واملوظفني«.

احلقيقية  الـــرثوة  اإن   « �شموه  واأ�ــشــاف 

على  الــقــادرة  ال�شبابية  الطاقات  يف  تكمن 

املفهوم  وتطبيق  والإيــجــابــيــة  التغيري  �شنع 

ال�شامل لالأداء احلكومي املتميز يف بيئة عمل 

اأ�شاليب  ت�شجع على الإبداع والبتكار وتتبنى 

تكنولوجية متقدمة لالرتقاء بخدماتها بعيدًا 

املنطلق  هذا  ومن  البريوقراطي  العمل  عن 

الثاين  ال�شف  قيادات  تاأهيل  �شرورة  نوؤكد 

موؤ�ش�شاتنا  يف  الــوطــن  �شباب  مــن  والــثــالــث 

م�شتقبال  ــقــيــادة  ال دفـــة  لــتــويل  احلــكــومــيــة 

يحتذى  ومنـــوذج  اإلــهــام  م�شدر  لي�شبحوا 

لإخوانهم يف خمتلف اجلهات احلكومية«.

�شقر  برنامج  �شاهم  »لقد  �شموه  وتابع 

احلكومي  التميز  وجائزة  احلكومي  للتميز 

على مدار 13 عاما يف اإبراز العديد القيادات 

اليوم  وهــم  املحلية  حكومتنا  يف  ال�شبابية 

موؤ�ش�شاتنا  يف  الوطني  العمل  يــديــرون  مــن 

�شك  ل  ومما  واقتدار  كفاءة  بكل  احلكومية 

موؤخرًا  اخليمة  راأ�ــض  اإمــارة  ح�شول  اأن  فيه 

البنك  تقرير  يف  عامليًا  الأول  املــركــز  على 

الدويل حول �شهولة ممار�شة الأعمال واملركز 

الأول عامليًا يف عدد اإجراءات ت�شجيل امللكية 

التميز  ا�شراتيجيات  الإمــارة  تبني  نتاج  هو 

املوؤ�ش�شي  العمل  رئي�شية يف  والإبداع كركيزة 

وهذا يدعونا اإىل م�شاعفة اجلهود للمحافظة 

يف  وامل�شاهمة  حتققت  التي  املكت�شبات  على 

اإقليميًا  لدولتنا  املرموقة  باملكانة  الرتــقــاء 

وعامليًا«.

راأ�ض  حاكم  ال�شمو  �شاحب  كرم  بعدها 

عبداللطيف  حممد  الدكتور  يرافقه  اخليمة 

خليفة الأمني العام للمجل�ض التنفيذي مدير 

احلكومي  للتميز  �شقر  ال�شيخ  برنامج  عام 

عددهم  البالغ  الفئات  خمتلف  يف  الفائزين 

 270 اإجــمــايل  104 جــهــات ومــوظــفــني مــن 

ــايل يف الــفــيــلــم الــتــاريــخــي  ــغ ــربت لــلــغــزو ال

من  عــدد  جــانــب  اإىل   ،»1507 »خ��ورف��ك��ان 

الن�شب التذكارية واأعمال التنقيب عن �شور 

بطولت  تخلد  التي  التاريخي،  خورفكان 

اأبناء املنطقة ومقاومتهم البا�شلة التي متثل 

دولة  تاريخ  من  مهمًا  وجزءًا  تاريخيًا  رمزًا 

الإمارات«.

واأ�شاف �شموه �شاهمت الروؤية امل�شتقبلية 

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الطموحة 

املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

متطلبات  توفري  يف  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 

ال�شارقة  اإمــــارة  ــاء  ــن لأب الــكــرميــة  احلــيــاة 

ورفع  وال�شتقرار  والأمن  الرفاهية  وحتقيق 

امل�شتوى املعي�شي للمواطنني من خالل تبني 

خطط تنموية م�شتدامة تتما�شى مع التطور 

والتقدم الذي ت�شهده الإمارة وحتافظ على 

الإرث احل�شاري والتاريخي والثقايف.

وتابع �شموه اإن القيادة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة مطلعة على واقع املواطنني 

ــقــاء بــهــذا الــواقــع  ــزمــن لــالرت وتــ�ــشــابــق ال

والو�شول به اإىل اأعلى املراتب، فم�شتهدفات 

الأجندة الوطنية ملئوية الإمارات 2071 التي 

التخطيط ال�شراتيجي وا�شت�شراف  جعلت 

امل�شتقبل منهج عمل ت�شتند عليه الدولة يف 

من  م�شتفيدة  القت�شادية،  الريادة  حتقيق 

قطاعاتها  وتنوع  املتطورة  التحتية  بنيتها 

القت�شادية املختلفة.
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م�شاركة  حكومية  جهة  و18  مر�شحا 

فئات  خمتلف  يف  احلالية  الـــدورة  يف 

املــديــر  فــئــات  �شملت  الــتــي  ــزة  اجلــائ

والإداري  املتميز  والأخ�شائي  املتميز 

والــوحــدة  الوظيفي  والــتــفــوق  املتميز 

التنظيمية املتميزة.

اخلدمات  دائــرة  �شموه  كــرم  كما 

فئة  يف  الأول  باملركز  بفوزها  العامة 

اجلهة احلكومية املتميزة يف التح�شني 

اخلدمي  امل�شروع  فئة  وعن  املوؤ�ش�شي 

النيابة  دائــرة  فازت  املتميز  امل�شرك 

العامة  القيادة  مــع  بالتعاون  العامة 

احلكومة  وهيئة  اخليمة  راأ�ض  ل�شرطة 

حمايتك«..  »م�شروع  عن  الإلكرونية 

القت�شادية  التنمية  دائرة  فازت  كما 

دائــرة  و  اخليمة  راأ�ـــض  غرفة  مــع  بالتعاون 

»با�شر  م�شروع  عــن  اخليمة  راأ�ـــض  حمــاكــم 

اأعــمــالــك« وعـــن فــئــة املـــبـــادرة املــتــمــيــزة يف 

تر�شيد تكلفة اخلدمات فازت مبادرتان هما 

»الرقابة البيئية عن بعد« لهيئة حماية البيئة 

حماكم  لدائرة  ورق«  بال  و«حماكم  والتنمية 

راأ�س اخليمة.

حت�شني  يف  املتميزة  املــبــادرة  فئة  ويف 

»املحطة  مــبــادرة  ـــازت  ف جـــودة اخلــدمــات 

الواحدة« لغرفة راأ�ض اخليمة .. بينما فازت 

املــوارد  اإدارة  يف  حكومية  جهة  اأف�شل  بفئة 

فئة  اأما  العامة  اخلدمات  دائــرة  واملمتلكات 

اأ�شعد بيئة عمل فقد فازت بها دائرة التنمية 

القت�شادية وكاأف�شل جهة حكومية يف تقدمي 

اخليمة  راأ�ــض  مناطق  هيئة  فــازت  اخلدمات 

القت�شادية.

وكرم �شاحب ال�شمو حاكم راأ�ض اخليمة 

خا�شًا  تكرميًا  واللجان  اجلهات  من  عــددًا 

وهي   2018 خــالل  املميزة  اإجنازاتهم  على 

ــاد اخلــا�ــض  ــي ــب ــالأومل جلــنــة راأ�ــــض اخلــيــمــة ل

ودائرة  البتكاري  الكورني�ض  وجلنة مهرجان 

املحاكم حل�شولها على املركز الأول عامليا يف 

تقرير  التجارية يف  بالق�شايا  الف�شل  �شرعة 

البنك الدويل حول �شهولة ممار�شة الأعمال 

البلدية  دائــرة  اإىل  اإ�شافة  اخليمة  راأ�ــض  يف 

عدد  يف  عامليا  الأول  املركز  على  حل�شولها 

التقرير  نف�ض  يف  امللكية  ت�شجيل  اإجـــراءات 

ودائرة املالية حل�شولها على جائزة ال�شارقة 

للمالية العامة 2019 .

اأقيم  الـــذي   - احلــفــل  فــقــرات  و�شملت 

اخليمة  راأ�ــض  يف  الثقايف  املركز  م�شرح  على 

�شقر  ال�شيخ  برنامج  لإجنـــازات  عر�شاً   -

بح�شور   2018 عام  خالل  احلكومي  للتميز 

روؤ�شاء ومدراء اجلهات احلكومية واخلا�شة 

وموظفي حكومة راأ�ض اخليمة بالإ�شافة اإىل 

وكبار  الإمــارة  مــدراء اجلهات الحتادية يف 

ال�شخ�شيات.
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�شعود بن �شقر ي�شهد حفل تخرج طلبة اأكادميية راأ�س اخليمة

ال�شمو  �ــشــاحــب  �ــشــهــد 

�شقر  بـــن  ــعــود  �ــش الــ�ــشــيــخ 

املجل�ض  عــ�ــشــو  الــقــا�ــشــمــي 

اخليمة  راأ�ــض  حاكم  الأعلى 

الثقايف  املركز  م�شرح  على 

تخريج  حفل  اخليمة  براأ�ض 

ع�شرة  الثانية  املرحلة  طلبة 

اخليمة  راأ�ــض  اأكادميية  من 

ــغ  ــال ــب ال  -2019  2018
عددهم 65 طالبا وطالبة.

ال�شمو  �ــشــاحــب  وثــمــن 

خالل  اخليمة  راأ�ــض  حاكم 

الكبرية  الإجنـــازات  احلفل 

ــتــي حتــقــقــت يف الــقــطــاع  ال

راأ�ـــض  ــــارة  اإم يف  التعليمي 

من  عــدد  ا�شتقطاب  خــالل  مــن  اخليمة 

املوؤ�ش�شات التعليمية الرائدة عامليًا وتعزيز 

الإمــــارة  يف  التعليمية  التحتية  الــبــنــيــة 

عن  ف�شال  التكنولوجية  الو�شائل  باأحدث 

اعتماد املناهج التعليمية احلديثة القادرة 

احلديث  الع�شر  تطورات  ا�شتيعاب  على 

روؤية  تتطلب  حتديات  من  يحمله  ما  بكل 

التنمية  مــ�ــشــرية  ملــوا�ــشــلــة  ا�شت�شرافية 

ال�شاملة وحتقيق طموحات وتطلعات اأبناء 

الوطن.

وقال �شموه : » اإن التعليم هو ال�شتثمار 

لتاأهيل  خالله  من  ن�شعى  الــذي  احلقيقي 

�شباب الوطن ملواكبة التطورات املت�شارعة 

املجالت  خمتلف  يف  العامل  ي�شهدها  التي 

والتقني  التكنولوجي  التقدم  اأهمها  من 

القادة  من  اأعددنا جياًل  قد  نكون  وبذلك 

دولة  روؤية  لتحقيق  وعمليًا  علميًا  املوؤهلني 

اأحــد  ور�شخنا  اخليمة  ـــض  وراأ� الإمــــارات 

عليها  قامت  التي  الوطنية  الثوابت  اأهــم 

دولتنا وهو النهو�ض بالعملية التعليمية اإىل 

م�شاف الدول املتقدمة عامليا«.

خالل  من  ن�شعى   «  : �شموه  اأ�شاف  و 

الروؤية اخلا�شة بالواقع التعليمي يف اإمارة 

التعليمية  العملية  جعل  اإىل  اخليمة  راأ�ــض 

اأعلى  وفق  بالثقة  جتربة ح�شارية جديرة 

التميز  ثقافة  تر�شيخ  و  الدولية  املعايري 

اأبنائنا  وت�شجيع  التعليمية  موؤ�ش�شاتنا  يف 

التلقني  دهاليز  من  اخلــروج  على  الطلبة 

ــار ومــد  ــك ــت ـــــداع والب اإىل فــ�ــشــاءات الإب

خمتلف  من  اأقرانهم  مع  املعرفة  ج�شور 

معهم  حاملني  والثقافات  الدول 

وتطلعات  وطموحات  اأحالمهم 

دولتهم واأ�شرهم«.

اأهــنــئ   «  : �ــشــمــوه  ــــال  ق و 

الإجناز  بهذا  اخلريجني  اأبنائي 

رحلة  موا�شلة  اإىل  واأدعـــوهـــم 

يف  حياتهم  يف  والتميز  التفوق 

تتطلب  التي  اجلامعية  املرحلة 

لتحقيق  واملثابرة  الدوؤوب  العمل 

بناء  و  ال�شخ�شية  اأحــالمــهــم 

اأهنئ  كما   .. املهني  م�شتقبلهم 

اأبنائهم  بتفوق  الأمـــور  ــاء  ــي اأول

ــــذي يــعــد ثــمــرة مـــن ثــمــار  و ال

الــدائــم  وحــر�ــشــهــم  متابعتهم 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد العر�س اجلماعي لـ 84 عري�شًا من اأبناء الوطن

ال�شمو  �ــشــاحــب  �شهد 

بـــن �شقر  �ــشــعــود  الــ�ــشــيــخ 

املجل�ض  ع�شو  الــقــا�ــشــمــي 

ــــــض  الأعـــــلـــــى حــــاكــــم راأ�

بالعر�ض  الحتفال  اخليمة 

على  اأقيم  الــذي  اجلماعي 

نفقة �شعادة جوعان مبارك 

�شالة  يف  املــزروعــي  فا�شل 

منطقة   « يف  متوحد  البيت 

اخليمة  راأ�ـــــض  يف   « اأذن 

من  عري�شًا   84 مب�شاركة 

اأبناء الوطن.

و�ـــــشـــــافـــــح �ـــشـــاحـــب 

اخليمة  راأ�ــض  حاكم  ال�شمو 

ومباركاً  مهنئاً  العر�شان 

لهم ولذويهم بهذه املنا�شبة 

زوجية  حياة  لهم  ومتمنيا 

واأ�شرية �شعيدة.

حــ�ــشــر حــفــل الــعــر�ــض 

خالد  ال�شيخ   .. اجلماعي 

بن �شعود بن �شقر القا�شمي 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

والتطوير  ال�شتثمار  مكتب 

وكبار  ال�شيوخ  مــن  وعـــدد 

واملــ�ــشــوؤولــني  ال�شخ�شيات 

ـــاء  ـــن ـــبـــالد واأب واأعــــيــــان ال

القبائل.

املزروعي  فا�شل  مبارك  وقال جوعان 

الدولة  يف  اجلماعية  الأعــرا�ــض  اإقامة  اإن 

العظيمة  املــــبــــادرات  مـــن  طــيــبــة  بـــــادرة 

اآل  �شلطان  بــن  ــد  زاي ال�شيخ  لــه  للمغفور 

القيادة  وتوا�شل  ثــراه«  اهلل  »طيب  نهيان 

مو�شحا  نهجه..  على  ال�شري  الر�شيدة 

التكاليف  من  احلــد  هو  منها  الهدف  اأن 

الأمل  واإعطاء  والعنو�شة  للزواج  الباهظة 

لل�شباب وت�شجيعهم على الزواج من بنات 

الوطن والتقليل من النفقات على العر�شان 

واأولياء اأمورهم.

واأعـــــــرب الـــعـــر�ـــشـــان عـــن �ــشــكــرهــم 

راأ�ــض  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديرهم 

للعر�ض  وتــ�ــشــريــفــه  ــوره  ــش ــ� حل اخلــيــمــة 

اجلماعي م�شيدين باحلر�ض الكبري الذي 

مل�شاركة  الر�شيدة  الــدولــة  قــيــادة  توليه 

منا�شباتهم  جميع  يف  اأفراحهم  املواطنني 

موؤكدين اأن مثل هذه الفعاليات من �شاأنها 

والتخفيف من  الرابط الجتماعي  زيادة 

اأعباء الزواج على اأبناء الوطن كما ت�شاهم 

يف بناء اأ�شرة اإماراتية مرابطة.

على توفري بيئة وحا�شنة للتفوق و النجاح 

للخريجني » .

راأ�ض  ال�شمو حاكم  بعدها قام �شاحب 

اخليمة بتكرمي اخلريجني واخلريجات ..

خدمة  يف  التفوق  دوام  للجميع  متمنيًا 

وطننا الغايل حتت رعاية قيادتنا الر�شيدة.

الأكادميية  اإدارة  تقدمت  جانبها  من 

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  بال�شكر 

و  املتوا�شل  القا�شمي على دعمه  بن �شقر 

بالأكادميية وحر�شه على  الدائم  اهتمامه 

مع  يتوافق  مبا  الدرا�شية  املناهج  تطوير 

اأف�شل املعايري الدولية ما جعل الأكادميية 

تقدمًا  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اأهــم  ــدى  اإح

راأ�ــض  اإمــارة  التعليم يف  قطاع  وتــطــوراً يف 

اخليمة.
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حاكم راأ�س اخليمة يطلع على نتائج تقرير البنك الدويل عن �شهولة ممار�شة الأعمال يف الإمارة

ال�شمو  �ــشــاحــب  اأكـــد 

ــن �شقر  �ــشــعــود ب الــ�ــشــيــخ 

املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 

الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة 

اأهمية املقايي�ض واملوؤ�شرات 

ــة الـــ�ـــشـــادرة عن  ــي ــدول ال

ـــظـــمـــات و  خمـــتـــلـــف املـــن

الهيئات العاملية يف توجيه 

احلكومي  العمل  منظومة 

يف الإمارة و ذلك لدورها 

جناح  و  فاعلية  قيا�ض  يف 

بالإمارة  لالرتقاء  اجلهود 

و الو�شول بها اإىل م�شاف 

الدول املتقدمة.

ـــــــك خــــالل  جـــــــاء ذل

ح�شور �شموه عر�شًا حول 

نتائج تقرير البنك الدويل 

ــة  ــش ــة ممــار� ــول ــه ــش عــــن �

اخليمة  راأ�ــض  يف  الأعمال 

ــمــو الــ�ــشــيــخ  ــور �ــش بــحــ�ــش

حممد بن �شعود بن �شقر 

راأ�ــض  عهد  ويل  القا�شمي 

الدوائر  ومديري  اخليمة 

والــهــيــئــات احلــكــومــيــة يف 

ــــذي اأظــهــر  الإمــــــارة و ال

تقدمًا ملحوظًا يف النتائج 

من  العديد  م�شتوى  على 

املوؤ�شرات.

راأ�ــض  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأ�ــشــاد  و 

خمتلف  يف  العمل  فــرق  بجهود  اخليمة 

النتائج  وثمن  املحلية  واملوؤ�ش�شات  الدوائر 

 .. املا�شية  املرحلة  خــالل  حتققت  التي 

موؤكدًا اأهمية موا�شلة هذا اجلهد لتطوير 

من  وال�شتفادة  احلكومي  العمل  منظومة 

الدولية  املنظمات  عن  ال�شادرة  التقارير 

ومتابعتها ب�شكل دائم.

و حققت اإمارة راأ�ض اخليمة تقدما يف 

نتائج تقرير البنك الدويل لعام 2018 يف 

اإىل املركز  القت�شاديات املحلية بتقدمها 

ال�30 بعد اأن كانت يف املركز 45 يف 2016 

رئي�شية  موؤ�شرات  اأربعة  قيا�ض  لدى  وذلك 

وتراخي�ض  التجارية  الأعــمــال  بــدء  هــي 

واإنــفــاذ  العقاري  والت�شجيل  الإنــ�ــشــاءات 

العقود. 

يــاأتــي هــذا الإجنـــاز متا�شيًا مــع روؤيــة 

اخليمة  راأ�ــــض  روؤيــــة  و   2021 الإمـــــارات 

�شاحب  توجيهات  ظل  يف  ال�شراتيجية 

و  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 

بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  متابعة 

�شقر القا�شمي.

اإمارة راأ�ض اخليمة تقدمًا  كما حققت 

الفرعية  املــوؤ�ــشــرات  من  العديد  يف  لفتًا 

يف  امل�شتغرق  الــوقــت  موؤ�شر  اأهمها  كــان 

بلغ  الــذي  التجارية  الق�شايا  يف  الف�شل 

160 يومًا والذي يعد الأ�شرع على م�شتوى 
العامل اإ�شافة اإىل عدد الإجراءات املتعلقة 

بالت�شجيل العقاري وهو اإجراء واحد فقط 

والذي ي�شاهي اأهم الإقت�شاديات العاملية 

وي�شتغرق هذا الإجراء يومًا واحدًا فقط و 

.. فيما  العامل  الأ�شرع على م�شتوى  يعترب 

13 نقطة  البناء  حقق موؤ�شر �شبط جودة 

يف حني اأن الأعلى يف العامل هو 15 نقطة.

و اأ�شار التقرير اإىل تفوق راأ�ض اخليمة 

على  الفرعية  املــوؤ�ــشــرات  مــن  العديد  يف 

م�شتوى دول جمل�ض التعاون.
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�شعود بن �شقر.. القائد املتميز �شمن املوؤمتر العربي لال�شتثمار الفندقي 2019

ال�شمو  �شاحب  افتتح 

ــن �شقر  �ــشــعــود ب الــ�ــشــيــخ 

املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 

الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة 

ع�شر  اخلــامــ�ــشــة  الــــدورة 

للموؤمتر العربي لالإ�شتثمار 

2019 الذي يقام  الفنديف 

التوايل  الثانية على  للمرة 

يف مركز احلمراء الدويل 

لــلــمــعــار�ــض واملـــوؤمتـــرات 

ــمــة حتت  اخلــي راأ�ـــــض  يف 

اأجــل  مــن  »الــتــوافــق  �شعار 

النجاح«.

ال�شمو  �شاحب  واألقى 

ــــض اخلــيــمــة كــلــمــة يف املــوؤمتــر  حــاكــم راأ�

وخمت�ض  م�شارك   900 من  اأكرث  بح�شور 

و�شركات  العاملية  الفنادق  مالكي  ميثلون 

والت�شغيل وال�شت�شاريني  العقاري  التطوير 

تناول خاللها ما حققته الإمارة من تقدم 

خالل العام املا�شي يف هذا القطاع.

احلكيمة  الـــقـــيـــادة   “ �ــشــمــوه  ــــال  وق

هــي اأ�ــشــا�ــض الرتــقــاء والــتــطــور يف كافة 

بجزيل  اأتــقــدم  فاإنني  لذلك  القطاعات 

ال�شمو  �شاحب  ــي  لأخ والمــتــنــان  ال�شكر 

رئي�ض  نهيان  اآل  ــد  زاي بــن  خليفة  ال�شيخ 

ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “حفظه  الــدولــة 

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 

ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  “رعاه اهلل”  دبي 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

امل�شلحة  لــلــقــوات  الأعــلــى  الــقــائــد  نــائــب 

املجل�ض  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واأخــواين 

يبذلونه  ما  على  الإمـــارات  حكام  الأعلى 

لتنمية وتطوير كافة مناحي احلياة وهو ما 

والزدهار  امل�شتمر  التطور  يف  جليا  يظهر 

الذي ت�شهده الإمارات«.

اخليمة  راأ�ـــض  يف   “ �شموه  واأ�ــشــاف 

هائال  منــوًا  �شهدت  ال�شياحة  ــاأن  ب نفخر 

يف  �شائح  مليون  ال�شياح  عــدد  بلغ  حيث 

العام املا�شي، ولقد �شهدنا تقدمًا وا�شحًا 

يف التعليم وال�شحة وامل�شتوى املعي�شي ومع 

اإ�شراقًا  اأكرث  مل�شتقبل  نطمح  مازلنا  ذلك 

الذي  التنوع  اإىل  �شموه  م�شريًا  ومتــيــزًا.. 

يعد قيمة تناف�شية بالن�شبة لالإمارة، فتنوع 

القطاعات وال�شناعات والفر�ض التجارية 

من  للمزيد  املــجــال  يفتح  وال�شتثمارية 

الإزدهار«.

وقال �شموه “ ن�شعى جاهدين لتحقيق 

روؤيتنا لالرتقاء بالإن�شان واملجتمع ولنجعل 

الأباء  حققه  مبا  فخورة  القادمة  الأجيال 

ولنعرفهم باأهمية دورهم يف اإكمال م�شرية 

التطور التي ت�شهدها الإمارة«.

لال�شتثمار  الــعــربــي  املـــوؤمتـــر  وكــــرم 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب   2019 الفندقي 

املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 

الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة باعتباره القائد 

املتميز ومت منح �شموه اجلائزة ملا حققته 

ومنو  ا�شتثنائية  اإجنــــازات  مــن  الإمــــارة 

وال�شيافة..  ال�شياحة  قطاعي  يف  م�شتمر 

املوؤمتر  جوائز  من  ــزءًا  ج اجلــائــزة  وتعد 

املرموقة  الفندقي  لال�شتثمار  الــعــربــي 

ل�شناعة التاأثري يف قطاع الفنادق.

وقدم اجلائزة ل�شموه كٌل من جوناثان 

ور�شلي رئي�ض “بن�ض” للموؤمترات وموؤ�ش�ض 

املوؤمتر واأمني مكرزل رئي�ض جمموعة لوفر 

الفندقية يف ال�شرق الأو�شط.

وعن ح�شول �شموه على جائزة القائد 

املتميز وذلك �شمن الدورة اخلام�شة ع�شر 

للموؤمتر العربي لال�شتثمار الفنديف 2019 

اإىل ما  “ بالنظر  .. قال جوناثان ور�شلي 

حققته راأ�ض اخليمة يف وقت قيا�شي فاإننا 

التي قدمها  اأن نثمن هذه اجلهود  ارتاأينا 

�شقر  بــن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

حاكم  الأعــلــى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 

مب�شاركة  فخورون  ونحن  اخليمة،  راأ�ــض 

ودعمه  املوؤمتر  لفعاليات  وح�شوره  �شموه 

الالحمدود للقطاع ال�شياحي والفندقي يف 

الإمارة«.

العربي  “املوؤمتر  فــعــالــيــات  وتــعــتــرب 

من�شة   ”2019 الــفــنــدقــي  لال�شتثمار 

 100 من  اأكــرث  خالله  من  يناق�ض  عاملية 

اآخر  العامل  اأنــحــاء  خمتلف  من  متحدث 

م�شتجدات ال�شتثمار الفندقي وما يواجهه 

واعــدة،  م�شتقبلية  وفــر�ــض  حتــديــات  مــن 

اجلــديــدة  العمل  اأ�ــشــالــيــب  وا�شتك�شاف 

هذا  وتــطــور  منــو  م�شرية  لدفع  واملبتكرة 

من  العديد  املــوؤمتــر  ي�شهد  حيث  القطاع 

اجلل�شات التي تعمل على حتليل اجتاهات 

ــة بـــني كــافــة  ــعــالق ــز ال ــزي ــع الأ�ــــشــــواق وت

مواكبة  على  ي�شاعدهم  مبــا  امل�شاهمني 

املتطلبات امل�شتقبلية املتغرية.



العدد: 504 - 5 / 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

13

األخبار

m u n r a k a e

حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل ال�سفري اال�سرتايل

ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

الــ�ــشــيــخ �ـــشـــعـــود بــــن �ــشــقــر 

القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى 

ق�شر  يف  اخليمة  راأ�ــض  حاكم 

�شموه  مبدينة �شقر بن حممد 

�شبايرو  ميلتون  ــر  اآرث �شعادة 

�شفري اأ�شراليا لدى الدولة.

ال�شمو  وا�شتعر�ض �شاحب 

وال�شفري  اخليمة  راأ�ــض  حاكم 

ــقــاء  ــل الأ�ـــــشـــــرايل خــــالل ال

املميزة  الــثــنــائــيــة  الــعــالقــات 

واأ�شراليا  الإمــارات  دولة  بني 

خمتلف  يف  تــعــزيــزهــا  و�ــشــبــل 

الواعدة  والقطاعات  املجالت 

البلدين  م�شلحة  يخدم  مبــا 

ال�شديقني.

ال�شرايل  ال�شفري  واأ�شاد 

مبـــكـــانـــة وعـــمـــق الـــعـــالقـــات 

الثنائية بني البلدين وبالنه�شة 

ــة الــ�ــشــامــلــة الــتــي  ــاري احلــ�ــش

ت�شهدها دولة الإمارات واإمارة 

خمتلف  يف  اخلــيــمــة  ــــــض  راأ�

القطاعات.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري 

الدمنارك

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 

يف  �شموه  ق�شر  يف  اخليمة  راأ�ـــض  حاكم 

مــديــنــة �شقر بــن حمــمــد �ــشــعــادة فــرانــز 

مايكل �شكولدملني �شفري مملكة الدمنارك 

لدى الدولة.

اأوجــه  ا�شتعرا�ض  اللقاء  خــالل  جــرى 

ـــة الإمــــارات  الــتــعــاون املــ�ــشــرك بــني دول

والــــدمنــــارك و�ــشــبــل تــطــويــر الــعــالقــات 

وتعزيزها  القائمة  والقت�شادية  التجارية 

يف اإمارة راأ�ض اخليمة.

وثــمــن �ــشــعــادة الــ�ــشــفــري الــدمنــاركــي 

وال�شتثمارية  التجارية  العالقات  م�شتوى 

مع الدولة ..كما اأ�شاد بالتطور القت�شادي 

املحفز  ال�شتثماري  واملــنــاخ  وال�شياحي 

الذي ت�شهده اإمارة راأ�ض اخليمة.

وتتخذ اأكرث من 40 �شركة من ال�شركات 

ال�شت�شارات  يف  املتخ�ش�شة  الدمناركية 

ــجــارة الــعــامــة ودرا�ـــشـــات  ــت الإداريــــــة وال

وجمــالت  الــتــجــاري  والت�شويق  الأ�ــشــواق 

لها  راأ�ــض اخليمة مقرًا  اإمــارة  اأخــرى من 

لالأ�شواق اخلليجية  و�شولها  تعزيز  بهدف 

وال�ــشــتــفــادة  الأو�ـــشـــط  الــ�ــشــرق  ومنطقة 

مــن الــفــر�ــض ال�ــشــتــثــمــاريــة واخلــدمــات 

راأ�ــض  مناطق  تقدمها  التي  والت�شهيالت 

اخليمة القت�شادية لل�شركات ال�شتثمارية 

فيما بلغ عدد زوار الإمارة من الدمنارك 

بزيادة   2018 يف  زائــر  اآلف   4 من  اأكــرث 

تقدر بحوايل 19 % عن 2017.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س 

جمموعة العمل يف االحتاد االأوروبي

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 

حاكم راأ�ض اخليمة يف ق�شر �شموه مبدينة 

ا�شتقبالت �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
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�شقر بن حممد �شعادة روبرتو 

جمموعة  رئــيــ�ــض  �ــشــتــورا�ــشــي 

العمل ملجل�ض الحتاد الأوروبي 

ودول  الأو�شط  ال�شرق  ل�شوؤون 

منطقة اخلليج والوفد املرافق 

الذي يزور الدولة حاليًا.

ال�شمو  �ــشــاحــب  ورحــــب 

بالوفد  اخليمة  ـــض  راأ� حــاكــم 

الزائر يف دولة الإمارات.. كما 

بحث �شموه وامل�شوؤول الأوروبي 

ــشــرك  ــ� ـــاون امل ـــع ـــت اأوجـــــــه ال

العربية  الإمـــــارات  دولـــة  بــني 

ــــي  املــتــحــدة والحتــــاد الأوروب

و�ــشــبــل تــعــزيــزهــا نــحــو اآفـــاق 

املــجــالت  خمتلف  يف  اأو�ـــشـــع 

القـــتـــ�ـــشـــاديـــة والــربملــانــيــة 

ومبا  وال�شتثمارية  والثقافية 

بني  املتبادلة  امل�شالح  يخدم 

الطرفني.

�شعادة  اأ�ــشــاد  جانبه  مــن 

بالنه�شة  �شتورا�شي  روبــرتــو 

ــة  ــادي ــة والقــتــ�ــش ــاري ــش ــ� احل

التي  والــعــمــرانــيــة  والثقافية 

ت�شهدها دولة الإمارات واإمارة 

راأ�س اخليمة.. 

م�شريًا اأن الزيارة تاأتي يف 

اإطار تعزيز العالقات املتميزة التي تربط 

دولــة الإمــــارات والحتـــاد الأوروبــــي ومد 

اإىل  والثقايف  احل�شاري  التوا�شل  ج�شور 

القت�شادية  الفر�ض  على  الطالع  جانب 

وال�شتثمارية والتجارية.

�شكره  بالغ  عن  الزائر  الوفد  واأعــرب 

راأ�ــض  حــاكــم  ال�شمو  ل�شاحب  وتــقــديــره 

وح�شن  ال�شتقبال  حــفــاوة  على  اخليمة 

�شاهمت  الــزيــارة  اأن  مــوؤكــدًا   .. ال�شيافة 

من  الــعــديــد  يف  الــتــعــاون  اأطـــر  تعزيز  يف 

املجالت.

واأقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 

�شرف  على  غــداء  ماأدبة  القا�شمي  �شقر 

واملــاأدبــة  اللقاء  ح�شر   .. الــزائــر  الــوفــد 

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

دائرة اجلمارك رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة 

مناطق راأ�ض اخليمة القت�شادية وال�شيخة 

اآمنة بنت �شعود بن �شقر القا�شمي رئي�ض 

والتطوير  ال�شتثمار  مكتب  اإدارة  جمل�ض 

امل�شوؤولني وروؤ�شاء ومدراء  وعدد من كبار 

الدوائر احلكومية بالإمارة. 

�سعود بن �سقر ي�ستقبل وفدًا اإعالميًا 

دوليًا

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 

�ــشــمــوه يف  راأ�ــــض اخلــيــمــة بق�شر  حــاكــم 

عددًا  ي�شم  وفــدًا  حممد  بن  �شقر  مدينة 

من ممثلي و�شائل الإعالم الدولية املعنية 

بالقت�شاد واملالحة البحرية.

“ اإن  ــاء:  ــق ــل ال �ــشــمــوه خـــالل  قـــال  و 

من  لنظهر  العامل  على  نافذتنا  ــالم  الإع

مكت�شباتنا احل�شارية  و  اإجنازاتنا  خالله 

التي من �شاأنها تر�شيخ روؤية الدولة بقيادة 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل “ و اأخيه 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

الـــدول  مــ�ــشــاف  اإىل  لــلــو�ــشــول  امل�شلحة 
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املتقدمة يف القطاعات كافة«.

التي  املــرمــوقــة  املــكــانــة  �شموه  اأكـــد  و 

يف  اإقليمي  كمحور  ــــارة  الإم بها  حتظى 

تاريخها  عــرب  البحرية  الــتــجــارة  حــركــة 

الهام  والدور القت�شادي  العريق  املالحي 

خارطة  على  ال�شراتيجي  موقعها  بف�شل 

املالحة البحرية.

راأ�ــض اخليمة  اإمــارة  التزام  اإىل  نوه  و 

من  القت�شادية  التنمية  م�شاريع  بتعزيز 

التحتية  والبنى  اخلــدمــات  تطوير  خــالل 

يف موانئها و ربطها ب�شبكة املوانئ العاملية 

.. ف�شاًل عن دعم ال�شركات العاملة فيها 

املتعلقة  الأعــمــال  مــن  وا�شعة  مبجموعة 

النقل  وخــطــوط  والت�شدير  بــال�ــشــتــرياد 

التقنيات  اأحــدث  وفــق  البحري  وال�شحن 

املعتمدة واأف�شل املمار�شات العاملية.

و اأ�ــشــاد الــوفــد الإعــالمــي مبــا حققته 

راأ�ض اخليمة من تقدم و منو يف ظل روؤية 

�شقر  بــن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض 

متطورة  �شبكة  اإقامة  اإىل  الرامية  اخليمة 

واملرافق املالحية يف  واملرافئ  املوانئ  من 

الإمارة ما ي�شهم يف تعزيز مكانتها كمركز 

مالحي عاملي يف املنطقة.

لــلــوفــد يف  يــاأتــي الــلــقــاء �شمن جــولــة 

راأ�ض  مدينة   “ تنظمها  البحرية  املرافق 

جهود  على  لالطالع   “ املالحية  اخليمة 

البحرية  املالحة  قطاع  لتطوير  الإمـــارة 

كمركز  مكانتها  تعزيز  �شاأنها  مــن  التي 

البحرية  املالحة  للخدمات  ودويل  اقليمي 

اإمكانات و بنية  مبا متتلكه من مقومات و 

حتتية متقدمة يف قطاع املوانئ و اخلدمات 

اللوج�شتية.

حاكم راأ�س اخليمة يطلع من وفد 

�سيني على نتائج حمالت التنقيب عن 

االآثار يف االإمارة

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 

علماء  كبار  من  وفدًا  اخليمة  راأ�ض  حاكم 

الإمــرباطــوري  الق�شر  متحف  من  الآثــار 

نتائج  اآخر  على  �شموه  لطالع  ال�شني  يف 

حمالت التنقيب التي قاموا بها يف الإمارة 

بالتعاون مع دائرة الآثار واملتاحف.

و قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 

اخليمة  راأ�ــض  اإمـــارة  اإن  القا�شمي  �شقر 

املمتدة  ثقافتها  و  الــرثي  بتاريخها  تفخر 

بني  التعاون  اإن  اأ�شاف  ..و  ال�شنني  لآلف 

الق�شر  ومتحف  اخليمة  راأ�ـــض  متحف 

الإمرباطوري العريق لكت�شاف املزيد من 

على  ال�شوء  ت�شليط  يف  �شي�شاعدنا  الآثــار 

هذه الرثوة التاريخية.

التجارية املتينة  اإىل العالقات  اأ�شار  و 

خمتلف  مع  اخليمة  راأ�ــض  بها  تتمتع  التي 

ملوقعها  نــظــرًا  الــعــامل  بــقــاع 

جعل  الذي  املميز  اجلغرايف 

مهمة  و�ـــشـــل  حــلــقــة  مــنــهــا 

التجارة  طــرق  خمتلف  بــني 

العاملية عرب التاريخ.

و تقدم لو وي نائب مدير 

متحف الق�شر الإمرباطوري 

بال�شكر  لــه  املــرافــق  والــوفــد 

راأ�ض  ال�شمو حاكم  ل�شاحب 

امل�شتمر  دعمه  على  اخليمة 

التعاون  و  الأثرية  لالأبحاث 

ال�شيني  املتحف  القائم بني 

ودائــــرة الآثــــار واملــتــاحــف و 

الذي مل يقت�شر على درا�شة 

القطع الأثرية التي مت العثور عليها �شابقًا 

، بل �شمل التنقيب اأي�شا يف مواقع خمتلفة 

وجـــديـــدة يف راأ�ـــــض اخلــيــمــة لكــتــ�ــشــاف 

التاريخية  التجارية  الــروابــط  تفا�شيل 

الأق�شى  ال�شرق  بني  احلرير”  “طريق 
التعاون  م�شروع  بدء  منذ  وذلك  واملنطقة 

يف 2107.

جواجنياو  واجن  الربوفي�شور  اأكـــد  و 

نائب مدير معهد الآثار يف متحف الق�شر 

المرباطوري اأن الفريق عرث على العديد 

يوان  اأ�شرة  فرة  من  البور�شلني  قطع  من 

ــدرة  ن اإىل  مــ�ــشــريًا   1368 و   1271 ــني  ب

قطعة   300 منها  يوجد  التي  القطع  هذه 

هذا  اأهمية  يــوؤكــد  مــا  الــعــامل  حــول  فقط 

من  الرغم  على  اأنه  واأ�شاف  الكت�شاف.. 

بهذه  لكن  ذلــك  تبني  التي  الوثائق  نــدرة 

الكــتــ�ــشــافــات فــاإنــه ميــكــن اإثــبــات وجــود 

عالقات جتارية قوية بني املنطقة و ال�شني 

يف تلك احلقبة الزمنية.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعــطــى  وقــد 

على  موافقته  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 

عر�ض القطع التي عرث عليها يف الإمارة يف 

املتحف ال�شيني �شمن معر�ض متخ�ش�ض 

ي�شلط ال�شوء على العالقات التجارية بني 

وقت  يف  يقام  وال�شني  العربية  املنطقة 

لحق من هذا العام.
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حممد بن �شعود ي�شتقبل اأع�شاء جمل�س راأ�س اخليمة لل�شباب

�شمو  ا�ــشــتــقــبــل 

الــ�ــشــيــخ حمــمــد بن 

�ـــشـــعـــود بــــن �ــشــقــر 

عهد  ويل  القا�شمي 

راأ�ض اخليمة جمل�ض 

راأ�ض اخليمة  �شباب 

ـــة حمــمــد  ـــش ـــا� ـــرئ ب

جـــا�ـــشـــم اجلــــالف 

ـــي مــنــ�ــشــق  ـــزعـــاب ال

جمل�ض راأ�ض اخليمة 

لل�شباب. 

ــم جمــلــ�ــض  ــ�ــش ي

راأ�������������س اخل���ي���م���ة 

اأمـــاين   .. لل�شباب 

ـــة  ـــع ـــي ثـــــويـــــنـــــي رب

املــنــ�ــشــوري واأنــــوار 

و�شماء  ال�شام�شي  �شبيت  �ــشــامل  حــمــد 

�شم�شوم  حمدون  �شعيد  حممد  حمدون 

ــم اأحــمــد  ــراهــي الــنــقــبــي وعــبــدالــعــزيــز اإب

مو�شى  وفاطمة  اليا�شي  بوقفل  اإبراهيم 

الــبــلــو�ــشــي وحمــمــد جا�شم  عــلــي حــ�ــشــن 

وهند  الــزعــابــي  اجلـــالف  جا�شم  اأحــمــد 

عبدالرحمن �شقر الزعابي.

بالت�شكيل  اللقاء  خالل  �شموه  ورحــب 

اجلديد ملجل�ض راأ�ض اخليمة لل�شباب التابع 

دورتــه  يف  لل�شباب  الإحتــاديــة  للموؤ�ش�شة 

اختيارهم  على  التهنئة  مقدمًا  الثالثة 

على  يهدف  الــذي  املجل�ض  هــذا  اع�شاء 

باهتمامات  �شلة  ذات  مــبــادرات  تطوير 

من  م�شاريعهم  وتنفيذ  الدولة  ال�شباب يف 

وم�شاركتهم  ال�شباب  دور  تعزيز  خــالل 

كل  لهم  متمنيًا  والأن�شطة  الفعاليات  يف 

التوفيق يف اإجناز ر�شالتهم وتاأدية مهامهم 

اآفــاق  اإىل  ال�شبابي  بالعمل  والنــطــالق 

واعدة قوامها التمكني وا�شتدامة التميز. 

اخليمة  راأ�ـــض  عهد  ويل  �شمو  واأثــنــى 

الر�شيدة  القيادة  توليه  الــذي  بالهتمام 

خا�شة  ورعايتهم  ال�شباب  لفئة  للدولة 

فاعال  وحمركا  خالقة  طاقة  باعتبارهم 

الوطن  نه�شة  عماد  وهم  التنمية  مل�شرية 

ال�شباب  بـــاأن  �شموه  مــوؤكــدًا  وم�شتقبله 

اأثبتوا يف خمتلف ميادين وجمالت العمل 

والإرادة  اخلــالقــة  الــقــدرات  امتالكهم 

املطلوبة  ــحــولت  ــت ال لإحـــــداث  الــ�ــشــلــبــة 

وتعزيز فر�ض حتقيق ا�شراتيجيات الدولة 

نتباهى  ق�ش�ض  ل�شناعة  امل�شتقبل  نحو 

بها يف خمتلف املحافل الدولية وعلى كافة 

الأ�شعدة. 

ال�شباب  باأن  اإننا على ثقة  وقال �شموه 

�شباق  ويف  القيادة  توقعات  م�شتوى  عند 

مواجهة  يف  جدارتهم  لإظهار  الزمن  مع 

و�شيكونون  الــوطــن،  وخــدمــة  الــتــحــديــات 

دائــمــًا الــقــوة الــدافــعــة والــطــاقــة املحركة 

مل�شرية التنمية املباركة وحماية املكت�شبات 

الكثري  الدولة يف  �شدارة  وتعزيز  الوطنية 

من املوؤ�شرات العاملية. 

اخليمة  راأ�ــض  عهد  ويل  �شمو  وا�شتمع 

ــذي  ال الــــدور  حـــول  خمت�شر  �ــشــرح  اإىل 

الأفكار  اإعــداد  يف  املجل�ض  به  يقوم  �شوف 

واملبادرات ال�شبابية والعمل على تنفيذ تلك 

تهدف  التي  والأن�شطة  والربامج  الأفكار 

اإىل تنمية وتدريب و�شقل املواهب لل�شباب 

من خالل تلك الربامج التي يتم اإعدادها 

يف جمل�ض �شباب راأ�ض اخليمة اإىل جانب 

اطالع �شموه على تقرير الربع الأول لعام 

املجل�ض  خطة  على  يحتوي  الذي  و   2019
الإمــارة  �شباب  واح�شائيات   ، ال�شنوية 

التي  و  تواجههم  التي  التحديات  اأبــرز  و 

و  املجل�ض خطة براجمه  اإثرها و�شع  على 

اأع�شاء جمل�ض  قدم  اأن�شطته من جانبهم 

وتقديرهم  �شكرهم  اخليمة  راأ�ــض  �شباب 

�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 

القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض 

اخليمة واإىل �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 

واهتمام  دعمهم  على  القا�شمي  �شقر  بن 

ب�شباب الإمارة.. 

ح�شر اللقاء .. ال�شيخ اأرحمة بن �شعود 

بن خالد القا�شمي مدير الق�شم الإعالمي 

ملكتب �شمو ويل عهد راأ�ض اخليمة وال�شيخ 

القا�شمي  خــالــد  بــن  �ــشــعــود  بــن  حمــمــد 

مدير  اخلاطري  �شويدان  را�شد  و�شعادة 

عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب

ـــــع �ــشــمــو  اطـــــل

الــ�ــشــيــخ حمــمــد بن 

�ـــشـــعـــود بــــن �ــشــقــر 

عهد  ويل  القا�شمي 

على  اخليمة  راأ�ـــض 

ــــج  ــــرام خــــطــــط وب

الحتادية  املوؤ�ش�شة 

لــلــ�ــشــبــاب احلــالــيــة 

ـــة  ـــل ـــي ـــب ـــق ـــت ـــش ـــ� وامل

ـــــــة  ـــــــاف ـــــــالإ�ـــــــش ب

مـــن  عـــــــــدد  اإىل 

املتعلقة  املو�شوعات 

قطاع  با�شراتيجية 

الدولة  يف  ال�شباب 

عامة والإمارة خا�شة مبا يتوافق مع وروؤية 

القيادة الر�شيدة وامل�شتوى الريادي لدولة 

الإمارات.

يف  �شموه  ا�شتقبال  خــالل  ذلــك   جاء 

حممد  بــن  �شقر  مبدينة  الظيت  جمل�ض 

معايل �شما بنت �شهيل بن فار�ض املزروعي 

وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب رئي�ض جمل�ض 

والوفد  لل�شباب  الحتادية  املوؤ�ش�شة  اإدارة 

املرافق لها.

اخليمة  راأ�ـــض  عهد  ويل  �شمو  وثــمــن 

بال�شباب  للدولة  الر�شيدة  القيادة  اهتمام 

وكل ما من �شاأنه تعزيز دورهم يف م�شرية 

اإىل  �شموه  ..مــ�ــشــريًا  دولتنا  يف  التنمية 

ال�شباب  �شواعد  على  قــامــت  دولتنا  اأن 

و�شت�شتمر يف بناء م�شتقبلها اعتمادًا على 

دورهـــم يف  ـــراز  واإب وقــدراتــهــم  مهاراتهم 

والتنمية  والتطور  الزدهـــار  م�شرية  رفــد 

امل�شتدامة ال�شاملة.

وتقدمت معايل �شما بنت �شهيل فار�ض 

�شاحب  اإىل  والتقدير  بال�شكر  املزروعي 

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

اخليمة  راأ�ض  الأعلى حاكم  املجل�ض  ع�شو 

�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  و�شمو 

على  اخليمة  ـــض  راأ� عهد  ويل  القا�شمي 

الحتادية  املوؤ�ش�شة  لعمل  الكبري  الدعم 

لــلــ�ــشــبــاب يف المـــــــارة وتــ�ــشــخــري كــافــة 

الإمكانات لدعمها.

 ح�شر اللقاء ..ال�شيخ اأحمد بن �شعود 

راأ�ــض  هيئة  رئي�ض  القا�شمي  �شقر  بــن 

اخليمة للبرول وال�شيخ �شلطان بن جمال 

�شوؤون  اإدارة  مدير  القا�شمي  �شقر  بــن 

املــواطــنــني يف الــديــوان الأمــــريي بــراأ�ــض 

اخل��ي��م��ة وال�����ش��ي��خ 

�شعود  بـــن  ارحـــمـــة 

القا�شمي  خالد  بن 

ـــــر الـــقـــ�ـــشـــم  مـــــدي

ملكتب  ــــي  ــــالم الإع

�شمو ويل عهد راأ�ض 

اخل��ي��م��ة وال�����ش��ي��خ 

ـــن �ــشــعــود  حمــمــد ب

القا�شمي  خالد  بن 

و�ــــشــــعــــادة را�ـــشـــد 

اخلاطري  �شويدان 

ـــرة  ــر عـــام دائ مــدي

ــــات  ــــف ــــري ــــش ــــ� ــــت ال

وال�شيافة.
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تكرمي موظفات دائرة بلدية راأ�س اخليمة

كرم �شعادة منذر حممد بن 

دائرة  عام  مدير  الزعابي  �شكر 

موظفات  اخلــيــمــة  راأ�ــــض  بــلــديــة 

الدائرة الالعبات يف فريق راأ�ض 

راأ�ض  بنادي  للجوجيت�شو  اخليمة 

وهن  الريا�شي  الثقايف  اخليمة 

اأماين �شعيد النعيمي وخلود عبيد 

البقي�شي  مو�شى  ونــورة  امبا�شي 

عــلــى حتــقــيــقــهــن اإجنـــــــازات يف 

بطولت اجلوجيت�شو.

وقال مدير عام دائرة بلدية 

هذا  تاأتي  اخليمة  راأ�ض 

الـــبـــادرة انــطــالقــا من 

ـــرة على  ـــدائ ال حــر�ــض 

وت�شجيعها  ــراأة  امل دعــم 

ـــى املــــ�ــــشــــاركــــة يف  عـــل

املـــحـــافـــل الــريــا�ــشــيــة 

ـــــــــــراز دورهــــــــا يف  واإب

املجتمع. 

دورة تدريبة حتت عنوان  تطوير الذات با�شتخدام تقنية الليجو

راأ�ـــض  بــلــديــة  دائــــرة  نظمت 

الب�شرية  – ق�شم املوارد  اخليمة 

)تطوير  بعنوان  تدريبية  دورة 

الذات با�شتخدام تقنية الليجو( 

الإمـــارات  جمعية  يف  للموظفني 

قدمتها الأ�شتاذة اأ. عبري وكيل.

     اعتمدت املحا�شرة على 

الثقة  وتعزيز  العملي  الأ�شلوب 

الذات والقدرة  بالنف�ض وتطوير 

على العمل والإبداع بني املوظفني 

قطع  ــتــخــدام  ــا�ــش ب ــم  ــه ــب ــدري وت

الليجو وعمل ت�شميمات خمتلفة 

با�شتخدام قطع الليجو .

الذات  واإدراك  الآخرين  مع  التعامل  كيفية  و�شرحت           

وعن  نف�شه  عن  الفرد  اإدراكـــات  هو  ــذات  ال مفهوم  اأن  باعتبار 

تفكريه ، وخ�شائ�شه اجل�شمية والعقلية ، واجتاهاته نحو نف�شه ، 

وا�شت�شعاره ولكيفية اإدراك الآخرين له.

ويف اخلتام مت توزيع �شهادات م�شاركة على املوظفني.
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دورة تدريبة حتت عنوان الطرق العقلية يف زيادة الكفاءة ال�شتيعابية

بلدية  دائــــرة  نظمت 

يف  متمثلة  اخليمة  راأ�ـــض 

الب�شرية  ـــــوارد  امل قــ�ــشــم 

حـــول  ـــيـــة  ـــب تـــدري دورة 

)الطرق العقلية يف زيادة 

ال�شتيعابية(  ــكــفــاءة  ال

ــــرة ، يف  ــــدائ ال ــي  ــوظــف مل

للتنمية  الإمـــارات  جمعية 

الجـــتـــمـــاعـــيـــة قــدمــتــهــا 

اآ�ــشــيــة  م.  ــــاذة  ــــت ــــش الأ�

القر�شي. 

ـــك بــهــدف زيـــادة  وذل

مهارات  وتطوير  الركيز 

التفكري للموظفني  وطرق 

وتنمية  الـــذاكـــرة  تــقــويــة 

اليقظة  وتعريف  الذكاء، 

الذهنية.

�ــشــارك يف الـــدورة عــدد مــن موظفي 

موا�شيع  ــدورة  ال ناق�شت  حيث   ، الدائرة 

تنمية  و  الــذاكــرة  تقوية  طــرق  منها  عــدة 

كيفية  و  الذهنية  اليقظة  تعريف  الذكاء، 

حتقيق  نحو  التوجه  كــفــاءة  م�شتوى  رفــع 

النتائج و التفكري الإبداعي.

اأ�شاليب  اإىل  الــتــعــرف  اإىل  اإ�ــشــافــة 

والوجوه  الأ�شماء  لتذكر  وعملية  مبتكرة 

اإىل  بالإ�شافة  املن�شية.  والأ�شياء  والأرقام 

تدريبات على قوة املالحظة والركيز.

املحا�شرة  �شرحت  الور�شة  نهاية  ويف 

نحو  التوجه  كــفــاءة  م�شتوى  رفــع  كيفية 

حتقيق النتائج والتفكري البداعي.

ـــــض  نــظــمــت بـــلـــديـــة راأ�

اخليمة ق�شم املوارد الب�شرية 

ن�شتفيد  ــكــم  ومــن مـــبـــادرة 

قدمها م.نبيل �شوقي عطري 

ـــمـــاعـــات  الجـــت قــــاعــــة  يف 

الرئي�شية ،ح�شرها عدد من 

موظفي وموظفات الدائرة.

ــــض املـــحـــا�ـــشـــر  ــــ� ــــاق ون

جمـــمـــوعـــة قـــ�ـــشـــايـــا مــنــهــا 

املهني  بالعتماد  :التعريف 

املــمــلــكــة  يف  لــلــمــهــنــد�ــشــني 

العتماد  مــّيــزات  و  املتحدة 

بيئة  يف  و�ــشــروراتــه  املهني 

مبعهد  والــتــعــريــف  الــعــمــل، 

يف  الإنــ�ــشــائــيــني  املهند�شني 

 ( الع�شوية  درجـــات  و  املــتــحــدة  اململكة 

الزمالة( و�شروط التقدمي،  بالإ�شافة اإىل 

الع�شوية الكاملة  اإجراءات احل�شول على 

 Chartered  ُمعتمد حمــرف  )مهند�ض 

 )Engineer

املحا�شر  �ــشــرح  الـــدورة  نهاية  ويف    

جتربته يف العمل والإجناز التي كانت لها 

اأثر يف حياته.

مبادرة ومنكم ن�شتفيد جتربة كان لها الأثر الكبري
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مبادرة ) القراءة غذاء العقل( ملوظفي دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

بلدية راأ�س اخليمة حتتفل بحق الليلة مع اقرتاب ن�شائم �شهر رم�شان املبارك

يف  املوؤ�ش�شي  التــ�ــشــال  مكتب  نظم 

  .“ للعقل  الدائرة فعالية” القراءة غذاء 

وتهدف هذه املبادرة تعزيز ثقافة القراءة 

و  املوظفني  نفو�ض  يف  املعرفة  و  العلم  و 

توفري بيئة داعمة للقراءة يف جمال العمل 

تكون  ولكي  اإيجابيات  من  ذلك  يعك�ض  ملا 

املبادرة ناجحة ومفيدة.

)حتفيزية،  متنوعة  كتبا  تــوفــري  مت 

ثــقــافــيــة،روايــات( بــالــلــغــتــني الــعــربــيــة و 

للموظفني  املـــجـــال  فــتــح  و  ــة  ــزي ــي الإجنــل

ل�شتعارة الكتب لقراءتها.

اإقباًل  كبريًا من  وقد حققت الفعالية 
القراءة وحت�شني لغتهم وتطوير مهاراتهم.املوظفني كونها �شاهمت يف حتفيزهم على 

حق   ( �شعبان  من  الن�شف  بليلة  اخليمة  راأ�ــض  بلدية  احتفلت 

الليلة ( ،          

املوظفني  مــن  وعـــدد  الإدارات  مـــدراء  مــن  عــدد  مب�شاركة 

الوطنية.وتعميق  الهوية  تعزيز  على  حر�شها  اإطار  يف  واملوظفات 

الفعاليات  يف  امل�شاركة  جانب  اإىل  الأطــفــال  نفو�ض  يف  الـــراث 

والأن�شطة املجتمعية.

رم�شان  �شهر  حلول  بقرب  ال�شعادة  عن  خاللها  من  والتعبري 

املبارك ك�شيف عزيز على قلوب ال�شغار والكبار على حد �شواء.

ومن جانب اآخر قدمت الدائرة هدايا تذكارية حتمل �شعار)حق 

الليلة( واأكيا�ض حلوى بالإ�شافة اإىل تقدمي ماأكولت تراثية.

بتنظيم  املوؤ�ش�شي  الت�شال  مكتب  قــام 

بنف�شك  نف�شك  بعنوان” اخدم  نوعية  مبادرة 

“ حيث مت ا�شطحاب امل�شتخدمني يف الدائرة 
التا�شعة  ال�شاعة  من  تبداأ  ترفيهيه  رحلة  اإىل 

�ــشــبــاحــًا لــتــدريــب املــوظــفــني عــلــى العــتــمــاد 

،وتــاأتــي  املكتبية  الأعــمــال  يف  اأنف�شهم  على 

الــدائــرة  املـــبـــادرة مــن منطلق حــر�ــض  هـــذه 

عمل  بيئة  وخــلــق  امل�شتخدمني  اإ�ــشــعــاد  على 

�شعيدة يف الدائرة ، وبداأت اجلولة الرفيهية 

ثم  ومــن  الإفــطــار،  تــنــاول  اإىل  با�شطحابهم 

الوطني  اخليمة  راأ�ـــض  متحف  اإىل  الــذهــاب 

ليتعرفوا على تراث الإمارة من مثل :الأدوات 

بالإمارة  اخلا�شة  التاريخية  والآثــار  القدمية 
،واأعرب امل�شتخدمون عن �شعادتهم بهذه املبادرة التي تبني اأهمية هذه 

الفئة املتواجدة يف الدائرة واحلر�ض على اإ�شعادهم.

مبادرة نوعية بعنوان” اخدم نف�شك بنف�شك “
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
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اأكمل املثل التايل : 

ما عندها قيمة كفن                  وتو�شي  بـ .........

يقال هذا املثل للذين ل ميلكون �شيئا ويتكارمون  على النا�س  

» 504 «

Congratulations to Mr. : Ahmad Salem Omar 
the winner of the past month's contest (503).

مربوك لالأخ :  اأحمد �شامل عمر

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 503 (

�شمن ال�شروط التالية :

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

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذك�ر  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعلن  يتم  و�ش�ف   

من املجلة.

الربيد   ، اجل�ال  رقم  الثلثي،  ال�شم   ( بياناته  اإر�شال  امل�شارك  على   .3
الإلكرتوين ، �شندوق الربيد( 

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

اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة  يف  �شهريًا  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية 

فعلى الراغبني بال�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد 

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate 
Communications Office, introduces the monthly contest 
for customers, which is published on monthly basis in the 
Municipality Magazine. For participation, answers should 
be sent to the following email address
magazine@mun.rak.ae

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

2. Please send your answer to the following email address:

magaz ine@mun. rak .ae
 The winner will then be announced using the 

mentioned email. 
3. Participants should send their contacts (Full Name, 

Mobile Number, Email Address, P.O. Box)



الزكاه

من كتاب )�سل�سلة الدين واحلياة( واأثرها يف الفرد واملجتمع

اإ�سدار وزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

العنا�سر :

�شريعة الأنبياء جميعًا . من  الزكاة   .1
. الإ�سالم  يف  الزكاة  مكانة   .2

الزكاة. ف�سل   .3
نبياء جميعًا 

َ
الزكاة من �شريعة الأ

القراآن الكرمي:

ال�سالم:  اإِبراهيم ولوط ويعقوب ويو�سف عليهم  قال تعاىل عن   .1
اِت  َ يرْ َ َل الرْ ِفعرْ ِهمرْ  اإَِليرْ َنا  َحيرْ ورْ

َ
َواأ ِرَنا  مرْ

َ
ِباأ ُدوَن  َيهرْ ًة  ِئمَّ

َ
اأ َوَجَعلرَْناُهمرْ   }

نبياء 
َ
َلَنا َعاِبِديَن } . ) الأ َكاِة َوَكاُنوا  َواإِيَتاء الزَّ اَلِة  َواإَِقاَم ال�سَّ

 ) 72 :

وقال تعاىل عن اإ�سماعيل عليه ال�سالم:   .2
 ( يًّا }  �سِ َمررْ ِه  َربِّ َد  ِعنرْ َوَكاَن  َكاِة  َوالزَّ الِة  ِبال�سَّ َلُه  هرْ

َ
اأ ُمُر 

رْ
َياأ َوَكاَن   } 

مرمي : 55 (

ن يرحمه 
َ
باأ ال�سالم  3. وقال تعاىل ، جوابًا على دعاِء مو�سى عليه 

وقومه : 

َوُيوؤرُْتوَن  َيَتُّقوَن  ِلَلِّذيَن  ُتُبَها  كرْ
َ
َف�َساأ ٍء،  �َسيرْ ُكَلّ  َو�ِسَعترْ  َمِتي  َوَرحرْ  }  

عراف : 156 (
َ
ِمُنوَن }. )الأ َكاَة َواَلِّذيَن ُهمرْ ِباآَياِتَنا ُيوؤرْ الَزّ

ال�سالم. عليه  عي�سى  ل�سان  على  تعاىل  وقال   .4
اً }. ) مرمي : 31 ( ُت َحًيّ َكاِة َما ُدمرْ الِة َوالَزّ اِن ِبال�سَّ �سَ ورْ

َ
  { َواأ

جميعًا. الكتاب  هل 
َ
اأ عن  تعاىل  وقال   .5

َوُيِقيُموا  ُحَنَفاء  يَن  الِدّ َلُه  نَي  ِل�سِ ُمرْ  
َ ّ َ
الل ُبُدوا  ِلَيعرْ اإَِلّ  ِم��ُروا 

ُ
اأ َوَما   }

َمِة }. ) البينة : 5 (  َقِيّ َكاَة َوَذِلَك ِديُن الرْ اَلَة َوُيوؤرُْتوا الَزّ ال�سَّ

العن�سر الثاين 

مكانة الزكاة يف الإ�سالم 

القراآن الكرمي : 

�ُسوَل  الَرّ ِطيُعوا 
َ
َواأ َكاَة  الَزّ َواآُت��وا  اَلَة  ال�سَّ ِقيُموا 

َ
َواأ  } تعاىل:  قال   .1

َحُموَن }. ) النور : 56 (  َلَعَلُّكمرْ ُتررْ

ُرو�َساٍت  َ َمعرْ ُرو�َساٍت َوَغيرْ اٍت َمعرْ  َجنَّ
َ
�َساأ نرْ

َ
َوُهَو الَِّذي اأ 2. قال تعاىل : { 

 َ َوَغيرْ ُمَت�َساِبًها  اَن  مَّ َوالرُّ ُتوَن  يرْ َوالزَّ ُكُلُه 
ُ
اأ َتِلًفا  ُمرْ َع  ررْ َوالزَّ َل  خرْ َوالنَّ

َوَل  اِدِه  َح�سَ َم  َي��ورْ ُه  َحقَّ َواآُت��وا  َمَر  ثرْ
َ
اأ اإَِذا  َثَمِرِه  ِمنرْ  ُكُلوا  ُمَت�َساِبٍه 

نعام : 141 (
َ
ِرِفنَي}. ) الأ ُ�سرْ ُه َل ُيِحبُّ الرْ ِرُفوا اإِنَّ ُت�سرْ

 .{
ِ
ُروم َحرْ اِئِل َوالرْ ُلوٌم ِلل�َسّ َواِلِهمرْ َحٌقّ َمعرْ مرْ

َ
3. قال تعاىل: { َواَلِّذيَن يِف اأ

) العارج : 24، 25 ( 

َفَخُلّوا  َكاَة  الَزّ َواآَت��ُوا  الَة  ال�سَّ َقاُموا 
َ
َواأ َتاُبوا  َفاإِنرْ   } تعاىل:  قال   .4

 َغُفوٌر َرِحيٌم }. ) التوبة : 5 ( 
َ ّ َ
�َسِبيَلُهمرْ اإَِنّ الل

َواُنُكمرْ  َكاَة َفاإِخرْ الَة َواآَتُوا الَزّ َقاُموا ال�سَّ
َ
قال تعاىل : { َفاإِنرْ َتاُبوا َواأ  .5

َلُموَن }. )التوبة : 11 (   َيعرْ
ٍ
م ُل الآَياِت ِلَقورْ ّ يِن َوُنَف�سِ يِف الِدّ

يِهمرْ ِبَها  ُرُهمرْ َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ َواِلِهمرْ �سَ مرْ
َ
اأ ِمنرْ  ُخذرْ   }  : تعاىل  قال   .6

 �َسِميٌع َعِليٌم }. )التوبة: 
ُ ّ َ
الَتَك �َسَكٌن َلُهمرْ َوالل ِهمرْ اإَِنّ �سَ ِلّ َعَليرْ َو�سَ

 .)103

احلديث ال�سريف :

تى النبي �سلى الل 
َ
ن رجال اأ

َ
ر�سي الل عنه ، اأ هريرة  بي 

َ
اأ عن   .1

عليه و�سلم فقال: دلني على عمل اإِذا عملته دخلت اجلنة. قال : 

) تعبد الل ل ت�سرك به �سيئا ، وتقيم ال�سالة الكتوبة ، وتوؤدي 

الزكاة الفرو�سة ، وت�سوم رم�سان ( قال : والذي نف�سي بيده 

زيد على هذا ، فلما وىل ، قال النبي �سلى الل عليه و�سلم: 
َ
ل اأ

هل اجلنة فلينظر اإِىل هذا( 
َ
ن ينظر اإِىل رجل من اأ

َ
)من �سره اأ

رواه ال�سيخان والن�سائي . ) التاج: ج 2 �ص 4 – الرتغيب : ج 

2 �ص 53 ( 
: قال ر�سول الل  عنهما قال  الل  ر�سي  عمر  بن  عبدالل  عن   .2
ن 

َ
�سلى الل عليه و�سلم : ) بني الإِ�سالم على خم�ص : �سهادة اأ

واإِيتاِء  واإِقام ال�سالة   ، ن حممدًا ر�سول الل 
َ
واأ  ، اإِل الل  اإله  ل 

الزكاة ، واحلج ، و�سوم رم�سان (. ) فتح الباري �سرح �سحيح 
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البخاري : ج 1 �ص 55 ( 

عن ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم قال:   ، ال��درداء  بي 
َ
اأ عن   .3

و�سط والكبي . 
َ
)الزكاة قنطرة الإ�سالم ( رواه الطربان يف الأ

) الرتغيب : ج 2 �ص 37 ( .

مرت 
ُ
ن ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم قال : ) اأ

َ
اأ ابن عمر  4. عن 

ن حممدًا 
َ
واأ  ، الل  اإل  اإله  ل  ن 

َ
اأ ي�سهدوا  حتى  النا�ص  قاتل 

ُ
اأ ن 

َ
اأ

ر�سول الل ، ويقيموا ال�سالة ، ويوؤتوا الزكاة ، فاإِذا فعلوا ذلك 

موالهم اإِل بحق الإِ�سالم وح�سابهم على 
َ
ع�سموا مني دماَءهم واأ

الل (. )البخاري : ج 1 �ص 122 كتاب الإميان ( 

الل عنه قال: لا تويف ر�سول الل �سلى  ر�سي  هريرة  بي 
َ
اأ عن   .5

الل عليه و�سلم ، وكان اأبو بكر، وكفر من كفر عن العرب ، فقال 

الل  ر�سول  قال  وقد  النا�ص  تقاتل  كيف   : عنه  الل  ر�سي  عمر 

قاتل النا�ص حتى يقولوا ل 
ُ
ن اأ

َ
مرت اأ

َ
�سلى الل عليه و�سلم : ) اأ

اإِله اإِل الل ، فمن قالها فقد ع�سم مني ماله ونف�سه اإِل بحقه 

قاتلن من فرق بني ال�سالة 
ُ
وح�سابه على الل( ، فقال : والل لأ

كانوا  لو منعون عناقا  ، والل  الال  الزكاة حق  فاإِن   ، والزكاة 

على  لقاتلتهم  و�سلم  عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  اإِىل  يوؤدونها 

ن قد �سرح 
َ
منعها . قال عمر ر�سي الل عنه : فو الل ماهو اإِل اأ

نه احلق. ) البخاري: 
َ
بي بكر ر�سي الل عنه فعرفت اأ

َ
الل �سدر اأ

ج 7 �ص 171 ، 172 (

العن�سر الثالث 

ف�سل الزكاة ،

القراآن الكرمي:

اَلِتِهمرْ  ُه��مرْ يِف �سَ ��ِذي��َن  اَلّ ُ��وؤرِْم��ُن��ون،  الرْ ��َل��َح  فرْ
َ
اأ َق��درْ   } تعاىل:  ق��ال   .1

َخا�ِسُعوَن، 

َفاِعُلوَن}.  َكاِة  ِللَزّ ُهمرْ  َواَلِّذيَن   ، وَن  ِر�سُ ُمعرْ ِو  الَلّغرْ َعِن  ُهمرْ  َواَلِّذيَن 

)الوؤمنون: 1-4(

ُمُروَن 
رْ
�ٍص َياأ ِلَياء َبعرْ ورْ

َ
ُهمرْ اأ �سُ ُوؤرِْمَناُت َبعرْ ُوؤرِْمُنوَن َوالرْ َوالرْ  } تعاىل:  قال   .2

ُنَكِر َوُيِقيُموَن  َن َعِن الرْ َهورْ ُروِف َوَينرْ َعرْ ِبالرْ

 
ُ ّ
َحُمُهُم الل َل�ِئَك �َسَيرْ ورْ

ُ
 َوَر�ُسوَلُه اأ

َ ّ
َكاَة َوُيِطيُعوَن الل اَلَة َوُيوؤرُْتوَن الَزّ ال�سَّ

 َعِزيٌز َحِكيٌم } ) التوبة : 71( 
َ ّ
اإَِنّ الل

ِعَباِدِه  َعنرْ  َبَة  ورْ الَتّ َبُل  َيقرْ ُهَو   
َ ّ َ
الل َنّ 

َ
اأ َلُموارْ  َيعرْ َلرْ 

َ
اأ  }  : تعاىل  قال   .3

 : التوبة   (  .{ ِحيُم  الَرّ اُب  َوّ الَتّ ُهَو   
َ ّ َ
الل َنّ 

َ
َواأ َدَقاِت  ال�سَّ ُخُذ 

رْ
َوَياأ

 )104
َل   

ُ ّ
َوالل َدَقاِت  ال�سَّ ِب��ي  َوُي��ررْ َب��ا  ��ِرّ الرْ  

ُ ّ
الل َحُق  مَيرْ  }  : تعاىل  قال   .4

َقاُموارْ 
َ
اِت َواأ احِلَ ِثيٍم اإَِنّ اَلِّذيَن اآَمُنوارْ َوَعِمُلوارْ ال�سَّ

َ
اٍر اأ ُيِحُبّ ُكَلّ َكَفّ

ِهمرْ َوَل  ٌف َعَليرْ ِهمرْ َوَل َخورْ ُرُهمرْ ِعنَد َرِبّ جرْ
َ
َكاَة َلُهمرْ اأ اَلَة َواآَتُوارْ الَزّ ال�سَّ

َزُنوَن } ) البقرة : 176 ، 177 (. ُهمرْ َيحرْ

َفال  ا�ِص  الَنّ ��َواِل  مرْ
َ
اأ يِف  ُبَو  ِلَيرْ ِرًبا  ِمنرْ  ُتمرْ  اآَتيرْ َوَما   }  : تعاىل  قال   .5

َلِئَك ُهُم  ورْ
ُ
ِ َفاأ

ّ َ رْ
َه الل َن َوجرْ ُدورْ َن َزَكاٍة ُتِريرْ ُتمرْ ِمّ َتيرْ

َ
 َوَما اآ

َّ
َد الل ُبو ِعنرْ َيررْ

َن }. ) الروم : 39 (  ِعُفورْ ُ�سرْ الرْ

احلديث ال�سريف: 

بي هريرة ر�سي الل عنهما قال : خطبنا ر�سول 
َ
واأ بي �سعيد 

َ
اأ 1. عن 

 – بيده  نف�سي  والذي  يوما فقال: )  الل �سلى الل عليه و�سلم 

كب كل رجل ما يبكي ل ندري على 
َ
كب ، فاأ

َ
ثالث مرات – ثم اأ

حب اإِلينا 
َ
�سه يف وجهه الب�سرى ، فكانت اأ

رْ
ماذا حلف ، ثم رفع راأ

من حمر النعم ) بت�سديد النون وفتحها : وهي خيار الإبل( ثم 

قال ، )ما من عبد ي�سلي ال�سلوات الم�ص ، وي�سوم رم�سان، 

بواب 
َ
اأ له  فتحت  اإِل   ، ال�سبع  الكبائر  ويجتنب   ، الزكاة  ويخرج 

اجلنة فقيل له ادخل ب�سالم ( رواه الن�سائي. )التاج : ج2 �ش5 

، الرتغيب: ج2 �ص 35 ( 

بي بكر ر�سي الل عنه ، عن النبي �سلى الل عليه و�سلم قال: 
َ
2. عن اأ

حدهما 
َ
) ما من يوم ي�سبح العباد فيه اإِل ملكان ينزلن فيقول اأ

عط مم�سكًا 
َ
اأ اللهم   : ، ويقول الآخر  عط منفقًا خلفا 

َ
اأ اللهم   :

تلفا( رواه ال�سيخان والن�سائي. ) التاج ج 2 �ص 4 (

ن ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم قال: ) اإِن الل عز وجل 
َ
اأ 3. وعنه 

يربى  كما  حدكم 
َ
لأ فيبيها  بيمينه  خذها 

َ
وياأ ال�سدقات  يقبل 

و ف�سيله، حتى اإِن اللقمة لت�سي مثل جبل 
َ
و فلوه اأ

َ
حدكم مهره اأ

َ
اأ

حد(. ) الرتغيب والرتهيب : ج 2 �ص 36 (
ُ
اأ

اأحد  ت�سدق  ما   ( قال:  و�سلم  عليه  الل  �سلى  النبي  عن  وعنه   .4
خذها الرحمن 

َ
ب�سدقة من طيب، ول يقبل الل اإل الطيب ، اإِل اأ

تكون  حتى  الرحمن  كف  يف  فرتبو   ، مترة  كانت  واإِن   ، بيمينه 

الفاِء  بفتح   (  )1( فلوه  حدكم 
َ
اأ يربي  كما  اجلبل  من  عظم 

َ
اأ

و ف�سيلة( )2(. )رواه 
َ
و�سم الالم وفتح الواو مع ت�سديدها ( اأ

الم�سة ( 

– ميحق الل الربا  – وت�سديق ذلك يف كتاب الل  وزاد الرتمذي 

ويربي ال�سدقات . ) تاج ج 2 �ص4 (

تى رجل من متيم اإىل ر�سول الل 
َ
ن�ص ر�سي الل عنه قال : اأ

َ
اأ 5. عن 

�سلى الل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول الل اإِن ذو مال كثي ، وذو 

�سنع وكيف اأنفق ؟. فقال 
َ
خربن كيف اأ

َ
هل ومال وحا�سرة ، فاأ

َ
اأ

ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم : ) تخرج الزكاة من مالك ، 

قرباَءك، وتعرف ال�سكني واجلار 
َ
فاإنها طهرة تطهرك وت�سل اأ

حمد ورجاله رجال ال�سحيح . )الرتغيب: 
َ
وال�سائل (. ) رواه اأ

ج 2 �ص 36 (

يت اإِن 
َ
راأ

َ
6. عن جابر ر�سي الل عنه قال: قال رجل يا ر�سول الل : اأ

دى الرجل زكاة ماله ؟. فقال ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم 
َ
اأ

دى زكاة ماله فقد ذهب عنه �سره ( 
َ
: ) من اأ

– الرتغيب ج  و�سط وابن خزمية واحلاكم 
َ
   رواه الطربان يف الأ

 ) 39 �ص   2
1. عن احل�سن ر�سي الل عنه قال : قال ر�سول الل �سلى الل عليه 
موالكم بالزكاة ، وداووا مر�ساكم بال�سدقة 

َ
و�سلم : ) ح�سنوا اأ

بو داود 
َ
اأ مواج البالء بالدعاء والت�سرع (. )رواه 

َ
اأ ، وا�ستقبلوا 

البيهقي وغيهما- الرتغيب والرتهيب ج 2 �ص 40 (
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يف فيافـي امل�ستطيل

�ضرية ريا�ضية

الكرة  فر�سان  من  ف��ار���ٌس  امل���ري«:  اأحمد  �سقر  »ع��ب��داهلل 

ِطوال  ومدربًا  العبًا  والعاملية،  واالآ�سيوية  والعربية  االإماراتية 

مدرب  اأول  وهو  ريا�سية..  الأكادميية  مديرًا  ثم  عقود،  اأربعة 

�سواء  الدولة،  اأندية  من  العديد  تدريب  توىل  حمرتف  مواطن 

على م�ستوى املراحل ال�سنية اأو الفريق االأول...:

بداأ م�سواره التدريبي يف نادي ال�سباب يف عام 1980م، ودرب 

االأول  ال�سباب  فريق  الطويل:  م�سواره  عرب  االأندية  من  العديد 

– 1999م«، وفرق »عجمان وحتا والعربي واالإمارات  »1981م 

واخلليج«، كما عمل مدربًا للنا�سئني يف االأهلي والن�سر..

االأوىل  ل��دوري  ال�سعود  منها  البطوالت:  من  العديد  حقق 

مع عجمان، وبطولة الدرجة االأوىل مع االإمارات، ولعب نهائي 

نتائج متميزة  العني، وحقق  لل�سباب يف مواجهة  الكاأ�س مدربًا 

مع فرق الدرجة االأوىل والثانية..

حلظة �سوء

والريا�سية  واالقت�سادية  والتاريخية  االجتماعية  جماالتها  يف  الفارقة  عالماتها  املتحدة  العربية  االإم��ارات   » دبي   « ل� 

والثقافية والرتاثية، من تلك العالمات التي ُي�سار اإليها بالبنان يف املحافل املحلية والعربية والعاملية، ياأتي املواطن »عبداهلل 

�سقر اأحمد املري«، املولود يف عام 1952م..
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عبداهلل �صقر اأحمد املري

العقل ال�سليم .. يف .. اجل�سم ال�سليم

عبداهلل حممد ال�صبب

اإطــــــــاللــــــة

اجلزء الأول:



من  اعتبارًا  الوطنية  املنتخبات  يف  م��درب  م�ساعد  عمل 

الربتو«  »كارلو�س  مع  ال��ف��رتات  ه��ذه  خ��الل  وعمل  1984م، 
لونانوف�سكي«  »ف��ال��ربي  م��ع  1992م  ع���ام  ويف  1988م،  يف 

و»بيكني�ستك«..

منها منتخب  الوطنية:  املنتخبات  العديد من  تدريب  توىل 

النا�سئني يف ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا جمموعة اأبوظبي يف 1986م، 

وت�سفيات كاأ�س اآ�سيا يف 1996م، وتوىل تدريب املنتخب االأول، 

وتاأهل للدور الثاين لت�سفيات كاأ�س العامل 2001م..

االإمارات  داخل  يف  الدرا�سية  الدورات  من  بالعديد  التحق 

ويف خارجها، حيث: اإجنلرتا 1980م، اأملانيا 1986م، درم�ستات 

دبي:  ويف  1996م،  عام  االأردن  1988م،  البحرين  1987م، 
2010م)1).. 2008م،  1996م،  1985م، 

جنمة ف�سية

حلظة ت�سلمه »النجمة الف�سية«

�سخ�سية   49 و�سمن  2011م،  العام  من  يناير  �سهر  يف 

امل�سدر، �سحيفة » اخلليج « الإماراتية: 21 فرباير 2011م.  -  1

لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماع  هام�س  وعلى  اآ�سيوية، 

َتَقلََّد »النجمة  العا�سمة القطرية الدوحة،  االآ�سيوي املنعقد يف 

تقديرًا  القدم«  لكرة  االآ�سيوي  »االحت��اد  من  املقدمة  الف�سية« 

عامًا   25 ع��ن  يزيد  مل��ا  ال��ت��دري��ب  جم��ال  يف  الكبرية  جل��ه��وده 

واالآ�سيوية، وهي جائزة  االإماراتية  بالكرة  اأ�سهمت يف االرتقاء 

بكرة  االرتقاء  يف  �ساهمت  التي  لل�سخ�سيات  االحتاد  يقدمها 

التكرمي،  االآ�سيوية على مدار عقود.. ويف منا�سبة ذلك  القدم 

االإماراتي  الوطني  امل��درب  امل��ري«  اأحمد  �سقر  »عبداهلل  َعلَّق 

ال  اللحظات  ه��ذه  مثل  )اإنَّ  بقوله:  العاملي  االآ�سيوي  العربي 

باجلائزة  تكرميه  بتزامن  �سعادته  عن  ًا  ُمَعربرِّ كثريًا(،  تتكرر 

املواطن  املدرب  بعام  االإماراتي  القدم  كرة  احتاد  احتفال  مع 

خالل  املواطنون  بون  املدررِّ َقها  حقَّ التي  واالإجنازات  »2011م«، 

الفرتة املا�سية)2).

اأكادميية ريا�سية

عن  �سقر  عبداهلل  اأكادميية  م�سروع  ميتاز  مب��اذا  �سوؤال: 

غريه ؟ .

الرئي�س  ك��ب��ري، ه��دف��ه  امل�����س��روع ه��و عمل وط��ن��ي  ج���واب: 

اأر�س  اكت�ساف ورعاية املواهب الوطنية، بجانب املقيمني على 

الدولة، وقد د�سن على اأر�س الواقع يف العام 2009، وبداأ العمل، 

ولدينا العديد من الالعبني يف �سفوف املراحل ال�سنية يف اأندية 

الدولة من خريجي االأكادميية.

يف  اإ�سهام  لدينا  ويكون  امل�سروع  ي�ستمر  اأن  وناأمل  اأمنية: 

رفد كرة االإمارات بالعبني اأ�سحاب مواهب ي�سكلون االإ�سافة 

املطلوبة))).

امل�سدر: ال�سحف ال�سادرة بتاريخ 21 فرباير 2011م.  -  2
) - جزء من حوار اأجرته �سحيفة “الر�ؤية” الإماراتية مع املدرب »عبداهلل �سقر اأحمد 

املري « بتاريخ الثالثاء 22 اأغ�سط�س 2017م.
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زيد ح�صن قطريب

اأنرثبولوجيا الت�صامح 

عند الأ�صخا�ص وداخل املوؤ�ص�صات

من اأهم النتائج الذي ظهرت بعد �سرب اأغوار الت�سامح، هو ال�سالمة 

العلم واملعرفة،  املعرفية والنف�سية عند املت�ساحمني، فكلما زاد م�ستوى 

من  لي�سنعوا  وامل�����س��وؤول��ون  االأف���راد  وارت��ق��ى  الت�سامح  درج��ة  ارتفعت 

املحيط املتعرث ف�ساًء ناجحًا.. اإن املت�ساحمني يحولون الف�سل اإىل جناح 

ميتلكونها  التي  والنف�سية  املادية  العوامل  ا�ستثمار  على  قدرتهم  نتيجة 

يف  واأقرباء  اأ�سدقاء  اأم  املوؤ�س�سة  يف  موظفني  كانوا  �سواء  االآخرين  مع 

اأن  واالجتماعيون  النف�سيون  الباحثون  يوؤكد  وهنا  االجتماعي..  الو�سط 

وتدفع  القوة  تعني  الأنها  املعرفة  هي  الت�سامح  لتحقيق  اخلطوات  اأوىل 

يف  وفري  اإنتاج  اإىل  حتويله  بهدف  ال�سعف  اأ�سباب  الحت�سان  �ساحبها 

املوؤ�س�سة اأو اإىل عالقة ناجحة اجتماعيًا على م�ستوى التفاعل االإن�ساين 

بني الفرد والفرد ومع املحيط الذي يعي�س فيه.. الت�سامح ي�سكل درو�سًا 

عملية للنظريات االأخالقية، وكم من املبادىء التي ذهبت اأدراج الرياح 

الأنها مل متتلك االأ�سلوب الناجح يف الو�سول اإىل قناعات االآخرين ب�سبب 

اإىل  للو�سول  بالت�سامح  اقتنعوا  اأولئك  اأن  ولو  واالإلغاء،  وال�سدة  الق�سر 

االأهداف، لكانوا �سكلوا ماأثرة تدفع املحيطني بتبني القرارات ووجهات 

النظر، لكن الرياح مل تكن جتري كما ت�ستهي �سفنهم يف حال اعتربوا 

الت�سامح نوعًا من اله�سا�سة وال�سعف. لقد قالت العرب منذ القدم: "ال 

ميكن ل�سيء اأن يجعل الظلم عاداًل اإالاّ الت�سامح"، وهذه القاعدة تطبق 

بلغك  "اإذا  قاعدة  اإىل  امل�ستند  فاملتلقي  اآن،  يف  واملتلقي  الفاعل  على 

عن اأخيك �سيء تكرهه، فالتم�س له العذر، فاإناّ مل جتد له عذرًا، فقل: 

تغيريية  العملية  الأن  الت�سامح  قمة  تكمن  وهنا  اأعلمه"  ال  عذر  له  لعل 

العذر  توفري  بهدف  واملت�سرعة  ال�سكاكة  ال��ذات  على  ال�سيطرة  تعتمد 

ملرتكب فعل التجاوز، من اأجل تغيريه من حال الظلم اإىل العدل، رغم 

ال�سرب والت�سحية التي البد للمتلقي اأن يتحلى بها اأمام فاقد الت�سامح، 

ال�سعبة،  املواقف  االآخر يف  واختبار  واملرا�س  بالتجربة  ياأتي  فالت�سامح 

واإذا ما جنح بال�سكل ال�سحيح، فاإن املت�سامح قادر على تبديل جمرى 

االأحداث باجتاه ال�سالح العام الأنه متكن من تغيري الظلم اإىل عدالة، 

وقد كان ذلك دلياًل دائمًا على الطريق مي�سي وفق البو�سلة ال�سحيحة 

للوجود �سواء حتدثنا عن الفرد وعالقته مبحيطه االجتماعي ام تناولنا 

اأن خطط املدير االأقل رتبة منه  التجربة  له  املوؤ�س�سة الذي تثبت  مدير 

يعني  الت�سامح  الأن  االأرب���اح  م�ستوى  ورف��ع  النجاح  حتقيق  على  ق��ادرة 

قراءتها خارج االعتبارات ال�سخ�سية التي تعترب العدو اللدود للت�سامح!.

لوحظ  وقد  االأفراد،  نفو�س  املوؤ�س�سات ويف  االنعطاف داخل  الت�سامح حاالت من  ُيحدث 

متتع االأ�سخا�س املت�ساحمني ب�سالمة ال�سحة البدنية والروحية مقارنة باملوتورين والع�سابيني 

داخل  اأما  مهنية،  غري  ح�سابات  على  بناء  اخلاطئة  بالقرارات  يتورطون  الذين  املت�سرعني 

املوؤ�س�سات فت�سبب االأمر ب�سرر كبري يف �سوية االإنتاج وذهب الرت�سيد واإجناز اخلطط اإىل غري 

مكانه ب�سبب العنجهية وطغيان النزعة الفردية عند املديرين... الت�سامح كان الوعاء الذي 

يحت�سن النجاح ويذهب به نحو حتقيق الغايات املن�سودة اأما االنفعال والغ�سب فكان ي�سكل 

يف  انهيار  اإنذار  مبثابة  ذلك  وكان  املوؤ�س�سة  يف  العاملني  بني  ثقة  وانعدام  وانتكا�سات  مقتاًل 

بنائها الداخلي واخلارجي، الأن حميط الدائرة والعامل خارجها، كان مبثابة انعكا�س للمركز 

وملدى القدرة على الدوران ب�سكل حموري �ساقويل ثابت غري اإهليليج اأو مائل..



مالمح  اأي��ة  املقدرة"  عند  "العفو  مقولة  ي�ستبعد  فيمن  جند  لن 

الرمال  دور  له  �سيكون  واالإخ��ف��اق  االنكفاء  ف��اإن  وبالتايل  للت�سامح، 

املتحركة التي ت�سحب املري�سني بالبغ�ساء رويدًا ليبتلعه امل�ستنقع، وكلما 

ارتفعت وترية البغ�ساء زادت معها درجة الغو�س يف الرمل حتى تبتلعه 

باإمكاننا  اإن عرفنا احلقائق �سيكون  اأثر بعد عني،  اإىل  الكثبان وحتوله 

قد  لكنها  اإلينا،  بالن�سبة  كم�سلمات  تبدو  التي  االأ�سياء  معظم  غفران 

تت�سبب يف وقوع االآخرين يف الكارثة واالنتقام والق�سا�س غري العادل، 

ونحن ميكننا تبديل كل ذلك بقليل من الت�سامح والعفو عند املقدرة الأن 

ذلك من �سيم الكرام كما يقول االأجداد..

ارتفاع  للقلوب، فهو يحميها من  اإنعا�س م�ستمرة  الت�سامح عمليات 

يبددها  اأن  ميكن  التي  املجانية  االنفعاالت  ب�سبب  والت�سنج  ال�سغط 

الت�سامح لو وجد بامل�ستوى املطلوب، ويف هذا ميكن القول اإن الت�سامح هو 

عملية اقت�سادية تعود باجلدوى والربح على القلوب الأنها توفر القيم يف 

بنوك ال�سالمة االإن�سانية املتورطة اليوم بال�سدة واال�ستهالك والتطرف 

اأهدافها  غري  يف  ا�ستنزافها  يعني  ما  وهو  املواقف  يف 

احلقيقية ووقوعها يف املر�س والهزال ب�سبب 

اجلانبية  امل��ع��ارك  يف  ال��وق��ت  ت��ب��دي��د 

واحل��ق��د واالرجت����ال غ��ري امل��ربر.. 

فالت�سامح يف هذا االإطار يعني 

الرت�سيد وتوظيف االمكانات 

ال�����س��ح��ي��ح  م��ك��ان��ه��ا  يف 

ال��ب��دي��ل  اخل����ي����ار  الأن 

البطيء  االن��ت��ح��ار  ه��و 

ب�������س���ب���ب االن���ف���ع���ال 

يدمر  ال���ذي  اجل��ائ��ر 

ال��ط��اق��ة وي�����س��رف��ه��ا 

م���ك���ان���ه���ا  غ������ري  يف 

ولنت�سور  ال�سحيح... 

قيم  عنه  غابت  مديرًا 

من  تعترب  التي  احلكمة 

اأثناء  الت�سامح،  مداميك 

ر�سم اخلطط وحتديد طرق 

فال�سفينة  ل��الأه��داف،  الو�سول 

اخلاطىء  م�سارها  �ستاأخذ  حينها 

القيمة  الأن  ال�سخور  ف��وق  تتحطم  ث��م 

املوظفني  اإدارة  اأ�سلوب  عن  غابت  االإن�سانية 

ب�سبب  لالخرتاق  عر�سة  املوؤ�س�سات  اأ�سبحت  وبالتايل 

العمل  ميزات  اأهم  الباحثون  يعتربه  الذي  االنتماء  بعدم  العمال  �سعور 

الناجح.

االمتداد  على  وق��درات��ه  قوته  لل�سواب  يعطي  ال��ذي  هو  الت�سامح 

وحتقيق الن�سر، اأي حتقيق الهدف الذي اأن�سئت الأجله املوؤ�س�سة ووجد 

ُمْر ِباْلُعْرِف 
ْ
من اأجله الفرد على وجه الب�سيطة... قال تعاىل )ُخِذ اْلَعْفَو َواأ

اِهِلنَي( �سدق اهلل العظيم. فالت�سامح يعني اخلروج من  ْعِر�ْس َعِن اجْلَ
َ
َواأ

فاإن  ذلك  دون  ومن  الكوين،  والوجود  الهدف  باجتاه  ال�سغرية  الذات 

الغرق يف الذات ال�سغرية �سيكون هو النتيجة احلتمية، وتلك كانت دائمًا 

من اأهم ميزات الت�سامح يف بعده النف�سي واملعريف، فكيف ميكن المرىء 

ال يفهم الت�سامح اأن ميار�سه مع نف�سه ومع االآخرين؟ وهل باإمكان "فاقد 

لوها  التي ح�ساّ الكثرية  اأدبياتهم  العرب يف  قال  يعطه" كما  اأن  ال�سيء 

االأ�سخا�س وحما�سنهم؟.  اإىل مثالب  والتعرف  واملمار�سة  التجربة  عرب 

اأنه  معتقدًا  فرتة  كل  العقوبات  يجدد  اأن  االأرع��ن  املدير  على  كان  لقد 

اأو  بالقرارات  املتاأثرين  عند  والفاعلية  واحل�سور  يف  ال�سطوة  يحقق 

االمكانيات  ع��زوف  االأر���س  على  يعني  ك��ان  ذل��ك  لكن  لها،   املنفذين 

التي  االإن�سانية  اجلدوى  من   تفريغها  ب�سبب  دورها  لعب  عن  الب�سرية 

والرتبوية  واالقت�سادية  االأخالقية  القيم  �سلم  يف  االأهم  الرابط  تعترب 

الفعل  بال�سغائن وردات  ال�سلم منهكة  وغريها.. ولنتخيل درجات هذا 

غري املربرة والثاأر، فال �سك حينها اأن ال�سعود لالأعلى �سيكون م�ستحياًل 

و�ستاأخذ الوجهة م�سارًا خمتلفًا يودي ب�ساحبها اإىل الهالك واالإفال�س 

االقت�سادي واالأخالقي، وهذا ما توؤكده �سيا�سة املكافاآت 

االنتاج  ارتفاعًا يف  اأثمرت  التي  املوؤ�س�سات  يف 

عند االأفراد الأنها عززت قيمة االنتماء 

وجعلت اجلميع ي�سعرون اأنهم جزء 

م��ن ه���ذه امل��م��ل��ك��ة ال��ت��ي تعمل 

ال��ع��ام..  ال�سالح  اأج��ل  م��ن 

اأثبتته  م��ا  اأي�����س��ا  وه����ذا 

الوقوف  التكاتف  عملية 

العاملني  ج��ان��ب  اإىل 

امل���ر����س  اأوق��������ات  يف 

واحل���اج���ة وغ��ريه��ا، 

مدعاة  كان  فالنتائج 

ل���ل���ف���خ���ر ك������ل م����رة 

ن���راق���ب ف��ي��ه��ا اخل��ط 

اإىل  ي��رت��ف��ع  ال��ب��ي��اين 

اقت�ساديًا  م�ستوى  اأعلى 

ب�سيطة  بتكلفة  واأخالقيًا 

ك���ان ال��ر���س��ي��د االأه����م فيها 

القيم  قيمة  الأن��ه  الت�سامح  هو 

العليا.

جتعلنا  ال��ت�����س��ام��ح  اأن��رتب��ول��وج��ي��ا 

ال�سلوك  توجيه  وطرق  الت�سامح  جوانية  نفهم 

منه،  لي�س  فيما  يتورط  ال  اأهدافه احلقيقية كي  باجتاه 

ال�سركات  داخل  واأي�سًا  باالأبناء،  االأهل  وعالقة  لالأ�سرة  بالن�سبة  حتى 

اخلا�سة والعامة ويف الفرق الريا�سية وجمموعات ال�سباب العاملني يف 

م�ساريع التطوع، كان الت�سامح هو ال�سراع الذي ي�ستثمر الريح يف مكانها 

ال�سكينة  �ساطىء  حيث  االأم��ان  بر  باجتاه  املركب  مي�سي  كي  ال�سحيح 

ويكرب  كالنبتة  يزهر  عندما  للت�سامح  االأخ��رية  املرافىء  من  والر�سا، 

لي�سبح �سجرة وارفة الظالل.
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نا�صر البكر الزعابي

» حني ي�صتيقظ ال�صوء«

خالد الرا�صد

رّحال النرث والطبيعة

يعد ال�ساعر الإماراتي خالد الرا�سد �ساحب جتربٍة 

ممــيــزة مــلــيــئــٌة بــاحلــداثــة �الــتــطــويــر ؛ �قـــد اختط 

�سخ�سيته  معامل  لري�سم  هادئاً  جمياًل  لوناً  لنف�سه 

منها  متعددة  اإ�ــســداراٍت  يف  نلمحها  �الــتــي  الفريدة 

)�سواحي اجلنة ؛ كلة اأزرق(.

هذه  على  ال�سوء  ت�سليط  ونحاول 

مزراب   ( ديوان  عرب  الراقية  التجربة 

ال�سمال ( والذي احتوى على ن�سٍّ واحد 

وزارة  عن  �سادر  ؛  الكتاب  ا�سم  يحمل 

كتاب  واحت��اد  املجتمع   وتنمية  الثقافة 

واأدباء االإمارات 2012

يقول :

اأفتح طرقاً يف كل خطوة

اأفتح �سماًء

من ال�سمت؛ هذه املراأة ت�ستبيح

ر�حي الآن

ل بد من رق�سة �سوفية

رق�س ال�سجر يف الغابات التي

ت�ستعل �سدى

) مزراب ال�سمال �س 12 (

لقد ر�سم الرا�سد معامل �سخ�سيته 

يروي  وكاأنه  العميقة  نة  املتلواّ ال�سطور  هذه  يف 

 ، الهادئ  املتاأمل  وه��و  �سديد  باإيجاٍز  �سريته 

واأن�سام البحر ؛  بة  الذي يع�سق الطبيعة اخلالاّ

يف عاطفٍة �سوفية تع�سق احلياة...

يقول :

امراأة يف الربد

رجل يف الظالم ي�سريان يف بحث الغربة

الطا�لة الوحيدة

الوحيد اأنا

الليل  �كــم من  خــاٍل  كر�سٍي  بالقرب من 

�املطر

) امل�سدر نف�سه �س 19 (

الرفيق  يفتقد  ملن  ال�ساعري  النداء  هذا 

وي�ساأل عن االأحبة واالأ�سحاب با�ستمرار بقلٍب 

�سغوف ؛ حينما يطبق ليل الغربة على القلوب 

�سيء  ال  ؛  املكان  على  ثقله  كل  الربد  ويرمي  ؛ 
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ب احلائر  �سوى املطر من يوا�سيه يف هذا الرتقاّ

الطويل..

ويقول :

غريٌب

ال�ساطئ

�البحر م�سغول

املحيط ترّنحت فيه

اأترك ال�سعر على املوج

اأي ال�سواحل اأنا ل�ست فيه

) امل�سدر نف�سه �س 27 (

ل  املف�ساّ مكانه  وهو  االأب��دي  ع�سقه  البحر 

�ساغها  التي  بالطبيعة  واال�ستمتاع  للتاأمل 

فهو  العامل  بقاع  خمتلف  يف  وجل  عز  اخلالق 

ال الذي ينرث عبق النرث اأينما حلاّ وارحتل  الرحاّ

؛ لكنه م�سغوٌل باحلنني ...

يقول :

هذه املراأة بنف�سجية

مزر�عة يف البنف�سج

تنام فيه �ت�سهر

تركت م�ساًء �راءه

م�ساء من الر�ح

ل�ست اأنا

هذه الوردة

�سيء من الكالم

) امل�سدر نف�سه �س 41 (

الكلمات  تغلاّف هذه  التي  املرهفة  امل�ساعر 

وال�سفافية؛  والعذوبة  العمق  بني  جتمع  وه��ي 

اأقرانه  عن  خمتلفًا  الرا�سد  خالد  قلم  جتعل 

اآٍن  يف  وال�سجر  واالأم���واج  القلوب  يحاور  وه��و 

واحد

ويقول :

هذا اأنا

هذا الغر�ب من �ساحلي

هذا ال�سر�ق

من اجلبل

اأحتاج  �مــا  ظالمي  اأ�سريحاماًل  بينهما 

من النجوم

يرتكني الهواء على حايل

هذا هو الوادي

�هذي غيوم

) امل�سدر نف�سه �س 52(

هاهو يعي�س الطبيعة من جديد فهو الذي 

اختار الهيمااليا مقرًا ؛ يف اأجواٍء مغايرة تفتح 

اآفاقًا للكتابة واال�ستياق امل�ستمر...

يقول :

�سارت هي العادة

مل يلتفت لها اأحد من ذكر اأ� اأنثى

لي�ست امل�ساءات يف حّد ذاتها

بال قمر

اأنت كم متطرين على �سجر �اأنا

اأنا اأذهب يف املوج

) امل�سدر نف�سه �س 68(

الرا�سد  ر�سمها  التي  اجلميلة  ال�سورة  اإن 

رها بلهفة االأر�س  ل اوقات اللقاء وي�سواّ وهو ياأواّ

ليعانق  املطر  م��ن  اأج��م��ل  �سيء  ف��ال  ؛  للمطر 

الغ�سون وينرث الفرح يف النفو�س..

ويقول :

رميت نرداً كرمياً 

على طا�لة الكرام

ل الورد يثنيني

ل املاء الذي منه اأمر

كان الكالم يف قارب

) امل�سدر نف�سه �س 77 (

لقد ر�سم امل�سهد االأخري يف �سورٍة ختامية 

اخلا�س  عامله  يف  يبحر  اأخرى  برحلة  وعٍد  مع 

وكاأنه راق�ٌس �سويف اأو نور�ٌس يحناّ لل�سطئان ؛ 

اأو ع�سفور يداعب االأغ�سان بالغناء ...

هي جتربة خا�سة وغري تقليد�سة ملن يتاأمل 

�سك  بال  وه��و  الرا�سد  خالد  ال�ساعر  كتابات 

والتي  االأخ���رى  االإب��داع��ات  من  الكثري  ميتلك 

ق للفن الراقي. نالت اإعجاب اجلمهور املتذواّ



30m u n r a k a e

العدد: 504 - 05/ 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة اإلمارات

اجلزء الثاين

عائ�صة علي الغي�ص

عامل احليوان 

يف الأمثال ال�صعبية الإماراتية

الفر�س اخليل

وردت يف اخليل اأمثال اإماراتية �سعبية كثرية، مما يدل على عناية اأهل 

االإمارات باخليل حتى �سارت م�سرب املثل لديهم. ... وكثريًا ما جاء يف 

االأمثال ال�سعبية مرتبط باخليل و الفر�س

الَها( الْهَا َواملْرَة ْبَرياّ ومن ذلك املثل ال�سعبي: )اخْليْل بخيَّ

بريالها : بقلب اجليم ياء بلهجة اأهل االإمارات

ما  تفعل  لزوجته  الغارب  على  احلبل  ترك  الذي  للرجل  املثل  يقال  و 

ت�ساء ، فتتمادى يف ت�سرفاتها و تتجاوز حدودها و ومن ثم تبداأ يف التمرد 

وذمه  ت�سرفها  ا�ستهجان  و  املت�سلطة  امل��راأة  �سلوك  املثل يف ذم  ي�سرب  و 

اأي  للمثل  اآخ��ر  تف�سري  يحتمل  كما  حدها  عند  يوقفها  من  لها  يوجد  فال 

تعرف جودة الفر�س واأ�سالتها من اأ�سالة فار�سها .. وكذلك اأخالق املراأة 

- زوجه اأو ابنه اأو اأختا – من ت�سرف و يل اأمرها ومن ت�سرفات اأ�سقائها 

الأنها تربت يف نف�س املنزل الذي تربوا فيه و اكت�سبت االأخالق والقيم التي 

اكت�سبوها �سواء كانت قيم اإيجابية اأم �سلبية .

كما يرتدد على االأل�سن املثل املعروف ) ا لَفَر�س تتبع الفار�س (

اأي اأن املراأة تتبع زوجها يف كل ما يريد ويرغب ، وهو يقودها كما يقود 

الفار�س فر�سه اإىل اجلهة التي يريد و ي�سرب املثل يف حث املراأة على طاعة 

زوجها و االنقياد له .

ومن االأمثال ال�معروفة اأي�سا ) ما يعرف للخيل اإال ركابه(

يقال املثل يف االإ�سارة اإىل االأمر الذي ال ي�ستطيع القيام به اإال �ساحبه 

اإىل  اإ�سناد املهام  اإىل �سرورة  التوجيه  املتخ�س�س فيه و ي�سرب املثل يف 

اأ�سحابها املخت�سني بها .

ال  و  قدراته  مع  تتوافق  ال  اأم���وًرا  يطلب  ال��ذي  ال�سخ�س  و�سف  يف  و 

تتنا�سب مع اإمكانياته يطالعنا املثل ال�سعبي ال�سهري ) يوم نعلوا اخليل يت 

اخلنب�سانه وقالت: نعلوين(

به حافُر  يوَقى  �س  الدابة حديٌد متقورِّ ْعل  نَّ  ، اأو اخلفُّ  احِلذاُء   : ْعل  النَّ

ه ما يقيه  و جلٌد يوَقى به اأنعَل الفر�َس: نَعَله، األب�س حافَره اأو خَفاّ
َ
ة ، اأ ابَّ الدَّ

ابة »اأنعل الَداّ

يت : مبعنى جاءت

اخلنف�سانه : ُخْنف�ساء : موؤنت ُخنَف�س َح�َسَرٌة �سوداُء ، ُمْغَمَدُة االأجنحة 

يح اجلمع : ُخْنف�ساوات و َخناِف�ُس و ي�سمهيها  غر من اجُلَعل ، ُمْنِتَنُة الراّ ، اأ�سْ

اأهل االإمارات اخلنب�سانة 

االإم��ارات  دولة  ت�سمى يف  التي  و  اخلنف�ساء  املثل حال ح�سرة  ي�سور 

باخلنف�سانة حني راأت اخليول وقت تركيب احلدوات لها فاأعجبت بذلك 

وقالت: اأريد منكم اأن تركبوا يل حدوة مثلها، و ي�سرب املثل يف ذم ت�سرف 

ومع  �سخ�سيته  معه  تتوافق  وال  تنا�سبه  ال  اأ�سياء  يطلب  ال��ذي  ال�سخ�س 

قدراته .

واح��رتام  النا�س  م��ع  التعامل  و  االجتماعية  العالقات  جم��ال  يف  و 

االآخرين ياأتينا املثل ال�سعبي املتداول ) ل�سانك ح�سانك اإن �سنته �سانك 

واإن هنته هانك ( لهذا املثل عدة دالئل فهو ي�سري اأوال اإىل منهج التعامل مع 

االآخرين واأي�سا يف حث االآخرين على احرتام الغري فالل�سان كدفة ال�سفينة 

ي�سدر  فاأي كالم  ي�ساء.  فتتحرك ح�سبما  ربانها  يديرها  التي  ال�سخمة، 

من ل�سانك �سوف تكون م�سئوال عنه �سواء كالم طيبا اأم خبيثا فهو يف نهاية 

تنتظر ح�ساده  االأر���س فكل ما تزرعه �سوف  ال��زرع يف  يعترب مثل  االأم��ر 

فالكالم الطيب الذي يخرج من الل�سان �سوف يثمر طيبا واخلبيث �سوف 

التحدث  ب�سرورة  التوجيه  و  الن�سح  يف  املثل  ي�سرب  و  خبيثا..  يح�سد 

باأ�سلوب حمرتم و بكلمات الئقة لبناء عالقات ناجحة مع االآخرين و لك�سب 

احرتام النا�س و تقديريهم .
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اأو يف  االأقل ثمنا  االأ�سياء  و  الثمينة  االأ�سياء  و يف جمال املفا�سلة بني 

و�سف ال�سخ�س �ساحب امل�سالح ياأتي املثل ال�سهري ) َيعطيك طري ِدياي 

ا فَر�س( ويرتياّ

يعطيك : مينحك و يهبك

ِدياي: بقلب اجليم ياء بلهجة اأهل االإمارات و املق�سود دجاج.

ا: َيْنَتِظر. ِيرتياّ

ي�سف املثل حال ال�سخ�س �ساحب امل�سالح ال�سخ�سية واالأطماع حيث 

ُيْهِديَك دجاجًة وينتظُر مقابلها فَر�سًا، و ي�سرب يف االإ�سارة و التدليل على 

َة للح�سول على  يَّ النرِّ َت  بيَّ م القليل، ويكون قد  ُيقدرِّ اع الذي  مَّ ال�سخ�س الطَّ

م و مما اأعطى فلم تكن عطاياه اإال حلاجة يف  مقابٍل اأكرب بكثرٍي مِما قداّ

نف�سه و متكن �سفة الطمع منه .

احلمار

احلمار حيوان األيف من جن�س احل�سان ي�ستخدم للركوب وحمل املتاع 

ولقد كان له ح�سور وا�سح يف االأمثال ال�سعبية االإماراتية ومن ذلك املثل 

ال�سعبي ) اربط احل�سان عن احلمار بيعلمه ال�سهيق و النهيق

ال�سهيق: ال�سوت ال�سديد �َسْهقة مفردو اجلمع �َسَهقات و�َسْهقات

خذه 
َ
ر َنهيقه وا�ستداّ قيل : اأ النهيق: �النَِّهيُق : �سوت احلمار ، فاإذا كراّ

النُّهاُق

مع  وال�سالح  ال�سيئ،  مع  احل�سن  جمع  من  عالقة  املثل  لنا  ي�سور 

الفا�سد، هل يغري من الطباع؟ ومن امل�ستفيد؟ فمرافقة احل�سان للحمار 

و هكذا م�ساحبة  النهيق  و  ال�سهيق  �سيتعلم احل�سان  بل  بالنفع  تعود  لن 

ال�سخ�س ال�سالح ال�سيئ �ستعود عليه بال�سرر و ي�سرب املثل يف التحذير 

من ال�سحبة ال�سيئة

ومن االأمثال املعروفة و املتداولة اأي�سا املثل ال�سعبي ال�سهري:

) اإذا كنت اأنت اأمري �اأنا اأمري من يقود احلمري (

له عمل  لي�س  الذي  الو�سيع  بعمله  القيام  يتكرب عن  ملن  املثل  يقال  و 

اأحدهما  ل�سان  فياأتي على  املثل عبارة عن حماورة بني �سخ�سني  و  غريه 

فمن  كذلك  فعلت  واأنا   ، كاالأمري  اأو   ، اأمريا  نف�سك  فجعلت  تعاظمت  اإذا 

الذي �سيتوا�سع وي�سوق حمرينا التي ال منلك غريها هذا و ي�سري املثل اإىل 

اأهمها التوا�سع ، وامل�سوؤولية وي�سرب يف احلث على التوا�سع  عدة معاين 

و التخلي عن الكرب و ي�ستعمل املثل يف بع�س االأقطار العربية بعدة األفاظ 

فمنهم من يلفظه اأنا اأمري واأنت اأمري من هو اللي ي�سوق احلمري

املثل  ياأتي  ال�سيئة  النوايا  ي�سمر  ال��ذي  ال�سخ�س  ح��ال  و�سف  يف  و 

ال�سعبي املعروف

) ِمْن ِمنَّة احلمار ما ِظْهَرت َله قُر�ْن(

يف�سده  حتَّى  به  والفخر  االإح�سان  ا�ستكثاُر  ة  امِلنَّ و  ُة:  الُقوَّ ُة  امِلنَّ  : ِمنَّة 

نيعة واجلمع: ِمَنٌ ُة تهدم ال�سَّ ومنه قولهم: » امِلنَّ

ِظْهَرت: َخَرَجت اأو طلعت اأي مل توجد له قرون قوية

املثل  و ي�سرب  ئة  �سيرِّ نيته  له قروٌن قوياّة؛ الأناّ  اأنَّ احلمار مل تنبت  اأي 

ْبِثه و�ُسوِء ِنَيِته. ق جناحا و ذلك ؛ خِلُ يف االإ�سارة اإىل االإن�سان الذي ال يحقرِّ

الذئب

دارت حول الذئب العديد من االأمثال ال�سعبية و التي نبعت من البيئة 

اجلبلية ومنها ) الغريب ذيب �ع�سته ما تطيب (

ه : اأم�سكه باأ�سنانه و�سدَّ عليه ع�سته : ع�سَّ

ال�سخ�س  به  يق�سد  الغريب  و  بالذئب  الغريب  ال�سخ�س  املثل  ي�سبه 

الذي ال تربطك به عالقة اأو �سابق معرفة و لي�س الغريب املغرتب عن وطنه 

االأ�سل  واملجهول  امل�سبوه  الغريب  ال�سخ�س  مع  التعامل  من  يحذر  حيث 

الأنه �سوف يف�سل م�سلحته على جميع القيم املعمول بها بغ�س النظر عن 

النتائج املرتتبة

و من االأمثال ال�سعبية التي ت�سف لنا حال �سنف املنافقني من الب�سر 
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ياأتي املثل ال�سعبي املعروف

) يلعب مع الراعي �ياكل مع الذيب( و يقال املثل يف و�سف لل�سخ�س 

املنافق ذو الوجهني والذي يظهر اأمام النا�س بوجه ومبظهر يخالف مظهره 

وي�سرب املثل للتحذير من رفقة و�سحبة ال�سخ�س املنافق .

الغنم :

) يل كرث�ا الرعيان �ساعت الغنم (

وهو من االأمثال البدوية ُيق�سد به اأن ف�ساد اأمر ال�سيء يف كرثة االآراء 

من الروؤ�ساء غري املخت�سني وي�سرب يف �سرورة توحيد القيادة وان تكون 

الرعيان  ت�سادقت  اإذا   ( اأخ��رى  ب�سيغة  املثل  ياأتي  و  واح��د  اإم��رة  حتت 

اأن �سداقة الرعاة �ست�سغلهم عن االهتمام برعي  �ساعت الغنم ( مبعنى 

الغنم و بالتايل �سيوؤدي اإىل التفريط بها .

االأ�سماء  تت�سمن  التي  ال�سعبية  االأمثال  من  العديد  جاءت  الغنم  ويف 

االأخرى للغنم كالعنزة و ال�سخلة و ال�ساه ومن ذلك

) عنز الفريج حتب التي�س الغريب (

باء واجلمع : اأْعُنز و ِعناز و ُعنوز  نثى من امَلْعِز والظاّ
ُ
الَعْنُز : االأ

الفريج : احلي

تى عليه َحْوٌل واجلمع: 
َ
باء والوعول اإِذا اأ التَّْي�ُس : الذكر من امَلْعِز والظرِّ

ْتُي�ٌس وِتَي�َسٌة.
َ
ْتيا�س، واأ

َ
ُتيو�ٌس، واأ

يقال املثل للتدليل على اأن النا�س ترغب يف كل ما هو غريب فاالأ�سياء 

و  البلد  داخل  املوجودة  االأ�سياء  من  اأف�سل  وحمبوبة  مرغوبة  امل�ستوردة 

ي�سرب املثل للتدليل على رغبة ال�سخ�س يف امتالك كل ما هو غريب

و هناك مثل �سعبي متداول يف دولة االإمارات العربية وو و�سط اجلزيرة 

العربية يقول: )َع�ْن�ز َط�اَح��ت يف ِم��ِرْي���َس��ة ( و ياأتي ب�سيغة اأخرى ) عنز 

�سيء  على  يقدم  ال��ذي  االإن�سان  عن  كناية  املثل  و  باملري�س(  طاحت  بدو 

و  عليه،  وباال  النهاية  يف  يكون  ثم  روية  دون  تناوله  يف  وي�سرف  ياألفه  مل 

للمثل ق�سة قام تتمثل مثل تلك العنزة التي مل تاألف �سوى رعي ح�سائ�س 

ال�سحراء، وا�سرتاها اأحد احل�سر واأراد اإكرامها واأح�سر لها وعاء

ويف من يطلب امل�ستحيل وي�سر على طلبه ياأتي املثل ال�سعبي ) اأقوله 

تي�س يقول احلبه (

يطلب  ال��ذي  ال�سخ�س  املثل  في�سور  يحلب  ال  و  املاعز  ذكر  فالتي�س 

اأمر م�ستحيل بال�سخ�س الذي يقرتح حلب التي�س على الرغم باأن التي�س 

ال يحلب و ي�سرب املثل يف الداللة على من يطلب اأمورا تعجيزية ي�ستحيل 

تنفيذها و ذلك على �سبيل التعجيز و العناد .

و املثل ال�سعبي املعروف )مي�سي على زنده التي�س ( 

ال�سيوخ  عنزة   ( ال�سعبي  املثل  العنز  حول  دارات  التي  االأمثال  ومن 

تنطح �لو مية (

مية : ال متتلك قرون

يقال املثل يف و�سف ال�سخ�س ال�سعيف الذي ال ميتلك القوة و ال لي�س 

االأ�سخا�س  قبل  الدعم من  له  يقدم  يوجد من  لكن  و  كافية  قدرات  لديه 

بدون  كانت  ولو  تنطح  احلكام  عنزة  فهو  ي�ساندونه  و  فيدعمونه  االأقوياء 

قرون

) الطول طول نخلة ، �العقل عقل ا�سخلة ( 

ْكر  ْخَلة : الذَّ ا�سخلة : اأ�سل اللفظ يف العربية ا�سخلة و هي مفرد و ال�سَّ

 ، و�ِسخال   ، �َسْخل   : واجلمع  يوَلُد  �ساَعة  وامَلعز  ال�ساأن  ول��ِد  من  واالأنثى 

و�ُسْخالٌن

يح�سن  ال  ال��ذي  االأح��م��ق  الطويل  لل�سخ�س  يقال  توبيخي  مثل  ه��ذا 

املثل  مع  املثل  يت�سابه  و  ال�ساة  كعقل  وعقله  كالنخلة  طويل  فهو  الت�سرف 

العربي امل�سهور )كل طويل هبيل ، �كل ق�سري نقري(

و من االأمثال التي ارتبط بالغنم اأي�سا املثل املعروف ) كل �ساة معلقة 

بكراعها (

اُة : الواِحَدة من  ال�ساة: الواحدة من الغنم التي اأمتت �سنةو اأي�سا ال�سَّ

عام . كراعها : اأرجلها َباِء واْلَبَقِر ، والنَّ ِن،واملعز، والظرِّ
ْ
اأ ال�سَّ

و يقال املثل للداللة على اأن كل �سخ�س يتحمل م�سوؤولية العمل الذي 

و   ) �ساة معلقة بعرقوبها  ) كل  اأخرى وهي  املثل ب�سيغة  و يروى  به  قام 

وي�ستعمل  مايفعل  عن  امل�سئول  هو  �سخ�س  كل  باأن  للتذكري  املثل  ي�سرب 

للتقومي عن اخلطاء بتذكري ال�سخ�س باأنه من �سيتحمل م�سئولية اأخطائه

ومن االأمثال اأي�سا) احليل حيل ياعدة � ال�سوت �سوت راعدة (

احليل : القدرة و العزمية

الياعدة : اأنثى اخلروف.

و يقال املثل يف الداللة على من يدعي القوة و ال�سلطة ب�سوته الذي 

يرفعه ك�سوت الرعد يف قوته و لكن يف الواقع هو ال ميتلك تلك القوة بل 

ال�سخ�س  ت�سرف  ا�ستهجان  يف  املثل  ي�سرب  و  اخلروف  باأنثى  اأ�سبه  هو 

االآخرين،  اإخافِة  ُبْغَيَة  العايل  �سوَته  ي�ستخدم  �سلوكه حيث  وذم  ال�سعيف 

وهو اأ�سعف منهم

القط � الفاأر

حتب القطط مطاردة الفئران، ومن قدمي الزمن.. كان النزاع بينهما 

االأمثال  من  العديد  حولهما  دارت  لقد  و  ال�سعبي.  لالأدب  عامًا  مو�سوعًا 

ال�سعبية والتي ت�سور مدى العالقة بينهما ومن ذلك املثل ال�سعبي ال�سهري 

)اإن غاب القط العب يا فار(

وي�سرب املثل عندما يجد االإن�سان فر�سة مواتية، لفعل ما يريد فعله 

يف خلوة، من املحا�سبة والزجر، وكذلك ُي�سرب املثل ملن يعمل يف غفلة عن 

الرقيب. وداللة املثل اأن �سغار القوم اأو من ال �ساأن لهم، يجدون فر�ستهم 

عند غياب اأويل االأمر، فيفعلون ما ي�ساء

واملثل م�ستمد من م�ساهدة العداء التقليدي بني القط والفاأر، فعندما 

يجد الفاأر املوقع خالًيا من القط، يحلو له اأن يتنقل ويلعب كيف �ساء، ولكن 

عند ظهور القط، يلزم الفاأر جحره، وينتهي لعبه.

ت�سادق  يل   ( املعروف  ال�سعبي  املثل  ياأتي  ذلك  من  النقي�س  وعلى 

القطو �الفار خربت الديار (

التدليل  يف   ) يرتبى  ما  العود  القطو   ( ال�سعبي  املثل  ا�ستهر  كذلك 

الر�سد  �سن  بلغ  الذي  الفا�سد  الكبري  ال�سخ�س  طباع  تغيري  �سعوبة  على 

من ال�سعب اأن يعاد تربيته وتعليمه من جديدو ي�سرب املثل يف االإ�سارة و 

التاأكيد على �سعوبة التغيري ومن االأمثلة التي دارت اأي�سا يف �سفات الفاأر 

و خ�سائ�سه ما جاء يف املثل ال�سعبي ) الفار ما يتوىل ا�سحمه ( و يقال 

اأكل  بقولهم)  البخيل  مال  و�سف  يف  ال�سعبي  املثل  جاء  كما  من  للتحذير 

البخيل ل ي�سمه جار � ل يذ�قه فار ( و يقال لال�ستهجان و التنفري من 

�سفة البخل .
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اإلمارات

m u n r a k a e

القرد � الغزال

تالزم القرد مع الغزال فاجتمعا يف العديد من االأمثال ال�سعبية ومنها 

على �سبيل الذكر املثل ال�سعبي

) ال�سبال يف عني اأمه غزال (

ال�سبال : لفظة طلقها اأهل االإمارات على القرد

اأن كل �سخ�س يرى ما ميتلكه جميال و ثمينا  يقال املثل للداللة على 

فالقرد يف عني اأمه كالغزال بالرغم من نظرة النا�س الدونية له و اأن لي�س 

له من اجلمال ن�سيب اإال اأن والداته تراه كالغزال يف جماله وي�سرب املثل 

للتدليل على اإعجاب ال�سخ�س مبا ميتلكه .

يا  اكلي   � غزالة  يا  كــدي   ( امل�سهور  ال�سعبي  املثل  اأي�سا  ذلك  ومن 

�سبالة (

اجتهدي من الكدكــدي : اب��ذيل و اعملي و 

غزالة : اأنثى الغزال

ال�سبالة : اأنثى القرد

مبعنى  املثل  مفاد  و 

ي��ع��م��ل ب��ع�����س ال��ن��ا���س 

اجلهد  يبذلون  و  العمل 

و لكن لي�س لهم ن�سيب من 

بها  ينتفع  ب��ل  عملهم  خ��ريات 

غريهم ، و ياأتي املثل للتدليل على 

يح�سد  ال  ال��ذي  ال�سعيف  االإن�سان 

مم��ا ي����زرع، وب��خ��ا���س��ٍة ع��ن��دم��ا ُي��ن��ِج��ُز 

االأعماَل كلَّها، وَتعوُد الفائدُة ِلغريه فيذهب 

بع�س  يف  اأخ��رى  ب�سيغة  يقال  و  �سدى  تعبه 

االإمارات ) مكدة الغزالة تاأخذها ال�سبالة (

النتائج :

ح�سورا  ل��ه��ا  االأل��ي��ف��ة  احل��ي��وان��ات  اأن   -

احلمار  اخليل  و  كاالإبل   ( االأمثال  يف  وا�سحا 

ورد ا�سم احلمار واحلمارة وميكن اأن نرد ذلك 

االإن�سان  رحلة  رفيق  احليوانات  هذه  اأن  اعتبار  اإىل 

اأر�سه واأعماله فهو ي�ستعمل كمطية  االإماراتي يف عالقته اليومية مع 

الطرق  وت�سلق  احلاجيات  ونقل  للحراثة  به  اال�ستعانة  وميكن  للركوب 

الوعرة واحتماله لالأذى و�سربه على التعب.

- لقد وردت اأ�سماء اخلروف العنزة والتي�س وال�ساه وال�سخلة يف عدد 

من االأمثال ال�سعبية وقد اأردنا �سمها يف جمموعة واحدة الأنها من اأ�سرة 

واحدة وتكاد تتفق يف الكثري من ال�سفات واملزايا واالأغرا�س اي�سا فاملثل 

هذا وقد نظر ت بع�س االأمثال ال�سعبية االإماراتية اإىل املاعز نظرة فيها 

الكثري من اال�ستخفاف والتندر )عنزة لو طارت( وهي اأي�سا )الطول طول 

تت�ساوى  ال  الفالح  ف�ساة  املاعز  كل  لي�س  ولكن  �سخلة(  والعقل عقل  نخلة 

ب�ساة من هو يف مرتبة اجتماعيى اأعلى حيث اأن )�ساه القا�سي ما بتاأذى( 

اأخرى  بطريقة  واخل��روف  املاعز  اإىل  االإم��ارات��ي  ال�سعبي  املثل  نظر  وقد 

تزر  )وال  تعاىل  قوله  على  اعتمادا  بعرقوبها(  معلقة  �ساه  )كل  اأن  موؤكدا 

وازرة وزرة اخرى( 

امل�سادر �املراجع :

- االأمثال ال�سعبية يف االإمارات العربية ا�سم املوؤلف : ابراهيم را�سد 

ال�سباغ �سنة ط 1978

 : اأبوظبي  النا�سر  �سندل  را�سدبن  عبيد  ال�سعبية  واالألغاز  -االأمثال 

نادي تراث االإمارات ، 

- االأمثال ال�سعبية مدخل اإىل الثقافة االإماراتية تاأليف نا�سر اإ�سليم 
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املتحدة عبيد  العربية  االم��ارات  دولة  ال�سعبية يف  وااللغاز  االمثال   -

را�سد بن �سندل

- املعجم الوجيز موؤلف: جممع اللغة العربية

- دائرة املعارف اال�سالمياّة ج -9 درهم

 : الن�سر  الرومي  الب�سر  اأحمد  ل�  املقارنة  الكويتية  االأمثال  كتاب   -

الكويت : وزارة االإعالم، مركز رعاية الفنون ال�سعبية،

- االأمثال العامية، اال�ستاذ حممد بن نا�سر العبودي ج) النا�سر : دار 

اإحياء الكتب العربية

دملوك  بن  عبدهلل   : املتو�سف 

حمدان  م��رك��ز   : دب��ي   : النا�سر 
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 - روايات �سفوية 

- املرحوم علي اأحمد الغي�س 

- حممد جابر عبيد املذكور 

- مروان حممد الفال�سي 

- اآمنة جابر عبيد املذكور

- ناعمة بنت حمد البدر املهريي .

- عو�سة بنت حمد البدر املهريي .

- مرمي بنت عبدالرحمن الرم�سي .

- اآمنة نغمو�س .



اأقرب النجوم، م�سافات هائلة  ماتف�سلنا عن 

حتتاج منا اإىل قرن اآخر من التطور الإيجابي حتى 

الأق��رب  النجم  هذا  با�ستك�ساف  نفكر  اأن  ميكننا 

وهو ) الفا - قنطور�س( اأو )الفا - �سنتوري (.

اإنه يبعد عنا نحو اأربع �سنوات �سوئية وربع اأي 

نحو )42( مليون مليون كيلومرت. وهو مايحتاجنا 

وه��ذا   - ال�سوء  ب�سرعة  �سرنا  ل��و  اإل��ي��ه  للو�سول 

م�ستحيل عمليًا - اإىل اأربع �سنوات وثالثة اأ�سهر. 

الف�ساء  �سفن  جعلت  تقنيتنا  اأن  فر�سنا  ولو 

 - الثانية  يف  كيلومرت   )3000( �سرعة  اإىل  ت�سل 

هذا  اإىل  للو�سول  ف�سنحتاج  كبرية  �سرعة  وه��ي 

و�ستة  �سنة  و)22(  اأربعمائة   422  ،  5 اإىل  النجم 

اأ�سهر. 

عنا  يبعد  جنم  اإىل  بال�سفر  فكرنا  لو  فكيف 

ع�سر �سنوات �سوئية مثاًل؟

امل�����س��اف��ات ال��ك��ون��ي��ة ه��ائ��ل��ة، وال���زم���ن ال��ذي 

ب��اآلف  تعد  لقطعها  امل��ت��ط��ورة  �سفننا  ت�ستغرقه 

ال�سنوات.. لو �سرنا ب�سرعات قريبة من ال�سوء... 

املجرة  اإىل  ال�سفر  اأم��ا  فقط،  املجرة  داخ��ل  ه��ذا 

ف�ستكون  ال�سوء..  �سرعة  تقارب  ب�سرعات  الأقرب 

مدته تزيد عن ماليني ال�سنني..

بني الكواكب املحيطة بال�سم�س فراغات كبرية، 

وبني النجوم يف املجرة فراغات اأكرب بكثري..

الأر�س  على  فيه  نعي�س  الذي  العامل  يبدو  كم 

حملقني  الوا�سعة  مناطقه  جنتاز  ونحن  �سغريًا، 

ف�ساء  مبحطة  حتى  اأو  اأحيانًا  �سخمة  طائرة  يف 

ي�سل  قد  ارتفاع  على  الأر���س  ح��ول  ت��دور  �سخمة 

الألف كيلومرت..

ال�سناعية  الأق���م���ار  ارت��ف��اع��ات  ت�سل  وق���د 

املو�سوعة لأغرا�س التج�س�س مثاًل نحو )40( األف 

مناطقها  وت�ستك�سف  الأر���س  حول  ت��دور  كيلومرت 

بتفا�سيل دقيقة مذهلة..

ظاهرة  تختفي  العالية،  اجل��و  طبقات  ويف 

داخل  انعكا�سات  عن  الناجتة  واللمعان  التالألوؤ، 

الطبقة الثانية..

الأر����س يف  بعيدًا ع��ن  الإن�����س��ان  وح��ني يخرج 

الف�ساء اخلارجي تنعدم اجلاذبية وتخ�سع �سفينته 

لدفع حمركها و�سواريخها املتتابعة على مراحل..

مراحله  بداية  يف  الف�ساء  يف  ال�سفر  وم��ازال 

ولو ي�ستطيع الإن�سان حال الآن الهبوط على اأقرب 

الكواكب من الأر�س - كاملريخ مثاًل..

لقد جنح يف الهبوط على القمر، ومازال ي�سعى 

للهبوط  ال�سم�سية  املجموعة  كواكب  ل�ستك�ساف 

عليها، والكون وا�سع ف�سيح الأرجاء..

اأك�����دت الأب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ح��ث يف 

احل�سارات القدمية اأن الب�سر يف املا�سي قد تعرفوا 

على كائنات غريبة هبطت مبركبات متطورة، واإن 

تلك  بع�س  �سهدته  ق��د  العلمي  التطور  م��ن  ن��وع��ًا 

احل�سارات .

انقالبًا هائاًل  �سهد  الذي  الع�سرين  القرن  اإن 

يف التطور العلمي، وخا�سة يف جمال ك�سف الف�ساء 

والهبوط على القمر، جعل درا�سة احلياة العاقلة يف 

الكون، اأمرًا ليقبل التاأجيل..

العلم وال�سحون الطائرة :

 ا�سرتعى حديث ال�سحون الطائرة ، اهتمام 

الأقاويل  وك��رت   ، القرن  ه��ذا  بداية  منذ  النا�س 

والفر�سيات والتنبوؤات عن م�سدرها، حتى اأ�سحت 

يف وقت من الأوقات هي ال�سغل ال�ساغل للنا�س يف 

حكاياتهم ونوادرهم . 

 وب���ني ح��ني واآخ����ر ت��ن��ربي اإح����دى امل��ج��الت 

اأوال�سحف ، لتوريد طرفًا وحكايات عن ال�سحون 

تلح  ت�ساوؤلت معينة  الإجابة عن  ، حتاول  الطائرة 

يف داخل البع�س من النا�س، ومل حتاول اأية مقالة 

)  البحث عن حياة عاقلة (

د.طالب عمران

�إط��ار  ع��ن  بعد  نخرج  مل  لأن��ن��ا  بالعجز،  ن�شعر   ، �لو��شع  �ل��ك��ون  ه��ذ�  نتاأمل  ونحن 

�رتباطنا باملكان �لذي نعي�ض فيه وهو �لأر�ض..
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علمية اأو حتقيق علمي ، عن تلك الأج�سام اأن تلتزم 

باجلدية يف الإجابة عما يعتمل يف �سدر كل منا . 

 ملاذا مثاًل ترى هذه ال�سحون يف مناطق كثرية 

من العامل ، ومل ن�سمع عن اأحد يف منطقتنا العربية 

بّلغ عن روؤيته ل�سحن طائر ؟ 

الوحيد  املركز  هي  ال�سناعية  املناطق  وه��ل 

ملراكز  اأن  اأم  ؟  الغريبة  ال�سفن  هذه  مثل  لن�ساط 

عالقة  عندنا  املعدومة  للف�ساء  العلمية  املراقبة 

مبثل هذه الأمور ؟ 

 لعل اأبرز فرتة كان فيها احلديث عن ال�سحون 

اإثارته ، هي بعد احلرب العاملية  الطائرة يف ذروة 

الثانية . وبالتحديد بعد تفجري اأول قنبلتني ذريتني 

يف تاريخ العامل . 

تفجري  اأن  الفرتة  تلك  يف  العلماء  بع�س  قال   

 ، الأخ���رى  الكواكب  �سكان  دف��ع   ، ال��ذري��ة  القنبلة 

ليبعثوا قوات ا�ستك�ساف ، لرتقب عن كثب ما يفعله 

بالكارثة  اأح�سوا  ورمب��ا   . الأر�سية  الكرة  �سكان 

العظمى التي تكمن وراء �سر تفجري القنبلة الذرية 

ذلك  من  اأنف�سهم  حمابة  واجبهم  من  اأن  ف��راأوا   ،

لالأر�س  ال�ستك�سافية  قواتهم  فاأر�سلوا   ، الوبال 

تراقب ما يجري عليها من اأحداث . 

 ، احل��ني  ذل��ك  منذ  عنها  احلديث  يهداأ  ومل   

م��رور �سحن طائر  ن�سمع خرب  واأخ��رى  فبني فرتة 

له  النا�س  بع�س  وروؤي���ة   ، العامل  من  منطقة  ف��وق 

اأثناء حتليقه لوحده اأو بني جمموعة من ال�سحون 

�سكل  ذات   ، م�سطحة  بطائرة  النا�س  وي�سفه   .

اأو  العالية  القمم  فوق  تطري   ، ماألوف  غري  دائ��ري 

عليها  ينعك�س   ، ب�سرعة عظيمة   ، الثلجية  املناطق 

نور ال�سم�س فتتالألأ بلمعان باهر . 

، خرب  الفرن�سية  ال�سحف  بع�س  وقد ذكرت   

ال�سم�س  ك�سوف  اأثناء  طائر  ل�سحن  �سور  التقاط 

اأثناء  وذل��ك يف   .  )  1973 عام  30 حزيران  ) يف 

الطائرات  اإح��دى  منت  على  من  الك�سوف  مراقبة 

 ، فرن�سا  �سمال  يف  الفرن�سيني  بع�س  روى  كما   ،

�سغار  رج��ال  منه  نزل   ، طائرًا  �سحنًا  راأوا  اأنهم 

الأج�سام مبالب�س رمادية خلفوا بعد رحيلهم قطعًا 

يقذفها  التي  امل��واد  ت�سبه   ، املعدنية  ال�سخور  من 

الربكان ، وتفننت ال�سحف يف اإثارة هذا النوع من 

لتحليق �سحون  بن�سر �سور خادعة  العلمي  اخليال 

ذل�ك  يف  معتمدة   ، اأعدادها  ترويج  بق�سد  طائرة 

هذه  مثل  ل��وج��ود   ، القاطع  العلم  نفي  ع��دم  على 

ال�سفن الغريبة ، وحل�سول قناعة لدى علماء الفلك 

والبيولوجيا مفادها ، اأن الكون الذي نعي�س فيه ل 

بد من اأن يحوي كائنات عاقلة غرينا ، فلم ل ت�سل 

اإلينا هذه الكائنات العاقلة ؟ وما الذي مينعها من 

الو�سول ؟ 

ال�سحب  م��ن  ن��وع��ًا  هناك  اأن  نعلم  اأن  بقي   

�سكل عد�سة  ، على  فيه  ال�سحابة  تكون   ، العد�سية 

على  الثلجية  اجلبال  فوق  تتكون   ، احلواف  رقيقة 

الطائرة  بال�سحون  اأ�سبه   ، دوامية  �سحب  �سكل 

والتقطوا  اأ�سكالها  بع�س  العلماء  �ساهد  وق��د   ،

حول  تدور  كاأنها  ال�سحب  هذه  تبدو   ، ال�سور  لها 

 ، منتظم  غ��ري  تكاثف  فيها  وي��ح��دث   ، حم��وره��ا 

اختالف  وب�سبب   ، الثلجية  البلورات  منو  وي��زداد 

الرياح تبدو وكاأنها تتحرك بعدة اجتاهات  �سرعة 

، ولدى مرور النيازك وبقايا ال�سهب ، ت�ساء هذه 

 ، متوهجة  عد�سات  �سكل  على  فتظهر  ال��دوام��ات 

اأ�سبه بال�سحون الطائرة . 

وك�سفت اأجهزة الر�سد وجود مركبات غريبة 

املناطق  بع�س  يف  وهبطت  الأر����س  جو  يف  حلقت 

القمر  ف�ساء  يف  املركبات  ه��ذه  بع�س  و�سوهدت 

ال�سم�سية  املجموعة  كواكب  وبع�س  املريخ  وح��ول 

الأخرى..

بع�س  اإن  ب��ل 

اأج��روا  قد  النا�س 

ل���������ق���������اءات م���ع 

ك���ائ���ن���ات ع���رف 

ب���ل���ق���اءات ال��ن��وع 

الثالث، وو�سفوها 

�سبيهة  بكائنات 

بالب�سر لها روؤو�س 

واأط��راف  �سخمة 

دق���ي���ق���ة وع���ي���ون 

وا�سعة جاحظة..

اأج����رت ه��ذه 

ال���ك���ائ���ن���ات ع��ل��ى 

من قابلتهم من النا�س اختبارات عديدة، ورافقها 

اأ�سبه  رح��الت  يف  البعيدة  كواكبها  اإىل  البع�س 

باحللم يف اأزمنة �سريعة..

كل هذه اللقاءات حمدودة العدد، لتبدو اأنها 

اأمكنة  يف  الب�سر  مع  الكائنات  تلك  بلقاء  �ستعمم 

عامة، بحيث يراها اأكرب عدد من النا�س بدًل من 

اأن تقت�سر على عدد حمدود من النا�س. 

ورغ���م اأن ال��ت��ق��اري��ر امل���وؤك���دة ع��ن م��ث��ل ه��ذه 

اللقاءات مل تن�سر �سوى يف اأ�سيق احلدود، فاإنه من 

الثابت اأن مثل هوؤلء الغرباء زاروا الأر�س ودر�سوا 

عينات ب�سرية اأجروا عليها اختباراتهم..

فيه  لي�سغل  الأرج����اء  ف�سح  وا���س��ع  ك��ون  اإن���ه 

 - ح�سارته  ت�سل  ومل  مهمل.  حيز  �سوى  الإن�سان 

وجود  يكت�سف  جتعله  حدًا   - الكبري  تطورها  رغم 

ح�سارات يف الكواكب املحيطة به . اأو حول النجوم 

القريبة من ال�سم�س..

تلك  ر�سل  جتعل  منطقية  احتمالت  وهناك 

ح�سارتهم  كانت  اإذا  اإلينا  ي�سلون  احل�سارات 

متطورة كثريًا عن ح�سارتنا..

على كل حال ، اإن العلم ل ينفي نفيًا قاطعًا ، 

وجود مثل هذه الأج�سام ، األ اأن اخليال يجب اأن ل 

ي�سطح بنا اإىل حد الإميان املطلق ، باأن ما نراه من 

دوامات م�سيئة ، عبارة عن �سحون طائرة . وهذا 

بال�سبط ما ح�سل لكثري من النا�س خدعتهم هذه 

الدوامات العد�سية العجيبة .

نحن نعي�س يف جمرة هائلة الت�ساع ي�سل عدد 

جنومها نحو )400( مليار جنم، وحول بع�س هذه 

النجوم كواكب �سبيهة بالأر�س قد حتفل بح�سارات 

عاقلة..

لو فر�سنا اأن هذه النجوم تدور حولها كواكب، 

كل  ح��ول  ك��ان  ول��و  كبري  احتمال  بالتاأكيد  وه���و: 

لأن  ال�سم�س،  ت�سعة كواكب كما حول  و�سطيًا  جنم 

ال�سم�س جنم متو�سط احلجم بني النجوم فهناك 

جنوم اأكرب منها وجنوم اأ�سغر منها..

املجرة )1800(  الكواكب يف  تعداد  ي�سل  قد 

اأن حتوي  احتمال منطقي  األي�س من  مليار كوكب، 

على  كما  متامًا  عاقلة،  حياة  الكواكب  هذه  بع�س 

الأر�س..

يف  عاقلة  متكورة  ح�سارات  بوجود  نحلم  قد 

جمرتنا. واحللم يغني اخليال بت�سورات عن عوامل 

مل يعرفها الإن�سان من قبل. ورمبا عرفها يف فرتات 

جمهولة بالن�سبة اإليه الآن ..

واخليال قد ينقل الإن�سان اإىل اأجواء الف�ساء، 

بعيدة،  كواكب  ف��وق  ليحط  امل�سافات  به  يخرتق 

بجاذبية  �سغرية  اأو  احل��ج��م،  �سخمة  عمالقة، 

قليلة..

اخليال هو نتاج العقل الب�سري، ولول اخليال 

ماجنح الإن�سان نحو التطور والتقدم..
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اإن تناول وجبة كاملة يف وقت وجيز، يوؤدي – بال�سرورة – 

اإىل الإ�سراع يف التهامها، وهذا الإ�سراع تكون نتيجته احلتمية 

دخول كمية كبرية من الهواء، تتكتل يف املعدة اإىل جانب 

اأن  تريد  منهما  كل  الكتلتان  فتتزاحم  الطعام،  كتلة 

الأ�سوات  تلك  النتيجة  وتكون  مكانًا،  لنف�سها  حتفظ 

ف�ساًل  اأحيانا،  الآخرون  ي�سمعها  التي  و »القرقرة« 

عما ي�سعر به الإن�سان من �سيق ورمبا بع�س الأمل.

جهة،  من  الطعام،  مواعيد  تنظيم  اإن 

ال تبلع الهواء

عبد اخلالق اخلواجة

من �أكرث حالت ��شطر�ب �جلهاز �له�شمي �شيوعاً �حلالة �مل�شماة بانتفاخ 

�ملعدة ووجود �لغاز�ت يف �لأمعاء.

باتباع �لو�شايا  �أن �لتغلب على هذه �حلالة ممكن جد�ً  و�لو�قع 

فانتفاخ  و�لعقاقري،  �لأدوية  �إىل  �للجوء  ودون  �لالزمة  �ل�شحّية 

�لأكل،  �أثناء  �مل�شاب  يبلعه  �لذي  بالهو�ء  �متالئها  ناجم عن  �ملعدة 

وقد يبدو هذ� �لقول غريباً بع�ض �ل�شيء، ولكنه �حلقيقة مع بع�ض 

�لإي�شاحات.
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جيدًا،  م�سغًا  الطعام  وم�سغ  لتناوله،  الكايف  الوقت  وتوفري 

وحتقيق التوازن بني مواعيد الوجبات، كل هذا كفيل باأن يدراأ 

عنك الغازات، واأن يجعلك تتمتع بجهاز ه�سمي �سليم. وينبغي 

الكتفاء ب�سرب اأقل قدر ممكن من املاء عقب الطعام، ونف�س 

اعتاد  التي  والغازية  املعدنية  املياه  على  اأي�سًا  ينطبق  القول 

البع�س اأن ي�ستعينوا بها لت�سهيل اله�سم.

ول بد لنا اأن نذكر اأن التدخني يلعب – اأي�سًا – دورًا غري 

�سئيل يف جتمع الهواء والغازات يف البطن، والأ�سباب وا�سحة 

اإي�ساح، من حيث دخول كمّية من الهواء مع كل  ل حتتاج اإىل 

مّرة يجذب فيها املدخن نف�سًا من �سيجارته.

الهواء  من  الوقاية  اأ�سباب  من  ذكر  ما  اإىل  وبالإ�سافة 

كحْل  التاليني  التمرينني  ممار�سة  ميكن  البطن،  يف  والغازات 

موؤقت لهذه امل�سكلة:

اأ�سنانك غليونًا فارغًا بع�س الوقت، فهذا ي�ساعد  �سع بني 

على عدم جتمع الهواء يف املعدة.

وجود  يرافق  الذي  ال�سطراب  من  ب�سيء  �سعورك  مبجرد 

على  ثم  دقائق،  ع�سر  ملدة  بطنك  على  ا�ستلق  عادة،  الغازات 

اأعرا�س  اتقاء  يف  ذلك  ينفعك  فقد  قلياًل،  اأطول  مدة  ظهرك 

الهواء والغازات املزعجة.

اأو  اأ�سبابها،  على  بالق�ساء  ما  حالة  عالج  اأن  يف  �سك  ول 

بالوقاية منها اأ�ساًل، اأجدى عليك بكثري من اأية حماولة تبذلها 

فيما بعد، اأي بعد اأن يقع املحذور، وحتدث امل�سكلة، ولذا فعليك 

اأن تاأخذ بعني العتبار ما ذكرنا من ن�سائح عند تنظيم اأوقات 

طعامك، واأن تتجّنب – ما ا�ستطعت – الأطعمة التي تدخلها 

املواد احلّريفة كالبهارات، اأو اخلل اأو احلم�س اأو كثرية الد�سم، 

وخا�سة املقلّية منها، وكذا ال�ساي والقهوة والكحول.

�ملرجع: �لغذ�ء ل �لدو�ء » للدكتور �شربي �لقّباين «
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كانت اأوىل جل�سات هذا اليوم الثالثاء، 

العامل:  اإىل  الإماراتية  ق�س�سنا  »ترجمة 

يف  تواجهها  التي  والفر�س  التحديات  ما 

فيها:  ا�سرتك  الإلكرتوين؟«،  املحتوى 

جمال  الرائعان:  ال�سديقان  الأ�ستاذان 

اإ�سافة  الكعبي،  �سعيد  وعبداهلل  ال�سحي، 

اإىل الأ�ستاذة اإميان بن �سيبة، واإدارة جمد 

ظهورة اأو اأم�سية �سعرّية: 
ُ
ال�سحي. ثّم تالها اأ

الرائعون،  زمالئي  فيها  اأبدع  »مرايا«، 

والأ�ستاذان  اجلنيبي،  طالل  د.  بون:  املقرَّ

طالل �سامل، وعلي ال�سعايل، واأدار الأم�سية 

اهلل  عبد  الأ�ستاذ  البديع  املبدع،  ال�ساعر 

اأمتع  من  فاإّنها  جماملة  ودون  الهدية. 

وتفّتحت  اآذانا،  ت�سّنفت  ففيها  اجلل�سات، 

فيها قلوبنا، واأ�سغينا، وا�ستمعنا حتى انتهْت 

اجلل�سة. وما اأجمل تقدمي عبداهلل الهدية، 

رائع.

ِقبل  من  تراثّي  فّنّي،  فا�سل  وبعد 

الهّبان،  اأنغام  على  معهم  وجولة  الِفرقة، 

ونحن  الكون،  معهم  طفنا  الطبول،  وقرع 

ذلك  وبعد  ومتحّركني.  وقوفًا،  نتمايل 

وال�سينما  »الإمارات  بعنوان:  حما�سرة 

د.  املبدع،  القدير  الفّنان  األقاها  الهندية« 

�سيخة  الأ�ستاذة  وقّدمْتها،  غلوم،  حبيب 

الدكتور حبيب قد  فاإّن  املطريي، وبال �سّك 

اأبدع، وتغّنى، ومّثل، وتفّن، وعّلق بعد ذلك 

�سعادة الأ�ستاذ اأحمد البّنا، �سفري الإمارات 

التعليق.  يف  احل�سور  و�سارك  نيودلهي،  يف 

ثّم تبعْتها ندوة بعنوان: »العالقات الثقافية 

الع�سرين«،  القرن  يف  والهند  الإمارات  بني 

املطريي،  �سيخة  الأ�ستاذة  واإدارة  بتقدمي 

اجلل�سات،  هذه  يف  ظهورها  تكّرر  التي 

يف  وا�سرتك  اأدائها.  وُح�سن  لروعتها، 

الّندوة: الأ�ستاذ عبداهلل الهدية، والأ�ستاذة 

واأبدع  مة،  املقدِّ فاأح�سنْت  غاب�س،  �ساحلة 

ران. املحا�سِ

وبعد و�سولنا اإىل الفندق قّررنا الذهاب 

اإىل اأحد مراكز الت�سّوق الكبرية، كما يقال، 

ومل  احلافلة،  ركبنا  ق�سرية،  راحة  وبعد 

تكن معنا هذه املّرة �سيخة املطريي، ولهذا 

كادت احلافلة جتّنح بنا وتطري يف ال�سماء، 

ن�سعر  ومل  وال�سحكات،  النكات  كرة  من 

باأّن �ساعة كاملة مّرت علينا وال�سائق يدلف 

بنا و�سط زحام �سديد يكاد يخنق الأنفا�س، 

حتى و�سلنا املركز، وانق�سمنا، فخرجُت مع 

 ، وت�سرٍّ مت�سٍّ  يف  الظاهري،  نا�سر  الأ�ستاذ 

اأ�سعار  تقارب  غالية  الأ�سعار  اأّن  ووجدنا 

املنتجات املوجودة يف الإمارات، وبعد �ساعة 

حكايات م�سافر

�سفرة نيودلهي

الدكتور حمد بن �سراي

اجلزء الثاين
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الفندق،  اإىل  ورجعنا  املدخل،  عند  التقينا 

الأبقار  من  اأعدادًا  لحظُت  الطريق  ويف 

بال�سّيارات  املكتّظة  ال�سوارع  يف  مت�سي 

ل  بل   ،
ٍ
و�سالم اأمٍن  يف  مت�سي  وهي  واملاّرة، 

لها  فاجلميع  اخلوف،  ول  بال�سيق،  ت�سعر 

رونها.  يحرتمونها و يقدِّ

اآخر  وهو  الأربعاء،  يوم  �سباح  ويف 

ال�ساعة  الفندق  من  خرجنا  املعر�س،  اأّيام 

املعر�س  ويف  �سباحًا،  والن�سف  العا�سرة 

»جتربة  بعنوان:  اجلل�سات  اأوىل  كانت 

يف  تفعيلها  ميكن  كيف  الالتينية:  اأمريكا 

فيها  ا�سرتك  الأخرى؟«  والأ�سواق  الهند 

تامر  والأ�ستاذ  ال�سعايل،  علي  الأ�ستاذان 

�سعيد، باإدارة روان دّبا�س. ويف احلقيقة اأّن 

بالعنوان  عالقة  له  لي�س  امل�ساركني  حديث 

بتاتًا. ثّم تلْتها ندوة: »الهند كما راآها �سعراء 

املبدع،  ال�ساعر  الأم�سية  واأدار  الإمارات«، 

البديع الأ�ستاذ عبد اهلل الهدية، مب�ساركة كّل 

والأ�ستاذة  العميمي،  �سلطان  والأ�ستاذ  من: 

فعاًل.  الثالثة  اأبدع  وقد  املطريي.  �سيخة 

املخطوطات  يف  »الهند  حما�سرتي:  وكانت 

اجلل�سات  اآخر  القدمية«  العربية  وامل�سادر 

املحا�سرة  وقّدمت  املعر�س،  يف  الثقافّية 

اأّن  الأ�ستاذة �سيخة املطريي. ويف اعتقادي 

حيث  احلا�سرين  ر�سا  نالت  حما�سرتي 

اأخربوين بذلك.

للتوقيع  موا�سعنا  اأخذنا  ذلك  وبعد 

الهندّية،  اللغة  اإىل  املرتجمة  موؤلَّفاتنا  على 

وكان  اجلماهري،  من  جموع  علينا  فانهالت 

التوقيعات  وبعد  جمياًل.  م�سهودًا،  يومًا 

اأّنه  بنف�سه  عّرف  ملتٍح،  رجل  علّي  �سّلم 

م�سلم جديد من �سنتني، واأّن ا�سمه اأبو بكر 

اخللفاء  بقّية  �سيجمع  اأّنه  ويبدو  ال�سّديق، 

اأ�سماء  يف  عنهم  اهلل  ر�سي  الرا�سدين 

له:  فقلُت  حليتك؟  اأين  يل:  وقال  اأولده. 

دمعت  ي�سحك حتى  فاأخذ  الدجاج.  اأكلْتها 

وكالهما  اآخر،  �سديق  معه  وكان  عيناه. 

اأّن  حينها  و�سادف  زرقاء،  قم�سانًا  يلب�س 

الدكتور حممد بن جر�س يلب�س بدلة زرقاء، 

ف�سّورتهم معًا، وهم يف الزرقة �سواء.

اأنا،  خرجنا:  الفندق  يف  راحة  وبعد 

العامري،  رّكا�س  بن  اأحمد  والأ�ستاذ 

وال�ساعر  جر�س،  وابن  حبيب  والدكتوران 

املطريي،  �سيخة  والأ�ستاذ  الهدية،  عبداهلل 

اإىل مركز ت�سّوق قريب من الفندق، م�سينا 

اإليه ملّدة �سبع دقائق تقريبًا. وهناك توّزعنا، 

يف  للع�ساء  والهدّية  جر�س  وابن  اأنا  ذهبت 

نظيف،  املطعم  و�سراحة  هناك،  مطعم 

اأّن  وعرفنا  منا�سب.  و�سعره  لذيذ،  واأكله 

البقّية عادوا اإىل الفندق ما عدا �سيخة. ثم 

لحظْته،  �سيء  واأغرب  املركز،  يف  جتّولنا 

وجود �ساّبني، يف كّل م�سعد واحد، وعرفُت 

ملّدة  امل�سعد  يف  الوقوف  عملهما  اأّن  منهما 

ت�سع �ساعات يومّيًا، يفتح الواحد الباب، ثم 

معهم،  وينزل  الزبائن،  مع  وي�سعد  يغلقه، 

مثل  �سمعت  ما  �سراحة  دواليك.  وهكذا 

دوخة.  ت�سيبني  كادت  الدوام،  هذا  طبيعة 

وال�سرب  الرزق  اإىل  ال�سعي  كيف  م�سكني، 

اإىل  �سيخة  زمليتنا  مع  وعدنا  لأوائه.  على 

الفندق، ثم جل�سنا يف البهو نتبادل اأطراف 

بع�سنا  نَر  مل  وكاأّننا  والأ�سمار،  الأحاديث 

بع�سًا من �سنني. 

تفتي�س يف  الذي نقيم فيه،  الفندق  ويف 

كل حلطة يدخل فيها الواحد الفندق، حتى 

ولو خرج من الباب الي�سار، وعاد يف اللحظة 

من  رجالن  يقف  ما  وعادًة  يفّت�س.  نف�سها، 

اأّبهة من املالب�س، ول تكاد  ال�سيخ يف كامل 

البت�سامة تغادرهما اأبدًا.

لنا  يوم  اآخر  وهو  اخلمي�س،  يوم  ويف 
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جولة  يف  الذهاب  قّررنا  الهند،  يف 

وتاريخية يف �سواحي مدينة  اآثارية 

نيودلهي، وكان يف ذلك اليوم نف�سه 

والدكتور  حبيب،  الدكتور  غادرنا 

العميمي.  �سلطان  والأ�ستاذ  طالل 

والدكتور  اأنا  اجلولة:  اإىل  وخرجنا 

الهدّية،  والأ�ستاذ  جر�س،  بن 

نا�سر  والأ�ستاذ  �سيخة،  والأ�ستاذة 

الأ�ستاذ  اإىل  اإ�سافة  الظاهري. 

�سعيد  والأ�ستاذ  اجلاّلف،  خالد 

ها�سم. وكالعادة فلم ن�سمت دقيقة 

واحدة، تخّللْتها حلويات �سيخة التي 

اأ�سكت م�سغها اأفواهنا، و�سغلْتنا عن 

لرُبهة.  باحلديث  األ�ستنا  حتريك 

وكان برفقتا مر�سد �سياحّي هندي، 

قطب  منارة  وكانت  تاريخ.  خّريج 

حمّطاتنا،  اأّول  هي  الغوري  الدين 

التي  التذاكر  ل�سراء  املر�سد  وذهب 

روبيه.   50 تتجاوز  ل  للهنود  بينما  روبيه،   500 من  نحوًا  كانت 

اأثناء  اآلة الدوران  واأعطى كّل واحد مّنا قطعة مدّورة، لو�سعها يف 

الدخول ثم اخلروج اأي�سًا. وتقّدمنا املر�سد الذي بداأ ب�سرد حكاية 

يكن  ومل  بناوؤها.  مّت  وكيف  واأحجارها،  وعلّوها،  العظيمة،  املنارة 

املعلومات  الذي عرف بع�س  الأ�ستاذ خالد اجلاّلف  �سوى  يقاطعه 

ينزوي  املر�سد  بداأ  وحينها  املعتقد.  املر�سد من حيث  تخالف  التي 

بع�س ال�سي، ويربز خالد، وحينها حاولت اأن اأ�ساحب املر�سد حتى 

على  يدّل  وجليل،  وعظيم  مهيبب  املكان  وفعاًل  بالوحدة.  ي�سعر  ل 

ر�سقت  واأثناء جتوالنا  الغورّية.  الدولة  قدر  الباين، وجالل  عظمة 

حمامة على كتف جاكيت الدكتور حممد بن جر�س، و�سارعت �سيخة 

وكرمية لتنظيفه ب�سرعة. ويا ليت احلمامة مل تفعل فعلتها القبيحة 

اإذ اأ�سبح حديثًا للتنّدر و�سنع الّنكات، واندمج فيها الدكتور  تلك، 

و�سرنا  �سوابه،  اجلميع  اأفقد  الأمر  هذا  اأّن  لدرجة  جر�س  ابن 

اهلل  �ساء  وما  احلديث.  مدار  هو  جر�س  وابن  ون�سحك،  ن�سحك، 

عليه ما األطفه، واأخّف دّمه، وما اأجمل مع�سره، ومااأحلى �سحبته.

فاجاأين  وكم  همايون،  امللك  �سريح  لزيارة  ذهبنا  املنارة  بعد 

اأعظم  فما  البناء.  اأده�سني  وكم  املعمار،  اأذهلني  وكم  املكان، 

العدد: 504 - 05/ 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

40

نوافذ

m u n r a k a e



ال�سخمة  املباين  هذه  مثل  وملكاتها  ملوكها  اأن�ساأ  التي  الدولة  تلك 

املتقنة. وبغ�ّس النظر عن الراأي ال�سرعّي يف م�ساألة بناء الأ�سرحة 

وال�سرف عليها، اإل اأّن هذا ال�سريح اآية من اآيات الفّن الإ�سالمي 

املغويل يف الهند. وهو مت�سابه من كّل اجتاهاته، يتو�ّسطه قرب امللك 

الذي ق�سى جزءًا من حياته يف الن�سر، واجلزء الآخر يف الهزمية. 

هي  ُدفنت  ثّم  ال�سريح،  هذا  بيجوم  حميد  زوجته  له  عّمرت  وقد 

رتها يف اإحدى زوايا القرب املهيب، وُدفن عدد من اأفراد الأ�سرة  و�سّ

جتوال  وبعد  املعمار.  لهذا  كثريون،  والزائرون  اأخرى.  زوايا  يف 

وتطواف، غادرنا ال�سريح للغداء يف مطعم فندق اآ�سوك، وق�سينا 

فيه بع�س الوقت، واملطعم مليء باللوحات وال�سور، متّثل عددًا من 

اأق�سام: ق�سم قّرر  اإىل ثالثة  ثّم قّرر اجلمع النق�سام  املهاراجات. 

وق�سم  �سيخة،  والأ�ستاذة  الدكتور حممد،  وفيه  للمعر�س،  الذهاب 

والأ�ستاذ  اأنا  واأّما  ها�سم،  و�سعيد  الهدّية  وفيه  للفندق  العودة  قّرر 

نا�سر فقّررنا الذهاب لزيارة معبد اللوت�س ح�سب ما هو خمّطط له 

يف جدول الزيارة، ورافقنا املر�سد، وذهبنا يف حافلة تابعة لل�سفارة.

ويا  و�سوب،  حدب  كّل  من  بالّنا�س  مزدحم  مكان  اإىل  وو�سلنا 

لالأ�سف ات�سح اأّن املعبد، حديث، ُبني قبل عّدة عقود، وُفتح للزّوار 

منذ عام 1995. وهو للطائفة البهائّية، وغرابته يف �سكله املعماري 

الذي ي�سبه زهرة اللوت�س. وهو عظيم البناء، وا�سع احلديقة لدرجة 

كبرية جّدًا، فدخلنا، واندجمنا يف طابور طويل ل ميكن عّد اأفراده. 

مع  و�سلكنا  �س،  خم�سّ كي�س  يف  وو�سعناها  اأحذيتنا،  خلعنا  ثم 

ال�سالكني، و�سعدنا درجات كثرية، ونحن من�سي نتهادى، لعّلنا نرى 

دخلنا  حتى  ممنوعًا،  الت�سوير  وكان  كّل،  هذا  تعبنا  ي�ساوي  �سيئًا 

فيها  مو�سعنا  اأخذنا  كثرية،  كرا�سي  وفيه  الأرجاء،  وا�سع  بهوًا 

اأدراجنا،  ورجعنا  اخلروج.  فقّررنا  لدقيقتني  اإل  ن�ستقّر  نكد  ومل 

اإىل الفندق. ومل  م�ستغربني من هذا البذخ يف العمارة. ثم رجعنا 

اأكد اأ�سل غرفتي حتى متّددُت على الفرا�س من �سّدة الإعياء. وبعد 

جر�س،  ابن  مع  الفندق  بهو  يف  بعدها  التقيُت  ق�سرية،  ا�سرتاحة 

والهدّية، وذهبنا للع�ساء يف املطعم الذي تع�ّسينا فيه البارحة، وهو 

قريب. وتناولنا ع�ساءنا، �ساكرين حامدين، ومل يفتنا احلديث عن 

احلمامة وما خّلفْته اإ�سابتها يف ابن جر�س. ثم عدنا اأدراجنا اإىل 

لفرتة من  ال�سايغ  الأ�ستاذ حبيب  مع  ت�سامرنا  البهو  ويف  الفندق. 

الزمن، فارقُتهم بعدها اإىل غرفتي، لتجهيز اأغرا�سي يف حقيبتي. 

ومنُت مبّكرًا، ا�ستعدادًا ليوم ال�سفر.

ويف متام ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا ذهبت اإىل املطار يف �سيارة 

لل�سفارة، وكان اجلو �سبابًا، ويف املطار كالعادة طابور طويل لدخوله، 

اإيّل، ثم يعيد النظر يف  اأفراد ال�سرطة، يقراأ، ثم ينظر  وكان اأحد 

اأكر من  وكّرر ذلك  اإيّل،  ينظر  ثّم  التذكرة،  ورقة  ثم يف  اجلواز، 

يد، ف�سحبتها  التذكرة يف  َمن خلفي وترك ورقة  اإىل  ثم نظر  مرة 

منه. وبعد اإمتام اإجراءات ال�سفر و�سحن احلقيبة، ثم التفتي�س، ثم 

ختم اجلواز، وبعدها اجتهت اإىل �سالة طريان الإمارات، وبعد مّدة 

و�سلت �سيخة ثم ابن جر�س ثم الهدّية ثم اجلاّلف. ومن ال�سالة 

اإىل الطائرة.
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ملأ  اإماراتية  ت�شكيلية  فنانة  ال�شميلي  �شعيد  يو�شف  �شلوى 

العاملية  نحو  تتطلع  وهي  اخلليجي  الفن  ف�شاء  ور�شمها  ا�شمها 

واللون  الزخرفة  على  يعتمد  ال��ذي  املميز  التكنيكي  باأ�شلوبها 

والطبيعة والبيئة ، و�شلوى من اإمارة را�س اخليمه  خريجة دبلوم 

اأعمال تهوى الر�شم وبداأت م�شريتها يف جمال الفن  اإدارة  عايل 

عندما كانت طالبة يف الكلية وبعد التخرج عادت ملزاولة الر�شم 

لديها  وج��دوا  حيث  والأ���ش��دق��اء  الأه��ل  ت�شجيع  بعد   2015 ع��ام 

اللوان  الفحم،  الر�شا�س،  الكريلك،  با�شتخدام  بالر�شم  ميول 

اخل�شبيه واللوان الزيتيه.

 

•  وتقول �سلوى :
م�شدر اإلهامي ياأتي من الطبيعة اخللبة �شواء كانت طبيعة 

الأماكن  ت�شتهويني  واأي�شا  ثانية.  دول��ة  اأي  اأم  الم���ارات  دول��ة  

لإ�شارك  لوحاتي  يف  جت�شيدها  اأحب  اأنني  حيث  فالبلد  الأثريه 

جميع اجلن�شيات معامل بلدي بكافة النواحي .
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الفنانة الت�سكيلية االماراتية �سلوى ال�سميلي :

عمر حممد �شريقيطموحي اأن ت�سل اأعمايل اإىل العاملية ..

املراأة م�سدر اإلهام للفنانني وحلقة و�سل ما بني املا�سي واحلا�سر .

مت تكرميي ، ولكن اأطمح للمزيد ؟!



الت�شكيلية  الفنانة  تنتمي  ت�شكيلية  مدر�شة  اأي    ••  

�شلوى ال�شميلي ؟

ل اأنتمي لأي مدر�شة ت�شكيلية، الر�شم هوايه عندي بالفطرة 

دائمًا  اأحاول  الذاتي  والتعلم  املمار�شه  خلل  ومن  ال�شغر.  منذ 

���ش��ق��ل ه�����ذه امل��وه��ب��ة 

اأنني  اإىل  بالإ�شافة    ،

اأ�شاتذة  ببع�س  اأ�شتعني 

الفن يف الم��ارات حتى 

اأت���ع���ل���م  م��ن��ه��م واأخ����ذ 

مب�شورتهم واأ�شتفيد من 

واأ�شاليبهم  خ��رات��ه��م 

، ول���ن اأن�����ش��ى ب��ال��ذات 

م�������ش���ان���دة الأ����ش���ت���اذ 

وال��ف��ن��ان ع��ب��ي��د ���ش��رور 

من مر�شم راأ�س اخليمة 

وم�شاندته  لت�شجيعه 

الدائمة يل.

الفن  هل  ••  ب��راأي��ك 
فكرة  اإي�شال  يف  �شاهم 

معنوية للجميع؟

ن��ع��م ال��ف��ن ر���ش��ال��ة 

بناء  يف  ت�شاهم  مهمة 

من  و�شيلة  وهو  املجتمع 

و���ش��ائ��ل ال��ع��ل��م واإث��ب��ات 

الذات والنجاح ،  واأي�شًا 

يف  م��ه��م��ًا  دورًا  ل��ه  اإن 

الجتماعي  الوعي  ن�شر 

 ، املجتمع  يف  وزي���ادت���ه 

وي�شتطيع الفنان اإي�شال 

اأح��ا���ش��ي�����ش��ه واأف����ك����اره 

جل���م���ي���ع امل��ج��ت��م��ع��ات 

ب�����ش��ورة غ��ري حم���دودة 

م��ن ح��ي��ث اخل��ي��ال وم��ا 

اأي�شا  وبراأيي    ، ين�شجه 

ال��ف��ن ه��و ج���زء من  اإن 

ت��اري��خ امل��ج��ت��م��ع  ، وه��و 

بها  ي��رى  التي  الو�شيلة 

املجتمع تاريخ ال�شعوب من كل بلد العامل .

وما الذي ا�شتهواك يف هذا  الفن  لعامل  جئت  •• كيف 
الفن النبيل ؟
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جئت اإىل عامل الفن من خلل ت�شجيع اأهلي 

و�شديقاتي يف العمل  حيث حر�شوا دائمًا لدفعي 

ل�شقل موهبتي والتعلم اأكرث مهما بلغت الظروف 

لكي اأ�شل لأعلى املراتب والحرتافيه .

يف هذا الفن ؟ �شلوى  �شت�شل  •• اأين 

اأنا الآن لزلت يف بداية م�شواري الفني حمليا 

م�شر  جمهورية  يف  مبعر�س  م�شاركتي  رغ��م 

اأطمح  لكني   ، الكثري   يل  اأ�شافت  التي  العربية 

الفن  بعامل  والحتكاك  للأف�شل  دائمًا  واأ�شعى 

عامليا لكي اأتعلم املزيد  .

للفن  امل���راأة  اأ�شافت  م��اذا  ب��راأي��ك   ••
الت�شكيلي االماراتي املعا�شر ؟

تطور املجتمع الإماراتي يف عقدين ماتطورته 

يف  بتغريات  ق��رن��ني،وم��ر  يف  اأخ���رى  جمتمعات 

والجتماعي  القت�شادي  منها  املجالت  �شائر 

على  التغريات  هذه  وانعك�شت  والأدب��ي  والفني 

القفزة  العديد من مظاهر احلياة،وعملت هذه 

حالة  من  وعنيف  حاد  ب�شكل  املجتمع  نقل  على 

وللمراأه   ، املعا�شرة  حالة  اإىل  التقليدي  النمط 

دور مهم يف املجتمع ويف كافة املجالت وعندما 

ب��ارزًا يف كثري من  لها دورًا  فاإن  الفن  اإىل  ناأتي 

الفنانني يف  الكثري من  الق�شايا حيث يج�شدها 

لوحاتهم والوانهم امل�شحونة بالكثري من التعابري 

والأحا�شي�س والأفكار والنفعالت ، واملراأة اأي�شًا 

م�شدر اإلهام لكثري من الفنانيني حيث يرون من 

خللها حلقة و�شل ما بني املا�شي واحل�شارات 

القدميه والواقع .

؟ بها  �شاركت  التي  املعار�ض  •• اأبرز 

يف  وكانت  بها  �شاركت  التي  املعار�س  اأب��رز 

عام  اخليمة  راأ�س  الت�شكيليه يف  الفنون  معر�س 

 2016
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- معر�س فن واإبداع يف راأ�س اخليمة 

عام 2017

عجمان  يف  اخل��ريي  الفن  معر�س   -

برم�شان 2017

راأ���س  يف  األ���وان  لل�شعادة  معر�س   -

اخليمة 2017

- معر�س األوان املنار يف راأ�س اخلمية 

2108
ال��دويل  ال��ق��اه��رة  ملتقى  معر�س   -

يف  اخلام�شه  الن�شخة  الت�شكيلية  للفنون 

م�شر 2018

بالن�شبة للفنان  التكرمي  يعني  •• ماذا 
الت�شكيلي ؟ وهل كرمت �شلوى من قبل؟

املعنوي  التقدير  يل  يعني  التكرمي   -

  ، واأف��ت��خ��ر  اأع��ت��ز  وب��ه  املجتمع  م��ن  اأوًل 

التي  امل��ع��ار���س  جميع  م��ن  ت��ك��رمي��ي  مت 

واأطمح  ذكرتها  اأن  و�شبق  فيها  �شاركت 

الأيام  من  يوم  يف  اأي�شًا  تكرميي  يتم  اأن 

رئي�س  نائب  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  من 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ، 

و�شمو ال�شيخ  حممد بن زايد ويل عهد اأبو 

ظبي حفظهم اهلل . 

يف  امل�شتقبلية  م�����ش��اري��ع��ك  ه��ي  م��ا   ••
املجال ال�شخ�شي والفني ؟

اأ�شقل  لزل��ت  لأين  معينه  م�شتقبلية  م�شاريع  ل��دي  لي�س   -  

معار�س  يف  للم�شاركة  احلظ  يحالفني  اأن  واأمتنى  اأكرث  مهارتي 

الفن  بح�شارة  الدول  تعج هذه  لندن حيث  اأو  فرن�شا  مثل  عاملية 

القدمي .

الت�شكيليني ؟ الفنانني  من  تاأثرت  مبن  •• �شلوى  

اململكة  من  املعا�شرين  العرب  الفنانيني  ببع�س  ت��اأث��رت   -

العربية ال�شعوديه حيث اأجد لديهم الرغبة والحرتافيه يف كثري 

من املجالت وخ�شو�شًا الفن الت�شكيلي ، ودولة الإمارات العربية 

املتحدة اأي�شًا تعّج بالفنانني واملبدعني .
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Congratulation 
His Highness

 H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates and Supreme commander Of the Armed Forces

And To His Highness

 H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai  

And To His Highness

  H.H.SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYAD AL NAHYAN 
Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces 

 On the Auspicious Occasion Of 
The 43th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 
 

Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates (UAE)
TEL : +971-4-880-7789
FAX : +971-4-880-7790 
https://www.denso.com

DENSO Sales Middle East & North Africa FZE.
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Dubai 
International 
Hotel

WhatsApp (Text message only)
         +971 54 791 6000
Fax : + 971 4 220 3887
Mail : info@dubaiintlhotels.com
 Call Us : +971 4 505 2000

From our luxurious lounges, our personalised Meet and Greet Servic-
es, our super special Ahlan service to our spectacular dining 
Options, spa indulgences and state-of-the-art conference centres, 
There is no desire left unfulfilled.



48m u n r a k a e

Congratulation 
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 H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN

President of the United Arab Emirates and Supreme commander Of the Armed Forces

And To His Highness

 H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai  

And To His Highness

  H.H.SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYAD AL NAHYAN 

Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces 
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UAE Armed Forces Unification 

 

Fabcraft General Trading LLC / BhagatGroup FMCG Division

Phone: +97143536679

info@fab-sed.com

www.fab-sed.com
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Thanks and Appreciation

We Would Like to Extend Our Heartfelt 

Congratulations to 

H.H Sheikh 

 MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai 

50 years For the Country 
Jumbo Line Shipping Agency (JLSA) was established in Dubai, United Arab Emirates in 1985.
 
The company is holding accreditation of ISO 9001 and is member of Dubai Shipping Agents Association 
(DSSA) from the date of establishment. 
 
Accordingly the foundation of the company is to provide safe, efficient and smooth sea transportation 
and marine services to our trading partners.

P.O Box 16158 Dubai 
 Tel: 04 2213102 
Fax: 04 2214187 

Email:  shipping@jumboline.com 
www.jumboline.com

 

ة
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إلى مقام صاحب السمو
 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان 

 رئیس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة- حفظھ هللا  
 

وإلى مقام صاحب السمو
 الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي رعاه هللا
 

 وإلى مقام صاحب السمو
 الشیخ محمد بن زاید آل نھیان 

 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
 

 وإخوانھم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات
 والشعب دولة اإلمارات وحمیع المقیمین على أرضھا الطیبة

 بمناسبة حلول شھر رمضان الكریم
    أعاده هللا تعالى بكل الخیر والبركة على دولة اإلمارات  العربیھ المتحدة

 

   نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات

P.O.Box : 113826
Dubai - UAE 

Tel : +971 48891000
Email : WWW.kingspaninsulation.com

Kingspan Insulation LLC
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Congratulation 
His Highness

 H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates and Supreme commander Of the Armed Forces

And To His Highness

 H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai  

And To His Highness

  H.H.SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYAD AL NAHYAN 
Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces 

 On the Auspicious Occasion Of 
The 43th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 
 

P.L.Q. Contracting L.L.C, Dubai (An ISO 9001/2008 certified company) was established in early 
2009 as a Limited Liability Company in Dubai, United Arab Emirates, specializing in the field of 
providing installation and testing support services to the Electrical High Voltage power 
transmission sector.
Initially working within the Emirate of Dubai, it is intended that the Company will serve the needs 
of specialist services within the Power Transmission and Distribution sector throughout the State 
of United Arab Emirates, including Abu Dhabi, Sharjah, Northern Emirates and the East Coast. The 
Company commenced operations with a core base of about 50 technically qualified, key 
engineering personnel and fully intends to expand this level of resource as the project 
requirements dictate.

PO Box: 54208 / Dubai- UAE
Tel: +971 4 341 3335 / Fax: +971 4 341 0131

Mail: plqc@powerlinks.ae.org

PLQ Contracting LLC

Arabian Incentive | Destina-
tion Management Profession-
als
With more than 30 years’ experience, 
Arabian Incentive is one of the most trusted 
Destination management companies in the 
United Arab Emirates. Our dedicated 
Planning and ground handling team 
Provides expert destination management 
Services – hand-in-hand with unparalleled 
Hospitality – to tour operators, travel agents 
and event management companies 
Worldwide. From desert to dhow, commerce 
To culture, or golf to gastronomy, with 
Arabian Incentive even the most 
Well-travelled executive will enjoy a truly 
Breathtaking experience.

Set in the dunes of Ras Al Khaimah, 
Arabian Incentive’s candle-lit Bedouin 
Oasis camp offers you the chance to 
Spend a night in a traditional style & also 
Offers verities of Ras Al Khaima’s desert 
Tours

P.O. Box: 25552,202 – 2nd Floor,
(Above Al AHRAR) Salahudeen Road,
Deira | Dubai, United Arab Emirates

Mob: +971 55 228 4984
Tel: +971 7 2338 828 / Fax: +971 7 2338 806

Email: info@arabianincentive.com

 Bedouin Oasis Camp



53 m u n r a k a e

إلى مقام صاحب السمو
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 الشیخ محمد بن زاید آل نھیان 

 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
 

بمناسبة الذكرى
 الثالثة واألربعین لتوحید القوات المسلحة

 داعین هللا سبحانھ وتعالى أن یعید ھذه المناسبة المباركة على الوطن
وقیادتنا بالیمن والبركات

   
 

   نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات

Ramadan el essawi general contracting    رمضان العيسوي للمقاوالت العامة 
TEL : +971 43991809                      97143991809: ٩٧١٤٣٩٩١٨٠٩  ت
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إلى مقـام صاحب السمو
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
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 الثالثة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

   
 

   نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات

Profit General Trading L.L.C.
Dubai - United Arab Emirates / P.O. Box: 182190

Tel: +971 4 2955253 / Fax: +971 4 2955263
Email: info@profit-me.com

Profit General Trading L.L.C. 
(PGT) Founded in 2011 in Dubai (UAE) with 
Representatives in Europe, Asia & Africa and 
Close ties with major suppliers/manufactures 
Worldwide.

Profit General Trading L.L.C.
Dubai - United Arab Emirates
P.O. Box: 182190
Tel: +971 4 2955253
Fax: +971 4 2955263
Email: info@profit-me.com
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إلى مقـام صاحب السمو
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

 رئيس الدولة القـائد األعلى للقوات المسلحة- حفظه هللا  
 

وإلى مقـام صاحب السمو
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 وإلى مقـام صاحب السمو
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القـائد األعلى للقوات المسلحة
 

 وإخوانھم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات

 والشعب دولة اإلمارات وحمیع المقیمین على أرضھا الطیبة

 بمناسبة حلول شھر رمضان الكریم

    أعاده هللا تعالى بكل الخیر والبركة على دولة اإلمارات  العربیھ المتحدة

   
 

   نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات



Contents:
* RAK Ruler wins Outstanding Leadership 

Award at AHIC 2019
* RAK Ruler honors winners of 13th Govern-

ment Excellence Award
* Receptions of His Highness Ruler of Ras Al 

Khaimah
* Safety of all Emiratis and residents remains 

top priority in RAK: Saud bin Saqr
* Mohammed bin Saud receives members of 

Ras Al Khaimah Youth Council
* RAK CP reviews Plans and Programs of Fed-

eral Youth Authority
* The Emirate civic body holds various sessions 

to enhance productivity

Editorial
The Holy Month, Tolerance Spaces...

No one can deny that Muslims around the world 
are waiting for the Holy Month of Ramadan. For 
Ramadan provides them with the opportuinty for 
more worship, charity, generosity, tenderness and 
tolerance.

Ramadan is the month of worship and good 
deeds, based on this we see that tolerance flourish 
during this blessed month.  As investing in it brings 
countless benefits and returns such as blooming 
emotions and souls, reflection of positive aspects 
in all aspects of life, strengthening social relations, 
improvement of human and economic relations, 
and the promotion of feelings of credibility, friend-
liness and appreciation. 

The term "tolerance" is a term that illuminates 
both the soul as well as man’s humanity. It might 
be useful to talk about the importance of promoting 
the term tolerance in this month, its dedication and 
confirmation because of its effectiveness and great 
impact on human life. 

The United Arab Emirates (UAE) has hit and 
succeeded when announced that this year is the 
Year of Tolerance after the Year of Zayed and the 
Year of Giving for the achievement of inclusiveness 
and complementarity in the UAE society, which 
does not deviate from the leadership in countless 
issues. It is a personal, family and societal oppor-
tunity to invest the meaning of tolerance in life to 
reach the ideal model not only in the Arab world but 
also in the world.

With the advent of the Holy Month of Ramadan, 
I extend my sincere congrats to our wise leadership 
and to the citizens of UAE. 
 

Munther Mohammed bin Shekar
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His Highness 
Dr. Sheikh Sultan 
bin Muhammad Al 
Qasimi, Supreme 
Council Mem-
ber and Ruler of 
Sharjah, and His 
Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras 
Al Khaimah, in-
augurated the new 
Sharjah-Khor Fak-
kan Road in the 
presence of H.H. 
Sheikh Sultan bin 
Mohammed bin 
Sultan Al Qasimi, Crown Prince 
and Deputy Ruler of Sharjah.

Expected to reduce travel time be-
tween the two cities to 45 minutes, 
the 89-kilometre development, built 
at a cost of AED6 billion, falls with-
in a modern road network marking 
a new phase in the development of 
the infrastructure and tourist facili-
ties in the East Coast city. The most 
important of its kind, the new road 
runs from the Emirates Road in 
Sharjah to Wadi Shi in Khor Fak-
kan.

His Highness the Ruler of Sharjah 
met with His Highness the Ruler of 
Ras Al Khaimah at the intersection 
of Kedra area within the scope of 
the road, then inspected the inter-
sections of Khor Fakkan Road and 
its tunnels as well as its lower pas-
sageways which extend along the 
road that passes through the desert, 
plains and mountains, consisting 
of 14 intersections, 7 underground 
crossings and 5 tunnel: Al Rough 
Tunnel at a length of 1300 meters, 
Al Ghazir Tunnel (900 meters), Al 

Saha Tunnel (300 meters), Al Saqb 
Tunnel (1300 meters) and Al Sidra 
Tunnel (2700 meters), which is the 
longest covered mountain tunnel in 
the Middle East.

Their Highnesses stopped at Al 
Rafisah Dam where they were wel-
comed with folkloric songs and 
received by a number of Sheikhs, 
Ministers, Heads of local depart-
ments and dignitaries, and a large 
number of residents of Khor Fak-
kan.

Their Highnesses, along with offi-
cials accompanying them, watched 
a rafting race and witnessed the 
launch of mountain deer around Al 
Rafisah Dam Lake.

During the inauguration cer-
emony, His Highness the Ruler of 
Sharjah and His Highness the Ruler 
of Ras Al Khaimah were accom-
panied by Sheikh Mohammed bin 
Saud Al Qasimi, Chairman of the 
Sharjah Central Finance Depart-
ment; Sheikh Khaled bin Abdullah 
Al Qasimi, Head of Ports and Cus-
toms Department; Sheikh Sultan 

bin Ahmed Al Qasimi, Chairman of 
Sharjah Media Council; Sheikh Sa-
lem bin Abdul Rahman Al Qasimi, 
Head of the Ruler›s Office; Sheikh 
Saqr bin Mohammed Al Qasimi, 
Chairman of the Sharjah Sports 
Council; Sheikh Mohammed bin 
Humaid Al Qasimi, Head the De-
partment of Statistics and Commu-
nity Development; Sheikh Saqr bin 
Saud Al Qasimi; Sheikh Khalid bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi; Sheikh 
Saeed bin Saqr Al Qasimi, Deputy 
Chief of Sharjah Ruler›s Office in 
Khor Fakkan; Sheikh Haitham bin 
Saqr Al Qasimi, Deputy Chief of 
the Sharjah Ruler›s Office in Kalba; 
Dr. Abdul Rahman bin Moham-
mad bin Nasser Al Owais, Minister 
of Health and Prevention; Dr. Ab-
dullah bin Mohammed Belhaif Al 
Nuaimi, Minister of Infrastructure 
Development; Noura bint Moham-
med Al Kaabi, Minister of Culture 
and Knowledge Development; and 
Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, 
Minister of Climate Change and 
Environment.

Rulers of Sharjah, Ras Al Khaimah open AED 6 bn Sharjah-Khor 
Fakkan Road
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His Highness 
Dr. Sheikh Sultan 
bin Muhammad Al 
Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Shar-
jah, and His High-
ness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah,  
in the presence of 
H.H. Sheikh Sultan 
bin Mohammed bin 
Sultan Al Qasimi, 
Crown Prince and 
Deputy Ruler of 
Sharjah, attended the 
premier of ‘Khor Fakkan 1507’, a 
Sharjah movie production that tells 
the story of the Khor Fakkan peo-
ple’s epic resistance to the Portu-
guese invasion in the 16th century.

The historical film was produced 
by Sharjah Radio and TV Authority 
under H.H. Sheikh Sultan’s sup-
port and tells the story of how Khor 
Fakkan inhabitants fought the Por-
tuguese occupation. It portrays the 
situation in Khor Fakkan as depict-
ed in the introduction to the book of 
His Highness the Ruler of Sharjah.

The events begin to change rap-
idly when a Portuguese fleet of six 
ships led by the Portuguese com-
mander Afonso de Albuquerque 
and a group of nobles taking after 
a local boat (Snobuk) which was 
trying to escape north towards 
Hormuz. When the boat arrived in 
Khor Fakkan, it turned behind the 
island of Sira Khor Fakkan or the 
so-called now the "Shark Island" to 
warn the locals that the Portuguese 
had approached Khor Fakkan.

The inhabitants of Khor Fakkan 

agreed among themselves to resist 
and not to surrender to the Por-
tuguese invaders, especially after 
they learned what happened in the 
areas that the invader passed by be-
fore their arrival in Khor Fakkan.

The battle of Khor Fakkan begins 
on the day following the arrival of 
the fleet after bombing and land-
ing of forces, and then invading the 
city before Afonso de Albuquerque 
practiced his inhumane hobby of 
cutting ears and amputating noses 
and taking the young people as 
prisoners to serve him on the fleet. 
He then ordered thievery of hous-
es then burning them down upon 
learning about a support from Khor 
Fakkan’s neighboring areas arrived 
in Khor Fakkan.

More than 300 people took part in 
the film, which included a selection 
of Arab and Emirati artists and pro-
ducers. All stages of shooting were 
filmed on the shores of Khor Fak-
kan, its farms, mountains and an-
cient city. A wall akin to the historic 
Khor Fakkan Wall was built. The 
Khor Fakkan Wall was excavated, 

found and then rebuilt in the same 
specifications and measurements 
with the main gate and houses and 
the mosque.

It was also provided various types 
of local vessels that were used in 
that period of time, in addition to 
the construction of a Portuguese 
ship in real size, based on accurate 
historical documents of the specifi-
cations of the six ships to shot real 
scenes.

Producing this film with all these 
specifications, His Highness the 
Ruler of Sharjah aims to instill the 
idea of the resistance that Khor 
Fakkan carried out during that im-
portant period in the history of the 
country and to familiarize the pre-
sent generations, especially young 
people, with the suffering of the 
people of Khor Fakkan in their re-
sistance against the brutal Portu-
guese invasion and occupation.

Attending the show of the film 
as well were a large number of 
Sheikhs, ministers, dignitaries and 
senior state officials.

Sharjah, RAK Rulers attend premier of historical film ‘Khor 
Fakkan 1507’
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has said that ensuring 
safety and security of all Emiratis 
and residents in Ras Al Khaimah is 
government’s topmost priority.

H.H. Sheikh Saud made this re-
mark following the successful ef-
forts to rescue 570 people stranded 
in remote mountains and valleys af-
ter the heavy rainfall witnessed by 
Ras Al Khaimah and other areas of 

the country.
His Highness RAK Ruler appre-

ciated the efforts of joint rescue 
teams from Ras Al Khaimah, Abu 
Dhabi and Dubai and all relevant 
authorities while instructing them 
to provide relief and shelter to those 
affected, undertake precautionary 
measures to lessen property dam-
age, and closely follow all progress.

H.H. the Ruler also praised the 
working teams and everyone in-
volved, while urging them to con-

tinue ensuring the safety of all citi-
zens and residents and providing 
those affected with help and sup-
port.

His Highness indicated that the 
emirate is ready to provide the nec-
essary support and take proactive 
and effective actions to manage dis-
asters and emergencies.

H.H. also stressed the keenness of 
the Emirate of Ras Al Khaimah to 
establish an integrated strategy to 
address emergencies.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, hon-
ored the winners of the 
13th Government Excel-
lence Award.

The award was 
launched by Saqr Gov-
ernment Excellence 
Program to promote the 
culture of excellence and 
innovation in the admin-
istrative work of Ras Al 
Khaimah Government.

In a speech, H.H. 
Sheikh Saud bin Saqr 
said, "Excellence and innovation involve the use of a 
comprehensive working system, and is required by our 
government to create an appropriate working environ-
ment, according to the highest international standards of 
quality."

"Our true wealth is our youth who can make a posi-
tive impact and apply the concept of excellent govern-
ment performance in their work environment, as well as 
encourage innovation and utilize advanced technology to 
improve government services. It is important to prepare 
two or three generations of young citizens to work in 
our government institutions as leaders of the future," His 
Highness added.

"Over 13 years, the Saqr Program for Government Ex-
cellence has prepared future local government leaders, 
who are now managing our government authorities. Ras 
Al Khaimah has adopted the culture of excellence and in-
novation in its administrative work, enabling it to occupy 
the first position globally in a report by the World Bank on 
the ease of doing business, as well as the first internation-
ally in terms of ownership registration procedures," His 
Highness further added.

H.H. Sheikh Saud honored the winners of the award’s 
various categories, in the presence of Dr. Mohammed 
Abdul Latif Khalifa, Secretary-General of the Executive 
Council and Director-General of Saqr Program for Gov-
ernment Excellence.

Safety of all Emiratis and residents 
remains top priority in RAK: Saud bin Saqr

RAK Ruler honors winners of 13th Government Excellence Award
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RAK Ruler attends RAK Academy Graduation Ceremony
His Highness 

Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, has reaffirmed 
the importance of 
education in eco-
nomic develop-
ment and broadly 
on improving peo-
ple’s lives, terming 
education as the 
real bet to keep up 
with the breakneck 
pace of the multi-
faceted interna-
tional developments occurring on 
various fronts.

H.H. Sheikh Saud made the re-
marks while attending the 2018-
2019 Graduation Ceremony of 65 
Grade 12 students at Ras Al Khaim-
ah Academy, which was held at Ras 

Al Khaimah Cultural Centre.
"Education is the real investment 

through which we are seeking to 
groom qualified national cadres ca-
pable of keeping pace with the rap-
id developments witnessed by the 
world in various fields, primarily in 
areas of technology and knowhow," 

His Highness added.
"We are determined to prepare a 

generation of future leaders who will 
be able to achieve the country's na-
tional vision, which is based on join-
ing the top ranks of the world's best 
education systems."

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, wit-
nessed the group wed-
ding of 84 Emirati 
couples, sponsored by 
Jawaan Mubarak Fad-
hel Al Mazroei and held 
in the Albayt Mitwahid 
Hall, Adhen.

H.H. Sheikh Saud bin 
Saqr shook the hands 
of the grooms and con-
gratulated them and 
their families, wishing them a hap-
pily family life.

The group wedding was attend-
ed by Sheikh Khalid bin Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Vice Chairman of 
the Board of Directors of the In-
vestment and Development Office, 
along with Sheikhs, senior officials, 
dignitaries and tribal members.

Jawaan Al Mazroei said that hold-
ing group weddings in the UAE is a 
good initiative, which was started 
by Late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan and continued by the wise 

RAK Ruler attends group wedding of 84 Emirati couples
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leadership. While explaining that 
the goal of the weddings is to limit 
the cost of marriages and prevent 
spinsterhood, as well as to give the 
youth hope, encourage them to mar-
ry Emirati women, and decrease ex-

penses for grooms and their parents.
The grooms thanked H.H. Sheikh 

Saud for attending and honoring the 
group wedding, while praising the 
keenness of the UAE’s wise leader-
ship to share the joys of the coun-

try’s citizens at every occasion, and 
affirming that such events will in-
crease social cohesion, decrease the 
burdens caused by marriage costs 
on the Emirati people, and help 
build a cohesive Emirati family.

RAK Ruler reviews World Bank’s Doing Business 2019 Report
His Highness 

Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, has underlined 
the paramount sig-
nificance of the 
recent achieve-
ment notched by 
the emirate on the 
World Bank’s Do-
ing Business 2019 
Report. 

According to the 
'Doing Business 
2019 in Ras Al Khaimah' report, 
the Emirate has shown "significant 
improvement" as a result of reforms 
introduced by federal authorities 
in four areas: starting a business, 
dealing with construction permits, 
registering property and enforc-
ing contracts. The report is the 
third Subnational 'Doing Business' 

benchmarking in the emirate. It in-
vestigates regulations that enhance 
business activity and those that 
constrain it, providing quantitative 
indicators in Ras Al Khaimah busi-
ness environment, and noting how 
they compare with measures from 
190 economies worldwide. 

H.H. Sheikh Saud made the re-
marks while attending a presenta-

tion on the findings of the World 
Bank's report in the presence of 
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah and Chair-
man of Ras Al Khaimah Executive 
Council, and a number of top gov-
ernment executives. 

His Highness Sheikh Saud 
praised the teamwork spirit main-

tained by local departments 
and institutions, affirming the 
importance of continuing to 
develop the local government 
work system and benefitting 
from relevant reports issued 
by international organiza-
tions. 

The achievement falls in 
line with the UAE Vision 
2021 and Ras Al Khaimah 
Strategic Plan developed 
under the directives of RAK 
Ruler, with the follow-up of 
the Emirate's Crown Prince. 
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RAK Ruler wins Outstanding Leadership Award at AHIC 2019
His Highness 

Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived an award 
for Outstanding 
Leadership after 
delivering an in-
sightful keynote 
speech to open 
the 15th Arabian 
Hotel Invest-
ment Confer-
ence, AHIC, at 
Al Hamra International Exhibition 
and Conference Centre in Ras Al 
Khaimah.

H.H. Sheikh Saud was presented 
with the award in recognition of his 
formidable achievements in leading 
Ras Al Khaimah to unprecedented 
levels of success, particularly with 
regard to the Emirate’s burgeoning 
tourism and hospitality industry. 
The Outstanding Leadership Award 
is part of the prestigious annual 
AHIC Creating Impact Awards, 
and was presented to H.H. Sheikh 
Saud by Jonathan Worsley, Chair-
man of Bench Events and Founder 
of AHIC, and Amine Moukarzel, 
President, MENA Region – Louvre 
Hotels Group.

Prior to receiving the award, H.H. 
Sheikh Saud spoke to a 1,000-strong 
audience of top-level hoteliers, op-
erators and investors about the pro-
gress Ras Al Khaimah has made in 
recent years.

In his speech, His Highness 
Sheikh Saud said, "I have great ad-
miration for the leadership of the 
UAE. Therefore, I thank His High-
ness President 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, for their continuous com-
mitment to the development and 
prosperity of the UAE."

"Under their leadership, there has 
been rapid progress in a short pe-
riod of time," His Highness said, 
adding, "In the tourism sector in 
Ras Al Khaimah we have wit-
nessed exponential growth – reach-
ing more than 1 million tourists for 
2018. We have also overseen vast 
improvements in education, health 
and in the standard of living in Ras 
Al Khaimah. Yet we still have bold 
ambitions for the future."

"Already Ras Al Khaimah stands 
out from the crowd in terms of its 
diversity," His Highness said, and 
pointed out, "Diversity of attrac-
tions, diversity of industries, and 
diversity of investment opportuni-
ties."

His Highness went on to say, "We 
must achieve our goals, so that the 
next generation can look back on 

our legacy and talk with pride of the 
wisdom and achievements of their 
parents, as we do of the founders of 
this great nation."

Commenting on the Outstanding 
Leadership Award given to H.H. 
Sheikh Saud, Worsley said, "We 
could not think of a more deserving 
winner for the AHIC Outstanding 
Leadership Award 2019 than His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi. We are thrilled and hon-
ored to have His Highness attend 
and speak at the 15th edition of 
AHIC and thank him for his ongo-
ing support of the conference."

AHIC, now in its 15th year and 
for the second year in a row hosted 
in Ras Al Khaimah, is the annual 
gathering for the Middle East’s 
hospitality investment community. 
AHIC is a knowledge and network-
ing platform for global and regional 
investors, offering essential insights 
to investing in hotels, displaying re-
gional and international hospitality 
investment opportunities and facili-
tating direct connections with hos-
pitality industry stakeholders. 
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RAK Ruler 
receives Australian 

Ambassador
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, hailed 
the distinguished rela-
tions between the UAE 
and Australia across 
various fields as His 
Highness received Am-
bassador Arthur Spy-
rou, at his palace in 
Saqr bin Mohammed 
City.

The meeting occa-
sioned a review of the 
prospects for acceler-
ating the bilateral rela-
tions to the higher good 
of both countries' peo-
ples, with the Australi-
an ambassador praising 
the prestigious status of 
the UAE regionally and 
internationally as well 
as the all-embracing 
transformational drive-
taking place in the nation in gener-
al, and in the Emirate in particular, 
across all fronts.

RAK Ruler
 receives Danish Ambassador

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received Franz Michael 
Skjold Mellbin, Ambassador of 

Denmark to the UAE, and discussed 
with him prospects for joint coop-
eration across trade and economic 
fields between Denmark and the 
Emirate of Ras Al Khaimah.

The Danish diplomat highlighted 
the trade and investment coopera-
tion between the UAE and Den-
mark and praised the economic and 
tourist progress as well as the en-
couraging investment environment 
in the Emirate.

More than 40 Danish companies 
specializing in administrative con-
sultancy, general trade, market-
ing and research and other sectors 
are operating in Ras Al Khaimah, 
which they consider as a gateway to 
Gulf and Middle Eastern Markets. 
More than 4,000 Danish holiday-
makers visited Ras Al Khaimah in 
2018, a growth of 19 percent com-
pared with 2017.

 

Receptions of His Highness Sheikh
 Saud bin Saqr Al Qasimi
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RAK Ruler receives 
Chairman of the EU 

Working Group
His Highness Sheikh Saud 

bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, received 
Roberto Storaci, Chairper-
son of the European Union 
Working Group Council for 
the Middle East and the Gulf 
Region and the accompany-
ing delegation that is currently 
visiting the Country.

The meeting, which was 
held at H.H. Sheikh Saud’s 
Palace in Saqr bin Moham-
med City, addressed aspects 
of joint cooperation between 
the two sides across various 
fronts.

The European official ap-
plauded the ongoing devel-
opmental drive in the UAE, 
and the privileged bilateral 
relations. The visit aimed at 
exploring paths of furthering 
cooperation and identifying 
prospects for cementing the 
trade and investment ties, he 
added.

H.H. Sheikh Saud hosted a lunch-
eon banquet in honor of the guests 
in the presence of a number of Dig-
nitaries and Senior Government Ex-
ecutives

RAK Ruler receives Interna-
tional Maritime Media Del-

egation
His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received a delegation of 
journalists representing internation-
al shipping and maritime publica-
tions.

H.H. Sheikh Saud affirmed that: 
"Media is our gateway to the world 

to show our achievements and cul-
tural achievements that will consol-
idate the vision of the UAE under 
the wise leadership of His Highness 
President Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan. His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai.  And His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, to reach 
the ranks of developed countries in 
all sectors."

The visiting delegation members 
lauded the progress made by Ras Al 
Khaimah to enhance its position as 

a leading regional and international 
maritime hub.

 RAK Ruler receives Chi-
nese Imperial Palace Mu-

seum Delegation
His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received a delegation 
from Imperial Palace Museum in 
China. The team, which is currently 
visiting the Emirate to take part in 
joint research and analysis of Chi-
nese ceramics, found during archae-
ological excavations conducted 
across Ras Al Khaimah.

Headed by Lou Wei, the Deputy 
Director of the Museum, the del-
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egation thanked H.H. Sheikh 
Saud for his continues support 
on the archaeological collabo-
ration between the Palace Mu-
seum and Ras Al Khaimah’s 
Antiquities and Museums De-
partment. The Museum and 
The Department work togeth-
er to not only study the ancient 
ceramics found since the pro-
ject began in 2017, but also to 
carry out new excavations.

The archaeological team 
highlighted how several piec-
es of blue and white porcelain 
dating from the Yuan Dynasty 
of 1271-1368 were found in Ras Al 
Khaimah. Putting this find into per-
spective, Professor Wang Guang-
yao, Research Fellow at the De-
partment of Objects and Decorative 
Arts at the Palace Museum, said, 
"There are only about 300 complete 
pieces of this type of porcelain in 
existence in the world".

He continued, "There is little doc-
umentary proof but the evidence we 
have found here in Ras Al Khaimah 
suggests very extensive and high-
level trade between China [and this 

region] in the past".
In light of the recent discoveries, 

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
gave his consent to the team to loan 
the Chinese pottery found in Ras Al 
Khaimah to the Palace Museum to 
go on display at an exhibition there 
later this year that will shed light on 
trade links in the Arabian Gulf and 
the Indian Ocean.

H.H. Ruler of Ras Al Khaimah 
said, "These findings point to great 
cultural exchanges between our an-
cestors and the Chinese hundreds 

of years ago. We already know Ras 
Al Khaimah, or Julfar as it was then 
known, was a key trading post for 
the Gulf, India and Africa, and this 
discovery confirms our understand-
ing that we traded with people from 
as far afield as China".

"I thank the Palace Museum and 
our Antiquities and Museums De-
partment for their excellent work in 
unearthing these unique artefacts," 
His Highness concluded.

His Highness 
Sheikh Moham-
med bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah 
and Chairman 
of the Execu-
tive Council, re-
ceived Ras Al 
Khaimah Youth 
Council headed 
by Mohammed 
Jassim Al Jallaf 
Al Zaabi, Ras Al 
Khaimah Youth 

Mohammed bin Saud receives members of Ras Al Khaimah Youth Council

Issue No. 504 -MAY 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

10

News

m u n r a k a e



 His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras 
Al Khaimah and Chair-
man of the Executive 
Council, reviewed cur-
rent and future plans of 
Federal Youth Author-
ity, as well as other top-
ics related to the youth 
strategy of the country 
and the Emirate, in line 
with the vision of the 
wise leadership and 
the UAE’s pioneering 
level.

His Highness also re-
viewed the authority’s plans, while 
receiving Her Excellency Shamma 
bint Suhail Faris Al Mazrui, Min-
ister of State for Youth Affairs and 
Chairperson of the Federal Youth 
Authority, and her delegation in the 
Al Dhait Council in Saqr bin Mo-
hammed City.

His Highness the Crown Prince 

of Ras Al Khaimah appreciated the 
support provided by the wise lead-
ership to the youth, H.H. Sheikh 
Mohammed stressed that our coun-
try has built on the youth and will 
continue to build its future based 
on their skills and abilities and their 
role in supporting prosperity, devel-
opment and sustainability.

H.E. Al Mazrui extended her sin-

cere appreciation to H.H. Sheikh 
Mohammed bin Saud and H.H. 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah, for sup-
porting the authority’s work in the 
Emirate.

A number of Sheikhs and officials 
attended the meeting.

RAK CP reviews Plans and Programs 
of Federal Youth Authority

Council Coordinator.
During the meeting, H.H. Sheikh 

Mohammed welcomed the new 
formation of Ras Al Khaimah 
Youth Council of the Federal 
Youth Foundation in its third ses-
sion. H.H. RAK CP congratulated 
the selected members who aim at 
developing initiatives related to 
the interests of young people in 
the country, implementing pro-
jects through enhancing the role 
of youth and activating their par-
ticipation in various activities and 
events. His Highness wished the 
council members all the best in 

accomplishing their mission, per-
forming their tasks and launching 
youth work to prospects for em-
powerment and sustainable excel-
lence.

H.H. Sheikh Mohammed praised 
the attention and care paid by the 
wise leadership to the young peo-
ple, especially as creative energy 
and an effective engine for the de-
velopment process, which are the 
foundation of the nation’s renais-
sance and its future. His Highness 
stressed that young people have 
demonstrated in various fields 
their creative abilities and the will 

to make the required changes to-
wards the future to create stories 
that we boast in various interna-
tional forums and at all levels. 

The meeting was attended by 
Sheikh Arhama bin Saud bin 
Khalid Al Qasimi, Director of Me-
dia Section of His Highness the 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
Office, Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Khalid Al Qasimi and 
H.E. Rashid Suwaidan Al Khatiri, 
Director-General of Protocol and 
Hospitality Department. 
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His Excellency 
Munther Moham-
med Bin Shaker, 
Director-General of 
RAK Municipality 
Department, honored 
female employees 
who are players at 
Ras Al Khaimah Ju-
jitsu Team at RAK 
Cultural and Sports 
Club. The employ-
ees are Amani Saeed 
Al Noaimi, Khol-
oud Obaid Embasi 
and Noora Musa Al 
Baqeeshi for their 
achievements in the 
Jujitsu tournaments.

His Excellency said that this initiative is based on the 

Department’s keenness to support women and encour-
age them to participate in sports forums and highlight 
their role in society.

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department rep-
resented by Human Re-
sources Section, organized 
a training course on "Self-
development using Lego 
Technic" at Emirates As-
sociation for Social Devel-
opment Presented by Abeer 
Wakeel. 

The lecture was based on 
the practical method and 
the promotion of self-con-
fidence, self-development, 
work ability and creativity 
among employees, training 
them through using Lego 
pieces and designing differ-
ent designs using Legos. 

The lecturer explained the impor-
tance of self-awareness in dealing 

with others as it helps to perceive 
oneself and others. For the percep-
tion of individuals does affect the 
way of dealing and understanding 

of others. 
By the end of the course, partici-

pation certificates were distributed 
to attendees. 

Honoring Female Employees of 
Ras Al Khaimah Municipality Department

Self-development using Lego Technic
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Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment represented by Human Resources 
Section, organized a training course on 
"Mental Methods in Increasing Absorp-
tive Efficiency" at Emirates Association 
for Social Development Presented by Eng. 
Assia Al Qurashi. 

The course, which was attended by a 
number of employees, discussed several 
topics such as memory enhancement, in-
telligence development, mental alertness, 
and how to improve the efficiency of re-
sults orientation and creative thinking. 

Within the framework of ‘We bene-
fit from you initiative’ s, organized by 
Human Resources Section at Ras Al 
Khaimah Municipality Department, 
Eng. Nabil Shawqi Atri presented a 
lecture entitled "An experience that 
has an impact" "In which he discussed 
his experience in obtaining a fellow-
ship at The Institution of Structural 
Engineers in the United Kingdom. 

Eng. Nabil addressed several re-
lated topics including the definition 
of professional accreditation of en-
gineers and its features, the Institute of 
Structural Engineers in the UK, the procedures for ob-

taining membership, the conditions of application and 

fellowships levels.

Mental Methods in Increasing Absorptive Efficiency

We benefit from You Initiative "An experience that has an impact"

Reading Feeds the Mind
Corporate Communications Of-

fice organized "Reading Feeds the 
Mind" Initiative. This initiative 
aimed to establish a culture of read-
ing and knowledge among employ-
ees, to provide a supportive envi-
ronment for reading at workplace 
and to enrich readers’ content. 

A variety of books (motivational, 
cultural, novels) were provided in 
both Arabic and English were the 
staff was allowed to borrow to read.
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Ras Al Khaimah Municipality 
Department celebrated Hag Al 
Lailah in presence of a number of 
directors, employees and custom-
ers. Hag Al Lailah is a traditional 
event, which marks the advent of 
the Holy Month of Ramadan.

Hag Al Lailah is a traditional 
celebration that cheers the young 
and elders.

The celebration included the 
distribution of goody bags and 
traditional cuisines. 

Corporate Communication Office at 
Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment organized a leisure tour for the 
Office Boys, where they visited Ras 
Al Khaimah National Museum to learn 
about ancient tools and historical monu-
ments of the area. 

This initiative came to highlight the 
role played by office boys at their work-
place and to express the department’s ap-
preciation to this working segment.

The office boys appreciated the initia-
tive and the attention paid to them by the 
Municipality. 

RAK Municipality celebrates Hag Al Lailah

Help Yourself Initiative 
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