�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد  502ال�سنة الثالثة و الأربعون
جمادى الآخرة  1440هـ مار�س « اآذار » 2019م

العدد  502ال�سنة الثالثة و الأربعون  -جمادى الثاين  1440هـ مار�س « �آذار » 2019م

�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية
اال�شرتاكات ال�سنوية

امل�شرف العام
منذر حممد بن �شكر

داخل الدولة:

للأفـ ـ ـ ـ ـ ــراد  100 :درهماً
للم�ؤ�س�سـات  200:درهماً

املدير العام
رئي�س التحرير

خارج الدولة:

للأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد  150:درهماً
للم�ؤ�س�سات  225 :درهماً

�أحمد عبد الهادي الأحمد

«هذه اال�شرتاكات �شاملة �أجور الربيد»

التحرير
د .هيثـم يحـيى اخلواجـــــة

املـــرا�ســـالت

جواهـــر �سلــطان ال�ســويـدي

الإمارات العربية املتحدة
�إمارة ر�أ�س اخليمة
دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة الب ـ ــلديـة
�ص.ب 4 :
هاتف البلدية 07 2466666 :
فاك�س املجـ ـ ـ ــلة07 2333355 :

علياء عبدالعـزيز حمـيدان
رائـــد عـبــــد العـزيز هــالل

الإخراج الفني
لــ�ؤي �أحمد كــــــحلة
مـــوز ة ال�ســـويــدي

الرتجمة
�آمنـــــة علــي املحــــــــــيـا

الأر�شفة والتن�ضيد والتن�سيق
خلود را�شـد املزروعـــي
خلـــــود �ســعيد ال�ســـكار
�آمنــــه عبــــيد النقــــبي
�أمانــي �سـعــيد النعــيـمي
عبــد العــزيـــز كـــــــــرم

الت�صوير
�ســـاكـــر

munrakae
www.mun.rak.ae
magazine@mun.rak.ae

مالحظة

٭ املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن ر�أي
ك��ات��ب��ه��ا ول��ي�����س ب��ال�����ض��رورة ع���ن ر�أي
البلدية.
٭ ت���رت���ي���ب امل���������واد يف امل���ج���ل���ة ي��خ�����ض��ع
العتبارات فنية.
٭ ال ت��ق��ب��ل امل�����واد امل��ن�����ش��ورة �أو امل��ق��دم��ة
لدوريات �أخرى.
٭ املواد املر�سلة للمجلة ال ترد لأ�صحابها
ن�شرت �أم مل تن�شر.
طبعت يف مطبعة ر�أ�س اخليمة
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االفتتاحية

االعتدال
�إذا كان ديننا الإ�سالمي قد دعا �إىل االعتدال  ،ف�إن القول �إن االعتدال لي�س قا�صر ًا على �أمور
العبادة  ،و�صلة العبد بربه فح�سب  ،بل هو مطلوب يف فعل الإن�سان وتوجهه يف احلياة كلها �سواء
�أكانت ال�شخ�صية الذاتية �أم احلياتية العامة .
ذلك لأنّ االعتدال مينح الإن�سان توازن ًا يدعم �شخ�صيته ويدفعه نحو احلياة املريحة املليئة
باال�ستقرار والوعي والطم�أنينة والر�ضى  ,و�س�أ�ضرب �أمثلة تدل على ذلك
 لقد دعا الإ�سالم �إىل االعتدال يف الطعام وال�شراب  ،وم�صداقية ذلك قولة تعاىل  ( :يابنيم�سجد وكلوا وا�شربوا وال ت�سرفوا �إنّ اهلل ال يحب امل�سرفني ) (الأعراف
�آدم خذوا زينتكم عندك ّل
ٍ
)31 :
 و يروي عمار بن يا�سر – ر�ضي اهلل عنه – �أن الر�سول الكرمي حممد بن عبداهلل �صلى اهللعليه و�سلم كان يدعو فيقول  ( :اللهم �أ�س�ألك خ�شيتك يف الغيب وال�شهادة  ،و�أ�س�ألك كلمة احلق يف
الر�ضا والغ�ضب  ،و�أ�س�ألك الق�صد يف الفقر والغنى ) � « .أخرجه �أحمد  17859والن�سائي »1305
والذي ن�ستنتجه مما تقدم هو �أن االعتدال منهج حياة عند الأمل والأمل ويف احلل والرتحال ،
ويف الفقر والغنى  ،ويف احلزن والفرح  ،ويف حال الر�ضا ويف حال الغ�ضب  ..ومن يفعل ذلك ينج
من املبالغات لتي ال حتمد  ،ومن �أمور قد تدفع الإن�سان �إىل م�سالك �أو �إىل �أفعال ت�سيء �إليه �أو ال
حتقق �أهدافه ب�شكل �سليم وناجح ودقيق .
ال �شك يف �أن الوعي ي�شكل النور لدرب بع�ض زواياه مظلمة وبع�ضها الآخر حمري ومقلق .

منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�شهد توقيع اتفاقيات تعاون مع حمافظة �أقموال الكازاخ�ستانية
�شهد �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ
� �س �ع��ود ب��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى
ح � ��اك � ��م ر�أ�� � � ��س
اخليمة توقيع عدد
م ��ن االت �ف��اق �ي��ات
وم � � � � ��ذك � � � � ��رات
التفاهم امل�شرتك
بني حكومة ر�أ���س
اخليمة وحمافظة
�أقموال بجمهورية
ك� ��ازاخ� ��� �س� �ت���ان
تهدف �إىل تعزيز
التعاون وال�شراكة
بني الطرفني وفتح
�آف��اق ج��دي��دة للعمل امل�شرتك يف خمتلف
القطاعات.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه بق�صره
مب��دي �ن��ة ��ص�ق��ر ب��ن حم �م��د م �ع��ايل م��ال��ك
مورزالني حمافظ منطقة �أقموال بجمهورية
كازاخ�ستان يرافقه وفد من كبار امل�س�ؤولني
ورجال الأعمال.
ورح ��ب ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخليمة مبعايل املحافظ والوفد املرافق..
م��ؤك��د ًا �سموه �أهمية العالقات القوية
القائمة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية
كازاخ�ستان يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية واال�ستثمارية.
وب �ح��ث ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخليمة وامل�س�ؤول الكازاخ�ستاين عالقات
ال�صداقة والتعاون الثنائية امل�شرتكة بني
البلدين ال�صديقني يف خمتلف الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك  ..معرب ًا �سموه عن
ترحيبه باتفاقيات التعاون بني �إمارة ر�أ�س
اخليمة وحمافظة �أقموال التي ت�أتي كو�سيلة
لتعزيز العالقات القائمة يف القطاعات
االقت�صادية وجماالت اخلربة.
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من جانبه �أ�شاد معايل مالك مورزالني
مب�ستوى العالقات املميزة التي جتمع دولة
الإم� ��ارات وجمهورية كازاخ�ستان والتي
�شهدت �آفاقا جديدة يف ال�سنوات الأخرية
يف خمتلف القطاعات ال�سيما يف اجلانب
االق�ت���ص��ادي وال�ت�ج��اري ال��ذي �شهد من��و ًا
ملحوظ ًا ما يعك�س ما و�صلت �إليه العالقات
بني البلدين مل�ستويات متقدمة ..م�شيد ًا
بالتقدم واالزدهار الذي ت�شهده �إمارة ر�أ�س
اخليمة ودولة الإمارات ب�شكل عام يف كافة
املجاالت.
وج��رى خ�لال اللقاء بح�ضور �صاحب
ال�سمو �سعود بن �صقر القا�سمي ومعايل
مالك مورزالني توقيع عدد من االتفاقيات
بني هيئة مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية
“راكز” وغرفة جتارة ر�أ�س اخليمة وبلدية
ر�أ� ��س اخليمة م��ن جهة وهيئات التجارة
واال�ستثمار ورواد الأع �م��ال يف حمافظة
اقموال من جهة �أخرى.
ون�صت االتفاقيات على تبادل اخلربات
والفر�ص اال�ستثمارية يف قطاعات ال�صناعة
والنقل واخلدمات اللوج�ستية والتكنولوجيا
وتو�سيع جماالت العمل فى خمتلف الأن�شطة

االق�ت���ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة
وت�ب��ادل زي ��ارات ال��وف��ود الر�سمية ورج��ال
الأعمال وامل�شاركة يف املعار�ض االقت�صادية
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�شجيع اال��س�ت�ث�م��ار بني
الطرفني يف خمتلف املجاالت ال�صناعية
والزراعية والتجارية.
وترتبط �إمارة ر�أ�س اخليمة وكازاخ�ستان
بعالقات اقت�صادية كبرية حيث متتلك �أكرث
من � 50شركة كازاخ�ستانية رخ�ص ًا جتارية
للعمل يف ر�أ���س اخليمة وتعد كازاخ�ستان
خام�س �أك�ب�ر ��س��وق لل�سياحة يف الإم ��ارة
حيث بلغ ع��دد ال ��زوار  27،168زائ��ر من
كازاخ�ستان يف عام .2018
و�أقام �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
م�أدبة غداء على �شرف الوفد الزائر.
ح�ضر اللقاء وامل�أدبة ال�شيخ �أحمد بن
�صقر القا�سمي رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية “راكز”
وال�شيخ خالد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة جزيرة املرجان
ور�ؤ�ساء ومدراء الدوائر احلكومية بالإمارة
وعدد من كبار امل�س�ؤولني.
munrakae

األخبار

العدد - 2019 / 3 - 502 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

�سعود بن �صقر  :ر�أ�س اخليمة وجهة ا�ستثمارية �آمنة وبيئة حمفزة لنمو الأعمال
�أك� ��د �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ
� �س �ع��ود ب��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع �ل��ى
ح�� ��اك�� ��م ر�أ�� � � ��س
اخليمة �أن �إم��ارة
ر�أ� � � � ��س اخل �ي �م��ة
مب���ا مت �ت �ل �ك��ه م��ن
مقومات �صناعية
وفر�ص ا�ستثمارية
واع��دة ت�ساهم يف
دف��ع عجلة النمو
االق� �ت� ��� �ص ��ادي يف
ال��دول��ة وف��ق ر�ؤي��ة
ا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
متكاملة ت��دع��م �سيا�سة ت�ن��وي��ع م�صادر
الدخل يف القطاعات غري النفطية وتعزز
م��ن م���س��اه�م��ة ال �� �ش��راك��ات االق�ت���ص��ادي��ة
واال�ستثمارات اخلارجية يف الناجت الإجمايل
للإمارة.
جاء ذلك خالل تد�شني �سموه امل�صنع
اجلديد لـ”جينوك�س �سوي�س”  -ال�شركة
ال�سوي�سرية العاملية املتخ�ص�صة يف �إنتاج
وت�صنيع معدات املطابخ الفوالذية املقاومة
لل�صد�أ  -وذلك يف منطقة اجلزيرة احلمراء
ال�صناعية بح�ضور ج�ي�روم ه��وف��ر رئي�س
�شركة “جينوك�س” ال�سوي�سرية القاب�ضة
وكبار امل�س�ؤولني وو�سائل الإع�لام املحلية
والأجنبية.
وق ��ال ��س�م��وه “ حت�ظ��ى ر�أ�� ��س اخليمة
بالعديد من املقومات واخلطط التي من
�ش�أنها حتفيز وت�شجيع بيئة اال�ستثمار يف
الإمارة من خالل �سن القوانني والت�شريعات
االقت�صادية املالئمة ال�ستقرار الأع�م��ال
ومنوها ..وتطوير البنية التحتية ال�صناعية
يف املناطق االقت�صادية وربطها مبختلف
موانئ الدولة عرب �شبكة موا�صالت متطورة
munrakae

ف���ض� ً
لا ع��ن م��وق��ع الإم� ��ارة اال�سرتاتيجي
ال��ذي ي�ساهم يف �سهولة و�سرعة الو�صول
�إىل �أ��س��واق دول اخلليج وال�شرق الأو�سط
والأ�سواق الآ�سيوية».
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه “ ل��دي�ن��ا ال�ع��دي��د من
ال�شراكات االقت�صادية الناجحة مع خمتلف
ال���ش��رك��ات الإقليمية وال�ع��امل�ي��ة بف�ضل ما
متتلكه ر�أ���س اخليمة من ر�ؤي��ة اقت�صادية
وا�ضحة والتزام بتوفري �أعلى فر�ص النمو
وال �ت��و� �س��ع ل���ش��رك��ائ�ن��ا م��ن داخ� ��ل ال��دول��ة
وخارجها وهذا ما عزز من موقع الإمارة يف
ال�سنوات الأخ�يرة كوجهة ا�ستثمارية �آمنة
وبيئة حمفزة لنمو الأع �م��ال وتطورها يف
خمتلف القطاعات».
وتابع �سموه “ نحن ما�ضون يف خططنا
يف تنمية جميع القطاعات االقت�صادية يف
الإم ��ارة للم�ساهمة يف الو�صول القت�صاد
تناف�سي قائم على املعرفة والتكنولوجيا
واالبتكار وج��اذب لال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة وهذا ما ي�ساهم يف تر�سيخ مكانتنا
االقت�صادية كاقت�صاد ديناميكي قادر على
م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات احل��ال�ي��ة وامل�ت�غ�يرات
امل�ستقبلية وق��ادر على الإي �ف��اء مبتطلبات

التنمية ال�شاملة يف تنفيذ امل�شاريع احليوية
واخلدمية لإم ��ارة ر�أ���س اخليمة التي من
�ش�أنها توفري احل�ي��اة الكرمية للمواطنني
واملقيمني».
وق� ��ام � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخليمة ل��دى و�صوله بجولة تفقدية على
�أق�سام املن�ش�أة اجلديدة التي بلغت تكلفتها
الإن�شائية  35مليون دره��م على م�ساحة
 5000مرت مربع  ..وا�ستمع �سموه من ال�سيد
جريوم هوفر �إىل �شرح مف�صل عن خطوط
الإن��ت��اج و�أق �� �س��ام الت�صاميم الهند�سية
وال�صيانة والرتكيب واجلودة.
ويعد م�صنع “جينوك�س” ر�أ�س اخليمة
�أح��د ال�شركات التابعة ل�شركة جينوك�س
ال�سوي�سرية القاب�ضة التي متتلك تاريخ ًا
طوي ًال ميتد اىل � 144سنة منذ  1875يف
جمال �أعمال الت�صنيع والتربيد واخلدمات
الغذائية وت�صنيع معدات املطابخ وت�ضم
املن�ش�أة اجلديدة يف ر�أ���س اخليمة �أح��دث
تقنيات الإنتاج عالية اجلودة و�أحدث جيل
من التكنولوجيا احلديثة يف جمال ت�صنيع
معدات املطابخ الفوالذية املقاومة لل�صد�أ
ا�ستجابتا للطلب املتزايد يف الأ�سواق الرائدة
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اجلديدة يف اخلليج وال�شرق الأو�سط.
و�أك��د ح�سن عنوتي مدير امل�صنع �أن
اختيار “جينوك�س” لإم��ارة ر�أ���س اخليمة
لالنطالق للأ�سواق اخلليجية والآ�سيوية
ج��اء ب�ع��د درا� �س��ة م�ستفي�ضة ق��ام��ت بها
ال�شركة الأم يف �سوي�سرا �أكدت على �أهمية
املقومات والت�سهيالت الكبرية التي تقدمها
الإم��ارة لنجاح القطاع ال�صناعة و�أهميتها
اجلغرافية يف الو�صول لأ�سواق املنطقة وهذا

ما �شجعنا لتو�سيع �أعمالنا التي انطلقت يف
ر�أ���س اخليمة منذ  2007وبعد النمو الذي
حققناه يف ال�سنوات املا�ضية ارت�أينا االنتقال
�إىل من�ش�أة �أك�بر ت�ستوعب الطلب املتزايد
لأعمالنا يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�سط
بالإ�ضافة �إىل القارة الأوروبية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن  70ب��امل��ائ��ة م��ن �إن�ت��اج
امل�صنع يغطي منطقة اخل�ل�ي��ج وال���ش��رق
الأو�� �س ��ط يف ق �ط��اع ال �ف �ن��ادق وال���ض�ي��اف��ة

�شهد �صاحب
ال �� �س �م��و ال���ش�ي��خ
�سعود ب��ن �صقر
القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى
ح� ��اك� ��م ر�أ� � � ��س
اخليمة انطالق
الن�سخة ال�سابعة
م� ��ن م� �ه ��رج ��ان
ر�أ� � � ��س اخل �ي �م��ة
للفنون الب�صرية
 2019يف القرية
الرتاثية القدمية
مبدينة اجلزيرة
احل� � � � � �م � � � � ��راء
مب� ��� �ش ��ارك ��ة م��ا
ي���زي���د ع� ��ن 70
فنان ًا حملي ًا وعاملياً.
وثمن �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
خالل افتتاح فعاليات املهرجان دور الثقافة يف
تعزيز قنوات التوا�صل ودعم التبادل الثقايف
ب�ين خمتلف �شعوب ال�ع��امل  ..م ��ؤك��د ًا �سموه
�أهمية الفن ور�سالته جتاه املجتمع من خالل
تر�سيخ قيم الت�سامح واالنفتاح وتقبل الآخر
التي هي جزء �أ�صيل من ثقافتنا الإماراتية
ونهج ثابت يف م�سرية دولتنا.
وقال �سموه �إن �إمارة ر�أ�س اخليمة متتلك
تاريخ ًا ثقافي ًا حاف ًال يعك�س تنوعها احل�ضاري
والثقايف املميز وي�ؤكد �أهميتها كمحطة تالقي
ملختلف الثقافات واحل�ضارات التاريخية..
وال �ي��وم ن�سعى ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ه ��ذه املكانة

ال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة م��ن خ�ل�ال احت�ضان
الفعاليات الفنية والثقافية العاملية الرامية
�إىل االحتفاء بالفنانني واملثقفني من خمتلف
دول العامل و�إتاحة الفر�صة لل�شباب الإماراتي
النا�شئ لإبراز �إبداعاته وابتكاراته يف العديد
من الفنون.
و�أ�ضاف �سموه “ مهرجان ر�أ���س اخليمة
للفنون الب�صرية جزء من جهود �إم��ارة ر�أ�س
اخليمة وخططها امل�ستقبلية التي �ستعزز من
دورها الثقايف على امل�ستويني املحلي والعاملي
و�ست�ؤكد على مكانة الإم��ارة كم�صدر �إلهام
للمبدعني واملوهوبني للتعبري عن قدراتهم
و�إبداعاتهم ب�أعمال فنية متميزة ت�ستمد من
املا�ضي بريقها ومن احلا�ضر جمالياتها».
وقام �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة

واملطاعم و 30باملائة يغطي الطلب يف القارة
الأوروبية وفق املعايري العاملية عالية اجلودة
وي�ضم امل�صنع �أق�ساما للت�صميم والرتكيب
وال�صيانة واملبيعات وال�شحن ف�ض ًال عن
الأق�سام الإداري��ة وي�صل عدد املوظفني يف
املن�ش�أة اجلديدة  103موظفني موزعني على
خمتلف الأق���س��ام ينتمون �إىل  11جن�سية
ك�م��زي��ج متكامل م��ن ال�ث�ق��اف��ات املتنوعة
واخلربات ال�سوي�سرية املحرتفة.

�سعود بن �صقر القا�سمي ي�شهد انطالق مهرجان ر�أ�س اخليمة للفنون الب�صرية 2019
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يرافقه كبار امل�س�ؤولني بجولة تفقدية اطلع
خ�لال�ه��ا ع�ل��ى الأج �ن �ح��ة ال�ف�ن�ي��ة امل���ش��ارك��ة
وال�ت��ي �شملت على ل��وح��ات فنية وت�شكيلية
لكبار الفنانني امل�شاركني ومنحوتات و�صور
فوتوغرافية وم�شغوالت وحتف تراثية وعرو�ض
فنية و�شعبية موزعة على بيوت و�أروقة البيوت
القدمية يف القرية الرتاثية.
ويقدم املهرجان ال��ذي اختري �أن يكون
يف الهواء الطلق يف املدينة الرتاثية جتربة
ثقافية وفنية غنية وف��ري��دة مب�شاركة �أك�ثر
من � 110أع�م��ال لفنانني عامليني وحمليني
وور�ش عمل ومعار�ض وفنون مو�سيقية و�شعبية
متنوعة �إ�ضافة اىل معار�ض النحت والعرو�ض
ال�سينمائية يف متحف ر�أ�س اخليمة الوطني.
وق��ال �سقراط ب��ن ب�شر مدير مهرجان
munrakae

األخبار
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ر�أ���س اخليمة للفنون الب�صرية �إن املهرجان
الذي ت�ستمر فعالياته من  14-28من فرباير
احلايل ي�أتي �ضمن الأجندة ال�سنوية مل�ؤ�س�سة
ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر لبحوث ال�سيا�سات
العامة.
و�أ�ضاف “ نحن فخورون بالدعم الكبري
املقدم من �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
للمهرجان منذ ت�أ�سي�سه حتى اليوم والذي كان
وراء جناح هذا املهرجان وتطوره �سنوي ًا حتى

احتفالنا بالن�سخة ال�سابعة التي تقدم مفهوم ًا
ج��دي��د ًا للمهرجان ال ��ذي ي ��دور ح��ول فكرة
“القدمي يقابل اجلديد” يف القرية القدمية
يف اجل��زي��رة احل �م��راء وي�سلط ال�ضوء على
املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل جامع ًا ما بني
وجهات النظر املحلية والأ�صيلة واحل��وارات
الفنية العاملية و�إب� ��راز ق��وة ال�ت�راث املحلي
لإمارة ر�أ�س اخليمة.
و�أك��د �أح�م��د عبيد الطنيجي مدير عام

دائ��رة الآث��ار واملتاحف يف ر�أ���س اخليمة �أن
اختيار القرية الرتاثية ج��اء جت�سيد ًا لر�ؤية
�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة لإحياء
امل�ن��اط��ق ال�تراث �ي��ة ال�ق��دمي��ة واحل �ف��اظ على
قيمتها الثقافية والتاريخية ..م�شري ًا �إىل �أن
املنطقة ال�تراث�ي��ة خ�ضعت لعمليات ترميم
للبيوت القدمية لتتنا�سب مع املهرجان ومت
توفري كافة اخلدمات لزوار املهرجان.

�سعود بن �صقر القا�سمي ي�شهد فعالية
“احل�صن احل�صني” التي جت�سد م�سرية ر�أ�س اخليمة وحكامها

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة العمل الفني الوطني
«احل�صن احل�صني» جت�سيد ًا ملعاين احلب
والوالء ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
وتخليد ًا لذكرى املغفور له ال�شيخ �صقر
القا�سمي» طيب اهلل ثراه».
وج�سدت الفعالية التي ح�ضرتها حرم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد
لوحة فنية عن القيمة التاريخية حل�صن
ر�أ���س اخليمة القدمي ال��ذي يعود �إن�شا�ؤه
munrakae

�إىل الفرتة ما بني عام  1809-1819خارج
ج��دران البلدة القدمية كقلعة دفاعية مت
تعزيزها حتى �أ�صبحت جممع حم�صن
ومقر ًا لأ�سرة القوا�سم احلاكمة حتى 1964
ليتحول بعدها اىل مقر للأمن وال�شرطة
قبل ان ي�صبح متحف ًا وطني ًا.
وقد عربت اللوحة عن الدور ال�سيا�سي
واالجتماعي الهام الذي لعبه احل�صن يف
تاريخ ر�أ�س اخليمة يف عهد املغفور له ال�شيخ
�صقر ب��ن حم�م��د القا�سمي “طيب اهلل
ثراه” كمركز للحكم و�إدارة �ش�ؤون الإمارة
ومقرا لل�شورى وا�ستقبال الوفود الر�سمية

والأجنبية وكان �شاهد ًا على �أحداث وطنية
وم��واق��ف تاريخية ر�سم حا�ضر الإم��ارة
وحفظ تاريخ ًا حاف ًال يعك�س حكمة املغفور
له ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي.
ك�م��ا �سلطت ال�ف�ع��ال�ي��ة ال �� �ض��وء على
�أب��رز حمطات م�سرية ال��وال��د املغفور له
ال�شيخ �صقر ب��ن حممد القا�سمي باين
ر�أ�س اخليمة احلديثة و�أبناء ر�أ�س اخليمة
ومت�سكه بال�صفات احلميدة التي عك�ست
�شخ�صيته القيادية والإن�سانية واالجتماعية
وحمبته للعلم والدين ودوره يف قيام دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة مع املغفور له
7

األخبار
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب
اهلل ثراه” واملغفور لهم الآباء امل�ؤ�س�سون,
وعربت كذلك عن م�شاعر احلب والوفاء
والإخال�ص الذي يحمله �أبناء ر�أ�س اخليمة
لوالدهم ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي
ال ��ذي ال زال ��ت ذك� ��راه الطيبة و�سريته
العطرة باقية يتوارثها �أبناء ر�أ�س اخليمة
جيال بعد جيل.
ك �م��ا ع�ب�رت ال �ف �ع��ال �ي��ة ع ��ن م���س�يرة
الإجن��ازات ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي ال ��ذي ق��اد م�سرية
العمل والبناء بعد توليه مقاليد احلكم
يف الإم��ارة خلف ًا لوالده ال�شيخ �صقر بن
حممد القا�سمي وحقق نه�ضة ح�ضارية
وعمرانية واقت�صادية �شاملة �ساهمت يف
توفري احلياة الكرمية ل�شعبها وجعلت ر�أ�س
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اخليمة من��وذج� ًا ف��ري��د ًا للتطور والتقدم
والتنمية يف املنطقة وعن نهج �سموه الذي
�سار عليه خلف ًا ل��وال��ده يف �إدارة �ش�ؤون
احلكم وتعزيز التوا�صل والت�شاور مع �أبناء
ر�أ�س اخليمة.
وق���ام ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخل �ي �م��ة ب �ت �ك��رمي رج� ��ل الأع � �م� ��ال فهد
ال �� �ش�يراوي ت �ق��دي��ر ًا مل�ساهمته يف ه��ذه
الفعالية الوطنية التي �شملت �أي�ضا عرو�ض
الفنون ال�شعبية الإماراتية وق�صائد �شعرية
ون�ثري��ه مب�شاركة فرقة امل��زي��ود احلربية
وفرق املطاف والرم�س وابن ماجد ور�أ�س
اخليمة للفنون ال�شعبية وطلبة املدار�س
عك�ست امل��وروث الوطني والثقايف وعربت
عن م�شاعر الفخر بانتماء لدولة الإمارات
والقيادة الر�شيدة.

وكانت الفعالية الوطنية التي نظمها
فريق فرحة وطن يف متحف ر�أ�س اخليمة
الوطني قد �أقيمت حتت �إ��ش��راف املكتب
الإع�لام��ي حلكومة ر�أ���س اخليمة ودائ��رة
الت�شريفات وال�ضيافة بالتعاون مع دائرة
املتاحف والآث ��ار يف ر�أ���س اخليمة ورج��ل
الأعمال فهد ال�شرياوي.
ح�ضر الفعالية معايل ال�شيخ عبدامللك
ب��ن ك��اي��د القا�سمي امل�ست�شار اخل��ا���ص
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخلمية وال�شيخ
عمر بن �صقر القا�سمي وال�شيخ �أحمد بن
�سعود بن �صقر القا�سمي رئي�س هيئة ر�أ�س
اخليمة للبرتول وعدد من �شيوخ القوا�سم
ور�ؤ�ساء ومديرو الدوائر احلكومية وكبار
امل�س�ؤولني وجمهور غفري من �أبناء ر�أ�س
اخليمة.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�شهد �سباق ن�صف ماراثون ر�أ�س اخليمة  2019يف جزيرة املرجان
�شهد �صاحب
ال �� �س �م��و ال���ش�ي��خ
��س�ع��ود ب��ن �صقر
القا�سمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى
ح � ��اك � ��م ر�أ��� � ��س
اخل �ي �م��ة ��س�ب��اق
ن�صف م��اراث��ون
ر�أ�� � � ��س اخل �ي �م��ة
 2019بن�سخته
الثالثة ع�شر التي
ت��ع��د الأك� �ب ��ر يف
ت� ��اري� ��خ احل� ��دث
مب� ��� �ش ��ارك ��ة 30
ع� � ��داء حم�ت�رف�� ًا
و�أك�ث�ر م��ن 3600
مت�سابق يف امل�سار
اجلديد لل�سباق يف جزيرة املرجان.
و�أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي بنجاح الن�سخة الـ 13من
ن�صف ماراثون ر�أ�س اخليمة  - 2019احلدث
الريا�ضي الأ�سرع �ضمن فئة �سباقات ن�صف
املاراثون يف العامل.
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وق��ال �سموه “ ا�ستطاع ن�صف ماراثون
ر�أ���س اخليمة �أن يتبو�أ مكانة مميزة على
�أجندة �سباقات ن�صف امل��اراث��ون يف العامل
و��س��اه��م خ�لال ال���س�ن��وات املا�ضية يف نقل
ال�صورة احل�ضارية عن دولة الإم��ارات وعن
�إم��ارة ر�أ���س اخليمة كوجهة مثالية لل�سياحة
الريا�ضية والرتفيهية بف�ضل ما تنعم به من

�أمن وا�ستقرار وبنية �سياحية متقدمة للزائر
واملقيم.
و�أ�� �ض ��اف ��س�م��وه “ نتطلع �إىل تعزيز
ا��س�ت���ض��اف��ة �إم� ��ارة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ملختلف
الفعاليات والأن���ش�ط��ة الريا�ضية العاملية
وت�سخري م��ا متتلكه الإم� ��ارة م��ن مقومات
�سياحية وبنية حتتية حديثة ومن�ش�آت �سياحية
munrakae

األخبار
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وف �ن��دق �ي��ة راق �ي��ة
ال�ستقطاب �أب��رز
ال� ��ري� ��ا� � �ض � �ي �ي�ن
ال��دول�ي�ين وحمبي
ري��ا� �ض��ات ن�صف
امل � ��اراث � ��ون ح��ول
ال��ع��امل للح�ضور
وامل � �� � �ش� ��ارك� ��ة يف
ه� ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة
ال � ��ري � ��ا�� � �ض� � �ي � ��ة
ال�سنوية املميزة
ال�� � �ت� � ��ي حت� �ظ ��ى
باهتمام �إعالمي
وج�م��اه�يري كبري
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي�ين
امل �ح �ل��ي وال� ��دويل
وه��ذا ي�ؤكد جناح
ر�أ� � � � ��س اخل �ي �م��ة
وق��درت �ه��ا ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م وا��س�ت���ض��اف��ة �أه��م
الأحداث الريا�ضية العاملية».
وت��وج��ه �سموه بال�شكر للجنة املنظمة
لل�سباق وامل�شاركني من خمتلف دول العامل
ولكل م��ن �ساهم يف جن��اح ن�صف م��اراث��ون
ر�أ� ��س اخليمة  2019على امل���س��ار اجلديد
لل�سباق هذا العام يف جزيرة املرجان.
وقام �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
بجولة تفقدية على موقع برنامج الفعاليات

munrakae

امل�صاحبة لن�صف ماراثون ر�أ�س اخليمة اطلع
خاللها على الأن�شطة الريا�ضية والربامج
الرتفيهية التي �صممت خ�صي�ص ًا للعائالت
من كافة الأعمار لال�ستمتاع ب�أجواء جزيرة
املرجان اخلالبة.
ح�ضر ال�سباق �إىل جانب �صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ���س اخليمة ال�شيخ عمر ب��ن �صقر
القا�سمي وال�شيخ �صقر بن �سعود بن �صقر
القا�سمي وال�شيخ حممد بن كايد القا�سمي

رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية وعدد من
ال�شيوخ ور�ؤ�ساء ومدراء الدوائر املحلية وكبار
امل�س�ؤولني وجمهور غفري.
ويف النهاية توج ال�شيخ �صقر بن �سعود بن
�صقر القا�سمي الفائزين يف فئة املحرتفني
حيث فاز بلقب ال�سباق لهذا العام “رجال”
الكيني �ستيفن كيربوب بزمن قدره  58دقيقة
و 42ثانية وجاء ثاني ًا الإثيوبي عبدي هادي�س
 58دقيقة و 44ثانية وثالث ًا الإثيوبي فيكادو
هافتو بزمن  59و 8ثواين.
وع � � ��ن ف� �ئ���ة ال� ��� �س� �ي ��دات
للمحرتفني �سيطرت �سيدات
�إث�ي��وب�ي��ا ع�ل��ى امل��راك��ز ال�ث�لاث
الأوىل حيث ت��وج��ت �سينبريي
تيفري باللقب بعد �أن �أنهت
ال�سباق يف  65دقيقة و 45ثانية
وحلت ثاني ًا نيت�سانيت جوداتا
بزمن  65دقيقة و 45ثانية وثالث ًا
زينيبا يامر بزمن  65دقيقة و46
ثانية.
وت��وج �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة الفائزين باملراكز
الأوىل يف ف �ئ �ت��ي امل��واط �ن�ين
وامل �ق �ي �م�ين ح �ي��ث ف ��از م �ب��ارك
9
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املرا�شده وفاطمه احلركي املار�صدة يف فئة
مواطنني رجال و�سيدات يف حني فاز متري
�أحمد يف فئة الذكور املقيمني بالدولة وفازت
جريدا �ستني بالفئة ال�سيدات.
وبهذه املنا�سبة قال هيثم مطر الرئي�س
التنفيذي لهيئة ر�أ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة
“ ي�سعدنا ا�ست�ضافة ن�صف ماراثون ر�أ�س
اخليمة بن�سخته الثالثة ع�شر التي كانت
الأك�ب�ر يف ت��اري��خ تنظيم ه��ذا احل ��دث مع
حوايل � 4000شخ�ص ًا من نحو  100جن�سية
وا�ستقطاب العدائني وامل�شجعني من املنطقة
وخارجها ..ن�أمل لهذا ال�سباق �أن يلهم مزيد ًا
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من املتحم�سني للم�شاركة فيه �سنوي ًا”.
و�أ�ضاف �إن �سياحة الريا�ضة واملغامرات
تعد ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من ا�سرتاتيجية تنمية
ال�سياحة يف ر�أ� ��س اخليمة وي�شكل ن�صف
م��اراث��ون ر�أ� ��س اخليمة �إ��ض��اف��ة مهمة �إىل
�أجندة فعالياتنا الريا�ضية ..وت�ساعد مثل
هذه الفعاليات رفيعة امل�ستوى يف ا�ستقطاب
�أعداد متزايدة من الزوار الدوليني و�سكان
الإمارات الذين ين�شدون �أي�ضا اختبار جميع
العرو�ض التي تقدمها الإمارة.
و�شارك يف ن�صف ماراثون ر�أ�س اخليمة
الذي بلغت قيمة جوائزه �أكرث من 1,157,000

درهم هذا العام  3031متناف�س مبن فيهم
 30عداء حمرتف ًا بالإ�ضافة  592من فريق
ال�ت�ت��اب��ع ا� �ض��اف��ة �إىل  200م��ن ال�ع��ائ�لات
والأطفال الذين �شاركوا يف �سباقات “ميني
ماراثون” �ضمن فئتي “الأمهات والأوالد”
و”الآباء والبنات».
وح�ضر ال�سباق الكثري م��ن امل�شجعني
ل��دع��م املت�سابقني وا�ستمتعوا بوقتهم مع
العديد من الأن�شطة امل�صاحبة يف الهواء
الطلق و�شاحنات الطعام يف قرية املرح.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�شهد �سباق “ تريي فوك�س “ اخلريي لدعم �أبحاث ال�سرطان
� �ش �ه��د � �ص��اح��ب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة
�سباق « تريي فوك�س
« اخل�يري مب�شاركة
 4500م �ت �� �س��اب��ق
دعم ًا ملراكز �أبحاث
ال�سرطان.
ح���ض��ر ال���س�ب��اق
 ال��ذي يقام للعامالعا�شر على التوايل
يف كورني�ش القوا�سم
 ال���ش�ي��خ ع �م��ر بنو�أو�ضح حممد ال�شم�سي ع�ضو اللجنة املجتمعية اخلريية.
�صقر القا�سمي و�سعادة مار�سي غرو�سمان املنظمة �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
وت��أت��ي �إق��ام��ة ال�سباق �إح�ي��اء لذكرى
القن�صل العام الكندي و�سعادة الدكتور
�أكيما �أوم�ي��زاوا القن�صل العام الياباين �صقر القا�سمي هو الداعم الأول لل�سباق الريا�ضي الكندي تريي فوك�س الذي تويف
وعدد من ال�شيوخ ور�ؤ�ساء ومدراء الدوائر اخل�يري ال��ذي يحتفل بعامه العا�شر يف عام  1981بعد �إ�صابته مبر�ض �سرطان
�إمارة ر�أ�س اخليمة و�سط تفاعل وم�شاركة العظام وفقد �إح��دى �ساقيه نتيجة لذلك
احلكومية بالإمارة.
ويهدف ال�سباق ال��ذي �شهد م�شاركة كبرية من خمتلف اجلن�سيات يف الدولة.
�إال �أنه انطلق برحلة ماراثونية طويلة ب�ساق
و�أك � ��د ال���ش�م���س��ي �أن ري���ع ال���س�ب��اق
جم �ت �م �ع �ي��ة ك� �ب�ي�رة وج� �ه���ات ح �ك��وم �ي��ة ي�خ���ص����ص مل��راك��ز �أب� �ح ��اث ال���س��رط��ان واحدة عرب كندا ا�ستمرت  143يوم ًا قطع
وم�ؤ�س�سات خا�صة �إىل تعزيز روح التكافل
يف جامعة الإم� ��ارات بالعني  ..م�شيد ًا خاللها م�سافة  5300ك��م ب�ه��دف دعم
بني �أفراد املجتمع وت�شجيعهم على التربع
لدعم �أب�ح��اث �أم��را���ض ال�سرطان حيث بامل�ساهمات املادية والعينية من اجلهات البحوث اخلا�صة مبر�ض ال�سرطان �إال
قدمت العديد من اجلهات تربعات مادية احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة ال��راع �ي��ة للحدث �أن املر�ض متكن منه قبل نهاية م�شواره
والتي �أ�سهمت يف �إجن��اح هذه التظاهرة وتويف عن عمر � 23سنة.
�سخية ل�صالح ال�سباق اخلريي.
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ا�ستقباالت �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
حاكم ر�أ�س اخليمة
يطلع على ا�سرتاتيجية
«وزارة ال�صحة»

اط� � �ل � ��ع �� �ص ��اح ��ب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب ��ن � �ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي
ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ�� ��س اخليمة
على ا�سرتاتيجية وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع
ال �ه��ادف��ة �إىل تعزيز
�صحة املجتمع وتقدمي
ال ��رع ��اي ��ة ال���ص�ح�ي��ة
ال�شاملة واملتكاملة مبعايري عاملية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال �سموه
يف ق �� �ص��ره مب��دي �ن��ة ��ص�ق��ر ب��ن حممد
معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س
وزي ��ر ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ال��ذي
اطلع �صاحب حاكم ر�أ���س اخليمة على
خطط وبرامج ال��وزارة لتطوير وحت�سني
اخل��دم��ات ال�صحية يف امل�ست�شفيات
وامل ��راك ��ز ال���ص�ح�ي��ة �إىل ج��ان��ب �أه��م

munrakae

امل���ش��اري��ع الطبية امل �ق��رر تنفيذها يف
الإمارة خالل الفرتة املقبلة.
وث�م��ن �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخل�ي�م��ة ج �ه��ود ال� � ��وزارة ..م� ��ؤك ��د ًا �أن
القطاع ال�صحي يعد منظومة متكاملة
من املعايري واخلدمات التي تتطلب تبني
�أف�ضل املمار�سات ال�صحية العاملية مع
�أهمية ت�أهيل الكوادر الوطنية يف املجالني
ال�ط�ب��ي وال �ف �ن��ي وف ��ق �أف �� �ض��ل امل�ع��اي�ير
الدولية واالهتمام باجلوانب التدريبية
والتطويرية.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وفد ًا من
�أبوظبي للإعالم

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة بق�صر �سموه مبدينة
�صقر بن حممد وفد ًا من �شركة �أبوظبي
للإعالم برئا�سة الدكتور علي بن متيم
مدير عام ال�شركة.
و �أ�شاد �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س
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اخل �ي �م��ة خ�لال
اللقاء بالإعالم
ال� � � ��وط � � � �ن� � � ��ي
الإم � � ��ارات � � ��ي و
مواكبته م�سرية
النه�ضة ال�شاملة
والإجن�� � � � ��ازات
احل �� �ض��اري��ة يف
الدولة.
وق��ال �سموه
�إن “الإعالم
ال� ��وط � �ن� ��ي ه��و
امل � � � � ��ر�آة ال��ت��ي
ت �ع �ك ����س ل�ل�ع��امل
�إجن� � ��ازات � � �ن� � ��ا
وم �ك �ت �� �س �ب��ات �ن��ا
احل � �� � �ض� ��اري� ��ة
وخط الدفاع الأول عن قيمنا ومبادئنا
وهويتنا الوطنية ولطاملا لعب �إعالمنا
دور ًا �إيجابي ًا يف ت�شكيل ال��ر�أي العام و
تعزيز روح املواطنة ال�صاحلة منذ مرحلة
الت�أ�سي�س و�أ�سهم يف نقل �صوت الوطن
واملواطن بكل م�صداقية و�شفافية».
و �أ� �ض��اف �سموه  « :منلك يف ر�أ���س
اخليمة ر�ؤي ��ة �إع�لام�ي��ة �شاملة ونظرة
م�ستقبلية لواقعنا الإعالمي �ست�ساهم يف
مواكبة ما ت�شهده الإم��ارة من تطورات
مت�سارعة يف ال�ع��دي��د م��ن القطاعات
احليوية و �ستعزز من �إي�صال الر�سالة
الإعالمية بكل ما حتمله من ثوابت وطنية
وم���س��ؤول�ي��ة مهنية خل��دم��ة التوجهات
التنموية ال�شاملة للإمارة».
و �أ�شاد الدكتور علي بن متيم بدور
�إم��ارة ر�أ���س اخليمة يف �صناعة امل�شهد
الإعالمي يف الدولة من خالل الفعاليات
و الأح��داث الوطنية التي ت�ست�ضيفها ..
م�ؤكد ًا �سعي �أبوظبي للإعالم على الدوام
للقيام مب�س�ؤوليتها يف �إي�صال الر�سالة
12
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الإع�لام�ي��ة الوطنية �إىل ال�ع��امل بف�ضل
دعم القيادة احلكيمة ومتابعة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة �إميانا ب�أهمية الإعالم
ودوره امل�ؤثر يف التنمية والبناء والثقافة
واملعرفة.
و اطلع �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س
اخل �ي �م��ة م��ن ال��دك �ت��ور ع �ل��ي ب��ن متيم
ع�ل��ى ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل�إع�لام
امل�ستقبلية وخططها الطموحة يف تعزيز
امل�شهد الإعالمي بالعديد من الربامج
وال�ت�غ�ط�ي��ات ع�ل��ى امل�ستويني ال��داخ�ل��ي
واخل��ارج��ي وف��ق ر�ؤي��ة متكاملة و�شاملة
تغطي جناحات دولة الإمارات ور�سالتها
للعامل.
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وفد ًا من
احتاد الإمارات للجوجيت�سو

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب ��ن ��ص�ق��ر ال �ق��ا� �س �م��ي ع���ض��و املجل�س
الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة �أن ريا�ضة

اجلوجيت�سو باتت تتمتع بح�ضور واهتمام
دويل وا�سع وبخا�صة على م�ستوى دولة
الإم ��ارات وذل��ك بعد ا�ستقطاب اللعبة
وفود ًا من املحرتفني على م�ستوى العامل
للمناف�سة على �ألقاب البطوالت الدولية
ال �ت��ي تنظمها ال��دول��ة نتيجة للدعم
الالحمدود الذي �أولته القيادة الر�شيدة
لهذه الريا�ضة من قبل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �صاحب
ال�سمو ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة يف ق�صر
�سموه مبنطقة الظيت وف��د ًا ر�سمي ًا من
احت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو و�أع�ضاء
اللجنة املنظمة لبطولة ر�أ���س اخليمة
الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو التي عقدت
مناف�سات ن�سختها اخلام�سة يف الإمارة
على مدى يومي اجلمعة وال�سبت.
و� �ض��م ال��وف��د ��س�ع��ادة حم�م��د �سامل
الظاهري نائب رئي�س احت��اد الإم��ارات
للجوجيت�سو ع�ضو جمل�س الإدارة وال�سيد
munrakae

األخبار

العدد - 2019 / 3 - 502 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

يو�سف عبداهلل البطران ع�ضو جمل�س
�إدارة االحت ��اد وال�سيد ع�ب��داهلل �سامل
الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة.
و�أ�شاد �سموه باجلهود الريادية التي
يبذلها احت��اد الإم��ارات للجوجيت�سو يف
�سبيل تر�سيخ مكانة هذه الريا�ضة بني
خمتلف فئات املجتمع حيث ا�ستطاعت
الدولة �أن حتجز لنف�سها مكانة مرموقة
على اخلارطة العاملية للريا�ضة �إىل جانب
ن�شر اللعبة وتو�سيع ق��اع��دة امل�شاركة
لت�شمل الأن��دي��ة وامل��راك��ز الريا�ضية يف
جميع �إمارات الدولة.
من جانبه تقدم �سعادة حممد �سامل
الظاهري نائب رئي�س احت��اد الإم��ارات
للجوجيت�سو ع�ضو جمل�س الإدارة بال�شكر
وال�ت�ق��دي��ر �إىل ��ص��اح��ب ال�سمو حاكم
ر�أ���س اخليمة على اال�ستقبال والدعم
الكبري لأبنائه الريا�ضيني والذي �أ�سهم
يف تعزيز ر�صيد الدولة من الإجن��ازات
والنجاحات.
و�أ� �ش��اد الظاهري باهتمام ورعاية
�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر
munrakae

القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة لبطولة
ر�أ�س اخليمة الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو
التي يقدم لها الدعم والرعاية املبا�شرة
كل عام يف دالل��ة على حر�صه ومتابعته
الدائمة.
ومن اجلدير بالذكر �أن بطولة ر�أ�س
اخليمة ال��دول�ي��ة مل�ح�تريف اجلوجيت�سو
تختتم اليوم مناف�سات الن�سخة اخلام�سة
التي ا�ستقطبت على مدى يومني عدد ًا
ك� �ب�ي�ر ًا م ��ن امل �ح�ترف�ين ع �ل��ى م���س�ت��وى
البطوالت الدولية التي ينظمها االحتاد
�ضمن املو�سم الريا�ضي .2019 – 2018
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وزير
الزراعة البولندي

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة يف ق�صر �سموه
مب��دي�ن��ة �صقر ب��ن حم�م��د م �ع��ايل ج��ان
كري�ستوف اردانوف�سكي وزي��ر الزراعة
والتنمية الريفية يف جمهورية بولندا
والوفد املرافق.

ورح � � � � � � ��ب
�� � � �ص�� � ��اح�� � ��ب
ال �� �س �م��و ح��اك��م
ر�أ��� ��س اخل�ي�م��ة
بالوزير والوفد
امل� � � ��راف� � � ��ق يف
دول��ة الإم ��ارات
..م��ت��م��ن��ي�� ًا ل��ه
ال�ت��وف�ي��ق خ�لال
ال� ��زي� ��ارة ال�ت��ي
�ست�ساهم توطيد
ال � � �ع� �ل��اق� � ��ات
ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب�ين
اجلانبني.
و ا �ستعر �ض
�� � � �ص�� � ��اح�� � ��ب
ال �� �س �م��و ح��اك��م
ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة وال� ��وزي� ��ر ال �ب��ول �ن��دي
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة وتعزيز
التعاون ال�سياحي والتجاري والزراعي
واال�ستثماري امل�شرتك بني البلدين.
و�أ�شاد معايل وزير الزراعة البولندي
بالنه�ضة االقت�صادية ال�ت��ي ت�شهدها
�إم� ��ارة ر�أ� ��س اخليمة ومب��ا متتلكه من
مقومات واعدة يف العديد من القطاعات
االقت�صادية التي �سجلت منو ًا ملحوظ ًا
يف ال�سنوات املا�ضية ..معرب ًا عن �أمله
يف تطوير عالقات ال�صداقة بني بولندا
ودول� ��ة الإم� � ��ارات ال �ت��ي ت�شهد نه�ضة
ح�ضارية كبرية يف كافة املجاالت.
و�أق ��ام �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س
اخليمة م�أدبة غ��داء على �شرف الوفد
الزائر.
ح�ضر اللقاء وامل�أدبة ال�شيخ خالد بن
�سعود بن �صقر القا�سمي رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة جزيرة امل��رج��ان و�سعادة
روبرت رو�ستيك �سفري جمهورية بولندا
ل��دى ال��دول��ة ور�ؤ� �س��اء وم��دي��رو ال��دوائ��ر
13
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ب� ��أب� �ن���اء ال ��وط ��ن
وت��أه�ي�ل�ه��م علمي ًا
وعملي ًا لي�ساهموا
يف م�سرية التنمية
ال�شاملة وليعززوا
م� � � ��ن امل� � �ك � ��ان � ��ة
امل��رم��وق��ة ل�ل��دول��ة
ع��ل��ى امل �� �س �ت��وي�ين
الإقليمي والدويل..
م�شري ًا �سموه �إىل
�أن التميز والتفوق
م �ي��دان لأ��ص�ح��اب
ال��ه��م��م ال �ع��ال �ي��ة
ال��ذي��ن ال ير�ضون
ب �غ�ي�ر ال� ��� �ص ��دارة
والريادة.
احل�ك��وم�ي��ة ب ��الإم ��ارة وع���دد م��ن كبار حاكم ر�أ���س اخليمة امل�لازم مانع �أحمد
وق��دم �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
امل�س�ؤولني.
حممد ال�صغري ال�شحي احلا�صل على
�سيف ال�شرف واملركز الأول يف املجموع اخليمة التهنئة للمالزم مانع ال�شحي
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل مانع العام والأول يف العلوم الأكادميية من و�إىل ذويه على هذا التفوق والتميز الذي
ال�شحي احلا�صل على �سيف ال�شرف من كلية ال�شرطة الدفعة التا�سعة والع�شرين .جاء ثمرة االجتهاد واملثابرة  ..داعي ًا �إياه
و�أك ��د ��ص��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س اىل موا�صلة العمل بجد يف خدمة الوطن
كلية ال�شرطة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود اخليمة  -خالل اللقاء � -أن اال�ستثمار والقيادة الر�شيدة وامل�ساهمة يف ا�ستقرار
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى احلقيقي لدولة الإم��ارات هو اال�ستثمار و�أمن املجتمع.
ويل عهد ر�أ�س اخليمة � :شباب الدولة عند م�ستوى توقعات القيادة الر�شيدة دائم ًا
�أع��رب �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
ب��ن ��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي ويل ع �ه��د ر�أ� ��س
اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي عن ثقته
بال�شباب وقدرتهم على حتقيق تطلعات
القيادة الر�شيدة بالدولة يف �إطار �سباق
مع الزمن لإظهار جدارتهم يف مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات و خ��دم��ة ال��وط��ن وو�صفهم
ب�أنهم ميثلون دوم ًا القوة الدافعة والطاقة
املحركة مل�سرية التنمية املباركة وحماية
املكت�سبات ال��وط�ن�ي��ة وت�ع��زي��ز � �ص��دارة
الدولة يف الكثري من امل�ؤ�شرات العاملية.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال �إع�ل�ان امل�ؤ�س�سة
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االحتادية لل�شباب واملجل�س التنفيذي يف
�إم��ارة ر�أ���س اخليمة عن ت�شكيل جمل�س
ر�أ�س اخليمة لل�شباب ،الذراع التنفيذية
ملجل�س الإم� ��ارات لل�شباب يف الإم ��ارة
يف خطوة لدعم جهود املجل�س حلقيق
�أف�ضل توا�صل مع جميع �شرائح ال�شباب
ودع��م طاقاتهم ومتكينهم يف خمتلف
القطاعات.
و �أك���د ��س�م��وه �أن ال���ش�ب��اب �أث�ب�ت��وا
يف خم�ت�ل��ف م �ي��ادي��ن وجم� ��االت العمل
امتالكهم ال�ق��درات اخلالقة و الإرادة
ال�صلبة لإح� ��داث ال �ت �ح��والت املطلوبة

وت�ع��زي��ز ف��ر���ص حتقيق ا�سرتاتيجيات
الدولة نحو امل�ستقبل ل�صناعة ق�ص�ص
نتباهى بها يف خمتلف املحافل الدولية
وعلى الأ�صعدة كافة  ..م�شيد ًا يف هذا
ال�سياق باالهتمام والدعم املتوا�صل الذي
تقدمه القيادة الر�شيدة لالنتقال بدور
ال�شباب من النمط الثانوي القائم على
امل�شاركة وامل�ساندة املحدودة �إىل الدور
القيادي ليكونوا �صناع قرار و�إجن��ازات
و�أطرافا �أ�سا�سية يف ا�ست�شراف امل�ستقبل
وم�صدر �إل�ه��ام لأق��ران�ه��م م��ن ال�شباب
ومن� ��اذج م���ش��رف��ة يف امل �ث��اب��رة وال�ع�م��ل
munrakae

العدد - 2019 / 3 - 502 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

األخبار

واالبتكار وبناء الذات.
و�أ�� �ض ��اف ��س�م��وه “ :ال
ي�سعنا يف هذه املنا�سبة �إال
�أن نبارك للأع�ضاء اجلدد
و نتمنى ملجل�س ال�شباب
ب�ت���ش�ك�ي�ل�ت��ه اجل ��دي ��دة كل
التوفيق يف �إجن��از ر�سالته
و ت��أدي��ة مهامه واالنطالق
بالعمل ال�شبابي �إىل �آف��اق
واع � ��ده ق��وام �ه��ا ال�ت�م�ك�ين
وا�ستدامة التميز».
من جانبها �أكدت معايل
�شما بنت �سهيل بن فار�س
املزروعي وزيرة دولة ل�ش�ؤون
ال�شباب رئي�سة جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب
�أن ال �� �ش �ب��اب ه��م �أ� �س��ا���س
التنمية وبناء املجتمع وتكمن
�أهمية جمال�س ال�شباب يف
كونها ت�شكل حلقة و�صل تتيح لنا التفاعل
وتعزز التوا�صل لإثراء خرباتهم وتطوير
ق��درات�ه��م وم�ه��ارات�ه��م ،وال�ت�ع��رف على
تطلعاتهم وبحث ال�سبل لتحقيق �آمالهم
وطموحاتهم ليكونوا �صناع غد �أف�ضل
وقادة امل�ستقبل امل�شرق لدولتنا واجيالنا
القادمة».
و �أ��ض��اف��ت معاليها  ”:ال �ي��وم ومن
خالل ت�شكيل جمل�س �شباب ر�أ�س اخليمة
�سنوا�صل م�سرية العمل لتحقيق ر�ؤي��ة
قيادتنا وتوجهات حكومتنا الهادفة �إىل
متكني ال�شباب يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
والعمل على توفري البيئة املنا�سبة التي
متكنهم م��ن توظيف ق��درات�ه��م خلدمة
جمتمعاتهم ،وذل ��ك ب��اال��س�ت�ف��ادة من
طاقات جديدة وباالعتماد على �أفكار
�إب��داع �ي��ة �أخ� ��رى ل�ت���ض��اف �إىل �سجل
ال�ن�ج��اح��ات وم���س�يرة الإجن� ��ازات التي
حققها املجل�س بدوراته ال�سابقة.

ال��وط��ن واجل �ه��ود ال�ت��ي تبذلها
وزارة �ش�ؤون ال�شباب يف االرتقاء
مبعايري العمل ال�شبابي لتحقيق
ال�صدارة والريادة العاملية.
و ت�ه��دف امل�ج��ال����س املحلية
لل�شباب �إىل حتقيق املواءمة مع
ت��وج �ه��ات احل �ك��وم��ة االحت��ادي��ة
وجمل�س الإمارات لل�شباب لإيجاد
من�صة للتوا�صل ب�ين ال�شباب
واجل�ه��ات احلكومية واخلا�صة
يف الإم� � � ��ارة ،وال��ت��وا���ص��ل مع
ال�شباب للتعرف �إىل طموحاتهم
وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ق��د ت��واج��ه
م�ستقبلهم وت�ط��وي��ر م �ب��ادرات
وم �� �ش��اري��ع ت �ه��دف �إىل حتقيق
طموحاتهم واحتياجاتهم.
و ت�سعى امل�ج��ال����س املحلية
ل �ل �� �ش �ب��اب �إىل ت �ع��زي��ز ال�ع�م��ل
ال�شبابي يف كل �إمارة من خالل
ترجمة الأج�ن��دة الوطنية لل�شباب �إىل
مبادرات على �أر�ض الواقع بالتعاون مع
املجال�س التنفيذية يف كل �إم��ارة ،حيث
�سيعمل �أع�ضاء املجال�س املحلية على
و��ض��ع ال�سيا�سات املبنية على �أف�ضل
ال��درا��س��ات العاملية لتمكني ال�شباب ..
فيما �سيتم �إ�شراك ال�شباب يف تنفيذ تلك
املبادرات.
و ي �� �ض��م جم �ل ����س ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة
لل�شباب يف دورت��ه اجل��دي��دة نخبة من
�شباب الإم��ارة هم � :أماين ثويني ربيعة
امل�ن���ص��وري و�أن� ��وار حمد ��س��امل �سبيت
ال�شام�سي و�شماء حمدون حممد �سعيد
حمدون �صم�صوم النقبي وعبدالعزيز
�إبراهيم �أحمد �إبراهيم بوقفل اليا�سي
وف��اط�م��ة مو�سى علي ح�سن البلو�شي
وحممد جا�سم �أحمد جا�سم اجلالف
ال��زع��اب��ي وه �ن��د ع �ب��دال��رح �م��ن �صقر
الزعابي.
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من جهته ق��ال الدكتور حممد عبد
اللطيف خليفة  -الأمني العام للمجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي يف ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة �إن دورة
ج��دي��دة ملجل�س ��ش�ب��اب ر�أ�� ��س اخليمة
تنطلق بعنا�صر �شبابية واع��دة تتطلع
�إىل رفع �سقف الطموحات والبناء على
اجن� ��ازات امل�ج��ال����س ال�سابقة وتعزيز
م�سرية العمل ال�شبابي  ..م�شريا �إىل
�أن منظومة امل�شاركة ال�شبابية يف �صنع
م�ستقبل الإمارات وحتقيق مئوية االحتاد
ت�سري �ضمن خطوات مدرو�سة ومنهجية
عمل رائدة.
و�أ���ض��اف �إن جم��ال����س ال���ش�ب��اب مل
تعد من�صات ل�ت�ب��ادل الآراء والأف �ك��ار
فقط بل �أ�صبحت ميدانا للتناف�س على
ابتكار �أف�ضل امل�ب��ادرات وبرامج العمل
وترجمتها �إىل خمرجات نوعية ت�صب يف
تعزيز احل�ضور ال�شبابي على ال�ساحتني
املحلية وال�ع��امل�ي��ة  ..م���ش�ي��د ًا بالدعم
القيادي لتعزيز دور ال�شباب يف خدمة
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�شهد �إطالق « حديقة اجلميع » ال�صديقة لأ�صحاب الهمم
���ش��ه��د ��س�م��و
ال�شيخ حممد بن
� �س �ع��ود ب��ن �صقر
ال��ق��ا���س��م��ي ويل
عهد ر�أ�س اخليمة
ب �ح �� �ض��ور م �ع��ايل
ح�صة بنت عي�سى
ب��و ح�م�ي��د وزي ��رة
ت �ن �م �ي��ة امل�ج�ت�م��ع
�إط� �ل��اق م��ب��ادرة
«حديقة اجلميع»
يف ح��دي�ق��ة �صقر
ب� ��ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة
ال� � ��� � �ص � ��دي� � �ق � ��ة
لأ��ص�ح��اب الهمم
ب�ألعابها ومرافقها
املتكاملة.
و�أكد �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة �أهمية
تعزيز وتر�سيخ مفهوم االبتكار لتح�سني جودة
احلياة خا�صة بالن�سبة لأ�صحاب الهمم و�أن
من واجبنا جتاههم حتقيق الدمج ال�شامل
واملتكامل وت��وف�ير اخل��دم��ات ال�لازم��ة لهم
كما ينعم بها �سواهم �آخذين بعني االعتبار
�أن االهتمام بالبيئة امل�ؤهلة لأ�صحاب الهمم
جزء ال يتجز�أ من م�سرية تنموية �شاملة يف
دولة الإمارات.
و�أث�ن��ى �سموه على جهود وزارة تنمية
املجتمع يف ه��ذا اخل�صو�ص ومبادرتها يف
ت��وف�ير حديقة للجميع �صديقة لأ�صحاب
الهمم يف ر�أ���س اخليمة ودور هذا الإجن��از
املجتمعي يف متكني �أ�صحاب الهمم معنويا
و�أث ��ره املحفز وامل�م�ت��د على ب��اق��ي امل��راف��ق
اخلدمية والعامة يف الإم��ارة وعلى م�ستوى
الدولة.
من جانبها �أك��دت معايل وزي��رة تنمية
املجتمع �أن احتفاء دول��ة الإم ��ارات ب�شهر
االبتكار يدفعنا جميع ًا للبحث عن خمارج
ذكية ونوعية متطورة ومبتكرة بهمة تخدم
املجتمع بكافة فئاته وحتقق ثنائية ال�سعادة
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والرفاهية وتواكب م�سرية الدولة وطموحها
امل�ستحق يف بلوغ الريادة واملناف�سة عامليا يف
خمتلف املجاالت.
و�أو�ضحت معاليها �أن “حديقة اجلميع”
ال�صديقة لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ت ��أت��ي �ضمن
ا�سرتاتيجية متكاملة لتمكني �أ�صحاب الهمم
ت�ؤطر عمل ال��وزارة يف جانب ت�أهيل �أبنائنا
�أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م وت��وف�ير ك��اف��ة ال �ظ��روف
واملتطلبات احليوية التي متكنهم من عي�ش
الدمج الكامل والإح�سا�س بالتمكني بكافة
حوا�سهم ..الفتة �إىل “كود الإم��ارات للبيئة
امل�ؤهلة” ال ��ذي اع�ت�م��ده جمل�س ال���وزراء
م�ؤخر ًا والهادف �إىل توفري بنية حتتية �صلبة
ومرافق عامة متكاملة و�صديقة للجميع ويف
هذا الإط��ار ي�أتي �إجناز “حديقة اجلميع”
لأ�صحاب الهمم يف ر�أ�س اخليمة.
وقالت �إن حديقة �صقر يف ر�أ�س اخليمة
“حديقة اجلميع” تعد واحدة من �أكرب و�أبرز
احل��دائ��ق على م�ستوى الإم ��ارة وه��ي اليوم
تفتح �أبوابها لأ�صحاب الهمم مزودة مبرافق
و�ألعاب �صديقة للجميع.
وتقدمت معايل الوزيرة بال�شكر لإدارة
حديقة �صقر على تعاونها املطلق و�إب��داء

الرغبة امل�شرتكة للتو�سع م�ستقب ًال وحتفيز
االب�ت�ك��ار يف نوعية الأل �ع��اب املتخ�ص�صة
لأ�صحاب الهمم وتعميم امل�شروع يف جميع
حدائق الدولة م�ؤكدة معاليها �أهمية التطوير
الدائم للفكرة والتو�سع بها.
ي��ذك��ر �أن ف�ك��رة الأل �ع��اب املخ�ص�صة
لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ت�شكلت ح�ين م�شاهدة
الأطفال الذين يعانون من �إعاقات متعددة
وح��رك�ي��ة يجل�سون على ك��را��س��ي متحركة
وي�صعب عليهم اللعب والتمتع بالألعاب
املتاحة يف مركز رع��اي��ة وت�أهيل �أ�صحاب
ال�ه�م��م ب��ر�أ���س اخل�ي�م��ة الأم� ��ر ال ��ذي دف��ع
القائمني على املركز �إىل البحث عن فكرة
ت�شرك الأط �ف��ال م��ن �أ��ص�ح��اب الهمم من
اال�ستمتاع بوقتهم باللعب والرتفيه واالندماج
الإيجابي وه��و ما حتقق فع ًال و�أف�ضى �إىل
ر�سم االبت�سامة على وجوه الأطفال وذويهم.
ح���ض��ر ال�ف�ع��ال�ي��ة ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل بن
حميد القا�سمي رئي�س مكتب �صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ�س اخليمة وال�شيخ ارحمه بن �سعود
القا�سمي مدير الق�سم الإع�لام��ي مبكتب
�سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة ور�ؤ�ساء ومدراء
الدوائر املحلية وعدد من امل�س�ؤولني.
munrakae
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة يزور متحف امل�ستقبل
زار �سمو ال�شيخ حم�م��د بن
�سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ� ��س اخليمة معر�ض اب�ت�ك��ارات
م �ت �ح��ف امل �� �س �ت �ق �ب��ل ،امل���ص��اح��ب
لفعاليات القمة العاملية للحكومات.
و�أكد �سموه على ر�ؤى وتطلعات
واهتمام القيادة الر�شيدة بالدولة
ل�ت�ك��ون الإم � ��ارات م��رك��ز ًا عاملي ًا
ل�صناعة امل�ستقبل يف املنطقة
وال � �ع� ��امل  ،وم� ��� �ص ��در ًا حل �ل��ول��ه
و�أدوات��ه وتقنياته من خالل العمل
على تعزيز ثقافة االبتكار كنهج
ال��س�ت���ش��راف امل�ستقبل م��ن �أج��ل
بناء غد �أف�ضل لأجيالنا القادمة
واال�ستعداد لتحديات امل�ستقبل.
وتعرف �سموه خ�لال الزيارة
�إىل �أق���س��ام املتحف ال ��ذي ميثل
م��رك��ز ًا ل�لاب�ت�ك��ارات امل�ستقبلية
و� �س �ي �ك��ون م �ق �� �ص��د ًا ل�ل�ع�ل�م��اء وامل�ب�ت�ك��ري��ن
وامل �خ�ترع�ين م��ن ك��ل �أن��ح��اء ال �ع��امل حيث
ا�ستمع �سموه �إىل �شرح مف�صل ملا حتتويه
ه��ذه الأق �� �س��ام على جمموعة م��ن الأف �ك��ار
واملختربات واالبتكارات التي �سيتم خاللها
ا�ست�شراف م�ستقبل الإن�سان.

وق��ال �سمو ويل عهد ر�أ� ��س اخليمة �إن
متحف امل�ستقبل ميثل منارة معرفية ووجهة
م�ستقبلية ال�ست�شراف امل�ستقبل وواح��د ًا من
الركائز الرئي�سة مل�ستقبل دولتنا ميكن اجليل
القادم من �أبناء الوطن للم�ساهمة يف تعزيز
مكانة ال��دول��ة الريادية ك��واح��دة من ال��دول
الفاعلة يف رفد العلوم والبحوث واالبتكارات

وحتقيق ر�ؤى قيادتنا الر�شيدة.
راف��ق �سموه  -خ�لال ال��زي��ارة  -ال�شيخ
ع �ب��داهلل ب��ن حميد ب��ن ع �ب��داهلل القا�سمي
رئي�س مكتب �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة وال�شيخ �أرحمه بن �سعود بن خالد
القا�سمي مدير الق�سم الإعالمي ملكتب �سمو
ويل عهد ر�أ�س اخليمة وعدد من امل�س�ؤولني.

ويل عهد ر�أ�س اخليمة يوجه ب�إطالق م�سمى
« ق�سم الت�سامح » على « الإ�صالح والتوجيه الأ�سري»
وجه �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخليمة رئي�س جمل�س الق�ضاء ب�إطالق م�سمى “ق�سم الت�سامح” على “ق�سم
الإ�صالح والتوجيه الأ�سري” بدائرة حماكم ر�أ�س اخليمة وذلك متا�شي ًا مع
اعتماد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” ب�أن يكون عام  2019عام ًا للت�سامح وبهدف التقليل من اخلالفات
الأ�سرية وحاالت الطالق لي�صبح حل اخلالفات الزوجية ودي ًا ينطلق من
�أ�س�س الت�سامح وتفادي �إحالتها كق�ضايا �أحوال �شخ�صية.
و�أك��د �سعادة امل�ست�شار �أحمد حممد اخلاطري رئي�س دائ��رة حماكم
ر�أ���س اخليمة �أن الدائرة ب��ادرت مبا�شرة بتنفيذ توجيهات �سمو ال�شيخ
حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي بتغيري امل�سمى اجلديد للق�سم وهو
ما يعك�س حر�ص قيادتنا الر�شيدة على تعزيز قيم الت�سامح ون�شرها بني
munrakae

خمتلف فئات املجتمع بكافة الو�سائل والطرق.
و�أو�ضح اخلاطري �أن ق�سم الت�سامح يعنى مبعاجلة اخلالفات الزوجية
ودي � ًا و�إن�ه��اء كافة اخلالفات بني الطرفني بالرتا�ضي والت�سامح ليكون
�أ�سا�س عمل الق�سم مبني ًا على الت�سامح مما ي�ساهم يف �إ�ضفاء قيمة العفو
والت�سامح مبا�شرة منذ دخول الأطراف �إىل الق�سم وقراءة امل�سمى.
وا��ض��اف �إن ال��دائ��رة عملت مبا�شرة على ترجمة توجيهات �سموه
من خالل و�ضع خطط متكاملة حلل اخلالفات الزوجية بناء على نهج
الت�سامح و�إجراء درا�سات وبحوث لتعزيز قيم الت�سامح بني الأزواج وتقدمي
اال�ست�شارات الأ�سرية لهم لتفادي وقوع الطالق حيث يعد الت�سامح والعفو
�أف�ضل الطرق للق�ضاء على اخلالفات الأ�سرية.
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�أحمد بن �سعود القا�سمي
يفتتح من�صة اال�ستدامة البيئية
افتتح ال�شيخ �أحمد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي رئي�س هيئة ر�أ�س اخليمة للبرتول
من�صة اال�ستدامة البيئية حتت �شعار «مع ًا
نحو بيئة �أف�ضل  »2019والتي تنظمها وزارة
الرتبية والتعليم مب�شاركة طلبة مدار�س
من خمتلف املناطق التعليمية بالدولة.
ت�ه��دف الفعالية ال�ت��ي تعر�ض ع��دد ًا
من امل�شاريع الطالبية واملبتكرة للحفاظ
على البيئة نظيفة وم�ستدامة �إىل رفع
م�ستوى الوعي البيئي عند الطلبة وتعزيز

التزامهم باملحافظة على �سالمة البيئة
نظيفة وخالية م��ن امل�ل��وث��ات ال�صناعية
وتبني �أف�ضل املمار�سات ال�صحية لبيئة
خ�ضراء وم�ستدامة.
و ق��د ق��ام ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن �سعود
القا�سمي يرافقه �سعادة �صالح �أحمد
ال���ش��ال م�ست�شار �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة و � �س �ع��ادة م� ��روان �أح�م��د
ال�صوالح وكيل وزارة الرتبية والتعليم
ل �ل �� �ش ��ؤون الأك��ادمي �ي��ة وال��دك �ت��ورة �آم�ن��ة

عبداهلل ال�ضحاك ال�شام�سي وكيل وزارة
الرتبية والتعليم امل�ساعد لقطاع الرعاية
والأن �� �ش �ط��ة ب�ج��ول��ة تعريفية باملن�صات
الطالبية امل�شاركة و التي �ضمت م�شاريع
مبتكرة ح��ول نظام تنقية ال�ه��واء ونظام
الري الذكي للنباتات وطرق �إعادة تدوير
النفايات والتقليل من ع��وادم ال�سيارات
امللوثة للبيئة �إ�ضافة �إىل عدد من الأن�شطة
و الفعاليات الهادفة �إىل تعزيز وعي الطلبة
ب�أهمية املحافظة على البيئة.

انطالق فعاليات مهرجان الكورني�ش االبتكاري بر�أ�س اخليمة
حت � � � � � � ��ت
رع���اي���ة ��س�م��و
ال�شيخ حممد
ب��ن ��س�ع��ود بن
�صقر القا�سمي
ويل ع� �ه ��د
ر�أ�� ��س اخليمة
و ح � �� � �ض� ��ور
ال���ش�ي��خ �صقر
ب��ن ��س�ع��ود بن
�صقر القا�سمي
ان� � �ط� � �ل� � �ق � ��ت
ف�� �ع� ��ال�� �ي� ��ات
م� � �ه�� ��رج�� ��ان
ال� �ك ��ورن� �ي� �� ��ش
االب� � �ت� � �ك � ��اري
ال��ذي تنظمته
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ب�إمارة
ر�أ�س اخليمة خالل الفرتة من � 15إىل 21
ف�براي��ر على كورني�ش القوا�سم ب��الإم��ارة
مب�شاركة العديد م��ن اجل�ه��ات احلكومية
واخلا�صة وب�إ�شراف مبا�شر من قبل القيادة
العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة.
و �أ�شاد ال�شيخ �صقر بن �سعود القا�سمي
 ال��ذي افتتح املهرجان باحلدث  -و ما18

ي�ضمه من ابتكارات و فقرات و ذلك خالل
جولة له يف �أروقة املعر�ض الذي يقام على
هام�شه و ي�شمل اب�ت�ك��ارات امل�شاركني يف
احلدث ..ونوه باالبتكارات امل�شاركة يف ظل
دعم القيادة الر�شيدة لأبناء الوطن عرب
توفري تعليم راق و متطور لهم.
من جانبه �أ��ش��اد ال�ل��واء علي عبد اهلل
بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س
اخليمة باجلهود الكبرية وامل�ساعي احلثيثة

التي بذلها ه�ؤالء ال�شباب املتميزون يف �سبيل
خدمة الوطن ودفع م�سريته نحو امل�ستقبل..
داعي ًا امل�شاركني من ال�شباب املبتكرين �إىل
امل��زي��د م��ن العطاء خ��دم��ة للوطن الغايل
و�أث�ن��ى على اجلهود الكبرية التي �أبدعت
تلك االبتكارات و�شاركت بها �إدارات عدة
من القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة.
و �أكد �سعادة حممد عبد اللطيف الأمني
العام للمجل�س التنفيذي ب�إمارة ر�أ�س اخليمة
munrakae
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�أن مهرجان الكورني�ش االبتكاري
يعد ح�صيلة ون�ت��اج التعليم عايل
امل�ستوى ال��ذي تدعمه الدولة بكل
امل�ستلزمات والإم�ك��ان��ات من �أجل
مزيد من التطور واالزدهار.
وق��ال �إن املهرجان ال��ذي يقام
ب��ال�ت��زام��ن م��ع “عام الت�سامح”
و” �شهر االبتكار” ي�أتي انعكا�س ًا
لدعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة و �سمو
ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي ويل عهد ر�أ���س اخليمة
للم�سرية العلمية بالإمارة و جهود
االبتكار والتقدم العلمي لأبناء ر�أ�س
اخليمة و الدولة عموم ًا.
و �أك��د الرائد يو�سف عبد اهلل
الطنيجي رئي�س اللجنة املنظمة
للمهرجان �أن فعاليات املهرجان
هذا العام متثل تظاهرة علمية كبرية مكللة
بجهود ال�شباب الإم��ارات��ي احلري�ص على
خدمة بالده عرب الأخذ ب�سبل العلم املتنوعة
و التي باتت ت�شكل �أ�سا�س احلياة الع�صرية
احلديثة.
ي�شارك يف املهرجان هذا العام العديد

munrakae

من اجلهات احلكومية و اخلا�صة �إ�ضافة �إىل
العديد من مدار�س وزارة الرتبية والتعليم
ممثلة مبنطقة ر�أ�س اخليمة التعليمة والتي
ق��دم طلبتها وطالباتها فعاليات وطنية
وعلمية متنوعة كان لها �صدى وا�سع لدى
اجلمهور.
و بلغ عدد �أجنحة املو�س�سات والدوائر

احلكومية امل�شاركة يف املهرجان  15جناح ًا
�إىل ج��ان��ب م �� �ش��ارك��ات ع��دي��دة م��ن قبل
�أ�شخا�ص اعتباريني و جهات خا�صة.
و ا�شتمل مهرجان الكورني�ش االبتكاري
على فقرات متنوعة مب�شاركة عدة جهات
من بينها فعاليات للقيادة العامة ل�شرطة
ر�أ���س اخليمة �إىل جانب الفعاليات الفنية
للجاليات العربية وال�صديقة
امل �ق �ي �م��ة ب� ��الإم� ��ارة و ال�ت��ي
ت�ضمنت �أن��واع��ا من فنونها
الفلكلورية.
راف��ق افتتاح املهرجان
ع��ر���ض ج��وي رائ ��ع م��ن قبل
فريق �سكاي دايف دبي متثل
بالقفز باملظالت من ارتفاع
 5000ق��دم  ..يف حني قدم
ف��ري��ق ال ��دراج ��ات ال�ن��اري��ة
ع��ر� �ض � ًا م���ش��وق� ًا يف �ساحة
امل �ه��رج��ان �أب �ه��ج اجل�م�ه��ور
ثم انطلق يف م�سرية كبرية
ل �ل��دراج��ات ع �ل��ى ك��ورن�ي����ش
القوا�سم بر�أ�س اخليمة.
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�صقر بن خالد ي�شهد احلفل اخلتامي جلائزة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي

نظمت ج��ائ��زة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ل�ل�ق��ر�آن
ال �ك��رمي يف دورت �ه��ا التا�سعة ع���ش��رة حتت
رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة احلفل اخلتامي املخ�ص�ص لتكرمي
امل�شاركني واملتناف�سني من الذكور واجلهات
الراعية واملتعاونة و�أع�ضاء اللجنة املنظمة
وفريق العمل.
�شهد احلفل ال�شيخ �صقر بن خالد بن
حميد القا�سمي رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه.
كما ح�ضر احل�ف��ل على م�سرح مركز
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بر�أ�س اخليمة
�سعادة �أحمد �إبراهيم �سبيعان �أم�ين عام
جائزة ر�أ���س اخليمة للقر�آن الكرمي ورئي�س
اللجنة العليا املنظمة و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة ،وح�شد جماهريي كبري من اجلهات
الراعية واملتعاونة ومدراء الدوائر احلكومية
االحت ��ادي ��ة وامل �ح �ل �ي��ة وامل�����س���ؤول�ي�ن وك �ب��ار
ال�شخ�صيات واملخت�صني والطلبة الفائزين
وامل�شاركني باجلائزة و�أولياء �أمورهم وجمع
من الأهايل.
وقال ال�شيخ �صقر بن خالد القا�سمي �إن
20

جناح جائزة ر�أ�س اخليمة للقر�آن يف ن�سختها
احلالية يعك�س الدعم الكبري ال��ذي حتظى
به اجلائزة من القيادة احلكيمة يف الدولة
واهتمامها مبثل ه��ذه املنا�شط القر�آنية
والفعاليات الهادفة التي تعود بالنفع واخلري
على الفرد واملجتمع والوطن ،مبين ًا �أننا اليوم
يف هذا العر�س القر�آين نكرم  59فائز ًا من
حفظة القر�آن الكرمي ،لتتلألأ �سماء �إم��ارة
ر�أ�س اخليمة باملتميزين من �أبنائها.
و�أك��د �أح�م��د حممد ال�شحي مدير عام
امل�ؤ�س�سة ما يوليه �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة من االهتمام والعناية
الكبرية بجائزة ر�أ�س اخليمة للقر�آن ودعم
حفظة القر�آن الكرمي والفعاليات امل�صاحبة
للجائزة ،م�شري ًا �إىل �أن فريق العمل قدم
منوذج ًا رائع ًا يف ح�سن التنظيم و�سري عمل
اجلائزة ب�سال�سة مبا يحقق ر�ضا و�سعادة
املت�سابقني واملجتمع ،وذلك منذ انطالقتها
يف �شهر �أكتوبر املا�ضي ،والذي ي�ؤكد حرفية
فريق العمل.
و�أ�شار �أحمد �إبراهيم �سبيعان �أمني عام
جائزة ر�أ���س اخليمة للقر�آن الكرمي ورئي�س

اللجنة العليا املنظمة لها
يف ك�ل�م��ة ل��ه خ�ل�ال احلفل
اخل �ت��ام��ي اىل م ��ا حققته
اجلائزة من قفزات كبرية
على عدة �أ�صعدة ومنها عدد
امل�شاركني والبالغ عددهم
 1420م�شارك ًا وم�شاركة
ويف ع��دد اجلن�سيات التي
و�صلت �إىل  58جن�سية حول
العامل ،ويف عدد امل�سابقات
القر�آنية التي و�صلت �إىل 8
م�سابقات ،ومن ناحية عدد
الفعاليات اخلتامية وعددها
 25فعالية ،والتي واكبت يف
خمرجاتها ع��ام الت�سامح،
ور� �س �خ��ت ق �ي��م االع� �ت ��دال
والو�سطية والتوعية الدينية
ال ��ر�� �ش� �ي ��دة ،م���س�ت�ع��ر��ض� ًا
اجلوانب التطويرية التي �شهدتها اجلائزة يف
ن�سختها احلالية.
وبني �أن للجائزة هذا العام طعم ًا خا�صاً
ل�ك��ون�ه��ا ت �ت��زام��ن م��ع ع ��ام ال�ت���س��ام��ح حيث
حر�صت على التفاعل م��ع ه��ذا ال�ع��ام من
خالل ت�صميم منا�شطها وبراجمها التوعوية
لتتنا�سب مع طبيعة الت�سامح.
و�أ�ضاف وقد ح�صد املركز الأول يف حفظ
القر�آن الكرمي كامال املت�سابق عمر حممد
�سامل العي�سائي من مواطني االمارات.
وبلغ عدد الفائزين يف م�سابقة القر�آن
الكرمي وم�سابقة احلديث ال�شريف وم�سابقة
م��زام�ير �آل داوود  55مت�سابق ًا وم�سابقة
امل�سلمني اجل��دد  3مت�سابقني ويف م�سابقة
�أف�ضل بحث مت�سابق واح��د لي�صل �إجمايل
ع ��دد ال�ف��ائ��زي��ن ال��ذك��ور  59مت�سابق ًا يف
اجلائزة التي ترجمت ر�ؤية القيادة احلكيمة
وتوجهات الدولة بتعزيز الو�سطية واالعتدال
ونهج الت�سامح يف نفو�س املت�سابقني من خالل
م�سابقاتها وللمجتمع من خ�لال فعالياتها
وحما�ضراتها الهادفة لإي�صال ر�سالة الدولة
الإيجابية للمجتمع.
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تقيم معر�ض ًا للطالب املبتكرين
يف �إطار التعاون
امل�شرتك بني وزارة
ال�ترب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ودائ ��رة بلدية ر�أ���س
اخليمة
وتزامن ًا مع �شهر
الإم� ��ارات لالبتكار
وتفعيل دور الدائرة
ب��امل���ش��ارك��ة يف ه��ذا
احلدث الوطني ،قام
�سعادة منذر حممد
ب��ن �شكر ال��زع��اب��ي
م��دي��ر ع���ام دائ���رة
ال �ب �ل��دي��ة ،وحم �م��د
ب��و احل �م��ام و�سعود
املبتكرين القادرين على �إح��داث تغيري
بوليله م��دراء �سعادة خدمة املتعاملني �إيجابي يف حياة الإن�سان وم�ستقبله ب�شكل
وع��دد من موظفي وموظفات الدائرة  ،خا�ص واملجتمع ب�شكل ع��ام ،كما ي�شكل
بافتتاح املعر�ض امل�صغر لطالب املدار�س من��وذج� ًا للتعاون وت�ضافر اجل�ه��ود بني
املبتكرين ،وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون م��ع فريق الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية االحتادية
االبتكار ومكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي وق�سم واملحلية.
املوارد الب�شرية .
ح�ضر االف �ت �ت��اح ع��دد م��ن ال�ط�لاب
ويعك�س �شهر الإم � ��ارات لالبتكار املبتكرين من مدر�سة اجلزيرة احلمـراء
توجهات دولة الإم��ارات يف تعزيز ثقافة ومنهم حممد نــدمي �أ�شقر حيث قال
االبتكار يف املجتمع ،و�إع ��داد جيل من �إن االبتكار ُيع ُّد الو�سيلة املثلى ملواكبة
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املتغريات املت�سارعة يف عامل اليوم املليء
ب��ال�ف��ر���ص وال �ت �ح��دي��ات ،ومي�ث��ل فر�صة
مثالية لتعزيز ري��ادة دول��ة الإم��ارات يف
خمتلف جماالت العمل احلكومي .ومن
امل���ش��ارك��ات االب�ت�ك��اري��ة ت�صميم �أويل
لدبابة لفهم كيفية عملها  ،وكا�ستخدام
برامج متنوعة لت�صميمها ومنها برنامج
 ، fushion 360وم��ازال��ت املتابعة
جارية لتطوير ت�صميم دبابة لتكون مرنة
بحيث ت�صعد اجلبال واله�ضاب والأماكن
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احلادة ب�سهولة .
ودع� � ��ا � �س �ل �ط��ان
ع �ب��داهلل ال�شام�سي
�إىل تطلع املجتمعات
ب�شكل عام �إىل حياة
�سل�سلة ومرنة ،وهذا
هو دور االبتكار ،وما
ي �ق��دم��ه م ��ن خ�ل�ال
تطبيق امل�م��ار��س��ات
ذات الطابع املتميز
واالب�� �ت�� �ك� ��اري وق ��د
ابتكر �سلطان جهاز ًا
يتكون من طابعة D3
ل �ط �ب��اع��ة ت�صاميم
ب ��أ� �ش �ك��ال خمتلفة .
و�أ�شار حممد ح�سن �إىل �أن االبتكار مهم
يف وقتنا احلايل ،واالبتكار الذى لدي هو
جهاز يقي�س طول ال�شجر من �أي م�سافة
مل�ساعدتنا يف درا�سة البيئة وتطوير �أمور
ت�ساعدنا يف حماية البيئة وح�ضر �أحمد
علي الزعابي كم�ساعد �أول لعمل الطالب.
كما ح�ضر ع��دد م��ن ال�ط��ال�ب��ات من

ومريه اخلاطري و�شيخة �آل طاهر �إىل �أن
ثقافة
االب �ت �ك��ار كنهج عملي ال�ست�شراف
امل�ستقبل وب �ن��اء غ��د �أف �� �ض��ل ل�ل�أج�ي��ال
القادمة ،ومت ابتكار حذاء كا�شف للألغام
واملعادن وي�سهل عملية الك�شف عن الألغام
وامل��ع��ادن جل�ن��ودن��ا ال�ب��وا��س��ل ومت �شرح
طريقة عمل احلذاء يف الدائرة.

مدر�سة الهمهام نغم طارق و غالية هزمي
امل�سافري وم��رمي ع�ب��داهلل النقبي وهن
عملن نظام ًا ي�سهل على ال�سائقني حجز
امل��واق��ف ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع الإل �ك�تروين
وال �ن �ظ��ام ��س�ه��ل اال� �س �ت �خ��دام لتخفيف
االزدح��ام امل��روري ،ويوفر الوقت وميكن
تطبيقه يف جميع الأماكن.
ومن جهة �أخرى �أ�شارت �شوق احلب�سي

دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تطلق خدمة �إلكرتونية جديدة “�إيجار”

�أك��د �سعادة منذر حممد بن �شكر مدير عام دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة
�أن دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة ت�سري قدم ًا يف تطوير وحتديث العمل لت�سهيل
اخلدمات على جمهور املتعاملني  ،و�أ�شار �سعادته �إىل �أن اخلدمة الإلكرتونية
اجلديدة «�إيجار» تهدف �إىل توفري خدمة عقارية مميزة حتت مظلة بيئة
�آمنة حتفظ حقوق الأط��راف من جهة وت�سهل التعامل مع الدائرة � ،إذ ومن
خالل �أربع خطوات تنفيذ يتمكن املتعامل من �إجناز طلبه وبال�سرعة املطلوبة
وامل�أمولة.
تعمل الدائرة وبا�ستمرار على النهو�ض باخلدمات الإلكرتونية تزامنا
مع ا�سرتاتيجية دائرة البلدية اجلديدة  ،ل�ضمان �سهولة الإجراءات وت�سهيل
اخلدمات على املتعاملني الذين هم الهدف الأول يف تنفيذ املتطلبات التطويرية
يف الدائرة.
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اجتماع تن�سيقي بني دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة وهيئة �أبوظبي للإ�سكان
ع� � �ق � ��دت دائ� � � ��رة
ب �ل��دي��ة ر�أ� � ��س اخل�ي�م��ة
اجتماع ًا تن�سيقي ًا مع
هيئة �أبوظبي للإ�سكان
وذلك ملناق�شة مايتعلق
مببادرة «بيتي».
ح�ضر االجتماع من
دائرة البلدية املهند�س
ع� � �ب � ��داهلل � �س �م �ح��ان
امل � ��دي � ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي
لقطاع ال�ش�ؤون الفنية
وال�سيد حممد جا�سم
بواحلمام مدير �سعادة
الطلبات اخلا�صة مببادرة الربط املكاين ع �ب��داهلل ��س�م�ح��ان ال��وف��د ال ��زائ ��ر على
امل�ت�ع��ام�ل�ين ب��ال��دائ��رة
وموظفي مركز نظم املعلومات اجلغرافية بني كافة اجلهات الإ�سكانية على م�ستوى ه��ذه ال��زي��ارة ال�ت��ي م��ن �ش�أنها االرت�ق��اء
والوفد من هيئة �أبوظبي للإ�سكان  ،وناق�ش دولة الإمارات العربية املتحدة «بيتي».
باخلدمات البلدية خلدمة املواطن و�أي�ض ًا
احل�ضور �أف�ضل املمار�سات لت�سهيل فتح
ويف نهاية االج�ت�م��اع �شكر املهند�س حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للدائرة.
بارجيل” يف امل�ؤمتر الدويل للإ�سكان احلكومي امل�ستدام
��ض�م��ن ف �ع��ال �ي��ات امل ��ؤمت��ر
ال� ��دويل ل�ل�إ� �س �ك��ان احل�ك��وم��ي
امل�ستدام واملنعقد يف اجلامعة
الأم��ري �ك �ي��ة يف دب��ي ي��وم��ي 13
و  14ف�ب�راي ��ر امل ��ا�� �ض ��ي ,مت
التعريف بالئحة �شروط املباين
اخل�ضراء لإم��ارة ر�أ�س اخليمة
“بارجيل” .وح�ضر امل�ؤمتر كل
من املهند�س �أن��ور ه��ادي فرج
واملهند�س وليد مطر العلي من
�إدارة امل �ب��اين يف بلدية ر�أ���س
اخليمة.
وق��دم املهند�س �أن��ور هادي
فرج مدير م�شروع “بارجيل”
و�أ�ضاف يعترب امل�سكن امل�ستدام �أحد
ال��ف��ع��ال��ة يف ال� � �ن � ��دوات وامل� � ��ؤمت � ��رات
ع��ر� �ض � ًا م��وج��ز ًا ع��ن �أه ��داف
وم�ك��ون��ات ((ب��ارج �ي��ل)) ون�ط��اق وخطة ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة واالط� �ل��اع ع �ل��ى �أح ��دث الركائز الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية الدولة يف
التطبيق واملرجعيات املحلية والعاملية التي الدرا�سات والبحوث وال�سيا�سات املتعلقة خف�ض ا�ستهالك الطاقة واحلفاظ على
بالإ�سكان احلكومي امل�ستدام مبا يخدم البيئة وحماية امل��وارد الطبيعية مبا يلبي
مت اال�ستعانة بها يف �إعداد الالئحة.
و�أ��ش��ار املهند�س �أن ��ور�إىل �أن ح�ضور ا�سرتاتيجية ر�أ�س اخليمة لكفاءة الطاقة احتياجات احلا�ضر دون امل�سا�س بقدرة
الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.
امل ��ؤمت��ر ي��أت��ي يف �إط ��ار تعزيز امل�شاركة والطاقة املتجددة .2040
munrakae
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تنظم ور�شة تدريبية بعنوان «االبتكار يف الت�سامح»
�ضمن دورات ع��ام الت�سامح
التي ينظمها ق�سم املوارد الب�شرية
ب ��دائ ��رة ب �ل��دي��ة ر�أ� � ��س اخل�ي�م��ة
 ،ع �ق��دت ور���ش��ة ع �م��ل ب�ع�ن��وان
“االبتكار يف الت�سامح” مبقهى
البيل كافيه مبيناء العرب بر�أ�س
اخل�ي�م��ة مل�ج�م��وع��ة م��ن موظفي
الدائرة.
وحت��دث��ت امل�ح��ا��ض��رة (عبري
ريا�ض وكيل) عن الهدف الرئي�سي
للور�شة وه��و العمل على حتفيز
وت �ط��وي��ر امل��واه��ب ال�ب���ش��ري��ة يف
جماالت الإبداع لتطوير امل�ؤهالت
التقني بدرا�سة حجم التوافق يف الأداء معتمد ًا على البناء الأ�سا�سي يف قيمة
واملهارات التعليمية  ،كما حتدثت
مابني املتعاملني واملوظفني واملمار�سات الت�سامح و�أخ �ي�ر ًا ت��وف�ير ن�ظ��ام املتابعة
ع��ن مفهوم الت�سامح الوظيفي وكيفية
اال�سرتاتيجية الرائدة يف االبتكار لإيجاد الذاتي يف بيئة �أكرث �سعادة وت�ساحم ًا.
ال �ع �ب��ور�إىل م�ستقبل �أف���ض��ل للمتعاملني
ويف نهاية الور�شة مت توزيع �شهادات
احللول ال�سريعة والهند�سة النف�سية يف
وم� �ق ��وم ��ات ج � ��ودة احل� �ي ��اة ال��وظ�ي�ف�ي��ة
بناء �شبكة املتعاملني اجلدد للم�ؤ�س�سات امل�شاركة على املوظفني.
وايجاد بيئة عمل مبتكرة ودع��م اجلانب
فعالية « �صحة و�سالمة نظرك » ملوظفي دائرة البلدية
�� � �ض� � �م � ��ن الأه � � � � � � � ��داف
اال�سرتاتيجية لدائرة بلدية ر�أ�س
اخل�ي�م��ة يف االه �ت �م��ام ب�صحة
و�إ�سعاد موظفي اجلهات العاملة
ب��ر�أ���س اخليمة املنظمة ملزايا،
وب��ال �ت �ع��اون م��ع ��ش��رك��ة اجل��اب��ر
للنظارات ا�ستقبلت الدائرة كل
من الأخ�صائية دع��اء العرعر
ودانة ح�سن من �شركة اجلابر .
ومت ع�م��ل فح�ص جم��اين
وتوزيع ق�سائم خ�صم ت�صل �إىل
 % 25للموظفني الذين خ�ضعوا
للفح�ص املجاين ل�سالمة العني،
فالعناية ب�صحة العني خيارك
لر�ؤية جمال احلياة يف �أو�ضح
�صورها  ،ومت توزيع برو�شرات
ون�صائح للموظفني ومنها :االبتعاد عن �شا�شة
احلا�سوب م�سافة  30 - 20بو�صة  - 2و�ضع ر�أ�س
ال�شا�شة يف م�ستوى العينني  - 3ا�ستقامة الظهر
24

خالل اجلل�سة  - 4و�ضع املرفقني بالقرب من
اجل�سم � - 5أن �أال ت�ضغط مقدمة املقعد على
اجل��زء اخللفي من الركبتني  6-دعم اجلزء
ال�سفلي من الظهر بو�سادة �أو بانحناء املقعد
ذاته � - 7أن يكون املرفقان بدرجة  8- 90و�ضع

القدمني على الأر�ض ب�شكل م�سطح.
َ
�صدق اهلل تعاىل� ( :أَلمَْ نجَْ َع ْل َل ُه َع ْين نْ ِي).
�إن العني �إحدى النعم الكثرية التي �أنعمها
اهلل عليك ،وكما قال �أحد ال�سلف � :إذا �أردت
�أن تعرف نعمة اهلل عليك ف�أغم�ض عينيك .
munrakae

تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate
Communications Office, introduces the monthly contest
�شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
for customers, which is published on monthly basis in the
اخليمة
بلدية ر�أ�س
الراغبني - 2019 /
العدد3 - 502 :
امل�سابقة �
جملةبهذه
باال�شرتاك
فعلى
إر�سال �إجاباتهم �إىل الربيد Municipality Magazine. For participation, answers should
be sent to the following email address
الإلكرتوين التايل:

األخبار

magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

« 502

»

�أكمل املثل التايل :
عدوك من قال فيك ......... .... ....... ،
يقال هذا املثل للتنفري من الو�شاية وال�سري بني النا�س بالقيل والقال ويدعو الإن�سان لعدم اال�ستماع �إىل �أولئك
الذين ي�سريون بالهمز واللمز والو�شاية و�إظهارهم ب�أنهم هم الأعداء..

مربوك للأخت  :عائ�شة حممد عمر
الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد ( ) 501

�ضمن ال�شروط التالية :

 .1تر�سل الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.
 .2الرجاء �إر�سال الإجابه على الربيد الإلكرتوين التايل :
magazine@mun.rak.ae

و�سوف يتم �إعالن ا�سم الفائز عرب الإمييل املذكور والعدد القادم
من املجلة.
 .3على امل�شارك �إر�سال بياناته ( اال�سم الثالثي ،رقم اجلوال  ،الربيد
الإلكرتوين � ،صندوق الربيد)
munrakae

Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae

Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

Congratulations to MS. : Aisha Mohammed Omar
the winner of the past month's contest (501).

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.
2. Please send your answer to the following email address:

magazine@mun.rak.ae
The winner will then be announced using the
mentioned email.
3. Participants should send their contacts (Full Name,
)Mobile Number, Email Address, P.O. Box

�ص .ب 4 : .ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة  ،الإمارات العربية املتح ــدة.
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الأحكام املخت�صرة لـ �صالة العيدين
�إعداد ف�ضيلة ال�شيخ حامد بن خمي�س اجلنيبي
من كتاب الأحكام املخت�صرة
لـ �صالة العيدين
اجلزء الأول
فهذه بع�ض امل�سائل والأحكام املهمة املتعلقة بالعيدين� ،أ�س�أل اهلل واختلف �أه��ل العلم يف التكبري املُق َّيد عقب ال�صلوات يف ليلة الفطر
ويومه ،لعدم وروده عن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -وال عن �أ�صحابه
تعاىل� -أن ينفع بها:فقيا�سا على العمل يف
مب�شروعيته
قال
من
أما
�
و
عنهم،-
اهلل
ر�ضيً
الأ�ضحى وله وجه قوي ،وعليه عمل امل�سلمني.
امل�س�ألة الأوىل:
يُ�شرع البدء بالتكبري املطلق ليلة عيد الفطر ويومه.
َ
امل�س�ألة الثالثة:
قال ال�شافعي« :ف ��إذا ر�أوا هالل �شوال؛ �أحببتُ �أن ُيك رِّ َب النا�س
�صالة العيد م�شروعة بالكتاب وال�سنة و�إجماع امل�سلمني.
ج�م��اع��ة وف�� ��رادى ،يف امل���س�ج��د ،والأ� � �س� ��واق ،وال� �ط ��رق ،وامل��ن��ازل،
ق��ال ال�ع�لام��ة ال �ن��ووي�« :أج �م��ع امل�سلمون على �أن ��ص�لاة العيد
وم�سافرين ،ومقيمني يف كل ح��ال ،و�أي��ن كانوا ،و�أن ُيظهروا التكبري
وال يزالون يكربون حتى يغدوا �إىل امل�صلى»( .كتاب الأم  .)1/264م���ش��روع��ة» (امل�ج�م��وع  ،)5/2والأح��ادي��ث فيه م�ت��وات��رة املعنى عن
وال� �ت� �ك� �ب�ي�ر ي � ��وم ال� �ع� �ي ��د �إذا خ � ��رج م� ��ن ب �ي �ت��ه �إىل امل �� �ص �ل��ى؛ النبي �-صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،-و�أ��ص�ح��اب��ه -ر��ض��ي اهلل عنهم.-
َم � � � � � � ْروِيٌّ ع� ��ن ج� �م ��ع م� ��ن ال�����ص��ح��اب��ة -ر� � �ض� ��ي اهلل ع �ن �ه��م .-امل� ��� �س� ��أل ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة :اخ� �ت� �ل ��ف �أه � � ��ل ال� �ع� �ل ��م يف ح� �ك ��م � �ص�لاة
وكذلك ي�شرع البدء بالتكبري املطلق من �أول �شهر ذي احلجة �إىل الثالث ال� �ع� �ي���دي���ن ،والأح� � � � � ��وط ال�� �ق� ��ول ب ��وج ��وب� �ه ��ا ع� �ل ��ى الأع� � �ي � ��ان.
ف�إن �صالة العيد من �أعظم �شعائر الدين الظاهرة ،ومل يتخلف عنها ر�سول
ع�شر منه.
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وال �أحد من �أ�صحابه -ر�ضي اهلل عنهم ،-ومن
�أكرب �أ�سباب �إظهار ِعزَّته وعزة �أهله؛ ولذلك �أمر النبي �-صلى اهلل عليه
امل�س�ألة الثانية:
يُ�شرع التكبري امل ُ َق َّيد عقب ال�صلوات املفرو�ضة من �صالة الفجر و�سلم -ب�إخراج ا ُ
حل َّي ِ�ض وذوات اخلدور ي�شهدن ال�صالة ودعوة امل�سلمني.
يوم عرفة� ،إىل �صالة الع�صر يوم الثالث ع�شر من ذي احلجة ب�إجماع والإجماع املنقول يف �أنها غري واجبة على الأعيان ال يثبت على الأ�صح؛
لثبوت من قال بالوجوب العيني من الفقهاء.
امل�سلمني.
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امل�س�ألة اخلام�سة:
ال�ف�ج��ر ي��وم ع��رف��ة� ،إىل � �ص�لاة الع�صر م��ن �آخ ��ر �أي���ام الت�شريق،
ي ُّ
ُ�سن ح�ضور امل��ر�أة ل�صالة العيد ،واحلائ�ض تعتزل ال�صالة،
وي �ك رِّ�ِّب� ب�ع��د ال�ع���ص��ر» (اب ��ن �أب ��ي �شيبة  5631ب��إ��س�ن��اد �صحيح).
ِّب ُ م��ن �صالة فتكون خلف النا�س.
وع��ن اب��ن ع�ب��ا���س -ر� �ض��ي اهلل عنهما� -أن ��ه ك��ان ُي � َك� رِّ ُ
ع��ن �أم عطية -ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��ا -ق��ال��ت�« :أم��رن��ا ر� �س��ول اهلل
�ِّب ُ يف امل�غ��رب،
الفجر ي��وم ع��رف��ة� ،إىل �آخ ��ر �أي ��ام الت�شريق ،ال ُي � َك رِّ ُ
يرا ،اهلل �أك�ب�ر و� َأج� � � ُّل ،اهلل ��-ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م� -أن ُن�خ��رج�ه��ن يف ال�ف�ط��ر والأ� �ض �ح��ى:
يرا ،اهلل �أك�ب�ر ك �ب� ً
ي �ق��ول :اهلل �أك�ب�ر ك �ب� ً
حل�� َّي�����ض ،وذوات اخل � ��دور .ف ��أم��ا ا ُ
�أك �ب�ر وهلل احل �م��د (اب� ��ن �أب� ��ي ��ش�ي�ب��ة ب ��إ� �س �ن��اد ��ص�ح�ي��ح  .)5646ال �ع��وات��ق ،وا ُ
حل � َّي ����ض فيعتزلن
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ال� ��� �ص�ل�اة ،وي �� �ش �ه��دن اخل �ي��ر ،ودع� � ��وة امل �� �س �ل �م�ين» م �ت �ف��ق ع�ل�ي��ه.
وق � ��ال � ��ت -ر�� � �ض � ��ي اهلل ع � �ن � �ه� ��ا« :-وا ُ
حل � � � ّي � � ��� � ُ��ض ي� � � ُك � ��نّ خ �ل��ف
ال �ن��ا���س ،ف� � ُي� �ك� ِرِّّبرّن م ��ع ال� �ن ��ا� ��س»� �( .ص �ح �ي��ح �أب� ��ي داود .)1043
وقال نافع« :كان ابن عمر ُيخرج من ا�ستطاع من �أهله يف العيد»- ،يعني:
ل�صالة العيد( ،-الأو�سط ح 2128ب�إ�سناد �صحيح).

واحة اإلسالم
ل� �ق���ول ع� �م ��ر ب� ��ن اخل � �ط� ��اب -ر� � �ض� ��ي اهلل ع� �ن���ه -ل��ر� �س��ول
اهلل � �-ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه و� �س �ل��م« : -ي� ��ا ر�� �س ��ول اهلل ،اب��ت��ع ه��ذه
ي �ع �ن��ي :اجل �ب��ة -جَ َت�� َّم��ل ب�ه��ا للعيد وال ��وف ��ود» (ال �ب �خ��اري .)948
مرفوعا« :كان يلب�س يوم العيد
وعن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما-
ً
ُب ��رد ًة ح�م��راء» (ال �ط�براين يف الأو� �س��ط  2/53و�صححه الأل �ب��اين).
وع��ن نافع ع��ن اب��ن عمر -ر��ض��ي اهلل عنه� -أن��ه ك��ان ي�صلي الفجر
يوم العيد ،وعليه ثياب العيد( .الأو��س��ط  4/264ب�إ�سناد �صحيح).
قال ال�شافعي -رحمه اهلل« :-و�أح� ُّ�ب �أن يلب�س الرجل �أح�سن ما يجد
يف الأعياد :اجلمعة والعيدين ،وحمافل النا�سَّ ،
ويتنظف ويتط َّيب…»
(كتاب الأم .)1/266

امل�س�ألة ال�ساد�سة:
وقت �صالة العيد يبد�أ بعد �شروق ال�شم�س وارتفاعها قيد رمح.
عن عبد اهلل بن ب�سر -ر�ضي اهلل عنه� -أنه خرج مع النا�س يوم
عيد فطر �أو �أ�ضحى ،ف�أنكر �إبطاء الإم��ام وق��ال�« :إن��ا كنا قد فرغنا
�ساعتنا ه��ذه ،وذل��ك ح�ين الت�سبيح» (علقه ال�ب�خ��اري جم��زوم��ا).
وينتهي وقتها بزوال ال�شم�س؛ حلديث �أبي عمري بن �أن�س عن عمومة له
امل�س�ألة احلادية ع�شرة:
من الأن�صار قالواُ :
«غ َّم علينا هالل �شوال ف�أ�صبحنا �ص َّيا ًما ،فجاء ركب
املر�أة ال تتزيَّن وال تتط َّيب �إذا خرجت للعيدين.
من �آخر النهار ،ف�شهدوا عند ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أنهم
ع��ن زي��د ب��ن خالد اجلهني -ر��ض��ي اهلل عنه -ق��ال :ق��ال ر�سول
ر�أوا الهالل بالأم�س ،ف�أمر النا�س �أن ُيفطروا من يومهم ،و�أن يخرجوا
لعيدهم من الغد» (اخلم�سة �إال الرتمذي) .فلو كانت ُت�ص َّلى بعد الزوال اهلل ��-ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م« :-ال مت�ن�ع��وا �إم� ��اء اهلل امل���س��اج��د،
مل ي�أمرهم بت�أجيلها �إىل الغد.
و ْل � َي �خ � ُر ْج��نَ َت � ِف�ل�ات» (�أحمد ،21682ال�ترم��ذي  ،1631الن�سائي
" ،6/46و�صححه الألباين) .تفالت� :أي غري ُمتط ِّيبات وال ُمتز ِّينات.
امل�س�ألة ال�سابعة:
أحب �إذا ح�ضر الن�ساء الأعياد وال�صلوات
قال ال�شافعي -رحمه اهلل« :-و� ُّ
ي َُ�س ُّن للم�سلم قبل خروجه �إىل امل�صلى يوم عيد الفطر �أن ي�أكل يح�ضرنها نظيفات باملاء غري متطيبات ،وال يلب�سن ث��وب �شهرة وال
مترات يف بيته.
زينة…» (كتاب الأم .)1/267
عن�أن�سبنمالك-ر�ضياهللعنه-قال«:كانر�سولاهلل�-صلىاهللعليه
.)953
و�سلم-ال يغدويومالفطرحتىي�أكلمترات،وي�أكلهنوت ًرا»(البخاري
امل�س�ألة الثانية ع�شرة:
وقال ابن املنذر« :والذي عليه الأكرث من �أهل العلم :ا�ستحباب الأكل قبل
ال يجوز مل�سلم �أن يحمل ال�سالح يف يوم العيد �إال �إذا خاف العدو .
الغدو �إىل امل�صلى يف يوم الفطر» (الأو�سط .)4/29
عن �سعيد بن جبري قال« :كنت مع ابن عمر حني �أ�صابه �سنان الرمح
يف �أخم�ص قدمه ،فلزقت قدمه بالركاب ،فنزلت فنزعتها وذلك مبنى،
امل�س�ألة الثامنة:
فبلغ ا َ
حل َّج َاج فجعل يعوده ،فقال احلجاج :لو نعلم من �أ�صابك؟ فقال
ال يُ�شرع يوم الأ�ضحى �أن يذبح قبل ال�صالة،
يوم مل يكن
يف
ال�سالح
حملت
قال:
وكيف؟
قال:
أ�صبتني،
�
أنت
�
عمر:
ابن
قال الرباء بن عازب -ر�ضي اهلل عنه :-خطب النبي �-صلى اهلل
ٍ
عليه و�سلم -يوم النحر ،فقال�« :إن �أول ما نبد�أ يف يومنا هذا �أن ن�صليُ ،يح َمل فيه ،و�أدخلتَ ال�سالح احلرم ،ومل يكن ال�سالح يدخل احلرم».
ثم نرجع فننحر ،فمن فعل ذلك فقد �أ�صاب �سنتنا ،ومن نحر قبل (البخاري .)966
ال�صالة ف�إمنا هو حل ٌم َقد ََّم ُه لأهله ،لي�س من ال ُّن ُ�س ِك يف �شيء» (متفق
عليه).
امل�س�ألة الثالثة ع�شرة:
ي�ستحب التبكري �إىل العيد بعد �صالة ال�صبح �إال الإم��ام ف�إنه
امل�س�ألة التا�سعة:
يت�أخر �إىل وقت ال�صالة؛ لأن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -كان �أول
ي ُّ
ُ�سن للم�سلم قبل خروجه للم�صلى �أن يغت�سل للعيد.
�شيء يبد�أ به ال�صالة( .متفق عليه).
عن علي -ر�ضي اهلل عنه -ملا �سئل عن الغ�سل قال« :يوم اجلمعة،
وعن نافع قال« :كان ابن عمر ي�صلي ال�صبح يف م�سجد ر�سول اهلل ،ثم
وي��وم عرفة ،وي��وم الفطر ،وي��وم الأ�ضحى» (م�سند ال�شافعي برتتيب يغدو كما هو �إىل امل�صلى» (م�صنف ابن �أبي �شيبة  5610ب�إ�سناد �صحيح).
ال�سندي ح  114ب�إ�سناد �صحيح).
وق��ال �إب��راه�ي��م النخعي« :ك��ان��وا ُي� َ���ص�لُّ��ون الفجر ،وعليهم ثيابهم»
يعني :يوم العيد( .م�صنف ابن �أب��ي �شيبة  5613ب�إ�سناد �صحيح).
امل�س�ألة العا�شرة:
يُ�ستحب للرجال ،والأطفال ذكو ًرا و�إنا ًثا� ،إذا خرجوا يوم العيد وقال �أبو جملز« :ليكن غدوك يوم الفطر من م�سجدك �إىل م�صالك».
لل�صالة �أن يَتزيَّنوا ،ويلب�سوا �أطيب الثياب.
يتبع
munrakae
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زيارة �إىل ملك امللوك
�إعداد  :علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي
احللقة الثانية
من منا ال ي�ستهوي قراءة الأمثال واحلكم واخلواطر والأقوال خ�صو�صاً �إذا
كانت ل�شخ�صيات حتمل عالمة مميزة يف احلياة و�سرية معروفة �أي�ضا نحب �أن
نطلع عليها  ..ومن منا مل ي�صادف �أنه وجد �ضالته يف بع�ض احلكم ؟ ..فاحلكم
والأقوال من املمكن �أن تكون تلك الر�سائل املبعوثة �إليك من �شخ�صية معا�صرة
�أو من املمكن �أن تكون من �شخ�صيات من التاريخ الإ�سالمي او من �أحد الرجال
العظماء الباحثني �أو من �أحد دكاترة علم النف�س والتنمية الب�شرية املعا�صرين
�أو من �أحد رجال الفال�سفة العظماء  ..املهم �أنه يف هذه العبارات �أو اجلمل �أو
الر�سائل ما يثري عقولنا ويعلمنا .
يف هذه املادة �سنطرح مقتطفات من كتب خمتلفة لعلها قد تفيدك يوماً ما
يف حياتك اليومية..
بداية �س�أكتب بع�ض املقتطفات من كتاب ( ق�صتي ) ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل..،

( بعد تويل والدي ال�شيخ را�شد مقاليد احلكم يف دبي ،بد�أتُ
معه �أوىل زياراتي اخلارجية ،حيث رافقته يف زيارة �إىل حممد
ر�ضا بهلوي �شاه �إيران� ،أو كما �س ّمى نف�سه الحق ًا الإمرباطور� ،أو
ملك امللوك « �شاهن�شاه »  ،وعر�شه هو عر�ش الطاوو�س.
ً
كنت يف احلادية ع�شرة من عمري .مل �أ�ستوعب كثريا هذه
العظمة �أو الهالة التي يفر�ضها امللوك على �أنف�سهم ليم ِّيزوا
�أنف�سهم عن الرع ّية ،وليغر�سوا يف �شعوبهم الوهم ب�أنهم طبقة
م�صطفاة ،ودم��ا�ؤه��م منتقاة ،فابتعدوا ع��ن �شعوبهم حتى
�أبعدتهم.
َ
احلفل
مل �أ�ستوعب ذلك �إال عندما ح�ضرتُ يف عام 1971
الذي �أقامه ملك امللوك نف�سه لالحتفال مبرور  2500عام على
28

ت�أ�سي�س الإمرباطورية الفار�سية 100 .مليون دوالر تقريب ًا –
حفل
وهو مبل ٌغ �ضخ ٌم جد ًا يف ذلك الوقت – مت �إنفاقها على ٍ
أ�سطوري يف مدينة بر�سبولي�س الأثرية الإيرانيةُ .دع��ي �إىل
�
ٍّ
احلفل الر�ؤ�ساء و امللوك من كل بقاع الأر�ضّ .
غطت  59خيمةً
خيم ملكية �ضخم ٍة يف
�أك�ثر من  160فدان ًاّ ،
تتو�سطها ثالث ٍ
حديق ٍة ال مثيل لها ،مت �إن�شا�ؤها خ�صي�ص ًا للحفل� .أع َّد الطهاة
الفرن�سيون لنا �صدور طواوي�س ،تناولناها يف �أوان م�صنوعة من
خزف «ليموج» ،و�شربنا يف ك�ؤو�س بلورية من كري�ستال «باكارا».
�آالف اجلنود ارت��دوا الأزي��اء التاريخية الفار�سية لري�سخوا
مظاهر الفخامة والأبهة امللكية.
ا�ستمتعتُ باحلفل ،وا�ستمتعتُ بالعرو�ض والتع ُّرف على
munrakae
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ال�ضيوف.
ُ
أ�سطوري يف �س ّني ال�صغرية وقف ًة
احلفل ال
�ش ّكل يل ذلك
ُّ
مهم ًة م��ع نف�سي ،ودر� �س � ًا ل��ن �أن�ساه م��ا حييت� .أك�ب ُ�ر در�� ٍ�س
هو املقارنة بني طريقة ال�شاه يف احلكم وطريقتنا يف دبي
والإمارات ،على اختالف حجم البلدين.
لقد �شاهدتُ يف الطريق ع�شرات القرى الإيرانية الفقرية
واملتوا�ضعة ،التي ال توجد فيها حتى الكهرباء ،و�شاهدتُ هذا
البذخ الأ�سطوري� ،صورتان متناق�ضتان جتتمعان يف املكان
ذاته.
�شاهدتُ ملح ًة عن �أ�سلوب ملك امللوك ،وابتعاده ال�شديد
munrakae
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بحياته وق�صوره ال�ضحمة عن عموم �شعبه .وكنتُ �أ�شاه ُد
وال��دي يبد�أ يومه يف ال�صباح الباكر بجولته ال�صباحية مع
النا�س ومتابعة امل�شاريع بنف�سه م��ع ال�ع� ّم��ال واملهند�سني،
وا�ستقباله عا ّمة النا�س يف جمل�سه املفتوح وتناوله غ��داءه
خ�ص�ص لنف�سه مكتب ًا متوا�ضع ًا عند
اليومي مع �ضيوفه ،وقد َّ
نقطة جمارك خور دبي يطل على ر�صيف املرف�أ كي يتمكن من
م�شاهدة الن�شاط يف اخلارج ) .
امل�صادر  :كتاب ق�صتي
واملو�سوعة احلرة
29
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الت�سامح يذكي االبتكار..
ُ
والغفــرانُ مــروءة العــرب !

و�إذا �أغم�ضت قلبك عني ف�إين
يخت�صر ه��ذا البيت من ال�شعر الكثري مما ميكن قوله عن
الت�سامح والتفاين وا�ستقبال النا�س بالر�ضا ،حتى يف �أ�شد اللحظات
حلكة وتعر�ض ًا للجحود ..فاملحبة مبفهومها الإن�ساين تتقد وال
ترتاجع ال تخفت نارها لأن قدرية الت�سامح واحل��ب تفر�ض هذا
الأمر وما بيد الأ�شخا�ص �أن يبدلوا من طبيعتهم تبديال ...هكذا
متكن ال�شاعر العربي القدمي من مالم�سة املعنى ب�إجادة القول
الناجم عن التجربة فكنا يف ذلك منتح من ينبوع عذب من الر�صيد
الأخالقي الكبري الذي تركه لنا الأج��داد الذين مار�سوا الغفران
واملروءة وهي من �أعلى درجات الت�سامح لأن العفو عند املقدرة من
�شيم الرجال حتى يف حاالت احلرب كانت الأخالق العالية للت�سامح
ترتفع عن الأحقاد ،وكان املقاتل العربي ال يقدم على �ضرب العدو
�إذا ما �سقط ال�سيف من يده فبات �أع��زل يف املعركة ،بل ينتظره
حتى يعود فيلتقطه �أو يبادر هو �شخ�صي ًا �إىل �إعطائه له لأن تلك
�أعلى درج��ات الفرو�سية ..يف ه��ذا املعنى كانت الفرو�سية عند
العرب ال تت�صل بالقتل بل ب�إخراج االنت�صار على العدو �أخالقي ًا
ولنا يف فرو�سية عنرتة وعروة بن الورد وال�شنفرى ال�شيء الكثري
مما ميكن قوله بهذا ال�صدد ..نعم الت�سامح يرفع درجة االبتكار
30

زيد ح�سن قطريب

فــــي نـــــــار عـــــ�شـــــــقك ولــــــــــها ُن
�إىل حدها الأعلى ،لأن االبتكار �إب��داع وهو ي�ساعد ال�شخ�ص على
جتديد الأ�سلوب لأن جوانيته غنية باملواهب واملبادىء فكيف �ستكون
الأ�ساليب �إثرها؟.
يف ه��ذا املعنى ك��ان��ت امل ��روءة تت�صل ب��امل��رء� ،أي بالإن�سان
والإن�سانية ،وهي لفظة مل يكن عبث ًا ورودها يف معجم احلياة العربية
حيث كان التغني باملروءة يف �صدارة الأهداف النبيلة للقبيلة التي
ال ت�س�أل ال�ضيف ماذا يطلب �إال بعد ثالثة �أي��ام من نزوله �ضيف ًا
معزز ًا حتى لو كان من خ�صم ًا ،فدخول املنزل و�أكل الزاد و�شرب
فنجان القهوة يعني حكم ًا ح�صول عامل الثقة وحدوث �إمكانية حل
كل الق�ضايا العالقة ،وكم لنا ب�أمثلة من القدماء مت خاللها حل
خالفات كبرية مثل الث�أر والغزو واخلال�ص من االنتقام..
قال �أبو الفتح الب�ستي:
�رف ك �م��ا
خ � � � ��ذِ ال� � �ع� � �ف� � � َو و�أْ ُم� � � � � � � � � � ْر ب � � �ع� � � ٍ
�أُ ْم� � � � � � � � َ
�رت و�أَع � � � ��ر� � � ْ� ��ض ع � ��ن اجل ��اه� �ل�ي�ن
و ِل � � � � � � ��نْ يف ال� � � � �ك � �ل� ��ا ِم ل � � �ك � � � ِّل الأن � � � � � � ��ا ِم
ف �م �� �س �ت �ح ��� َ�س� ٌ�ن م � ��ن ذوي اجل� � � ��اه ل�ين
تناغم هذا املبد�أ الأخالقي يف الت�سامح مع القوة املادية يف
munrakae
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اقت�صاديات احل�ضارة احلديثة ،كان كفي ًال بحدوث العملية
التطورية يف املجتمعات ،وال ن�شقى كثري ًا يف التذكر عندما
نعود �إىل تاريخ احلروب التي ح�صلت يف العامل وانتفى منها
العامل الأخالقي فكانت �سل�سلة هزائم وانهيارات كما حدث
مع النازية التي انهارت على ال�صعيد املبدئي عندما نادت
بتفوق العرق الآري اجلرماين على بقية الب�شر فكانت مثا ًال
للجحود و�شنت احل��روب للنيل من الآخرين الذين �صاروا
بالن�سبة �إليها جمرد عبيد وخدم لأن املقايي�س التي و�ضعوها
حينها للإن�سان بيولوجي ًا تتطلب �أن يتحلى بطول حمدد ولون
عيون معني وب�شرة فاحتة و�شقراء وغري ذلك من املفاهيم
الإلغائية يف املبد�أ الإن�ساين مع حتم هزميتهم يف احلرب �أما
الب�شر الذين حتالفوا كي يخل�صوا حينها من هذا الوباء..
ويف حديث ع��ن النبي “�ص” ي��روي��ه البخاري وم�سلم
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أ َّنها قالت للنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم :هل �أتى عليك يو ٌم �أ�ش ُّد من يوم �أُ ُح��د؟ قال(( :لقد
يوم الع َقبة� ،إذ
لقيتُ من ِ
قومك ،وكان �أ�ش َّد ما لقيتُ منهم َ
عر�ضتُ نف�سي على ابن ع ْبد َيا ِل َيل ابن عبدكُلاَ ٍل ،فلم ُيجب ِني
�إىل ما �أردتُ  ،فانطلقتُ و�أنا مهموم على وجهي ،فلم �أ�ست ِفق
بقرن ال َّثعالب ،فرفعتُ ر�أ�سي ،ف�إذا �أنا ب�سحابة قد
�إال و�أنا ِ
�أظ َّلتني ،فنظرت ف��إذا فيها جربيل عليه ال�سالم ،فناداين
فقال� :إنَّ اهلل تعاىل قد �سمع َ
قول قومك لك ،وما ر ُّدوا عليك،
�شئت فيهم ،فناداين
وقد بعث �إليك م َلك اجلبال ،لت�أمره مبا َ
عليَّ ،ثم قال :يا حممد� ،إنَّ اهلل قد �سمع
م َل ُك اجلبال ف�س َّلم َّ
َ
قول قومك لك ،و�أنا م َلك اجلبال ،وقد بعثني ر ِّبي �إليك لت�أمرين
�شئت �أطبقتُ عليهم الأخ�شبني ،فقال النبي
�شئت؟ �إن َ
ب�أمرك ،فما َ
�صلى اهلل عليه و�سلم :بل �أرجو �أن ُيخرج اهلل من �أ�صال ِبهم من يعبد
َ
اهلل وحده ال ي�شرك به �شي ًئا)) ..هذه الدرجة العالية من احللم
واحلكمة ال تتوفر ل�صغار القوم بل للقادة الكبار الذين ي�ستطيعون
�أن يعطوا الأمثولة يف ال�صرب والت�سامح والرهان على فعل اخلري
حتى لو تعر�ضوا للم�شاق وال�صعاب واالزدراء ،وكما �أفاد احلديث
يف رفع معنويات الأف��راد ف��زاد من عزميتهم الأخالقية وجعلهم
يتم�سكون �أكرث مبكارم الأخالق حتى لو تعر�ضوا لل�ضيم ..يف االجتاه
نف�سه ت�صب زيارة البابا �إىل دولة الإمارات و�إجرائه اللقاءات مع
الفعاليات املختلفة فكانت امل�ب��ادرة �إىل ه��ذا النوع من الأعمال
التي ترفع الت�سامح �إىل حده الأعلى وجتعل القوة الأخالقية عماد
الأ�سا�س االقت�صادي ،والعمل النبيل �أ�سا�س الرتبية و�إعداد اجليل..
ق�ضية امل��روءة والت�سامح تو�صلنا �إىل ال�شاعر حامت الطائي
زعيم قبيلة طي ،الذي علل �أبناءه يف �سنة القحط كي يناموا ن�سيان ًا
للجوع ،وعندما وفدت امر�أة ت�ستغيث من جوع �أبنائها ،طلب منها
�أن ت�أتي بهم كي ي�شبعهم فنحر فر�سه ثم �أ�شعل النار ونادى على
munrakae
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اجلريان وكان �آخر املقبلني على الطعام وهو القائل:
�أب �ي��ت ه���ض�ي��م ال�ك���ش��ح م�ضطمر احل�شا
م ��ن اجل � ��وع �أخ �� �ش��ى ال � ��ذم �أن �أت���ض�ل�ع��ا
و�إين لأ� �س �ت �ح �ي ��ي رف �ـ �ي �ق �ـ��ي �أن ي ��رى
م� �ك ��ان ي � ��دي م ��ن ج ��ان ��ب ال � � ��زاد �أق ��رع ��ا
ر�صيد الت�سامح يغذي االبتكار يف ال�شعر ،فنحن مل نكن لنقر�أ
ما كتبه الطائي لوال حتليه بال�شيم واملبادىء ب�شكل واقعي ،فكيف
يكون ال�شاعر حمافظ ًا على ميزة ال�صدق �إذا مل تكن �أفعاله ت�صدق
�أقواله؟.
�إن الر�صيد العربي يف الت�سامح وامل��روءة كان العامل الأهم
يف االبتكار ولي�س الأمر مقت�صرا على ال�شعر بل على بناء الدولة
احلديثة وا�ستثمار امل��وارد ،فكيف لنا �أن نتخيل وج��ود ال�ضغينة
واحلقد مع التقدم وهل ب�إمكان اجليل اجلديد �أن يكرب بال عرب
ي�أخذها م��ن الأ� �س�لاف ك��ي تعينه على �إك�م��ال الطريق بال�شكل
ال�صحيح الذي ين�سجم مع ال�سياق التاريخي للرتاث العربي ب�شكل
عام ؟.
31

اإلمارات

العدد - 2019 /03 - 502 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

« حني ي�ستيقظ ال�ضوء»
نا�صر البكر الزعابي

نا�صر جربان
العطر ال�سرمدي
قبل ربع قرن �أ�صدر الأديب الإماراتي الراحل نا�صر جربان رحمه اهلل ديوان
نرث بعنوان ( ا�ستحاالت ال�سكون ) والذي يعد من �أوائل من�شورات ق�صيدة النرث
يف دولة الإمارات العربية املتحدة  ,نا�صر جربان الأديب امل�ؤ�س�س الذي �أبدع يف
العديد من املجاالت قدّم عرب �إ�صداره ال�شعري الوحيد منوذجاً خالداً لق�صيدة
احلداثة والتجديد وكانت مقولته يف مدخل الكتاب كالتايل :
�إن �أكرث الآبار عطاء
تلك التي متنح الدالء ق�سمتها دون تفا�ضل
لقد طبق جربان هذه املقولة يف حياته على
�أكمل وجه و قد ترك �أث��ر ًا ال ميحى يف قلوب
اجلميع ,
ي �ق��ول يف ن����ص ب�ع�ن��وان ( ع� ��ذاب ق��اف�ي��ة
احللم) :
ميرق كالريح
بني ن�صل احلقيقة
وعمق التقعر
ين�سل يف �أوعية اال�شتياق
يزهو..يخامرين مثل قو�س قزح
ميت�ص م ّني بقايا العرق
ا�ستحاالت ال�سكون « �ص » 14
نالحظ اللغة العالية والفل�سفة العميقة
وك�أنه بحار ي�سبح يف عباب حميطات الأم��ل
وهج للحياة يف حيوي ٍة وا�ضحة بعيد ًا
باحث ًا عن ٍ
عن االنك�سار والتباكي على ما فات بل نظرة
32
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م�ستقبلية نلم�س �أث��ره��ا اليوم وك�أنها نبوءة
�شاعر تنب�أ ب�صورة لغوية جديدة
ويف ن�ص ( الإبحار نحو املطلق ) يوا�صل
بحار الكلمة رحلته مع كوامن العقول فيقول :
ّ
مثل املوج..مي�ضي..يجري..مي�ضي
ف�أمد اجلذع الياب�س
�أمد� ..أمد
�أح�ضن �صدر ال�شواطئ
�أترك نف�سي مر�ساة
للموج العائد
واملوال
امل�صدر نف�سه «�ص » 26
ً
ً
نا�صر ج�بران ي�ص ّور م�شهدا ح� ّي�ا عرب
كلماته املنا�سبة بد ّقة مع حركة امل��وج يف مد
ت�صاعدي متقن بلغة ق�ص�صية نوعية نلم�س
ذلك �أي�ض ًا يف ن�ص �آخر يقول فيه :
يف �صمت الهجري
و�أطالع الأفق املديد
فعلى حواف اخليط
قد بان ال�شراع
فلن�أت يا بحر اخلليج
»
39
امل�صدر نف�سه « �ص
الق�صيدة قائ ًال:
�سفر �آخ ��ر م��ع ع��امل الكلمة بقلم رفيع
�أ�سرت عورة هذي الدنيا
امل�ستوى كيف ال وهو �أحد الذين �أثروا ال�ساحة
بغابات اللون الأخ�ضر
الثقافية بعطاء زاخر وها هو ينتقل نحو �أفق
نهراً دون �ضفاف
جديد حني يقول :
امل�صدر نف�سه « �ص » 70
و�أ�ضم يف �صدري النخيل
الفل�سفة الوجودية وال��روح املحبة للحياة
والبحر الرم�ضاء
ت��زرع الأم ��ل يف قلوب اجلميع رغ��م ك��ل �آالم
والوطن الأ�سري
ويدي مع اجلمع احلفاة
من�ضي فيجمعنا الطريق
امل�صدر نف�سه « �ص » 52
ه��و اب ��ن ب�ي�ئ�ت��ه ورف��ي��ق ال �ب �� �س �ط��اء وذو
�شخ�صية اجتماعية �إن�سانية مه ّذبة نلمح ذلك
يف حواراته وذكرياته مع الرفاق وهنا ي�ؤكد
ارتباطه ببيئته دائم ًا و�أبد ًا يف رمزية وا�ضحة
ولأنه عا�شق للبحر فنلمح هذا الع�شق يف ن�ص
خمتلف يقول فيه :
حني تق�ضم الأ�سماك زعانفها
وينح�سر البحر
مندلقاً يف �أيقونات فراغات الأعماق
امل�صدر نف�سه « �ص » 68
ويقد لوحة �شعرية خ��ال��دة حينما يختم
munrakae
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احلياة هذا ما نلم�سه كذلك يف مو�ضع �آخر
حني قال :
ماذا �أقول لطفلتي
�إن �س�ألتني يف ال�صباح
ماذا فعلت لأخوتي
يف الركن من وطني الكبري
يا حبة القلب ا�صربي وجت ّملي
فغداً نرى
عوداً لأجماد الورى
امل�صدر نف�سه «�ص « 84
ويف الن�ص الذي حمل ا�سم الديوان نراه
يتحدّث ع��ن القد�س وق�ضية فل�سطني ب��روح
عروبية وطنية حني يقول :
فيا ثورة اجليل يا �سر روحي
خذوين �إليكم
�أقبل وجناتكم والعيون
وامنحوين حجارتكم
كي �أرى القد�س ناراً على �شفتي
وا�صنعوا من عظامي
�ألف حجارة
امل�صدر نف�سه «�ص « 98
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�إطــــــــاللــــــة
عبداهلل حممد ال�سبب

«ك�أ�س �أمم �آ�سيا»1956( :م – 2019م)
اجلزء الأول:

�إ�ضاءة على املُ�شاركة ال ُكروية الإماراتية
(1980م – 2019م)
 ”Confederationامل�س�ؤول عن ك��رة القدم يف ق��ارة �آ�سيا،
وم��ا حتقق لها م��ن نتائج ،منذ م�شاركتها الأوىل يف العام
1980م ،حيث تقام هذه البطولة املهمة مرة واحدة كل �أربع
�سنوات ..كانت الن�سخة الأوىل يف عام 1956م بهوجن كوجن،
والن�سخة الأخرية جاءت يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف
عام الت�سامح اجلاري 2019م.

حدث  ..و  ..حديث(((:
�إذا ك��ان ح��دث بطولة «ك�أ�س �آ�سيا» �أو «ك�أ�س �أمم �آ�سيا»
بن�سختها ال�سابعة ع�شرة التي �أقيمت يف مالعب كرة القدم
الإماراتية قد انطلقت �صافرته يف  5يناير وانتهى يف  1فرباير
م��ن ال�ع��ام اجل��اري «2019م»� ..إال �أن احل��دي��ث عنه م��ازال
م�ستمر ًا ،لي�س ب�سبب عدم حتقيق املنتخب الإم��ارات��ي للقب
ير�ضي طموحه وطموح ال�شارع الريا�ضي املحلي فح�سب ،بل
ل�ضرورة �إعطاء ملحة خمت�صرة عن التاريخ الكروي للم�شاركة
بطوالت �آ�سيوية:
الإماراتية يف هذه البطولة التي ُت َع ُّد �أهم بطولة يف كرة القدم
يف عام 1971م ت�أ�س�س ،ويف عام 1972م ان�ضم �إىل االحتاد
لدى االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم “ AFC”: “Asian Footballال��دويل لكرة ال�ق��دم ،وان�ضم �إىل االحت��اد الآ�سيوي يف عام
1974م ..هذا هو االحتاد الإماراتي لكرة القدم ،الذي َحقَّ له
 - 1مل تت�أهل دولة الإمارات �إىل ت�صفيات بطولة ك�أ�س �آ�سيا 2000م التي �أقيمت يف لبنان
حاملة كما َحقَّ ل�سواه من املنتخبات الإقليمية ،امل�شاركة يف البطوالت
يف الفرتة من � 12إىل � 29أكتوبر 2000م ..حيث فازت اليابان على ال�سعودية
املحلية واخلليجية والعربية والآ�سيوية والعاملية ..ومن تلك
اللقب يف املباراة النهائية التي جرت يف بريوت.
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ال�سنة

الدور /
املركز

1980م 1984م 1988م 1992م 1996م

الدور
الأول
الدور
الأول
الدور
الأول
املركز
الرابع
الو�صيف

الأهداف

املدرب

4

0

1

3

3

9

ح�شمت مهاجراين

4

2

0

2

3

8

كارلو�س �ألبريتو
بريرا

4

1

0

3

2

4

ماريو زاجالو

3

1

2

0

2

 1فالريي لوبانوف�سكي

6

4

2

0

8

 3توميت�سالف �إيفيت�ش

2000م

مل تت�أهل :املدرب عبداهلل �صقر (2000م – 2000م) ،املدرب
هرني مي�شيل (2001م – 2001م)

الدور
الأول
الدور
الأول
الدور
الأول
املركز
الثالث
املركز
الرابع
احل�صاد
الإجمايل:

2004م 2007م 2011م 2015م 2019م
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ح�صاد م�شاركة منتخب دولة الإمارات العربية املتحدة لكرة القدم
يف بطولة ك�أ�س �أمم �آ�سيا
عليه
له
خ�سارة
تعادل
فوز
لعب

البطوالت ،ت�أتي بطولة «ك�أ�س �أمم �آ�سيا» التي ا�ست�ضافتها دولة
الإمارات م�ؤخر ًا بن�سختها ال�سابعة ع�شرة ،ويف منا�سبة كهذه،
جند م�شاركة املنتخب الوطني الإماراتي متثلت يف ال��دورات
التالية :الن�سخة رقم (� )7سنة 1980م يف الكويت ،الن�سخة رقم
(� )8سنة 1984م يف �سنغافورة ،الن�سخة رقم (� )9سنة 1988م
يف قطر ،الن�سخة رقم (� )10سنة 1992م يف اليابان ،الن�سخة
رقم (� )11سنة 1996م يف الإمارات ،الن�سخة رقم (� )13سنة
2004م يف كل من (�إندوني�سيا ،ماليزيا ،تايالند ،فيتنام)،
الن�سخة رقم (� )14سنة 2007م يف قطر ،الن�سخة رقم ()15
�سنة 2011م يف قطر ،الن�سخة رق��م (� )16سنة 2015م يف
ا�سرتاليا ،الن�سخة رقم (� )17سنة 2019م يف الإمارات ..فيما
مل ت�شارك يف الن�سخة رقم (� )12سنة 2000م التي �أقيمت يف
لبنان نظر ًا لعدم ت�أهلها..
احتاد الإمارات العربية املتحدة االحتاد لكرة القدم هو جزء
ال يتجز�أ من االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم الذي ينق�سم جغرافي ًا
�إىل خم�سة احتادات كروية( :احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم،
احتاد و�سط �آ�سيا لكرة القدم ،احتاد �شرق �آ�سيا لكرة القدم،
احتاد �آ�سيان لكرة القدم ،احتاد جنوب �آ�سيا لكرة القدم)،
ويندرج “احتاد الإم��ارات لكرة القدم” �ضمن “احتاد غرب
�آ�سيا لكرة القدم” الذي ي�ضم بالإ�ضافة �إىل دولة الإم��ارات
العربية املتحدة ك ًال من( :اململكة الأردنية الها�شمية ،اململكة
العربية ال�سعودية ،مملكة البحرين ،دول��ة الكويت� ،سلطنة
عمان ،جمهورية العراق ،دولة قطر ،اجلمهورية اللبنانية ،دولة
فل�سطني ،اجلمهورية العربية ال�سورية ،اجلمهورية اليمنية)..

نتائج م�شاركة الدورات (:)17 – 7

3

0

1

2

1

5

�آد دي مو�س

3

1

0

2

3

6

برونو ميت�سو

3

0

1

2

0

4

عبداهلل �صقر

6

3

1

2

8

2

مهدي علي

6

3

2

1

8

8

�ألبريتو زاكريوين

50 38 17 10 15 42

2023م :؟؟؟
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تو�ضيحات النتيجة الإماراتية  -ن�سخة (17/2019م):
النتيجة النهائية مل�شاركة املنتخب الإماراتي
لكرة القدم يف ن�سخة 2019م

لعب
املنتخب

النتيجة املحققة

الأهداف

املح�صلة

النقاط

املرحلة

املركز
املحقق

فوز

عليه
له
خ�سارة
تعادل

�إيران
الإمارات

6

3

2

8

11

1

8

0

الن�صف النهائي

6

4

1

3 12 1

13 9 +

الثالث

الرابع

الن�سخة املرتقبة (18/2023م):

تتناف�س ث�لاث جمهوريات «دول» على تنظيم الن�سخة
الثامنة ع�شرة من بطولة ك�أ�س �أمم �آ�سيا التي �سوف تقام عام
2023م  ..هي( :جمهوريةال�صني ال�شعبية ،جمهورية كوريا
اجلنوبية ،جمهورية الهند) ..فما هو احل�صاد املنتظر لدولة
الإمارات العربية املتحدة :على ال�صعيد اجلماعي (املنتخب)،
وعلى ال�صعيد الفردي (الالعبون)؟ ومن هو املدرب املرتقب
مثوله يف �ضيافة الوطن الإمارات؟ وما هي الت�شكيلة الريا�ضية
الإماراتية املحتملة ملوا�صلة حمل الراية الكروية الإماراتية؟
غداً لناظره قريب( ،وعند جهينة اخلرب اليقني)!!
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جماهري �آ�سيا الإمارات((( :
متام ًا ،كما كان االفتتاح الكروي الآ�سيوي الإماراتي رائع ًا
ب�أن�شودته املتغنية مبجد الإم��ارات ،وبالعنا�صر الب�شرية التي
جندت نف�سها و�إمكاناتها ووقتها؛ لأجل ظهور البطولة الكروية
الآ�سيوية التي تقام على �أر�ض الإمارات وحتت �سمائها للمرة
الثانية يف تاريخ بطولة �أمم �آ�سيا ،بالنجاح امل�شرف الذي
يعك�س ال�صورة النا�صعة لدولة الإمارات العربية املتحدة بكافة
جماالتها وعنا�صرها ،ويف خمتلف �أزمنتها و�أمكنتها ..حيث
الن�سخة احلادية ع�شرة يف العام  1996من القرن الع�شرين
( 21 - 4دي�سمرب /كانون الأول) �أيام املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،وحيث الن�سخة ال�سابعة
ع�شرة يف العام  2019من الألفية الثالثة ( 5يناير /كانون
الثاين  1 -ف�براي��ر� /شباط) ،يف ظل قيادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل،
ف�إن االنفتاح الإماراتي على العامل وثقافاته ي�شار �إليه بالبنان،
وترفع له القبعات.
مت��ام � ًا ،فمثلما ت�ضم الإم� ��ارات وط��ن املحبة وال�ت��آخ��ي
والت�سامح يف كنفها العديد من اجلن�سيات ،مبا يتجاوز 200
جن�سية من كل بقاع العامل تتعاي�ش ب�سلم وطم�أنينة و�أمان ،ف�إن
برنامج دبي الريا�ضي الناجح (اجلماهري) بقيادة الإعالمي
ح�سن حبيب ،ومبعيته الطاقم العربي املتنوع التخ�ص�صات
الثقافية والفنية والريا�ضية ،الذي رافقه طوال فرتة امل�سابقة:
عبداهلل باخلري ،حم�سن م�صبح ،فهد م�سعود (الإم��ارات)،
داوود ح�سني (الكويت) ،ح�سني بابا (البحرين) ،ن�ش�أت �أكرم
(العراق) ،و�سفراء الربنامج يف امليدان اجلماهريي�( :أحمد
الكتبي ،النوبي مال اهلل ،يا�سر البناي) ..وغريهم ممن ال
حت�ضرنا �أ�سما�ؤهم الآن ..هذا الربنامج الأ�شبه ما يكون مبن�صة
ثقافية� ،أحاطنا يف تلك الفرتة الريا�ضية الآ�سيوية الإماراتية،
وعلى ال�ه��واء مبا�شرة ،بتحليالت ريا�ضية متزنة ،و�أطلعنا
على ثقافة الفن الدرامي التمثيلي ،والغنائي بكافة جن�سياته
مفهوم الثقافة
الفنية ،وطاف بامل�شاهد يف ربوع الوطن ،م�ؤكد ًا
َ
ال�سياحية الوطنية.
نعم ،هذا الربنامج الذي �صافحنا من خالله قلوب جماهري
دول االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم بكافة مناطقه اجلغرافية:
(احتاد غرب �آ�سيا) :البحرين ،العراق ،الأردن ،لبنان ،عمان،
 - 1امل�صدر� :صحيفة “اخلليج” الإماراتية� ،ضمن الزاوية الأ�سبوعية “كلمات” ،بقلم/
عبداهلل حممد ال�سبب :الثالثاء  12فرباير 2019م

http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/a47341be-66f84006-8eaa-04ce784bd5fc#sthash.T5sIglW0.dpuf
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اخلريطة اجلغرافية املحلية ،منذ ما
قبل ن�شوء الدولة ،ومنذ بدايات التواجد
الب�شري ،حيث بيا�ض ال�صفات املتوارثة
عن الأجداد والآب��اء ،وبيا�ض ال�صفات
املكت�سبة من قوامي�س ال�سفر والتجوال
يف ربوع اخلريطة اجلغرافية العاملية،
ج��راء التعارف �إىل �شعوب و�أمم من
خمتلف الأمكنة والأزمنة واجلهات.
فل�سطني ،قطر ،ال�سعودية� ،سوريا ،اليمن( ..احت��اد �شرق
�آ�سيا) :ال�صني ،اليابان ،كوريا ال�شمالية ،كوريا اجلنوبية..
(احتاد جنوب �آ�سيا) :الهند( ..احتاد و�سط �آ�سيا)� :إيران،
�أوزبك�ستان ،قريغيز�ستان ،تركمان�ستان�( ..آ�سيان)� :أ�سرتاليا،
تايالند ،فيتنام ،الفلبني� ..سواء اجلاليات املقيمة يف الإمارات
�أو الزائرة لها يف هذه املنا�سبة الريا�ضية مل�ؤازرة منتخباتها،
التي �أجمعت جميعها ،ب�صورة وا�ضحة للعيان �أو ب�صورة
مقت�ضبة �أو تلميحية ،على وجودها الآمن يف الدولة امل�ضيفة
وامل�ضيافة ،وارتياحها ملا مل�سته من ح�سن املعاملة من كافة
العنا�صر الب�شرية الإماراتية (ال�شعب والقادة).
نعم ،هي ذي ال�صورة احلقيقية وال�صفات اخللوقة لأنا�س
الإمارات ،بكافة �أجنا�سهم و�أعمارهم ومواقعهم من احلياة يف
munrakae

ومع �إطاللة ريا�ضية جديدة ب�إذن اهلل،،،
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الريا�ضة ج�سر للت�سامح والتوا�صل بني ال�شعوب
اجلوجيت�سو ت�سهم يف بناء جيل قوي

عبد العزيز كرم البلو�شي

مقابلة مع �سعادة يو�سف البطران ع�ضو احتاد الإمارات للجوجيت�سو
مقدمة :

تعترب ريا�ضة اجلوجيت�سو ريا�ضة جديدة يف ال�ساحة الريا�ضية لدولة
الإم � ��ارات ف�ق��د ت��أ��س����س احت ��اد اجلوجيت�سو ق�ب��ل �� 7س�ن��وات م��ن الآن
و�أ�صبحت هذه اللعبة حديث ال�ساعة يف ال�شارع الريا�ضي ملا حققته
من �إجن ��ازات عديدة على ال�صعيد املحلي والإقليمي وال��دويل ،
وهنا لنا لقاء مع �سعادة يو�سف البطران ع�ضو احتاد الإم��ارات
للجوجيت�سو والذي �سيتحدث فيه عن ريا�ضة اجلوجيت�سو يف
الدولة و�أبرز �إجنازاتها وتطلعات و�أهداف االحتاد .
• حدثنا عن ريا�ضة اجلوجيت�سو وت�أ�سي�سها يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ؟
بدعم وتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،مت ت�أ�سي�س احتاد الإمارات
للجوجيت�سو يف نوفمرب  ،2012حيث يعترب اجلهة
الر�سمية الراعية لريا�ضة اجلوجيت�سو يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة .ويقوم االحت��اد بدور
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رائد وكبري يف تر�سيخ دعائم ريا�ضة اجلوجيت�سو ،مبا ي�ساهم يف بناء
جمتمع �صحي يتمتع مب�ستوى معريف وثقايف عال عن هذه الريا�ضة
ويتوج الإم��ارات على من�صات املحافل املحلية والإقليمية والقارية
والعاملية.
وي�أخذ االحتاد على عاتقه م�س�ؤولية و�ضع اخلطط والإ�سرتاتيجيات
ومتابعة تطبيق برامج ن�شر وتطوير اللعبة يف كل ربوع الدولة ،و�صناعة
الأبطال و�إعدادهم لتمثيل الدولة يف كل املحافل حتت �شعار الفوز
و�صعود من�صات التتويج ،والبحث عن املركز االول والرقم واحد يف
كل منا�سبة ،،كما �إن �شعار االحتاد يف ن�شر وتطوير اللعبة بالدولة
هو « امل�ساهمة يف بناء جيل قوي ،قادر على احلفاظ على مكت�سبات
احلا�ضر وبناء ح�ضارة امل�ستقبل ،وذلك من خالل التفاعل الب ّناء
مع كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات بالدولة  :التعليمية ،القوات امل�سلحة ،
ال�شرطة  ،الأندية والأكادمييات .

اإلمارات

• م��ا ه��ي الأه � ��داف ال �ت��ي ر��س�م�ه��ا احت ��اد اجلوجيت�سو
والتطلعات امل�ستقبلية التي يبني عليها خططه ؟
عمل االحت��اد ومع بداية ت�أ�سي�سه على و�ضع خطة ا�سرتاتيجية
متكاملة على ثالثة م�ستويات وهي امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل
ما�ض يف تنفيذ �أهدافه اال�سرتاتيجة
وبتوفيق من اهلل ف�إن االحتاد ٍ
وحتقيق الإجن��ازات اال�ستثنائية كما مت التخطيط لها فمن �ضمن
الأهداف الرئي�سية على امل�ستوى املحلي ا�ستهدف االحتاد الو�صول
لعدد � 100ألف العب والعبة يف عام  2020وحتقق الهدف بف�ضل من
اهلل يف عام  ، 2018وا�صبح العدد الآن � 145ألف العب ًا والعبة ،و�إننا
نهدف ب�أن يكون يف كل بيت �إماراتي العب �أوالعبة يف اجلوجيت�سو
 ،وعلى امل�ستوى الإقليمي وال��دويل ف�إن �أبوظبي ت�شرف على �إقامة
�أكرب بطوالت اجلوجيت�سو يف العامل ويف كربى العوا�صم واملدن مثل :
طوكيو  ،لو�س �أجنلو�س  ،ريو دي جانريو  ،لندن  ،مو�سكو .
• كيف ا�ستطاع االحت��اد وخ�لال هذه الفرتة الق�صرية
ن�شر هذه الريا�ضة التي �شهدت �إقبا ًال كبرياً من �أبناء
الدولة وجناحاً ملفتاً ؟
�إن اهتمام �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان الداعم الأول للريا�ضة ب�شكل عام وريا�ضة اجلوجيت�سو على
وجه اخل�صو�ص كان �سبب ًا رئي�سي ًا يف انت�شار اللعبة وجناحها
على جميع امل�ستويات  ،وهناك عوامل �ساعدت �أي�ض ًا يف انت�شار
اللعبة مثل  :وعي �أولياء الأمور ب�أهمية وفوائد ريا�ضة اجلوجيت�سو ،
وجود الأندية احلا�ضنة لهذه الريا�ضة  ،ممار�سة لعبة اجلوجيت�سو
يف املدار�س و�أي�ض َا عدد البطوالت التي يتم تنظيمها خالل العام ،
حيث ينظم االحتاد  16بطولة حملية لفئة ال�صغار حتت � 16سنة ،
كما �إن تنظيم هذه البطوالت يف مناطق خمتلفة يف الدولة �ساعد
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ب�شكل فعال يف انت�شار اللعبة ولهذا نالحظ الإقبال
كثري ًا و�ساهم ٍ
الكبري عليها .
• نالحظ ب�أن هناك توجهاً كبرياً لأولياء الأم��ور نحو
�إ�شراك �أبنائهم يف هذه اللعبة  ،فما هي الفوائد التي
يتح�صل عليها العب اجلوجيت�سو ؟
ل�سنا نبالغ �إن قلنا ب�أن اجلوجيت�سو لي�ست فقط ريا�ضة متار�س
وال فن قتايل يدر�س  ،فقد �أثبتت ريا�ضة اجلوجيت�سو ب�أنها ثقافة
جمتمع ،وع�لاج لبع�ض الأم��را���ض النف�سية والأع��را���ض اجل�سدية
التي قد جتعل ال�شخ�ص ينعزل عن املجتمع � ،إن ريا�ضة اجلوجيت�سو
تعمل على تطوير جانبني رئي�سيني يف الالعب  ،الأول  :تعمل على
تعزيز القوة اجل�سدية لالعب وحتافظ على �صحته وبالتايل تزيد
من ثقته بنف�سه ويف اجلانب الآخر تعمل على تتنمية عقل الالعب
حيث يكون �أكرث تركيز ًا وقادر ًا على قراءة �أفكار اخل�صم وحا�ضر ًا
ذهني ًا وهذا ما حتدث عنه بع�ض �أولياء الأمور حول حت�سن امل�ستوى
التعليمي لأبنائهم بعد ممار�سة ريا�ضة اجلوجيت�سو  ،كما انها تعزز
قيم االن�ضباط وال�شجاعة وال�صرب والتحمل لدى ممار�سيها.
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لإ�شراك العن�صر الن�سائي يف اللعبة ؟
يف اجلوجيت�سو ال نفرق بني الولد والبنت ،كلهم من حقهم �أن
يبدعوا ويت�ألقوا  ،ويجدوا منا كل الدعم يف ذلك لأننا ن�ؤمن ب�أهمية
دور املر�أة يف املجتمع ،ولدينا بطوالت خا�صة للعن�صر الن�سائي يف
�صاالت مغلقة ب�إ�شراف كامل من عنا�صر ن�سائية وح�ضور ن�سائي
فقط  ،و�أبرزها بطولة �أم الأمارت الن�سائية لريا�ضة اجلوجيت�سو ،
وقد و�صل عدد الالعبات املواطنات يف ريا�ضة اجلوجيت�سو �إىل 45
�ألف العبة وهذا �أكرب عدد يتواجد فيه العن�صر الن�سائي يف ريا�ضة
من الريا�ضات املعتمدة يف الدولة .
و�أ�صبح لدينا الآن بطالت على امل�ستويني القاري والعاملي ،و�أثبنت
جدارتهن يف كل املحافل.

• �أث �ن��اء متابعتنا لريا�ضة اجلوجيت�سو وال�ع�م��ل ال��ذي
يقوم به االحتاد ر�أينا االهتمام الذي تولونه للجانب
الإن�ساين وهناك مواقف عديدة قد ح�صلت و�سمعنا
بها وكان لها �أثر جميل  ،اَّ
هل حدثتنا عن هذه املواقف؟
نهتم كثريا باجلانب االن�ساين و�أقمنا مناف�سات لأول مرة يف
العامل لأ�صحاب الهمم ،فئة البارا جوجيت�سو ،ومنهم ق�ص�ص كثرية
• يف �س�ؤالنا عن الأهداف التي ر�سمها احتاد اجلوجيت�سو �ساهمنا يف ر�سم االبت�سامة على وجوههم ،وقام �سيدي ويل عهد
حت��دث�ت��م ع��ن ه ��دف ال��و� �ص��ول �إىل � 100أل ��ف الع��ب �أبوظبي بتوفري الدعم لهم من خالل الأع�ضاء ال�صناعية واملقاعد
والعبة  ،وهنا ال�س�ؤال حول العمل الذي قام به االحتاد املتحركة وغري ذلك.
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والأمثلة كثرية ولكن هذه املواقف التي حت�ضرين االن.
• م��ا ه��ي �أب ��رز الإجن � ��ازات ال�ت��ي حققها االحت ��اد على
امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل منذ ت�أ�سي�سه؟
 ن�شر وتطوير اللعبة يف كل رب��وع الدولة والو�صول �إىلالرقم  145الف العب والعبة  ،ودخولها املدار�س
وامل�ؤ�س�سات والأندية والبيوت واهتمام �أولياء الأمور
بها.
تنظيم �أقوى البطوالت املحلية والدولية للمحرتفني و�صغار
ال�سن .
 احلفاظ على �صدارة غرب �آ�سيا و�أي�ضا �صدارة �آ�سيايف ال�سنوات اخلم�س الأخرية �سواء يف تايالند �أو
فيتنام �أو تركمان�ستان �أو جاكرتا.
 �صدارة بطولة العامل لل�شباب والنا�شئني يف مونتينيحرو 2017ويف �أبوظبي .2018
فوز في�صل الكتبي بذهبية العامل للحزام الأ�سود يف بولندا
وكولومبيا عامي  2017و  ،2018وفوز عمر الف�ضلي ببطولة العامل
يف ماملو بكازاخ�ستان على الرغم من �أنه يحمل احلزام الأزرق
والبطولة بنظام الأوزان ولي�س بنظام الأحزمة .

كان احتاد اجلوجيت�سو �سباقا يف جلب مدربني وتوفري �صاالت
للتدريب لأ�صحاب الهمم من �أنحاء الدولة ،وتنظيم البطوالت لهم.
�أثناء جولة ريو جراند �سالم للجوجيت�سو الأخ�يرة مت حتمل
نفقات الالعب الربازيلي الكفيف للح�ضور وامل�شاركة يف بطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو ،وت�برع �سيدي ويل عهد
ابوظبي ب  ١٧٠الف دوالر مل�ست�شفى ال�سرطان هناك.
هناك العب برازيلي يف مدينة �صغرية مغمورة بالربازيل و�صل
�إلينا من خالل و�سائل الإعالم الربازيلية �أنه يبيع املاء يف ال�شارع
ويجمع التربعات للم�شاركة يف بطولة العامل ب�أبوظبي فتكفل �سيدي
ويل عهد ابوظبي بتحمل نذكرة �سفره و�إقامته وم�شاركته يف البطولة
وتفريغه للتدريب من �أجل اال�ستعداد اجليد لها.
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• هل حقق العبو اجلوجيت�سو من �أبناء الدولة تطلعات
االحتاد من �إجنازات ؟ وما هي �أبرز هذه الإجنازات ؟
 على الرغم من كل هذه الإجن��ازات �إال �أن رئي�س االحتادالأخ عبداملنعم الها�شمي يرفع دائم ًا �سقف الطموحات ويقول �إننا
ما زلنا يف منت�صف الطريق ،وهدفنا هو الو�صول �إىل 10000
الع��ب والعبة ح��زام �أ�سود يف  ، 2030واحتالل �صدارة العامل
والو�صول �إىل الرقم واحد .
• مبنا�سبة عام الت�سامح ماهي مبادراتكم لهذا العام؟
 منذ بداية العام ونحن نقيم مناف�ساتنا كلها بتخ�صي�ص�أهم ب�ساط للت�سامح والذي يلتقي عليه الأبطال وامل�شاهري ،ولدينا
مبادرات �أخرى �سوف نك�شف عنها قريب ًا يف الوقت املنا�سب .
• ما هي ر�سالتكم التي توجهونها للمجتمع ؟
 ر�سالتنا هي �أنه ال جمال للم�ستحيل يف الريا�ضة ،و�إن �أبناءالإمارات مبدعون يف كل املجاالت لكنهم يحتاجون �إىل الفر�صة ،
و�إن وطن ال�سعادة ميكنه �أن يحتل ال�صدارة العاملية يف الريا�ضة
�أي�ضا و�أن يتواجد و�سط الكبار يف �أقوى املناف�سات العاملية و�إن .
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الر�شاد
()The cress

عبد اخلالق اخلواجة
باحث يف طب الأع�شاب

اجلزء الأول-

وي�سمى �أي�ضا “البقدون�س
احلاد” وهو ي�شبه اجلرجري يف
تركيبه ومفعوله وطعمه ،وهو
ي�ؤكل من غري طبخ ومن ال�ضروري
�أال ي�ضاف �إليه امللح لال�ستفادة من
خوا�صه الطبيعية – وخا�صة �إذا
�أخذ على �شكل �سلطة ،م�ؤلفة منه
ومن اجلرجري والطرخون والزيت
والثوم والليمون.

يعترب الر�شاد فاحت ًا لل�شهية ،و�سه ًال لله�ضم ،كما تفيد مادة
الكلوروفيل املوجودة فيه يف امت�صا�ص الروائح من اجل�سم.
وهو بقلة �سنوية من الف�صيلة ال�صليبية التي ت�شمل اخلردل
واملنثور والكرنب والفجل واللفت ،وهي تزرع وتنبت بر ّية.
تعرف قدمي ًا با�سم «ا ُ
حلرف» و «ال ُثفاء»  ،وي�سمى ح ّبه يف
ال�شام «حب الر�شاد»  ،وما ي�ؤكل منه هو عروقه اخل�ضر و�أوراقه،
وي�شبه طعمه وفوائده طعم الق ّرة واجلرجري وفوائدهما
الر�شاد يف التاريخ:
ذكر اكزينفون ،امل�ؤرخ والقائد الآثيني يف «وقائعه التاريخية»
�أن ال�شبان الفر�س حني كانوا يذهبون �إىل ال�صيد� ،أو يف حملة
ع�سكر ّية ،كانوا ي�أكلون «الر�شاد» على �شرحات من اخلبز.
وج��اء يف الأخ �ب��ار التي روي��ت ع��ن امللك القدي�س لوي�س
)1270 – 1214م) �أنه �أثناء مروره بقرية فرينون «Ve r
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 »nonبفرن�سا� ،أ�صيب بعط�ش
� �ش��دي��د ،ف�ط�ل��ب ��ش�ي�ئ� ًا ي���ش��رب��ه،
ف�ق��دم��ت �إل �ي��ه �سلطة ال��ر��ش��اد،
فوجد فيها مرطبا عظيم ًا ،ف�سمح
لأهايل هذه القرية �أن ينق�شوا على
�شعار القرية �صورة ثالث حزم من
الر�شاد �إىل جانب ثالث زهرات من
الزئبق الذهبي.
ويف ع �ه��د ال �ن �ه �� �ض��ة ك� ��ان ب��اع��ة
اخل�ضراوات الذين يتجولون يف باري�س
يحملون “الر�شاد” وه��م ي �ن��ادون “هذا
للنا�س ذوي الذوق ال�سليم وغري مر�ضى ،هذا
ال �أف�ضل منه لل�سلطة ”...
munrakae
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قيمة الر�شاد الغذائية:
يو�صف الر�شاد ب�أنه �أكرث
النباتات غنى مبادة «اليود»،
وهذا ما يجعله �سهل اله�ضم،
ك�م��ا ي�ح��وي احل��دي��د املنتج
للكريات البي�ض ،والكربيت
امل� �غ ��ذي ل�ل�ج�ل��د وال �� �ش �ع��ر،
والكال�سيوم عن�صر النمو،
كما يحوي كميات كبرية من
فيتامني (ج).
والر�شاد مرطب ،وم�شه،
وم �ل�ين ،وي �ح��وي –بح�سب
التحريـــــــــات احلديــــــــــثة–
ع �ن �� �ص��ر ًا م ��ن امل �� �ض��ادات
احليوية املبيدة للجراثيم.
ولكن الر�شاد –مع الأ�سف– حتوي ع�صارته مواد مهيجة قد
حتدث لدى بع�ض الأ�شخا�ص التهابات يف املثانة.
الر�شاد يف الطب القدمي:
و�صف الر�شاد –وتوابعه– يف الطب القدمي �أنه مدر للبول
واللعاب ،وطارد للرياح ،وم�ضاد للحفر ،و�شرابه �ضد النزالت
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ال�صدر ّية ،وهو ي�سهل اله�ضم ،ويفتح ال�شهية ،وميت�ص الروائح
الكريهة م��ن اجل�سم ،وين ّبه الأع���ص��اب ويهيجها الحتوائه
على الزيت احلريف ،واليود ،والفو�سفور ،ولذا ي�ؤخذ للتقوية
اجلن�سية .وقيل فيه �أي�ض ًا� :إذا �ض ّمد به مع الع�سل ح ّلل ورم
الطحال ،و�إذا طبخ مع احل ّناء �أخرج الف�ضول من ال�صدر ،و�إذا
خلط ب�سويق ال�شعري واخلل و�ضمد به نفع من عرق الن�سا ،و�إذا
�ض ّمد به مع املاء �أن�ضح الدمامل ،ونفع من اال�سرتخاء يف جميع
الأع�ضاء ،و�إذا �شرب –�أو احتقن به– نفع الربو وع�سر النف�س،
و�أنقى الرئة ،و�أد ّر احلي�ض ،وجال ال�صدر والرئة من البلغم،
وحلل الرياح ،و�أ�سهل الطبيعة ،ونفع القولنج ،و�صداع الربد،
و�إن لطخ به على الرب�ص والبهق الأبي�ض –مع
اخلل– نفع منهما.
وك ��ان “�أبقراط” �أب ��و ال �ط��ب :ي�صف
الر�شاد لت�سهيل �إف��راز البلغم وقال عنه
–جالينو�س -الطبيب اليوناين ال�شهري:
قوته مثل قوة بزر اخلردل يف كل �شيء،
ولذلك ت�سخن به �أوج��اع ال��ورك والر�أ�س
وغريهما ،وقد يخلط يف �أدوية الربو.
وروي عن �أب��ي حنيفة الدينوري قوله يف
الر�شاد“ :هذا هو احلب الذي يتداوى به ،وهو
ال َثفاء الذي جاء فيه اخلرب عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم “عليكم بالثفاء ف�إن اهلل جعل فيه �شفاء
من كل داء”  ،ويقال له “ا ُ
حلرف” والت�سمية العامة
“حب الر�شاد”
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Thanks and Appreciation

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ-رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

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
Thanks “ Abu Rashid”

AMBhertel LLC,
PO BOX -113955,

T + 9712 5501644
F +971 2 5501670

Abu Dhabi – UAE.

Email - adoffice@ambhertel.com

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ- وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺜﺎﻟﺜﻪ واﻷرﺑﻌﻮن ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت

• Change Management
• Strategy Implementa�on
• Process Improvement

+9714 269 7696

•
•
•

Innova�on Management
Customer Service Design
LEGO® SERIOUS® PLAY

www .riforma.co

info@riforma.co

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
Thanks “ Abu Rashid”

PO Box: 36604, RAK, UAE.
+971 7 2438 328
info@mepbags.com

Thanks and Appreciation
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ-رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

We Would Like to Extend Our Heartfelt

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

Congratulations to

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ- وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺜﺎﻟﺜﻪ واﻷرﺑﻌﻮن ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت

H.H Sheikh

MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

50 years For the Country
Thanks “ Abu Rashid”

P.O.Box : 78308
Tel : +971 4 5540 100
Email : admin@atriumuae.com

emt Distribution Group
Specialized Cyber Security & IT Distribution
Phone no:+971-42857366
Email id: csm@emt.ae

We continue to remain committed to our strategic objectives of:
Delivering the best possible solutions at optimum cost to the clients, thereby creating value for all stakeholders;
Keeping our technical and operative efﬁciencies at par with the best in the industry;
Investing in our people;
Growing our business with single point focus on customer satisfaction; and
Providing peace of mind to our customers by being accountable for excellence in performance.

P.O.Box 4302 - Sharjah United Arab Emirates - https:www.redpointfacade.com

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ-رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

Congratulation
His Highness

H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates and Supreme commander Of the Armed Forces

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

And To His Highness

H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ- وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺜﺎﻟﺜﻪ واﻷرﺑﻌﻮن ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت

Kingﬁeld Owner Association Management Services
P.O. Box 215545, Dubai, United Arab Emirates
Makani #15787 76911
UAE NG #40R CN 15787 76911
Contact Number : +971 4 454-1500
Fax Number : +971 4 454-1400
Email : info@kingﬁeld.com

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

Best Option Facilities Management
Falcon Towers B1 Ofﬁce No 712
Ajman, UAE
Phone : +971 674 48849

CEO Khalid Karim Buksh
Mobile: +971 56 4993889
Email : info@bestoptionuae.com

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

Plus Palace General Contracting LLC
Contractor - UAE
PALACE GROUP LLC Specializes in the full scope turnkey project, ﬆarting from conﬆructing services in terms of site
analysis, feasibility ﬆudies and value engineering. Fit-out and furnishing of luxury villas, reﬆaurants, apartments,
oﬃces and other ﬁne private and public facilities in all Emirates.
In a highly competitive market, PALACE is committed to providing its unique clientele with the higheﬆ quality and
diﬆinctive services in all its sectors.

Mr : Subhra Das
BrandViral DMCC, 408, Indigo Towers,JLT-D
Email : subhra@growthackr.com

It is the policy of PALACE to promote, improve, and maintain client satisfaction and to meet rigorous expectations of
the market through the delivery of services compliant with international ﬆandards, and particularly with the
requirements speciﬁed in the ISO 9000 series.

1302 Swiss Tower, Cluster Y, JLT
Jumeirah Lakes Towers
13th floor, Offices: 1302

P.O. Box 121604
Dubai
UAE

Tel : + 971 44566321
Fax : +971 44566402
www.palacegroup.ae

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
Thanks “ Abu Rashid”
Office No. 23D, Gold Tower (AU)
Plot No.: JLT-PH1-13A
Jumeirah Lake Towers
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +9714 5897025

Centegy Technologies DMCC

P.O.Box 338571
Email: omer.morshed@centegytechnologies.com

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
Address: Jumeirah Lakes Towers
Neighborhood: Jumeirah Lake Towers - Al Thanyah 5
Clarke Barbour DMCC
Clarkebarbourdmcc@gmail.com

We Would Like to Extend Our Heartfelt
Congratulations to
H.H Sheikh

Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

50 years For the Country
Thanks “ Abu Rashid”
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

ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻹﻋﺘﺰاز
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﺷﻜﺮاً ﻳﺎﺑﻮ راﺷﺪ

Grandweld Shipyards

Dubai Maritime City
P.O.Box 24755 – Dubai - United Arab Emirates.
Tel: +971 4 4270800
Fax: +971 4 4270790
Email:info@grandweld.com

Thanks and Appreciation
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ
وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ
وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ  -ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺜﺎﻟﺜﻪ واﻷرﺑﻌﻮن ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت
Hawa and EKU are Hawa Sliding
Solutions. As a global technology and
Market leader, we create new
Applications for sliding and simplify
The use thereof every day. Hawa and
EKU products form a complete range
Of sliding solutions for furnishings,
Furniture and buildings.

Ofﬁce # 126, 1st Floor, Jafza 17
Jebel Ali Free Zone,
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 887 3694
Fax: +971 4 887 3693
Email : info@hawa.com

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮواﻟﻌﺮﻓـﺎن
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ
وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ
ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻧﻬﻤﺎ ﻋﺎم  ٢٠١٩ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ

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
”Thanks “ Abu Rashid

Plot 8 Technology Park P.O.Box : 54505
RAK Economic Zone, Ras Al Khaimah, UAE
Tel : +971 7 2447278
Fax : + 971 7 2447689
Info@saspower.com

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮواﻟﻌﺮﻓـﺎن
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ
وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ

ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻧﻬﻤﺎ ﻋﺎم  ٢٠١٩ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ
ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﷲ أن ﻳﺪﻳﻢ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺒﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ

ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﷲ أن ﻳﺪﻳﻢ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺒﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ دوﻟﻪ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ
Grosvenor Business Tower - Barsha Heights
1209 | T: 04 513 6807 | F: 04 513 6805

Office:

Po.box: 390175 | lmnts.events

That must be Mohamed Al Aidaroos Contracting
First Floor Ofﬁce no. 106 Makateb Building,
Port Saeed Rd., Deira Dubai, UAE P.O. Box 85956
Tel
:
(+971) 04 2367752
Fax :
(+971) 04 2367753
E-mail :
info@mac-dub.com

Leading Agriproduct manufactures In
Middle East
We are leading agribusiness providers in the Middle East since
2009. AGRISAS is leading agribusiness leader in Jordan, serving a
large customer base spanning the government and commercial
sectors in
various countries in the Middle East. We are specialized in the
cultivation, production, and trading of various agriproducts &
essential food commodities & end-to-end supply chain management.
Omega Lubricants
Omega specialty lubricants are
Muhammad Rahman Nadeem
probably the world’s best and Quality
cid:image004.jpg@01D3A4DC.7C87C7B0
Oils, Greases, and Additives.
ALyour
TILAL TRASPORT L.L.C
Omega lubricants can cut down
P.O.Box : 21121,Shop 1,Block 1,
maintenance cost and increase…
Al Aweer Dubai.
PABX: 04-3200223-224 | 056 5269279 |
E-mail: Nadeem@ﬆcgroup.ae

Human Food
We adopt best practices to ensure high quality products

Innovative Farming
We adopt latest farming technologies

Quality Products
Quality and food safety are no: 1 priority for all our products

ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻹﻋﺘﺰاز
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﺷﻜﺮاً ﻳﺎﺑﻮ راﺷﺪ

Al Gurg Fosroc
P.O Box 657, 215 Community Street, Nad
Al Hamar Road, , United Arab Emirates
Tel : +971 4 203 9699
Fax: +971 4 285 4188
agf@fosroc.com

Thanks and Appreciation
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial
Moderation

Our Islamic religion has called for moderation,
therefore, we should indicate that moderation is not
limited to matters of worship and the bond between
the worshiper and Allah, but is required in the human
action and orientation in whole life, whether personal
or public.
As moderation gives the person a balance that supports his personality and drives him towards a comfortable life full of stability, awareness, tranquility
and contentment. We will present illustrations with
Islamic basis calling for moderation for example in
food and drink, Almighty Allah said: ‘Children of
Adam! Take your adornment at every time of Prayer;
and eat and drink without going to excesses. For Allah does not like those who go to excess.’ Surat Al
A’raf [verse 31]
Prophet Muhammad Peace upon him said: ‘O Allah, cause me to fear You in secret and in public. I ask
You to make me true in speech in times of pleasure
and of anger. I ask You to make me moderate in times
of wealth and poverty.’ Narrated by (Ahmad 17859)
and (Nisaai 1305)
What we derive from the above is that moderation
is a way of life in hope and pain, in solution and migration, in poverty and wealth, in sadness and joy,
in the case of satisfaction and in the event of anger.
Those who do this escape from exaggerations that
are unspeakable. Some of the things that push people
to paths or actions that harm them or do not allow
them to achieve their goals in a successful and accurate manner. There is no doubt that consciousness
forms the light of the path of some of its angles dark,
while others are puzzling and disturbing.

Munther Mohammed bin Shekar
munrakae
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RAK Ruler witnesses signing
of agreements with Akmola, Kazakhstan

His
Highness
Sheikh
Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council
Member
and
Ruler of Ras
Al Khaimah,
has witnessed
the signing of
agreements
between RAK
Economic
Zone, RAKEZ,
RAK Chamber
of Commerce
and RAK Municipality and
their respective
partners in Akmola, Kazakhstan.
A delegation led by His
Excellency Malik Murzalin,
Governor of Akmola, visited Al Dhait Palace to sign
agreements with Chairmen
of RAKEZ, RAK Chamber of Commerce and RAK
Municipality in an effort to
exchange information, ideas
and stimulate investment in
various sectors such as industry, transport, logistics
and construction. The three
agreements also entail building strong links between Ras Al Khaimah entities and
their respective partners in Akmola, while the transfer
of knowledge in fields such as technology and staff
training also feature prominently.
H.H. Sheikh Saud said, “The people of the United
Arab Emirates and Kazakhstan have longstanding relationships and share a mutual understanding that is so
important when it comes to trade and investment.
“We welcome these cooperation agreements as a
means to cement existing ties and to enhance our affiliations across a number of economic sectors and areas
of expertise.”
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H.E. Malik Murzalin praised strong relations between
the UAE and Kazakhstan in economic and trade fields,
which have witnessed new horizons in recent years.
The remarkable growth of these sectors propelled the
bilateral ties to advanced levels.
Kazakhstan already has strong ties to Ras Al Khaimah, with more than 50 Kazakh businesses holding trade
licenses at RAKEZ and the country is the 5th largest
tourism market for the Emirate, with 27,168 visitors
from Kazakhstan in 2018, a figure that has grown by 28
per cent when compared to 2017. Akmola is the region
surrounding but not including the Kazakhstan capital
Astana and has a population of about 740,000.
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Saud bin Saqr: Ras Al Khaimah is a safe investment destination
and a stimulating environment for business growth

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, affirmed that
Ras Al Khaimah with
its industrial assets and
promising investment
opportunities, in line
with an integrated strategic vision supporting
the policy of diversifying sources of income in
the non-oil sectors and
enhancing the contribution of economic partnerships and foreign investment to the overall
output of the Emirate.
This
announcement
came during the inauguration of
His Highness RAK Ruler the new
factory of Ginox Swiss, an international company specializing in
the production and manufacture of
stainless steel kitchen equipment,
in Al Jazeera Al Hamra industrial
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area in presence of Jerome Hoover,
Chairman of the Swiss Holding
Company, senior officials and local
and foreign media representatives.
H.H. Sheikh Saud stated that ‘Ras
Al Khaimah has many elements
and plans that will stimulate and
encourage the investment environ-

ment in the emirate through the
enactment of laws and economic
legislation suitable for the stability of business and growth. It will
also enhance promoting the development of industrial infrastructure
in the economic zones and linking
them to various ports of the country through a sophisticated transport network
as well as the strategic
location of the emirate,
which contributes to the
ease and speed of access
to the markets of the
Gulf, Middle East and
Asian Markets.’
As His Highness
toured the AED 35
million facility, H.H.
Sheikh Saud was briefed
by Hoover on the production lines, as well as
the engineering designs,
maintenance, fitting and
quality sections.
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr witnessed the launch of RAKFAF

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, attended the 7th edition
of Ras Al Khaimah Fine
Arts Festival (RAKFAF) 2019. This year
the festival was held in
Al Jazira Al Hamra’s
Old Town in the backdrop. Showcasing the
work of some 70 artists,
from local to regional
and international names.
In this occasion, His
Highness RAK Ruler
stated “The festival
plays a major role in supporting
the social, cultural and economic
development of the emirate. The array of artwork on show highlights
our past and present, bringing our
traditions, successes and visions to

center stage. Hosting these kinds of
events helps give people a voice,
and it is through these voices that
the strength and beauty of Ras Al
Khaimah shines.”
His Highness the Ruler of Ras Al
Khaimah, accompanied by senior

officials, toured the participating art
pavilions, which included paintings
and compositions of leading artists,
sculptures, photographs, works of
art, located over the houses and corridors in the heritage village.

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, witnessed the national
artwork, titled, the
“Invulnerable
Fort,”
which embodies the
love and loyalty of Ras
Al Khaimah people to
Sheikh Saud and immortalizes the memory
of Late Sheikh Saqr bin
Mohammed Al Qasimi.
The event, which
was attended by H.H.
Sheikha Hana bint
Juma Al Majid, the wife
of H.H. Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, showcases a painting
about the historic value of the ancient

Fort of Ras Al Khaimah, which was
constructed between 1809 and 1819
outside the walls of the old town.

The fort was upgraded to a fortified
complex and became the Headquarters of the Ruling Al Qasimi Family

Saud bin Saqr witnesses ‘Invulnerable Fort’
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until 1964, before becoming a Security and Police Headquarters and then
a National Museum.
The painting highlights the fort’s
key political role in the history of Ras
Al Khaimah during the time of Late
Sheikh Saqr. The fort also witnessed
historic national events, preserves the
emirate’s eventful history, and reflects
the wisdom of Late Sheikh Saqr.
The event aims to highlight the journey of the Late Sheikh Saqr, who is
the founder of modern Ras Al Khaimah and the father of the emirate’s

children, as well as his adherence to
Sheikh Saqr’s good qualities that reflected his leading, humanitarian and
social personality, along with his love
for science and religion, and his role
in the rise of the UAE, under Late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
and the other Late Founding Fathers.
It also expressed the love, loyalty
and dedication of the children of Ras
Al Khaimah for their father, Late
Sheikh Saqr, whose memory has been
passed down through generations.
The event also aims to showcase

the accomplishments of H.H. Sheikh
Saud, who has led the emirate’s development after taking charge as the successor of his father, Late Sheikh Saqr,
to achieve social, urban and economic
advancement that provided a dignified
life to the emirate’s people and has
made it a unique regional model of advancement, development and growth.
It also highlights H.H. Sheikh Saud’s
legacy, after succeeding his father, in
ruling the people of Ras Al Khaimah
and communicating with them.

His
Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme
Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah, attended
the Terry Fox Run,
a charity race to
support cancer research centers.
Held for the 10th
year in a row, the
Run aims to boost
solidarity between
institutions and the
community to encourage the raising
of funds for cancer research.
Sheikh Omer bin Saqr Al Qasimi; Marcy Grossman, ConsulGeneral of Canada in Dubai; Dr.
Akima Umezawa, Consul-General
of Japan in Dubai and a number of
Sheikhs, heads of departments, and
fans attended the event.
Terrance Stanley “Terry” Fox
(28th July, 1958 - 28th June, 1981),
after whom the race has been
named, was a Canadian athlete, humanitarian and cancer research activist. In 1980, with one leg having
been amputated, he embarked on a
Cross-Canada run to raise money
and awareness for cancer research.

Although the spread of his cancer
eventually forced Fox to end his
quest after 143 days and 5,373 km

(3,339 miles), and ultimately cost
him his life, his efforts resulted in a
lasting, worldwide legacy.

RAK Ruler attends 10th Terry Fox Run to support Cancer Research
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Receptions of His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi
RAK Ruler briefed
about the strategy of
Ministry of Health
His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler
of Ras Al Khaimah,
was briefed about the
strategy of Ministry of
Health when receiving H.E. Abdul Rahman bin Mohammad
Al Owais, Minister of
Health and Prevention.
H.E. Al Owais informed His Highness
Sheikh Saud Al Qasimi about the upcoming programs and plans
which the ministry will
implement to improve
healthcare services as
well as the projects
that will be carry out in
the emirate of Ras Al
Khaimah.
While praising the
ministry’s efforts to
provide world class
healthcare
services,
H.H. Sheikh Saud
stressed the need for
adopting the best international standards
as well as developing
and qualifying national
medical and technical professionals
as per international practices.
RAK Ruler receives Abu Dhabi
Media Delegation
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received a delegation
from Abu Dhabi Media, headed by
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Dr. Ali bin Tamim, Director-General
of Abu Dhabi Media.
During the meeting, H.H. Sheikh
Saud praised the UAE’s National
Media and its efforts to keep pace
with the country’s advancement and
civilized accomplishments.
“The National Media is the mirror
that reflects our accomplishments
and civilizational gains to the world
and is the first line of defense for our

values, principles and national identity. Our media has always played
a positive role in shaping public
opinion and promoting the spirit
of good citizenship since the country’s establishment, and it contributed to spreading the nation’s and its
citizens’ voice with credibility and
transparency,” H.H. Sheikh Saud
said.
“We, in Ras Al Khaimah, have a
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comprehensive media
vision and a future media outlook, which will
help the National Media keep pace what the
emirate’s overall development, and will help
deliver its message that
carries our national
values and professional
responsibility, to serve
the emirate’s comprehensive development,”
His Highness added.
Dr. Ali bin Tamim
praised the role of Ras
Al Khaimah in advancing the country’s media, through hosting
National Media activities and events while
affirming the efforts
of Abu Dhabi Media
to deliver the National
Media’s message to the
world, due to the support of the wise leadership and the monitoring of His Highness
Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme
Commander
of the UAE Armed
Forces, and their belief
in the importance of
the media and its influential role in
achieving development and progress
and promoting culture and knowledge.
Dr. Ali bin Tamim briefed H.H.
Sheikh Saud about the future strategy of Abu Dhabi Media and its
ambitious plans to strengthen the
National Media, through launching
local and international programs
based on an integrated and comprehensive vision, which will ensure
the UAE’s success and spread its
message to the world.
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RAK Ruler receives UAE JiuJitsu Federation Delegation
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has emphasized that Jiu-Jitsu has
witnessed a wide international attention and presence, especially in the
UAE after attracting international
professional players and delegations
to compete in the global tournaments organized by the UAE thanks
to the unlimited support provided
by His Highness Sheikh Mohamed

bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince
of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed
Forces.
H.H. RAK Ruler made this statement while receiving an official
delegation of the UAE Jiu-Jitsu
Federation and members of the organizing committee of the fifth Ras
Al Khaimah professionals Jiu-Jitsu
Championship held in the emirate
on Friday and Saturday.
The delegation included H.E. Mohammed Salem Al Dhaheri, Vice
President of the UAE Jiu-Jitsu Fed-
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eration, and a number
of members of the association.
H.H. Sheikh Saud
hailed the pioneering
efforts of the UAE JiuJitsu Federation to support the position of this
game among various
segments of the society
as the country was able
to occupy a prestigious
position on the global
map of this sport.
H.E. Al Dhaheri
extended thanks and
appreciation to H.H.
RAK Ruler for his support for athletes which
contributed to enhancing the country
achievements and successes globally.
RAK Ruler receives Polish Agriculture Minister
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received Jan Krzysztof
Ardanowski, Polish Minister of Agriculture and Rural Development, to
discuss investment and agricultural
opportunities and ways of increasing
joint cooperation in areas of trade
and tourism.
The Polish Minister lauded the
progress being witness by the emirate of Ras Al Khaimah and its
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promising economic sectors. He expressed his hope for broader friendship ties between Poland and the
UAE.
H.H. Sheikh Saud bin Saqr hosted
a luncheon banquet in honor of the
Polish guest.
Ruler of Ras Al Khaimah received Mana Al Shehhi “Sword of
Honor”
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received LieutenantColonel Mana Ahmed Mohammed
Al Saghir Al Shehhi, winner of the
Sword of Honor and the First Place
in the General and the First Class in

Academic Sciences from the 29th
Police College.
During the meeting, His Highness
RAK Ruler affirmed that the real
investment of the UAE is to invest
in the sons of the nation and qualify
them academically and practically
to contribute to the comprehensive
development process and to enhance
the country’s prestige at the regional
and international levels.
His Highness Ruler of Ras Al
Khaimah congratulated Al Shehhi
and his family for his excellence, encouraging him to continue to work
hard in the service of the nation, the
wise leadership and to contribute to
the stability and security of society.

driving force for the blessed development process, protecting national
gains and strengthening the country’s
leadership in many global indicators.
This statement came during the
announcement by the Federal Youth
Authority and Ras Al Khaimah Executive Council of the formation of
Ras Al Khaimah Youth Council. The
executive arm of the Emirates Youth

Council in the Emirate in a move to
support the Council’s efforts to better
communicate with all youth groups
and support their capacities in different sectors.
H.H. RAK Crown Prince added
that youth councils are no longer platforms for exchanging ideas only, but
have become a field for competing
for the creation of the best initiatives

Our youth are at the wise leadership expectation levels: RAK CP

His Highness Sheikh Mohammed
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of the Executive Council, expressed his confidence in the youth
and their ability to achieve the aspirations of the wise leadership in a race
against time to show their capabilities
in facing the challenges and serving
the country. Describing them as the
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and programs of work and translating them into qualitative outputs that
contribute to enhancing the youth
presence in the local and international
arenas. His Highness Sheikh Mohammed praised the leadership support
for enhancing the role of youth in the
service of the country and the efforts
of the Ministry of Youth Affairs to

raise the standards of youth work to
achieve leadership and global leadership.
Her Excellency Shamma bint Suhail bin Faris Al Mazrui, UAE Minister for Youth, stressed that youth are
the foundation of development and
community building. The importance
of youth councils lies in their being a

link that allows us to interact and enhance communication among youth
to enrich their experiences, develop
their abilities and skills, identify their
aspirations and explore ways to realize their hopes in order to prepare
them to become future leaders of our
nation and our future generations.”

His
Highness
Sheikh Mohammed
bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al
Khaimah and Chairman of the Executive
Council, witnessed
the launch of ‘Garden of All’ initiative
at Saqr Park in Ras Al
Khaimah in presence
of Her Excellency
Hessa bint Essa Bu
Hamaid, UAE Minister of Community
Development.
H.H. RAK Crown
Prince emphasized the importance
of promoting and consolidating the
innovation concept in order to improve the quality of life especially
for people of determination. It is
our duty to achieve a comprehensive and cohesive integration to
provide this society segment with
the necessary services. Taking into
consideration that providing a suitable environment for people of determination is an integral part of the
comprehensive development process in the UAE.
His Highness praised the efforts
of the Ministry of Community Development in this regard and its
initiative in providing people of determination friendly park in Ras Al

Khaimah and the role
of this social achievement in empowering
people of determination morally and its
impact on the rest of
public services and facilities.
Her Excellency Hessa bint Essa Bu Hamaid, UAE Minister of Community
Development, stressed that as part
of the celebrations for UAE Innovation Month, which drives us all to
look for smart exits, sophisticated
quality and innovative ideas that
serve all community segments. In
order to achieve bilateral happiness
and prosperity and keep pace with
the country’s march and aspiration

to achieve leadership and competition globally in various fields.
The event was attended by
Shaikh Abdullah bin Humaid Al
Qasimi, Chairman of His Highness
the Ruler of Ras Al Khaimah Office, Sheikh Arhamah bin Saud Al
Qasimi, Director of Media Section
at His Highness Ras Al Khaimah
Crown Prince Office, Directors of
local departments and officials.

Ras Al Khaimah Crown Prince witnessed the launch of
‘Garden of All’

9

munrakae

News

Issue No. 502 -March 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

RAK Crown Prince Visits Museum of the Future
His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of the Executive
Council, visited the Museum of
the Future, on the sidelines of the
World Government Summit.
H.H. Sheikh Mohammed bin
Saud highlighted the visions, aspirations and interest of the UAE’s
wise leadership to make the country an international center for creating the future of
the region and the
entire world, and
a source of related
solutions,
tools
and technologies,
through strengthening the culture
of innovation and
predicting the future, to build a better tomorrow for
future generations
and prepare for future challenges.
During his visit, His Highness
also learnt about the sections of
the museum, which is a center for
future innovation and a destination
for scientists, innovators and inventors from around the world. H.H.
RAK Crown Prince then listened

to a detailed explanation about the
museum’s sections and its ideas and
laboratories H.H. Sheikh Mohammed bin Saud said that the museum
is a beacon of knowledge and a destination for predicting the future, as
well as a key pillar of the country’s
future that will enable its youth to

enhance the country’s
pioneering
stature in science,
research and innovation, to achieve
the wise leadership’s visions.
H.H.
RAK
Crown Prince was
accompanied
by
Sheikh Abdullah
bin Humaid bin Abdullah Al Qasimi, Director of the
Ruler of Ras Al Khaimah’s Office,
Sheikh Arhama bin Saud bin Khalid
Al Qasimi, Director of the Media
Department of the Crown Prince
of Ras Al Khaimah’s Office, and a
number of officials.

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of the Judicial Council, has directed to entitle ‘Tolerance Section’ at the ‘Family Reform
and Guidance Section’ in Ras Al
Khaimah Courts Department in line
with the declaration of His High-

ness President Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, that year 2019
is ‘Year of Tolerance’. In order to
reduce family disputes and divorce
cases, resolve marital disputes in an
amicable way, based on the principles of tolerance and to avoid referral of family disputes as personal
status issues.

His Excellency Ahmed Mohammed Al Khattari, Chairman of Ras
Al Khaimah Courts Department,
explained that Tolerance Section is
concerned with dealing with marital
disputes and ending all types of disputes between the parties by mutual
consent and tolerance.

Crown Prince of Ras Al Khaimah directs to rename ‘Family
Reform and Guidance Section’ to ‘Tolerance Section’
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Ahmed bin Saud Al Qasimi inaugurates an Environmental
Sustainability Platform

Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Chairman of RAK Petroleum, inaugurated the Environmental Sustainability Platform entitled “Together Towards a Better
Environment 2019” organized by
Ministry of Education with the participation of students from different
educational zones in the country.
The event, which will showcase a
number of innovative student projects to maintain a clean and sustainable environment, aims at raising
students’ environmental awareness

and enhancing their commitment
to maintaining clean environment.
Free from industrial pollutants and
adopt best health practices for a
green and sustainable environment.
Sheikh Ahmed bin Saud Al Qasimi, accompanied by H.E. Saleh
Ahmed Al Shall, Advisor to His
Highness Ruler of Ras Al Khaimah,
H.E. Marwan Ahmed Al Sawaleh,
Undersecretary of Ministry of Education for Academic Affairs, and
Dr. Amna Abdullah Al Dahhak Al
Shamsi, Assistant Undersecretary of

Ministry of Education for Care and
Activities Sector, toured the participating student platforms, which
included innovative projects on air
purification system, intelligent irrigation system for plants, methods
of recycling waste and minimizing
polluting vehicles. In addition to a
number of activities aimed at enhancing students’ awareness of the
importance of preserving the environment.

Corniche Innovative Festival Kicks OFF

Under the patronage of His Highness
Sheikh Mohammed
bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al
Khaimah and Chairman of the Executive Council, and the
presence of Sheikh
Saqr bin Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Corniche Innovative
Festival was inaugurated. The Festival
which was organ-
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ized by the General Secretariat of
the Executive Council in Ras Al
Khaimah, took place from 15 to 21
February at Al Qawasim Corniche
in the Emirate, with participation of
several government and private entities under the direct supervision of
Ras Al Khaimah Police HQ.
Sheikh Saqr bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, who opened the festival praised the event with its in-

Issue No. 502 -March 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

novations and aspects. During his
tour in the exhibition that was held
as part of the Festival, Sheikh Saqr
bin Saud noted that the participated
innovations support the wise leadership provision which reflects in
providing the generation with sophisticated and high standard levels
of education.
This Festival involved participation of many government and

private institutions, in addition to
several schools of the Ministry of
Education represented by Ras Al
Khaimah Educational Zone, whose
students presented various national and scientific events that were
widely heard by the public.
Government entities and departments exhibited in 15 stands as well
as numerous contributions by individuals and private entities.

Saqr bin Khalid attends the closing ceremony of Ras Al
Khaimah Holy Quran Award

Under the patronage of H.H.
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah, Ras Al
Khaimah Holy
Quran Award organized a closing ceremony in
honor of the participants,
male
competitors,
sponsors and collaborators members of the
organizing committee
and the work team.
The ceremony was
attended by Sheikh
Saqr bin Khalid bin
Humaid Al Qasimi,
Chairman of Ras Al
Khaimah Foundation
for Holy Quran and Its
Sciences. In presence
of H.E. Ahmed Ibrahim Sabayan, Secretary-General
of Ras Al-Khaimah Holy Quran
Award, Chairman of the Supreme
Organizing Committee, members
of Board of Directors of the Foundation; a large crowd of sponsors
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and collaborators, Directors of federal and local government departments, officials, dignitaries, specialists, students and winners.
The number of winners in the
competition of Holy Quran and
Hadith competition and Psalms

of Al Dawood competition 55 contestants, the
New Muslims Contest 3
contestants and the best
research paper one contestant. Bringing the total
number of male winners
to 59 in the award, which
translated the vision of
wise leadership and directions of the country to
promote moderation and tolerance
in the hearts of contestants through
competitions and the community
through its activities and lectures
aimed at delivering a positive message to the community.
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RAK Municipality organizes Innovative Students Exhibition

Within the framework of the
joint cooperation between the
Ministry of Education and the
Ras Al Khaimah Municipality Department, coinciding with
Emirates Innovation Month and
activating Department’s role to
participate in this National Event.
H.E. Munther Mohammed bin
Shaker opened the mini innovative students’ exhibition in the
presences of Mohammed Jasim
Bu Al Hamam and Suad Bu
Laila, Directors of Customers’
Happiness Center and a number
of employees. The exhibition
which was organized by Innovation Team, Corporate Communications Office and
Human Resources Section included the work of innovative students from Al Hamham and Al Jazeera Al
Hamra Schools.
The Emirates Innovation Month reflects the UAE’s
drive to foster a culture of innovation in the community
and to create a generation of innovators who can make
a positive difference in human life, its future in particular and society in general. It also serves as a model
for cooperation and synergy between federal and local
government bodies and entities.
Such events aim to enhance the awareness of the community members of the importance of innovation and
its impact on the future, also encourage the students to
participate actively in UAE’s innovation process. 
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RAK Municipality launches a new electronic service ‘Ejar’

Ras Al Khaimah Municipality Department continuously
works to promote electronic services in line with the new strategy of the Municipality Department to ensure easy procedures
and facilitate services to customers who are the first target in
implementing the development requirements in the department.
His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, DirectorGeneral of Ras Al Khaimah Municipality Department, confirmed that RAK Municipality is moving forward with the
development and modernization of work progress to facilitate
services provided to public. His Excellency, pointed out that
the new electronic service ‘Ejar’ aims to provide a distinctive
real estate service under the umbrella of a safe environment that
preserves the rights of the parties on one hand and facilitates
dealing with the department. Where through implementing four
steps; the customer can complete his request in the required and
desired speed.

A coordination meeting between RAK Municipality and Abu
Dhabi Housing Authority

Ras
Al
Khaimah Municipality Department held
a coordination
meeting with
Abu
Dhabi
Housing Authority to discuss
issues
related ‘Baiti’
Initiative. 
The meeting was attended
by
Eng. Abdullah Samhan,
Executive
Director of Technical Affairs Sector, Mr. Mohammed Jassim Bu Al
Hamam, Director of Customers
Happiness Center along with GIS
staff, and a delegation from Abu
Dhabi Housing Authority. Where
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they discussed best practices to facilitate the opening of applications
for the spatial linkage initiative between all the housing entities in the
United Arab Emirates “Baiti”.
At the end of the meeting, Eng.

Abdullah Samhan appreciated the
visit, which will not only enhance
municipal services to serve the citizens but also facilitate achieving
the strategic objectives of the department.
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Barjeel at the ISGH Conference

Barjeel, Ras Al
Khaimah
Green
Building Regulations have been
defined as part of
the
International
Sustainable Governmental Housing
Conference held at
the American University-Dubai on
13 and 14 February.
The conference was
attended by Eng.
Anwar Hadi Faraj
and Eng. Waleed
Matar Al Ali.
Eng. Anwar Hadi Faraj, Manager
of Barjeel Project, presented a brief
summary of the regulations objectives and components as well as the
scope of the project. The summary
also included the implementation
plan and highlighting the local and
global references that were used to
develop the regulations. 

Eng. Anwar pointed out that attending such conferences comes
within the framework of enhancing
active participation in specialized
seminars and conferences to access
the latest studies, research and policies related to sustainable government housing in order to serve Ras
Al Khaimah Energy Efficiency and

Renewables Strategy 2040.
Sustainable housing is one of the
cornerstones of the country’s strategy to reduce energy consumption,
preserve the environment and protect natural resources to meet the
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs.

RAK Municipality organized
«Innovation in Tolerance» Workshop

As part of Year of
Tolerance
Courses
organized by Human
Resources
Section
at RAK Municipality, A workshop entitled “Innovation in
Tolerance” was held
at LaBelle Cafe in
Mina Al Arab- Ras Al
Khaimah, for a group
of employees.
Lecturer Abeer Wakeel, a training specialist addressed the
main objective of the
workshop, which is to
stimulate and develop
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human talent in the fields of creativity to develop qualifications and
educational skills. The lecturer also
talked about the concept of career
tolerance and how to navigate to a
better future for clients including
the elements of quality of life, the
importance of creating an innova-

tive work environment, the support
of technical side to study the size of
the compatibility of performance
among clients and employees. In
addition to, the pioneering strategic
practices in innovation to find quick
solutions, using mental engineering in building a network of new

customers for institutions based
on construction in the value of tolerance and finally provide a selfmonitoring system in a happier and
more tolerant environment.
The workshop was concluded by
distributing participation certificates to employees.

place your elbows near your body

you. Once it has been said: If you

The eye is one of the many bless-

close your eyes and appreciate the

RAK Municipality holds Workplace Eye Safety

As part of Ras Al Khaimah’s
strategic objectives in caring
for employees’ health and welfare & in cooperation with Al
Jaber Optical; Ras Al Khaimah Municipality Department
received the specialists Dua Al
Arar and Dana Hassan from
Al Jaber Optical.
Where Al Jaber Optical provided free employee examination and discount vouchers
of up to 25% for participants.
The event also included providing advice and awareness
leaflets for employees. Some
shared advices were: Keep
20-30 inches distance between you
and your screen, Set the head of
the screen to the level of your eyes,
straight your back while working,
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etc.

ings that Allah has bestowed on

want to know how blessed you are,
blessing of sight.
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