
�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد 505 ال�سنة الثالثة و الأربعون 

 رم�سان 1440 هـ يونيو » حزيران « 2019م

His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi 
meets Emirates Team champion of Khaliji 21

Issue No. 505 - 43rd Year 

  Ramadan 1440 - June 2019

A monthly cultural Magazine 
dealing with municipal affairs

 Municipality
 Magazine 





1

�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد 505 ال�شنة الثالثة و الأربع�ن - رم�شان 1440 هـ ي�ني� » حزيران « 2019م

اال�سرتاكات ال�سنوية

داخل الدولة:

للأفــــــــــــراد : 100 درهماً

للم�ؤ�ش�شـات :200 درهماً

خارج الدولة: 

للأفـــــــــــــــراد :150 درهماً

للم�ؤ�ش�شات : 225 درهماًً 

»هذه ال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«

املـــرا�ســـالت 

الإمارات العربية املتحدة

اإمارة راأ�س اخليمة 

دائــــــــــــرة البـــــلديـة 

�س.ب : 4  

هاتف البلدية : 2466666 07

فاك�س املجــــــــلة: 2333355 07

طبعت يف مطبعة النخيل

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

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

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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�صريورة الفرح

عند قدوم الأعياد )عيد الفطر- وعيد الأ�ضحى( تخ�ضر �ضريورة الفرح لتتغلغل يف امل�ضاعر 

العبادات  �ضهر  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  �ضيام  بعد  قد�ضية خا�ضًة  له  فالعيد  الأوراد،  و  النفو�س  و 

والطاعات. و ل ريب يف اأن �ضهر رم�ضان، �ضهٌر ا�ضتثنائي يف كل عام ملا يعنيه ال�ضوم، و ما يفرز 

هذا ال�ضهر من دللت ي�ضعى فيه امل�ضلم من خالل ال�ضوم اإىل اأن يكون اأكرث قربًا من رب العزة 

واجلاللة، و هذا التوجه يدفع امل�ضلم ليكون اأعمق فهمًا لأ�ضرار العبادة و اأ�ضرار احلياة.

كل ذلك ميهد اإىل املزيد من اإن�ضانية الإن�ضان و املزيد من الإخال�س و املزيد من امل�ضداقية، 

و املزيد من وقوف الإن�ضان اإىل جانب اأخيه الإن�ضان، و مل ل و �ضهر رم�ضان �ضهر الربكات و �ضهر 

النقية  الطاهرة  الأعمال  ليتوج  الفطر  عيد  ياأتي  ثم  بالآخر؟!  العميق  الإح�ضا�س  �ضهر  و  الرحمة 

بالفرح و ال�ضعادة، و باحلب و الود و الت�ضامح، و تلك �ضفات ل اأروع منها و ل اأجمل، خا�ضًة عندما 

تتما�ضى النظرية مع التطبيق، و هذا ما دعا اإليه ديننا احلنيف، الذي عك�س يف م�ضامينه �ضفات 

نفتخر بها و �ضمات نعتز مبا ت�ضيعه يف حياتنا من طماأنينة و ا�ضتقرار و حياة هانئة.

ُمبارك �ضهر رم�ضان الكرمي، و ُمبارك عيد الفطر، داعيًا اهلل عز وجل اأن يدمي ال�ضعادة على 

وطننا الغايل دولة الإمارات العربية املتحدة و اأن يجعل حا�ضرها و م�ضتقبلها مفعمان بالأعياد و 

املنعة و الرفعة و احلبور.

منذر حممد بن �شكر

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة يهنئ رئي�س الدولة و نائبه و حممد بن زايد و احلكام 

بحلول �شهر رم�شان

هناأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 

راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 

خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأخ���اه  اخليمة 

اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

 .. الف�ضيل  رم�����ض��ان  �ضهر  ح��ل��ول  مبنا�ضبة 

ل�ضموه  تربيكاته  و  تهانيه  اأطيب  عن  واأع��رب 

اأن  تعاىل  اهلل  �ضائاًل  املباركة  املنا�ضبة  بهذه 

يعيد هذه املنا�ضبة الكرمية على �ضموه مبوفور 

ال�ضحة والعافية.

كما هناأ �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 

اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي “رعاه اهلل” و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة و اإخوانهما 

اأ�ضحاب ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد 

حكام الإمارات. 

راأ�س اخليمة  ال�ضمو حاكم  و بعث �ضاحب 

اإىل  الف�ضيل  ال�ضهر  مبنا�ضبة  تهنئة  برقيات 

جمل�س  دول  ق��ادة  ال�ضمو  و  اجلاللة  اأ�ضحاب 

روؤ�ضاء وملوك  و  العربية  لدول اخلليج  التعاون 

الدول العربية والإ�ضالمية .. متمنيًا لهم موفور 

الرقي  من  املزيد  ول�ضعوبهم  والعافية  ال�ضحة 

العزة  والإ�ضالمية  العربية  ول��الأم��ة  والتقدم 

والرفعة.

�ضمو  هناأ  كما 

ال�������ض���ي���خ حم��م��د 

ب�����ن ����ض���ع���ود ب��ن 

القا�ضمي  ���ض��ق��ر 

راأ�����س  ع��ه��د  ويل 

�ضاحب  اخليمة.. 

ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ 

خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل 

“حفظه  ال���دول���ة 

و���ض��اح��ب  اهلل” 

ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ 

حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 

و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 

املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  و  امل�ضلحة 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واأولياء العهود 

ونواب احلكام. 

بهذه  تهنئة  برقيات  كذلك  �ضموه  وبعث 

املنا�ضبة املباركة اإىل اأ�ضحاب اجلاللة و ال�ضمو 

وملوك  روؤ���ض��اء  و  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ق��ادة 

الدول العربية والإ�ضالمية.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قنا�شل الدول العربية والإ�شالمية والأجنبية

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 

الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن 

ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 

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

ال�ضيافة  جم��ل�����س  يف  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ع��ه��د 

والإ�ضالمية  العربية  ال��دول  قنا�ضل  بخزام 

والأجنبية املعتمدين لدى الدولة الذين قدموا 

�ضهر  مبنا�ضبة  والتربيكات  التهاين  ل�ضموهما 

رم�ضان املبارك ، داعني اهلل العلي القدير اأن 

يعيدها على دولة الإمارات وهي تنعم باخلري 

والزدهار يف ظل قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 

اهلل” وعلى �ضموهما بال�ضحة والعافية وعلى 

والتقدم  الرقي  من  مبزيد  الإم���ارات  �ضعب 

باخلري  وال�ضالمية  العربية  الأم��ت��ني  وعلى 

والربكات.

وت���ب���ادل ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ح��اك��م راأ����س 

اخليمة وويل عهده خالل اللقاء مع القنا�ضل 

الأح���ادي���ث ال���ودي���ة و���ض��ب��ل ت��ع��زي��ز وت��وط��ي��د 

الإمارات  دولة  تربط  التي  الثنائية  العالقات 

بالدول ال�ضقيقة وال�ضديقة.

كما تقبل �ضموهما التهاين من وفد جمعية 

الإمارات للمحامني والقانونيني برئا�ضة خليفه 

بن هويدن الكتبي ع�ضو جمل�س اإدارة اجلمعية 

ووفد اإذاعة راأ�س اخليمة برئا�ضة حممد غامن 

ووجهاء  اأعيان  ومن  الإذاع��ة  مدير  م�ضطفى 

البالد وكبار امل�ضوؤولني ورجال الأعمال واأبناء 

واملواطنني  والإ���ض��الم��ي��ة  العربية  اجلاليات 

�ضموه  لتهنئة  توافدوا  الذين  القبائل  واأبناء 

بحلول ال�ضهر الف�ضيل.

وتقدم اجلميع بالدعاء اإىل اهلل عز وجل 

�ضاحب  على  املباركة  املنا�ضبة  هذه  يعيد  اأن 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة “حفظه اهلل” مبوفور ال�ضحة والعافية 

�ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وعلى 

العربية  والأمتني  الإم��ارات  و�ضعب  القا�ضمي 

والإ�ضالمية باليمن واخلري والربكات.

ح�ضر ال�ضتقبالت ال�ضيخ خالد بن �ضعود 

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

بن  �ضقر  وال�ضيخ  والتطوير  ال�ضتثمار  مكتب 

ال�ضيوخ  من  وعدد  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود 

وكبار امل�ضوؤولني.
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مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة يرتاأ�س وفد لتهنئة 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي بال�شهر الف�شيل

�ضكر  ب��ن  حممد  منذر  �ضعادة  ت��راأ���س 

وفد  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  عام  مدير 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة الذي قدم لتهنئة 

�ضقر  ب��ن  ���ض��ع��ود  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 

القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 

بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  اخليمة 

راأ���س  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود 

ال�ضيافة بخزام والذين  اخليمة يف جمل�س 

وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  ل�ضموهما  ق��دم��وا 

داع��ني   ، امل��ب��ارك  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة 

دول��ة  على  يعيدها  اأن  القدير  العلي  اهلل 

الإم��ارات وهي تنعم باخلري والزده��ار يف 

بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  قيادة �ضاحب  ظل 

“حفظه اهلل”  زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

وعلى  والعافية  بال�ضحة  �ضموهما  وعلى 

والتقدم  الرقي  من  مبزيد  الإم��ارات  �ضعب 

باخلري  وال�ضالمية  العربية  الأمتني  وعلى 

ووجهاء  اإىل  بالإ�ضافة  ه��ذا   ، وال��ربك��ات 

الأع��م��ال  ورج���ال  امل�ضوؤولني  وك��ب��ار  ال��ب��الد 

واأب���ن���اء اجل��ال��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة والإ���ض��الم��ي��ة 

توافدوا  الذين  القبائل  واأبناء  واملواطنني 

لتهنئة �ضموه بحلول ال�ضهر الف�ضيل.
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حاكم راأ�س اخليمة قواتنا امل�شلحة رمز للولء والعطاء

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 

القا�ضمي ع�ضو  �ضعود بن �ضقر 

امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م راأ����س 

امل�ضلحة  ال��ق��وات  اأن  اخل��ي��م��ة 

لدولة الإمارات العربية املتحدة 

الأول حلماية  الدرع  اأنها  اأثبتت 

الوطن ومكت�ضباته من كل معتٍد 

وباٍغ . جاء ذلك يف كلمة ل�ضموه 

الوطن  درع  جملة  عرب  وجهها 

القوات  توحيد  ذكرى  مبنا�ضبة 

امل�����ض��ل��ح��ة ف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����ض��ه��ا: 

 43 ال�  بالذكرى  اليوم  »نحتفل 

والتي  امل�ضلحة  قواتنا  لتوحيد 

عن  للدفاع  درعا  و�ضتظل  كانت 

والعطاء  ل��ل��ولء  ورم���زًا  ال��وط��ن 

وم�ضنعًا  والحت����اد  والن��ت��م��اء 

ل���ل���رج���ال وم���ف���خ���رة ل�����ض��ع��ب 

توحيد  اأن  حيث   .. الإم�����ارات 

ال�ضاد�س  يف  امل�ضلحة  ق��وات��ن��ا 

حتت   1976 ع����ام  م���اي���و  م���ن 

و�ضعار  واح��د  وعلم  واح��دة  مركزية  قيادة 

اأن  اأج��ل  تاريخيًا من  ق��رارًا  �ضكل   .. واح��د 

دولتنا  لأمن  ركيزة  امل�ضلحة  قواتنا  ت�ضبح 

على  للحفاظ  رئي�ضيًا  وداعمًا  وا�ضتقرارها 

مكت�ضبات الوطن وم�ضرية التنمية والتطوير 

الإمارات  دولة  الغايل  وطننا  يف  والتحديث 

العربية املتحدة«.

الإمارات  لدولة  امل�ضلحة  القوات  اأثبتت 

حلماية  الأول  ال��درع  اأنها  املتحدة  العربية 

وباٍغ،  معتٍد  كل  من  ومكت�ضباته  الوطن  هذا 

للدفاع  امل�ضتعدون  الرجال  م�ضنع  فهناك 

عن وطنهم بكل غاٍل ونفي�س وبف�ضل اهلل ثم 

والذي  وال�ضالم  بال�ضتقرار  ننعم  بف�ضلهم 

هو ركيزة اأ�ضا�ضية لتنميتنا عرب الزمن.

امل�ضلحة  ال��ق��وات  حتققه  مب��ا  ف��خ��ورون 

اخلليجي  حميطنا  يف  احل���ق  م��ي��ادي��ن  يف 

ملد  رجالنا  اأي���ادي  ت�ضلها  بقعة  اأي  يف  بل 

من  اأدل  وم��ا  واملظلوم  للمحتاج  العون  يد 

قواتنا  اكت�ضبته  ال��ذي  الح���رام  اإل  ذل��ك 

بها خارج  ا�ضطلعت  التي  املهام  مل�ضلحة يف 

وكفاءة  اأخ��الق  من  به  متيزت  ومبا  الوطن 

الظروف  كل  يف  العمل  على  وق��درة  عالية 

والبيئات وقد اأثبت رجالنا مبا ل يدع جماًل 

�ضواًء  العالية  وحرفيتهم  جدارتهم  لل�ضك 

ال�ضالم  حفظ  يف  اأو  الأ�ضقاء  م�ضاعدة  يف 

وامل�����ض��اع��دة يف مناطق  ال��دول��ي��ني  والأم����ن 

ليقدموا  وال��ك��وارث  واحل���روب  ال��ن��زاع��ات 

بذلك �ضورة م�ضرفة لأبناء الإمارات.

امل�ضلحة  قواتنا  ت�ضهده  ال��ذي  والتطور 

بقيادة اأخي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 

�ضعى  الذي  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

حلماية  املكني  الدرع  باإعتبارها  لتطويرها 

الوطن، ومتثل ذلك يف اأخي �ضاحب ال�ضمو 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ 

اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 

اأوىل  حيث   .. امل�ضلحة  للقوات 

الب�ضرية  بالكوادر  بالغًا  اهتماًما 

ال��ق��وات نحو  ودف��ع م�ضرية ه��ذه 

مراتب متقدمة والتي ي�ضار اإليها 

يف  تقدمه  م��ا  يف  بالبنان  ال��ي��وم 

�ضاحات القتال من اأجل ال�ضرعية 

والعدل واإحقاق احلق.

الت�ضحيات  عنا  تغيب  ول��ن 

التي قدمها �ضهداء الوطن الذين 

�ضطروا ق�ضة بطولية للدفاع عن 

وجه  يف  بوقوفهم  ال��وط��ن  ه��ذا 

على  جم���دًدا  ل��ي��وؤك��دوا  املعتدين 

�ضجاعة رجال الإمارات و�ضعيهم 

نن�ضى  ل  ك��م��ا  احل����ق،  لإح���ق���اق 

جنودنا يف ميادين القتال يكملون 

حتى  ال�ضهداء  اخوانهم  م�ضرية 

ال�ضرعية  وت��رج��ع  الن�ضر  يتم 

ال�ضقيق  ال��ي��م��ن  وي��ن��ع��م  لأه��ل��ه��ا 

بالأمن والأمان.

القوات  لتوحيد   43 الذكرى  ومبنا�ضبة 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  امل�ضلحة 

اأخي  اإىل  بالتهنئة  اأتقدم  اأن  اإل  ي�ضعني  ل 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 

اهلل”القائد  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

�ضاحب  واأخ���ي   ، امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى 

مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

�ضاحب  واأخ��ي  اهلل” ،  “رعاه  دب��ي  حاكم 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

حكام  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة 

امل�ضلحة  القوات  يف  اأبنائي  واإىل  الإم��ارات 

اهلل  راج��ي��ًا  الإم������ارات  دول���ة  �ضعب  واإىل 

بالأمن  الدولة  على  مين  اأن  القدير  العلي 

والزدهار والعزة.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري بلجيكا

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري البو�شنة والهر�شك

�ضاحب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 

ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن 

ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر 

حاكم  الأعلى  املجل�س 

راأ�س اخليمة يف ق�ضر 

�ضقر  مب��دي��ن��ة  ���ض��م��وه 

بير  �ضعادة  حممد  بن 

مملكة  �ضفري  ك��ال���س 

ال��دول��ة  ل���دى  بلجيكا 

الذي قدم لل�ضالم على 

ت�ضلمه  مبنا�ضبة  �ضموه 

مهام عمله اجلديد.

���ض��اح��ب  رح����ب  و 

ال�����ض��م��و ح��اك��م راأ�����س 

اخل���ي���م���ة ب��ال�����ض��ف��ري 

متمنيًا له التوفيق و النجاح يف اأداء مهام 

عمله مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة 

الإمارات ومملكة بلجيكا.

ال�ضركات  116 من  اأن  بالذكر  جدير 

امل��ج��الت  يف  املتخ�ض�ضة  البلجيكية 

ال����ض���ت�������ض���ارات الإداري���������ة وال��ت��ق��ن��ي��ة 

التجارة  �ضركات  اإىل  اإ�ضافة  والت�ضويقية 

اإم��ارة  م��ن  تتخذ  وال�ضتثمارية  العامة 

تعزيز  ب��ه��دف  لها  م��ق��رًا  اخليمة  راأ����س 

منطقة  و  اخلليجية  لالأ�ضواق  و�ضولها 

ال�ضرق الأو�ضط و ال�ضتفادة من الفر�س 

ال�ضتثمارية واخلدمات والت�ضهيالت التي 

تقدمها مناطق راأ�س اخليمة القت�ضادية 

لل�ضركات ال�ضتثمارية.

ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 

�ضقر  ب���ن  ���ض��ع��ود  ال�����ض��ي��خ 

املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي 

اخليمة،  راأ�س  الأعلى حاكم 

���ض��م��وه مب��دي��ن��ة  يف ق�����ض��ر 

�ضعادة   ، حممد  ب��ن  �ضقر 

�ضريف مويكا نوفيت�س �ضفري 

جمهورية البو�ضنة والهر�ضك 

ل��ل�����ض��الم على  ال����ذي ق����دم 

ملهام  ت�ضلمه  مبنا�ضبة  �ضموه 

عمله اجلديد يف الدولة.

ال�ضمو  �ضاحب  ورح���ب 

ح����اك����م راأ�����������س اخل���ي���م���ة 

التوفيق  له  بال�ضفري، متمنيًا 

م��ه��ام  اأداء  يف  وال���ن���ج���اح 
الإمارات والبو�ضنة والهر�ضك.عمله مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة 
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حاكم راأ�س اخليمة يفتتح جامع ال�شيخ �شلطان بن �شقر القا�شمي

بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  افتتح 

�ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 

راأ�س اخليمة  جامع املغفور له ال�ضيخ �ضلطان 

بن �ضقر القا�ضمي مبنطقة النخيل.

راأ����س  ح��اك��م  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  واأ����ض���اد 

الذي  والرعاية  والدعم  بالهتمام  اخليمة 

ال�ضمو  بقيادة �ضاحب  الإمارات  دولة  توليه 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

“حفظه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 

اآل  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

ورعايتها  امل�ضاجد  لعمارة  امل�ضلحة  للقوات 

والتي اأ�ضبحت حمل تقدير واإعجاب للجميع 

ملا متثله من منارات للعلم والقيم الإ�ضالمية 

التي متثل الدولة وجمتمعها.

اهلل  ببيوت  الهتمام  “ اإن  �ضموه  وقال 

علينا  واج��ب  ه��و  امل�ضاجد  وع��م��ارة  تعاىل 

والعلم  والعبادة  للهداية  مركز  فهي  جميعا 

اإىل  اإ�ضافة  امل�ضلم،  املجتمع  يف  واملعرفة 

الواعية  الأج��ي��ال  تن�ضئة  يف  املهم  دوره���ا 

ب��دي��ن��ه��ا وامل���درك���ة ل��واج��ب��ه��ا ن��ح��و ال��وط��ن 

واملجتمع«. 

وقام �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 

ب���اإزاح���ة ال�����ض��ت��ار ع��ن ال��ل��وح��ة ال��ت��ذك��اري��ة 

حتفة  يعترب  ال��ذي  اجل��ام��ع  لفتتاح 

ال�ضبعة  بالقبب  هند�ضية  معمارية 

وال��ذي  امل�ضجد  �ضقف  ت�ضكل  ال��ت��ي 

العمارة  من��ط  خاللها  م��ن  يحاكي 

يحتل  اأن���ه  كما  وروح��ه��ا  العثمانية 

موقعًا ا�ضراتيجيًا يف القلب الناب�س 

واملركز التجاري ملدينة راأ�س اخليمة 

�ضمن منطقة النخيل احليوية.

ل�  يت�ضع  ال���ذي  اجل��ام��ع  و���ض��ي��د 

باإ�ضراف الهيئة العامة  3200 م�ضل 
والأوق��اف، حيث  الإ�ضالمية  لل�ضوؤون 

وم�ضلى  خدمية  مرافق  من  يتكون 

اإىل  م�ضلية   380 ل���  يت�ضع  للن�ضاء 

للو�ضوء  واأماكن  مياه  دورات  جانب 

و�ضكن لالإمام واآخر للموؤذن.
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�شعود القا�شمي ي�شهد تخريج 429 طالبا وطالبة من كليات التقنية يف راأ�س اخليمة

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 

راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 

بناء م�ضتقبل  ال�ضباب يف  اأهمية دور  اخليمة 

الدولة وتعزيز مكانتها على اخلارطة الدولية 

بالعلم  مت�ضلحني  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 

والقيادة  للوطن  وال��وف��اء  وال���ولء  واملعرفة 

بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الر�ضيدة 

اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

و�ضاحب  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 

للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

امل�ضلحة. 

وقال �ضموه - يف كلمته خالل احلفل الذي 

راأ�س اخليمة   العليا يف  التقنية  نظمته كليات 

عددها  والبالغ   2018 العام  دفعة  لتخريج 

�ضاهمت  “ لقد   :  - وطالبة  طالبًا   /429  /

من  الإم���ارات  دول��ة  لقيادة  احلكيمة  الروؤية 

متكني الكفاءات الوطنية والطاقات الب�ضرية 

وقيادة  الدولة  م�ضتقبل  �ضياغة  املواطنة من 

م�ضرية التنمية ال�ضاملة نحو اآفاق اأرحب من 

حتقيق  ا�ضتطاعت  التي  الوطنية  الإجن��ازات 

تطلعات القيادة وتلبية طموحات ال�ضعب من 

العملية  بتطوير  والرعاية  الهتمام  خ��الل 

من  ك��اف��ة  الإم��ك��ان��ات  وت�ضخري  التعليمية 

اأف�ضل  وفق  مثالية  تعليمية  بيئة  توفري  اأج��ل 

املتغريات  مع  تتما�ضى  العاملية  املمار�ضات 

الكبرية  التكنولوجيا  والتطورات  املت�ضارعة 

التي ي�ضهدها العامل«.

دول����ة  “ ن��ع��ت��ز يف  ����ض���م���وه  واأ������ض�����اف 

وطنية  تعليمية  موؤ�ض�ضة  ب��وج��ود  الإم����ارات 

التي  العليا  التقنية  كليات  بحجم  رائ���دة 

على  ق��ادرة  متكاملة  م�ضتقبلية  روؤي��ة  متتلك 

التحديات  وم��واج��ه��ة  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضرف 

وريادتها  ال��دول��ة  مكانة  وتر�ضيخ  ال��ق��ادم��ة 

بالإ�ضافة  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف 

بكفاءات  الدولة  قطاعات  خمتلف  رفد  اإىل 

تطبيقية  ومهارات  علمية  وامكانات  وطنية 

وتكنولوجية عالية«.

وهناأ �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 

اخل��ري��ج��ني ع��ل��ى ث���م���رة ج��ه��وده��م خ��الل 

بالنجاح  تكللت  وال��ت��ي  املا�ضية  ال�����ض��ن��وات 

والتفوق .. متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح 

يف خدمة وطنهم. 

واطلع �ضموه - على هام�س احلفل الذي 

وزير  الهاملي  ثاين  بن  نا�ضر  معايل  ح�ضره 

املوارد الب�ضرية والتوطني رئي�س جممع كليات 

عبداللطيف  الدكتور  و�ضعادة  العليا  التقنية 

العليا  التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�ضام�ضي 

كليات  م��دي��ر  الأن�����ض��اري  يحيى  وال��دك��ت��ور 

كبار  م��ن  وع���دد  اخليمة  راأ����س  يف  التقنية 

“اجليل  خطة  تفا�ضيل  على   - امل�����ض��وؤول��ني 

الرابع “ للكليات وهو ما اأطلقت عليه كليات 

على  بالعتماد  اخلم�ضني”  “قفزة  التقنية 

ثالث ركائز اأ�ضا�ضية تتعلق بتخريج القيادات 

للجميع”  “التعليم  م��ب��داأ  ت��وف��ري  و  الفنية 

ير�ضم  مبا  اأع��م��ال  ورواد  �ضركات  وتخريج 

�ضورة جديدة للكليات م�ضتقباًل.

وعرب معايل نا�ضر بن ثاين الهاملي عن 

�ضعادته بت�ضريف �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود 

بن �ضقر القا�ضمي حفل تخريج طلبة كليات 

التقنية يف راأ�س اخليمة والذي يعك�س مكانة 

وحر�ضها  احلكيمة  قيادتنا  ل��دى  الإن�����ض��ان 

مراحل  جميع  يف  وبناتها  �ضبابها  دعم  على 

متيزهم وجناحهم حيث ميثل ح�ضور �ضموه 

حافزا لطلبة الكليات للم�ضي قدمًا يف م�ضرية 

والإب��داع  اجلهد  بذل  على  واحلر�س  التميز 

الوطن،  امل�ضتقبلية خلدمة  عملهم  مواقع  يف 

“ للكليات  الرابع  اجليل  “خطة  اإىل  م�ضريا 

والتي ترجم توجهات القيادة يف اإعداد اأبناء 

وتوؤكد  امل�ضتقبل  مع حتديات  للتعامل  الوطن 

اأن كل عن�ضر اإماراتي هو ثروة حقيقية.

اأم��ن��اء  جمل�س  بكلمة  احل��ف��ل  وا�ضتهل 

�ضعادة  األقاها  والتي  العليا  التقنية  كليات 

اأن  .. موؤكدًا  ال�ضام�ضي  الدكتور عبداللطيف 

حفل التخريج هو احتفاء بالإن�ضان الإماراتي 

اأمانة  العليا  التقنية  كليات  تتحمل  ال��ذي 

اإعداده ومتكينه من مهارات امل�ضتقبل ليكون 

اإ�ضافة نوعية للوطن.

وت���ق���دم ال��دك��ت��ور ال�����ض��ام�����ض��ي - ب��ه��ذه 

والعرفان  ال�ضكر  اآي��ات  باأ�ضمى   - املنا�ضبة 

للقيادة احلكيمة وعلى راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
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ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  “حفظه اهلل”و�ضاحب 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى  نهيان ويل عهد 

للقوات امل�ضلحة و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود 

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

حاكم راأ�س اخليمة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 

لكليات  الكبري  لدعمهم  الإم�����ارات  ح��ك��ام 

التقنية العليا طيلة م�ضريتها التي متتد لأكرث 

دوره��ا  اأداء  م��ن  مكنها  مم��ا  ع��ام��ا   30 م��ن 

بجدارة والوفاء بعدها باأمانة. 

نحو  تقفز  التقنية  كليات  اإن  واأ���ض��اف 

امل�ضتقبل “قفزة اخلم�ضني” بنهجها اجلديد 

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقه  ال��ذي 

خطة  يف  جت�ضد  وال��ذي  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 

“اجليل الرابع”، مع توجيهات �ضموه بتطبيق 
وثيقة  م��ن  ال�ضاد�س  للبند  التقنية  كليات 

اجلامعات  بتحويل  واملعني  “اخلم�ضني” 
حرة  اإبداعية  اقت�ضادية  ملناطق  والكليات 

ت�ضمح للطلبة مبمار�ضة الن�ضاط القت�ضادي 

والإبداعي مما ميكن اجلامعات من تخريج 

هو   2019 فالعام  اأع��م��ال،  واأرب���اب  �ضركات 

روؤى  وف��ق  للكليات  ج��دي��دة  اإن��ط��الق��ة  ع��ام 

�ضباب  لتمكني  احلكيمة  القيادة  وتوجهات 

���ض��ن��اع��ة فر�ضهم  م��ن  الإم������ارات  وف��ت��ي��ات 

اإىل  م�ضريًا  امل�ضتقبل،  حت��دي��ات  وم��واج��ه��ة 

ثالث  على  تقوم  الرابع”  “اجليل  خطة  اأن 

ركائز اأ�ضا�ضية ت�ضمل تخريج ال�ضركات ورواد 

و  الفنية”  “القيادات  تخريج  و  الأع��م��ال 

حتقيق مبداأ “التعليم للجميع«.

ا�ضت�ضراف  اأن  ال�ضام�ضي  الدكتور  وذكر 

ومنظومة  الر�ضيدة  قيادتنا  نهج  امل�ضتقبل 

الطموحات  لتواكب  تطور م�ضتمر  التعليم يف 

وتكون يف م�ضتوى التوقعات، ويف ظل احلر�س 

على الريادة والتناف�ضية، تبقى دولتنا احلبيبة 

فكما  الأ�ضيلة،  قيمها  على  وبقوة  م�ضتندة 

الطالبية  الكفاءات  بتخريج  الكليات  تهتم 

تويل اأهمية اأي�ضا لبناء �ضخ�ضياتهم ليكونوا 

معتزين بقيمهم وهويتهم وفخورين بوطنهم.

ثم اأعلن الدكتور ال�ضام�ضي با�ضم جمل�س 

من  جديدة  دفعة  تخريج  عن  الكليات  اأمناء 

اخليمة  راأ���س  يف  العليا  التقنية  كليات  طلبة 

من  خريجات  و305  خريجًا   124 وعددهم 

عددهم  اإجمايل  والبالغ   2018 العام  دفعة 

م�ضتوى  ع��ل��ى  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج��ا   4591
خريجونا  اأكمل  حيث   ،16 ال�  الكليات  فروع 

ال�ضهادة  على  وح�ضلوا  بنجاح  درا�ضتهم 

اجلامعية بجدارة وا�ضتحقاق.

م��ن ث��م األ��ق��ى ال��ط��ال��ب ع��ب��دال��رح��م��ن 

فيها  عرب  والتي  اخلريجني،  كلمة  ال�ضحي 

الر�ضيدة  للقيادة  والتقدير  ال�ضكر  بالغ  عن 

ل��دع��م��ه��ا ل�����ض��ب��اب وف��ت��ي��ات الإم������ارات مما 

اأو�ضلهم للنجاح والتفوق العلمي، موؤكدًا اأنهم 

والوعد  العهد  على  باقون  الإم���ارات  اأب��ن��اء 

لقيادته  وال��ولء  والوفاء  للوطن  بالإخال�س 

احلكيمة، و�ضيرجمون ذلك بالعمل والإبداع 

يف �ضوق العمل لي�ضاهموا يف التنمية والبناء.

�ضاحب  بح�ضور  �ضعادتهم  اأك���دوا  كما 

ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي حلفل 

حتقيق  يف  ي�ضاركوا  اأن  متمنني   .. تخرجهم 

خطط التطوير يف اإمارة راأ�س اخليمة.
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حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 306 �شجناء مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك

�شعود القا�شمي ي�شدر قرارا بت�شكيل جمل�س اإدارة “نادي راأ�س اخليمة«

اأمر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

�ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو 

راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

اخل��ي��م��ة ب���الإف���راج ع��ن 306 

املوؤ�ض�ضة  ن���زلء  م��ن  �ضجينًا 

العقابية والإ�ضالحية يف راأ�س 

اخليمة ممن �ضدرت بحقهم 

بالإدانة  ونهائية  باتة  اأحكام 

اخليمة  راأ������س  حم��اك��م  م���ن 

جميع  ب�����ض��داد  �ضموه  وتكفل 

املرتبة  امل��ال��ي��ة  الل��ت��زام��ات 

الأح��ك��ام  تلك  ج���راء  عليهم 

�ضهر  ح��ل��ول  مبنا�ضبة  وذل���ك 

رم�ضان املبارك.

اإطار  الأمر يف  وياأتي هذا 

حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  حر�س 

راأ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى اإع��ط��اء 

ال�ضجناء املفرج عنهم فر�ضه 

وللتخفيف من  لبدء حياة جديدة  اأخرى 

معاناة اأ�ضرهم.

�ضعود  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  ووج��ه 

بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة 

رئي�س جمل�س الق�ضاء باتخاذ الإجراءات 

الالزمة لتنفيذ اأمر �ضاحب ال�ضمو حاكم 

امل�ضمولني  ع��ن  ب��الإف��راج  اخليمة  راأ����س 

العقابية  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ن���زلء  م��ن  بالعفو 

راأ�س اخليمة وبالتن�ضيق  والإ�ضالحية يف 

اخليمة  راأ�س  ل�ضرطة  العامة  القيادة  مع 

قبل بداية ال�ضهر الف�ضيل.

من جانبه قال �ضعادة امل�ضت�ضار ح�ضن 

راأ�س  لإمارة  العام  النائب  �ضعيد حميمد 

�ضاحب  مكرمة  اإن  اخليمة 

ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 

ال��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����س 

اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى 

املحكوم  بع�س  ع��ن  بالعفو 

حر�س  اإط��ار  يف  ياأتي  عليهم 

امل�ضمولني  منح  على  �ضموه 

ب��ال��ع��ف��و ال��ف��ر���ض��ة مل���ع���اودة 

املجتمع  ن�ضيج  يف  الن��دم��اج 

اإدخ��ال  على  �ضموه  وح��ر���س 

قلوب  اإىل  والبهجة  ال�ضرور 

عائالت املفرج عنهم وذويهم 

يف هذا ال�ضهر الف�ضيل.

وت���وج���ه ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 

ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  بال�ضكر 

�ضقر  ب���ن  ���ض��ع��ود  ال�����ض��ي��خ 

ال�ضامي  اأمره  على  القا�ضمي 

الذي اأدخل البهجة وال�ضعادة 

اللتقاء  تنتظر  التي  الأ���ض��ر  نفو�س  يف 

بذويها .. كما توجه بال�ضكر اإىل �ضمو ويل 

عهد راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س الق�ضاء 

والتي  وامل�ضتمرة  الدائمة  متابعته  على 

راأ�س  يف  والق�ضاء  العامة  للنيابة  يوليها 

اخليمة.

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 

بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى 

ت�ضكيل  ب�ضاأن  ق��رارًا  اخليمة  راأ�س  حاكم 

جمل�س اإدارة نادي راأ�س اخليمة الريا�ضي 

الثقايف برئا�ضة الدكتور عبدالرحيم عبد 

اللطيف ال�ضاهني. 

النادي  ي�ضم  اأن  على  القرار  ون�س 

عتيق  ع���دن���ان  م���ن  ك���ال  ع�����ض��وي��ت��ه  يف 

ح�ضن  وعلي  الكا�س  علي  و�ضعيد  ال�ضحي 

امل��ط��وع  خمي�س  واإب��راه��ي��م  امل��ن�����ض��وري 

وعبداهلل علي العبار وحممد علي حمادي 

و�ضيخة حممد اخلاطري و�ضلطانه حممد 

وابت�ضام  املرزوقي  علي  وح�ضن  احلب�ضي 

املهري وفي�ضل عبداللطيف خليفة. 

يختار  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���رار  ن�����س  ك��م��ا 

من  اأع�����ض��ائ��ه  ب��ني  م��ن  الإدارة  جمل�س 

ي�ضغل املنا�ضب الإدارية والفنية الالزمة 

اجتماعاته  الإدارة  يعقد جمل�س  اأن  على 

للنادي  الأعلى  الرئي�س  طلب  على  بناء 

ذلك  راأى  كلما  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو 

منا�ضبًا.

الإدارة  جم��ل�����س  ق�����رارات  وت�����ض��در 

ب��اأغ��ل��ب��ي��ة الأع�����ض��اء ويف ح���ال ت�����ض��اوي 

الأ����ض���وات ي��رج��ح اجل��ان��ب ال����ذي فيه 

جمل�س  رئي�س  اأو  للنادي  الأعلى  الرئي�س 

يتوىل  فيما   .. الأح���وال  ح�ضب  الإدارة 

اإدارة  على  الإ����ض���راف  الإدارة  جمل�س 

النادي ون�ضاطاته ويتوىل الرئي�س الأعلى 

ال�ضنوية  النادي  ميزانية  على  امل�ضادقة 

.. كما ويرفع املجل�س عرب الرئي�س الأعلى 

تقاريره اإىل �ضاحب ال�ضمو احلاكم اأو من 

�ضنتني  ملدة  املجل�س  وي�ضتمر  عنه  ينوب 

من تاريخه.
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حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو 

ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 

حممد  ال�ضيخ  �ضمو  وبح�ضور 

القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  بن 

و�ضمو  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل 

اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ 

نهيان وزير اخلارجية والتعاون 

اأع��م��ال  ان��ط��ل��ق��ت   .. ال����دويل 

ملتقى   “ م��ن  الأوىل  ال����دورة 

املوؤ�ض�ضة  تنظمها  “ التي  فخر 

بالتعاون  لل�ضباب  الحت��ادي��ة 

م���ع ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة 

والحتياطية.

�ضمو   .. امل��ل��ت��ق��ى  ح�����ض��ر 

بن  حم��م��د  ب��ن  ذي���اب  ال�ضيخ 

دائ��رة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

اأب��وظ��ب��ي وم��ع��ايل  ال��ن��ق��ل يف 

اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�ضيخ 

واللواء  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان 

بن  اأحمد  ال�ضيخ  طيار  الركن 

نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون 

الوطنية  اخلدمة  هيئة  رئي�س 

والحتياطية وال�ضيخ اأحمد بن 

�ضعود بن �ضقر القا�ضمي رئي�س هيئة راأ�س 

�ضلطان  بن  زايد  وال�ضيخ  للبرول  اخليمة 

بن خليفة اآل نهيان.

اأحمد  م��ع��ايل   .. امللتقى  ح�ضر  كما 

جمعة الزعابي وزير �ضوؤون املجل�س الأعلى 

ومعايل  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزارة  يف  لالحتاد 

ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي��ر 

�ضهيل  ومعايل  اخلارجية  لل�ضوؤون  الدولة 

ب��ن حم��م��د ف���رج ف��ار���س امل���زروع���ي وزي��ر 

الطاقة وال�ضناعة ومعايل حممد بن اأحمد 

البواردي وزير دولة ل�ضوؤون الدفاع ومعايل 

الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة 

وتنمية املعرفة ومعايل ح�ضة بنت عي�ضى بو 

حميد وزيرة تنمية املجتمع ومعايل الدكتور 

اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�ضي 

وزير دولة ل�ضوؤون التعليم العايل واملهارات 

املتقدمة ومعايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد 

اجلابر وزير دولة ومعايل �ضما بنت �ضهيل 

ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��رة  امل��زروع��ي  فار�س  بن 

ال�ضباب ومعايل زكي اأنور ن�ضيبة وزير دولة 

وزيرة  الأم��ريي  يو�ضف  بنت  �ضارة  ومعايل 

دول��ة وع��دد م��ن ال�ضيوخ وال����وزراء واأك��رث 

الوطنية  اخلدمة  منت�ضبي  من   5000 من 

والقوات امل�ضلحة ووفود �ضبابية من خمتلف 

اأنحاء الدولة.

زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  واأك���د 

اأن  املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريح  يف  نهيان  اآل 

اخلدمة  منت�ضبي  م��ن  الإم�����ارات  �ضباب 

والإخال�س  للعطاء  ملهمة  مناذج  الوطنية 

والت�ضحية يف �ضبيل الوطن واحلر�س على 

�ضموه  وقال   .. واإجنازاته  مكت�ضباته  �ضون 

الهمم  ملتقى  هو  فخر”  ملتقى   “ اإن   “

برعاية حممد بن زايد .. ويل عهد راأ�س اخليمة وعبداهلل بن زايد ي�شهدان

 » ملتقى فخر « 
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الذين  الوطن  ل�ضباب  العالية 

ومثابرتهم  بعطائهم  تتوا�ضل 

واج��ت��ه��اده��م م�����ض��رية ري���ادة 

وطننا املعطاء « .

امللتقى  اأع���م���ال  وب�����داأت 

�ضما  مل��ع��ايل  تقدميية  بكلمة 

بنت �ضهيل بن فار�س املزروعي 

رحبت فيها باحل�ضور يف هذا 

املوؤ�ض�ضة  تنظمه  الذي  امللتقى 

بالتعاون  لل�ضباب  الحت��ادي��ة 

الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  م��ع 

والحتياطية.

�ضمو  األقى   .. ذل��ك  عقب 

ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي 

ويل عهد راأ�س اخليمة كلمة رئي�ضية حتدث 

فيها �ضموه عن م�ضريته يف ميادين ال�ضرف 

باليمن، موؤكدًا �ضموه اأنه فخور بهذه الفرة 

التي قام فيها بتلبية نداء الوطن مع �ضباب 

الوطن ومنهم �ضمو ال�ضيخ ذياب بن حممد 

بن زايد اآل نهيان و�ضعادة ال�ضيخ �ضخبوط 

بن نهيان بن مبارك اآل نهيان.

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �ضمو  واأ���ض��اد 

الر�ضيدة  قيادتنا  توليه  ال��ذي  بالهتمام 

غر�س  اإىل  تهدف  التي  الوطنية  للخدمة 

وا�ضتثمار  الوطن  �ضباب  لدى  الوطن  حب 

اأوقاتهم والعمل على تعميق الهوية الوطنية 

والنتماء للوطن وقيادته، واحرام الأنظمة 

ال�ضباب  م��ن  ج��ي��ل  واإع������داد  وال��ق��وان��ني 

والثقافة،  ال��وع��ي  م��ن  عالية  درج��ة  على 

باعتبارهم ثروة الوطن وعدته للم�ضتقبل.

وع���رب ���ض��م��وه ع���ن ف��خ��ره واع���ت���زازه 

م�ضنع  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ة  ب��الن�����ض��م��ام 

ودعم  ومكت�ضباته  الوطن  حلماية  الرجال 

�ضموه  م�ضريًا  والزده��ار،  التنمية  م�ضرية 

�ضرف  و���ض��ام  الوطنية  اخل��دم��ة  اأن  اإىل 

جتاه  مقد�س  وطني  وواج��ب  �ضدورنا  على 

وطننا الذي نرخ�س الغايل والثمني ليبقى 

�ضاخمًا.

وقال �ضموه خالل حديثه يف ملتقى فخر 

اإعادة بناء  اإن اخلدمة الوطنية تعمل على 

�ضخ�ضية ال�ضباب املواطن وتنميتها واإعداد 

ال�ضخ�ضية  مقومات  ميتلك  جديد  جيل 

وان�ضباطًا  التزامًا  اأك��رث  جيل  القيادية، 

ق��ي��ادت��ه،  واث���ق م��ن نف�ضه وم���ن  وج��دي��ة، 

عقالنية  ونظرة  متزنًا،  فكرًا  ميتلك  لأن��ه 

لالأحداث التي تدور من حوله، جيل يقدر 

اأ�ضرته وجمتمعه ووطنه.

الن�ضمام  اإىل  ال�ضباب  �ضموه  ودع��ا 

من  العديد  حتمل  التي  الوطنية  للخدمة 

الفوائد ملا تغر�ضه يف نفو�ضهم من تر�ضيخ 

وحتمل  والت�ضحية  والنتماء  ال��ولء  لقيم 

امل�ضوؤولية وتقدير قيمة الوقت، واأن ي�ضعوا 

يبادروا  واأن  اأعينهم  ن�ضب  احلقائق  تلك 

اإىل  بالن�ضمام  ال��واج��ب  ن��داء  تلبية  اإىل 

ال��وط��ن��ي��ة وق���ال �ضموه  ���ض��ف��وف اخل��دم��ة 

موجهًا حديثه لل�ضباب » اأنتم جيل املهمات 

ونحن جميعا م�ضتعدون للت�ضحية يف �ضبيل 

الوطن «. 

�ضعود  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  واأع��رب 

ال��ق��ا���ض��م��ي ويل ع��ه��د راأ�����س اخل��ي��م��ة عن 

الذي  امللتقى  ه��ذا  يف  بامل�ضاركة  �ضعادته 

نوعها،  من  ومميزة  فريدة  جتربة  يعتربه 

للمتلقى  املنظمة  اللجنة  جهود  على  مثنيًا 

للمعرفة  الفعاليات  اأه��م  اأح��د  يعد  ال��ذي 

وتبادل ووجهات النظر . 

جل�ضة  ع��ق��د   » ف��خ��ر  ملتقى   « و���ض��ه��د 

حوارية �ضاركت فيها العقيد الركن طبيب 

امل�ضلحة  ال��ق��وات  م��ن  ال��ظ��اه��ري  عائ�ضة 

منت�ضبي  اأح��د  فيها  وح��اوره��ا  الإم��ارات��ي��ة 

اخلدمة الوطنية.

عائ�ضة  طبيب  الركن  العقيد  واأك��دت 

امل�ضلحة  القوات  يف  دوره��ا  اأن  الظاهري 

نابعًا من رغبتها الأكيدة يف خدمة الوطن 

واإعالء رايته يف كل مكان.

حتدث  الثانية  احلوارية  اجلل�ضة  ويف 

ال�ضيخ اأحمد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي 

رئي�س هيئة راأ�س اخليمة للبرول حيث اأكد 

اأن م�ضاركته يف اليمن جاءت انطالقًا من 

تلبيته نداء الوطن واإعالء كلمة احلق واأن 

هناك  يتحلون  البوا�ضل  الإم���ارات  جنود 

لنيل  ويت�ضابقون  والإق�����دام  بال�ضجاعة 

ال�ضهادة يف ميادين ال�ضرف والكرامة.

فخر«  ملتقى   « يف  م�ضاركته  اأن  واأك��د 

املوؤ�ض�ضة  م���ب���ادرات  اأح���د  يعترب  وال����ذي 

التاأكيد  اإط��ار  يف  ياأتي  لل�ضباب  الحتادية 

الوطن  ال�ضباب يف خدمة  دور  اأهمية  على 

وما متثله هذه اخلدمة من فخر �ضواء عرب 

اأم  الع�ضكرية  الوطنية  باخلدمة  اللتحاق 

يف جمالت احلياة الأخرى.

على  تعتمد  الإم����ارات  دول��ة  اإن  وق��ال 
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تنمية  يف  للم�ضاهمة  �ضبابها 

ال���ب���الد والرت����ق����اء ب��ه��ا اإىل 

ال�ضباب  وعلى  املراتب  اأعلى 

حماية  يف  امل�����ض��ارك��ة  اأي�����ض��ا 

واإجنازاته  الوطن  مكت�ضبات 

فاإن اخلدمة الوطنية وما تقوم 

الوطن  �ضباب  تاأهيل  م��ن  ب��ه 

يجعلنا  الع�ضكرية  باملهارات 

جميعًا م�ضتعدين لنكون جنودًا 

م��ن كل  ال��وط��ن  ه��ذا  حلماية 

امللمات.

وا�ضتعر�س امللتقى جتارب 

�ضباب الإمارات من اجلن�ضني 

يف اأداء اخلدمة الوطنية وما اكت�ضبوه من 

خربة كبرية خالل حياتهم الع�ضكرية وما 

والتدريب  الن�ضباط  خالل  من  اكت�ضبوه 

مع  للتعامل  الدائمة  واليقظة  واجلاهزية 

كافة املتغريات ويف كل الظروف.

بني  كبريًا  تفاعاًل  امللتقى  �ضهد  كما 

���ض��ب��اب الإم������ارات واإل���ق���اء ال�����ض��وء على 

الإم����ارات  جل��ن��ود  ال��ب��ط��ول��ي��ة  الق�ض�س 

البوا�ضل ومنت�ضبي اخلدمة الوطنية الذين 

كانوا م�ضدر فخر واإلهام لكل احل�ضور.

وق���ال ال�����ض��ي��خ زاي���د ب��ن ���ض��ل��ط��ان بن 

دولة  الإم���ارات  دول��ة  اإن  نهيان  اآل  خليفة 

ال��رخ��اء  وتتمنى  وت�����ض��ام��ح  و���ض��الم  خ��ري 

العامل  ل�ضعوب  والزده�����ار  وال���ض��ت��ق��رار 

ونفتخر  لوطننا  فداء  اأننا  م�ضيفا  اأجمع، 

و�ضون  واجنازاته  مكت�ضباته  عن  بالدفاع 

مقدراته.

املوؤ�ض�ضة  اأعلنت   ... امللتقى  ختام  ويف 

اخل��دم��ة  ه��ي��ئ��ة  م��ع  لل�ضباب  الحت���ادي���ة 

ال��وط��ن��ي��ة والح��ت��ي��اط��ي��ة ع���ن م���ب���ادرات 

على  العمل  يف  التعاون  لتعزيز  م�ضركة 

الوطنية  اخلدمة  ت�ضجيل  مراكز  تطوير 

يف  ي�ضهم  مب��ا  ال��ع��امل  يف  الأف�����ض��ل  لتكون 

الوطنية  اخل��دم��ة  �ضباب  جت��ارب  تطوير 

ال�ضيخ  طيار  الركن  اللواء  بح�ضور  وذلك 

نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن  اأح��م��د 

ومعايل �ضما بنت �ضهيل فار�س املزروعي. 

�ضما  معايل  قالت   .. املنا�ضبة  وبهذه 

“يج�ضد   : امل��زروع��ي  ف��ار���س  �ضهيل  بنت 

يف  الر�ضيدة  قيادتنا  حر�س  فخر  ملتقى 

اخلدمة  منت�ضبي  من  ال�ضباب  دور  اإب��راز 

الوطنية يف �ضون مقدرات الوطن �ضاربني 

اأمام  والت�ضحية  البطولة  يف  الأمثلة  اأروع 

لالأجيال  اإلهام  الوطن، وم�ضدر  اأبناء  كل 

امللتقى  ي��ك��ون  اأن  اإىل  ونتطلع  امل��ق��ب��ل��ة، 

�ضباب  بني  و�ضل  وحلقة  �ضبابية  احتفالية 

منت�ضبي  من  واأخواتهم  واإخوانهم  الوطن 

اخلدمة الوطنية.

النظري  �ضعيد  �ضعادة  قال  جهته  من 

اإن  لل�ضباب  املوؤ�ض�ضة الحتادية  مدير عام 

ملتقى فخر هو جت�ضيد لأ�ضمى قيم الولء 

ومنت�ضبو  ال�ضباب  ر�ضخها  التي  والنتماء 

العطاء  يبذلون  الذين  الوطنية  اخلدمة 

الوطن  اأج���ل احل��ف��اظ على  م��ن  واجل��ه��د 

بيقظتهم  املنيع  ال��دول��ة  ح�ضن  ليكونوا 

الواجب  نداء  لتلبية  الدائم  وا�ضتعدادهم 

وت�����ض��ك��ل امل���ب���ادرات امل�����ض��رك��ة م��ع هيئة 

فر�ضة  والح��ت��ي��اط��ي��ة  الوطنية  اخل��دم��ة 

للموؤ�ض�ضة الحتادية لل�ضباب للعمل يدا بيد 

مع هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية يف 

تطوير جتربة عاملية هي الأف�ضل يف خدمة 

الوطن«.

الحتفاء  فخر” اإىل  “ملتقى  ويهدف 

الوطنية  اخل��دم��ة  ومنت�ضبي  بال�ضباب 

واإب��راز دوره��م مبا يقدموه من ت�ضحيات 

من اأجل احلفاظ على مكت�ضبات الوطن..

ال���ولء  ق��ي��م  اإع����الء  اإىل  ي�ضعى  ك��م��ا 

والنتماء لت�ضبح هوية ال�ضباب الإماراتي 

وم�ضدر فخره، والتاأكيد على دور ال�ضباب 

يف �ضناعة م�ضتقبل الأمة و�ضون مقدرات 

الوطن.

“فخر”  م��ب��ادرة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

حتظى بدعم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 

“رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل” 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة وهي اإحدى 

لل�ضباب  الإم��ارات  جمل�س  مبادرات  اأب��رز 

من  ب��ال�����ض��ب��اب  الح��ت��ف��اء  اإىل  وت���ه���دف 

على  والتاأكيد  الوطنية  اخلدمة  منت�ضبي 

وبث  الوطنية  مفهوم  تر�ضيخ  يف  دوره��م 

�ضبيل  يف  والعطاء  وال��ولء  الت�ضحية  روح 

والنت�ضاب  الوطن  خدمة  لت�ضبح  الوطن 

لكل  وم�ضدر  فخر  و�ضام  امل�ضلحة  لقواته 

�ضاب اإماراتي.
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ويل عهد راأ�س اخليمة:

 قواتنا امل�شلحة م�شدر فخر واعتزاز وطن العزة وال�شموخ

اأك�������د ����ض���م���و ال�����ض��ي��خ 

�ضقر  بن  �ضعود  بن  حممد 

راأ���س  عهد  ويل  القا�ضمي 

امل�ضلحة  قواتنا  اأن  اخليمة 

للوطن  احل�ضني  احل�ضن 

وحامية لكل �ضرب من بالدنا 

وم�����ض��در ف��خ��ر واع���ت���زاز 

وعمادًا لحتادنا املجيد. 

الكلمة  يف  �ضموه  واأ�ضار 

ال��ت��ي وج��ه��ه��ا ع���رب جملة 

مبنا�ضبة  الوطن”  “درع 
والأرب��ع��ني  الثالثة  ال��ذك��رى 

لتوحيد قواتنا امل�ضلحة التي 

توافق ال�ضاد�س من مايو من 

“قواتنا  كل عام اإىل مكانة 

امل�ضلحة التي تعد اليوم اأحد 

املنطقة  يف  اجليو�س  اأق��وى 

واأف�ضلها  تقدمًا  واأك��رثه��ا 

عدة وعتادًا وو�ضولها لأعلى 

للدفاع  الحرافية  درجات 

عن مكت�ضباته واإجنازاته و�ضون مقدراته 

يف �ضبيل عزة الوطن ومنائه وازدهاره. 

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �ضمو  وثمن 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ودع���م  اه��ت��م��ام 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

“حفظه  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب 

را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 

“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 

زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 

اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�ضلحة.. للقوات امل�ضلحة 

الإمكانيات كافة  بكافة فروعها وت�ضخري 

حتى تبواأت قواتنا امل�ضلحة مكانة مرموقة 

املخل�ضني  اأبنائها  جهود  بف�ضل  عامليا 

اأجل  من  ونفي�س  غ��اٍل  كل  بذلوا  الذين 

خلف  بال�ضري  قدمًا  وامل�ضي  �ضاأنها  رفعة 

و�ضون  الوطن  لرفعة  احلكيمة  القيادة 

احتادنا ليبقى را�ضخًا ومتينًا.

وهي  امل�ضلحة  قواتنا  اإن  �ضموه  وقال 

ال�ضاد�س  يف  توحيدها  مبنا�ضبة  حتتفل 

ثابتة،  بخطى  ت�ضري   1976 م��اي��و  م��ن 

مواكبة  �ضلبة  واإرادة  �ضادقة،  وعزمية 

للحداثة، واآخذة بزمام التطور يف جميع 

الأمام  اإىل  جمالتها، وهي مت�ضي قدمًا 

خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  برعاية 

القائد  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن 

اهلل،  حفظه  امل�ضلحة،  للقوات  الأع��ل��ى 

ال�ضمو  ل�ضاحب  ال�ضديدة  وبالتوجيهات 

اآل مكتوم، نائب  ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي، رعاه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

الأعلى للقوات امل�ضلحة.

ال�ضاد�س  اإن  �ضموه  واأ�ضاف 

لن  تاريخ   1976 لعام  مايو  من 

مي��ح��ى م��ن ذاك����رة الإم�����ارات، 

يف  املثمرة  اجلهود  توجت  ففيه 

امل�ضلحة  ال��ق��وات  توحيد  ق��رار 

وذلك  واح��د،  وعلم  راي��ة  حتت 

ن���اب���ع م����ن ح���ر����س ال���ق���ي���ادة 

يف  الإم����ارات  ل��دول��ة  الر�ضيدة 

الإمارات،  موؤ�ض�ضيها حكام  ظل 

ال�ضيخ  له  املغفور  راأ�ضهم  وعلى 

زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب 

�ضرورة  راأوا  الذين  ث��راه،  اهلل 

ت��وح��ي��د ال�����ض��ف الإم����ارات����ي، 

هذا  رفعة  اأج��ل  م��ن  والتكاتف 

ال��دول��ة  ع��ل��م  وليبقى  ال��وط��ن، 

م��رف��وع��ًا و���ض��اخم��ًا ب�����ض��واع��د 

على  والإ���ض��رار  ب��الأم��ل  امل��ل��يء  ال�ضباب 

حتقيق الأف�ضل له.

ال��ق��وات  توحيد  ي�ضكل  �ضموه  وق���ال 

حلماية  منيعًا  وطنيًا  �ضياجًا  امل�ضلحة 

م��ك��ت�����ض��ب��ات ال����دول����ة وت���ع���زي���ز الأم����ن 

اإىل  رب��وع��ه��ا..اإ���ض��اف��ة  وال���ض��ت��ق��رار يف 

الإمارات ودورها يف دعم  حتقيق ر�ضالة 

الإقليمي  وال���ض��ت��ق��رار  الأم���ن  وتر�ضيخ 

القوات  اأبناء  اأن  �ضموه  ..موؤكدًا  والعاملي 

امل�����ض��ل��ح��ة ه���م ف��خ��ر وجم����د وع����ز لكل 

اأنهم  كما  ال��وط��ن،  اأر���س  اإم��ارات��ي على 

�ضبيل  يف  تنام  ل  التي  ال�ضاهرة  العيون 

الوطن واملواطن.

وبني �ضمو ويل عهد راأ�س اخليمة اأن 

اإجنازات القوات امل�ضلحة الإماراتية تعد 
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شتقبل املهنئني ب�شهر رم�شان

�ضمو  ا���ض��ت��ق��ب��ل 

ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 

����ض���ع���ود ب����ن ���ض��ق��ر 

عهد  ويل  القا�ضمي 

راأ��������س اخل���ي���م���ة يف 

جم��ل�����س ال�����ض��ي��اف��ة 

ب�������خ�������زام ج����م����وع 

مبنا�ضبة  امل��ه��ن��ئ��ني 

رم�ضان  �ضهر  حلول 

املبارك.

ف������ق������د ت���ق���ب���ل 

بهذه  التهاين  �ضموه 

املنا�ضبة املباركة من 

ال�ضيخ  �ضمو  جن��ل��ي 

“ ال�ضيخ هزاع و  اآل نهيان  عي�ضى بن زايد 

ال�ضيخ نا�ضر “ وعدد من ال�ضيوخ وم�ضئويل 

املناطق التابعة لمارة راأ�س اخليمة و اأعيان 

رجال  و  امل�ضوؤولني  كبار  و  البالد  وجهاء  و 

ت��واف��دوا  ال��ذي��ن  القبائل  اأب��ن��اء  و  الأع��م��ال 

لتهنئة �ضموه بحلول ال�ضهر الف�ضيل.

راأ���س اخليمة  �ضمو ويل عهد  تقبل  كما 

وفد  م��ن  املباركة  املنا�ضبة  بهذه  التهاين 

برئا�ضة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  منطقة 

مدير  النعيمي  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 

�ضركة  و  �ضقر  ميناء  �ضلطة  وفد  و  املنطقة 

اخليمة  راأ�س  اأحجار  �ضركة  و  روك  �ضتيفن 

برئا�ضة �ضعادة نا�ضر الب�ضطامي مدير عام 

الوطني برئا�ضة  الإ�ضعاف  و وفد  ال�ضركتني 

الرئي�س  ال��ه��اج��ري  �ضالح  اأح��م��د  ���ض��ع��ادة 

التنفيذي لالإ�ضعاف الوطني و فهد بو رباع 

ومن  الم���ارات  مناطق   - العمليات  مدير 

عدد من اجلهات احلكومية بالمارة. 

و تقدم اجلميع بالدعاء اإىل اهلل عز وجل 

اأن يعيد هذه املنا�ضبة املباركة على �ضاحب 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مبوفور ال�ضحة 

والعافية و على �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود 

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن 

حاكم راأ�س اخليمة و �ضمو ويل عهده و �ضعب 

الإ�ضالمية  و  العربية  الأمتني  و  الإم���ارات 

باليمن و اخلري و الربكات.

بن  �ضقر  ال�ضيخ   .. امل��ق��اب��الت  ح�ضر 

جمل�س  رئي�س  القا�ضمي  حميد  ب��ن  خالد 

الكرمي  للقراآن  راأ�س اخليمة  موؤ�ض�ضة  اإدارة 

القا�ضمي  كايد  بن  حممد  ال�ضيخ  و  وعلومه 

ال�ضيخ  و  القت�ضادية  التنمية  دائرة  رئي�س 

القا�ضمي  ك��اي��د  ب��ن  عبدامللك  ب��ن  م���روان 

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

مدير الق�ضم العالمي ملكتب �ضمو ويل عهد 

بن  �ضعود  بن  ال�ضيخ حممد  و  راأ�س اخليمة 

خالد القا�ضمي و عدد من ال�ضيوخ و �ضعادة 

اخلا�س  ال�ضكرتري  جمعة  بن  عبداهلل  فواز 

ل�ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة.

املوؤ�ض�ضة  لكل مواطن، فمن هذه  مفخرة 

ي�ضتطيع مواجهة  ن�ضاأ جيل قوي  الوطنية 

التحديات والأخطار، وجاءت التوجيهات 

خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الكرمية 

الدولة، حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

الوطنية  اخلدمة  قانون  اإ�ضدار  يف  اهلل، 

ثقافة  وت��ك��ر���س  ل��ر���ض��خ  والح��ت��ي��اط��ي��ة 

النتماء للوطن يف نفو�س اأبنائه، وتاأكيدًا 

مكت�ضبات  على  احل��ف��اظ  ���ض��رورة  على 

الوطن واأمنه، واخلدمة يف هذه املوؤ�ض�ضة 

به  يعتز  مقد�س  وواج��ب  �ضرف  الوطنية 

كل مواطن ليحمي وي�ضون تراب الوطن 

�ضد كل من ت�ضول له نف�ضه العبث باأمنه، 

امللقاة  امل�ضوؤولية  ه��ذه  ق��در  على  فكانوا 

على عاتقهم.

واأ�ضار �ضموه اإىل اأن ما اأظهره اأبطال 

ال�ضرف  م��ي��ادي��ن  يف  امل�ضلحة  ال��ق��وات 

وال��ب��ط��ول��ة، وج��ه��وده��م ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا 

احل��ق  ع��ن  ال���دف���اع  يف  مهمتهم  خ���الل 

اليمن،  يف  اإخوانهم  ون�ضرة  وال��واج��ب، 

توؤكد اإميانهم باهلل وحبهم لهذا الوطن، 

لرفع  امل�ضي  على  وت�ضميمهم  وعزمهم 

اإىل  �ضموه  م�ضريًا   .. عاليًا  الن�ضر  راية 

 “ عمليتي  يف  امل�ضلحة  قواتنا  م�ضاركة 

عا�ضفة احلزم” و”اإعادة الأمل” �ضمن 

ال�ضرعية  ل�ضتعادة  العربي  التحالف 

�ضند  خ��ري  اأن��ه��م  اأثبتوا  فقد  اليمن،  يف 

و�ضطروا  ال��ظ��روف،  اأحلك  يف  لالأ�ضقاء 

�ضاحات  يف  والت�ضحيات  البطولت  اأروع 

البطولة والرجولة.
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�شعادة منذر حممد بن �شكر ي�شتقبل القن�شل الباك�شتاين

ا���ض��ت��ق��ب��ل ���ض��ع��ادة 

منذر حممد بن �ضكر 

دائ�����رة  يف  مب��ك��ت��ب��ه 

اخليمة   راأ�����س  ب��ل��دي��ة 

باك�ضتان  عام  قن�ضل 

لل�ضالم  ق���دم  ال����ذي 

على �ضعادته مبنا�ضبة 

عمله  م��ه��ام  ت�ضلمه 

لدى الدولة. 

ورح����ب ���ض��ع��ادت��ه 

ب��ال��ق��ن�����ض��ل ال���ع���ام 

متمنيًا  الباك�ضتاين.. 

ل����ه ط���ي���ب الإق����ام����ة 

وال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح 

اأداء  يف  وال�������ض���داد 

مهام عمله اجلديد مبا ي�ضهم يف توطيد 

العالقات القائمة بني البلدين ال�ضديقني 

وت��ع��زي��ز اأوا����ض���ر ال��ت��ع��اون امل�����ض��رك يف 

خمتلف امليادين. 

الأحاديث  تبادل  اللقاء  وجرى خالل 

حول العالقة املتينة التي تربط المارات 

وباك�ضتان يف العديد من املجالت.

الباك�ضتاين  العام  القن�ضل  واأع��رب 

حممد  منذر  �ضعادة  بلقاء  �ضعادته  عن 

ب���ن ���ض��ك��ر م��دي��ر ع���ام دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة 

بني  الثنائية  العالقات  بعمق  ..م�ضيدًا 

دولة  ت�ضهده  ومبا  وبالده  الم��ارات  دولة 

الإمارات عامة وراأ�س اخليمة خا�ضة من 

نه�ضة ح�ضارية �ضاملة يف كافة امليادين.

مدير عام بلدية راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل البنغالدي�شي

ا���ض��ت��ق��ب��ل ���ض��ع��ادة 

�ضكر  بن  حممد  منذر 

م����دي����ر ع�����ام دائ�����رة 

راأ����س اخليمة  ب��ل��دي��ة  

بالدائرة  مكتبه  يف   ،

البنغالدي�ضي  القن�ضل 

لدى الدولة والذي قدم 

لل�ضالم على �ضعادته. 

ورح�����ب ���ض��ع��ادت��ه 

له  متمنيًا  بالقن�ضل 

وبحث  الإق��ام��ة  طيب 

اجل����ان����ب����ان ت��ع��زي��ز 

اأوا�������ض������ر ال���ت���ع���اون 

خمتلف  على  امل�ضرك 

ال�ضعد.

اللقاء  خ��الل  ومت 
من  العديد  يف  القائمة  ال��ع��الق��ات  بحث 

املجالت ، و�ضبل توطيدها .

ح�ضر اللقاء عدد من مدراء الإدارات 

والأق�ضام بالدائرة.
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اإدارة ال�شحة العامة بدائرة بلدية راأ�س اخليمة تفتتح بنك الإمارات للطعام براأ�س اخليمة

بلدية  دائ���رة  افتتحت 

اإدارة   – اخل��ي��م��ة  راأ������س 

اأول فرع   - العامة  ال�ضحة 

للطعام  الإم������ارات  لبنك 

فى  الفتتاح  ه��ذا  وي��اأت��ي   ،

اإط������ار دع����م ال��ت��وج��ه��ات 

للدولة  العامة  وال�ضيا�ضات 

احل���ف���اظ  يف  والإم�����������ارة 

ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة م���ن خ��الل 

ت��ق��ل��ي��ل ن��ف��اي��ات ال��ط��ع��ام 

وتدويرها  توزيعها  واإع��ادة 

 ، ب���الإم���ارة  وا�ضتخدامها 

خارج  الأول  الفرع  ويعترب 

اإم��ارة دبي ورابع فرع على 

م�ضتوى الدولة .

منذر  ���ض��ع��ادة  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  و���ض��رح 

حممد بن �ضكر مدير عام دائرة بلدية راأ�س 

اخليمة قائاًل :

مبادرة  اإط��الق  فخرنعلن  وبكل  )»اإننا 

تد�ضني  خ��الل  م��ن  للطعام  الإم����ارات  بنك 

وذل��ك  اخليمة  راأ����س  ب��اإم��ارة  ل��ه  ف��رع  اأول 

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  من  بتوجيهات 

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن 

ومتابعة  اخليمة  راأ�س  اإمارة  لالحتاد حاكم 

القا�ضمي ويل  �ضعود  بن  ال�ضيخ حممد  �ضمو 

عهد اإمارة راأ�س اخليمة ،ويعترب هذا الفرع 

دبي  اإم����ارة  خ���ارج  افتتاحه  يتم  ف��رع  اأول 

ورابع بنك يف الدولة ، وي�ضرين التاأكيد باأن 

تقليل  للطعام قد �ضاهم فى  الإم��ارات  بنك 

خملفات الطعام باإمارة راأ�س اخليمة ، حيث 

توزيعها خالل  التى مت  الأطعمة  كمية  بلغت 

الفرة 2017 - 2019 اأكرث من 100 طن كما 

من  اأكرث  املبادرة  من  امل�ضتفيدين  عدد  بلغ 

.)“ م�ضتفيد   2000
داوؤود  �ضعادة  اأ�ضاف  اآخ��ر  جانب  ومن 

الهاجري نائب جمل�س اأمناء بنك الإمارات 

للطعام و مدير عام بلدية دبي :

»اإن تد�ضني املوقع الت�ضغيلي الأول لبنك 

اإل  الإم��ارات للطعام يف راأ�س اخليمة ماهو 

�ضيم�ضي  البنك حيث  لأداء منظومة  موؤ�ضًر 

البنك يف حتقيق اأهدافه املر�ضومة وفق روؤيته 

ال�ضراتيجية )اأف�ضل بنك طعام يف العامل 

على  البنك  يعمل  كما  وانت�ضارًا  ا�ضتدامًة 

باإغاثة  املرتبطة  الإماراتية  الهوية  تر�ضيخ 

والتالحم  والتما�ضك  اخلري  وحب  امللهوف 

اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  دعائمه   اأر�ضى  ال��ذي 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل( 

، ح��ق��ق ب��ن��ك الإم�����ارات 

ال��ع��دي��د م��ن الإجن����ازات 

دبي  اإم����ارة  يف  املتميزة 

 2142 بتوزيع  ق��ام  حيث 

ط��ن م��ن ال��ط��ع��ام خ��الل 

عام  يف  اأم��ا   2017 العام 

 2645 ت��وزي��ع  مت   2018
طن   507 توزيع  ومت  طن 

الربع  خالل  الأغذية  من 

الأول للعام 2019 . 

ال�ضمو  �ضاحب  وك��ان 

را�ضد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
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وفد جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية زار املحجر البيطري مبطار راأ�س  اخليمة

م�����������ن م����ن����ط����ل����ق 

ال���ت���ع���اون وال���ض��ت��ف��ادة 

م��ن ال��ت��ج��ارب ال��رائ��دة 

الدولة  داخ��ل  واملتميزة 

لعمل املقارنات املعيارية 

لتطوير منظومة الرقابة 

ال���غ���ذائ���ي���ة ول�����ض��م��ان 

�ضالمة الرثوة احليوانية  

اإدارة  ا�ضتقبلت  بالدولة 

ال�����ض��ح��ة ال��ع��ام��ة وف��د 

للرقابة  اأبوظبي  جهاز 

املحجر  لزيارة  الغذائية 

البيطري يف مطار راأ�س 

اخليمة الدويل . 

  ومت اإطالع الوفد الزائر على عر�س 

لإدارة  التنظيمي  الهيكل  ي�ضمل  تقدميي 

اخت�ضا�ضاتها  واأه����م  ال��ع��ام��ة  ال�ضحة 

يقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  وم�ضوؤولياتها 

ق�ضم الرقابة واخلدمات البيطرية باملنافذ 

واملقا�ضب والأ�ضواق . 

املحجر  اإىل  ال��وف��د  ا���ض��ط��ح��اب  ومت 

ال��ب��ي��ط��ري مب��ط��ار راأ�����س اخل��ي��م��ة لكونه 

ل�ضترياد  اإن�ضاوؤها  مت  التي  املنافذ  اأحدث 

ومت  خالله  من  بالدولة  احلية  احليوانات 

ت�ضميمه واإن�ضاوؤه وفق معايري وزارة التغري 

اآلية  على  الوفد  واطلع   ، البيئة  و  املناخي 

العمل باملحجر والدور املنوط بكل جهة يف 

اإجراءات ا�ضترياد احليوانات احلية .  

اأن جوهر  زيارته  اجلهاز خالل  واأك��د 

ال�ضالمة  ثقافة  ن�ضر  على  ين�ضب  عمله 

قطاع  يف  العاملة  املن�ضاآت  لدى  الغذائية 

مع  ���ض��واء،  ح��د  على  واجلمهور  الأغ��ذي��ة 

املختلفة  املجتمع  �ضرائح  لإق��ن��اع  ال�ضعي 

ال�ضالمة  با�ضراطات  الل��ت��زام  باأهمية 

الغذائي  الأم��ن  لتحقيق 

ب���ال���ت���وازي م���ن امل��ن��اف��ع 

من  ب��دًل  القت�ضادية، 

العقوبة  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 

وم��الح��ق��ة امل��خ��ال��ف��ني، 

واجل��دي��ر ذك���ره ه��و اأن 

تت�ضع  ال��وع��ي  م�����ض��اح��ة 

ب�������ض���ك���ل لف�������ت ل����دى 

التي  الغذائية  املن�ضاآت 

مبتطلبات  تلتزم  ب��داأت 

الأم����������ن وال�������ض���الم���ة 

وحتر�س عليها . 

اآل مكتوم ، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي ، قد اأطلق بنك الإمارات 

للطعام ، بالتزامن مع الحتفالت اخلا�ضة 

على  جريًا   ، جلو�ضه  ليوم  ال�11  بالذكرى 

عادته يف اإطالق مبادرات ذات طابع اإن�ضاين 

اإىل جمع  ال��ب��ن��ك  ي��ه��دف  ح��ي��ث   ، وخ���ريي 

فائ�س الطعام الطازج واملعّلب ، من الفنادق 

وامل���زارع  ال�ضيافة  وموؤ�ض�ضات  وامل��ط��اع��م 

املنتجات  بيع  واأ���ض��واق  الأغ��ذي��ة  وم�ضانع 

ت�ضمل  موؤ�ض�ضية  اآلية عمل  ، �ضمن  الغذائية 

مع  يتوافق  ومبا   ، ورقابية  اإ�ضرافية  جهات 

معايري ال�ضالمة ال�ضحية املعتمدة يف دبي، 

بالتعاون  وخارجها  الدولة  داخ��ل  وتوزيعها 

مع �ضبكة من املوؤ�ض�ضات الإن�ضانية واخلريية 

املحلية والدولية.
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ب��ادرت دائ��رة بلدية 

بتقدمي  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 

علمية  ف��ن��ي��ة  م��رج��ع��ي��ة 

جم��ال  يف  للمخت�ضني 

ال���ب���ن���اء ت��ت��م��ا���ض��ى مع 

القيا�ضية  امل��وا���ض��ف��ات 

ال��ع��امل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة 

وت���ن���ا����ض���ب ال����ظ����روف 

على  وت��ع��م��ل  امل��ح��ل��ي��ة 

ال��ت��اأك��د م��ن خ��ل��و م��واد 

ال���ب���ن���اء م����ن ال��ع��ي��وب 

و������ض�����م�����ان ����ض���الم���ة 

املن�ضاآت وحت�ضني كفاءة 

العمر  زي��ادة  مع  املباين 

اأعمال  من  والتقليل  للمبنى  الفرا�ضي 

�ضيانة املباين.

راأ���س  بلدية  نظمت  ذل��ك  على  وب��ن��اء 

اخليمة اجتماعًا تن�ضيقيًا يف فندق هيلتون 

دبل تري بجزيرة املرجان ال�ضهر املا�ضي 

لطرح مقرح مبادرة برنامج �ضمان جودة 

البناء باإمارة راأ�س اخليمة.

املخت�ضني  وم�����ض��ارك��ة  ح�����ض��ور  ومت 

امل��ع��ن��ني م��ن جم��ل�����س اأب����و ظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة 

املركزي  دب��ي  بلدية  وخمترب  واملطابقة 

واملقايي�س  للموا�ضفات  الإم���ارات  وهيئة 

واجلامعة  التحتية  البنية  تطوير  ووزارة 

من  وع���دد  اخليمة  راأ����س  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 

املقاولت  و�ضركات  ال�ضت�ضارية  املكاتب 

العاملة  اجل��اه��زة  اخلر�ضانة  وم�ضانع 

باإمارة راأ�س اخليمة.

ن�ضر  ايهاب  د.م  الور�ضة  يف  حا�ضر 

رئي�ضي  معماري  /مهند�س  اأحمد  الدين 

باإدارة املباين – ق�ضم الراخي�س ببلدية 

راأ�س اخليمة ،  وكان من اأهم ما مت طرحه 

ملبادرة  البلدية  قبل  املقرح من  الربنامج 

�ضمان جودة مواد البناء بالإمارة ومراحل 

للخر�ضانة  ال�����ض��ام��ل��ة  اجل�����ودة  حت��ق��ي��ق 

اجلاهزة ومكوناتها مع بيان اأ�ضباب تطبيق 

البناء وب�ضفة خا�ضة يف  اجلودة يف مواد 

والأه���داف  اجل��اه��زة  اخلر�ضانة  �ضناعة 

ن��ب��ذه ع��ن التجارب  ت��ق��دمي  امل��رج��وة م��ع 

العاملية والإقليمية واملحلية يف هذا املجال، 

كما مت ال�ضرح التف�ضيلي خلطوات املرحلة 

الأوىل من الربنامج املقرح والتي تخت�س 

بتطبيق �ضمان جودة مواد البناء الرئي�ضية 

الداخلة يف �ضناعة اخلر�ضانة اجلاهزة و 

خارطة الطريق و اجلدول الزمني املقرح 

امل��راح��ل  تو�ضيح  م��ع  م��رح��ل��ي��ًا  للتطبيق 

الربنامج.  مع  املتزامنة  الأخ��رى  املختلفة 

امل�ضاركني  ج��م��وع  م��ع  امل��ب��ادرة  ونوق�ضت 

ب�������ال�������ور��������ض�������ة 

وال�������ض������ت������م������اع 

اآرائ������ه������م  اإىل 

وم���ق���رح���ات���ه���م 

الربنامج  لتطوير 

وامل�������ض���ي ق���دم���ًا 

اإىل  ل����ل����و�����ض����ول 

متكاملة  منهجية 

ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ن��اء 

ع���ل���ى ت��و���ض��ي��ات 

ور�ضة  وخمرجات 

العمل.

ور�شة نوعية ملبادرة برنامج �شمان جودة مواد البناء باإمارة راأ�س اخليمة
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بدائرة بلدية راأ�س اخليمة حملة )قطرات من دمك تنقذ حياة غريك( 

تنفيذًا لتعليمات �ضعادة 

منذر حممد بن �ضكر مدير 

راأ�����س اخليمة  ب��ل��دي��ة  ع���ام 

رواب���ط  وت��ق��وي��ة  بت�ضجيع 

التعاون بني موظفي الدائرة 

الت�ضامح   ع��ام  ومبنا�ضبة 

م�ضت�ضفى  م��ع  وبالتن�ضيق 

�ضقر.

ق���ام م��ك��ت��ب الت�����ض��ال 

– ال��ع��الق��ات  امل��وؤ���ض�����ض��ي 

العامة – بالتعاون مع بنك 

�ضقر  م�ضت�ضفى  يف  ال���دم 

بالدم  للتربع  بتنظيم حملة 

من  )قطرات  عنوان  حتت 

دمك تنقذ حياة غريك( يف 

مقر البلدية.

حافلة  باإر�ضاله  البنك  ���ض��ارك  حيث 

جم��ه��زة ب��ال��ك��ادر ال��ط��ب��ي امل��ت��ك��ام��ل اإىل 

املوظفني  ا�ضتقبل  ال���ذي  ال��ب��ل��دي��ة  م��ق��ر 

به  لباأ�س  وع��ددًا  بالدم  بالتربع  الراغبني 

امل�ضاركة  يف  رغبوا  الذين  املراجعني  من 

باحلملة ، وقد عك�س اندفاع املتربعني اأثرًا 

كبريًا يف نفو�س الكادر الطبي .

ومن جهة اأخرى اأعرب الذين �ضاركوا 

ب��احل��م��ل��ة ع��ن ���ض��روره��م ب��ه��ذه امل��ب��ادرة 

و���ض��ك��روا امل��رك��ز ودائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة على 

دللت  مدى  عن  تعرب  لكونها  م�ضاعيهم 

هذا العمل الوطني واأهدافه الإن�ضانية.

ال��ذي��ن �ضاهموا  م��راق��ب��ة  ه��ذا ومت��ت 

عملية  واإمتام  لالطمئنان  �ضحيًا  باحلملة 

التربع ب�ضالم.

راأ���س  بلدية  دائ��رة  �ضاركت 

اأقيم  ال���ذي  باملعر�س  اخليمة 

ب��اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��راأ���س 

وتنظيم  رع��اي��ة  حت��ت  اخل��ي��م��ة 

دائرة املوارد الب�ضرية بالإمارة.

�ضارك يف املعر�س عدد من 

واملوؤ�ض�ضات  احلكومية  الدوائر 

دائ��رة  �ضمنها  من  وال�ضركات 

بلدية راأ�س اخليمة وغرفة جتارة 

ودائ��رة  اخليمة  راأ���س  و�ضناعة 

ومكتب  وال�ضيافة  الت�ضريفات 

وهيئة  وال���ض��ت��ث��م��ار  ال��ت��ط��وي��ر 

ومركز  والتنمية  البيئة  حماية 

والأط��ف��ال  الن�ضاء  لإي���واء  اأم��ان 

و�ضرياميك راأ�س اخليمة واأخريًا بنك راأ�س اخليمة الوطني .

هذا بالإ�ضافة اإىل اللجان املخت�ضة باملقابالت الوظيفية التي 

لل�ضواغر املتوفرة ، كما مت  تقوم باجراء املقابالت مع املتقدمني 

توقيع اتفاقيات عدة لت�ضريع وترية التوطني للموؤ�ض�ضات وال�ضركات 

اخلا�ضة مع كل من بنك راأ�س اخليمة الوطني وهيئة مناطق راأ�س 

اخليمة القت�ضادية وموؤ�ض�ضة الإمارات لتنمية ال�ضباب.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك مبعر�س التوظيف باجلامعة الأمريكية
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يف اإطار اجلهود امل�ضتمرة التي تبذلها دائرة البلدية 

لتطوير الأنظمة املتعلقة بقطاع الإن�ضاءات، وحر�ضها 

ال�ضراتيجيني  ال�ضركاء  م��ع  جهودها  تن�ضيق  على 

لت�ضهيل  البناء  رخ�س  اإ���ض��دار  عملية  يف  امل�ضاركني 

اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  نظمت  الراخي�س،  عملية 

نظام  على  املعامالت  تقدمي  اآلية  ل�ضرح  عمل  ور�ضة 

الراخي�س للمكاتب ال�ضت�ضارية وذلك لخت�ضار املدة 

الزمنية الالزمة لإ�ضدار رخ�س البناء .

ق�ضم  مدير  نظمي  حممد  املهند�س  �ضرح  حيث 

نظام  ع��ل��ى  امل��ع��ام��الت  ت��ق��دمي  كيفية  ال��راخ��ي�����س 

بني  الإلكروين  الربط  اإجن��از  مت  اأن  بعد  الراخي�س 

واملياه على  للكهرباء  والهيئة الحتادية  البلدية  دائرة 
نظام الراخي�س الإلكروين املوحد و املعمول به حاليًا “النافذة 

املوحدة” و�ضيتم تفعيل حتديد 

املتعامل  م��ه��ام  ان��ت��ظ��ار  ف���رة 

حيث  الراخي�س  جميع  على 

التلقائي  الإل��غ��اء  تفعيل  �ضيتم 

�ضيتيح  م��ا  وه���و  ل��ل��م��ع��ام��الت. 

ال��ت��ق��دمي على  ل��ال���ض��ت�����ض��اري 

ال��ط��ل��ب وم��ت��اب��ع��ت��ه م��ن خ��الل 

معاملة  يف  الإلكروين  النظام 

واحدة.

بلدية راأ�س اخليمة تنظم ور�شة عمل ل�شرح اآلية تقدمي املعامالت على نظام الرتاخي�س
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التطوير  مكتب  نظم 

بلدية  دائرة  يف  املوؤ�ض�ضي 

راأ�������س اخل���ي���م���ة، ور���ض��ة 

ت��ع��ري��ف��ي��ة مل���وا����ض���ف���ات 

ال�ضالمة و ال�ضحة املهنية 

بح�ضور   ،  45001 الآي��زو 

�ضعادة مدير عام الدائرة 

وعدد من مدراء الإدارات 

وروؤ�ضاء الأق�ضام .

ال��ور���ض��ة  ح��ا���ض��ر يف 

ال�����ض��ي��د ث���اب���ت ���ض��ام��ي��ة، 

يف  التدريب  اأعمال  مدير 

ال�ضرق  اآي  اأ�س  بي  �ضركة 

خاللها  م��ن  ت��ن��اول   ، واأفريقيا  الأو���ض��ط 

الآي���زو  م��وا���ض��ف��ات  مبتطلبات  التعريف 

اإيجابية  نتائج  من  ت�ضكله  وم��ا   45001
املوؤ�ض�ضي  الأداء  وتطوير  العمل  بيئة  على 

الت�ضاوؤلت  من  العديد  عن  اأج��اب  كما   .

وا�ضتف�ضارات احل�ضور.

توفري  مو�ضوع  نوق�س  الور�ضة  وخالل   

املهنية  ال�ضالمة  و  لل�ضحة  موحد  نظام 

اخ��ت��الف  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  اإدارات  ل��ك��اف��ة 

بالتوافق  اأع��م��ال��ه��ا  وطبيعة  اأح��ج��ام��ه��ا 

ي�ضمن  ومب��ا  وال��ق��وان��ني  الت�ضريعات  م��ع 

ال�ضالمة  تعظيم  و  العمل  خ�ضائر  تفادي 

ا�ضتباقي  ب�ضكل  املخاطر  واإدارة  املهنية 

  . امل�ضتمر  التح�ضني  و  التطوير  حتفيز  و 

حليازة  مقرح  رفع  مت  الور�ضة  نهاية  ويف 

اخلطط  خالل  من   45001 الآيزو  �ضهادة 

التنفيذية لفريق التطوير املوؤ�ض�ضي و ذلك 

تطبيقات  و  ال��وع��ي  م�ضتوى  رف��ع  بغر�س 

ال�ضحة و ال�ضالمة ن�ضبًة للموا�ضفات.

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

راأ���س  بلدية  ب��دائ��رة  املوؤ�ض�ضي 

اأه��اًل   « فعالية   بتنظيم  اخليمة 

�ضهر  مبنا�ضبة  وذل��ك   « رم�ضان 

رم�����ض��ان امل���ب���ارك ، لإ���ض��ف��اء 

ال��ود  واإ���ض��اع��ة  رم�ضانية  اأج���واء 

التوا�ضل  وتعميق  املوظفني  بني 

والتاآلف فيما بينهم .

توزيع  الفعالية  ت�ضمنت  كما 

ه���داي���ا رم���زي���ة ع��ل��ى م��وظ��ف��ي 

ف�ضل  اإىل  ترمز  التي  و  الدائرة 

�ضهر رم�ضان املبارك وتهدف اإىل 

املنا�ضبات  يف  املوظفني  اإ�ضراك 

الدينية والوطنية والجتماعية .

واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ه��و متيز 

الأج�����واء ال��رم�����ض��ان��ي��ة ب��ت��ب��ادل ال��ه��داي��ا 

الأ�ضر  بني  واحللويات  ال�ضعبية  والأك��الت 

والأهايل لزيادة املودة واملحبة يف املجتمع 

الواحد .. باعتبار اأن ذلك يوّطد العالقات 

املجتمعية ويزيدها متانة.

ور�شة تعريفية ملوا�شفات ال�شالمة و ال�شحة املهنية الآيزو 45001

مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي ينظم فعالية  » اأهاًل رم�شان «
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اأكمل املثل التايل : 

تاكل عند  رّيـلـها                  وتدعي لـ  .........

يقال هذا املثل للذين ينكرون املعروف   

» 505 «

Congratulations to Mr. :Salem Ali Al Shamsi 
the winner of the past month's contest (504).

مربوك لالأخ :  �شامل علي ال�شام�شي 

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 504 (

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

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

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

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

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

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

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

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



زكاة املا�شيـة

اإعداد : مكتب االت�سال امل�ؤ�س�سي

 قـــال اهلل �سبحانه وتعاىل : { والذين يف اأموالهم حق 

معلوم ، لل�سائل واملحروم }.  املعارج :» 24 - 

.  »  25
    وعن جابر بن عبداهلل الأن�ساري ر�سي اهلل عنه ، 

عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قـال : ) ما من 

�ساحب اإبل، ول بقر ، ول غنم ، ليوؤدي حقهـا، 

اإل اأقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطوؤه ذات 

بقرنها،  القرن  ذات  وتنطحه  بظلفها،  الظلف 

لي�س فيها يومئذ جماء ولمك�سورة القرن( قلنـا 

اإطراق   (  : قال  ؟  وما حقها   ، ر�سول اهلل  يا   :

فحلها، واإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على 

املاء ، وحمل عليها يف �سبيل اهلل (  .

املعنى االإجمـايل

عدم  من  وحــذر   ، املا�سية  يف  الزكاة  الإ�سالم  اأوجــب 

دفعها، واملا�سية هي : 

) الإبل، و البقر، و الغنم(، و زكاتها على النحو التايل: 

زكاة الإبل : ل زكاة فيما دون خم�س ، و يف اخلم�س �ساة 

اإىل ت�سعة، ويف الع�سر �ساتان اإىل اأربع ع�سرة ، 

ويف خم�س ع�سرة ثالث �سياه اإىل ت�سع ع�سرة، 

وع�سرين،  ــع  اأرب اإىل  �سياه  ــع  اأرب ع�سرين  ويف 

، ففي خم�س  الإبل  الغنم فيوؤخذ من  ثم تزول 

وع�سرين اإىل خم�س وثالثني بنت خما�س وهي 

التي دخلت يف ال�ســنة الثانية، فاإن عدمت فابن 

ال�شح والبخل،  للقلوب م��ن  ت��ط��ه��راً  ال��زك��اة  ب��اإخ��راج  اأم���ر  ال���ذى  احل��م��داهلل 

اآله و�شحبه  وعلى   ، اهلل  ر�ش�ول  �شيدن�ا  وال�شالم على  وال�شالة   ، للمال  وتطييباً 

ومن تبع هداه.
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�ست  يف  و   ، الثالثة  يف  دخــل  الــذي  هو  و  لبون 

وثالثني اإىل خم�س و اأربعني ابنة لبون، ويف �ست 

واأربعني اإىل �ستني حقة و�سنها اأربع �سنني، ويف 

وهي  جذعة  و�سبعني  خم�س  اإىل  و�ستني  اإحدى 

بنت خم�س �سنني، ويف �ست و�سبعني اإىل ت�سعني 

ع�سرين  اإىل  ت�سعني  و  اإحــدى  ويف  لبون،  بنتا 

اإىل  ومئة  وع�سـرين  اإحــدى  ويف  حقتان،  ومئة 

ت�سع وع�سرين ومئة حقتان اأو ثالث بنات لبون، 

ويف ثالثني ومئة حقة وابنتا لبون، وما زاد ففي 

كل خم�سني حقة، ويف كل اأربعني بنت لبون.

 زكاة البقــر :

ت�سع  اإىل  الثالثني  ويف   ، ثالثني  من  اأقــل  زكــاة يف  ل   

وثالثني تبيــع جذع اأو جذعة و�سنه �سنتان ، ويف 

اأربعني اإىل ت�سع وخم�سني م�سنة اأنثى بنت اأربع 

كل  ويف  تبيع  ثالثني  كل  ففي  زاد  فما   ، �سنني 

اأربعني م�سنة.

زكاة الغنــم : 

اأربــعــني ، ويف الأربــعــني اإىل مئة  اأقــل مــن  ل زكــاة يف 

وع�سرين �سـاة ،

وت�سعني ثالث  وت�سـع  ثالثمئة  اإىل  ومئتني  اإحــدى  ويف   

اأربع  �سياه، ومـا زاد ففي  اأربعمئة  ، ويف  �سياه 

كل مئة �ساة.

وجتب الزكاة يف الأنعام �سواء اأكانت �سائمة اأم معلوفة 

وت�سم  ال�ساأن،  اإىل  املعز  وي�سم  عوامل،  اأم 

مع  الأمهات  وحت�سب   ، البقر  اإىل  اجلوامي�س 

الأولد  �سواء اأكانت  الأمهات ن�سابًا اأم دونه، 

وتوؤخذ الزكاة من الو�سط ل من اخليـار ول من 

ال�سـرار، واإذا خلط �سخ�سان اأو اأكرث ما�سيتهما 

، فتزكى زكاة املالك الواحد ، ب�سرط اأن يكون 

لكل واحد ن�ساب لو انفرد. 

الفـ�ائد

، وفيها �سد حلاجات  له  ، ومناء  للمال  الزكاة طهارة 

املحتاجني.

والبقر  الإبـــل   ( الثالثة  الأ�ــســنــاف  يف  الــزكــاة  جتــب 

والغنم(.

يف  العلف  لها  ي�سرتى  التي  املا�سية  يف  الــزكــاة  جتب 

مذهب الإمام مالك.

 اللهم فقهنا يف ديننـا ، وعلمنـا ماينفعنا وزدنـا علمًا، 

واجعلنا ممن ي�ستمعون القول فيتبعون اأح�سنه، 

حممد  ونبينا  �سيدنا  على  و�سلم  اللهم  و�سل 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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�أدب، نقلها من حيز و��سع �إىل حيز  �أو ن�سو�ص  تلخي�ص وقائع �حلياة، 

�أ�سيق، مع �ملحافظة على مكوناتها جوهرية، و�لتخلي عن مكوناتها �لهام�سية، 

حمافظة وتخليا يو�فقان مقت�سى �حلال...

وعي تلخي�ص وقائع احلياة ون�ضو�ص الكتابة، و�ضروراته:

تعد ظو�هر تلخي�ص �لن�سو�ص من �لظو�هر �ملنهجية �لر��سخة يف كتابة 

�ملتنامي  و�نت�سارها  ر�سوخها  ي�ستند  و�لتاريخية،  و�لفكرية  �لأدبية  �ملوؤلفات 

�إىل �سرور�ت متنوعة �لن�ساأة و�لغايات، منها �سرورتان جديرتان بالتو�سيف 

و�لتحليل و�لتقومي.

�ملعرفية  خرب�تها  وتر�كم  �لب�سرية،  �حلياة  وقائع  نقل  ��ستحالة   ،1
مر�ئيها  يف  تنعك�ص  ن�سو�ص  دون  من  و�لفنية،  �لأدبية  و�جلمالية  و�لعلمية 

بتلخي�ص منا�سب.

لقد �أدرك ناقلو وقائع �حلياة وم�ستلهمو مكوناتها يف ن�سو�ص كتاباتهم، 

ميكن  و��ستلهامهم،  نقلهم  يف  رئي�سا  منهجا  و�لخت�سار  �لتلخي�ص  �سرورة 

تو�سيفه وحتليله وتقوميه، يف موؤلفني مهمني:

�أ، موؤلف »�لإلياذة« لهومريو�ص )نحو 850 ق.م(. 

�أر�د هومريو�ص ��ستلهام وقائع حرب تاريخية ذ�ت طو�بع �أ�سطورية بني 

�ملوؤرخني  بع�ص  و«يحدد  �سنو�ت،  ع�سر  ��ستمرت  �إليون،  �أو  وطرو�دة  �ليونان 

هومريو�ص  قبل  �أي  �مليالد،  قبل   )1183( بعام  ط��رو�دة  حرب  ن�سوب  تاريخ 

وقائع  عك�ص  على  موؤلفه  يف  �قت�سر  لكنه  �لزمان«)1).  من  قرنني  بنحو 

ج1،  �ضالمة.  اأمني  اليونانية  عن  ترجمه  الإلياذة.  تا.-  هومريو�ص،بال    -  1
)194�ص(.  القاهرة.  والثالثون،  اخلام�ص  الكتاب  كتابي،  مطبوعات 

مقدمة حلمي مراد  �ص 11. 

�حلرب،  تلك  من  �لأخ��رية  �لعا�سرة  �ل�سنة  يف  حم��دودة  �أ�سهر  من  جوهرية 

مكتفيا بالتلميح و�لإ�سار�ت �ل�سريعة �إىل ما دون ذلك. دو�فعه يف منهج عمله 

فنيا  �مللحمي  تلبي �سرور�ت عمله  وتركيزه على عنا�سر  تنطلق من حر�سه 

وفكريا ووجد�نيا.

ب، موؤلف »�ملخت�سر يف �أخبار �لب�سر«))) لأبي �لفد�ء �إ�سماعيل بن علي 

�لأيوبي )-)67 )73ه(، )-73)1 1331م(.

�لعامل  تاريخ  �لفد�ء  �أبو  فيه  عر�ص  �أج��ز�ء،  �أربعة  يف  �ملوؤلف  هذ�  جاء 

منذ بدء �خلليقة حتى زمنه يف مطالع �لقرن �لثامن �لهجري، �لر�بع ع�سر 

و�ألف �سفحة، وقد فعل ح�سنا عندما  وثمانني  1086 �ست  �مليالدي، يف نحو 

»�لتلخي�ص«، معرب�  بفعل  �ل�سلة  وثيق  »�ملخت�سر«  ��سم  لعنو�ن موؤلفه  �ختار 

عن وعيه منهج عمله يف �سناعة موؤلفه.

هذ� �لوعي لدى �أبي �لفد�ء موؤ�س�ص على �إدر�كه �سرورة �لتلخي�ص يف نقل 

وقائع �حلياة �لب�سرية، وتر�كم خرب�تها �ملعرفية و�لعلمية و�جلمالية �لأدبية 

و�لفنية، يف ن�سو�ص تنعك�ص يف مر�ئيها بتلخي�ص منا�سب.

مع  متنوعة،  �لتاريخ مبناهج  كتاب  لدى معظم  يتجلى  �لوعي  جند هذ� 

هذ�  يف  �ملعربة  �لأمثلة  ومن  �أ�سا�سا،  منطلقا  �لتلخي�ص  فعل  على  �ملحافظة 

�مل�سمار موؤلَّف �لطربي )ت310ه- 3)9م( »تاريخ �لأمم و�مللوك« �لذي حدد 

يف  �لثالث  �ملفرد�ت  بني  بربطه  �لتاريخي  تلخي�سه  ملنهج  جوهرية  طو�بع 

عنو�نه: »تاريخ �لأمم و�مللوك«.

تلخي�ص  عمليات  يف  �جلوهرية،  �لن�سو�ص  عنا�سر  تاأكيد  �سرورة   ،(

) -  اأبو الفداء، اإ�ضماعيل بن علي الأيوبي، - املخت�ضر يف اأخبار الب�ضر. حتقيق 
د.حممد زينهم عزب، ويحيى �ضيد ح�ضني، ج1 )79)�ص(، ج))353�ص(، 

ج3)71)�ص(، ج4)183�ص(، دار املعارف القاهرة. )1086�ص(.
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اأ.د. راتب �سكر

الكتابة بني تلخي�ص احلياة 

وتلخي�ص الن�صو�ص . . .



حتقق تخلي�ص تلك �لن�سو�ص من �لعنا�سر �لهام�سية، تكثيفا �أو 

حذفا منا�سبا، تاأكيد� مفيد� يف عمليات �لتفهم �لأمثل ملا تعك�سه 

عنا�سرها �جلوهرية، من وقائع �حلياة �لب�سرية، وتر�كم خرب�تها 

�ملعرفية و�لعلمية و�جلمالية �لأدبية و�لفنية.

لقد عربرّ كتاب كثريون عن وعيهم �لعميق لهذه �ل�سرورة، فجعل 

بارز هو رفاعة ر�فع �لطهطاوي )90)1-16)1ه�(، )-1801 مثقف 

على ذينك �لتخلي�ص و�لتلخي�ص يف عنو�ن  د�لتني  مفردتني  1873م(، 
كتابه �ملهم: »تخلي�ص �لإبريز يف تلخي�ص باريز«)1).

لقد �أر�د �لطهطاوي كتابة ن�سو�ص تلخ�ص وقائع �حلياة �لباري�سية 

�لفرن�سية، وتر�كم خرب�تها �ملعرفية و�لعلمية و�جلمالية �لأدبية و�لفنية، 

�لعنا�سر �جلوهرية  لتلخي�ص  �لإبريز«، رمز�  فا�ستخدم مفهوم »تخلي�ص 

�لذهب  تخلي�ص  ب��ني  �لت�سابه  على  موؤ�س�سا  �ل��وق��ائ��ع،  تلك  مكونات  يف 

�حلياة  وقائع  وتلخي�ص  فلز�ته،  يف  به  تعلق  �لتي  �لهام�سية  �لعنا�سر  من 

يكون  يكاد  تخلي�سا  بها من عنا�سر هام�سية،  يعلق  بتخل�ص جو�هرها مما 

�سر�طا منهجيا لعمليات تلخي�ص �لن�سو�ص، يف مقاي�ساتها �لن�سبية �لعملية 

و�حلياة  �لوجود  لعنا�سر  و�لهام�سية  �جلوهرية  �لطو�بع  بني  �لنهائية  غري 

ومكوناتهما.

تلخي�ص الن�ضو�ص مبنهج الختيارات واحلذف: 

كتاب »خمتار�ت تر�ثية يف �لطفل و�لعلم و�لتعليم« �أمنوذجا!

�حلياة  م��د�رج  على  �ملختلفة  �مل��ع��ارف  ن�سو�ص  بنقل  �ملهتمون  لح��ظ 

و�لتاريخ، �سرورة تلخي�سها منهجا منا�سبا لغاياتهم �ملعرفية و�لعلمية، وقد 

منها  متنوعة،  تلخي�ص  مناهج  �عتمدت  بظو�هر  �ل�سرورة  تلك  وعي  جتلى 

من�سور�ت  �إد�ر�ت  من  �إد�رة  غري  تبنته  �ل��ذي  و�حل��ذف،  �ملختار�ت  منهج 

�لكتب، ول�سيما كتب �لرت�ث �لعربي، يف وز�رة �لثقافة يف �سورية، زمنا طويال، 

�لتي  �لكتب  ع�سر�ت  �لعربي«  �ل��رت�ث  من  »�ملختار  عنو�ن  حتت  فاأ�سدرت 

خل�سها �أدباء وباحثون ي�سهد ملعظمهم ب�سعة �لطالع و�لثقافة �ملو�سوعية.

من  بها  يت�سل  وما  �لظاهرة،  هذه  عن  �لتعبري  يف  �ملفيدة  �لأمثلة  من 

�سدرت  كتب  يف  منا�سبة،  وخمتار�ت  باختيار�ت  �لن�سو�ص  تلخي�ص  مناهج 

عن وز�رة �لثقافة يف دم�سق،  كتابان، �ت�سم منهج تلخي�ص كل منهما ب�سمات 

�لباحث يف   ،4 �ل�سفدي)))  بيان  �لأديب  �أعدهما  وطو�بع خا�سة م�سرتكة، 

مو�سوعات �أدب �لطفل و�لرت�ث �لعربي:  

ب، �لكتاب �لثاين: حمل ��سم �لأديب بيان �ل�سفدي، عنو�نه: »خمتار�ت 

تر�ثية يف �لطفل و�لعلم و�لتعليم«)3) 4، �ختار �ل�سفدي �سفحاتها ومفرد�تها 

�لطفل  بق�سايا  �ملعنية  �لعربي،  �لرت�ث  كتب  ات  �أمرّ من  كتابا  ع�َسَر  �ثني  من 

و�لعلم و�لتعليم، وما يت�سل بها: �سحيا و�جتماعيا.

دار  باريز.  تلخي�ص  يف  الإبريز  تخلي�ص   (00(- رافع،  رفاعة  الطهطاوي،    -  1
املدى، دم�ضق، )77)�ص(. 

للكبار  �ضعرية  جمموعات  واأ���ض��در   ،1956 ع��ام  ال�ضفدي  بيان  الأدي���ب  -ول��د   (
والأطفال جديرة بالدرا�ضة، ودرا�ضات اأدبية مهمة متنوعة، اأخذت درا�ضة 

اأدب الأطفال، الذي منحه جانبا مهما من عمله وحياته، مكانة بارزة 

بينها.  

3 -  ال�ضفدي، بيان، بيان، -006) خمتارات تراثية يف الطفل والعلم والتعليم. 
اختارها وقدم لها بيان ال�ضفدي، وزارة الثقافة، دم�ضق. )486�ص(.

�ع���ت���م���د   ،1
�لباحث �ل�سفدي على 

منهجي �حلذف و�لختيار يف 

تخلي�ص ما يت�سل مبو�سوعات كتابه، 

من �ثني ع�سر كتابا تر�ثيا مهما يف م�سمارها و�أبو�بها. فقد 

حذف من تلك �لكتب �ملو�سوعات �لتي ل متلك �سالت جوهرية مبو�سوعات 

كتابه، و�ختار ما �ت�سل بها �ت�سال جوهريا، فقدم بذينك �حلذف و�لختيار 

مبو�سوعات  تت�سل  ق�سايا  من  ومفكر�  باحثا  ع�سر  �ثني  ملو�قف  تلخي�سه 

�لطفل و�لعلم و�لتعليم.

ع�سر كتابا تر�ثيا، مت�ساوية، �إذ جاءت  �ثني  من  �ختيار�ته  تكن  مل   ،(
مو�سوع  جوهر  �إىل  �أق��رب  �ل�سفدي  �لباحث  ر�آه  مبا  متاأثر�  تفاوتا  متفاوتة 

�لتي  �لكتب  موؤلفي  من  �مل�سبقة  مو�قفه  �أن  �لر�جح  ومن  كتابه،  يف  �هتمامه 

�ختار منها مو�سوعات كتابه، قد �أثرّرت يف حجوم �ختيار�ته.

فمن  �سغله،  يف  �ملعهودة  �لباحث  ه��ذ�  مو�سوعية  من  �لرغم  على   ،3
�أثرت يف �ختيار�ته« حجما ونوعا ومو�سوعا، تلك  �أنها  �لتي يفرت�ص  �لأ�س�ص 

�لأ�س�ص �ملت�سلة مبر�عاة �لذوق �لجتماعي �لعام، وما يت�سل به من معتقد.

ميكن  تر�ثيا،  كتابا  ع�سر  �ثني  من  مو�سوعات  �ل�سفدي  �ختار   ،4
�لوقوف على �ختيار�ته من ثالثة كتب منها �أمنوذجا، تبني �سمات منهج عمله، 

و�سول  و�لختيار،  مبنهجي �حلذف  �لكتب  �إعد�د  يف  �لتجربة  هذه  للوقوف  

�إىل تخلي�ص مو�سوعات حمددة، من كتب حتتوي مو�سوعات متنوعة و��سعة، 

»تخلي�ص  �لطهطاوي  ر�فع  رفاعة  بعنو�ن  مذكر�  تلخي�سا،  يحقق  تخلي�ص 

�لإبريز يف تلخي�ص باريز«:

�أحمد  �لطبيب  تاأليف  وتدبريهم«.  �ل�سبيان  »�سيا�سة  �لأول:   �لكتاب 

�سادر عن  �لهيلة،  �حلبيب  بابن �جلز�ر، حتقيق حممد  �ملعروف  �لقريو�ين 

مطبعة �ملنار يف تون�ص، عام 1968. 

898-( 369ه�(،   (85-( �جل���ز�ر  لب��ن  �لأط��ف��ال،  ط��ب  يف  كتاب  ه��و 

خمتار�  منها  �قتطف  وتربوية،  نف�سية  نظر�ت  مقدمته  ت�سمنت  979م( 
ثالث �سفحات فقط، وجد بها �ل�سفدي مو�ءمة جلوهر مو�سوع كتابه �لعام 

�ل�سفحة  �إىل  و�ل�سبعني  �خلام�سة  �ل�سفحة  من  وردت  �ملعرفية،  وغاياته 

�لثامنة و�ل�سبعني منه.
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الريا�ضية  امل�ضابقات  ال�ضتارعن  اأ���ض��دل 

العام  راأ�س اخليمة يف هذا  لبلدية  الرم�ضانية 

واأرقاٍمًا  عديدة  مفاجاآت  �ضهد  وال��ذي  املميز 

من�ضات  عرفت  حيث  ج��دي��دة  واإح�ضائيات 

اأثبتوا   ، ج��ددًا  اأبطااًل  العام   هذا  يف  التتويج  

لكل  اأن  و  يعطيها  من  تعطي  احلياة  اأن  مبداأ 

w . جمتهٍد ن�ضيب

 PES 2019 بطولة البالي �ضتي�ضن

غري  وع��ل��ى  �ضتي�ضن  ال��ب��الي  بطولة  ففي 

البطولة  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  �ضهدت  املتوقع 

الن�ضخة  بطل  فخرج  املر�ضحني  اأق��وى  خ��روج 

ذاتها  الن�ضخة  يف  و�ضيفه  وحل��ق��ه  املا�ضية 

وحما�ضًا  تفاعاًل  وت�ضهد  امل��ب��اري��ات  لت�ضتعل 

الالعبان  النهائية  امل��ب��اراة  يف  ليتقابل  اأك��ر 

اإ�ضماعيل اإبراهيم من مركز �ضعادة املتعاملني 

حيث  امل�ضاحة  ق�ضم  من  طوق  اأب��و  وم�ضطفى 

بر�ضلونة  بفريق  يلعب  ا�ضماعيل  الالعب  كان 

مدريد  ريال  بفريق  يلعب  م�ضطفى  والالعب 

اإبراهيم بهدف  اإ�ضماعيل  لتنتهي املباراة بفوز 

وحيد وكاأنه اإعادٌة ل�ضيناريو الكال�ضيكو يف هذا 

املو�ضم وا�ضتمرارية االأف�ضلية لر�ضلونة وخروج 

مدريد خايل الوفا�س بال بطولة وحتى يف لعبة 

البالي �ضتي�ضن . 

بطولة البلدية الرم�ضانية لكرة 

القدم 2019

انطلقت  هكذا   ، وغياب  ووالدٍة  دم��ٍج  بني 

 2019 القدم  لكرة  الرم�ضانية  البلدية  بطولة 

ال��ذي  التفتي�س  ف��ري��ق  غ��ي��اب  ���ض��ه��دت  ح��ي��ث 

اإدارة  اإىل فريق  رحل مدربه   م. را�ضد هالل 

ف�ضادق   ، الالعبني  اأب��رز  معه  اآخ��ذًا  امل�ضاريع 

االندماج  على  والرتاخي�س  التفتي�س  فريقا 

لت�ضكيل فريق واحد من الق�ضمني حتت م�ضمى 

فريق املباين ، كما �ضهدت البطولة والدة فريق 

البطولة  الذي تعملق يف هذه  امل�ضاحة  م�ضاريع 

ومدربه  الدين  ت��اج  م.  الفني  مديره  بقيادة 

دل�����ض��ني ي��و���ض��ف  وك��اب��ن ال��ف��ري��ق م. ف��را���س 

للمباراة  ي�ضلوا  اأن  فا�ضتطاعوا  ال��ن��ج��داوي 

النهائية بتكتيٍك رائع وان�ضباط عاٍل ، واإ�ضراٍر 

مل ت�ضهد البطوالت ال�ضابقة لها مثيل .

الت�ضاريح ال�ضحفية ملباراة النهائي

فريق م�ساريع امل�ساحة :

م. �سليمان املبي�سني –م�سرف الفريق   

ا�ضتمرارية  على  املنظمة  اللجنة  ن�ضكر 

حتت  املقايي�س  بكل  الناجحة  البطولة  تنظيم 

اإ�ضراف من رئي�س اللجنة املنظمة ال�ضيد اأحمد 

اأن  ونتمنى  البطولة  لهذه  واملن�ضقني  االأحمد 

نرى مباراة ممتعة يف النهائي ت�ضودها عالقات 

املودة واملحبة بني املوظفني .

م. تاج الدين – املدير الفني للفريق : 

لتحقيق  متعط�س  امل�ضاريع  فريق  باأن  نعلم 

حما�س  امت�ضا�س  على  و�ضنعمل  البطولة  هذه 

العبيهم وال�ضغط على مفاتيح اللعب يف الفريق 

الذي يعتمد على الت�ضديدات البعيدة والكرات 

القتالية  ب��ال��روح  امل��ب��اراة  و�ضندخل  الطويلة 

من  البطولة  تخرج  اأال  على  واالإ���ض��رار  نف�ضها 

ق�ضم امل�ضاحة .

دل�سني يو�سف – مدير الفريق : 

فريق امل�ضاريع يلعب على تكتيك اال�ضتحواذ 

و�ضيبداأ املباراة مهاجمًا ولكن انتظروا املفاجاأة 

فريق  امل�ضاحة  م�ضاريع  فريق  فاإن  النهائي  يف 

واالإ�ضرار ما  العزمية  ولديه من  �ضاب وطموح 

يوؤهالنه لتحقيق البطولة .

م. فرا�س النجداوي – كبنت الفريق :

م�ضاريع  ف��ري��ق  ي��ك��ون  اأن  على  اإ���ض��رارن��ا 

رفع  اإىل  “ دفعنا  البطولة  “ اأياك�س  امل�ضاحة 

و�ضجاعة  بب�ضالة  واللعب  الطموحات  �ضقف 

نكن  مل  والتي  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  وو�ضلنا 

نتوقع اأن ن�ضل اإليها .
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عبد العزيز كرم البلو�ضي

امل�ضابقات الريا�ضية الرم�ضانية

 ملوظفي البلدية



فريق امل�ضاريع :

م.حمتتتمتتتد التت�تتستتافتتعتتي – متت�تتستترف وكتتبتتنت 

الفريق :

االأخ�����وة وع���ززت  ال��ب��ط��ول��ة روح  اأر����ض���ت 

العالقة بني املوظفني ومتيزت البطولة  بتقارب 

فرق  و�ضول  يف  ذلك  ويت�ضح  الفرق  م�ضتويات 

امل��ب��اراة  اإىل  املجموعتني  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز 

امل��ب��اراة  اإىل  بالو�ضول  وجناحنا   ، النهائية 

من  ك��ام��ل  ع��ام  عمل  ح�ضيلة  ك��ان  النهائية 

التدريب واال�ضتعداد والتح�ضري .

م.را�سد هالل –املدير الفني للفريق :

لفريقنا  الهجومية  الهوية  على  �ضنحافظ 

الفريق  ل��الع��ب  ال��ط��ب��ي  الت�ضريح  وننتظر 

وبن�ضبة  �ضي�ضارك  اأن���ه  حيث  ج��م��ال  حم��م��ود 

كبرية يف املبارة النهائية باإذن اهلل .

م.حمد املري – مهاجم الفريق :

الفريق  ب��روح  النهائية  امل��ب��اراة  �ضنلعب 

وق���درات  اإم��ك��ان��ي��ات  �ضنحرتم  واإن��ن��ا  ال��واح��د 

العب فريق م�ضاريع امل�ضاحة واأعتقد باأن فريق 

م�ضاريع امل�ضاحة �ضيتكتل يف اخلطوط اخللفية 

على  واللعب  الدفاعي  االأ�ضلوب  على  ويعتمد 

الهجمات املرتدة ، وبطولة هذا العام لن تخرج 

من فريق امل�ضاريع .

مباراة نهائي البطولة 

امل�ساريع X  م�ساريع امل�ساحة :

لكرة  الرم�ضانية  البلدية  بطولة  ك��ان��ت 

موعٍد  على  ال�ضبت  ي��وم  م�ضاء    2019 القدم 

بني  يرتدد  الذي  ال�ضوؤال  وكان  جديد  بطٍل  مع 

امل�ضاريِع  اأيُّ   “ الفريقني  وحمبي  اجلماهري 

�ضيحقُق البطولة ؟ “ .

اأطلق حكم املباراة في�ضل اآل علي �ضافرة 

بني  النهائية  املباراة  لتنطلق جمريات  البداية 

الطاحمني  امل�ضاحة  وم�ضاريع  امل�ضاريع  فريقي 

لتحقيق اأول لقٍب لهما ، و�ضهدت املباراة تكافوؤًا 

ن�ضبيًا بني الفريقني مع اأف�ضلية لفريق مل�ضاريع 

العوامي  يف اال�ضتحواذ  ف�ضجل العبه عبداهلل 

عرفت  زاحفة  بت�ضديدٍة  االأول  فريقه  ه��دف 

م�ضجعي  �ضيحات  لتعلو  املرمى  اإىل  طريقها 

امل�ضاريع فرحًا بهذا الهدف .

ي�ضدد  هناك  واأخ���رى  هنا  ت�ضديدة  وب��ني 

ح�ضن  عبداللطيف  امل�ضاحة  م�ضاريع  الع��ب 

امل�ضاريع  مرمى  �ضباك  عانقت  قوية  ت�ضديدة 

وترتفع  ال�ضفر  نقطة  اإىل  امل���ب���اراة  ل��ت��ع��ود 

هتافات م�ضجعي م�ضاريع امل�ضاحة لتهز اأرجاء 

املبارة  االأ�ضا�ضية يف  االأ�ضواط  لتنتهي   ، امللعب 

وينتقل الفريقان اإىل االأ�ضواط االإ�ضافية لتكون 

اخلرة هي الفي�ضل واللياقة العامل الرئي�ضي 

امل�ضاريع  اأن م�ضك فريق  للفوز وكان ذلك بعد 

زمام املبادرة واال�ضتحواذ وال�ضيطرة ومن كرة 

حمد  امل�ضاريع  مهاجم  ي�ضجل  رائعة  عر�ضية 

املري هدف الفوز براأ�ضية جعلت دكة االحتياط 

اأر�ضية امللعب احتفااًل بهذا الهدف  اإىل  تدخل 

�ضحرية من   وبتمريرة  االأخ��رية  الدقائق  ويف   ،

الفريق  العوامي جعل هداف  عبداهلل  الالعب 

كان  ال��ذي  للمرمى  مواجهًا  رواق  اأب��و  اإي��ه��اب 

يح�ضم  وي�ضجل هدفًا  تقدم حار�ضه  بعد  خاليا 

بعد  لتنطلق  البطولة  هداف  ولقب  املباراة  به 

ر�ضميًا  معلنة  احل��ك��م  ���ض��ف��ارة  ال��ه��دف  ه��ذا 

املباراة وبدء مرا�ضم التتويج وح�ضول امل�ضاريع 

و�ضيفًا  امل�ضاحة  وم�ضاريع  البطولة  لقب  على 

حار�س  ح�ضل  الفردية  اجلوائز  م�ضتوى  وعلى 

امل�ضاريع على جائزة اأف�ضل حار�س يف البطولة 

جائزة  على  رواق  اأب��و  اإيهاب  الالعب  وح�ضل 

هداف البطولة . 

واإليكم تقارير املباريات :

اليوم الأول :     

» حبايب ومت�ساحمني يف عام الت�سامح « 

التعادل هو عنوان اليوم االأول للبطولة

امل�ضاحة    X    امل�ضاريع  

1                        1 

لكرة  الرم�ضانية  البطولة  افتتاحية  يف 

لنيل  املر�ضحان  تقابل  ال��ع��ام   ه��ذا  يف  القدم 

اللقب يف اأوىل مباريات البطولة لتكون مباراة 

يف  االأف�ضلية  الفريقان  تقا�ضم  مبكر  نهائي 

حتى  املرميني  على  الهجمات  وتوالت  املباراة 

افتتح حممد الرفاعي مهاجم امل�ضاريع اأهداف 

املباراة بت�ضديدة قوية مل ي�ضتطع حار�س مرمى 

امل�ضاحة اأن يحرك �ضاكنًا لتعانق الكرة ال�ضباك 

 ، امل�ضاريع  فريق  جماهري  �ضيحات  وترتفع 

تنفيذ  اأثناء  وبخطا  معدودة  بدقائق  وبعدها 

امل�ضاحة  الع��ب  اإىل  الكرة  ت�ضل  املرمى  ركلة 

هدف  م�ضجاًل  اأم��ني  عمر  ال��الع��ب  ليتابعها 

التعادل للم�ضاحة لتنتهي املباراة بهذا التعادل 

العادل .

التخطيط التف�ضيلي     X   املبان����ي  

  2                              2            

بني  بالندية  ات�ضمت  مفتوحة  م��ب��اراة  يف 
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فريقي التخطيط التف�ضيلي واملباين ا�ضتمتعت 

التي  التكتيكية  باجلمل  احلا�ضرة  اجلماهري 

االأوىل  الدقائق  ومنذ  امل��ب��اراة  ه��ذه  �ضهدتها 

فريق  م��ن  عبدال�ضالم  معتز  ال��الع��ب  �ضجل 

تقدم  معلنًا  امل��ب��اراة  يف  االأول  الهدف  املباين 

التخطيط  فريق  ق��ام  وبعدها   ، املباين  فريق 

التف�ضيلي بقيادة قائده حممد الطراونة ب�ضن 

املباين  فريق  مرمى  على  املتتالية  الهجمات 

ملعادلة النتيجة وكان لهم ما اأرادوا حيث �ضجل 

املباراة  ليعيد  التعادل  هدف  منت�ضر  الالعب 

على  النتيجة  وا�ضتمرت   ، ال�ضفر  نقطة  اإىل 

حالها حتى �ضجل العب خط الو�ضط يف فريق 

املباين بكر موايف هدف التقدم لفريقه ليقرتب 

عدم  ولكن  الثالث  النقاط  ح�ضد  من  الفريق 

العبية  وب�ضالة  التخطيط  ف��ري��ق  ا�ضت�ضالم 

حيث  املباراة  نقاط  على  احل�ضول  دون  حال 

احت�ضب حكم املباراة ركلة جزاء ل�ضالح فريق 

ليد  الكرة  مالم�ضة  بعد  التف�ضيلي  التخطيط 

الالعب وليد العلي داخل خط املرمى ليت�ضدى 

اجل���زاء  ل��رك��ل��ة  ب�ضيوين  م�ضطفى  ال��الع��ب 

حمرزًا هدف التعادل ، وتنطلق �ضفارة احلكم 

معلنة نهاية املباراة .

اليوم الثاين :    

فتتريتتق  يتتكتتتتت�تتستتح  املتت�تتستتانتتدة  “ اخلتتتدمتتتات 
اإ�سدار امل�ستندات ب�سدا�سية نظيفة “

اخلدمات امل�ضاندة   X   اإ�ضدار امل�ضتندات  

0                             6            

بلقاء  الثانية  املجموعة  مباريات  انطلقت 

وفريق  امل�ضاندة  اخل��دم��ات  فريق  ب��ني  يجمع 

اأن  االأوىل  الوهلة  منذ  وبدا  امل�ضتندات  اإ�ضدار 

وتاألق  املتعة  من  الكثري  �ضت�ضهد  املباراة  هذه 

الالعبني ، وبني هجمٍة هنا وهجمٍة هناك وعر 

ت�ضدية بعيدة املدى �ضجل العب فريق اخلدمات 

عزز  اأن  لبث  وم��ا  االأول  فريقه  ه��دف  �ضالح 

فريقه  تقدم  زك��ري��ا  ح�ضن  الفريق  يف  زميله 

اإ�ضدار  فريق  لينهار  الثاين  الهدف  حم��رزًا 

نظيفة  ب�ضدا�ضية  املباراة  وتنتهي  امل�ضتندات 

امل�ضاندة حيث �ضارك  ل�ضالح فريق اخلدمات 

�ضالح   : من  ك��لُّ  ال�ضتة  االأه���داف  ت�ضجيل  يف 

وي��زي��د هدف  ه��دف��ني  زك��ري��ا  ه��دف��ني وح�ضن 

ن�ضيب  من  ك��ان  امل��ب��اراة  يف  االأجمل  والهدف 

م��راوغ��ات  ع��دة  بعد  حبو�س  ف��را���س  ال��الع��ب 

اأ�ضكن بعدها  الكرة يف املرمى .

» تتتتعتتتادل عتتتتتادل بتتتني متت�تتستتاريتتع املتت�تتستتاحتتة 

وال�سحة العامة »

العامة   ال�ضحة     X   م�ضاريع امل�ضاحة

  2                     2 

يف املباراة الثانية التي جمعت بني فريقي 

والتي  العاملة  وال�ضحة  امل�ضاحة  م�ضاريع 

حيث  الفريقني  بني  االإيجابي  بالتعادل  انتهت 

كانت املباراة متكافئة والنتيجة عادلة  ، افتتح 

مهاجمه  عر  العامة  ال�ضحة  فريق  الت�ضجيل 

مهند وديع ولكن �ضرعان ما عادل مدافع فريق 

امل�ضاحة يو�ضف اليف النتيجة بعد جمهوٍد فردي 

لتتواىل   ، املرمى  �ضكنت  قوية  وت�ضديدة 

املباراة  وتنتهي  املرميني  الهجمات على 

ال�ضحة  لفريق  ف�ضجل   ،  2-2 بنتيجة 

امل�ضاحة  ولفريق  ودي��ع  مهند  ال��الع��ب 

الفريق  كبن  النجداوي  فرا�س  الالعب 

الذي كان ت�ضريحه قبل املباراة جمرد 

لل�ضغط    ، اإال  لي�ضت  اإع��الم��ي��ة  ح��رب 

على الفرق ، فقد كان فريقه يفتقر اإىل 

التنظيم والبناء اجليد للهجمات .

اليوم الثالث :    

“ 6 اأ�سياخ من امل�ساحة على جدار 
املباين اأنهت �سمود هذا اجلدار “

       امل�ضاح��ة     X      املبان���ي  

0                        6              

ال��ع��الم��ة االأب�����رز يف ه���ذه امل��ب��اراة 

امل�ضاحة وهو  والدة جنٍم جديد يف فريق 

حتى  الفريق  ه��داف  اأم��ني  عمر  الالعب 

املباراة هدفني و�ضجل  االآن حيث �ضجل يف هذه 

زميله يف الفريق حممود جادو هدفني و�ضجل كلُّ 

من حممد فاروق و اأحمد اأبو رواق باقي اأهداف 

للم�ضاحة  حمراء  ب�ضدا�ضية  انتهت  التي  املباراة 

يف مرمى ال�ضماوي فريق املباين .

وتنفيٍذ  ُمف�ضل  وبتخطيٍط  امل�ضاريع  فريق   «

متقن ُيذيق التخطيط التف�ضيلي هزمية تكلفتها 

« اأهداف   6
اإدارة امل�ضاريع       X       التخطيط التف�ضيلي  

  0                             6           

 2018 عام  بطولة  مع  الذكريات  لن�ضرتجع 

فريق  ب���اأن  امل��ب��اري��ات  تقارير  يف  ذك���رت  حيث 

بطولة  على  اال�ضتحواذ  مل�ضروع  يعد  امل�ضاريع 

العام  يف  به  تنباأنا  ما  يثبت  هو  وها  القدم  كرة 

ب�ضدا�ضية   التف�ضيلي  التخطيط  ويهزم  املا�ضي 

يف مباراة �ضهدت تاألق العب امل�ضاريع اإيهاب اأبو 

رواق هداف البطولة والذي �ضجل �ضوبر هاتريك 

باقي  و�ضجل  الهدافني.  قائمة  اإثره  على  ت�ضدر 

ال�ضافعي  ال��الع��ب حممد   : م��ن  ك��اًل  االأه���داف 

والالعب حمد املري

اليوم الرابع :    

“ ال�سحة العامة يهزم اإ�سدار امل�ستندات 
ويعزز حظوظه للتاأهل “

ال�ضحة العامة     X   اإ�ضدار امل�ضتندات  

2                          3              

حقق فريق ال�ضحة العامة انت�ضارًا مهمًا 
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على فريق اإ�ضدار امل�ضتندات بعد تغلبه 

 ، هدفني  مقابل  اأه���داف  بثالثة  عليه 

 : اأهداف فريق ال�ضحة كلُّ من  و�ضجل 

املعز يو�ضف ، مهند وديع ، عبدالرحمن 

اإ�ضدار  لفريق  �ضجل  .وباملقابل  عو�س 

 ، عظيم  حممد   : م��ن  ك��لُّ  امل�ضتندات 

عا�ضف لتنتهي املباراة .

املتت�تتستتانتتدة تتتقتت�تتستتي على  » هتتيتتمتتنتتة 

ا�ستب�سال م�ساريع امل�ساحة «

م�ضاريع امل�ضاحة   X   اخلدمات امل�ضاندة

  5                           1            

ت�ضجيله  بعد  امل�ضاحة  فريق  اعتقد 

طريق  ع��ن  ب��امل��ب��اراة  االأول  ل��ل��ه��دف 

ه��ذه  اأن  ال��ن��ج��داوي  ف��را���س  مهاجمه 

رقٌم  باأنه  فيها  �ضيثبت  التي  ليلته  هي  الليلة 

�ضعب يف البطولة ولكن خرة امل�ضاندة ومهارة 

العبيه حالت دون ذلك ف�ضجل امل�ضاندة خم�ضة 

اأه��داف عن طريق العبيه حممد هيثم هدف 

هدفني  حبو�س  فرا�س  و  هدفني  يزيد   ، واح��د 

ليطيح بها فريق م�ضاريع امل�ضاحة الذي تنتظره 

مباراة مهمة يف اجلولة االأخرية خلطف بطاقة 

التاأهل  . 

اليوم اخلام�س :     

“ بخما�سية  املباين  يهزم  “ امل�ساريع 
امل�ضاريع   X    املباين  

1                  5       

ن�ضف  ل���دور  ال��ت��اأه��ل  ي�ضمن  امل�����ض��اري��ع 

بخم�ضة  امل��ب��اين  ف��ري��ق  على  بتغلبه  النهائي 

اأه����داف م��ق��اب��ل ه���دف واح���د ، ح��ي��ث �ضجل 

اأهداف فريق امل�ضاريع الالعب اإبهاب ابو رواق 

كلُّ  املتبقية  الثالثة  االأه���داف  و�ضجل  هدفني 

حمد  والالعب  ال�ضافعي  حممد  الالعب   : من 

املري والالعب عبداهلل العوامي ، و�ضجل هدف 

املباين اليتيم الالعب حممود �ضامل .

بعد  الأوىل  املجموعة  يت�سدر  امل�ساحة   «

ب�سدا�سية  التف�سيلي  التخطيط  على  تغلبه 

نظيفة «

امل�ضاحة      X    التخطيط التف�ضيلي   

  0                               6     

ت�ضدر امل�ضاحة املجموعة االأوىل بعد فوزه 

اأهداف  ب�ضتة  التف�ضيلي  التخطيط  على فريق 

الالعبان  املبارة  اأهداف  مقابل ال �ضيء �ضجل 

حممود جادو و عمر اأمني لكل منهما 3 اأهداف.

اليوم ال�ساد�س :    

الفوز  بطاقة  يخطف  امل�ساحة  م�ساريع   “
من فريق اإ�سدار امل�ستندات وي�سرب موعداً مع 

تواأمه فريق امل�ساحة يف دور ن�سف النهائي “

م�ضاريع امل�ضاحة  X  اإ�ضدار امل�ضتندات

1                          2              

مهمًا  ف��وزًا  امل�ضاحة  م�ضاريع  فريق  حقق 

ع��ل��ى ف��ري��ق اإ����ض���دار امل�����ض��ت��ن��دات يف اجل��ول��ة 

لبطولة  التمهيدي  الدور  مباريات  االأخرية من 

ويتاأهل   2019 القدم  لكرة  الرم�ضانية  البلدية 

للدور ن�ضف النهائي ليواجه فريق امل�ضاحة  ، 

و�ضجل اأهداف فريق م�ضاريع امل�ضاحة الالعب 

الفاعوري  فتحي  وال��الع��ب  خاطر  م�ضطفى 

امل�ضتندات  اإ���ض��دار  فريق  ه��دف  �ضجل  بينما 

الالعب حممد عظيم .

اليوم ال�سابع :

ن�سف النهائي

» تعملق ال�سقيق الأ�سغر »حديث الولدة« 

واأق�سى ال�سقيق الأكرب من البطولة »

م�ضاريع امل�ضاحة X    امل�ضاحة

�ضربات اجلزاء

1                       3            

من كان يتوقع باأن فريق م�ضاريع امل�ضاحة 

واملتاأهل  البطولة  يف  مرة  الأول  ي�ضارك  ال��ذي 

�ضيحرج  االأن��ف�����س  ب�ضق  النهائي  ن�ضف  اإىل 

ويق�ضيه  املا�ضية  الن�ضخة  بطل  امل�ضاحة  فريق 

انتهاء  بعد  الرتجيح  ب�ضربات  البطولة  م��ن 

اإنها كرة القدم  املباراة بالتعادل ال�ضلبي، نعم 

امل�ضاحة  م�ضاريع  وف��ري��ق  يعطيها  م��ن  تعطي 

ج��دارة  وبكل  ا�ضتحق  القتالية  العبيه  وب��روح 

امل�ضاحة  فريق  اأن  وا�ضحًا  وبدا   ، التاأهل  هذا 

نتيجة  حتقيق  خميلته  يف  را�ضمًا  املباراة  دخل 

البطولة  هدايف  لقائمة  العبيه  وت�ضدر  كبرية 

بالتاريخ  تعرتف  ال  القدم  كرة  هي  هذه  ولكن 

وال باالأ�ضماء .

واملهند�س  �ضليمان  للمهند�س  ويح�ضب 

على  قادرين  قويني  فريقني  �ضكال  اأنهما  ت��اج 

املناف�ضة وبقوة على اإحراز البطوالت.

% متتتن متت�تتستتروع   90 يتتنتتجتتز  املتت�تتستتاريتتع   «

حتقيق البطولة »

اخلدمات امل�ضاندة     X    امل�ضاريع

�ضربات اجلزاء

      3                             1              

النهائي  يف  موعدًا  ي�ضرب  امل�ضاريع  فريق 

مع فريق م�ضاريع امل�ضاحة بعد تغلبه على فريق 

ق��وي��ًا يف  ن���دًا  ك��ان  ال���ذي  امل�ضاندة  اخل��دم��ات 

املباراة وا�ضتحق العبوه التقدير والت�ضفيق على 

اأدائهم الرجويل يف امللعب ، حيث كانت املباراة 

متكافئة اإىل حٍد ما وا�ضتطاع امل�ضاريع اإنهاءها 

ن��ع��م م�����ض��روع حتقيق   ، ال��رتج��ي��ح  ب�����ض��رب��ات 

املهند�س  عام من  اإ�ضراٍف  قائم حتت  البطولة 

حممد ال�ضافعي وتخطيط املهند�س را�ضد هالل 

ي�ضتحق  ، فريق عمل متكامل  الالعبني  وتنفيذ 

الثناء .

للم�ضابقات  املنظمة  اللجنة  ب��اأن  وي��ذك��ر 

االأحمد  اأحمد  ال�ضيد  برئا�ضة  كانت  الرايا�ضية 

كل  وع�ضوية  املوؤ�ض�ضي  االت�ضال  مكتب  مدير 

من : حممد الزعابي، عبد العزيز كرم، �ضعود 

الزعابي .
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زيد ح�ضن قطريب

الت�ضامح يف الأديان 

عقيدٌة را�ضخة اجلذور

ِذيَن  َوالَّ َمُنوا 
َ
اآ ِذيَن  الَّ {اإِنَّ  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  يقول 

َوَعِمَل  ااْلآِخ��ِر   
ِ
َواْلَيْوم  ِ

َّ
ِباهلل اآَمَن  َمْن  اِبِئنَي  َوال�ضَّ اَرى  َوالنَّ�ضَ َه��اُدوا 

ِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن}  ْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ
َ
ا َفَلُهْم اأ احِلً �ضَ

)البقرة:62(، فالت�ضامح موجود يف االأ�ض�س الدينية التي تخت�ضرها 

الكتب املقد�ضة، واإذا ما عدنا اإىل قول ال�ضيد امل�ضيح: “اإذا �ضربك 

املوؤمن على خدك االأمين فدر له االأي�ضر”، �ضنكت�ضف اأهمية الت�ضامح 

يف العقائد الدينية ككل، لكن على اجلانب االآخر، البد من الت�ضاوؤل 

حول غياب الفهم احلقيقي ملعنى الت�ضامح عند �ضريحة كبرية من 

النا�س الذين يحورون يف معاين الن�ضو�س املقد�ضة ويعطونها اأبعادًا 

ال حتتملها اأو يحاولون اأخذها اإىل اأماكن تخدم م�ضاحلهم الفردية 

والفئوية؟. نعم لقد عانت االأديان من التاأويل غري ال�ضحيح للن�س، 

وعلى الدوام كان هناك من يحاول اال�ضتثمار يف املعاين وتوجيهها 

االأ�ضلية، لذلك فاإن الرتكيز على تعليم املبادىء  اإىل غري وجهتها 

هذه  جملة  ومن  العربي  التاريخ  يف  الكبري  بعدها  اأخ��ذ  احلقيقية 

الفردي  العقل  اإىل  العبور  ج�ضر  تعتر  التي  اللغة  كانت  املبادىء 

بالتايل  فالت�ضامح  االآخر..  مع  االت�ضال  و�ضيلة  اأنها  كما  واجلمعي 

واال�ضتيعاب  الفهم  اأولهما  تاريخيًا  اأ�ضا�ضيتني  قاعدتني  على  يقوم 

الكايف للن�ضو�س وثانيهما هو التعبري عنها بوا�ضطة اللغة الوا�ضح 

غري امللتب�س وغري القابل للتف�ضريات االحتمالية التي تاأخذ املعنى 

اإىل غري جمراه.. ولنعد اإىل القراآن الكرمي لنقراأ: {اْدُع اإِىَل �َضِبيِل 

ْح�َضُن} 
َ
اأ ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهْم  �َضَنِة  احْلَ َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ ��َك  َربِّ

املوؤمن  اإىل  املوجه  االأم��ر  يظهر  االآي��ة  ه��ذه  ففي  )النحل:125(، 

بالدعوة هلل عر احلكمة واملوعظة احل�ضنة، ولي�س عر اأية اأ�ضاليب 

توؤكد  كما  الدعوة من جذورها،  على حقيقة  توؤثر  اأن  اأخرى ميكن 

حول  واجل��دال  النقا�س  اأثناء  احل�ضنى  الو�ضيلة  اعتماد  على  االآي��ة 

فر�س  هنا  فالت�ضامح  الدعوة،  هذه  تخ�س  التي  الق�ضايا  خمتلف 

عني على امل�ضلم واإذا ما خرج عليه فهو يرتكب املعا�ضي الأن اهلل يف 

كتابه العزيز يحدد ب�ضكل قاطع ال يقبل ال�ضك اأ�ضلوب ن�ضرة الدعوة 

واإي�ضالها ب�ضكل ال�ضحيح للنا�س عر الو�ضائل احل�ضنى ولي�س عر 

اأية اأ�ضاليب اأخرى..

اأحكامها  عر  الكرمي  ال��ق��راآن  كر�ضها  التي  القيم  اأن  ال�ضك 

االأمور  تعاىل على معرفة خبايا  قدرة اهلل  نابعة من  كانت  البينة، 

تثبت الدرا�سات احلديثة يف علم الجتماع والنف�س ون�سوء احل�سارات، اأن الت�سامح كان 

له الدور الأبرز يف الزدهار، بل هو العامل احلا�سم يف تر�سيخ القواعد وبناء الدول احلديثة 

لأنه دليل قوة ل �سعف، وبرهان حيوية وثقة يف ال�ستمرار عرب وجود الآخر حتى لو كان 

اخليارات  بانعدام  تت�سبب  دائماً  كانت  الواحدة  فالنمطية  والعتقاد،  الهوية  يف  خمتلفاً 

الهند�سي  البناء  اأ�ساليب الرتبية وحتى  اأم  الفنون  اأم  العلوم  �سواء حتدثنا عن  الإبداعية 

للمجتمعات معرفياً ومادياً.. 



وم�ضباتها النهائية، لذلك اأتت على �ضكل اأحكام قطعية وبطريقة 

الفحوى  ا�ضتيعاب  من  يتمكن  حتى  للم�ضلم،  بالن�ضبة  االأم��ر  فعل 

احلقيقي للدعوة وكي ال يقع يف مطب االأمرا�س الع�ضائرية والقبلية 

اْلَعْفَو  الكرمية: {خِذ  االآية  تقول  االإ�ضالم،  قبل  �ضائدة  كانت  التي 

فالعفو  )االأعراف:199(،  اِهِلنَي}  اجْلَ َعِن  ْعِر�ْس 
َ
َواأ ِباْلُعْرِف  ُمْر 

ْ
َواأ

احل�ضن،  ال�ضلوك  مداميك  من  اجلاهلني  عن  واالإعرا�س  والعرف 

فاإذا نق�س اأحدها من معادلة التعامل مع االآخرين، ف�ضد الت�ضامح 

اإىل  ما  ب�ضكل  ت�ضيء  نقطة  وه��ي  ر�ضا،  وع��دم  ع��داء  اإىل  وحت��ول 

من  هو  اخلري  العمل  اأن  يعني  اجلاهلني  عن  واالإعرا�س  الدعوة، 

يقرر النتيجة يف النهاية، الأن املوؤمن قد يقع يف مطب اجلدل غري 

االأعمال  تظهر  حتى  حينها  االأمر  فليرتك  االآخرين،  مع  ال�ضحيح 

حقيقة النيات، وهذا ما تعنيه االآية باالإعرا�س عن اجلاهلني..

مل تتوقف دعوات الت�ضامح يف القراآن الكرمي عند هذا احلد، بل 

ذهبت االآيات الكرمية اإىل اأبعد من ذلك عندما طلبت 

عدم التقاذف بال�ضتائم و�ضباب من يدعون 

ذل��ك  الأن  ���ض��ل��وات��ه��م،  يف  اهلل  غ��ري 

ال�ضلبي  الفعل  رد  اإىل  �ضيوؤدي 

تعاىل  اهلل  به  يقبل  ال  ال��ذي 

ال�ُضباب  حالة  يف  خا�ضة 

فاالإعرا�س  وال�ضتائم، 

اآي��ة  يف  اجلاهلني  ع��ن 

ال��ت��ي  “االأعراف” 
ذك���رن���اه���ا اأع�����اله، 

ي��ت��ك��ام��ل م��ع ال��ق��وم 

الذين  العاملني  غري 

ي���ذك���ره���م ال���ق���راآن 

ه����ذه  يف  ال�����ك�����رمي 

َت�ُضبُّوا  َواَل   } االآي����ة: 

ُدوِن  ِمْن  َيْدُعوَن  ِذيَن  الَّ

َع���ْدًوا   
َ َّ
اهلل ��وا  َف��َي�����ُض��بُّ  ِ

َّ
اهلل

)االأنعام:108(.  ِعْلٍم}  ِبَغرْيِ 

الت�ضامح  مو�ضوع  يظهر  هكذا 

اأو�ضع  االإ�ضالمية  العقيدة  ناحية  من 

مما نتخيل، فهو يعتمد على قواعد فل�ضفية 

اأ�ض�س  وتعليمه  ال��ف��رد  وب��ن��اء  املجتمع  ببناء  تت�ضل 

يحجم  اأن  �ضبق  ما  كل  من  نق�ضد  وال  والعمل،  والتوا�ضل  التعامل 

االآخ��ر،  مع  التوا�ضل  على  واحلر�س  واحل��وار  النقا�س  عن  امل�ضلم 

مبثابة  هي  التي  الطيبة  والنية  ال�ضحيح  العقالين  باالأ�ضلوب  اإمنا 

ال�ضراع الذي يقود ال�ضفينة.. فاالأحكام املوجودة يف االآيات الكرمية 

حتظر العنف وفر�س الراأي بالقوة، ونالحظ اأن عبارة “بالتي هي 

املو�ضوع،  بهذا  املت�ضلة  املواقع  خمتلف  يف  كثريًا  تتكرر  اأح�ضن” 

الب�ضر  لطبيعة  اإلهية  روؤية  على  مبني  هو  بل  عبثيًا  لي�س  اأمر  وهذا 

والكون والوجهة احلقيقية التي يريدنا اهلل تعاىل اأن من�ضي عليها... 

ْح�َضُن} 
َ
ْهَل اْلِكَتاِب اإِالَّ ِبالَِّتي ِهَي اأ

َ
اِدُلوا اأ تقول االآية الكرمية: {َواَل ُتَ

)العنكبوت:46(، وهذا يوؤكد ما ذهبت اإليه االآيات ال�ضابقات التي 

حتدثنا عنها، فالقراآن كلٌّ متكامل ي�ضكل يف النهاية مالمح عقيدة 

من�ضجمة غري متنافرة، الهدف منها بناء االإن�ضان ال�ضحيح القومي 

والقادر على خدمة املجتمع باأكرث االأ�ضاليب تقدمًا وحت�ضرًا..

يوؤكد  اأي�ضًا  فهو  الت�ضامح،  االإجنيل حول  ما ذكره  اإىل  لنذهب 

على هذه القيمة الكبرية يف حياة الب�ضر 

َلُكْم:  ُقوُل 
َ
َفاأ َنا 

َ
اأ ا  مَّ

َ
َواأ  . ِب�ِضنٍّ َو�ِضنٌّ  ِبَعنْيٍ  َعنْيٌ  ِقيَل:  ُه  نَّ

َ
اأ “�َضِمْعُتْم 

ْل َلُه االآَخَر  ِن َفَحوِّ مْيَ
َ
َك االأ ، َبْل َمْن َلَطَمَك َعَلى َخدِّ رَّ اَل ُتَقاِوُموا ال�ضَّ

َداَء  َثْوَبَك َفاْتُرْك َلُه الرِّ ُخَذ 
ْ
َوَياأ َمَك  ْن ُيَخا�ضِ

َ
اأ َراَد 

َ
اأ ا. َوَمْن  ْي�ضً

َ
اأ

َمَعُه  َفاْذَهْب  َواِحًدا  ِمياًل  َرَك  �َضخَّ ومْن  ا.  ْي�ضً
َ
اأ

اية  م��ن   :  5 متى  )اال���ض��ح��اح  اْثَنني” 

االإجنيل  يذهب  كما   .)38-41
يكر�س  اأخ��رى كي  اأم��اك��ن  يف 

ه����ذه ال��ق��ي��م��ة وي��ج��ع��ل��ه��ا 

مع  التعامل  يف  نرا�ضًا 

على خمتلف  االآخرين 

)َواَل  لنقراأ:  ال�ضعد، 

ُتَداُنوا.  َف��اَل  َتِديُنوا 

َحٍد 
َ
اأ َعَلى  وا  َتْق�ضُ اَل 

َعَلْيُكْم.  ى  ُيْق�ضَ َفاَل 

َلُكْم(  ُيْغَفْر  ِاْغ��ِف��ُروا 

اآية   :6 لوقا  )اإجنيل 

.)37
ال�ضك اأن االأديان قد 

تتخل�س  عملت كثريًا حتى 

يف  والثاأر  االنتقام  عقلية  من 

ال��ت��ف��ك��ري يف ع�����ض��ور اجل��اه��ل��ي��ة، 

ورغ���م ذل���ك، ف��ق��د بقيت ج���ذور ه��ذا 

النا�س  عند  خمتلفة  بن�ضب  م��وج��ودة  التفكري 

على  الرتكيز  دائمًا  يتطلب  ما  واملطلعني،  العارفني  غري  العوام 

القراءات احلقيقية لالأديان والبحث يف مرامي الن�ضو�س املقد�ضة 

كبرية،  اجتهادات  اإىل  حتتاج  وال  ب�ضاطة  بكل  نف�ضها  ت�ضرح  التي 

على  وت�ضعهم  الب�ضر  بحياة  ترتقي  كي  نزلت  ال�ضماوية  فاالأديان 

ميادين  عليه يف خمتلف  العمل  يجب  ما  وهذا  ال�ضحيح،  الطريق 

احلياة االجتماعية والرتبوية واالقت�ضادية وغريها.
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عادل خزام

النطالقة والتحليق

ال�ساعر  اإ�تتستتدارات  اأول  1993 هو  عتتام   ) ديتتوان ) حتت ل�ساين  يعد 

باأ�سلوبه اخلا�س  النرث احلديثة  قّدم ق�سيدة  الذي  ، وهو  عادل خزام 

وبالتحليق يف �سماء احلداثة ، ول �سك اأن جمال البدايات يعرّب كثرياً 

عما تاله من اأعماٍل مميزة.

ف�ضول  اأربعة  على  الديوان  احتوى 

ف��اأول  الن�ضو�س  م��ن  جمموعة  ت�ضم 

يقول  واح��ٍد   ن�س  عن  عبارة  الف�ضول 

فيه:

احلتتتريتتتة التتتتتتتي متتت�تتستتي بتتعتتكتتازيتتن 

اأحمرين اأمام العبيد

رمت مفاتيحها

األتتف مرة يف  امل�سافة  وابي�ست لها 

الليل

حتت ل�ساين » �س6 «

والتي  ال��ع��ك��از  م��ف��ردة  اأن  �ضك  ال 

تكررت يف مو�ضٍع اآخر تدل على رمزية 

معينة لعلها عن كفاح احلياة وم�ضّقاتها 

جيل  مّيزت  الرمزية  وه��ذه   ، الكثرية 

الع�ضر  يف  وا���ض��ح  ب�ضكٍل  الت�ضعينات 

امل�ضهد  يف  ال��ن��رث  لق�ضيدة  ال��ذه��ب��ي 

الثقايف ، يقول :

الآن

اأنط كالقاف من قمٍر اإىل قمر

اأاأمر على النهار

واأخدع ال�سم�س مبراآة

ثم اأهزم الأمثال حتت ل�ساين

امل�سدر نف�سه » �س 12 «

هذا  يف  كاملة  فكرته  خ��زام  خّل�س  لقد 

املقطع اخلتامي وكاأنه طائر ي�ضتعد اإىل التحليق 

نحو  الن�س  ويف  للحياة  حقيقية  انطالقة  يف 

عوامل ق�ضيدة النرث ، نلم�س يف الف�ضل الثاين 

املعنون ب ) دار الختفاء الطفولة ( وجود اأربعة 

وع�ضرين ن�ضًا بني ال�ضرد والتكثيف ، وبني جمع 

الذكريات والتخمني بالقادم، يقول :

ملاذا يرك�س النا�س اإىل ما�سة العزلة

ماذا اأفّجر وحدي

اأنا اللعنة اندلقت على �سجادة العامل

امل�سدر نف�سه » �س 17 «

)االأن���ا(  مب��ف��ردة   ال�ضاعر  يتحدث  ح��ني 

فاإنه يحكي عبارة �ضادمة بني قمة الفرح و قاع 
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نا�ضر البكر الزعابي

» حني ي�ضتيقظ ال�ضوء«



جاءت  وهنا  واالإيجابية  ال�ضلبية  وبني  احل��زن 

على  تغلب  ت�ضاوؤمية  نظرة  يف  اللعنة  مفردة 

�ضعراء النرث عمومًا ، ونالحظ يف ن�س ) اللغة 

ال�ضديقة ( م�ضحة حزن وا�ضحة حني قال :

اأنا املري�س املتّوج با�ستعارات اجلدود

اأم�سي

اأو ترك�س الأر�س

اأو كالنا ي�سّبح باجلاذبية

امل�سدر نف�سه« �س 23 «

حتليق  يف  ت�ضويري  فل�ضفي  ج��ان��ب  هنا 

�ضريته  م��ي��زت  ال��ت��ي  احل��داث��ة  ن��ح��و  م�ضتمر 

البحر جند عادل  ال�ضعرية الحقًا ،ويف رمزية 

خزام يقدم تلويناٍت مغايرة حني قال:

البحر خطوط ل�سواد اجلهات

واملراأة التي انت�سلت باأ�سنانها يدي

�تتستترت�تتستتم عتتا�تتستتقتتاً يتتتتتتوّزع الأمتتتتاكتتتتن بني 

الع�سور

امل�سدر نف�سه » �س 31 «

يف  البحر  يرمز  العربي  االأدب  يف  وكما 

والفزع  والظالم  اخل��وف  اإىل  االأح��ي��ان  غالب 

وعند �ضعراء النرث بالغمو�س  وهنا ي�ضري خزام 

اإليه يف ن�س اآخر :

ويهبط

عائداً �سريف�سه البحر اإىل حفلة النا�س

رمبا اأ�سياوؤه يد لكنه ينطق

تاركاً اأ�سنانه يف حلمه املا�سي

امل�سدر نف�سه » �س 33 «

�ضبق  نلمحها متامًا يف  والتحّفز  ال�ضرا�ضة 

لكن  واملا�ضي  احلا�ضر  بني  �ضراع  يف  ليعي�س 

عامل  نحو  ينقلنا  اأن  ي�ضتطيع  اجلميل  قلمه 

خمتلف حني يقول :

�ساأنام

والنار �ستحمل بلبل القرى

لل�سجرة

امل�سدر نف�سه« �س 38 «

و يف الف�ضل الثالث ق�ضيدة ال�ضرف عنون 

للكهوف  اأه��رب  بالظالم  مطعونًا  الف�ضل  بها 

،نلمح العديد من الت�ضاوؤالت حني يقول :

كنت اأداعب غاياتي فاحرتقت

هل داخلي �سيفان كي اأخدعني

وهل من حد اإىل حد حدودي

امل�سدر نف�سه« �س 41 «

تذوب  القادم  توقع  وحماولة  املا�ضي  بني 

وتن�ضاب هذه الت�ضاوؤالت العميقة :

ما الذي يزج برقبتي يف احللم

اأحيانا اأ�سقط

حمموًل عن الأر�س وهي تطري

امل�سدر نف�سه » �س 44 «

يف  ال�ضهم   ( واالأخ��ري  الرابع  الف�ضل  ويف 

احلدقة (

نالحظ ن�س ) الفتات ( املغدق باملفردات 

ال�ضوداوية

 1 من مقربة وغابات داخلي

ارتتتتعتتتا�تتتستتتات  تتتتلتتتوثتتته  قتتتترب  كتت�تتستتجتتيتتج   2
منتحرين

يغلي باحتفالت الرذيلة �سارع  يف   3
كنت اأمر عارياً نحو ماأمت

امل�سدر نف�سه » �س 55 »

احل��داث��ة  لنا  ي�ضور  ح��امل��ة  بري�ضة  لكنه 

ب�ضور �ضعرية مميزة للغاية حني يقول :

ويف ليلتي الباردة

تت�سلل اأوراقي للمدفاأة

يت�ساعد الدخان على املدينة

وكح الربيد

امل�سدر نف�سه » �س 63 «

ولعل اأجمل ما ختم به الديوان حني قال:

كل الف�سول اأقنعة للجفاف

و يدي مراآة خ�سراء

امل�سدر نف�سه 78

ويطل  رحلته  يوا�ضل  خ��زام  ع��ادل  والزال 

علينا باإ�ضدارات جديدة وراقية.
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يف الرحاب الأدبية

اال�ضم: عبداهلل �ضقر اأحمد املري

احلالة الثقافية: ع�ضو احتاد كتاب واأدباء االإمارات

تاريخ االنت�ضاب: 7 نوفمر 1987م – ع�ضوية عاملة

رقم بطاقة الع�ضوية: 56

ال�ضفة االإبداعية: قا�س

م�ضلوب«:  زمن  يف  »اغ��رتاب   + )»اخل�ضبة«  االإب��داع��ي:  املنجز 

1975م(.

ق�سة اخل�سبة

كتاب  احت��اد  ا�ضت�ضاف  2019م،  فراير   27 االأرب��ع��اء  بتاريخ 

وامل�ضرحي  ال�ضاعر  االإم��ارات��ي  االأدي��ب  االإم���ارات، يف قاعة  واأدب��اء 

قناة  ثاين - رحمه اهلل«، مبقر االحتاد يف  را�ضد  »اأحمد  والباحث 

الق�ضباء بال�ضارقة، الكاتب »عبداهلل �ضقر اأحمد املري« متحدثًا عن 

تربته، مع اإقامة معر�س خا�س مبجموعته الق�ض�ضية »اخل�ضبة«.. 

وقد خل�ضت تلك اال�ضت�ضافة / الندوة التي اأدارها القا�س حُم�ضن 

�ضليمات، م�ضوؤول نادي الق�ضة يف االحتاد، اإىل النتائج التالية)1( :

عّده  ح�ضوٌر  وه��و  امل��ري،  اأحمد  �ضقر  عبداهلل  االأدي��ب  ح�ضر 

امل�ضاركون من اأدباء وُكّتاب و�ضحفيني »ح�ضور زمن جميل، وبدايات 

الغائب،  احلا�ضر  اأو  احلا�ضر  الغائب  ح�ضور  جاء  ل��ذا،  رائعة«.. 

َمت طوياًل  م�ضحوبًا بعالمة ا�ضتفهام ُملّحة من امل�ضاركني: ملاذا �ضَ

بعد »اخل�ضبة«؟! ... هكذا كان ال�ضوؤال، وهكذا كان اجلواب:

“نورا  تغطية  2019م،  مار�س   1 اجلمعة  الإماراتية:  “البيان”  �سحيفة  امل�سدر،   -  1
الأمري” – ال�سارقة.. مع الت�سرف وفق مقت�سيات الكتابة.

حلظة �سوء

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

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

�ضقر اأحمد املري«، املولود يف عام 1952م..

عبداهلل �ضقر اأحمد املري

العقل ال�سليم .. يف .. اجل�سم ال�سليم

عبداهلل حممد ال�ضبب

اإطــــــــاللــــــة

اجلزء الثاين:
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منذ  واأتقنتها  تعلمتها  لقد  ال�ضدفة..  وليدة  تكن  مل  )الكتابة 

عمري  وك��ان  ب�ضره،  وال��دي  فقد  عندما  وحت��دي��دًا  �ضغريًا،  كنت 

كانت  وال��ق��راءة  قلياًل..  اأ�ضغر  ورمب��ا  ع��ام��ًا،  ع�ضر  ثالثة  اآن���ذاك 

كِمُل له لتنطلق 
ُ
اأ اأبي يقراأ وتوقف  اأنا واأبي، فاإذا كان  مالذنا معًا، 

ذاكرته بالكلمات من جديد. من هنا، زاد �ضغفي بال�ضرد والكتابة، 

رغم جملة التحديات املحيطة(..

العام  نوفمر  “اخل�ضبة”  الق�ض�ضية  جمموعتي  )�ضدرت 

مع  للم�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  بعد  ذات  ق�ض�س  وهي  1975م، 
تارب متعددة يعي�ضها بطل الق�ضة.. وكانت يل، بالطبع، 

للن�ضر. وهذا يعني  اأخرى، بع�ضها مل يرتق  اأدبية  تارب 

اأنني مل اأ�ضمت، لكن بع�س التجارب مل » ترتق «  مل�ضتوى 

» اغرتاب يف زمن  اآخر هو  اإ�ضدار  الن�ضر. وعمومًا يل 

م�ضلول « يعود على العام 1975م ذاته(.

العودة  بالطبع،  للحظة ثم يقول: )اأمتنى،  وي�ضمت 

اإىل الكتابة(.

بن  حمدان  حممد  د.  طرح  االأمنية،  تلك  �ضوء  على 

جر�س ال�ضويدي، اأمني عام احتاد كتاب واأدباء االإمارات، 

الرائد  للكاتب  )هل  امل�ضتقبل:  على  اإجابته  مبنية  �ضوؤااًل 

اأنه  تاأكيدًا على  االإجابة  لتاأتي  قريبًا(؟!  النور  اأدبية �ضرتى  اأعمال 

اأتوقف  )مل  �ضقر:  عبداهلل  ق��ال  حيث  الكتابة،  عن  �ضمتًا  لي�س 

ما  دائما  واإنني  و�ضعرية عدة،  الكتابة، ويل تارب ق�ض�ضية  عن 

اأ�ضتدعي اأفكاري يف فرتة ال�ضبعينات(.. ثم اأردف يقول: )ال اأريد 

اأن اأبقى عالقًا يف ال�ضبعينات(!!

من اليمني: حم�سن �سليمان، عبداهلل �سقر، عبدالفتاح �سربي

نتج  وم��ا  ت�ضاوؤالت  من  ُط��رح  ما  مع  متكامل  اآخ��ر  �ضعيد  على 

الق�ض�ضية  الريادة  امل�ضاركني على  اأكدت مداخالت  اإجابات،  من 

للكاتب عبداهلل �ضقر..

حيث و�ضفه االأديب عبدالفتاح �ضري بالكاتب الكبري واملوؤ�ض�س 

لفن 

ل��ق�����ض��ة  ل 

اأنها مل  يدرك  »اخل�ضبة«  يقراأ جمموعة  واأنَّ من  االإم��ارات،  بدولة 

تكن لتولد بهذا الن�ضج اإال الأن تارب كتابية قام بها املوؤلف وقفت 

وراءها.. م�ضريًا اإىل اأَنّ املجموعة الق�ض�ضية مازالت تفر�س نف�ضها 

على �ضاحة االأدب، ال�ضيما اأن كل الكتابات التي جاءت الحقًا، رغم 

الرواد  املوؤ�ض�ضي  اأحد  اأنه  التقليدي«، معترًا  »تعاطت مع  جودتها، 

لفن الق�ضة، اإىل جانب اآخرين منهم مظفر احلاج، وعلي عبيد.

لقاء  اإنَّ  بالقول:  َعلََّق  الَعبُّودي، فقد  نا�ضر ح�ضني  الباحث  اأما 

لرجل  هاّمة  قامة  ولقاء  ال��ت��اري��خ«،  مع  »لقاء  هو  �ضقر  عبداهلل 

متوا�ضع، اأ�ضدر جمموعته الق�ض�ضية يف فرتة مبكرة، مل يكن عدد 

الكتاب االإماراتيني وقتها يتجاوز اأ�ضابع اليد الواحدة وهذه حت�ضب 

ل�ضريته.

جمموعة  ا�ضتطاعت  هل  باالنتباه:  اجلدير  ال�ضوؤال  ياأتي  ثم 

»اخل�ضبة« اأن تقدم ن�ضًا ر�ضينًا متما�ضكًا ؟

»اخل�ضبة«  اأنَّ  على  احل�ضور  ��َد  اأكَّ وهكذا  ال�ضوؤال،  جاء  هكذا 

تعتمد  واأنها مل  االأم��ة يف حينه،  واقع  الذي عّر عن  االأب��رز  العمل 

على �ضياقها التاريخي، بل على الن�ضج الفني، وا�ضفني اإياها باأنها 

»تربة فنية كاملة« ا�ضت�ضرفت امل�ضتقبل، بل وفتحت بابًا مهمًا عن 

مترحل الق�ضة يف االإمارات ما بني بداية قوية، فنكو�س، ثم بداية 

اأر�ضني بداية جديدة لهذا  اأخرى مطلع االألفية لكاتبات اإماراتيات 

الفن يف الدولة.



42

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

m u n r a k a e

�ضقر،  عبداهلل  ي�ضمت  اأن  )ميكن  نعم، 

اأن  غري  االأدب���ي،  احلقل  عن  الغياب  ويوا�ضل 

تذكر  عن  يكف  لن  الدولة  يف  الثقايف  امل�ضهد 

حفظت  التي  الق�ض�ضية  املجموعة  »اخل�ضبة«، 

غيبة �ضاحبها()1( .

خ�سبة الق�سة

ل��الأدي��ب  ق�ض�ضية  جم��م��وع��ة  اخل�����ض��ب��ة: 

االإماراتي عبداهلل �ضقر اأحمد املري، مبوجبها 

ا�ضتحق ريادة الق�ضة االإماراتية، كاأول م�ضروع 

العام  النور يف �ضهر نوفمر من  راأى  ق�ض�ضي 

الطبعة  ج��اءت  ثم  دب��ي،  مطبعة  عر  1975م 
»دار  النا�ضر  ع��ر  1999م  ال��ع��ام  يف  الثانية 

الطبعة  لت�ضرق  لبنان«،  ب��ريوت،   – الفارابي 

ورق  »دار  ع��ر  2014م  ع��ام  دب��ي  يف  الثالثة 

مت�ضمنة   ..)ISBN 9789948207344 )ردمك  والتوزيع«:  للن�ضر 

الق�ض�س الت�ضع التي ولدت جميعها يف دبي: 

)1( يف الناحية االأخرى كانوا ي�ضعلون النار: 10/10/1974م 

)2( ال�ضقوط: 14/10/1974م 

)3( ن�ضوة و�ضط ا�ضطراب لعامل ميوت: 26/10/1974م 

)4( احلفلة: 27/12/1974م 

)5( اخل�ضبة: 9/2/1975م 

)6( »املغني ال�ضهري« اأو اأبجدية ال�ضقوط: 13/2/1975م 

)7( الزوبعة: 29/2/1975م 

)8( حلم اليقظة واالغرتاب: 6/3/1975م 

املعتادة  االأ�ضياء  تكون  حينما  الزمني  التفاوت  حلظة   )9(

اأ�ضطورة..!: 20/5/1975م ..

خال�سة حوارية

* لقد تنت الريا�ضة على االأدب حني اأخذتك منه؟)2(

واأتابع  اأق��راأ  فاأنا  والثقافة،  االأدب  عن  متامًا  اأتخل  مل  اأنا  اأواًل 

اإىل كتابة املقالة،  اأكرث  ما ين�ضر بانتظام، واأكتب لكنني ان�ضرفت 

واإىل ال�ضعر النبطي نظرًا الأن ال�ضعر ياأتي على �ضكل وم�ضة خاطفة، 

وي�ضتطيع كاتبه اأن يدونها ب�ضكل �ضريع اأيًا كانت الظروف التي هو 

فيها، فعندما تن�ضكب االأبيات من حتت ل�ضانه مرتاق�ضة باإيقاعها 

اجلميل يكفيه فقط اأن مي�ضك بالقلم اأو اجلهاز ويبداأ يف التدوين، 

الأمري”: مكتب �سحيفة  “نورا  ال�سحفية  ل�سان  على  اخلتامي جاء  التعقيب  هذا   -  1
البيان” الإماراتية، ال�سارقة، اجلمعة 1 مار�س 2019م.

بتاريخ  الإمتتاراتتتيتتة  “اخلليج”  جلتتريتتدة  التتثتتقتتايف  امللحق  اأجتتتتراه  حتتتوار  متتن  جتتزء   -  2
30/06/2014م: )على خط التما�س بني الكرة والثقافة .. عبداهلل �سقر: الق�سة 

بناء حمكم يحتاج اإىل عقل �سارم(.

وخالل دقائق قليلة يكون قد كتب ن�ضًا �ضعريًا جمياًل، اأما الق�ضة 

فبناء حمكم يقوم على منطق ت�ضل�ضلي وعقلي �ضارم، وحتتاج اإىل 

واأنا بحكم ا�ضتغراق وقتي يف العمل  التاأمل والرتتيب،  �ضاعات من 

الكايف  الوقت  اأجد  اأعد  مل  االأخ��رى،  احلياة  ومتطلبات  الريا�ضي 

لكتابة الق�ضة، وهذا هو ال�ضبب الذي يحول بيني وبني كتابتها.

• األي�س من املوؤ�ضف اأن يبتعد كاتب مثلك عن الكتابة؟ اأال ترى 
اأنك جنيت على الكتابة االأدبية باالنغما�س يف الريا�ضة؟)3(

اخل�ضبة  جمموعة  فبعد   . احلقيقي  باملعنى  اأبتعد  مل  احلقيقة 

املالحق  يف  بع�ضها  يل  ُن�ضَر  وقد  ق�ض�ضية  تارب  عدة  يل  كانت 

الثقافية كاخلليج واالحتاد والبيان وكذلك يف الف�ضلية �ضوؤون اأدبية 

الرمزي احلديث يف اغرتاب يف  وال�ضعر  الق�ضة  تنقلت بني  لقد   .

زمن م�ضلوب وبني ال�ضعر العامي وبني تربة الق�ضة الطويلة . وعلى 

م�ضتوى الق�ضة الق�ضرية هناك خطة لتجميع تاربي الق�ض�ضية 

وال��زم��ان  امل��ك��ان  ت��رب��ة  يف  غ���ارق  فبع�ضها  متنوعة،  وه��ي  كلها 

 . و�ضاعري  مكتنز  وبع�ضها   . االأمية  كق�ضة  الدقيقة  والتفا�ضيل 

اإىل جانب جمموعة اخل�ضبة يف كتاب واحد  كل ذلك �ضيتم جمعه 

لكاتب  التاريخي  التوثيق  الكتاب  لهذا  الرئي�ضي  الهدف  و�ضيكون 

على  االآن  واأروى  �ضقر  ابناي  ويعمل   . اأحمد  �ضقر  عبداهلل  ا�ضمه 

هذا امل�ضروع، ويبدو اأنهما اأ�ضيبا بعدوى الكتابة من اأبيهما، ف�ضقر 

اإىل  الكتب  كثريًا برتجمة  ويهتم  الق�ض�ضية  الكتابة  تارب يف  له 

العربية، اأما بالن�ضبة البنتي اأروى فقد �ضبق واأن ن�ضرت لها اخلليج 

تاميز ق�ضة باللغة االجنليزية يف العام 1994 تقريبًا �ضمن املواهب 

الق�ض�ضية املتميزة التي كانت تهتم بالن�ضر لها تلك اجلريدة.

بتاريخ  الإمتتاراتتتيتتة  “اخلليج”  جلتتريتتدة  التتثتتقتتايف  امللحق  اأجتتتتراه  حتتتوار  متتن  جتتزء   -  3
19/12/2009م: )بداأ الكتابة يف ال�ستينات بروح املكت�سف لعوامل جديدة .. عبداهلل 
�سقر: بحثت يف ق�س�سي عن �سفاء الإن�سان وحريته(.. حوار/ حممد ولد حممد 

�سامل.
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على إعالنهما عام ٢٠١٩ عاماً للتسامح
 سائلين هللا أن يديم الخير والبركة على دولة اإلمارات العربية المتحدة

وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة

 إلى مقـام صاحب السمو

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 رئيس الدولة- حفظه هللا  

 وإلى مقـام صاحب السمو

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

  نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفـان
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P.O. Box 71569 / Dubai - UAE / Tel : +971 4 5508765  / Mob: +971 50 7033319 / E-mail: info-ae@radiometer.com / Website: http://www.radiometer.ae 

Radiometer is a leading provider of technologically advanced acute care solutions that simplify and 
automate all phases of acute care testing
With more than 3,400 employees worldwide and direct representation in 32 countries, we help 
healthcare professionals get fast and accurate information on the most critical parameters in acute 
care testing, including oxygen, lactate and troponin.

This is the foundation for making immediate and well-informed decisions on the treatment of critically 
ill patients in clinical settings such as emergency care,  intensive care, anesthesiology, cardiac 
surgery, neonatal care and wound care.

Radiometer develops, manufactures and markets solutions for blood sampling, blood gas analysis, 
transcutaneous monitoring, immunoassay testing and the related IT management systems.

إلى مقـام صاحب السمو

 
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 رئیس الدولة - حفظھ هللا  
 

وإلى مقـام صاحب السمو

 
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا
 

 وإلى مقـام صاحب السمو

 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
 

  وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات
 بمناسبة الذكرى الثالثة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

   
 

   نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات
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Congratulation 
His Highness

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

And To His Highness
 H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai  

And To His Highness
  H.H.Sheikh Mohammed Bin Zayad Al Nahyan 

Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces 

 On the Auspicious Occasion Of 
The 43th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 
 

Top Creative Management Consultancies 
                         Areas of Expertise 
· Top Executive Search in UAE / GCC
· HR Policy, HR Solutions & Development
· Human Capital Consultancy with Global Expertise
· Emiratization
· End to End Recruitment Services
· Recruitments from UAE, GCC, India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan & Africa

 P.O. Box 251014, Dubai, UAE / Tel:  (971-4) 264 4226, 
E-mail: tcmc@tcmc.ae; Visit us at www.tcmc.ae

Makani Restaurant Opp Madha Gas Station Fujairah
 Khofakhan Road Fujairah  City Fujairah
Ph: 06 5344402 / 0525957689

Makani Restaurant Behind Rak Bank, Near Nissan Showroom, 
Al Dhait South, Ras al khaimah
Tel: 07 2288 322 / 0555 7806 86

Makani Restaurant Sahara Center,Second Floor,
 New Extension Sharjah, UAE 
06 53 444 02 / 055 225 4477

Spices Garden Cafe, leve 03, pavilion garden new food court, 
New burjuman Center Dubai, UAE 
Tel: 04-3510195 

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 
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Editorial
Buds of Joy

There is no doubt that the Month of Ramadan is 
an exceptional month for what is meant by fasting, 
and for what this month carries with its meanings 
and spirituality,  in which Muslims seek through 
fasting to be closer to Almighty Allah. This ap-
proach encourages Muslims to have a deeper un-
derstanding of the secrets of worship and life. 

All this paves the way for more humanity, sin-
cerity, credibility, and  more man standing by his 
fellow human beings, why not when the Month 
of Ramadan is the month of blessings, mercy and 
deep sense of others ?! These are the most beautiful 
qualities, especially when actions prove words; this 
is what our Islamic Religion have urged us for, the 
religion which reflects in its contents qualities that 
we are proud of and attributes that we cherish in 
our lives of tranquility, stability and a peaceful life.

Then comes Eid Al Fitr to crown the pure and 
goodly deeds with joy and happiness, with love, 
affection and tolerance. With the approach of Eids 
Season (Eid Al Fitr & Al Adha), the buds of joy 
bloom to permeate into emotions, souls and veins. 
Eid has its own religious status, especially after 
fasting the Holy Month of Ramadan.  

On the occasions of the Holy Month of Ramadan 
and Eid Al Fitr, we extended our sincere congratula-
tions. Praying to Almighty Allah to perpetuate Joy 
and Happiness over our beloved country the United 
Arab Emirates, making its present and future full of 
Happiness, Prevention, Elevation and Joy.  

Munther Mohammed bin Shekar
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has offered 
heartfelt greetings and best wishes to President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan on the advent of 
the Holy Month of Ramadan. His Highness wished more 
prosperity and development for the people of the UAE and 
the Arab and Muslim Nations. 

H.H. RAK Ruler congratulated His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 

Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, and the Supreme Council Members, Their 
Highnesses Rulers of the Emirates. 

His Highness congratulated Kings, Presidents and Lead-
ers of the Arab and Islamic countries on the occasion. 

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah, sent similar greetings to 
the UAE Leaders, Crown Princes and Deputy Rulers, on 
the occasion. 

His Highness Sheikh Mohammed also greeted leaders of 
GCC and Arab and Muslim nations on the occasion. 

RAK Ruler greets UAE leaders on Ramadan

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived Ramadan well-
wishers from Consuls 
of Arab, Islamic and 
Foreign Countries ac-
credited to the country 
who came to greet His 
Highness on the advent 
of the Holy Month of 
Ramadan at Khuzam 
Majlis. 

In the presence of 
His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 

RAK Ruler receives Consuls of 
Arab, Islamic and Foreign Countries
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Director-General of RAK Municipality heads a delegation to congratulate 

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi on the Holy Month of Ramadan

bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman of Ras 
Al Khaimah Executive Council.

The well-wishers prayed to Al-
mighty Allah to rebring Ramadan 
to the UAE with prosperity under 
the wise leadership of His Highness 
President Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, and more prosperity and 
progress to the people of UAE, Arab 
and Islamic Nations.

H.H. Sheikh Saud received greet-

ings from a delegation from Emirates 
Association of Lawyers and Legal 
headed by Khalifa bin Huaiden Al 
Ketbi, a member of the Board of Di-
rectors of the Society and a delegation 
of Radio Ras Al Khaimah headed by 
Mohamed Ghanim Mustafa Director 
of Radio. His Highness RAK Ruler 
received greetings also from a number 
of Sheikhs, businesspersons, dignitar-
ies, tribesmen, top officials and Emi-
ratis.

Well-wishers prayed to Allah Al-
mighty to maintain good health for 
both President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan and His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi.

The receptions were attended by 
Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Vice Chairman of Investment 
and Development Office, Sheikh Saqr 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, a num-
ber of Sheikhs and senior officials.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shekar, Director-General of 
Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment headed a delegation who pre-
sented to His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah. The delegation came to greet His 
Highness on the advent of the Holy 

Month of Ramadan in presence of 
His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and Chair-
man or Ras Al Khaimah Executive 
Council at Al Diyafah Majlis.

The well-wishers prayed to Al-
mighty Allah to rebring Ramadan 
to the UAE with prosperity under 

the wise leadership of His Highness 
President Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, and more prosperity and 
progress to the people of UAE, Arab 
and Islamic Nations. The delegation 
prayed to Almighty Allah to main-
tain good health for both His High-
ness RAK Ruler and His Highness the 
Crown Prince.
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, said 
that the UAE Armed 
Forces has proven that 
it can protect the coun-
try from any attack. 

In a statement to 'Nation Shield', the UAE's Military 
Journal, marking the 43rd Anniversary of the UAE's 
Armed Forces Unification Day, to be celebrated on 
Monday, 6 May. H.H. Sheikh Saud bin Saqr said, “To-
day, we are celebrating the 43rd anniversary of the 
creation of UAE Armed Forces, which is the country’s 
first defense line and a symbol of loyalty, giving, be-
longing, union and pride of Emirati people. The union 
of the UAE Armed Forces, on 6th May 1976, under 
one central command, one flag and one slogan, is an 
historic occasion, and has become the cornerstone of 
the country’s security and stability, and ensured the 
country’s achievements and development.”

“The UAE Armed Forces is the nation’s shield 
against its attackers, and its personnel are ready to 
defend their country. We thank them for our stability, 
peace and development.” 

His Highness RAK Ruler added,  “We are proud of 
the regional achievements of our armed forces and its 
efforts to help the needy and aggrieved. Its missions 
outside the UAE are characterized by morals and ef-
ficiency, while working in all situations and conditions. 
Our personnel have proven their merit and profes-

sionalism, whether by help-
ing others or in international 
peace and security operations 
in areas of conflict, wars and 
disasters, presenting an hon-
orable image of the UAE’s 
children.”

“The development witnessed by the UAE Armed 
Forces is due to the leadership of my brother, President 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces, who 
has made the military; the country’s main protector, as 
well as my brother, His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, who has prioritized our military personnel, 
who are renowned today for fighting in the name of 
legitimacy and justice, and advanced the stature of our 
armed forces.” 

“We will not forget the sacrifices of the nation’s mar-
tyrs, who defended the country by standing against its 
aggressors, highlighting the bravery of the UAE’s mili-
tary personnel and their desire to do what is right. We 
will also not forget our soldiers in the fields of battle 
who are continuing the journey of our martyrs, until 
we achieve victory and return legitimacy, security and 
safety to the people of Yemen,” H.H. Sheikh Saud con-
cluded.

UAE Armed Forces a symbol of loyalty and giving: RAK Ruler
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RAK Ruler receives
 Belgium Ambassador

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, received Peter 
Klaas, Ambassador 
of the Kingdom 
of Belgium to the 
UAE who present-
ed to His Highness 
upon receiving his 
new duties.

His Highness 
the Ruler of Ras 
Al Khaimah wel-
comed the Ambas-
sador and wished 
him success in the performance of 
his duties, thus enhancing the rela-
tions of cooperation between the 
UAE and the Kingdom of Belgium.

It is noteworthy that 116 Belgian 

companies specialized in the fields 
of administrative and technical 
consulting and marketing as well 
as general trading and investment 
companies are based in the Emir-
ate of Ras Al Khaimah. In order to 

enhance their access to the markets 
of the Gulf and the Middle East and 
to take advantage of the investment 
opportunities and services provided 
by Ras Al Khaimah Economic Zone 
for Companies Investment.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, received Serif 
Mujkanovic, the 
new Ambassa-
dor of Bosnia and 
Herzegovina to 
the UAE.

H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi welcomed 
the Bosnian Dip-
lomat and wished 
him success in 
his mission of en- hancing bilateral cooperation be- tween the two countries.

RAK Ruler receives 
new Bosnian Ambassador
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RAK Ruler opens Sultan bin Saqr Al Qasimi Mosque 

RAK Ruler attends graduation of 429 HCT students

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, opened 
Sheikh Sultan bin 
Saqr Al Qasimi 
Mosque.

Located in the 
Nakheel busy area, 
the mosque, which 
a c c o m m o d a t e s 
3,200 worshipers 
and comprises a 
dedicated female 
prayer room for 
up to 380 women, 
is a unique architecture piece of Ot-
toman Art and Designs.

His Highness the Ruler of Ras Al 
Khaimah praised the interest, sup-
port and patronage of the UAE un-
der the leadership of His Highness 
President Sheikh Khalifa bin Zayed 

Al Nahyan, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler 
of Dubai. Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces 

for the Architecture and Care of 
Mosques, which has become a 
source of appreciation and admira-
tion for all. As Mosques represent 
the Islamic Beacons of knowledge 
and values the represent the country 
and the society. 

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, high-
lighted the key role Emirati youth 
play in delivering the UAE’s future 

and reinforcing its international stat-
ure, through their knowledge, loyalty 
and devotion to the nation and its 
leadership, headed by President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 

Al Nahyan, and His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and 
Ruler of Dubai, and His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahy-
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RAK Ruler pardons 306 inmates ahead of Ramadan

Saud Al Qasimi appoints RAK Sports Club Board of Directors

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has ordered 
the release of 306 inmates in punitive and corrective insti-
tutions in the Emirate, on the advent of the Holy Month of 
Ramadan.

The decision reflects H.H. Sheikh Saud's keenness in giv-
ing a second chance to the pardoned prisoners, bringing them 
and their family members happiness and hope for a brighter 
future.

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of 
Ras Al Khaimah Judicial Council, instructed to take all neces-
sary measures to carry out H.H. the Ruler's decision in coor-
dination with RAK police before the start of the Holy Month.

His Excellency the Chancellor Hassan Saeed Muhammed, 
Attorney-General of Ras Al Khaimah, thanked His Highness 
Sheikh Saud for this generous gesture, saying it reflects His 
Highness keenness to give individuals an opportunity to be-
come active members of society, and to give pardoned in-
mates an opportunity to start a new life, and ease the suffering 
of their families.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, has is-
sued a resolution appointing the board 
of directors of Ras Al Khaimah Sports 
and Cultural Club, chaired by Dr. Ab-
dul Rahim Abdullatif Al Shaheen.

The resolution stipulates that the 
club’s members will include Adnan 
Ateeq Al Shehhi, Saeed Ali Al Kas, 
Ali Hassan Al Mansouri, Ibrahim 
Khamis Al Mutawae, Abdullah Ali 

Al Abbar, Mohammed Ali Hammadi, 
Sheikha Mohammed Al Khatri, Sul-
tana Mohammed Al Habsi, Hassan Ali 
Al Marzouki, Ebtissam Al Mahri and 
Faisal Abdullatif Khalifa.

The resolution also notes that the 
board will choose its administrative 
and technical personnel, and will hold 
meetings as requested by the club’s 
president or the board’s chairperson.

The board’s decisions must be ap-
proved by majority voting, and in case 

of a tie vote, the president will cast the 
deciding vote or chairperson, the reso-
lution stipulates.

It notes that the board, which will 
have a two-year term from the date of 
its appointment, will also manage the 
club’s activities and submit its reports 
to H.H. Sheikh Saud bin Saqr through 
the club’s president, who is also re-
sponsible for approving its annual 
budget.

an, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces.

Attending the graduation of 429 
students from the 2018 class of the 
Higher Colleges of Technology ‘HCT’ 
in Ras Al Khaimah. H.H. Sheikh Saud 
said, “The wise vision of the UAE’s 
leadership has empowered their citi-
zens to shape the country’s future, lead 
its comprehensive development, and 
accomplish many national achieve-
ments, due to the country’s support 

for education and its efforts to create 
a world-class academic environment 
and keep pace with the latest global 
technologies.”

“We are proud to possess a leading 
national academic institution like the 
HCT, which can foresee the future, 
face potential challenges, reinforce the 
country’s leadership in artificial intel-
ligence, and supply national economic 
sectors with qualified workers with the 
required scientific, applied and tech-
nological skills,” H.H. Sheikh Saud 

added then congratulated the gradu-
ates and wished them luck and success 
in serving their country.

On the sidelines of the gradua-
tion, attended by Nasser bin Thani 
Al Hamli, Minister of Human Re-
sources and Emiratization, Dr. Abdul-
latif Al Shamsi, Director of the HCT 
Complex, and Dr. Yahya Al Ansari, 
Director of HCT Campus in Ras Al 
Khaimah, His Highness Sheikh Saud 
was briefed about the HCT’s Fourth 
Generation Plan.
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 The Federal Youth 
Authority organized 
Fakher (Arabic for 
Pride) Forum under the 
patronage of His High-
ness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of 
the UAE Armed Forc-
es.

In the presence of 
H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah and Chair-
man of Ras Al Khaimah Executive 
Council, and H.H. Sheikh Abdul-
lah bin Zayed Al Nahyan, Minister 
of Foreign Affairs and International 
Cooperation. The first-ever Fakher 
forum saw Emirati war heroes nar-
rate tales of velour, challenges, and 
sacrifices on battlefronts in Yemen.

Commenting on the forum, H.H. 
Sheikh Abdullah bin Zayed said the 
UAE national service recruits set a 
role model for giving and sacrifice 
for their homeland and for sparing 
no efforts to preserve and protect the 
country's national gains.

The Forum started with an in-
troductory note by Her Excellency 
Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui, 
Minister of State for Youth Affairs, 
where H.E. spoke high of the support 
provided by the UAE leadership for 
preparing national cadres capable of 
achieving the nation's ambitions.

“We are proud of partnering with 
a leader who believes in the poten-
tial of youth and is working every 
day for preparing national genera-
tions loving and sacrificing for their 
homeland,” Her Excellency added.

Delivering the forum's keynote 
speech, His Highness RAK Crown 
Prince spoke of his experience on 
the battlefront in Yemen, saying 
that he finds pride in answering the 
call of duty along with a group of 
the country's young men, including 
H.H. Sheikh Theyab bin Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan and Sheikh 
Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak 
Al Nahyan.

Fakher Forum is one of the initia-
tives by the Emirates Youth Council 
that promotes pride for sacrificing 
for the country.

Attending the forum were H.H. 
Sheikh Theyab bin Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Chairman of Abu 
Dhabi Department of Transport; 
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan, Minister of Tolerance; Pilot 
Staff-Brigadier Sheikh Ahmed bin 
Tahnoun bin Mohammed Al Nahy-
an; Chairman of the UAE National 
Service and Reserve Authority; 
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Chairman of the RAK Pe-
troleum Authority, and Sheikh Zayed 
bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan.

Attending the meeting as well 

were Ahmed Jumma Al Zaabi, Min-
ister of the Federal Supreme Coun-
cil at the Ministry of Presidential 
Affairs; Dr. Anwar bin Mohammed 
Gargash, Minister of State for For-
eign Affairs; Suhail bin Mohammed 
Faraj Faris Al Mazroei, Minister of 
Energy and Industry; Mohammed 
bin Ahmed Al Bowardi, Minister 
of State for Defense Affairs; Noura 
bint Mohammed Al Kaabi, Minister 
of Culture and Knowledge Develop-
ment; Hessa Essa Buhumaid, Min-
ister of Community Development; 
Dr. Ahmad bin Abdullah Humaid 
Belhoul Al Falasi; Minister of State 
for Higher Education and Advanced 
Skills; Dr. Sultan bin Ahmad Sultan 
Al Jaber, Minister of State; Shamma 
bint Suhail Faris Al Mazrui, Minister 
of State for Youth Affairs; Zaki Nus-
seibeh, Minister of State; Sarah bint 
Yousif Al Amiri, Minister of State 
for Advanced Sciences; and a num-
ber of Sheikhs and ministers along 
with more than 500 national service 
recruits and young delegations from 
across the Emirates.

RAK Crown Prince and Abdullah bin Zayed 
attend forum on Emirati War Heroes
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His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaim-
ah and Chairman of Ras 
Al Khaimah Executive 
Council, said that the armed 
forces are the fortified fortress of 
the homeland, a protector of every 
inch of our country  and a source of 
pride, glory and a mainstay to our 
glorious union.

In a statement to ‘Nation Shield’, 
the UAE’s Military Journal, mark-
ing the 43rd Anniversary of the 
UAE’s Armed Forces Unification 
Day, H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr said, “Our armed 
forces, which is today considered 
as one of the strongest armies in 
the region, the most advanced and 
the best equipped, has reached the 
highest level of professionalism to 
defend its gains and achievements 
and to preserve its resources for the 
pride of the nation, its development 
and prosperity.”

His Highness RAK Crown Prince 
paid tribute to His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, Supreme Commander 

of the UAE Armed Forces, who 
has made the military; the coun-
try’s main protector, as well as 
my brother, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces. Who have 
given their attention and support to 
the armed forces in all its branches 
to harness all possibilities until our 
armed forces have assumed an ex-
cellent position by the efforts of 
its devoted sons, who have made 
every effort to elevate themselves 
and move forward behind the wise 
leadership to preserve our union to 
remain firm and solid.

His Highness said that, “The uni-
fication of the armed forces is a 
national fence capable of protect-
ing the gains of the country and 
enhancing security and stability in 
the region. In addition to achieving 
the message of the UAE and its role 
in supporting and consolidating re-

gional and global security 
and stability.” His High-
ness Sheikh Mohammed 
bin Saud stressed, “The 
sons of the armed forces 
are a source of pride and 

glory for every Emirati on this 
country, as they are the watchful 
eyes that do not sleep for the sake 
of the UAE and its citizen.”

H.H. RAK CP pointed out that 
what the armed forces heroes 
showed in the fields of honor and 
heroism,  their efforts during their 
mission to defend the right and 
duty,  and supporting their broth-
ers in Yemen;  affirm their faith in 
Allah, their love for this country 
and their determination to move on 
to raise the banner of victory high. 
His Highness pointed to the partici-
pation of our armed forces in the 
“Storm Hazm” and “Restore Hope” 
within the Arab Alliance for the 
restoration of legitimacy in Yemen, 
they proved to be the best support 
for brothers in the darkest circum-
stances, and the most impressive 
tournaments and sacrifices in the 
arena of the heroism and honor.

UAE Armed Forces are a source of pride and glory: RAK CP
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His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of Ras Al Khaimah Executive Council, re-
ceived Ramadan well-wishers at Khuzam Majlis. 

His Highness accepted greetings on this blessed oc-
casion from the sons of His Highness Sheikh Issa bin 
Zayed Al Nahyan “Sheikh Hazza and Sheikh Nasser”,  
a number of Sheikhs and officials of the regions of 
the Emirate of Ras Al Khaimah, dignitaries of the 
country, senior officials, businessmen and tribesmen 
who came to congratulate His Highness by the Holy 
Month.

His Highness the Crown Prince also received greet-
ings from Ras Al Khaimah Medical District delega-
tion headed by Dr. Abdullah Ahmed Al Noaimi, Di-
rector of the Region. A delegation from Saqr Port 
Authority, Steven Rock Company  and RAK Rock 
Company headed by Nasser Al Bustami, General 
Manager of the two companies. H.H. RAK CP also 
received the National Ambulance delegation headed 
by H.E. Ahmed Saleh Al Hajri, Chief Executive Of-
ficer of the National Ambulance, and Fahad Bu Ra-

baa, Operations Manager - Emirates regions- and a 
number of government agencies in the Emirate.

The Well-wishers prayed to Allah Almighty to 
maintain good health for both President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi and more pros-
perity and progress to the people of UAE, Arab and 
Islamic Nations.

The receptions were attended by Sheikh Saqr bin 
Khalid bin Humaid Al Qasimi, Chairman of Ras Al 
Khaimah Foundation for the Holy Quran and its Sci-
ences, Sheikh Mohammed Bin Kayed Al Qasimi, 
Head of Economic Development Department, Sheikh 
Marwan bin Abdul Malik bin Kayed Al Qasimi, 
Sheikh Arhamah bin Saud bin Khalid Al Qasimi, Di-
rector of the Media Section of Ras Al Khaimah Crown 
Prince’s, Sheikh Mohammed bin Saud bin Khalid Al 
Qasimi and a number of sheikhs.  His Excellency 
Fawaz Abdullah bin Juma, Special Secretary of His 
Highness the Ruler of Ras Al Khaimah also attended 
the receptions. 

RAK CP receives Ramadan well-wishers
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His Excellency 
Munther Mohammed 
bin Shaker, Director-
General of Ras Al 
Khaimah Municipality 
Department received at 
his office the new Pa-
kistani Consul to the 
country, who came to 
greet His Excellency.

The Director-General 
of the Municipality 
welcomed the Consul, 
wishing him a pleasant 
stay and success in per-
forming his new duties, 
thereby contributing to 
consolidating existing 
relations and promoting 
cooperation in various fields.  

During the meeting, the two par-
ties exchanged views on the strong 
relationship between UAE and 

Pakistan. The Consul expressed 
his contentment to meet with H.E. 
Munther Mohammed bin Shaker, 
Director-General of RAK Munici-
pality. The Pakistani Consul hailed 

the deep bilateral relations between 
the UAE and his country. Praising 
the comprehensive cultural renais-
sance witnessed by the UAE in all 
fields. 

His Excellency 
Munther Mohammed 
bin Shaker, Director-
General of Ras Al 
Khaimah Municipal-
ity Department re-
ceived at his office 
the new Bangladeshi 
Consul to the coun-
try, who came to greet 
His Excellency.

The Director-Gen-
eral of the Munici-
pality welcomed the 
Consul, wishing him 
a pleasant stay. Dur-
ing the meeting, the 
two parties discussed 
enhancing the bonds 
of cooperation at various levels, 

consolidation and strengthening of 
relations.

A number of Administration Di-
rectors attended the reception. 

H.E. Munther Mohammed bin Shaker
 receives Pakistani Consul

Director-General of RAK Municipality 
receives Bangladeshi Consul
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Public Health 
Administration 
at Ras Al Khaim-
ah Municipal-
ity Department 
inaugurated the 
first UAE Food 
Bank Branch. 
This inaugura-
tion comes with-
in the framework 
of supporting the 
general direc-
tions and policies 
of the country 
and the Emirate 
in preserving the 
environment by 
reducing food 
waste, redistrib-
uting, recycling 
and using it in the Emirate.  This 
branch is the first one outside the 
Emirate of Dubai and the fourth one 
at the country level.

On his speech during the inau-
guration ceremony, His Excellency 
Munther Mohammed bin Shaker, 
Director-General of Ras Al Khaim-
ah Municipality Department stated: 
“We are proud to announce the 
launch of UAE Food Bank Initia-
tive by launching the first branch in 
Ras Al Khaimah. This inauguration 
comes under the Directives of His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
and the Follow-up of H.H. Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman of Ras Al 
Khaimah Executive Council. This 
branch is the first one to be opened 
outside the Emirate of Dubai and 
the fourth one at the country level. 

We are pleased to confirm that Emir-
ates Food Bank has contributed to 
reducing the waste of food in Ras 
Al Khaimah. Where the quantity of 
food distributed during the period 
2017-2019 was more than 100 tons. 
The initiative has more than 2000 
beneficiaries.”

His Excellency Dawood Al Ha-
jri, Director-General of Dubai Mu-
nicipality and Deputy Chairman of 
the Board of Trustees of the UAE 
Food Bank added: “The launch of 
UAE Bank’s first operational site 
in Ras Al Khaimah is an indicator 
of the Bank’s performance. Where 
the Bank will continue to achieve 
its objectives set according to its 
strategic vision, “The world’s best 
food bank in sustainability and 
widespread. The Bank is also work-
ing to consolidate UAE identity as-
sociated with Emirati values such as 
relief of victims, love of good and 
cohesion. The values which were 
laid down by Late Sheikh Zayed 

bin Sultan Al Nahyan.” UAE Bank 
has achieved a number of outstand-
ing achievements in the Emirate of 
Dubai, where it distributed 2142 
tons of food in 2017; 3645 tons in 
2018 and 507 tons of food during 
the first quarter of 2019.

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai, has launched the 
Emirates Food Bank, in conjunc-
tion with the celebrations marking 
the 11th anniversary of his ruling, 
following his habit of launching 
humanitarian and philanthropic 
initiatives. Emirates Food Bank 
is committed to distributing food 
to those in need while eliminating 
food waste by collaborating with 
local authorities as well as local 
and international charities to create 
a comprehensive ecosystem to effi-
ciently store, package and distribute 
excess fresh food from hotels, res-
taurants and supermarkets. 

Public Health Administration at RAK Municipality 
inaugurates UAE Food Bank
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Abu Dhabi Food Control Authority visits Veterinary 
Quarantine at Ras Al Khaimah Airport

From the prin-
ciple of coopera-
tion and benefit 
from pilot and dis-
tinct experiences 
through bench-
marking in order 
to develop food 
control system 
and to ensure the 
safety of livestock 
within the coun-
try.

Public Health 
Adminis t ra t ion 
received a del-
egation from Abu 
Dhabi Food Con-
trol Authority who 
visited Veterinary Quarantine at 
Ras Al Khaimah International Air-
port.

The delegation was briefed on 
the organizational structure of Pub-
lic Health Administration, its most 
important functions and responsi-
bilities and the services provided 
by Veterinary Control and Services 
Section at ports, slaughterhouses 
and the markets. 

The visiting dele-
gation was escorted 
to the Veterinary 
Quarantine at Ras 
Al Khaimah Inter-
national Airport. As 
it is, the most mod-
ern port created to 
import live animals. 
The Quarantine was 
designed and con-
structed according 
to the standards of 
Ministry of Climate 
Change and Envi-

ronment. The delegation was also 
briefed on the work mechanism 
of the Quarantine and the role as-
signed to each section for the pro-
cedures of importing live animals.

During the visit, the delegation 
stressed that the core of their work 
is to spread the culture of food 
safety between both enterprises 
operating in food sector and the 
public. While seeking to convince 

all society segments about the im-
portance of compliance with safety 
requirements to achieve food secu-
rity in parallel with economic ben-
efits, instead of focusing on punish-
ment and prosecuting violators. It 
is worth mentioning that the aware-
ness is growing significantly in the 
food establishments who began to 
adhere to the requirements of secu-
rity and safety.
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Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
initiated a technical 
scientific reference for 
construction profes-
sionals, in line with in-
ternational and regional 
standards and local con-
ditions, ensuring hav-
ing free-defect building 
materials, the safety of 
facilities, improving 
buildings efficiency, 
increasing building life 
and minimizing build-
ing maintenance.

Accordingly, Ras Al 
Khaimah Municipal-
ity organized a coordi-
nation meeting at Hilton Double 
Tree Hotel on Al Marjan Island last 
month to present Ras Al Khaimah 
Quality Assurance Program. In the 
presence and participation of con-
cerned specialists from Abu Dhabi 
Quality and Conformity Council, 
Dubai Central Municipality Labo-
ratory, Emirates Standardizations 
and Metrology Authority, Minis-
try of Infrastructure Development, 
American University in Ras Al 
Khaimah, and a number 
of advisory offices, con-
tracting companies and 
prefabricated concrete 
factories operating in 
Ras Al Khaimah.

The workshop was 
presented Dr. Ehab 
Nasr El Din Ahmed, 
Chief Architect, Build-
ings Management-Per-
mits Section at Ras Al 
Khaimah Municipality, 
where one of the most 
important things was 
put forward the program 

proposed by the Municipality for 
the quality assurance of building 
materials in the Emirate. Including 
the stages of achieving the compre-
hensive quality of ready-made con-
crete and its components, indicating 
the reasons for the application of 
quality in building materials, with a 
presentation on global, regional and 
local experiences in this area. 

The presentation included a de-
tailed explanation of the first phase 
steps of the proposed program: 

which is concerned with applying 
the quality assurance of the main 
building materials in the ready-
made concrete industry, the road 
map and the proposed timetable for 
the implementation.

The initiative was also discussed 
with the participants to hear their 
recommendations and suggestion 
in order to develop the program and 
move it forward to an integrated 
methodology for implementing the 
initiative. 

Quality Assurance Program for Building 
Materials in Ras Al Khaimah

 Issue No. 505 - 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

14

News

m u n r a k a e



Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
participated in the exhibi-
tion, which was held at the 
American University in 
Ras Al Khaimah under the 
patronage and organization 
of the Human Resources 
Department.

A number of govern-
ment entities attend the 
exhibition, including Ras 
Al Khaimah Municipal-
ity Department and Ras 
Al Khaimah Chamber of 
Commerce and Industry, 
And RAK Protocol, Invest-
ment and Development Office, Environmental Pro-
tection and Development Authority, Aman Center for 
women and children, RAK Ceramics and finally Ras Al 
Khaimah National Bank.

In addition to interviewing committees dealing with 

candidates for vacancies. Several agreements have 
been signed to speed up the pace of Emiratization with 
private entities and companies such as Ras Al Khaimah 
National Bank, Ras Al Khaimah Economic Zone Au-
thority and Emirates Foundation for Youth Develop-
ment.

RAK Municipality participates in 
Recruitment Exhibition at AURAK

Blood Donation Campaign at RAK Municipality
In accordance with the 

directions of His Excellen-
cy Munther Mohammed 
Bin Shaker, Director-Gen-
eral of RAK Municipal-
ity, to strengthen the rela-
tion between employees 
and other entities within 
the Emirate and coincid-
ing with the Year of Toler-
ance, RAK Municipality 
organized Blood Donation 
Campaign entitled (Drops 
of your blood save the life 
of others) in collaboration 
with Saqr Hospital’s Blood 
Bank. 

The campaign, which took place 
in the Department’s HQ, witnessed 
a turnout of staff and customers 
who were happy to donate their 

blood in order to save other’s lives.
It is worth mentioning that the 

campaign bus was well equipped 
with all necessary medical equip-
ment to donate and follow-up the 

cases of donors afterwards. The 
Blood Bank appreciated the re-
sponse of both staff and customers, 
stressing the importance of dona-
tion for both individual and society. 
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RAK Municipality organizes explanatory 
workshop on Permitting System

Introductory Workshop on ISO 45001:
 Occupational Health and Safety

As part of the on-
going efforts of Ras 
Al Khaimah Munic-
ipality Department 
to develop systems 
related to the con-
struction sector and 
its keenness to co-
ordinate its efforts 
with strategic part-
ners involved in the 
process of issuing 
building permits to 
facilitate the licens-
ing process. RAK 
Municipality or-
ganized an explana-
tory workshop on the mechanism 
for submitting transactions to the 
Permitting System for consulting 
offices in order to shorten the time 
required to issue building permits.

Eng. Mohamed Nazmi, Director 
of Permits Section, explained the 

process of submitting transactions 
into Permitting System, which has 
been recently electronically linked 
between the Municipality and Fed-
eral Electricity & Water Authority 
(FEWA) on the unified electronic 
Permitting System currently in 
force. The period of waiting for the 

client’s transactions will be acti-
vated on all licenses. The Self-can-
cellation of the transactions will be 
automatically activated, which will 
allow the consultant to apply for 
and follow-up applications through 
the electronic system in a single 
transaction.

Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment-Corporate 
Development Office 
organized an intro-
ductory workshop 
on ISO 45001: Oc-
cupational Safety 
and Health (OH&S), 
in the presence of 
Director-General of 
the Department and a 
number of Adminis-
tration Directors and 
Sections Heads.

Thabet Shamia, 
Training Manager at 
BSI Middle East and 
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Ramadan is a blessed month 
of mercy, forgiveness and wor-
ship. Where Muslims draw 
closer and near to Allah by fol-
lowing his orders and avoiding 
intentions. 

Ras Al Khaimah Municipality 
Department-Corporate Com-
munications Office organized 
‘Welcome Ramadan’ event to 
mark the advent of the Holy 
Month of Ramadan. The event 
included distributing symbolic 
gifts to RAK Municipality em-
ployees to celebrate this holy 
month and its bounty. 

The aim of this event was not 
only enhancing communication and 
cooperation between employees but 

rather linking them to values & be-
haviors inherited from our heritage. 

Africa, presented the workshop. 
Where he defined the requirements 
and specifications of ISO 45001 
and addressed its positive impact on 
both the work environment and the 
development of institutional perfor-
mance. The lecturer also responded 
to many questions and inquiries. 

During the workshop, the subject 

of providing a unified health and 
safety system for all administra-
tions running under the department 
regardless of their size or work na-
ture was discussed in accordance 
with legislation and laws, ensuring 
avoiding  work losses to proac-
tively maximize professional safety 
and risk management and stimulate 
continuous improvement and de-

velopment. At the end of the work-
shop, a proposal was submitted to 
acquire the ISO 45001 Certification 
through Corporate Development 
Team Executive Plans in order to 
raise awareness and health & safety 
levels in relation to the specifica-
tions.

Corporate Communications Office organizes 
‘Welcome Ramadan Initiative’ 

regardless of their size or work nature was discussed in accordance with 
legislation and laws, ensuring avoiding  work losses to proactively maxi-
mize professional safety and risk management and stimulate continuous 
improvement and development. At the end of the workshop, a proposal 
was submitted to acquire the ISO 45001 Certification through Corpo-
rate Development Team Executive Plans in order to raise awareness and 
health & safety levels in relation to the specifications.

 Issue No. 505 - 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

17

News

m u n r a k a e


