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مالحظة

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

�صريورة الفرح
عند قدوم الأعياد (عيد الفطر -وعيد الأ�ضحى) تخ�ضر �صريورة الفرح لتتغلغل يف امل�شاعر
و النفو�س و الأوراد ،فالعيد له قد�سية خا�ص ًة بعد �صيام �شهر رم�ضان املبارك� ،شهر العبادات
والطاعات .و ال ريب يف �أن �شهر رم�ضان� ،شه ٌر ا�ستثنائي يف كل عام ملا يعنيه ال�صوم ،و ما يفرز
هذا ال�شهر من دالالت ي�سعى فيه امل�سلم من خالل ال�صوم �إىل �أن يكون �أكرث قرب ًا من رب العزة
واجلاللة ،و هذا التوجه يدفع امل�سلم ليكون �أعمق فهم ًا لأ�سرار العبادة و �أ�سرار احلياة.
كل ذلك ميهد �إىل املزيد من �إن�سانية الإن�سان و املزيد من الإخال�ص و املزيد من امل�صداقية،
و املزيد من وقوف الإن�سان �إىل جانب �أخيه الإن�سان ،و مل ال و �شهر رم�ضان �شهر الربكات و �شهر
الرحمة و �شهر الإح�سا�س العميق بالآخر؟! ثم ي�أتي عيد الفطر ليتوج الأعمال الطاهرة النقية
بالفرح و ال�سعادة ،و باحلب و الود و الت�سامح ،و تلك �صفات ال �أروع منها و ال �أجمل ،خا�ص ًة عندما
تتما�شى النظرية مع التطبيق ،و هذا ما دعا �إليه ديننا احلنيف ،الذي عك�س يف م�ضامينه �صفات
نفتخر بها و �سمات نعتز مبا ت�شيعه يف حياتنا من طم�أنينة و ا�ستقرار و حياة هانئة.
ُمبارك �شهر رم�ضان الكرمي ،و ُمبارك عيد الفطر ،داعي ًا اهلل عز وجل �أن يدمي ال�سعادة على
وطننا الغايل دولة الإمارات العربية املتحدة و �أن يجعل حا�ضرها و م�ستقبلها مفعمان بالأعياد و
املنعة و الرفعة و احلبور.

منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة يهنئ رئي�س الدولة و نائبه و حممد بن زايد و احلكام
بحلول �شهر رم�ضان

هن�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س
اخليمة �أخ��اه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»
مبنا�سبة ح�ل��ول �شهر رم���ض��ان الف�ضيل ..
و�أع��رب عن �أطيب تهانيه و تربيكاته ل�سموه
بهذه املنا�سبة املباركة �سائ ًال اهلل تعاىل �أن
يعيد هذه املنا�سبة الكرمية على �سموه مبوفور
ال�صحة والعافية.
كما هن�أ �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
4

حاكم دبي “رعاه اهلل” و �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و �إخوانهما
�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد
حكام الإمارات.
و بعث �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
برقيات تهنئة مبنا�سبة ال�شهر الف�ضيل �إىل
�أ�صحاب اجلاللة و ال�سمو ق��ادة دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية و ر�ؤ�ساء وملوك
الدول العربية والإ�سالمية  ..متمني ًا لهم موفور
ال�صحة والعافية ول�شعوبهم املزيد من الرقي
والتقدم ول�ل�أم��ة العربية والإ�سالمية العزة

والرفعة.
كما هن�أ �سمو
ال� ��� �ش� �ي ��خ حم �م��د
ب � ��ن �� �س� �ع ��ود ب��ن
��ص�ق��ر القا�سمي
ويل ع �ه��د ر�أ�� ��س
اخليمة� ..صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ
خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي��د
�آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال ��دول ��ة “حفظه
اهلل” و� �ص��اح��ب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات و�أولياء العهود
ونواب احلكام.
وبعث �سموه كذلك برقيات تهنئة بهذه
املنا�سبة املباركة �إىل �أ�صحاب اجلاللة و ال�سمو
ق��ادة دول جمل�س ال�ت�ع��اون و ر�ؤ� �س��اء وملوك
الدول العربية والإ�سالمية.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل قنا�صل الدول العربية والإ�سالمية والأجنبية
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى
ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة بح�ضور �سمو ال�شيخ
حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ويل
ع �ه��د ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة يف جم�ل����س ال�ضيافة
بخزام قنا�صل ال��دول العربية والإ�سالمية
والأجنبية املعتمدين لدى الدولة الذين قدموا
ل�سموهما التهاين والتربيكات مبنا�سبة �شهر
رم�ضان املبارك  ،داعني اهلل العلي القدير �أن
يعيدها على دولة الإمارات وهي تنعم باخلري
واالزدهار يف ظل قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه
اهلل” وعلى �سموهما بال�صحة والعافية وعلى
�شعب الإم ��ارات مبزيد من الرقي والتقدم
وعلى الأم�ت�ين العربية واال�سالمية باخلري
والربكات.
وت��ب��ادل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخليمة وويل عهده خالل اللقاء مع القنا�صل
الأح ��ادي ��ث ال��ودي��ة و��س�ب��ل ت�ع��زي��ز وت��وط�ي��د
العالقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات
بالدول ال�شقيقة وال�صديقة.
كما تقبل �سموهما التهاين من وفد جمعية
الإمارات للمحامني والقانونيني برئا�سة خليفه
بن هويدن الكتبي ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية
ووفد �إذاعة ر�أ�س اخليمة برئا�سة حممد غامن
م�صطفى مدير الإذاع��ة ومن �أعيان ووجهاء
البالد وكبار امل�س�ؤولني ورجال الأعمال و�أبناء
اجلاليات العربية والإ��س�لام�ي��ة واملواطنني
و�أبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة �سموه
بحلول ال�شهر الف�ضيل.
وتقدم اجلميع بالدعاء �إىل اهلل عز وجل
�أن يعيد هذه املنا�سبة املباركة على �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة “حفظه اهلل” مبوفور ال�صحة والعافية
وعلى �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي و�شعب الإم��ارات والأمتني العربية
والإ�سالمية باليمن واخلري والربكات.
ح�ضر اال�ستقباالت ال�شيخ خالد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي نائب رئي�س جمل�س �إدارة
مكتب اال�ستثمار والتطوير وال�شيخ �صقر بن
�سعود بن �صقر القا�سمي وعدد من ال�شيوخ
وكبار امل�س�ؤولني.
munrakae
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مدير عام دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة يرت�أ�س وفد لتهنئة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي بال�شهر الف�ضيل

ت��ر�أ���س �سعادة منذر حممد ب��ن �شكر
مدير عام دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة وفد
دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة الذي قدم لتهنئة
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ ��س�ع��ود ب��ن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة بح�ضور �سمو ال�شيخ حممد بن
�سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ���س
اخليمة يف جمل�س ال�ضيافة بخزام والذين
ق��دم��وا ل�سموهما ال �ت �ه��اين وال�ت�بري�ك��ات
مبنا�سبة �شهر رم�ضان امل�ب��ارك  ،داع�ين
اهلل العلي القدير �أن يعيدها على دول��ة
الإم��ارات وهي تنعم باخلري واالزده��ار يف
ظل قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وعلى الأمتني العربية واال�سالمية باخلري و�أب��ن��اء اجل��ال �ي��ات ال�ع��رب�ي��ة والإ��س�لام�ي��ة
وعلى �سموهما بال�صحة والعافية وعلى وال�برك��ات  ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل ووجهاء واملواطنني و�أبناء القبائل الذين توافدوا
�شعب الإم��ارات مبزيد من الرقي والتقدم ال�ب�لاد وك�ب��ار امل�س�ؤولني ورج��ال الأع�م��ال لتهنئة �سموه بحلول ال�شهر الف�ضيل.
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حاكم ر�أ�س اخليمة قواتنا امل�سلحة رمز للوالء والعطاء
�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م ر�أ���س
اخل�ي�م��ة �أن ال �ق��وات امل�سلحة
لدولة الإمارات العربية املتحدة
�أثبتت �أنها الدرع الأول حلماية
معتد
الوطن ومكت�سباته من كل ٍ
وبا ٍغ  .جاء ذلك يف كلمة ل�سموه
وجهها عرب جملة درع الوطن
مبنا�سبة ذكرى توحيد القوات
امل���س�ل�ح��ة ف �ي �م��ا ي �ل��ي ن���ص�ه��ا:
«نحتفل اليوم بالذكرى الـ 43
لتوحيد قواتنا امل�سلحة والتي
كانت و�ستظل درعا للدفاع عن
ال��وط��ن ورم ��ز ًا ل�ل��والء والعطاء
واالن �ت �م��اء واالحت� ��اد وم�صنع ًا
ل� �ل ��رج ��ال وم� �ف� �خ ��رة ل���ش�ع��ب
الإم� ��ارات  ..حيث �أن توحيد
ق��وات�ن��ا امل�سلحة يف ال�ساد�س
م ��ن م ��اي ��و ع� ��ام  1976حتت
قيادة مركزية واح��دة وعلم واح��د و�شعار
واح��د � ..شكل ق��رار ًا تاريخي ًا من �أج��ل �أن
ت�صبح قواتنا امل�سلحة ركيزة لأمن دولتنا
وا�ستقرارها وداعم ًا رئي�سي ًا للحفاظ على
مكت�سبات الوطن وم�سرية التنمية والتطوير
والتحديث يف وطننا الغايل دولة الإمارات
العربية املتحدة».
�أثبتت القوات امل�سلحة لدولة الإمارات
العربية املتحدة �أنها ال��درع الأول حلماية
معتد وبا ٍغ،
هذا الوطن ومكت�سباته من كل ٍ
فهناك م�صنع الرجال امل�ستعدون للدفاع
غال ونفي�س وبف�ضل اهلل ثم
عن وطنهم بكل ٍ
بف�ضلهم ننعم باال�ستقرار وال�سالم والذي
هو ركيزة �أ�سا�سية لتنميتنا عرب الزمن.
ف�خ��ورون مب��ا حتققه ال�ق��وات امل�سلحة
يف م�ي��ادي��ن احل��ق يف حميطنا اخلليجي
بل يف �أي بقعة ت�صلها �أي��ادي رجالنا ملد
munrakae

يد العون للمحتاج واملظلوم وم��ا �أدل من
ذل��ك �إال االح�ت�رام ال��ذي اكت�سبته قواتنا
مل�سلحة يف املهام التي ا�ضطلعت بها خارج
الوطن ومبا متيزت به من �أخ�لاق وكفاءة
عالية وق��درة على العمل يف كل الظروف
والبيئات وقد �أثبت رجالنا مبا ال يدع اً
جمال
لل�شك جدارتهم وحرفيتهم العالية �سوا ًء
يف م�ساعدة الأ�شقاء �أو يف حفظ ال�سالم
والأم���ن ال��دول�ي�ين وامل���س��اع��دة يف مناطق
ال�ن��زاع��ات واحل ��روب وال �ك��وارث ليقدموا
بذلك �صورة م�شرفة لأبناء الإمارات.
والتطور ال��ذي ت�شهده قواتنا امل�سلحة
بقيادة �أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الذي �سعى
لتطويرها ب�إعتبارها الدرع املكني حلماية
الوطن ،ومتثل ذلك يف �أخي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد

�أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى
للقوات امل�سلحة  ..حيث �أوىل
اهتماما بالغ ًا بالكوادر الب�شرية
ً
ودف��ع م�سرية ه��ذه ال�ق��وات نحو
مراتب متقدمة والتي ي�شار �إليها
ال�ي��وم بالبنان يف م��ا تقدمه يف
�ساحات القتال من �أجل ال�شرعية
والعدل و�إحقاق احلق.
ول��ن تغيب عنا الت�ضحيات
التي قدمها �شهداء الوطن الذين
�سطروا ق�صة بطولية للدفاع عن
ه��ذا ال��وط��ن بوقوفهم يف وجه
املعتدين ل�ي��ؤك��دوا جم��ددًا على
�شجاعة رجال الإمارات و�سعيهم
لإح��ق��اق احل���ق ،ك�م��ا ال نن�سى
جنودنا يف ميادين القتال يكملون
م�سرية اخوانهم ال�شهداء حتى
يتم الن�صر وت��رج��ع ال�شرعية
لأه�ل�ه��ا وي�ن�ع��م ال�ي�م��ن ال�شقيق
بالأمن والأمان.
ومبنا�سبة الذكرى  43لتوحيد القوات
امل�سلحة لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بالتهنئة �إىل �أخي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة  ،و�أخ��ي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء
حاكم دب��ي “رعاه اهلل”  ،و�أخ��ي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو حكام
الإم��ارات و�إىل �أبنائي يف القوات امل�سلحة
و�إىل �شعب دول ��ة الإم�� ��ارات راج �ي � ًا اهلل
العلي القدير �أن مين على الدولة بالأمن
واالزدهار والعزة.
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األخبار
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري بلجيكا
ا��س�ت�ق�ب��ل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة يف ق�صر
��س�م��وه مب��دي�ن��ة �صقر
بن حممد �سعادة بيرت
ك�لا���س �سفري مملكة
بلجيكا ل ��دى ال��دول��ة
الذي قدم لل�سالم على
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه
مهام عمله اجلديد.
و رح� ��ب ��ص��اح��ب
ال �� �س �م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
البلجيكية املتخ�ص�صة يف امل �ج��االت
اخل� �ي� �م ��ة ب��ال �� �س �ف�ير
متمني ًا له التوفيق و النجاح يف �أداء مهام اال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات الإداري � � � ��ة وال �ت �ق �ن �ي��ة
عمله مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة والت�سويقية �إ�ضافة �إىل �شركات التجارة
العامة واال�ستثمارية تتخذ م��ن �إم��ارة
الإمارات ومملكة بلجيكا.
جدير بالذكر �أن  116من ال�شركات ر�أ� ��س اخليمة م�ق��ر ًا لها ب�ه��دف تعزيز
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري البو�سنة والهر�سك
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ � �س �ع��ود ب ��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة،
يف ق �� �ص��ر � �س �م��وه مب��دي�ن��ة
�صقر ب��ن حممد � ،سعادة
�شريف مويكا نوفيت�ش �سفري
جمهورية البو�سنة والهر�سك
ال� ��ذي ق ��دم ل �ل �� �س�لام على
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه ملهام
عمله اجلديد يف الدولة.
ورح ��ب �صاحب ال�سمو
ح� ��اك� ��م ر�أ��� � � ��س اخل �ي �م��ة
بال�سفري ،متمني ًا له التوفيق
عمله مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة
وال��ن��ج��اح يف �أداء م�ه��ام
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و�صولها للأ�سواق اخلليجية و منطقة
ال�شرق الأو�سط و اال�ستفادة من الفر�ص
اال�ستثمارية واخلدمات والت�سهيالت التي
تقدمها مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية
لل�شركات اال�ستثمارية.

الإمارات والبو�سنة والهر�سك.
munrakae
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حاكم ر�أ�س اخليمة يفتتح جامع ال�شيخ �سلطان بن �صقر القا�سمي

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة جامع املغفور له ال�شيخ �سلطان
بن �صقر القا�سمي مبنطقة النخيل.
و�أ���ش��اد ��ص��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة باالهتمام والدعم والرعاية الذي
توليه دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد

munrakae

بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل”
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة لعمارة امل�ساجد ورعايتها
والتي �أ�صبحت حمل تقدير و�إعجاب للجميع
ملا متثله من منارات للعلم والقيم الإ�سالمية
التي متثل الدولة وجمتمعها.
وقال �سموه “ �إن االهتمام ببيوت اهلل

تعاىل وع�م��ارة امل�ساجد ه��و واج��ب علينا
جميعا فهي مركز للهداية والعبادة والعلم
واملعرفة يف املجتمع امل�سلم� ،إ�ضافة �إىل
دوره ��ا املهم يف تن�شئة الأج �ي��ال الواعية
ب��دي�ن�ه��ا وامل ��درك ��ة ل��واج�ب�ه��ا ن�ح��و ال��وط��ن
واملجتمع».
وقام �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
ب���إزاح��ة ال���س�ت��ار ع��ن ال�ل��وح��ة ال�ت��ذك��اري��ة
الفتتاح اجل��ام��ع ال��ذي يعترب حتفة
معمارية هند�سية بالقبب ال�سبعة
ال�ت��ي ت�شكل �سقف امل�سجد وال��ذي
يحاكي م��ن خاللها من��ط العمارة
العثمانية وروح �ه��ا كما �أن ��ه يحتل
موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا يف القلب الناب�ض
واملركز التجاري ملدينة ر�أ�س اخليمة
�ضمن منطقة النخيل احليوية.
و��ش�ي��د اجل��ام��ع ال ��ذي يت�سع لـ
 3200م�صل ب�إ�شراف الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف ،حيث
يتكون من مرافق خدمية وم�صلى
للن�ساء يت�سع ل�ـ  380م�صلية �إىل
جانب دورات مياه و�أماكن للو�ضوء
و�سكن للإمام و�آخر للم�ؤذن.
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�سعود القا�سمي ي�شهد تخريج  429طالبا وطالبة من كليات التقنية يف ر�أ�س اخليمة

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة �أهمية دور ال�شباب يف بناء م�ستقبل
الدولة وتعزيز مكانتها على اخلارطة الدولية
يف خم�ت�ل��ف امل� �ج ��االت مت�سلحني بالعلم
واملعرفة وال ��والء وال��وف��اء للوطن والقيادة
الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»
و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي «رع ��اه اهلل» و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة.
وقال �سموه  -يف كلمته خالل احلفل الذي
نظمته كليات التقنية العليا يف ر�أ�س اخليمة
لتخريج دفعة العام  2018والبالغ عددها
 /429 /طالب ًا وطالبة  “ : -لقد �ساهمت
الر�ؤية احلكيمة لقيادة دول��ة الإم��ارات من
متكني الكفاءات الوطنية والطاقات الب�شرية
املواطنة من �صياغة م�ستقبل الدولة وقيادة
م�سرية التنمية ال�شاملة نحو �آفاق �أرحب من
الإجن��ازات الوطنية التي ا�ستطاعت حتقيق
تطلعات القيادة وتلبية طموحات ال�شعب من
خ�لال االهتمام والرعاية بتطوير العملية
التعليمية وت�سخري الإم �ك��ان��ات ك��اف��ة من
�أج��ل توفري بيئة تعليمية مثالية وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية تتما�شى مع املتغريات
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املت�سارعة والتطورات التكنولوجيا الكبرية
التي ي�شهدها العامل».
و�أ��� �ض� ��اف ���س��م��وه “ ن �ع �ت��ز يف دول���ة
الإم� ��ارات ب��وج��ود م�ؤ�س�سة تعليمية وطنية
رائ ��دة بحجم كليات التقنية العليا التي
متتلك ر�ؤي��ة م�ستقبلية متكاملة ق��ادرة على
ا�ست�شرف امل�ستقبل وم��واج�ه��ة التحديات
ال�ق��ادم��ة وتر�سيخ مكانة ال��دول��ة وريادتها
يف جم��ال ال��ذك��اء اال�صطناعي بالإ�ضافة
�إىل رفد خمتلف قطاعات الدولة بكفاءات
وطنية وامكانات علمية ومهارات تطبيقية
وتكنولوجية عالية».
وهن�أ �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
اخل��ري �ج�ين ع �ل��ى ث �م��رة ج �ه��وده��م خ�لال
ال���س�ن��وات املا�ضية وال �ت��ي تكللت بالنجاح
والتفوق  ..متمني ًا لهم دوام التوفيق والنجاح
يف خدمة وطنهم.
واطلع �سموه  -على هام�ش احلفل الذي
ح�ضره معايل نا�صر بن ثاين الهاملي وزير
املوارد الب�شرية والتوطني رئي�س جممع كليات
التقنية العليا و�سعادة الدكتور عبداللطيف
ال�شام�سي مدير جممع كليات التقنية العليا
وال��دك �ت��ور يحيى الأن �� �ص��اري م��دي��ر كليات
التقنية يف ر�أ� ��س اخليمة وع ��دد م��ن كبار
امل���س��ؤول�ين  -على تفا�صيل خطة “اجليل
الرابع “ للكليات وهو ما �أطلقت عليه كليات
التقنية “قفزة اخلم�سني” باالعتماد على
ثالث ركائز �أ�سا�سية تتعلق بتخريج القيادات

الفنية و ت��وف�ير م�ب��د�أ “التعليم للجميع”
وتخريج �شركات ورواد �أع�م��ال مبا ير�سم
�صورة جديدة للكليات م�ستقب ًال.
وعرب معايل نا�صر بن ثاين الهاملي عن
�سعادته بت�شريف �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي حفل تخريج طلبة كليات
التقنية يف ر�أ�س اخليمة والذي يعك�س مكانة
الإن���س��ان ل��دى قيادتنا احلكيمة وحر�صها
على دعم �شبابها وبناتها يف جميع مراحل
متيزهم وجناحهم حيث ميثل ح�ضور �سموه
حافزا لطلبة الكليات للم�ضي قدم ًا يف م�سرية
التميز واحلر�ص على بذل اجلهد والإب��داع
يف مواقع عملهم امل�ستقبلية خلدمة الوطن،
م�شريا �إىل “خطة اجليل الرابع “ للكليات
والتي ترتجم توجهات القيادة يف �إعداد �أبناء
الوطن للتعامل مع حتديات امل�ستقبل وت�ؤكد
�أن كل عن�صر �إماراتي هو ثروة حقيقية.
وا�ستهل احل�ف��ل بكلمة جمل�س �أم�ن��اء
كليات التقنية العليا والتي �ألقاها �سعادة
الدكتور عبداللطيف ال�شام�سي  ..م�ؤكد ًا �أن
حفل التخريج هو احتفاء بالإن�سان الإماراتي
ال��ذي تتحمل كليات التقنية العليا �أمانة
�إعداده ومتكينه من مهارات امل�ستقبل ليكون
�إ�ضافة نوعية للوطن.
وت �ق��دم ال��دك �ت��ور ال���ش��ام���س��ي  -ب�ه��ذه
املنا�سبة  -ب�أ�سمى �آي��ات ال�شكر والعرفان
للقيادة احلكيمة وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
munrakae
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“حفظه اهلل”و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل”
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
ح�ك��ام الإم� ��ارات لدعمهم الكبري لكليات
التقنية العليا طيلة م�سريتها التي متتد لأكرث
م��ن  30ع��ام��ا مم��ا مكنها م��ن �أداء دوره��ا
بجدارة والوفاء بعدها ب�أمانة.
و�أ� �ض��اف �إن كليات التقنية تقفز نحو
امل�ستقبل “قفزة اخلم�سني” بنهجها اجلديد
ال��ذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم وال��ذي جت�سد يف خطة
“اجليل الرابع” ،مع توجيهات �سموه بتطبيق
كليات التقنية للبند ال�ساد�س م��ن وثيقة
“اخلم�سني” واملعني بتحويل اجلامعات
والكليات ملناطق اقت�صادية �إبداعية حرة
ت�سمح للطلبة مبمار�سة الن�شاط االقت�صادي
munrakae

والإبداعي مما ميكن اجلامعات من تخريج
�شركات و�أرب��اب �أع�م��ال ،فالعام  2019هو
ع��ام �إن�ط�لاق��ة ج��دي��دة للكليات وف��ق ر�ؤى
وتوجهات القيادة احلكيمة لتمكني �شباب
وف �ت �ي��ات الإم�� ��ارات م��ن ��ص�ن��اع��ة فر�صهم
وم��واج�ه��ة حت��دي��ات امل�ستقبل ،م�شري ًا �إىل
�أن خطة “اجليل الرابع” تقوم على ثالث
ركائز �أ�سا�سية ت�شمل تخريج ال�شركات ورواد
الأع �م��ال و تخريج “القيادات الفنية” و
حتقيق مبد�أ “التعليم للجميع».
وذكر الدكتور ال�شام�سي �أن ا�ست�شراف
امل�ستقبل نهج قيادتنا الر�شيدة ومنظومة
التعليم يف تطور م�ستمر لتواكب الطموحات
وتكون يف م�ستوى التوقعات ،ويف ظل احلر�ص
على الريادة والتناف�سية ،تبقى دولتنا احلبيبة
م�ستندة وبقوة على قيمها الأ�صيلة ،فكما
تهتم الكليات بتخريج الكفاءات الطالبية
تويل �أهمية �أي�ضا لبناء �شخ�صياتهم ليكونوا
معتزين بقيمهم وهويتهم وفخورين بوطنهم.
ثم �أعلن الدكتور ال�شام�سي با�سم جمل�س
�أمناء الكليات عن تخريج دفعة جديدة من

طلبة كليات التقنية العليا يف ر�أ���س اخليمة
وعددهم  124خريج ًا و 305خريجات من
دفعة العام  2018والبالغ �إجمايل عددهم
 4591خ��ري �ج��ا وخ��ري �ج��ة ع �ل��ى م�ستوى
فروع الكليات الـ  ،16حيث �أكمل خريجونا
درا�ستهم بنجاح وح�صلوا على ال�شهادة
اجلامعية بجدارة وا�ستحقاق.
م��ن ث��م �أل �ق��ى ال �ط��ال��ب ع�ب��دال��رح�م��ن
ال�شحي كلمة اخلريجني ،والتي عرب فيها
عن بالغ ال�شكر والتقدير للقيادة الر�شيدة
ل��دع�م�ه��ا ل���ش�ب��اب وف �ت �ي��ات الإم�� ��ارات مما
�أو�صلهم للنجاح والتفوق العلمي ،م�ؤكد ًا �أنهم
�أب�ن��اء الإم ��ارات باقون على العهد والوعد
بالإخال�ص للوطن والوفاء وال��والء لقيادته
احلكيمة ،و�سيرتجمون ذلك بالعمل والإبداع
يف �سوق العمل لي�ساهموا يف التنمية والبناء.
كما �أك��دوا �سعادتهم بح�ضور �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي حلفل
تخرجهم  ..متمنني �أن ي�شاركوا يف حتقيق
خطط التطوير يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�أمر بالإفراج عن � 306سجناء مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك
�أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ
اخليمة �إن مكرمة �صاحب
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س
ال �ق��ا� �س �م��ي ع �� �ض��و امل�ج�ل����س
اخل�ي�م��ة ب ��الإف ��راج ع��ن 306
الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة
�سجين ًا م��ن ن��زالء امل�ؤ�س�سة
بالعفو ع��ن بع�ض املحكوم
العقابية والإ�صالحية يف ر�أ�س
عليهم ي�أتي يف �إط��ار حر�ص
اخليمة ممن �صدرت بحقهم
�سموه على منح امل�شمولني
�أحكام باتة ونهائية بالإدانة
ب��ال �ع �ف��و ال �ف��ر� �ص��ة مل��ع��اودة
م��ن حم��اك��م ر�أ� � ��س اخليمة
االن��دم��اج يف ن�سيج املجتمع
وتكفل �سموه ب���س��داد جميع
وح��ر���ص �سموه على �إدخ��ال
االل �ت��زام��ات امل��ال�ي��ة املرتتبة
ال�سرور والبهجة �إىل قلوب
عليهم ج ��راء تلك الأح �ك��ام
عائالت املفرج عنهم وذويهم
وذل��ك مبنا�سبة ح�ل��ول �شهر
يف هذا ال�شهر الف�ضيل.
رم�ضان املبارك.
وت ��وج ��ه ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام
وي�أتي هذا الأمر يف �إطار
بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو
حر�ص �صاحب ال�سمو حاكم
ال �� �ش �ي��خ � �س �ع��ود ب ��ن �صقر
ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ع�ل��ى �إع �ط��اء
القا�سمي على �أمره ال�سامي
ر�أ���س اخليمة ب��الإف��راج ع��ن امل�شمولني
ال�سجناء املفرج عنهم فر�صه
الذي �أدخل البهجة وال�سعادة
�أخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من بالعفو م��ن ن ��زالء امل��ؤ��س���س��ة العقابية يف نفو�س الأ� �س��ر التي تنتظر االلتقاء
معاناة �أ�سرهم.
والإ�صالحية يف ر�أ�س اخليمة وبالتن�سيق بذويها  ..كما توجه بال�شكر �إىل �سمو ويل
ووج��ه �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود مع القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة عهد ر�أ�س اخليمة رئي�س جمل�س الق�ضاء
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة قبل بداية ال�شهر الف�ضيل.
على متابعته الدائمة وامل�ستمرة والتي
رئي�س جمل�س الق�ضاء باتخاذ الإجراءات
من جانبه قال �سعادة امل�ست�شار ح�سن يوليها للنيابة العامة والق�ضاء يف ر�أ�س
الالزمة لتنفيذ �أمر �صاحب ال�سمو حاكم �سعيد حميمد النائب العام لإمارة ر�أ�س اخليمة.
�سعود القا�سمي ي�صدر قرارا بت�شكيل جمل�س �إدارة “نادي ر�أ�س اخليمة»
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود و�شيخة حممد اخلاطري و�سلطانه حممد ب��أغ�ل�ب�ي��ة الأع �� �ض��اء ويف ح ��ال ت���س��اوي
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى احلب�سي وح�سن علي املرزوقي وابت�سام الأ�� �ص ��وات ي��رج��ح اجل��ان��ب ال���ذي فيه
الرئي�س الأعلى للنادي �أو رئي�س جمل�س
حاكم ر�أ�س اخليمة ق��رار ًا ب�ش�أن ت�شكيل املهري وفي�صل عبداللطيف خليفة.
ك�م��ا ن����ص ال��ق��رار ع�ل��ى �أن يختار الإدارة ح�سب الأح ��وال  ..فيما يتوىل
جمل�س �إدارة نادي ر�أ�س اخليمة الريا�ضي
الثقايف برئا�سة الدكتور عبدالرحيم عبد جمل�س الإدارة م��ن ب�ين �أع���ض��ائ��ه من جمل�س الإدارة الإ� �ش��راف على �إدارة
ي�شغل املنا�صب الإدارية والفنية الالزمة النادي ون�شاطاته ويتوىل الرئي�س الأعلى
اللطيف ال�شاهني.
ون�ص القرار على �أن ي�ضم النادي على �أن يعقد جمل�س الإدارة اجتماعاته امل�صادقة على ميزانية النادي ال�سنوية
يف ع �� �ض��وي �ت��ه ك�ل�ا م ��ن ع ��دن ��ان عتيق بناء على طلب الرئي�س الأعلى للنادي  ..كما ويرفع املجل�س عرب الرئي�س الأعلى
ال�شحي و�سعيد علي الكا�س وعلي ح�سن �أو رئي�س جمل�س الإدارة كلما ر�أى ذلك تقاريره �إىل �صاحب ال�سمو احلاكم �أو من
ينوب عنه وي�ستمر املجل�س ملدة �سنتني
امل�ن���ص��وري و�إب��راه �ي��م خمي�س امل�ط��وع منا�سب ًا.
وت �� �ص��در ق� ��رارات جم�ل����س الإدارة من تاريخه.
وعبداهلل علي العبار وحممد علي حمادي
12
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برعاية حممد بن زايد  ..ويل عهد ر�أ�س اخليمة وعبداهلل بن زايد ي�شهدان
« ملتقى فخر »
حتت رعاية �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
وبح�ضور �سمو ال�شيخ حممد
بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ويل عهد ر�أ���س اخليمة و�سمو
ال�شيخ ع �ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل
نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال� ��دويل  ..ان�ط�ل�ق��ت �أع �م��ال
ال���دورة الأوىل م��ن “ ملتقى
فخر “ التي تنظمها امل�ؤ�س�سة
االحت��ادي��ة لل�شباب بالتعاون
م��ع ه�ي�ئ��ة اخل��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة
واالحتياطية.
ح���ض��ر امل �ل �ت �ق��ى � ..سمو
ال�شيخ ذي ��اب ب��ن حم�م��د بن
زاي��د �آل نهيان رئي�س دائ��رة
ال �ن �ق��ل يف �أب��وظ �ب��ي وم �ع��ايل
ال�شيخ نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل
نهيان وزي��ر الت�سامح واللواء
الركن طيار ال�شيخ �أحمد بن
طحنون ب��ن حممد �آل نهيان
رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية وال�شيخ �أحمد بن
البواردي وزير دولة ل�ش�ؤون الدفاع ومعايل دول��ة وع��دد م��ن ال�شيوخ وال ��وزراء و�أك�ثر
�سعود بن �صقر القا�سمي رئي�س هيئة ر�أ�س ن��ورة بنت حممد الكعبي وزي��رة الثقافة من  5000من منت�سبي اخلدمة الوطنية
اخليمة للبرتول وال�شيخ زايد بن �سلطان وتنمية املعرفة ومعايل ح�صة بنت عي�سى بو والقوات امل�سلحة ووفود �شبابية من خمتلف
بن خليفة �آل نهيان.
حميد وزيرة تنمية املجتمع ومعايل الدكتور �أنحاء الدولة.
و�أك��د �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د
كما ح�ضر امللتقى  ..م�ع��ايل �أحمد �أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
جمعة الزعابي وزير �ش�ؤون املجل�س الأعلى وزير دولة ل�ش�ؤون التعليم العايل واملهارات �آل نهيان يف ت�صريح بهذه املنا�سبة �أن
لالحتاد يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ومعايل املتقدمة ومعايل الدكتور �سلطان بن �أحمد �شباب الإم� ��ارات م��ن منت�سبي اخلدمة
ال��دك �ت��ور �أن ��ور ب��ن حم�م��د ق��رق��ا���ش وزي��ر اجلابر وزير دولة ومعايل �شما بنت �سهيل الوطنية مناذج ملهمة للعطاء والإخال�ص
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ومعايل �سهيل بن فار�س امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون والت�ضحية يف �سبيل الوطن واحلر�ص على
ب��ن حم�م��د ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزي��ر ال�شباب ومعايل زكي �أنور ن�سيبة وزير دولة �صون مكت�سباته و�إجنازاته  ..وقال �سموه
الطاقة وال�صناعة ومعايل حممد بن �أحمد ومعايل �سارة بنت يو�سف الأم�يري وزيرة “ �إن “ ملتقى فخر” هو ملتقى الهمم
munrakae
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العالية ل�شباب الوطن الذين
تتوا�صل بعطائهم ومثابرتهم
واج �ت �ه��اده��م م���س�يرة ري��ادة
وطننا املعطاء » .
وب � ��د�أت �أع� �م ��ال امللتقى
بكلمة تقدميية مل�ع��ايل �شما
بنت �سهيل بن فار�س املزروعي
رحبت فيها باحل�ضور يف هذا
امللتقى الذي تنظمه امل�ؤ�س�سة
االحت��ادي��ة لل�شباب بالتعاون
م��ع هيئة اخل��دم��ة الوطنية
واالحتياطية.
عقب ذل��ك � ..ألقى �سمو
ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ويل عهد ر�أ�س اخليمة كلمة رئي�سية حتدث
فيها �سموه عن م�سريته يف ميادين ال�شرف
باليمن ،م�ؤكد ًا �سموه �أنه فخور بهذه الفرتة
التي قام فيها بتلبية نداء الوطن مع �شباب
الوطن ومنهم �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد
بن زايد �آل نهيان و�سعادة ال�شيخ �شخبوط
بن نهيان بن مبارك �آل نهيان.
و�أ� �ش��اد �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة
باالهتمام ال��ذي توليه قيادتنا الر�شيدة
للخدمة الوطنية التي تهدف �إىل غر�س
حب الوطن لدى �شباب الوطن وا�ستثمار
�أوقاتهم والعمل على تعميق الهوية الوطنية
واالنتماء للوطن وقيادته ،واحرتام الأنظمة
وال �ق��وان�ين و�إع�� ��داد ج�ي��ل م��ن ال�شباب
على درج��ة عالية م��ن ال��وع��ي والثقافة،
باعتبارهم ثروة الوطن وعدته للم�ستقبل.
وع�ب�ر � �س �م��وه ع��ن ف �خ��ره واع� �ت ��زازه
ب��االن���ض�م��ام ل�ل�خ��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة م�صنع
الرجال حلماية الوطن ومكت�سباته ودعم
م�سرية التنمية واالزده��ار ،م�شري ًا �سموه
�إىل �أن اخل��دم��ة الوطنية و� �س��ام �شرف
على �صدورنا وواج��ب وطني مقد�س جتاه
وطننا الذي نرخ�ص الغايل والثمني ليبقى
�شاخم ًا.
14

العدد - 2019 /06 - 505 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

وقال �سموه خالل حديثه يف ملتقى فخر
�إن اخلدمة الوطنية تعمل على �إعادة بناء
�شخ�صية ال�شباب املواطن وتنميتها و�إعداد
جيل جديد ميتلك مقومات ال�شخ�صية
القيادية ،جيل �أك�ثر التزام ًا وان�ضباط ًا
وج��دي��ة ،واث ��ق م��ن نف�سه وم��ن ق�ي��ادت��ه،
لأن��ه ميتلك فكر ًا متزن ًا ،ونظرة عقالنية
للأحداث التي تدور من حوله ،جيل يقدر
�أ�سرته وجمتمعه ووطنه.
ودع��ا �سموه ال�شباب �إىل االن�ضمام
للخدمة الوطنية التي حتمل العديد من
الفوائد ملا تغر�سه يف نفو�سهم من تر�سيخ
لقيم ال��والء واالنتماء والت�ضحية وحتمل
امل�س�ؤولية وتقدير قيمة الوقت ،و�أن ي�ضعوا
تلك احلقائق ن�صب �أعينهم و�أن يبادروا
�إىل تلبية ن��داء ال��واج��ب باالن�ضمام �إىل
��ص�ف��وف اخل��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة وق ��ال �سموه
موجه ًا حديثه لل�شباب « �أنتم جيل املهمات
ونحن جميعا م�ستعدون للت�ضحية يف �سبيل
الوطن ».
و�أع��رب �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
ال�ق��ا��س�م��ي ويل ع�ه��د ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة عن
�سعادته بامل�شاركة يف ه��ذا امللتقى الذي
يعتربه جتربة فريدة ومميزة من نوعها،
مثني ًا على جهود اللجنة املنظمة للمتلقى
ال��ذي يعد �أح��د �أه��م الفعاليات للمعرفة

وتبادل ووجهات النظر .
و��ش�ه��د « ملتقى ف�خ��ر » ع�ق��د جل�سة
حوارية �شاركت فيها العقيد الركن طبيب
عائ�شة ال�ظ��اه��ري م��ن ال �ق��وات امل�سلحة
الإم��ارات�ي��ة وح��اوره��ا فيها �أح��د منت�سبي
اخلدمة الوطنية.
و�أك��دت العقيد الركن طبيب عائ�شة
الظاهري �أن دوره��ا يف القوات امل�سلحة
نابع ًا من رغبتها الأكيدة يف خدمة الوطن
و�إعالء رايته يف كل مكان.
ويف اجلل�سة احلوارية الثانية حتدث
ال�شيخ �أحمد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
رئي�س هيئة ر�أ�س اخليمة للبرتول حيث �أكد
�أن م�شاركته يف اليمن جاءت انطالق ًا من
تلبيته نداء الوطن و�إعالء كلمة احلق و�أن
جنود الإم ��ارات البوا�سل يتحلون هناك
بال�شجاعة والإق � ��دام ويت�سابقون لنيل
ال�شهادة يف ميادين ال�شرف والكرامة.
و�أك��د �أن م�شاركته يف « ملتقى فخر»
وال���ذي يعترب �أح ��د م��ب��ادرات امل�ؤ�س�سة
االحتادية لل�شباب ي�أتي يف �إط��ار الت�أكيد
على �أهمية دور ال�شباب يف خدمة الوطن
وما متثله هذه اخلدمة من فخر �سواء عرب
االلتحاق باخلدمة الوطنية الع�سكرية �أم
يف جماالت احلياة الأخرى.
وق��ال �إن دول��ة الإم���ارات تعتمد على
munrakae

العدد - 2019 /06 - 505 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

األخبار

�شبابها للم�ساهمة يف تنمية
ال��ب�ل�اد واالرت� �ق���اء ب �ه��ا �إىل
�أعلى املراتب وعلى ال�شباب
�أي �� �ض��ا امل �� �ش��ارك��ة يف حماية
مكت�سبات الوطن و�إجنازاته
ف�إن اخلدمة الوطنية وما تقوم
ب��ه م��ن ت�أهيل �شباب الوطن
باملهارات الع�سكرية يجعلنا
جميع ًا م�ستعدين لنكون جنود ًا
حلماية ه��ذا ال��وط��ن م��ن كل
امللمات.
وا�ستعر�ض امللتقى جتارب
�شباب الإمارات من اجلن�سني
يف �أداء اخلدمة الوطنية وما اكت�سبوه من
خربة كبرية خالل حياتهم الع�سكرية وما
اكت�سبوه من خالل االن�ضباط والتدريب
واجلاهزية واليقظة الدائمة للتعامل مع
كافة املتغريات ويف كل الظروف.
كما �شهد امللتقى تفاع ًال كبري ًا بني
��ش�ب��اب الإم�� ��ارات و�إل� �ق ��اء ال �� �ض��وء على
الق�ص�ص ال�ب�ط��ول�ي��ة جل �ن��ود الإم� ��ارات
البوا�سل ومنت�سبي اخلدمة الوطنية الذين
كانوا م�صدر فخر و�إلهام لكل احل�ضور.
وق ��ال ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان بن
خليفة �آل نهيان �إن دول��ة الإم��ارات دولة
خ�ير و� �س�لام وت���س��ام��ح وتتمنى ال��رخ��اء
واال��س�ت�ق��رار واالزده� ��ار ل�شعوب العامل
�أجمع ،م�ضيفا �أننا فداء لوطننا ونفتخر
بالدفاع عن مكت�سباته واجنازاته و�صون
مقدراته.
ويف ختام امللتقى � ...أعلنت امل�ؤ�س�سة
االحت ��ادي ��ة لل�شباب م��ع ه�ي�ئ��ة اخل��دم��ة
ال��وط �ن �ي��ة واالح �ت �ي��اط �ي��ة ع��ن م �ب��ادرات
م�شرتكة لتعزيز التعاون يف العمل على
تطوير مراكز ت�سجيل اخلدمة الوطنية
لتكون الأف���ض��ل يف ال�ع��امل مب��ا ي�سهم يف
تطوير جت��ارب �شباب اخل��دم��ة الوطنية
وذلك بح�ضور اللواء الركن طيار ال�شيخ

الوطن».
ويهدف “ملتقى فخر” �إىل االحتفاء
بال�شباب ومنت�سبي اخل��دم��ة الوطنية
و�إب��راز دوره��م مبا يقدموه من ت�ضحيات
من �أجل احلفاظ على مكت�سبات الوطن..
ك�م��ا ي�سعى �إىل �إع �ل�اء ق�ي��م ال��والء
واالنتماء لت�صبح هوية ال�شباب الإماراتي
وم�صدر فخره ،والت�أكيد على دور ال�شباب
يف �صناعة م�ستقبل الأمة و�صون مقدرات
الوطن.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م �ب��ادرة “فخر”
حتظى بدعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وهي �إحدى
�أب��رز مبادرات جمل�س الإم��ارات لل�شباب
وت��ه��دف �إىل االح �ت �ف��اء ب��ال���ش�ب��اب من
منت�سبي اخلدمة الوطنية والت�أكيد على
دوره��م يف تر�سيخ مفهوم الوطنية وبث
روح الت�ضحية وال��والء والعطاء يف �سبيل
الوطن لت�صبح خدمة الوطن واالنت�ساب
لقواته امل�سلحة و�سام فخر وم�صدر لكل
�شاب �إماراتي.
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�أح�م��د ب��ن طحنون ب��ن حممد �آل نهيان
ومعايل �شما بنت �سهيل فار�س املزروعي.
وبهذه املنا�سبة  ..قالت معايل �شما
بنت �سهيل ف��ار���س امل��زروع��ي “ :يج�سد
ملتقى فخر حر�ص قيادتنا الر�شيدة يف
�إب��راز دور ال�شباب من منت�سبي اخلدمة
الوطنية يف �صون مقدرات الوطن �ضاربني
�أروع الأمثلة يف البطولة والت�ضحية �أمام
كل �أبناء الوطن ،وم�صدر �إلهام للأجيال
امل�ق�ب�ل��ة ،ونتطلع �إىل �أن ي �ك��ون امللتقى
احتفالية �شبابية وحلقة و�صل بني �شباب
الوطن و�إخوانهم و�أخواتهم من منت�سبي
اخلدمة الوطنية.
من جهته قال �سعادة �سعيد النظري
مدير عام امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب �إن
ملتقى فخر هو جت�سيد لأ�سمى قيم الوالء
واالنتماء التي ر�سخها ال�شباب ومنت�سبو
اخلدمة الوطنية الذين يبذلون العطاء
واجل�ه��د م��ن �أج��ل احل�ف��اظ على الوطن
ليكونوا ح�صن ال��دول��ة املنيع بيقظتهم
وا�ستعدادهم الدائم لتلبية نداء الواجب
وت���ش�ك��ل امل� �ب ��ادرات امل���ش�ترك��ة م��ع هيئة
اخل��دم��ة الوطنية واالح�ت�ي��اط�ي��ة فر�صة
للم�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب للعمل يدا بيد
مع هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية يف
تطوير جتربة عاملية هي الأف�ضل يف خدمة

15

األخبار

العدد - 2019 /06 - 505 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

ويل عهد ر�أ�س اخليمة:
قواتنا امل�سلحة م�صدر فخر واعتزاز وطن العزة وال�شموخ
�أك � � ��د ���س��م��و ال �� �ش �ي��خ
حممد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي ويل عهد ر�أ���س
اخليمة �أن قواتنا امل�سلحة
احل�صن احل�صني للوطن
وحامية لكل �شرب من بالدنا
وم �� �ص��در ف �خ��ر واع� �ت ��زاز
وعماد ًا الحتادنا املجيد.
و�أ�شار �سموه يف الكلمة
ال �ت��ي وج �ه �ه��ا ع�ب�ر جملة
“درع الوطن” مبنا�سبة
ال��ذك��رى الثالثة والأرب�ع�ين
لتوحيد قواتنا امل�سلحة التي
توافق ال�ساد�س من مايو من
كل عام �إىل مكانة “قواتنا
امل�سلحة التي تعد اليوم �أحد
�أق��وى اجليو�ش يف املنطقة
و�أك�ثره��ا تقدم ًا و�أف�ضلها
عدة وعتاد ًا وو�صولها لأعلى
درجات االحرتافية للدفاع
عن مكت�سباته و�إجنازاته و�صون مقدراته
يف �سبيل عزة الوطن ومنائه وازدهاره.
وثمن �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة
اه�ت�م��ام ودع��م �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة “حفظه
اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ..للقوات امل�سلحة
بكافة فروعها وت�سخري الإمكانيات كافة
حتى تبو�أت قواتنا امل�سلحة مكانة مرموقة
عامليا بف�ضل جهود �أبنائها املخل�صني
16

�ال ونفي�س من �أجل
الذين بذلوا كل غ� ٍ
ً
رفعة �ش�أنها وامل�ضي قدما بال�سري خلف
القيادة احلكيمة لرفعة الوطن و�صون
احتادنا ليبقى را�سخ ًا ومتين ًا.
وقال �سموه �إن قواتنا امل�سلحة وهي
حتتفل مبنا�سبة توحيدها يف ال�ساد�س
م��ن م��اي��و  1976ت�سري بخطى ثابتة،
وعزمية �صادقة ،و�إرادة �صلبة مواكبة
للحداثة ،و�آخذة بزمام التطور يف جميع
جماالتها ،وهي مت�ضي قدم ًا �إىل الأمام
برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة القائد
الأع �ل��ى للقوات امل�سلحة ،حفظه اهلل،
وبالتوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم

دبي ،رعاه اهلل ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة.
و�أ�ضاف �سموه �إن ال�ساد�س
من مايو لعام  1976تاريخ لن
مي�ح��ى م��ن ذاك ��رة الإم� ��ارات،
ففيه توجت اجلهود املثمرة يف
ق��رار توحيد ال �ق��وات امل�سلحة
حتت راي��ة وعلم واح��د ،وذلك
ن ��اب ��ع م� ��ن ح ��ر� ��ص ال��ق��ي��ادة
الر�شيدة ل��دول��ة الإم� ��ارات يف
ظل م�ؤ�س�سيها حكام الإمارات،
وعلى ر�أ�سهم املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب
اهلل ث��راه ،الذين ر�أوا �ضرورة
ت��وح �ي��د ال �� �ص��ف الإم� ��ارات� ��ي،
والتكاتف م��ن �أج��ل رفعة هذا
ال��وط��ن ،وليبقى ع�ل��م ال��دول��ة
م��رف��وع � ًا و� �ش��اخم � ًا ب���س��واع��د
ال�شباب امل�ل��يء ب��الأم��ل والإ� �ص��رار على
حتقيق الأف�ضل له.
وق��ال �سموه ي�شكل توحيد ال�ق��وات
امل�سلحة �سياج ًا وطني ًا منيع ًا حلماية
م �ك �ت �� �س �ب��ات ال���دول���ة وت��ع��زي��ز الأم� ��ن
واال��س�ت�ق��رار يف رب��وع�ه��ا�..إ��ض��اف��ة �إىل
حتقيق ر�سالة الإمارات ودورها يف دعم
وتر�سيخ الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار الإقليمي
والعاملي ..م�ؤكد ًا �سموه �أن �أبناء القوات
امل���س�ل�ح��ة ه��م ف �خ��ر وجم ��د وع ��ز لكل
�إم��ارات��ي على �أر���ض ال��وط��ن ،كما �أنهم
العيون ال�ساهرة التي ال تنام يف �سبيل
الوطن واملواطن.
وبني �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة �أن
�إجنازات القوات امل�سلحة الإماراتية تعد
munrakae
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مفخرة لكل مواطن ،فمن هذه امل�ؤ�س�سة
الوطنية ن�ش�أ جيل قوي ي�ستطيع مواجهة
التحديات والأخطار ،وجاءت التوجيهات
الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،يف �إ�صدار قانون اخلدمة الوطنية
واالح �ت �ي��اط�ي��ة ل�تر��س��خ وت �ك��ر���س ثقافة
االنتماء للوطن يف نفو�س �أبنائه ،وت�أكيد ًا
على � �ض��رورة احل�ف��اظ على مكت�سبات
الوطن و�أمنه ،واخلدمة يف هذه امل�ؤ�س�سة

الوطنية �شرف وواج��ب مقد�س يعتز به
كل مواطن ليحمي وي�صون تراب الوطن
�ضد كل من ت�سول له نف�سه العبث ب�أمنه،
فكانوا على ق��در ه��ذه امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقهم.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن ما �أظهره �أبطال
ال �ق��وات امل�سلحة يف م�ي��ادي��ن ال�شرف
وال �ب �ط��ول��ة ،وج �ه��وده��م ال �ت��ي ب��ذل��وه��ا
خ�ل�ال مهمتهم يف ال��دف��اع ع��ن احل��ق
وال��واج��ب ،ون�صرة �إخوانهم يف اليمن،

ت�ؤكد �إميانهم باهلل وحبهم لهذا الوطن،
وعزمهم وت�صميمهم على امل�ضي لرفع
راية الن�صر عالي ًا  ..م�شري ًا �سموه �إىل
م�شاركة قواتنا امل�سلحة يف عمليتي “
عا�صفة احلزم” و”�إعادة الأمل” �ضمن
التحالف العربي ال�ستعادة ال�شرعية
يف اليمن ،فقد �أثبتوا �أن�ه��م خ�ير �سند
للأ�شقاء يف �أحلك ال�ظ��روف ،و�سطروا
�أروع البطوالت والت�ضحيات يف �ساحات
البطولة والرجولة.

ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل املهنئني ب�شهر رم�ضان
ا� �س �ت �ق �ب��ل �سمو
ال �� �ش �ي��خ حم �م��د بن
�� �س� �ع ��ود ب� ��ن ��ص�ق��ر
القا�سمي ويل عهد
ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة يف
جم �ل ����س ال���ض�ي��اف��ة
ب�� � �خ� � ��زام ج� �م���وع
امل�ه�ن�ئ�ين مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان
املبارك.
ف� � �ق�� ��د ت� �ق� �ب ��ل
�سموه التهاين بهذه
املنا�سبة املباركة من
جن�ل��ي �سمو ال�شيخ
عي�سى بن زايد �آل نهيان “ ال�شيخ هزاع و
ال�شيخ نا�صر “ وعدد من ال�شيوخ وم�سئويل
املناطق التابعة المارة ر�أ�س اخليمة و �أعيان
و وجهاء البالد و كبار امل�س�ؤولني و رجال
الأع �م��ال و �أب�ن��اء القبائل ال��ذي��ن ت��واف��دوا
لتهنئة �سموه بحلول ال�شهر الف�ضيل.
كما تقبل �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة
التهاين بهذه املنا�سبة املباركة م��ن وفد
منطقة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ال�ط�ب�ي��ة برئا�سة
ال��دك �ت��ور ع �ب��داهلل �أح �م��د النعيمي مدير
املنطقة و وفد �سلطة ميناء �صقر و �شركة
�ستيفن روك و �شركة �أحجار ر�أ�س اخليمة
برئا�سة �سعادة نا�صر الب�سطامي مدير عام
munrakae

ال�شركتني و وفد الإ�سعاف الوطني برئا�سة
��س�ع��ادة �أح�م��د �صالح ال�ه��اج��ري الرئي�س
التنفيذي للإ�سعاف الوطني و فهد بو رباع
مدير العمليات  -مناطق االم ��ارات ومن
عدد من اجلهات احلكومية باالمارة.
و تقدم اجلميع بالدعاء �إىل اهلل عز وجل
�أن يعيد هذه املنا�سبة املباركة على �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مبوفور ال�صحة
والعافية و على �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة و �سمو ويل عهده و �شعب
الإم ��ارات و الأمتني العربية و الإ�سالمية

باليمن و اخلري و الربكات.
ح�ضر امل�ق��اب�لات  ..ال�شيخ �صقر بن
خالد ب��ن حميد القا�سمي رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي
وعلومه و ال�شيخ حممد بن كايد القا�سمي
رئي�س دائرة التنمية االقت�صادية و ال�شيخ
م ��روان ب��ن عبدامللك ب��ن ك��اي��د القا�سمي
وال�شيخ �أرحمة بن �سعود بن خالد القا�سمي
مدير الق�سم االعالمي ملكتب �سمو ويل عهد
ر�أ�س اخليمة و ال�شيخ حممد بن �سعود بن
خالد القا�سمي و عدد من ال�شيوخ و �سعادة
فواز عبداهلل بن جمعة ال�سكرتري اخلا�ص
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة.
17
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�سعادة منذر حممد بن �شكر ي�ستقبل القن�صل الباك�ستاين
ا��س�ت�ق�ب��ل ��س�ع��ادة
منذر حممد بن �شكر
مب �ك �ت �ب��ه يف دائ � ��رة
ب�ل��دي��ة ر�أ� ��س اخليمة
قن�صل عام باك�ستان
ال� ��ذي ق ��دم لل�سالم
على �سعادته مبنا�سبة
ت�سلمه م �ه��ام عمله
لدى الدولة.
ورح� ��ب ��س�ع��ادت��ه
ب��ال �ق �ن �� �ص��ل ال� �ع ��ام
الباك�ستاين ..متمني ًا
ل� ��ه ط� �ي ��ب الإق� ��ام� ��ة
وال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح
وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث ب��ن ��ش�ك��ر م��دي��ر ع ��ام دائ� ��رة ال�ب�ل��دي��ة
وال� ��� �س ��داد يف �أداء
ً
مهام عمله اجلديد مبا ي�سهم يف توطيد حول العالقة املتينة التي تربط االمارات ..م�شيدا بعمق العالقات الثنائية بني
دولة االم��ارات وبالده ومبا ت�شهده دولة
العالقات القائمة بني البلدين ال�صديقني وباك�ستان يف العديد من املجاالت.
و�أع��رب القن�صل العام الباك�ستاين الإمارات عامة ور�أ�س اخليمة خا�صة من
وت�ع��زي��ز �أوا� �ص��ر ال �ت �ع��اون امل���ش�ترك يف
عن �سعادته بلقاء �سعادة منذر حممد نه�ضة ح�ضارية �شاملة يف كافة امليادين.
خمتلف امليادين.
مدير عام بلدية ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل القن�صل البنغالدي�شي
ا��س�ت�ق�ب��ل ��س�ع��ادة
منذر حممد بن �شكر
م ��دي ��ر ع � ��ام دائ � ��رة
ب�ل��دي��ة ر�أ� ��س اخليمة
 ،يف مكتبه بالدائرة
القن�صل البنغالدي�شي
لدى الدولة والذي قدم
لل�سالم على �سعادته.
ورح � ��ب � �س �ع��ادت��ه
بالقن�صل متمني ًا له
طيب الإق��ام��ة وبحث
اجل� ��ان � �ب� ��ان ت �ع��زي��ز
�أوا� � � �ص� � ��ر ال� �ت� �ع ��اون
امل�شرتك على خمتلف
ال�صعد.
ومت خ�لال اللقاء
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ح�ضر اللقاء عدد من مدراء الإدارات
بحث ال�ع�لاق��ات القائمة يف العديد من
والأق�سام بالدائرة.
املجاالت  ،و�سبل توطيدها .
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�إدارة ال�صحة العامة بدائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تفتتح بنك الإمارات للطعام بر�أ�س اخليمة
افتتحت دائ��رة بلدية
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة – �إدارة
ال�صحة العامة � -أول فرع
لبنك الإم � ��ارات للطعام
 ،وي��أت��ي ه��ذا االفتتاح فى
�إط� � ��ار دع� ��م ال �ت��وج �ه��ات
وال�سيا�سات العامة للدولة
والإم� � � � ��ارة يف احل��ف��اظ
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة م ��ن خ�لال
ت�ق�ل�ي��ل ن �ف��اي��ات ال �ط �ع��ام
و�إع��ادة توزيعها وتدويرها
وا�ستخدامها ب��الإم��ارة ،
ويعترب الفرع الأول خارج
�إم��ارة دبي ورابع فرع على
عهد �إمارة ر�أ�س اخليمة ،ويعترب هذا الفرع للطعام و مدير عام بلدية دبي :
م�ستوى الدولة .
«�إن تد�شني املوقع الت�شغيلي الأول لبنك
و� �ص��رح ب�ه��ذه املنا�سبة ��س�ع��ادة منذر �أول ف��رع يتم افتتاحه خ��ارج �إم ��ارة دبي
حممد بن �شكر مدير عام دائرة بلدية ر�أ�س ورابع بنك يف الدولة  ،وي�سرين الت�أكيد ب�أن الإم��ارات للطعام يف ر�أ�س اخليمة ماهو �إال
بنك الإم��ارات للطعام قد �ساهم فى تقليل م�ؤ�ش ًر لأداء منظومة البنك حيث �سيم�ضي
اخليمة قائ ًال :
(«�إننا وبكل فخرنعلن �إط�لاق مبادرة خملفات الطعام ب�إمارة ر�أ�س اخليمة  ،حيث البنك يف حتقيق �أهدافه املر�سومة وفق ر�ؤيته
بنك الإم ��ارات للطعام م��ن خ�لال تد�شني بلغت كمية الأطعمة التى مت توزيعها خالل اال�سرتاتيجية (�أف�ضل بنك طعام يف العامل
�أول ف��رع ل��ه ب ��إم��ارة ر�أ� ��س اخليمة وذل��ك الفرتة � 2019 - 2017أكرث من  100طن كما ا�ستدام ًة وانت�شار ًا كما يعمل البنك على
بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بلغ عدد امل�ستفيدين من املبادرة �أكرث من تر�سيخ الهوية الإماراتية املرتبطة ب�إغاثة
امللهوف وحب اخلري والتما�سك والتالحم
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى  2000م�ستفيد “).
لالحتاد حاكم �إمارة ر�أ�س اخليمة ومتابعة
ومن جانب �آخ��ر �أ�ضاف �سعادة دا�ؤود ال��ذي �أر�سى دعائمه املغفور له ب��إذن اهلل
�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي ويل الهاجري نائب جمل�س �أمناء بنك الإمارات ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل)
 ،ح�ق��ق ب�ن��ك الإم � ��ارات
ال�ع��دي��د م��ن الإجن���ازات
املتميزة يف �إم���ارة دبي
حيث ق��ام بتوزيع 2142
ط��ن م��ن ال�ط�ع��ام خ�لال
العام � 2017أم��ا يف عام
 2018مت ت��وزي��ع 2645
طن ومت توزيع  507طن
من الأغذية خالل الربع
الأول للعام . 2019
وك��ان �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
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�آل مكتوم  ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س وخ�ي�ري  ،ح�ي��ث ي �ه��دف ال�ب�ن��ك �إىل جمع جهات �إ�شرافية ورقابية  ،ومبا يتوافق مع
الوزراء حاكم دبي  ،قد �أطلق بنك الإمارات فائ�ض الطعام الطازج واملع ّلب  ،من الفنادق معايري ال�سالمة ال�صحية املعتمدة يف دبي،
للطعام  ،بالتزامن مع االحتفاالت اخلا�صة وامل�ط��اع��م وم�ؤ�س�سات ال�ضيافة وامل ��زارع وتوزيعها داخ��ل الدولة وخارجها بالتعاون
بالذكرى الـ 11ليوم جلو�سه  ،جري ًا على وم�صانع الأغ��ذي��ة و�أ� �س��واق بيع املنتجات مع �شبكة من امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية
عادته يف �إطالق مبادرات ذات طابع �إن�ساين الغذائية � ،ضمن �آلية عمل م�ؤ�س�سية ت�شمل املحلية والدولية.
وفد جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية زار املحجر البيطري مبطار ر�أ�س اخليمة
م� � � � ��ن م � �ن � �ط � �ل� ��ق
ال �ت �ع��اون واال� �س �ت �ف��ادة
م��ن ال�ت�ج��ارب ال��رائ��دة
واملتميزة داخ��ل الدولة
لعمل املقارنات املعيارية
لتطوير منظومة الرقابة
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ول �� �ض �م��ان
�سالمة الرثوة احليوانية
بالدولة ا�ستقبلت �إدارة
ال �� �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة وف��د
جهاز �أبوظبي للرقابة
الغذائية لزيارة املحجر
البيطري يف مطار ر�أ�س
اخليمة الدويل .
ومت �إطالع الوفد الزائر على عر�ض
تقدميي ي�شمل الهيكل التنظيمي لإدارة
ال�صحة ال�ع��ام��ة و�أه���م اخت�صا�صاتها
وم�س�ؤولياتها واخل��دم��ات ال�ت��ي يقدمها
ق�سم الرقابة واخلدمات البيطرية باملنافذ
واملقا�صب والأ�سواق .

20

ومت ا��ص�ط�ح��اب ال��وف��د �إىل املحجر
ال�ب�ي�ط��ري مب �ط��ار ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة لكونه
�أحدث املنافذ التي مت �إن�شا�ؤها ال�سترياد
احليوانات احلية بالدولة من خالله ومت
ت�صميمه و�إن�شا�ؤه وفق معايري وزارة التغري
املناخي و البيئة  ،واطلع الوفد على �آلية
العمل باملحجر والدور املنوط بكل جهة يف

�إجراءات ا�سترياد احليوانات احلية .
و�أك��د اجلهاز خالل زيارته �أن جوهر
عمله ين�صب على ن�شر ثقافة ال�سالمة
الغذائية لدى املن�ش�آت العاملة يف قطاع
الأغ��ذي��ة واجلمهور على ح��د ��س��واء ،مع
ال�سعي لإق�ن��اع �شرائح املجتمع املختلفة
ب�أهمية االل �ت��زام با�شرتاطات ال�سالمة
لتحقيق الأم��ن الغذائي
ب��ال �ت��وازي م��ن امل�ن��اف��ع
االقت�صادية ،ب��د ًال من
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى العقوبة
وم�لاح �ق��ة امل�خ��ال�ف�ين،
واجل��دي��ر ذك ��ره ه��و �أن
م���س��اح��ة ال��وع��ي تت�سع
ب� ��� �ش� �ك ��ل الف � � ��ت ل� ��دى
املن�ش�آت الغذائية التي
ب��د�أت تلتزم مبتطلبات
الأم� � � � ��ن وال� ��� �س�ل�ام ��ة
وحتر�ص عليها .
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ور�شة نوعية ملبادرة برنامج �ضمان جودة مواد البناء ب�إمارة ر�أ�س اخليمة
ب��ادرت دائ��رة بلدية
ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة بتقدمي
م��رج�ع�ي��ة ف�ن�ي��ة علمية
للمخت�صني يف جم��ال
ال��ب��ن��اء ت �ت �م��ا� �ش��ى مع
امل��وا��ص�ف��ات القيا�سية
ال �ع��امل �ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة
وت� �ن ��ا�� �س ��ب ال� �ظ���روف
امل �ح �ل �ي��ة وت �ع �م��ل على
ال �ت ��أك��د م��ن خ�ل��و م��واد
ال� �ب� �ن ��اء م���ن ال �ع �ي��وب
و�� � �ض� � �م � ��ان �� �س�ل�ام ��ة
املن�ش�آت وحت�سني كفاءة
املباين مع زي��ادة العمر
الأم��ري�ك�ي��ة يف ر�أ� ��س اخليمة وع ��دد من اجلودة يف مواد البناء وب�صفة خا�صة يف
االفرتا�ضي للمبنى والتقليل من �أعمال املكاتب اال�ست�شارية و�شركات املقاوالت �صناعة اخلر�سانة اجل��اه��زة والأه��داف
�صيانة املباين.
وم�صانع اخلر�سانة اجل��اه��زة العاملة امل��رج��وة م��ع ت�ق��دمي ن�ب��ذه ع��ن التجارب
وب�ن��اء على ذل��ك نظمت بلدية ر�أ���س
العاملية والإقليمية واملحلية يف هذا املجال،
اخليمة اجتماع ًا تن�سيقي ًا يف فندق هيلتون ب�إمارة ر�أ�س اخليمة.
حا�ضر يف الور�شة د.م ايهاب ن�صر كما مت ال�شرح التف�صيلي خلطوات املرحلة
دبل تري بجزيرة املرجان ال�شهر املا�ضي
الدين �أحمد /مهند�س معماري رئي�سي الأوىل من الربنامج املقرتح والتي تخت�ص
لطرح مقرتح مبادرة برنامج �ضمان جودة
ب�إدارة املباين – ق�سم الرتاخي�ص ببلدية بتطبيق �ضمان جودة مواد البناء الرئي�سية
البناء ب�إمارة ر�أ�س اخليمة.
ر�أ�س اخليمة  ،وكان من �أهم ما مت طرحه الداخلة يف �صناعة اخلر�سانة اجلاهزة و
ومت ح �� �ض��ور وم �� �ش��ارك��ة املخت�صني
الربنامج املقرتح من قبل البلدية ملبادرة خارطة الطريق و اجلدول الزمني املقرتح
امل�ع�ن�ين م��ن جم�ل����س �أب���و ظ�ب��ي ل�ل�ج��ودة
�ضمان جودة مواد البناء بالإمارة ومراحل للتطبيق م��رح�ل�ي� ًا م��ع تو�ضيح امل��راح��ل
واملطابقة وخمترب بلدية دب��ي املركزي
املختلفة الأخ��رى املتزامنة مع الربنامج.
وهيئة الإم ��ارات للموا�صفات واملقايي�س حت�ق�ي��ق اجل � ��ودة ال���ش��ام�ل��ة للخر�سانة
ونوق�شت امل �ب��ادرة م��ع ج�م��وع امل�شاركني
ووزارة تطوير البنية التحتية واجلامعة اجلاهزة ومكوناتها مع بيان �أ�سباب تطبيق
ب� � ��ال � � ��ور��� � �ش� � ��ة
واال�� � �س� � �ت� � �م�� ��اع
�إىل �آرائ � � �ه� � ��م
وم� �ق�ت�رح ��ات� �ه ��م
لتطوير الربنامج
وامل� ��� �ض ��ي ق��دم�� ًا
ل� �ل���و�� �ص���ول �إىل
منهجية متكاملة
ل �ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب �ن��اء
ع� �ل ��ى ت��و� �ص �ي��ات
وخمرجات ور�شة
العمل.
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة ت�شارك مبعر�ض التوظيف باجلامعة الأمريكية
�شاركت دائ��رة بلدية ر�أ���س
اخليمة باملعر�ض ال��ذي �أقيم
ب��اجل��ام�ع��ة الأم��ري �ك �ي��ة ب��ر�أ���س
اخل�ي�م��ة حت��ت رع��اي��ة وتنظيم
دائرة املوارد الب�شرية بالإمارة.
�شارك يف املعر�ض عدد من
الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات من �ضمنها دائ��رة
بلدية ر�أ�س اخليمة وغرفة جتارة
و�صناعة ر�أ���س اخليمة ودائ��رة
الت�شريفات وال�ضيافة ومكتب
ال�ت�ط��وي��ر واال� �س �ت �ث �م��ار وهيئة
حماية البيئة والتنمية ومركز
�أم��ان لإي��واء الن�ساء والأط�ف��ال
توقيع اتفاقيات عدة لت�سريع وترية التوطني للم�ؤ�س�سات وال�شركات
و�سرياميك ر�أ�س اخليمة و�أخري ًا بنك ر�أ�س اخليمة الوطني .
هذا بالإ�ضافة �إىل اللجان املخت�صة باملقابالت الوظيفية التي اخلا�صة مع كل من بنك ر�أ�س اخليمة الوطني وهيئة مناطق ر�أ�س
تقوم باجراء املقابالت مع املتقدمني لل�شواغر املتوفرة  ،كما مت اخليمة االقت�صادية وم�ؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�شباب.
بدائرة بلدية ر�أ�س اخليمة حملة (قطرات من دمك تنقذ حياة غريك)
تنفيذ ًا لتعليمات �سعادة
منذر حممد بن �شكر مدير
ع��ام ب�ل��دي��ة ر�أ����س اخليمة
بت�شجيع وت �ق��وي��ة رواب ��ط
التعاون بني موظفي الدائرة
ومبنا�سبة ع��ام الت�سامح
وبالتن�سيق م��ع م�ست�شفى
�صقر.
ق ��ام م�ك�ت��ب االت �� �ص��ال
امل ��ؤ� �س �� �س��ي – ال �ع�لاق��ات
العامة – بالتعاون مع بنك
ال ��دم يف م�ست�شفى �صقر
بتنظيم حملة للتربع بالدم
حتت عنوان (قطرات من
الراغبني بالتربع بالدم وع��دد ًا الب�أ�س به و� �ش �ك��روا امل��رك��ز ودائ� ��رة ال�ب�ل��دي��ة على
دمك تنقذ حياة غريك) يف
من املراجعني الذين رغبوا يف امل�شاركة م�ساعيهم لكونها تعرب عن مدى دالالت
مقر البلدية.
حيث ��ش��ارك البنك ب�إر�ساله حافلة باحلملة  ،وقد عك�س اندفاع املتربعني �أثر ًا هذا العمل الوطني و�أهدافه الإن�سانية.
ه��ذا ومت��ت م��راق�ب��ة ال��ذي��ن �ساهموا
جم �ه��زة ب��ال �ك��ادر ال�ط�ب��ي امل�ت�ك��ام��ل �إىل كبري ًا يف نفو�س الكادر الطبي .
ومن جهة �أخرى �أعرب الذين �شاركوا باحلملة �صحي ًا لالطمئنان و�إمتام عملية
م�ق��ر ال�ب�ل��دي��ة ال ��ذي ا�ستقبل املوظفني
ب��احل�م�ل��ة ع��ن � �س��روره��م ب �ه��ذه امل �ب��ادرة التربع ب�سالم.
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بلدية ر�أ�س اخليمة تنظم ور�شة عمل ل�شرح �آلية تقدمي املعامالت على نظام الرتاخي�ص
يف �إطار اجلهود امل�ستمرة التي تبذلها دائرة البلدية
لتطوير الأنظمة املتعلقة بقطاع الإن�شاءات ،وحر�صها
على تن�سيق جهودها م��ع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
امل�شاركني يف عملية �إ��ص��دار رخ�ص البناء لت�سهيل
عملية الرتاخي�ص ،نظمت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
ور�شة عمل ل�شرح �آلية تقدمي املعامالت على نظام
الرتاخي�ص للمكاتب اال�ست�شارية وذلك الخت�صار املدة
الزمنية الالزمة لإ�صدار رخ�ص البناء .
حيث �شرح املهند�س حممد نظمي مدير ق�سم
ال�تراخ�ي����ص كيفية ت �ق��دمي امل �ع��ام�لات ع�ل��ى نظام
الرتاخي�ص بعد �أن مت �إجن��از الربط الإلكرتوين بني
نظام الرتاخي�ص الإلكرتوين املوحد و املعمول به حالي ًا “النافذة
دائرة البلدية والهيئة االحتادية للكهرباء واملياه على
املوحدة” و�سيتم تفعيل حتديد
ف�ت�رة ان�ت�ظ��ار م�ه��ام املتعامل
على جميع الرتاخي�ص حيث
�سيتم تفعيل الإل�غ��اء التلقائي
ل�ل�م�ع��ام�لات .وه��و م��ا �سيتيح
ل�لا��س�ت���ش��اري ال �ت �ق��دمي على
ال�ط�ل��ب وم�ت��اب�ع�ت��ه م��ن خ�لال
النظام الإلكرتوين يف معاملة
واحدة.
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ور�شة تعريفية ملوا�صفات ال�سالمة و ال�صحة املهنية الآيزو 45001
نظم مكتب التطوير
امل�ؤ�س�سي يف دائرة بلدية
ر�أ��� ��س اخل �ي �م��ة ،ور� �ش��ة
ت �ع��ري �ف �ي��ة مل��وا���ص��ف��ات
ال�سالمة و ال�صحة املهنية
الآي��زو  ، 45001بح�ضور
�سعادة مدير عام الدائرة
وعدد من مدراء الإدارات
ور�ؤ�ساء الأق�سام .
ح��ا� �ض��ر يف ال��ور� �ش��ة
ال �� �س �ي��د ث��اب��ت ��ش��ام�ي��ة،
مدير �أعمال التدريب يف
�شركة بي �أ�س �آي ال�شرق
وخالل الور�شة نوق�ش مو�ضوع توفري و حتفيز التطوير و التح�سني امل�ستمر .
الأو� �س��ط و�أفريقيا  ،ت�ن��اول م��ن خاللها
التعريف مبتطلبات م��وا��ص�ف��ات الآي��زو نظام موحد لل�صحة و ال�سالمة املهنية ويف نهاية الور�شة مت رفع مقرتح حليازة
 45001وم��ا ت�شكله من نتائج �إيجابية ل�ك��اف��ة �إدارات ال��دائ��رة ع�ل��ى اخ�ت�لاف �شهادة الآيزو  45001من خالل اخلطط
�أح�ج��ام�ه��ا وطبيعة �أع�م��ال�ه��ا بالتوافق
على بيئة العمل وتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي م��ع الت�شريعات وال�ق��وان�ين ومب��ا ي�ضمن التنفيذية لفريق التطوير امل�ؤ�س�سي و ذلك
 .كما �أج��اب عن العديد من الت�سا�ؤالت تفادي خ�سائر العمل و تعظيم ال�سالمة بغر�ض رف��ع م�ستوى ال��وع��ي و تطبيقات
املهنية و�إدارة املخاطر ب�شكل ا�ستباقي ال�صحة و ال�سالمة ن�سب ًة للموا�صفات.
وا�ستف�سارات احل�ضور.
مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي ينظم فعالية « �أه ً
ال رم�ضان »
ق� � ��ام م� �ك� �ت ��ب االت� ��� �ص���ال
امل�ؤ�س�سي ب��دائ��رة بلدية ر�أ���س
اخليمة بتنظيم فعالية « �أه� ً
لا
رم�ضان « وذل��ك مبنا�سبة �شهر
رم �� �ض��ان امل� �ب ��ارك  ،لإ� �ض �ف��اء
�أج ��واء رم�ضانية و�إ��ش��اع��ة ال��ود
بني املوظفني وتعميق التوا�صل
والت�آلف فيما بينهم .
كما ت�ضمنت الفعالية توزيع
ه ��داي ��ا رم ��زي ��ة ع �ل��ى م��وظ�ف��ي
الدائرة و التي ترمز �إىل ف�ضل
�شهر رم�ضان املبارك وتهدف �إىل
�إ�شراك املوظفني يف املنا�سبات
الدينية والوطنية واالجتماعية .
ّ
والأك�لات ال�شعبية واحللويات بني الأ�سر الواحد  ..باعتبار �أن ذلك يوطد العالقات
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 والأهايل لزيادة املودة واملحبة يف املجتمع املجتمعية ويزيدها متانة.
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Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة
Communications Office, introduces the monthly contest
�شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
for customers, which is published on monthly basis in the
اخليمة
بلدية ر�أ�س
جملة
- 2019 /06الراغبني
- 505 :العدد
� امل�سابقة
بهذه
باال�شرتاك
فعلى
Municipality Magazine. For participation, answers should إر�سال �إجاباتهم �إىل الربيد
be sent to the following email address
:الإلكرتوين التايل

األخبار

magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

»

505 «

: �أكمل املثل التايل
......... وتدعي لـ

تاكل عند ر ّيـلـها

يقال هذا املثل للذين ينكرون املعروف

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

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

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

. الإمارات العربية املتح ــدة،  ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة4 : . ب.�ص
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)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكــــس رقم+ 971( 7246 6666 : هاتــــف رقم

 �سامل علي ال�شام�سي: مربوك للأخ
) 504 ( الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد

: �ضمن ال�شروط التالية

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

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

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

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

واحة اإلسالم
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زكاة املا�شيـة
�إعداد  :مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي

احل �م��داهلل ال��ذى �أم��ر ب ��إخ��راج ال��زك��اة ت�ط�ه�يراً للقلوب م��ن ال�شح والبخل،
وتطييباً للمال  ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنـا ر�سـول اهلل  ،وعلى �آله و�صحبه
ومن تبع هداه.

ق ــال اهلل �سبحانه وتعاىل  } :والذين يف �أموالهم حق
معلوم  ،لل�سائل واملحروم { .املعارج - 24 «:
. » 25
وعن جابر بن عبداهلل الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه ،
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قـال  ( :ما من
�صاحب �إبل ،وال بقر  ،وال غنم  ،الي�ؤدي حقهـا،
�إال �أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تط�ؤه ذات
الظلف بظلفها ،وتنطحه ذات القرن بقرنها،
لي�س فيها يومئذ جماء والمك�سورة القرن) قلنـا
 :يا ر�سول اهلل  ،وما حقها ؟ قال � ( :إطراق
فحلها ،و�إعارة دلوها  ،ومنيحتها  ،وحلبها على
املاء  ،وحمل عليها يف �سبيل اهلل ) .
26

املعنى الإجمـايل
�أوج��ب الإ�سالم الزكاة يف املا�شية  ،وح��ذر من عدم
دفعها ،واملا�شية هي :
( الإبل ،و البقر ،و الغنم) ،و زكاتها على النحو التايل:
زكاة الإبل  :ال زكاة فيما دون خم�س  ،و يف اخلم�س �شاة
�إىل ت�سعة ،ويف الع�شر �شاتان �إىل �أربع ع�شرة ،
ويف خم�س ع�شرة ثالث �شياه �إىل ت�سع ع�شرة،
ويف ع�شرين �أرب��ع �شياه �إىل �أرب��ع وع�شرين،
ثم تزول الغنم في�ؤخذ من الإبل  ،ففي خم�س
وع�شرين �إىل خم�س وثالثني بنت خما�ض وهي
التي دخلت يف ال�ســنة الثانية ،ف�إن عدمت فابن
munrakae
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لبون و هو ال��ذي دخ��ل يف الثالثة  ،و يف �ست
وثالثني �إىل خم�س و �أربعني ابنة لبون ،ويف �ست
و�أربعني �إىل �ستني حقة و�سنها �أربع �سنني ،ويف
�إحدى و�ستني �إىل خم�س و�سبعني جذعة وهي
بنت خم�س �سنني ،ويف �ست و�سبعني �إىل ت�سعني
بنتا لبون ،ويف �إح��دى و ت�سعني �إىل ع�شرين
ومئة حقتان ،ويف �إح��دى وع�شـرين ومئة �إىل
ت�سع وع�شرين ومئة حقتان �أو ثالث بنات لبون،
ويف ثالثني ومئة حقة وابنتا لبون ،وما زاد ففي
كل خم�سني حقة ،ويف كل �أربعني بنت لبون.

�شياه  ،ويف �أربعمئة �أربع �شياه ،ومـا زاد ففي
كل مئة �شاة.
وجتب الزكاة يف الأنعام �سواء �أكانت �سائمة �أم معلوفة
�أم عوامل ،وي�ضم املعز �إىل ال�ض�أن ،وت�ضم
اجلوامي�س �إىل البقر  ،وحت�سب الأمهات مع
الأوالد �سواء �أكانت الأمهات ن�صاب ًا �أم دونه،
وت�ؤخذ الزكاة من الو�سط ال من اخليـار وال من
ال�شـرار ،و�إذا خلط �شخ�صان �أو �أكرث ما�شيتهما
 ،فتزكى زكاة املالك الواحد  ،ب�شرط �أن يكون
لكل واحد ن�صاب لو انفرد.

زكاة البقــر :
ال زك��اة يف �أق��ل من ثالثني  ،ويف الثالثني �إىل ت�سع
وثالثني تبيــع جذع �أو جذعة و�سنه �سنتان  ،ويف
�أربعني �إىل ت�سع وخم�سني م�سنة �أنثى بنت �أربع
�سنني  ،فما زاد ففي كل ثالثني تبيع ويف كل
�أربعني م�سنة.

الفـوائد
الزكاة طهارة للمال  ،ومناء له  ،وفيها �سد حلاجات
املحتاجني.
جت��ب ال��زك��اة يف الأ���ص��ن��اف الثالثة ( الإب���ل والبقر
والغنم).
جتب ال��زك��اة يف املا�شية التي ي�شرتى لها العلف يف
مذهب الإمام مالك.
اللهم فقهنا يف ديننـا  ،وعلمنـا ماينفعنا وزدنـا علم ًا،
واجعلنا ممن ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه،
و�صل اللهم و�سلم على �سيدنا ونبينا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

زكاة الغنــم :
ال زك��اة يف �أق��ل م��ن �أرب��ع�ين  ،ويف الأرب��ع�ين �إىل مئة
وع�شرين �شـاة ،
ويف �إح��دى ومئتني �إىل ثالثمئة وت�سـع وت�سعني ثالث
munrakae
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الكتابة بني تلخي�ص احلياة
وتلخي�ص الن�صو�ص . . .

تلخي�ص وقائع احلياة� ،أو ن�صو�ص �أدب ،نقلها من حيز وا�سع �إىل حيز
�أ�ضيق ،مع املحافظة على مكوناتها جوهرية ،والتخلي عن مكوناتها الهام�شية،
حمافظة وتخليا يوافقان مقت�ضى احلال...

�أ.د .راتب �سكر

وعي تلخي�ص وقائع احلياة ون�صو�ص الكتابة ،و�ضروراته:
تعد ظواهر تلخي�ص الن�صو�ص من الظواهر املنهجية الرا�سخة يف كتابة
امل�ؤلفات الأدبية والفكرية والتاريخية ،ي�ستند ر�سوخها وانت�شارها املتنامي
�إىل �ضرورات متنوعة الن�ش�أة والغايات ،منها �ضرورتان جديرتان بالتو�صيف
والتحليل والتقومي.
 ،1ا�ستحالة نقل وقائع احلياة الب�شرية ،وتراكم خرباتها املعرفية
والعلمية واجلمالية الأدبية والفنية ،من دون ن�صو�ص تنعك�س يف مرائيها
بتلخي�ص منا�سب.
لقد �أدرك ناقلو وقائع احلياة وم�ستلهمو مكوناتها يف ن�صو�ص كتاباتهم،
�ضرورة التلخي�ص واالخت�صار منهجا رئي�سا يف نقلهم وا�ستلهامهم ،ميكن
تو�صيفه وحتليله وتقوميه ،يف م�ؤلفني مهمني:
�أ ،م�ؤلف «الإلياذة» لهومريو�س (نحو  850ق.م).
�أراد هومريو�س ا�ستلهام وقائع حرب تاريخية ذات طوابع �أ�سطورية بني
اليونان وطروادة �أو �إليون ،ا�ستمرت ع�شر �سنوات ،و»يحدد بع�ض امل�ؤرخني
تاريخ ن�شوب حرب ط��روادة بعام ( )1183قبل امليالد� ،أي قبل هومريو�س
بنحو قرنني من الزمان»((( .لكنه اقت�صر يف م�ؤلفه على عك�س وقائع

جوهرية من �أ�شهر حم��دودة يف ال�سنة العا�شرة الأخ�يرة من تلك احلرب،
مكتفيا بالتلميح والإ�شارات ال�سريعة �إىل ما دون ذلك .دوافعه يف منهج عمله
تنطلق من حر�صه وتركيزه على عنا�صر تلبي �ضرورات عمله امللحمي فنيا
وفكريا ووجدانيا.
ب ،م�ؤلف «املخت�صر يف �أخبار الب�شر»((( لأبي الفداء �إ�سماعيل بن علي
الأيوبي (732 672-ه)1331 1273-( ،م).
جاء هذا امل�ؤلف يف �أربعة �أج��زاء ،عر�ض فيه �أبو الفداء تاريخ العامل
منذ بدء اخلليقة حتى زمنه يف مطالع القرن الثامن الهجري ،الرابع ع�شر
امليالدي ،يف نحو � 1086ست وثمانني و�ألف �صفحة ،وقد فعل ح�سنا عندما
اختار لعنوان م�ؤلفه ا�سم «املخت�صر» وثيق ال�صلة بفعل «التلخي�ص» ،معربا
عن وعيه منهج عمله يف �صناعة م�ؤلفه.
هذا الوعي لدى �أبي الفداء م�ؤ�س�س على �إدراكه �ضرورة التلخي�ص يف نقل
وقائع احلياة الب�شرية ،وتراكم خرباتها املعرفية والعلمية واجلمالية الأدبية
والفنية ،يف ن�صو�ص تنعك�س يف مرائيها بتلخي�ص منا�سب.
جند هذا الوعي يتجلى لدى معظم كتاب التاريخ مبناهج متنوعة ،مع
املحافظة على فعل التلخي�ص منطلقا �أ�سا�سا ،ومن الأمثلة املعربة يف هذا
امل�ضمار م�ؤ َّلف الطربي (ت310ه923 -م) «تاريخ الأمم وامللوك» الذي حدد
طوابع جوهرية ملنهج تلخي�صه التاريخي بربطه بني املفردات الثالث يف
عنوانه« :تاريخ الأمم وامللوك».
� ،2ضرورة ت�أكيد عنا�صر الن�صو�ص اجلوهرية ،يف عمليات تلخي�ص

 - 1هومريو�س،بال تا -.الإلياذة .ترجمه عن اليونانية �أمني �سالمة .ج،1
مطبوعات كتابي ،الكتاب اخلام�س والثالثون ،القاهرة�194( .ص).
مقدمة حلمي مراد �ص .11

� - 2أبو الفداء� ،إ�سماعيل بن علي الأيوبي - ،املخت�صر يف �أخبار الب�شر .حتقيق
د.حممد زينهم عزب ،ويحيى �سيد ح�سني ،ج�279( 1ص) ،ج�353(2ص)،
ج�271(3ص) ،ج�183(4ص) ،دار املعارف القاهرة�1086( .ص).
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حتقق تخلي�ص تلك الن�صو�ص من العنا�صر الهام�شية ،تكثيفا �أو
حذفا منا�سبا ،ت�أكيدا مفيدا يف عمليات التفهم الأمثل ملا تعك�سه
عنا�صرها اجلوهرية ،من وقائع احلياة الب�شرية ،وتراكم خرباتها
املعرفية والعلمية واجلمالية الأدبية والفنية.
عب كتاب كثريون عن وعيهم العميق لهذه ال�ضرورة ،فجعل
لقد رّ
مثقف بارز هو رفاعة رافع الطهطاوي (1216-1290هـ)1801-( ،
1873م) ،مفردتني دالتني على ذينك التخلي�ص والتلخي�ص يف عنوان
كتابه املهم« :تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز»(((.
لقد �أراد الطهطاوي كتابة ن�صو�ص تلخ�ص وقائع احلياة الباري�سية
الفرن�سية ،وتراكم خرباتها املعرفية والعلمية واجلمالية الأدبية والفنية،
فا�ستخدم مفهوم «تخلي�ص الإبريز» ،رمزا لتلخي�ص العنا�صر اجلوهرية
يف مكونات تلك ال��وق��ائ��ع ،م�ؤ�س�سا على الت�شابه ب�ين تخلي�ص الذهب
من العنا�صر الهام�شية التي تعلق به يف فلزاته ،وتلخي�ص وقائع احلياة
 ،1اع��ت��م��د
بتخل�ص جواهرها مما يعلق بها من عنا�صر هام�شية ،تخلي�صا يكاد يكون
�صراطا منهجيا لعمليات تلخي�ص الن�صو�ص ،يف مقاي�ساتها الن�سبية العملية الباحث ال�صفدي على
غري النهائية بني الطوابع اجلوهرية والهام�شية لعنا�صر الوجود واحلياة منهجي احلذف واالختيار يف
تخلي�ص ما يت�صل مبو�ضوعات كتابه،
ومكوناتهما.
من اثني ع�شر كتابا تراثيا مهما يف م�ضمارها و�أبوابها .فقد
حذف من تلك الكتب املو�ضوعات التي ال متلك �صالت جوهرية مبو�ضوعات
تلخي�ص الن�صو�ص مبنهج االختيارات واحلذف:
كتابه ،واختار ما ات�صل بها ات�صاال جوهريا ،فقدم بذينك احلذف واالختيار
كتاب «خمتارات تراثية يف الطفل والعلم والتعليم» �أمنوذجا!
الح��ظ املهتمون بنقل ن�صو�ص امل�ع��ارف املختلفة على م��دارج احلياة تلخي�صه ملواقف اثني ع�شر باحثا ومفكرا من ق�ضايا تت�صل مبو�ضوعات
والتاريخ� ،ضرورة تلخي�صها منهجا منا�سبا لغاياتهم املعرفية والعلمية ،وقد الطفل والعلم والتعليم.
 ،2مل تكن اختياراته من اثني ع�شر كتابا تراثيا ،مت�ساوية� ،إذ جاءت
جتلى وعي تلك ال�ضرورة بظواهر اعتمدت مناهج تلخي�ص متنوعة ،منها
منهج املختارات واحل��ذف ،ال��ذي تبنته غري �إدارة من �إدارات من�شورات متفاوتة تفاوتا مت�أثرا مبا ر�آه الباحث ال�صفدي �أق��رب �إىل جوهر مو�ضوع
الكتب ،وال�سيما كتب الرتاث العربي ،يف وزارة الثقافة يف �سورية ،زمنا طويال ،اهتمامه يف كتابه ،ومن الراجح �أن مواقفه امل�سبقة من م�ؤلفي الكتب التي
ف�أ�صدرت حتت عنوان «املختار من ال�تراث العربي» ع�شرات الكتب التي اختار منها مو�ضوعات كتابه ،قد �أ ّثرت يف حجوم اختياراته.
 ،3على الرغم من مو�ضوعية ه��ذا الباحث املعهودة يف �شغله ،فمن
خل�صها �أدباء وباحثون ي�شهد ملعظمهم ب�سعة االطالع والثقافة املو�سوعية.
من الأمثلة املفيدة يف التعبري عن هذه الظاهرة ،وما يت�صل بها من الأ�س�س التي يفرت�ض �أنها �أثرت يف اختياراته» حجما ونوعا ومو�ضوعا ،تلك
مناهج تلخي�ص الن�صو�ص باختيارات وخمتارات منا�سبة ،يف كتب �صدرت الأ�س�س املت�صلة مبراعاة الذوق االجتماعي العام ،وما يت�صل به من معتقد.
 ،4اختار ال�صفدي مو�ضوعات من اثني ع�شر كتابا تراثيا ،ميكن
عن وزارة الثقافة يف دم�شق ،كتابان ،ات�سم منهج تلخي�ص كل منهما ب�سمات
وطوابع خا�صة م�شرتكة� ،أعدهما الأديب بيان ال�صفدي(((  ،4الباحث يف الوقوف على اختياراته من ثالثة كتب منها �أمنوذجا ،تبني �سمات منهج عمله،
للوقوف هذه التجربة يف �إعداد الكتب مبنهجي احلذف واالختيار ،و�صوال
مو�ضوعات �أدب الطفل والرتاث العربي:
ب ،الكتاب الثاين :حمل ا�سم الأديب بيان ال�صفدي ،عنوانه« :خمتارات �إىل تخلي�ص مو�ضوعات حمددة ،من كتب حتتوي مو�ضوعات متنوعة وا�سعة،
تراثية يف الطفل والعلم والتعليم»(((  ،4اختار ال�صفدي �صفحاتها ومفرداتها تخلي�ص يحقق تلخي�صا ،مذكرا بعنوان رفاعة رافع الطهطاوي «تخلي�ص
ع�ش َر كتابا من �أ ّمات كتب الرتاث العربي ،املعنية بق�ضايا الطفل الإبريز يف تلخي�ص باريز»:
من اثني َ
الكتاب الأول�« :سيا�سة ال�صبيان وتدبريهم» .ت�أليف الطبيب �أحمد
والعلم والتعليم ،وما يت�صل بها� :صحيا واجتماعيا.
القريواين املعروف بابن اجلزار ،حتقيق حممد احلبيب الهيلة� ،صادر عن
 - 1الطهطاوي ،رفاعة رافع 2002- ،تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز .دار
مطبعة املنار يف تون�س ،عام .1968
املدى ،دم�شق�277( ،ص).
ه��و كتاب يف ط��ب الأط �ف��ال ،الب��ن اجل��زار (369 285-هـ)898-( ،
- 2ول��د الأدي ��ب بيان ال�صفدي ع��ام  ،1956و�أ� �ص��در جمموعات �شعرية للكبار
والأطفال جديرة بالدرا�سة ،ودرا�سات �أدبية مهمة متنوعة� ،أخذت درا�سة 979م) ت�ضمنت مقدمته نظرات نف�سية وتربوية ،اقتطف منها خمتارا
�أدب الأطفال ،الذي منحه جانبا مهما من عمله وحياته ،مكانة بارزة ثالث �صفحات فقط ،وجد بها ال�صفدي مواءمة جلوهر مو�ضوع كتابه العام
بينها.
وغاياته املعرفية ،وردت من ال�صفحة اخلام�سة وال�سبعني �إىل ال�صفحة
والتعليم.
والعلم
الطفل
يف
تراثية
خمتارات
2006بيان،
بيان،
 - 3ال�صفدي،
الثامنة وال�سبعني منه.
اختارها وقدم لها بيان ال�صفدي ،وزارة الثقافة ،دم�شق�486( .ص).
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امل�سابقات الريا�ضية الرم�ضانية
ملوظفي البلدية

عبد العزيز كرم البلو�شي

�أ��س��دل ال�ستارعن امل�سابقات الريا�ضية
الرم�ضانية لبلدية ر�أ�س اخليمة يف هذا العام
أرقام ًا
املميز وال��ذي �شهد مفاج�آت عديدة و� ٍ
و�إح�صائيات ج��دي��دة حيث عرفت من�صات
التتويج يف هذا العام �أبطا ًال ج��دد ًا � ،أثبتوا
مبد�أ �أن احلياة تعطي من يعطيها و �أن لكل
جمتهدٍ ن�صيب w .
بطولة البالي �ستي�شن PES 2019
ففي بطولة ال�ب�لاي �ستي�شن وع�ل��ى غري
املتوقع �شهدت اجل��ول��ة الأوىل م��ن البطولة
خ��روج �أق��وى املر�شحني فخرج بطل الن�سخة
املا�ضية وحل�ق��ه و�صيفه يف الن�سخة ذاتها
لت�شتعل امل�ب��اري��ات وت�شهد تفاع ًال وحما�س ًا
�أك�بر ليتقابل يف امل�ب��اراة النهائية الالعبان
�إ�سماعيل �إبراهيم من مركز �سعادة املتعاملني
وم�صطفى �أب��و طوق من ق�سم امل�ساحة حيث
كان الالعب ا�سماعيل يلعب بفريق بر�شلونة
والالعب م�صطفى يلعب بفريق ريال مدريد
الت�صاريح ال�صحفية ملباراة النهائي
لتنتهي املباراة بفوز �إ�سماعيل �إبراهيم بهدف
وحيد وك�أنه �إعاد ٌة ل�سيناريو الكال�سيكو يف هذا
فريق م�شاريع امل�ساحة :
املو�سم وا�ستمرارية الأف�ضلية لرب�شلونة وخروج
م� .سليمان املبي�ضني –م�شرف الفريق
مدريد خايل الوفا�ض بال بطولة وحتى يف لعبة
ن�شكر اللجنة املنظمة على ا�ستمرارية
البالي �ستي�شن .
تنظيم البطولة الناجحة بكل املقايي�س حتت
بطولة البلدية الرم�ضانية لكرة
القدم 2019
بني دم� ٍ�ج ووالد ٍة وغياب  ،هكذا انطلقت
بطولة البلدية الرم�ضانية لكرة القدم 2019
ح�ي��ث ��ش�ه��دت غ �ي��اب ف��ري��ق التفتي�ش ال��ذي
رحل مدربه م .را�شد هالل �إىل فريق �إدارة
امل�شاريع �آخ��ذ ًا معه �أب��رز الالعبني  ،ف�صادق
فريقا التفتي�ش والرتاخي�ص على االندماج
لت�شكيل فريق واحد من الق�سمني حتت م�سمى
فريق املباين  ،كما �شهدت البطولة والدة فريق
م�شاريع امل�ساحة الذي تعملق يف هذه البطولة
بقيادة مديره الفني م .ت��اج الدين ومدربه
دل���ش�ين ي��و��س��ف وك��اب�تن ال�ف��ري��ق م .ف��را���س
ال�ن�ج��داوي فا�ستطاعوا �أن ي�صلوا للمباراة
عال  ،و�إ�صرا ٍر
النهائية
ٍ
بتكتيك رائع وان�ضباط ٍ
مل ت�شهد البطوالت ال�سابقة لها مثيل .
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�إ�شراف من رئي�س اللجنة املنظمة ال�سيد �أحمد
الأحمد واملن�سقني لهذه البطولة ونتمنى �أن
نرى مباراة ممتعة يف النهائي ت�سودها عالقات
املودة واملحبة بني املوظفني .
م .تاج الدين – املدير الفني للفريق :
نعلم ب�أن فريق امل�شاريع متعط�ش لتحقيق
هذه البطولة و�سنعمل على امت�صا�ص حما�س
العبيهم وال�ضغط على مفاتيح اللعب يف الفريق
الذي يعتمد على الت�سديدات البعيدة والكرات
الطويلة و�سندخل امل �ب��اراة ب��ال��روح القتالية
نف�سها والإ��ص��رار على �أال تخرج البطولة من
ق�سم امل�ساحة .
دل�شني يو�سف – مدير الفريق :
فريق امل�شاريع يلعب على تكتيك اال�ستحواذ
و�سيبد�أ املباراة مهاجم ًا ولكن انتظروا املفاج�أة
يف النهائي ف�إن فريق م�شاريع امل�ساحة فريق
�شاب وطموح ولديه من العزمية والإ�صرار ما
ي�ؤهالنه لتحقيق البطولة .
م .فرا�س النجداوي – كبنت الفريق :
�إ� �ص��رارن��ا على �أن ي�ك��ون ف��ري��ق م�شاريع
امل�ساحة “ �أياك�س البطولة “ دفعنا �إىل رفع
�سقف الطموحات واللعب بب�سالة و�شجاعة
وو�صلنا �إىل امل�ب��اراة النهائية والتي مل نكن
نتوقع �أن ن�صل �إليها .
munrakae
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فريق امل�شاريع :
م.حم���م���د ال�����ش��اف��ع��ي – م�����ش��رف وك��ب�تن
الفريق :
�أر���س��ت ال�ب�ط��ول��ة روح الأخ � ��وة وع ��ززت
العالقة بني املوظفني ومتيزت البطولة بتقارب
م�ستويات الفرق ويت�ضح ذلك يف و�صول فرق
امل��رك��ز ال �ث��اين يف املجموعتني �إىل امل �ب��اراة
النهائية  ،وجناحنا بالو�صول �إىل امل�ب��اراة
النهائية ك��ان ح�صيلة عمل ع��ام ك��ام��ل من
التدريب واال�ستعداد والتح�ضري .
م.را�شد هالل –املدير الفني للفريق :
�سنحافظ على الهوية الهجومية لفريقنا
وننتظر الت�صريح ال�ط�ب��ي ل�لاع��ب الفريق
حم�م��ود ج�م��ال حيث �أن��ه �سي�شارك وبن�سبة
كبرية يف املبارة النهائية ب�إذن اهلل .
م.حمد املري – مهاجم الفريق :
�سنلعب امل �ب��اراة النهائية ب��روح الفريق
ال��واح��د و�إن �ن��ا �سنحرتم �إم�ك��ان�ي��ات وق��درات
العب فريق م�شاريع امل�ساحة و�أعتقد ب�أن فريق
م�شاريع امل�ساحة �سيتكتل يف اخلطوط اخللفية
ويعتمد على الأ�سلوب الدفاعي واللعب على
الهجمات املرتدة  ،وبطولة هذا العام لن تخرج
من فريق امل�شاريع .
مباراة نهائي البطولة
امل�شاريع  Xم�شاريع امل�ساحة :
ك��ان��ت بطولة البلدية الرم�ضانية لكرة
القدم  2019م�ساء ي��وم ال�سبت على موعدٍ
بطل جديد وكان ال�س�ؤال الذي يرتدد بني
مع ٍ
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اجلماهري وحمبي الفريقني “ � ُّأي امل�شاري ِع
�سيحققُ البطولة ؟ “ .
�أطلق حكم املباراة في�صل �آل علي �صافرة
البداية لتنطلق جمريات املباراة النهائية بني
فريقي امل�شاريع وم�شاريع امل�ساحة الطاحمني
لقب لهما  ،و�شهدت املباراة تكاف�ؤ ًا
لتحقيق �أول ٍ
ن�سبي ًا بني الفريقني مع �أف�ضلية لفريق مل�شاريع
يف اال�ستحواذ ف�سجل العبه عبداهلل العوامي
ه��دف فريقه الأول بت�سديد ٍة زاحفة عرفت
طريقها �إىل املرمى لتعلو �صيحات م�شجعي
امل�شاريع فرح ًا بهذا الهدف .
وب�ين ت�سديدة هنا و�أخ ��رى هناك ي�سدد
الع��ب م�شاريع امل�ساحة عبداللطيف ح�سن
ت�سديدة قوية عانقت �شباك مرمى امل�شاريع
ل�ت�ع��ود امل��ب��اراة �إىل نقطة ال�صفر وترتفع
هتافات م�شجعي م�شاريع امل�ساحة لتهز �أرجاء
امللعب  ،لتنتهي الأ�شواط الأ�سا�سية يف املبارة
وينتقل الفريقان �إىل الأ�شواط الإ�ضافية لتكون
اخلربة هي الفي�صل واللياقة العامل الرئي�سي
للفوز وكان ذلك بعد �أن م�سك فريق امل�شاريع
زمام املبادرة واال�ستحواذ وال�سيطرة ومن كرة
عر�ضية رائعة ي�سجل مهاجم امل�شاريع حمد
املري هدف الفوز بر�أ�سية جعلت دكة االحتياط
تدخل �إىل �أر�ضية امللعب احتفا ًال بهذا الهدف
 ،ويف الدقائق الأخ�يرة وبتمريرة �سحرية من
الالعب عبداهلل العوامي جعل هداف الفريق
�إي�ه��اب �أب��و رواق مواجه ًا للمرمى ال��ذي كان
خاليا بعد تقدم حار�سه وي�سجل هدف ًا يح�سم
به املباراة ولقب هداف البطولة لتنطلق بعد
ه��ذا ال �ه��دف ��ص�ف��ارة احل�ك��م معلنة ر�سمي ًا

املباراة وبدء مرا�سم التتويج وح�صول امل�شاريع
على لقب البطولة وم�شاريع امل�ساحة و�صيف ًا
وعلى م�ستوى اجلوائز الفردية ح�صل حار�س
امل�شاريع على جائزة �أف�ضل حار�س يف البطولة
وح�صل الالعب �إيهاب �أب��و رواق على جائزة
هداف البطولة .
و�إليكم تقارير املباريات :
اليوم الأول :
« حبايب ومت�ساحمني يف عام الت�سامح »
التعادل هو عنوان اليوم الأول للبطولة
امل�ساحة  Xامل�شاريع
1
1
يف افتتاحية البطولة الرم�ضانية لكرة
القدم يف ه��ذا ال�ع��ام تقابل املر�شحان لنيل
اللقب يف �أوىل مباريات البطولة لتكون مباراة
نهائي مبكر تقا�سم الفريقان الأف�ضلية يف
املباراة وتوالت الهجمات على املرميني حتى
افتتح حممد الرفاعي مهاجم امل�شاريع �أهداف
املباراة بت�سديدة قوية مل ي�ستطع حار�س مرمى
امل�ساحة �أن يحرك �ساكن ًا لتعانق الكرة ال�شباك
وترتفع �صيحات جماهري فريق امل�شاريع ،
وبعدها بدقائق معدودة وبخطا �أثناء تنفيذ
ركلة املرمى ت�صل الكرة �إىل الع��ب امل�ساحة
ليتابعها ال�لاع��ب عمر �أم�ين م�سج ًال هدف
التعادل للم�ساحة لتنتهي املباراة بهذا التعادل
العادل .
التخطيط التف�صيلي  Xاملبانــــي
2
2
يف م�ب��اراة مفتوحة ات�سمت بالندية بني
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فريقي التخطيط التف�صيلي واملباين ا�ستمتعت
اجلماهري احلا�ضرة باجلمل التكتيكية التي
�شهدتها ه��ذه امل�ب��اراة ومنذ الدقائق الأوىل
�سجل ال�لاع��ب معتز عبدال�سالم م��ن فريق
املباين الهدف الأول يف امل�ب��اراة معلن ًا تقدم
فريق املباين  ،وبعدها ق��ام فريق التخطيط
التف�صيلي بقيادة قائده حممد الطراونة ب�شن
الهجمات املتتالية على مرمى فريق املباين
ملعادلة النتيجة وكان لهم ما �أرادوا حيث �سجل
الالعب منت�صر هدف التعادل ليعيد املباراة
�إىل نقطة ال�صفر  ،وا�ستمرت النتيجة على
حالها حتى �سجل العب خط الو�سط يف فريق
املباين بكر موايف هدف التقدم لفريقه ليقرتب
الفريق من ح�صد النقاط الثالث ولكن عدم
ا�ست�سالم ف��ري��ق التخطيط وب�سالة العبية
حال دون احل�صول على نقاط املباراة حيث
احت�سب حكم املباراة ركلة جزاء ل�صالح فريق
التخطيط التف�صيلي بعد مالم�سة الكرة ليد
الالعب وليد العلي داخل خط املرمى ليت�صدى
ال�لاع��ب م�صطفى ب�سيوين ل��رك�ل��ة اجل��زاء
حمرز ًا هدف التعادل  ،وتنطلق �صفارة احلكم
معلنة نهاية املباراة .
اليوم الثاين :
“ اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة ي��ك��ت�����س��ح ف��ري��ق
�إ�صدار امل�ستندات ب�سدا�سية نظيفة “
اخلدمات امل�ساندة � Xإ�صدار امل�ستندات
0
6
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انطلقت مباريات املجموعة الثانية بلقاء
يجمع ب�ين فريق اخل��دم��ات امل�ساندة وفريق
�إ�صدار امل�ستندات وبدا منذ الوهلة الأوىل �أن
هذه املباراة �ست�شهد الكثري من املتعة وت�ألق
الالعبني  ،وبني هجم ٍة هنا وهجم ٍة هناك وعرب
ت�سدية بعيدة املدى �سجل العب فريق اخلدمات
�صالح ه��دف فريقه الأول وم��ا لبث �أن عزز
زميله يف الفريق ح�سن زك��ري��ا تقدم فريقه
حم��رز ًا الهدف الثاين لينهار فريق �إ�صدار
امل�ستندات وتنتهي املباراة ب�سدا�سية نظيفة
ل�صالح فريق اخلدمات امل�ساندة حيث �شارك
يف ت�سجيل الأه ��داف ال�ستة ك� ُّل من � :صالح
ه��دف�ين وح�سن زك��ري��ا ه��دف�ين وي��زي��د هدف
والهدف الأجمل يف امل�ب��اراة ك��ان من ن�صيب
ال�لاع��ب ف��را���س حبو�ش بعد ع��دة م��راوغ��ات
�أ�سكن بعدها الكرة يف املرمى .
« ت���ع���ادل ع�����ادل ب�ي�ن م�����ش��اري��ع امل�����س��اح��ة
وال�صحة العامة «
م�شاريع امل�ساحة  Xال�صحة العامة
2
2
يف املباراة الثانية التي جمعت بني فريقي
م�شاريع امل�ساحة وال�صحة العاملة والتي
انتهت بالتعادل الإيجابي بني الفريقني حيث
كانت املباراة متكافئة والنتيجة عادلة  ،افتتح
الت�سجيل فريق ال�صحة العامة عرب مهاجمه
مهند وديع ولكن �سرعان ما عادل مدافع فريق
جمهود فردي
امل�ساحة يو�سف اليف النتيجة بعد
ٍ

وت�سديدة قوية �سكنت املرمى  ،لتتواىل
الهجمات على املرميني وتنتهي املباراة
بنتيجة  ، 2-2ف�سجل لفريق ال�صحة
ال�لاع��ب مهند ودي��ع ولفريق امل�ساحة
الالعب فرا�س النجداوي كبنت الفريق
الذي كان ت�صريحه قبل املباراة جمرد
ح��رب �إع�لام�ي��ة لي�ست �إال  ،لل�ضغط
على الفرق  ،فقد كان فريقه يفتقر �إىل
التنظيم والبناء اجليد للهجمات .
اليوم الثالث :
“ � 6أ�سياخ من امل�ساحة على جدار
املباين �أنهت �صمود هذا اجلدار “
امل�ساحــة  Xاملبانـــي
0
6
ال �ع�لام��ة الأب� ��رز يف ه ��ذه امل �ب��اراة
جنم جديد يف فريق امل�ساحة وهو
والدة ٍ
الالعب عمر �أم�ين ه��داف الفريق حتى
الآن حيث �سجل يف هذه املباراة هدفني و�سجل
زميله يف الفريق حممود جادو هدفني و�سجل ك ُّل
من حممد فاروق و �أحمد �أبو رواق باقي �أهداف
املباراة التي انتهت ب�سدا�سية حمراء للم�ساحة
يف مرمى ال�سماوي فريق املباين .
وتنفيذ
وبتخطيط ُمف�صل
« فريق امل�شاريع
ٍ
ٍ
متقن ُيذيق التخطيط التف�صيلي هزمية تكلفتها
� 6أهداف «
�إدارة امل�شاريع  Xالتخطيط التف�صيلي
0
6
لن�سرتجع الذكريات مع بطولة عام 2018
حيث ذك��رت يف تقارير امل�ب��اري��ات ب���أن فريق
امل�شاريع يعد مل�شروع اال�ستحواذ على بطولة
كرة القدم وها هو يثبت ما تنب�أنا به يف العام
املا�ضي ويهزم التخطيط التف�صيلي ب�سدا�سية
يف مباراة �شهدت ت�ألق العب امل�شاريع �إيهاب �أبو
رواق هداف البطولة والذي �سجل �سوبر هاتريك
ت�صدر على �إثره قائمة الهدافني .و�سجل باقي
الأه ��داف ك� ً
لا م��ن  :ال�لاع��ب حممد ال�شافعي
والالعب حمد املري
اليوم الرابع :
“ ال�صحة العامة يهزم �إ�صدار امل�ستندات
ويعزز حظوظه للت�أهل “
ال�صحة العامة � Xإ�صدار امل�ستندات
2
3
حقق فريق ال�صحة العامة انت�صار ًا مهماً
munrakae
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على فريق �إ�صدار امل�ستندات بعد تغلبه
عليه بثالثة �أه ��داف مقابل هدفني ،
و�سجل �أهداف فريق ال�صحة ك ُّل من :
املعز يو�سف  ،مهند وديع  ،عبدالرحمن
عو�ض .وباملقابل �سجل لفريق �إ�صدار
امل�ستندات ك � ُّل م��ن  :حممد عظيم ،
عا�صف لتنتهي املباراة .
« ه��ي��م��ن��ة امل�����س��ان��دة ت��ق�����ض��ي على
ا�ستب�سال م�شاريع امل�ساحة »
م�شاريع امل�ساحة  Xاخلدمات امل�ساندة
5
1
اعتقد فريق امل�ساحة بعد ت�سجيله
ل �ل �ه��دف الأول ب��امل �ب��اراة ع��ن طريق
مهاجمه ف��را���س ال �ن �ج��داوي �أن ه��ذه
الليلة هي ليلته التي �سيثبت فيها ب�أنه رق ٌم
�صعب يف البطولة ولكن خربة امل�ساندة ومهارة
العبيه حالت دون ذلك ف�سجل امل�ساندة خم�سة
�أه��داف عن طريق العبيه حممد هيثم هدف
واح��د  ،يزيد هدفني و فرا�س حبو�ش هدفني
ليطيح بها فريق م�شاريع امل�ساحة الذي تنتظره
مباراة مهمة يف اجلولة الأخرية خلطف بطاقة
الت�أهل .
اليوم اخلام�س :
“ امل�شاريع يهزم املباين بخما�سية “
امل�شاريع  Xاملباين
1
5
امل���ش��اري��ع ي�ضمن ال �ت ��أه��ل ل ��دور ن�صف
النهائي بتغلبه على ف��ري��ق امل �ب��اين بخم�سة
�أه� ��داف م�ق��اب��ل ه��دف واح ��د  ،ح�ي��ث �سجل
�أهداف فريق امل�شاريع الالعب �إبهاب ابو رواق
هدفني و�سجل الأه��داف الثالثة املتبقية ك ُّل
من  :الالعب حممد ال�شافعي والالعب حمد
املري والالعب عبداهلل العوامي  ،و�سجل هدف
املباين اليتيم الالعب حممود �سامل .
« امل�ساحة يت�صدر املجموعة الأوىل بعد
تغلبه على التخطيط التف�صيلي ب�سدا�سية
نظيفة »
امل�ساحة  Xالتخطيط التف�صيلي
0
6
ت�صدر امل�ساحة املجموعة الأوىل بعد فوزه
على فريق التخطيط التف�صيلي ب�ستة �أهداف
مقابل ال �شيء �سجل �أهداف املبارة الالعبان
حممود جادو و عمر �أمني لكل منهما � 3أهداف.
munrakae

اليوم ال�ساد�س :
“ م�شاريع امل�ساحة يخطف بطاقة الفوز
من فريق �إ�صدار امل�ستندات وي�ضرب موعداً مع
تو�أمه فريق امل�ساحة يف دور ن�صف النهائي “
م�شاريع امل�ساحة � Xإ�صدار امل�ستندات
1
2
حقق فريق م�شاريع امل�ساحة ف��وز ًا مهم ًا
ع�ل��ى ف��ري��ق �إ���ص��دار امل���س�ت�ن��دات يف اجل��ول��ة
الأخرية من مباريات الدور التمهيدي لبطولة
البلدية الرم�ضانية لكرة القدم  2019ويت�أهل
للدور ن�صف النهائي ليواجه فريق امل�ساحة ،
و�سجل �أهداف فريق م�شاريع امل�ساحة الالعب
م�صطفى خاطر وال�لاع��ب فتحي الفاعوري
بينما �سجل ه��دف فريق �إ��ص��دار امل�ستندات
الالعب حممد عظيم .
اليوم ال�سابع :
ن�صف النهائي
« تعملق ال�شقيق الأ�صغر «حديث الوالدة»
و�أق�صى ال�شقيق الأكرب من البطولة «
م�شاريع امل�ساحة  Xامل�ساحة
�ضربات اجلزاء
1
3
من كان يتوقع ب�أن فريق م�شاريع امل�ساحة
ال��ذي ي�شارك لأول مرة يف البطولة واملت�أهل
�إىل ن�صف النهائي ب�شق الأن�ف����س �سيحرج
فريق امل�ساحة بطل الن�سخة املا�ضية ويق�صيه
م��ن البطولة ب�ضربات الرتجيح بعد انتهاء
املباراة بالتعادل ال�سلبي ،نعم �إنها كرة القدم
تعطي م��ن يعطيها وف��ري��ق م�شاريع امل�ساحة
وب��روح العبيه القتالية ا�ستحق وبكل ج��دارة

هذا الت�أهل  ،وبدا وا�ضح ًا �أن فريق امل�ساحة
دخل املباراة را�سم ًا يف خميلته حتقيق نتيجة
كبرية وت�صدر العبيه لقائمة هدايف البطولة
ولكن هذه هي كرة القدم ال تعرتف بالتاريخ
وال بالأ�سماء .
ويح�سب للمهند�س �سليمان واملهند�س
ت��اج �أنهما �شكال فريقني قويني قادرين على
املناف�سة وبقوة على �إحراز البطوالت.
« امل�����ش��اري��ع ي��ن��ج��ز  % 90م���ن م�����ش��روع
حتقيق البطولة «
اخلدمات امل�ساندة  Xامل�شاريع
�ضربات اجلزاء
3
1
فريق امل�شاريع ي�ضرب موعد ًا يف النهائي
مع فريق م�شاريع امل�ساحة بعد تغلبه على فريق
اخل��دم��ات امل�ساندة ال��ذي ك��ان ن��د ًا ق��وي� ًا يف
املباراة وا�ستحق العبوه التقدير والت�صفيق على
�أدائهم الرجويل يف امللعب  ،حيث كانت املباراة
حد ما وا�ستطاع امل�شاريع �إنهاءها
متكافئة �إىل ٍ
ب���ض��رب��ات ال�ترج �ي��ح  ،ن�ع��م م �� �ش��روع حتقيق
إ�شراف عام من املهند�س
البطولة قائم حتت � ٍ
حممد ال�شافعي وتخطيط املهند�س را�شد هالل
وتنفيذ الالعبني  ،فريق عمل متكامل ي�ستحق
الثناء .
وي��ذك��ر ب ��أن اللجنة املنظمة للم�سابقات
الرايا�ضية كانت برئا�سة ال�سيد �أحمد الأحمد
مدير مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي وع�ضوية كل
من  :حممد الزعابي ،عبد العزيز كرم� ،سعود
الزعابي .
35
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زيد ح�سن قطريب

تثبت الدرا�سات احلديثة يف علم االجتماع والنف�س ون�شوء احل�ضارات� ،أن الت�سامح كان
له الدور الأبرز يف االزدهار ،بل هو العامل احلا�سم يف تر�سيخ القواعد وبناء الدول احلديثة
لأنه دليل قوة ال �ضعف ،وبرهان حيوية وثقة يف اال�ستمرار عرب وجود الآخر حتى لو كان
خمتلفاً يف الهوية واالعتقاد ،فالنمطية الواحدة كانت دائماً تت�سبب بانعدام اخليارات
الإبداعية �سواء حتدثنا عن العلوم �أم الفنون �أم �أ�ساليب الرتبية وحتى البناء الهند�سي
للمجتمعات معرفياً ومادياً..

يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز�} :إِنَّ ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َوا َّل ِذينَ
ال�صا ِب ِئ َني َمنْ � َآمنَ ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ� ِ�ر َو َعمِ َل
هَ ��ادُوا َوال َّن َ�صا َرى َو َّ
َ�صالحِ ً ا َف َل ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم ِع ْندَ َربِّهِ ْم َولاَ َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َولاَ هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ {
(البقرة ،)62:فالت�سامح موجود يف الأ�س�س الدينية التي تخت�صرها
الكتب املقد�سة ،و�إذا ما عدنا �إىل قول ال�سيد امل�سيح�“ :إذا �ضربك
امل�ؤمن على خدك الأمين فدر له الأي�سر”� ،سنكت�شف �أهمية الت�سامح
يف العقائد الدينية ككل ،لكن على اجلانب الآخر ،البد من الت�سا�ؤل
حول غياب الفهم احلقيقي ملعنى الت�سامح عند �شريحة كبرية من
النا�س الذين يحورون يف معاين الن�صو�ص املقد�سة ويعطونها �أبعاد ًا
ال حتتملها �أو يحاولون �أخذها �إىل �أماكن تخدم م�صاحلهم الفردية
والفئوية؟ .نعم لقد عانت الأديان من الت�أويل غري ال�صحيح للن�ص،
وعلى الدوام كان هناك من يحاول اال�ستثمار يف املعاين وتوجيهها
�إىل غري وجهتها الأ�صلية ،لذلك ف�إن الرتكيز على تعليم املبادىء
احلقيقية �أخ��ذ بعدها الكبري يف التاريخ العربي ومن جملة هذه
املبادىء كانت اللغة التي تعترب ج�سر العبور �إىل العقل الفردي
واجلمعي كما �أنها و�سيلة االت�صال مع الآخر ..فالت�سامح بالتايل
36

يقوم على قاعدتني �أ�سا�سيتني تاريخي ًا �أولهما الفهم واال�ستيعاب
الكايف للن�صو�ص وثانيهما هو التعبري عنها بوا�سطة اللغة الوا�ضح
غري امللتب�س وغري القابل للتف�سريات االحتمالية التي ت�أخذ املعنى
�إىل غري جمراه ..ولنعد �إىل القر�آن الكرمي لنقر�أ} :ا ْد ُع �إِلىَ َ�س ِب ِيل
َر ِّب� َ�ك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َ�س َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ {
(النحل ،)125:ففي ه��ذه الآي��ة يظهر الأم��ر املوجه �إىل امل�ؤمن
بالدعوة هلل عرب احلكمة واملوعظة احل�سنة ،ولي�س عرب �أية �أ�ساليب
�أخرى ميكن �أن ت�ؤثر على حقيقة الدعوة من جذورها ،كما ت�ؤكد
الآي��ة على اعتماد الو�سيلة احل�سنى �أثناء النقا�ش واجل��دال حول
خمتلف الق�ضايا التي تخ�ص هذه الدعوة ،فالت�سامح هنا فر�ض
عني على امل�سلم و�إذا ما خرج عليه فهو يرتكب املعا�صي لأن اهلل يف
كتابه العزيز يحدد ب�شكل قاطع ال يقبل ال�شك �أ�سلوب ن�صرة الدعوة
و�إي�صالها ب�شكل ال�صحيح للنا�س عرب الو�سائل احل�سنى ولي�س عرب
�أية �أ�ساليب �أخرى..
ال�شك �أن القيم التي كر�سها ال�ق��ر�آن الكرمي عرب �أحكامها
البينة ،كانت نابعة من قدرة اهلل تعاىل على معرفة خبايا الأمور
munrakae
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وم�صباتها النهائية ،لذلك �أتت على �شكل �أحكام قطعية وبطريقة
فعل الأم��ر بالن�سبة للم�سلم ،حتى يتمكن من ا�ستيعاب الفحوى
احلقيقي للدعوة وكي ال يقع يف مطب الأمرا�ض الع�شائرية والقبلية
}خذ ا ْل َع ْف َو
التي كانت �سائدة قبل الإ�سالم ،تقول الآية الكرميةِ :
َو�أْ ُم ْر ِبا ْل ُع ْر ِف َو َ�أ ْع ِر ْ�ض َع ِن الجْ َ ِاه ِلنيَ{ (الأعراف ،)199:فالعفو
والعرف والإعرا�ض عن اجلاهلني من مداميك ال�سلوك احل�سن،
ف�إذا نق�ص �أحدها من معادلة التعامل مع الآخرين ،ف�سد الت�سامح
وحت��ول �إىل ع��داء وع��دم ر�ضا ،وه��ي نقطة ت�سيء ب�شكل ما �إىل
الدعوة ،والإعرا�ض عن اجلاهلني يعني �أن العمل اخلري هو من
يقرر النتيجة يف النهاية ،لأن امل�ؤمن قد يقع يف مطب اجلدل غري
ال�صحيح مع الآخرين ،فليرتك الأمر حينها حتى تظهر الأعمال
حقيقة النيات ،وهذا ما تعنيه الآية بالإعرا�ض عن اجلاهلني..
مل تتوقف دعوات الت�سامح يف القر�آن الكرمي عند هذا احلد ،بل
ذهبت الآيات الكرمية �إىل �أبعد من ذلك عندما طلبت
عدم التقاذف بال�شتائم و�سباب من يدعون
غ�ير اهلل يف ��ص�ل��وات�ه��م ،لأن ذل��ك
�سي�ؤدي �إىل رد الفعل ال�سلبي
ال��ذي ال يقبل به اهلل تعاىل
ال�سباب
خا�صة يف حالة ُ
وال�شتائم ،فالإعرا�ض
ع��ن اجلاهلني يف �آي��ة
“الأعراف” ال�ت��ي
ذك ��رن ��اه ��ا �أع �ل��اه،
ي�ت�ك��ام��ل م��ع ال�ق��وم
غري العاملني الذين
ي��ذك��ره��م ال� �ق ��ر�آن
ال� � �ك � ��رمي يف ه���ذه
الآي� ��ةَ } :ولاَ ت َُ�س ُّبوا
ُون
ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ ِمنْ د ِ
اللهَّ ِ َف� َي���ُ�س� ُّب��وا اللهَّ َ َع � ْ�د ًوا
ِب َغيرْ ِ ِع ْل ٍم{ (الأنعام.)108:
هكذا يظهر مو�ضوع الت�سامح
من ناحية العقيدة الإ�سالمية �أو�سع
مما نتخيل ،فهو يعتمد على قواعد فل�سفية
تت�صل ببناء املجتمع وب�ن��اء ال�ف��رد وتعليمه �أ�س�س
التعامل والتوا�صل والعمل ،وال نق�صد من كل ما �سبق �أن يحجم
امل�سلم عن النقا�ش واحل��وار واحلر�ص على التوا�صل مع الآخ��ر،
�إمنا بالأ�سلوب العقالين ال�صحيح والنية الطيبة التي هي مبثابة
ال�شراع الذي يقود ال�سفينة ..فالأحكام املوجودة يف الآيات الكرمية
حتظر العنف وفر�ض الر�أي بالقوة ،ونالحظ �أن عبارة “بالتي هي
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�أح�سن” تتكرر كثري ًا يف خمتلف املواقع املت�صلة بهذا املو�ضوع،
وهذا �أمر لي�س عبثي ًا بل هو مبني على ر�ؤية �إلهية لطبيعة الب�شر
والكون والوجهة احلقيقية التي يريدنا اهلل تعاىل �أن من�شي عليها...
تقول الآية الكرميةَ } :ولاَ جُ َ
َاب ِ�إلاَّ ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ {
تا ِد ُلوا �أَ ْه َل ا ْل ِكت ِ
(العنكبوت ،)46:وهذا ي�ؤكد ما ذهبت �إليه الآيات ال�سابقات التي
حتدثنا عنها ،فالقر�آن ك ٌّل متكامل ي�شكل يف النهاية مالمح عقيدة
من�سجمة غري متنافرة ،الهدف منها بناء الإن�سان ال�صحيح القومي
والقادر على خدمة املجتمع ب�أكرث الأ�ساليب تقدم ًا وحت�ضر ًا..
لنذهب �إىل ما ذكره الإجنيل حول الت�سامح ،فهو �أي�ض ًا ي�ؤكد
على هذه القيمة الكبرية يف حياة الب�شر
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
“�سمِ ْعت ُْم �أَ َّن ُه ِق َيلَ :عينْ ٌ ِب َعينْ ٍ َو ِ�سنٌّ ِب ِ�سنٍّ َ .و�أ َّما �أ َنا َف�أق ُ
ول لك ْم:
َ
َ
َال ُت َقا ِو ُموا َّ
ال�ش َّرَ ،ب ْل َمنْ َل َط َم َك َع َلى َخدِّ َك الأيمْ َ ِن َف َح ِّو ْل َل ُه ال َآخ َر
َ
َ
ْ
ا�ص َم َك َو َي�أ ُخ َذ َث ْو َب َك َفا ْت ُر ْك َل ُه ال ِّردَا َء
�أَ ْي ً�ضاَ .و َمنْ �أ َرا َد �أنْ ُي َخ ِ
�أَ ْي ً�ضا .ومنْ َ�س َّخ َر َك ِمي ًال َو ِاحدً ا َف ْاذهَ ْب َم َع ُه
ا ْث َني” (اال��ص�ح��اح متى  : 5م��ن اية
 .)38-41كما يذهب الإجنيل
يف �أم��اك��ن �أخ��رى كي يكر�س
ه� ��ذه ال �ق �ي �م��ة وي�ج�ع�ل�ه��ا
نربا�س ًا يف التعامل مع
الآخرين على خمتلف
ال�صعد ،لنقر�أَ ( :و َال
ت َِدي ُنوا َف� َ
لا ُتدَ ا ُنوا.
َ
َال َتق ُْ�ضوا َع َلى �أ َح ٍد
َف َال ُيق َْ�ضى َع َل ْي ُك ْم.
ِا ْغ� ِف� ُروا ُي ْغ َف ْر َل ُك ْم)
(�إجنيل لوقا � :6آية
.)37
ال�شك �أن الأديان قد
عملت كثري ًا حتى تتخل�ص
من عقلية االنتقام والث�أر يف
ال�ت�ف�ك�ير يف ع���ص��ور اجل��اه�ل�ي��ة،
ورغ ��م ذل ��ك ،ف�ق��د بقيت ج ��ذور ه��ذا
التفكري م��وج��ودة بن�سب خمتلفة عند النا�س
العوام غري العارفني واملطلعني ،ما يتطلب دائم ًا الرتكيز على
القراءات احلقيقية للأديان والبحث يف مرامي الن�صو�ص املقد�سة
التي ت�شرح نف�سها بكل ب�ساطة وال حتتاج �إىل اجتهادات كبرية،
فالأديان ال�سماوية نزلت كي ترتقي بحياة الب�شر وت�ضعهم على
الطريق ال�صحيح ،وهذا ما يجب العمل عليه يف خمتلف ميادين
احلياة االجتماعية والرتبوية واالقت�صادية وغريها.
37
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« حني ي�ستيقظ ال�ضوء»
نا�صر البكر الزعابي

عادل خزام
االنطالقة والتحليق
يعد دي��وان ( حتت ل�ساين ) ع��ام  1993هو �أول �إ���ص��دارات ال�شاعر
عادل خزام  ,وهو الذي قدّم ق�صيدة النرث احلديثة ب�أ�سلوبه اخلا�ص
وبالتحليق يف �سماء احلداثة  ,وال �شك �أن جمال البدايات يعبرّ كثرياً
عما تاله من �أعمالٍ مميزة.
احتوى الديوان على �أربعة ف�صول
ت�ضم جمموعة م��ن الن�صو�ص ف ��أول
الف�صول عبارة عن ن�ص واح��دٍ يقول
فيه:
احل���ري���ة ال���ت���ي مت�����ش��ي ب��ع��ك��ازي��ن
�أحمرين �أمام العبيد
رمت مفاتيحها
وابي�ضت لها امل�سافة �أل��ف مرة يف
الليل
حتت ل�ساين « �ص» 6
ال �شك �أن م �ف��ردة ال�ع�ك��از والتي
مو�ضع �آخر تدل على رمزية
تكررت يف
ٍ
معينة لعلها عن كفاح احلياة وم�ش ّقاتها
الكثرية  ,وه��ذه الرمزية م ّيزت جيل
ب�شكل وا��ض��ح يف الع�صر
الت�سعينات
ٍ
ال��ذه�ب��ي لق�صيدة ال �ن�ثر يف امل�شهد
الثقايف  ,يقول :
الآن
38

�أنط كالقاف من قم ٍر �إىل قمر
�أ�أمر على النهار
و�أخدع ال�شم�س مبر�آة
ثم �أهزم الأمثال حتت ل�ساين
امل�صدر نف�سه « �ص » 12
لقد ّ
خل�ص خ��زام فكرته كاملة يف هذا
املقطع اخلتامي وك�أنه طائر ي�ستعد �إىل التحليق
يف انطالقة حقيقية للحياة ويف الن�ص نحو
عوامل ق�صيدة النرث  ,نلم�س يف الف�صل الثاين
املعنون ب ( دار الختفاء الطفولة ) وجود �أربعة
وع�شرين ن�ص ًا بني ال�سرد والتكثيف  ,وبني جمع
الذكريات والتخمني بالقادم ,يقول :
ملاذا يرك�ض النا�س �إىل ما�سة العزلة
أفجر وحدي
ماذا � ّ
�أنا اللعنة اندلقت على �سجادة العامل
امل�صدر نف�سه « �ص » 17
ح�ين يتحدث ال�شاعر مب �ف��ردة (الأن ��ا)
ف�إنه يحكي عبارة �صادمة بني قمة الفرح و قاع
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احل��زن وبني ال�سلبية والإيجابية وهنا جاءت
مفردة اللعنة يف نظرة ت�شا�ؤمية تغلب على
�شعراء النرث عموم ًا  ,ونالحظ يف ن�ص ( اللغة
ال�صديقة ) م�سحة حزن وا�ضحة حني قال :
�أنا املري�ض املت ّوج با�ستعارات اجلدود
�أم�شي
�أو ترك�ض الأر�ض
�أو كالنا ي�س ّبح باجلاذبية
امل�صدر نف�سه» �ص » 23
هنا ج��ان��ب فل�سفي ت�صويري يف حتليق
م�ستمر ن�ح��و احل��داث��ة ال �ت��ي م �ي��زت �سريته
ال�شعرية الحق ًا ,ويف رمزية البحر جند عادل
تلوينات مغايرة حني قال:
خزام يقدم
ٍ
البحر خطوط ل�سواد اجلهات
واملر�أة التي انت�شلت ب�أ�سنانها يدي
���س�تر���س��م ع��ا���ش��ق��اً ي������و ّزع الأم����اك����ن بني
الع�صور
امل�صدر نف�سه « �ص » 31
وكما يف الأدب العربي يرمز البحر يف
غالب الأح�ي��ان �إىل اخل��وف والظالم والفزع
وعند �شعراء النرث بالغمو�ض وهنا ي�شري خزام
�إليه يف ن�ص �آخر :
ويهبط
عائداً �سريف�سه البحر �إىل حفلة النا�س
رمبا �أ�شيا�ؤه يد لكنه ينطق
تاركاً �أ�سنانه يف حلمه املا�ضي
امل�صدر نف�سه « �ص » 33
ال�شرا�سة والتح ّفز نلمحها متام ًا يف �سبق
ليعي�ش يف �صراع بني احلا�ضر واملا�ضي لكن
قلمه اجلميل ي�ستطيع �أن ينقلنا نحو عامل
خمتلف حني يقول :
�س�أنام
والنار �ستحمل بلبل القرى
لل�شجرة
امل�صدر نف�سه» �ص » 38
و يف الف�صل الثالث ق�صيدة ال�شرف عنون
بها الف�صل مطعون ًا بالظالم �أه��رب للكهوف
,نلمح العديد من الت�سا�ؤالت حني يقول :
كنت �أداعب غاياتي فاحرتقت
هل داخلي �سيفان كي �أخدعني
وهل من حد �إىل حد حدودي
امل�صدر نف�سه» �ص » 41
بني املا�ضي وحماولة توقع القادم تذوب
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وتن�ساب هذه الت�سا�ؤالت العميقة :
امل�صدر نف�سه « �ص « 55
ما الذي يزج برقبتي يف احللم
لكنه بري�شة ح��امل��ة ي�صور لنا احل��داث��ة
�أحيانا �أ�سقط
ب�صور �شعرية مميزة للغاية حني يقول :
حممو ًال عن الأر�ض وهي تطري
ويف ليلتي الباردة
امل�صدر نف�سه « �ص » 44
تت�سلل �أوراقي للمدف�أة
ويف الف�صل الرابع والأخ�ير ( ال�سهم يف
يت�صاعد الدخان على املدينة
احلدقة )
وكح الربيد
نالحظ ن�ص ( الفتات ) املغدق باملفردات
امل�صدر نف�سه « �ص » 63
ال�سوداوية
ولعل �أجمل ما ختم به الديوان حني قال:
 1من مقربة وغابات داخلي
كل الف�صول �أقنعة للجفاف
 2ك�����ض��ج��ي��ج ق��ب�ر ت���ل���وث���ه ارت���ع���ا����ش���ات
و يدي مر�آة خ�ضراء
منتحرين
امل�صدر نف�سه 78
 3يف �شارع يغلي باحتفاالت الرذيلة
والزال ع��ادل خ��زام يوا�صل رحلته ويطل
كنت �أمر عارياً نحو م�أمت
علينا ب�إ�صدارات جديدة وراقية.

39
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�إطــــــــاللــــــة
عبداهلل حممد ال�سبب

عبداهلل �صقر �أحمد املري
اجلزء الثاين:

العقل ال�سليم  ..يف  ..اجل�سم ال�سليم
حلظة �ضوء
لـ « دبي » الإم��ارات العربية املتحدة عالماتها الفارقة يف جماالتها االجتماعية والتاريخية واالقت�صادية والريا�ضية
والثقافية والرتاثية ،من تلك العالمات التي ُي�شار �إليها بالبنان يف املحافل املحلية والعربية والعاملية ،ي�أتي املواطن «عبداهلل
�صقر �أحمد املري» ،املولود يف عام 1952م..
يف الرحاب الأدبية
والباحث «�أحمد را�شد ثاين  -رحمه اهلل» ،مبقر االحتاد يف قناة
ً
اال�سم :عبداهلل �صقر �أحمد املري
الق�صباء بال�شارقة ،الكاتب «عبداهلل �صقر �أحمد املري» متحدثا عن
احلالة الثقافية :ع�ضو احتاد كتاب و�أدباء الإمارات
جتربته ،مع �إقامة معر�ض خا�ص مبجموعته الق�ص�صية «اخل�شبة»..
تاريخ االنت�ساب 7 :نوفمرب 1987م – ع�ضوية عاملة
وقد خل�صت تلك اال�ست�ضافة  /الندوة التي �أدارها القا�ص محُ �سن
رقم بطاقة الع�ضوية56 :
�سليمات ،م�س�ؤول نادي الق�صة يف االحتاد� ،إىل النتائج التالية((( :
ال�صفة الإبداعية :قا�ص
ح�ضر الأدي��ب عبداهلل �صقر �أحمد امل��ري ،وه��و ح�ضو ٌر ع ّده
املنجز الإب��داع��ي«( :اخل�شبة» « +اغ�تراب يف زمن م�سلوب» :امل�شاركون من �أدباء و ُكتّاب و�صحفيني «ح�ضور زمن جميل ،وبدايات
1975م).
رائعة» ..ل��ذا ،جاء ح�ضور الغائب احلا�ضر �أو احلا�ضر الغائب،
ً
م�صحوبا بعالمة ا�ستفهام ُم ّلحة من امل�شاركني :ملاذا َ�ص َمت طوي ًال
ق�صة اخل�شبة
بعد «اخل�شبة»؟!  ...هكذا كان ال�س�ؤال ،وهكذا كان اجلواب:
بتاريخ الأرب�ع��اء  27فرباير 2019م ،ا�ست�ضاف احت��اد كتاب
 - 1امل�صدر� ،صحيفة “البيان” الإماراتية :اجلمعة  1مار�س 2019م ،تغطية “نورا
و�أدب��اء الإم��ارات ،يف قاعة الأدي��ب الإم��ارات��ي ال�شاعر وامل�سرحي
الأمري” – ال�شارقة ..مع الت�صرف وفق مقت�ضيات الكتابة.
40
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(الكتابة مل تكن وليدة ال�صدفة ..لقد تعلمتها و�أتقنتها منذ
كنت �صغري ًا ،وحت��دي��د ًا عندما فقد وال��دي ب�صره ،وك��ان عمري
�آن��ذاك ثالثة ع�شر ع��ام� ًا ،ورمب��ا �أ�صغر قلي ًال ..وال�ق��راءة كانت
مالذنا مع ًا� ،أنا و�أبي ،ف�إذا كان �أبي يقر�أ وتوقف �أُكمِ ُل له لتنطلق
ذاكرته بالكلمات من جديد .من هنا ،زاد �شغفي بال�سرد والكتابة،
رغم جملة التحديات املحيطة)..
(�صدرت جمموعتي الق�ص�صية “اخل�شبة” نوفمرب العام
1975م ،وهي ق�ص�ص ذات بعد وا�ست�شراف للم�ستقبل مع
جتارب متعددة يعي�شها بطل الق�صة ..وكانت يل ،بالطبع،
جتارب �أدبية �أخرى ،بع�ضها مل يرتق للن�شر .وهذا يعني
�أنني مل �أ�صمت ،لكن بع�ض التجارب مل « ترتق » مل�ستوى
الن�شر .وعموم ًا يل �إ�صدار �آخر هو « اغرتاب يف زمن
م�شلول » يعود على العام 1975م ذاته).
وي�صمت للحظة ثم يقول�( :أمتنى ،بالطبع ،العودة
�إىل الكتابة).
على �ضوء تلك الأمنية ،طرح د .حممد حمدان بن
جر�ش ال�سويدي� ،أمني عام احتاد كتاب و�أدباء الإمارات،
�س�ؤا ًال مبنية �إجابته على امل�ستقبل( :هل للكاتب الرائد
�أعمال �أدبية �سرتى النور قريب ًا)؟! لت�أتي الإجابة ت�أكيد ًا على �أنه
لي�س �صمت ًا عن الكتابة ،حيث ق��ال عبداهلل �صقر( :مل �أتوقف
عن الكتابة ،ويل جتارب ق�ص�صية و�شعرية عدة ،و�إنني دائما ما
�أ�ستدعي �أفكاري يف فرتة ال�سبعينات) ..ثم �أردف يقول( :ال �أريد
�أن �أبقى عالق ًا يف ال�سبعينات)!!

لفن
ل ل �ق �� �ص��ة
بدولة الإم��ارات ،و�أنَّ من يقر�أ جمموعة «اخل�شبة» يدرك �أنها مل
تكن لتولد بهذا الن�ضج �إال لأن جتارب كتابية قام بها امل�ؤلف وقفت
وراءها ..م�شري ًا �إىل � َّأن املجموعة الق�ص�صية مازالت تفر�ض نف�سها
على �ساحة الأدب ،ال�سيما �أن كل الكتابات التي جاءت الحق ًا ،رغم
جودتها« ،تعاطت مع التقليدي» ،معترب ًا �أنه �أحد امل�ؤ�س�سي الرواد
لفن الق�صة� ،إىل جانب �آخرين منهم مظفر احلاج ،وعلي عبيد.
�أما الباحث نا�صر ح�سني ال َع ُّبودي ،فقد َع َّلقَ بالقول� :إنَّ لقاء
عبداهلل �صقر هو «لقاء مع ال�ت��اري��خ» ،ولقاء قامة ها ّمة لرجل
متوا�ضع� ،أ�صدر جمموعته الق�ص�صية يف فرتة مبكرة ،مل يكن عدد
الكتاب الإماراتيني وقتها يتجاوز �أ�صابع اليد الواحدة وهذه حت�سب
ل�سريته.
ثم ي�أتي ال�س�ؤال اجلدير باالنتباه :هل ا�ستطاعت جمموعة
«اخل�شبة» �أن تقدم ن�ص ًا ر�صين ًا متما�سك ًا ؟
هكذا جاء ال�س�ؤال ،وهكذا �أ َّك��دَ احل�ضور على �أنَّ «اخل�شبة»
العمل الأب��رز الذي عبرّ عن واقع الأم��ة يف حينه ،و�أنها مل تعتمد
من اليمني :حم�سن �سليمان ،عبداهلل �صقر ،عبدالفتاح �صربي
على �سياقها التاريخي ،بل على الن�ضج الفني ،وا�صفني �إياها ب�أنها
على �صعيد �آخ��ر متكامل مع ما ُط��رح من ت�سا�ؤالت وم��ا نتج «جتربة فنية كاملة» ا�ست�شرفت امل�ستقبل ،بل وفتحت باب ًا مهم ًا عن
من �إجابات� ،أكدت مداخالت امل�شاركني على الريادة الق�ص�صية مترحل الق�صة يف الإمارات ما بني بداية قوية ،فنكو�ص ،ثم بداية
�أخرى مطلع الألفية لكاتبات �إماراتيات �أر�سني بداية جديدة لهذا
للكاتب عبداهلل �صقر..
حيث و�صفه الأديب عبدالفتاح �صربي بالكاتب الكبري وامل�ؤ�س�س الفن يف الدولة.
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نعم( ،ميكن �أن ي�صمت عبداهلل �صقر،
ويوا�صل الغياب عن احلقل الأدب ��ي ،غري �أن
امل�شهد الثقايف يف الدولة لن يكف عن تذكر
«اخل�شبة» ،املجموعة الق�ص�صية التي حفظت
غيبة �صاحبها)((( .
خ�شبة الق�صة
اخل���ش�ب��ة :جم�م��وع��ة ق�ص�صية ل�ل�أدي��ب
الإماراتي عبداهلل �صقر �أحمد املري ،مبوجبها
ا�ستحق ريادة الق�صة الإماراتية ،ك�أول م�شروع
ق�ص�صي ر�أى النور يف �شهر نوفمرب من العام
1975م عرب مطبعة دب��ي ،ثم ج��اءت الطبعة
الثانية يف ال�ع��ام 1999م ع�بر النا�شر «دار
الفارابي – ب�يروت ،لبنان» ،لت�شرق الطبعة
الثالثة يف دب��ي ع��ام 2014م ع�بر «دار ورق
للن�شر والتوزيع»( :ردمك  ..)ISBN 9789948207344مت�ضمنة
الق�ص�ص الت�سع التي ولدت جميعها يف دبي:
( )1يف الناحية الأخرى كانوا ي�شعلون النار10/10/1974 :م
( )2ال�سقوط14/10/1974 :م
( )3ن�شوة و�سط ا�ضطراب لعامل ميوت26/10/1974 :م
( )4احلفلة27/12/1974 :م
( )5اخل�شبة9/2/1975 :م
(« )6املغني ال�شهري» �أو �أبجدية ال�سقوط13/2/1975 :م
( )7الزوبعة29/2/1975 :م
( )8حلم اليقظة واالغرتاب6/3/1975 :م
( )9حلظة التفاوت الزمني حينما تكون الأ�شياء املعتادة
�أ�سطورة20/5/1975 :!..م ..
خال�صة حوارية
* لقد جتنت الريا�ضة على الأدب حني �أخذتك منه؟(((
�أو ًال �أنا مل �أتخل متام ًا عن الأدب والثقافة ،ف�أنا �أق��ر�أ و�أتابع
ما ين�شر بانتظام ،و�أكتب لكنني ان�صرفت �أكرث �إىل كتابة املقالة،
و�إىل ال�شعر النبطي نظر ًا لأن ال�شعر ي�أتي على �شكل وم�ضة خاطفة،
وي�ستطيع كاتبه �أن يدونها ب�شكل �سريع �أي ًا كانت الظروف التي هو
فيها ،فعندما تن�سكب الأبيات من حتت ل�سانه مرتاق�صة ب�إيقاعها
اجلميل يكفيه فقط �أن مي�سك بالقلم �أو اجلهاز ويبد�أ يف التدوين،
 - 1هذا التعقيب اخلتامي جاء على ل�سان ال�صحفية “نورا الأمري” :مكتب �صحيفة
البيان” الإماراتية ،ال�شارقة ،اجلمعة  1مار�س 2019م.
 - 2ج��زء م��ن ح���وار �أج����راه امللحق ال��ث��ق��ايف جل��ري��دة “اخلليج” الإم��ارات��ي��ة بتاريخ
30/06/2014م( :على خط التما�س بني الكرة والثقافة  ..عبداهلل �صقر :الق�صة
بناء حمكم يحتاج �إىل عقل �صارم).
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وخالل دقائق قليلة يكون قد كتب ن�ص ًا �شعري ًا جمي ًال� ،أما الق�صة
فبناء حمكم يقوم على منطق ت�سل�سلي وعقلي �صارم ،وحتتاج �إىل
�ساعات من الت�أمل والرتتيب ،و�أنا بحكم ا�ستغراق وقتي يف العمل
الريا�ضي ومتطلبات احلياة الأخ��رى ،مل �أعد �أجد الوقت الكايف
لكتابة الق�صة ،وهذا هو ال�سبب الذي يحول بيني وبني كتابتها.
• �ألي�س من امل�ؤ�سف �أن يبتعد كاتب مثلك عن الكتابة؟ �أال ترى
�أنك جنيت على الكتابة الأدبية باالنغما�س يف الريا�ضة؟(((
احلقيقة مل �أبتعد باملعنى احلقيقي  .فبعد جمموعة اخل�شبة
كانت يل عدة جتارب ق�ص�صية وقد ُن�ش َر يل بع�ضها يف املالحق
الثقافية كاخلليج واالحتاد والبيان وكذلك يف الف�صلية �ش�ؤون �أدبية
 .لقد تنقلت بني الق�صة وال�شعر الرمزي احلديث يف اغرتاب يف
زمن م�سلوب وبني ال�شعر العامي وبني جتربة الق�صة الطويلة  .وعلى
م�ستوى الق�صة الق�صرية هناك خطة لتجميع جتاربي الق�ص�صية
كلها وه��ي متنوعة ،فبع�ضها غ��ارق يف جت��رب��ة امل�ك��ان وال��زم��ان
والتفا�صيل الدقيقة كق�صة الأمية  .وبع�ضها مكتنز و�شاعري .
كل ذلك �سيتم جمعه �إىل جانب جمموعة اخل�شبة يف كتاب واحد
و�سيكون الهدف الرئي�سي لهذا الكتاب التوثيق التاريخي لكاتب
ا�سمه عبداهلل �صقر �أحمد  .ويعمل ابناي �صقر و�أروى الآن على
هذا امل�شروع ،ويبدو �أنهما �أ�صيبا بعدوى الكتابة من �أبيهما ،ف�صقر
له جتارب يف الكتابة الق�ص�صية ويهتم كثري ًا برتجمة الكتب �إىل
العربية� ،أما بالن�سبة البنتي �أروى فقد �سبق و�أن ن�شرت لها اخلليج
تاميز ق�صة باللغة االجنليزية يف العام  1994تقريب ًا �ضمن املواهب
الق�ص�صية املتميزة التي كانت تهتم بالن�شر لها تلك اجلريدة.
 - 3ج��زء م��ن ح���وار �أج����راه امللحق ال��ث��ق��ايف جل��ري��دة “اخلليج” الإم��ارات��ي��ة بتاريخ
19/12/2009م( :بد�أ الكتابة يف ال�ستينات بروح املكت�شف لعوامل جديدة  ..عبداهلل
�صقر :بحثت يف ق�ص�صي عن �صفاء الإن�سان وحريته) ..حوار /حممد ولد حممد
�سامل.
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إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

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

ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻧﻬﻤﺎ ﻋﺎم  ٢٠١٩ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ
ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﷲ أن ﻳﺪﻳﻢ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺒﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺷﻌﺒﻬﺎ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ
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ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔظﮫ ﷲ- رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

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.

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

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

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن

 ﻧﺎﺋب اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ- وﻟﻲ ﻋﮭد أﺑوظﺑﻲ
وإﺧﻮاﻧﻬﻤﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﺗﺤﺎد ﺣﻜﺎم اﻹﻣﺎرات
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت

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
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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

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
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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
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

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 approach encourages Muslims to have a deeper understanding of the secrets of worship and life.
All this paves the way for more humanity, sincerity, 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 congratulations. 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
munrakae
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RAK Ruler greets UAE leaders on Ramadan

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 Highness 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

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, received Ramadan wellwishers from Consuls
of Arab, Islamic and
Foreign Countries accredited 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
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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 Leaders 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 receives Consuls of
Arab, Islamic and Foreign Countries
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bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of
Ras Al Khaimah and Chairman of Ras
Al Khaimah Executive Council.
The well-wishers prayed to Almighty 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-
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ings from a delegation from Emirates
Association of Lawyers and Legal
headed by Khalifa bin Huaiden Al
Ketbi, a member of the Board of Directors 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, dignitaries, tribesmen, top officials and Emiratis.

Well-wishers prayed to Allah Almighty 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 number of Sheikhs and senior officials.

Director-General of RAK Municipality heads a delegation to congratulate
H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi on the Holy Month of Ramadan

His Excellency Munther Mohammed bin Shekar, Director-General of
Ras Al Khaimah Municipality Department headed a delegation who presented to His Highness Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of Ras Al Khaimah. The delegation came to greet His
Highness on the advent of the Holy
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Month of Ramadan in presence of
His Highness Sheikh Mohammed
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah and Chairman or Ras Al Khaimah Executive
Council at Al Diyafah Majlis.
The well-wishers prayed to Almighty 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 maintain good health for both His Highness RAK Ruler and His Highness the
Crown Prince.
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UAE Armed Forces a symbol of loyalty and giving: RAK Ruler

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, said
that the UAE Armed
Forces has proven that
it can protect the country 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, “Today, 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, belonging, 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 efficiency, while working in all situations and conditions.
Our personnel have proven their merit and profes-
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sionalism, whether by helping others or in international
peace and security operations
in areas of conflict, wars and
disasters, presenting an honorable 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 martyrs, who defended the country by standing against its
aggressors, highlighting the bravery of the UAE’s military 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 concluded.
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His
Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council
Member and Ruler
of Ras Al Khaimah, received Peter
Klaas, Ambassador
of the Kingdom
of Belgium to the
UAE who presented to His Highness
upon receiving his
new duties.
His
Highness
the Ruler of Ras
Al Khaimah welcomed the Ambassador and wished
him success in the performance of
his duties, thus enhancing the relations of cooperation between the
UAE and the Kingdom of Belgium.
It is noteworthy that 116 Belgian

His
Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council
Member and Ruler
of Ras Al Khaimah, received Serif
Mujkanovic, the
new
Ambassador of Bosnia and
Herzegovina
to
the UAE.
H.H.
Sheikh
Saud bin Saqr Al
Qasimi welcomed
the Bosnian Diplomat and wished
him success in
his mission of en-
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RAK Ruler receives
Belgium Ambassador

companies specialized in the fields
of administrative and technical
consulting and marketing as well
as general trading and investment
companies are based in the Emirate 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.

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

His
Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah, opened
Sheikh Sultan bin
Saqr Al Qasimi
Mosque.
Located in the
Nakheel busy area,
the mosque, which
accommodates
3,200 worshipers
and comprises a
dedicated female
prayer room for
up to 380 women,
is a unique architecture piece of Ottoman Art and Designs.
His Highness the Ruler of Ras Al
Khaimah praised the interest, support and patronage of the UAE under the leadership of His Highness
President Sheikh Khalifa bin Zayed

Al Nahyan, His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 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 admiration 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, highlighted the key role Emirati youth
play in delivering the UAE’s future

and reinforcing its international stature, 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-

RAK Ruler attends graduation of 429 HCT students
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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 citizens to shape the country’s future, lead
its comprehensive development, and
accomplish many national achievements, due to the country’s support
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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 intelligence, and supply national economic
sectors with qualified workers with the
required scientific, applied and technological skills,” H.H. Sheikh Saud

added then congratulated the graduates and wished them luck and success
in serving their country.
On the sidelines of the graduation, attended by Nasser bin Thani
Al Hamli, Minister of Human Resources and Emiratization, Dr. Abdullatif 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.

RAK Ruler pardons 306 inmates ahead of Ramadan

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 institutions in the Emirate, on the advent of the Holy Month of
Ramadan.
The decision reflects H.H. Sheikh Saud's keenness in giving 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 necessary measures to carry out H.H. the Ruler's decision in coordination 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 become active members of society, and to give pardoned inmates an opportunity to start a new life, and ease the suffering
of their families.

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 issued a resolution appointing the board
of directors of Ras Al Khaimah Sports
and Cultural Club, chaired by Dr. Abdul 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
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Al Abbar, Mohammed Ali Hammadi,
Sheikha Mohammed Al Khatri, Sultana 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 approved by majority voting, and in case

of a tie vote, the president will cast the
deciding vote or chairperson, the resolution 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 responsible for approving its annual
budget.
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RAK Crown Prince and Abdullah bin Zayed
attend forum on Emirati War Heroes

The Federal Youth
Authority organized
Fakher (Arabic for
Pride) Forum under the
patronage of His Highness Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme Commander of
the UAE Armed Forces.
In the presence 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, and H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister
of Foreign Affairs and International
Cooperation. The first-ever Fakher
forum saw Emirati war heroes narrate 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 introductory 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 potential of youth and is working every
day for preparing national generations loving and sacrificing for their
homeland,” Her Excellency added.
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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 initiatives 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 Nahyan; Chairman of the UAE National
Service and Reserve Authority;
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr Al
Qasimi, Chairman of the RAK Petroleum Authority, and Sheikh Zayed
bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan.
Attending the meeting as well

were Ahmed Jumma Al Zaabi, Minister of the Federal Supreme Council at the Ministry of Presidential
Affairs; Dr. Anwar bin Mohammed
Gargash, Minister of State for Foreign 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 Development; Hessa Essa Buhumaid, Minister 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 Nusseibeh, Minister of State; Sarah bint
Yousif Al Amiri, Minister of State
for Advanced Sciences; and a number of Sheikhs and ministers along
with more than 500 national service
recruits and young delegations from
across the Emirates.
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UAE Armed Forces are a source of pride and glory: RAK CP

His Highness Sheikh
Mohammed bin Saud bin
Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah 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, marking 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 President Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, Supreme Commander
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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 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 excellent 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 unification of the armed forces is a
national fence capable of protecting 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 Highness 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 brothers 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 participation 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 circumstances, and the most impressive
tournaments and sacrifices in the
arena of the heroism and honor.
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RAK CP receives Ramadan well-wishers

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr

baa, Operations Manager - Emirates regions- and a

Chairman of Ras Al Khaimah Executive Council, re-

The Well-wishers prayed to Allah Almighty to

Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and
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 delegation headed by Dr. Abdullah Ahmed Al Noaimi, Di-

number of government agencies in the Emirate.

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 Sciences, Sheikh Mohammed Bin Kayed Al Qasimi,
Head of Economic Development Department, Sheikh

Marwan bin Abdul Malik bin Kayed Al Qasimi,

rector of the Region. A delegation from Saqr Port

Sheikh Arhamah bin Saud bin Khalid Al Qasimi, Di-

Company headed by Nasser Al Bustami, General

Prince’s, Sheikh Mohammed bin Saud bin Khalid Al

received the National Ambulance delegation headed

Fawaz Abdullah bin Juma, Special Secretary of His

ficer of the National Ambulance, and Fahad Bu Ra-

the receptions.

Authority, Steven Rock Company and RAK Rock

rector of the Media Section of Ras Al Khaimah Crown

Manager of the two companies. H.H. RAK CP also

Qasimi and a number of sheikhs. His Excellency

by H.E. Ahmed Saleh Al Hajri, Chief Executive Of-

Highness the Ruler of Ras Al Khaimah also attended
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H.E. Munther Mohammed bin Shaker
receives Pakistani Consul

His
Excellency
Munther Mohammed
bin Shaker, DirectorGeneral of Ras Al
Khaimah Municipality
Department received at
his office the new Pakistani 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 performing his new duties,
thereby contributing to
consolidating existing
relations and promoting
cooperation in various fields.
During the meeting, the two parties 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 Municipality. The Pakistani Consul hailed

the deep bilateral relations between
the UAE and his country. Praising
the comprehensive cultural renaissance witnessed by the UAE in all
fields.

Director-General of RAK Municipality
receives Bangladeshi Consul

His
Excellency
Munther Mohammed
bin Shaker, DirectorGeneral of Ras Al
Khaimah Municipality Department received at his office
the new Bangladeshi
Consul to the country, who came to greet
His Excellency.
The Director-General of the Municipality welcomed the
Consul, wishing him
a pleasant stay. During the meeting, the
two parties discussed
enhancing the bonds
of cooperation at various levels,
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consolidation and strengthening of
relations.

A number of Administration Directors attended the reception.
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Public Health Administration at RAK Municipality
inaugurates UAE Food Bank

Public Health
Administration
at Ras Al Khaimah
Municipality Department
inaugurated the
first UAE Food
Bank
Branch.
This inauguration comes within the framework
of supporting the
general
directions and policies
of the country
and the Emirate
in preserving the
environment by
reducing
food
waste, redistributing, 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 inauguration ceremony, His Excellency
Munther Mohammed bin Shaker,
Director-General of Ras Al Khaimah Municipality Department stated:
“We are proud to announce the
launch of UAE Food Bank Initiative 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 Member 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.
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We are pleased to confirm that Emirates 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 Hajri, Director-General of Dubai Municipality 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 working to consolidate UAE identity associated 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 outstanding 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 conjunction 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 efficiently store, package and distribute
excess fresh food from hotels, restaurants and supermarkets.
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Abu Dhabi Food Control Authority visits Veterinary
Quarantine at Ras Al Khaimah Airport
From the principle of cooperation and benefit
from pilot and distinct experiences
through
benchmarking in order
to develop food
control
system
and to ensure the
safety of livestock
within the country.
Public Health
Administration
received a delegation from Abu
Dhabi Food Control Authority who
visited Veterinary Quarantine at
Ras Al Khaimah International Airport.
The delegation was briefed on
the organizational structure of Public Health Administration, its most
important functions and responsibilities and the services provided
by Veterinary Control and Services
Section at ports, slaughterhouses
and the markets.

ronment. The delegation was also
briefed on the work mechanism
of the Quarantine and the role assigned to each section for the procedures 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 importance of compliance with safety
requirements to achieve food security in parallel with economic benefits, instead of focusing on punishment and prosecuting violators. It
is worth mentioning that the awareness is growing significantly in the
food establishments who began to
adhere to the requirements of security and safety.

The visiting delegation was escorted
to the Veterinary
Quarantine at Ras
Al Khaimah International Airport. As
it is, the most modern port created to
import live animals.
The Quarantine was
designed and constructed according
to the standards of
Ministry of Climate
Change and Envi-
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Quality Assurance Program for Building
Materials in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Municipality Department
initiated a technical
scientific reference for
construction
professionals, in line with international and regional
standards and local conditions, ensuring having free-defect building
materials, the safety of
facilities,
improving
buildings
efficiency,
increasing building life
and minimizing building maintenance.
Accordingly, Ras Al
Khaimah
Municipality organized a coordination 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 concerned specialists from Abu Dhabi
Quality and Conformity Council,
Dubai Central Municipality Laboratory, Emirates Standardizations
and Metrology Authority, Ministry of Infrastructure Development,
American University in Ras Al
Khaimah, and a number
of advisory offices, contracting companies and
prefabricated concrete
factories operating in
Ras Al Khaimah.
The workshop was
presented Dr. Ehab
Nasr El Din Ahmed,
Chief Architect, Buildings Management-Permits Section at Ras Al
Khaimah Municipality,
where one of the most
important things was
put forward the program
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proposed by the Municipality for
the quality assurance of building
materials in the Emirate. Including
the stages of achieving the comprehensive quality of ready-made concrete 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 detailed 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 readymade 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.
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RAK Municipality participates in

Recruitment Exhibition at AURAK

Ras Al Khaimah Municipality
Department
participated in the exhibition, which was held at the
American University in
Ras Al Khaimah under the
patronage and organization
of the Human Resources
Department.
A number of government entities attend the
exhibition, including Ras
Al Khaimah Municipality Department and Ras
Al Khaimah Chamber of
Commerce and Industry,
And RAK Protocol, Investment and Development Office, Environmental Protection 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 Authority and Emirates Foundation for Youth Development.

Blood Donation Campaign at RAK Municipality

In accordance with the
directions of His Excellency Munther Mohammed
Bin Shaker, Director-General of RAK Municipality, to strengthen the relation between employees
and other entities within
the Emirate and coinciding with the Year of Tolerance, 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
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blood in order to save other’s lives.
It is worth mentioning that the
campaign bus was well equipped
with all necessary medical equipment to donate and follow-up the

cases of donors afterwards. The
Blood Bank appreciated the response of both staff and customers,
stressing the importance of donation for both individual and society.
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RAK Municipality organizes explanatory
workshop on Permitting System

As part of the ongoing efforts of Ras
Al Khaimah Municipality Department
to develop systems
related to the construction sector and
its keenness to coordinate its efforts
with strategic partners involved in the
process of issuing
building permits to
facilitate the licensing process. RAK
Municipality
organized an explanatory 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 Federal Electricity & Water Authority
(FEWA) on the unified electronic
Permitting System currently in
force. The period of waiting for the

client’s transactions will be activated on all licenses. The Self-cancellation 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.

Introductory Workshop on ISO 45001:
Occupational Health and Safety

Ras Al Khaimah
Municipality
Department-Corporate
Development Office
organized an introductory
workshop
on ISO 45001: Occupational
Safety
and Health (OH&S),
in the presence of
Director-General of
the Department and a
number of Administration Directors and
Sections Heads.
Thabet
Shamia,
Training Manager at
BSI Middle East and
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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 performance. The lecturer also responded
to many questions and inquiries.

velopment. At the end of the work-

During the workshop, the subject

of providing a unified health and
safety system for all administrations running under the department
regardless of their size or work nature was discussed in accordance
with legislation and laws, ensuring
avoiding work losses to proactively maximize professional safety
and risk management and stimulate
continuous improvement and de-

Ramadan is a blessed month
of mercy, forgiveness and worship. Where Muslims draw
closer and near to Allah by following his orders and avoiding
intentions.
Ras Al Khaimah Municipality
Department-Corporate Communications Office organized
‘Welcome Ramadan’ event to
mark the advent of the Holy
Month of Ramadan. The event
included distributing symbolic
gifts to RAK Municipality employees 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 & behaviors inherited from our heritage.

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 specifications.

Corporate Communications Office organizes
‘Welcome Ramadan Initiative’
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