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Congratulations to 

H.H Sheikh 

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

50 years For the Country 
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٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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مـــوز ة   ال�ســـويــدي

الرتجمة

اآمنـــــة علــي املحــــــــــيـا

الأر�شفة والتن�شيد والتن�شيق

خلود را�شـد املزروعـــي

اأمانــي �شـعــيد النعــيـمي

عبــد العــزيـــز كـــــــــرم

�شـــــعود عمر الزعــابـــي

الت�ش�ير

�ســـاكـــر

munrakae
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ف�ضاء للتعبري .. ف�ضاء لالعتزاز

مل يكن �لتفكري يف �خرت�ق �لف�ساء �أمرً� حمدثًا ، فقد كانت توجهات �ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ 

ز�يد - طيب �هلل ثر�ه – و��سحة �سو�ء �أكان ذلك يف �ملو�كبة �حل�سارية �لعاملية �أم يف �الهتمام 

بكل جزء يدفع نحو �لتقدم و�لتطور ، وهذ� مايجعلنا نفتخر د�ئمًا  باحللم �الإمار�تي �لكبري �لذي 

يتحقق مع مرور �الأيام .

�الإم��ار�ت يف  �أن م�سرية  �إىل �لف�ساء هو  �أبناء ز�يد  �ليوم مبنا�سبة و�سول  �أن يقال  وما ميكن 

�الإجناز و�ملو�كبة �حل�سارية م�ستمرة و�أن �سعب �الإمار�ت وبف�سل قيادته �لر�سيدة قد عقد موعدً� 

مع �ل�سم�س ، وطاملا وعد فال بد �أن يكون وفيًا.

ها هو هز�ع �ملن�سوري يغادرنا �إىل �لف�ساء ، لري�سم �سورة �لوطن باأبهى و�أجمل ما تتخيله يد 

ر�سام ماهر .. يغادرنا متوكاًل على �هلل ، وو�ثقًا باأن �الإمار�ت لي�ست �لق�سيدة �ال�ستثنائية لالأر�س 

و�إمنا لعو�مل �لف�ساء �أي�سًا.

ما �أروع تلك �مل�ساعر �لتي ت�سيطر على �سعب �الإمار�ت يف مثل هذه �ملنا�سبات ، �لتي توؤكد موقف 

وتدفعهم خلو�س   ، و�الإجناز  للعطاء  ، وحتفزهم  �لفر�سان  �ل�سباب  بيئة تخدم  توفري  �لقيادة يف 

جتارب علمية تعود على �لوطن بالنفع و�الزدهار و�الإ�سر�ق ..

حتية تقدير و�إكبار لقيادتنا �ملعطاءة ، وحتية �فتخار ل�سباب �الإمار�ت �لذي �أثبت بطوالته يف 

ميادين �حلياة كلها و�سكرً� ل�سعب �الإمار�ت �لويف ..

منذر حممد بن �ضكر

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة : 

رحلة هزاع املن�شوري عالمة تاريخية فارقة يف تاريخ الإمارات

بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك��د 

�سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم 

مت�سي  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �خليمة  ر�أ���س 

مكانتها  تعزيز  نحو  ثابتة  بخطى  ق��دم��ًا 

�لعلوم  ك��دول��ة ر�ئ���دة يف جم��ال  �ل��دول��ي��ة 

خالل  من  �مل�ستقبل  و��ست�سر�ف  و�ملعرفة 

�مل�ساركة يف �سباق ��ستك�ساف �لف�ساء وفق 

روؤية �ساملة وبرنامج وطني طموح.

وق����ال ���س��اح��ب �ل�����س��م��و ح��اك��م ر�أ����س 

اخليمة “�إن �نطالق مهمة هز�ع �ملن�سوري 

كاأول ر�ئد ف�ساء �إمار�تي ي�سل �إىل حمطة 

�لف�ساء �لدولية تعد عالمة تاريخية فارقة 

يف تاريخ �لدولة وحلظة فخر و�عتز�ز لكل 

نحو  �لوطن  الأبناء  نوعية  وقفزة  �إمار�تي 

يف  �ل��دول��ة  مكانة  من  يعزز  جديد  ع�سر 

�سباق علوم �لف�ساء و��ستك�سافه”.

حلظات  �ليوم  “ع�سنا  �سموه  و�أ�ساف 

نرى حلم وطموح  ونحن  و�العتز�ز  �لفخر 

�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 

بدخول  حقيقة  ي�سبح  ثر�ه”  �هلل  “طيب 
�أو�سع  من  �لف�ساء  ع�سر  �الإم���ار�ت  دول��ة 

�ملن�سوري  هز�ع  �أبنائها  وب�سو�عد  �أبو�به 

�الإمار�ت  برنامج  �لنيادي �سمن  و�سلطان 

لرو�د �لف�ساء �لذي �أطلقه �ساحب �ل�سمو 

نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

�ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  “رعاه �هلل”  دبي 

حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة �لذي 

جاء ليج�سد �إميان �لقيادة باأبناء �الإمار�ت 

من  جديد  ف�سل  �إ�سافة  على  وقدرتهم 

�ال�ستثنائية  �الإجن�����از�ت  ق�سة  ف�سول 

ل����الإم����ار�ت وط��م��وح��ه��ا �ل����ذي ال ي��ع��رف 

�مل�ستحيل”.

�للحظة  ه��ذه  �ستظل   “ �سموه  وت��اب��ع 

ل�سباب  وفخر  �إل��ه��ام  م�سدر  �لتاريخية 

ع��ام  ب�سكل  �ل��ع��رب��ي  و�ل��وط��ن  �الإم�����ار�ت 

تعرب  �لقادمة  لالأجيال  خ��ال��دة  و�ستبقى 

عن �إر�دة �لقيادة �لر�سيدة و�ل�سعب �لويف 

�ملخل�س لقيم وطموح ز�يد و�للبنة �الأوىل 

خو�س  نحو  كبري  وعلمي  وطني  مل�سروع 

بد�أ  �أ���س��ر�ره  و��سكت�ساف  �لف�ساء  غمار 

�أول  �إنطالق  و�ليوم  �سات  خليفة  باإطالق 

�الأمل  م�سبار  وغ��دً�  �إم��ار�ت��ي  ف�ساء  ر�ئ��د 

ال�ستك�ساف �ملريخ”.

وقال �ساحب �ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة 

و�لتربيكات  �لتهاين  بخال�س  نتقدم   “
ملقام �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 

و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 

جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�ساحب 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�الأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 

�ل�سيوخ  �ل�سمو  و�أ�سحاب  �مل�سلحة  للقو�ت 

حكام �الإمار�ت و�سعب �الإمار�ت على هذ� 

�الإجناز �لتاريخي”.



 العدد: 509 - 10/ 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

5

األخبار

m u n r a k a e

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل رئي�س اإقليم زجنبار

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن 

�سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم 

ر�أ�س �خليمة يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر 

�ل�سيخ حممد بن  بن حممد بح�سور �سمو 

ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود 

�خليمة ، معايل �لدكتور علي حممد �سني 

رئي�س �إقليم زجنبار يف جمهورية تنز�نيا، 

و�لوفد �ملر�فق له.

و ن��اق�����س ���س��اح��ب �ل�����س��م��و ح��اك��م 

�للقاء  خ��الل  �ل�سيف  م��ع  �خليمة  ر�أ����س 

�الهتمام  ذ�ت  �مل��و����س��ي��ع  م��ن  جمموعة 

�لتعاون  عالقات  تعزيز  بهدف  �مل�سرتك 

و�القت�سادية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  يف 

�لطرفني  م�سالح  يخدم  مبا  و�ل�سياحية 

�لق�سوى  �ال�ستفادة  كنهما من حتقيق  وميمُ

من �الإمكانات و�لطاقات �لتي يتمتعان بها.

�سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أ���س��اد 

�لقوية  ب��ال��ع��الق��ات  �لقا�سمي  �سقر  ب��ن 

�الإم���ار�ت  دول���ة  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  و�لتاريخية 

مع  خا�س  ب�سكل  �خليمة  ور�أ����س  عمومًا 

�لعمل  �سرورة  �إىل  م�سريً�  �إقليم زجنبار، 

�إىل  ودفعها  �لعالقات  ه��ذه  تطوير  على 

�لفر�س  الغتنام  و�أرح��ب  �أو�سع  م�سار�ت 

�ملو�تية يف خمتلف �ملجاالت مبا ي�سهم يف 

�لتجارية  و�لرو�بط  �ال�ستثمار�ت  ت�سجيع 

بني �لطرفني.

وم���ن ج��ان��ب��ه، ع��رب م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور 

وتقديره  �سكره  بالغ  عن  �سني  حممد  علي 

�خليمة،  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�سمو  ل�ساحب 

بني  �لتي جتمع  �لعالقات  قوة  على  موؤكدً� 

�جل��ان��ب��ني، وم��ع��رب��ًا ع��ن ح��ر���س حكومة 

زجن���ب���ار ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ ه����ذه �ل�����س��ر�ك��ة 

�لعديد  لت�سمل  وتطويرها  �ال�سرت�تيجية 

من �لقطاعات.

�ل��ذي  �ل���دور  على  معاليه  �أث��ن��ى  كما 

�خليمة  ر�أ����س  “غاز  �سركة  ب��ه  ت�سطلع 

من  �نطالقًا  وذل��ك  �ملحدودة”،  زجنبار 

و�لغاز،  �لنفط  لقطاعي  �لكبرية  �الأهمية 

هذ�  ب���اأن  �ل��ر����س��خ��ة  قناعته  ع��ن  م��ع��رب��ًا 

من  و�الإن��ت��اج  �لتنقيب  جمايل  يف  �لتعاون 

�لقادرة  �لفر�س  من  �لعديد  �إيجاد  �ساأنه 

على �الإ�سهام يف دعم جهود �لتنمية يف كل 

من زجنبار ور�أ�س �خليمة.

وحتظى ر�أ�س �خليمة برو�بط متينة مع 

�إقليم زجنبار تمُوجت بتوقيع هيئة غاز ر�أ�س 

“غاز  �لدولية  �سركتها  خالل  من  �خليمة 

�تفاقية  ر�أ�س �خليمة زجنبار �ملحدودة”، 

مع  و�ل��غ��از  �لنفط  الإن��ت��اج  م�سرتك  تعاون 

حكومة زجنبار يف �أكتوبر من �لعام 2018، 

على  �ل�سركة  ح�سلت  �التفاقية  وبح�سب 

يف  و�لغاز  �لنفط  و�إن��ت��اج  �لتنقيب  حقوق 

�الأوىل  �التفاقية  هذه  وتعد  بيمبا،  منطقة 

�ملتمتع  �الإق��ل��ي��م  يوقعها  �لتي  نوعها  م��ن 

تنز�نيا  جمهورية  �سمن  �لذ�تي  باحلكم 

�لنفط  ع��ن  �لتنقيب  ق��ان��ون  �إق���ر�ر  عقب 

و�لغاز يف �لعام 2016.

ح�سر �للقاء �ل�سيخ خالد بن �سعود بن 

�إد�رة  رئي�س جمل�س  نائب  �لقا�سمي  �سقر 

�سقر  و�ل�سيخ  و�لتطوير،  �ال�ستثمار  مكتب 

جانب  �إىل  �لقا�سمي،  �سقر  بن  �سعود  بن 

ع��دد كبري م��ن م���در�ء �ل��ع��م��وم و�مل���در�ء 

وهيئات  دو�ئ���ر  خمتلف  م��ن  �لتنفيذيني 

حكومة ر�أ�س �خليمة.
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��ستقبل �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ �سعود 

�لقا�سمي  �سقر  بن 

ع�������س���و �مل���ج���ل�������س 

ر�أ�س  حاكم  �الأعلى 

ق�سر  يف  �خل��ي��م��ة 

م��دي��ن��ة  يف  ���س��م��وه 

���س��ق��ر ب����ن حم��م��د 

�سعادة نفديب �سينغ 

���س��ف��ري   ، �����س����وري 

 ، �لهند  جمهورية 

لل�سالم  ق��دم  �ل��ذي 

على �سموه مبنا�سبة 

عمله  مهام  �نتهاء 

لدى �لدولة.

�ساحب  و�أعرب 

�ل�سمو حاكم ر�أ�س �خليمة عن �أمنياته لل�سفري بالتوفيق و�لنجاح 

�لعالقات  تعزيز  دوره يف  مثنيًا على   ، �مل�ستقبلية  يف مهام عمله 

خالل  كافة  �ملجاالت  يف  و�لهند  �الإم��ار�ت  بني  �ملتميزة  �لثنائية 

�لفرتة �لتي ق�ساها يف �لدولة.

������س����ت����ق����ب����ل 

�ل�سمو  ���س��اح��ب 

بن  �سعود  �ل�سيخ 

�لقا�سمي  �سقر 

ع�����س��و �مل��ج��ل�����س 

�الأع�����ل�����ى ح��اك��م 

ر�أ���������س �خل��ي��م��ة  

�سموه  ق�����س��ر  يف 

بن  �سقر  مبدينة 

حم���م���د ���س��ع��ادة 

������س�����ري ف���ي���ب���ول 

�ل��ق��ن�����س��ل �ل��ع��ام 

�لهند  جلمهورية 

و�ملناطق  دب��ي  يف 

و�لوفد  �ل�سمالية 

�ملر�فق له.

�سعادة  م��ع  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�سمو  �ساحب  ناق�س  و 

�لقن�سل �لعام جلمهورية �لهند جملة من �ملو��سيع �لهادفة �إىل 

تعزيز �لعالقات �القت�سادية و�لتجارية �ملتنامية بني ر�أ�س �خليمة 

و�لهند يف خمتلف �ملجاالت.

و �أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي �أن ر�أ�س 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل ال�شفري الهندي

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل الهندي
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مع  �القت�سادية  عالقاتها  وتعزيز  بناء  �إىل  د�ئمًا  ت�سعى  �خليمة 

خمتلف �لدول ويف �لقطاعات كافة م�سريً� �إىل حر�س �الإمارة على 

توفري بنية حتتية متطورة مدعومة باإطار ت�سريعي متكامل لتي�سري 

ممار�سة �الأعمال.

�جلانبني  بني  �لبينية  �لتجارة  تعزيز  �سبل  �للقاء  تناول  و 

ذ�ت  �لقطاعات  يف  و�لتعاون  �القت�سادية  �ل�سر�كات  وتر�سيخ 

�ل�سركاء  مقدمة  يف  تاأتي  �لهند  و�أن  ال�سيما  �مل�سرتك  �الهتمام 

�لتجاريني الإمارة ر�أ�س �خليمة.

غري  �لتجارة  حجم  يف  متقدمة  مرتبة  حتتل  �لهند  �أن  يذكر 

�لنفطية مع ر�أ�س �خليمة و يعمل باالإمارة �أكرث من 3500 �سركة 

هندية.

ويل عهد راأ�س اخليمة : طموح زايد وقيادة الدولة يعانق الف�شاء اليوم

ه��ن��اأ ���س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 

�لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن 

�لقيادة  �خليمة  ر�أ�س  عهد  ويل 

�لر�سيدة للدولة بقيادة �ساحب 

ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�لدولة »حفظه  �آل نهيان رئي�س 

�ل�سيخ  �ل�سمو  و���س��اح��ب  �هلل« 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 

رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 

و�ساحب  �هلل«  »رع��اه  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 

للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

�مل�سلحة على هذ� �الإجناز �لتاريخي �لكبري 

�إمار�تي  ف�ساء  ر�ئد  �أول  بانطالق  �ملتمثل 

�لف�ساء  حم��ط��ة  �إىل  �مل��ن�����س��وري  ه���ز�ع 

والأبناء  لنا  كبري  �إنه فخر  ..وق��ال  �لدولية 

و�سعب �الإمار�ت و يدل على تقدم وطننا يف 

ميادين �لعلم و�البتكار و�لتكنولوجيا ومن 

�سمنها علوم �لف�ساء.

�أن  ر�أ���س �خليمة  و�أك��د �سمو ويل عهد 

دولتنا وهي تخطو نحو ��ست�سر�ف �مل�ستقبل 

مب�ساركة �أول ر�ئد ف�ساء �إمار�تي يف رحلة 

حمطة  15” �إىل  �أم.�أ���س  “�سويوز  مركبة 

�لف�ساء �لدولية �لتي �نطلقت �ليوم يف 25 

من �سبتمرب �إىل عامل �لف�ساء ت�سطر �ليوم 

�إجن��ازً� ر�ئ��دً� يف قطاع حيوي وهي بذلك 

توؤكد قدر�ت �سباب �الإمار�ت على حتقيق 

�لريادة ولو يف �لف�ساء لتثبت ر�سوخ نهجها 

و�آف��اف��ه��ا  �مل��ج��االت  ومت��ي��زه��ا يف خمتلف 

�مل�ستقبلية وقال �سموه �إن طموح ز�يد يعانق 

له  �ملغفور  �لوطن  موؤ�س�س  حلم  و  �لف�ساء 

�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل 

حتقق  قد  �لر�سيدة  قيادتنا  و�ح��الم  ث��ر�ه 

�لف�ساء  ر�ئد  �الم��ار�ت  �بن  وهاهو  �ليوم 

هز�ع �ملن�سوري يغزو ويعانق �لف�ساء من 

�ل�سحر�ء لنفاخر به بني �الأمم و�ل�سعوب 

وم�ستقبل  �أف�سل  لغد  تعمل  “فاالإمار�ت 

يرتكز على ��سا�س علمي ر��سخ 

لتثبت  �ل��ف�����س��اء  ال���س��ت�����س��ر�ف 

يف  �ال�ستثمار  �أن  �أجمع  للعامل 

�لهدف  هو  و�الأج��ي��ال  �الإن�سان 

�الأ�سمى نحو �مل�ستقبل ، لتو��سل 

تبووؤها  نحو  م�سريتها  دولتنا 

�أعلى �ملر�تب يف �ستى �ملجاالت 

ه��ذ�  �الإم�����ار�ت  دول��ت��ي  فهنياأ 

�الإجناز �لتاريخي”.

�خليمة  ر�أ���س  عهد  �سمو ويل  و�أ�ساف 

�لتاريخي  �حل���دث  ب��ه��ذ�  ف��خ��ورون  �إن��ن��ا 

با�سمها  �الإم���ار�ت  ت�سجله  �ل��ذي  �لعاملي 

متمنيًا  ذهب  من  باأحرف  �لعرب  وبا�سم 

�ملن�سوري  ه��ز�ع  �لف�ساء  ل��ر�ئ��د  �سموه 

و�سواًل �ساملًا وعودً� حميدً� �إىل �أر�س �لوطن 

�الإم����ار�ت  �سعب  وع��ز  فخر  معه  ح��ام��اًل 

ب��ه��ذ� �الإجن����از �لكبري  �ل��ع��رب��ي  و�ل��ع��امل 

م�سريً� �سموه �إىل �أن �لتاريخ �سي�سطر ��سم 

�ملن�سوري  هز�ع  �الإمار�تي  �لف�ساء  ر�ئد 

يف �سجله بحروف من نور كاأول ر�ئد ف�ساء 

ينطلق �إىل حمطة �لف�ساء �لدولية..
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شتقبل جمل�س اإدارة نادي اجلزيرة احلمراء الريا�شي

بن  �سعود  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �طلع 

على  �خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سقر 

ب��ر�م��ج وخ��ط��ط و�أن�����س��ط��ة ن����ادي �جل��زي��رة 

�ملرحلة  خ��الل  �لريا�سي  �لثقايف  �حل��م��ر�ء 

..مثنيًا  و�لريا�سي  �لثقايف  للمو�سم  �لقادمة 

�لرئي�س  يبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود  على  �سموه 

و�الأع�����س��اء م��ن �أج���ل �الرت��ق��اء ب��ال��ن��ادي يف 

�ملحافل �لثقافية و�لريا�سية و�الجتماعية �لتي 

تقام يف ربوع �لوطن.

ج���اء ذل���ك خ���الل ����س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه يف 

�لديو�ن �الأمريي جمل�س �إد�رة نادي �جلزيرة 

حممد  برئا�سة  �لثقايف  �لريا�سي  �حل��م��ر�ء 

حميد�ن �لزعابي رئي�س جمل�س �الإد�رة.

بن  �سقر  بن  جمال  �ل�سيخ  �للقاء  ح�سر 

�سلطان �لقا�سمي، رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة 

ل�سباق �لهجن يف ر�أ�س �خليمة و�ل�سيخ �رحمه 

�لق�سم  مدير  �لقا�سمي  خالد  بن  �سعود  بن 

ر�أ�س �خليمة  �سمو ويل عهد  ملكتب  �الإعالمي 

و�ل�سيخ حممد بن �سعود بن خالد �لقا�سمي.

�أهمية  ر�أ�س �خليمة  �سمو ويل عهد  و�أكد 

تعاون وحر�س �الأع�ساء على حتقيق �الأهد�ف 

�جلماعية  ب��االأل��ع��اب  �لنهو�س  يف  �ملن�سودة 

و�لفردية للنادي �إىل جانب �جلو�نب �لثقافية 

�إىل  �سموه  ..م�����س��ريً�  وغ��ريه��ا  و�الجتماعية 

���س��رورة �اله��ت��م��ام و�ل��رع��اي��ة لفئة �مل��ر�ح��ل 

�لتي  �الأ�سا�سية  �لقاعدة  باعتبارها  �ل�سنية 

حتتاج  �لتي  �لريا�سية  �ملو�هب  منها  تنطلق 

ويل عهد راأ�س اخليمة يتفقد �شري العمل يف دائرة التنمية القت�شادية

ت��ف��ق��د ���س��م��و 

�ل�������س���ي���خ حم��م��د 

ب�����ن ����س���ع���ود ب��ن 

�لقا�سمي  ���س��ق��ر 

ر�أ�����س  ع��ه��د  ويل 

�خل���ي���م���ة رئ��ي�����س 

�لتنفيذي  �ملجل�س 

����س���ري �ل���ع���م���ل يف 

د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�القت�سادية. 

ر�ف����ق ���س��م��وه 

عبد�هلل  ..�ل�سيخ 

ب�����ن ح���م���ي���د ب��ن 

�لقا�سمي  عبد�هلل 

رئ����ي���������س م��ك��ت��ب 

و�ل�سيخ  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �ل�سمو  �ساحب 

مدير  �لقا�سمي  خ��ال��د  ب��ن  �سعود  ب��ن  �رح��م��ه 

ر�أ���س  عهد  ويل  �سمو  ملكتب  �العالمي  �لق�سم 

خالد  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  و�ل�سيخ  �خليمة 

دروي�س  ب��ن  يو�سف  �أح��م��د  و�سعادة  �لقا�سمي 

حكومة  يف  �ل�سعادة  مركز  عام  مدير  �لنعيمي 

راأ�س اخليمة.

وكان يف ��ستقبال �سموه.. �ل�سيخ حممد بن 

كايد �لقا�سمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

�لنقبي  �ل�سايب  عبد�لرحمن  �لدكتور  و�سعادة 

و�ل�سيد  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  عام  مدير 

بالوكالة،  �لعام  �ملدير  نائب  �ملحمود  حممد 

�لتنمية  ب��د�ئ��رة  �الأع��م��ال  تطوير  �إد�رة  مدير 

�القت�سادية وعدد من �مل�سوؤولني.

و�طلع �سموه خالل �لزيارة على �سري �لعمل 

 ، �لرت�خي�س  ب���اإج���ر�ء�ت  �ملتعلقة  �خل��دم��ات 

و�خلدمات  و�الخت�سا�سات  �لتجارية  و�لرقابة 

�لتي توفرها للعمالء من خالل خدمتها �ملتميزة 

��سرت�تيجية  عليها  ت�ستمل  �ل��ت��ي  و�أه��د�ف��ه��ا 

يف  و�أق�سامها  موظفيها  �أد�ء  لتطوير  �ل��د�ئ��رة 

ملمو�س  عملي  و�قع  �إىل  �لروؤية  وترجمة  �لعمل 

.. ك��م��ا �ط��ل��ع ���س��م��وه ع��ل��ى م�����س��اري��ع �ل��د�ئ��رة 

تت�سمن  �لتي  و�أجندتها  �مل�ستقبلية  �القت�سادية 

�لتي  �مل�ساريع  تنفيذ هذه  �آليات وفرتة ومر�حل 

ت�ساهم ب�سكل �أكرب يف �القت�ساد �لوطني للدولة. 

ر�أ���س  حكومة  ح��ر���س  �إىل  �سموه  و�أ���س��ار 

�ل�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء  �خليمة 

�ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 

�الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة على مو��سلة م�سرية 

جلميع  �لدعم  و�سائل  خمتلف  وتقدمي  �لتنمية 

بيئة  بناء  بهدف  �ملحلية  و�لدو�ئر  �لقطاعات 

يف  �الأف����ر�د  خمتلف  تخدم  ومثالية  متكاملة 

م�ستمرة  �لتنمية  م�سرية  �أن  موؤكدً�   .. �الإم��ارة 

وت�ستفيد  �ملحيطة  �لتغري�ت  تو�كب  �أن  ويجب 

�لعمل  ���س��ري  �حل��دي��ث��ة يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ن 

الخت�سار �لوقت و�الإ�سر�ع يف تقدمي �خلدمات.

و�أك������د ���س��م��و ويل ع��ه��د ر�أ�������س �خل��ي��م��ة 

�خل��دم��ات  و�أف�����س��ل  �أرق���ى  ت��وف��ري  �أهمية  على 

للم�ستثمرين و�ملتعاملني و�جلمهور.
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ت�سقل  خا�سة  لرعاية 

قدر�تها  وتنمي  مو�هبها 

ع��ل��ى �أ���س�����س ري��ا���س��ي��ة 

�سليمة.

وم���ن ج��ان��ب��ه �أ���س��اد 

�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

�حلمر�ء  �جلزيرة  نادي 

�ل����ث����ق����ايف �ل���ري���ا����س���ي 

�لذي  بالدعم و�الهتمام 

�ل�سمو  ���س��اح��ب  ي��ول��ي��ه 

�سقر  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ 

�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي 

�الأع����ل����ى ح���اك���م ر�أ�����س 

�سمو  وم��ت��اب��ع��ة  �خل��ي��م��ة 

�سعود  بن  حممد  �ل�سيخ 

ب���ن ���س��ق��ر �ل��ق��ا���س��م��ي 

�خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل 

للريا�سة و�لريا�سيني يف �الإمارة عامة ونادي 

حر�س  مثمنًا   .. خا�سة  �حل��م��ر�ء  �جل��زي��رة 

ملو��سلة  �لريا�سيني  متكني  على  �سموهما 

�سيا�سة �الرتقاء بالنو�حي �لريا�سية و�لثقافية 

كافة.

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شتقبل جمل�س اإدارة جمعية �شيادي الأ�شماك بالإمارة

�سمو   ��ستقبل 

بن  حممد  �ل�سيخ 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود 

�لقا�سمي ويل عهد 

ر�أ�����س �خل��ي��م��ة يف 

�ل��دي��و�ن �الأم��ريي 

رئ��ي�����س و�أع�����س��اء 

ج���م���ع���ي���ة ر�أ��������س 

�لتعاونية  �خليمة 

ل�سيادي �الأ�سماك 

خليفة  ب��رئ��ا���س��ة 

�مل����ه����ريي رئ��ي�����س 

جمل�س �الإد�رة.

�للقاء  ح�سر 

بن  ج��م��ال  �ل�سيخ 

�سلطان  ب��ن  �سقر 

�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �لقا�سمي، 

و�ل�سيخ  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لهجن  ل�سباق 

�رحمه بن �سعود بن خالد �لقا�سمي مدير 

عهد  ويل  �سمو  ملكتب  �الإع��الم��ي  �لق�سم 

ر�أ�س �خليمة و�ل�سيخ حممد بن �سعود بن 

خالد �لقا�سمي.

و��ستمع �سموه خالل �للقاء �ىل �لعديد 

�ل�سيد  مبهنة  �ملتعلقة  �ملو�سوعات  م��ن 

و�سبل تطوير �خلدمات �ملقدمة لل�سيادين 

�ل�سيد  م��ه��ن��ة  ت��ن��ظ��م  �ل��ت��ي  و�ل���ق���و�ن���ني 

�جلهات  خمتلف  مع  و�لتن�سيق  بالتعاون 

�ملحلية و�الحتادية يف �الإمارة.

وثمن �سموه جهود جمعية ر�أ�س �خليمة 

�جلهات  مع  وتعاونها  �الأ�سماك  ل�سيادي 

�الرت��ق��اء  �سبيل  يف  �الإم���ارة  يف  �ملخت�سة 

�ل�سيادين و�ملحافظة  وتعزيز دور  باملهنة 

على هذه �ملهنة �لعريقة.
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حرم ويل عهد راأ�س اخليمة  املراأة الإماراتية حتظى بدعم واهتمام القيادة الر�شيدة

�أكدت حرم �سمو �ل�سيخ حممد بن �سعود 

�خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سقر  بن 

�ل�سيخة �سيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة 

�الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �إجن����از�ت  �أن  مكتوم  �آل 

بف�سل من �هلل و�هتمام وت�سجيع قيادة �لدولة 

�ستتو��سل ب�سكل �أكرب خالل �ل�سنو�ت �لقادمة 

يف ظل هذ� �لعهد �لز�هر للقيادة �لر�سيدة. 

�آل  ب��ط��ي  ب��ن��ت  �سيخة  �ل�سيخة  وق��ال��ت 

�مل��ر�أة  يوم   « مبنا�سبة  لها  كلمة  يف   - مكتوم 

�الإمار�تية« - �إن �ملر�أة يف دولتنا حتظى بدعم 

�ساحب  بقيادة  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  ورع��اي��ة 

�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل«  »حفظه  �لدولة 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي » رعاه �هلل« 

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب 

�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 

للقو�ت �مل�سلحة و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود 

�الأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  ب��ن 

حاكم ر�أ�س �خليمة و�إخو�نهم �أ�سحاب �ل�سمو 

�أع�ساء �ملجل�س �الأعلى حكام �الإمار�ت حيث 

�لبناء  دوره��ا  ملمار�سة  لها  �لفر�سة  �أتاحت 

�تخاذ  يف  متقدمة  م��و�ق��ع  �إىل  و�سلت  حتى 

و�لنماء  �خل��ري  ط��ري��ق  ب��ال��دول��ة يف  �ل��ق��ر�ر 

و�الزدهار. 

ر�أ�����س �خليمة  ع��ه��د  ح���رم ويل  و�أك����دت 

رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  �أن 

�الحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�س �الأعلى 

ملوؤ�س�سة  �الأعلى  �لرئي�سة  و�لطفولة  لالأمومة 

�لتنمية �الأ�سرية “ �أم �الإمار�ت “ هي �لقدوة 

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شتقبل وفد نادي التعاون الريا�شي

�سمو  ��ستقبل 

�ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود 

عهد  ويل  �لقا�سمي 

يف   ، �خليمة  ر�أ����س 

�ل���دي���و�ن �الأم���ريي 

�لتعاون  ن��ادي  وف��د 

�لريا�سي  �ل��ث��ق��ايف 

ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة 

ع�����ب�����د�هلل ح�����س��ن 

ح����م����اد �ل�����س��ح��ي 

رئي�س جمل�س �إد�رة 

�لنادي. 

و�طلع �سمو ويل 

�خليمة  ر�أ���س  عهد 

خ��الل �ل��ل��ق��اء على 

�ملرحلة  خالل  �لنادي  و�أن�سطة  وخطط  بر�مج 

�لقادمة من �ملو�سم �لريا�سي مثنيًا �سموه على 

�جلهود �لتي يبذلها رئي�س و�أع�ساء �لنادي من 

�لريا�سية  �ل�ساحة  يف  بالنادي  �الرتقاء  �أج��ل 

وي��ع��زز  ي�سهم  مب��ا  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 

د�عيًا  �لنادي  و�ل�سبابية يف  �لريا�سية  �حلركة 

�الهتمام  �إىل  �ملجل�س  و�أع�ساء  رئي�س  �سموه 

�لنادي ، وذلك ببذل �ملزيد من �جلهد  باأبناء 

و�لعطاء بكل �إخال�س خلدمة �أبناء �ملنطقة. 

رئي�س  �ل�سحي  حماد  ح�سن  عبد�هلل  وقام 

جمل�س �إد�رة �لنادي باإهد�ء �سمو �ل�سيخ حممد 

�لفريق  جائزة  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن 

�الأول  �لفريق  حققها  �لتي  �لقدم  لكرة  �ملثايل 

�أندية �لدرجة �الأوىل  لكرة �لقدم على م�ستوى 

للمو�سم 2018 – 2019. 

جمل�س  �خليمة  ر�أ�س  عهد  ويل  �سمو  وهناأ 

�لفريق  حققه  ما  على  �لنادي  ومنت�سبي  �إد�رة 

على  بح�سوله  �إجن��از  من  �لقدم  لكرة  �الأول 

�سباب  يحققه  م��ا  جانب  �إىل  �مل��ث��ايل  �لفريق 

�لنادي من �إجنار�ت خمتلفة يف كافة �الألعاب.

من جانبه ثمن رئي�س جمل�س نادي �لتعاون 

�ساحب  يوليه  �ل��ذي  �لكبري  �لدعم  �لريا�سي 

ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو 

ر�أ�س �خليمة و�سمو ويل  �الأعلى حاكم  �ملجل�س 

عامة  �الإم��ارة  يف  و�لريا�سيني  للريا�سة  عهده 

ولنادي �لتعاون خا�سة مما �ساهم ب�سكل كبري 

يف تطوير خمتلف �جلو�نب �لثقافية و�لريا�سية 

كان  �إجن���از�ت  م��ن  حتقق  م��ا  �أن  �إىل  م�سريً� 

�الأجهزة  �لو�حد بني  �لفريق  بروح  �لعمل  نتاج 

�الإد�رية و�لفنية و�لالعبني يف �لنادي و�ملتابعة 

من قبل �أع�ساء جمل�س �الإد�رة.

�ل�سيخ �سلطان بن جمال بن  �للقاء  ح�سر 

�سقر �لقا�سمي مدير �إد�رة �سوؤون �ملو�طنني يف 

�لديو�ن �الأمريي بر�أ�س �خليمة و�ل�سيخ �رحمه 

�لق�سم  مدير  �لقا�سمي  خالد  ب��ن  �سعود  ب��ن 

�خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  �سمو  ملكتب  �الإعالمي 

و�ل�سيخ حممد بن �سعود بن خالد �لقا�سمي.
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وللمر�أة  �الإم���ار�ت  ولبنت  لنا  �الأعلى  و�ملثل 

�لبذل و�لعطاء و�لتميز و�لعمل  �الإمار�تية يف 

�الإن�ساين و�لدفاع عن حقوق �ملر�أة.

حمظوظة  �الإم����ار�ت  �بنة  �إن  و�أ���س��اف��ت 

بدعم “ �أم �الإمار�ت” فهي �حلانية و�مل�سجعة 

و�لد�عمة و�ملحفزة لكل �إمار�تية على �لتمكني 

ثقة  و�كت�ساب  و�لتميز،  و�ل��ت��ف��وق  و�الإب����د�ع 

و�لعملية  �لعلمية  �ملجاالت  كل  ويف  �جلميع، 

لبناء دولة �أ�سبحنا نفاخر بها بني �الأمم. 

�آل  بطي  بنت  �سيخة  �ل�سيخة  وثمنت 

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ح��رم  جهود  مكتوم 

حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 

، �سمو �ل�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل 

مكتوم يف دعم وتعزيز ر�سالة �ملر�أة �الإمار�تية 

من  �لعديد  وتقلدت  �ل�سد�رة  ت��ب��و�أت  �لتي 

�ملنا�سب �لقيادية بجد�رة و��ستحقاق م�سيدة 

ودعمها  �ل��ع��دي��دة  �سموها  ورع��اي��ة  مب��ك��ارم 

م�سرية  ملو��سلة  �الإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة  �ل��د�ئ��م 

�لنماء و�لتطور يف خمتلف ربوعها.

�إن  �خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  ح��رم  وقالت 

لكل �أمة ركنًا عظيمًا ، وركن هذه �الأمة �ملر�أة 

�أعظم  �مل��ر�أة يف دولتنا يف  �أن  �إىل  .. م�سرية 

لذ�  و�ملجتمع  �الأ�سرة  بناء  �أ�سا�س  وهي  موقع 

�الإمار�تية”  �مل���ر�أة  ي��وم   “ ب�  �الحتفال  ف��اإن 

�مل��ر�أة  الإجن���از�ت  تقديرً�  ياأتي  ع��ام  كل  من 

و�ل�سيا�سية  �القت�سادية،  �ملجاالت  جميع  يف 

وغريها  و�لريا�سية  و�لثقافية  و�الجتماعية 

�الأ�سعدة  على  حتققت  �لتي  �الإجن��از�ت  من 

كافة.

بلدية راأ�س اخليمة توقع اتفاقية �شراكة مع عدد من اجلهات اخلدمية

بلدية  د�ئ����رة  وق��ع��ت 

�تفاقية  �خليمة   ر�أ�����س 

ت�����ع�����اون م�����ع ع������دد م��ن 

�جل���ه���ات �خل���دم���ي���ة يف 

توحيد  �أج��ل  �الإم���ارة من 

الإ�سد�ر  �خلا�سة  �لقناة 

�����س����ه����ادة �خل�����ل�����و م��ن 

�خل����دم����ات و�ل��ت��ح��دي��ث 

�ملكانية  للبيانات  �ملبا�سر 

با�ستخد�م منظومة �لبنية 

�ملكانية  للبيانات  �لتحتية 

�ملعلومات  نظم  مركز  يف 

هذه  وتعمل   ، �جلغر�فية 

ت�سهيل  ع��ل��ى  �مل����ب����ادرة 

�إ�سد�ر  يف  �ملتعامل  رحلة 

�سهادة �خللو من �خلدمات و�إثر�ء 

جتربته يف تقدمي �خلدمة وكذلك 

�لبيانات  �ال�ستفادة  من  تعظيم 

ومن  �حلديثة  �لتقنيات  وتوظيف 

�أجل �إيجاد حلول تقنية ذ�ت طبيعة 

وتطوير  �لعمليات  لدعم  م�سرتكة 

لكافة  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل  ك��ف��اءة 

�جلهات، ويذكر باأن �جلهات �لتي 

د�ئرة  مع  �التفاقية  بتوقيع  قامت 

�سركة   : هي  �خليمة  ر�أ���س  بلدية 

�ملتكاملة  لالت�ساالت  �الإم����ار�ت 

للتربيد  �لوطنية  �ل�سركة  )دو(، 

للطاق��ة  دول��ف�����������ني  �مل�����������رك��زي، 

�ملح�����دودة ، يوتيكو .
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مدير عام بلدية راأ�س اخليمة 

ي�شتقبل قن�شل عام جمهورية بنغالدي�س

منذر بن �شكر ي�شتقبل وفداً من هيئة كهرباء و مياه دبي

����س��ت��ق��ب��ل ���س��ع��ادة م��ن��ذر حم��م��د بن 

بلدية  د�ئ���رة  ع��ام  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  �سكر 

�سعادة  �لد�ئرة،  يف  مبكتبه  �خليمة  ر�أ���س 

قن�سل   ، خ����ان  ح�����س��ني  �إق���ب���ال  حم��م��د 

�سبل  لبحث   ، بنغالدي�س  جمهورية  ع��ام 

 �ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك وت��وط��ي��د �ل��ع��الق��ات.

عالقات  ��ستعر��س  �للقاء  خ��الل  ج��رى 

وت��ب��ادل  �جلانبني  ب��ني  �لثنائية  �ل��ت��ع��اون 

�ساأنها  من  �لتي  �ملو��سيع  حول  �الأحاديث 

من  �لعديد  يف  �ل��ع��الق��ات  تلك  ت��ع��زز  �أن 

�ملجاالت و�سبل توطيدها ملا فيه �مل�سلحة 

�لعامة .

�سعادة  ��ستقبل 

م���ن���ذر حم��م��د بن 

ع��ام  م��دي��ر  �سكر  

�خليمة  ر�أ�س  بلدية 

وف�������دً� م����ن ه��ي��ئ��ة 

دبي  ومياه  كهرباء 

�ملهند�س  برئا�سة 

ول����ي����د ����س���ل���م���ان ، 

�لتنفيذي  �ل��ن��ائ��ب 

قطاع   - ل��ل��رئ��ي�����س 

ت��ط��وي��ر �الأع���م���ال 

وذل���ك   ، و�ل��ت��م��ي��ز 

لبحث �سبل �لتعاون 

�مل���������������س�������رتك يف 

�ملجاالت �ملختلفة .
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بلدية راأ�س اخليمة تختار “غروندفو�س” 

لإجراء تقييم �شامل لكفاءة ا�شتهالك الطاقة يف اأنظمة ال�شخ

�أع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة ر�أ����س 

�خل���ي���م���ة ع����ن �خ���ت���ي���ار 

�ل�سركة  »غ��رون��دف��و���س« 

�ل��دمن��ارك��ي��ة �ل��ر�ئ��دة يف 

ح���ل���ول �أن��ظ��م��ة م��ع��اجل��ة 

�مل���ي���اه و�مل���ن���اخ الإج�����ر�ء 

ع��م��ل��ي��ة ت��دق��ي��ق ���س��ام��ل��ة 

�لتدفئة  الأنظمة  ومو�سعة 

�لهو�ء  وتكييف  و�لتهوية 

يف �لبلدية ف�ساًل عن نظم 

�ل����ري و�إم�������د�د�ت �مل��ي��اه 

 50 يف  وتعقيمها  و�سخها 

ت�سغيلية  ومن�ساأة  مبنى 

ت��اب��ع��ة ل��ل��ب��ل��دي��ة مب���ا يف 

�ل�سرف  حم��ط��ات  ذل��ك 

�ل�سحي �ل�سخمة.

ووقع �لطرفان مذكرة 

ت��ف��اه��م م�����س��رتك ب�����س��اأن 

�لتدقيق  بعملية  �ل��ب��دء 

�أن  �مل��ت��وق��ع  و�ل���ت���ي م���ن 

�أ�سابيع  �سبعة  ملدة  ت�ستمر 

ك��م��ا ���س��ت��ق��دم �ل�����س��رك��ة 

حول  تدريبا  �لدمناركية 

ملدر�ء  و�سهادة  �ل�سيانة 

وم�سريف �ملباين �حلكومية 

يف �إمارة ر�أ�س �خليمة يف �ساأن منح �عتماد 

لالأنظمة مبا يف ذلك �ل�سيانة �لوقائية.

�سكر  ب��ن  حممد  م��ن��ذر  �سعادة  وق���ال 

�ل��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام د�ئ���رة بلدية ر�أ���س 

�خل��ي��م��ة : ي���اأت���ي �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رة 

روؤي��ة  م��ع  �ن�سجامًا  �مل�سرتكة  �لتفاهم 

�لبلدية �ملتج�سدة يف ريادة م�ساريع �لتنمية 

جمتمعات  و�إق��ام��ة  �مل�ستد�مة  �حل�سرية 

عملية  �ست�ساعدنا  حيث  و�سعيدة  �سحية 

خلف�س  جديدة  �سبل  �إيجاد  على  �لتدقيق 

تكاليف ��ستهالك �لطاقة عرب �لتعاون مع 

�أنظمة  لتقييم  »غروندفو�س«  خرب�ء  فريق 

�ل�سخ �لتي تعد م�سوؤولة ب�سكل �أ�سا�سي عن 

��ستهالك �لطاقة.

و�أ�ساف : �ستتوىل �إد�رة كفاءة �لطاقة 

�خليمة  ر�أ�س  بلدية  يف  �ملتجددة  و�لطاقة 

�الإ�سر�ف على عملية �لتدقيق مبا يتما�سى 

لكفاءة  �خليمة  ر�أ����س  ��سرت�تيجية  م��ع 

و�لتي   2040 �ملتجددة  و�لطاقة  �لطاقة 

�ساحب  م��ن  كرمية  برعاية  �إطالقها  مت 

�لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�خليمة  ر�أ�س  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�سو 

لتحقيق وفور�ت ت�سل �إىل ن�سبة %30 من 

�لطاقة و%20 من �ملياه و رفع 

باالعتماد  �لطاقة  توليد  ن�سبة 

على م�سادر �لطاقة �ملتجددة 

 2040 عام  بحلول   20% �إىل 

و�إعادة تاأهيل نحو 3000 مبنى 

على مدى �لعقدين �ملقبلني.

كو�ستا�س  �أك��د  جانبه  من 

�لتنفيذي  �ملدير  بولوبولو�س 

ل�����س��رك��ة »غ���رون���دف���و����س« يف 

وبالد  �لعربي  �خلليج  منطقة 

ق��درة  �أن  وب��اك�����س��ت��ان  �ل�����س��ام 

�لكثري  �إجن����از  ع��ل��ى  ���س��رك��ت��ه 

��ستخد�م  عرب  �ملياه  ��ستهالك  من  للحد 

بتعزيز  �لكفيلة  �لرقمية  �لتقنيات  �أحدث 

�ملياه  �سخ  ح��ل��ول  وك��ف��اءة  فاعلية  م��دى 

و�حلد من �لهدر.

�لتفاهم  مذكرة  على  �لتوقيع  وي��اأت��ي 

على ���س��وء ق��ي��ام »غ��رون��دف��و���س« م��وؤخ��رً� 

�أد�ة �لتحقق من �لطاقة �ملجانية  باإطالق 

�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  للموؤ�س�سات 

�مل��ت��ح��دة ل��ل��م�����س��اع��دة يف �ل��ت��خ��ل�����س من 

بالكفاءة  تتميز  ت��ع��د  مل  �ل��ت��ي  �مل��ع��د�ت 

وتعزيز تر�سيد �ملياه.
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بلدية راأ�س اخليمة ت�شتقبل وفداً من بلدية الفجرية

د�ئ��رة  ��ستقبلت 

�خليمة  ر�أ����س  بلدية 

وف��������دً� م����ن د�ئ�����رة 

ب����ل����دي����ة �ل���ف���ج���رية 

�أعمال  لالطالع على 

قامت  �لتي  �لتطوير 

�ل���د�ئ���رة  على  ب��ه��ا 

�الأ�سماك  �أ�سو�ق بيع 

ف���ت���م زي�������ارة ���س��وق 

لالأ�سماك  �ملعريي�س 

�ف��ت��ت��اح��ه  مت  �ل�����ذي 

عام  يونيو  موؤخرً� يف 

ومن خالل   ،2019
ه�����ذه �ل�����زي�����ارة مت 

يف  �لوفد  ��سطحاب 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفي بيوم املراأة الإمارتية

ح���ر����س���ًا ع��ل��ى 

عمل  م�سرية  دع��م 

�لن�سائي  �الحت����اد 

�ل�������ع�������ام ل���ب���ن���اء 

ق�������در�ت �مل�������ر�أة، 

�لدولية  و�مل�ساركة 

بفعاليات يوم �ملر�أة 

�الإم���ار�ت���ي���ة �ل��ذي 

ك����ان حت���ت ���س��ع��ار 

من���وذج  �مل�������ر�أة   (

للت�سامح (.

�ح��������ت��������ف��������ت 

ر�أ���س  بلدية  د�ئ���رة 

�ملر�أة  بيوم  �خليمة 

حيث   ، �الم��ارت��ي��ة 

قامت بتوزيع بع�س �لهد�يا على �ملوظفات 

�لعامالت يف �لد�ئرة . 

وهناأ منذر بن �سكر مدير عام �لد�ئرة 

ك��ل �م���ر�أة �إم��ار�ت��ي��ة يف ه��ذ� �ل��ي��وم �ل��ذي 

�الحت��اد  بتاأ�سي�س  �الحتفال  م��ع  يتز�من 

�لن�سائي �لعام،

يومًا  كفاءتها  �أثبتت  �مل���ر�أة  �أن  و�أك��د 

بعد يوم و�أعلنت متيزها يف كل عمل تقوم 

ح�سورها  لتوؤكد  �إليها  توكل  مهمة  وكل  به 

�لقوي وعطاءها �لفعال و�ملتميز يف خدمة 

وطنها يف خمتلف جماالت �لعمل .

جو�هر  �ل�سيخة  كرمت  جانبة  وم��ن 

جمل�س  رئي�س   – خليفة  �آل  خليفة  بنت 

لتمكني  بنت خليفة  موؤ�س�سة جو�هر  �إد�رة 

عليون  عبد�هلل  فاطمة  �ملوظفة  �ل�سباب 

وذلك   ، �خليمة  ر�أ���س  �لبلدية  د�ئ��رة  من 

�ملتميزة  �الإمار�تية  �ملر�أة  بجائزة  بفوزها 

�لتي نظمتها منطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية .
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جولة ميد�نية لالطالع على �ل�سوق ومر�فقه 

�سهدها  �لتي  �لتطويرية  �الأعمال  �أن  ،حيث 

�ملعريي�س لالأ�سماك كانت وفق  مبنى �سوق 

�الإمار�ت  دولة  �ملتبعة يف  �ملمار�سات  �أف�سل 

�لعربية �ملتحدة يف هذ� �جلانب ومت مر�عاة 

مت  كما   ، بها  �ملتعلقة  �ال���س��رت�ط��ات  كافة 

مر�عاة �اللتز�م  بتطبيق هذه �ال�سرت�طات 

ظروف  يف  �الأ�سماك  وبيع  لعر�س  �لالزمة 

لف�ساد  منا�سبة  تفاديًا  ح���ر�رة  ودرج���ات 

�الأ�سماك و�ملنتجات �لبحرية �ملعرو�سة فيه  

�ملركزي  �لتكييف  خالل   من  ذلك  وج��اء   ،

لل�سوق .

من  م�����س��ن��وع��ة  دك���ك  ت��وف��ري    كما مت 

وميز�ن  برب�د�ت  مزودة  ��ستيل  �ال�ستانل�س 

م�ستوى  على �أحدث  وم�سممة  �إل��ك��رتوين 

�إ�سافة �إىل �حتو�ئها على �أنظ����������مة �سرف 

تر�كم  عن  �لناجتة  �لرو�ئح  ملنع  منوذجية 

�ملخلفات �ل�سائلة و�ل�سلبة و�لتي ت�سكل بيئة 

مما  و�جلر�ثيم  �مليكروبات  لنمو  خ�سبة 

ي�سكل خطرً� على �ل�سحة �لعامة لالإن�سان ، 

ومت �سم غرفة �لتقطيع د�خل �ل�سوق وتوفري  

�لالزمة  لعملية  و�الأدو�ت  �ملعد�ت  �أح��دث 

�لتقطيع و�لتنظيف وكذلك �إ�سافة  �أحو��س 

�سحي خا�س  و���س��رف  من��وذج��ي��ة  غ�سيل 

بالغرفة.

 كما �أولت �إد�رة �ل�سحة �لعامة �هتمامًا 

خالل  من  �ل�سوق  د�خ��ل  بالعاملني  خا�سًا 

لدور�ت  و�إخ�ساعهم  �ملهنية  كفاءتهم  رفع 

�ملو�د  وت��د�ول  نقل  يف  تخ�س�سية  تدريبية 

ت�سمن  �لتي  �ل�سحية  بالطرق  �لغذ�ئية 

�سالمة �لغذ�ء �ملتد�ول يف �أ�سو�ق �الإمارة و 

�الطالع على �أحدث �ملمار�سات �ل�سحية يف 

هذ� �ملجال.

ور�شة عمل عن �شبل التحكم يف بكترييا اللوجينيال

�إد�رة  ق����ام����ت 

�ل�������س���ح���ة �ل���ع���ام���ة 

ر�أ���س  بلدية  ب��د�ئ��رة 

�خليمة وبالتعاون مع 

وتطوير  تنمية  هيئة 

�ل�����س��ي��اح��ة ب���ر�أ����س 

بتنظيم   ، �خل��ي��م��ة 

ور�����س����ة ع����ن ���س��ب��ل 

بكترييا  يف  �لتحكم 

و�لتي   ، �للوجينيال 

مدى  على  ��ستمرت 

يومني ، بقاعة خز�م 

ه��ي��ل��ت��ون  ف���ن���دق  يف 

ب��اإم��ارة  �إن  ج����اردن 

ر�أ����������س �خل���ي���م���ة ، 

عدد  �لور�سة  وح�سر 

�الإم��ارة  �حلكومية يف  �ل��دو�ئ��ر  ممثلي  من 

و�لدولة وممثلي قطاع �ل�سياحة يف �الإمارة. 

�سب�ستيان  �ل���دك���ت���ور  ق���دم �ل���ور����س���ة 

باإ�سبانيا  بر�سلونة  بجامعة  كر�سبي �الأ�ستاذ 

و�خلبري �الأوروبي بهذ� �ملجال . 

�لور�سة حتدث  م��ن  �الأول  �ل��ي��وم  يف 

�للوجينيال   بكترييا  خماطر  عن  كر�سبي 

تو�جدها  و�أم��اك��ن  �الإن�����س��ان  على  و�أث��ره��ا 

وكيفية �الإ�سابة بها و�نتقال �لعدوى ، وكما 

تطرق �إىل �سبل �لتعامل معها و �أخذ �لتد�بري 

�ملخاطر  وتقييم   ، منها  �لالزمة  و�لوقاية 

�ملتعلقة بهذه �لبكترييا . 

ويف �ليوم �لثاين للور�سة تطرق �ملحا�سر 

�الإخ��ط��ار�ت  �إغ���الق  و  ����س��ت��الم  �آلية   �إىل 

و�لتي  �للوجينال  ببكترييا  �ملتعلقة  �الآوروبية 

ت�سدر عن �ملركز �الأوروبي للوقاية و�لتحكم 

باالأمر��س “ ECDC “ . ومن ناحية عملية 

قام �لدكتور كر�سبي بجولة ميد�نية ب�سحبة 

الأنظمة  �ملخاطر  �جلميع للقيام  بتحليل 

�ملياه و�لتربيد يف �لفندق ، حيث مت �الطالع 

�ملياه  وتنقية  ��ستالم وتخزين  على عمليات 

وطرق ��ستخد�مها يف عمليات �لتربيد على 

�مليد�نية  �جل��ول��ة  و�ختتمت  �ل��و�ق��ع  �أر����س 

باالإجابة على كل ��ستف�سار�ت �حل�سور .

يف نهاية �لور�سة قامت �الأ�ستاذة �سيماء 

�لعامة  �ل�سحة  �إد�رة  م��دي��ر  �لطنيجي 

�ل��درع  وت��ق��دمي  بتكرمي   ، �لبلدية  ب��د�ئ��رة 

�لهائل  �لكم  هذ�  لتقدميه  كر�سبي  للدكتور 

من �ملعلومات �ملفيدة و�لتي من �ساأنها زيادة 

�ملعرفة  �لنظرية و�لعلمية بني �ملخت�سني يف 

 ، �الإم��ارة وخارجها  د�خ��ل  �ملجال من  هذ� 

لتعاون  تكرميًا  تذكارية  درع  تقدمي  مت  كما 

�جناح  ب��االم��ارة  يف  �ل�سياحة  تنمية  هيئة 

على  �مل�ساركة  ���س��ه��اد�ت  ووزع���ت  �ل��ور���س��ة 

�حل�سور .
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ور�سة عمل للمكاتب اال�ست�سارية حول اإطالق خدمة ت�سريح اإ�سغال اأر�سفة الطرق وال�ساحات العامة 

فريق االبتكار ينظم دورة ) مديري يبتكر (

م����������ن م����ن����ط����ل����ق  

املظهر  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

احل�����ض��اري واجل��م��ايل 

ل���������إم��������ارة. ق���ام���ت 

بعقد  ال��ب��ل��دي��ة  دائ�����رة 

للمكاتب  ع��م��ل  ور�����ش 

للتعرف  اال���ض��ت�����ض��اري��ة 

اخلدمة  ان��ط���ق  على 

اإ�ضدار  ب�ضاأن  اجلديدة 

اأر�ضفة  اإ�ضغال  ت�ضريح 

ال����ط����رق وال�������ض���اح���ات 

باإ�ضغال  واملعنية  العامة 

ج��زء م��ن االأر���ض��ف��ة اأو 

العامة وذلك  ال�ضاحات 

ل���أن�����ض��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة 

للقانون  ط��ب��ق��ًا  ل��ه��ا  امل�����ض��رح  اخلفيفة 

التنفيذية  والئحته   2018 ل�ضنة   3 رقم 

كاجلل�ضات اخلارجية للمقاهي واملطاعم 

واألعاب االأطفال وما �ضابهها من اأن�ضطة.

ق����د ق������ام ف����ري����ق ال���ع���م���ل ب��ق�����ض��م 

للتعريف  ال���وايف  بال�ضرح  ال��راخ��ي�����ش 

�ضروط  واأه��م  منها  والغر�ش  باخلدمة 

واالإج��راءات  واخلطوات  اخلدمة  تقدمي 

املتبعة على النظام االإلكروين ومت �ضرح 

اأهم اال�ضراطات التخطيطية واملعمارية 

هذه  يف  ت��واف��ره��ا  امل��ط��ل��وب  وال�ضحية 

اجلل�ضات اخلارجية، وكذلك التعرف اإىل 

امل�ضتندات واملخططات املطلوبة الإ�ضدار 

الت�ضريح واملدة ال�زمة الإ�ضداره.

االبتكار  معيار  فريق  نظم 

راأ�����ش اخليمة  ب��ل��دي��ة  ب��دائ��رة 

يبتكر(  )مديري  بعنوان  دورة 

وروؤ�����ض����اء  االإدارات  مل������دراء 

وتاأتي   ، ال��دائ��رة  يف  االأق�����ض��ام 

ال��دورة �ضمن خطة فريق  هذه 

معيار االبتكار نحو تعزيز ثقافة 

االإدارات  م��دراء  لدى  االبتكار 

وروؤ����ض���اء االأق�����ض��ام وال��رك��ي��ز 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ح���ث امل��وظ��ف��ن 

وحت��ف��ي��زه��م وت��ه��ي��ئ��ة امل��ن��اخ 

ودفعه  املوظف  الإبداع  املنا�ضب 

حما�ضر  وحت���دث   ، ل���ب��ت��ك��ار 

عن  ف�ضل  ع���ارف  د.  ال����دورة 

يتبناها  اأن  يجب  التي  اخلم�ضة  امللفات 

قائد االبتكار يف موؤ�ض�ضته وهي : �ضيا�ضة 

اإطار   ، االبتكار  ا�ضراتيجية   ، االبتكار 

يف  التميز  م��ع��اي��ر   ، االب��ت��ك��ار  وعملية 

االبتكار ، ثقافة االبتكار .
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مقارنة معيارية بني دائرة بلدية راأ�س اخليمة وبلدية عجمان

مبادرة �شحتك الغذائية تهمنا

�����س���ت���ق���ب���ل���ت 

ر�أ���س  بلدية  د�ئ��رة 

من  وف���دً�  �خليمة 

د�ئ�������رة �ل��ب��ل��دي��ة 

و�ل����ت����خ����ط����ي����ط 

ب�������ع�������ج�������م�������ان 

ل�����الإط�����الع  على 

�ملمار�سات  �أف�سل 

و�ل�������������رب�م�������������ج 

و�مل�����������ب�����������ادر�ت 

و�الأن��ظ��م��ة ب���اإد�رة 

�ل�سحة �لعامة. 

ع���ق���د �ل���وف���د 

�ل������������ذي ي�������س���مَّ 

�مله�����ند�س  عب��������د 

�لل�ه �لتميمى مدير 

�ل�س������������حة  �إد�رة 

�لعامة بد�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان 

�جتماعًا مع �إد�رة �ل�سحة �لعامة بح�سور 

�إد�رة  مدير  �لطنيجي  �سيماء  �الأ�ستاذة  

�ل�سحة �لعامة بد�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة 

، مت  خالله مناق�سة �لعديد من �ملو��سيع 

�مل�سرتكة �ملتعلقة بقطاع �ل�سحة و�ل�سالمة 

�لعامة و�لتحديات �لتي تو�جهه .

 : �لطنيجى  �سيماء  �الأ�ستاذة   و�أك��دت 

�ملرجعية  �ملقارنة  �إىل  هدفت  �لزيارة  �أن 

يف بع�س �ملو��سيع �مل�سرتكة بني �لطرفني 

�لعامة  مثل  و�ل�سالمة  �ل�سحة  جمال  يف 

�ل�سحة  ب���اإد�رة  �جلديد  �لتفتي�س  نظام 

�مل��و�د  و�ع��ت��م��اد  ون��ظ��ام  ت�سجيل  �ل��ع��ام��ة 

�ال���س��ت��ه��الك��ي��ة و�آل���ي���ة �ع��ت��م��اد �أح��و����س 

خز�نات  على  �لرقابة  و�آل��ي��ة   ، �ل�سباحة 

مياه �ل�سرب يف �ملباين �ل�سكنية و�لتجارية 

�إد�رة  م��ب��ادر�ت  على  �ل��وف��د  �طلع  كما   ،

�ل�سحة �لعامة مثل مبادرة بنك �الإمار�ت 

للطعام و مبادرة مفت�س �ل�سعادة .

نظم ق�سم �ملو�رد 

ب��ال��د�ئ��رة  �لب�سرية 

مركز  مع  وبالتعاون 

�الأ�سرة  �سحة  تعزيز 

�ل�سحة  وز�رة  يف 

ووق�����اي�����ة �مل��ج��ت��م��ع 

�سحتك   « ف��ع��ال��ي��ة 

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ت��ه��م��ن��ا « 

�إج�������ر�ء  مت  ح���ي���ث 

ف���ح���و����س���ات ط��ب��ي��ة 

للموظفني و توعيتهم 

ب����اأه����م����ي����ة ت����ن����اول 

�الأغذية �ل�سحية
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقدم برنامج الإبداع وحتفيز الذات 

بالتفكري الإيجابي بجمعية الإمارات للتنمية الجتماعية

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقيم دورة اإدارة املعرفة

ن���ظ���م ق�������س���م �مل��������و�رد 

ر�أ�س  بلدية  بد�ئرة  �لب�سرية 

�خل��ي��م��ة ب���رن���ام���ج �الإب������د�ع 

بالتفكري  �ل�����ذ�ت  وحت��ف��ي��ز 

�الإم��ار�ت  بجمعية  �الإيجابي 

للتنمية �الجتماعية 

ح�������س���ره���ا ع�������دد م��ن 

�ملعنيني  و�ملوظفات  �ملوظفني 

يف �لد�ئرة

وحتدث �ملحا�سر �لدكتور 

عن  �ل��زرع��وين  عبد�لرحيم 

�لرئي�سة  �ل�����دورة  �أه�����د�ف 

حتفيز  ح��ول  تتمحور  و�ل��ت��ي 

�الإيجابية  ومفاهيم  �ل���ذ�ت 

لالإيجابيني  �ل�سبع  و�لعاد�ت 

�الإي��ج��اب��ي  و�لتفكري  �الإي��ج��اب��ي��ة  و�أ���س��ر�ر 

�إىل  كما تطرق  و�الإب��د�ع  �لذكاء  ومفاهيم 

و�الإبد�ع  �لذكاء  �الإبد�ع من حيث  هند�سة 

�لبيئات  يف  و�مل��ه��ار�ت  و�ال�سرت�تيجيات 

�لد�عمة لالبتكار. 

�ل�سهاد�ت  وزع��ت  �ل���دورة  نهاية  ويف 

على �ملتدربني و�أثنى �حل�سور على �لرث�ء 

�لذي الحظوه يف �لدورة �ملذكورة .

نظم ق�سم �ملو�رد �لب�سرية 

�خليمة  ر�أ����س  بلدية  ب��د�ئ��رة 

عجمان  جامعة  مع  وبالتعاون 

�ل��ت��ي  �مل��ع��رف��ة  �إد�رة   دورة 

�أق��ي��م��ت ب��ج��م��ع��ي��ة �الإم������ار�ت 

و��ستمرت  �الجتماعية  للتنمية 

ملدة يومني.

ت��ن��اول �مل��ح��ا���س��ر يف ه��ذه 

�سمنها  م��ن  حم����اور  �ل�����دورة 

ملفهوم  �حل��دي��ث��ة  �الجت���اه���ات 

�ملختلفة   وخ�سائ�سها  �ملعرفة 

وم���������س����ادره����ا �خل���ارج���ي���ة 

و�ل��د�خ��ل��ي��ة ك��م��ا ت��ط��رق �إىل 

 ، للمعرفة  �ملختلفة  �الأن�����و�ع 

منها  و�لهدف  �ملعرفة  �إد�رة  �أهمية  و�أخ��ريً� 

و�لعمليات �ملر�فقة لها .

�إد�رة  م��ف��ه��وم  �إن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  و 

عامل  يف  بالقليل  لي�س  ح��ي��زً�  �أخ��ذ  �ملعرفة 

منذ  �جل��دي��د  �ملفهوم  ه��ذ�  وت��ط��ور  �الإد�رة 

فقد  وعليه  �لثالثة  �الألفية  �ستينيات  �أو�ئ��ل 

وموؤ�س�سية  ف��ردي��ة  م��ب��ادر�ت  ع��دة  ظ��ه��رت 

باالأ�سا�س  ه��و  �ل���ذي  �مل��ف��ه��وم  ه��ذ�  جت�سد 

�جلديد  �أن  �جلديد،�إال  باالأمر  ولي�س  قدمي 

يف ه���ذ� �مل��ف��ه��وم ه��و ح��ج��م ت��اأث��ريه��ا على 

منو  وعلى  و�الجتماعية  �القت�سادية  �حلياة 

�الإن�سان.

يف ن��ه��اي��ة �ل����دورة مت ت��وزي��ع ���س��ه��اد�ت 

�مل�ساركة على �حل�سور 
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حما�شرة حتت عنوان 

) الو�شفة ال�شحرية جلذب الطاقة الإيجابية(

م����ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س 

د�ئ��رة  بلدية ر�أ���س �خليمة  

مع  �لفعالة  �مل�ساركة  على 

�جلهات �ملختلفة نظم ق�سم 

بالد�ئرة  �لب�سرية  �مل���و�رد 

وبالتعاون مع وز�رة �ل�سحة 

مركز   ( �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 

ت��ع��زي��ز ���س��ح��ة �الأ�����س����رة( 

حما�سرة حتت عنو�ن

�ل�سحرية  �ل��و���س��ف��ة   (

�الإيجابية(  �لطاقة  جلذب 

قدمتها د . د�نة د�وود

 وه���دف���ت �مل��ح��ا���س��رة 

�ملوظفني  ق��درة  زي���ارة  �إىل 

ع��ل��ى �ل��ت��ف��ك��ري �الإي��ج��اب��ي 

ب��ا���س��ت��خ��د�م ق����وة �ل��ع��ق��ل 

و�لنظرة  �جل���ذب،  وق��ان��ون 

للذ�ت و�لثقة بالنف�س.

�لد�خلية  �لروح  �الإيجابية هي  فالطاقة 

�لتي ي�سعر بها �الإن�سان عندما يكون مرتاحًا 

من �لناحية �لنف�سية، حيث ي�سعر باأنه ميتلك 

�مل�ستقبل  ون��ح��و  �حل��ي��اة  ط��اق��ة حت��رك��ه يف 

ب�سكل �أف�سل، حيث ي�ستمد هذ� كله من روح 

�لتفاوؤل و�ل�سعادة، وتمُعترب �لطاقة �الإيجابية 

�الإن�سان  حتفيًز� ليمُحقق  �الأم���ور  �أك��رث  من 

�أهد�فه و�أحالمه.
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

يف اأي عام �شجل التاريخ اأول رائد ف�شاء عربي ومن هو ؟

» 509 «

Congratulations to Mrs.: Maryam Ahmed Hassan Al Shehhi
the winner of the past month's contest (505).

مربوك لالأخت :  مرمي اأحمد ح�شن ال�شحي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 505 (

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

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

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

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

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

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

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

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



الزكاة وعالقتها بالإميان

لف�سيلة ال�سيخ عبد الرحمن �سلمان احلّمادي

اأن النا�س فيها بني جاهٍل  اإال  اأركان االإ�سالم؛  ُتعدُّ الزكاة ركًنا من 

مفتقر اإىل �سيء من العلم واملعرفة، اأو مفّرٍط متهاوٍن ب�ساأنها وباخٍل بها؛ 

اإال من رحم اهلل ن�ساأل اهلل العافية.

وقد يكون مرجع ذلك كّله اإىل تق�سري امل�سلم نف�سه يف الوقوف على 

منزلة الزكاة وعالقتها باالإميان.

ولعلنا ويف هذه الوقفة املوجزة نربز منزلة الزكاة وموقعها من اإميان 

املوؤمن من خالل نقطتني بيانهما كما ياأتي:

اأوًل: التعريف بالإميان

اأهل العلم والعناية بالدين:  اأن االإميان كما قرره  اعلم رحمك اهلل 

اإخال�س هلل بالقلوب و�سهادة االأل�سنة وعمل اجلوارح.

وينق�س،  يزيد  االإمي��ان  اأن  ق��رروا  قد  ال�سنة  اأهل  اأن  ا،  اأي�سً واعلم 

على  الكثرية  الن�سو�س  دلت  كما  باملعا�سي،  وينق�س  بالطاعات،  يزيد 

ِكيَنَة يِف ُقُلوِب امْلُوؤِْمِننَي  ْنَزَل ال�َسّ
َ
هذا، كما يف قول اهلل تعاىل: { ُهَو اَلِّذي اأ

ِلَيْزَداُدوا اإِمَياًنا َمَع اإِمَياِنِهْم} )الفتح:4(، وقال: { َوَيْزَداَد اَلِّذيَن اآَمُنوا 

َمْن  َفِمْنُهْم  نِزَلْت �ُسوَرٌة 
ُ
اأ َما  َواإَِذا  اإِمَياًنا} )املدثر:31(، وقال تعاىل: { 

َوُهْم  اإِمَياًنا  َفَزاَدْتُهْم  اآَمُنوا  اَلِّذيَن  ا  َمّ
َ
َفاأ اإِمَياًنا  َهِذِه  َزاَدْت��ُه  ُكْم  ُيّ

َ
اأ َيُقوُل 

ا اَلِّذيَن يِف ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌس َفَزاَدْتُهْم ِرْج�ًسا اإِىَل ِرْج�ِسِهْم  َمّ
َ
َي�ْسَتْب�ِسُروَن * َواأ

َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُروَن } )التوبة:124 - 125(.

اإذن؛ فاالإميان يزيد وينق�س، يزيد بالطاعة وينق�س باملع�سية.

وهذا االأ�سل واملعتقد هو ما جرى عليه ال�سلف ال�سالح من ال�سحابة 

ويذكرون  اإميانًا،  نزدد  ل�ساحبه: هلم  اأحدهم  يقول  كان  اإذ  والتابعني، 

اهلل، ويقراأون القراآن.

وقراأ  اإىل اهلل،  املنكر، ودعا  باملعروف ونهى عن  االإن�سان  اأمر  فاإذا 

القراآن زاد اإميانه، واإذا غفل اأو ع�سى نق�س اإميانه.

اأن االإميان اعتقاد بالقلب  اأهل ال�سنة واجلماعة تقوم على  فعقيدة 

وقول بالل�سان وعمل باجلوارح، واأنه يزيد وينق�س.

ثانًيا: مكانة الزكاة من الإميان

ا  خ�سو�سً ال��زك��اة  ورك��ن  عموًما  االإ���س��الم  اأرك���ان  مكانة  بيان  يف 

عبيد  اأبي  اجلليل  لالإمام  جميال  كالًما  اإليك  ورد 
ُ
اأ باالإميان،  وعالقتها 

القا�سم بن �سالم – رحمه اهلل - يف كتابه االإميان حيث قال:

»واالأ�سل يف ذلك – اأي اأن: االإميان يكون بالنية والقول والعمل جميعًا 

به  واأن��زل  ابتعث اهلل عليه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  اتباع ما   -

كتابه، فوجدناه قد جعل بدء االإميان �سهادة اأن ال اإله اإال اهلل، واأن حممدًا 

ر�سول اهلل، فاأقام النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم مبكة بعد النبوة يدعو اإىل 

هذه ال�سهادة خا�سة، ولي�س االإميان املفرت�س على العباد يومئذ �سواها، 

فمن اأجاب اإليها كان موؤمنًا، ال يلزمه ا�سم يف الدين غريه، ولي�س يجب 

عليهم �سالة وال زكاة وال �سيام وال غرِي ذلك من �سرائع الدين، واإمنا 

بهم؛  ورفقًا  لعباده  اهلل  من  رحمة  يومئذ  النا�س  على  تخفيفًا  هذا  كان 

حلداثة عهدهم بجاهلية وجفائها، ولو حّملهم الفرائ�س كّلها معًا نفرت 

اأبدانهم، فجعل ذلك االإقراَر باالأل�ُسن وحدها  منه قلوبهم، وثقلت على 

هو االإميان املفرت�س على النا�س يومئذ،

فلما اأثاب النا�س اإىل االإ�سالم وح�سنت فيه رغبتهم، زادهم اهلل يف 

اإميانهم اأن فر�س عليهم ال�سالة، ففعلوا، وواهلل لو مل يفعلوا ما نفعهم 

يف  اهلل  زاده��م  قلوبهم  من  ذلك  �سدق  اهلل  علم  فلما  االأول،  اإميانهم 

اإميانهم باأن �سرف ال�سالة اإىل الكعبة، بعد اأن كانت اإىل بيت املقد�س 

َك  َيَنّ َفَلُنَوِلّ َماء  ال�َسّ يِف  َوْجِهَك  َتَقُلَّب  َنَرى  َقْد   } وتعاىل:  �سبحانه  فقال 

َفَوُلّوْا  ُكنُتْم  َما  َوَحْيُث   
ِ
َرام احْلَ امْلَ�ْسِجِد  �َسْطَر  َوْجَهَك  َفَوِلّ  اَها  َتْر�سَ ِقْبَلًة 

با�سم  باملدينة  وهم  خاطبهم  ثم  )البقرة:144(،   { �َسْطَرُه  ُوُجِوَهُكْم 

االإميان املتقدم لهم،

فلما نزلت ال�سرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب االأول �سواء، ال فرق 

بينها، الأنها جميعًا من عند اهلل وباأمره وباإيجابه، فلو اأنهم عند حتويل 

الذي  االإمي��ان  بذلك  ومت�سكوا  اإليها  ي�سّلوا  اأن  اأب��وا  الكعبة  اإىل  القبلة 

لزمهم، والقبلة التي كانوا عليها، مل يكن ذلك مغنيًا عنهم �سيئًا، ولكان 
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فيه نق�س الإقرارهم، الأن الطاعة االأوىل لي�ست باأحق با�سم االإميان من 

الطاعة الثانية،

فلما اأجابوا اهلل ور�سوله اإىل قبول ال�سالة كاإجابتهم اإىل االإقرار، 

�سارا جميعًا معًا هما يومئذ االإميان، اإذ اأ�سيفت ال�سالة اإىل االإقرار.

َوَما   } وجل:  عز  اهلل  قول  االإمي��ان  من  ال�سالة  اأن  على  وال�ساهد 

ِحيم } )البقرة:143(  ا�ِس َلَروؤُوٌف َرّ  ِبالَنّ
َ ّ
يَع اإِمَياَنُكْم اإَِنّ اهلل  ِلُي�سِ

ُ ّ
َكاَن اهلل

عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  اأ�سحاب  من  توفوا  الذين  يف  نزلت  واإمن��ا 

و�سلم وهم على ال�سالة اإىل بيت املقد�س، ف�سئل ر�سول اهلل �سلى اهلل 

�ساهد  فاأي  البخاري(.  االآية)اأخرجه  هذه  فنزلت  و�سلم عنهم،  عليه 

ُيلتم�س على اأن ال�سالة من االإميان بعد هذه االآية؟

فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما اأن داروا اإىل ال�سالة م�سارعة، 

اإىل  اإميانهم  يف  ال��زك��اة  فر�س  اهلل  اأن��زل  �سدورهم،  لها  وان�سرحت 

َكاة}  الَزّ َواآُت��وْا  اَلَة  ال�سَّ ِقيُموْا 
َ
واأ  } وتعاىل:  �سبحانه  فقال  قبلها،  ما 

يِهم ِبَها}  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ ْمَواِلِهْم �سَ
َ
)البقرة:83( وقال: { ُخْذ ِمْن اأ

)التوبة /103( فلو اأنهم مت�سكوا باالإميان ال�سابق واأقاموا ال�سالة غري 

لالإقرار  ناق�سًا  قبله،  ملا  مزياًل  ذلك  كان  الزكاة  من  ممتنعون  اأنهم 

وال�سالة كما كان اإباء ال�سالة قبل ذلك ناق�سًا ملا تقدم من االإقرار.

وامل�سدق لهذا: جهاد اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه باملهاجرين 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كجهاد  الزكاة،  العرب  منع  على  واالأن�سار 

و�سلم اأهل ال�سرك �سواء، ال فرق 

و�سبي  ال��دم��اء  �سفك  يف  بينها 

الذرية واغتنام املال، فاإمنا كانوا 

بها،  جاحدين  غري  لها  نعني  ما 

االإ�سالم  �سرائع  كانت  كذلك  ثم 

�سارت  �سريعة  نزلت  كلما  كلها، 

به،  الحقًة  قبلها  ما  اإىل  م�سافة 

االإمي���ان  ا���س��م  جميعًا  وي�سملها 

ا.ه  موؤمنون”  الأه���ل���ه  ف��ي��ق��ال 

ا. ملخ�سً

اأن  علمت  اإذا  امل�سلم!  اأيها 

الزكاة من االإميان تدبر قول اهلل 

ا امْلُوؤِْمُنوَن اَلِّذيَن  َ عّز وجل: { اإِمَنّ

َواإَِذا  ُقُلوُبُهْم  َوِجَلْت   
ُ ّ َ
ُذِكَر اهلل اإَِذا 

اإِمَيانًا  َزاَدْتُهْم  اآَياُتُه  َعَلْيِهْم  ُتِلَيْت 

��ِذي��َن  ��ُل��وَن . اَلّ ��ِه��ْم َي��َت��َوَكّ َوَع��َل��ى َرِبّ

َرَزْقَناُهْم  ا  َومِمَّ الَة  ال�سَّ ُيِقيُموَن 

ِهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق  وَلِئَك ُهُم امْلُوؤِْمُنوَن َحّقًا َلُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرِبّ
ُ
ُيْنِفُقوَن . اأ

هذه  جمعوا  الذين  هم  املوؤمنني  اأن  فاأخرب   )4 )الأنفال:-2   { َك��ِرمٌي 

االأعمال التي بع�سها يقع يف القلب مثل اخلوف من اهلل والتوكل عليه، 

مثل  البدن  و�سائر  بهما  وبع�سها  �سبحانه،  ذكره  مثل  بالل�سان  وبع�سها 

ال�سالة التي جمعت بني ح�سور القلب والذكر واأفعال ال�سالة البدنّية، 

بني ح�سور  التي جمعت  الزكاة  مثل  وباملال  باأحدهما  اأو  بهما  وبع�سها 

القلب بالنّية وبذل املال، وفيما ذكر اهلل من هذه االأعمال تنبيه على ما 

مل يذكره، ويف كل ذلك داللة على اأن هذه االأعمال وما نبه بها عليه من 

جوامع االإميان، واأن االإميان يزيد وينق�س.

زيادة  اأ�سباب  �سبب من  الزكاة  -اأن  العظيم  االأ�سل  تقرر هذا  اإذا 

االإميان- فلنغتنم هذه الفر�سة، ونبادر اإىل تعلم الزكاة واأحكامها..

نتعلم �شروط وجوبها..

نتعلم ما هي الأموال التي جتب فيها الزكاة..

وما هي املقادير والأن�شبة التي جتب فيها الزكاة..

ونتعلم كيف نخرجها، واأين ن�شرفها..

ثم نبادر اإىل اإخراج زكاة اأموالنا عن طيب نف�س، ونعتربها مغنمًا لنا 

ْعَراِب 
َ
يف الدنيا واالآخرة، وال نعتربها مغرًما، قال اهلل تعاىل :{ َوِمَن االأ

َلَواِت  ِ َو�سَ
ّ َ

ِعْنَد اهلل ُقُرَباٍت  ُيْنِفُق  َما  َوَيَتِّخُذ   االآِخِر 
ِ
َواْلَيْوم  ِ

ّ َ
ُيوؤِْمُن ِباهلل َمْن 

 َغُفوٌر َرِحيٌم} 
َ ّ َ
 يِف َرْحَمِتِه اإَِنّ اهلل

ُ ّ َ
َها ُقْرَبٌة َلُهْم �َسُيْدِخُلُهُم اهلل ال اإَِنّ

َ
�ُسوِل اأ الَرّ

حني  الزكاة  يعتربون  فاملوؤمنون 

فُيوّفر  لهم،  قربات  يخرجونها 

ما  عليهم  وُي��خ��َل��ف  االأج���ر،  لهم 

اأنفقوا بخري منه؛ لنيتهم احل�سنة 

ومق�سدهم االأ�سمى.

امل�س�����لم،  اأي�����ها  اهلل  ف����اتق 

املع������ان���������ي  ه�����ذه  وا�ست�س����عر 

ا َح�َسًنا َوَما   َقْر�سً
َ ّ َ
وا اهلل ْقِر�سُ

َ
{َواأ

ُدوُه  ْنُف�ِسُكْم ِمْن َخرْيٍ َتِ
َ
ُموا الأ ُتَقِدّ

ْجًرا 
َ
اأ ْعَظَم 

َ
َواأ ا  َخرْيً ُهَو   ِ

ّ َ
اهلل ِعْنَد 

َغُفوٌر   
َ ّ َ
اهلل اإَِنّ   

َ ّ َ
اهلل َوا�ْسَتْغِفُروا 

َرِحيٌم }.

نبينا  على  اهلل  و�سلى  ه��ذا 

و�سلم  و�سحبه  اآل��ه  وعلى  حممد 

اأن  دعوانا  واآخ��ر  كثريًا،  ت�سليمًا 

احلمد هلل رب العاملني.
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اإعداد جواهر ال�سويدي 

طموح زايد يعانق الف�ضاء

املحفزة  البيئة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وف��رت  حيث 

�أول  �نطلق  ، حيث  �ملجاالت  كافة  �الإجن��از�ت يف  لتحقيق  لل�شباب 

�أوليغ  �لرو�شي  �لطاقم  مع   ، �ملن�شوري  �إمار�تي هز�ع  ف�شاء  ر�ئد 

�شكريبوت�شكا ، ور�ئدة �لف�شاء �الأمريكية جي�شيكا مري  �إىل حمطة 

 5:56 �ل�شاعة  كازخ�شتان  يف  بيكونور  مدينة  من  �لدولية  �لف�شاء 

�أول  يف  �لليل،  منت�شف  عند  و�لو�شول   ، م�شاء  �الم��ار�ت  بتوقيت 

مهمة ماأهولة للإمار�ت �إىل �لف�شاء.

�لف�شاء  حمطة  يف  �أي��ام   8 ��شتمرت  �ملن�شوري  ه��ز�ع  رحلة 

عا�شو� خللها فخر  بلحظة  �الإم��ار�ت حلظة  �أبناء  تابعها  �لدولية 

�الإجناز �لغري م�شبوق للإمار�ت ، والأول ر�ئد ف�شاء �إمار�تي حمل 

�لف�شائية  �ملحطة  رو�د  �إىل  �الإم���ار�ت  وتقاليد  ع��اد�ت  جعبته  يف 

�لدولية ، 30 بذرة من �شجرة �لغاف ، الإجر�ء �لتجارب عليها 

يف حديقة �ملحطة �لدولية ، و�شارك يف جتربة ودر��شة 

علمية  رحلة  بنتائج  ع��اد   ، ف�شائية  علمية  مو��شيع 

دور  تعزيز  يف  �لفاعل  دوره��ا  لها  �شيكون   ، م�شوقة 

�الإمار�ت يف ��شتك�شاف �لف�شاء .

احلياة يف املحطة الدولية 

املياه 

هي ثاين �أهم �لعنا�شر ��شتهلكًا للحياة ، مبا 

فيجب  مغلقة  بيئة  عن  عبارة  �لدولية  �ملحطة  �أن 

تكرير �ملياه د�ئمًا .

�لقهوة  ي�شربون  �لف�شاء  رو�د  يجعل  ما  ه��ذ� 

ت�شنع الإمارات تاريخاً م�شرفاً للأمة العربية مبعانقتها الف�شاء بعد ق�شة جناح وطموح م�شرفة 

بداأها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ، ودعماً من  القيادة الر�شيدة بقيادة 

اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل ، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل ،  و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
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يف �ليوم �الأول ، ويف �ليوم �لثاين �لكوب نف�شه من �لقهوة ، وهذه 

�لعملية �شتتكرر كل يوم ، كما قال ر�ئد �لف�شاء فر�نك دي و�ين .

ال�شرعة 

. �لدولية  �ملحطة  �شرعة  /�س  كلم   28.000
احلالة ال�شحية 

حياتهم  خ��لل  �ل�شحية  �لطاقم  حالة  تتعقب  ذكية  �شاعة 

�ليومية هناك مثل �لنوم و�حلركة .

النوم 

 ، �شغرية  غرفة  عن  عبارة  هي  و  �لطاقم  مق�شورة  يف  ك��ان 

حيث ي�شتطيع �لطاقم �لنوم باأكيا�س مثبتة باجلدر�ن ، ويجب على 

بني  مايق�شون  غالبًا  ولكن  بالنوم،  �شاعات   8 يت�شغرق  �أن  �لطاقم 

فقط �شاعات   6-5
الطعام 

يت�شارك �لطاقم وجبات �لطعام من وقت الآخر ، �إذ يجتمعون 

 ، ز�ف��ي��زد�(  �لرو�شية)  باملق�شورة  �لطعام  منطقة  يف 

�لف�شاء  ر�ئ��د  �شيتناولها  �لتي  �الإم��ار�ت��ي��ة  �الأك��لت  وم��ن 

�إنها  �إذ   ، و�لبلليط  و�ل�شالونة  �مل�شروبة  هي  �الإمار�تي 

متتاز ب�شعر�ت حر�رية عالية . وي�شيف �لطاقم �ملاء على 

ملنع  بطريقة حمكمة  كان معلبًا  �لطعام  �إن  �إذ   ، �لوجبات 

�ل�شو�ئل من �لت�شرب .

يتم ت�شخني �لطعام قبل تعليبة يف �أكيا�س �شهلة �لفتح 

�أو علب بل�شتيك ومت تناولة مبا�شرة من �لعلب .

عند  �أواًل  فتوؤكل  �ل��ط��ازج��ة  و�لفاكهة  �خل�شار  �أم���ا 

وقت  فلديها  �ملجففة  و�لفو�كة  �ملك�شر�ت  �أم��ا   ، �لو�شول 

�أطول لل�شتهلك .

امل�شروبات 

تاأتي �مل�شروبات على �شكل بودرة ، يحولها �لطاقم �إىل 

م�شروبات بتو�شيلها عرب مياه موزع �ملركبة  



�لبحث عن  على �شرورة  موؤلفاتهم  �أكدو� يف  و�لرتبية  �لنف�س  علماء 

�لفردية  �إجناز�ت  وال  �ملادي  �لعامل  لن يحققه  �لذي  �لنف�شي  �ال�شتقر�ر 

�ل�شخ�شية مامل يتكلل ذلك كله بالت�شامح الأنه يت�شل بال�شلمة �لنف�شية 

و�ل�شكينة �لتي تبحث عنها �لروح �الإن�شانية �أثناء مكابدتها �أعباء �حلياة 

باأحز�نها و�أفر�حها و�أثناء م�شريتها يف حتقيق �ملنجز�ت و�الأهد�ف بدءً� 

توفر  �لتي  �القت�شادية  �مل�شاريع  و�إقامة  �الأ�شرة  تكوين  �إىل  �لدر��شة  من 

�ملتكامل  �لن�شيج  ذلك  �ملجتمع،  �أبناء  مع  �شلته  وتوطد  معي�شته  للفرد 

من �ملادة و�لروح يتفاعل عمليًا مع بع�شه �لبع�س لي�شكل �لف�شاء �حليوي 

�أخلق  منهما  كل  ينقل  �أم��ًا  �مل��ر�أة  ومن  �أب��ًا  �لرجل  من  فيجعل  للإن�شان 

�لر�حة  متابعة حياتهم على طريق  يتمكنو� من  �الأبناء كي  �إىل  �لت�شامح 

�لرتبوية  �ملخت�شة  تقول  �الإطار  و�الخرين.. يف هذ�  �لنف�س  مع  و�لتو�زن 

�شفاء �الأع�شر يف كتاب لها عن �لرتبية: "�أ�شفرت نتائج �لدر��شات عن �أن 

�لتحلي بالت�شامح يحمي �لفرد من �الإ�شابة باالكتئاب، كما تبني �أن هناك 

�إيجابي بني �لت�شامح مع �لذ�ت، وخف�س نوبات �لغ�شب، وتوكيد  �رتباط 

�لذ�ت وزيادة كفاءة �ملهار�ت �الجتماعية و�النفعاالت �الإيجابية، و�لر�شا 

�الإح�شا�س  و�نخفا�س  و�ل�شعادة  و�ل��ت��ف��اوؤل  �ل��ذ�ت  وتقدير  �حلياة  عن 

باخلزي، وك�شفت نتائج در��شات �أخرى عن وجود �رتباط �إيجابي قوي بني 

كل من �المتنان �إىل �الآخرين و�لت�شامح و�لعافية، ووجود �رتباط �شلبي د�ل 

�ل�شيكو�شوماتية  �ملوت و�الأعر��س  �لت�شامح و�مل�شاعر �الكتئابية وقلق  بني 

وهي �الأعر��س �جل�شمية �لتي ال ترجع الأي �شبب ع�شوي كال�شد�ع و�آالم 

�لتو�فق  من  مزيد  �إىل  �لت�شامح  يوؤدي  كما  �ملعدة.  و�آالم  و�لرقبة  �لظهر 

�لزو�جي ويكون له تاأثري �إيجابي على �لر�شا عن �لعلقة �لزوجية ب�شكل 

عام«.

�أن  �شنلحظ  �لع�شوية  و�شلمته  �جل�شد  ع��امل  �إىل  دخلنا  و�إذ� 

جميعها،  �الخت�شا�شات  يف  �الأط��ب��اء  من  �لب�شري  �لت�شريح  خمت�شي 

بالت�شامح،  �إال  تتحقق  ال  �لتي  �لنف�شية  �ل�شلمة  �رتباط  حقيقة  يوؤكدون 

رفاهيتها  وتعي�س  �ل�شلمة  ثمار هذه  تقطف  �لتي  �ل�شلمة �جل�شدية  مع 

ومتعتها باحلياة، وهذ� يت�شل متاما باملقولة �ل�شهرية "�إن جل�شدك عليك 

وقع �جل�شد يف  �إن غابت،  �لتي  �لنف�شية  �ل�شلمة  هو  حقًا"، فاحلق هنا 

مطب �لقلق و��شربت وظائف �أع�شائه ب�شكل كبري و�شار فري�شة للمر�س 

�جل�شد  "�شلمة  كتابه  يف  �ل�شلم  عبد  ن�شال  �لطبيب  يقول  و�لهز�ل.. 

و�لروح" �إنه ال ميكننا �حل�شول على قلب �شليم �لنب�شات �إذ� كانت �لروح 

و�لر�شا  �ل�شكينة  بحالة  �ل�شرياين مرتبط عمليًا  فال�شغط  قلقة  معطوبة 

�لو�قع، لذلك  �أر�س  �إيجابي مع ما يجري يف  �لذ�ت و�لتفاعل ب�شكل  عن 
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زيد ح�ضن قطريب

ت�ضاحموا.. كي تهداأ النفو�س وت�ضتقر!

الت�ضامح وال�ضالمة النف�ضية

و ازدهار العطاء

العلقة بني الت�شامح واإ�شلح ذات البني، جذرية وعميقة ولها منعك�شاتها الإيجابية 

اآن معاً، تلك البوؤر غري امل�شتقرة داخل ال�شخ�شية ترجع يف  داخل ال�شخ�س والأخرين يف 

اأ�شبابها العميقة اإىل التنافر مع الآخر وعدم الر�شا عن النف�س، والنظر اإىل الآخرين من 

باب احل�شد ومتّني الأذى لهم ب�شبب عدم الثقة بالنف�س وقدراتها وهذا يعني يف جممله 

حالة �شدية مع الت�شامح الذي قلنا اإنه امل�شوؤول عن تهدئة النفو�س وا�شتقرارها..



فاإن �لن�شيحة �لتي تقدم �إىل �ملر�شى من هذ� �لنوع هي �خللود لل�شكينة 

وحل �لق�شايا �لعالقة يف حياتهم كي يح�شلو� على �لنوم �لعميق و�إمكاية 

�أي�شا  �ل�شفاء..  �أن ي�شكل جزء� هامًا من  �الأفق وهذ� من �شاأنه  �لتاأم يف 

البد �ن نذكر باحلاالت �الإبد�عية �لتي و�شل �إليها �أهم �ملخرتعني و�لكتاب 

و�لفنانني يف �لعامل نتيجة �لت�شامح و�لت�شالح مع �لذ�ت و�الآخرين، فهذ� 

�لنوع من �لب�شر ال ميكنهم �أن يغرقو� يف تفا�شيل �حلياة �ليومية وهمومها 

�ل�شغرية الأن �لغاية هنا �أكرب و�أكرث �شموً� وعظمة، وهذ� بالطبع مت�شل 

مبعنى �لت�شامح و�أثره �لبالغ د�خل �جل�شد و�لروح معًا.

�إنتاجًا  تقدم  �أن  �لقلقة  �ملت�شاحمة  غري  لل�شخ�شية  �ملمكن  غري  من 

�إذ� مل تتفرغ بالكامل للعملية �الإبد�عية وحلاالت �لع�شف  عايل �مل�شتوى 

�لذهني �لتي تتطلب �لهدوء و�ال�شتقر�ر، وهذ� يربر حاالت �النعز�ل �أثناء 

�إنتاج �لفنون مثًل الأن �لت�شوي�س من �شاأنه �أن يبدد �لذهن ويجعله غري قادر 

على فرز �لنتائج و�الأ�شباب  وحتويلها �إىل منتج مادي �أو علمي جتريدي 

ي�شتفيد منه �لب�شر ويكون له �لدور �لبارز يف رفع م�شتوى حياتهم و�أخذها 

�لغ�شب  ح��االت  �إن  وتقدمها..  �لب�شرية  لرقي  �حلقيقية  �مل�شبات  �إىل 

�له�شتريية مثل، ال توفر للأع�شاء �الأخرى يف �جل�شد �لقيام مبهماتها على 

�أكمل وجه، وبالتايل فاإن �الإفر�ط يف �إفر�ز هرمونات معينة �شيكون �ل�شبب  

للأمر��س  عر�شة  �كرث  جتعله  �أو  �ل�شخ�س  عند  �لكاآبة  حاالت  زيادة  يف 

و�لتوج�س  باالآخرين  و�ل�شك  �لقهري  و�لو�شو��س  �لف�شام  مثل  �خلطرية 

باملرء  وتودي  باالأع�شاب  تفتك  �لتي  �الأمر��س  و�لت�شاوؤم وغري ذلك من 

�أنه  �إىل درجة  و�الإنتاجية  �الإبد�عية  �لعملية  نهائيًا في�شبح م�شتقيًل من 

يحتاج م�شحَا ملعاجلة خمتلف حاالت �لرهاب �لتي تنتابه.. ال �شيء ميكن 

�أن يعالج هذه �الحتماالت �ملر�شية �خلطرية �شوى �لت�شامح بكل تفا�شيله 

�لتي تتيح �الن�شجام يف �لدماغ  �ل�شر  �أو كلمة  و�أنو�عه فهو مبثابة �ملفتاح 

�إىل �لع�شلت �مل�شوؤولة عن  �مل�شوؤول عن توجيه �لر�شائل عرب �الأع�شاب 

�حلركة.. هذ� يوؤكد �أن �جل�شد �لب�شري ي�شبه �ل�شل�شلة مت�شلة �حللقات 

�الإنتاج  معادلة  يف  ف�شًل  يعني  �حللقات  �إح��دى  يف  قطع  �أي  �إن  بحيث 

�لر�قي �لذي ي�شعى �إليها كل �إن�شان.. 

�شحة  توؤكد  �لتي  �لق�ش�س  من  �لكثري  �لقدمي  �لعربي  تاريخنا  يف 

هذه �ال�شتنتاجات �لعلمية، منها ق�شة �لفلح �الأب �لذي ��شتدعى �أبناءه 

�أن  منهم  و�ح��د  كل  من  وطلب  و�مل��وت،  �ملر�س  فر��س  على  وهو  �لثلثة 

ذلك،  فعل  منفردين  �الأبناء  ف�شل  وملا  �حلطب،  عيد�ن  من  رزمة  يك�شر 

�أن يجتمعو� ويحاولو� �لقيام بك�شر تلك �لرزمة معًا فو�شعو�  طلب منهم 

تلك  وكانت  فنجحو�  بقوة  �ل�شغط  وت��و�زع��و�  بع�شها  ق��رب  �شو�عدهم 

�لفريق وهذ� لن  �لذ�ت و�لتفكري بعقلية  للتعايل عن هموم  �لق�شة مثااًل 

يتحقق مبعزل عن �لت�شامح و�ل�شفح عن �الأخر حتى لو كان خمطئًا الأن 

�لعفو عن �ملخطىء يزيل �خلطاأ نف�شه �أو يفتح �ل�شبيل لت�شحيحه ومن ثم 

بناء منظومة كاملة من �اليجابيات مكانه.. لقد متيز �لكثري من �لطقو�س 

بحملها �ملفاهيم �لعالية على �مل�شتوى �الإن�شاين، ومثال ذلك قول �لعرب 

باإغاثة �مللهوف وكرم �ل�شيافة وح�شن ��شتقبال �الآخر وتلبية طلبه، وهذه 

�لقيم �ملتجذرة يف �لثقافة �لعربية توؤكد وجود �لت�شامح كتفكري و�أ�شلوب 

حياة عند �لعرب..
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الن�س، تخلد بطماأنينة  الأ�شرار يف   )اترك 

وه����دوء، ف��ال�����ش��ارع، م��زدح��م ب��ال�����ش��م��ت، وك��ذل��ك 

ح���ي���ات���ي، ال���ت���ي مت�����ش��ك ���ش��ع��ت��ه��ا، ع��ل��ى ال��ط��ري��ق  

القدمي))((: »اأحمد الع�شم«.

م�شو�ري،  �أقطعها يف  �لتي  �مل�شافة  كفيلة هي 

ر�أ�س �خليمة على  و�إم��ارة  �شمااًل حيث تقع مدينة 

�لعربية   �الإم���ار�ت  بدولة  �لعربي  �خلليج  �شاحل 

�شبه  م��ن   �ل�شرقي  �ل�شمال  �أق�شى  يف  �ملتحدة، 

�أ�شلفت هذه �مل�شافة تبدو  �جلزيرة �لعربية. وكما 

يل  بالن�شبة  �أخ���رى،  �شعرية  ملحمة  وك��اأن��ه��ا  يل 

�لتقدير  �أق��ل  على  �أهمها  عدة  الأ�شباب  �شخ�شيًا 

هاربًا  �أجدين  ثم  )طبوغر�فيا(  وتعط�شي  �شغفي 

كطائر  بنف�شي  الئ��ذً�  �لطرق  وهدير   �شجيج  من 

تنبثق  كليومرت   77 �مل�شافة  هذه  خلل  �لفانتري، 

كانت  رمب��ا  ب�شرية  ودالالدت  و�شخو�س  م�شاهد 

دفينة حتت رمال �الإلهام.

�شر�يني  عرب  �لرحلت  بتلك  �أق��وم  ما  ع��ادة 

�لطرق �خلارجية، حيث �لكثبان �لرملية، و�لطبيعة 

�أفتقدها كثريً� يف حياتي، حيث  �لتي  �ل�شحر�وية 

�لكائنات   حيث  و�لغاف،  و�لقرم  �ل�شدر،  )�شجرة 

وغ��ر�ب  �لفلمنجو،  �لفانتري،  طيور  �جلميلة، 

�لبحر، وعقاب �ل�شمك(.

خلف  �ل�شم�س  قر�س  وي�شقط  قليلة  حلظات 

تلك  �أط��وي  �أج��دين  هكذ�  �لبعيدة،  �جلبال  تلك 

�ل�شرب...(  يل  )و�شفو  مبو�شيقا  مرتمنًا  �مل�شافة 

ل�شيدة �لطرب �لعربي �أم كلثوم. �إال �أنني يف كل مرة 

“الهدوء  ن�س  مفتتح   ،120 ���س  ال�شعري،  امل��ق��ط   -  1
يبتل”:  “ليل  ال�����ش��ع��ري  ال���دي���وان  م��ن  املزدحم”، 

“وزارة  و  الإمارات”  واأدب����اء  ك��ت��اب  “احتاد  اإ���ش��دار 

الطبعة  املجتمع”..  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 

الأوىل، 2012م.

ويغويني  يدعوين  خر�فيًا،  وم�شهدً�  �شرً�  �أكت�شف 

�أن  م�شطرً�  �للحقة.  �ل��رح��لت  تلك  من  ملزيد 

�أ�شرد �إليكم بع�شًا من تلك �لق�ش�س �أو �مل�شاهد، 

)�لعابر(  �أ�شلكه  �ل��ذي  �ل�����ش��ارع  ��شم  م��ن  ب���دًء� 

�أن  نكت�شف  �ملفردة  و�أ�شل  تعريف  �إىل  و�ل��رج��وع 

كلمة )عرب.. ��شم فاعل من عرب، عابر »ز�ئل«، �أو 

رجل عرب: ذوعربة وحزن ؟ ؟ (.

�إذً� �أنا �أقطع �شارعًا نحو رجل ذو عربة وحزن.

�ل��ت��ي تقف بني  �مل�����ش��اءة  �الأع��م��دة  تلك  ب��ني 

�ل�شموع  يحملن  عجائز  كن�شاء  �لر�شيف،  جنبات 

و�الأمنيات  �ل�شعيدة، لنعرب ب�شلم.

�خليمة،  ر�أ����س  �إىل  �مل�شاوير  تلك  ب��ني  وم��ن 

�لع�شم«..  »�أحمد  �ل�شاعر  �ل�شديق  زيارة  �أق�شد 

�ل��ذي يف  غفلة �مل��اء �ع��ت��زل �ل��وج��وه و�ل�����ش��و�رع، 

�عتزل �شوت  �لرمان، وحيدً� �لفائ�س من �لرف، 

كوكتو(...  جان  )كهف  كهفه  يف   ينزلق،  ك�شكون 

.
)((

�لفائ�س من  �لرف

�شدمت بهذ� �مل�شهد �ل�شوريايل حيث وجدت 

�الأعمدة  �إحدى  يرتبع  �لكبري(  �لفلمنجو  )طائر 

جانب  على  توقفت  �شارحًا،  ���ش��اردً�  بعيدً�  ويرنو 

على  �لتحية  �ألقيت  عربتي،  من  وترجلت  �لطريق 

�شديقنا �لطائر ول�شان �حلال  يقول: )�شافر مثل 

اأحمد  ال�شاعر  اإ���ش��دارات  عناوين  ذك���ره،  �شبق  م��ا   -  2
»�شوت  2015م.  ن�شو�س  امل����اء«،  غفلة  »يف  الع�شم: 

الرمان«، �شعر �شعبي 2010م. »الفائ�س من الرف«، 

ق�شائد نرث 2008م. »�شكون ينزلق«، كتابات 2010م.
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طري، ورفرف.. �لروح لك جناحني، وقلبي حمطة. 

حلظة  يف  ميكن  �شو�لفنا،  خذ  خ��ري،  على  �شافر 

و�تركني  يرجع،  غربته  من  �لبيت،  حمام   يحن، 

�أ�شرب، ظماأ �الأيام، �أح�شب ثو�نيها، ر�شايل �شوق، 

لعيونك َبْطَبْع. �شافر، تعمى عني.. ت�شرح يف ف�شا 

بوح،  ن�شامي  �ل�شدر،  يف  وتتوجع،  تتلهف،  غريك، 

�أحبْك،  وت��ف��وْح..  ت�شرخ،  خّلها  عطرْك،  �أ�شلها 

نري�ن،  وله،  بي  ت�شافر،  يالّلي  �أ�شبع،  وال  �أحبْك، 

.
)((

فيني تولع(

�ل�شديق  �أيها  �لطائر:  خاطبت  ذل��ك  وبعد 

متامًا،  ي�شبهك  �شاعر  مع  موعد  على  �أنا  �لهو�ئي 

وكتبه  حيو�ته  م��ع  �شغرية  غرفة  بطن  يف   يقيم 

و�آالالمه، تارة يعمل على ترميم روحه �لتالفة وتارة 

يرمم وجهه �الآيل من �ل�شقوط، ويحاول جاهدً� �أن 

يقب�س على ماتبقى من �لعافية، وعلى دمعة ت�شقط 

ويغرق �لعامل، ويف �آخر�لق�شيدة يتحول �إىل قاطع 

�ل�شو�رع،  يف  �ل�شاهرون  تركه  عما  يبحث  طريق 

و�الأ�شجار  �جل���در�ن  يخاطب  �الأر���ش��ف��ة..  وعلى 

�لظلم،  يف  �جلبال  وي�شتنطق  له  تهذي  وبالفعل 

ي�شاك�س �الأ�شدقاء يف �لثالثة فجرً�، حامًل مزيدً� 

من �لفرح ومزيدً� من �جلنون...  يا �هلل كم حياتنا 

ب�شيطة وهي مبتلة... لنق�شده معًا؟؟

فعل  يقرتف  �إنه  »�لع�شم«،  �جلدير يف جتربة 

�لكتابة بالعامية كما يقرتفه يف ن�شو�شه �حلد�ثية 

مترده  رغم  وعلى  نف�شه.  و�لتوهج  نف�شها  بالروح 

�لبحر  �إه��د�ء  ياأتي  حني  يف  وم�شاك�شته،  �شعريًا 

للوفاء  وتقديرً�  رم��زً�  �الأوىل  �ل�شعرية  جمموعته 

“ورد  العامي  ال�شعري  ال��دي��وان  من  “�شاِفْر”،  ن�س   -  1
لل�شاعر اأحمد الع�شم: 2004م. عمري”، 

مقت�شب  ح���و�ر  ويف  �خل��ا���ش��ة،  ط��ري��ق��ت��ه  وع��ل��ى 

�أحمد  �ل�شاعر  �أجر�ه د. هيثم يحيى �خلو�جة مع 

�لبحر  �أهديت  �لرغم من ذلك  �لع�شم: ).. وعلى 

 ،)
)((

فقط« ه���ذ�  »ي��ح��دث  �الأوىل  جم��م��وع��ت��ك 

وفيًا  �أك��ون  �أن  �أردت  )نعم،  خلله:  �لع�شم  �أف��اد 

ل�شد�قاتي.. �أردت من هذ� �الإهد�ء �أن �أقول �أ�شياء 

كثرية للبحر. طلبت منه �أن يعانقني يف �حللم، و�أن 

َد يل طريقًا يف كبده، الأتكور على نف�شي و�أعيد  ُيَعبِّ

ح�شاباتي مع ذ�تي.. فق�شيدتي �لنهائية مل �أكتبها 

.
)((

بعد.. ومر�شي لن َيُحوَل دون حلمي(

ال�شك �أن �شخ�شية مثل »�لع�شم« د�ئمًا حماطًا 

بكوكبة من �الأ�شدقاء �حلاملني و�ملتوهجني، �لذين 

ي�شاركون ويرتجمون هذ� �الإبد�ع وال �أدل على ذلك 

�إال من خلل متابعتي �أجدين مع ثلة هذه �مل�شاعر 

ويف حميطهم وعو�ملهم، لذ� وجب �لتنويه و�لوقوف 

وماز�لت  كانت  ر�ئعة  و�شد�قة  مهمة  جتربة  على 

ت��رب��ط  ب��ني »�ل��ع�����ش��م« و�ل��ر�ح��ل �لكبري �الأدي���ب 

�لزّمار  �هلل(  – رحمه  �لفريوز  )جمعة  و�ل�شاعر 

و�ملو�شيقا  �لق�شرية  و�لق�شة  �ل�شعر  �أخرج  �لذي 

�خليمة،  ر�أ�س  ووديان  وجبال  كهوف  من  و�لر�شم 

وبلم�شة فنان مبدع ��شتطاع �أن يحول ذلك �ملخزون 

تعي�س  نفي�شة  ثمينة،  �أ�شياء  �إىل  �الأدب��ي  و�مل��وروث 

الأول:  ال�����ش��ع��ري  الإ�����ش����دار  فقط”،  ه���ذا  -“يحدث   2
ال�����ش��ع��ري  الإ�����ش����دار  ب��ع��د  اإ����ش���دار خ���ا����س،  2002م، 

1998م. امل�شرتك “م�شهد يف رئتي”: 

د. هيثم يحيى  الأدي�����ب  اأج�����راه  ح���وار  م��ن   120 -����س   3
اخل����واج����ة ���ش��م��ن ك���ت���اب )ال���ث���ق���اف���ة يف ف��ك��ر اأب���ن���اء 

اإ�شدار  احل���وار(:  وثقافة  الثقافة  ح��وار  الإم����ارات: 

“دار احلرمني – ال�شارقة”، الطبعة الأوىل 2005م.

وجود  مع  �أقول  �الأب��د.  و�إىل  وتتنف�س  تنب�س  معنا، 

�ليعقوبي،  نا�شر  �شاملني،  )�أحمد  �ل�شباب  ه��وؤالء 

�أحمد �أبو ماجد، نا�شر �شوفة، وليد �ل�شحي، حمد 

�لها�شمي،  طار�س  �أب��وع��ف��ر�ء،  نا�شر  �حل��م��ادي، 

حمد �شغر�ن، �أديب �لع�شم، نا�شر �لبكر �لزعابي، 

�لثقايف  �ل�شعيدين،  على  كبري  مك�شٌب  َلُهَو   ،)...

و�ل�شخ�شي.

من  غزيرة  �لع�شم«،  »�أحمد  �ل�شاعر  جتربة 

�لفعلي  �حل�����ش��ور  خ��لل  وم��ن  �مل�����ش��ارك��ات  حيث 

على  »�لع�شم«  يكتب  و�مل��ج��لت،  �ل�شحف  ع��رب 

وترية منخف�شة هادئة، ن�شه م�شحون مبزيد من 

يكتبها  �لتي   و�لن�شو�س  و�خليبات،  �خل�شار�ت 

�الأنثى  هذه  �م��ر�أة،  �إىل  موجهة  ر�شائل  »�لع�شم« 

�مللذ  فيها  »�لع�شم«  ويرى  �ل�شاعر،  روح  عذبت  

و�لفردو�س �ملفقود، لذ�  تت�شح معظم ق�شائده من 

�ل�شو�د و�لعتمة �لد�خلية الإن�شان يحرتق )وال �أحد 

�لذي  �الإن�شان  معنى  ما  �ل�شاعر،  معنى  ما  يفهم 

يحرتق(.. يقول »�لع�شم« يف هذه �لق�شيدة:

نرتفع  ف��رح،  ب�شاط  �ل�شباح،  يف   )�ل�شماء 

ون�شع  �جل��دي��دة،  �الآف���اق  منها  لن�شت�شف،  �إليها 

�أج�شادنا، على زجاج، ذي �للون �لطارد لل�شيف، 

زمٍن  ُعليا، كم  �لكاآبة �شجة  �لطارد..،  �لطارد..، 

منِت، يف ح�شن �لك�شل، �أو يف ح�شن ياأ�س، وردتك 

�لهو�ء  �الأ�شياء،  بك  تنه�س،  كي  �رتفعي  حمر�ء، 

يتعكر قليًل، والأنه مرتبط، يف �أنف�س �أخرى، �أي�شًا. 

باإعادة �لقلق،  حتى ال يخرج، من �شوتك �ملت�شح، 

دون  طاولة،  ت�شعي  �أن  خدعة،  يف  �أنتظر  �ملكرر، 

�أمام تذمرك، تقف حياتي،  يا حبيبي،  �لكر��شي، 
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.
)((

�ل�شغوفة(

لوحة احلياة:

ل��وح��ة احل���ي���اة غ��ريم��ك��ت��م��ل��ة ب���األ���وان ق��و���س 

القزح..

�لع�شم«  »�أح��م��د  �ل�����ش��اع��ر  ل���دى  �ل��ق�����ش��ي��دة 

على  وت��ري��اق  �حل��ي��اة،  ول�شعة  تاأفف  �شد  �شلح  

�جلروح، ي�شتعيد »�لع�شم« حياته على ج�شر عاٍل، 

و�لغد،  و�ليوم  �الأم�س  هو  يق�شده  �لذي  و�جل�شر 

كذلك  و�ل�شهيل،  و�لعنفو�ن  �لطفولة  مر�بع  وهو 

�لياأ�س و�خلذالن و�لبوؤ�س و�خليبة و�لندم و�لدمعة 

�آخر  يجز  بلدوزر  مثل  وتدحرجت،  �شقطت  �لتي 

هذه  يف  »�لع�شم«  يقول  ق��دمي��ة....  حل��ارة  ر�ئحة 

�شديق  �إىل  خا�شة  ر�شالة  موجهًا   ،
)((

�لق�شيدة

�لعمر )عبد�هلل �ل�شبب(:

)البارحة

بني يقظتي واحللم 

كان فا�شًل من العزف الغريب

يطنطن فوق راأ�شي

فوجدتني..

اأدخل مغامرة

مع رجال

من الإ�شفلت

كانوا

خلفي

متيقظني

اأفقت..

حديقة املنزل

ذهبت اإىل البحر

دمي ت�شلل اإىل النافذة

قلبي جل�س يبكي

وليلة اأخرى

رمبا

ل اأنام..

�شاأكتفي بفكرة فا�شلة 

عند حدود الراأ�س

كخيار اأخري...

مدركاً

باأن الطرقات

 11“ �س  املت�شح”،  �شوتك  “اأمام  بعنوان  الق�شيدة   -  1
اإ�شدار  يبتل«:  »ليل  ال�شعري  الديوان  من   ،»13  –
الثقافة  »وزارة  و  الإم������ارات«  واأدب�����اء  ك��ت��اب  »احت����اد 

وال�شباب وتنمية املجتمع«.. الطبعة الأوىل، 2012م.

-ق�شيدة »�شوت البلدوزر«: �س 23 من الديوان ال�شعر   2
“الفائ�س من الرف” لل�شاعر اأحمد عي�شى الع�شم: 

اإ�شدار دائرة الثقافة والإعلم، ال�شارقة، 2008م.

كانت مرغمة

على املغادرة

حني  كان البلدوزر

يجز

اآخر رائحة

حلارتنا القدمية

فيما اأ�شبح ال�شاطىء بل حذاء

والبحر بل زرقة

فيما  النخا�س

يدك اآخر غرفة للأجداد...(.

ي�شتعيد  �أنه  على  ي�شر  بل  "�لع�شم" اليكتفي 
�حلياة �لناق�شة و�ملكتملة باحثًا بني ركام و�أنقا�س 

طريقه  �شل  لرمبا  خطاب  عن  �ملعا�شرة  �ملدينة 

و�لطماأنينة  �لب�شارة  يحمل  �خلطاب  وه��ذ�  �إليه 

�إنه  بل  �مل�شهد  خلف  يتو�رى  ال  �أن  �لطبيعي  ومن 

ن�شيه  هائل  ف��ر�غ  فكرة  ي�شد  �أن  �أج��ل  من  يكافح 

عامل بناء يف �حلنني، ومهمة �ل�شاعر �أن يبني مدنًا 

وبيوتًا جميلة كانت جمرد كلمات يف ر�أ�شه، لكنها 

�ال�شتعد�د  �أهبة  للحياة وهي على  وتو�قة  متحفزة 

الأن تعجن على طريقة ملئمة و�أكرث �إن�شانية و�شد 

�لب�شع و�لتخلف و�ل�شورة �لظلمية �إنه مع �لوردة 

�لظلم  �أ�شد  و�لقمر يف  �لربيع  و�إطللة  و�ل�شم�س 

�إذ� �لكلمات، مرمية يف �ل�شو�رع �خللفية، وبنظرة 

حبلى  �أنها  جند  "�لع�شم:،  ق�شائد  على  �شديقة 

كما  بي�شاء  ِبَنْف�ٍس  �إليهم  و�لتوود  �ال�شدقاء  بحب 

هو "�لع�شم" يف تعامله �ليومي، جتربته مهمة الأنها 

مبنية على ظروف حياتية �أملت به وبقي "�لع�شم" 

كتب  فقد  �أحبته،  �لتي  جلفار  جبال  مثل  �شاخمًا 

و�ملوظف  و�ل��ع��ام��ل  و�ل�����ش��ارع  �لر�شيف  �أج��ل  م��ن 

عو�مل  نبني  وحني  و�لكائنات  �الأ�شياء  �شديق  وهو 

يف م�شاحات و�أمكنة �شا�شعة فاإنها متنحنا فر�شة 

بالتقاط �لفكرة �لعابرة مثل غيمة، وتبعث للآخر 

قيمة وجوهر �لن�س �ملد�شو�س يف  جمرة مطفاأة.

اأنني ووجع ال�شاعر:

لن�شتمع �إىل �أنني ووجع هذ� �ل�شاعر من خلل 

هذه �لق�شائد �ملختارة من �ملجموعة �ل�شعرية »مل 

:
)((

يق�ش�س روؤياه«

)1(

�شعور موؤمل

اأجل�شني يف مقهى

تت�شاعد فيه الأنفا�س

وحني اأمعنت رايتهم ل ينتمون

عي�شى  اأح��م��د  ال�شاعر  دي���وان  روؤياه”،  يق�ش�س  -“مل   3
 – والإع�������لم  ال��ث��ق��اف��ة  “دائرة  اإ�����ش����دار  ال��ع�����ش��م.. 

الطبعة الأوىل، 2014م. ال�شارقة”: 
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اإىل اأحد))(.

)2(

حياتي

تنمو ك�شاق طفل

وتثبت بثقة

ولها عني تر�شد

بتاأمل

كعني فيل�شوف

قرر اأن يهب

نف�شه للهدوء))(.

)3(

�شاقت احلياة

لأن ن�شف الأخبار ماتت

بال�شكتة القلبية

والآخر منها

يف فم �شاعر

�ُشغله ال�شاغل

اإثارة فزعك

لأن الوهم الكبري للحياة

اأخي

الأخ

ال�شديق

ال�

�س

ا

ع

ر))(.

)4(

يقفز الأطفال

من الكر�شي الطويل

القريب منك

والآخرون على املراجيح

يتطايرون م�شرورين

هذا اأنِت اخل�شراء

املمتدة يف الربكة

حتدثهم غ�شونك

عن اهلل

واحلب

والت�ضحية.

- املقطع رقم “17” من ق�شيدة “التي ترى القطف”،   1
2014م. �س 63، من ديوان “مل يق�ش�س روؤياه”: 

- املقطع رقم “20” من ق�شيدة “التي ترى القطف”،   2
2014م. �س 66، من ديوان “مل يق�ش�س روؤياه”: 

الكوابي�س”،  “جمرة  ق�شيدة  من   ”7“ رق��م  املقطع   -  3
2014م. �س 75، من ديوان “مل يق�ش�س روؤياه”: 

بينما ت�شريين باإ�شبعك

عن مكان جلو�شه

املنهك القادم

مازال منزويٌا

يف اأعماقك))(.

)5(

لي�س اأمامنا

اإل البال الطويل

كي نهطل على النهايات

لي�س اأمامنا

اإل ال�شهر الثاين

نراك تلّفنا بذراعك

بهدوء يف التكوين

لي�س اأمامنا

اإل هذا الذي

يجمعنا كالأفكار

من فحوى الر�شائل

لي�س اأمامنا

اإل هذا الذي ي�شقط

قطرة

قطرة

قطرة

يف رحم احللم)5(.

)6(

مثل النهاية

التي اأتت على غري موعد

“التي متتد يف ظّلها  من ق�شيدة   ”5“ املقطع رقم   -  4
“مل يق�ش�س  119، من دي��وان  �شجرة با�شمك«، �س 

2014م. روؤياه”: 

املقطع رقم “2” من ق�شيدة “فر�س املاء القافزة”، 
 

 -  5
2014م. �س 131، من ديوان “مل يق�ش�س روؤياه”: 

�شاآتي بجمرة ل�شاين

رابطاً املا�شاة

من حبل �شّري

كي تظلَّ غافية

حني اآتي متحفزاً

لثقب �شمتك))(.

)7(

يف حماولة لفتح

�شرفتك

اقراأ امل�شافة))(.

)8(

كلما غّنْت عاملة

النظافة ب�شوتها

يف املمرات

اأدركت

باأن ل �شيء

يك�شر

طاملا الغناء

يطرد العوز))(.

)9(

يف الليل اأحجز

مقعداً يف زاوية

من ركن غام�س

للن�شيج والبكاء

اأت�شّظى مك�شوراً

ملقياً نظرتي

على الهدم

وعلّي))(.

)10(

�شاأترك مع اجلال�س

تذكرة

دخول

مل�شاهدة الأحلم

وهي تنزف حزناً)1)(.

املقطع رقم “9” من ق�شيدة “حماولة لفتح �شرفة 
 

 -  6
روؤياه”:  يق�ش�س  “مل  دي��وان  من   ،166 �س  الأب«، 

2014م.
-  املقطع رقم “10« من ق�شيدة »حماولة لفتح �شرفة   7
روؤياه”:  يق�ش�س  “مل  دي��وان  من   ،167 �س  الأب«، 

2014م.
8 - املقطع رقم “9” من ق�شيدة “احليز الوا�شع للحب”، 

2014م. �س 176، من ديوان “مل يق�ش�س روؤياه”: 

�شوتك”،  يف  “لعّلي  ق�شيدة  من   ”2“ رق��م  املقطع   -  9
2014م. �س 185، من ديوان “مل يق�ش�س روؤياه”: 

10 - املقطع رقم “10” من ق�شيدة “ميتٌة تخلق حدثاً”، 
2014م. �س 238، من ديوان “مل يق�ش�س روؤياه”: 
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فاحتة:

+ O :1(: �ال�شم: حبيب �ل�شايغ // ف�شيلة �لدم(

)2(: تقم�شني رجل/ ر�بني �أمره/ ثم �شادفت �شورته/ يف جو�ز 

�ل�شفر)1(

ع��ادة/  يقولها  هادئة/  �حتجاج  ق�شيدة  �لقلبية/  �ل�شكتة   :)3(

�شاعر كبري/ يكت�شف موهبته متاأخرً�)2(*

وي�شكب يف عروق  ملونة/  يعباأ يف زجاجات  دمي  رحيق  )4(: هذ� 

يف  بالت�شكع/  فهّمت  ��شتعلت/  قطر�ته  د�خلي/  يف  فلتت�شردي  �جلن/ 

ردود �لفعل/ كادت متتطي ذ�ك �حل�شان �الأبي�س/ �لو�قي من �ل�شياف/ 

حوله  ن�شو�ن/ترق�س  يزل  مل  فاخلليفة  ح�شامك/  تغمد  ال  م�شرور  يا 

عيونك/  تغم�س  ال  م�شرو  يا  �ل�شعب/  �شلة  وحتر�شه  جارية/  �شبعون 

فاأمطروها  �لرجال../  كّذبها  يوم  �ليمامة/  زرقاء  حديث  �شمعت  هل 

1 - املقطع رقم )2(، ق�شيدة )غربة(: �س 223، ديوان )ر�شم بياين لأ�شراب الزرافات(: 
موؤ�ش�شة النت�شار العربي، بريوت، لبنان، ط1، 2011م.

ديوان   ،128 �س  قتل(:  )حلظات  ق�شيدة  من   )13( رقم  اجلزء   ،)3( رقم  املقطع   -  2
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأب��وظ��ب��ي،  والن�شر،  للطباعة  امل�شتقبل  الكهولة(:  )وردة 

املتحدة، ط1، يونيو 1995م.

يعرف حد  �لفقر�ء  دم  �أب��دً�؟/  بعد  نهارً�  وما عرفو�  حى/  بالظلم �شُ

�شيفك/ يف  �لليايل �ملدلهمة/ هل حتب �الأخ�شر �لفينان/ �إين قد كرهت 

�خل�شرة �حلمقاء/ فانتحرت كر�ت دمي/ و�أعقبها �ملكان)3(

يف �شالة املهاجرين:

حترير  رئي�س  �ل�شايغ  حبيب  �الإم��ار�ت��ي  و�لكاتب  �ل�شاعر  )وف��اة 

�الإم��ار�ت،  و�أدب��اء  ُكّتاب  �حّتاد  �إد�رة  رئي�س جمل�س  »�خلليج«،  �شحيفة 

 64 يناهز  عمٍر  عن  �لعرب  و�لُكّتاب  للأدباء  �الحتاد�لعام  عام  �أم��ني 

عامًا(: » برق �الإمار�ت «

2:49م  ... الثلثاء: 20 اأغ�شط�س 2019م 

هكذ�، ب�شرعة �لربق، �أبرق �لوطن �الإمار�ت، و�أبرق �لوطن �لعربي، 

�لعريق �حلرف  �لعربي  و�لكاتب  و�الإعلمي  �ل�شاعر  �الأديب  رحيل  بنباأ 

و�حلرفة �الأدبية �لثقافية �لثاقبة )حبيب �ل�شايغ(: )�أبوظبي: 8 فرب�ير 

�أن  لنا  تعاىل  �هلل  ي�شاء  وهكذ�،  2019م(..  �أغ�شط�س   20 – 1955م 
املقطعان )1 و 4(، اجلزءان )1 و 2( من ق�شيدة )الهوية(: �س 79، ديوان )الت�شريح   -  3
الأخري للناطق الر�شمي با�شم نف�شه(: دار الكلمة للن�شر، بريوت، لبنان، ط1، 1981م.

– 2019م 1955م 
»ح�ضور الغائب«

رحلة احلبيب ال�ضايغ

)الناطق الر�ضمي با�ضم نف�ضه(

عبداهلل حممد ال�ضبب

اإطــــــــاللــــــة
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ه(،  عام هجري جديد )1441  ��شتقبال  لنا  تتيح  حياة  قيد  على  نبقى 

وود�ع عام هجري )1440 ه( م�شى �إىل �لرفيق �الأعلى م�شطحبًا معه 

قافلة من ب�شر من كل �أقطار �لدنيا.. من �أولئك �لرفيق �الأديب �ل�شاعر 

�لذي  �هلل،  رحمه  �ل�شايغ،  عبد�هلل  يو�شف  حبيب  �لقدير  و�الإعلمي 

ترّجل عن �حلياة يف ظهرية يوم �لثلثاء 20 �أغ�شط�س 2019م، 19 ذي 

�حلجة 1440 ه يف �لعا�شمة �أبوظبي، بعد �أمل مفاجئ �أمّل به و�أ�شكت قلبه 

عن �لبوح مبا ت�شتهي �ل�شفن.. كما لو �أنه �الأ�شطورة �ل�شعرية �لعربية »�أبا 

فقتله  �الأ�شدي«،  �أبي جهل  بن  »فاتك  به  تربَّ�َس  �لذي  �ملتنبي«،  �لطيب 

و�ل�شيف  تعرفني...  و�لبيد�ء  و�لليل  )�خليل  �ل�شهري:  �ل�شعري  ببيته 

و�لرمح و�لقرطا�س و�لقلم(..

هكذ� �أ�ْشكَت �ملوت قلب �أ�شطورة �ل�شعر �الإمار�تي “حبيب �ل�شايغ” 

»زهرة  عرب  �لز�هية  �لز�وية  �شاحب  وهو  �لتاريخية،  �لظهرية  تلك  يف 

�خلليج« يف ثمانينات وت�شعينات �لقرن �لع�شرين )�شمااًل جهة �لقلب(.. 

كما لو �أنه »رحمه �هلل« يرتقب �ملوت يف �أي حلظة يف معقل نب�شه »�لقلب«، 

وهو �لقائل:

)كيف من�شي، �إذن،/ كيف مت�شي جناز�تنا؟/ كيف نكتب �أ�شماَءنا 

لون  �أي  بنا/  �ملنايف  ت�شيق  نهاجر حني  وكيف  و�النتحار؟/  �لع�شق  �أول 

الأر�شم عينيك؟/ �إن �لغ�شون رمادية/ و�ل�شماو�ت تناأى/ و�شيئًا ف�شيئا/ 

منوت/ ونن�شى �لعناوين و�خلطو�ت()1(*..

نحو  نحوه،  �خلطى  نحثُّ  وهكذ�  �ل�شايغ«،  »حبيب  ُيغادرنا  هكذ� 

�شريته، نحو �أ�شر�ر لغته.. فنذهب �إليه وهو �ملرتبع على عر�س ق�شيدته، 

�ل�شعرية  لغتها  يف  و�ملوؤتلفة  �أنفا�شها  يف  �ملختلفة  �أدبياته  حيث  و�إىل 

ومنا�شبات  وجمريات  �أح��د�ث  من  يحيطها  مبا  و�ل�شاعرة  و�ل�شاعرية 

و�أزمنة و�أمكنة، ونذهب �إليه حيث مو�قعه �الإد�رية �لتطوعية و�لر�شمية. 

نذهب �إليه لذ�ته �ملبدعة يف جماالت �إن�شانية تتو�فق و�لفكر �حل�شاري 

ملفهوم �حرت�م قدر�ت �الآخرين، و�حرت�م �آر�ئهم، و�حرت�مه �أواًل و�أخريً� 

�أول ما  �إبد�عًا وفكرً�.. فنذهب  لذو�تهم �الإن�شانية ولطبيعتهم �خللقة 

�لعربي،  �لثقايف  �مل�شهد  ذ�ك��رة  تربح  ال  �لتي  �لبارحة  تلك  �إىل  نذهب 

ففي  �ملتحدة..  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  ح�شارة  حا�شر  عن  تغيب  وال 

تلك �لبارحة �ملطلة من �لعام 1955م، ��شتقبلت عائلة »يو�شف عبد�هلل 

�لطفل  كرب  »حبيب«.  �جلديد:  �لب�شري  كائنها  �أبوظبي  يف  �ل�شايغ« 

�ل�»حبيب«، ف�شار �شيئًا يذكر بني �إخوته و�أقر�نه و�أبناء جيله وجري�نه، 

و�شارت له �أقو�له و�أفعاله و�أحلمه و�أحماله و�أملحه وملحمه، �إىل �أن 

و�ل�»م�شت�شار«  لل�شعر،  �ل�شائغ  �ل�شايغ«:  يو�شف  »حبيب  �ليوم  �أ�شحى 

و�أدب��اء  كتاب  �حتاد  و»رئي�س  �مل�شوؤول«  �لتحرير  ورئي�س  �خلليج  ل���»د�ر 

�الإمار�ت« و»�الأمني �لعام الحتاد �الأدباء و�لكتاب �لعرب«..

وبني �حلل و�لرتحال، ثمة حمطات وحيو�ت وحكايات و�أيام وليال، 

نحثُّ �خلطى نحو كل ما ميكننا من �الإحاطة به يف حكايته �لتي نحيك 

خيوطها �الآن..

1 - نهايات ق�شيدة )ركن التعارف(، �س 162، ديوان )وردة الكهولة(: امل�شتقبل للطباعة 
والن�شر، اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة، ط1، يونيو 1995م.
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عبقرية  والدة  عن  متخ�شت  �لتي  �لر�بحة  �لبارحة  تلك  من   :)1(

 وليال: ففي 1977م 
ٍ
ثقافية عربية �إمار�تية، نذهب �إىل ما تلها من �أيام

�ن�شم �إىل قافلة من �لفل�شفة، ليعود من جامعة عا�شمة �ل�شباب لندن 

حامًل �شهادة »بكالوريو�س �لفل�شفة«، ثم يذهب �إليها ليعود منها جمددً� 

يف  �ل�»ماج�شتري«  بو�بة  عرب  �ملقارن«  �للغة  ب�»علم  متدرعًا  1998م  يف 

�للغويات �الإجنليزية و�لعربية و�لرتجمة.

)2(: ونذهب �أّول ما نذهب، �إىل �شخ�شه، �إىل �شخ�شيته، �إىل حيث 

وخال�س  خا�س  عام  نفع  ذ�ت  جمعية  تاأ�شي�س  يف  جمايليه  مع  ت�شاركه 

�ملثقفون  �ملبدعون  وزملوؤه  حمل  لوجه �لثقافة �الأدبية.. ففي 1984م، 

ملمو�س  و�قع  �إىل  �إبد�عاتهم  �أنفا�س  ي�شرنق  ثقايف  بيت  تاأ�شي�س  فكرة 

ومرئي للعيان، فكان لهم، ولنا من بعدهم »�حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت« 

فنذهب  مثبتات..  ومنجز�ت  بثبات  �لر�بع  عقده  يف  �الآن  ي�شري  �ل��ذي 

الأربع  �إد�رت��ه  ملجل�س  رئا�شته  حيث  �إىل 

رئا�شة حترير  متتاليات، وحيث  دور�ت 

جملته �الأوىل »�شوؤون �أدبية«، و�إىل حيث 

�لثقافية  �لفعاليات  يف  �لد�ئم  تو�جده 

و�الأدبية يف فرعه �لرئي�س يف »�ل�شارقة« 

عا�شمة �لثقافة �لعربية، ويف »�أبوظبي« 

ويف  �أم��ر�ئ��ه،  ومر�شد  �ل�شعر  خمترب 

ثقايف  بتاريخ  �حلافلة  �خليمة«  »ر�أ���س 

�الإع���لم  عا�شمة  »دب����ي«  ويف  ط��وي��ل، 

�لو��شح  ح�شوره  حيث  و�إىل  �لعربي، 

يف �الأن�شطة �لثقافية �لتي ي�شرف عليها 

وينفذها من خلل مو�قعه �الأخرى.

ب�شمته  �إىل  �إليه،  ونذهب   :)3(

�إىل  �لثقافية، عودة  �الإعلمية  �لفكرية 

�شجله �حلافل مبا يثلج �ل�شدر ويطمئن 

يف  �لد�خلي  �الإع���لم  مدير  �خل��اط��ر: 

1977م.  و�ل��ث��ق��اف��ة:  �الإع�����لم  وز�رة 

�الحت��اد،  �شحيفة  حترير  رئي�س  نائب 
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تاأ�شي�س  1978م.   : �إمار�تية و�عدة:  باأقلم  �أول �شفحة معنية  وتاأ�شي�س 

�أول ملحق ثقايف عرب �شحيفة »�لفجر«: 1980م. تاأ�شي�س ورئا�شة حترير 

و�لعربي:  �ملحلي  �لثقايف  �مل�شهد  �أث��رت  �لتي  �لثقافية،  »�أور�ق«  جملة 

1995م..  - 1982م 
ورئي�س  �خلليج«  »د�ر  م�شت�شار  �لذهبي:  �شجله  عرب  ون�شافر   :)4(

حترير �شحيفة »�خلليج« �مل�شوؤول، �الأمني �لعام للحتاد �لعام للأدباء 

و�لُكّتاب �لعرب، ورئي�س حترير جملته »�لكاتب �لعربي«، وحيث رئا�شته 

نائب  �إن��ه  وحيث  �الإم���ار�ت،  يف  �الأخلقية  لل�شحافة  �لوطنية  للجنة 

يف  �الإع��لم��ي  �لقطاع  يف  �لب�شرية  �مل��و�رد  وتنمية  توطني  جلنة  رئي�س 

�لدولة، وحيث كان مديرً� عامًا ملركز �شلطان بن ز�يد للثقافة و�الإعلم، 

�الإعلم  للجنة  ورئا�شته  �الإم��ار�ت،  تر�ث  نادي  �إد�رة  ملجل�س  وع�شويته 

و  »تر�ث«  جملتيه  على  �ل�شابق  و�إ�شر�فه  �لنادي،  يف  �لعامة  و�لعلقات 

�أبوظبي،  �ل�شعر يف  لبيت  �الإد�رية  للهيئة  �ل�شعر«.. وحيث رئا�شته  »بيت 

ورئا�شته للهيئة �الإد�رية مل�شرح �أبوظبي.

الت .. و .. حم�شلت: ح�شّ

وماز�ل ممتطيًا �شهوة عزميته �الإعلمية و�الأدبية و�لثقافية �لعامة، 

ليعزز تلك �مل�شرية مبا ح�شده من جو�ئز جائزة �لتاأنيث و�لتذكري مبن 

ال يعرف �لعّلمة �لثقافية �الإمار�تي »حبيب يو�شف عبد�هلل �ل�شايغ«:

2004م يجيء �إليه حامًل معه »جائزة ترمي عمر�ن«  فها هو �لعام 

كر�ئد من رو�د �ل�شحافة.. فيما كّرمت جمعية �ل�شحفيني م�شرية 35 

عامًا من �خلدمة �ل�شحفية �لوطنية يف �لعام 2008م.

ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يد  �شافحته  2007م  ويف 

�لتقديرية  �لدولة  جائزة  مبنحه  �هلل،  حفظه  �لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل 

للآد�ب، كاأول �شاعر يحظى بها.

�شاحب  يد  ت�شافحه  2012م  نوفمرب   7 �الأرب��ع��اء  ي��وم  �شباح  ويف 

�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 

حاكم �ل�شارقة تكرميًا له حل�شوله على لقب »�شخ�شية �لعام �لثقافية« 

يف �لدورة �ل� 31 ملعر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب، لدوره �لفاعل يف ن�شر 

باملحافل  و�إ�شر�كها  بها  للنهو�س  �ل��دوؤوب  �الإمار�تية و�شعيه  �لثقافة 

�ملختلفة وم�شاهمته �لد�ئمة يف خمتلف �جلو�نب �لثقافية حمليًا وعربيًا 

ودوليًا.

�ل�شعر«  �لثقافية »جائزة  �لعوي�س  �شلطان بن علي  موؤ�ش�شة  ومتنحه 

يف دورتها �لر�بعة ع�شرة« )2014م - 2015م( »بو�شفه ر�ئدً� من رو�د 

�حلد�ثة �ل�شعرية يف �خلليج �لعربي.

�ل�شمو  �شاحب  يد  ت�شافحه  2016م  نوفمرب   28 �الثنني  ي��وم  ويف 

جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 

�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، تكرميًا له من بني 45 �شخ�شية �إمار�تية 

وجهة ر�ئدة ومتميزة يف حمور �لقر�ءة �شمن �لدورة �لثالثة من مبادرة 

�لتي حتققت خلل عام  �الإم��ار�ت و�الحتفاء بجميع �الإجن��از�ت  �أو�ئ��ل 

�لقر�ءة على خمتلف �ل�شعد، كاأول �إمار�تي ي�شغل من�شب �الأمني �لعام 

للحتاد �لعام للأدباء و�لكتاب �لعرب.

ويف �أكتوبر 2016م، حيث �حلفل �لذي �أقيم يف �لعا�شمة �ل�شعودية 

�لثقايف  �ل�شاأن  عن  �مل�شوؤولني  �ل��وزر�ء  �جتماعات  هام�س  على  �لريا�س 

يف دول جمل�س �لتعاون، يح�شل »حبيب �ل�شايغ« �الأمني �لعام للحتاد 

�لتحرير  رئي�س  �خلليج  د�ر  م�شت�شار  �لعرب  و�لكتاب  ل��لأدب��اء  �لعام 

�الإمار�تي  و�لفنان  �لري�س«  �أبو  »علي  �الإمار�تي  �لرو�ئي  ومعه  �مل�شوؤول، 

»�أحمد �جل�شمي«، على و�شام دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، 

�إىل  �جلائزة  وتهدف  و�لفكرية..  و�لفنية  �الأدبية  الإبد�عاتهم  تكرميًا 

تكرمي �ملبدعني من �أبناء دول جمل�س �لتعاون يف خمتلف �ملجاالت �الأدبية 

و�لفنية و�لفكرية وتقدمي �ملبدعني �إىل �الأجيال �لقادمة كنماذج م�شرفة 

للعطاء �لثقايف جديرة باأن يحتذى بها، وت�شجيع وحتفيز �حلركة �لفكرية 

و�الأدبية و�لفنية ودعم �لنتاجات �الإبد�عية الأبناء دول جمل�س �لتعاون.. 

و�لرتجمة  �الأدب��ي��ة  و�ل�شرية  �الأدب���ي  �لنقد  �لتكرمي  جم��االت  وت�شمل 

و�لدر��شات و�الإنتاج �لفكري وحتقيق �لرت�ث و�لفنون �الأدبية.. وقد �أ�شار 

»حبيب �ل�شايغ« رحمه �هلل، بهذه �ملنا�شبة �إىل وحدة �لثقافة �خلليجية 

على  �لتعاون  جمل�س  مو�ظبة  مثمنًا  �لو�حدة،  �لعربية  �لثقافة  �إطار  يف 

بن  نهيان  �ل�شيخ  ملعايل  �شكره  عن  ومعربًا  �ملتعددة،  �شوره  يف  �للقاء 

مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة، ومعايل �لوزر�ء �مل�شوؤولني 

عن �لثقافة يف دول جمل�س �لتعاون.
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على �شهوة ال�شعر:

ليايل  نتهجى  ماز�لنا  منا�شبة كهذه،  م�شتمرً�.. ففي  �لبوح  وماز�ل 

»حبيب �ل�شايغ«.. ليلة، �إثر ليلة، �إثر ليلة:

ففي ليلة من ليايل 1980م �أطلق �شرخته �ل�شعرية �الأوىل )هنا بار 

�ل�شرخة  جاءت  1981م  بني عب�س.. �لدعوة عامة(، ويف �إحدى ليايل 

نف�شه(،  با�شم  �لر�شمي  للناطق  �الأخ��ري،  )�لت�شريح  �لثانية  �ل�شعرية 

ثم يف 1982م �أجنز ر�شائله �ل�شعرية )ق�شائد �إىل بريوت( و�إىل بيوتها 

�مل�شرجة بدماء �لكتابة و�لكاآبة، لي�شرخ يف �لعام 1983م باأعلى ما لديه 

من �شوت وباأغلى ما لديه من �شمت: »ميارى«، وم�شى يف �شبيل �ل�شعر 

مطلقًا �لعنان ل�شهيل ق�شائده تباعًا: »�مللمح« 1986م، »ق�شائد على 

بحر البحر« 1993م، »وردة �لكهولة« 1995م، »غد« 1995م، ثم يذهب يف 

�لعام 2011م النتقاء بع�شًا من ق�شائده خمتارً� ��شمًا �شعريًا من ديو�ن 

– 77«:  »ر�شم  �لو�قع يف �ل�شفحات »73  �لن�س  �لكهولة« حيث  »وردة 

�الإمار�تية  �ل�شعرية  رحلته  بعدها  ليو��شل  �لزر�فات«،  الأ�شر�ب  بياين 

�لعربية يف �لعام نف�شه 2011م: »�أ�شمي �لردى ولدي« و »ك�شر يف �لوزن«، 

ليعمل على ملَّ �شملها يف 2011م عرب ب�شتانني �شعريني ثريني: )�الأعمال 

�ل�شعرية �الأوىل و�لثانية(..

�شرية املعرفة )1989م – 2019م(:

�لت�شكيلي،  �لفن  معر�س  عرب  منذ �للقاء �الأول �أو�خر �لعام 1989م 

و�لقا�س  �ل�شاعر  مبعية  باأبوظبي  �لثقايف«  »�ملجمع  يف  به  جمعني  �لذي 

و�لفنان �لت�شكيلي حممد �ملزروعي، ومرورً� باللقاء �لثاين يف فرع �حتاد 

�الأم�شية  حيث  2006م؛  عام  �خليمة  ر�أ���س  يف  �الإم���ار�ت  و�أدب��اء  ُكتاب 

»وردة  �ل�شعري  كتابه  على  �إم�شاءه  ومبعيتها  �أحياها  �لتي  �لثقافية 

�لعام  �إىل  معًا  منه  �نطلقنا  �لذي  2009م  �لعام  �إىل  وو�شواًل  �لكهولة«، 

كتاب  �إد�رة �حتاد  �إد�ري��ات ملجل�س  دور�ت  ثلث  م�شرية  عرب  2018م 
و�أدباء �الإمار�ت، وحتى �للقاء �الأخري يف م�شاء �الأحد �لرم�شاين 21 ل�شنة 

ل�)معر�س  �الأوىل  �لدورة  فعاليات  ت�شنًا  حُمْ 2019م  مايو   26 ه،   1440
�لكتاب �الإمار�تي( مبنا�شبة يوم �لكاتب �الإمار�تي، �لذي �أعلنه �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 

يف  �الإم���ار�ت،  و�أدب���اء  ُكّتاب  الحت��اد  �لفخري  �لرئي�س  �ل�شارقة  حاكم 

�إد�رة  جمل�س  �شموه  ��شتقبال  �إثر  2018م  �شبتمرب   17 �الثنني  �شبيحة 

�حتاد �لُكّتاب �ملنتخب برئا�شة �الأديب �ل�شاعر حبيب �ل�شايغ.

وُح�شن  و�الأخلق  و�الأدب  و�الإبد�ع  و�لثقافة  �لثقة  عامًا من  ثلثون 

و�لعلم  �ملعرفة  ومن  ق�شية،  للود  ُيف�ِشد  ال  مبا  �الختلف  وُح�شن  �لظن 

�لثقافة  �إ�شاعة  �لبدء يف  منذ  و�شاق  قدم  على  �لقائم  �لتطوعي  و�لعمل 

�الأدبية و�لوطنية يف �لزمان و�ملكان.

�آخرها  كان  تباعًا،  �ل�شعرية  دو�وينه  تو�فد  �شهدت  عامًا  ثلثون 

�أعماله �ل�شعرية �ملمهورة بهم�شة وطنية �شافية �لبوح و�لرتحاب:

»وردة �لكهولة«: )عزيزي �ل�شديق �ل�شاعر �جلميل عبد�هلل �ل�شبب: 

قدمية،  حمبة  قبل  من  �ل�شبب  �خليمة،  ر�أ���س  يف  �ليوم  لقاوؤنا  �ل�شبب 
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و�أخّوتنا(: حبيب  و�لوطن  لل�شعر  �الآتي. دمت  قبل  متقدة حتى  وعلقة 

�ل�شايغ »10 يونيو 2006م«.

�ملبدع  �ل�شاعر  �لعزيز  )�الأخ  �ل��زر�ف��ات«:  الأ���ش��ر�ب  بياين  »ر�شم 

�الأ�شتاذ عبد�هلل �ل�شبب: مع تقديري(: »19 مار�س 2011م«.

عبد�هلل  �أخ��ي  �ملبدع،  �ل�شاعر  �لعزيز  )�لزميل  �ل��وزن«:  يف  »ك�شر 

�ل�شبب: مع حبي و�عتز�زي د�ئمًا(: حبيب �ل�شايغ »3 �أكتوبر 2011م«.

»�الأعمال �ل�شعرية«: )�لعزيز مبا ال يقا�س، �ل�شاعر �ملبدع عبد�هلل 

 1« �ل�شايغ  حبيب  و�الإب���د�ع(:  �لوطن  م�شتقبل  �إىل  ن�شري  معًا  �ل�شبب: 

�أبريل 2012م«.

�ملبدع  )�أ�شتاذي وعزيزي  �ل�شعر و�حلياة«:  ريادة  �ل�شايغ:  »حبيب 

حبيب  و�إب��د�ع��ي(:  تفوقي  �شبب  بع�س  و�أمثالك  �أن��ت  �ل�شبب:  عبد�هلل 

�ل�شايغ، �ل�شارقة »7 نوفمرب 2012م«.

نافلة التجوال:

�لتكرمي  وماز�ل  �ل�شايغ«:  يو�شف  »حبيب  �الأمني  �ل�شاعر  �أ�شتاذي 

م�شتمرً�.. يف حياتك �ل�شابقة، ويف حياتك �جلارية، ويف حياتك �لقادمة 

على �شهوة �لريح...

فها نحن نذهب �إليك بني �حلني و�الآخر، يف �لزمان و�ملكان.. نذهب 

تكرمي  �إنَّ  يجب:  �ل��ذي  بالقول  ونذهب  و�الإن�شان..  �ملبدع  �لكائن  �إىل 

�ملبدع يف حياته هو �الأر�شخ و�الأ�شدق و�الأقوى، وما تكرميك يف حياتك 

�إال تكرمي لنا جميعًا على �ختلف �أجيالنا ومد�ر�شنا �الأدبية و�الإبد�عية 

و�لثقافية �لعامة..

يو�شف  �ل�شاعر »حبيب  �الأديب  و�أخي، و�شديقي  �أ�شتاذي، وزميلي، 

�ل�شايغ«: قامة، يف مقام �ملقال.. رحمه �هلل وطيب ثر�ه، وجعل �جلنة 

ماأو�ه.. وهو �لقائل:

يف  يذهب  وي�شتعل//  �لعالية/  �الأ���ش��و�ر  لي�شعل  حو��شه  )يطفيء 

م�شارع �لوقوف على طلول،/ وتطلُّ على/ فتوحاته.// يذهب عائدً�/ 

ويلتقطه �ل�شيارة بني جنم وجنم/ جزيرة وه�شبة/ ينحني على �لقلب/ 

للمرة/  وجهه  يرى  لعله  م�شادفاته  �إىل  يذهب/  �أن��ه  غري  ويذهب// 

�الأوىل/ يف حياته// منذ ولد وهو ال يرى �إال موته يف �لينابيع/ وزجاج 

�لنو�فذ و�لقطار�ت/ وعندما مات �أخريً�/ �كت�شف �أن ما كان ير�ه طيلة 

وجهه/  على  بيديه  ويهيل  وي�شحك../  يتذكر  �مل��وت//  لي�س/  حياته 

�شلل ورد.. وي�شحك()1(.

» حبيب «

ق����ل����م����ي ي����������ا  اهلل  والأدب�����������ش����������لُم  ال���������ش����ع����ر  �������ش������لُم 

ع�����ن الأ��������ش�������لف واحِل����ق����ب������������ش�����������لٌم ق�����������د �������ش������األ������ن������اه

����ش���األ���ت اإذ  الأج��������ي��������ال  ���ه���بع������ن  ع�����ن الأف������������لك وال�������شُّ

األ������ف������ن������اه ق��������د  والأدب»حبيٌب”  ال�����ن�����ب�����ل  �����ش����ل����ي����ل 

ب�����دي�����ع ال������ب������وح واخُل�����ط�����بم��������راي��������ا ال������ف������ك������ر ت���ل���ح���ظ���ه

ن�������ادى اإْن  ال�������ق�������ول  �����ش����دي����د ال����ف����ع����ل وال���ط���ل���بب����ل����ي����غ 

ي�����ش��ي��غ ال��ه��م�����س يف ال��ك��ت��بي���������ش����ي����خ ال���������ش����م����ع ل���ل���دن���ي���ا

رف������ي������ق ال�������رف�������ق ب���ال���ق���ل���بزم������ي������ل احل�����������رف وال�����دن�����ي�����ا

�����ش����ل����ون����اه م��������ا  ح���ب���ي���ب الأر������������س وال����ع����رب»حبيٌب” 

ن������زي������ه احل������ل������م وال���������ش����ب����ب����ش���ف���ي���ف ال���������روح وال�������ش���ل���وى

�������ش���بع�������زي�������ز ال�������و��������ش�������ل ح������ّي������اه ���ش��ق��ي��ق ال���������ش����وق وال���نَّ

ن������زي������ل ال�����ف�����ك�����ر وال����ق����ل����ب�����ش����ب����ي����ل اخل�������ل�������د م�����������ش�����راه

1 - *  ق�شيدة )لي�س املوت(: �س 49، ديوان )ك�شر يف الوزن(: موؤ�ش�شة النت�شار العربي، 
بريوت، لبنان، ط1، 2011م.



علي العندل

حلم مل يكتمل

من �لتجارب �لفريدة ل�شعر�ء �الإمار�ت 

�ل�شاعر  جت��رب��ة  ت��ك��ر�ره��ا  ي�شعب  و�ل��ت��ي 

�لر�حل علي �لعندل رحمه �هلل،ذلك �ل�شاعر 

�لذي ذ�ع �شيته بعد وفاته ومل يعرف �ملتلّقي 

�شيف   ( �ليتيم  دي��و�ن��ه  من  �شوى  نتاجاته 

�لهو�ء(  )ك�شر  بعنو�ن  كتاب  ت��له  �مل��اء( 

ل��لأ���ش��ت��اذ ع��ب��د�ل��ف��ت��اح ���ش��ربي،م��ن ي��ق��ر�أ 

�لفل�شفية �حلزينة  �لعندل وق�شائده  �شرية 

�لياأ�س  وم�شاعر  و�حل��زن  ب��االأمل  �مل�شّمخة 

�لتام و�ل�شود�وية �لو��شحة يف جل �أعماله، 

و�مل��ف��رد�ت يف مزيج  �مل��ع��اين  ق�شوة  وت��ربز 

مثري ل�شاعٍر كان يلّقب ب�شقر�ط لفرط تاأثره 

بالفل�شفة،�إذن فهو �شخ�شية مبدعة عا�شت 

يف ظروٍف قا�شية و�نعك�س ذلك على نتاجه 

�الأدبي �لذي كان مبعرثً� هنا وهناك حتى مت 

جمعه يف ديو�ن وتلته �أعمال �أخرى مل تن�شر 

نت�شّفح  عدة،حينما  �شنو�ٍت  بعد  وظهرت 

�لن�س  وحت���دي���دً�  �مل����اء(  �شيف   ( دي����و�ن 

�ملعنون باال�شم ذ�ته �شنكّون �شورة و��شحة 

ل�شخ�شية �لعندل وعذ�باته �لطويلة:

مل يعد يف الإ�شطبل اإن�شاناً

�شاأعود مهروًل

اأعدو طويًل

يف �شراب البالية

»�شيف املاء �س 15«

يعتمل  مل��ا  خمت�شرة  تعبريية  ���ش��ورة 

�خليبات  ت��ط��ارده  حيث  �ملعّذبة  نف�شه  يف 

و�لويلت و�للعنات �أي�شًا:
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» حني ي�ضتيقظ ال�ضوء«



ي���ا اأرق������اً /يف ق���ري���ة ال��ن��م��ل/اخ��ت��ي��اراً 

ملعوناً م�شفقاً

»امل�شدر نف�شه �س 16«

ع��ا���س �ل��ع��ن��دل يف ه��و�ج�����س وو���ش��او���س 

يقول  �آخ��ر  ن�س  يف  ذلك  لنا  يت�شح  قا�شية 

فيه:

���ش��ي��ط��ان/ ال����و�����ش����وا�����س/األ����ف  يف  يل 

واأق��ول/ اأن��ا/اأت��ع��ّرى  وجتاعيد ثلث/من 

اإين �شيخ الهوى

» امل�شدر نف�شه �س 21«

وهذ� ما نلمحه يف ن�شو�س �أخرى وهو 

يتنّقل بني �لريبة و�خلوف و�لهاج�س �لقاتل:

ع���ي���ن���اك زائ���غ���ت���ان/ون���ب�������ش���ك/يف ك��ل 

املوا�شم خريف

»امل�شدر نف�شه �س 29«

�ل�شخ�شية �مل�شكونة باالأمل و�شعور �لنبذ 

قلق  يف  �لنف�شية  �آالم��ه��ا  تكابد  و�لتهمي�س 

مت�شاعد:

اأف���واه  غريباً/ملعوناً/تلفظني  اأب���دو 

الأطفال

»امل�شدر نف�شه �س 32«

و�أن  �ملوت  بدنو  د�ئمًا  ي�شعر  كان  ولعله 

فاجعًا  رحيله  ج��اء  لذلك  ق�شرية  �حلياة 

الأ�شدقائه وحمّبيه:

وحيد/ خبيث/لرجٍل  ورٍم  عن  اأبحث 

يبعث العزاء للوجود

»امل�شدر نف�شه �س 43«

وكذلك حني يقول:

يا مباهج الطفولة/على تراب املقربة

»امل�شدر نف�شه �س 44«

�لعندل �لذي كتب عن كل �شيء يحيط 

به وباأدق �لتفا�شيل وبلغة فل�شفية مبهرة مل 

يهمل �أي م�شهد فرن�ه يقول:

وح��ي��د اأن���ا ك��م��ا ال��ه��رة غ��زي��ل��ه/اأخ��ذت 

ل��غ��ت��ه��ا/وت��رك��ت��ن��ي/يف ���ش��اأن اأب���ك���م/اأراق���ب 

الفراغ

»امل�شدر نف�شه �س 51«

ومن �لنادر �أن ي�شري �شاعر  �إىل �أمر��س 

نف�شية متف�شية مثل �لبار�نويا ود�ء �لعظمة 

فهو  جّيد  ب�شكل  �لعالية  ثقافته  وّظ��ف  لقد 

لظروف  للأ�شف  تكتمل  مل  جتربة  �شاحب 

�لنجاحات يف  قا�شية لذلك مل يعرف طعم 

حياته : 

م��و���ش��ي��ق��ى احل�����ش��ور واأن�������ا/ل ���ش��يء/

مراراً اأقول/رفقاً يا داء العظمة

»امل�شدر نف�شه �س 69«

�لفكرة  ليوؤكد  �آخ��ر  مو�شٍع  يف  وكذلك 

�لعامة بدقة:

الأن�������ا م���ق���ت���ل/ف���م���اذا ه����ي امل��ر���ش��ي��ة/

الكلمات قاحلة/والأر�س ال�شحراء

»امل�شدر نف�شه �س 73«

ع��ل��ي �ل��ع��ن��دل ���ش��اح��ب م��ف��ردة جزلة 

و�أ�شلوب مده�س  خمتلفة ي�شعب جمار�تها 

يف توظيف �الأ�شياء:

العجز/ يهتك  اإلم/وال�����ش��ي��م  ت��ق��ول 

رغبة الليل/والكاأ�س الباأ�س العقل

»امل�شدر نف�شه �س 86«

يرتّقب  وكاأنه  لنف�شه  و�شفه  �أق�شى  وما 

�لرحيل عّما قريب:

البلط/خلف  ب��ربودة  اأنا/مكّد�شاً  ها 

يتو�ّشد  رطباً/عفناً/بوجٍه  ال�شم�س/باهتاً 

كّفه اأي�شاً .

»امل�شدر نف�شه �س 96«

خال�ضة

علي العندل �شاعر الأمل �شاعر 

احل������زن الأب��������دي جت���رب���ة ق��ا���ش��ي��ة 

زحام  يف  �شاعت  اإبداعية  وموهبة 

ال���ق�������ش���وة وامل���ع�������ش���لت ال��ن��ف�����ش��ي��ة 

ال����ذي جمعه  اإب���داع���ه  اأن  ع���زاوؤن���ا 

زال ح��ي��اّ  الأوف����ي����اء ل  اأ����ش���دق���اوؤه 

ناب�شاً يف قلوب اجلماهري .
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ون����رى ت��ل��ك امل�����واد امل��ل��ون��ة 

بكرثة يف احللوى، واأي�ضًا العلكة 

واأي�ضًا  الفواكه،  بطعم  املوجودة 

من  وغريها  باأنواعه،  اجليلي  يف 

التي  واحللوى  الأطعمة  من  العديد 

حتتوي على تلك املواد امللونة التي يكون لها 

تاأثري كبري على ال�ضحة عامة، و�ضحة الطفل 

ب�ضكل خا�ص، وتتوافر املواد امللونة بالعديد 

من الأ�ضكال و الألوان املختلفة، حيث ميكن 

تلك  يف  ب�ضهولة  ومالحظتها  عليها  التعرف 

املنتجات املخ�ض�ضة لالأطفال؛ وذلك لأنها 

ترتك اأثرًا على الفم، واأي�ضًا ترتك اأثرًا على 

اليدين يف حالة الإم�ضاك بقطعة من احللوى 

وعلى  امللونة،  امل��واد  تلك  على  حتتوي  التي 

اجلمايل  املنظر  ت�ضيف  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م 

لتلك 

الأطعمة 

اأو الع�ضائ������ر 

ب���������ض����ب����ب وج�������ود 

اللون  بني  منطقي  راب��ط 

برتقايل  ف��ال��رت��ق��ال  وامل����ذاق، 

اأي  ي��ك��ون  اأن  �ضنتوقع  ل���ذا  ال���ل���ون، 

النكهة  برتقايل  اللون  برتقايل  م�ضروب 

لها  احلمراء  فامل�ضروبات  كذلك  اأي�ضًا، 

مذاق التوت، والبنف�ضجية لها مذاق العنب 

اإلخ . 

امللونات الغذائية

 
ُمهاب  مرهف الرتكماين

املواد امللونة هي واحدة من �ضمن الأمور التي اأ�ضبحت منت�ضرة ب�ضكل كبري يف العديد من 

كننا اأن جند الكثري من  الأطعمة املختلفة واملتعددة، بالأخ�ص يف الفرتات الأخرية؛ حيث ل ميمُ

الأطعمة والأغذية املختلفة التي تخلو من تلك املواد امللونة، والتي تعطي لالأطعمة اأو امل�ضروبات 

اللون املميز، وهذا ما يعتمد عليه الكثري من امل�ضانع وال�ضركات جلذب الأطفال اإليهم بالتحديد 

ومتعددة،  اأ�ضرار كثرية خمتلفة  لها  امللونة  املواد  تلك  ولكن  ب�ضراهة،  الأطعمة  تلك  تناول  يف 

تظهر اآثارها ال�ضلبية على املدى البعيد، و�ضوف نلقي نظرة على بع�ص من اآثارها ال�ضلبية .
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امللونة  امل��واد  تق�ضم 

م��واد  و  طبيعية  م��واد  اإىل 

�ضناعية :

امل�����ل�����ون�����ات ال����غ����ذائ����ي����ة 

ال�صناعية: 

هي املواد الكيميائية التي يتم ت�ضنيعها 

وتكون  الأط��ف��ال  اأن��ظ��ار  جل��ذب  وت�ضكيلها 

اإىل  وت�ضاف   النقاء  من  عالية  درجة  ذات 

كما  مظهرها  حت�ضني  و  لتغيري  الأط��ع��م��ة 

ت�ضاف امللونات ال�ضناعية يف اأغلب الأوقات 

اأطعمة  خا�ضة  و  ال�ضناعية  املاأكولت  اإىل 

الأطفال .

امللونات الطبيعية: 

من  ا�ضتخراجها  يتم  التي  الأل��وان  هي 

املكونات الطبيعية مثل:

وهي  وامل��ع��ادن  واخل�����ض��راوات  الفواكة 

الأكرث فائدة عن الألوان ال�ضناعية والأخف 

�ضررًا

 اأ�صرار زيادة تركيز الألوان ال�صناعية

م���ن اأ����ض���رار زي�����ادة ت��رك��ي��ز الأل�����وان 

األ��وان��ا  تعطي  ال��ت��ى  ال�ضناعية 

زاهية للمنتجات

ب�ضكل  اجللدية  باحل�ضا�ضية  الإ�ضابة   -

اأب���رز الأ���ض��رار اجلانبية  ع��ام م��ن 

لهذه املواد اخلطرية ال�ضناعية

- اإ�ضابة الطفل بال�ضداع واآلم الراأ�ص 

تركيز  زيادة  م�ضبباته  من  املتفرقة 

الألوان ال�ضناعية .

- ال��ه��ب��وط وال��ك�����ض��ل و ال��وه��ن ال��ع��ام 

ب�ضدة  يتاأثر  الطفل  ن�ضاط  اأن  حيث 

بالألوان ال�ضناعية

الأ�ضرار  اأ�ضهر  من  املعوية  التقلبات   -

اجلانبية .

بالبطن  اآلم  تظهر  الأح��ي��ان  بع�ص   -

وتقل�ضات �ضديدة على الطفل .

الطفل  تناولها  كلما  متكرر  اإ�ضهال   -

بكرثة .

باجل�ضم  الكال�ضيوم  ن�ضب  تقليل   -

وعظام الطفل فال ميكنه ال�ضتفادة 

مما يتناوله من اأغذية حتتوي على 

الكال�ضيوم .

الطفل  اإ���ض��اب��ة  احتمالية  م��ن  ت��زي��د   -

تعمل  لأنها  وذل��ك  املبكرة  بال�ضمنة 

على زيادة ن�ضبة الدهون يف اجل�ضم .

كيفية جتنب اأ�صرار امللونات ال�صناعية

اإ�ضافة  دون  الأط��ع��م��ة  اإن��ت��اج  يجب   -

وخا�ضة  بها  �ضناعية  ملونات  اأي 

الأطعمة املقدمة لالأطفال .

التي  الأطعمة  تقدمي  على  احلر�ص   -

حتتوي على ملونات طبيعية فقط .

عن  الب��ت��ع��اد  ال�����ض��رك��ات  ت�ضتطيع   -

ا����ض���ت���خ���دام امل���ل���ون���ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

ل��الأم��را���ص،  امل�ضببة  ال�ضناعية 

ملونات  ا���ض��ت��خ��دام  اإىل  وال��ت��ح��ول 

الغذاء الطبيعية وهي متعددة .

 مع العلم باأنه ل يرتتب على ا�ضتخدام 

امللونات الطبيعية الغري �ضارة اأية زيادة يف 

امللونات  هذه  اإنتاج  لن  وذل��ك   . التكاليف 

الطبيعية ل يحتام اإىل تقنيات عالية وميكن 

اإنتاجها ب�ضكل غري مكلف يف الكثري 

من الدول .
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هذه القاعدة الفكرية الأخالقية تتكامل مع احلديث ال�ضريف الذي 

العلم فهو يف �ضبيل اهلل حتى يرجع"،  "من خرج يف طلب  اأي�ضًا:  يقول 

ولنتخيل قيمة طلب العلم ومكانتها العالية التي ركز عليها الإ�ضالم يف 

جميع املواقع وامليادين فهي يف مقدمة اأعمال اخلري وخدمة القيم الإلهية 

جعلت  التي  الثنائية   تلك  على  الإن�ضان  ح�ّص  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  لأن 

القطبان  لأنهما  والعاطفة  العقل  بني  والنّية،  العمل  يف  حتميًا  التالزم 

والنزعات  الأمرا�ص  عن  بعيدًا  ورفاهيته  الإن�ضان  خلري  ال�ضروريان 

املدمرة..

واإثر غزوة بدر، طلب الر�ضول »�ص«،  يف تاريخ الدعوة الإ�ضالمية، 

من اأ�ضرة غزوة بدر افتداء اأنف�ضهم بتعليم ع�ضرة من امل�ضلمني القراءة 

والكتابة.. وهذا النهج كان يف الواقع م�ضتندًا اإىل تعليم القراآن الكرمي 

وا يفيِ  حمُ ْم َتَف�َضّ يَل َلكمُ وا اإيَِذا قيِ يَن اآَمنمُ َها اَلّذيِ يمُّ
َ
حيث تقول الآية الكرمية: {  َيا اأ

 
مُ ّ َ
َيْرَفعيِ اهلل وا  زمُ َفاْن�ضمُ وا  زمُ يَل اْن�ضمُ َواإيَِذا قيِ ْم  َلكمُ  

مُ ّ َ
َيْف�َضحيِ اهلل وا  �صيِ َفاْف�َضحمُ امْلََجاليِ

رٌي }..  ا َتْعَملمُوَن َخبيِ َ  بيِ
مُ ّ َ
ْلَم َدَرَجاٍت َواهلل وا اْلعيِ وتمُ

مُ
يَن اأ ْم َواَلّذيِ ْنكمُ وا ميِ يَن اآَمنمُ اَلّذيِ

العلم  اأوتوا  اآمنوا والذين  فالتف�ضري وا�ضح هنا وهو امل�ضاواة بني الذين 

تاأكيد وا�ضح على ترابط  الإميان  حيث يرفعهم اهلل درجات ويف ذلك 

بالعلم، وهذه القيمة تتكرر كثريًا يف القراآن الكرمي لتغدو قيمة جوهرية 

فيه.

يرجع الف�ضل للعلماء امل�ضلمني يف اكت�ضاف املنهج العلمي يف البحث 

لهم  وكان  وال�ضتنتاج،  وامل�ضاهدة  التجربة  على  العتماد  اأي  والكتابة، 

واجلر  الكيمياء  مثل  ال�ضهرية  العلوم  واكت�ضاف  تاأ�ضي�ص  يف  الف�ضل 

ور�ضوم  العلمية  الكتب  يف  التو�ضيحية  الر�ضوم  اأدخلوا  كما  واملثلثات، 

الآلت والعمليات اجلراحية واخلرائط اجلغرافية والفلكية كما ابتكروا 

اأفادوا  كما  الأبجدية،  احلروف  ح�ضب  العلمية  والقوامي�ص  املو�ضوعات 

واملرتجمة،  املوؤلفة  املخطوطات  ون�ضخ  الورق  باكت�ضاف  الب�ضرية جمعاء 

فقط،  بالكتب  لالحتفاظ  اأماكن  جمرد  العربية  املكتبات  متيزت  وقد 

والنقل  والن�ضخ  بالرتجمة  تخت�ص  اأق�ضامًا  الرئي�ضية  املكتبات  كانت  بل 

الذين يعرفون  الأجنا�ص  والتوزيع، وكان املرتجمون من جميع  واحلفظ 

تلك  يراجعون  العربية  اللغة  خراء  كان  ثم  بالدهم  لغة  مع  العربية 

مهمتهم  فكانت  الن�ضاخون  اأما  اللغوية،  الأخطاء  لإ�ضالح  الرتجمات 

اإ�ضدار ن�ضخ جديدة من كل كتاب علمي عربي حديث اأو قدمي، والتاريخ 

وقرطبة  والقريوان  والقاهرة  وبغداد  دم�ضق  ملكتبات  هامًا  دورًا  ي�ضجل 

والقرويني، حيث كانت املخطوطات فيها بالآلف يف كل علم وفرع من 

يحق  فكان  ال�ضتعارة.  اأو  لالطالع  مي�ضرة  كلها  وكانت  العلم.  فروع 

للقارىء اأن ي�ضتعري اأي كتاب مهما كانت قيمته ودون رهن. لهذا كانت 

ن�ضبة الأمية يف هذا الوقت، تكاد تكون معدومة. وكان تعلم القراآن كتابة 

القرن  بني  فيما  اأوروبا  يف  الأمية  ن�ضبة  كانت  بينما  اإلزاميًا.  وقراءة 

التا�ضع حتي القرن 12 م اأكرث من 95 %. ويقول امل�ضت�ضرق اآدم متز يف 

كتابه )احل�ضارة الإ�ضالمية يف القرن الرابع الهجري(، اإن اأوروبا وقتها 

ول  لالأديرة.  التابعة  املكتبات  من  حمدود  عدد  من  اأكرث  فيها  يكن  مل 

يعرف التاريخ اأمة اهتمت باقتناء الكتب والعتزاز بها كما فعل امل�ضلمون 

وكانت  مكتبة.  بيت  كل  يف  كان  فقد  وازدهارهم.  نه�ضتهم  ع�ضور  يف 

العلوم العربية تاريخيًا.. 

واإجنازات جامعات الإمارات عامليًا

�سفرة روما

هيفاء عزيز عزوز

لي�س عبثاً الحتفال بيوم العلم، وهو يتكامل مع الأعياد الوطنية الأخرى التي ركزت على القيم الإن�سانية 

التي ركزت على عقل الإن�سان وروحه يف اآن واحد، فالف�سل بني اجلانبني م�ستحيل يف احل�سارات الب�سرية التي 

الت�سامح  راأ�سها  ياأتي دور العلم ليتكامل مع الأخالق وعلى  اأ�سا�س العقل والعاطفة معاً.. من هنا  بنيت على 

الذي نحتفل به طيلة هذا العام.. تلك القيمة اخلالدة التي من �ساأنها اأن تاأخذ �ساحبها اإىل اجلنة كما يقول 

احلديث ال�سريف » من �سلك طريقاً يلتم�س فيه علماً، �سهل اهلل له به طريقاً اإىل اجلنة"، وتلك نقطة ارتكاز 

ملعرفة ربط املعرفة بالثواب واخلري العام، على اعتبار اأن العلم يف نهاية الأمر ي�سب يف خري الب�سرية جمعاء، 

اإىل مو�سوع تفعيل العقل  وبالتايل فاإن طالب العلم فاعل خري من النوع الراقي لأنه اتخذ قراره بالذهاب 

ليتكامل مع فعالية الروح فال يقت�سر الأمر على القول  النظري بالأخالق وممار�ستها على اأر�س الواقع، بل 

عنيناه  ما  وهذا  الآخرين  اإىل  الإجنازات  ونقل هذه  الإجنازات  الربامج وحتقيق  اإىل تطبيقها عرب  الو�سول 

بق�سية تالزم العقل مع الأخالق اأو مع الروح والطموحات والنظريات الأخالقية يف املجتمع.. 
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الأ�ضر الغنية تتباهى با لديها من خمطوطات نادرة وثمينة. وكان بع�ص 

التجار ي�ضافرون اإىل اأق�ضى بقاع الأر�ص لكي يح�ضلوا على ن�ضخة من 

من  ب�ضخاء  يدفعون  والأثرياء  اخللفاء  وكان  حديث،  اأو  نادر  خمطوط 

اأجل اأي خمطوط جديد.. هذه اللمحة التاريخية الدينية �ضرورية ملعرفة 

دور العلم وما اأجنزه العرب على هذا ال�ضعيد وقد ا�ضتمر هذا الدور يف 

جميع مراحل الدولة واأنتج العرب اآلف الكتب واملخطوطات واملخرتعات 

اأ�ضا�ص  لأنها و�ضعت  الب�ضرية  للح�ضارة  الأ�ضا�ضية  املداميك  تعتر  التي 

من  ليخرج  الغرب  منه  ا�ضتفاد  ما  وهذا  العلمي  املنهج  واأ�ضا�ص  الفنون 

ظالم الع�ضور الو�ضطى..

احل�ضارة  مالمح  ر�ضم  يف  احلديثة  العلوم  دور  اإىل  انتقلنا  اإذا 

تفاعالتها  يف  نعي�ص  التي  الرابعة  ال�ضناعية  الثورة  �ضنجد  الب�ضرية، 

خالل هذه املرحلة ونرى الذكاء ال�ضطناعي والتطور الرقمي الألكرتوين 

والت�ضالتي الكبري، وهذا بالطبع مل ياأت من فراغ بل ا�ضتند اإىل الرتاث 

العلمي الذي اأنتجته الب�ضرية جمعاء وكان للعرب الدور الأبرز فيه منذ 

اآلف ال�ضنني حتى اليوم، ولهذا كله تبدو م�ضوؤولية العرب يف املحافظة 

الأمة وجزء من  لأنها جزء من هوية  العلمية كبرية جدًا،  املكانة   على 

الفنون  اأجنا�ص  جميع  يف  والكت�ضاف  التطور  يف  احل�ضاري  دورها 

والعلوم.. 

العلوم يف  الإمارات

قائمة  يف  متقدمة  مراكز  حتقيق  يف  الإماراتية  اجلامعات  جنحت 

اأف�ضل اجلامعات العاملية ال�ضادر حديثًا عن موؤ�ض�ضة "كيو اإ�ص" لت�ضنيف 

اأف�ضل 1000 جامعات عاملية يف عام 2020. حيث احتلت جامعة خليفة 

268 على م�ضتوى العامل، وجامعة الإمارات  للعلوم والتكنولوجيا املركز 

العربية املتحدة يف املركز 329 عامليًا، واجلامعة الأمريكية يف ال�ضارقة 

ت�ضنيف  يف  دبي  يف  الأمريكية  اجلامعة  جاءت  فيما   ،371 املركز  يف 

اجلامعات الواقعة بني املراكز من 601 وحتى 650، وجامعة ال�ضارقة من 

651 اإىل 700، وجامعة زايد 651 اإىل 700، وجامعة اأبوظبي من 701 اإىل 
750، وحلت جامعة عجمان و�ضط جامعات املركز من 751 وحتى 800. 
اإطارًا  العامل  ت�ضنيف جامعات  اإ�ص« يف عملية  »كيو  موؤ�ض�ضة  وت�ضتخدم 

منهجيًا مّت�ضقًا ي�ضتند اإىل �ضتة معايري خمتلفة ت�ضمل ال�ضمعة الأكادميية 

الهيئة  اأع�ضاء  ون�ضبة   ،٪  10 املوّظفني  لدى  اجلامعة  و�ضمعة   ،40٪

ع�ضو  لكل  العلمية  ال�ضت�ضهادات  ون�ضبة   ،20٪ الطلبة  اإىل  الأكادميية 

% على ق�ضمني مت�ضاويني، وهما   10 اأكادميية ٪20، فيما توزعت  هيئة 

ن�ضبة اأع�ضاء الهيئة الأكادميية الدوليني ٪5، ون�ضبة الطلبة الدوليني 5٪.

على  يوؤكد  الإماراتية،  اجلامعات  �ضعيد  على  العلمي  الإجناز  هذا 

الع�ضر  يف  احلديثة  املهمات  مع  للعرب  التاريخي  العلمي  الدور  تالزم 

فاإن  وبالتايل  بالإجنازات  مليء  غني  تاريخ  من  ننهل  فنحن  احلايل، 

التي  احل�ضارية  �ضخ�ضيتنا  من  جزءًا  تعتر  الكبرية  العلمية  املهمات 

جعلتنا يف بداية �ضلم الت�ضنيفات والإجنازات ..

ح�ص  وقد  العربية  ال�ضخ�ضية  يف  متجذر  العلمي  املنهج  اأن  ل�ضك 

الإ�ضالم على تبني املنهج العلمي يف جميع التعاليم التي ت�ضمنها القراآن 

للعلوم  حتديث  من  اليوم  يجري  وما  ال�ضريفة،  النبوية  وال�ضنة  الكرمي 

وتفعيل لها على �ضعيد البنية النظرية والتحتية، ياأتي انطالقًا من هذا 

النهج اأماًل يف بناء جيل جديد قادر وفاعل يف بناء املجتمع احلديث.
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We Extend Our Highest Congratulations    
 To

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President Of United Arab Emirates    

And To 

 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
 Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

  And Their Highnessess The Members Of The Supreme Council The Rulers OF The Emirates
 And The People Of The United Arab Emirates On The Auspicious Occasion Of The
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Hellmann Worldwide Logistics LLC
Jebel Ali Free Zone, South Zone
PO Box 27974 Dubai

Tel : 00971 4 8994111
Fax : 009714 899428         
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    نتقدم بأسمى آیات التھاني والتبریكات

 إلى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان
 رئیس الدولة - حفظھ هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو

 الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات
 وإلى شعب دولة اإلمارات وجمیع المقیمین على أرضھا الطیبة

Kingfield Owner Association Management Services
P.O. Box 215545, Dubai, United Arab Emirates

Makani #15787 76911
UAE NG #40R CN 15787 76911

Contact Number : +971 4 454-1500
Fax Number : +971 4 454-1400

Email : info@kingfield.com
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 تأسست رشكة فالش العقارية كرشكة عقارية يف رأس الخيمة. يعتمد عمل رشكتنا عىل إنجاز العقارات يف

 سوق العقارات يف جميع أنحاء اإلمارات العربية املتحدة. تهدف رشكتنا إىل أن تكون رائدة يف قطاع العقارات

 من خالل توف� الخدمات والعالقات والربحية املحسنة وبناء عالقات طويلة األمد مع عمالئنا وتقديم خدمة

عمالء استثنائية من خالل متابعة األع¤ل من خالل االبتكار والتكنولوجيا املتقدمة

يوفر فالش العقارات
. التسويق العقاري وكذلك االستشارات العقارية. نتعهد جميع واجبات الصيانة للعقارات التي نديرها

. استشارات عقارية مجانية

. إعادة الرتتيبات يف املمتلكات القا°ة     

. استشارات حول تحديثات السوق والقيم 

. إعداد االستث¤رات العقارية

. تقديم حلول حول كيفية االستث¤ر واالستث¤رات يف العقارات عىل مستويات صغ�ة

. إدارة األصول مع التكنولوجيا املتقدمة ، وتوف� الصيانة عىل جميع املستويات 

. املساعدة يف بيع ورشاء العقار

      . تقييم و تثم¸ العقارات 

 . إدارة العقارات مع التكنولوجيا املتقدمة   

املدير العام
 هدفنا هو االعت¤د عىل املرونة والعمل الج¤عي الشاق للوصول إىل إرضاء العمالء ونحن نعتمد عىل آرائهم

من أجل التنمية

Tel:   +971 7 243 1411
Mob:  +917 50 4310088
Email: Info@�ashgroup.net
P.O.Box : 6555 - RAK,UAE.
Location:  Rasalkhaimah City , UAE 



Grosvenor Business Tower - Barsha Heights
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 بأسمى آیات التھاني والتبریكات 

 إلى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان
 رئیس الدولة - حفظھ هللا

 بمناسبة عید الجلوس المجید
 داعین هللا أن یحفظ سموه ویرعاه ویمتعھ بموفور الصحة

لمواصلة مسیرة الخیر والعطاء
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P. O. Box 35015, Industrial City of Abu Dhabi I (ICAD I), Abu Dhabi, UAE
Tel : +971 2 556 0083 / Fax :+971 2 556 0067

Email :info@quickstepmfg.ae
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 نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات

 وإلى شعب دولة اإلمارات وجمیع المقیمین على أرضھا الطیبة

Office no. 406, Khalifa Al Qubaisi Building
Defense Road, Al Rawlah Street
PO Box: 34059 
Abu Dhabi, UAE.

Tel :  +971 2 641 1122
Fax : +971 2 641 1158
Web :http//www.scalla.ae
Email : info@scalla.ae
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We Extend Our Highest
Congratulations To 

H.H Sheikh 
S a u d  B i n  S a q r  A l  Q a s s i m i  

Supreme Council Member and Ruler Of Ras Al Khaimah 

On The Occasion Of 
Accession Day 

We Wish His Highness Progress And Success 

RAS Al Khaymah, UAE

MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES CO. (MESC) 
RAS Al Khaymah, UAE 

Tel: +971  7  2589090  

Fax : +971 7 2589191 

Email: mesc.rak@mesccables.com 

Email: dubai.sales@mesccables.com 

Web Site:  www.MESCcables.com

We Extend Our Highest Congratulations    
 To

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President Of United Arab Emirates    

And To 

 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
 Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

  And Their Highnessess The Members Of The Supreme Council The Rulers OF The Emirates

 And The People Of The United Arab Emirates On The Auspicious Occasion Of The
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PO Box : 14504 - UAE - RAK  - AL Hamrah - Al Jazeerah ( neer Acacia Hotel )  - Tel : 0097172216344 - chaplain@stlukerak.org - www.stlukerak.org 

   



We’re the OPEN  
OPEN Source Company.
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We’re the OPEN  
OPEN Source Company.



 العدد: 509 - 10/ 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

56

نوافذ

m u n r a k a e



�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد 509 ال�سنة الثالثة و الأربعون 
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His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi 
meets Emirates Team champion of Khaliji 21
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Thanks and Appreciation

Dubai - UAE 
Tel : +97142617080

tensar@tensar.ae

We Would Like to Extend Our Heartfelt 

Congratulations to 

H.H Sheikh 

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

50 years For the Country 
Thanks “Abu Rashid” 



Contents: 
* Hazza Al Mansoori›s spaceflight historic land-

mark in history of UAE: RAK Ruler
* Zayed’s Ambition embraces the space: RAK 

Crown Prince
* Receptions of His Highness Ruler of Ras Al 

Khaimah
* RAK Crown Prince inspects work of DED
* RAK Crown Prince receives a delegation from 

Al Taawon C.S. Club
* Benchmarking between RAK & Ajman Mu-

nicipalities
* The Emirate civic body holds various sessions 

to enhance productivity

Editorial
Space of Pride 

Thinking about penetrating space was not a new 
idea. The attitudes of Late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan were clear, whether in keeping up with 
global civilization or in the interest given to every 
part that would drive progress and development. 
Therefore, we will be always proud of our Great 
Emirati Dream that we fulfilled recently.  

On this occasion, we can proudly say, “the arriv-
al of Zayed’s son to the international space station 
proves that the UAE’s march in achievement and 
accompanying civilization had been achieved un-
der the wise leadership of UAE. Today we fulfilled 
our promise to embrace the space of excellence.” 

The departure of Hazza Al Mansouri in his jour-
ney to space draws an outstanding picture of our 
nation, a picture that cannot be drawn by a skilled 
painter. Hazza left with his faith and trust on Al 
Mighty Allah that his mission will prove that UAE 
is not only exceptional on Earth but on Space as 
well.

Today, the Emirati Nation shares indescribable 
feelings of pride! This confirms the role and effort 
of our wise leadership in providing a stimulating 
environment for youth that supports and motivates 
them to give and accomplish, encouraging them to 
conduct scientific experiments that would benefit 
the nation’s  prosperity and development.

We extend our appreciation to our Wise Leader-
ship, a tribute to the Emirati youth who proved their 
heroism in all fields of life, and we extend our ap-
preciation of the loyal Emiratis. 

Munther Mohammed bin shekar
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Hazza Al Mansoori›s spaceflight historic landmark in history 
of UAE: RAK Ruler

Ras Al Khaimah, Zanzibar accelerating cooperation

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, has 
emphasized that the UAE is moving 
steadily towards enhancing its stat-
ure as a pioneering hub for science, 
knowledge and exploring the future 
through joining exploration of space 
in accordance with an overall vision 
and an ambitious national program.

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi said, «The launch of the 
spaceflight of Hazza Al Mansoori 
as the first UAE astronaut to the In-
ternational Space Station is a unique 
milestone in the history of the coun-
try and a source of pride for Emiratis 
as well as a qualitative leap towards a 
new era that entrenches the country›s 

stature in the space field.”
His Highness added, “ We are liv-

ing moments of pride as the dream 
and ambition of the Late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan have 
become true through entering space 
field with the hands of Hazza Al 
Mansoori and Sultan Al Neyadi as 
part of the UAE Space Program 
launched by His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai and His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, that embod-
ies the UAE leadership›s confidence 
in Emiratis and their ability to add 

new chapter in the UAE›s extraordi-
nary achievements and ambition that 
does not know ‹impossible’.”

This historic moment will be a 
source of pride and inspiration for the 
Emirati youth in general and will be 
immortal for the generation to come 
that reflects the will of the wise lead-
ership and the Emirati people who is 
loyal to the values and ambition of 
the Late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan represented in the launch of 
the KhalifaSat and today the FIRST 
EMIRATI Astronaut who flew to 
space and tomorrow the ‹Hope Mars 
Mission›, a space exploration probe 
mission to Mars, His Highness noted.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, received His 
Excellency Dr. Ali 
Mohamed Shein, 
President of Zan-
zibar, to discuss 
issues of common 
interest and ways 
of enhancing com-
mercial, economic 
and tourism coop-
eration. 

H.H. Sheikh Saud 
hailed the long-
standing ties be-
tween the UAE, particularly Ras Al 
Khaimah, and Zanzibar, highlighting 
the need to further accelerate bilateral 
investments and trade. 

H.E. Dr. Shein expressed his ap-
preciation for H.H. Sheikh Saud, ex-
pressing the keenness of his country 
to consolidate its strategic partnership 

with the UAE. H.E. also praised the 
role of the RAKGas Zanzibar Limited, 
expressing his belief that the compa-
ny’s exploration and production ef-
forts will tap more development op-
portunities for both Zanzibar and Ras 
Al Khaimah. 

Ras Al Khaimah’s strong ties with 
Zanzibar culminated in the RAKGas 

Zanzibar Ltd. signing an oil & gas 
production sharing agreement with 
Zanzibar Petroleum Development 
Corp in October 2018. 

The agreement enables the parties 
to manage and execute oil and gas ex-
ploration and production operations at 
Pemba Zanzibar Block, which spans 
11,868 square meters. This is first of 
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived His Excellency 
Navdeep Singh Suri, 
Ambassador of India to 
the UAE.

His Highness wished 
the outgoing Ambassa-
dor success in his future 
assignments, praising 
his role in enhancing the 
distinguished bilateral 
relations between the 
UAE and India during 
his tenure.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived His Excellency 
Vipul, Consul-General 
of India in Dubai and 
the Northern Emirates, 
and his delegation, at 
his palace in the Saqr 
bin Mohammed City.

H.H. Sheikh Saud 
discussed with Mr. Vi-
pul trade, economic de-
velopment and ways to 
further enhancing the 
extensive ties between 
Ras Al Khaimah and In-
dia across various fields.

His Highness Sheikh 
Saud emphasized Ras 
Al Khaimah›s constant pursuance to 
build and enhance its economic re-
lations with various countries in all 
sectors. H.H. also pointed out the 
Emirate›s keenness to offer advanced 

infrastructure, supported by an inte-
grated legislative framework to facili-
tate business.

The meeting also tackled ways to 
boost bilateral trade between the two 
sides and consolidate economic part-
nerships and cooperation in areas of 

common interest, especially as India is 
at the forefront of the trading partners 
of Ras Al Khaimah.

India ranks high in non-oil trade 
with Ras Al Khaimah, with more than 
3,500 Indian Companies operating in 
the Emirate.

RAK Ruler receives Indian Ambassador

RAK Ruler receives Indian Consul-General

its kind agreement Zanzibar, an auton-
omous region of Tanzania, has signed 
following its implementation of the oil 
and gas (Upstream) act of 2016. 

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman of the 
Executive Council was present during 

the meeting at the Ruler›s palace in 
Saqr bin Mohammed City along with 
the President of Zanzibar›s accompa-
nying delegation. 
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RAK Crown Prince inspects work of DED

Zayed’s Ambition embraces the space: RAK Crown Prince

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras 
Al Khaimah and Chair-
man of the Executive 
Council, inspected the 
work of Department of 
Economic Development 
(DED).

His Highness was ac-
companied by Sheikh 
Abdullah bin Humaid 
bin Abdullah Al Qasimi, 
Chairman of RAK Ruler 
Office, Sheikh Arhama 
bin Saud bin Khalid 
Al Qasimi, Director of 
Media Section at RAK 
Crown Prince Office, 
Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Khalid Al Qasimi and His 
Excellency Ahmed Yousef bin Dar-

wish Al Nuaimi, Director-General Ras 
Al Khaimah Government Happiness 
Center.

H.H. Sheikh Mohammed was re-
ceived by Sheikh Mohammed bin 
Kayed Al Qasimi, Chairman of the 

His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and Chair-
man of the Executive Council, con-
gratulated the wise leadership of 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 and 
His Highness Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed 
Forces. H.H. Sheikh Mohammed 
congratulated them on the histori-
cal achievement of the launch of the 
FIRST EMIRATI Astronaut Hazza 
Al Mansouri to the International 
Space Station. His Highness said 
it is a great pride for the nation and 
ourselves as it demonstrates the pro-
gress of our country in the fields of 
science, innovation, technology and 

space science.
His Highness Crown Prince of Ras 

Al Khaimah said that as the UAE 
moves towards the future with the 
participation of the FIRST EMI-
RATI Astronaut in a Soyuz MS15 
spacecraft to the International Space 
Station, which launched on Septem-
ber 25 to the world of space, marks 
a pioneering achievement in a vital 
sector. This confirms the capabilities 
of the UAE youth to achieve leader-
ship, even in space, to prove the so-
lidity of its approach and excellence 
in various fields and future horizons. 
His Highness said that the Ambition 
of Zayed embraces space and the 
dream of the founder of Late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan and the 
dreams of our wise leadership has 
been achieved. Here is the son of the 
UAE Astronaut Hazza Al Mansouri 
invades and embraces space from 
the desert to be proud among nations 
and peoples. A future based on a solid 

scientific foundation for the prospect 
of space to prove to the whole world 
that investment in man and genera-
tions is the ultimate goal towards the 
future, to continue our march towards 
the highest ranks in various fields, 
congratulated the UAE this historic 
achievement.

His Highness Crown Prince of 
Ras Al Khaimah said that we are 
proud of this historic global event, 
which will be registered in UAE and 
Arab records with Golden Letters. 
H.H. Sheikh Mohammed wished Al 
Mansouri a safe arrival and return 
to our homeland, bringing with him 
the pride of the UAE and Arab Na-
tions for such great achievement. 
His Highness also pointed out that 
history will remark the name of the 
FIRST EMIRATI Astronaut Hazza 
Al Mansouri with golden letters as 
the FIRST ARAB Astronaut to go to 
the International Space Station. 
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RAK Crown Prince receives Al Jazeera Al Hamra C.S. Club
His Highness Sheikh 

Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Exec-
utive Council, received  a 
delegation from Al Jazeera 
Al Hamra Cultural and 
Sports Club. 

His Highness was briefed 
on the programs, plans and 
the activities of the club 
during the coming phase of 
the cultural and sports sea-
son. H.H Sheikh Moham-
med praised the efforts and 
achievements of the Chair-
man and members of the 
club to promote the club in 
cultural, sports and social fo-
rums held throughout the country.

This came during the reception of 
His Highness Crown Prince of Ras Al 
Khaimah in the Amiri Diwan, for the 
delegation of the Board of Directors 
of Al Jazeera Al Hamra Cultural & 
Sports Club, headed by Mohammed 
Humaidan Al Zaabi, Chairman of the 
Board of Directors. The gathering was 
attended by Sheikh Jamal bin Saqr bin 
Sultan Al Qasimi, Chairman of the 
Supreme Committee organizing Cam-
el Racing in Ras Al Khaimah, Sheikh 
Arhama bin Saud bin Khalid Al Qasi-

mi, Director of Media Section at the 
Crown Prince’s Office, and Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Khalid Al 
Qasimi. 

H.H. RAK Crown Prince stressed 
on the importance of cooperation and 
keenness of the members to achieve 
the desired goals in advancing the col-
lective and individual games of the 
club, along with the cultural, social 
and other aspects. H.H pointed out the 
importance of paying attention and 
giving care to members from differ-
ent age groups as it is considered the 
milestone from which different sports 
talents that needs special care to refine 

and develop their abilities on accurate 
sports principles.  

From his side, the Chairman of Al 
Jazeera Al Hamra Cultural and Sports 
Club praised the support and attention 
given by His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah and the follow-up of His Highness 
Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, to Sports and especially 
Athletes. He appreciated the keenness 
of Their Highness to enable the ath-
letes to continue the policy of promot-
ing all sports and cultural aspects.

Department of Economic Develop-
ment, Dr. Abdulrahman Al Shayeb 
Al Naqbi, Director-General of DED, 
Mr. Mohammed Al Mahmoud, Acting 
Deputy Director General, Director of 
Business Development Administra-
tion at the Department and a number 
of officials.

During the visit, His Highness 
was briefed on the services related 
to licensing procedures, commercial 
control, specializations and services 
provided by the Department to its 
customers through its distinguished 
services and objectives, which are in-
cluded in the Department’s strategy in 
order to develop the performance of 

its employees and the operations of 
its section to translate its’ vision into 
reality. His Highness was also briefed 
on the future projects of DED and its 
agenda, which includes mechanisms, 
period and stages of implementation 
of these projects that contribute more 
to the National Economy of the Coun-
try.

H.H. RAK Crown Prince, pointed 
out to the keenness of Ras Al Khaim-
ah Government under the directives of 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, to 
continue the development process and 
provide various means of support to 

all sectors and local departments in 
order to build an integrated and ideal 
environment serving different people 
in the Emirate. His Highness stressed 
that the process of development is 
ongoing and must keep pace with 
the changes surrounding and take ad-
vantage of modern technology in the 
workflow to reduce time and acceler-
ate the provision of services.

His Highness the Crown Prince of 
Ras Al Khaimah stressed the impor-
tance of providing the finest and best 
services to investors, customers and 
public.
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His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the 
Executive Council, 
received a delega-
tion from Al Taawon 
Cultural & Sports 
Club headed by His 
Excellency Abdullah 
Hassan Hamaad Al 
Shehhi, Chairman of 
the Club, at the Amiri 
Diwan .

During the meeting, 
H.H. Crown Prince of 
Ras Al Khaimah was 
briefed on the club’s 
programs, plans and 
activities during the next phase of 

the sports season. H.H. Sheikh Mo-
hammed praised the chairman and 

the members of the club for their ef-
forts in order to upgrade the club in 

His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah and Chair-
man of the Executive 
Council, received 
Khalifa Al Muhairi, 
Chairman of the 
Board of Directors 
of the Ras Al Khaim-
ah Fisherman Asso-
ciation, along with 
his accompanying 
delegation. 

The reception was 
attended by Sheikh 
Jamal bin Saqr bin 
Sultan Al Qasimi, 
Chairman of the Su-
preme Committee organizing Camel 
Racing in Ras Al Khaimah, Sheikh 
Arhama bin Saud bin Khalid Al Qasi-
mi, Director of Media Section at the 
Crown Prince’s Office, and Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Khalid Al 
Qasimi. 

During the meeting, His Highness 
was briefed on a number of topics re-
lated to fishing profession, ways to im-
prove the services for fishermen, and 
the rules and regulations that would 
help in organizing fishing in coopera-
tion and coordination with various lo-
cal and federal entities in the Emirate. 

H.H. RAK Crown Prince also 
praised the efforts of Ras Al Khaimah 
Fishermen Association and its cooper-
ation with the competent entities in the 
Emirate in order to promote the pro-
fession, enhance the role of fishermen 
and maintain this ancient profession. 

RAK Crown Prince receives a delegation from Al Taawon C.S. Club

RAK Crown Prince receives Board of Directors of Ras Al 
Khaimah Fishermen Association
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Her Highness Sheikha Sheikha 
bint Butti bin Jumma Al Maktoum, 
the wife of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman of the Ex-
ecutive Council, has confirmed that 
the achievements of Emirati women 
will continue further in the coming 
years under this prosperous era of 
interest and encouragement of UAE 
wise leadership. 

H.H. Sheikha Sheikha bint Butti 
Al Maktoum said in a speech on 
Emirati Women’s Day, “The wise 
leadership of His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
UAE Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah and Their 
Highnesses Supreme Council Mem-
bers and Rulers of the Emirates, sup-
port women in our country and allow 
them to practice their constructive 
role until they reached advanced 
positions in decision-making of the 
country in the path of good, develop-

ment and prosperity.” 
Her Highness confirmed that 

Her Highness Sheikha Fatima bint 
Mubarak, President of Women’s 
General Union, President of Su-
preme Council for Motherhood and 
Childhood and Supreme President 
of the Family Development Foun-
dation, Umm Al Emarat “Mother of 
the Nation” is the ideal role model 
for Emirati Women in giving, tender, 
excellence, humanitarian action and 
defending women’s rights.

H.H. Sheikha Sheikha added that 
Emirati Women are fortunate to have 
the support of Umm Al Emarat who 
is caring, encouraging, supporting 
and motivating them to empower, 
create, exceed and gain the confi-
dence of everyone in all fields of 
knowledge and practice in order 
to build a nation we take pride of 

among nations.
H.H. Sheikha Sheikha bint Butti 

Al Maktoum praised the efforts of 
Her Highness Sheikha Hind bint 
Maktoum bin Jumma Al Maktoum, 
the wife of His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice-President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, in 
supporting and to further enhance 
the mission of Emirati women, who 
have taken the lead and held many 
leadership positions with merit and 
praise. H.H. praised Her Highness’s 
high patronage and her continuous 
support for Emirati Women to con-
tinue the development process in all 
aspects of life.

Her Highness the wife or RAK 
Crown Prince, said that every nation 
has a great cornerstone and that the 
keystone of this nation is women, 
noting that women in our country are 
in the greatest position and are the 
basis of building the family and so-
ciety. Therefore, celebrating Emirati 
Women Day every year is a tribute 
to the achievements of women in all 
economic, political, social, cultural, 
sporting and other achievements at 
all levels.

Ras Al Khaimah Crown Prince’s Wife :
 Women have leadership support

the sports, cultural and social arena, 
which would contribute and enhance 
youth participation. H.H. RAK Crown 
Prince stressed on the importance of 
taking care of members of the club 
and to spend more sincere efforts in 
the service of the society. 

H.E. Abdullah Hassan Hamaad Al 
Shehhi, Chairman of the Club, pre-
sented to H.H Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi the Ideal 
Football Team Award achieved by the 
club for the first level in 2018-2019 
season.

H.H. Crown Prince of Ras Al 
Khaimah congratulated the Board of 
Directors and members of the club on 

the achievements of the football team, 
who were recognized for winning the 
best team award aside from what was 
achieved from the team in various 
other games. 

From his side, the Chairman of 
Al Taawon Cultural & Sports Club 
praised the great support given by 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah and His 
Highness the Crown Prince, for sports 
and athletes in the Emirate in general 
and for the Club in particular. This 
support, which contributes greatly to 
the development of various cultural 
and sports aspects. H.E. pointed out 

that the achievements were the result 
of working in Team Spirit between 
administrative and technical organs 
along with the players in the club. The 
constant following up by the members 
of the board of directors also contrib-
uted to the overall positive results.

The meeting was attended by 
Sheikh Sultan bin Jamal bin Saqr Al 
Qasimi, Director of the Citizens Af-
fairs Administration at Amiri Diwan 
in Ras Al Khaimah and Sheikh Ar-
hama bin Saud bin Khalid Al Qasimi, 
Director of Media Section of H.H. the 
Crown Prince of Ras Al Khaimah Of-
fice and Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Khalid Al Qasimi.
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RAK Municipality Partners with a number of Service Providers

D.G. of RAK Municipality receives Consul General of Bangladesh

Ras Al Khaim-
ah Municipality 
Department has 
signed a cooper-
ation agreement 
with a number 
of service pro-
viders in the 
emirate to unify 
the methods 
of issuing No 
Objection Cer-
tificate (NOC) 
and direct up-
dating of spatial 
data using the 
spatial data in-
frastructure sys-
tem in the GIS 
Center. This initiative facilitates the 
journey of the customer in issuing 
NOC and enriching his experience 
in providing the service as well as 
maximizing the use of data, the use 

of modern technologies, find tech-
nical solutions of a common nature 
to support operations and develop 
the efficiency of government work 
for all parties. It is noteworthy that 
the parties that signed the agree-

ment with the Municipality of Ras 
Al Khaimah are Emirates Integrat-
ed Telecommunications Company 
(du), National Central Cooling 
Company, Dolphin Energy Limited 
and Utico.

His Excel-
lency Munther 
Mohammed bin 
Shekar, Director-
General of Ras 
Al Khaimah Mu-
nicipality Depart-
ment received 
His Excellency 
Mohammad Iqbal 
Hussain Khan, 
Consul-General 
of Bangladesh, to 
discuss ways of 
joint cooperation 
and consolidation 
of relations.

During the 
meeting, the two 
sides reviewed 
the bilateral cooperation relations 

and exchanged talks on topics that 
would enhance those relations in 

many fields and ways of consolidat-
ing them for the public interest. 

 Issue No. 509 - 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

8

News

m u n r a k a e



His Excellency 
Munther Moham-
med bin Shaker, 
Director-General 
of Ras Al Khaimah 
Municipality re-
ceived a delegation 
from the Federal 
Electricity and Wa-
ter Authority-Dubai, 
headed by Engineer 
Waleed Salman, Ex-
ecutive Vice Presi-
dent of Business 
Development & Ex-
cellence, to discuss 
ways of cooperation 
in various fields.     

Ras Al Khaimah 
Municipality has 
selected Danish wa-
ter and climate so-
lutions, Grundfos, 
to provide an audit 
of the HVAC, irri-
gation, water sup-
ply and disinfection 
pumping systems 
across 50 buildings 
and operational fa-
cilities, including 
large-scale sewage 
plants.

A Memorandum 
of Understanding, 
MoU, was signed 
today to begin the 
audit, which is ex-
pected to take up to 
seven weeks. Grundfos will also 
conduct a systems certification and 
maintenance training for the Ras Al 
Khaimah Government’s building 
managers and supervisors.

“The MoU is aligned with the 
municipality’s vision to pioneer 
sustainable urban development and 
create healthy and happy commu-
nities. The audit will help us ex-

plore ways to reduce energy costs 
by working with the expert team 
of Grundfos on pumping systems, 
which drive a significant part of 
our energy consumption,» said 

Munther bin Shaker receives a delegation from DEWA

RAK Municipality selects Grundfos to explore energy efficiency
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Ras Al Khaimah Municipality celebrates Emirati Women’s Day

Ras Al Khaimah Municipality 
celebrated Emirati Women’s Day, 
in order to support General Wom-
en’s Union (GWU) efforts to build 
women capacity, and to partici-
pate in the country’s events on this 
prestigious day under the slogan – 
“Women is a symbol of Tolerance.”  
The Municipality Department dis-
tributed gifts to its Female Employ-
ees on this occasion. 

His Excellency Munther bin 

Shaker, Director-General of Ras Al 
Khaimah Municipality Department, 
congratulated each Emirati women 
on this day, which coincides with 
the establishment of the Emirati 
General Women’s Union (GWU). 
H.E. affirmed that day after day, 
woman has proven her competen-
cies, declaring excellence in every 
assigned work entrusted to her to 
affirm her strong presence and her 
effective and distinguished giving 

in the service of her country in vari-
ous sectors. 

From her side, Sheikha Jawaher 
bint Khalifa Al Khalifa – Chairper-
son of Jawaher bint Khalifa Youth 
Empowerment Foundation honored 
Fatima Abdullah Alyoon employee 
at Ras Al Khaimah Municipality 
for winning Distinguished Emirati 
Women’s Award that was organized 
by Ras Al Khaimah Medical Zone.

Munther Mohammed bin Shekar, 
Director-General, Ras Al Khaimah 
Municipality.

The audit will be overseen by the 
Municipality’s Energy Efficiency 
and Renewables Administration, 
which is coordinating the imple-
mentation of the RAK Energy Ef-
ficiency and Renewable Energy 
Strategy 2040, established un-
der the patronage of H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah. The strategy targets 
30 percent energy savings, 20 per-
cent water savings and 20 percent 
generation from renewable energy 

sources by 2040 and comprises a 
program to retrofit approximately 
3,000 buildings over two decades.

Kostas Poulopoulos, Grundfos 
Area Managing Director, Gulf, Le-
vant and Pakistan, said the MoU 
reflects the coming together of two 
like-minded organizations. «We are 
both prominent leaders in our spe-
cific industries with a joint vision of 
the sustainability and well-being of 
the planet,» he said.

The MoU signing follows the re-
cent launch by Grundfos of the free 
«Energy Check» to organizations in 
the UAE to help root out inefficient 
equipment and promote water con-

servation.
“The UAE has some of the high-

est water consumption rates in the 
world,» said Poulopoulos. «On av-
erage, the national per capita water 
consumption rate in the Emirates, 
including personal, residential, 
commercial and agriculture is 550 
liters per day as compared to 170-
300 liters internationally. Much can 
be done to minimize water con-
sumption in buildings, manufac-
turing and other sectors by utiliz-
ing the latest digital technology to 
make pumping solutions as efficient 
as possible and reduce wastage.”
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Ras Al Khaimah Municipality receives 
a delegation from Fujairah Municipality

Ras Al 
K h a i m a h 
Municipality 
D e p a r t m e n t 
received a del-
egation form 
Fujairah Mu-
nicipality to 
learn about the 
development 
work carried 
out by RAK 
Municipality 
on Fish Mar-
kets. The del-
egation visited 
Al Mairid Fish 
Market, which 
was recently 
inaugurated in 
June 2019. Al Mairid Fish Market 
has witnessed development work in 
accordance with the best practices 
in the United Arab Emirates, taking 
into account all relevant require-
ments. It also took into account the 
necessary requirements for display-
ing and selling fish in appropri-
ate conditions and temperatures in 
order to avoid the 
corruption of of-
fered fish and marine 
products by the pro-
vision of central air 
conditioning to the 
market.

Al Mairid Market 
is also provided with 
stainless steel outlets 
equipped with refrig-
erators and electronic 
scales and designed 
to the latest level, in 
addition to contain-
ing typical drainage 
systems to prevent 
odours resulting 

from the accumulation of liquid and 
solid wastes, which constitute a fer-
tile environment for the growth of 
microbes and germs, which poses a 
threat to human health. The cutting 
room was incorporated inside the 
market and provided with the latest 
equipment and tools for the cutting 
and cleaning process as well as the 
addition of typical wash basins and 
sanitary drainage.

Public Health Administration also 
paid special attention to the em-
ployees within the market by rais-
ing their professional competences 
and subjecting them to specialized 
training courses in the transport and 
handling of foodstuffs in healthy 
ways that ensure the safety of food 
circulating in the Emirate’s Mar-
kets. In addition to understand the 
latest health practices in this area.
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Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment-Public 
Health Adminis-
tration in coopera-
tion with Tourism 
Development Au-
thority presented 
a two-day work-
shop on methods 
of controlling 
‘Legionella Bac-
teria’ at Hilton 
Garden Inn- Ras 
Al Khaimah in 
presence of a num-
ber of Local and 
Federal Govern-
ment Entities rep-
resentatives and 
Tourism Sector Representatives in 
the Emirate.   

Dr. Sebastian Crespi, Professor 
at University of Barcelona-Spain 
and European Expert in this field 
presented the workshop. During the 
first day of the workshop, Dr. Cres-
pi addressed Legionella Bacteria in 
terms of its dangers, impacts on hu-
man life, its location and means of 
infection and transmission. In addi-
tion to discussing 
Legionella Risk 
Assessment, nec-
essary measures 
and preventions 
and methods of 
dealing with such 
Bacteria. 

The second day 
of the workshop 
addressed the 
mechanism of re-
ceiving and clos-
ing the European 
Notifications re-
lated to Legionel-
la Bacteria issued 

by the European Center for Disease 
Control and Prevention (ECDC). 
Followed by a field tour included all 
the attendees to do a practical risk 
analysis of water and cooling sys-
tems in the hotel. Where the process 
of receiving, storing and purifying 
water and methods of using the 
water in cooling operations were 
reviewed along with answering the 
inquiries of the attendees. 

Ms. Shayma Al Teneiji, Director 

of Public Health Administration at 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment, concluded the workshop 
by honoring Dr. Crespi for sharing 
such useful information that will 
increase the theoretical and scien-
tific knowledge among specialists 
in this field. Appreciation was also 
extended to Tourism Development 
Authority in the Emirate for their 
cooperation in making the work-
shop a success. 

Methods of controlling ‘Legionella Bacteria’
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The preserva-
tion of the cul-
tural and aes-
thetic appearance 
of the Emirate is 
a vital and gen-
eral requirement. 
Therefore, Ras Al 
Khaimah Munici-
pality Department 
has held work-
shops for consul-
tancy offices to 
identify the launch 
of a new service on 
the issuance of the 
use of sidewalk 
and public squares 
permit.  This permit is concerned 
with the occupancy of part of the 
sidewalks or public squares for the 
commercial activities authorized in 
accordance with Law No. 3 of 2018 
and its executive regulations such 

as the external sessions of cafes, 
restaurants, children’s games and 
other similar activities. 

Licensing Section Team intro-
duced the new service and ex-
plained its purpose, the most im-
portant conditions and the steps and 
procedures followed on the elec-

tronic system. They also explained 
the most important planning, archi-
tectural and health requirements to 
be met in these external sessions, as 
well as identifying the documents 
and plans required to issue the per-
mit and the time required to issue it.

Ras Al Khaim-
ah Municipality 
Department- In-
novation Standard 
Team organized 
a course entitled 
“My Manger In-
novates” for Ad-
ministrations & 
Sections Manag-
ers.

This course is 
part of the Inno-
vation Standard 
Team’s plan to 
foster a culture of 
innovation among 
Administrations & Sections Man-
agers, focus on the importance of 
motivating employees and create 
the right environment for employ-

ee’s creativity and innovation.
Dr. Arif Fadel spoke about the 

five aspects that Innovation Leader 
should adopt in his organization: 

Innovation Policy, Innovation Strat-
egy, Innovation Framework and 
Process, Standards of Excellence in 
Innovation, and Innovation Culture.

Launching of sidewalk and public squares permit

Innovation Team organizes ‘My Manger Innovates’ Workshop
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Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment received 
a delegation from 
Ajman Municipal-
ity and Planning 
Department to be 
acquainted with the 
best practices, pro-
grams, initiatives 
and systems related 
to Public Health Ad-
ministration.

The delegation, 
which was headed 
by Eng. Abdullah Al 
Tamimi, Director of 
Public Health Ad-
ministration at Ajman Municipality 
and Planning Department, held a 
meeting with Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department headed by 
Ms. Shaima Al Teneiji, Director of 
Public Health Administration. The 
meeting discussed several common 
issues related to public health and 
safety sector and the challenges 

faced by both municipalities in this 
area.

Ms. Al Teneiji stressed that the 
visit was aimed at comparative 
reference in some common issues 
between the two municipalities in 
the field of public health and safe-
ty such as New Inspection System 
in the Public Health Administra-

tion, Consumer Registration & 
Certification System, Swimming 
Pool accreditation Mechanism 
and Drinking Water Tanks Control 
Mechanism in residential and com-
mercial buildings.  The delegation 
was also briefed on Public Health 
Administration initiatives such as 
Emirates Food Bank and Inspector 

Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment-Human 
Resources Section, 
in collaboration 
with Ministry of 
Health and Preven-
tion-Family Health 
Promotion Center, 
organized an event 
entitled “Your 
Healthy Diet Mat-
ters” where medical 
examinations were 
conducted for em-
ployees along with 
educating them of 
the importance of 
eating healthy food. 

Benchmarking between RAK & Ajman Municipalities 

Your Healthy Diet Matters
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Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment- Human Re-
courses Section held 
a training course enti-
tled ‘Positive Think-
ing in Creativity and 
Self-motivation’ at 
Emirates Association 
for Social Develop-
ment. 

Dr. Abdul Rahim 
Al Zarouni addressed 
the main objectives 
of the course, which 
focuses on self-moti-
vation, positive con-
cepts, the seven hab-
its of the positive people, the secrets 
of positivity, positive thinking and 
concepts of intelligence and crea-

tivity. The Lecturer also touched 
upon the engineering of creativity 
in terms of intelligence and creativ-
ity, strategies and skills in environ-

ments that support innovation.
The course was concluded by dis-

tributing participation certificates to 
attendees  

Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment- Human Re-
courses Section in 
coordination with 
Ajman University 
held a two-days train-
ing course entitled 
‘Knowledge Manage-
ment’ at Emirates As-
sociation for Social 
Development. 

During the course, 
the lecturer addressed 
several aspects, in-
cluding the modern 
trends of the concept 
of knowledge and its 
various characteris-
tics and sources both external and 
internal, as well as the different 

types of knowledge, and finally the 
importance of knowledge manage-
ment and the purpose and processes 

associated with it.
It is worth mentioning that the 

concept of Knowledge manage-

Positive Thinking in Creativity
 and Self-motivation

Knowledge Management 
Course at RAK Municipality
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Human Resources 
Section in coopera-
tion with Ministry 
of Health & Preven-
tion (Family Health 
Promotion Center) 
organized a lecture 
entitled “Spells to At-
tract Positive Energy” 
presented by Dr. Dana 
Dawood. The lecture 
aimed to increase the 
employees’ ability to 
think positively using 
the power of the mind, 
the law of attraction, 
self-perception and 
self-confidence.

Positive Energy is 
the spiritual inner energy that mo-
tivates a person to thrive towards 

success. It motivates ones thoughts 

and raise their energy levels to 

move forward in order to achieve 

ones ambitions and goals in life. 

Spells to Attract Positive Energy

ment, has taken up quite-good space 
in the world of management and 
development since the early sixties 
of the third millennium and accord-
ingly several individual and insti-

tutional initiatives has emerged, 
which embody this concept. This 
concept is essentially old; however, 
what is new in this concept is the 
magnitude of its impact on eco-

nomic and social life and on human 
growth. 

The course was concluded by dis-
tributing participation certificates to 
attendees 
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