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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.

مالحظة

امل�شرف العام

منذر حممد بن �شكر

املدير العام

رئي�س التحرير

اأحمد عبد الهادي الأحمد

 

التحرير

د. هيثـم يحـيى اخلواجـــــة

جواهـــر �شلــطان ال�شــويـدي 

علياء عبدالعـزيز حمـيدان

رائـــد عـبــــد العـزيز هــالل

الإخراج الفني

لــوؤي اأحمد كــــــحلة

مـــوز ة   ال�ســـويــدي

الرتجمة

اآمنـــــة علــي املحــــــــــيـا

الأر�شفة والتن�شيد والتن�شيق

خلود را�شـد املزروعـــي

اآمنــــه عبــــيد النقــــبي

اأمانــي �شـعــيد النعــيـمي

عبــد العــزيـــز كـــــــــرم

�شـــــعود عمر الزعــابـــي

الت�ش�ير

�ســـاكـــر

munrakae
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اأحر التهاين و اأطيب الأمنيات ..

اإنها ملنا�شبة طيبة ت�شرق علينا يف كل عام يف مثل هذه االأيام، اإنها ذكرى تويل �شاحب ال�شمو 

–حفظه اهلل-  راأ�س اخليمة  اإمارة  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  ال�شيخ 

احلكم يف اإمارة راأ�س اخليمة. 

اإن حجم االإجنازات التي حتققت يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود لهي مدعاُة للفخر 

اأم  التعليمي  اأم  ال�شياحي  اأم  اأكانت تلك االإجنازات على ال�شعيد االقت�شادي،  و االعتزاز، �شواًء 

التجاري اأم العمراين اأم اخلدمي و ما اإىل ذلك من اإجنازات.

و اإننا اإذ ن�شيد باالإجنازات التي تت�شم بالزخم و التنوع و التي حتولت االإمارة من خاللها اإىل 

خلية عمل بف�شل الروؤية الثاقبة و التوجيهات ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة.

و يف مثل هذه املنا�شبة الغالية فاإننا نرفع اأ�شمى اآيات التهاين و التربيكات اإىل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ، معربين عن اعتزازنا ب�شموه، و مثمنني العطاء ال�شايف و القيادته 

احلكيمة، و املتابعة الدوؤوبة له، لتزداد اإمارة راأ�س اخليمة بهاًء و ازدهارًا و ح�شارًة. 

حفظ اهلل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي و مد بعمره و �شدد خطاه و زاده رفعًة 

و منعًة و اإجنازًا و تاألقًا. 

منذر حممد بن �شكر

الفتتاحية
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�سعود بن �سقر ي�ستقبل 

الفائزين يف انتخابات “ 

الوطني االحتادي” براأ�س 

اخليمة

ال�شمو  ���ش��اح��ب   ا�شتقبل 

ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 

حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

ب��ح�����ش��ور �شمو  راأ�����س اخل��ي��م��ة 

ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 

القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 

، الفائزين يف انتخابات املجل�س 

االإمارة،  عن  االحتادي  الوطني 

وذلك يف ق�شر �شموه مبدينة » 

�شقر بن حممد«.

اللقاء  خ��الل  �شموه  واأك���د 

جلنة  اأع�شاء  ح�شره  ال��ذي   -

راأ�س اخليمة النتخابات املجل�س 

اأن   -  2019 االحت��ادي  الوطني 

جت��رب��ة االإم�������ارات ال��ربمل��ان��ي��ة 

لثقافة جمتمعية  امتدادا  ت�شكل 

بداأت مع جمال�س احلكام وعلى 

راأ�شهم املغفور لهما ال�شيخ زايد 

وال�شيخ  نهيان،  اآل  �شلطان  بن 

���ش��ق��ر ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، 

وال��ت��ي  ث���راه���م���ا،  اهلل  ط��ي��ب 

وتناول  للت�شاور  مق�شدا  كانت 

الق�شايا التي مت�س املجتمع من 

الوطني  املجل�س  جاء  حتى  جوانبه،  كافة 

حظي  وال���ذي  احل���ايل  ب�شكله  االحت����ادي 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  كبري  ب��دع��م 

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

ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  »رعاه اهلل« و�شاحب 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

الذين  امل�شلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 

التجربة  ودعموا  االآب��اء  نهج  على  �شاروا 

الربملانية.

على   - اللقاء  خ��الل   - �شموه  واأث��ن��ى 

ج��ه��ود جل��ن��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة الن��ت��خ��اب��ات 

التي   ،2019 االحت���ادي  الوطني  املجل�س 

بن  حميد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  ت��راأ���ش��ه��ا 

�شاحب  مكتب  رئي�س  القا�شمي،  عبداهلل 

وتكونت  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 

ع�شويتها من �شعادة حممد اأحمد الكيت، 

و�شعادة  االأم���ريي،  ال��دي��وان  يف  امل�شت�شار 

نائب  احلديدي،  خمي�س  عبداهلل  العميد 

القائد العام ل�شرطة راأ�س اخليمة، و�شعادة 

منذر حممد بن �شكر الزعابي، مدير عام 

اأحمد  و�شعادة  راأ�س اخليمة،  بلدية  دائرة 

االآث��ار  دائ��رة  عام  مدير  الطنيجي،  عبيد 

خمتلف  بتنظيم  عنيت  والتي  واملتاحف، 

مراحل العملية االنتخابية يف االإمارة منذ 

وانتهاء  الرت�شيح  ب��اب  فتح  عن  االإع��الن 

ب�شال�شة  م��رت  ال��ت��ي  الت�شويت  بعملية 

وي�شر.

وه��ن��اأ ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ����س 

اخليمة ممثلي االإمارة يف الدورة القادمة 

بطران  اهلل  عبد  يو�شف  وهم   .. للمجل�س 

ال�شحي، و�شعيد را�شد عبد اهلل العابدي، 

وحثهم  ال�شحي،  حممد  اهلل  عبد  واأحمد 

ا�شتقبالت �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
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ي��ل��زم لال�شطالع  م��ا  ب��ك��ل  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى 

عاتقهم  على  امل��ل��ق��اة  اجل�شيمة  ب��امل��ه��ام 

الذي  النحو  على  القادمة  املرحلة  خالل 

راأ�س  يف  الناخبني  وروؤى  طموحات  يعك�س 

يحقق  ومبا  ال�شواء،  على  والدولة  اخليمة 

الروؤى ال�شديدة للقيادة االإماراتية الرامية 

واال�شتفادة  االنتخابية  العملية  تعزيز  اإىل 

احل�س  لتنمية  االإيجابية  خمرجاتها  من 

اأبناء  ل��دى  الوطنية  وامل�شئولية  الوطني 

وبنات االإمارات.

للعملية  املتميز  بامل�شتوى  �شموه  واأ�شاد 

التطور  م��دى  عك�س  وال���ذي  االنتخابية 

احلا�شل يف التجربة الربملانية االإماراتية، 

اإىل االأداء الراقي لكافة االأطراف  م�شريا 

مبا  املتكاملة  املنظومة  هذه  يف  امل�شاركة 

�شخرتها  التي  احلكومية  االأجهزة  ي�شمل 

االإج��رائ��ي��ة  ال��ن��واح��ي  لتنظيم  ال���دول���ة 

واالإ�شراف على التزام اجلميع بال�شوابط 

وامل��ع��اي��ري، وم�����رورا ب��امل��ر���ش��ح��ني ال��ذي��ن 

تنفيذ  خ��الل  العامة  بالقواعد  ال��ت��زم��وا 

بالناخبني  وانتهاء  االنتخابية،  حمالتهم 

مبا  وواعيا  م�شرفا  ح�شورهم  جاء  الذين 

املرحلة  ملتطلبات  الكبري  اإدراكهم  يعك�س 

على  وح��ر���ش��ه��م  ومقت�شياتها  ال��ق��ادم��ة 

االإ���ش��ه��ام وامل�����ش��ارك��ة االإي��ج��اب��ي��ة يف هذا 

العر�س االنتخابي الوطني.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 

القا�سمي ي�ستقبل اأ�سحاب االإجنازات 

الريا�سية

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 

�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 

راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه مبدينة »�شقر 

بن حممد«، عددًا من اأبناء االإمارة من ذوي 

املميزة على خمتلف  الريا�شية  االإجن��ازات 

امل�شتويات املحلية واالإقليمية والعاملية.

وخالل اللقاء، اأكد �شاحب ال�شمو حاكم 

طاملا  االإماراتية  القيادة  اأن  اخليمة  راأ���س 

ورعايتهم  الريا�شيني  دع��م  على  حر�شت 

على النحو الذي ي�شقل موهبتهم ويوؤهلهم 

للتناف�س �شمن اأقوى التجمعات الريا�شية، 

باالأخالق  ت�شمو  الريا�شة  اأن  اإىل  م�شريًا 

وتعك�س مدى تقدم االأمم.

وقال �شموه: اإن االهتمام الكبري بتنمية 

قطاع الريا�شة وتطويره وتكرمي الريا�شيني 

البالغ  االإم��ارات  حر�س  يعك�س  املتميزين، 

ت�شجيع  اإىل  الرامية  ر�شالتها  تعزيز  على 

ال�شباب  ال�شيما  املجتمع  �شرائح  خمتلف 

ع��ل��ى مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة 

وجعلها  الثقافة  ه��ذه  ون�شر 

املزيد  واإىل  ح��ي��اة،  اأ�شلوب 

الهمم  الأ�شحاب  الدعم  من 

على  وعماًل  لدورهم  تقديرًا 

م�شاركتهم  م�����ش��ت��وى  رف���ع 

فيها  مب��ا  كافة  امل��ج��االت  يف 

مكونًا  بو�شفهم  ال��ري��ا���ش��ة 

اأ�شياًل من الن�شيج املجتمعي 

امل��ت��م��ا���ش��ك ال����ذي ت��ن��ع��م به 

الدولة.

ال�شمو  ���ش��اح��ب  وه���ن���اأ 

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

حققوه  ما  على  الريا�شيني 

على  وحثهم  اإجن���ازات،  من 

موا�شلة العمل بجد ومثابرة 

املميز  االأداء  على  للحفاظ 

االأوىل  امل����راك����ز  وح�����ش��د 

ال����ب����ط����والت  خم���ت���ل���ف  يف 

وامل��ن��اف�����ش��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة، 

والقيم  ب��االأخ��الق  والتحلي 

ال��ن��ب��ي��ل��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ه��دف 

االأ�شمى لكل الريا�شيني وهو 

رفع راية الوطن ومتثيل دولة 

االإمارات يف خمتلف املحافل 
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على  وال��ع��امل��ي��ة  االقليمية  الريا�شية 

اأف�شل وجه.

�شاحب  ا�شتقبل  ال��ل��ق��اء،  وخ���الل 

نا�شر  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكا�س، 

ابن ماجد للفنون ال�شعبية والتجديف، 

تعد  حيث  االإدارة،  جمل�س  واأع�����ش��اء 

باحلفاظ  املعنية  املراكز  من  اجلمعية 

ع��ل��ى ال��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ال��رتاث��ي��ة 

ون�شرها بني االأجيال اجلديدة.

حاكم  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  كما 

الزعابي  م��رمي  امل��درب��ة  اخليمة  راأ���س 

درج��ة  ت��ن��ال  اإم��ارات��ي��ة  اأول  تعد  ال��ت��ي 

واللياقة  االأج�شام  بناء  يف  املاج�شتري 

الدويل  االحت��اد  اأكادميية  من  البدنية 

لبناء االأج�شام لتكون بذلك اأول مدربة 

مواطنة معتمدة يف هذا املجال.

في�شل  ال��ب��ط��ل  ���ش��م��وه  وا���ش��ت��ق��ب��ل 

ال��غ��ي�����س ال���زع���اب���ي، احل��ا���ش��ل على 

للقوة  ال��ع��امل  بطولة  يف  االأول  امل��رك��ز 

فنلندا،  يف  اأقيمت  التي   2018 البدنية 

التي  البطولة  ذات  يف  الثاين  واملركز 

 ،2019 العام  يف  ال�شويد  ا�شت�شافتها 

من  كبرية  مبجموعة  ف��وزه  عن  ف�شاًل 

امليداليات واالألقاب العاملية واالإقليمية.

حاكم  ال�شمو  �شاحب  وا�شتقبل 

واالإداري��ني من  الالعبني  راأ�س اخليمة 

الهمم  الأ�شحاب  اخليمة  راأ����س  ن��ادي 

املختلفة  الوطنية  املنتخبات  النادي يف �شفوف  �شارك العبو  حيث 

واأ�شهموا يف حتقيق اإجناز م�شرف خالل االأوملبياد اخلا�س العاملي 

ع�شر  النهائية  احل�شيلة  بلغت  اإذ  اأخريًا،  الدولة  ا�شت�شافته  الذي 

وث��الث  وف�شيتان  ذهبيات  خم�س  بينها  م��ن  ملونة،  ميداليات 

برونزيات.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري اجلمهورية اللبنانية

القا�شمي ع�شو  �شعود بن �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 

املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن 

حممد ، �شعادة فوؤاد �شهاب دندن، �شفري اجلمهورية اللبنانية لدى 

الدولة ، الذي قدم لل�شالم على �شموه.

 ، اللبناين  بال�شفري  اخليمة  راأ�س  ال�شمو حاكم  �شاحب  ورحب 

متمنيًا له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز 

خمتلف  على  ال�شديقني  البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  اأوا���ش��ر 

ال�شعد.

االإم��ارات  دول��ة  تربط  التي  ال�شداقة  بعالقات  �شموه  واأ���ش��اد 

ولبنان والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�شعبني.

ح�شر اللقاء �شعادة ع�شاف �شومط قن�شل اجلمهورية اللبنانية 

 ، ال�شال  �شالح  و�شعادة  االقت�شادي  امللحق  اخل��وري  كلود  وج��ان 

اأحمد  و�شعادة حممد  راأ�س اخليمة  ال�شمو حاكم  م�شت�شار �شاحب 

الكيت، امل�شت�شار يف الديوان االأمريي.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفري الكوري اجلنوبي

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو 

املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن 

حممد �شعادة كوون يوجن وو �شفري جمهورية كوريا لدى الدولة الذي 
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�شعود بن �شقر : راأ�س اخليمة يف �شعي متوا�شل لتحويل الروؤى الطموحة اإىل واقع ملمو�س

اأكد �شاحب ال�شمو 

�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 

القا�شمي ع�شو املجل�س 

االأع���ل���ى ح��اك��م راأ����س 

راأ�س  اإمارة  اأن  اخليمة 

مب�شرية  قامت  اخليمة 

ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ان��ت��ق��ل��ت 

االعتماد  م��ن  خاللها 

ع���ل���ى ���ش��ي��د ال���ل���وؤل���وؤ 

وجهة  اإىل  وال��ت��ج��ارة 

اق���ت�������ش���ادي���ة واع�����دة 

متوا�شال  من��وا  ت�شهد 

على كافة امل�شتويات.

جاء ذلك يف ، كلمة 

�شموه الرئي�شية ملنتدى 

االأو���ش��ط  ال�شرق  رواد 

ينظمه  ال���ذي   ،2019 اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 

للمرة  وال�شياحة  لل�شفر  العاملي  املجل�س 

االأوىل يف املنطقة بال�شراكة مع هيئة راأ�س 

اخليمة لتنمية ال�شياحة، يف مركز احلمرا 

ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ع��ار���س وامل���وؤمت���رات ب��راأ���س 

وخرباء  قادة  من  نخبة  مب�شاركة  اخليمة 

قطاع ال�شياحة من املنطقة والعامل.

راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��ار 

للتطوير  املتوا�شل  ال�شعي  اأن  اإىل  اخليمة 

اخليمة  لراأ�س  االأ�شا�شي  املحرك  ُي�شكل 

اأكرث  االإمارات عمومًا نحو م�شتقبل  ودولة 

اإ�شراقًا.

اأر���ش��ى االآب���اء  “ لقد  وق���ال ���ش��م��وه.. 

املوؤ�ش�شون قواعد �شلبة لهذا الوطن عندما 

احت���دت اإرادت���ه���م بكل ���ش��دق واإخ��ال���س 

الفتية،  ال��دول��ة  ه��ذه  مولد  ع��ن  ل��الإع��الن 

متوا�شل  �شعي  يف  اخليمة  راأ���س  يف  ونحن 

لتحقيق املزيد من النجاحات واالإجنازات 

ك��ي ن��ح��ّول ال����روؤى ال��ط��م��وح��ة اإىل واق��ع 

ملمو�س«.

قال   ، لالإمارة  امل�شتقبلية  روؤيته  وعن 

على  اخليمة  راأ���س  يف  “ نحر�س  �شموه.. 

على  اال���ش��ت��دام��ة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  حتقيق 

مبا  واالجتماعي  االقت�شادي  ال�شعيدين 

اأر�س  على  املتواجدين  كافة  م�شلحة  فيه 

االإمارة والدولة عمومًا، وهو ما دفعنا اإىل 

اخليمة  راأ�س  من  جعل  متكامل  نهج  تبني 

يف  تنوعًا  االقت�شادات  اأك��رث  من  واح��دة 

قطاع  اأي  م�شاركة  تتعدى  ال  اإذ   ، املنطقة 

اأكرث من %30 من الناجت املحلي االإجمايل 

وجه  على  ال�شياحة  قطاع  ويف  ل��الإم��ارة.. 

قفزة  اخليمة  راأ���س  حققت  اخل�شو�س، 

من  ال��زوار  ع��دد  خاللها  ت�شاعف  نوعية 

400 األف �شخ�س اإىل اأكرث من مليون زائر 
خالل االأعوام ال�شبع املا�شية”.

واأ�شاف �شموه اإن ا�شرتاتيجية االإمارة 

التنموية تقوم على نهج ثابت ال حتيد عنه، 

قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله اجلديد.

الكوري،  بال�شفري  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب 

متمنيًا له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز 

خمتلف  على  ال�شديقني  البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  اأوا���ش��ر 

ال�شعد.

االإم��ارات  دول��ة  تربط  التي  ال�شداقة  بعالقات  �شموه  واأ���ش��اد 

وكوريا اجلنوبية والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء 

لل�شعبني.

تطوير  �شبل  ح��ول  ت��رك��زت  ع��دة  مو�شوعات  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

اخليمة  راأ�س  بني  امل�شرتك  التعاون  وتعزيز  االقت�شادية  العالقات 

وكوريا اجلنوبية يف ظل احت�شان االإمارة لعدد كبري من ال�شركات 

املربمة  اال�شرتاتيجية  ال�شراكات  عن  ف�شاًل  الكورية،  واملوؤ�ش�شات 

بني العديد اجلهات والتي ياأتي يف مقدمتها التعاون بني م�شت�شفى 

ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي وم�شت�شفى جامعة �شيوؤول الوطنية بهدف 

تقدمي م�شتوى متقدم من الرعاية ال�شحية واخلدمات الطبية.

منحت  اجلنوبية  كوريا  يف  الوطنية  اإنت�شون  جامعة  اأن  يذكر 

 2018 العام  يف  القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

ل��الإجن��ازات  ت��ق��دي��رًا  االقت�شاد  يف  الفخرية  ال��دك��ت��وراه  �شهادة 

�شمن  اخليمة  راأ���س  يف  �شموه  حققها  التي  االقت�شادية  والنه�شة 

روؤيته الهادفة اإىل تنويع القاعدة االقت�شادية يف االإمارة.
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�شعود بن �شقر يفتتح مركز جروف فيليج للت�شوق

اف������ت������ت������ح 

ال�سمو  �ساحب 

ال�شيخ �شعود بن 

القا�شمي  �شقر 

املجل�س  ع�شو 

حاكم  االأع���ل���ى 

اخليمة  راأ������س 

�شمو  ب��ح�����ش��ور 

حممد  ال�����ش��ي��خ 

ب���ن ���ش��ع��ود بن 

القا�شمي  �شقر 

ع����ه����د  ويل 

اخليمة  راأ������س 

املجل�س  رئي�س 

التنفيذي مركز 

فيليج«  »جروف 

للت�شوق.

يعد  ال���ذي   - امل��رك��ز  اف��ت��ت��اح  ح�شر 

االإم���ارة  حمفظة  �شمن  اإ���ش��اف��ة  اأح���دث 

بن  حممد  ال�شيخ   - الت�شوق  وجهات  من 

ما�شرت  جمموعة  رئي�س  القا�شمي،  �شقر 

للمركز،  ال��ع��ق��اري  امل��ط��ور  انف�شتمنت 

وال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن �شقر 

القا�شمي، املدير التنفيذي للمجموعة اإىل 

جانب عدد كبري من امل�شوؤولني وجمع من 

�شكان االإمارة.

للتو�شعات  ا���ش��ت��م��رارًا  امل��رك��ز  ي�شكل 

راأ�س  ت�شهدها  التي  النوعية  واالإ�شافات 

اخليمة ويعرب عن الروؤية امل�شتقبلية ملراكز 

من  متكاملة  ب��اق��ة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��وق 

عما  ف�شاًل  للعمالء  املجتمعية  اخلدمات 

التجارية  العالمات  كربيات  من  ي�شمه 

الأول  االإم��ارة  اأ�شواق  تدخل  التي  ال�شهرية 

مرة.

األف   125 م�شاحة  على  امل�شروع  ميتد 

قدم مربعة على كورني�س القوا�شم بتكلفة 

ويعد  42 مليون درهم  نحو  بلغت  اإجمالية 

العديد  اأول مركز جمتمعي متكامل ي�شم 

من املرافق واملتاجر املميزة.

االأ�شا�شية  القطاعات  كافة  فيه  حتتكم 

الثقيلة  وال�شناعات  ال�شياحة،  ي�شمل  مبا 

والتحويلية ، واملوانئ واملحاجر، و�شواًل اإىل 

املناطق احلرة ، اإىل قا�شم م�شرتك يعتمد 

يف جوهره على جمموعة من املبادئ العليا 

التي ياأتي يف مقدمتها احلوكمة الر�شيدة ، 

والق�شاء امل�شتقل ، واالإطار القانوين املرن 

واملتطور.

راأ���س  اأن  اإىل  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��ار 

اخليمة طورت ا�شرتاتيجية متكاملة الإدارة 

كافة  فيها  تت�شافر  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع 

احتياجات  خمتلف  يلبي  مبا  االإم��ك��ان��ات 

امل�شتثمرين ل�شمان حتقيق النتائج املرجوة 

املنظومة  �شمن  العاملة  االأط��راف  لكافة 

ال�شياحية.. مو�شحًا اأن هذه اال�شرتاتيجية 

الطموحة والتي مت ت�شميمها اعتمادًا على 

 ، املوثوقة  البيانات  من  كبرية  جمموعة 

ت�شتند كليًا اإىل مبادئ احلوكمة الر�شيدة 

واالإدارة املوؤ�ش�شية.

ال�شرق  رواد  “منتدى  يف  وي�����ش��ارك 

الذي   ”2019 اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط 

وال�شياحة  لل�شفر  العاملي  املجل�س  ينظمه 

نخبة من قادة و�شناع القرار يف القطاع مبا 

التنفيذيني  املديرين  وكبار  الوزراء  ي�شمل 

املوا�شيع  خمتلف  مناق�شة  بغية  واخل��رباء 

�شناعة  مت�س  التي  التطورات  وا�شتعرا�س 

من  جمموعة  ع��رب  املنطقة  يف  ال�شياحة 

�شياغة  اإىل  الرامية  النقا�شية  اجلل�شات 

ت�شورات واأفكار قادرة على دعم املنظومة 

ال�شياحية من كافة االأوجه.

ره��ا  امل��ت��ح��دث��ني..  ق��ائ��م��ة  وت�شمنت 

عربية  واأ���ش��غ��ر  ���ش��ع��ودي��ة  اأول  حم����رق، 

وبول  “اإفر�شت”،  جبل  قمة  قدمها  تطاأ 

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  غريفيث، 

الرئي�س  فيليب�س،  وراك��ي  دب��ي،  مطارات 

لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  لهيئة  التنفيذي 

رئي�س  نائب  فور�شرت،  و���ش��ون  ال�شياحة، 

دبي،   2020 اإك�شبو  يف  االأع��م��ال  فعاليات 

�شعود،  اآل  اهلل  عبد  بنت  هيفاء  واالأم��رية 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ج��ي��ف��ارا،  وج��ل��وري��ا 

والتي  وال�شياحة  لل�شفر  العاملي  للمجل�س 

يف  ال�شياحة  وزيرة  من�شب  �شابقًا  �شغلت 

املك�شيك.
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�شعود بن �شقر ي�شهد حفل تخريج الدفعة التا�شعة 

جلامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب��ن  ���ش��ع��ود 

حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

االإم����ارات  اأن  اخليمة  راأ����س 

نهجًا  تاأ�شي�شها  منذ  تبنت 

ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ب��ن��اء االإن�����ش��ان 

التي  الرثوة احلقيقية  بو�شفه 

واأ�ش�شت  االأمم،  عليها  تقوم 

متكاملة  تعليمية  مل��ن��ظ��وم��ة 

ت�����ش��م��ن ح�����ش��ول اأب��ن��ائ��ه��ا 

على  اأر���ش��ه��ا  على  واملقيمني 

التعليمية  امل�شتويات  اأف�شل 

م�شرية  الإكمال  توؤهلهم  التي 

االآب���اء  ب��داأه��ا  ال��ت��ي  التنمية 

املوؤ�ش�شون.

اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ�����ش����ار 

الدولة بف�شل الروؤية احلكيمة 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 

و�شاحب  الدولة »حفظه اهلل« 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

و���ش��اح��ب  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي 

ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 

مبا  واملعرفة  للعلم  منارة  اأ�شحت  امل�شلحة، 

حتت�شنه من جامعات وكليات ومعاهد ت�شاهي 

حيث  من  العاملية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  اأرق��ى 

التجهيزات واالإمكانيات الب�شرية واالإدارية.

جاء ذلك خالل ح�شور �شموه حفل تخرج 

طلبة  من  التا�شعة  الدفعة  من  طالبا   165
ال�شحية  والعلوم  للطب  اخليمة  راأ�س  جامعة 

والتمري�س،  ال�شيدلة  كليتي  يف   2019 للعام 

وروؤ���ش��اء  ال�شيوخ  م��ن  ع��دد  بح�شور  وذل���ك 

الهيئتني  واأع�����ش��اء  املحلية  ال��دوائ��ر  وم���دراء 

اأمور اخلريجني،  التدري�شية واالإدارية واأولياء 

واالإعالميني.

وخ����الل احل��ف��ل ال����ذي ���ش��ه��د ت��خ��رج 67 

ال�شيدلة و98 طالبًا من كلية  كلية  طالبًا من 

واأول��ي��اء  اخلريجني  �شموه  هناأ   .. التمري�س 

االأمور على ما حققوه باجلد واالجتهاد خالل 

اجلهد  هذا  ثمرة  اأن  موؤكدًا  الدرا�شة،  اأع��وام 

�شتظهر خالل م�شرية العمل القادمة، متمنيًا 

ال�شخ�شي  امل�شارين  على  التوفيق  دوام  لهم 

باملبادئ  بالتم�شك  اإي��اه��م  ومطالبًا  واملهني 

بها  يتحلى  اأن  يجب  التي  االإن�شانية  والقيم 

بلدانهم  خل��دم��ة  ال��ط��ب  مهنة  يف  ال��ع��ام��ل��ون 

توفري  ي�شمن  الذي  النحو  على  وجمتمعاتهم 

واخلدمات  ال�شحية  الرعاية  م�شتويات  اأعلى 

الطبية.

االإداري���ة  للهيئتني  ال�شكر  �شموه  ووج���ه 

كافة  ع��ن  ف�شاًل  اجل��ام��ع��ة  يف  والتدري�شية 

ال�شركاء اال�شرتاتيجيني واجلهات املعنية مبا 

اخليمة  راأ���س  ومنطقة  ال�شحة  وزارة  ي�شمل 

ال�شحية  وامل��راك��ز  وامل�شت�شفيات  الطبية 

التابعة للوزارة ملا يقدمونه من جهد متوا�شل 

ال��رام��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ج��ه��ود  دع���م  يف  ي�شهم 

التعليمية  العملية  مبخرجات  االرت��ق��اء  اإىل 

والتدريب  االأكادميية  باملعرفة  الطلبة  ورف��د 

اأداء  على  القوة  من  املزيد  الإ�شفاء  الالزمني 

القطاع ال�شحي يف االإمارة والدولة.
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حاكم راأ�س اخليمة يعتمد ا�شرتاتيجية متكاملة للمنح الدرا�شية

اع��ت��م��د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و 

ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 

حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

راأ������س اخل��ي��م��ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

توفر  الدرا�شية  للمنح  متكاملة 

اخليمة  راأ�س  اأبناء  من  للطلبة 

جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن ب��رام��ج 

االب���ت���ع���اث ال���درا����ش���ي داخ���ل 

وخارج الدولة مبا يدعم خطط 

وميكنها  االإم����ارة  يف  التوطني 

النجاحات  من موا�شلة حتقيق 

واالإجنازات.

اإطار حر�س  ذلك يف  ياأتي 

راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب 

م�شرية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة 

بتناف�شية  واالرت���ق���اء  التنمية 

من  املجاالت  �شتى  يف  االإم���ارة 

الب�شري  العن�شر  خالل تطوير 

ورع���اي���ة ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��م��ي��زي��ن 

الكفيلة  ب��ال��و���ش��ائ��ل  ورف��ده��م 

االأك��ادمي��ي��ة  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م  بتنمية 

واملعرفية والعملية.

ال�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  وبهدف 

حاكم راأ�س اخليمة على النحو االأمثل وبال�شكل 

راأ�س  ق��درات  �شقل  يف  بفعالية  ي�شهم  ال��ذي 

املال الب�شري يف االإمارة قام “برنامج ال�شيخ 

�شقر للتميز احلكومي” بتطوير خطط العمل 

اأر�س  على  �شموه  توجيهات  لرتجمة  الالزمة 

“موؤ�ش�شة �شعود  بالتعاون مع  الواقع حيث مت 

لتقدمي  العامة”  ال�شيا�شة  لبحوث  �شقر  بن 

الدرا�شية  والبعثات  املنح  من  متنوعة  باقة 

التخ�ش�شات  خمتلف  يف  املتميزين  للطلبة 

اجلامعية.

اأ����ش���ار ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د عبد  و 

للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني  خ��ل��ي��ف��ة  ال��ل��ط��ي��ف 

�شقر  ال�شيخ  برنامج  ع��ام  مدير  التنفيذي 

للتميز احلكومي اإىل اأن الربنامج يعمل على 

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  حتقيق 

االرت��ق��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة  القا�شمي  �شقر  ب��ن 

املجاالت  خمتلف  يف  اخليمة  راأ�س  بتناف�شية 

ياأتي  التي  امل��ح��اور  م��ن  العديد  ع��رب  وذل��ك 

وتوفري  املتفوقني  الطلبة  دع��م  مقدمتها  يف 

ال�شتكمال  لهم  املميزة  التعليمية  الفر�س 

الدرا�شة يف نخبة من اجلامعات واملوؤ�ش�شات 

االأكادميية املرموقة حمليا وعامليا.

واأ�شاف خليفة اإن “برنامج ال�شيخ �شقر 

للتميز احلكومي” يركز يف جل ا�شرتاتيجيات 

حتقيق  على  يطلقها  التي  التطوير  وخطط 

اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة 

عرب  االإن�����ش��ان  يف  اال�شتثمار  اإىل  ال��رام��ي��ة 

قادة  بو�شفهم  لل�شباب  الالزم  الدعم  توفري 

�شوق  لرفد  ين�شب  ال  الذي  واملعني  امل�شتقبل 

العمل مبا يحتاجه من خربات وكوادر قادرة 

الطموحة  ال��روؤي��ة  حتقيق  يف  االإ���ش��ه��ام  على 

للقيادة الر�شيدة.

ال�شيخ  برنامج  عام  مدير  �شعادة  واأك��د 

�شقر للتميز احلكومي اأن املرحلة املقبلة من 

توا�شال  ت�شهد  �شوف  الربنامج  ا�شرتاتيجية 

ق��درات  تطوير  �شبيل  يف  امل��ب��ذول��ة  للجهود 

اأبناء راأ�س اخليمة و توفري خمتلف 

مبا  املتميزين  للطلبة  الدعم  �شبل 

التنموية  العملية  متطلبات  يلبي 

اإىل  الرامية  االإم��ارة  جهود  ويدعم 

مف�شلة  ك��وج��ه��ة  مكانتها  ت��ع��زي��ز 

ف�شال  وال���ري���ادة  وال��ع��م��ل  للعي�س 

�شتى  يف  احلا�شل  التقدم  دعم  عن 

القطاعات.

الوقت  وحتى  تاأ�شي�شه  منذ  و 

ال�شيخ  ب��رن��ام��ج   « وف���ر  ال���راه���ن 

 845 ل��ل��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي«  ���ش��ق��ر 

العدد  ليبلغ  درا�شية  وبعثة  منحة 

ب��واق��ع  منحة   732 للمنح  ال��ك��ل��ي 

و148  البكالوريو�س  لطالب   582
لطالب املاج�شتري و اثنتني لطالب 

ال���دك���ت���وراة ف��ي��م��ا و����ش���ل ال��ع��دد 

 113 الدرا�شية  للبعثات  االإجمايل 

بعثة بواقع 55 لطالب البكالوريو�س 

و41 لطالب املاج�شتري و17 لطالب 

الدكتوراة.

وخالل العام 2019 - 2020 قام الربنامج 

العدد  وبلغ  درا�شية  وبعثة  منحة   72 باعتماد 

 41 ب��واق��ع  داخ��ل��ي��ة  منحة   64 للمنح  الكلي 

لطالب البكالوريو�س و23 لطالب املاج�شتري 

بعثات خ�ش�س خم�س  فيما مت تقدمي ثماين 

ثالث  جانب  اإىل  البكالوريو�س  لطالب  منها 

بعثات لطالب املاج�شتري والدكتوراة.

التنموية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  دع���م  وب��غ��ي��ة 

العمل  ���ش��وق  واإم����داد  ل��الإم��ارة  امل�شتقبلية 

املتنامي فيها بكوادر وطنية موؤهلة يف خمتلف 

على  الربنامج  حر�س  املهنية  التخ�ش�شات 

عدة  ق��ط��اع��ات  تغطي  وب��ع��ث��ات  منح  ت��وف��ري 

والدرا�شات  الهند�شة  التخ�ش�شات  ت�شمل 

واإدارة  املختلفة  الطبية  والعلوم  احل�شرية 

االأعمال وعلوم القانون وعلوم البيئة وتقنيات 

املعلومات.

وقد بلغ عدد خريجي الربنامج من حملة 

بنهاية  طالبة  و  طالبا   399 البكالوريو�س 

اأ�شهم  و   2019  2018- ال��درا���ش��ي  الف�شل 
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�شعود بن �شقر يفتتح الدورة الثانية من املوؤمتر الإقليمي ملناه�شة العنف �شد املراأة والطفل

اف����ت����ت����ح ����ش���اح���ب 

�شعود  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 

ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي 

االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

ح���اك���م راأ������س اخل��ي��م��ة  

ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 

امل�����وؤمت�����ر االإق���ل���ي���م���ي 

�شد  ال��ع��ن��ف  ملناه�شة 

)الواقع  والطفل  امل��راأة 

واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات( ، 

ال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه م��رك��ز 

اأم�����ان الإي�����واء ال��ن�����ش��اء 

واالأطفال براأ�س اخليمة 

يف مركز احلمرا العاملي 

للمعار�س واملوؤمترات.

واأكد �شاحب ال�شمو 

حاكم راأ�س اخليمة - يف 

يف  األقاها  التي  الكلمة 

افتتاح املوؤمتر - اأن احلر�س 

والطفل  امل����راأة  دع���م  ع��ل��ى 

حقوقهما  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 

الدين  م��ب��ادئ  م��ن  ينطلق 

ال��ذي  احلنيف  االإ���ش��الم��ي 

اأو�شى بالعدل وامل�شاواة بني 

الرجل واملراأة ومنع الظلم، 

الطفل بحقوق  والذي خ�س 

كثرية لرتبيته وتن�شئته يف بيئة �شاحلة وتوفري 

كافة مقومات احلياة الكرمية له.

وقال �شموه : “ لقد تعلمنا من املغفور له 

اآل نهيان، طيب اهلل  ال�شيخ زايد بن �شلطان 

ثراه، اأن اإن�شانية االإن�شان هي هدف اأعلى يف 

بناء ح�شارة الدول واالأمم، واأن اال�شتثمار يف 

واحلياة  للنجاح  االأمثل  الطريق  هو  االإن�شان 

اأن  اإىل  الفتا   .. واالزده��ار  والتفوق  الكرمية 

امل�شرية  ه��ذه  موا�شلة  على  حر�شت  الدولة 

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

اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وعك�شت 

من  متميزة  توجهات  االإم���ارات  يف  التنمية 

اأجل االإن�شان فحققت الدولة نظريًا وتطبيقيًا 

نوعية  وق��ف��زات  ال��ع��امل  يف  متقدمة  م��رات��ب 

ي�شار اإليها بالبنان”.

واأ�شار �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 

 “ مركز  لتاأ�شي�س  اتخذه  ال��ذي  القرار  اإىل 

اأمان “ براأ�س اخليمة يف العام 2017، والذي 

يعد جت�شيدًا لال�شرتاتيجيات التي توؤمن بها 

القيادة يف دولة االإمارات وكي ي�شبح املركز 

من�شة تتوحد فيها جهود العديد من ال�شركاء 

لي�س يف االإمارة والدولة فقط بل يف املنطقة 

�شاعدت  علمية  فر�س  توفري  يف  ال��ربن��ام��ج 

العاملية  امل�شتويات  اأرق���ى  وف��ق  تاأهيلهم  يف 

و  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  ان��دم��اج��ه��م يف  ي�شمن  مب��ا 

نوعية  م�شافة  قيمة  تقدمي  على  م�شاعدتهم 

قادرة على دعم جهود التنمية التي ت�شهدها 

راأ�س اخليمة يف �شتى القطاعات واملجاالت.

ال�شيخ  “برنامج  اأه�����داف  وت��ت��م��ح��ور 

خطط  دع�م  ح��ول  احلكومي”  للتميز  �شقر 

االإمارة  يف  ال�شاملة  ال�تنمية  وا�شرتاتيجيات 

رف��ع  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود  اال���ش��ه��ام يف  و 

رعاية  خ��الل  من  التعليمي  التميز  معدالت 

امل�شتقبل  ق��ادة  اإع���داد  و  امل��وه��وب��ني  الطلبة 

اجلهات  ومتكني  املوؤ�ش�شية  ال��ق��درات  وبناء 

احلكومي�ة من تطبيق املعايري العاملية للتميز.

الطموحة  الروؤية  هذه  حتقيق  �شبيل  ويف 

تنمية  اإىل  الدرا�شية  املنح  برنامج  ي�شعى 

ال��ط��اق��ات وال����ق����درات ال��وط��ن��ي��ة ال���واع���دة 

وتقدمي  املتميزين  الطلبة  ا�شتقطاب  ع��رب 

يف  درا�شاتهم  ال�شتكمال  لهم  درا�شية  منح 

اجلامعات املرموقة يف التخ�ش�شات النوعية 

ف�شال عن توفري الرعاية ال�شاملة لهم خالل 

العمل  جهات  مع  بالتن�شيق  الدرا�شة  ف��رتة 

مبا  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  املانحة  واجلهات 

باالإمارة  املختلفة  القطاعات  رفد  ي�شاهم يف 

امل�شتويات  كافة  يف  املوؤهلة  الوطنية  بالكوادر 

القيادية والت�شغيلية عالوة على متكني الطلبة 

من حتقيق طموحاتهم لبناء م�شتقبل زاهر.
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ا�شتعر�س �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 

راأ�س اخليمة  القا�شمي ويل عهد  بن �شقر 

يف  لقائه  خ��الل  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 

�شقر  بن  اأحمد  ال�شيخ  االأم���ريي  ال��دي��وان 

القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مناطق 

العديد  »راك��ز«  االقت�شادية  اخليمة  راأ���س 

راأ���س  اإم���ارة  ب��روؤي��ة  املتعلقة  املوا�شيع  من 

اخليمة 2030.

اللقاء  وت��ط��رق 

ح�����ش��ره  ال������ذي   -

جالد  رام��ي  ال�شيد 

التنفيذي  امل���دي���ر 

مل��ج��م��وع��ة راك����ز - 

يف  الهام  راكز  دور 

دع���م ه���ذه ال��روؤي��ة 

وامل����ب����ادرات ال��ت��ي 

تعمل على اإطالقها 

حتقيق  اأج�����ل  م���ن 

ا�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 

االإمارة.

حت�شني  طرق  على  ال�شوء  ت�شليط  ومت 

اأداء خدمة املتعاملني والت�شهيالت املقدمة 

تناف�شية  تعزيز  اأج���ل  م��ن  للم�شتثمرين 

اخليمة  راأ����س  روؤي���ة  م��ع  متا�شيا  االإم����ارة 

.2030
راأ���س  عهد  ويل  �شمو  ا�شتعر�س  كما 

تتبعها  التي  ال�شبل  اللقاء  خ��الل  اخليمة 

مع  امل�شرتك  التعاون  اأوا�شر  لتعزيز  راكز 

ال�شركاء اال�شرتاتيجيني والدوائر احلكومية 

واالحتادية واملحلية وتوطيد هذه ال�شراكات 

وفق  م�شتدامة  عمل  بيئة  توفري  اأج��ل  من 

مناق�شة  جانب  اإىل  الر�شيدة  القيادة  روؤية 

دوائ���ر  جميع  تلعبه  ال���ذي  ال��ه��ام  ال����دور 

االإمارة لتعزيز مكانة راأ�س اخليمة كوجهة 

ا���ش��ت��ث��م��اري��ة رائ����دة 

ومكانا مف�شال للعي�س 

وال���ع���م���ل وم��ق�����ش��دا 

مف�شال للزائرين.

ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء.. 

ال�����ش��ي��خ اأرح����م����ه بن 

�����ش����ع����ود ب�����ن خ���ال���د 

ال���ق���ا����ش���م���ي م���دي���ر 

ال��ق�����ش��م االإع����الم����ي 

عهد  ويل  �شمو  ملكتب 

وال�شيخ  اخليمة  راأ���س 

بن  �شعود  ب��ن  حممد 

خالد القا�شمي.

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شتعر�س دور راكز يف حتقيق » روؤية الإمارة 2030 «

الفئات على  والعامل، رغبة يف م�شاعدة هذه 

عليهم،  الواقع  الظلم  ودفع  امل�شتويات  كافة 

يف  ودجم��ه��م  تاأهيلهم  اإع���ادة  على  والعمل 

وحقهم  كرامتهم  لهم  يحفظ  ب�شكل  املجتمع 

عليهم  والتعوي�س  كرمية،  حياة  يف  امل�شروع 

قدر امل�شتطاع.

وي�شهد املوؤمتر- الذي ا�شتمر ملدة يومني 

- م�شاركة وا�شعة من الدول العربية و�شم كال 

من اململكة العربية ال�شعودية والكويت ولبنان 

وم�شر  واجل��زائ��ر  واالأردن  وتون�س  واملغرب 

والبحرين  وفل�شطني  وال��ع��راق  وال�����ش��ودان 

والكيانات  املوؤ�ش�شات  من  العديد  جانب  اإىل 

بهدف  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  الن�شطة  ال��ع��امل��ي��ة 

مكافحة  يف  العربية  ال��ت��ج��ارب  ا�شتعرا�س 

العديد  ومناق�شة  والطفل،  املراأة  �شد  العنف 

من املحاور والق�شايا املرتبطة بهذا اجلانب.

الطنيجي  العاجل  حممد  خديجة  وقالت 

مدير عام مركز اأمان الإيواء الن�شاء واالأطفال: 

“ تعك�س ا�شت�شافة اإمارة راأ�س اخليمة للدورة 

العنف  ملناه�شة  االإقليمي  املوؤمتر  الثانية من 

�شد املراأة والطفل - الواقع واال�شرتاتيجيات 

مدى اهتمام القيادة الر�شيدة بق�شايا املراأة 

ودويل  عربي  باهتمام  حتظى  والتي  والطفل 

وا�شع، حيث تاأتي انطالقًا من اإدراك القيادة 

مزيد  اإىل  الرامية  اجلهود  موا�شلة  الأهمية 

االأ�شرة  مفهوم  وتر�شيخ  للمراأة  التمكني  من 

عربية  ملجتمعات  ن��واة  ت�شكل  التي  امل�شتقرة 

اأكرث تطورًا وازدهارًا”.

الطنيجي:  اأ�شافت  املوؤمتر  اأهداف  وعن 

“ ن�شعى من خالل الدورة الثانية اإىل اإ�شراك 
وممثلي  وال�������وزارات  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 

املجتمع املدين يف الدول العربية ال�شتعرا�س 

العنف  لق�شايا  احللول  واإي��ج��اد  التحديات 

العمل  تعزيز  خالل  من  والطفل  امل��راأة  �شد 

اجل��م��اع��ي وال�����ش��راك��ات وع��ق��د امل��زي��د من 

تكون  متوافقة  ل��روؤى  والو�شول  االتفاقيات 

العنف  ملكافحة  موحدة  ا�شرتاتيجية  مبثابة 

خاللها  م��ن  ي�شتطيع  وال��ط��ف��ل،  امل���راأة  �شد 

�شناع القرار اال�شتفادة من التجارب واحللول 

املطروحة ومد يد العون للمراأة و�شون حريتها 

وكرامتها يف كل املجتمعات العربية”.

الن�شاء  الإي��واء  اأم��ان  مركز  من  وحر�شًا 

ب���راأ����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى حتقيق  واالأط����ف����ال 

املنطقة  دول  م�شاركة  من  املثلى  اال�شتفادة 

يف املوؤمتر، نظم املركز جل�شة ع�شف ذهني 

لتعزيز  املبتكرة  ال�شبل  ملناق�شة جمموعة من 

والطفل  امل��راأة  حماية  اإىل  الرامية  اجلهود 

والو�شول  العربية،  املنطقة  يف  العنف  م��ن 

واعتمادها  اقرتاحها  يتم  عملية  حلول  اإىل 

كمخرجات ملوؤمتر اال�شرتاتيجيات العربية يف 

مناه�شة العنف �شد املراأة والطفل.

و���ش��اح��ب ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر م��ع��ر���س، 

و�شبه  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ات  خ��الل��ه  ت�شتعر�س 

اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  م��ن  وخا�شة  حكومية 

يخ�س  فيما  امل��ق��ّدم��ة  وخ��دم��ات��ه��ا  ج��ه��وده��ا 

ق�شية العنف �شد املراأة والطفل.
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حممد بن �شعود القا�شمي ي�شهد حفل تخريج الدفعة الثامنة 

لطالب وطالبات اأمريكية راأ�س اخليمة 

�شهد �شمو ال�شيخ حممد 

بن �شعود بن �شقر القا�شمي 

ويل عهد راأ�س اخليمة حفل 

من  الثامنة  الدفعة  تخريج 

االأمريكية  اجل��ام��ع��ة  طلبة 

�شهادة  براأ�س اخليمة حملة 

وال��درا���ش��ات  البكالوريو�س 

  230 عددهم  والبالغ  العليا 

خمتلف  من  وطالبة  طالبًا 

رعاية  حتت  وذل��ك  الكليات 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 

ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن 

راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س 

اخليمة.

ال��ذي   - احل��ف��ل  ح�شر 

اخليمة  راأ����س  مبركز  اأق��ي��م 

لالحتفاالت - ال�شيخ اأرحمة 

بن �شعود بن خالد القا�شمي 

م��دي��ر ال��ق�����ش��م االإع���الم���ي 

راأ���س  عهد  ويل  �شمو  ملكتب 

بن  حممد  وال�شيخ  اخليمة 

القا�شمي  خ��ال��د  ب��ن  �شعود 

ومعايل حممد ح�شن عمران 

جمل�س  رئ��ي�����س  ال�شام�شي 

االأمريكية  اجلامعة  اأم��ن��اء 

ب��راأ���س اخل��ي��م��ة وع���دد من 

الدوائر  وم��دراء  امل�شوؤولني 

الطلبة  اأمور  واأولياء  املحلية 

اخلريجني.

وقال الربوفي�شور ح�شن 

ح���م���دان ال��ع��ل��ك��ي��م رئ��ي�����س 

 “ اخليمة..  راأ���س  يف  االأمريكية  اجلامعة 

التي  الكبرية  ب��االإجن��ازات  اليوم  نحتفل 

يعد  اإذ  واخل��ري��ج��ات  اخلريجون  حققها 

راأ�س  يف  االأمريكية  اجلامعة  من  التخرج 

ميكن  التي  املنجزات  اأه��م  اأح��د  اخليمة 

حياته  يف  اجلامعي  الطالب  يحققها  اأن 

الدرا�شية واإننا يف اجلامعة حري�شون على 

بالعلم  مت�شلحني  ليكونوا  الطالب  اإع��داد 

متكاملة  ب�شخ�شيات  وليتمتعوا  واملعرفة 

تتج�شد غايتها االأخالقية وح�شها الداخلي 

�شبيل  بناء جمتمعاتهم ويف  بامل�شوؤولية يف 

حتقيق هذه الغاية النبيلة فاإن اجلامعة ال 

تدخر جهدا لتقدمي اأي نوع من الدعم”.

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �شمو  وق���ام 

بتكرمي  االأمريكية  اجلامعة  رئي�س  يرافقه 

�شمو  ه��ن��اأ  ح��ي��ث   .. اخل��ري��ج��ني  الطلبة 

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

لطلب  جهودهم  على  واأهلهم  اخلريجني 

العلم والتي تكللت بالنجاح والتفوق.
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حممد بن �شعود القا�شمي ي�شهد حفل جائزة راأ�س اخليمة للتميز التعليمي

�شمو  اأ�����ش����اد 

ال�������ش���ي���خ حم��م��د 

ب�����ن ����ش���ع���ود ب��ن 

القا�شمي  ���ش��ق��ر 

راأ�����س  ع��ه��د  ويل 

اخل��ي��م��ة ب���ال���دور 

ال��ك��ب��ري جل��ائ��زة 

راأ����������س اخل��ي��م��ة 

التعليمي  للتميز 

م���������ش����ان����دة  يف 

التعليمي  التميز 

االإم����������������ارة  يف 

املبتكرين  ورعاية 

والذي  واملوهوبني 

تعزيز  يف  ي�شهم 

اجل�����ه�����ود ال���ت���ي 

ت��ب��ذل��ه��ا ال��ق��ي��ادة 

ال��ر���ش��ي��دة ل��دف��ع 

عجلة االرتقاء بالتعليم يف دولة االإمارات.

الذي  ال�شنوي  احلفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

التعليمي  للتميز  راأ�س اخليمة  نظمته جائزة 

يف دورتها ال�15 مب�شرح وزارة الثقافة وتنمية 

املعرفة.

اخليمة  راأ������س  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  واأك�����د 

االآن  وح��ت��ى  انطالقتها  منذ  اجل��ائ��زة  اأن 

اأن ت�شع ب�شمتها يف جمال دعم  ا�شتطاعت 

اخليمة  راأ���س  يف  الرتبوي  امليدان  يف  التميز 

االأ�شا�شية  العنا�شر  كافة  تهيئة  خ��الل  من 

من  �شواء  واملبدعني  املتميزين  عن  للبحث 

م�شتوى  م��ن  زاد  مم��ا  الطلبة  اأم  املعلمني 

التناف�س والذي بدوره اأبرز طاقات امل�شاركني 

يف اجلائزة.

ح�شر احلفل ال�شيخ �شلطان بن جمال بن 

�شقر القا�شمي مدير اإدارة �شوؤون املواطنني 

يف الديوان االأمريي وال�شيخ ارحمه بن �شعود 

االإعالمي  الق�شم  مدير  القا�شمي  خالد  بن 

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

حممد بن �شعود بن خالد القا�شمي وعدد من 

اجلهات  ومدراء  وروؤ�شاء  الرتبوية  القيادات 

االحتادية واملحلية وكبار ال�شخ�شيات .

 92 ال��دورة  املكرمني يف ه��ذه  وبلغ ع��دد 

حممد  ال�شيخ  �شمو  ..وق��ام  باجلائزة  فائزًا 

بن �شعود بن �شقر القا�شمي يرافقة الدكتور 

حممد عبداللطيف خليفة مدير عام برنامج 

تتبعه  وال��ذي  احلكومي  للتميز  �شقر  ال�شيخ 

اجلائزة بتكرمي الفائزين.

مت  املتميزة  التعليمية  املوؤ�ش�شة  فئة  ويف 

اأف�شل  بفئة  لفوزها  النجوم  رو�شة  تكرمي 

التعليمي  التميز  من��وذج  تطبيق  يف  مدر�شة 

ك��م��ا ف���ازت يف ف��ئ��ة امل��وؤ���ش�����ش��ة امل��ت��م��ي��زة يف 

االأن�شطة الال�شفية مدر�شة مو�شى بن ن�شري 

للتعليم االأ�شا�شي بينما ح�شلت مدر�شة خت 

على  والثانوي  االأ�شا�شي  للتعليم  املختلطة 

لقب اأ�شعد بيئة عمل مدر�شية وفازت كذلك 

�شهيلة  ملدر�شة  االبتكار”  “خمترب  مبادرة 

ومبادرة  الثانية  احللقة  االأ�شا�شي  للتعليم 

“خمترب ال�شيخ زايد للعلوم” لرو�شة الروابي 
يف فئة املبادرة املدر�شية املتميزة.

ويف فئة التميز املجتمعي مت تكرمي رو�شة 

كاأف�شل  �شقر  بنت  ح�شة  ال�شيخة  ومدر�شة 

الوطنية  املنا�شبات  مع  التفاعل  يف  مدر�شة 

كما مت تكرمي هناء علي عبداهلل من مدر�شة 

فئة  يف  والثانوي  االأ�شا�شي  للتعليم  ال��روؤي��ة 

املتطوع املتميز الرتبوي املتميز.

موؤ�ش�شات حتت  تكرمي ثالث  ومت كذلك 

وهي  التعليم  دعم  يف  املتميزة  املوؤ�ش�شة  فئة 

برنامج   « املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة 

االإح�شان  وجمعية  واالأ���ش��ن��ان«  الفم  �شحة 

اخلريية وموؤ�ش�شة �شقر بن حممد القا�شمي 

تكرمي  مت  كما  واالإن�شانية  اخلريية  لالأعمال 

نخبة من املعلمني والرتبويني واملتخ�ش�شني 

اآمنة  ف��ازت  حيث  الوظيفي  التوفق  فئة  يف 

ع���ب���داهلل ب���ن ق�����ش��ي��ب ال���زع���اب���ي -ن��ط��اق 

مدر�شي- ونورة �شعيد حممد ال�شحي -نطاق 

املتميز  النطاق  مدير  كم�شاعد  مدر�شي- 

“ريا�س  املتميز  املدر�شة  مدير  فئة  يف  واأما 

حممد  جمعة  ميثاء  ف��ازت  فقد  االأطفال” 

بينما  النجوم  رو�شة  من  الدهماين  �شامل 

فازت منال عبداهلل جكة من رو�شة املطاف 

يف فئة نائب مدير املدر�شة املتميز.

ف��ازت  املتميز  ال��وح��دة  رئي�س  فئة  ويف 

مرية علي املطر بني مالك من رو�شة االإخاء 

ريا�س  تدري�س  يف  املتميز  املعلم  فئة  يف  اأما 
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ويل عهد راأ�س اخليمة الذكاء ال�شطناعي

 �شي�شهم يف حتقيق روؤية القيادة ل�شت�شراف امل�شتقبل

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 

اإع��الن  اأن  اخليمة  راأ���س  عهد 

اإن�شاء » جامعة حممد بن زايد 

�شيعزز   « اال�شطناعي  للذكاء 

دولتنا  يف  االبتكار  م�شرية  من 

اأه���داف  حتقيق  يف  و�شي�شهم 

للدولة  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة 

بناء  مل�شتقبل  ا�شت�شرافها  نحو 

الع�شر  ي��واك��ب  مب��ا  االإن�����ش��ان 

مئوية  اأجندة  متطلبات  ويلبي 

االإمارات 2071.

املنا�شبة  بهذه  �شموه  وقال 

ج��ام��ع��ة  اأول  ت��اأ���ش��ي�����س  اإن 

املتخ�ش�شة  العليا  للدرا�شات 

اال�شطناعي  ال��ذك��اء  ببحوث 

على م�شتوى العامل يعك�س روؤية 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

لتمكني  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 

الطلبة وال�شركات واحلكومات من تطوير 

وت�شخري  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات 

االقت�شادية  للتنمية  اإمكاناتها 

واملجتمعية وخدمة الب�شرية.

عهد  ويل  ���ش��م��و  واأ�����ش����ار 

دولتنا  اأن  اإىل  اخليمة  راأ����س 

املقبلة  املرحلة  خالل  �شت�شهد 

ال��ذك��اء  ك��ب��رية يف جم��ال  نقلة 

يعزز  الذي  االأمر  اال�شطناعي 

م���ن م�����ش��رية ال���دول���ة ور���ش��م 

يف  ال���ري���ادة  ن��ح��و  م�شتقبلها 

جمال التقنية واالبتكار وتطوير 

امل�شتويني  على  االأداء  ك��ف��اءة 

خالل  من  واخلا�س  احلكومي 

اال�شتفادة من تطبيقات الذكاء 

لتطوير  الهادفة  اال�شطناعي 

من  العلمي  والتفكري  املعرفة 

اأجل تعزيز تقدم الوطن نحو امل�شتقبل.

من  الغفلي  را�شد  ميثاء  فازت  فقد  االأطفال 

رو�شة اأذن وفازت كذلك يف فئة املعلم املتميز 

احللقة  واالجتماعية من  االإن�شانية  املواد  يف 

االأوىل اأمل يو�شف بو ليلة من مدر�شة زمزم 

نعيمة  الثانية  احللقة  ومن  االأ�شا�شي  للتعليم 

�شامل علي �شلطان من مدر�شة الع�شماء بنت 

احلارث للتعليم االأ�شا�شي وابتهال عبدالغفار 

عجرمة من مدر�شة الظيت للتعليم الثانوي.

ال��ع��ل��وم  يف  امل��ت��م��ي��ز  امل��ع��ل��م  ف��ئ��ة  ويف 

والريا�شيات فازت من احللقة االأوىل عائ�شة 

للتعليم  اأذن  مدر�شة  من  امل��زروع��ي  حممد 

االأ�شا�شي احللقة االأوىل ومن احللقة الثانية 

الظيت  مدر�شة  م��ن  احلب�شي  �شعيد  نعمة 

حلوكة  �شعيد  �شامل  وغاية  اال�شا�شي  للتعليم 

االأ�شا�شي  للتعليم  املختلطة  من مدر�شة خت 

والثانوي ويف نف�س الفئة ومن التعليم الثانوي 

مدر�شة  من  الرميثي  اإبراهيم  �شيخة  فازت 

املعلم  فئة  يف  وفازت  الثانوي  للتعليم  اجلري 

عبدالعظيم  هبة  االأن�شطة  م��واد  يف  املتميز 

للتعليم  املختلطة  خت  مدر�شة  من  ال��دايل 

االأ�شا�شي والثانوي.

اأما يف فئة املعلم املتميز يف مواد الت�شميم 

نادر  مي�شاء  ف��ازت  فقد  واالبتكار  واالإب���داع 

للتعليم  املعريي�س  مدر�شة  من  عبدالفتاح 

�شمية  املبكر  املعلم  فئة  يف  وف��ازت  الثانوي 

املعريي�س  ال�شحي من مدر�شة  �شيف  عي�شى 

الواعد  املعلم  الثانوي وفازت يف فئة  للتعليم 

الظيت  مدر�شة  من  �شليمان  م�شطفى  والء 

للتعليم االأ�شا�شي احللقة الثانية.

اأ�شحاب  تدري�س  يف  املتميز  املعلم  وفئة 

التاير  ح�شن  عبيد  علياء  بها  ف��ازت  الهمم 

فئة  يف  ف���ازت  بينما  ال��رح��م��ة  رو���ش��ة  م��ن 

حممد  عبري  املتميز  املهني  االخت�شا�شي 

���ش��امل احل��و���ش��ن��ي م��ن م��در���ش��ة م��ه��رة بنت 

االأوىل  احل��ل��ق��ة  االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  اأح��م��د 

وفازت بفئة االإداري املدر�شي املتميز خديجة 

احلديبة  مدر�شة  من  حممد  يو�شف  اأحمد 

ال�شالمة  �شابط  فئة  اأما يف  الثانوي  للتعليم 

خليفة  م��ن  ك��ل  ف��از  فقد  املتميز  املدر�شية 

بن  حممد  م��در���ش��ة  م��ن  اجل�شمي  حم�شن 

علي  حمدان  ويو�شف  دبي  النموذجية  را�شد 

اإبراهيموه من مدر�شة �شعيد بن جبري للتعليم 

من  احلو�شني  علي  اإبراهيم  واأحمد  الثانوي 

مدر�شة الربيرات للتعليم االأ�شا�شي.

ويف نهاية احلفل مت تقدمي هدية تذكارية 

�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ل�شمو 

القا�شمي واأخذ �شورة تذكارية مع املكرمني.
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بلدية راأ�س اخليمة ت�شتعر�س اإجنازاتها 

يف كفاءة ا�شتخدام الطاقة والطاقة املتجددة يف ويتكي�س 2019

����ش���ارك���ت دائ������رة ب��ل��دي��ة 

من�شة  �شمن  اخليمة  راأ����س 

ح��ك��وم��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة يف 

»ويتيك�س  معر�س  فعاليات 

يف  دب���ي  يف  امل���ق���ام   »2019
الفرتة من 23-21 اأكتوبر من 

من  ع��ددًا  ا�شتعرا�شها  خالل 

�شيما  وال  املهمة  االإجن����ازات 

الطاقة  ك��ف��اءة  �شعيد  ع��ل��ى 

امل���ت���ج���ددة. حيث  وال��ط��اق��ة 

ُمتمثلًة  البلدية  دائرة  ُ�شاركت 

ك��ف��اءة  )اإدارة  رمي  ب�����اإدارة 

املتجددة(  والطاقة  الطاقة 

اخلدمات  دائرة  مع  بالتعاون 

راأ���س  حكومة  لتمثيل  العامة 

اخليمة. 

�شكر،  بن  حممد  منذر  �شعادة  قال  و 

م��دي��ر ع���ام دائ����رة ب��ل��دي��ة راأ�����س اخليمة 

تطبيق  راأ�����س اخل��ي��م��ة  َت��ع��ت��رب ح��ك��وم��ة   »:

الطاقة  وتبني  الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة 

ال��ق��درة  ت��ق��ود  ع��وام��ل مهمة  امل��ت��ج��ددة، 

فقد   ، القت�شادنا  اال�شتدامة  و  التناف�شية 

راأ���س  ا�شرتاتيجية  اإط��الق  منذ  و  حققنا 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة  اخليمة 

نحو  ملحوظًا  تقدمًا   2018 عام  2040 يف 
وُي�شعدنا   ، اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  ا�شتدامة 

اأن ن�شتعر�س خالل هذا العام و من خالل 

امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  ويتكي�س  معر�س 

ووف��ق��ًا   ، عليها  ن��ع��م��ل  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 

وحر�شها   ، الر�شيدة  احلكومة  لتوجيهات 

من  التي  اخل��دم��ات  بكافة  االرت��ق��اء  على 

فاإننا  االإم��ارة،  تطور  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها 

فتح  اإىل  نتطلع  املعر�س  هذا  خالل  ومن 

اخلرباء  من  كل  مع  للتعاون  جديدة  اآفاق 

وال�شركات الرائدة«.

واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ج���دول اأع��م��ال 

اأيام املعر�س كان حافاًل  اإدارة رمي خالل 

 ، التقدميية  العرو�س  حيث  من  بالعديد 

حيث �شهد اليوم االأول عر�شًا تقدميًا من 

اإدارة  مدير  غريغوريو،  دي  اأن��دري��ا  قبل 

اإجن���ازات  اأه���م  ا�شتعر�س  وال���ذي   ، رمي 

الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ�س  ا�شرتاتيجية 

الثاين  اليوم  2040. ويف  والطاقة املتجدد 

خدمات  م��دي��ر   ، ب��ريي��را  هرنيكي  ق���دم  

حتديث  برنامج  عن  عر�شًا  اأول  الطاقة 

امل���ب���اين م���ن خ���الل ع��ر���س االإجن�����ازات 
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على هام�س م�شاركتها يف معر�س ويتيك�س 2019: دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

ُتطلق التقرير ال�شنوي الأول لإ�شرتاتيجية راأ�س اخليمة لكفاءة الطاقة و الطاقة املتجددة 2040 

ال�شنوي جوًا  التقرير  يعك�س 

من التعاون وال�شفافية وامل�شاءلة 

راأ�س  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  لدعم 

والطاقة  الطاقة  لكفاءة  اخليمة 

املتجددة

اأ������ش�����درت دائ�������رة ب��ل��دي��ة 

مرحليًا  ت��ق��ري��رًا  اخليمة  راأ����س 

راأ���س  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  ع��ن 

والطاقة  الطاقة  لكفاءة  اخليمة 

ذل��ك  ج���اء   .2040 امل��ت��ج��ددة 

بالتزامن مع معر�س تكنولوجيا 

ال��ب��ي��ئ��ة  و  ال���ط���اق���ة  و  امل����ي����اع 

“ويتيك�س 2019” و الذي تنظمه 
حيث  دبي.  مياه  و  كهرباء  هيئة 

قام ال�شيد اأندريا دي غريغوريو، 

الطاقة  و  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  اإدارة  م��دي��ر 

اخليمة  راأ���س  بلدية  يف  “رمي”  املتجددة 

خ��الل  ال�����ش��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ن  بالك�شف 

عر�شه التقدميي يف ويتيك�س.

مت خالل العر�س، ت�شليط ال�شوء على 

االإ�شرتاتيجية  �شهدتها  التي  االإجن���ازات 

خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي يف جم���ال ك��ف��اءة 

اإ�شدار   ، ، مبا يف ذلك  الطاقة  ا�شتخدام 

اخل�شراء  املباين  �شروط  -الئحة  بارجيل 

يف راأ�س اخليمة- و الذي ي�شتهدف املباين 

اجلديدة ، وتفعيل برنامج حتديث املباين 

3000 مبنى قائم ،  الذي يتناول اأكرث من 

و اإطالق برنامج لت�شجيع اقتناء املركبات 

ذات الكفاءة باالإ�شافة اإىل اإطالق تدابري 

و حوافز لدعم تطوير �شوق حملية ملنتجات 

وخدمات كفاءة الطاقة. 

منذر  �شعادة  �شرح  ذل��ك،   �شوء  ويف 

بلدية  دائ��رة  عام  مدير  �شكر،  بن  حممد 

راأ�����س اخل��ي��م��ة :” َت��ع��ت��رب ح��ك��وم��ة راأ����س 

الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة  تطبيق  اخليمة 

مهمة  ع��وام��ل  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  وتبني 

اال���ش��ت��دام��ة  و  التناف�شية  ال��ق��درة  ت��ق��ود 

اإط��الق  منذ  و  حققنا  فقد   ، القت�شادنا 

الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ�س  اإ�شرتاتيجية 

 2018 ع��ام  يف   2040 املتجددة  والطاقة 

راأ�س  اإمارة  ا�شتدامة  نحو  ملحوظًا  تقدمًا 

اخليمة. اإن اإطالق تقريرنا ال�شنوي االأول 

حول تقدم االإ�شرتاتيجية ُيعد جزءًا مهمًا 

نطاق  تو�شيع  اإىل  ال��رام��ي��ة  جهودنا  م��ن 

وتوعية  اخلا�س  والقطاع  احلكومة  وع��ي 

نهجنا  وي��وؤك��د   ، مب��ب��ادرات��ن��ا  امل�شتهلك 

ال�شفاف يف تقدمي اخلدمات احلكومية. “

ويف   ، امل�شتقبلية  وامل�شاريع  حتققها  التي 

اأخ�شائي   ، دات��ار  اأك�شاي  قدم  ذاته  اليوم 

عن  عر�شًا   ، اأول  اإ�شرتاتيجي  تخطيط 

وم�شاريع  برامج  حمفظة  م�شتجدات  اآخر 

االإ�شرتاتيجية.

اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة  ت��واج��دت 

�شمن جناح حكومة راأ�س اخليمة يف قاعة 

ال�شيخ �شعيد رقم 1 يف مركز دبي التجاري 

من  اجل��ن��اح  زوار  اإىل  باالإ�شافة  العاملي 

لتجربة  ا�شت�شارييني   و  ب��ن��اء  مهند�شي 

من�شة تدريب بارجيل االإلكرتونية. 
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اإطالق املرحلة الأوىل من اخلدمات الإلكرتونية الذكية يف اإدارة ال�شحة براأ�س اخليمة

ال�شحة  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 

اخليمة  راأ���س  بلدية  يف  العامة 

احلكومة  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

اخليمة  ب���راأ����س  االإل��ك��رتون��ي��ة 

اخلدمات  م��ن  االأوىل  املرحلة 

املقدمة  ال��ذك��ي��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

العامة  ال�شحة  اإدارة  ملتعاملي 

م����ن اأج������ل ت�����ش��ه��ي��ل ح�����ش��ول 

امل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى اخل���دم���ات 

احل��اج��ة  دون  االإل���ك���رتون���ي���ة 

املتعاملني  خدمة  ق�شم  ملراجعة 

يف اإدارة ال�شحة العامة.

وق����ال م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

بن  منذر  اخليمة  راأ����س  بلدية 

عقد  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ���الل  ال��زع��اب��ي  �شكر 

البلدية  اإن   : اخليمة  براأ�س  املرجان  فندق  يف 

بالتعاون مع هيئة احلكومة االإلكرتونية اأطلقتا 

للخدمات  الذكي  التحويل  من  االأوىل  املرحلة 

االإلكرتونية يف اإدارة ال�شحة العامة يف البلدية، 

خدمات  خم�س  االأوىل  املرحلة  ت�شمل  حيث 

املوؤ�ش�شات  بيانات  وحت��دي��ث  ت�شجيل  ب�شاأن 

ذات العالقة بال�شحة العامة، وخدمة ت�شجيل 

وخدمة  واال�شتهالكية،  الغذائية  املنتجات 

البيع  و�شهادات  ال�شحية  ال�شهادات  اإ�شدار 

احلر، وخدمة نظام التفتي�س االلكرتوين.

ال�شحة  اإدارة  يف  ي��وج��د  اأن����ه  واأو����ش���ح 

خدمات  اإىل  حتويلها  �شيتم  خدمة   48 العامة 

االإل��ك��رتون��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ه��ي��ئ��ة احل��ك��وم��ة 

خدمات  جميع  حتويل  يتم  بحيث  االإلكرتونية، 

يف  ال��ك��رتون��ي��ة  خ��دم��ات  اإىل  ال�شحة  اإدارة 

منت�شف العام املقبل.

يف  العامة  ال�شحة  اإدارة  مديرة  واأ�شارت 

بلدية راأ�س اخليمة �شيماء الطنيجي اأن االإدارة 

قامت بتد�شني خدماتها االإلكرتونية من خالل 

البوابة الر�شمية حلكومة راأ�س اخليمة لت�شريع 

االإدارة  اإىل  ب�شهولة  وو���ش��ول��ه��ا  امل��ع��ام��الت 

واخت�شار زمن �شري االإجراءات وتوفري اجلهد 

على املتعاملني.

واأو�شحت اأن املرحلة االأوىل ت�شمل اإطالق 

املوؤ�ش�شات  بيانات  وحتديث  لت�شجيل  برنامج 

عليها  ت�شرف  التي  والتجارية  العامة  ال�شحة 

خدمة  ت�شمل  ك��م��ا  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة  اإدارة 

ت�شجيل املنتجات الغذائية واال�شتهالكية واملواد 

البيطرية.

من  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

اإطالقها  �شيتم  الذكية  االإلكرتونية  اخلدمات 

اإ�شدار  خدمة  اإط��الق  وت�شمل  املقبل  االأ�شبوع 

�شهادات  اإ�شدار  وخدمة  ال�شحية  ال�شهادات 

البيع احلر، كما �شيتم اإطالق املرحلة الثالثة يف 

التفتي�س  نظام  اإطالق  وت�شمل  املقبل،  نوفمرب 

عملية  ملفت�شني  على  ي�شهل  ال��ذي  االل��ك��رتوين 

التفتي�س االلكرتوين للمقا�شف املدر�شية.

واأ�شافت اإن املرحلة الرابعة �شيتم اإطالقها 

خدمة  وت�شمل  اجل����اري،  ال��ع��ام  دي�شمرب  يف 

اإ�شدار البطاقات ال�شحية وخدمة االإفراج عن 

ال�شحنات امل�شتوردة عن طريق منافذ االإمارة، 

وعدد من اخلدمات الذكية التي من �شاأنها اأن 

اإجن��از  و�شرعة  املتعاملني  ر�شا  على  حتافظ 

اخلدمات.

التفتي�س  بتحويل  قامت  االإدارة  اأن  ذكرت 

ذكي  تفتي�س  اإىل  الغذائية  املوؤ�ش�شات  على 

ال�شيارات  ترخي�س  رب��ط  مت  كما  اإل��ك��رتوين، 

تاأتي من خارج االإمارة بالنظام  الغذائية التي 

يف  املخت�شة  اجلهات  مع  بالتعاون  االإلكرتوين 

راأ�س اخليمة.

واأو�شحت، اأنه �شيتم ربط ق�شم املختربات 

التفتي�س  بالنظام  العامة  ال�شحة  اإدارة  يف 

املوؤ�ش�شة  �شاحب  �شيتمكن  حيث  االلكرتوين، 

نتائج  على  للح�شول  ح�شابه  اإىل  ال��دخ��ول 

مت  حال  يف  ولكن  الروتينية،  العينات  فح�س 

عينات  اأو  �شكاوى  ب�شبب  غذائية  عينات  جمع 

احل�شول  يتم  فاإنه  غذائية  ملنتجات  جديدة 

اإدارة  م�شبق  طلب  خ��الل  م��ن  النتائج  على 

ال�شحة العامة.

بت�شنيف  ق��ام��ت  البلدية  اإن  واأ���ش��اف��ت 

اأن  حيث   A B C اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  املوؤ�ش�شات 

عدد  يقل   A الفئة  م�شمن  امل�شنفة  املوؤ�ش�شة 

موؤ�ش�شة  باعتبارها  اإليها  املفت�شني  زي���ارات 

ال�شغط  من  ويقلل  االأنظمة  جلميع  مطابقة 

على املفت�شني، واأن عدد الزيارات للموؤ�ش�شات 

تطبيقها  وم��دى  املوؤ�ش�شات  بت�شنيف  مرتبط 

والتزامها باملعايري ال�شحة والبيئية.

هيئة احلكومة  عام  مدير  قال  ومن جهته 

اأحمد  املهند�س  اخليمة،  ب��راأ���س  االإلكرتونية 

تد�شني  يف  ب��ا���ش��رت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  ال�����ش��ي��اح، 

العامة  ال�شحة  الإدارة  االإلكرتونية  اخلدمات 

املوؤ�ش�شات  خل��دم��ة  اخليمة  را����س  بلدية  يف 

وامل�شنعني  وال�شحية  الغذائية  وال�شركات 

اخليمة  راأ���س  يف  التعبئة  و�شركات  واملوزعني 

دائ��رة  يف  الرقمي  التحول  مل�شروع  ا�شتكماال 

تد�شني خدمتني  اخليمة، حيث مت  راأ�س  بلدية 

اأربع  الإط��الق  الهيئة  ت�شتعد  كما  الكرتونيتني، 

نهاية  مع  ال�شحة  الإدارة  االإلكرتونية  خدمات 

العام اجلاري.
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هيئة  مدير  نائب  اأ���ش��ار  جهته  وم��ن 

اخليمة،  ب��راأ���س  االإل��ك��رتون��ي��ة  احلكومة 

زياد دولة، اإىل اأنه مت االنتهاء من اإطالق 

املرحلة االأوىل من اخلدمات االإلكرتونية 

عرب  العامة،  ال�شحة  اإدارة  يف  الذكية 

خدمات ت�شجيل املتعامل واملنتج الغذائي 

واال�شتهالكي، من خالل البوابة الر�شمية 

على  يجب  حيث  اخليمة،  راأ���س  حلكومة 

ح�شاب للدخول  لديه  يكون  اأن  املتعامل 

يدفع  واأن  للنظام  الذكي  الربنامج  اإىل 

املنتج  ب��ي��ان��ات  وتعبئة  امل��ال��ي��ة  ال��ر���ش��وم 

للح�شول على اخلدمة.

اإىل  اخل��دم��ات  حتويل  اإن  واأ���ش��اف 

امل��م��ار���ش��ات  لتح�شني  ج���اء  ذك��ي��ة  ال��ك��رتون��ي��ة 

وتطوير العمليات اخلدماتية، واأنه مت دمج بع�س 

لتقدميهم  بع�شها  مع  واملعامالت  اخل��دم��ات 

تقدمي  �شيتم  اأنه  اإىل  ولفت  يف خدمة موحدة، 

نحو 30 خدمة الكرتونية خالل العام اجلاري، 

اخلدمات  باقي  حتويل  ا�شتكمال  يتم  اأن  على 

املقبل. ال��ع��ام  منت�شف  م��ع  ال��ك��رتون��ي��ة   اإىل 

واأو�شح اأنه كلما مت اإطالق عدد من اخلدمات 

مركز  اإىل  ال��زوار  ن�شبة  تقليل  مت  االإلكرتونية 

خدمة العمالء بن�شبة 30 %، نتيجة اعتمادهم 

على ا�شتخدام اخلدمات االإلكرتونية الذكية.

بلدية راأ�س اخليمة حُترز تقدمًا نحو حتقيق ال�شتدامة يف جمتمعاتها

اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  نظمت 

ور���ش��ة ع��م��ل ت�����ش��اوري��ة الإع����داد الئحة 

امل����ب����ادئ ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 

وذلك  اخليمة،  راأ�س  الإم��ارة  امل�شتدامة 

بح�شور عدد من روؤ�شاء و مدراء الدوائر 

احلكومية و ممثلي الهيئات و ال�شركات 

اخلا�شة ذات االخت�شا�س يف الدولة. 

�شعادة  ق��ال  االفتتاحية  كلمته  ويف 

م���ن���ذر حم��م��د ب���ن ���ش��ك��ر م���دي���ر ع��ام 

»اأطلقت  اخليمة،  راأ����س  بلدية  دائ���رة 

بارجيل-لوائح  برنامج  البلدية  دائ��رة 

راأ����س اخليمة-  اخل�����ش��راء يف  امل��ب��اين 

ُيعنى  ال��ذي  و  العام.  هذا  من  يناير  يف 

ن�شعى  نحن  الفردية اجلديدة.  باملباين 

با�شتمرار الإيجاد طرق جديدة لتحقيق 

م�شتوى  على  لال�شتدامة  اإ�شافية  فوائد 

املجال العام والبنية التحتية. اإن هدفنا 

ال  التوجيهية  امل��ب��ادئ  ه��ذه  اإع���داد  من 

و  الطاقة  على  الطلب  خف�س  على  ين�شب 

العي�س  قابلية  لتعزيز  اإمنا  و  فح�شب،  املياه 

يف جمتمعاتنا و تعزيز القدرات االقت�شادية 

و  للعي�س  جاذبة  اأم��اك��ن  اإن�شاء  خ��الل  من 

العمل فيها.«

مُت����ث����ل  ه�����ذه اجل����ه����ود ج��������زءًا م��ن 

و  الطاقة  لكفاءة  راأ�س اخليمة  ا�شرتاتيجية 

ت�شتهدف  التي  و   ،2040 املتجددة  الطاقة 

 %  30 بن�شبة  الطاقة  ا�شتهالك  خف�س 

 ،%  20 بن�شبة  امل��ي��اه  ا�شتهالك  تقليل  و 

الطاقة  مب�شادر  الطاقة  توليد  ن�شبة  ورفع 

 .2040 ع��ام  بحلول   %  20 اإىل  املتجددة 

نظمت  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن  �شابق   وق���ٍت  ويف 

بلدية راأ�س اخليمة جل�شة ت�شاورية اأولية 

الفر�س  ملناق�شة  االخت�شا�س  الأ�شحاب 

املحتملة لتح�شني ُمعدل  اال�شتدامة على 

م�شتوى املجتمعات. 

من  �شل�شلة  العمل  ور�شة  ت�شمنت 

اإىل  الو�شول  بهدف  القيمة  احل��وارات 

واملتطلبات  التنظيمية  النهج  خمتلف 

خ�شي�شا  ت�شميمها  �شيتم  ال��ت��ي  و 

الإم���ارة  امل��ح��ددة  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 

راأ������س اخل��ي��م��ة. ه���ذا و اأك����د ���ش��ع��ادة 

امل�شاهمات  اأن  �شكر  بن  حممد   منذر 

ك��ان  امل�شلحة  اأ���ش��ح��اب  م��ن  القيمة 

جيد  ف��ه��م  حتقيق  يف  االأث����ر  ب��ال��غ  ل��ه��ا 

بني  املختلفة  واملقاي�شات  للمنظورات 

على  املرتتبة  واالآث��ار  اال�شتدامة  فوائد 

املقرتحة.  التنظيمية  االأط���ر  تكاليف 

 ، التنفيذ  �شهل  اتباع  اإىل  ن�شعى  وعليه، 

التاأثري  ذات  العنا�شر  على  الرتكيز  مع 

االإيجابي االأعلى.

الور�شة، توجه �شعادة منذر   و يف ختام 

الكيانات  لكل   ،بال�شكر  �شكر  ب��ن  حممد 

امل�شاركة، م�شلطًا ال�شوء على اأهمية النهج 

التعاوين الذي تتبناه دائرة البلدية يف اإعداد 

املبادئ التوجيهية للمجتمعات امل�شتدامة.
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وفد من بلدية كلباء يزور اإدارة ال�شحة العامة بدائرة بلدية راأ�س اخليمة

ب��ل��دي��ة  م���ن  وف����د  زار 

ال�����ش��ح��ة  اإدارة  ك���ل���ب���اء 

راأ�س  بلدية  بدائرة  العامة 

املختربات ،  اخليمة ق�شم 

تبادل  اإىل  الزيارة  وتهدف 

اخل����ربات واالط�����الع على 

اآلية العمل بق�شم املختربات 

بدائرة بلدية راأ�س اخليمة، 

الفحو�شات  يخ�س  فيما 

امل����خ����ربي����ة واالأج������ه������زة 

والتقنيات احلديثة.

جولة  بعمل  الوفد  قام 

على  ل���الط���الع  ب��امل��خ��ت��رب 

وت�شنيف  ا���ش��ت��الم  اآل���ي���ة 

ال����ع����ي����ن����ات وال���ت���ق���ي���ي���م 

واآلية  الفيزيائي  والتحليل 

بزيارة  واختتم اجلولة  الكيميائية  الفحو�شات 

الطرق  على  واط��ل��ع  خمتربامليكروبيولوجي 

امل�شتخدمة للفحو�شات امليكروبيولوجية.

يف اخلتام �شكر الوفد الزائر اإدارة ال�شحة 

العامة بالدائرة على هذه اجلولة املفيدة. 

دورة ا�شت�شراف امل�شتقبل 

بقاعة جائزة راأ�س اخليمة للتميز التعليمي – مبنى م�شرف الإمارات الإ�شالمي

ع���ق���دت دائ������رة ب��ل��دي��ة 

تدريبية  دورة  اخليمة  راأ���س 

امل�شتقبل  ا�شت�شراف  بعنوان 

راأ���س  ج��ائ��زة  بقاعة  وذل���ك 

التعليمي  للتميز  اخل��ي��م��ة 

االإم����ارات  م�����ش��رف  مببنى 

االإ�شالمي.

ه�������ذه  يف  حت�������������دث 

علي غامن  ال��دك��ت��ور  ال���دورة 

ال��ط��وي��ل ع���ن ا���ش��ت�����ش��راف 

اإىل   يهدف  وال��ذي  امل�شتقبل 

باأهمية  امل�شاركني  تعريف 

وتاأثريه  امل�شتقبل  ا�شت�شراف 

ع��ل��ى امل��وؤ���ش�����ش��ات وال����دول 

ال�شوء  ت�شليط  مع  واالأف��راد 

على املتطلبات واملوؤ�شرات ملعيار اال�شت�شراف 

كما   ، ال��راب��ع  اجليل  منظومة  يف  املت�شمنة 

هدفت اإىل تعزيز مفهوم ا�شت�شراف امل�شتقبل 

وطرق  امل�شتقبلية  ال�شيناريوهات  بناء  وطرق 

وترابطها  اال�شرتاتيجي  بالتخطيط  تطبيقها 

م��ع حم���اور االب��ت��ك��ار وال��ت��دري��ب على ق��راءة 

املتغريات بطريقة علمية.

املوؤ�ش�شي  التطوير  خبري  ال��دورة  ح�شر 

واأع�شاء فريق معيار اال�شت�شراف واملمثلني له 

بكافة ادارات دائرة بلدية راأ�س اخليمة وقادة 

�شارك  كما  واال�شرتاتيجية  االبتكار  معايري 

الدائرة  لدى  جامعيات  متدربات  ال��دورة  يف 

جتاه  الدائرة  م�شوؤولية  من  انطالقًا  وذل��ك 

املجتمع وجتاه �شركائها يف املجال االأكادميي 

وحتقيق  االأط���راف  كافة  مكت�شبات  لتعزيز 

االإجنازات املرتابطة وامل�شرتكة  التي ترتقي 

اإىل طموحات قيادتنا.
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اإدارة ال�شحة العامة بدائرة بلدية راأ�س اخليمة تقيم فعالية مبنا�شبة يوم الغذاء العاملي

اإدارة ال�شحة العامة حتتفل باليوم العاملي لغ�شل الأيدي

يف 16 اكتوبر ِمن  ال���ع���امل  َي��ح��ت��ف��ل 

َي��وم  َوه��و  للغذاء  العاملي  ِباليوم  ع��ام  ُك��ل 

والزراعة )الفاو(  االأغذية  علنته منظمة 
َ
اأ

يتم  حيث   ، املتحدة  االأمم  مِلُنظمة  التابعة 

ِمن  وا�شع  ِنطاق  على  اليوم  بهذا  االحتفال 

املعنية  االأخ��رى  املنظمات  من  العديد  قبل 

برنامج  ذل��ك  ، مب��ا يف  ال��غ��ذائ��ي  ب��االأم��ن 

االأغذية العاملي ، وقد اأقامت اإدارة ال�شحة 

مع  بالتعاون  فعالية  البلدية  بدائرة  العامة 

الرحمة لالأعمال اخلريية براأ�س اخليمة.

تعميق  اإىل  العاملي  الغذاء  يوم  يهدف 

وناق�شي  اجِل��ي��اع  مِب��ع��ان��اة  ال��ع��ام  ال��َوع��ي 

االأغذية يف العامل، واإىل ت�شجيع النا�س يف 

تدابري  اتخاذ  على  العامل  اأنحاء  خُمتلف 

ها�شتاق  املنظمة  اأطلقت   ، اجُل��وع  ملكافحة 

لهذه ال�شنة بعنوان #الق�شاء-على-اجلوع 

ها�شتاق  مت�شمنة  الفعالية  اأن  ومب��ا 

ع��ل��ى - اجل����وع وال��ق�����ش��د  ال��ق�����ش��اء-   #
ت����وزي����ع وج���ب���ات  م��ن��ه��ا امل���ح���ت���اج���ني  مت 

ب����االإدارة  ال��ع��ام��ل��ني  �شحية  على  اإف��ط��ار 

الرحمة  مببنى  فعالية  واأي�شًا تنظيم   ،

لالأعمال اخلريية لوجود متعاملني يحتاجون 

التغذية  ناحية  من  الوعي  من  املزيد  اإىل 

ال�شحية ، ومت توزيع وجبات افطار �شحية 

وع�شائر  التمويني  خل��دم��ات  ما�شرت  م��ن 

وم�شاركة  ب��رك��ات  ،  ���ش��رك��ة  م��ن  طبيعية 

اأخ�شائي  بتوفري  اخليمة  راأ���س  م�شت�شفى 

لعمل  ن��ي��وت��ر���ش��ن  دك��ت��ور  وم��رك��ز  �شحي  

حول  ون�شحهم  للمتعاملني  الفحو�شات 

خ�شومات  كوبونات  توزيع  مت  كما  التغذية 

غذاء  وعينات  نيوتر�شن  الدكتور  قبل  من 

�شحي من قبلهم . 

ب��اإدارة  ممثلة  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  احتفلت 

وال��ذي  االأي���دي  لغ�شل  العاملي  باليوم  العامة  ال�شحة 

وحدة  فريق  ق��ام  حيث   ،  15/10/2019 ي��وم  �شادف 

ال�شويفات  ملدر�شة  ميدانية  بزيارات  ال�شحي  التثقيف 

ال�شحي  التثقيف  بهدف  الباندا،  وحا�شنة  اخلا�شة 

هادفة  تثقيفيه  ور�شات  خالل  من  والطالبات  للطالب 

ال�شحيحة  الطريقة  عن  توعوي  فيديو  مثل عر�س  من 

لغ�شل االأيدي .

االأي��دي  غ�شل  طريقة  ت�شرح  عرائ�س  وم�شرحية 

ال�شحيحة والدوافع الواجبة لغ�شل االأيدي.

يخ�س  لوح  وتلوين  ر�شم  االحتفالية  ت�شمنت  كما 

اليوم العاملي لغ�شل االأيدي بهدف زيادة الوعي ب�شرورة 

الو�شيلة  بو�شفهما  وال�شابون  املاء  وا�شتخدام  النظافة 

االأرواح.   واإنقاذ  االأمرا�س،  من  للوقاية  التكلفة  واملعقولة  الفعالة، 

كما ميثل اليوم العاملي لغ�شل اليدين فر�شة لت�شميم واختبار الطرق 

جميع  يف  بال�شابون  اأيديهم  غ�شل  على  النا�س  لت�شجيع  االإبداعية؛ 

االأوقات، كما مت ت�شليط ال�شوء على اأهمية نظافة اليدين للممار�شني 

ال�شحية  املن�شاآت  داخ��ل  العدوى  انتقال  من  للوقاية  ال�شحيني؛ 

وخارجها.

هذا وقام ق�شم املختربات بفح�س البكترييا الهوائية املوجودة 

وعيهم  ل��زي��ادة  وذل��ك  اليدين  غ�شل  وبعد  قبل  يد االأطفال  على 

باالأمثلة احلية حول اأهمية ذلك . 
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)�شحتك تهمنا( حملة توعية ملوظفي دائرة بلدية راأ�س اخليمة

وفد من دائرة بلدية راأ�س اخليمة يزور بع�س املدار�س مبنا�شبة يوم املعلم 

دائ��رة  يف  الب�شرية  امل��وارد  ق�شم  نظم  تهمنا«،  »�شحتك  �شعار  حتت 

للموظفني  �شحية  رعاية  ا�شتكمال  بهدف  توعية  حملة  اخليمة  راأ�س  بلدية 

تقدمي  واملهنية مع  العامة  املخاطر يف حياتهم  تقييم  وتوعيتهم من خالل 

الن�شح وامل�شورة الالزمة لهم، ومن اأهم املوا�شيع ال�شحية )فح�س العني 

واالأ�شنان(، وم�شاعدتهم على الوقاية واالكت�شاف املبكر لالأمرا�س املزمنة.

ال�شحة  اإدارة  خاللها  رك��زت  �شحية  ر�شالة  الفعاليات  وت�شمنت 

وال�شالمة والبيئة واإدارة املخاطر على االهتمام ب�شحة املوظفني ووقايتهم 

وكيفية  بهم  ال�شحية  باالأ�شرار  التوعية  وتوفري  باأنواعها،  االأمرا�س  من 

وتتناول  دوري  ب�شكل  �شتقام  حمالت  خ��الل  من  بها،  والتحكم  تقليلها 

مو�شوعات عدة، بعد ا�شتطالع راأي العاملني ومعرفة وجهة نظرهم باحلملة 

اجلارية والوقوف على احتياجاتهم احلالية وامل�شتقبلية.

مبنا�شبة يوم املعلم العاملي قام وفد من دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

الفعال  دورهم  وتثمني  للمعلمني  تقديرًا  وذلك  املدار�س  لبع�س  بزيارة 

يف تن�شئة االأجيال والأن املعلم هو اللبنة االأ�شا�شية يف املجتمع وي�شاهم 

ب�شكل كبري يف عملية البناء االجتماعي والفكري الأجيال الغد باعتبار 

اأن دوره من خالل مهنة التدري�س ميثل حجر االأ�شا�س يف م�شرية التنمية 

للدولة.

   ومن االأهداف الرئي�شية لهذه الزيارة تقدير دور املعلم حيث قام 

فريق من مكتب االت�شال املوؤ�ش�شي بزيارة بع�س املدار�س وتقدمي بع�س 

الهدايا التذكارية للمعلمني تقديرًا للمكانة والدور اللذين يحظى بهما 

يف عملية البناء االجتماعي والفكري الأجيال الغد.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تزور هيئة كهرباء ومياه دبي ) ديوا (

اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة  نظمت 

زيارة ميدانية اإىل هيئة كهرباء و مياه دبي 

)ديوا( وذلك بهدف االطالع على اأف�شل 

تطوير  و  االبتكار  جم��ال  يف  املمار�شات 

اخلدمات و بيئة العمل املبتكرة. 

 م��ث��ل ال����دائ����رة يف ه����ذه ال���زي���ارة 

ع���دد م��ن امل��وظ��ف��ني م��ن ك��ل م��ن مكتب 

االت�شال املوؤ�ش�شي، فريق االبتكار و فريق 

ا�شت�شراف امل�شتقبل. تاأتي هذه الزيارة يف 

اإطار اجلهود املتوا�شلة من دائرة البلدية 

لرفع الوعي حول اأهمية االبتكار و اإميانها 

بدور االبتكار يف تطوير اخلدمات البلدية 

بهدف االرتقاء بخدمة املتعامل.

 مت خالل الزيارة االطالع على هيكل اإدارة 

اإىل  باالإ�شافة  عملها  اآليات  و  دي��وا   يف  االبتكار 

اأهداف اإدارة االبتكار و املنبثقة من اال�شرتاتيجية 

على  الزائر  الفريق  اطلع  و  لالبتكار.  الوطنية 

اأدوات االبتكار التي تتبناها الهيئة باالإ�شافة اإىل 

نظام اأفكاري و الذي يتم من خالله تقدمي اأفكار 

املوظفني االبتكارية. 

الطرفان  تبادل  القيمة،  الزيارة  ختام  يف  و 

التعاون  لتعزيز  خ��ط��وة  يف  ال��ت��ذك��اري��ة  ال���دروع 

امل�شرتك و تبادل اخلربات مبا يعود بالنفع على 

كال اجلهتني. 
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 - متى مت تاأ�شي�س حممية �شري بني يا�س يف الإمارات العربية املتحدة ؟

» 510 «

Congratulations to Mr. : Safeyya Saeed Alhebsi
the winner of the past month's contest (509).

مربوك لالأخت :  �شفية �شعيد احلب�شي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 509 (

�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)

- When did UAE establish Sir Bani Yas Reserve?



الإ�سالم دين الرحمة

من كتاب )�سل�سلة الدين واحلياة( 

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

اإعداد الإدارة العامة للدع�ة ب�زارة الأوقاف  - جمه�رية م�سر العربية

اجلزء الأول

العن�شر الأول : الت�شريع الإ�شالمي ت�شريع رحيم.

العن�شر الثاين : جمالت الرحمة يف ت�شريعات الإ�شالم.

العن�شر الثالث : الر�شول نبي الرحمة

الت�شريع الإ�شالمي ت�شريع رحيم

الأدلة من القراآن :

وهدى  �شيء،  لكل  تبيانا  الكتاب  عليك  )ونزلنا   : قال   -  1
ورحمة، وب�شرى للم�شلمني(. )النحل:89(

ورحمة  �شفاء  ماهو  ال��ق��راآن  من  )ون��ن��زل  تعاىل:  ق��ال   -  2
للموؤمنني(. )الإ�شراء:82(

الذي. الأمي  النبي  الر�شول  يتبعون  )الذين  تعاىل:  قال   -  3
ياأمرهم  التوراة و الإجنيل،  يجدونه مكتوبًا عندهم يف 

الطيبات،  لهم  ويحل  املنكر  عن  وينهاهم  باملعروف 

ويحرم عليهم اخلبائث، وي�شع عنهم اإ�شرهم والأغالل 

التي كانت عليهم( )الأعراف :157(

لت�شقى(  ال��ق��راآن  عليك  اأنزلنا  ما  )ط��ه.  تعاىل:  ق��ال   -  4
)طه:1،2(

الإن�شان  ، وخلق  اأن يخفف عنكم  – قال تعاىل: )يريد اهلل   5
�شعيفًا( )الن�شاء: 28(

واأوامره  �شرائعه  اأن يخفف عنكم يف  يريد اهلل  ابن كثري:  قال 

ونواهيه ومايقدره لكم. )ابن كثري:ج1 �ص479(.

الع�شر(  بكم  وليريد  الي�شر،  بكم  اهلل  )يريد  تعاىل:  قال   -  6
)البقرة: 185(.

قال الإمام اأحمد ب�شنده اإىل عروة، قال: كنا ننتظر النبي 

غ�شل،  اأو  �شوء  من  راأ�شه  يقطر  فخرج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

ف�شلى ، فلما ق�شى ال�شالة جعل النا�ص ي�شاألونه : علينا حرج 

يف كذا ؟ فقال ر�شول اهلل �شلى عليه و�شلم : )اإن دين اهلل يف 

ي�شر )ثالثًا يقولها(. )ابن كثري: ج1 �ص217(

الت�شريع  الغر�ص من  اأن  اأو�شحت  اآيات اهلل قد  واإذا كانت 

الإ�شالمي هو الرحمة فاإن �شنة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

تف�شل ذلك وتو�شحه.

1 - روى ابن عبا�ص ر�شي اهلل عنهما، قال : خطب ر�شول 
ذي  كل  اأعطى  قد  اهلل  اإن   ( فقال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

حق حقه، األ اإن اهلل قد فر�ص فرائ�ص و�شن �شننًا وحد حدودًا 

، واأحل حالًل وحرم حرامًا، و�شرع الدين فجعله �شهاًل �شمحًا 

وا�شعًا ومل يجعله �شيقًا( رواه الطرباين يف الكبري )الرتغيب : 

ج1 �ص34(

�شلى  اهلل  ر�شول  قال   : قال  اخل�شني  ثعلبة  اأبي  عن   -  2
اهلل عليه و�شلم )اإن اهلل فر�ص فرائ�ص فال ت�شيعوها، وحرم 

و�شكت عن  تعتدوها،  فال  وحد حدودًا  تنتهكوها،  فال  حرمات 

الدارقطني.  رواه  عنها(  تبحثوا  فال  ن�شيان  غري  من  اأ�شياء 

)القرطبي :ج6 �ص334(

 العدد: 510 - 11/ 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

24

واحة اإلسالم

m u n r a k a e



ر�شول  بينما   : قال  ر�شي اهلل عنهما  عبا�ص  ابن  – عن   3
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يخطب، اإذا هو برجل قائم ، ف�شاأل 

عنه ، فقالوا : اأبو اإ�شرائيل ، نذر اأن يقوم يف ال�شم�ص ول يقعد 

النبي �شلى اهلل عليه  ، فقال  يتكلم، وي�شوم  ي�شتظل ول  ، ول 

رواه   .) �شومه  وليتم  وليقعد  ولي�شتظل  فليتكلم  و�شلم: )مروه 

البخاري )ريا�ص ال�شاحلني : �ص87(

 : يقول  مالك  بن  اأن�ص  اإىل  ب�شنده  اأحمد  الإمام  روى   -  4
اإن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )ي�شروا ول تع�شروا ، 

و�شكنوا ول تنفروا ( اأخرجاه يف ال�شحيحني )ابن الكثري ج1 

�ص217(

العن�سر الثاين 

جمالت الرحمة يف ت�شريعات الإ�شالم

جميع ت�شريعات الإ�شالم مبنية على الرحمة والتخفيف .. 

واإليك مناذج تف�شيلية لذلك:

باأداء  اأمر اهلل �شبحانه عباده   ، العبادات  ت�شريع  : يف  اأوًل 

الت�شريع  هذا  يف  بهم  رحيمًا  وكان   ، اخلريات  وفعل  العبادات 

فلم يثقل عليهم، ومل ياأمرهم مبا ل ي�شتطيعون .

فمن القراآن :

قال تعاىل : )يا اأيها الذين اآمنوا اركعوا وا�شجدوا واعبدوا 

حق  اهلل  يف  وجاهدوا   . تفلحون  لعلكم  اخلري  وافعلوا  ربكم، 

حرج(  من  الدين  يف  عليكم  جعل  وما   ، اجتباكم  هو  جهاده، 

)احلج :77، 78(.

قال ابن كثري يف تف�شري قوله تعاىل : ) وماجعل عليكم يف 

األزمكم  ، وما  اأي ما كلفكم مال تطيقون   : الدين من حرج ( 

ب�شيء ي�شق عليكم اإل جعل اهلل لكم فرجًا وخمرجًا. فال�شالة 

التي هي اأكرب اأركان الإ�شالم بعد ال�شهادتني جتب يف احل�شر 

ت�شلى  اخل��وف  ويف   ، اثنتني  اإىل  تق�شر  ال�شفر  ويف   ، اأرب��ع��ًا 

رجاًل وركبانًا م�شتقبلى القبلة وغري م�شتقبليها . والقيام فيها 

ي�شقط لعذر املر�ص في�شليها املري�ص جال�شًا ، فاإن مل ي�شتطع 

يف  والتخفيفات  الرخ�ص  م��ن  ذل��ك  غ��ري  اإىل   ، جنبه  فعلى 

�شائر الفرائ�ص والواجبات . ولهذا قال عليه ال�شالم : )بعثت 

باحلنيفية ال�شمحة(. )ابن كثري :ج3 �ص239( 

ومن ال�شنة املطهرة: 

اإىل عبدالرحمن بن جبري ، عن  اأحمد ب�شنده  روى الإمام 

عمرو بن العا�ص ، اأنه قال : ملا بعثه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

عام ذات ال�شال�شل، قال: احتلمت يف ليلة باردة �شديدة الربد 

باأ�شحابي  �شليت  ثم  فتيممت  اأهلك  اأن  اغت�شلت  اإن  فاأ�شفقت 

اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  على  قدمنا  فلما  ق��ال:   . ال�شبح  �شالة 

عليه و�شلم ذكرت ذلك له فقال: )يا عمرو �شليت باأ�شحابك 

واأنت جنب ( قال: قلت: يار�شول اهلل اإين احتملت يف ليلة باردة 

�شديدة الربد فاأ�شفقت اإن اغت�شلت اأن اأهلك فذكرت قول اهلل 

تعاىل: ) ول تقتلوا اأنف�شكم ، اإن اهلل كان بكم رحيما( فتيممت 

ثم �شليت باأ�شحابي . ف�شحك الر�شول ومل يقل �شيئًا(. )ابن 

كثري :ج 1 �ص 480(.

يتبع 
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اأجرى احلوار : جواهر ال�سويدي 

يو�سف بطران ال�سحي 

الفائز بانتخابات 

املجل�س الوطني االحتادي

من هو ال�سيد يو�سف بطران ال�سحي ) ال�سرية الذاتية(؟ 

يو�شف عبداهلل بطران ال�شحي ، ولدت يف اإمارة راأ�س اخليمة، 

اأفنيت  فقد  كبريًا  تنوعًا  الوطن  خدمة  يف  رحلتي  �شهدت  حيث 

 ، الإماراتية  امل�شلحة  القوات  �شفوف  يف  عامًا  وع�شرين  ثمانية 

وتدرجت يف �شفوفها حتى و�شلت اإىل رتبة عقيد ركن .

عامل  اإىل  وطاقتي  ن�شاطاتي  اأوج��ه  اأن  بداياتي  يف  اخ��رت 

فر�شة  فيها  ووج��دت  القدم  ك��رة  بلعبة  فيه  وب��داأت   ، الريا�شة 

منا�شبة ت�شمح يل اأن اأقدم �شيئًا مميزًا .

حيث التحقت ب�شفوف نادي الإمارات واأم�شيت فيه ثالثني 

 ، الإدارة  مبجل�س  ع�شوًا  الآخ��ر  ون�شفها   ، لعب  ن�شفها  عامًا 

والتحقت اأي�شًا يف �شفوف نادي الرم�س ملدة مو�شم واحد .

عام  للجوجي�شتو  الم���ارات  احت��اد  اإدارة  مبجل�س  التحقت 

يف حتقيق اإجنازات مهمة على امل�شتويني املحلي  وبداأنا   ،  2012
والدويل .

وبطولت   ، للمحرفني  اأبوظبي  بطولت  تنظيم  يف  �شاهمت 

اأبوظبي )جراند �شالم ( يف مو�شكو وطوكيو والربازيل .

املوؤهالت العلمية احلا�سل عليها ؟

ح�شلت على �شهادة بكالوريو�س يف الآداب ق�شم التاريخ .

نف�سه  لرت�سيح  ال�سحي  ب��ط��ران  يو�سف  دف��ع  ال��ذي  م��ا 

للمجل�س الوطني ؟

الدافع الرئي�شي الذي دفعني لر�شيح نف�شي للمجل�س الوطني 

 ، ال�شعب  وخدمة  الوطن  ه��ذا  وخدمة  ال��دول��ة  لهذه  حبي  هو   ،

وتقدمي كافة اأوجهه الدعم يف جميع املجالت .

املجل�س  النتخابات  الرت�سح  فكرة  لديكم  تولدت  متى 

الوطني ؟

 يف حقيقة الأمر يف الدورة ال�شابقة كانت النية موجودة يف 

الر�شح لنتخابات املجل�س الوطني ولكن لأ�شباب �شخ�شية اأجلت 

الفكرة ، ويف هذه الدورة قررت الر�شح وبف�شل من اهلل ودعم 

عر�شًا  تعد  التي  النتخابات  هذه  يف  النجاح  لنا  كتب  الناخبني 

وطنيًا دميوقراطيًا يفتخر به جميع اأبناء الإمارات .

االأ�سماء  ا�سمكم من �سمن  كان  االنتخابات  بداية  منذ 

املر�سحة بقوة للفوز ، فما هو ال�سر

 وراء ذلك ؟

رمبا  ولكن  بفوزي  النا�س  ثقة  �شبب  يف  اجل��زم  اأ�شتطيع  ل 

لقربي من اأفراد املجتمع وتنوع املجالت التي عملت فيها

اأال تعتقد باأن ثقة النا�س رمبا كانت نتائجها وانعكا�ساتها 

�ستكون �سلبية ؟ 

ل اأخفيكم �شرًا باأن هذا الأمر اأقلق فريق العمل بع�س ال�شيء 

لن  باأنه  وقال يل  الأ�شدقاء  اأحد  بي  ات�شل  املثال  �شبيل  فعلى   ،

كثرية  اأ���ش��وات  على  �شاأحت�شل  باأنني  متاأكد  لأن��ه  يل  ي�شوت 

�شتجعلني اأفوز بالنتخابات وهكذا ح�شل مع بع�س اأع�شاء فريق 

العمل .
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وهل اأزعجكم هذا االأمر اأو اأربك ح�ساباتكم ؟

هدف  على  نعمل  كلنا  لأننا   ، يزعجني  مل  العك�س  على   ، ل 

واحد والكل ي�شتحق التواجد يف املجل�س الوطني ، فنحن جميعنا 

تعاهدنا على خدمة هذا الوطن واأبنائه .

الكل يعلم باأنه يف فرتة االنتخابات متر على املرت�سحني 

فرتات ي�سعرون بنوع من اخلوف اأو االإحباط فهل 

مررمت يف هذا املوقف ، وكيف تعاملتم معه ؟

وكل حتٍد  فيه  اأخو�س  كل عمل  ، يف  �شيئًا  لكم  اأق��ول  دعوين 

اأكون مقباًل عليه ، اأوًل اأتوكل على اهلل ، وثانيًا اأجعل هديف اإر�شاء 

اأبناء  اأبذل كل ما يف و�شعي خلدمة  اأن  ، وثالثًا  اهلل وثم قيادتي 

اأوؤديه ، فمن اأخل�س يف  بلدي واأن اأكون خمل�شًا يف العمل الذي 

ولكن  وح�شب  لأف�شليته  لي�س  بالنجاح  الثقة  لديه  �شتكون  عمله 

فم�شاألة   ، عليه  واجٌب  اأنه  على  العمل  هذا  واحت�شابه  لإخال�شه 

اأن يكر�س الإن�شان نف�شه خلدمة النا�س من الأمور اجلميلة التي 

ت�شعر الإن�شان بال�شعادة التي ل مثيل لها .

اأهدافه  حقق  البطران  يو�شف  ب��اأن  نقول  اأن  باإمكاننا  هل 

وطموحاته يف احلياة بعد الفوز يف انتخابات املجل�س الوطني ؟

ابت�شم وظلَّ �شامتًا قلياًل ثم حتدث قائاًل : على كل فرد من 

اأفراد هذا الوطن اأن ي�شاأل نف�شه �شوؤاًل ، هل ا�شتطاع من خالل 

عمله اأن يرد اجلميل لهذا الوطن وهذه القيادة التي عملت لياًل 

ونهارًا على توفري كل �شبل الراحة وال�شعادة لنا ، فالنه�شة التي 

التي  العظيمة  التاريخية  الإجن��ازات  من  تعترب  وطننا  ي�شهدها 

نحن  علينا  املنطلق  هذا  ومن   ، الر�شيدة  قيادتنا  عليها  عملت 

ونكر�س  نعمل  واأن  الطموح  �شقف  نرفع  اأن  الوطن  هذا  كاأبناء 
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اأنف�شنا من اأجل هذا الوطن فنحن تعاهدنا ومنذ اأن كنا �شغارًا 

فمهما  الوطن،  هذ  لأج��ل  فيه  والإخ��ال���س  العمل  ا�شتمرار  على 

عملنا فلن ت�شتطيع اأن نرد اجلميل لهذا الوطن الذي اأعطانا كل 

ما نحلم فيه .

اأهم اخلربات التي اكت�سبتها يف حياتك املهنية ؟

جميع املحافل التي مررت فيها من خالل خدمتي يف القوات 

امل�شلحة اكت�شبت فيها الكثري ، حيث اأيقنت اأن خدمة هذا الوطن 

واجب على كل مواطن يعي�س على تراب هذه الدولة الغالية .

اأن الريا�شة   ، واأي�شًا من خالل م�شاركتي يف عامل الريا�شة 

جزء اأ�شا�شي من حياة الإن�شان .

اأهم النقاط التي تطرق اإليها يو�سف البطران يف حملته 

االنتخابية ؟

حددت ت�شع جمالت يف اجتاهات متعددة ، ت�شكل يف جمملها 

املطالب التي تهم كل �شرائح املجتمع ، وهي :

التعليم :

اتخاذ مزيد من اخلطوات الرامية اإىل تو�شيع دائرة )برامج 

التعلم الذكي(، التعزيز امل�شتمر للمبادرات الإبداعية والبتكارية 

ت�شجعهم  ت�شجيعية،  لتوفري حوافز  الالزمة  الج��راءات  اتخاذ   ،

العمل  �شوق  بدرا�شة  املطالبة   ، العمل  �شوق  يف  النخراط  على 

امل�شتقبلي .

 ال�صحة :

توجية املزيد من الهتمام ب�شحة املواطن ، من خالل التقييم 

الدوري وامل�شتمر ، للكوادر الطبية والفنية بامل�شت�شفيات، درا�شة 

 ، م�شتمر  ب�شكل  احلاجات  لتلبية  للمجتمع  ال�شحية  املتطلبات 

بالتخ�ش�شات  اللتحاق  على  املواطنني  لت�شجيع  اآل��ي��ات  و�شع 

الطبية املختلفة ، بالتن�شيق مع اجلهات املعنية بالدولة .

والطفل : – االأ�سرة 
 لأن الأ�شرة نواة املجتمع ، والركيزة الأ�شا�شية لكل الأهداف 

وا�شتحداث  تفعيل  على   ، زمالئي  مع  �شاأعمل  لذلك   : التنموية 

 ، الأ�شرية  ال��رواب��ط  من  تعزز  اأن  �شاأنها  من   ، تثقيفية  برامج 

وتعلي من قيمة ال�شتقرار الأ�شري ، وحتقق مات�شعى اإليه قيادتنا 

الر�شيدة دائمًا ، خللق بيئة اإماراتية �شعيدة وفاعلة .

�شاأقرح واأقدم برناجمًا حتت عنوان : )حلم طفل(، يرتكز 

على عن�شرين اأ�شا�شيني هما : الك�شف عن املواهب التي ميتلكها 

مع   ، لتنميتها  الالزمة  والآليات  البتدائية  املرحلة  يف  النا�شئة 

توفري من�شات منا�شبة ل�شتيعاب طاقاتهم الإبداعية والبتكارية.

: – املراأة 
املراأة هي ن�شف املجتمع ، ودورها يف م�شرية التنمية له موقعه 

املتميز ، وذلك لدورها الفاعل يف البناء ، وم�شاركتها الرجل يف 

�شوق العمل ، ودورها الكبري يف تن�شئة بناة امل�شتقبل .

�شاأكون حري�شًا على العمل من اأجل التفعيل امل�شتمر ، لروؤية 

دعم  خالل  من   ، الإماراتية  امل��راأة  متكني  يف  الر�شيدة  قيادتنا 

امل�شاريع التي ت�شب يف هذا الجتاه.

: والريا�سة  – ال�سباب 
 ، املنيع  والريا�شة هي احل�شن   ، امل�شتقبل  اأمل  ال�شباب هم 

الذي يتح�شنون فيه ، وهم �شائرون يف طريقهم ، لينعطفون اإىل 

املنحدرات التي ي�شكنها اأهل ال�شر ال�شاعني لنحرافهم ، ميلوؤون 

وبذلك   ، بنيانهم  على  خاللها  من  ويحافظون   ، فراغاتهم  بها 

اأجل تطوير اخلدمات يف مراكز  اأبذل جهدًا خا�شًا ، من  �شوف 

ال�شباب املوجودة بجميع مناطق الدولة .

اإىل  الريا�شية  اللعاب  جميع  اإدخ��ال  على  جاهدًا  �شاأعمل 

اأندية الدولة : ل�شتيعاب التنوع يف ميولهم الريا�شية .

ال�شعي الدوؤوب لإيجاد حلول من اأجل تنويع امل�شادر التمويلية 

نف�شها  متويل  على  الأندية  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  من  التي  الالزمة، 

بنف�شها من خالل تلك امل�شادر .

�شاأقرح اإجراء م�شح �شامل يف كل اأرجاء الدولة ، عن طريق 

وتوفري   ، الريا�شية  املواهب  اكت�شاف  على  مدربني  خمت�شني 

الأماكن املنا�شبة التي ت�شمن رعايتهم .

– االإ�سكان :
�شاأ�شعى لتقدمي درا�شة �شاملة ، لإيجاد �شبل اإ�شافية لتخفيف 

يتعلق  فيما  خا�شة   ، الب�شيط  ال��دخ��ل  اأ���ش��ح��اب  ع��ن  الأع��ب��اء 

منحهم  نظري  دخلهم  من  ا�شتقطاعها  يتم  التي  بال�شتقطاعات 

ال�شكن . 

بتوفري  تعنى  التي   ، احلكومية  الربامج  دور  تفعيل  �شاأقرح 

م�شاكن للمواطنني .

: املعي�سية  – االأحوال 
العي�س  �شبل  يف  جهدًا  تدخر  ل  الدولة  اأن  من  الرغم  على 

الكرمي للمواطنني ، اإل اأن ج�شع بع�س التجار يحتم علينا املطالبة 

، ب�شن قوانني �شارمة ، حتول بينهم وبني اأي تالعب يف الأ�شعار 

يوؤدي اإىل غالء املعي�شة .

الأ�شا�شية،  ال�شلع  ل�شترياد  حكومية  �شركات  اإن�شاء  �شاأقرح 

وتوفري بطاقات خدمية مدعومة للمواطنني .

اإعداد درا�شة �شاملة عن رواتب املواطنني العاملني وت�شليمها 

للجهات املعنية لت�شاعدهم على اإيجاد احللول املنا�شبة للحد من 

غالء املعي�شة .

– التوطني 
التعاون مع ال�شركات واجلهات اخلا�شة واحلكومية ، لتوفري 

ال�شغرية وزيادة  امل�شاريع  التو�شع يف  و   . للمواطنني  فر�س عمل 
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الرامية  الوطنية  املبادرات  يتواكب مع  ، مبا  اإليها  املوجه  الدعم 

اإىل حتقيق نه�شة م�شتمرة للوطن ، و�شعادة دائمة لأبنائه .

– اأ�سحاب الهمم :
اأ�شحاب  دعم  يف  جهدًا  بذلت  الدولة  اأن  اجلميع  يعلم  كما 

مقرحات  �شنقدم  ذل��ك  ورغ��م  حياتهم  ن��واح��ي  ك��ل  يف  الهمم 

ودرا�شات اإ�شافية لزمة ل�شتمرار هذا الدعم وحت�شينه م�شتقباًل 

.

كما تعلم باأن ع�سوية املجل�س الوطني اأمانة وم�سوؤولية، 

كيف �ستتعامل مع هذه امل�سوؤولية واالأمانة التي هي 

فيه  ت�ستقبل  مقر  لك  �سيكون  وه��ل  ؟  عاتقك  على 

املواطنني وت�ستمع اإليهم ؟

بزيارة  ومطالبني  مكلفني  الوطني  املجل�س  كاأع�شاء  نحن   

النا�س والو�شول اإليها يف اأماكنهم حيث يقيمون لال�شتماع اإليهم 

الخت�شا�س  وجهات  امل�شوؤولني  اإىل  بهم  املتعلقة  املوا�شيع  ونقل 

خالل  عملي  برنامج  يف  موجوٌد  هو  ما  وهذا  علينا  واج��ٌب  وهذا 

اأمام  فاأنا حما�شب   ، الوطني  املجل�س  �شاأق�شيها يف  التي  الفرة 

اهلل على هذه امل�شوؤولية ، ويجب علينا اأن نوؤديها على اأكمل وجه.

م���ا ه���ي امل���واق���ف ال��ت��ي ال مي��ك��ن اأن ت��ن�����س��اه��ا يف رح��ل��ة 

االنتخابات منذ بدايتها وحتى بعد اإعالن النتائج؟

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبال 

حاكم الإمارة حفظه اهلل وحديثه اإلينا كان له اأثر جميل يف نف�شي 

�شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ومكاملة   ، للعمل  يل  وحافزًا  دافعًا 

النتائج  اإعالن  بعد  راأ�س اخليمة حفظه اهلل  القا�شمي ويل عهد 

وتهنئته لنا فاإن دل هذا الأمر على �شيء فاإمنا يدل على حب هذه 

اأن  ال�شعب  من  وهذا  منهم  وقربهم  الوطن  هذا  لأبناء  القيادة 

جتده يف بلدان اأخرى ، فهذه املكاملة تعني يل الكثري.

رئي�س  الها�شمي  عبداملنعم  �شعادة  اأخ��ي  اأ�شكر  اأن  اأود  كما 

احتاد اجلوجيت�شو الذي تعلمت من خالل عملي معه الكثري وكان 

اأن�شى  اأن  ميكن  ول   ، النتخابات  فرة  خالل  يل  دائمًا  حمفزًا 

اجلهد الذي بذله فريق العمل والذي كان �شببًا رئي�شيًا وعن�شرًا 

اأ�شا�شيًا يف جناحي بانتخابات املجل�س الوطني .

 نبارك لك فوزك الذي ت�ستحقه ، ون�ساألك عن اآمالك 

وطموحاتك يف هذا املن�سب ؟

اهلل يبارك فيكم جميعا ، واأحب اأن اأ�شكر جميع من دعمني 

يف حملتي النتخابية ، حيث اأن طموحي ل يقف عن هدف معني، 

لأنني اأ�شعى دائما خلدمة هذا الوطن ورفع ا�شم دولتي الغالية ، 

واأن اأظل يف خدمتها يف جميع املحافل .



ق�صم التفتي�ش : 

الفنية  ال�شوؤون  قطاع   – املباين  لإدارة  التابعة  الأق�شام  اأح��د  هو 

الهند�شي  بالإ�شراف  الق�شم  يخت�س  اخليمة،  راأ�س  بلدية  دائرة  –يف 
على املباين و الإن�شاءات  ل�شمان جودة تنفيذ الأعمال يف املواقع وفقًا 

للمخططات املعتمدة والأ�شول الهند�شية مع تقدمي اخلدمات الإ�شرافية 

الإن�شائي  بالتدقيق  اخلا�شة  الفنية  اللجان  يف  املتمثلة  والرقابية 

املعتمدة  للرخ�شة  املطابقة  املنجزة  للمباين  الإجناز  �شهادات  واإ�شدار 

و املخططات املعتمدة مع التاأكد من تطبيق متطلبات الأمن و ال�شالمة 

العامة يف امل�شاريع اأثناء الت�شييد حتى اإجنازها.

اإ�شافة اإىل ذلك، الدور الرقابي على املخالفات يف الإمارة مت�شمنًا 

املخالفات التابعة للمواقع قيد الإن�شاء مثل:

) عدم تركيب لوحة امل�شروع، عدم و�شع �شور موؤقت، عدم اللتزام 

فتتم  املنجزة  للمواقع  بالن�شبة  اأم��ا  ال�شالمة(.  و  الأم��ن  با�شراطات 

خمالفتها بتنفيذ الإزالت للمباين الغري مرخ�شة و املهجورة و امل�شوهة 

للمظهر العام لالإمارة. كما يقوم الق�شم بالتعامل مع �شكاوي املتعاملني 

الفني  ال���راأي  تقدمي  طريق  ع��ن  فنية  وال��غ��ري  الفنية  ال��ن��زاع��ات  وح��ل 

بخ�شو�س ال�شكوى والتعامل معها بح�شب �شالحيات دائرة البلدية. 

تطور االإجراءات بق�سم التفتي�س: 

تب�سيط مراحل التدقيق االإن�سائي

التفتي�س  ق�شم  قام  اخلطوات  وتقليل  الإج��راءات  تب�شيط  اإط��ار  يف 

الإن�شائي  التدقيق  مرحلة  باإلغاء 

لالأعمدة قبل مرحلة ال�شب، حيث 

مت تقليل مراحل التدقيق الإن�شائي 

متمثلة  اإن�شائية  عنا�شر   4 م��ن 

ب��ال��ق��واع��د، اجل�����ش��ور الأر���ش��ي��ة، 

عنا�شر   3 اإىل  والأ�شقف  الأعمدة 

اإن�شائية ) قواعد ، ج�شور اأر�شية ، 

اأ�شقف ( حيث مت تب�شيط الإجراء 

ع��ل��ى امل���راج���ع ن���ظ���رًا لإم��ك��ان��ي��ة 

لدى  الإ���ش��راف  مهند�س  تدقيق 

دائرة البلدية لالأعمدة من خالل 

اأثناء  الإن�شائي  التدقيق  طلبات 

واجل�شور  القواعد  تنفيذ  مرحلة 

اإىل  بالإ�شافة  والأ�شقف  الأر�شية 
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اإعداد : علياء عبدالعزيز الزعابي

نظرة على ق�سم التفتي�س 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة

اإدارة املباين - قطاع ال�سوؤون الفنية 



تويل ال�شت�شاري امل�شرف م�شوؤولية �شمان تنفيذ الأعمدة بح�شب 

املخططات املعتمدة والأ�شول الهند�شية. 

اإلغاء طلب جتديد �سهادة االإجناز

مت اإلغاء طلب جتديد �شهادة الإجناز حيث كان يتطلب من 

تاريخ  من  اأ�شهر   6 م�شي  بعد  الإجن��از  �شهادة  جتديد  العميل 

اإ�شدار �شهادة الإجناز. حيث مت التن�شيق مع موؤ�ش�شة الإمارات 

لالت�شالت وهيئة ال�شرف ال�شحي و الدفاع املدين مع الأق�شام 

الداخلية يف الدائرة اأن يتم اإ�شدار �شهادة الإجناز بعد اكتمال 

اجلهات  من  املبدئية  املوافقات  على  واحل�شول  امل�شروع  اإجناز 

ال�شابقة دون تاريخ �شالحية للم�شتند.

اإح�سائ������������يات الق����سم ) خ��������الل الن��������سف االأول م�����ن 

عام 2019 (: 

عدد خمالفات املقاولني واملكاتب 

ال�شت�شارية

خمالفات املقاولني = 434

خمالفات ال�شت�شاريني = 276

1621عدد طلبات �شهادات الإجناز 
3748عدد املباين املنجزة 

7308عدد طلبات التدقيق الإن�شائي 
53الإزالت 

حت�صينات قيد التنفيذ: 

يعمل ق�شم التفتي�س بالتزامن مع م�شروع النافذة املوحدة لرخي�س 

البناء اإىل تب�شيط الإجراءات للمتعاملني والربط الإلكروين مع اجلهات 

املعنية لإ�شدار املوافقات املبدئية لإ�شدار طلبات �شهادات الإجناز لكل 

مبنى بح�شب اخت�شا�س كل جهة.

االتفاقيات الداخلية: 

اإدارة  اأق�شام  جلميع  للمواقع  املراقبني  خروج  خدمة  الق�شم  يقدم 

متطلبات  بح�شب  امل��وق��ع  ملعاينة  اأم  ال���دوري  للتفتي�س  ���ش��واء  امل��ب��اين 

طلب  تاريخ  من  �شاعة   24 تتم اخلدمة خالل  الق�شم، حيث  معامالت 

خروج املراقب .

اإح�سائية الدورات خالل عام 2019 ملوظفي ق�سم 

التفتي�ش  : 

عدد الدورات التخ�س�سية: 3 

• الربنامج التدريبي  اإدارة امل�شاريع	

• التعامل مع �شكاوي واعرا�شات العمالء	

• و�شيانة 	 ال�شد   لحقة  اخلر�شانة  باأعمال  متخ�ش�شة  دورة 

وتقوية الهياكل اخلر�شانية للمباين القائمة

عدد الدورات التطويرية: 6

• مبادرة » ومنكم ن�شتفيد « جتربة كان لها الأثر	

• منظومة البتكار و الذكاء ال�شطناعي	

• تطوير الذات با�شتخدام تقنية الليجو	

• كيف تدير ذاتك وتغري حياتك	

• الطرق العقلية يف زيادة الكفاءة ال�شتيعابية	

• فر�شان الإبداع 	
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تبنى  ف��الأوط��ان  �شهداء،  دون  من  احلياة  نتخيل  اأن  ال�شعب  من 

تاريخيًا على ت�شحيات ال�شهداء وتغتذى من دمائهم، وهم من الناحية 

باإجنازات  تتنّعم  التي  الأجيال  تتناقلها  قيمة  ميثلون  املعنوية،  النف�شية 

فعل ال�شهادة لأن اخلري والرفاهية ل ميكن اأن يولدا بعيدًا عن الت�شحية 

والفداء..

قوله  يف  الكرمية  الآي��ة  تخت�شرها   لل�شهادة  النبيلة  احلالة  ه��ذه 

تعاىل: { ول حت�شنّب الذين قتلوا يف �شبيل اهلل اأمواتًا بل اأحياء عند ربهم 

يرزقون }، كيف ل وهم من بذلوا الغايل من الدم يف �شبيل دميومة رزق 

العباد و�شيانته وحمايته وجعله م�شتمرًا وفريًا، ومن هنا جاء تكرميهم 

اأداء فعل ال�شهادة،  يف هذه الآية بدميومة الرزق وا�شتمرار احلياة بعد 

اإنها  اجلنة التي ينالونها تقديرًا لتخليهم عن احلياة بالت�شحية، فهم 

ينالون اخللود بفعل الثواب الإلهي الذي ل ي�شّيع ملوؤمن مثقال ذرة من 

خري فكيف اإذا كان هذا اخلري بذل الدماء ب�شخاء؟.

اأدى الإعالء من �شاأن ال�شهادة بهذا النحو، اإىل تقاطر قوافل  لقد 

عزتها  �شيانة  اأج��ل  من  والإ�شالمية  العربية  الأم��ة  تاريخ  يف  ال�شهداء 

�شنجد  احلديث  بالتاريخ  مررنا  ما  واإذا  جمدها،  و�شناعة  وكرامتها 

الكثري من الأفعال امل�شحية التي نعتز بها والتي دفعت ال�شعراء والأدباء 

اإىل  تنتقل  جمتمعية  قيمة  اإىل  تتحول  كي  بها  والتغني  متجيدها  اإىل 

اإىل  وتندفع  املحافظة عليه  بتاريخها وحتاول  تعتز  الوليدة كي  الأجيال 

القيام بفعل ال�شهادة عندما يقت�شي الأمر.. اأما ال�شهيد يف ال�شنة فقد 

ورد يف كتب ال�شرية اأن الر�شول الأعظم )�شلى اهلل عليه و �شلم( وقف 

يف النا�س يوم بدر و حر�شهم قائال:"والذي نف�س حممد بيده ل يقاتلهم 

اهلل  اأدخله  اإل  مدبر  غري  مقبال  حمت�شبا،  �شابرا  فيقبل  رج��ل  اليوم 

اجلنة"، فقال عمرية بن احلمام و يف يده مترات ياأكلهن بخ، بخ ! اأفما 

بيني و بني اأن اأدخل اجلنة اإل اأن يقتلني هوؤلء، ثم قذف التمرات من يده 

و اأخذ �شيفه فقاتل حتى قتل على يد خالد بن الأعلم و ذكر ابن ا�شحاق 

اأن حارثة بن �شراق كان اأول من ا�شت�شهد يف بدر من امل�شلمني.

يف رثاء ال�شهيد يو�شف العظمة والتغني بوقفته ال�شهرية �شد العدوان 

الفرن�شي، يكتب ال�شاعر اأحمد �شوقي ق�شيدته ال�شهرية التي متجد فعل 

ال�شهيد وت�شوره كبطل نادر الوجود نظرًا للت�شحية اجل�شيمة التي قام 

اجلي�س  وجه  وقفوا يف  الذين  واملتطوعني  اجلنود  من  قليل  نفر  مع  بها 

الفرن�شي على اأبواب دم�شق، يقول ال�شاعر:

������س�����اأذك�����ر م�����ا ح���ي���ي���ت ج���������دار ق��رب

ب�����ظ�����اه�����ر ج�����ل�����ق رك���������ب ال������رم������اال

م����ق����ي����م م�������ا اأق��������ام��������ت م���ي�������س���ل���ون

ي����ذك����ر م�������س���رع االأ������س�����د ال�������س���ب���اال

����س���ج���اين مب������ا  اإيلَّ  اأوح�����������ى  ل����ق����د 

ال��ث��ك��اىل اإىل  ال���ق���ب���ور  ت���وح���ي  ك��م��ا 

ت����غ����ي����ب ع����ظ����م����ة ال����ع����ظ����م����ات ف��ي��ه

ال�����ن�����ب�����اال ل������ق������ي  ������س�����ي�����د  واأول 
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هيفاء عزيز عزوز

يوم ال�سهيد.. 

فداء املجتمع 

وبناء القيم االأخالقية العالية

يوم ال�سهيد، هو اليوم الذي يعجز فيه الكالم عن الو�سف، فقيمة ال�سهادة اأعلى من اأن تقارن اأو توفى 

حقها ومثلها العليا، اإنها نكران الذات يف �سبيل املجموع، وهي اجلراأة وعدم مهابة املوت الأن من يختار هذا 

الطريق يوقن باأنه طريق للحياة، حياة االآخرين من اأبناء الوطن واالإن�سانية الذين ال ميكن اأن ي�ستمروا 

اإذا مل يقم ال�سهيد بالت�سحية، فنحن اأمام حالة قّل نظريها يف �سلم االأخالق، لذلك فاإن العجز عن اإيفائها 

حقها يعترب طبيعياً، الأن ال�سهادة هي الفعل الذي ينتفي بعده اأي نقا�س نظري، فهي عالمة نبل ال�سهيد 

وعالمة كرمه واندماجه باجلماعة اإىل درجة تقدمي الدماء من اأجل خريها وا�ستمرارها باحلياة.. 



ث�������راه ال�����ع�����ق�����ي�����دة يف  ن���������ور  ت���������رى 

وت���ن�������س���ق م������ن ج����وان����ب����ه اخل������الال

وظل  امل�شاومة  رف�س  الذي  املختار  عمر  ال�شهيد  لذكرى  ومتجيدًا 

وح�شية،  بطريقة  واإعدامه  اعتقاله  من  امل�شتعمرون  متكن  حتى  يقاوم 

التي  الن�شو�س  اأه��م  من  تعترب  ق�شيدة  �شوقي  اأحمد  ال�شاعر  يكتب 

جمدت ال�شهادة وال�شهيد، يقول:

رك��������زوا رف����ات����ك يف ال�����رم�����ال ل����واء

ي�����س��ت��ن��ه�����س ال�������وادي ���س��ب��اح م�����س��اء

ي���ا وي��ح��ه��م ن�����س��ب��وا م����ن����اراً م���ن دم

ال��ب��غ�����س��اء ال���غ���د  اإىل ج��ي��ل  ي���وح���ي 

م��ا ���س��ر ل��و ج��ع��ل��وا ال��ع��الق��ة يف غد

ب�������ني ال�����������س�����ع�����وب م�����������ودة واإخ�����������اء

امل����دى و�سحية ي�����س��ي��ح ع��ل��ى  ج����رح 

ت����ت����ل����م���������س احل��������ري��������ة احل�������م�������راء

النف�س  بذل  يعني  الإ�شالم  يف  ال�شهادة  مفهوم 

يف �شبيل اهلل، لأجل اإعالء كلمة احلق كي تكون كلمة 

معاٍن  عّدة  ال�شهادة  مفهوم  وي�شمل  العليا،  هي  اهلل 

الأعداء  ينتج عن مالقاة  اأجرًا ما  اأعالها  ومراتب، 

الإ�شالم،  ون�شر  ور�شوله  اهلل  كلمة  اإعالء  لأجل  بنّية 

اهلل  �شبيل  يف  امل��وت  ا  اأي�شً ال�شهادة  مفهوم  وي�شمل 

عند اجلهاد لدفع العدو الذي ُيهاجم بالد الإ�شالم، 

ففي  عظيم،  اأج��ٌر  اهلل  �شبيل  يف  ال�شهادة  ينال  وملن 

عن  عنه-  اهلل  -ر�شي  اأن�س  عن  ال�شريف،  احلديث 

حٌد يدُخل 
َ
النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم- قال: "ما اأ

ر�ِس 
َ
ن يرجَع اإىل الدنيا ولُه ما على الأ

َ
ة يحبُّ اأ اجلنَّ

نيا فيْقتل  هيد يتمنى اأن يرجع اإىل الدُّ من �شيء اإل ال�شَّ

يف  يدخل  ومن  الكرامِة"،  من  يرى  ملا  م��راٍت  ع�ْشر 

مفهوم ال�شهادة تنطبق عليه عّدة اأحكام، فمن ُيقتل 

اأمام العدو فال ُيغ�شل كما ُيفعل مع باقي الأموات، ويتّم 

امل�شتحب  ومن  فيها،  ا�شت�شهد  التي  ثيابه  تكفينه يف 

باقي  اأّم��ا  اأك��ر.  اأو  ثيابه  فوق  بثوب  تكفينه  يتم  اأن 

عليهم  اجلنازة  �شالة  اأداء  فيمكن  املعركة  �شهداء 

عليهم  ُت�شلى  اأن  والأف�شل  ال�شالة،  ت��رك  وميكن 

�شالة اجلنازة، ومن ال�شنة النبوية دفن ال�شهيد يف 

ال�شالة  -عليه  الر�شول  فعل  وهذا  م�شرعه،  مكان 

وال�شالم- مع �شهداء بدر، اأما ال�شهداء الأقل مرتبة 

كالغريق واملبطون، هوؤلء ُيغ�شلون وُيكفنون وُيدفنون 

يف مقابر امل�شلمني كباقي الأموات.

اأّن  الإ���ش��الم  يف  ال�����ش��ه��ادة  مفهوم  م��ن  يت�شح 

الأجر  وه��ذا  عظيمًا،  اأج��رًا  اهلل  �شبيل  يف  لل�شهادة 

مذكوٌر يف اآيات القراآن الكرمي ويف الأحاديث النبوية 

ال�شريفة، فمن َيَنِل ال�شهادة يف �شبيل اهلل وهو �شابر 

اهلل  يغفر  مدبٍر،  غري  القتال  على  ومقبل  وحمت�شب 

له جميع خطاياه، ولل�شهادة يف الإ�شالم اأنواع منها: 

ْت حتت الهدم كاأن ينهار  ال�شهادة يف املعركة واملبطون والغريق ومن مَيُ

يف  املوت  مرتبة  اأعالها  لكن  بالطاعون،  ميت  ومن  البيت  �شقف  عليه 

املعركة، كما اأّن �شهيد املعركة ي�شفع لأقاربه يوم القيامة.

احتلت ال�شهادة يف التاريخ العربي والإ�شالمي والعاملي مكانة عالية 

ومتقدمة، نظرًا حلجم الت�شحية ونكران الذات يف �شبيل املبادىء وخري 

املجتمع وهي حالة ل ي�شل اإليها الفرد اإل اإذا كان على م�شتوى عال من 

الإميان واجلراأة والوعي، وميكن احلديث عن اأعمال بطولية يف احلروب 

اأدت باأ�شحابها اإىل ال�شت�شهاد ذودًا عن الأر�س لينالوا اإثر ذلك مكانة 

كربى يف التاريخ ولتحتفل بهم الأمم على اختالف م�شاربها، فال�شهادة 

ت�شبح قيمة اأخالقية يف الربية وبناء  الأجيال لأنها ال�شامن الأهم اإذا 

ما ح�شلت املواجهة مع العدو.. اإنها ال�شهادة التي ي�شفها اأحد املفكرين 

ال�شعوب  �شفات  من  وهذه  الكرمية  احلرة  احلياة  لنيل  الطريق  باأنها 

احلية.
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اأن نفهم اللنَي  "�َشَمَح ال�شخ�ُس، لَن و�شهل". وميكن   يقول املعجم: 

هنا مبنطق املرونة، وال�شهولَة مبعنى الي�شر، مثلما �شبق اأن قالت الأمثال 

مع  متفقة  فالو�شطية  فتك�شر"  �شلبًا  ول  فتع�شر  لينًا  تكن  "ل  ال�شعبية 

الت�شامح يف املعاين الدللية الأخرية لالألفاظ اللغوية، وقد ق�شد العرب 

ت�شّعَب املعاين ح�شب اجلملة واملكان، ومن هنا كان غنى العربية وحيويتها 

التي ميزتها عن �شائر اللغات، ففي مكان اآخر يف املعجم ميكن اأن نعر 

على معنى اآخر للت�شامح فهو ال�شتقامة وانعدام النتوءات، يقول املعجم: 

َد من الُعَقِد"، واإذا ما ربطنا هذا الفحوى مع  "�َشَمَح العوُد، ا�شتَوى وجَترَّ
اأهمية  �شنكت�شف  الت�شامح،  وهو  الفعل  م�شدر  ملفهوم  العملي  التطبيق 

يف  منهج  عن  منعك�شًا  باعتباره  العمل  يف  كنهج  ال�شتقامة  اأو  ال�شتواء 

َباَع  اإَِذا  �َشْمًحا  َرُجاًل   
ُ
اهلل "َرِحَم  ال�شريف:  يقول احلديث  التفكري، حيث 

ى".. كما ا�شتهر من فنون العرب رق�ُس ال�شماح،  َذا اْقَت�شَ ى َواإِ َواإَِذا ا�ْشَرَ

وهو فن جماعي يظهر فيه الن�شجام والتفاعل بني اجلماعة كاأنهم بنيان 

واحد متاآلف ومتوا�شج، فال�شماح يف اأحد مراميه يعني الحتاد نظرًا للقيم 

العالية التي ير�شيها داخل الأفراد فيجعلهم جزءًا من اجلماعة.. اأما اإذا 

"�شماحة ال�شيخ" فكان ذلك  قدم الأ�شخا�س ب�شفة ال�شماحة كاأن نقول 

دلياًل على املكانة الرفيعة للم�شّمى ولأخالقه العالية وتنزهه عن �شغائر 

ق�شة  اإىل  ونعود  ال�شماحة..  �شفة  حلمل  واأه��اًل  ق��دوة  يجعله  ما  الأم��ور 

ال�شاعر اأبي متام اأثناء ح�شوره جمل�س الأمري اأحمد بن اخلليفة املعت�شم 

باهلل، حماججته ب�شبب بيت األقاه اأمام احلا�شرين واأثار �شخط اأحدهم 

وفيه يذكر ال�شماحة ك�شفة من �شفات كرماء العرب، يقول:

اإقداُم َعم��ٍْرو يف �َسم������احِة َحات�������ٍِم

يف ِحلِم اأحن������ََف يف َذك�����اِء اإَِيا�ِس

ثم جتري اإثر ذلك حماورة �شعرية يرجتل فيها اأبو متام العديد من 

الأبيات ال�شعرية يف مدح الأمري اأحمد ليح�شل مقابلها على الكرم الوفري 

ال�شعرية  ُيوىل من�شبًا هامًا يف املو�شل نظرًا لذكائه وتطابق �شليقته  ثم 

املعت�شم  مدح  يف  ال�شهرية  الق�شيدة  �شاحب  متام  فاأبو  عقله.  توّقد  مع 

اإثر فتح عمورية والتي مطلعها: "ال�شيف اأ�شدق اأنباء من الكتب.. يف حده 

احلدُّ بني اجلد واللعب"، كان يدرك حما�شن العرب ويف راأ�شها ال�شماحة 

لذلك اأتت من بني اختياراته عندما تغنى بقيم الأمري اأحمد ونال بذلك 

مكانة عالية..

يف ال�شعر اأي�شًا، حت�شر ا�شتقاقات الت�شامح كنقائ�س للظلم، فالظلم 

والت�شامح �شدان ل يجتمعان، يقول عنرة بن �شداد العب�شي :

ْظلَِم
ُ
اَلَطتي اإذا مل اأ ْثِني علّي مبا َعِلْمِت فاإِّنِني               �َسْمٌح ُمَ

َ
اأ

اإذن، يف الإرث اللغوي، هناك ذاكرة كاملة تر�شمها الألفاظ وهي ت�شري 

اإىل معامل منهج متكامل يف التفكري، حتى احلروف املت�شلة بالفعل املجرد 
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زيد ح�سن قطريب

الت�صامح يف لغة 

اأرحم الفاحتني

بني الن�سو�س القدمية وال�سلوك احلديث

باأرحم  املو�سفون  فالعرب  الت�سامح،  يحملها  التي  وامل��ع��اين  ال���دالالت  من  الكثري  ال�ساد  لغة  يف 

الفاحتني، اأجادوا يف ال�سفح واال�ستيعاب والت�ساهل، وقد تنوعت عندهم حاالت الفعل وامل�سدر واال�سم 

وامل�ستقات االأخرى املت�سلة بالفعل �َسَمَح، وهذا يعود يف االأ�سا�س اإىل التطابق ال�سروري بني منطوق 

الل�سان اأي اللغة، ومنطوق العمل اأي الفعل، اأي اإنهم يف االأ�سا�س حافظوا على كونهم قوم يقولون ما 

العملي  التطبيق  للت�سامح، ثم نربطها مع  اللغوية  املعاين  اإىل  يفعلون ويفعلون ما يقولون.. ولنعد 

داخل املجتمع ومع العادات والتقاليد وموؤ�س�سات الدولة والرتبية وغري ذلك من اخت�سا�سات احلياة 

املوؤ�س�ساتية.



للفعل �شمح، �شنح�شل اأثناء تبديلها على مفردات تتفق مع ال�شياق العام 

واأي�شًا  جديد،  من  والبداية  العوالق  م�شح  فهناك  والت�شامح،  لل�شماحة 

حول  مف�شلة  بحوث  وهناك  اخليارات،  انتقاء  يف  الردد  وعدم  احل�شم 

مو�شوع العالقة اجلدلية بني غنى العقل والتفكري وغنى اللغة، فالعبارات 

يحت�شن  ال��ذي  ال��وع��اء  هي  بل  اأ�شحابها  عن  مف�شولة  جم��ردة  لي�شت 

الفكر ويحوله اإىل اأ�شلوب حياة و�شلوك اأثناء بناء مفرداتها يف الجتماع 

وال�شيا�شة والقت�شاد والربية، وهذا املفهوم تخت�شره الآية الكرمية يف 

ْنَت ُتْكِرُه 
َ
َفاأ

َ
ْر�ِس ُكلُُّهْم َجِميًعا اأ

َ
َك اَلآَمَن َمْن يِف ااْلأ قوله تعاىل: )َوَلْو �َساَء َربُّ

النَّا�َس َحتَّى َيُكوُنوا ُموؤِْمِننَي()�سورة يون�س االآية 99(، فاحلكمة العميقة 

النا�س  خلق  مبدئية  من  الت�شامح  مفهوم  على  ركزت  القراآين  الن�س  يف 

توجد  ذل��ك  وراء  فمن  واإميانهم،  بقناعاتهم  والتحكم 

اأهداف كبرية على �شعيد الب�شرية التي لبد اأن 

تبقى متنوعة متعددة امل�شارب واأ�شاليب التفكري، 

اأ�شاروا  عامليون  باحثون  بها  اأق��ر  امليزات  وه��ذه 

جو�شتاف  العاملي  املفكر  مثل  النقطة  تلك  اإىل 

لوبون، حينما اأعجب برباعة، وح�شن �شيا�شة 

خ����ل����ف����اء و�����ش����الط����ني 

ال���دول���ة الإ���ش��الم��ي��ة 

املخالفني  معاملة  يف 

"كانوا  قائاًل:  لدينهم 

ي�����ح�����رم�����ون ع���ق���ائ���د 

ال�شعوب وعرفها وعاداتهم 

مقابل  يف  باأخذهم  مكتفني 

تقل  زه��ي��دة  ج��زي��ة  حمايتها 

���ش��ادات��ه��م  اإىل  ت��دف��ع��ه  ك��ان��ت  ع��م��ا 

حافظوا  كما  ال�شرائب،  من  ال�شابقني 

مي�شوها  ومل  ال��ن�����ش��ارى  ك��ن��ائ�����س  ع��ل��ى 

�شتودارد  لوثروب  الأمريكي  املوؤلف  جانبه،  من  ب�شوء".. 

غري  مل�شاعر  وحكامها  الإ�شالمية  الدولة  خلفاء  ملراعاة  اأ�شار 

املقد�شة  الأم��اك��ن  حرمة  يرعى  عمر  اخلليفة  "كان  فقال:  امل�شلمني 

الن�شرانية اأميا رعاية، وقد �شار اخللفاء من بعده على اأثاره ، فما �شيقوا 

على الن�شارى، وما نالوا ب�شوء طوائف احلجاج الن�شارى الوافدين كل 

ق�شية  الن�شراين".  العامل  فجاج  من  فج  كل  من  املقد�س  بيت  اإىل  عام 

»اإخوان  كتابات  مع  املعامل  حمدد  ب�شكل  اأي�شًا  تبلورت  الديني  الت�شامح 

ال�شفا وخالن الوفا«، )هم جماعة من فال�شفة امل�شلمني من اأهل القرن 

بني  يوفقوا  اأن  على  احتدوا  بالب�شرة  امليالدي  والعا�شر  الهجري  الثالث 

العقائد الإ�شالمية واحلقائق الفل�شفية املعروفة(، ح�شبما يرى علي خليل 

ر�شائلهم  ت�شتمل  مل  حيث  العربي«،  الفكر  يف  »الت�شامح  كتابه  يف  حمد 

اأو  اآخر،  ل�شعب على  اأو �شمنية تنطوي على تع�شب  على عبارة �شريحة 

لأمة على اأخرى. وينه�س الت�شامح لديهم على مبداأين هما: اأوًل: الأديان 

اأو مناهج  متماثلة يف حقائقها الإلهية، واإمنا يقع الختالف يف ال�شرائع 

الأزمنة  اختالف  مع  ين�شجم  اختالف  وهو  والنواهي،  والأوام���ر  العمل 

بل  باختياره،  يقع  ما مل  لدين  الفرد  اكت�شاب  ثانيًا:  والأح��وال.  والأمكنة 

ما  ي�شتطيع اخلروج عليه،  ل  نف�شه، بحيث عاد  وتر�شخ يف  مت يف �شغره 

يجعله غري م�شوؤول عما ل ير�شى الآخر عنه. نحن اإذن اأمام فل�شفة كاملة 

يف  تفكري  اأ�شلوب  لتكون  ومتتد  واللغوي  القراآين  بالن�س  تبداأ  متكاملة 

اأبحاث العلماء الالحقني الذين اأ�شاوؤوا تلك املعاين يف اأبحاثهم الكثرية.

من الكتاب املحدثني الذين تناولوا مفهوم الت�شامح، هناك الدكتور 

الفكر  الت�شامح يف  "فقه  بعنوان  كتابًا  اأ�شدر  الذي  �شعبان  عبد احل�شني 

واأ���ش��ار  خ�شر  ج��ورج  امل��ط��ران  مقدمته  كتب  وق��د  الإ�شالمي"  العربي 

الفكرية  التباينات  عن  النظر  بغ�س  الإن�شاين  امل�شرك  وحدة  اإىل  فيها 

املحورية والأي���دي���ول���وج���ي���ة  الفكرة  وه��ذه  والإن�شانية. 

قد ت�شبح مو�شع جدل بني اأطراف 

اإىل  اأ�شار هذا الكتاب  عدة.. وقد 

اأن فكرة الت�شامح ب�شيطة و�شفافة 

يف ح�شورها، لكنها كارثية وقاتلة 

"اإن  الكاتب  يقول  غيابها.  يف 

انت�شار  يعني  الت�شامح  غياب 

ظ���اه���رة ال��ت��ع�����ش��ب وال��ع��ن��ف 

و����ش���ي���ادة ع��ق��ل��ي��ة ال��ت��ح��رمي 

والتجرمي يف ال�شلطة وخارجها 

م���ن ق��ب��ل ج��م��اع��ات ال��ت��ط��رف 

على  ا�شطلح  م��ا  اأو  وال��ت�����ش��دد 

على  �شواء  بالأ�شولية،  ت�شميته 

اأو  ال�شيا�شي  اأو  الفكري  ال�شعيد 

الجتماعي اأو الثقايف اأو ما يتعلق 

بنمط احلياة.. فغياب الت�شامح 

على  ف��ق��ط  ي��وؤث��ر  ل 

احل����ي����اة ال���ع���ام���ة 

للب�شر "بل اإنه ميتد 

ال�شخ�شية  احلياة  اإىل 

ل��ي��ق��ف ح��ائ��ال اأم�����ام ال�����ش��ري��ك 

والزوج والأهل". فنجده ينتقد اجلمود الذي 

حاق بالفكر وتوظيف الإ�شالم طبقيًا و�شيا�شيًا، كما ينتقد باملقابل نزعة 

العداء لالإ�شالم ال�شائدة يف الغرب وظاهرة الإ�شالموفوبيا وخا�شة بعد 

اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب/اأيلول.

يف  البحث  حيث  من  الأرح��ب  احليوي  جماله  اليوم  الت�شامح  ياأخذ 

الن�شو�س التاريخية وحتويلها اإىل منهج عمل للموؤ�ش�شات الناظمة للحياة 

احلديثة، فالوا�شح تاريخيًا من خالل م�شرية التطور، اأن تقدم املجتمعات 

اأن يبنى اإل على قاعدة الت�شامح وقبول الآخر مع وجود تنظيم  ل ميكن 

حديث تقوم عليه املوؤ�ش�شات بفروعها كافة، كي يتم الربط على اأكمل وجه 

يف مفهوم الت�شامح يف الن�س املقد�س ويف املعجم اللغوي، مع ال�شلوك يف 

بناء احلياة الع�شرية اجلديدة التي متتح من ذلك الراث ومت�شي بثقة 

اإىل الأمام.
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نا�سر البكر الزعابي

نوؤكد اأنه �شاعر بارع يف ا�شتمراٍر لربوز �شعراء 

والت�شعينيات  الثمانينيات  يف  الإم��ارات  يف  النر 

ق�شيدة  تبحث  واليوم   ، اجلديدة  الألفية  واأوائ��ل 

البع�س  احتجاب  ب�شبب  جديدة  اأ�شماء  عن  النر 

لأٍ�شباٍب خمتلفة

نالحظ  املميزة  ال�شعرية  املجموعة  ه��ذه  يف 

قدميًا  النر  ق�شائد  لّونت  التي  القامتة  ال�شورة 

نراه  ما  وه��ذا   ، امل��وت  جدلية  يف  خا�شة  وحديثًا 

 ، الوهاب  عبد  اهلل  عبد  كتابات  �شريح يف  ب�شكل 

دلئ��ٍل  ذات  مفردات  هناك  اأن  القارئ  ويالحظ 

�شوداء مت�شائمة

قرب/ امل��وت/  الهاوية/  مري�س/   / يقتل   (

م�شلوب/ جنازة / جثة (

يقول :

الغيمة كانت غيمة

والليل مظلة الغريب

والنوم لليلة واحدة على ال�سرير

يكّلف ال�ساعر ع�سرين درهماً

) ال اأحد �س 10 (

يف ف�شحة تاأمل راقية يعي�شها ال�شاعر مع ذاته 

ي�شّور م�شهدًا ق�شريًا لكنه يفي�س باملعاين املوّجهة 

والتي تعرّب عن املعاناة والأمل  والتي �شتظهر ب�شكل 

اأو�شح حني يقول :

الن�سيان يقتل والذكرى تقتل اأي�ساً

الن�سيان ذكرى والذكرى ن�سيان

لكن الذكرى جبال

اجلبال رجال حاربوا قرا�سنة االأم�س

اأنا مري�س منذ االأم�س

لكن �ساأكون بخري

عندما تكونني

عندما اأكون

) امل�سدر نف�سه �س 14 (

وهو  واحل��داث��ة  الفل�شفي  البعد  وي�شتح�شر 

ير�شم �شورة مغايرة حني يقول :

على حافة الهاوية

قلبي جاهز لالأكل

غربان ) اأدجار اآالن بو ( تنعق

والن�سر يغار

رغم احلياة..رغم املوت

) امل�سدر نف�سه �س 17 (

حياة  ع��ا���س  ال���ذي  ال�شهري  ال��ك��ات��ب  نبو  اآل 

العامليني  الكتاب  اأوائ��ل  من  وكان  وال�شقاء  البوؤ�س 

فروح  اإذن   ، رزق  م�شدر  الكتابة  اعتربوا  الذين 

ق�شته احلزينة املمتزجة بالإبداع تظهر يف كتابات 

�شوداوية لالأمور  الع�شر احلديث مع وجود نظرٍة 

وهذا ما نراه حني يقول:

اأيها ال�ساعر

ال متت

فباأي قرٍب �سوف ندفنك

) امل�سدر نف�سه �س 20 (

اأغلب  على  �شت�شيطر  القامتة  ال�شورة  ه��ذه 

هذه املجموعة املميزة فها هو يف مو�شع اآخر ينتقل 

اإىل م�شهٍد هائل حني يقول :

هل اأعود

كرجل ياأتي من اآخر الليل

كرجل يدخل اإىل الغرفة الأول مرة

ال لكي اأنام قلياًل

ولكن الأموت

كما ميوت النهار

م�سلوباً على م�سابيح ال�سارع

وحيداً على البحر

مثل بوذا

منذوراً للحب

وم�سكوناً باملوت

) امل�سدر نف�سه �س 26 (

يف  اجلمع  ب�شيغة  بحديثه  ال�شاعر  وينتقل 

» حني ي�ستيقظ ال�سوء«

عبد اهلل عبد الوهاب

الباحث عن املجهول

يف اإ�شداره الوحيد بعنوان ) ل اأحد ( يقّدم لنا ال�شاعر عبد اهلل عبد الوهاب جتربته الرية مع ق�شيدة 

اأنه اكتفى بهذا الإ�شدار واختار العزلة وال�شمت ، وجمع  النر ، ورغم امتالكه جلميع الأدوات والقدرات اإل 

ديوان ) ل اأحد ( اأبعادًا فل�شفية مميزة ومتنوعة .
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اأ�شلوب خمتلف لكن فكرة املوت تتجّلى حني قال :

اجتازوا املوت

عربوا ممرات النظر

كانوا يلّوحون لنا

كانوا يحّدقون بنا

يف عيونهم غيوم �سوداء

) امل�سدر نف�سه �س 37 (

احلزينة  وال�����ش��ور  ال�����ش��وداء  الغيوم  رم��زي��ة 

املت�شائمة تتقافز من ن�س اإىل ن�س يف تعبري عن 

الإح�شا�س باملرارة والياأ�س ،يقول :

اإنني اأموت

االآخر ال يفهمني

�سرختي ارتطمت باجلدار

ومن التحديق بعيداً

يف الال مرئي

فقدت الروؤية

اإين اأعمى

) امل�سدر نف�سه �س 38 (

وتوا�شلت حتى  الكاآبة بحذافريها  لقد جتّلت 

 ) بي�شاء  اأكفان   ( بعنوان  ن�س  يف  ال��ذروة  بلغت 

يقول فيه :

دمي ي�ستعل

طيوري يف حالة غيبوبة

اأفقي يتاأرجح

املوت على بعد خطوة اأو خطوتني

واملعجزة دفنت قروناً حتت �سخرة

) امل�سدر �س 41 (

ي��روي  وك��اأن��ه  نف�شها  ال��وت��رية  على  وي��وا���ش��ل 

نظرته  عن  تعبذر  الهوى  فل�شفية  �شعرية  حكاية  

للموت ذلك القادم املجهول :

جون اأن تفهم �سيئاً

من نافذة ال�ساعر

يدخل املوت ويخرج

من دون اأن ينتظر اإجابة

) امل�سدر نف�سه �س 43 (

و ها هو يرثي الأديب الإماراتي جمعة الفريوز 

رحمه اهلل يف توا�شل اآخر مع فل�شفة املوت:

يا حّفار القبور

حذاري حذاري

فاجل�سد املمدد يف هذه احلفرة الرطبة

يف هذه احلفرة ال�سغرية

هذا النائم اجلميل

قلبه حديقة

اأ�سجارها ال�سف�ساف

وروحه فرا�سات حتوم

من فوقنا

رحل �سديق العامل

) امل�سدر نف�سه 52 (

تعبريه  يف  الدافئة  اجلمالية  اللم�شة  نالحظ 

عن فقد �شديق كبري ذو قامة اأدبية رفيعة

هذه  يف  الرئي�شية  الفكرة  اإىل  ن�شل  وحينما 

التاأويل  اأم��ام  مفتوحًا  الطريق  �شيرك  املجموعة 

حني يقول :

ال اأحد يطرق الباب

ال اأحد مير

لقد ن�سيت هيئتك

اأيها املوت

ال اأحد يطرق الباب

ما اأطيب العامل

يف غرفة

ال يطرق بابها اأحد

) امل�سدر نف�سه �س 57 (

عبد  اهلل  عبد  ياأخذنا   ، و�شيته  يكتب  وكمن 

الوهاب نحو اأفق جديد حني يقول :

يا حّفار القبور

عندما اأموت

اكتبوا على �ساهدة قربي

هنا يرقد رجل

ق�سى عمره

يحلم ويحلم

ومثل حلزون �سغري

مات

) امل�سدر نف�سه 64 (

ه��ذه اخل��ي��ب��ات والن��ت��ك��ا���ش��ات والإح��ب��اط��ات 

رمزية  ولعل  ���ش��راب  اإىل  احللم  ح��ّول��ت  املتتالية 

دونية  نظرة  وع��ن  التال�شي  ع��ن  تعرّب  احل��ل��زون 

للنهاية يف �شورة قامتة موؤملة

وكاأنه يعّرف عن ذاته قائاًل :

هو ، هو

وجهه نزل مهجور

عيناه مرافئ

يداه جماديف

وروحه قرب

هذا هو

عبد اهلل عبد الوهاب

الذي اأعرفه

الذي ال اأعرفه

) امل�سدر نف�سه �س 68 (

النظرة القا�شية نلمحها ب�شكل كبري يف مو�شٍع 

اآخر يقول فيه :

دلفت اإىل مقهى

اأ���ش��دق��اء حل�����ش��ور ج��ن��ازة ع�شفور  دع���وت 

اأحدب

مل يح�سر اأحد

يخيذل اإيل

اأنني دعوتهم

ومل يح�سر اأحد

) امل�سدر نف�سه �س 75 (

اأغلب  على  ال�����ش��وداء  التعابري  خّيمت  لقد 

الن�شو�س وقد تعّمق ال�شاعر كثريًا يف قاع الياأ�س 

والأمل مثال على ذلك :

حينما ينقل عامل النظافة

جثة احلديقة

مير�س اجلوع

ويفقد الو�سوح وعيه

) امل�سدر نف�سه �س 85 (

وبينهما ظالل  باملوت  وانتهى  باملوت  بداأ  لقد 

قامتة يف اأ�شلوب جميل حافظ فيه على األق ق�شيدة 

النر واإيقاعها اخلا�س يقول :

اأجل�س وحيداً

على �سرير الوحدة

اأ�سعل غليوين مب�سد�س

وبعيون بي�ساء

اأحّدق يف موتي اجلميل

تاركاً ورائي

كوكباً يحرتق

) ) امل�سدر نف�سه �س 89 

اإن عبد اهلل عبد الوهاب �شاحب قلم اإبداعي 

رائع وقدم لنا عرب هذه املجموعة الراقية منوذجًا 

اإىل  يعود  اأن  وناأمل  احلديث  النر  ل�شاعر  فريدًا 

ال�شاحة التي حتتاج اإىل هذه الإبداعات املميزة



نحات البوح اخلافت

ع����رب ك���ت���اب���ه امل���ث���ري )حم��ن��ة 

اأزم���ن���ة امل�����دن( ويف  ال�����ش��اع��ر يف 

والناقد  ال�شاعر  يوؤ�شر  معناه  م��ا 

اإىل  اأودن(،  )وي�شتان  الإجنليزي 

اأن اإعجابه الكبري واملميز يف ال�شعر 

ال�شوتية  ال��ن��ربة  يف  ه��و  احل��دي��ث 

عا�شقني  بني  اأن  لو  كما  احلميمة، 

يتبادلون النظرة والهم�س يف مقهى 

�شغري يرب�س على ل�شان البحر، اأي 

احل�س  عالية  بنربة  احلديث  ذلك 

اأو  �شو�شاء  دون  لكن  واحل��د���س، 

ين�شاب  �شعري  بوح  يذكر،  �شجيج 

كاملطر، خفيفا يرخي على �شواحل 

�شعرها  مت�شط  ،كال�شم�س  القلب 

وتغني ، كال�شتاء املتكئ على خا�شرة 

على  ،ق��وام��ني  ،كال�شابرين  الليل 

ال�شقاء ، ك�شهوة ال�شنابل ، كاملرايا 

اأخ���ب���اراه���ا ، ك��ال�����ش��الة  حت����دث 

اأو  بعد  ت��وؤرخ  مل  فرعونية  ،كحكاية 

�شارع ن�شفه يف رئتك ..فيما البحر 

...وم��ن  ويزجمر  ملوحته  يح�شي 

يجروؤ على تعكري �شفو البيا�س ،من 

واإذابة   ، احلروف  جلم  على  يجروؤ 

املعبدة  ال��ط��رق��ات  يف   ، الأح����الم 

اأ�شئلة،  الظنون حدائق   ، بال�شكوك 

اأباريق نوايا، اأخاديد فتنة غام�شة، 

فيما النوافذ، اأ�شاور هواء اأو اأنابيب 

،فيما  م��راي��ا  ال��ظ��ن��ون   ، عا�شفة 

الأحالم عالقة بامليادير ....... ؟؟

ال�شا�شعة  ب��احل��ي��اة  م��ق��رن��ا 

ويدل  اأخ��رى  ت��ارة  وبالأمل  بالوجع 

احلديث  ال�شاعر  )اأن  ذل��ك  على 

عندما يرفع �شوته ي�شبح دجال(.

اإذا بهذا املعنى والتعبري للناقد 

اأودن، اأح�شبني اأقدم للقارئ العزيز 

هذا ال�شاعر ال�شاب عبد اهلل حممد 

البي�شاء  و�شريرته  بنواياه  ال�شبب، 

والبوح  النربة  ذو  اأفكاره،  وبجمال 

جتربته  يف  اأي�شا  الالفت  اخلافت، 

وامل�شاركات  الأدب��ي  الإنتاج  غ��زارة 

الثقافية.

جت���رب���ة م�����ش��ح��ون��ة ب����ال����ورود 

بال�شمو�س  املت�شوفة،  واب��ت��ه��الت 

والأقمار البعيدة بالدفء وبالكلمات 

وعناق  كالقبل  ملتهبة  وبق�شائد 

طويلة  ب�شيقان  ق�شائد  الع�شاق، 

ع��ال��ي��ة و���ش��اه��ق��ة ك��ج��ب��ال ال��رم�����س. 

ق�شائد حبلى بفل�شفة �شاعر ا�شتطاع 

ال�����ش��ور وال���ش��ت��ب��دالت  ي��وظ��ف  اأن 

ال���رم���زي���ة م���ق���رن���ة ب��ال��ل��غ��ة ع��رب 

م�شتوياتها واأبعادها النف�شية.

اأحبذ  الأح��وال  كل  اأنني يف  اإل 

اأن اأقدم هذه املقولة للقارئ العزيز 

من حيث ال�شفافية وحرية الختيار 

التي  الإ�شكالية  يخفي  ول  والتعبري 

تتعلق  وال���ت���ي  ق��دمي��ا  ط��رح��ه��ا  مت 

وبالتايل  وال�����ش��ع��ر،  الفل�شفة  ب��ني 

يف  امل�شهد  اأفالطون  لنا  �شوّر  حني 

اجلمهورية(  من  الثالث  )الكتاب 

ومن املطالب الغرائبية حني طالب 

مدينته  خ����ارج  ال�����ش��ع��راء  ب��ط��رد 

الفا�شلة، باعتبار اأن هوؤلء ال�شعراء 

دائمًا يحرفون الفكر وي�شللون درب 

احلقيقة.

كثرية  براهني  ق��دم  اأف��الط��ون 

م��ن��ه��ا اإخ�������ش���اع لإغ������راء ال�����ش��ور 

اجلملة  م��ق��ارن��ة  ل��ك��ن  امل�����ش��ل��ل��ة. 

بالفكرة واأدل على ذلك ما ذهب به 

الفكرة  تلك  رمى  حني  )هايدغر( 

املده�شة )فما امليتافيزيقيا وال�شعر 

عن  للتعبري  اإن�شانيتان  �شورتان  اإل 

الوجود(

رواد  م��ن  اإم��ارات��ي  �ساعر 

ق�سيدة النرث

حممد  اهلل  عبد  ال�شاعر  ول��د 

ال�شبب عام 1965م مبدينة الرم�س 

بدولة  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  �شمال 

وهي  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 

بت�شاري�شها  تتنوع  �شغرية  مدينة 

بطبيعة جغرافية عدة منها  ومتتاز 

الرملية  وال�شهول  ال�شاهقة  اجلبال 

ويف اجلزء  النخيل،  مزارع  وكذلك 

الكبري ملنطقة الرم�س ميتد �شريط 

على  الأط�����راف  م��رام��ي  �شاحلي 

هذه  يجعل  مم��ا  ال��ع��رب��ي،  اخلليج 

املنطقة لوحة خالدة.

على  ال�شوء  نلقي  اأن  �شنحاول 

للم�شهد  وما قدمه  ال�شعري  الإنتاج 

الثقايف والأدبي عرب �شنوات الإبداع 

ول يخفى على اأحد اأن ال�شاعر عبد 

كثرية  م�شاركات  ل��ه  ال�شبب،  اهلل 

له  وكذلك  الفعاليات  عرب  وحافلة 

من الر�شيد ال�شعري ما ي�شفع له،

وما اأجنزه على ال�شعيد كتابة 

تاأليف  يف  م�شاهمته  اأو  امل��ق��الت 

عموده  كتابة  وكذلك  امل�شرحيات 

)جريدة  يف  الأ�شبوعي  ال�شحفي 

اخل��ل��ي��ج( وع�����ش��وي��ة احت���اد كتاب 

الإم�������ارات، ع��رب جمل�س  واأدب������اء 

الن�شر  ع��ن  م�����ش��ئ��وًل  اأو  الإدارة 

 .... والأدب���ي���ات  الكتب  وم��راج��ع��ة 

ي�شتخدمه  وكثيف  متميز  ن�شاط 
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بقلم / ها�سم املعلم

ال�ساعر االإماراتي 

 عبد اهلل حممد ال�سبب.

عرثت عليه بني ال�سطور مقتواًل على يد امراأة من �ساللة غجرية . . . .

)لكي حت�س بقلوب االآخرين، البد اأن متتلك قلباً اأواًل( . . . فلوبري



ل�شالح اخللطة الغرائبية )ال�شعر( 

وينره بني ال�شطور ودفتي الكتاب، 

ومالم�شة  ال�شتعال  لذة  لنا  تاركا 

اجلمر امل�شتعل بني مفا�شل احلياة.

 �ساعرية اللذة...

ه��ذا   ب���داي���ات  اإىل   رج���وع���ًا 

ال�����ش��اع��ر رمب���ا  ي��ع��ود  ب��ن��ا ال��زم��ن 

القرن  م��ن  الت�شعينات  جيل  اإىل  

وفكرا  حد�شا  به   التقيت   ، الفائت 

من  ب���دءا  الثقافية  امل��الح��ق  ع��رب  

البيان(  جلريدة  الثقايف  )امللحق 

ي���وم���ذاك ك�����ان  حت����ت  اإ����ش���راف 

اخلاجة  عارف  الإماراتي  ال�شاعر  

،  ثم  توالت الأي��ام  واإذا  به  يطل 

علينا م��رة  اأخ���رى  وب��روح وخطى 

ثابتة عرب ) امللحق الثقايف جلريدة 

اخلليج ( لكن يف  هذه  املرة اأعتقد 

قد   ال�شبب   عبداهلل   ال�شاعر  اأن  

ال�شعر  ب��ح��ور   م��ن  روح���ه  ت�شربت 

والق�شائد ، مما جعله اأكر  اتزانًا 

ل    ، والفكرة  الكلمة  بني   ، وجمال 

اأدري هل يف  ملكوت ال�شعر تت�شاوى 

القوى  اخلفية،  وترابط   املوازين 

يباغتك  من  حيث  ل  ال�شعر   لأن 

الكثري  القدر  منك  وي��اأخ��ذ   ت��دري 

م��ن  املتعة وال��ل��ذة )الأب��ي��ق��وري��ة ( 

الذي  اأبيقور  الفيل�شوف  اإىل  ن�شبة 

للحياة  ال��و���ش��ول  اإىل  ي��رن��و   ك���ان  

خا�شيتان  ولها  واملطمئنة  ال�شعيدة 

، الطماأنينة وال�شالم والتخل�س من  

غياب  الأخ��رى  واخلا�شية  اخل��وف 

حماطا  ال���ذات���ي  والك��ت��ف��اء  الأمل 

اإن  اب��ي��ق��ور)  ق���ال   . ب��الأ���ش��دق��اء 

اخلري  مقيا�س  هما  والأمل  ال�شعادة 

وال�شر ،واإن  املوت هو  نهاية اجل�شد 

والروح ولهذا ل ينبغي اأن  نرهبه.

ي���ب���وح  م��ق��ت�����ش��ب  ن�������س  يف 

ال�شاعر/ عبد اهلل ال�شبب:

 )يف امل��راآة/ يتوهج كل �شيء: 

الأخرى!  والأوجاع  والأرق/  القلق/ 

/ يف املراآة وجوه. / وجهي اأحدها/ 

والبقية اأوجهي الأخرى! / يف املراآة 

اأنا. / اأراين ل اأعرفني.(.

لقاء االأثر

ويف غفلة الأيام وتراكم الوقت 

ال�شديق  يهاتفني   ، اللقاء  ولهفة 

ال����رائ����ع ���ش��ع��ي��د اأح���م���د ال���ب���دري 

،ويربطنا مبوعد ذهبي وهو  اللقاء  

�شخ�شيا  ب��ه   جمعني  ال��ذي  الأول 

كبريا  مكانا  حجز  مقدمات  ،دون 

وح��ي��زا  اأك����ر  األ��ف��ة ب���ني  جنبات 

ق��ل��ب��ي ، ك��ي��ف ل وه����و  ال�����ش��دي��ق  

بكل  دوما  واملبادر  امل�شامل  اخلفيف 

ذل��ك  طبعا  ¸وبعد   وتوا�شع  طيبة 

ت��ك��ررت ت��ل��ك  ال��زي��ارات ���ش��واء يف 

يف  اأو  ال�شارقة  اأو  الرم�س  مدينة  

تكمن  لقاءاتنا  ،واأج��م��ل   عجمان 

للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  م��ع��ر���س  اأث��ن��اء 

ح��ول   ون��ت��ن��اق�����س  نت�شامر  ،ح��ي��ث  

اأ�شدقاء   ثلة  رفقة   واحلياة  الكتب 

متوهجني وم�شتعلني �شعريا وذهنيا 

لق�شيدة  النر .

من  خمتارة  مقاطع  يلي  فيما 

حممد  اهلل  عبد  ال�شاعر  ق�شائد 

ال�����ش��ب��ب م���ن م��ن��ج��زه وم�����ش��واره 

ال�شعري :

�سهوة ال�سنابل

) 1 (

ب��ح��ث��ت ع����ن ���س��م�����س م��ق�����س��رة، 

وعن �سهوة �سنبلة �سقطت من رحم 

البحر

والمطر ...

�سحب الن�سيان ، حتلق يف �سماء 

الذاكرة .

) 2 ( 

اأنا مل اأعد اأذكر

اأن يل نب�سا

ي��ن��ق�����س��ه ج�������س���د، وج��م��ج��م��ة ، 

ودفء امراأة.

اإين هناك ..

مازلت اأحرتق .

) 3 ( 

اأنا .. ل�ست اأنا

اأنا مل اأعد اأذكر

اأين ولدت قبل فوات االأوان

واأين مت قبل فوات االأوان

اأنا مل اأعد اأذكر �سيئا

اإين مازلت اأختنق.

مقتول.  مقتول،  مقتول،  اإين 

على يد امراأة من �ساللة غجرية

) 4 ( 

اأنا مازلت

اأبحث عن امراأة

تك�سو وريدي

بحبيبات  مو�سحة  ل��وز  ب��ورق��ة 

ال�سم�س، واأريج اليا�سمني.

بع�سق  ام��راأة.ت�����س��رن��ق��ن��ي،  ع��ن 

�سنبلة

�سقطت من �سلب الطفولة

ب���زغ���ت. م���ن رح����م ال��ب��ح��ر وال 

مطر.

) 5 (

اأن����ا، م��ازل��ت اأف��ت�����س ع��ن �سهوة 

امل����ط����ر.   م���������س����ام����ات  م�����ب�����ارك�����ة يف 

جم��م��وع��ة   ) رئ���ت���ي  يف  0)م�سهد 
�سعرية م�سرتكة 1989م

الطواف حول الذاكرة 

 )1(

على مقربة 

من م�سارب ال�سم�س 

ترت�سدين اأ�سباح الف�سول 

تت�سيدين عفاريت ال�سهول 

تتناه�سني خفافي�س القلق 

عجز 

يدب يف قافلتي 

مينعني احل�سور اإىل مدائنك 

خريف 

يتنزه يف مدائني 

يفقدين املكوث يف جثتي 

ل�ست �سوى 

مدينة اأعياها الغياب 

مدينة اأ�سناها ال�سراب

مدينة اأفناها اخلراب 

مدينة 

تفقد راأ�ساً اأّرقه ال�سوؤال

تفقد قلباً كممه املحال 

تفقد حلماً 

اغتيل خل�سة 

عند اأعتاب الظالم ... 

)الآن(،  دي�����وان  م���ن   ،)1
"امل�شار  النا�شر:  خا�س،  اإ�شدار 

ل���ل���درا����ش���ات وال����ش���ت�������ش���ارات 

 /  1  – ال�����ش��ارق��ة:  والن�شر"، 
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�س  الذاكرة"،  ح��ول  "الطواف 
)39 - 1996 م.

 

بو�سلة 

اإىل رجل 

�سجد �سهواً عند باب املق�سلة 

ُيَغِني  وب���ات  ن��ائ��م��اً،  فا�ستيقظ 

للغرق ... 

مل يعد بو�سعي االآن

املكوث طوياًل

يف مدينة حلمك

ومل تعد ال�ساعة

م�ساحة رحبة

لاللتقاء ... 

فقط .. 

دقيقة واحدة 

وي�سحبني الن�سيان اإىل حانته 

دقيقة واحدة 

ويبتهج العراء يف دمي 

فقط .. 

دقيقة واحدة 

واأنف�س العتاب عن قلبي 

دقيقة واحدة 

ونف�سُّ �سداقتنا البائ�سة 

فقط 

دقيقة با�سلة 

واأكون 

اآخر اأمراء 

بني املغرتب ... 

/ "بو�شلة"، �س )159(، من 

خا�س،  اإ�شدار  )ع�شر(،  دي��وان 

ل��ل��درا���ش��ات  "امل�شار  ال��ن��ا���ش��ر: 

ال�شارقة:  والن�شر"،  وال�شت�شارات 

م.   1997

اإفال�س 

الده�سة،  بلون  م��ا.  ام���راأة  اإىل 

بطعم اخلجل

امراأة. مع�سوقة الياأ�س، عا�سقة 

املطر ... 

 

كلنا حزين

وكل �سيء 

ياأخذنا اإىل الذهول 

 

كلنا حزين 

ح�����ني ت����رحت����ل ال�������س���م�������س م��ن 

مدارات العيون 

اإال  امل������اء  ن�����رى م����ن  وح�����ني ال 

ال�سدى 

كلنا حزين 

حني تغادرنا النجوم 

بباقات  ال��وق��ت  يتحفنا  وح��ني 

الذبول 

كلنا حزين 

حني تقتحمنا اأحالم يت�سيدها 

ال�سراب 

وحني نتداول 

ق�سائد الوعد والنزيف 

كلنا حزين 

وع�����ده  ال���ن���ب�������س  ي���ن���ق�������س  اأن 

ويرحتل 

كلنا، 

كلنا، 

كلنا حزين 

اإىل  ي����ق����ت����ادين  ������س�����يء،  وك�������ل 

اليبا�س... 

اإ�شدار  )ع�شر(،  دي��وان  من 

للدرا�شات  "امل�شار  النا�شر:  خا�س، 

ال�شارقة:  والن�شر"،  وال�شت�شارات 

1997 م. - 4 / "اإفال�س"، �س 162 

�سبب 

الأنَّ 

الأنَِّك 

الأنَِّك حُتبنَي 

الأنَِّك حُتبنَي ال�سعَر 

الأنَِّك ال�سعَر 

الأنَِّك 

الأنَّ ... 

نُّ عليَّ بِك  ماَء مَتُ الأنَّ ال�سَّ

ترتُِّب عقلِك، وترُبُت على قلبِك 

الأنَّ امل�ساء يحفني بِك 

يحتفي بي، ويحتوي احلافلة

الأنَّ النِّ�ساَء ُيْغِدْقَن عليَّ بِك 

َنْحَنني ال�سفينة  مَيْ

ويتطايرَن 

َفرا�ساٍت ودخان 

الأنَّ ... ، 

الأنَّ ... ، 

الأنَّ ... 

ِمْنُتِك، 
َ
اأ

ْنُتِك،  مَّ
َ
اأ

و ...... 

.. اآمنُت با اهلل

/ » �شبب « ، �س ) 82 (، من 

الديوان ال�شعري امل�شرك )م�شهد 

يف رئتي(، مع ال�شاعرين » ها�شم 

 ،» الع�شم  عي�شى  اأح��م��د  امل��ع��ل��م، 

اإ�شدار خا�س، النا�شر: 

امل�������������ش������ار ل�����ل�����درا������ش�����ات 

ال�شارقة:   ، والن�شر  وال�شت�شارات 

م.  1998
  

�سافرة 

واأجيء.. 

اأحمل ذاكرتي املبللة 

بال�سمت والغبار 

املدينة اآه 

وال�سمت اأنني 

	•	••	
يف ذاكرتي.. 

�سبح اأنا 

اأهوى الت�سرد 

بني �سرايني الوجع 

مارد 

اأهوى التمرد 

على قوانني الغمو�س 

راهب 

اأهوى التل�س�س 

على ثرثرة ال�سمت 

"�سحات" 
مع مرتبة اجلنون والتزاأبق 

"�سحات" 
مع �سبق االإ�سرار 

والرت�سد  

من   ،)  12  ( �س  /"�شافرة"، 

لو  )ك��م��ا  ال�شعرية"  "املختارات 
الثقافة  "وزارة  اإ�شدار  للتو(،  اأنني 

وتنمية املجتمع"، اأبوظبي: 2013 م. 

و�سوء 

لي�س 

لي�س لدي 

لي�س لدي �سيٌء 

ال �سيء لدي 

ال �سيء 

�سوى 

مق�س وم�سطرة 

وق�سا�سة 

وق�سة 

ورق�سة رقيقة 

وُرقية راقية 

لي�س لدي �سيٌء 

ال �سيء لدي 

�سوى 

رقعة �سطرجن 

.. وركعة 

على �سالمتي .. حمداً 

على �سالمتي ال�سالم 

من   ،)  54  ( �س  "و�شوء"،   /

لو  )ك��م��ا  ال�شعرية"  "املختارات 
الثقافة  "وزارة  اإ�شدار  للتو(،  اأنني 

وتنمية املجتمع"، اأبوظبي: 2013 م. 

الرم�س .. 

مدينة، ندية، مثمرة 

دمها البحر 

�سواعدها اجلبال.. 

مدينة را�سية 

�سيمتها ال�سمت

زينتها ال�سالة.. 

مدينة، �سخية، ممطرة 

بروقها الن�سوة 

رعودها اجلبال.. 

تكتحل.. 

بعنفوان النهارات

وهداأة امل�ساءات 

والن�سر اجلميل.. 

مدينة الع�سق 

وال�سعر 

و�سعائر احلياة 

مدينة املياه 

مدينة امل�سك 

والن�سك 

والن�سل العطر 

مدينة املطر 
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الرم�س .. 

حلم يرفرف يف امل�ساء 

جنمة جنيبة 

تخفق يف ال�سماء 

مدينة، نا�سعة، نا�سحة 

�سانحة، �ساحرة، �ساهرة، باهرة 

رائدة، �ساجدة، �ساهدة، �ساهقة

م����دي����ن����ة، م������دي������دة، جم����ي����دة، 

جملجلة 

خلية،  خميلة،  جميلة،  جليلة، 

خليلة، جليلة 

را�����س����خ����ة، را�����س����ي����ة، را����س���ي���ة، 

مر�سية 

ن�ساوؤها البحر 

رجالها اجلبال 

وال جدال... 

الرم�س.. 

مدينة اأم�سي 

رم�سي 

مدينة هم�سي 

مرم�سي 

مدينة قلبي

مدينة اأمي 

جدي

واأبي 

مدينة كل اأبي...

ال�����ش��ع��ري  "الديوان  م����ن 

الوطني" )اأطل�س، حيث الإمارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة(، اإ����ش���دار 

 - واأدب��اء  كتاب  "احتاد  م�شرك: 

 48  ( �س  "َمْر�شى"،   /  15
و  ال�شارقة"   - الإم��������ارات 

 – الثقافة وتنمية املجتمع  "وزارة 
اأبوظبي": 2014 م. 

راأ������س  م�����ش��ق��ط  الرم�س" 

ال�شاعر: 1965 م." / .

 

قلق 

ُمْتَعٌب 

واتاه الفراق 

ُمْتَعٌب 

وافاه ال�سقيع

حالفه الغرق 

ُمْتَعٌب 

اأ�سنته امل�سافة 

اأق�ساه البهيم 

ُمْتَعٌب 

اأخذ يرتل حلماً 

كان يقوده 

نحو ب�ساتني اجلمر 

نحو �سراديب اجلحيم 

ُمْتَعٌب 

ُمْتَعٌب 

ُمْتَعٌب، ومكلل... 

"قلق"، �س )11(، من الكتاب 
التاأبيني ال�شعري )�شالة(، اإ�شدار 

واأدب����اء  ك��ت��اب  "احتاد  م�����ش��رك: 

"وزارة  و  ال�شارقة"   - الإم����ارات 

الثقافة وتنمية 

املجتمع – اأبوظبي": 2015 م.

مثوى 

قبورنا ... بيوتنا 

بيوت اأيامنا 

ب���ي���وت اأح����الم����ن����ا، اأم���الح���ن���ا، 

اأحمالنا، 

اأعمالنا، اأعالمنا، اإعالمنا، 

واإهمالنا.. 

لديننا وديوننا

الأذاننا واآذاننا 

لعيوننا واأعياننا.. 

اإهمالنا.. 

الأ������س�����ج�����ان�����ن�����ا، واأ������س�����ج�����ارن�����ا، 

واأ�سعارنا.. 

قبورنا.. 

��ع��ارات��ن��ا،  ��ج��ارات��ن��ا، ���سِ ب��ي��وت ���سِ

اإِ�ساراتنا.. 

يف مم�سانا، ملفانا، وملّفاِتنا.. 

ب�����ي�����وت َل�����ّف�����ات�����ن�����ا، َل����َف����ت����اِت����ن����ا، 

التفاتاتنا، وَتَفلُّتاِتنا..

اختالفاتنا،  احتفاالتنا،  بيوت 

وخالفاتنا.. 

ب����ي����وت اأح������زان������ن������ا، اأوزان�������ن�������ا، 

واأوزارنا.. 

قبورنا... 

ب����ي����وت ن����زع����ات����ن����ا، ن���زاع���ات���ن���ا، 

اإذاعاتنا، اأنفا�سنا.. 

للنا�س، لالأنفا�س، ولالأعرا�س..

بيوت االأجنا�س، واالإح�سا�س.. 

ب����ي����وت ح���وا����س���ن���ا، اإح�������س���ان���ن���ا، 

ح�سناتنا، ح�ساباتنا.. 

قبورنا.. 

ب��ي��وت اح��ت��ف��االت��ن��ا، اأح��الف��ن��ا، 

اأ�سالفنا، اإفال�سنا.. 

يف اأمرنا، ُعْمرنا، وُعمراننا.. 

ب����ي����وت اأرح�����ام�����ن�����ا، رح���م���ات���ن���ا، 

ورحالتنا، يف ربوعنا.. 

بيوت اأ�سالبنا، اأن�سابنا، فلذاتنا، 

لّذاتنا، ذواتنا، وكل ما اأتانا.. 

م�����ن اأ�����س����م����ائ����ن����ا، اأ����س���م���اع���ن���ا، 

وم�سعانا.. 

قبورنا ... 

بيوت ِجدنا، وْجدنا، وجمدنا... 

بيوت اأجمادنا، واأجدادنا... 

بيوت اأج�سادنا... 

قبورنا ... 

بيوت اآمالنا،اآالمنا، اآالئنا، 

اآبائنا، اأبنائنا، واأنبائنا... 

قبورنا .. قرارنا 

نافلة اأوراقنا 

اأرزاقنا 

واأعناقنا... 

نافلة اأ�سرارنا 

اأ�سفارنا 

واإ�سرافنا... 

يف اأمرنا وُعْمرنا 

يف ُع�ْسرنا وُي�ْسرنا 

يَّ�سر هلل 

ر  ي�سَّ

 .. �َسرَّ
َ
اأ

�ِسْر، 

حبته..  يف رحمة هلل و�سُ

�ُسرَّ من راأى القرب 

و�سمت. 

ال�شعري  التاأبيني  الكتاب  من 

)�����ش����الة(، اإ�����ش����دار م�����ش��رك: 

 - الإمارات  واأدباء  كتاب  "احتاد 
 18  - الثقافة  "وزارة  ال�شارقة" و 

/ "مثوى"، �س ) 13 

اأبوظبي":   – املجتمع  وتنمية 

م.  2015
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علم الكيمياء 

وتركيب،  خوا�ص،  يدر�ص  ال��ذي  العلم  ب�أنه  الكيمي�ء  علم  يعرف 

وبنية املواد، والتحوالت التي تخ�صع له�، والط�قة التي حت�صل عليه�، اأو 

تطلقه� خالل تلك العملي�ت.

 ويتمثل التحدي الكبري يف الكيمي�ء يف الو�صول اإىل التف�صري املنطقي 

لل�صلوك املعقد للمواد، وت�صرف�ته�، و�صبب خ�ص�ئ�صه� الدائمة وقدرة 

التف�عالت الكيمي�ئية فيم� بينه� على تكوين املواد اجلديدة اأو تفكيكه�.

اأهمية الكيمياء يف حياتنا 

الغذاء  يف  • الكيمياء 
يدر�ص علم الكيمي�ء املكون�ت البيولوجية االأ�ص��صية للمواد الغذائية 

املختلفة، وهي الكربوهيدرات، والتي متثل ال�صكري�ت، والن�صوي�ت التي 

الدهون  ت�صم  التي  والليبيدات  للخالي�،  �صروريً�  كيمي�ئيً�  وق��ودًا  تعّد 

لتنعيم  ومهمًة  اخلالي�،  الأغ�صية  اأ�ص��صية  اأج��زاًء  تعّد  والتي  والزيوت، 

اإىل الربوتين�ت  وترطيب االأع�ص�ء الداخلية جل�صم االإن�ص�ن، ب�الإ�ص�فة 

التي متثل جزيئ�ت معقدة تتكون من 100 اإىل 500 نوع اأو اأكرث من اأنواع 

االأحم��ص االأمينية ال�صرورية لبنية ووظيفة اخلالي� املختلفة، كم� يهتم 

ي�صكل  فمثاًل  االإن�ص�ن،  عليه  يح�صل  الذي  الغذاء  بنوعية  الكيمي�ء  علم 

يح�صل  اأن  يجب  اأ�ص��صية  اأحم��صً�  االأمينية  االأحم��ص  من  اأن��واع   8
عليه� االإن�ص�ن من الغذاء، وت�صكل بع�ص املكون�ت غري الع�صوية ك�مل�ء، 

والفيت�مين�ت، واملع�دن جزءًا من الغذاء املتن�ولك.

ويهتم الكيمي�ئيون بتح�صني جودة، و�صالمة، وتذوق، وحفظ الطع�م، 

ب�الإ�ص�فة اإىل ال�صن�ع�ت التي ُتعنى بتطوير املنتج�ت اجلديدة وحت�صني 

طرق املع�جلة، والبحث يف امللوث�ت واملم�ر�ص�ت ال�ص�رة التي توؤثر على 

نوعية الغذاء الكيمي�ئي يف البيئة .

البيئة يف  • الكيمياء 
ي�صّكل علم الكيمي�ء �صميم الق�ص�ي� البيئية، اإذ تعّد الكيمي�ء البيئية 

العلوم  وفهم  التحليلية  الكيمي�ء  ت�صمل  التخ�ص�ص�ت  متعددة  درا�صة 

اأهمية الكيمياء يف حياتنا 

ُمهاب  مرهف الرتكماين
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البيئية املختلفة، والتي يتم من خالله� درا�صة طبيعة املواد الكيمي�ئية، 

وكيفية  البيئة،  على  امللوث  اأو  املفيد  وت�أثريه�  الكيمي�ئية  والتف�عالت 

احلف�ظ على البيئة وتنظيفه�، والعملي�ت املنتجة التي ميكن عمله� دون 

االإ�صرار به�، وعلى �صبيل املث�ل تعّد درا�صة جودة املي�ه جم�اًل مهمً� جدًا 

فهي  طبيعية،  ب�صورة  النقية  املي�ه  توجد  ال  حيث  البيئية،  الكيمي�ء  يف 

يدر�ص  الكيمي�ء  علم  ف�إن  لذا  املع�دن،  كبع�ص  مذابة  مواد  على  حتتوي 

احلمو�صة،  ودرجة  وامللوحة،  والعك�رة،  امل��ذاب،  االأك�صجني  خ�ص�ئ�ص 

امل�ئية  االأنه�ر واملحيط�ت وغريه� من امل�ص�در  والروا�صب املوجودة يف 

ملعرفة مدى ق�بلية هذه املي�ه لال�صتخدام الب�صري، وخلوه� من امللوث�ت 

ال�ص�رة، وميكن زي�دة �صالمة املي�ه مبع�جلته� من خالل اإ�ص�فة الكلور

وال�صناعة الكيميائية  • الهند�صة 
تهتم الهند�صة الكيمي�ئية بتطوير مواد اأو عملي�ت تت�صمن تف�عالت 

اأ�ص��صيني  فرعني  اإىل  وتنق�صم  التكنولوجية،  امل�صكالت  وحل  كيمي�ئية، 

وهم� التطبيق�ت ال�صن�عية، وتطوير املنتج�ت اجلديدة، وتفيد الهند�صة 

الكيمي�ئية يف العديد من ال�صن�ع�ت من خالل ابتك�ر طرق جديدة جلعل 

عملية الت�صنيع اأ�صهل، واأقل تكلفة، كم� ي�ص�رك املهند�صون الكيمي�ئيون 

وت�صغيل  تقريبً�،  امل�صتخدمة  املنتج�ت  كل  �صن�عة  على  االإ���ص��راف  يف 

مع  التع�مل  يف  ال�صالمة  اإج��راءات  وتفعيل  املع�جلة،  م�ص�نع  وت�صميم 

املواد اخلطرة،

الإن�صان ج�صم  يف  • الكيمياء 
تلعب الكيمي�ء دورًا ب�رزًا يف ج�صم االإن�ص�ن، اإذ ت�ص�رك التف�عالت 

اخلالي�  جميع  وتتكون  املختلفة،  وحرك�ته  اجل�صم،  دورة  يف  الكيمي�ئية 

من مواد كيمي�ئية، كم� ت�صرح الكيمي�ء عملي�ت عّدة يف ج�صم االإن�ص�ن 

واأدوار  التنف�ص،  وعملية  والط�قة،  للربوتين�ت  اخلالي�  اإنت�ج  ككيفية 

اأع�ص�ء اجل�صم املختلفة، ك�حلف�ظ على درجة احلمو�صة التي تعّد اإحدى 

وظ�ئف الكلى .

الزراعة يف  • الكيمياء 
والتف�عالت  ب�ملواد  يهتم  اإذ  الزراعة،  الكيمي�ء يف قط�ع  يفيد علم 

والرثوة  املح��صيل،  وحم�ية  وا�صتخدام،  ب�إنت�ج،  املرتبطة  الكيمي�ئية 

التخ�ص�ص�ت،  متعدد  جم���اًل  الزراعية  الكيمي�ء  وت�صّكل  احليوانية، 

ال��دواء  ك����إدارة  االأخ��رى  وامل��ج���الت  العلوم  من  ب�لعديد  يرتبط  وال��ذي 

اأهمية  ج��وان��ب  على  االأم��ث��ل��ة  وم��ن  اخل������ص��ة،  وال�صن�ع�ت  وال��غ��ذاء، 

واملكمالت  احل�صرية،  واملبيدات  االأ�صمدة  تطوير  الزراعة  يف  الكيمي�ء 

اللحوم واالألب�ن من الرثوة احليوانية،  اإنت�ج  الغذائية الالزمة لتح�صني 

والتكنولوجي� احليوية الزراعية.

الطب يف  • الكيمياء 
دور  كفهم  ال��ط��ب��ي  امل��ج���ل  يف  م��ه��م��ً�  دورًا  الكيمي�ء  ع��ل��م  يلعب 

وتطوير  واختب�ر  االإن�ص�ن،  ج�صم  يف  وت�أثريه�  والعق�قري  الفيت�مين�ت 

العالج�ت واالأدوية الطبية اجلديدة، واأهميته يف جم�ل الطب ال�صرعي، 

حيث يفيد علم الكيمي�ء يف الطب ال�صرعي يف العديد من االأمور كجمع 

هوي�ت  ك�صف  يف  للم�ص�همة  اجلرمية  م�صرح  يف  ُوج��دت  التي  االأدل���ة 

االأ�صخ��ص املعنيني به�، واالإج�بة عن اأ�صئلة اأخرى متعلقًة ب�صبب وكيفية 

ارتك�ب هذه اجلرمية

جمالت حياتية تدخل الكيمياء فيها :

حولن�،  تدور  التي  االأم��ور  من  العديد  تف�صري  على  الكيمي�ء  ت�ص�عد 

لذلك ميكنن� اال�صتف�دة منه� يف العديد من املج�الت، مثل :

التنظيف • يف 
وذلك يف خمتلف جم�الته كغ�صل االأطب�ق، وغ�صل املالب�ص واالأ�صطح 

وحتى  واملطّهرات  التبيي�ص  مواد  ا�صتخدام  ذلك  على  ومث�اًل  املختلفة، 

ال�ص�بون الع�دي وامل�ء.

الدواء عامل  • يف 
الفيت�مين�ت،  مثل:  الرتكيب�ت  فهم خمتلف  على  ت�ص�عد  ف�لكيمي�ء 

التي  الكمي�ت  على  احل�صول  يتم  بحيث  واالأدوي��ة،  الغذائية  واملكمالت 

من  العديد  تطوير  يف  كذلك  املن��صبة،  وب�جلرع�ت  العالج  يف  ت�ص�عد 

االأ�صن�ف العالجية الطبّية.

املطبخ • يف 
وذلك عن طريق طهو الطع�م، فهي ت�صرح التغيريات التي حت�صل 

تتعلق  التي  الظواهر  بع�ص  عن  كذلك  الطهي،  اأثن�ء  الغذائية  للمواد 

ب�لغذاء، مثل: تعفنه، وكيفّية حفظه، وكيفّية تف�عل املكّون�ت مع بع�صه� 

البع�ص.

بالبيئة املتعلقة  الأمور  • يف 
بع�ص  فهم  على  ت�ص�عد  كذلك  املختلفة،  وامللوث�ت  الغذائية  ك�ملواد 

الظواهر الطبيعّية

التف�عالت  الإج����راء  ي��وم  ك��ّل  الكيمي�ئية  امل���واد  ت�صتخدم   -

ب�جل�صم  تتعّلق  التي  االأم��ور  بع�ص  فهم  وكذلك  املختلفة،  الكيمي�ئّية 

التنّف�ص،  التي حتدث عند  التف�عالت  الكثري من  الب�صرّي، حيث هن�ك 

الهواي�ت  بع�ص  ومم�ر�صة  اجللو�ص  جم��رد  حتى  اأو  الطع�م  وت��ن���ول 

الب�صيطة . 
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 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
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Editorial
Sincere Congratulations.. 

These days coincides the anniversary of the as-
suming of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah to Rule Emirate of Ras Al Khaimah. 

The magnitude of the achievements made under 
His Highness Sheikh Saud are a source of pride, 
whether those achievements were in economic, 
tourism, educational, commercial, urban, service 
level or even other achievements.

We praise the momentous and diverse achieve-
ments through which the Emirate has become a 
business cell, because of the insightful vision and 
the wise guidance of His Highness the Ruler of Ras 
Al Khaimah. 

On this precious occasion, we extend our most 
sincere congratulations to His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, expressing our pride in 
His Highness, appreciating the extraordinary giving 
and wise leadership, and the tireless follow-up of 
His Highness, to make Emirate of Ras Al Khaimah 
more سplendor, prosper and civilized. 

May Almighty Allah protect His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, extend his age, 
direct his footsteps and uplift him with strength, 
achievements and brilliance. 

Munther Mohammed bin Shekar
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H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr 
receives win-

ners from 
Federal Na-

tional Council 
Election in Ras 

Al Khaimah
His Highness 

Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, in presence 
of H.H. Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman of the Exec-
utive Council, received the winners 
of Federal National Council Election 
from Emirate of RAK. 

His Highness affirmed during the 
meeting that was attended by Federal 
Council Elections 2019- RAK Com-
mittee Members that the parliamen-
tary experience of the UAE shapes 
the extension of the societal culture 
of the leaders. This was one of the 
vision of the Founding Father Late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
and Late Sheikh Saqr Bin Moham-
med Al Qasimi. The purpose of the 
gatherings was to discuss topics that 
concerned the society from all as-
pects. As a result, Federal National 
Council in its current form was es-
tablished. The idea of the council 
was further supported by His High-
ness President Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice-president and Prime Minister of 
UAE and Ruler of Dubai, and H.H. 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al 

Nahyan Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Force who all 
followed the Founding Fathers’ Ap-
proach and supported the parliamen-
tary experience.

During the meeting, H.H. RAK 
Ruler praised the efforts of the Feder-
al Council Committee 2019, that was 
headed by Sheikh Abdullah bin Hu-
maid bin Abdullah Al Qasimi, Chair-
man of Ras Al Khaimah Federal Na-
tional Council, FNC, Elections 2019 
Committee. The membership of the 
committee consisted of Mohammed 
Ahmed Al Kait, Amiri Court Advi-
sor, Brigadier Abdullah Khamis Al 
Hadidi, Acting General Commander 
of the RAK Police, H.E. Munther 
Mohammed bin Shaker, Director-
General of  RAK Municipality, and 
Ahmed Obaid Al Tenaiji, Director-
General of Ras Al Khaimah Antiq-
uities and Museums. The committee 
members were held the responsibili-
ties of organizing various stages of 
the electoral process in the Emirate 
of Ras Al Khaimah, this turned out 
to be a great success.  His Highness 

congratulated the representatives of 
the Emirate in the next phase of the 
council. The elected members are: 
Yousef Abdullah AL Batran Al She-
hhi, Saeed Rashid Abdullah Al Abedi 
and Ahmed Abdullah Mohamed Al 
Shehhi.  

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah motivated the elected mem-
bers to do the necessary tasks in the 
next phase in a way that supports the 
elections operations, to benefit from 
the positive outcomes of the election 
in order to advance the sense in the 
national responsibility of Emiratis.

H.H. Sheikh Saud praised the dis-
tinguished level of the electoral pro-
cess, which reflected the progress 
made in the UAE parliamentary 
experience during the implementa-
tion of their electoral campaigns. 
His Highness also praised the voters 
that followed the rules and criteria of 
the elections as they were directed. 
The candidates, reflected their great 
awareness of the requirements of the 
next phase and their keenness to con-
tribute and participate which resulted 
positively in the National Election.

Receptions of His Highness Sheikh
 Saud bin Saqr Al Qasimi
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RAK Ruler receives 
owners of outstand-
ing sports achieve-

ments  
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received a num-
ber of the Emirate’s people 
with outstanding sports 
achievements at various 
local, regional and interna-
tional levels.

During the meeting, His 
Highness the Ruler of Ras 
Al Khaimah stressed that 
the UAE leadership has al-
ways been keen to support 
and sponsor athletes in a 
way that refines their talent 
and qualifies them to com-
pete within the strongest 
sports gatherings, pointing 
out that sports transcend 
morals and reflect the pro-
gress of nations. 

His Highness Ruler of 
Ras Al Khaimah said that 
‘The great interest in the 
development and enhance-
ment of the sports sector 
and the recognition of out-
standing athletes, reflects 
the UAE’s keenness to pro-
mote its mission to encourage various 
segments of society, especially youth 
to practice in sports, spread this cul-
ture and make it a way of life. Also 
to further support People of Determi-
nation in recognition of their role and 
work to raise the level of their partici-
pation in all fields, including sports, as 
an integral component of the cohesive 
social fabric of the country.’

His Highness Sheikh Saud congrat-
ulated the athletes on their achieve-
ments, and urged them to continue 
working hard to maintain outstanding 
performance and winning the top po-
sitions in various sports competitions 
and championships. H.H. the Ruler 
also encouraged the athletes to show 
morals and noble values to achieve the 
ultimate goal of all athletes to raise the 
flag of the nation and to best represent 
the UAE in various regional and glob-

al sports forums. 
During the meeting, His Highness 

the Ruler of Ras Al Khaimah received 
Nasser Al Kas, Chairman of Ibn Majid 
Society for Folklore and Rowing and 
members of the Board of Directors; 
where this association is considered 
one of the centers concerned with the 
preservation and dissemination of tra-
ditional marine sports among the new 
generations. His Highness Ruler of 
Ras Al Khaimah also received trainer 
Mariam Al Zaabi, the first Emirati 
woman to obtain a Master Degree in 
Bodybuilding and Fitness from the In-
ternational Federation of Bodybuild-
ing Academy to be the first certified 
national trainer in this field.

His Highness also received Faisal 
Al Ghais Al Zaabi, winner of the 2018 
World Physical Strength Champion-
ship held in Finland, and the second 
place in the same tournament hosted 

by Sweden in 2019, as well as win-
ning a wide range of regional and in-
ternational medals and titles.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah also received players and 
administrators from Ras Al Khaimah 
Club for People of Determination. 
Where the players participated in sev-
eral national teams and contributed 
to achieve honorable achievements 
during the Special Olympics World 
Games hosted by the Country recent-
ly. In which the result was ten colored 
medals, including five gold, two silver 
and three bronze. 

RAK Ruler receives Leba-
nese Ambassador

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, re-
ceived Fouad Chehab Nabih Dandan, 
Ambassador of Lebanon to the UAE.
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At the meeting, H.H. 
RAK Ruler wished the 
ambassador success in 
strengthening the bonds of 
friendship between the two 
countries across different 
sectors.

His Highness, Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi 
also lauded the friendly re-
lations between the UAE 
and Lebanon, and hoped 
that these ties will help 
achieve further progress 
and prosperity for the peo-
ple of the two countries. 
The meeting was attended 
by senior officials.

RAK Ruler receives South 
Korean Ambassador

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, re-
ceived Kwon Yongwoo, Ambassador 
of South Korea to the UAE, in his pal-
ace in Saqr bin Mohammed City.

During the meeting, His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi wel-
comed Yongwoo and congratulated 
him on his recent appointment as 
South Korean Ambassador, wishing 

him luck and success in carrying out 
his duties.

His Highness RAK Ruler also 
praised the friendship between the 
UAE and South Korea. During the 
meeting, both sides discussed various 
topics related to economic develop-
ment and ways of reinforcing mutual 
cooperation between the Emirate of 
Ras Al Khaimah and South Korea. 
The Emirate hosts many South Korean 
companies and has signed many stra-
tegic partnerships with South Korean 
institutions, including the cooperation 

agreement between Sheikh Khalifa 
Specialty Hospital and the National 
Seoul University Hospital.

In 2018, Incheon National Universi-
ty in South Korea awarded His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 
an Honorary Doctorate in Econom-
ics, in recognition of His Highness 
achievements and contributions to 
Ras Al Khaimah’s economic develop-
ment, as part of his vision to diversify 
the emirate’s economy.

RAK witnessing continuous overall growth :
 H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, stated that Ras 
Al Khaimah has 
progressed from a 
center of pearl fish-
ing and trade to a 
promising economic 
destination that is 
witnessing continu-
ous overall growth.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi 
made this statement 
during his keynote 
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speech at the inaugural edition of the 
World Travel & Tourism Council, 
WTTC, Middle East & North Africa 
Leaders Forum 2019.

Held in partnership with Ras Al 
Khaimah Tourism Development Au-
thority, the forum brought together 
government agencies, industry asso-
ciations, CEOs and senior leaders of 
the top travel and tourism companies, 
experts, and media from across the re-
gion, in an effort to explore contempo-
rary issues facing the sector and dis-
cuss growth opportunities to advance 
the regional agenda.

During his speech, H.H. Ruler of 
Ras Al Khaimah pointed out that the 
need to achieve development is the 
main factor driving Ras Al Khaimah 
and the UAE in general towards a 
brighter future.

“The Founding Fathers established 

solid foundations for this country 
when they united and announced the 
birth of this young nation. We, in Ras 
Al Khaimah, are constantly striving 
for more successes and achievements, 
to turn our ambitious visions into real-
ity," His Highness said.

We are keen, in Ras Al Khaimah, 
to achieve the highest standards of 
sustainability at economic and social 
levels, in the interest of the people of 
the Emirate and rest of the country. 
Therefore, we have adopted an inte-
grated approach that has made Ras 
Al Khaimah one of the most diverse 
economies in the region, where the 
participation of all sectors does not 
exceed more than 30 percent of the 
Emirate’s gross domestic product. Ras 
Al Khaimah has achieved consider-
able progress in the tourism sector, 
doubling the number of people visit-

ing the emirate from around 400,000 
to over 1 million over the past seven 
years," His Highness added

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi further added that the Emir-
ate's development strategy is based on 
a consistent and unwavering approach, 
in which all-key sectors, including 
tourism, heavy industry, manufactur-
ing, ports and quarries are controlled 
by free zones.

The forum brings together industry 
leaders and decision-makers, such as 
ministers, senior executives and ex-
perts, to discuss various topics and re-
view issues affecting the region's tour-
ism industry, through a series of panel 
discussions. It also aims to formulate 
ideas that will support the tourism sec-
tor.

RAK Ruler opens Grove Village community shopping mall
His Highness 

Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
opened the Grove 
Village - the first 
125,000 cubic feet 
community and life-
style boutique mall 
in the Emirate.

The AED 42 mil-
lion shopping mall 
will serve as a com-
munity shopping 
destination, not only 
for the people living 
in the area, but also 
all the tourists and 
people from other emirates who 
would come to spend time at Al Qa-
wasim Corniche Area.

The opening ceremony was at-
tended by H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Executive 
Council, Sheikh Mohammed bin 

Saqr Al Qasimi, Chairman of Mas-
ter Investment Group, the mall de-
veloper, Sheikh Abdullah bin Mo-
hammed bin Saqr Al Qasimi, CEO 
of the Group, and several local of-
ficials.

The two-story retail Grove Vil-
lage features a wide range of many 
international luxury brands and 
provides varied dining, shopping 

and entertainment options, as well 
as hosting a range of community 
events. One of the critical aspects of 
this project is the ambience created 
within the development and the op-
portunity to explore the culture of 
Ras Al Khaimah. The project will 
also host children’s entertainment 
activities and a variety of exciting 
events throughout the year.
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RAK Ruler: UAE has become a center for Science & Knowledge

RAK Ruler adopts Integrated Scholarship Strategy

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, stated 
that the UAE has 
become a center 
of enlightenment 
for science and 
knowledge and 
home to excel-
lent and promi-
nent universities 
in terms of facili-
ties, administra-
tion, and human 
resources. 

“Since its estab-
lishment, the UAE has been paying 
proper attention to the development 
of human capital as a real asset for 
the progress of the nation.” H.H. 
Sheikh Saud stated while attending 
the 9th convocation ceremony for 

165 graduates - 67 from the Col-
leges of Pharmacy and 98 from the 
College Nursing - in RAK Medi-
cal and Health Sciences University, 
RAKMHSU. 

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah congratulated the gradu-

ates, saying the fruit of their studies 
and diligence will enrich their pro-
fessional career. 

Several Sheikhs, senior local of-
ficials, heads of Local Government 
Entities, as well as faculty staff and 
administrators attended the event. 

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, adopted an integrated 
scholarship strategy that provides 
students in Ras Al Khaimah with a 
wide range of local and internation-
al scholarship programs, to support 
the Emirate’s Emiratization plans 
and enable local students to achieve 
success.

The launch of the strategy is due 
to H.H. Sheikh Saud Bin Saqr Al 
Qasimi’s keenness to enhance the 
development process and improve 
the Emirate’s overall competitive-
ness, by supporting outstanding stu-
dents and teaching them academic, 
cognitive and practical skills.

Dr. Mohammed Abdul Latif Khal-
ifa, Secretary-General of the Exec-
utive Council and Director-General 
of the Sheikh Saqr Program for 
Government Excellence, said that 
the program aims to achieve the vi-
sion of Sheikh Saud to improve the 
overall competitiveness of Ras Al 
Khaimah, adding that President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan stressed that this can be 
realized in several ways, including 
supporting outstanding students 
and enabling them to complete their 
studies in prestigious universities 
and academic institutions both at 
home and abroad. Since its estab-
lishment, the program has provided 
845 scholarships.

During the 2019-2020 academic 
year, the program accredited 72 
scholarships and 64 internships, 
including 41 scholarships for un-
dergraduate students and 23 for 
master’s students. Eight scholar-
ships were also offered, five for un-
dergraduate students and three for 
master’s and doctoral students. The 
number of undergraduate graduates 
reached 399 at the end of the 2018-
2019 semester. 

The program has provided scien-
tific opportunities that educated its 
beneficiaries at world-class levels, 
to ensure their integration into the 
labor market, help them provide 
added value, and support the overall 
development of Ras Al Khaimah.
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His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, inaugu-
rated the second session of 
the “Regional Conference 
against Violence against 
Women and Children: Real-
ity and Strategies,” organized 
by Aman Centre for Women 
and Children and Hamra 
World Exhibitions and Con-
ferences.

In his speech at the start of 
the conference, H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi 
stated that supporting women 
and children and preserving 
their rights is part of the prin-
ciples of the Islamic religion, which 
encourages justice and equality be-
tween men and women and prevents 
injustice.

“We learnt from the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan that pre-
serving humanity is a higher goal that 
building civilizations and nations, and 
investing in people is the best way to 
succeed and create a decent life full 
of excellence and prosperity," he said 
while pointing out that the UAE is 
keen to continue this approach, under 
the leadership of President His High-

ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan.

His Highness Sheikh Saud affirmed 
that the development of the UAE re-
flects distinctive trends, adding that 
the country and its people have at-
tained an advanced global stature.

H.H. Ruler of Ras Al Khaimah then 
noted the decision to establish the 
Aman Centre in Ras Al Khaimah in 
2017, which reflects the strategies of 
the UAE’s leadership and made the 
country a local and regional platform 
for cooperation.

“The world is willing to help wom-

en and children at all levels, prevent 
injustice against them, and rehabilitate 
and integrate them into society, to pre-
serve their dignity and ensure their le-
gitimate rights to a decent life, as well 
as compensate them as much as pos-
sible," he added.

The two-day conference was by 
many Arab countries, including Saudi 
Arabia, Kuwait, Lebanon, Morocco, 
Tunisia, Jordan, Algeria, Egypt, Su-
dan, Iraq, Palestine and Bahrain, as 
well as many relevant international 
institutions, to discuss related issues.

His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Executive 
Council, received Sheikh Ahmed 
bin Saqr Al Qasimi Chairman of 
Ras Al Khaimah Economic Zone 
(RAKEZ), at the Amiri Diwan, to 
discuss Ras Al Khaimah Vision 
2030.

The meeting was attended by Mr. 
Rami Jallad, Executive Director of 
RAKEZ Group who highlighted 
RAKEZ’s significant role in sup-

porting the visions and initiatives 
to be introduced in order to achieve 
Ras Al Khaimah Strategy. 

During the meeting, ways of im-
proving customer service perfor-
mance and facilities for investors 
were underlined to enhance the 
Emirate’s competitiveness and to 
achieve RAK   Vision 2030.

His Highness Sheikh Mohammed 
also reviewed ways to strengthen 
joint cooperation with strategic 
partners, government entities, fed-
eral and local departments, in order 

to provide a sustainable working 
environment in accordance with the 
vision of the Wise Leadership. In 
addition, they discussed the role of 
Ras Al Khaimah in being a leading 
investment destination, a preferred 
place to live and work and a leading 
destination for visitors.

The meeting was attended by 
Sheikh Arhama bin Saud bin Khalid 
Al Qasimi, Director of Media Sec-
tion at H.H. Crown Prince Office 
and Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Khalid Al Qasimi.

RAK Ruler inaugurates second session of ‘Regional Conference 
against Violence against Women and Children’

RAK Crown Prince reviews RAKEZ's role in 
achieving RAK Vision 2030
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H.H. Sheikh Mohammed bin Saud attends the 8th 
Commencement Ceremony of AURAK

RAK Crown Prince honors Educational Excellence Award 

Under the pa-
tronage of His 
Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras 
Al Khaimah, His 
Highness Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras 
Al Khaimah and 
Chairman of the 
Executive Coun-
cil, attended the 
8th commence-
ment ceremony 
of the American 
University of 
Ras Al Khaimah, for 230 graduates 
holding both Bachelors and Master’s 
degree from different schools.

The ceremony conducted in Ras 
Al Khaimah Celebration Hall was at-
tended by Sheikh Arhama bin Saud 
bin Khalid Al Qasimi, Director of Me-
dia Section of RAK Crown Prince Of-
fice, Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Khalid Al Qasimi, H.E Mohammed 
Hassan Omran Al Shamsi, Chairman 
of the Board of Trustees of the Ameri-

can University of Ras Al Khaimah and 
several officials, directors and parents 
of the graduates. 

Professor Hassan Hamdan Al 
Alkeim President of the Ameri-
can University of Ras Al Khaimah 
said, “Today, we celebrate the great 
accomplishments that the gradu-
ates achieved, as graduating from 
the American University of Ras Al 
Khaimah, is considered as a great 
achievement in the student’s life. We 
in the University are keen to prepare 

the students to become highly edu-
cated with knowledge whose moral 
purpose is building societies. AURAK 
spares no effort in giving any type of 
support.” 

His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud along with the President 
of American University of Ras Al 
Khaimah, honored and congratulated 
the graduates and their families for 
their efforts for seeking knowledge 
that became a great success.

His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the 
Executive Council,  
praised the great role 
of Ras Al Khaimah 
Educational Excel-
lence Award in sup-
porting educational 
excellence in the 
Emirate and sponsor-
ing innovators and 
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RAK Crown Prince: Artificial Intelligence will contribute 
in achieving Leaderships’ vision for Future Foresight

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaim-
ah and Chairman of the 
Executive Council, con-
firmed that the announce-
ment of the establishment 
of “Mohammed bin Zayed 
University for Artificial 
Intelligence (AI)” will 
promote innovation in 
our country, contribute to 
achieving the objectives 
of the vision of the wise leadership 
of the country towards its vision for 
the future of human construction in 
pace with the time and meet the re-
quirements of the UAE Centennial 
Agenda 2071.

His Highness RAK Crown Prince 
said that the establishment of the 

world’s first postgraduate univer-
sity specializing in (AI) research 
reflects the vision of His Highness 
Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces 
to enable students, companies and 

governments to develop 
(AI) applications that har-
ness its potential for eco-
nomic, social development 
and serving humanity.

H.H. Crown Prince of 
Ras Al Khaimah pointed 
out that our country will 
witness in the next phase a 
big leap in the field of Ar-
tificial Intelligence, which 
will enhance the country’s 
march, chart its future to-
wards leadership in the 

field of technology and innovation 
and develop performance efficien-
cy at the government and private 
levels by utilizing the applications 
of Artificial Intelligence to develop 
knowledge and scientific thinking 
to promote the nation’s progress to-
wards the future.

talented people. Which contributes 
to the efforts exerted by the Wise 
Leadership to advance education in 
the UAE. 

This came during the annual cer-
emony organized by the Ras Al 
Khaimah Educational Excellence 
Award in its 15th session at the 
Theater of Ministry of Culture and 
Knowledge Development. 

His Highness Crown Prince of 
Ras Al Khaimah said that the award 
since its inception until now has 
been able to put its mark in the field 

of supporting excellence in the edu-
cational field by creating all the es-
sential elements to search for out-
standing and creative teachers and 
students. This increased the level 
of competition, which in turn high-
lighted the potential of the partici-
pants in the award. 

The ceremony was attended by 
Sheikh Sultan bin Jamal bin Saqr 
Al Qasimi, Director of Citizens Af-
fairs Administration at Amiri Di-
wan, Sheikh Arahma bin Saud bin 
Khalid Al Qasimi, Director of Me-

dia Section of His Highness Crown 
Prince Office, Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Khalid Al Qasimi, 
a number of educational leaders, 
heads and directors of federal and 
local authorities and dignitaries. 

There were 92 winners in this 
session who were honored by His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, accompa-
nied by Dr. Mohammed Abdul Latif 
Khalifa, Director General of the 
Sheikh Saqr Program for Govern-
ment Excellence.
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Ras Al Khaimah 
Municipality re-
vealed important 
developments in 
WETEX, the Water, 
Energy, Technology 
and Environment 
Exhibition tak-
ing place in Dubai 
from the 21st to the 
23rd of October. 
The Municipality, 
through Reem, its 
Energy Efficiency 
and Renewables 
Administration, par-
ticipated in the ex-
hibition along with 
the Public Services 
Department of Ras 
Al Khaimah.

His Excellency 
Munther Moham-
med bin Shekar, 
Director General 
of Ras Al Khaimah 
Municipality, said: 
“Ras Al Khaimah 
Government con-
siders energy ef-
ficiency and adop-
tion of renewable 
energy as impor-
tant drivers for the 
compet i t iveness 
and sustainability of our economy. 
With our Energy Efficiency and 
Renewable Energy Strategy 2040 
launched in 2018, we have already 
made significant progress towards 
improving the sustainability of Ras 
Al Khaimah. We are proud to bring 
to WETEX this year several new 
initiatives and projects to highlight. 
In accordance with the directives of 
the wise leadership, and their keen-

ness to improve all services that 
contribute to the development of 
the Emirate, we are looking through 
this exhibition to open new hori-
zons for collaboration with experts 
and leading enterprises attending 
the conference, who can add val-
ue to our developments in Ras Al 
Khaimah.”

Reem Agenda during the exhibi-
tion was full of activities and pres-
entations, where during the first 
day, Andrea Di Gregorio, Director 

of Reem presented the progress and 
achievements of the Ras Al Khaim-
ah Energy Efficiency & Renewable 
Energy Strategy 2040 and revealed 
the First Annual Report of the Strat-
egy. Followed by two presentations 
on the second day by Henrique 
Pereira, Senior Energy Services 
Manager who presented the Retro-
fit Program of the strategy, and its 
achievements and upcoming pro-
jects. In addition to an update on the 
portfolio of projects of the strategy 

Ras Al Khaimah Municipality to Showcase its Achievements 
in Energy Efficiency and Renewables at WETEX 2019
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The annual report 
shows a climate of 
collaboration, trans-
parency and account-
ability supporting im-
plementation of Ras Al 
Khaimah Strategy for 
Energy Efficiency and 
Renewables Energy.

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality released a 
progress report on the 
implementation of Ras 
Al Khaimah Energy 
Efficiency & Renewa-
bles Strategy 2040.

The report was re-
vealed as part of a presentation at 
WETEX (the annual water, en-
ergy, technology and environment 
exhibition in Dubai, organised by 
DEWA) by Mr. Andrea Di Grego-
rio, Director of the Energy Efficien-
cy & Renewables Office (Reem) of 
the Municipality. 

Notable developments were high-
lighted in the field of energy ef-
ficiency in the past year, including 
among others the issuance of Bar-
jeel, the green building regulations 

of Ras Al Khaimah addressing new 
buildings, the activation of a retrofit 
program addressing over 3,000 ex-
isting buildings, the set up of a pro-
gram for the promotion of efficient 
vehicles, and incentive measures to 
support the development of a local 
market for energy efficiency prod-
ucts and services.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shekar, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipality, 
said: “Ras Al Khaimah Govern-
ment considers energy efficiency 
and adoption of renewable energy 

as important drivers for the com-
petitiveness and sustainability of 
our economy. With our Energy Ef-
ficiency and Renewable Energy 
Strategy 2040 launched in 2018, we 
have already made significant pro-
gress towards improving the sus-
tainability of Ras Al Khaimah. The 
launch of our first annual report on 
the progress of the strategy is part 
of our efforts for wider government, 
private sector, and consumer aware-
ness of our initiatives, and confirms 
our transparent approach in provid-
ing government services.”

Ras Al Khaimah Municipality reveals Energy Efficiency & 
Renewables Strategy 2040 First Annual Report at WETEX 2019

presented by Akshay 
Datar, Senior Specialist.

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
was part of Ras Al 
Khaimah Government 
Pavilion at Sheikh Saeed 
Hall 1 at Dubai World 
Trade Center where 
visitors to the Pavilion, 
including engineers and 
consultants, were given 
the opportunity to expe-
rience Barjeel e-training 
platform.
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Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment- Public Health 
Administration, in 
cooperation with E-
Government Author-
ity in Ras Al Khaim-
ah, launched the first 
phase of smart e-ser-
vices provided to the 
customers of Public 
Health Administra-
tion in order to facili-
tate customers’ access 
to services without 
physically reaching 
customer service sec-
tion at Public Health 
Administration. 

His Excellency Munther Moham-
med bin Shekar, Director-General of 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment said during a press confer-
ence held at Al Marjan Hotel in Ras 
Al Khaimah, ‘The Municipality in 
cooperation with the E-Government 
Authority launched the first phase 
of e-services in the Public Health 
Administration at the Municipality. 
Where this phase includes five ser-
vices regarding the registration and 
updating of public health institutions 
data, the registration of food and con-
sumer products, Health certification 
and free sales certificates service, and 
electronic inspection system service.’

His Excellency pointed out that 
Public Health Administration has 
48 services that will be converted to 
e-services in cooperation with the e-
Government Authority. So that all 
Public Health Administration services 
will become e-services by the middle 
of next year. 

Shayma Al Teneiji, Director of 
Public Health Administration in Ras 
Al Khaimah Municipality Depart-
ment said that the Administration has 
launched its e-services through the 
Official Portal of Ras Al Khaimah 
Government to accelerate transac-
tions, facilitate access to services pro-
vided by the Administration, shorten 
procedures’ time and save customers’ 
efforts.

Al Teneiji pointed out that the first 

phase includes the launch of a pro-
gram for registration and updating of 
public health institutions and com-
mercial institutions supervised by the 
Public Health Administration, as well 
as the registration of food products, 
consumer and veterinary materials 
service. 

The second phase of smart e-servic-
es will be launched and will include 
the launch of health certification ser-
vice and free sales certificates. The 
third phase will be launched in No-
vember, and will include the launch of 
an electronic inspection system, which 
makes it easier for inspectors to pro-
cess electronic inspection of school 
canteens.

Al Teneiji also mentioned that the 
fourth phase will be launched in De-
cember this year. This phase includes 
the issuance of health cards and the 
release of imported cargo through the 
ports of the Emirate, and a number of 
smart services that will maintain cus-
tomer satisfaction and speedy of ser-
vices completion.

Al Teneiji stated that the administra-
tion has transformed the inspection of 
food establishments into smart elec-
tronic inspection and that the license 
of food vehicles coming from outside 
the Emirate has been linked to the 
electronic system in cooperation with 
the competent authorities in Ras Al 
Khaimah.

She explained, that Public Health 
Administration-Laboratory Section 
will be linked to the electronic inspec-

tion system, where the owner of the 
institution will be able to access his 
account to obtain the results of rou-
tine samples examination. However, if 
food samples were collected because 
of complaints or new samples of food 
products, the results are obtained 
through Pre-request to Public Health 
Department.

Al Teneiji added that the municipal-
ity has classified food establishments 
into three categories A B C. Where 
an A category institution gets fewer 
visits as an institution conforming to 
all regulations and reduces pressure 
on inspectors. She explained that the 
number of visits to an institution is de-
termined by its classification and the 
extent of their application and compli-
ance with health and environmental 
standards.

His Excellency Eng. Ahmed Al 
Sayah, Director-General of RAK E-
Government Authority (EGA), said 
that the EGA has launched e-Services 
for Public Health Administration in 
Ras Al Khaimah Municipality to serve 
the food and health institutions, manu-
facturers, distributors, and packaging 
companies in Ras Al Khaimah to com-
plete the digital transformation project 
in Ras Al Khaimah Municipality De-
partment , where two online services 
were launched. The Authority is also 
preparing to launch four e-health ser-
vices by the end of this year.

From his side, Ziad Dola, Deputy 
Director of EGA in Ras Al Khaimah, 
said that we completed the launch 

Public Health Administration launches first phase of E-services 
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Ras Al Khaimah Municipality 
hosted a consultation workshop 
to develop sustainable commu-
nity guidelines and regulations 
for the Emirate. The workshop 
was attended by numerous rep-
resentatives from federal and 
local government entities, and 
private organisations.

In his opening speech, H.E. 
Munther Mohammed bin Shek-
ar, Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality Depart-
ment stated: “Barjeel, the green 
building regulations of Ras Al 
Khaimah, were launched in 
January this year, with focus on 
new individual buildings. We are 
now exploring ways to capture 
sustainability benefits also at 
the level of the public realm and 
infrastructure. We aim not only to 
decrease energy and water demand, 
but also to enhance livability and 
economic potential of our commu-
nities, by creating attractive places 
where to live and work.”

The effort is part of the Ras Al 
Khaimah Energy Efficiency and 

Renewable Energy Strategy 2040, 
targeting 30% electricity savings, 
20% water savings, and 20% con-
tribution from renewable energy in 
the generation mix by 2040. Earlier 
this year, Ras Al Khaimah Munici-
pality had already conducted initial 
stakeholder consultation on the po-

tential opportunities to improve 
sustainability at the level of 
communities.

During the workshop, series 
of discussions took place, aim-
ing to explore different regula-
tory approaches and require-
ments, tailored to the specific 
needs of Ras Al Khaimah. H.E. 
Munther Mohammed bin Shekar 
reaffirmed that stakeholder input 
was crucial in achieving a good 
understanding of different per-
spectives and trade-offs between 
sustainability benefits and cost 
implications of the proposed 
regulatory frameworks. For this 
reason, he stated, we aim at an 
approach that is easy to imple-
ment, with focus on items with 
the highest positive impact.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar, thanked all the participating 
entities, highlighting the benefits of 
the collaborative approach that the 
Municipality is adopting in the de-
velopment of sustainable commu-
nity guidelines and regulations. 

Ras Al Khaimah Municipality takes important steps towards 
sustainability in communities

of the first phase of Pub-
lic Health Administration’s 
smart e-services through Ras 
Al Khaimah Government 
Official Portal. The customer 
must obtain an account in or-
der to access the smart pro-
gram, pay the financial fees 
and fill the product data to 
get the service. 

He added that the conver-
sion of services tinto smart 
e-services came to improve 
practices and development 
of service operations, and 
that some services and trans-
actions have been merged with each 
other to provide them in a unified 
service. He pointed out that about 30 
e-services will be provided during the 

current year, while the conversion of 
the remaining services to electronic 
ones will be completed by the middle 
of next year.

Dola explained that whenever a 

number of electronic services were 
launched, the ratio of visitors to the 
customer service centre will be re-
duced by 30%, as a result of their reli-
ance on the use of smart e-services.
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Ras Al Khaimah Mu-
nicipality conducted a 
Future Foresight Train-
ing at RAK-Award for 
Educational Excellence 
– Emirates Islamic Bank 
Building.  

Dr. Ali Ghanem Al 
Taweel talked about the 
future foresight, which 
aims at introducing par-
ticipants to the impor-
tance of forward-looking 
and its impact on institu-
tions, countries and in-
dividuals. Dr. Al Taweel 
highlighted the require-
ments and indicators of 
foresight criterion included 
in the Fourth Generation System, as 
well as aimed at promoting the con-
cept of forward-looking and ways to 
build future scenarios and ways im-
plemented by strategic planning and 
linked with the themes of innovation 
and training to read the variables in a 

scientific way. 
The course was attended by Corpo-

rate Development Expert, members 
of Future Foresight Standard Team, 
representatives from Administrations 
& Sections, leaders of Innovation and 
Strategy Standards as well as Univer-
sity Trainees at the department. The 

participation of University Trainees 
comes in line with the responsibility 
of the Department towards the Com-
munity and its Academic Partners to 
enhance the achievements of all par-
ties and achieve interdependent and 
common achievements that rise to fu-
ture aspirations.

A delegation from Kalba 
Municipality visited Ras Al 
Khaimah Municipality Depart-
ment- Public Health Adminis-
tration- Laboratories Section. 
The aim of the visit is to ex-
change experiences and learn 
about the mechanism of work 
in the laboratories section of 
Ras Al Khaimah Municipality 
Department, regarding labora-
tory tests, devices and modern 
technologies.

The delegation toured the 
laboratory to see the mecha-
nism of receiving, classifying 
samples, evaluation, physical 
analysis and the mechanism of 
chemical tests. The tour concluded 
with a visit to the microbiological lab-

oratory and learning about the meth-
ods used for microbiological tests.

At the end of the tour, the visiting 

delegation extended their appreciation 
to Public Health Administration for 
the valuable tour. 

Future Foresight at RAK Municipality

A delegation from Kalba Municipality visits Ras Al Khaimah 
Municipality Department
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World Food Day at RAK Municipality 

Public Health Administration celebrates World Handwashing Day

On 16 October each year, the 
world celebrates World Food Day, 
a day proclaimed by Food and Ag-
riculture Organization of the Unit-
ed Nations (FAO), which is widely 
celebrated by many other food se-
curity organizations, including the 
World Food Program (WFP). Ras 
Al Khaimah Municipality Depart-
ment-Public Health Administra-
tion in cooperation with Al Rahma 
Charity Association organized an 
event to mark this day. 

World Food Day aims to raise 
public awareness of the suffering 
of the world’s hungry and under-
nourished, and to encourage people 
around the world to take measures 
to fight hunger, FAO has launched 
this year’s Hashtag, titled # Elimi-
nating-Hunger.

Since the campaign includes 
Hashtag #Eliminating-Hunger and 

is intended for those in need, Public 
Health Administration in coopera-
tion with several entities distributed 
healthy meals to the workers at the 
Administration and at Al Rahma 
Charity Association, where the 
meals were provided by Master Ca-

tering and Barakat Juice Company. 
Both Ras Al Khaimah Hospital and 
Dr. Nutrition Centre provided tests 
and advices on the importance of 
Health Nutrition.  Dr. Nutrition also 
distributed healthy food samples 
and discount coupons.

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department- 
Public Health Admin-
istration, celebrated 
World Handwashing 
Day which falls on 15 
October each year. A 
team from Health Edu-
cation Unit visited both 
International School of 
Choueifat and Panda 
Nursery, aiming to edu-
cate students on proper 
ways of washing hands 
through workshops, 
video presentation and 
Puppet Show that explains and il-
lustrates how to wash our hands and 
why we should wash them.

The event also included painting 
and coloring a World Handwash-
ing Day painting to raise awareness 

of the need for hygiene to prevent 
disease and saving lives. The im-
portance of hand hygiene for health 
practitioners to prevent transmis-
sion of infection inside and outside 
health facilities was also highlight-
ed.

Laboratories Section demonstrat-
ed a real life example by examin-
ing the aerobic bacteria found by 
on children’s hands before and af-
ter washing them to increase their 
awareness of the importance of 
Hands Hygiene.
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Ras Al Khaimah Municipality Department or-
ganized a field visit to the Dubai Electricity and 
Water Authority (DEWA) in order to learn about 
the best practices in the fields of innovation, ser-
vice development and innovative work environ-
ment.

A number of employees represented the Depart-
ment from Corporate Communication Office, In-
novation Team and Future Foresight Team. The 
visit comes within the framework of the continu-
ous efforts of the Municipality to raise awareness 
about the importance of innovation and its belief 
in the role of innovation in the development of 
municipal services in order to improve customer 
service.

During the visit, the team reviewed the structure and mecha-
nisms of Innovation Management in DEWA as well as the 
objectives of Innovation Management stemming from the 
National Innovation Strategy.  The team was also briefed on 

the innovation tools adopted by the DEWA as well as Afkar 
System, through which the employees’ innovative ideas are 
submitted.

At the end of the valuable visit, the two sides exchanged 
commemorative shields in a step to enhance cooperation and 
exchange of experiences for the benefit of both sides.

Field visit to DEWA

‘Your Health Matters’ at RAK Municipality Department

RAK Municipality celebrates Teachers Day

Ras Al Khaimah Municipality Department- 
Human Resources Section organized an aware-
ness campaign entitled ‘Your Health Matters’ 
aimed at completing the former campaign on 
Employees health care and awareness by as-
sessing the risks in their public and professional 
lives while providing them with the necessary 
advices. Most importantly, the campaign cov-
ered topics such as the importance of checking 
eyes and teeth and help the employees to pre-
vent and early detect chronic diseases.

The campaign included a healthy message 
from HSE Administration and Risk Manage-
ment focusing on employees health and how 
to prevent them from various diseases, also 
to aware employees of health alerts and how to 
reduce and control them. Such campaigns will be held 

periodically and deal with several topics, after obtaining 
employees opinions, analysing their feedback of current 
campaign and identifying their current and future needs.

Coinciding with Teachers Day, Ras Al Khaimah 
Municipality Department visited several schools in 
recognition of teachers and their active role in the 
upbringing of generations. A teacher is considered 
the basic building block in society and he contributes 
significantly to the process of social and intellectual 
construction for future generations, considering that 
his role through the teaching profession is the cor-
nerstone of the development process of the Country.

Therefore, a delegation from Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department-Corporate Communication 
Office visited several schools to pay tribute to the 
Teachers and their valuable rule in upbringing future 
generations. 
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P.O. BOX 215061, DUBAI – UAE
Phone : +971 4 802 0100
FAX : +971 4 885 0449

E-mail: secretary@canpack.com
CAN PACK MIDDLE EAST LLC

We Extend Our Highest Congratulations    
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 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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Protecting your Health & 
Environment. Get the best of 
Integrated Pest Management

 Services

PESTMAN® Pest Management Services 
Pest control, Anti Termite & Fumigation

Old Customs Building, Qawasim Corniche Road
Next to Old RAK Fish Market,

Ras AL-Khaimah, United Arab Emirates
Ph: 07 23 52 517
Fax: 07 23 52 518

Mob: 050 37 37 276
Email: doctor@pestmanservices.com

HACCP & food safety

Office No 513, Churchill Towers, Business Bay. P.O Box: 117398, Dubai - UAE. 
Tel : +971 4 5525715 , Email : mail@lcgtrading.net
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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

 Emirates Marble, Ajman 3363 ,UAE
 Tel : +971 6 74 80 693 / Fax: +971 6 74 80 854

 info@emiratesmarbleuae.com
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Tel: |  +971 7 243 1411
Mob | +917 50 4310088

P.O.Box : 6555 - RAK,UAE.
Location:  Rasalkhaimah City , UAE .
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206, Opal Tower, Burj Khalifa Blvd, Business 
Bay, P. O. Box : 55535, Dubai, UAE

PHONE NUMBER
+971 4 5542733

EMAIL
info@ajmsglobal.com

AJMS provide comprehensive and factual 
consulting experience in which our clients are 
equipped to make informed decisions and 
grow their business which results in larger 
value-creation for stakeholders and employ-
ees empowerment. Our wealth of experience 
in the local market coupled with our internation-
al network of associate firms can help us in our 
endeavor to serve your business needs.



 العدد: 510 - 11/ 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

49

نوافذ

m u n r a k a e

48

 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

تعتبر "میتس لالستشارات اإلداریة" شركة رائدة في تقدیم الخدمات االستشاریة 
للشركات الصغیرة والمتوسطة في المنطقة 

وتشمل خدمات المحاسبة والدراسات االستراتیجة لنطویر الخدمات وزیادة االرباح 
باالضافة الى االستشارات المتعلقة بعملیات البیع والدمج 

میتس ھي عضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم الشركات الصغیرة والمتوسطة .
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 President Of United Arab Emirates    
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 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

48

PO Box 476242, Dubai, UAE 
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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

Welcome to WebBeds, home to some of 
the global travel industry’s best loved and 
fastest-growing accommodation providers

Media City / Dubai - UAE
 PO Box 502115 
Shatha Tower / Level 32 / Suite 3210-3216
Tel:+971 4 5676300 
 https :www.webbeds.com
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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
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Hamdan Street, Al Badie Tower, Level 2-3
  P.O. Box 229, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel : +971-2-6322344
Fax : +971-2-6345284
E-mail : info@albadie.com

Al Badie Group
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        Handasiyah FZ LLC 
Dubai Science Park, HQ Complex, Office 702N

Tel : 04-3688491
Fax : 04-3614492

Email : info@handasiyah.com
P.O. Box 393145

Dubai, UAE
www.handasiyah.ae

 Al Gurg Fosroc
  P.O Box 657, 215 Community Street, Nad 

  Al Hamar Road, , United Arab Emirates
  Tel : +971 4 203 9699
  Fax: +971 4 285 4188

    Email: agf@fosroc.com
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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

 
 وإلى مقام صاحب السمو

 

 الشیخ محمد بن زاید آل نھیان
 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجمیع المقیمین على أرضھا الطیبة

Universal Trading Company LLC 
Khalifa Str., Shabeeb Al Dhaheri Bldg, First Floor 
P.O. Box 4399, Abu Dhabi , United Arab Emirates
Email : info@ugc.ae
Tel : +971 2 6335331
Fax : +971 2 6211957 
Website : www.ugc.ae 
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