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

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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�سيد املوقف

 

تطور  من  العامل  يف  مايحدث  يواكب  اأن  الإن�شان  على  احلديث  الع�شر  فر�س  لقد 

جتددها  اإن   بل   ، بقوة  نف�شها  بفر�س  تكتفي  ل  التي  احلديثة  املخرتعات  عرب  وتقدم 

وتطورها يثري الده�شة من جهة ، ويوؤكد �شرورة املتابعة علمياً واأكادميياً وابتكارياً،  ولئن 

كان من عمليات توليد الأفكار : الع�شف الذهني ، اخلريطة الذهنية ، ولعب الأدوار ، 

واخليال و الت�شور ، والتفكري العك�شي ، والت�شاوؤلت ، والفرتا�شات ، وقبعات التفكري 

ال�شت ، والتحدث مع الآخرين ... اإلخ 

فاإن الطريق اإىل البتكار يف اأية جهة يعمل بها الإن�شان هو طريق الت�شميم وطريق 

الإرادة لتحقيق النجاح والو�شول اإىل الهدف املطلوب .

مما تقدم يطرح ال�شوؤال نف�شه : هل من �شعوبات ؟ اأو هل من عوائق ؟ ل اأعتقد اأن 

الإجابة عن ال�شوؤال معقدة ، طاملا اأكد الباحثون و الدار�شون وذوو اخلربة ، اأن الأهم هو 

امل�شاركة يف ذلك عرب اإميان را�شخ بعدم الثبات يف املكان والنظر اإىل مابعد الأفق ، فلكل 

عقدة حل ، والبتكار �شيد املوفق لإيجاد احللول .

بعدما تقدم جندد التاأكيد على تنمية التفكري الإبداعي لتجاوز منط العمل املاألوف 

اإىل م�شاحات اأكرث عمقًا واأكرث جّدة وابتكارًا .

منذر حممد بن �سكر

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة و ويل عهده 

ي�شهدان اختتام مهرجان حممد بن زايد للهجن العربية الأ�شيلة ال�شوان 2019

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ه��د 

�شقر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 

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

اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى 

حممد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 

بن �شعود بن �شقر القا�شمي 

اخل��ي��م��ة   راأ�������س  ع��ه��د  ويل 

مهرجان  فعاليات  اختتام 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

اآل نهيان ل�شباقات  بن زايد 

الهجن ال�شوان 2019 » 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأك����د 

ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة اأن 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ه��رج��ان 

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

الهجن  ل�����ش��ب��اق��ات  ن��ه��ي��ان 

العربية يعد اأحد اأهم املهرجانات الرتاثية 

الدعم  بف�شل  اخلليجي  امل�شتوى  على 

به من �شاحب  ال��ذي يحظى  ال��احم��دود 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

اإحياء  باأهمية  �شموه  اإميانا من   ، امل�شلحة 

ت���راث الآب����اء والج�����داد واحل��ف��اظ على 

التقدم  اأم��ام  الإم��ارات��ي  ال�شعبي  امل��وروث 

الإم���ارات  دول��ة  ت�شهدها  التي  واحل��داث��ة 

ب�شكل مت�شارع.

ال�شيخ  ���ش��م��و  م��ت��اب��ع��ة  ���ش��م��وه  وث��م��ن 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 

الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 

اأبناء  ل�شباقات الهجن يف الدولة وت�شجيع 

الدولة على امل�شاركة يف املهرجانات داخل 

وخارج الدولة.

املنظمة  اللجنة  دور  �شموه  ثمن  كما 

ل��ل��م��ه��رج��ان يف م��ي��دان ال�����ش��وان ب��راأ���س 

اخل��ي��م��ة لإجن����اح امل��ه��رج��ان ل��ه��ذا ال��ع��ام 

اأ�شوة بالأعوام ال�شابقة مهنئا جميع ماك 

الهجن الفائزين بالأ�شواط الرئي�شية و�شط 

واجلماهري  امل��اك  م��ن  كبرية  احتفالية 

احل��ا���ش��رة م��ع خ��ت��ام م��ه��رج��ان �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد للهجن.

�شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وت���وج 

ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د راأ�����س 

الرئي�شية  بالأ�شواط  الفائزين  اخليمة، 

ا�شتطاعت  حيث  كبرية  احتفالية  و�شط 

الكتبي  غدير  بن  را�شد  “باركلني” حلمد 
الأول  الرئي�شي  ال�شوط  نامو�س  تك�شب  اأن 

مليون   +3 املفتوح  �شيف احلول  وحتلق مع 

درهم بعد اأن قطعت م�شافة ال�شوط بزمن 

قدره 12:40:5 .

» هملولة«  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وج���اءت يف 

بزمن قدره  العامري  ملحمد م�شلم قنزول 

الثالث  امل��رك��ز  يف  وو���ش��ل��ت   ،12:41:6
“زعفرانة” ملحمد �شلطان مرخان الكتبي 

بزمن قدره 12:42:6 .

واخلا�س  الثاين  الرئي�شي  ال�شوط  ويف 

بندقية2+  واجل��ائ��زة  امل��ف��ت��وح  ب��ال��زم��ول 

“�شام�س”  مع  املوعد  ك��ان  دره��م  مليون 

املركز  ليك�شب  اجلنيبي  خمي�س  ملحفوظ 

املركز  تاركا   ،12:53:5 قدره  بزمن  الأول 

طنطاوي  اأن��ور  ملدحت   » لل�شهم  ل�»  الثاين 

ثالثا  وو���ش��ل   ،12:54:7 ق���دره  وب��زم��ن 

بتوقيت  النيادي  �شعيد  “�شاهني” حلميد 
قدره 13:05:1، ويف ال�شوط الثالث و�شيف 

الحت��ادي��ة«   « ت�شدرت  املحليات  احل��ول 

ال�شوط  م��راح��ل  ال��ن��ي��ادي  �شعيد  حلميد 

ان  بعد  والنامو�س  الول  املركز  حمققة 

 ،12:45:8 ق���دره  ب��زم��ن  امل�شافة  اأن��ه��ت 

“ميا�شة”  ال���ث���اين  امل���رك���ز  يف  وج�����اءت 

قدره  وبزمن  الظاهري  حمودة  بن  لفرج 

و�شلت  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ويف   ،12:46:6
»ال�شاخمة« لعي�شى علي املن�شوري وبزمن 

واآخر  الرابع  ال�شوط  ويف   ،12:46:9 قدره 

اأ�شواط املهرجان انت�شر » ممتاز « ملحمد 

مناف�شيه  على  الكتبي  م��رخ��ان  �شلطان 

اأن  بعد  املحليات  الزمول  بندقية  ليحرز 

 ،13:03:2 ق���دره  بتوقيت  امل�شافة  قطع 

وجاء يف املركز الثاين » الهايل « ملو�شى 

عبدالعزيز املو�شى وبزمن قدره 13:05:8، 

وو�شل ثالثا “م�شلي” حلمد حممد بي�شان 

العجمي وبتوقيت قدره 13:09:4 .

راأ�س  عهد  ويل  �شمو  اأ�شاد  جانبه  من 
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اخل��ي��م��ة مب���ك���ارم ���ش��اح��ب 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

ل�شباقات  امل�شلحة  للقوات 

يف  الأ�شيلة  العربية  الهجن 

�شموه  مكرمة  مثمنا  الدولة 

�شاحب  م��ه��رج��ان  ب��رع��اي��ة 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

ل�شباقات  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

الهجن ال�شوان 2019

ح�������ش���ر م���ن���اف�������ش���ات 

املهرجان.. ال�شيخ �شقر بن 

القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 

بن  �شقر  بن  جمال  وال�شيخ 

رئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شلطان 

اللجنة العليا املنظمة ل�شباق 

اخليمة  راأ������س  يف  ال��ه��ج��ن 

جمال  ب��ن  �شلطان  وال�شيخ 

مدير  القا�شمي  �شقر  ب��ن 

يف  املواطنني  ���ش��وؤون  اإدارة 

ال���دي���وان الأم�����ريي ب��راأ���س 

بن  اأرحمه  وال�شيخ  اخليمة 

القا�شمي  خ��ال��د  ب��ن  �شعود 

م��دي��ر ال��ق�����ش��م الإع���ام���ي 

راأ���س  عهد  ويل  �شمو  ملكتب 

بن  حممد  وال�شيخ  اخليمة 

القا�شمي  خ��ال��د  ب��ن  �شعود 

بن  جمال  بن  �شقر  وال�شيخ 

رئي�س  نائب  القا�شمي  �شقر 

يف  الهجن  ل�شباق  املنظمة  العليا  اللجنة 

جمال  ب��ن  حممد  وال�شيخ  اخليمة  راأ����س 

امل�شوؤولني  من  وع��دد  القا�شمي  �شقر  بن 

وجمهور  القبائل  واأب��ن��اء  الهجن  وم��اك 

�شباقات  ريا�شة  ومتابعي  كبري من حمبي 

التعاون  جمل�س  ودول  الدولة  من  الهجن 

اخلليجي.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���دم ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر بن 

رئي�س  نائب  القا�شمي  بن  بن �شقر  جمال 

يف  الهجن  ل�شباق  املنظمة  العليا  اللجنة 

راأ�س اخليمة بال�شكر اجلزيل اإىل �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

الذي  والهتمام  الكبري  للدعم   ، امل�شلحة 

وتوجيهاته  الرتاثية،  الريا�شة  هذه  تلقاه 

ويحظى  ع��ام،  كل  املهرجان  ه��ذا  باإقامة 

حتت�شن  التي  القبائل  اأب��ن��اء  خاله  م��ن 

املهرجان.

ل�شاحب  اجلزيل  بال�شكر  تقدم  كما 

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

اخليمة  راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 

، على الهتمام الكبري ب�شباقات الهجن يف 

ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  اخليمة،  راأ�س  اإمارة 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد 

عهد راأ�س اخليمة الدائمة لها، وقربه من 

املاك.

اأن  وامل�شمرون  الهجن  م��اك  واأك���د 

ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  مهرجان �شاحب 

زايد اآل نهيان ل�شباقات الهجن يف ال�شوان 

الدولة ودول  عيد �شنوي لأهل الرتاث من 

يتناف�شوا  لكي  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

على النامو�س.
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اأك������د ���ش��اح��ب 

ال�شمو ال�شيخ �شعود 

القا�شمي  �شقر  بن 

ع�������ش���و امل���ج���ل�������س 

راأ�س  حاكم  الأعلى 

دول��ة  اأن  اخل��ي��م��ة، 

الإم������ارات ب��ق��ي��ادة 

����ش���اح���ب ال�����ش��م��و 

بن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 

زايد اآل نهيان رئي�س 

“حفظه  ال����دول����ة 

وبتوجيهات  اهلل” 

اأخيه �شاحب ال�شمو 

ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 

الدولة  رئي�س  نائب 

رئ����ي���������س جم��ل�����س 

دبي  ال��وزراء حاكم 

ودع��م  اهلل«  »رع���اه 

����ش���اح���ب ال�����ش��م��و 

ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

ويل  نهيان  اآل  زايد 

نائب  اأبوظبي  عهد 

ال���ق���ائ���د الأع����ل����ى 

امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات 

اأ�شبحت قبلة لعلوم 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل ووج��ه��ة 

لن���ط���اق ال��ت��غ��ي��ري 

الإي��ج��اب��ي ال��ه��ادف 

اإىل خري الب�شرية وم�شلحتها.

ال�شيخ حممد  ا�شتقبال �شموه بح�شور �شمو  جاء ذلك خال 

معايل  اخليمة،  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن 

العلوم  �شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة دولة م�شوؤولة عن ملف 

املتقدمة قائد الفريق العلمي مل�شبار الأمل، وتوقيع �شموهما على 

القطعة الأخرية من امل�شبار والتي ت�شكل اجلزء اخلارجي الأخري 

الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اأ�شماء  وحتمل  منه، 

اأولياء  تواقيع �شمو  اإىل جانب  الإم��ارات، وتواقيع �شموهم  حكام 

العهود، وتتزين بعبارة: “ قوة الأمل تخت�شر امل�شافة بني الأر�س 

وال�شماء “، يف تعبري عن الر�شالة الإن�شانية ال�شامية التي حتملها 

مل�شتقبل  الإم���ارات  دول��ة 

الإن�شان والعامل.

ال�شمو  وعرب �شاحب 

راأ���س اخليمة عن  حاكم 

باأبناء  واع��ت��زازه  فخره 

وب���ن���ات ال���وط���ن ال��ذي��ن 

ا���ش��ت��ط��اع��وا اإجن�����از “ 

“ يف وقت  م�شبار الأم��ل 

للجميع  ليثبتوا  قيا�شي 

اأب��ن��اء زاي��د ق��ادرون  اأن 

م�شرية  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى 

والإجنازات،  النجاحات 

له  امل��غ��ف��ور  ط��م��وح  واأن 

�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 

اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ قد حتقق ب�شواعد وعقول اإماراتية 

�شابة قادرة على خو�س غمار التحديات واخلروج منها منت�شرة 

بعزمية �شلبة واإرادة ل تلني.

اإن  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 

الذي   “ الأم��ل  م�شبار   “ املريخ  ل�شتك�شاف  الإم���ارات  م�شروع 

�شينطلق اإىل كوكب املريخ يف يوليو 2020، ي�شكل خطوة حمورية 

�شمن م�شرية الإمارات الرامية اإىل تطوير قطاع الف�شاء وركيزة 

اأ�شا�شية يف م�شرية ال�شتعداد للخم�شني عاما املقبلة، واأداة مهمة 

ل�شناعة امل�شتقبل وتطوير املعرفة الب�شرية.

حاكم راأ�س اخليمة وويل عهده يوقعان على القطعة الأخرية من »م�شبار الأمل«
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�شعود بن �شقر ي�شتقبل قائد كلية الدفاع الوطني ومنت�شبي الدورة ال�شابعة

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 

ال�������ش���ي���خ ����ش���ع���ود ب����ن ���ش��ق��ر 

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

اخليمة يف  راأ�س  حاكم  الأعلى 

بن  »�شقر  �شموه مبدينة  ق�شر 

الركن  اللواء  �شعادة  حممد«، 

ط���ي���ار ر����ش���اد حم��م��د ���ش��امل 

ال��دف��اع  كلية  ق��ائ��د  ال�����ش��ع��دي، 

ال��وط��ن��ي وال���وف���د امل���راف���ق له 

يف  ال�شابعة  ال���دورة  ومنت�شبي 

الكلية.

ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأ�����ش����اد 

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

ال��ذي  امل��ح��وري  ب��ال��دور  اللقاء 

الوطني  ال��دف��اع  كلية  به  تقوم 

ال��ت��ي ت��ع��د ���ش��رح��ًا اأك��ادمي��ي��ًا 

مرموقًا ي�شهم يف احلفاظ على 

املكانة الدولية الرفيعة للقوات 

املهارات  �شقل  عرب  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة 

ال�شرتاتيجية والع�شكرية للكوادر الوطنية 

وامل�شتجدات  املت�شارعة  املتطلبات  ملواكبة 

احلا�شلة يف هذا املجال، ف�شًا عن دورها 

ال�شرتاتيجي  ال��ف��ك��ر  لتطوير  كمن�شة 

والدرا�شات الأمنية املتقدمة.

و�شدد �شموه على اأهمية اإعداد وتاأهيل 

واملدنية  الع�شكرية  الإماراتية  القيادات 

ورفع قدراتهم على حتديد وتقييم حتديات 

وفهم  وال��دويل،  والإقليمي  الوطني  الأم��ن 

م��وارد  وتوظيف  اإدارة  ومتطلبات  اأ�ش�س 

الوطنية  امل�شالح  حماية  اأجل  من  الدولة 

والعمل على تعزيز تواجد الإمارات الفعال 

يف كافة املحافل.

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وح��ث 

ال����دورة  منت�شبي  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر  ب��ن 

ال�شابعة على اجلد والجتهاد واملثابرة يف 

التح�شيل العلمي لتحقيق اأق�شى ا�شتفادة 

مبا ميكنهم من الإ�شهام يف نه�شة الوطن 

الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  وحتقيق  ورفعته 

وتطلعات دولة الإمارات الهادفة اإىل تعزيز 

الظروف  مع  التعاطي  يف  املتكامل  نهجها 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وت��ر���ش��ي��خ من���وذج 

تتبناه  الذي  امل�شتدامة  التنمية 

الأم��ن��ي��ة  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

وال�شيا�شية والقت�شادية.

وع�����رب ����ش���م���وه ع����ن ف��خ��ره 

الكاملة  وثقته  الإم��ارات  ب�شباب 

يف قدرتهم على ال�شطاع بكل 

يلقى على عاتقهم من مهام  ما 

عتاد  اأنهم  موؤكدًا  وم�شوؤوليات، 

للم�شتقبل  وذخ���ريت���ه  ال��وط��ن 

الأ�شيلة  الثوابت  من  انطاقًا 

ال���ت���ي ي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا امل��ج��ت��م��ع 

ال��ولء  يف  واملتمثلة  الإم���ارات���ي 

حول  واللتفاف  العزيز  للوطن 

تاألو  ال��ت��ي ل  امل��ع��ط��اءة  ق��ي��ادت��ه 

وتبذل  �شعبها،  خدمة  يف  جهدًا 

�شبل  لتوفري  املتوا�شلة  اجلهود 

ال�شابة  ل��اأج��ي��ال  كافة  ال��دع��م 

حتقيق  نحو  ودفعها  بالعلم  ت�شليحها  بغية 

يف  ي�شهم  مبا  املعريف  التقدم  من  املزيد 

املحافل  جميع  يف  ال��دول��ة  مكانة  اإع���اء 

والأو�شاط.

م���ن ج��ان��ب��ه��م اأع�����رب اأع�����ش��اء وف��د 

ال�شمو  بلقاء �شاحب  �شعادتهم  الكلية عن 

ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، موؤكدين 

وطموحات  اأه��داف  حتقيق  على  احلر�س 

و�شون  ال��وط��ن  خلدمة  وتوظيفها  الكلية 

مكت�شباته.

لي�شل  املقبل  يوليو  �شينطلق يف م�شاره  الذي  امل�شبار  وي�شهم 

اإىل كوكب املريخ يف فرباير 2021 بالتزامن مع احتفالت الدولة 

الأ�شئلة  من  لعدد  علمية  اإج��اب��ات  تقدمي  يف  الذهبي،  بيوبيلها 

البحثية املهمة.

�شابقة  فقط  �شنوات   6 « خال  الأم��ل  م�شبار   « اإجن��از  ويعد 

علمية وتقنية، اإذ ميثل م�شروع بناء م�شبار متكامل لاإر�شال اإىل 

الكوكب الأحمر مهمة اأ�شعب 5 مرات من ت�شميم وبناء الأقمار 

ال�شطناعية التي تدور حول الأر�س، كونه �شيعمل يف ظروف غري 

اعتيادية، اأهمها بيئة كوكب املريخ الفريدة، واملهمة العلمية التي 

ينجزها ورحلة الو�شول من الأر�س اإىل مدار املريخ، اإ�شافة اإىل 

ير�شد  �شنوات  اأرب��ع  ملدة  الكوكب  مدار  يف  امل�شبار  ثبات  حتدي 

خالها البيانات العلمية.

150 مهند�شا  الذي يتكون من   » الأمل  » م�شبار  وجنح فريق 

حتقيق  يف  ال��دول��ة  وبنات  اأب��ن��اء  من  وباحثة  وباحثا  ومهند�شة 

منجزات جديدة يف الكفاءة والت�شميم وباللتزام مبيزانية تعد 

الأقل مقارنة مب�شروعات مماثلة، ومتكن من اإ�شراك اأكرث من 60 

األف طالب ومعلم واأكادميي يف الربامج التثقيفية والتعليمية التي 

عمل عليها الفريق.
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حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل �سفري �إيطاليا

ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

�شقر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 

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

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف 

ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن 

لينري،  نيقول  �شعادة  حممد، 

�شفري جمهورية اإيطاليا لدى 

ال��دول��ة، ال��ذي ق��دم لل�شام 

ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه  على 

مهام عمله اجلديد.

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ورح���ب 

ب�شعادة  اخليمة  راأ���س  حاكم 

التوفيق  له  متمنيًا  ال�شفري، 

اأداء مهام عمله  والنجاح يف 

اأوا�شر  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا 

التعاون امل�شرتك بني البلدين 

خمتلف  ع��ل��ى  ال�����ش��دي��ق��ني 

ال�شعد.

بعاقات  �شموه  واأ���ش��اد 

دول��ة  تربط  التي  ال�شداقة 

اإيطاليا  وجمهورية  الإمارات 

���ش��اأن��ه��ا حتقيق  م���ن  وال���ت���ي 

والرخاء  التقدم  من  املزيد 

لل�شعبني.

�شعادة  عرب  جانبه،  من 

�شكره  بالغ  عن  لينري  نيقول 

ال�شمو  ل�شاحب  وت��ق��دي��ره 

ال�شيافة  ك��رم  على  اخليمة  راأ���س  حاكم 

العاقات  على  مثنيًا  ال�شتقبال،  وح�شن 

ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط بني 

البلدين.

حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل �سفري رو�ند�

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 

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

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

هاتيجيكا  اإمي��ان��وي��ل  �شعادة  حممد،  ب��ن 

�شفري جمهورية رواندا لدى الدولة، الذي 

ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شام  قدم 

مهام عمله.

راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ورح���ب 

اخليمة ب�شعادة ال�شفري، متمنيًا له التوفيق 

ي�شهم  مبا  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح 

بني  امل�شرتك  التعاون  اأوا���ش��ر  تعزيز  يف 

البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

التي  ال�شداقة  بعاقات  �شموه  واأ�شاد 

روان��دا  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  تربط 

والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من التقدم 

والرخاء لل�شعبني.

اإمي��ان��وي��ل  ���ش��ع��ادة  ع��رب  جانبها،  م��ن 

ه��ات��ي��ج��ي��ك��ا ع���ن ب��ال��غ ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره 

على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 

مثنيًا  ال�شتقبال،  وح�شن  ال�شيافة  كرم 

التي  القوية  ال�شرتاتيجية  العاقات  على 

تربط بني البلدين.

ا�شتقبالت �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
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�سعود بن �سقر ي�ستقبل 

قن�سل عام غانا

ال�شمو  �شاحب   ا�شتقبل 

�شقر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 

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

اخليمة   راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى 

يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر 

�شاماتا  �شعادة  حممد،  ب��ن 

القن�شل  ب���وك���اري،  جيفتي 

العام جلمهورية غانا، والوفد 

املرافق لها.

ال�شمو  �شاحب  ون��اق�����س 

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

 - ال��ع��ام  القن�شل  ���ش��ع��ادة 

خ���ال ال��ل��ق��اء - ج��م��ل��ة من 

املوا�شيع الهادفة اإىل تعزيز العاقات بني 

العديد  يف  غانا  وجمهورية  اخليمة  راأ���س 

من املجالت.

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأكد 

التي  العاقات  عمق  على  القا�شمي  �شقر 

غانا  بجمهورية  الإم�����ارات  دول���ة  ت��رب��ط 

والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من التقدم 

والرخاء لل�شعبني.

�شاماتا  ���ش��ع��ادة  ع���ربت  جانبها  م��ن 

جيفتي بوكاري عن بالغ �شكرها وتقديرها 

على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 

م�شيدة  ال�شتقبال،  وح�شن  ال�شيافة  كرم 

التي  ال��ق��وي��ة  ال�شرتاتيجية  ب��ال��ع��اق��ات 

تربط بني دولة الإمارات وجمهورية غانا.

�سعود بن �سقر ي�ستقبل �ملوظفني 

�مل�ساركني يف برنامج �لتبادل 

�حلكومي بني ر�أ�س �خليمة ومدينة 

“بري�ستول” الربيطانية
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

الأعلى  املجل�س  القا�شمي، ع�شو  بن �شقر 

حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه مبدينة 

املوظفني  من  جمموعة  حممد،  بن  �شقر 

احلكومي  التبادل  برنامج  يف  امل�شاركني 

»بري�شتول«  وم��دي��ن��ة  اخليمة  راأ����س  ب��ني 

الربيطانية املُنظم من قبل موؤ�ش�شة ال�شيخ 

�شعود بن �شقر القا�شمي لبحوث ال�شيا�شة 

العامة.

واأك����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ����س 

اخل��ي��م��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه ال�����ش��راك��ات 

على  نفٍع  من  به  تعود  وم��ا  ال�شرتاتيجية 

رفدهم  عرب  وذل��ك  كافة  بها  امل�شاركني 

على  تعيينهم  التي  وامل��ع��ارف  ب��اخل��ربات 

الأمثل  النحو  على  عملهم  مبهام  القيام 

عن  وال��ت��ع��رف  الط����اع  م��ن  ومتكينهم 

املمار�شات  اأف�شل  اإىل  كثب 

العمل  يف  املتبعة  والأ�شاليب 

احلكومي.

ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأ����ش���اد 

�شقر  ب���ن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ 

ال��ق��ا���ش��م��ي ب��ت��ن��وع جم���الت 

ال���ربن���ام���ج وال����ت����ي ت�����ش��م��ل 

خم���ت���ل���ف ج����وان����ب ال��ع��م��ل 

احلكومي وذلك يف ظل رغبة 

اأف�شل  راأ�س اخليمة يف اتباع 

مبا  واأحدثها  احلوكمة  نظم 

التنمية  ا�شرتاتيجية  يدعم 

ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ط��وي��ر 

الإمارة على خمتلف ال�شعد.
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ومت���ن���ى ���ش��م��وه ال��ت��وف��ي��ق 

ل��ل��م��وظ��ف��ني امل�������ش���ارك���ني يف 

ال����ربن����ام����ج خ�����ال امل��رح��ل��ة 

اإث����راء  يف  ي�شهم  مب��ا  امل��ق��ب��ل��ة 

وت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف 

راأ����س اخل��ي��م��ة، داع��ي��ًا اإي��اه��م 

من  اكت�شبوه  م��ا  تطبيق  اإىل 

الربنامج  ف��رتة  خ��ربات ط��وال 

التي  الإيجابية  التجارب  ونقل 

لوها اإىل اأقرانهم يف العمل  ح�شّ

لتعم الفائدة على اجلميع.

وُي�����ش��ّك��ل ب��رن��ام��ج ال��ت��ب��ادل 

راأ�����س اخليمة  ب��ني  احل��ك��وم��ي 

ال��ذي  “بري�شتول”،  وم��دي��ن��ة 

ط����ل����ق ب��ت��وج��ي��ه��ات ورع���اي���ة 
ُ
اأ

�شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

اإىل  ت��ه��دف  معرفية  من�شة  القا�شمي، 

الإ�شهام يف اإعداد قادة امل�شتقبل، وتزويد 

واجل��ه��ات  ال��دوائ��ر  خمتلف  يف  العاملني 

العملية  باخلربات  الإم��ارة  يف  احلكومية 

من خال التدريب مع نظرائهم يف اململكة 

املتقدمة  التقنيات  على  لاطاع  املتحدة 

اإدارة وتنفيذ  واأحدث الأ�شاليب املتبعة يف 

العمل احلكومي ب�شكل فعال ودقيق ي�شمن 

احلكومية  وال�شيا�شات  الأج��ن��دات  تنفيذ 

ويدعم قدرة الإمارة على حتقيق اأهدافها 

على  التنموية  وخططها  ال�شرتاتيجية 

املديني القريب والبعيد.

حاكم ر�أ�س �خليمة : توفري �لدعم 

للأعمال �لفنية �ملحلية وللقائمني 

عليها يعزز �مل�سهد �لإبد�عي يف 

الدولة

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب   اأك���د 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 

حاكم راأ�س اخليمة، اأن توفري �شبل الدعم 

املختلفة لاأعمال الفنية املحلية وللقائمني 

عليها من �شاأنه تعزيز امل�شهد الإبداعي يف 

الدولة ورفده بعوامل النجاح والزدهار.

�شموه  يف  ا�شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

ق�شره يف مدينة “�شقر بن حممد” فريق 

عمل م�شل�شل اإماراتي يتم ت�شوير م�شاهده 

الفنان  بح�شور  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  يف 

عبداهلل زيد وعدد من الفنانني امل�شاركني 

يف العمل.

�سعود بن �سقر ي�سكر �جلهات 

�مل�ساركة يف تنظيم �حتفال ر�أ�س 

�خليمة بالعام �جلديد

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وجه 

�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 

اخليمة،  راأ�س  حاكم  الأعلى 

ال�شكر اإىل اجلهات والأفراد 

كافة الذين �شاهموا يف جناح 

احتفالت راأ�س اخليمة بليلة 

ال��ت��ي   2020 ال�����ش��ن��ة  راأ������س 

الإمارة على جزيرة  نظمتها 

امل���رج���ان ب��ح�����ش��ور اأع����داد 

كبرية من ال�شائحني والزوار 

الذين حر�شوا على احل�شور 

الدولة  اأرج���اء  خمتلف  م��ن 

والعامل ملتابعة احلدث الذي 

خاله  م��ن  الإم����ارة  متيزت 

لتعزز  املا�شية  الأع���وام  يف 
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مكانتها كوجهة �شياحية واعدة.

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

اخليمة بالتعاون التام والعمل بروح الفريق 

واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  بني  الواحد 

هذه  يف  وامل��ت��ط��وع��ني  العمل  وف���رق  ك��اف��ة 

حتقيق  يف  اأ�شهم  والذي  الكبرية  الفعالية 

مبا  القيا�شية  الأرق��ام  من  املزيد  الإم��ارة 

يثبت قدرة اأبناء راأ�س اخليمة على حتقيق 

الإجناز تلو الآخر وموا�شلة النجاحات التي 

ت�شهدها الإمارة يف خمتلف القطاعات.

ال�شنة  راأ����س  احتفالية  �شهدت  وق��د 

تر�شيخ  �شبيل  يف  جديدة  خطوة   ،2020
اختيارها  مت  ال��ت��ي  اخليمة  راأ����س  مكانة 

للعام  اخلليجية  لل�شياحة  عا�شمة  موؤخرًا 

اإجن���ازًا  الإم����ارة  حققت  حيث   ،2020
قيا�شيني  رق��م��ني  ت�شجيلها  م��ع  تاريخيًا 

“غيني�س لاأرقام القيا�شية”  جديدين يف 

عن فئتي اأكرب عدد من الطائرات من دون 

النارية  الألعاب  لإطاق  امل�شتخدمة  طيار 

الألعاب  واأطول �شال من  واحد،  يف وقت 

القيا�شية  الأرق���ام  ع��دد  لريتفع  النارية، 

التي �شجلتها عرو�س الألعاب النارية التي 

اأرق��ام  خم�شة  اإىل  اخليمة  راأ���س  نظمتها 

قيا�شية جديدة خال ثاث �شنوات فقط.

حممد بن �شعود يتفقد املخترب اجلنائي يف �شرطة راأ�س اخليمة

ال�شيخ  ���ش��م��و  ت��ف��ق��د 

حم���م���د ب����ن ����ش���ع���ود ب��ن 

���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 

رئي�س  اخليمة  راأ�س  عهد 

امل���ج���ل�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 

امل���خ���ت���رب اجل���ن���ائ���ي يف 

ل�شرطة  العامة  القيادة 

بح�شور  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 

بن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء 

علوان النعيمي قائد عام 

���ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة 

اأحمد  امل�شت�شار  و�شعادة 

رئي�س  اخل��اط��ري  حممد 

دائ����رة امل��ح��اك��م ب��راأ���س 

اخليمة و�شعادة امل�شت�شار 

ح�����ش��ن حم��ي��م��د ال��ن��ائ��ب 

و�شعادة  ل��اإم��ارة  ال��ع��ام 

املحامي  مالك  اآل  اأحمد  را�شد  امل�شت�شار 

العام للنيابة الكلية والعميد عبداهلل خمي�س 

احل��دي��دي ن��ائ��ب ق��ائ��د ع��ام �شرطة راأ���س 

اخليمة واملدراء العامني، ومدراء الإدارات 

وعدد من �شباط �شرطة راأ�س اخليمة.

التفقدية  زي��ارت��ه  خ��ال  �شموه  واط��ل��ع 

املخترب  ل��ت��ط��وي��ر  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ع��ل��ى 

راأ���س  ب�شرطة  ال�شرعي  وال��ط��ب  اجلنائي 

اخليمة التي جاءت بدعم مبا�شر من �شموه 

والتي �شت�شكل اإ�شافة نوعية للقيادة العامة 

الدوؤوبة  ل�شرطة راأ�س اخليمة يف م�شاعيها 

2021، والأه��داف  لتحقيق روؤي��ة الإم��ارات 

تعزيز  يف  الداخلية  ل��وزارة  الإ�شرتاتيجية 

الأمن والأمان واإ�شعاد املتعاملني باخلدمات 

املقدمة.

النعيمي  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي  ال��ل��واء  وث��م��ن 

ال�شيخ  ال�شمو  الدعم املتوا�شل من �شاحب 

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 

الأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة وامل��ت��اب��ع��ة 

امل�شتمرة من قبل �شمو ويل العهد، للقيادة 

العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة على ال�شعيدين 

املعنوي واملادي مما �شاهم يف و�شولها اإىل 

ما و�شلت اإليه اليوم من تقدم لفت وتقدمي 

ب�شورة  ال�شرطي  الأداء  م�شتويات  اأعلى 

ع�شرية  �شرطية  موؤ�ش�شة  منها  جعلت 

ال�شاملة  للتنمية  ركيزة  الأم��ن  من  جتعل 

بني  الطماأنينة  وبث  الإم��ارة  تعي�شها  التي 

روؤية  مع  يتما�شى  مبا  واملقيمني  املواطنني 

اأف�شل  من  واحدة  الدولة  جعل  يف   2021
دول العامل يف جمال الأمن والأمان واإ�شعاد 

املجتمع.

ل�شرطةراأ�س  العام  القائد  وا�شتعر�س 

راأ���س  ل�شرطة  ال��ري��ادي��ة  النتائج  اخليمة 

اخل��ي��م��ة يف ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س الأخ���رية 

واجلنائية  الأمنية  الأ�شعدة  خمتلف  على 

كانت  م��ا  التي  والإ�شرتاتيجية  وامل��روري��ة 

لتتحقق لول هذا الدعم واملتابعة امل�شتمرة 

اأن  اإىل  م�شريا  الر�شيدة،  القيادة  قبل  من 

املخترب اجلنائي بات اليوم مزودا باأحدث 

الب�شرية  وال��ك��وادر  والتجهيزات  امل��ع��دات 

املوؤهلة، القادرة على اأداء املهام املوكلة اإليه 
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شتقبل ذياب بن حممد بن زايد

ا����ش���ت���ق���ب���ل ���ش��م��و 

ال�شيخ حممد بن �شعود 

بن �شقر القا�شمي ويل 

عهد راأ�س اخليمة �شمو 

ال�شيخ ذياب بن حممد 

ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 

دي��وان ويل عهد  رئي�س 

اأبوظبي.

ال��ل��ق��اء  خ����ال  مت 

ت�����ب�����ادل الأح�����ادي�����ث 

الأخ����وي����ة وال��ت��ب��اح��ث 

مل���ا ف��ي��ه خ���ري ال��وط��ن 

واملواطن.

ح�شر اللقاء ال�شيخ 

بن  جمال  ب��ن  �شلطان 

مدير  القا�شمي  �شقر 

اإدارة �شوؤون املواطنني يف الديوان الأمريي 

�شعود  بن  اأرحمه  وال�شيخ  اخليمة  براأ�س 

بن خالد القا�شمي مدير الق�شم الإعامي 

ملكتب �شمو ويل عهد راأ�س اخليمة ومعايل 

رئي�س  ال��زع��اب��ي  بوعتابه  حممد  جا�شم 

دائرة املالية باأبوظبي ومعايل فاح حممد 

الأحبابي رئي�س دائرة البلديات والنقل يف 

اأبوظبي وعدد من امل�شوؤولني.

والكفاءة  الدقة واجلودة  بدرجة عالية من 

والفاعلية وفق اأعلى املعايري العاملية يف هذا 

املجال.

العامة  ال��ق��ي��ادة  اع���ت���زام  اإىل  ول��ف��ت 

اأول  وعقد  تنظيم  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة 

الإم��ارة  يف  ال�شرعي  للطب  عاملي  موؤمتر 

خ��رباء  �شي�شت�شيف  املقبل،  ال��ع��ام  اأوائ���ل 

وخم��ت�����ش��ني م���ن خم��ت��ل��ف ب���ل���دان ال��ع��امل 

العلوم  وط��ب  اجلنائي  املخترب  جم��ال  يف 

ال�شرعية.

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �شمو  ق��ام  ث��م 

اأق�شام  خالها  من  تفقد  ميدانية  بجولة 

ووحدات املخترب اجلنائي والطب ال�شرعي 

عام  ق��ائ��د  ا�شتعر�س  حيث  امل�شتحدثة، 

املخترب  لتطوير  الأوىل  املرحلة  ال�شرطة 

اجل��ن��ائ��ي وال��ط��ب ال�����ش��رع��ي ال��ت��ي ب���داأت 

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  قبل  م��ن  بتوجيه 

وحظيت  اأ�شهر  �شتة  قبل  القا�شمي  �شعود 

من  ابتداء  �شموه  من  الدعم  اأ�شكال  بكافة 

و�شع اخلطط والأفكار التطويرية له و�شول 

بوابة  تعترب  التي  املرحلة  هذه  اجن��از  اإىل 

العبور ملراحل تطويرية م�شتقبلية للمخترب .

ت�شمنت  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  اأن  واأو����ش���ح 

املخترب  وتزويد  احلالية  الأجهزة  حتديث 

باأحدث  اخليمة  راأ���س  �شرطة  يف  اجلنائي 

واملعايري  املوا�شفات  اأعلى  وف��ق  الأج��ه��زة 

جديدة  ومعامل  خمتربات  واإن�شاء  العاملية 

وتعيني كوادر فنية وعلمية متخ�ش�شة ومد 

والتعاقد مع �شركات عاملية  الغازات  �شبكة 

لتوريد املواد امل�شتخدمة يف املخترب وهو ما 

وفر الوقت واجلهد و�شاهم يف تعزيز الدقة 

يف العمل بالإ�شافة اإىل اإن�شاء عيادة املراأة 

والطفل وو�شع اللبنة الأوىل للح�شول على 

�شهادات اجلودة العاملية “ الأيزو “ وتوفري 

جمهر متطور ملخترب احلرائق .

راأ����س  ل�شرطة  ال��ع��ام،  ال��ق��ائ��د  واأك����د 

للمرحلة  ت�شور  و�شع  مت  اأن��ه  على  اخليمة 

املخترب  لتطوير  امل���دى  ق�����ش��رية  ال��ث��ان��ي��ة 

جديدة  م�شرحة  اإن�����ش��اء  ت�شمل  اجلنائي 

الوراثية  الب�شمة  وح��دة  وتطوير  حديثة 

اجلنائية  امل��خ��ت��ربات  يف  اجل���ودة  وت��اأك��ي��د 

الإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر  ع��ن  ف�شا 

مبينا   ، اجلنائية  املختربات  يف  املعلوماتي 

تت�شمن  امل��دى  طويلة  الثالثة  املرحلة  اأن 

الهيكل  وتطوير  جديدة  خمتربات  اإ�شافة 

العلمي  التدريب  على  والرتكيز  الإداري 

والعملي والنفتاح على املجتمع الدويل مما 

�شيكون له دور يف حتقيق الأهداف املتوقعة 

والطب  املعامل  من  باملئة   50 ح�شول  يف 

نهاية  م��ع  اجل���ودة  �شهادة  على  ال�شرعي 

هذه  على  بالكامل  وح�شوله  املقبل  العام 

ال�شهادة مع نهاية العام 2021.

راف���ق ���ش��م��وه... ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 

اإدارة  م��دي��ر  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ج��م��ال 

�شوؤون املواطنني يف الديوان الأمريي براأ�س 

�شعود بن خالد  اأرحمه بن  وال�شيخ  اخليمة 

ملكتب  الإع��ام��ي  الق�شم  مدير  القا�شمي 

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

بن �شعود بن خالد القا�شمي.
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شهد اختتام بطولة 

حتدي الذراعني يف ن�شختها الأوىل

وح�شور  ب��رع��اي��ة 

ال�����ش��ي��خ حممد  ���ش��م��و 

ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود  ب��ن 

عهد  ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي 

اأ�شدل   ، اخليمة  راأ�س 

���ش��ال��ة  يف  ال�������ش���ت���ار 

املنطقة التعليمية على 

مناف�شات بطولة راأ�س 

اخل���ي���م���ة مل�����ش��ارع��ة 

ن�شختها  يف  الذراعني 

واملخ�ش�شة  الأوىل 

ل���ل���م���واط���ن���ني و���ش��ط 

اأج�����واء م��ث��رية خ��ال 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الأدوار 

ل��ل��ت��ت��وي��ج ب���امل���راك���ز 

الأوىل يف 4 اأوزان هي 

و90+  و90  و80   70
جمموع  بلغت  وال��ت��ي 

ج����وائ����زه����ا ن���ح���و 5 

مايني درهم.

فعاليات  وب����داأت 

ال������ي������وم اخل���ت���ام���ي 

احلفل  راع��ي  بو�شول 

وع���������زف ال�������ش���ام 

ال��وط��ن��ي ث��م اأق��ي��م��ت 

اجل������ولت ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

على  �شموه  وح��ر���س  املختلفة  الأوزان  يف 

الأوىل يف كل فئة  باملراكز  الفائزين  تتويج 

والتقاط ال�شورة التذكارية مع املتوجني.

عادل  من  تذكارية  هدية  �شموه  وتلقى 

للفنون  اآ�شيا  غرب  احت��اد  رئي�س  ال���واوان، 

القتالية املختلطة.

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �شمو  واأ���ش��اد 

واهتمامها  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  باهتمام 

ال��دول��ة  اإن  وق���ال  وال��ري��ا���ش��ة..  بال�شباب 

يف  ال�شباب  ق���درات  تنمية  على  حري�شة 

و�شغل  مواهبهم  و�شقل  امل��ج��الت  ك��اف��ة 

ويوؤهلهم  يفيدهم  مب��ا  ف��راغ��ه��م  اأوق����ات 

التي  والتنمية  التطور  م�شرية  يف  لا�شهام 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  الدولة  ت�شهدها 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب 

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

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

ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 

نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

�شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 

القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 

راأ�����س اخل��ي��م��ة واخ��وان��ه��م اأ���ش��ح��اب 

حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 

الإمارات.

واأ�شاف �شموه اإن ا�شت�شاقة راأ�س 

الذراعني  م�شارعة  لبطولة  اخليمة 

القيادة  ت��وج��ه��ات  م��ع  مت�شقة  ت��اأت��ي 

ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  الر�شيدة 

ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 

اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

خا�شا  اهتماما  ال�شباب  ي��ويل  ال��ذي 

الوطن  م�شتقبل  ميثلون  اأنهم  باعتبار 

الزاهر.

تعترب  البطولة  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 

املجال  يف  الإم���ارة  ل�شجل  واإ�شافة  نوعية 

ال��ري��ا���ش��ي وت��ع��زز م��ك��ان��ت��ه��ا ودوره�����ا يف 

فر�شة  كانت  اأنها  جانب  اإىل  املجال  هذا 

بهذا  وجتمعهم  ال�شباب  للتقاء  اجتماعية 

جيدة  اأج��واء  اأ�شفت  حيث  الكبري،  العدد 

اأ�شر الاعبني امل�شاركني  من خال تواجد 

واأ�شدقائهم.

الذراعني  م�شارعة   “ �شموه..  وق��ال 

بطولة فيها جهد وحتمل وحتتاج اإىل �شرب 
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وع��زمي��ة  واإرادة  وق���وة 

القيم  ه��ذه  تعزز  وه��ي 

كبريا  جناحا  وحققت 

وح���ظ���ي���ت مب�����ش��ارك��ة 

وا������ش�����ع�����ة وح���������ش����ور 

اأن  يوؤكد  ما  جماهريي 

لها مكانة و�شعبية«.

وهناأ �شمو ويل عهد 

املتوجني  اخليمة  راأ���س 

ملن  اأوف���ر  ومت��ن��ى حظا 

احل���ظ..  يحالفهم  مل 

وقال �شموه اإن الريا�شة 

فالكل  ف��ي��ه��ا  لخ��ا���ش��ر 

اأن���ه تقدم  ف��ائ��ز ط��امل��ا 

وحر�س على امل�شاركة.

واخ����ت����ت����م ���ش��م��وه 

ولكل  املنظمة  للجنة  ال�شكر  مقدما  حديثه 

اجلهات التي �شاعدت على جناح البطولة.

املعلم  مو�شى  حممد  ح�شل  ذلك  اإىل 

ت�شعني  فوق  وزن  فئة  يف  الأول  املركز  على 

 200 ومبلغ  البطولة  لقب  على  وح�شل  كغ 

األف درهم.. فيما حل حمد خلفان ال�شحي 

ثانيا يف الفئة ذاتها وطال حممد العامري 

ثالثا.

باملركز  امل��ح��رزي  خلفان  علي  وت���وج 

الأول يف فئة وزن 70 كغ وجاء في�شل حممد 

الدهماين  �شيف  وعلي  ثانيا  املن�شوري 

ثالثا.

�شيف  حممد  نال  كغ   80 وزن  فئة  ويف 

�شعيد  واإب��راه��ي��م  الأول  امل��رك��ز  ال�شحي 

احلب�شي ثانيا ومعاذ �شعيد احلب�شي ثالثا.

كغ   90 وزن  فئة  الأول يف  املركز  وك��ان 

وج��اء  الأغب�س  حممد  ح�شن  ن�شيب  م��ن 

اأحمد غامن عبداهلل غامن ثانيا وفي�شل زيد 

ال�شحي ثالثا.

�شلطان  ال�شيخ  البطولة  ختام  ح�شر 

اإدارة  مدير  القا�شمي  �شقر  بن  جمال  بن 

�شوؤون املواطنني يف الديوان الأمريي براأ�س 

اأرحمه بن �شعود بن خالد  اخليمة وال�شيخ 

ملكتب  الإع��ام��ي  الق�شم  مدير  القا�شمي 

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

من  وع��دد  القا�شمي  خالد  ب��ن  �شعود  ب��ن 

امل�شوؤولني وجمهور كبري من حمبي ومتابعي 

ريا�شة الذراعني وكمال الأج�شام.

م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن اأح��م��د ب��ن دروي�����س 

البارز  للحدث  والهتمام  والرعاية  الدعم 

م��ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود بن 

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

اخلتامي  اليوم  ح�شور  على  �شموه  وحر�س 

و�شط  الفائزين  وتتويج  املناف�شات  ملتابعة 

الكبرية  واملتابعة  والتحدي  الإث��ارة  اأج��واء 

مدرجات  بها  غ�شت  التي  اجلماهري  من 

املنطقة التعليمية.

واأكد اأن النجاح الافت للن�شخة الأوىل 

الإ�شافة  ميثل  الذي  للواقع  الطريق  ميهد 

القوية لتميز الإمارة يف ا�شت�شافة وتنظيم 

جعلها  ما  املختلفة،  الريا�شية  الفعاليات 

العالية  الإمكانات  بف�شل  �شياحية  واجهة 

والبنية التحتية املمتازة.

الفئات  من  الكبري  بالتجاوب  واأ���ش��اد 

املرتبطة  الأمور  عن  وال�شتف�شار  ال�شبابية 

ما  بامل�شاركة،  اخلا�شة  واللوائح  بال�شباق 

عرب  كما  باحلدث،  الهتمام  درجة  يعك�س 

مع  جتاوبت  التي  للموؤ�ش�شات  تقديره  عن 

باجلهود  وامل�شاهمة  بالرعاية  احل��دي��ث 

يف  امل�شرفة  وال�شورة  النجاح  عززت  التي 

فعاليتي الفتتاح واخلتام.

 - للبطولة  املنظمة  اللجنة  وك��ان��ت 

اأحمد يو�شف بن دروي�س وع�شوية  برئا�شة 

خالد النقبي و�شعيد جمعة الغي�س وفي�شل 

الغي�س وريا�س نعيم من�شق البطولة - بذلت 

وترتيب  للبطولة  الرتويج  يف  كبرية  جهودا 

جانب  اإىل  والإداري���ة،  الفنية  الإج���راءات 

املراكز  يف  مكثفة  اإعامية  حملة  اط��اق 

الإم���ارة  يف  املختلفة  والأم��اك��ن  التجارية 

ال�شباب  وحتفيز  ال��ب��ارز  للحدث  للرتويج 

التجهيزات  ع��ن  ف�شا  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 

الطبية املتكاملة من بينها الطائرة الطبية 

كليفاند،  م�شت�شفى  من  الطبي  وال��ك��ادر 

ف�شا عن �شيارتي ا�شعاف.

للبطولة  الكبرية  الرتتيبات  وقوبلت 

والتنظيم بالإ�شادة والتقدير من امل�شاركني 

الذين عربوا عن امتنانهم لتوجيهات �شمو 

الأج���واء  بتهيئة  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل 

ب��اجل��وائ��ز  وحت��ف��ي��زه��م  للنجاح  امل��ح��ف��زة 

املالية الكبرية والتي و�شعت احلدث كاأغلى 

يوؤكد  م��ا  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  البطولت 

التميز الكبري للدولة يف تنظيم وا�شت�شافة 

الفعاليات الريا�شية املختلفة.
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حممد بن �شعود القا�شمي ي�شتقبل امل�شاركني يف بطولة راأ�س اخليمة مل�شارعة الذراعني

ا�ش����تقبل 

ال�ش����يخ  �شمو 

حم���������م���������د 

ب�����ن ����ش���ع���ود 

ب������ن ���ش��ق��ر 

ال���ق���ا����ش���م���ي 

عه����د  ول����ي 

راأ���س اخليمة 

ال���دي���وان  يف 

الأم��������������ريي 

امل�������ش���ارك���ني 

ب���ط���ول���ة  يف 

راأ���س اخليمة 

مل�������ش���ارع���ة 

ال������ذراع������ني 

اأقيمت  ال��ت��ي 

 300 من  اأكرث  مب�شاركة  �شموه  رعاية  حتت 

اأوزان، وبلغ جمموع  اأربعة  لعب مواطن يف 

جوائزها 5 مايني درهم.

وهناأ �شمو ويل عهد راأ�س اخليمة خال 

اللقاء الفائزين باأوزان بطولة راأ�س اخليمة 

مل�����ش��ارع��ة ال���ذراع���ني وامل�����ش��ارك��ني ال��ذي��ن 

ح�شلوا على مراكز اأخرى متمنيًا �شموه لهم 

حتقيق مزيد من الألقاب واملراكز املتقدمة 

يف البطولة القادمة.

الأوىل  الن�شخة  جن��اح  اإن  �شموه  وق��ال 

الذراعني  مل�شارعة  اخليمة  راأ���س  لبطولة 

تاريخ  ال��ب��ط��ولت يف  اأغ��ل��ى  م��ن  تعد  ال��ت��ي 

للواقع  الطريق  ميهد  ال��ذراع��ني  م�شارعة 

الإم��ارة  لتميز  القوية  الإ�شافة  ميثل  ال��ذي 

املختلفة،  الريا�شية  الفعاليات  تنظيم  يف 

ما يجعلها واجهة �شياحية بف�شل الإمكانات 

بف�شل  امل��م��ت��ازة  التحتية  والبنية  العالية 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واهتمام  توجيهات 

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.

ت�شاف  ال��ب��ط��ول��ة  اإن  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 

الدولة  الريا�شية يف  الإجن��ازات  �شجل  اإىل 

بامتياز.

واأعرب �شمو ويل عهد راأ�س اخليمة عن 

الإم��ارة  اأبناء  الاعبني  اإقبال  من  �شعادته 

الإ���ش��رار  وروح  وال��ت��ف��اع��ل  احل��م��ا���س  على 

البطولة  خ���ال  اأب���دوه���ا  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي 

بع�س  مع  وتعاونهم  وجهودهم  ولعطائهم 

لهم  امل�شرفة  النتائج  حتقيق  على  وعزمهم 

ولبلدهم وملهاراتهم العالية التي اأظهروها.

اخليمة  راأ����س  بطولة  اأن  �شموه  واأك���د 

م�شرقًا  منوذجًا  قدمت  الذراعني  مل�شارعة 

لقدرات �شباب الإمارات يف التنظيم وحتمل 

امل�شوؤولية، من خال تويل نخبة من ال�شباب 

اإدارة  اخليمة  راأ����س  اأب��ن��اء  م��ن  امل��واط��ن، 

حققت  البطولة  اأن  اإىل  م�شريًا  البطولة.. 

النجاح واأهدافها املر�شوم لها على م�شتوى 

التنظيم واحل�شور اجلماهريي الكبري الذي 

اأبدى اإعجابه بالبطولة، من اجلانبني مهارة 

املتبارين، والتنظيم املتميز.

وقال �شموه اإن رهاننا دائمًا عليكم اأنتم 

وعلى اأمثالكم من املتميزين من �شباب اأبناء 

الوطن الذين يثلجون �شدورنا بفرحة الفوز 

القيادة  اأن  �شموه  موؤكدًا  امل�شرفة  والنتائج 

اهتمامًا  الريا�شة  ت��ويل  للدولة  الر�شيدة 

خا�شًا، كونها متثل عن�شرًا مهمًا وحموريًا 

مامح  وتكوين  الإن�شان  بناء  عنا�شر  من 

كافة  يف  ال�شباب  قدرات  وتنمية  �شخ�شيته 

اأوق��ات  و�شغل  مواهبهم  و�شقل  امل��ج��الت 

لاإ�شهام  ويوؤهلهم  يفيدهم  مبا  فراغهم 

ت�شهدها  التي  والتنمية  التطور  م�شرية  يف 

اأهاليكم  فيه فخر  ملا  اهلل  وفقكم   .. دولتنا 

ووطنكم.

م��ن ج��ان��ب��ه��م، اأع����رب ال��اع��ب��ون عن 

ال�شيخ  �شمو  با�شتقبال  وفرحتهم  �شعادتهم 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد 

مثمنني  وتهنئتهم،  لهم  اخليمة  راأ���س  عهد 

الذي  ت�شجيعهم  على  �شموه  وحر�س  دعم 

ملوا�شلة  لهم  ك��ب��ريًا  وداف��ع��ًا  ح��اف��زًا  يعد 

الريا�شة  ���ش��اأن  ورف���ع  الإجن����ازات  حتقيق 

وبالذات  البطولت  خمتلف  يف  الإماراتية 

ببذل  الذراعني.. واعدين  بطولة م�شارعة 

حتقيق  يف  العهد  على  يظلوا  واأن  اجلهود 

اأف�شل الإجنازات لريا�شة الإمارات.

ح�شر اللقاء ال�شيخ �شلطان بن جمال بن 

�شقر القا�شمي مدير اإدارة �شوؤون املواطنني 

يف الديوان الأمريي براأ�س اخليمة و�شعادة 

اأحمد يو�شف بن دروي�س النعيمي مدير عام 

اخليمة  راأ���س  حكومة  يف  ال�شعادة  مراكز 

للبطولة وعدد  العليا املنظمة  اللجنة  رئي�س 

من امل�شوؤولني.
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مبادرة راأ�س اخليمة لل�شيادين )ا�شطياد اأكرب �شمكة من حيث احلجم والوزن(

منذر  �شعادة  اأك���د 

مدير  �شكر  ب��ن  حممد 

عام بلدية راأ�س اخليمة 

تعد  ال�شيد  مهنة  اأن 

وحديثة،  قدمية  مهنة 

ال�شمكية  ال���رثوة  واأن 

م��ن  ي���ت���ج���زاأ  ج�����زء ل 

حتر�س  التي  ال���رثوات 

لكونها  ال��دول��ة  عليها 

م��ن  رزق  م���������ش����در 

توؤ�ش�س  ج��ه��ة،ولأن��ه��ا 

الطبيعية  ال���رثوات  مع 

ينعك�س  غنى  الأخ���رى 

اإي��ج��اب��ي��ًا ع��ل��ى ال��وط��ن 

واملواطن يف اآن معًا 

�شعادته:  واأ���ش��اف 

كبريًا  اهتمامًا  ت��ويل  الإم����ارات  دول��ة  اإن 

مبهنة ال�شيد وت�شجع اأبناءها على مزاولة 

حرفة  الأ���ش��م��اك  �شيد  لأن  املهنة،  ه��ذه 

الإم���ارات  دول��ة  الأج���داد يف  متوارثة عن 

العربية املتحدة، ولبد من احلفاظ عليها 

ودعم  بها  العمل  على  املواطنني  وت�شجيع 

وت�شجيع ال�شيادين على التم�شك بها.

ومن هذا املنطلق اأطلقت دائرة بلدية 

لل�شيادين  ت�شجيعه  مبادرة  اخليمة  راأ�س 

ال��رثوة  على  واحل��ف��اظ  املهنة  ه��ذه  لدعم 

ال�شمكية.

وتاأتي هذه املبادرة من �شمن املبادرات 

التي تهدف اإىل تعزيز روح املناف�شة وخلق 

واملتميز،  اجل���اد  الب��ت��ك��اري  العمل  روح 

الذى يوؤدي اإىل املزيد من الإجناز النوعي 

والعطاء املفيد.

اأهدافها  امل��ب��ادرة  ه��ذه  حققت  وق��د   

احلجم  حيث  من  �شمكة  اأك��رب  با�شطياد 

على  ال�شيادون  تناف�س  اأن  بعد  وال��وزن، 

النجاح بغية اإظهار القدرات وتلبية خلدمة 

الوطن واإبراز م�شداقية العمل يف ال�شيد 

وحتقيق الأهداف املرجوة منه وعلى �شوء 

النتائج النهائية كرم �شعادة منذر حممد 

اخليمة  راأ���س  بلدية  ع��ام  مدير  �شكر  بن 

اأكرب �شمكة من حيث  الفائزين با�شطياد 

احلجم والوزن.

املبادرات  هذه  مثل  اأن  �شعادته  واأك��د 

ويحرك  ال�شريف  التناف�س  من  جوًا  يخلق 

مبادئ التفكري بالتفوق ويوؤ�ش�س ملناف�شات  

واإب���راز  وال��ت��وف��ق،  النجاح  غايتها  ج��ادة 

الفخر  �شعور  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ق��درات 

بالإجناز وحت�شيل املراتب الأوىل.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف معر�س القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل 2020

�������ش������ارك������ت 

دائ����������رة ب���ل���دي���ة 

يف  اخليمة  راأ����س 

م���ع���ر����س ال��ق��م��ة 

ال��ع��امل��ي��ة ل��ط��اق��ة 

امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ذي 

اأق�����ي�����م مب���رك���ز 

اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 

ل���ل���م���ع���ار����س يف 

ال���ف���رتة م���ن 14 

ي��ن��اي��ر   16 اإىل 

يعد  والذي   2020
حدثًا دوليًا �شنويًا 

اإىل  يرمي  ب���ارزًا 

بتح�شني  اللتزام 

م�����ش��ه��د ال��ط��اق��ة 

وال����ت����ق����ن����ي����ات 

ال����ن����ظ����ي����ف����ة يف 

امل�شتقبل.

جانبها،  م��ن 

���ش��ارك��ت دائ����رة 

ب����ل����دي����ة راأ���������س 

متمثلًة  اخل��ي��م��ة 

ك��ف��اءة  اإدارة  يف 

والطاقة  الطاقة 

امل��ت��ج��ددة خ��ال 

اأي���������ام امل����وؤمت����ر 

حيث  الأرب�����ع�����ة، 

ا���ش��ت��ع��را���س  مت 

الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ�س  ا�شرتاتيجية 

تنفيذها  وم���راح���ل  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 

العمل  ور���س  من  عدد  حل�شور  بالإ�شافة 

نخبة  مع  اخل��ربات  وتبادل  والجتماعات 

من اخلرباء وال�شركات الرائدة يف جمال 

كفاءة الطاقة. 

هذا وقد �شاركت الدائرة عرب من�شتها 

الإجن��ازات  اأه��م  با�شتعرا�س  املعر�س  يف 

ال�شرتاتيجية.  مظلة  حتت  حققتها  التي 

اأبدى زوار املن�شة اهتمامًا بالتقدم  حيث 

راأ���س اخليمة  اإم��ارة  ت�شهده  ال��ذي  املحرز 

يف جمال كفاءة ا�شتخدام الطاقة والطاقة 

املتجددة. 

امل�شتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  توفر 

م��ع��ر���ش��ًا م��ك��ر���ش��ًا ل��ق��ط��اع الأع����م����ال، 

وامل��وزع��ني  امل�����ش��اري��ع  م��ط��وري  ي�شتقطب 

من  وامل�شرتين  وامل�شتثمرين  واملبتكرين 

يجتمعون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ك��اف��ة 

حت���ت م��ظ��ل��ت��ه ل���ش��ت��ع��را���س واك��ت�����ش��اف 

ال�شتدامة  لتحديات  اجل��دي��دة  احل��ل��ول 

 امل���ت���ن���ام���ي���ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال����ع����امل.

ركز املعر�س هذا العام 

رئي�شية  حم����اور  ع��ل��ى 

والطاقة،  التنقل،  ه��ي 

وامل����ي����اه، وال��ن��ف��اي��ات، 

واملباين اخل�شراء.

القمة  ا�شت�شافت 

العاملية لطاقة امل�شتقبل 

ع��ل��ى ه��ام�����س امل��ع��ر���س 

اأي�������ش���ًا جم��م��وع��ة من 

تهدف  التي  املنتديات 

اإىل حتفيز احلوار حول 

والتوجهات  التحديات 

يف  توؤثر  التي  الرئي�شية 

عملية التنمية امل�شتدامة يف العامل.

جمع  اإىل  الأع��م��ال  منتديات  تهدف 

ورواد  ال��ق��ط��اع��ات  وخ�����رباء  امل��ف��ك��ري��ن 

الق�شايا  ملناق�شة  والأع��م��ال  التكنولوجيا 

وذلك  التنمية  عملية  تقود  التي  الرئي�شية 

يف اإطار املحاور الرئي�شية لأ�شبوع اأبوظبي 

لا�شتدامة ، وهي الطاقة والتغري املناخي، 

وا�شتك�شاف  التنقل،  وم�شتقبل  وامل��ي��اه، 

ال���ف�������ش���اء، وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ي��وي��ة، 

والتكنولوجيا حلياة اأف�شل . 
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اجتماع اأع�شاء جمل�س ال�شباب يف بلدية راأ�س اخليمة 

اجتماع جلنة املقرتحات بدائرة بلدية راأ�س اخليمة

اأعلن املجل�س 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف 

اإم����������ارة راأ�������س 

وجمل�س  اخليمة 

الإم���������������������ارات 

ل���ل�������ش���ب���اب ع��ن 

»جمل�س  ت�شكيل 

راأ��������س اخل��ي��م��ة 

ل����ل���������ش����ب����اب«، 

الذراع التنفيذية 

الإمارات  ملجل�س 

ل����ل���������ش����ب����اب يف 

الإم���������������ارة، يف 

خ���ط���وة ه���ادف���ة 

جهود  دع��م  اإىل 

الإمارات  جمل�س 

ل����ل���������ش����ب����اب يف 

�شرائح  كافة  م��ع  توا�شل  اأف�شل  حتقيق 

ال�شباب، ودعم طاقات ال�شباب ومتكينهم 

ي��ت��واف��ق مع  ال��ق��ط��اع��ات، مب��ا  يف خمتلف 

وتفعيل  ل��ل��دول��ة،  امل�شتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 

م�شاركتهم الإيجابية يف حتديد التحديات 

احلالية وامل�شتقبلية ور�شم احللول املبتكرة 

لها.

      عقدت دائ��رة بلدية راأ���س اخليمة 

اجتماعها الأول ملجل�س �شباب بلدية راأ�س 

بواحلمام  جا�شم  حممد  برئا�شة  اخليمة 

 مدير مركز �شعادة املتعاملني يف الدائرة.

 

م�شتوى  على  املجال�س  هذه  ت�شكيل  اإن 

كافة الإمارات ي�شهم يف دعم جهود الدولة 

باأيدي  امل�شتقبل  و�شناعة  ا�شت�شراف  يف 

يف  وي�شب  ال�شباب،  من  الإم���ارات  اأبناء 

امل�شاركة  بتعزيز  احلكومة  اأهداف  خدمة 

التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل�����ش��ب��اب  ال��ف��اع��ل��ة 

العي�س  مب�شتوى  والرت���ق���اء  امل�����ش��ت��دام��ة 

ورفاهية املجتمع

ع�������ق�������دت جل���ن���ة 

املقرتحات بدائرة بلدية 

اجتماعًا  اخليمة  راأ���س 

اأح��م��د  ال�شيد  ت��راأ���ش��ه 

مكتب  م��دي��ر  الأح���م���د 

الت�������ش���ال امل��وؤ���ش�����ش��ي 

جلنة  ورئي�س  بالدائرة 

املقرتحات .

ت����ن����اول احل�����ش��ور 

�شمنها  من  نقاط  عدة 

عمل  اآل���ي���ة  م��ن��اق�����ش��ة 

بتحديد  وذل��ك  اللجنة 

اللجنة  اجتماع  اأوق���ات 

وم��ن��اق�����ش��ة امل��ق��رتح��ات 
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 فريق ا�شت�شراف امل�شتقبل ينظم فعالية حتت عنوان 

)مدخل اإىل ا�شت�شراف امل�شتقبل(

ن������ظ������م ف�����ري�����ق 

امل�شتقبل  ا�شت�شراف 

ب��ل��دي��ة  دائ���������رة  يف 

فعالية  اخليمة  راأ���س 

اإىل  )م��دخ��ل  بعنوان 

امل�شتقبل  ا�شت�شراف 

ن�شر  بهدف  (، وذلك 

املوظفني  ب��ني  ال��وع��ي 

را�س  بلدية  دائ��رة  يف 

ثقافة  ون�شر  اخليمة 

امل�شتقبل  ا�شت�شراف 

ب�����ني ب�����اق�����ي ف���ئ���ات 

جم���ال  يف  امل��ج��ت��م��ع 

امل�شتقبل  ا�شت�شراف 

لتطبيق  ،وحتفيزهم 

ع��م��ل��ي ل���ش��ت�����ش��راف 

خال  م��ن  امل�شتقبل 

التطوير  عن  متميزة  عاملية  �شيناريوهات 

احلكومي، وتطوير قدراتهم وغر�س ثقافة 

الإبداع والبتكار لديهم، 

وذل�����ك خ����ال ال���ت���ع���رف ع���ن ق��رب 

ال�شرتاتيجي  التفكري  ب��ني  العاقة  اإىل 

وا�شت�شراف امل�شتقبل.

ال�شرتاتيجية  اجل��اه��زي��ة  واأه��م��ي��ة   

حتديات  ملواجهة  احلكومية  للقطاعات 

الفر�س  وا���ش��ت��غ��ال  امل�شتقبل  غ��م��و���س 

املتاحة.

القدرة  اأي�شًا  الفريق  ناق�س  كما       

قيادية فعالة  لبناء كفاءات  ال�شرتاتيجية 

و�شباقة ملواكبة م�شتقبل ديناميكي وحيوي.

امل��ط��روح��ة 

ء  عا �شتد با

�����ش����اح����ب 

امل������ق������رتح 

واإن���������ش����اء 

ب���������ري���������د 

اإل���ك���رتوين 

خ�������ا��������س 

ب��ال��ل��ج��ن��ة 

وت����وح����ي����د 

ال���ن���م���وذج 

اخل�����ا������س 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه��ذا  امل��ق��رتح��ات  بتقدمي 

مبتعاملي  خ��ا���س  مب�شط  من���وذج  اإن�����ش��اء 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة.

املهام  ت��وزي��ع  مت  الجتماع  نهاية  ويف 

مهامه  ح�شب  كل  الأع�شاء  على  املختلفة 

املتفق عليها على اأن تكون املتابعة من قبل 

رئي�س اللجنة ال�شيد اأحمد الأحمد.

من  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  وت�شعى 

خال هذه اللجنة اإىل تعزيز التوا�شل مع 

املوظفني واملتعاملني والأخذ بعني العتبار 

ب�شكل  ودرا���ش��ت��ه��ا  امل��ق��دم��ة  امل��ق��رتح��ات 

مف�شل ومبا ي�شاهم يف تطوير العمل.
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حملة لتنظيف �شاطئ احلمراء يف راأ�س اخليمة

بلدية  دائ��رة  من  حر�شًا 

راأ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى حتقيق  

م���ب���داأ ال���ش��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز 

على  املجتمعية  ال�شراكة  دور 

اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  م�شتوى 

راأ���س  بلدية  دائ��رة  نظمت    ،

دائ��رة  م��ع  بالتعاون  اخليمة 

اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة وه��ي��ئ��ة 

حماية البيئة والتنمية مبادرة 

لتنظيف �شاطئ احلمراء.

حيث هدفت  املبادرة اإىل 

زيادة الوعي مبخاطر امللوثات 

البيئة  وبالأخ�س  البيئة  على 

تنجرف  قد  حيث  البحرية، 

اأث��ن��اء  امل��ل��وث��ات  ه���ذه  بع�س 

البحر  قاع  يف  لت�شتقر  واجلزر  املد  عملية 

بالأحياء  ي�شر  قد  مما  املائي،  العمود  اأو 

�شواطئ  حماية  اإىل  بالإ�شافة  البحرية، 

والنفايات  البا�شتيك  اأخطار  الإمارة من 

البحرية  واحل��ي��اة  ال�شياحة  ت���وؤذي  التي 

اأي�شُا .

اأ�شادت دائرة البلدية باأهمية العمل  و 

وتعزيز  ون�شر  البيئة،  خدمة  يف  التطوعي 

اأف���راد  ب��ني  البيئية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  ال��وع��ي 

املجتمع، واأهمية احلفاظ على بيئة طبيعية 

البيئية  النظافة  �شلوك  وتعزيز  ونظيفة، 

العمل  ولت�شجيع  املجتمع،  فئات  كافة  لدى 

البيئي وغر�شه بني جميع فئات املجتمع .

البلدية  دائرة  تهيب  املنا�شبة،  بهذه  و 

باملحافظة  الإمارة  �شواطئ  مرتادي  كافة 

خملفات  اأي  ت��رك  ع��دم  و  النظافة  على 

نظيفة  ال�شواطئ  ه��ذه  لتبقى  نفايات  اأو 

ي�شتمتع بها زوارها.

ويف نهاية احلملة وزعت دائرة البلدية 

املتطوعني  لكافة  تقدير  و  �شكر  �شهادات 

على م�شاهمتهم القيمة.
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

اأكمل املثل التايل : 

عدوك موب من قال ....   ......   .....   .........

: يقال هذا املثل للو�شاية بني النا�س بالقيل والقال ويدعو الإن�شان لعدم ال�شتماع

اإىل اأولئك الذين بيقومون بالهمز واللمز والو�شاية واإظهارهم باأنهم هم الأعداء.

» 513 «

Congratulations to Mr. : Montaser Ziyad Tumaleh
the winner of the past month's contest (512).

مربوك لالأخ :  منت�شر زياد طمليه

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 512 (

�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)



اجلزء الثاين 

الثانية مكربا, ويفعل فيها كما فعل يف  ال�سجدة  ي�سجد   -  11
ال�سجدة الأوىل

مثل جلو�سه  ويجل�س جل�سة خفيفة  راأ�سه مكربا,  يرفع   -  12
اأ�سح  ال�سرتاحة وهي م�ستحبة يف  وت�سمى جل�سة  ال�سجدتني  بني 

قويل العلماء. واإن تركها فال حرج, ولي�س فيها ذكر ول دعاء, ثم 

ينه�س قائما اإىل الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه اإن تي�سر ذلك, 

واإن �سق عليه اعتمد على الأر�س, ثم يقراأ الفاحتة وما تي�سر له 

من القراآن بعد الفاحتة. ثم يفعل كما يف الركعة الأوىل ول يجوز 

للماأموم م�سابقة اإمامه لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حذر اأمته 

من ذلك, وتكره موافقته لالإمام, وال�سنة له اأن تكون اأفعاله بعد 

اإمامه من دون تراخي وبعد انقطاع �سوته لقول النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم )اإمنا جعل الإمام ليوؤمت به فال تختلفوا عليه فاإذا كرب 

فكربوا واإذا ركع فاركعوا واإذا قال �سمع اهلل ملن حمده فقولوا ربنا 

ولك احلمد فاإذا �سجد فا�سجدوا ( احلديث متفق عليه.

الفجر  ك�سالة  ركعتني  اأي  ثنائية,  ال�سالة  كانت  اإذا   -  13
واجلمعة والعيد, جل�س بعد رفعه من ال�سجدة الثانية نا�سبا رجله 

فخذه  على  اليمنى  يده  وا�سعا  الي�سرى,  رجله  مفرت�سا  اليمنى, 

اليمنى, قاب�سا اأ�سابعه كلها اإل ال�سبابة في�سري بها اإىل التوحيد, 

واإن قب�س اخلن�سر والبن�سر من يده وحلق اإبهامها مع الو�سطى 

واأ�سار بال�سبابة فح�سن لثبوت ال�سفتني عن النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم. والأف�سل اأن يفعل هذا تارة, وهذا تارة وي�سع يده الي�سرى 

على فخذه الي�سرى وركبته, ثم يقراأ الت�سهد يف هذا اجللو�س. وهو 

النبي  اأيها  عليك  ال�سالم  والطيبات,  وال�سلوات  هلل  التحيات   (

ال�ساحلني,  اهلل  عباد  وعلى  علينا  ال�سالم  وبرماته,  اهلل  ورحمة 

ثم   .) ور�سوله  عبده  اأن حممدا  واأ�سهد  اهلل,  اإل  اإله  ل  اأن  اأ�سهد 

يقول ) اللهم �سّل على حممد, وعلى اآل حممد, كما �سليت على 

اإبراهيم, وعلى اآل اإبراهيم, اإنك حميد جميد, وبارك على حممد, 

وعلى اآل حممد, كما باركت على اإبراهيم, واآل اإبراهيم اإنك حميد 

جميد (. 

من  بك  اأع��وذ  اإين  اللهم   ( فيقول:  اأرب��ع  من  ب��اهلل  وي�ستعيذ 

وامل��م��ات,  املحيا  فتنة  وم��ن  ال��ق��رب,  ع��ذاب  وم��ن  جهنم,  ع��ذاب 

الدنيا  ومن فتنة امل�سيح الدجال ( ثم يدعوا مبا �ساء من خريي 

باأ�س,  فال  امل�سلمني  من  غريهما  اأو  لوالديه  دعا  واإذا  والآخ��رة, 

�سواء كانت ال�سالة فري�سة اأو نافلة, ثم ي�سلم عن ميينه و�سماله 

قائال )ال�سالم عليكم ورحمة اهلل..ال�سالم عليكم ورحمة اهلل (.

كاملغرب, اأو رباعية كالظهر  ثالثية  ال�سالة  كانت  اإن   -  14
والع�سر والع�ساء, قراأ الت�سهد املذكور اآنفا, مع ال�سالة على النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم, ثم نه�س قائما معنمدا على ركبتيه, رافعا 

يديه اإىل حذو منكبيه قائال ) اهلل اأكرب ( وي�سعهما اأي يديه على 

�سدره, كما تقدم ويقراأ الفاحتة فقط. و اإن قراأ يف الثالثة والرابعة 

كيفية �سالة النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(

عبد العزيز بن عبداهلل بن باز

املفتي العام - للمملكلة العربية ال�سعودية

رئي�س هيئة كبار العلماء واإدارة البحوث العلمية

من عبد العزيز بن عبداهلل بن باز اىل كل من يحب اأن ي�سلي كما كان ر�سول 

كما  “ �سلوا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  بقوله  عمال  ي�سلي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

راأيتموين اأ�سلي “ رواه البخاري.
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من الظهر زيادة عن الفاحتة يف بع�س الأحيان فال باأ�س, لثبوت 

ما يدل على ذلك عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ويتعوذ باهلل من 

ومن  واملمات,  املحيا  فتنة  ومن  القرب,  عذاب  ومن  جهنم  عذاب 

اأعني  اللهم  ذلك  ومن  الدعاء,  من  ويكرث  الدجال  امل�سيح  فتنة 

على ذكرك و�سكرك وح�سن عبادتك, كما تقدم ذلك يف ال�سالة 

الثنائية.

لكن يكون يف هذا اجللو�س متوركا وا�سعا رجله الي�سرى حتت 

رجله اليمنى, ومقعدته على الأر�س نا�سبا رجله اليمنى حلديث 

اأبي حميد ال�ساعدي يف ذلك. ثم ي�سلم عن ميينه و�سماله, قائال: 

وي�ستغفر  ال�سالم عليكم ورحمة اهلل..ال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

تباركت  ال�سالم,  ومنك  ال�سالم,  اأنت  اللهم   ( ويقول:  ثالثا  اهلل 

يا ذا اجلالل والكرام ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له, له امللك 

وله احلمد وهو على كل �سيء قدير, اللهم ل مانع ملا اأعطيت, ول 

معطي ملا منعت, ول ينفع ذا اجلد منك اجلد, ل حول ول قوة اإل 

باهلل, ل اإله اإل اهلل ول نعبد اإل اإياه, له النعمة وله الف�سل وله الثناء 

الكافرون(.  كره  ولو  الدين  له  خمل�سني  اهلل  اإل  اإله  ل  احل�سن, 

ذلك,  مثل  ويكربه  ذلك,  مثل  ويحمده  وثالثني  ثالثا  اهلل  وي�سبح 

ويقول متام املائة ) ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له, له امللك وله 

احلمد, وهو على كل �سيء قدير(. ويقراأ اآية الكر�سي, وقل هو اهلل 

اأحد, وقل اأعوذ برب الفلق, وقل اأعوذ برب النا�س بعد كل �سالة. 

وي�ستحب تكرار هذه ال�سور الثالث, ثالث مرات بعد �سالة الفجر, 

�سلى  النبي  بذلك عنة  ال�سحيح  لورود احلديث  املغرب,  و�سالة 

اهلل عليه و�سلم كما ي�ستحب اأن يزيد بعد الذكر املتقدم بعد �سالة 

له,  �سريك  ل  وح��ده  اهلل  اإل  اإل��ه  ل   ( قول  املغرب  و�سالة  الفجر 

له امللك وله احلمد يحيي ومييت وهو على كل �سيء قدير( ع�سر 

مرات لثبوت ذلك عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. واإن كان اإماما 

اإن�سرف اإىل النا�س وقابلهم بوجهه بعد ا�ستغفاره ثالثا, وبعد قوله 

اأنت ال�سالم ومنك ال�سالم تباركت يا ذا اجلالل والإكرام  اللهم 

ثم ياأتي بالأذكار املذكورة, كما دلت على ذلك اأحاديث كثرية عن 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم, منها حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف 

�سحيح م�سلم. وكل هذه الأذكار �سنة ولي�ست بفري�سة.

ع�سرة  اثنتي  على  يحافظ  اأن  وم�سملة,  م�سلم  لكل  وي�ستجيب 

بعدها,  وثنتان  الظهر,  قبل  اأرب��ع  وه��ي  احل�سر,  ح��ال  يف  ركعة 

وثنتان بعد املغرب, وثنتان بعد �سالة الع�ساء, وثنتان قبل �سالة 

عليها,  يحافظ  ك��ان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لأن   ال�سبح, 

اأم حبيبة ر�سي  وت�سمى الرواتب. وقد ثبت يف �سحيح م�سلم عن 

�سلى  من   ( قال:  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  عنها  اهلل 

اثنتي ع�سرة ركعة يف يومه وليلته تطوعا بني له بيتا يف اجلنة (.

احلديث مبا  لهذا  رواي��ت��ه  ال��رتم��ذي يف  الإم���ام  ف�سرها  وق��د 

ذكرنا. اأما يف ال�سفر فكان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يرتك �سنة 

ولنا  والوتر,  الفجر  �سنة  على  ويحافظ  والع�ساء,  واملغرب  الظهر 

 ِ
هَّ

فيه اأ�سوة ح�سنة, لقول اهلل �سبحانه.{ َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُسوِل اهلل

كما  �سلوا   ( وال�سالم  ال�سالة  اأف�سل  عليه  وقوله  َح�َسَنٌة}  �ْسَوٌة 
ُ
اأ

راأيتموين اأ�سلي ( واهلل ويل التوفيق... و�سلى اهلل و�سلم على نبينا 

اإىل يوم  باإح�سان  واأتباعه  واأ�سحابه  اآله  حممد بن عبداهلل وعلى 

الدين. 
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اْلَعنْي: 

العني مركز لأهّم حا�ّسة من حوا�ّس الإن�سان اخلم�س؛ بها تدرك 

املرئّيات باأحجامها واأ�سكالها واألوانها والعني هي البا�سرة، وتطلق 

اأي�سًا على حا�ّسة  اأو على جمموع اجلفن، كما تطلق  على احلدقة، 

الب�سر، نقول: “هو قوّي العني” اأي حا�ّسة ب�سره قوّية، اإّنها متِلك 

احلبِّ  املت�ساّدة:  واملعاين  امل�ساعر  عن  التعبري  على  عجيبة  قدرة 

والبغ�س، احلنان والق�سوة، الألفة واجلفوة، احلزن والفرح، الغ�سب 

والقناعة،  احل�سد  والتعا�سة،  ال�سعادة  والرف�س،  القبول  والر�سا، 

ال�سدق والرياء.

وي�سرب يف تعبري ال�سخ�س عن عجزه وعدم مقدرته على اأداء 

رَيْه ( ففي  رَيْه ِواْلَيْد ِق�صِ ما يطلب منهم من م�ساعدة«)اْلَعنْي ِب�صِ

جمال عجز الإن�سان عن تقدمي امل�ساعدة ، ويف جمال ذم ال�ستدانة 

اأخطار  من  التحذير  يف  املثل  وي�سرب   « الَعنْي  َعمى  يقال »الّدين 

الديون لأنها قد تدفع الإن�سان اإىل ال�سعور بالتبعية والعجز فالدين 

اأمر مذموم، فهو مبثابة العمى 

ُل عن عالقته 
َ
 )اأن��ا وُهم َخ�ْصم وعني ( و ي�سرب : يف من ُي�ْساأ

ُيريُد  عندما  اأو  وعييني،  َخ�ْسم  وُهييم  اأنييا  فيجيب:  ِننَي؛  ُمعيَّ باأنا�ٍس 

َمَعه، ويف  ِة  ُقْرِبه من غريه و�سداقِته القويَّ ح َمَدى  اأْن يو�سِّ �سخ�ٌس 

اأمور  �سيء طبيعي يف  ا�س  النَّ اآراِء  اختالِف  اأنَّ  على  التاأكيد  جمال 

احلياة يقال ) ِعنْي حِتب وِعنْي ِتْبَغ�ض ( و يف جمال التدليل على 

قوة الرفقة و ال�سحبة يقال 

» ويف  الأ�سياء » عني احلر ميزانه  التمييز بني  اإىل  املثل  يدعو 

و�سغ من ي�سع الأمور يف ن�سابها يقال 

)ي�صرق اجلحل من العني( و يف جمال جت�سيد خفة يد ال�سارق 

يقال 

وي�سرب يف مهارة وخفة يد الل�س الذي يف ا�ستطاعته ب�سفاته 

هذه اأن ي�سرق حتى الكحل من العني

و يف جمال الإ�سادة باجلميل يف �سفاته و �سلوكه لأنه الذي ل 

نْي �َسنْي َلْو  يْن َزيٍن َلْو َقَعْد ْمِن النُّوْم ، وال�سَّ يتغري معدنه يقال : الزَّ

ْل ْعُيوَنْه » » . َغ�سَّ

اآدم  وللتدليل على اجل�سع و الطمع يقال : ) ما ميلأ عني ابن 

اإال الرتاب ( 

ويف و�سف ال�سخ�س الناكر للمعروف و اجلاحد لالإح�سان يقال 

) ا�صبعوا يف ثمهم و ا�صبوعهم يف عيوين ( 

و ي�سرب املثل يف من اأريد به خريا و يريد بك ال�سوء و امل�سرة

موقف  لأنييه  دائما  ن�سبيا  اجلمال  على  احلكم  اأن  اعتبار  يف  و 

باِل يف عنْي اأّمه غّزال (  وجداين بالأ�سا�س يقال ) ال�صِّ

دوام  على  اليينييا�ييس  وحييث  الجتماعية  الييعييالقييات  جمييال  ويف 

الإح�سان للنا�س، و اإكرامهم لنيل حمبتهم وك�سب ثقتهم يقال 

وي�سرب يف احلث على ك�سب قلوب النا�س ببذل املعروف �سواء 

املعنوي اأم املادي »اطَعْم الَفم ت�ستحي الَعني«

ويف جمال جتاهل كيد النا�س و بغ�سهم و ح�سدهم املرء على ما 

عائ�شة علي الغي�ص

اللهجة الإماراتية  

و ثراء املعنى 

مما ل �سك فيه اأن  اللهجة الإماراتية غنّية مبفرداتها بحيث تتعدد  املفردات  

قدرة   ال�سعبية  الأمثال  لنا   وتك�سف   ، املعنى  ات�ساع    و  الييدللت،  اختالف  مع 

اأوجه  الواحدة  اجلملة  لنا   حتمل  بحيث  املعاين   �سنع  على  الإماراتية   اللهجة 

متعددة للمعنى  مع  اإفادة املعنى الكثري باللفظ القليل اإىل جانب مرونة اجلمل 

و ما تتمتع به من وفرة املحا�سن من املح�سنات املعنوية واللفظية ويف هذا املقال  

�سن�سلط ال�سوء عن مدى غنى اللهجة الإماراتية من خالل الأمثال ال�سعبية حيث 

جند  كرثة املعاين للفظ الواحد مبا يحمله من معان متعددة ومغاز كثرية .
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فيه من نعمة، فيقال : ) اإذا �صفتهم يبغ�صونك، كْل، و بحلْق عيونك 

( و يف املثل توجيه بالتجاهل وعدم اللتفات . 

نف�سه  على  املرء  اعتماد  و  باملال  الهتمام  �سرورة  جمال  ويف 

يقال :

)عيِنك على ماِلْك وال َع�ْصَرة من ِعّمالك(

اعتماده  اأف�سل من  مِلاِلِه وممتلكاته  الإن�سان  اأنَّ مراقبة  ويعني 

على غريه من النا�س، 

و  ال�سيئة  باأخالقه  يتباهى  الذي  ال�سيء  ال�سخ�س  و�سف  ويف 

�سرره يقال

 )ُفوْق �ْصيَنْه ُقَواَيْة َعيَنْه(

قبل  والييتيياأين  الييروي  ب�سرورة  التوجيه  و  الن�سح  جمييال  ويف 

اإ�سدار الأحكيييام يقال ) عني ما �صافت ما المت(  

و معنى املثل اإن العني التي مل تر ال�سيء اأو مل ت�ساهد احلدث 

ما حدث  يجهل  لأنه  عليه  يعاتب  اأو   ، يالم  األَّ  يجب  �ساحبها  فاإن 

. ويف  بعينه  ي�ساهده  اإذا مل  اأمرًا ما  تف�سر  اأْن  ي�ستطع  فالإن�سان ل 

و�سف الأ�سخا�س الذين ل يجيدون تقدير الأمور

يقال : ) ما مات اإال بلق عينه ( 

العني  : )عمى  يقال  القلب  و  الب�سر  بني  املفا�سلة  ويف جمال 

و ال عمى القلب ( فمما ل �سك فيه اأن عمى العني قدر يقدره اهلل 

على من ي�ساء من عباده، ولي�س باختيار املرء ولكّن عمى القلب لي�س 

قدرا، بل هو اختيار. فكم من النا�س يختار العمى على الب�سرية، 

يِف  َي�ِسرُيوا  َفَلْم 
َ
)اأ تعاىل  قوله  ويف  �سنعا  اأح�سن  قد  اأنه  يظّن  وهو 

َها َل  َفاإَِنّ ِبَها  َي�ْسَمُعوَن  اآَذاٌن  ْو 
َ
اأ ِبَها  َيْعِقُلوَن  ُقُلوٌب  َلُهْم  َفَتُكوَن  ْر�ِس 

َ
اْلأ

ُدوِر( »احلج - 46«. اُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب اَلِّتي يِف ال�سُّ ْب�سَ
َ
َتْعَمى اْلأ

 ) عند البطون تعمى العيون ( و يف جمال اجل�سع و الطمع عند 

تناول الطعام يقال 

يقال هذا املثل لل�سخ�س اجلائع ومن �سدة جوعه ل يفكر اإل يف 

اأن ي�سد جوعه .

ويف جمال و�سف اأرق فراق الأحبة يقال : )تنام عني م�صاملات 

من تنام عني مفارقات احلبايب ( 

ومعنى املثل يف الإ�سارة اإىل حال من يفارق اأحبته و ي�ستاق اإىل 

تركن  ل  بحيث  الوح�سة  اأمل  من  يعانيه  ما  و  غيابهم،  وجودهم يف 

نف�سه اإىل هدوء اأو راحة بل تظل يف اأرق من �سدة الغياب .

ويف جمال التحذير من اأثر الغيال و تغري الود يقال : )من غاب 

عن عيني خاز عن بايل( ويف جمال املفارقة بني الأمل و الأمل يقال 

) عني ت�صحك و عني تبجي ( وي�سرب يف التدليل على دوام بقاء 

احلال و اختالف النا�س .

ويف جمال بذل املال يف اأمر ل فائدة منه و يف التدليل على 

اخل�سارة يقال ) اجلحل يف العني الرمدة خ�صارة (

ويف جمال القرب و البعد يقال ) بعيد عن العني بعيد عن 

القلب( 

مما �سبق يتجلى لنا ما تت�سم به اللهجة الإماراتية من تنوع 

من  و  اإيييحيياءات  من  حتمله  وما  املعاين  عن  التعبري  يف  املفردة 

ومغاز كثرية وحقول دللية متنوعة ولقد عربت اأمثالنا ال�سعبية 

فلم  عييديييدة  م�سامني  و  كثرية  معاين  عيين  الييواحييدة  باملفردة 

اأي ن�ساط من ن�ساطات الإن�سان اليومية  ترك الأمثال ال�سعبية 

اأمثال  مع  تتقاطع  ما  كثريا  ذلك  يف  وهي  ووطاأته  وطرقته  اإل 

اأنه ميكن لأّي مثل من ثقافة ما اأن جند  ال�سعوب الأخرى حّتى 

له ما ي�سبهه، بل قل ما يناظره ويرادفه يف ثقافة اأخرى خمتلفة 

اللغة واحل�سارة و اإىل لقاء قادم نلتقي يف مفردة جديدة ومعاين 

عديدة .
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العامية يف دولة االإم��ارات تاأليف فالح حنظل  االألفاظ  •  معجم 
اأبوظبي املجمع الثقايف ط2 1988



 ، لإعاقتها  ت�ست�سلم  اأو  م�سريها  تنتظر  مل  البلو�سي  وفاطمة 

الإعاقة  اأن  وللعامل  للجميع  تثبت  لكي  اأجل حلمها،  من  بل حاربت 

اأو  التجربة  العقل الذى يرف�س خو�س  لي�ست يف اجل�سد، ولكن يف 

التغري لتحقيق حلمها ، وفاطمة رغم فقدان �ساقيها اإل اأنها متتطي 

ح�سانها باقتدار وحرفنه .

فار�شة ،، بدرجة امتياز

ع�سقت فاطمة البلو�سي منذ �سغرها حب ال�ستك�ساف واملغامرة، 

والفرو�سية لديها هواية وحلم ، ولكن مع اإ�سرارها وعنادها وحتديها 

ا�ستطاعت ركوب اخليل، وخو�س بطولت وم�ساركات ت�سعب على 

ال�سوي امل�ساركة بها، اإل اأنها كانت يف امليدان الأجمل والأحلى واأثنى 

عليها كل من راآها يف امل�سمار ، و تعلمت اأي�سا الثقة يف النف�س وقوة 

الإرادة .

اأبناء زايد ل يعرفون امل�شتحيل 

به  يقوم  مبا  القيام  على  ومقدرتها  الإميياراتييييية  الفتاة  وحييول 

يقال اإن العقل ال�صليم يف اجل�صم ال�صليم، و لكن قراءة حياة 

بع�ض العباقرة قد تخالف هذه املقولة، فالكثري منهم مل يكونوا 

باأج�صاد معافاة متاماً و الكثري منهم اأي�صاً كانوا مكفويف االأعني 

اأو من ذوي االحتياجات اخلا�صة ، ولكن كل هذا مل مينعهم من 

اأن االإعاقة ما هي اإال  امل�صي قدماً يف احلياة ، ليثبتوا لنا جميعاً 

اإعاقة الفكر و الروح ..
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عمر حممد �شريقي

اأمنوذج م�شرق يف عامل اأ�شحاب الهمم

فاطمة البلو�شي ... 

فار�شة بدرجة امتياز :

                     اإعاقتي �شر جناحي 



اأخرى  واأ�سياء  الريا�سات  هذه  مثل  يف  الرجل 

اأبييينييياء زاييييد ل نعرف  نييحيين   : قييالييت فيياطييميية 

علينا  يبخلوا  مل  و�سيوخنا  وقادتنا   ، امل�ستحيل 

يومًا ، ودور املييراأة يف دولة الإمييارات لي�س دور 

تكميلي اأو جتميلي واإمنا دور اأ�سا�سي يف نه�سة 

الإمارات وتقدمها ، وخرجت املراأة اإىل املجتمع 

اأدوارهييا،  معظم  متار�س  كانت  بعدما  الأو�سع، 

واكت�سبت  املنزل،  داخل  التقليدي،  املجتمع  يف 

القدرات  من  مزيدًا  للعمل،  بخروجها  املييراأة، 

املعرفية التي �سقلت خرباتها احلياتية ومكنتها 

من احل�سور يف خمتلف مواقع العمل .

اأهلي ،، وراء جناحي

اأبنائهن  لإعاقة  الأمهات  بع�س  فيه  ت�ست�سلم  الييذي  الوقت  يف 

من ذوي الحتياجات اخلا�سة، وترى جناحهم يف ظل تلك الإعاقة 

امل�ستحيل  اأخريات حققن هذا  اأمهات  امل�ستحيل، هناك  �سربًا من 

اإعاقتهم  اأبنائهن ذوي الحتياجات اخلا�سة، وا�ستطعن حتّدي  مع 

والو�سول بهم اإىل جناحات توؤكد اأننا اأمام اأمهات بطالت ، وهذا ما 

فعلته والدة فاطمة ووالدها واإخوتها ، وقالت فاطمة : اإعاقتي �سر 

جناحي ، وتفوقي هم اأهلي .

خرب اأ�شعدين

اأجمل  زايييد اخلييري من  عييام   2018 عييام  اأن  فاطمة  واعييتييربت 

الأعوام على الإطالق ، واأعربت عن �سعادتها مبا ن�سره الفريق �سمو 

وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ 

اإن�ستجرام ، حيث ن�سر عدة  الداخلية ، عرب ح�سابه الر�سمي على 

اخلريية  الأعمال  يف  مل�ساركاتها  واأخييرى  اخليول  برفقة  لها  �سور 

يحفظها،  اهلل  اهلل،  »ما�ساء  عليها  معلقًا  امليدانية،  واملجتمعية 

هذا   ، البلو�سي  فاطمة  الفار�سة  املتميزة  الإمييارات  باإبنة  فخورين 

اأجمل واأحلى خرب �سمعته يف العام 2018 .

طموحي رفع العلم الإماراتي 

ومتنت فاطمة اأن يكون عام 2019 عام خري و�سعادة على جميع 

العامل ، واأن يكون لها �سرج خا�س بها يف جمال الفرو�سية وامل�ساركة 

يف �سباقات القدرة والتحمل ، وهدفها امل�ساركة يف بطولت عاملية 

لرفع علم الإمارات عاليًا خفاقًا يف املحافل العربية والدولية .

انتظروين 

اأن طموح فاطمة ل حدود له يف الريا�سة كذلك طموحها  كما 

يف  جتربة  يل  وقالت  اأبوابه  اأو�سع  من  والتمثيل  التلفزيون  دخييول 

 ، برامج  كمقدمة  الكامريا  خلف  اأقييف  اأن  واأطمح  التمثيل  جمال 

واأن يكون اأول برنامج �ساأقدمه »اإن �سمحت الظروف« عن اأ�سحاب 

الهمم الأبطال .

باقة ورد

الغالية  لأمييي  ورد  باقة  تقدمي  اأريييد  فاطمة  قالت  النهاية  ويف 

واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يطيل بعمرها ، وكذلك والدي واإخوتي .
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�شعد جمعة

موعد مع املجهول

نبذة

معا�سر  اإماراتي  �ساعر  جمعة  �سعد 

الإماراتية  الحتيياد  جريدة  يف  و�سحفي 

ال�سعرية  الإ�يييسيييدارات  ميين  الييعييديييد  لييه 

واملقالت الثقافية

تقدمي

ت�سّبع  اأنيييييييق  �ييسيياعيير  جييمييعيية  �ييسييعييد 

باحلداثة واختار لونًا مميزًا مع ق�سيدة 

بني  يتنّقل  وهييو  اخلا�س  باأ�سلوبه  النرث 

الإنيي�ييسييانييييية يف رحلة  والأفيييكيييار  املييعيياين 

اأن  ونيف،ا�ستطاع  عقوٍد  ثالثة  تتجاوز 

الثقايف  امل�سهد  يف  مرموقة  مكانًة  يحتل 

وكان لق�سائده رونٌق فريد

حتليل

البيت ( �سادر عن  اإىل  ديييوان )  يف 

 ٢٠١٣ احتاد كتاب واأدباء الإمارات عام 

الن�سو�س  من  العديد  جمعة  �سعد  قييّدم 

تراوحت  العميقة  الدللت  ذات  الفخمة 

والن�سو�س  واملييتييو�ييسييطيية  الييوميي�ييسيية  بييني 

غلبت  بيييارع  بيياأ�ييسييلييوٍب  ن�سبيًا  الييطييويييليية 

ال�سوريالية واليي�ييسييور  التكثيف   عليه 

رغم  اإعالميًا  ظلم  �ساعٌر  جمعة  �سعد 

كيف  وغريب  جيٍل ذهبي  اإىل  ينتمي  اأنه 

اأغفلته بع�س الأقالم من باب البحث عن 

عا�سر  متمكن  �ساعٌر  املتاح،فهو  ال�سهل 

ينابيع  من  وت�سّرب  التحّولت  من  الكثري 

املعرفة والتاأّمل باكرًا.

الورد

 عندما �صيجّدد الورد روحك

 �صوف اأحمل قلبي

 اأعود بال�صغف املنت�صي

 اخلفقات ال�صريعة

 و�صت�صكن االرتباكة

على طرف الرم�ض

اإىل البيت �ض 7

يف هذا الن�س املكّثف جدّا نلمح روح 

الذكرى،ولعل  برائحة  ممتزجًة  الأمل  

مفردة ) �سوف ( حتمل دللت متعّددة 

بني الت�سويف والرجاء والياأ�س اأي�سًا

موت

نا�شر البكر الزعابي

» حني ي�شتيقظ ال�شوء«
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كل عروقك ظاهرٌة على 

 �صطح جلد الرقبة

 فقط �صحلٌة من م�صرط احلب

و�صوف متوت

امل�صدر نف�صه �ض 16

يبدو وا�سحًا من هذه اللقطة 

على  يخّيم  الييييياأ�ييس  اأن  الييفييارقيية 

اللحظة  ت�سوير  عييرب  الأجييييواء 

الييفييارقيية بييني احلييييياة والييفيينيياء 

 ) �سوف   ( مفردة  تييربز  واأي�سًا 

لكن ب�سكٍل �سريح

يف غياب االأ�صواق

 دعيني

كقطعة الرند تقذف يف بقايا 

 ال�سيف

 �ستائي بارد

 قدماي تتوّجعان من الَعْدو

وذاكرة ال�ستياق ل تقرب

امل�صدر نف�صه �ض 32

بقالبها  النرث  ق�سيدة  تنجّلى  هنا 

والدللة  الكثافة  على  حمافظًا  الأ�سهر 

�سعيه  عن  معربًا  الت�سويرية  اجلملة  و 

احلثيث وراء  اأمٍل بعيد

ال�صمعة

 من 

اأخذ ال�صمعة البي�صاء االأخرية من 

 الدرج

 من اأ�صعل ال�صوء يف املطبخ

 وحّرك اأ�صابع االأورج

وباأ�صابع االأ�صد عزف تعاليم ال�صر

 امل�صدر نف�صه �ض 44

الت�ساوؤلت الغرائبية املده�سة با�ستخدام 

مفرداٍت ماألوفة يف توظيٍف غري منطي 

اأهم اأ�سباب متّيز ق�سائد �سعد جمعة 

حيث يتاأرجح احلنني بني اليقني والياأ�س 

يف اأغلب الأحيان

اأطياف االأيام

 كلما غابت احلبيبة تاأمّلت

 وكلما متادت يف البعاد

 اأ�سعلت اللهفة

 تتعّطل قوة ال�سرب عندك

ول تعود يف البال

امل�صدر نف�صه �ض 57

والأمل  املييوجييع  الغياب  عيين  احلييديييث 

الييينييياجت عييين امليييييرارة والييفييقييد بييو�ييسييوح 

و�سفافية بعيدًا عن الأجواء ال�سابقة تبنّي 

قدرته على تنويع لغة احلوار مع القارئ

وحيد

 ما بالك جتل�ض وحيداً

 وال ت�صاهد العامل

كاأنك قدمي

 امل�صدر نف�صه �ض 73

تخاطٌب ذاتي ت�سوبه الق�سوة واأحيانًا 

مكا�سفة �سريحة يف �سورة مكّثفٍة اأي�سًا 

يف حماولٍة منه ل�سرح اأ�سباب هذه 

الوحدة احلزينة الناجتة عن الفقد مرًة 

اأخرى

لك

 اأيها البعيد

 هذه الوردة الزرقاء لك

 ون�صيم الليل

وبقية ال�صيف

امل�صدر نف�صه �ض 83

فالبعد  انييفييعييالييييية  ذروة  هيينييا 

يخّلفانه  ومييا  الييرحيييييل  ومييييرارات 

من اأمٍل ل ينتهي وتفي�س احلروف 

بحٌر  وكاأنه  الكلمات  اأجمل  لتخّط 

عميق

حدود

 حدود الروؤية

 معّطلة

هل لك اأن تقف على قمة ذاك 

 اجلبل

 النائي عن الكالم

وت�سقط

امل�صدر نف�صه �ض 98

يف  تييدور  خمتلفة  غرائبية  ت�ساوؤلٌت 

واملواقف  بالأفكار  م�سحوٌن  فل�سفي  فلٍك 

بلوٍن  اأقرانه  جتييارب  عن  خمتلفًا  جعلته 

ي�سعب جماراته.

على وقع الن�س

 �صتكتب حياتك

 �صتحّدق يف اللحظة

 احلا�صر دائماً ملٌك لك

 واأ�صابعك ترتّنح

تنطلق قدماك يف البهو املفتوح

امل�صدر نف�صه �ض 113

ذات  العميقة  بن�سو�سه  م�سغوٌل  اإنه 

البحار  كاأمواج  املتقّلبة  العاطفية  الأبعاد 

مع اأ�سئلٍة حائرة لن تنتهي اأبدًا

خال�شة

تفا�سيل  اخييرق  �ساعر  جمعة  �سعد 

املييجييهييول و�ييسييرب مييوعييدًا مييعييه واحييتييل 

ميي�ييسيياحييًة كيييبيييرية يف عييييامل الإدهيييا�يييس 

بها  تييبييوح  اأن  ي�سعب  الييتييي  وامليي�ييسيياعيير 

القلوب العا�سقة.
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عنا�شر تن�شيق ممرات امل�شاة 

باأر�شفة ال�شوارع

اجلزء الثاين

امل�ساة  ممييرات  تعريف  ال�سابق  املجلة  بعدد  املقال  تناول 

واأهميتها باإ�سفاء روح احلياة والبهجة ل�سوارع املدينة واأنها من 

العنا�سر الهامة ملحددات الت�سميم الب�سري للمدينة وتكوين 

داخل  املتجول  ذهن  يف  تنطبع  التي  للم�ساة  الذهنية  ال�سورة 

لتلبية  املمرات  هذه  تن�سيق  عنا�سر  لبع�س  تناول  ومت  املدينة، 

متطلبات امل�ستعملني ون�ستكمل �سويًا التعرف اإىل هذه العنا�سر 

والتي تتكون من عنا�سر تن�سيق �سلبة )Hardscape(  وعنا�سر 

.)Softscape( تن�سيق مرنه

عنا�شر تن�شيق وفر�ص ممرات امل�شاة

)Hard-Scape( اأواًل: عنا�صر تن�صيق املوقع

- الالفتات الإعالنية والإر�سادية  4
والتي تعمل على توجيه امل�ساة واإر�ساده اإىل مق�سده بدون 

حرية اأو ا�سطراب، وم�ساعدتهم يف التعرف على هوية املحالت 

املختلفة.

ال�سورة  اأو تقطع  امل�ساة  اأماكن ل ت�سايق  ويتم و�سعها يف 

الب�سرية املتتابعة.

ويتم تثبيتها منف�سلة اأو مدجمة مع عنا�سر اأخرى كاأعمدة 

الإ�ساءة وغريها.

- حمطات البا�ض  5
حماية  وتييوفيير  البا�سات  لنتظار  �سغرية  حمطات  وهييي 

للم�ساة من الظروف اجلوية املختلفة

د.م. �يهاب ن�صر �لدين �أحمد

Footpaths landscape Element
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- مقاعد اجللو�ض  6
ال�ستمتاع  اأو  والنتظار  الت�سوق  من  لال�سراحة  ت�ستخدم 

اأو  امل�ساة  مبمرات  املتوافرة  اجلمالية  والعنا�سر  بالنافورات 

مواد  من  �سنعها  ويف�سل  اخلفيفة،  الوجبات  اأكييل  و  للقراءة 

للتظليل  النباتات  اأحييوا�ييس  مع  دجمها  يتم  واأحيييييانييًا  طبيعية 

وال�ستمتاع. 

-  املظلت  7
ال�ستمتاع  اأو  والنتظار  الت�سوق  من  لال�سراحة  ت�ستخدم 

اأو  امل�ساة  مبمرات  املتوافرة  اجلمالية  والعنا�سر  بالنافورات 

مواد  من  �سنعها  ويف�سل  اخلفيفة،  الوجبات  واأكييل  للقراءة 

للتظليل  النباتات  اأحييوا�ييس  مع  دجمها  يتم  واأحيييييانييًا  طبيعية 

وال�ستمتاع. 

 8 - �صناديق القمامة

مع  وجودها  ميكن  ومالئم،  مرئي  مكان  يف  و�سعها  يجب 

كل  مت�ساوية  م�سافات  على  و�سعها  ويف�سل  الأخييرى  العنا�سر 

30م. وتزيد هذه الوحدات بالقرب من مناطق الرفيه والطعام 
وتقل هذه الوحدات بالقرب من املباين الإدارية.

- عنا�صر جمالية اأخرى  9
اأخرى لها دور وظيفي وجمايل كال�ساعات،  هناك عنا�سر 

الأ�سكال  النحتية،  الأ�سكال  احلريق،  فوهة  الهواتف،  �سناديق 

الزخرفية، النافورات، واقيات الأ�سجار.

ا�صرتاطات عامة:

تن�صيق  عنا�صر  ك��ل  يف  ع��ام��ة  ا���ص��رتاط��ات  ت��ت��واف��ر  اأن  ي��ج��ب 

ممرات امل�صاة

ب�صيطة الت�صميم واآمنة للم�صاة مع حتقيق قدر من اجلمالية 

املطلوبة.

اأن تكون اقت�صادية غري مكلفة، ومن مواد تتحمل الظروف 

والعوامل املناخية واال�صتخدام.

�صهولة ا�صتخدامها من قبل جميع نوعيات امل�صاة مع حتقيق 

الوظيفة املطلوبة.

ت��لئ��م ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة مب���م���رات امل�����ص��اة وت��ع��ر ع���ن ط��اب��ع 

و�صخ�صية املدينة.



بهدف  الطبيعي  الغاز  لت�سييل  م�سنع  اأول  اأقيم   ،1978 عام  يف 

ت�سديره للخارج وا�ستخدامه يف م�ساريع حتلية املياه والطاقة، وانتقلت 

يف  مهمتها  كانت  التي  النفط  تكرير  �سناعات  اإىل  الثانية  اخلطوة 

والطاقة  ال�سناعة  يف  ال�سرورية  املحلية  الحتياجات  تلبية  البداية 

لت�سبح  ال�سناعة  هييذه  انتقلت  ثم  الأخيييرى،  احلياة  مناحي  وبقية 

م�سدرًا للمرابح الوطنية وزيادة الدخل القومي والفردي وقد اأقيمت 

الإمييارات وهي م�سفاة  النفط يف  لتكرير  اأول م�سفاة   1982 يف عام 

الروي�س.. اأما �سناعة الأملنيوم التي حتتل الإمارات املركز الأول فيها 

بني دول اخلليج رغم اأنها حتتاج اإىل طاقة كبرية وتكلف مبالغ هائلة، 

اإل اأن عجلة الإنتاج ونوعيته جعلت منها الأوىل يف هذه ال�سناعة.. واإذا 

اإىل �سناعة احلديد التي لقيت الهتمام الكبري واخلا�س من  انتقلنا 

الدولة، ف�سنجد �سركة "حديد الإمارات" يف اأبو ظبي لتبداأ الإمارات 

بت�سدير احلديد اإىل الدول العربية ودول العامل..

العلمية  الأ�س�س  اإىل  ي�ستند  الإمييارات  املتبع يف  ال�سناعي  النظام 

الأبحاث  حتت�سن  التي  ال�سناعية  املدن  تاأ�سي�س  �سرورة  من  وينطلق 

ا�ستثماره يف  الذي مت  املال  راأ�س  ارتفع  الإنتاج، فقد  واآلت  والتجارب 

مليار   63 نحو  من   2010 و   2004 عامي  بني  ما  ال�سناعية  املن�ساآت 

درهم اإىل نحو 110.2 مليار درهم بزيادة قدرها نحو 47.2 مليار درهم 

هذا  رافييق  فقد  وبالطبع   %  9.77 اإىل  و�سل  �سنوي  منييو  ومبتو�سط 

الرتفاق يف املال ارتفاع كبري يف اأعداد الأيدي العاملة يف هذه املن�ساآت 

وبلغ  األف عامل   175.3 اإىل  الن�سبة  نف�سها حيث و�سلت  الفرة  خالل 

عدد العمال 206.7 اآلف عامل خالل عام 2004 وو�سل اإىل نحو 382 

قدر  �سنوي  ومبتو�سط منو   %  85 بزيادة جتاوزت   2010 عام  األفا يف 

بنحو 10.78 %... كما ت�سري الإح�سائيات اإىل اأن هذا املبلغ قد جتاوز 

2017 مثلما زاد عدد املن�ساآت ال�سناعية  162.7 مليار درهم يف عام 
اإىل نحو 7.142 من�ساأة بزيادة قدرها نحو 2.182 عما كان احلال عليه 

عام 2010..

القت�سادية يف  التنمية  دائرة  الإطار ميكن احلديث عن  يف هذا 

ب�سكل  ال�سناعي  الإنتاج  وترية  ت�سريع  بهدف  اأ�س�ست  التي  ظبي  اأبو 

ا�سراتيجي من اأجل الو�سول اإىل قطاع �سناعي فعال ومناف�س ي�ساهم 
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هيفاء عزوز

ال�شناعة يف الإمارات.. 

بنى حتتية متطورة 

ومناف�شات يف ال�شوق العاملية

�صبع اإم��ارات تعاونت خلل ن�صف قرن من العمل ال��دوؤوب على تاأ�صي�ض بنية حتتية رائدة يف م�صرية الدول 

احلديثة، فكانت ال�صناعات البرتوكيماوية والبرتولية والكيماوية على راأ�ض ال�صناعات التي يلزمها التخطيط 

الكبري والبناء ال�صحيح واملتني كي تزدهر وتواكب تطورات العامل على هذا ال�صعيد، وخلل هذه العملية كان 

البد من توفر عنا�صر داعمة ت�صجع على ازدياد زخم ال�صناعة يف املدن الرئي�صية التي ن�صاأت يف اأبو ظبي والعني 

االإنتاج  يف  املتطورة  االأ�صاليب  ا�صتخدام  العوامل  ه��ذه  راأ���ض  وعلى  ال�صناعية،  ودب��ي  خليفة  ومنطقة  وم�صفح 

واالعتماد على التقنيات احلديثة التي حت�صن م�صتوييات االأداء وقد توجت العملية بتاأ�صي�ض جائزة �صمو ال�صيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان لل�صناعات وكان الهدف ت�صجيع االبتكار وزيادة االإنتاج والبحث الدائم عن اآفاق بديلة 

�صمن  الوطنية  الكوادر  على  واالعتماد  املحلية  امل��وارد  ا�صتخدام  يتم  بحيث  زخماً  االقت�صاد  عجلة  اإىل  ت�صيف 

م�صروع طويل االأمد اأريد له اأن يكون عملية متكاملة تنتج الكوادر واخلراء وت�صتطيع االنتقال يف كل مرحلة 

اإىل الت�صدير ومناف�صة الب�صائع العاملية..



هذه  عماد  وكان  لالإمارة،  الجمايل  املحلي  الناجت  يف  كبريًا  اإ�سهامًا 

اخلطوة اعتماد احللول طويلة الأمد للتغلب على العراقيل التي ميكن 

اأن تعر�س القطاع ال�سناعي واأهمها املناف�سة والتمويل والو�سول اإىل 

الأ�سواق الأجنبية، وكان الإجناز الأهم هو التمكن من اإجناز املجمعات 

وترجمتها  القت�سادي  التنويع  عملية  وزييييادة  املتطورة  ال�سناعية 

البناء  ومييواد  البروكيماويات  �سناعة  مثل  جدوى  ذات  م�ساريع  اإىل 

وال�سناعات املعدنية والغذائية وخدمات النفط والغاز والنقليات..

هامًا  تقدمًا  الإمييارات  فيها  حققت  التي  الهامة  ال�سناعات  من 

�سناعة  هي  العاملية  اإىل  �سهرتها  وو�سلت  العربية  الييدول  جميع  على 

املالب�س، فقد بلغ معدل منو هذا املجال حواىل %20 خالل ال�سنوات 

48 مليار  2017 وحدها  الإمييارات خالل �سنة  املا�سية وبلغت مبيعات 

ال�سناعة  لهذه  ال�سراتيجي  التخطيط  هييو  ال�سبب  وكييان  درهيييم، 

من  كبرية  اأعيييداد  لإن�ساء  والدولية  املحلييني  امل�ستثمرين  وت�سجيع 

م�سانع املالب�س.. اأما ال�سناعات الغذائية فنالت هي الأخرى الكثري 

من الدعم وحققت العديد من الإجنازات الهامة وعلى راأ�سها حتقيق 

بعد  ال�سناعات  اأهم  من  يعترب  القطاع  فهذا  للدولة،  الغذائي  الأمن 

الدولة منذ �سنني طويلة الهتمام بالزراعة وتربية  النفط وقد بداأت 

احليوانات حيث تعترب الأ�سا�س لل�سناعات الغذائية التي توازيها مثل 

التغليف  ومييواد  والبال�ستيكية  والزجاجية  الورقية  العبوات  �سناعة 

وغريها مما اأثر اإيجابًا على تطوير �سناعات اأخرى..

لقد كرث احلديث والتوقعات عن الثورة ال�سناعية الرابعة و�سرورة 

القوانني  لأن  ومتما�سك  قوي  ب�سكل  فيها  للدخول  البلدان  تتهياأ  اأن 

تعتمد على  فهي  كال�سابق،  ب�سيطة  اأو  �سهلة  تكون  لن  ال�سوق  وظروف 

والإح�سائيات  املعدلت  اإىل  بالإ�سافة  املتقدمة  والأجهزة  الرقميات 

لل�سناعات  الإمييييارات  "�سيا�سة  عيين  الإمييييارات  اأعلنت  هييذا  ولأجيييل 

التنمية  رئي�سة هي  �ستة مبادىء  ال�سيا�سة على  املتقدمة" وتقوم هذه 

وال�سيا�سات  اخلطط  يف  واملرونة  الدولة  مناطق  خمتلف  يف  املتوازنة 

ال�سناعية  واخلدمات  القدرات  يف  املختلفة  الإمييارات  بني  والتكامل 

البتكار  يف  والريادة  احلياة  جييودة  بتح�سني  واللتزام  واللوج�ستية، 

التكلفة  وتخف�س  والإنتاجية  الكفاءة  ترفع  لتقدمي حلول  ال�سناعة  يف 

وزيادة العتمادعلى ال�سناعات ذات العمالة املاهرة.. كما تدعم هذه 

ال�سيا�سة وت�ساعد يف تطبيقها جمموعة من العنا�سر على راأ�سها البنى 

التحتية الداعمة لهذه القطاعات ال�سناعية املتنوعة وتبني ت�سريعات 

ونظام قوننة يتيح فر�س التطور و�سالمة العمل ب�سكل علمي..

قيياعييدة  اإىل  الإميييييارات  يف  ال�سناعية  العملية  ا�ييسييتيينييدت  لييقييد 

ال�ستثمارات يف القطاعات ال�سناعية املتقدمة وا�ستقدمت التكنولوجيا 

وحتديد  املتخ�س�سة  الب�سرية  الطاقات  تطوير  على  وركزت  احلديثة 

البحث  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  ال�سناعة  لقطاع  امل�ستقبلية  املهارات 

العلمي من اأجل املحافظة على تطوير ال�سناعة ب�سكل عام...

منذ  الإميييارات  لدولة  ال�سخمة  ال�سناعية  للم�سرية  املتتبع  اإن 

التخطيط  يف  املبذولة  اجلهود  حجم  يكت�سف  اليوم  حتى  تاأ�سي�سها 

التطورية  العملية  ا�ستمرار  توفري  اأجل  من  العملية  الأ�س�س  واعتماد 

التي اأكدت �سوابيتها اليوم بعد مرور خم�سني عاما على هذه امل�سرية، 

املناف�سات  يف  الثبات  هو   ال�سناعية  الييدول  اإجنييازات  يف  فاملقيا�س 

العاملية وغزو الأ�سواق ال�سهرية باأهم املنتجات امل�سنعة بجودة عالية، 

وهذا بالطبع يعني انعكا�سًا اإيجابيا على م�ستوى الدخل القومي ودخل 

الفرد حيث الإمييارات حتتل مراتب متقدمة بني دول العامل على هذا 

ال�سعيد..
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 ريا�ضيات الطبيعة

ا�صتطاع النا�س فهم الريا�صيات والتي راقت لهم فكرة ع�صر التنوير تلك 

الفكرة التي انبثقت من خالل روؤية )غاليليو( حول النهج الريا�صي املنطقي 

اإىل  اأدى  التنوير  لنقل اخلفي من  اإن هذا اجلانب  بالتايل  الطبيعة،  لدرا�صة 

تفعيل ثورة عظيمة، وكما يحلو للبع�س اأن يطلق تلك العبارات النارية وراقت 

لهم بعد اأن �صدد �صربة موجعة للموؤ�ص�صات والأعراف القدمية، تلك ال�صربة 

والتي تفوق ما فعله الباري�صيون اليعاقبة مبق�صلتهم.

ومبرور الزمن ا�صتطاع النا�س اأن يفهموا ريا�صيات الطبيعة ، وبالأحرى 

لي�س فقط فهم قوى الطبيعة، بل راق لهم ا�صتخدامها مبفهوم مغاير ت�صخر 

وتو�صع يف خدمة الإن�صانية برمته .لذا حني نتحدث عن تلك احلقبة يرتاءى 

اأنها  اأو  اأن الخرتاعات التي تلت ذلك الزمن لي�س حم�س امل�صادفة  للبع�س 

بكل هذه الب�صاطة، باخت�صار �صديد وليدة مكابدات وجتارب واختبارات، تتوج 

اأغلبها بالف�صل والقليل منها ترى النور، ويف معظم التجارب والتي غالبا ما 

التقاطها  ليتم  والياأ�س،  القنوط  والنفور وما ي�صاحبها من  التخلي  يليها من 

يف وقت لحق من �صخ�سٍ اإىل اآخر، وترى النور بعد مثابرة وجهد واإخال�س 

متوا�صل، لذا يف النهاية تدرج حتت ت�صمية )منفعة عامة ( ويحظى ال�صخ�س 

املقالة  هذه  �صريع من خالل  وب�صكل  اأتطرق  اأن  و�صاأحاول   ) )املخرتع  بلقب 

اإىل الخرتاعات التي �صهدت حتول يف حياة النا�س والب�صرية بدءًا من ظهور 

اأخذت  الخرتاعات  تلك  اأن  اأنوه  اأن  يجب  وهنا  والتلغراف  البخاري  املحرك 

تلك  عن  ت�صل�صلي  ب�صكل  �صنتحدث   . نيخ  ميتري  ع�صر  يف  ومكانتها  اأهميتها 

مل  زمن  يف  ظهرت   ، ال�صيطانية  بالأعمال  للبع�س  متثل  والتي  الخرتاعات 

يكن لالأ�صخا�س اأي راأي ، و على الرغم من ذلك ما ذهب به )كوبرنيك�س( 

  ) عند اجلوع , اليوجد خبز �سيء!  ( غار�سيا ماركيز

العمالق  هذا  يقف  ه�ؤالء  بني   من   ذهب   من  مبداد  الحقا  �سريتهم  �سيكتب  رجال  بها  قام   حثيثة  حماوالت  هناك 

)ميترينيخ,واحلكام يف  رو�سيا والنم�سا واإ�سبانيا ( بالطبع هذه املحاوالت  والتي  نحن  ب�سدد احلديث عنها هي اإ�سرار على 

اأن يعيدوا احلياة ملا  كانت عليه  قبل الث�رة الفرن�سية , وذهبت  تلك اجله�د  اجلبارة على  االأقل  يف  م�ازنة املظهر  اخلارجي 

,  لذا  عادت بع�س  املظاهر والفخامة وممار�سة  الطق��س كالت�سريفات للبالط ,  وكذلك ما  قام  به النبالء بتزيني القم�سان 

بالنيا�سني وباالأو�سمة ,وبدت احلياة تدب يف  عروق  ويف  مفا�سل الدولة , ومار�س �ساحب  النف�ذ حريته وباالأحرى  فخامته 

امل�ستعادة ,  حتى  ا�ستعبد امل�اطن العادي عن  ال�سيا�سة وب�سكل  نهائي, لكن  يف  املقابل  كيف  �سغل  النا�س  اأنف�سهم باملطالعة 

وامل��سيقى , اإال اأن  التاريخ  يذكر  اأن  النا�س  يف  تلك  احلقبة  من   الزمن  �سغل�ا اأنف�سهم بامل��سيقى  والرق�س ) ففي خالل  

املائة �سنة  املا�سية ,  اأ�سبحت  امل��سيقى والتي  غالباً  ما كانت  ت�سمع م�ساحبة للرق�س وال�سعر  واالأنا�سيد يف  الع�س�ر  ال�سابقة 

, الفن االأكرث خماطبة للنا�س بني كل  اأن�اع الفن�ن االأخرى , غري اأن هذه الفرتة   من  الطماأنينة والرخاء , واملعروفة  لدي  

النم�ساويني با�سم  ع�سر البيدر مايري(
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ع�شر الآت وب�ؤ�س الب�شر

ها�شم املعلم 



الي�صري وتاله بعد غاليليو  بالأمر  لي�س 

تربع  الذي  واحلقب  بالع�صور  ومرورا 

اأمثال )دافن�صي( لكننا  عليها البع�س 

ما  بقدر  اأ�صماء  طرح  �صدد  يف  لي�س 

نحاول اأن نعرب عن الآلة وتاأثريها على 

قام  1700م  عام  يف  ح�صنا   ، املجتمع 

يدعى)بان(  فرن�صي  اأ�صل  من  رجل 

البخاري  املحرك  اخرتاع  مبحاولة 

اأن  �صيء،اإل  يتحقق  مل  انه  ،غري 

عام  بحلول  تذكر  التاريخية  امل�صادر 

اأ�صل  من  مهند�س  ا�صتطاع  1769م 
يحظى  اأن  وات(  )جمي�س  اأ�صكتلندي 

البخاري،  املحرك  خمرتع  بلقب 

�صيغري  والذي  الخرتاع  هذا  الآن 

�صي�صتخدم   ، لحقًا  برمته  العامل 

قلنا  وقد   ، املناجم  من  املاء  ل�صخ 

التقاطها  يتم  الخرتاعات  اإّن  �صلفًا 

�صهدت  اآخرين،فقدت  اأ�صخا�س  من 

اإمكانية ا�صتعماله يف حتريك العربات 

التجارب  تلك  و�صهدت   ، وال�صفن 

النجاح والظهور حول ال�صفن البخارية 

1802م  العام  يف  اإجنلرتا  يف  ل�صيما 

التطورات كثريًا  تلك  لذا مل يدم على 

ويف العام 1803م اأطلق املهند�س الأمريكي )روبرت فولتون ( �صفنيه بخارية 

يف نهر ال�صني ، وذاع �صيته يف اأرجاء املعمورة وتعليقًا على هذا احلدث الكبري 

علق نابليون بونابرت قائاًل ) هذا امل�صروع قادر على تغيري وجه العامل ( لكن 

وكما تذكر امل�صادر التاريخية اأنه بعد اأربع �صنوات ،�صقت اأول �صفينة بخارية 

الباين، وعلقت ال�صحف بتلك  اإىل  نيويورك  الهد�صون من  طريقها عرب نهر 

العبارات)�صقت ال�صفينة البخارية بعجلة �صخمة ت�صرب �صفحة املاء بقوة ، 

وبالكثري من النفخ والقعقعة والتج�صوؤ للدخان اخلارج منها (

ومبرور من الزمن كان هناك العديد من املحاولت يف اجنلرتا لت�صغيل 

العام  يف  �صتيفن�صن(  )جورج  ا�صتطاع  وبالفعل  البخار،  با�صتخدام  العربات 

اأول قاطرة بخارية ناجحة )بلوخر( ن�صبة اإىل ا�صم اجلرنال  1814م ب�صنع 
الربو�صي والذي هزم من قبل نابليون يف معركة واترلو.

ودار  �صتوكنت  مدينتي  بني  حديدية  �صكة  اأول  افتتح  1825م  عام  ويف 

خطوط  انت�صرت  تقريبا،  �صنة  ثالثني  اإىل  امتدت  فرتة  وبعد  لكن  لينغتون، 

امريكا،  يف  وكذلك  العظمى  بريطانيا  اأنحاء  خمتلف  يف  احلديدية  ال�صكك 

واخرتقت معظم اأوربا اإىل القارة الهندية، �صعدت هذه اخلطوط فوق اجلبال 

واحليوانات  الب�صر  متنها  على  وحاملة  والوديان  والأنهار  الكهوف  واخرتقت 

والآلت والأمنيات الكبرية، فاقت �صرعتها خيال مربي اجلياد.

الإجنازات التي دخلت يف مفا�شل املدن

بعد هذه الإجنازات التي دخلت يف مفا�صل املدن والقرى وحتديدا يف عام 

اأوىل  اإر�صال  يف  مور�س(  )�صامويل  يدعى  اأمريكي  فنان  ا�صتطاع  1837م 
مايقارب  العامل  �صينتظر  لكن  اأ�صدقائه،(  اإىل  ق�صرية  بـ)برقية  ر�صائله 

ع�صر �صنوات اأخرى قبل اأن ينت�صر ا�صتخدام التلغراف.

لكن املثري يف الأمر اأن تلك الخرتاعات والآلت الأخرى التي قدمت اإىل 

اإن  بالتايل  الب�صر ب�صكل عميق،  الف�صل يف تغري منط و�صلوك  العامل هي لها 

ال�صتفادة التي نتحدث عنها وقعت على قوى الطبيعة ، كا�صتخدام واعتماد 

كليا على الآلت عو�صا عن القوى الب�صرية، اإذ ما كان يقوم به حرفيون �صابقا 

كالغزل واحلياكة اأ�صبحت يف متناول الآلت احلديثة، مما ينبا بخطر قادم !! 

متتلك  والتي  الدول  لبع�س  كبرية  حظوة  خلقت  اأي�صًا  الآلت  تلك  لكن 

الفحم واحلديد ، عليه فاإن هذه التطورات خلقت ا�صطرابات وقلقًا لدي كثري 

من احلرفيني ، وبالفعل مع ا�صتمرار تدفق الآلت ا�صتيقظ العامل على انه مل 

يعد اأحدًا بحاجة اإىل عمال حرفيني تقليدين ،الآلت اقل تكلفة واكرث كفاءة 

با�صتمرار  و�صتعمل   ، والن�صاء  الأطفال  عليها  و�صي�صرف  نهارا  ليال  ،و�صتعمل 

، ل حتتاج اإىل عطالت والرتفيه، باملقابل �صيجني �صاحب املعمل اأو امل�صنع 

ويكد�س تلك الأموال يف ح�صابه اخلا�س دون اأن يتكلف بدفع �صمانات اأو رواتب 

، �صيعمل على ترفيه نف�صه وتطوير معمله ، و�صيكتفي باأقل عدد من احلرفيني 

اأكرث من حائك  واأ�صبح  الو�صع  تفاقم  لذا   ، املهرة  يكونوا من  اأن  ولي�صرتط 

يف املدينة بال عمل ،واأ�صبحت العوائل بال معيل وانت�صر اجلوع بينهم وت�صتت 

اأن ي�صت�صلموا جل�صع وطمع اأ�صحاب  اإل  الأ�صرة ، ل حيلة لدى هوؤلء الرجال 

اأرباب العمل ،مقابل مبلغ زهيد على الأقل ي�صمن لهم قوت يومهم ويبقى  و 

النب�س يف الأج�صاد .
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ما الذي يجعل الطعام لذيذًا؟

من   - يوم  كل  ناأكلها  التي  لالأطعمة  مهمة  النكهة هي خا�صية 

اأن نتخيل تناول نظام غذائي يتكون من الأطعمة اللذيذة  ال�صعب 

اخلالية من النكهة! اأ�صا�صا ، نكهة هو مزيج من الطعم والرائحة ، 

وال�صعور بالطعام يف حني اأن بع�س الأطعمة ، مثل الفواكه الطازجة 

اأكرث  ناأكلها  التي  الأطباق  ، معظم  كما هي  لذيذ  ، طعمها  والتوت 

لتعزيز  الإ�صافية  املكونات  اأنواع  بع�س  على  دائًما  وحتتوي  تعقيًدا 

النكهة. يف الواقع، كل وت�صمل الو�صفة بع�س اأنواع املكونات الإ�صافية 

التي تعزز النكهة ، مثل امللح والفلفل والأع�صاب والبهارات لتعزيز 

نكهة الأطعمة ميكن اأن يجعل تناول الطعام ممتعًا لأي �صخ�س منا. 

ا على حتفيز ال�صهية  ولكن اإ�صافة النكهات اإىل الأطعمة ي�صاعد اأي�صً

، وهو اأمر �صروري لالأ�صخا�س الذين يحتاجون اإىل زيادة الوزن ، 

ا من قدرتهم على تذوق الأطعمة. مثل كبار ال�صن الذين فقدوا بع�صً

ملاذا ت�شتخدم املنكهات كم�شافات غذائية

اأنت تعرف كيف يكون طعم الأطعمة الطازجة عند اإجرائها يف 

املنزل؟ نفكر يف اخلبز الطازج من الفرن اأو يخنة اخل�صار اللذيذة 

اأنها  على املوقد. مذهل ، �صحيح؟ بالطبع بكل تاأكيد. ولكن ، كما 

امل�صتهلكني  من  العديد  يختار  لذلك   ، الوقت  من  الكثري  ت�صتهلك 

نظريتها  مثل  تقريًبا  تتذوقها  التي  باليد  املجهزة  الأطعمة  تناول 

حملية ال�صنع.

ال�صيء هو ، من اأجل اأن تكون مريحة ، والأطعمة امل�صنعة حتتاج 

اإىل املا�صي لفرتة طويلة واأ�صاليب احلفظ امل�صتخدمة لتحقيق ذلك 

متيل اإىل احلد من النكهة.وهكذا ، قد يتحول م�صنعو الأغذية اإىل 

املنكهات الغذائية مالها وما عليها

اجلزء الأول :

ُمهاب  مرهف الرتكماين

تلعب م�اد التنظيفنا بالنظافة التامة
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اإ�صافة النكهات الطبيعية لتعزيز اأو احلفاظ على نكهة الطعام بعد 

معاجلته.

تعترب املنكهات من اأهم جماميع امل�صافات الغذائية حيث اأنها 

تعمل على حت�صني طعم ومذاق املنتجات امل�صنعة. ويكفي للدللة على 

اأهمية املنكهات اأن نتذكر باأن ثلثي امل�صافات الغذائية امل�صتخدمة 

يف الأغذية هي عبارة عن منكهات طبيعية اأو ا�صطناعية.

امل�صرتك  للفعل  نتيجة  ما  غذائية  ملادة  الطبيعية  النكهة  تنتج 

للعديد من املواد الكيماوية املختلفة رغم اأنه غالبًا ما ت�صيطر نكهة 

اأ�صبح  ولقد  الواحد.  املنتج  يف  كيماويتني  مادتني  اأو  واحدة  مادة 

ملادة  الطبيعية  النكهة  مكونات  اإىل  التعرف  مبجرد  اأنه  معروفًا 

نكهة  اإن  ا�صطناعية.  نكهة  اإنتاج  العلماء  بامكان  فاإن  ما  غذائية 

بل  واحد  تتاألف من مكون  ل  املثال  �صبيل  ال�صطناعية على  الكرز 

من 13 مكونًا وي�صمل البنزالدهيد 56 % من هذه املكونات.

ماهي املنكهات الطبيعية وامل�شنعة ؟

لإعطاء  ت�صتخدم  مواد  من(  )خليط  عن  عبارة  هي  املنكهات 

من  معرفة  املنكهات  من  خمتلفة  فئات  للطعام.  رائحة  اأو  مذاق 

اأو  اأو املطابقة للطبيعية  قبل القانون، مثل املواد املنكهة الطبيعية، 

اأو حيواين، ت�صنيع  نباتي  اأ�صل  النكهات من  ال�صناعية، وحت�صري 

النكهات و النكهات املدخنة.

منكهة  حت�صريات  اأو  مواد  عن  عبارة  هي  الطبيعية  النكهات  	•

والتي  املواد احليوانية  اأو  ا�صتخال�صها من اخل�صار  يتم  والتي 

م�صتخل�س  مثال  تغريها.  يتم  اأو  كيميائي  تعديل  لها  يجري 

الفانيال.

مطابقة  مواد  عن  عبارة  هي  للطبيعية  املطابقة  النكهات  	•
عليها  احل�صول  يتم  التي  تلك  لكن  الطبيعية،  للمواد  كيميائيا 

طبيعية  ملواد  كيميائي  تعديل  اأو  كيميائية  عمليات  بوا�صطة 

اأخرى. مثال الفانيلني، والذي يعد مطابق للفانيلني املوجود يف 

الفانيال، لكن ل يتم احل�صول عليه من قرنة الفانيال.

بالت�صنيع  عليها  احل�صول  يتم  مواد  هي  ال�صناعية  النكهات  	•
لي�صت  لكنها  طبيعية،  ملواد  الكيماوي  التعديل  اأو  الكيماوي 

متواجدة يف املركبات الطبيعية.

طبيعي،  اأ�صل  من  مركب  عن  عبارة  هي  املنكهة  التح�صريات  	•
التفاح  ع�صري  املثال  �صبيل  على  النقاوة.  عايل  لي�س  لكنه 

املركز ميكن اعتباره كتح�صري منكهة.

ت�صكيلها من مواد طبيعية من  يتم  املعاجلة هي مواد  النكهات  	•
على  عام  مثال  الت�صخني.  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  املعاجلة،  خالل 

ذلك الكرميل، والذي يتم اإنتاجه من ت�صخني ال�صكر.

النكهات املدخنة تعني م�صتخل�س مدخن ي�صتخدم يف عمليات  	•
عليها  احل�صول  يتم  هذه  التقليدية.  الغذائية  املواد  تدخني 

عمليات  يف  ا�صتخدامه  ميكن  والذي  �صائل،  يف  الدخان  بجمع 

ت�صنيع خمتلفة.
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فالإبداع عبارة عن عملّية ترتكز ب�صكل اأ�صا�صّي على عمل العقل 

ُمَعَيّنة  �صخ�صّية  و�صمات  عة  وُم�صِجّ منا�صبة  بيئة  وجود  مع  الب�صرّي 

دة.  اإىل قدرات عقلّية حُمَدّ ُم�صتِند  اإبداعّي  ناجت  اإيجاد  ت�صاعد على 

وقد مت حتديد نوعني من الإبداع واإي�صاح الفّرق بينهما، وهما:

كالآداب،  املُختِلفة،  املجالت  يف  الإبــداع  وهو  الإبداعّي:  الإنتاج 

والفنون، والخرتاعات. 

الإبداع الكامن: اأي اأن يكون الفرد املُبِدع قادرًا على اإنتاج وابتكار 

اأفكار جديدة ومفيدة. 

 مبادئ الإبداع

العاملية  واملنظمات  ال�صركات  مــدراء  من  الكثري  و�صع  عندما 

والإبداع بهدف خلق  البتكار  الرائدة يف جمال  الآراء  جمموعة من 

كيانات ومنظمات نامية واأن تكون اأ�صاليبها مبدعة وخاّلقة مت و�صع 

جمموعه من املبادىء الأ�صا�صية ينبغي على جميع م�صتهديف الإبداع 

والبتكار اتباعها �صواء اأكانوا مدراء اأم اأ�صحاب قرار وخل�صت هذه 

املبادئ فى جمموعة من النقاط وهى:

ما دامت يف  وتكرب  وتنمو  تولد  اأن  لأّية فكرة  املجال  اإف�صاح   .1
اأو  الجتاه ال�صحيح ومادام مل يتم القطع بعد بخطئها 

ف�صلها ،فكثري من املحتمالت تبّدلت اإىل حقائق وحتّولت 

احتمالت النجاح فيها اإىل اأعلى الن�صب، فالبتكار قائم 

يعطى  اأن  يجب  لذلك  الآخــريــن  تقليد  ل  الإبـــداع  على 

الأفراد حرية كبرية ليبدعوا، ولكن يجب اأن ترتكز هذه 

احلّرية يف املجالت الرئي�صّية للعمل وت�صّب يف الأهداف 

الأهم.

2. اإن الأفراد م�صدر قوة املوؤ�ص�صة والعتناء بتنميتهم ورعايتهم 
،ولتكن  وربحًا  ابتكارًا  والأكــرث  والأف�صل  الأكرب  يجعلها 

ع مفه�م حُمّدد ملُ�سطلح االإبداع, حيث تباينت وجهات النظر يف ذلك نظراً  مل يّتفق الباحث�ن على َو�سْ

لتداخل احلاجات االقت�سادّية واالجتماعّية وال�سيا�سّية واختالف املعايري التي ُت�سِنّف املُبِدع من غريه, وعلى 

ح مفه�م االإبداع, ومن اأ�سهر هذه التعريفات,  الرغم من ذلك, فقد مّت و�سع بع�س املفاهيم ال�ساملة التي ُت��سِّ

تعريف االإبداع باأّنه: »عملّية ت�سبه البحث العلمّي وت�ساعد الفرد على االإح�سا�س وال�عي باملُ�سِكلة وم�اطن 

�ؤ وو�سع الفر�سّيات واختبار �سّحتها واإجراء تعديل على النتائج  ال�سعف والثغرات والبحث عن احلل�ل والتنُبّ

ا�ستعدادّية ت�سّم  »�سمات  باأّنه:  الباحث�ن  فه بع�س  االإبداعّي«, كما عَرّ االإنتاج  �سل�ك  اإىل  ال��س�ل  يتّم  حتى 

الطالقة واملرونة واالإ�سهاب واحل�سا�سّية للم�سكالت واإعادة تعريف املُ�سِكلة واإي�ساحها” وُيِكن تعريف االإبداع 

اأي�ساً على اأنه اأ�سل�ب للحياة وباأّنه قدرة االأفراد على حتقيق الذات وقدرتهم على التعامل مع االآخرين وعدم 

يات والعقبات التي ُت�اجههم يف احلياة, نهم من اال�ستجابة للتحِدّ خ�فهم من �سخريتهم اإ�سافة اإىل متُكّ
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م/�شريف وحيدمـقـومـاتـه ومـعـوقـاتـه



املكافاأة على اأ�صا�س اجلدارة واللياقة.

لهم  الفر�س  لإتاحة  وتنّميتهم  وت�صّجيعهم  الأفــراد  احرتام   .3
للم�صاركة يف القرار وحتقيق النجاحات للموؤ�ص�صة وذلك 

على  الأ�صياء  لفعل  جهدهم  ق�صارى  يبذلوا  بــاأن  كفيل 

الوجه الأكمل.

القدرة  ينمي  التعامل  والالمركزّية يف  الروتني  عن  التخّلي   .4
التقدم  �صبيل  يف  القدم  ثبات  ت�صاوي  وهي  الإبداعية، 

والنجاح.

�صيء ممتع ل وظيفة فح�صب ويكون كذلك  اإىل  العمل  5. حتويل 
اإىل  وامل�صوؤولية  م�صوؤولية  اإىل  الن�صاط  حتويل  مت  اإذا 

طموح. 

ل  وهــذا  والطموحات  والفكر  للنف�س  امل�صتمر  التجديد   .6
باأّنه يتكامل يف عمله فالعمل  اإذا �صعر الفرد  اإّل  يتحّقق 

لي�س وظيفة للفرد فقط بل ي�صتطيع من خالله اأن يبني 

نف�صه و�صخ�صّيته اأي�صًا واإن هذا ال�صعور احلقيقي يدفعه 

الكامنة بداخله وتوظيفها يف  الإبداعّية  الطاقة  لتفجري 

خدمة الأهداف فكل فرد هو مبدع يف ذاته وعلى املدير 

اأن يكت�صف مفاتيح التحفيز والتحريك لكل �صخ�س لكي 

ي�صنع اأفرادًا مبدعني بالفعل ومن موؤ�ص�صته كتلة خاّلقة.

التطّلع اإىل الأعلى دائمًا من �صاأنه اأن يحّرك حوافز الأفراد   .7
�صعورالر�صا  لأن  اجلهد  مــن  املــزيــد  ــذل  وب العمل  اإىل 

باملوجود يعود معكو�صًا على اجلميع ويرجع باملوؤ�ص�صة اإىل 

الوقوف على ما اأجنز وهو بذاته تراجع وخ�صارة ومبرور 

الزمن ف�صل.

بل  اأحــد  من  مكررة  اأو  ثانية  ن�صخة  نكون  اأن  الإبـــداع  لي�س   .8

الإبداع اأن تكون الن�صخة الرائدة والفريدة لذلك ينبغي 

منها  اجلّيد  واأخذ  وتقوميها  الآخرين  جتارب  مالحظة 

الإيجابّيات  من  جمموعة  اأعمالنا  لتكون  الرديء  وترك 

تكون  اأن  اإّما  البتكارية  الإ�صرتاتيجية  وفق  فاملوؤ�ص�صات 

�صعبة  مهمة  والقيادة  مكررة،  ن�صخة  اأو  تابعة  اأو  قائدة 

اإليها،  الو�صول  اأجل  من  امل�صتحيل  بذل  ينبغي  وع�صرية 

واإّل �صنكون من التابعني اأو املكررين ولي�س هذا بال�صيء 

الكثري.

ل ينبغي ترك الفكرة اجليدة التي تفتقد اإىل اآليات التنفيذ   .9
بل يجب اأن ن�صعها يف البال وبني احلني والآخر نعر�صها 

مرور  مع  تتولد  اجلديدة  الأفكار  من  فكثري  للمناق�صة، 

على  مقدرة  تعطينا  رمّبــا  املتكررة  واملناق�صة  الزمن، 

املناق�صة  ت�صل  مل  فرمّبا  تنفيذها،  ثم  ومــن  تطويرها 

املحاولت  يف  فتكتمل  ن�صجها  متام  اإىل  والثانية  الأوىل 

الأخرى.

لأنه  بالغة  اأهمّية  العمل  طريق  عن  التعّلم  اإعطاء  يجب   .10
الن�صاطات  وتو�صيع  الكفاءات  لتطوير  الأف�صل  الطريق 

ودمج الأفراد باملهام والوظائف.

خ�شائ�ص و �شمات ال�شخ�شية املبدعة

هذا  ميتلك  اأن  يجب  مبدع  اأنــه  ما  �صخ�س  فى  نتو�صم  عندما 

ال�صخ�س الكثري من ال�صمات وال�صفات ال�صخ�صية ومنها.

اأن يت�صم ال�صخ�س بالذكاء.  .1
الثقة بالنف�س على القدرة لتحقيق  من  كبري  بقدر  يتمتع  اأن   .2

اأهدافه.
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متقدمة من التاأهيل و الثقافة. درجة  ميتلك  اأن   .3
تنفيذ الأفكار الإبداعية التي يحملها. القدرة على  اأن ميتلك   .4

5. اأن ميتلك القدرة على ا�صتنباط الأمور فال يرى الظواهر على 
الت�صكيك  و  الت�صاوؤلت  ويثري  بتحليلها  يقوم  بل  عالتها 

ب�صكل م�صتمر.

مع  بانفتاح  ويتعامل  وا�صعة  اجتماعية  بعالقات  يتمتع  اأن   .6
الآخرين في�صتفيد من اآراءهم.

واملجازفة واملخاطرة  والإقــدام  الــراأي واجلــراأة  الثبات على   .7
،فمرحلة الختبار حتتاج اإىل �صجاعة عند تقدمي اأفكار 

مل يتم طرحها من قبل.

8. قد مييل املبدعون اإىل الف�صول ولكن دون تطفل وحب البحث 
الو�صع  عــن  الر�صا  بعدم  الــدائــم  وال�صعور  والتدقيق 

الراهن فاإذا كانت احلاجة اأم الخرتاع فاإن عدم الر�صا 

هو اأبو التقدم. فال�صعور بعد الر�صا كفيل باإيجاد بالرغبة 

يف التغيري ومايتطلبه التغيري من و�صع ت�صورات واأفكار 

جديدة ومبدعة يف اآن واحد.

ال�صخ�صية  على  والعثور  لالإبداع  مبادىء  من  �صبق  ما  وبتفعيل 

مبدعني  اأ�صخا�صًا  جند  اأن  ميكن  الإبداعية  بال�صمات  تتمتع  التي 

القائمة  الأو�صاع  اأفكار جديدة ونافعة تغري من  قادرين على تقدمي 

اإىل اأو�صاع اأف�صل. 

يوجد  املبدعة  لل�صخ�صية  و�صمات  لالإبداع  مبادىء  يوجد  وكما 

اأي�صًا معوقات لالإبداع التى توؤثر يف اإما اإيجاد بيئة منا�صبة لالإبداع 

يلي  فيما  و�صن�صرد  الأ�ــصــا�ــس.  من  املبدع  ال�صخ�س  اإيــجــاد  فى  اأو 

معوقات الإبداع على م�صتوى املوؤ�ص�صة ومعوقات الإبداع على امل�صتوى 

ال�صخ�صي.

قات التي قد  �صي قد تعرتيه بع�س املُعِوّ فالإبداع على امل�صتوى املُوؤ�َصّ

قات: ُتوؤِثّر يف اجلانب الإبداعّي لأفراد املُوؤ�ّص�صة، ومن اأهّم هذه املُعِوّ

الإنتاجّية  العملّية  واإهمال  والنظامّي  ال�صكلّي  الهتمام باجلانب 

�صة.  واجلوانب الإبداعّية يف املُوؤ�َصّ

عدم الف�صل بني الإدارة وال�صيا�صة يف القطاع العام )احلكومّي( 

من جهة، وعدم الف�صل بني الإدارة، واملُلكّية يف القطاع اخلا�ّس من 

جهة اأخرى، حيث ُيوؤّدي ذلك اإىل تولية املنا�صب الإدارّية، والقيادّية 

لني وتنق�صهم املهارة الإدارّية.  لأ�صخا�س غري ُموؤَهّ

ال�صّك باجلانب الإبداعّي والنظرة ال�صلبّية اإىل الإبداع والبتكار 

مقارنة مع الِقَيم الجتماعّية ال�صائدة. 

الرتكيز على الربح من خالل تقليل التكاليف والنظرة التقليدّية 

للعملّية الإنتاجّية، وحتقيق الأرباح. 

يف  ــر  ُيــوؤِثّ مّمــا  ي  املـــاِدّ الدعم  و�صعف  وحمدودّيتها  املــوارد  قّلة 

اإمكانّية اأداء التجارب الإبداعّية، وتطبيق الأفكار على اأر�س الواقع. 

انعدام التوجيه حيث يتمثل ذلك يف عدم وجود اأهداف وا�صحة 

وحمددة لدى املوؤ�ص�صة لذلك فاإنه يجب حتديد هذه الأهداف وو�صع 

الإبداعية  الأفكار  تدّفق  اإىل  يــوؤدي  مما  لتحقيقها،  لة  مف�صّ خطة 

وانطالقها، وبالتايل حت�صني املهارات الإبداعية.

القيادة ال�صيئة حيث تتمثل يف الوقوف يف وجه التفكري الإبداعي 

ليكون  الت�صجيع  اأو  الوقت  املوّظف  مُينح  مل  فــاإذا  املوؤ�ص�صات  داخــل 

مبدعًا ومبتكرًا فاإنه غالبًا لن يبتكر م�صاريع جديدة، واآليات جديدة 

لتحقيقها، ويف كثري من الأحيان ي�صبح اجلو يف هذه املوؤ�ص�صات مليئًا 

بالنتقادات التي ُت�صِعر بعدم الأمان،

اخلوف من اأكرب العوائق التي تقف اأمام الإبداع والبتكار، بحيث 

من  واخلــوف  الف�صل،  من  اخلــوف  فمنها:  اخلــوف؛  اأ�صكال  تتعدد 

�صخرية الآخرين، واخلوف من اتخاذ القرار، واخلوف من ارتكاب 

الأخطاء، واخلوف من املخاطرة، واخلوف من التغيري، واخلوف من 

املجهول. فاإذا اأراد ال�صخ�س النجاح يجب اأن تكون رغبته يف النجاح 

اأكرب من خوفه من الف�صل.

عدم تنظيم الوقت: قد يق�صي ال�صخ�س املُبِدع الكثري من الوقت 

يف اأداء الأعمال والأن�صطة غري املفيدة، بحيث يرى اأّن الوقت ل ُيغّطي 

جوانب احلياة الأ�صا�صّية جميعها، ويجد اأّنه ل وقت لالإبداع والبتكار 

ع برناجمه  والتفكري لذا ينبغي على ال�صخ�س املُبِدع تنظيم وقته وَو�صْ

اخلا�ّس بالإ�صافة اإىل التقليل من الأن�صطة غري املفيدة.

الأعمال  تاأجيل  الإبـــداع  قات  ُمعِوّ من  اإّن  والتاأجيل:  الت�صويف 

رة اإىل وقت لحق وعدم املُبادرة واملُ�صارعة لإجنازها يف  وامَلهاّم املُقَرّ

العدد: 513 - 02/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

40

نوافذ

m u n r a k a e



املُبادرة يف عمله  املُبِدع من  ال�صخ�س  على  ُبّد  ل  لذا  العمل.  اأماكن 

والتخطيط للمهّمة املعرو�صة بهدف تنفيذها باأ�صرع وقت مُمِكن. 

املمار�شات الإدارية ال�شحيحة التي ت�ؤثر فـي الإبداع

عندما يقوم اأفراد الإدارة العليا املنوطني بر�صم �صيا�صة املوؤ�ص�صة 

القائمني على اإدارتها ولتحقيق الأهداف املر�صومة بدرجة ت�صل اإىل 

من  التي  املمار�صات  ببع�س  القيام  عليهم  يتوجب  هنا  الكمال  حد 

�صاأنها اإيجاد بيئة اإبداعية مميزة. ومن هذه املمار�صات: 

يف  املنا�صب  ال�صخ�س  تعيني  طريق  عن   : الختيار  ح�صن   .1
الوظيفة املنا�صبة والتي تت�صل بخرباته ومهاراته وذلك 

يوؤدي اإىل اإيقاد �صعلة الإبداع لديه. والعك�س �صحيح حيث 

الإحباط  اإىل  يوؤدي  املنا�صب  املكان غري  الت�صكني يف  اأن 

وال�صعور بالتهديد.

احلرية: وتتمثل يف اإعطاء املوظف الفر�صة لكي يقرر بنف�صه   .2
احلافز  ينمي  فذلك  اإلــيــه  امل�صندة  املهمة  ينفذ  كيف 

الذاتي وحا�صة امللكية وحتمل امل�صئولية لديه ويف الواقع 

جند بع�س املديرين يغريون الأهداف با�صتمرار اأو اأنهم 

احلرية  مينحون  واآخرين  الأهــداف  حتديد  يف  يف�صلون 

املقدرة  لديهم  لي�س  املوظفني  اأن  ويدعون  فقط  بالإ�صم 

على التو�صل حللول اإبداعية.

الوقت واملال  الإبداع هما:  يوؤثران على  اأهم موردين  املوارد:   .3

�صرارة  لإطالق  فائقة  بعناية  يكون  اأن  يجب  وتوزيعهما 

الإبداع عند اجلميع ،وعلى العك�س فاإن توزيعهما ب�صكل 

غري عادل يوؤدي اإىل تثبيط الهمم ،كما اأن م�صاحة املكان 

كلما حركت  وا�صعة  كانت  كلما  املوظف  فيه  يعمل  الذي 

اخليال املبدع اأكرث.

ومتكامال  متاآلفا  العمل  فريق  كان  كلما  العمل:  فرق  مالمح   .4
اأدى ذلك اإىل مزيد من �صقل مهارات التفكري الإبداعي 

وتبادل اخلربات ويكون ذلك من خالل :

اأهـــداف  حتقيق  يف  للع�صو  كــيــدة  الأ  الــرغــبــة  	•
الفريق.

وخا�صة  الآخرين  م�صاعدة  اإىل  كل ع�صو  •	مبادرة 
يف الظروف ال�صعبة .

املــعــلــومــات  اإىل  عــ�ــصــو  كـــل  ــعــرف  ت ـــرورة  �ـــص 	•
الأعــ�ــصــاء  يح�صرها  الــتــي  املتخ�ص�صة 

الآخرون للنقا�س .

املديرين  معظم  اأن  حيث  واملــكــافــاأة:  والتحفيز  الت�صجيع   .5
ت�صجيع  يفوتهم  النتائج  �صغط  وحتت  م�صغولون  دائما 

الدافع  حتفيز  من  فالبد  الناجحة  املبدعة  املجهودات 

الذاتي حتى يتبنى املوظف املهمة ويحر�س عليها ويبدع 

الإبداع  بني  تربط  ما  نادرا  الناجحة  واملوؤ�ص�صات  فيها. 

املدير  يقابل  اأن  واملفرت�س  حمددة  مالية  مكافاآت  وبني 

اأو امل�صئول الأفكار الإبداعية بعقل متفتح ولي�س بالنقد اأو 

بتاأخري الرد اأو باإظهار رد فعل يحطم الإبداع .

الإبــداع  ولكن   ، الإبـــداع  يــربز  الت�صجيع  اإن  املوؤ�ص�صة:  دعــم   .6
حقيقة يدعم حينما يهتم به قادة املوؤ�ص�صة الذين عليهم 

املجهودات  لتقدير  مــوؤكــدة  قيمًا  اأو  نظامًا  ي�صعوا  اأن 

الإبداعية واعتبار اأن العمل املبدع هو قمة الأولويات ،كما 

اأن امل�صاركة يف املعلومات ويف اإتخاذ القرارات والتعاون 

من القيم التي ترعى الإبداع.

اإّن امليل والنزعة الطبيعية يف الأفراد هو اجلنوح اإىل البقاء على 

الروتينية  والأعمال  العادات  يرتاح لأكرث  العديد منهم  لأّن  ما كان، 

التي جرت عليها الأمور و�صارت ماألوفة. 

ولأن التغيري بحاجة اإىل هّمة عالية وَنَف�س جديد خ�صو�صًا واأّن 

وفيه  حِذر  بطبيعته  والبتكار  امل�صري  جمهول  لأّنــه  خميف  اجلديد 

الكثري من التحّدي وال�صجاعة لذلك فمن املهم جدًا اأن يوؤمن الأفراد 

باأن اأعمالهم الإبداعّية �صتعود مبنافع اأكرث لهم وللموؤ�ص�صة كما اأّنها 

�صتجعلهم يف حمّط الرعاية الأكرث والحرتام الأكرب. 

تكون  عــادي  �صخ�س  من  اإبداعية  فكرة  تخرج  فرمبا  ولنــدري 

�صببًا فـي اإحداث تغيري كبري فـي املجتمع الذي يعي�س فيه. 
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عن  حديثا  احللقة  هذه  يف  نوا�صل 

الأول  اجلزء  ن�صرنا  التي  مو�صكو  �صفرة 

منها يف العدد ال�صابق.

ويف �صباح يوم ال�صبت 7 �صبتمرب وبعد 

تناول فطورنا املعتاد، انطلقنا يف حافلتنا 

اليوم  وكان يف هذا  املعر�س،  اإىل  املعتادة 

�صديقنا  منها  الأوىل  يف  �صارك  جل�صتان، 

انتهاء  وبعد  جر�س.  بن  حممد  الدكتور 

حبيب  والدكتور  اأنا  خرجنا  الربنامج 

بهدف  و�صلطان  ونا�صر  �صعيد  والأ�صاتذة 

وكان  ال�صهري.  اأرباط  �صارع  اإىل  الذهاب 

لزامًا علينا اأن نخرج ما�صني حتى ن�صل اإىل 

انتظارنا  وطال  لنا،  �صة  املخ�صّ ال�صّيارة 

مكان  من  وتنّقلنا  ال�صارع،  ر�صيف  على 

اإىل مكان حتى اهتدينا اإىل ال�صّيارة. ومن 

الذي  ال�ّصهري  ال�صارع  اإىل  انطلقنا  هناك 

يعّد اأحد معامِل مو�صكو الرائعة، وهو �صارع 

اأرباط(. وراأيُته �صارعًا مكتّظًا  اأربات )اأو 

والعار�صني  والزائرين  وال�صائحني  باملاّرة 

بيوت  جنبْيه  على  وتتمو�صع  والبائعني. 

بع�صها كان م�صكونًا من ِقبل م�صاهري رو�س 

حكايات م�سافر

�سفرة مو�سكو

الدكتور حمد بن �سراي

اجلزء الثاين
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ال�صارع  ويتو�ّصط  والأدباء،  الكّتاب  من 

الفّنّية اجلميلة، وقد  اللوحات  العديد من 

ح�صب  كّل  منها  بع�صًا  زمالوؤنا  ا�صرتى 

الوقت  يف  عليهم  وكان  واإح�صا�صه.  ذوقه 

نف�صه احل�صول على �صهادة �صراء ر�صمّية. 

ال�صارع  هذا  يف  �صاعتني  من  لأكرث  وبقينا 

دافئًا  اجلّو  كان  و�صلنا  وحني  العريق. 

تغرّي  امل�صاء  حلول  ومع  �صاطعة  وال�صم�س 

اجلّو، وبردت اأطرافه.

وبعد  الفندق  اإىل  اأدراجنا  وعدنا 

ا�صرتاحة �صرورّية خرجت وحدي اأمت�ّصى 

معي  توا�صل  وهناك  الليتات،  �صارع  يف 

والتقينا  الكعبي،  �صعيد  عبداهلل  الدكتور 

�صوّية،  الَع�صاء  بهدف  نف�صه  ال�صارع  يف 

دخلنا مطعمًا قريبًا ولكن لالأ�صف مل تكن 

م�صرعنْي،  فخرجنا  مريحة،  الأجواء  فيه 

املالحظ  ومن  اآخر.  مطعم  اإىل  وتوّجهنا 

وال�ُصَرط  احلّرا�س  كرثة  الليلة  هذه  يف 

اإىل  و�صلنا  ثّم  والتفتي�س.  واحلواجز 

وهو  اخلريطة،  واّتباع  بحث  بعد  املطعم 

وطعامه  جميل،  ف�صيح،  اأوزبكي،  مطعم 

�صلطان  الأ�صتاذ  بنا  ثم حلق  ولذيذ  زاكي 

اإىل  الَع�صاء عدنا  انق�صاء  وبعد  العميمي، 

الفندق، وجل�صنا نت�صامر مع الزمالء اإىل 

احلال  وبطبيعة  الليل.  منت�صف  بعد  ما 

وكانت  باحلبايب،  مكتّظة  اجلل�صة  كانت 

يوم  �صباح  ويف  ال�صحكات.  فيها  تتعاىل 

الثامن  الدور  يف  للفطور  ذهبت  اجلمعة 

ثم  ابن جر�س  الدكتور  بالزمالء  والتقيت 

اأحمد  والأ�صتاذ  الهدّية  ال�صاعر  بنا  حلق 
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بن رّكا�س، وكالعادة كان خبز املحلَّى هو 

خالد  الأ�صتاذ  اأخربين  ثم  املائدة  اأ�صا�س 

من  فطلبُتها  ال�صك�صوكة  عن  اجلاّلف 

مع  بال�صك�صوكة  �صبيهة  هي  وفعاًل  املطبخ 

هذا  ويف  والإ�صافات.  التح�صينات  بع�س 

اليوم كانت حما�صرتي املقّررة.

احلافلة  وركبنا 

املعر�س،  اإىل  مّتجهني 

بنا  �صلك  املّرة  هذه  ويف 

ال�صائق طريقًا غري معتاد 

ميّر بنهر مو�صكو وبغابات 

نعتدها.  مل  ومتنّزهات 

اإىل  بنا  يتجه  اأّنه  وخ�صينا 

تفاهم  املهم  اآخر.  مكان 

معه الدكتور حبيب، وفعاًل 

اإىل  النهاية  يف  و�صلنا 

اجلل�صة  وكانت  املعر�س. 

الأوىل من ن�صيب الأ�صتاذ 

نا�صر الظاهري والأ�صتاذة 

واأحد  اليو�صف  اإميان 

باإدارة  الرو�س  الكّتاب 

عبيد.  �صاحلة  الأ�صتاذة 

ويف هذا اليوم وفد العديد من الرو�س اإىل 

جناح ال�صارقة، وتزاحموا على نق�س احلّناء 

والّن�صائي.  الرجايل  الوطني  الزّي  ولب�س 

بعنوان:  وحما�صرتي  دوري  جاء  ثم 

العربي“  والتاريخ  الرو�س  ”امل�صت�صرقون 
ال�صتعراب  علماء  كبار  اأحد  مب�صاركة 

ميكول�صكي،  دمييرتي  يدعى  الرو�س، 

وكانت  املطريي،  �صيخة  الأ�صتاذة  باإدارة 

مفيدة.  وعلمّية  وحوارّية  نقا�صّية  جل�صة 

واتفقُت  الفندق،  اإىل  عدنا  النتهاء  وبعد 

جر�س  ابن  والدكتور  الهدّية  ال�صاعر  مع 

ال�صاد�صة.  ال�صاعة  متام  يف  اخلروج  على 
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ويف الوقت املحّدد التقينا يف بهو الفندق، 

رّكا�س  بن  اأحمد  الأ�صتاذ  معنا  وكان 

اأحمد  الأ�صتاذ  ودعانا  �صيخة،  والأ�صتاذة 

مطعم  يف  والع�صري  احللويات  تناول  اإىل 

الفندق حتى مّر الوقت ونحن يف �صوالفنا. 

بع�صري  خملوطًا  ع�صريًا  �صربنا  وهناك 

التوت والفراولة والكركديه.

�صارعنا  اإىل  للّذهاب  ا�صتئذّنا  ثم 

املعتاد، وطلب الأ�صتاذ عبداهلل اأن نتع�ّصى 

من�صي،  واأخذنا  الأوزبكي،  املطعم  يف 

حتى  الطريق  و�صّيعنا  ومن�صي  ومن�صي، 

راأينا  وما  ال�صاعة.  حوايل  علينا  مّرت 

البيتزا  مطعم  عند  ونحن  اإل  اأنف�صنا 

املعروف عندنا، وتع�ّصينا هناك. ثّم ذهبنا 

وجودنا  وكان  احللويات،  لبيع  حمّل  اإىل 

من  اأنواعًا  نتخرّي  ونحن  كالفيلم  هناك 

ال�صوكالتة وغريها من احللويات ثّم عدنا 

اأدراجنا اإىل الفندق ثّم ا�صتاأذنُت الزمالء 

يوم  �صباح  ويف  غرفتي.  اإىل  الذهاب  يف 

مو�صكو  يف  لنا  الأخري  اليوم  وهو  الثنني 

الثامن  الدور  يف  الإفطار  طعام  تناولنا 

اخلارجّية،  ال�صاحة  على  مطّل  مكان  يف 

وبني الأحاديث وال�صوالف انق�صى الوقت، 

اأن نخرج من الغرف  واأخربونا باأّنه علينا 

12 ظهرًا. ويف احلقيقة  ال�صاعة  مع حلول 

ا�صطّرنا  مّما  الأمر  بهذا  فاجاأونا  قد 

اأن  مع  الفندق  بهو  يف  والتجّمع  للخروج 

اإل  الأ�صدقاء  مع  بوجودنا  مّر  قد  الوقت 

اأن  بعد  الفراق  اأوقات  نح�صب  كّنا  اأننا 

مّني  يطلب  وفجاأة  معًا.  اأّيامًا  اأم�صينا 

معه  الّذهاب  رّكا�س  بن  اأحمد  الأ�صتاذ 

وكنُت  خا�ّس.  مطعم  يف  الربجر  لتناول 

اأّنه تطّلب مّنا م�صيًا  اإل  اأظّن املكان قريبًا 

لفرتة تزيد على 15 دقيقة. وا�صتغربت من 

معرفة الأ�صتاذ اأحمد بالطرقات والدروب 

الربجر،  وطلبنا  هناك  اإىل  و�صلنا  حتى 

من  انتهائنا  ومبجّرد  لذيذ.  طعمه  وفعاًل 

فراأينا  الفندق  اإىل  اأدراجنا  طعامنا عدنا 

حقيبته  ياأخذ  كّل  نفري،  حال  يف  الزمالء 

ن�صع  نكد  ومل  الأمتعة.  نقل  �صّيارة  اإىل 

اإل  ال�صغرية  ال�صاحنة  تلك  يف  احلقائب 

واأخذنا مقاعدنا يف حافلتنا التي انطلقت 

بنا بني �صوارع مو�صكو، متقاربة من النهر. 

ويف الطريق ولأول مّرة اأ�صاهد �صّيادة لدا 

زمن  منذ  كانت  التي  العتيدة  الرو�صّية 

بعيد اأ�صا�س �صناعة ال�صيارات يف الإحتاد 

والتناوم  الأحاديت  وبني  ال�صوفييتي. 

و�صلنا املطار بعد �صاعة ون�صف تقريبًا. 

ولكن  ب�صرعة،  �صحن حقائبنا  لنا  ومّت 

مّتت  التي  اجلوازات  ختم  عند  امل�صكلة 

وُي�صرة، ونظرة  وتلّكوؤ ونظر مينة  لأٍي  بعد 

فاح�صة على اجلواز واأخرى على �صاحب 

واحد  كّل  فتنّف�س  ختمه  مّت  حتى  اجلواز، 

مّنا ال�صعداء. وقد �صبق لهم اأن احتجزوا 

معنا  عاد  ثم  �صفره  واأّخروا  الزمالء  اأحد 

به،  دخل  الذي  جوازه  يف  ل�صّكهم  لل�صفر 

وكذلك مع اإحدى الزميالت. وو�صلنا اإىل 

�صالة الأعمال وهي م�صرتكة بني عدد من 

�صركات الطريان، وهناك التقينا بالدكتور 

بن  اأحمد  والأ�صتاذ  عمر  والدكتور  حبيب 

رّكا�س. وحني حانت �صاعة ال�صفر توّجهنا 

مّنا  واحد  كّل  اأخذ  التي  الطائرة  اإىل 

مكانه. وو�صلنا بال�صالمة.
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Editorial
Master of Situation

The modern age has imposed on man to keep 
pace with what is happening in the world in terms 
of development and progress through modern in-
ventions that are not satisfied with imposing them-
selves forcefully, but that their renewal and devel-
opment raises eyebrows on one hand, and confirms 
the need to pursue them scientifically, academically 
and creatively on the other one. Therefore, the need 
for brainstorming is a must as it include different 
processes and methods such as: Brainstorming, 
Mind Map, Role-Playing, Imagination and Visu-
alization, Reverse Thinking, Questions, Assump-
tions, Six Thinking Hats, Talking to Others, etc.

The path to innovation in any place in which a 
person works is the path of determination and will 
to achieve success and reach the desired goal.

From the above, the question arises: Are there 
difficulties or any obstacles? I do not think that the 
answer to the question is complicated, as long as 
researchers, scholars and experts have confirmed 
that the most important thing is to participate in that 
through a firm belief in the importance of unsteadi-
ness in one place and looking beyond the horizon. 
Therefore, each node has a solution, and innovation 
is the Master of Situation to find solutions.

After what have being mentioned, it is worth 
emphasizing the importance of developing creative 
thinking to go beyond the familiar work style to a 
deeper, sharper and more innovative one.

Munther Mohammed bin Shekar
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, and 
H.H. Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras 
Al Khaimah, at-
tended the final 
race meeting 
of the Sheikh 
Mohamed bin 
Zayed Camel 
Racing Festival 
for 2019 at Al Swan Racetrack, in 
Ras Al Khaimah.

The festival drew the participa-
tion of a large number of purebred 
Arabian camels from the Gulf Co-
operation Council countries.

A number of Sheikhs, senior of-
ficials, and owners of purebred Ara-

bian camels were present during the 
event.

Speaking on the occasion His 
Highness Sheikh Saud praised 
the support given by His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-

mander of the UAE Armed Forces, 
to the heritage sports.

His Highness Ras Al Khaimah 
Ruler also lauded the keen fol-
lowing up and encouragement by 
H.H. Sheikh Mansour bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister 
and Minister of Presidential Affairs.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, af-
firmed that the 
UAE under the 
leadership of  His 
Highness Presi-
dent Sheikh Khal-
ifa bin Zayed Al 
Nahyan, and un-
der the guidance 
of his brother His 

Ras Al Khaimah Ruler, CP, attend finals of Sheikh Mohamed 
bin Zayed Camel Racing Festival

RAK Ruler, Crown Prince sign the last piece of “Probe of Hope”
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Saud bin Saqr receives 
Commander of

 UAE National Defense 
College

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, received the Commander of the UAE 
National Defense College and participants of its 
seventh session.

H.H. Sheikh Saud said building the UAE Military 
and Civilian Leaderships is of crucial importance; 
His Highness also expressed pride in Emirati youth 
and full confidence in their ability to protect Nation-
al Interests and enhance the presence of the UAE 
globally.

Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice Presi-
dent and Prime Minister and Ruler 
Dubai and the support of His High-
ness Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the Armed Forces, has 
become a polestar for future science 
and a destination for the launch of 
positive change aimed at the good 
and interest of humanity.

This came during a meeting be-
tween His Highness Ruler of Ras 
Al Khaimah in the presence of His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, with His 
Excellency Sarah Bint Youssef Al 
Amiri, Minister of State responsible 
for Advanced Sciences File, Leader 
of the scientific team for the Probe 

of Hope. Their Highness signed on 
the last piece of the probe, which 
forms the last external part of it. 
Where the names of Their High-
nesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, and 
the signatures of Their Highness 
Crown Princes are beard along with 
the phrase: “The power of hope 
reduces the distance between the 
earth and the sky”, in an expression 
of the sublime human message car-
ried by the Emirates of the future of 
man and the world. 

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi said that the Emir-
ates Project to explore Mars, 
the “Probe of Hope” that will be 
launched to Mars in July 2020, 
constitutes a pivotal step within the 
UAE’s March to develop the Space 
Sector, a fundamental pillar in the 

process of preparing for the next fif-
ty years, an important tool for mak-
ing the future and the development 
of Human Knowledge

The achievement of “Probe of 
Hope” in just 6 years is a scientific 
and technical precedent, as the pro-
ject of building an integrated probe 
for transmission to the Red Planet 
represents a task 5 times more dif-
ficult than designing and building 
satellites orbiting the Earth, as it 
will operate in unusual conditions.  
The most important of which is the 
unique environment of Mars , the 
scientific mission accomplished by 
the journey from Earth to the orbit 
of Mars, in addition to the challenge 
of the stability of the probe in the 
orbit of the planet for a period of 
four years during which it monitors 
scientific data. 
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RAK Ruler 
receives Italian 

Ambassador
H.H. Sheikh Saud 

bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received H.E. Nicola 
Lener, Ambassador 
of Italy to the UAE, 
who paid a courtesy 
visit on the beginning 
of his tenure to the 
UAE; at the Saqr bin 
Mohammed City. 

His Highness RAK 
Ruler welcomed the 
diplomat and wished 
him good luck in 
performing his as-
signments to enhance 
cooperation between 
the two countries at 
all avenues. 

H.H. Sheikh Saud 
hailed the strong re-
lations between the 
UAE and Italy, which 
would contribute to 
achieving more pro-
gress and prosperity 
for the two peoples. 

H.E. Lener extend-
ed thanks and ap-
preciation to Sheikh 
Saud for the hospitality and warm 
welcome, lauding the strong strate-
gic ties between the two countries. 

RAK Ruler receives 
Rwandan Ambassador

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, re-
ceived H.E. Emmanuel Hategeka, 

Ambassador of Rwanda, who paid a 
courtesy visit to H.H. Sheikh Saud 
to mark the beginning of his tenure 
as ambassador to the country.

His Highness welcomed the am-
bassador, wishing him success in 
strengthening the bonds of coopera-
tion between the two countries at 
various levels.

His Highness RAK Ruler also 
praised the friendly relations that 

bind the UAE and Rwanda, which 
His Highness said could boost to 
achieve more progress and prosper-
ity for the two peoples.

For his part, H.E. Hategeka ex-
pressed his deep thanks and ap-
preciation to H.H. Sheikh Saud for 
the generous hospitality and good 
reception, praising the strong strate-
gic relations between the two coun-
tries.

Receptions of His Highness Sheikh
 Saud bin Saqr Al Qasimi
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RAK Ruler receives 
Consul-General of 

Ghana
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received Her 
Excellency Samata Gifty 
Bukhari, Consul-General 
of Republic of Ghana, 
and her accompanying 
delegation.

His Highness Sheikh 
Saud discussed with H.E. 
Bukhari ways to further 
develop the relations be-
tween Ras Al Khaimah 
and Ghana across vari-
ous fields. During the 
meeting, the two sides 
reviewed aspects of co-
operation between the 
two friendly countries.

For her part, H.E. Con-
sul-General expressed 
her sincere thanks and 
appreciation to His 
Highness the Ruler of 
Ras Al Khaimah for the 
warm welcome, hailing 
the strong strategic rela-
tions between the UAE 
and Ghana.

 
RAK Ruler receives 
participants of Gov-
ernment Exchange Program 

between RAK and Bristol
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 

Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
received a group of employees par-
ticipating in a government exchange 
program between Ras Al Khaimah 
and the City of Bristol, UK.

The program was organized by 
the Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 
Foundation for Policy Research.

During the reception, H.H. Sheikh 

Saud highlighted the importance of 
such strategic partnerships and the 
benefits they bring to their partici-
pants, through providing them with 
expertise and knowledge that will 
help them to carry out their work ef-
fectively, as well as enable them to 
learn about best practices in govern-
ment work.

His Highness Sheikh Saud also 
praised the diversity of the program, 
which includes various areas of gov-
ernment work, in light of Ras Al 
Khaimah›s keenness to follow best 

modern governance systems to sup-
port its overall development.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah also wished the employees 
future success in their efforts to en-
rich and improve the emirate’s gov-
ernment work, while calling on them 
to apply their knowledge through-
out the program and pass on to their 
peers the positive experiences they 
acquired.

The program, which began un-
der the guidance and patronage of 
H.H. Sheikh Saud, is a knowledge 
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platform that aims to 
prepare future leaders 
and provide employees 
of various local depart-
ments and government 
agencies with practical 
experience.

This objective will 
be achieved through 
joint training with their 
counterparts in the UK, 
to learn about advanced 
technologies and the 
latest methods used to 
manage and implement 
government work in an 
effective and accurate 
manner, which will en-
sure the implementation 
of government agenda 
and policies and sup-
port the emirate›s abil-
ity to achieve its short 
and long-term strategic 
goals and development 
plans.

Artistic endeavors 
complement crea-
tive scene in UAE: 

Saud Al Qasimi
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived the crew of a 
Television miniseries, 
which is being filmed in Ras Al 
Khaimah.

H.H. Sheikh Saud said that pro-
viding support to local arts will help 
complement the creative scene in the 
UAE.

RAK Ruler commends efforts 
of parties involved in New 

Year Celebrations 
His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member, Ruler of Ras Al Khaimah, 

thanked all parties who contributed 
to the success of Ras Al Khaimah 
2020 New Year’s Eve celebrations 
organized on Marjan Island. The cel-
ebrations attracted a wide attendance 
of local and international visitors.

His Highness praised the coopera-
tion and teamwork spirit that char-
acterized the collaboration between 
all government and private entities, 
teams and volunteers in this excep-
tional event. Thanks to these efforts, 
RAK achieved more records and 
demonstrated its ability to continue 

its successes across various sectors.
The 2020 New Year’s Eve cel-

ebration helped consolidate Ras Al 
Khaimah’s status, which was recently 
dubbed as the ‘Gulf Tourism Capital 
2020’. The emirate set two Guinness 
World Records for the ‘Most Un-
manned Aerial Vehicles for Launch-
ing Fireworks Simultaneously’ and 
the ‘Longest Fireworks Waterfall’, 
thus raising the fireworks records set 
by the emirate to five new records in 
just three years.

 Issue No. 513 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

6

News

m u n r a k a e



His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah and Chair-
man of the Execu-
tive Council, visited 
Forensic Laboratory 
at General Command 
of Ras Al Khaimah 
Police in the pres-
ence of Major Gen-
eral Ali Abdullah bin 
Alwan Al Nuaimi, 
Commander in Chief 
of Ras Al Khaimah 
Police. His Highness 
was accompanied 
by  His Excellency 
Counselor Ahmed Mohamed Al 
Khatri, Head of Courts Department, 
His Excellency Counselor Hassan 
Muhaimid, Attorney General of the 
Emirate, His Excellency Counselor 
Rashid Ahmed Al Malik, Attorney 
General for the Public Prosecution, 
Brigadier Abdullah Khamis Al Had-
idi, Deputy Commander-in-Chief of 
Ras Al Khaimah Police, Director-
Generals, Administration Managers 
and a number of Ras Al Khaimah 
Police Officers. 

During the Inspection Visit, His 
Highness Ras Al Khaimah Crown 
Prince reviewed the first stage of 
developing the Criminal and Foren-
sic Laboratory in Ras Al Khaimah 
Police, which came with direct sup-
port from His Highness and that will 
constitute a qualitative addition to 
the General Command of the Ras Al 
Khaimah Police in its tireless efforts 
to achieve the UAE vision 2021, and 
the strategic objectives of the Minis-
try of Interior in enhancing security 
and safety and the happiness of cus-
tomers in services Introduction.

Major General Ali Abdullah Al 
Nuaimi valued the continuous sup-

port from His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, and the continuous follow-up by 
His Highness the Crown Prince, to 
the General Command of the Ras Al 
Khaimah Police, both spiritually and 
financially. Which contributed to its 
achievement of remarkable progress, 
that presents the highest levels of po-
lice performance in a way that made 
it a modern police institution that 
makes security a pillar of the com-
prehensive development experienced 
by the emirate and sow reassurance 
among citizens and residents in line 
with the vision of 2021 in making 
the country one of the best countries 
in the world in the field of security, 
safety and achieving society happi-
ness. 

His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud undertook a field tour in 
which His Highness inspected the 
departments and units of the foren-
sic laboratory and forensic medicine.  
The Commander of RAK Police re-
viewed the first stage of developing 
the forensic and Forensic Laboratory 
that began under the guidance of His 

Highness Sheikh Mohammed bin 
Saud Al Qasimi six months ago, and 
received all forms of support from 
His Highness starting from the devel-
opment of plans and ideas until the 
completion of this stage.  This stage 
is considered the gateway to future 
development stages of the laboratory.

The Commander of RAK Police 
explained that this stage included 
updating the current devices and 
providing the Forensic Laboratory 
in Ras Al Khaimah Police with the 
latest devices in accordance with the 
highest International Specifications 
and Standards, establishing new 
laboratories, appointing specialized 
Technical and Scientific Cadres, ex-
tending Gas Network and contract-
ing with International Companies 
to supply the materials used in the 
laboratory. Which saves time and ef-
fort, contributes to Promote accuracy 
in work in addition to establishing a 
clinic for women and children, laying 
the first block for obtaining interna-
tional quality certificates “ISO” and 
provides an advanced microscope for 
the fire laboratory.

RAK Crown Prince inspects Forensic Lab at Ras Al Khaimah Police
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RAK Crown Prince receives Theyab bin Mohamed bin Zayed

RAK Crown Prince Witnesses Finals of 
RAK Wrestling Championship

His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah, 
received H.H. Sheikh 
Theyab bin Mohamed 
bin Zayed Al Nahy-
an, Chairman of Abu 
Dhabi Crown Prince›s 
Court. 

During the meet-
ing, they exchanged 
cordial talks and dis-
cussed issues of inter-
est of the Country and 
the Citizens.

A number of 
Sheikhs and officials 
attended the meeting.

Under the pa-
tronage and 
presence of His 
Highness Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah, RAK 
Wrestling Cham-
pionship conclud-
ed its first edition. 
The Competition 
was dedicated to 
citizens, the final 
rounds included 
exciting atmos-
phere to corona-
tion in the first 
positions in four weights: 70, 80, 
90 and +90, where the total prizes 
reached approximately AED 5 Mil-
lion.

The event started with National 
Anthem, then the final rounds were 

held in different weights. His High-
ness RAK Crown Prince was keen 
to honor the winners of the first 
positions in each category and take 
memorial photos with them.

His Highness Crown Prince of 

Ras Al Khaimah praised the inter-
est of Wise Leadership in Youth and 
Sports. His Highness said that the 
country is keen on developing the 
capabilities of young people in all 
fields, honing their talents and tak-
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 RAK Crown Prince receives participants 
of RAK Wrestling Championship

His High-
ness Sheikh 
M o h a m m e d 
bin Saud bin 
Saqr Al Qasi-
mi, Crown 
Prince of Ras 
Al Khaimah 
and Chairman 
of Executive 
Council, re-
c e i v e d  p a r -
ticipants in the 
Ras Al Khaim-
ah Arms Wres-
tling Champi-
onship, which 
was held 
under the pa-
tronage of His 
Highness with the participation of 
more than 300 citizen players in 
four weights, and total prizes of  
AED 5 Million.

H.H. Crown Prince of Ras Al 
Khaimah congratulated the win-
ners of different weights of Ras Al 
Khaimah Arm Wrestling Champi-
onship and the participants who got 
other positions, wishing them to 
achieve more titles and advanced 
positions in the next championship.

H.H. Sheikh Mohammed af-
firmed that the success of the first 
edition of Ras Al Khaimah Arms 
Wrestling Championship, which is 
considered as one of the most ex-
pensive tournaments in the history 
of the game, paves the way for real-

ity that represents the strong addi-
tion to the emirate’s excellence in 
organizing various sporting events, 
and making it a tourist front thanks 
to the high capabilities and excel-
lent infrastructure. All of this was 
made possible by the valuable   
guidance and support of His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah.

His Highness RAK Crown Prince 
Sheikh Mohammed bin Saud af-
firmed that Ras Al Khaimah Arms 
Wrestling Championship presented 
a bright example of the United Arab 
Emirates youth’s abilities in organ-
izing and taking responsibility, 
through an elite of young citizens, 
among them were the citizens of 
Ras Al Khaimah who profession-

ally managed the championship. 
.H.H. Sheikh Mohammed indicat-
ed that the tournament has achieved 
success and its goals set where the 
level of organization and the large 
public presence who expressed 
their admiration for the champion-
ship, from both sides, the skill of 
the contestants, and the excellent 
organization, was proved.

On their part, the players of the 
Championship expressed their 
happiness and joy in H.H. Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi for receiving them and 
congratulating them,  appreciating 
the support and keenness of His 
Highness Sheikh Mohammed in 
encouraging them, which is a great 

ing their spare time in a way that 
benefits them and qualifies them to 
contribute to the march of devel-
opment witnessed by the country 
under the wise leadership of His 
Highness President Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, His Highness 

Sheikh Mohamed Bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai, “May God bless him”, His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi, Deputy Supreme Com-

mander of the Armed Forces and 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber, Ruler of Ras Al Khaimah and 
their brothers Their Highness mem-
bers of the Supreme Council, Rul-
ers of the Emirates.

 Issue No. 513 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

9

News

m u n r a k a e



His Excellency 
Munther Mohammed bin 
Shaker, Director General 
of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, 
asserted that Fishing is 
an old and modern pro-
fession. The Fish Wealth 
represents an integral 
part of the wealth that 
the country is keen on 
being a source of liveli-
hood on one hand, and 
because it establishes 
with other natural re-
sources a richness that 
reflects positively on the 
country and the citizen at 
the same time.

His Excellency added, The UAE 
attaches great importance to the 
fishing profession and encourages 
its children to practice it, because 
fishing is a profession inherited from 
our ancestors in the 
United Arab Emir-
ates, and it must 
be preserved and 
citizens are encour-
aged to work with 
it and support and 
encourage fish-
ermen to adhere 
to it. From this 
standpoint, Ras Al 
Khaimah Munici-
pality Department 
launched an initia-
tive to encourage 

Fishermen to support this profession 
and preserve fish resources. 

This initiative comes among other 
initiatives that aim to enhance the 
spirit of competition and create the 
spirit of innovative, serious, and 
distinguished work, which leads to 

more qualitative achievement and 
beneficial bid.

This initiative achieved its goals 
by catching the largest fish in terms 
of size and weight, after the Fisher-
men competed for success in order 
to show their capabilities, demon-

Ras Al Khaimah Fishermen’s Initiative

incentive and motivation for them 
to continue to achieve and raise 
the importance of Emirati sport in 
various championships, particularly 
wrestling championships. The play-
ers promised to make efforts and 
remain on the covenant in achiev-
ing the best achievements for UAE 
sports. 

From their side, The players ex-
pressed their appreciation of the 
reception of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah to them. Appreciating 
the support and Keenness of His 
Highness to encourage them, which 
demonstrates a great incentive and 

motivation for them to continue 
their achievements and raising Emi-
rati Sport in various championships, 
particularly Arm Wrestling Cham-
pionship. The Players promised to 
make efforts and remain committed 
to achieving the best achievements 
for Emirates Sport.
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Ras Al Khaim-
ah Municipality 
Department has 
participated in 
the World Future 
Energy Summit, 
which was held 
at Abu Dhabi Na-
tional Exhibition 
Center from 14 to 
16 January 2020. 
The summit is 
a prominent an-
nual international 
event designed 
to commit to im-
proving the scene 
of energy and 
clean technologies 
in the future.

The World Fu-
ture Energy Sum-
mit provides a 
dedicated exhibi-
tion for the busi-
ness sector, which 
attracts project de-
velopers, distribu-
tors, innovators, 
investors and buy-
ers from all over 
the world, who 
meet under its umbrella to review 
and discover new solutions to the 
growing sustainability challenges 
worldwide. This year, the exhibi-
tion focused on major hubs: mobil-
ity, energy, water, waste and green 
buildings.

On the sidelines of the exhibition, 
the World Future Energy Summit 
also hosted a group of forums aimed 

at stimulating dialogue on the main 
challenges and trends affecting the 
sustainable development process in 
the world.

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment represented by Energy Ef-
ficiency and Renewables Adminis-
tration participated in the Four-Days 
Summit. Where Ras Al Khaimah 
Energy Efficiency and Renewables 

Strategy and its 
implementation 
stages were re-
viewed in addi-
tion to attend-
ing a number 
of workshops, 
meetings and 
exchanging ex-
periences with a 
group of Experts 
and Leading 
Companies in 
the field of En-
ergy Efficiency.

Through its stand, Ras Al Khaim-
ah Municipality Department partici-
pated in the exhibition by reviewing 
the most important achievements 
achieved under the umbrella of the 
strategy. Where visitors to the stand 
hailed the progress made in the 
Emirate of Ras Al Khaimah in the 
field of Energy Efficiency and Re-
newables.

RAK Municipality participates at WFES

strate the credibility of their work 
in fishing, and achieve the desired 
goals. Based on the final results, His 
Excellency, Munther Mohammed 
bin Shaker, Director-General of Ras 
Al Khaimah Municipality Depart-

ment, honored the winners of catch-
ing the largest fishes in terms of size 
and weight. 

His Excellency affirmed that such 
initiatives create an atmosphere of 
honest competition, stir the princi-

ples of thinking about excellence, 
establish serious competitions aimed 
at success, and highlight capabilities 
in addition to the feeling of pride 
about achieving the first ranks. 
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The Executive 
Council of Ras Al 
Khaimah and Emir-
ates Youth Coun-
cil announced the 
formation of “Ras 
Al Khaimah Youth 
Council”. The ex-
ecutive arm of Emir-
ates Youth Council 
in Ras Al Khaimah, 
in a step aimed at 
supporting the ef-
forts of the Emir-
ates Youth Council 
in achieving the 
best communication 
with all segments of 
youth, supporting the energies of 
youth and their empowerment in 
different sectors.  In line with the 
future directions of the country, ac-
tivating their positive participation 
in identifying current and future 
challenges and drawing innovative 
solutions to them.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department held its first meeting 

for Ras Al Khaimah Municipality 
Youth Council headed by Mr. Mo-
hammed Jasem Bualhamam, Direc-
tor of Customers Happiness Center. 
Where the meeting started by in-
troducing the Council’s members, 
discussing the objectives of the 
Council, presenting the submitted 
proposals and coordinating mem-
bers’ skills. 

The formation of such councils 
around the country contributes to 
supporting the country’s efforts to 
foresee and make the future in the 
hands of Emirati Youth, and serves 
the government’s goals by promot-
ing the active participation of youth 
in achieving sustainable develop-
ment and upgrading the standard of 
living and the welfare of society

Ras Al Khaim-
ah Municipal-
ity Depart-
ment-Proposals 
Committee held 
a meeting head-
ed by Mr. Ahmed 
Al Ahmed, Di-
rector of Cor-
porate Commu-
nications Office 
and Chairperson 
of the Commit-
tee. 

The meeting 
addressed sev-

Youth Council Meeting at RAK Municipality

 Meeting of Proposals Committee of Ras Al Khaimah 
Municipality Department
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Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment- Future 
Foresight Team or-
ganized an event 
entitled “An In-
troduction to Fu-
ture Foresight”. 
The event aimed at 
spreading aware-
ness and a culture 
of foreseeing the 
future among em-
ployees within 
Ras Al Khaimah 
Municipality and 
the rest of society, 
motivating them 
to practice Future 
Foreseeing through Distinguished 
Global Scenarios regarding Gov-
ernment Development. The event 
also aimed at developing employ-
ees capabilities and inculcate their 
culture of creativity and innovation 

through a close acquaintance with 
the relationship between strategic 
thinking and forward-looking. 

The Team also discussed the im-
portance of Government Sectors’ 
Strategic Readiness to face the 
challenges of future ambiguity and 

exploiting available opportunities. 
Furthermore, the Team addressed 
the strategic ability to build effec-
tive and proactive leadership com-
petencies to match a dynamic and 
effective future.

An Introduction 
to Future Foresight

eral points, including Committee’s 
Working Mechanism, Setting Com-
mittee’s meetings times and Dis-
cussing proposals in the presences 
of their owners.  The meeting also 
covered areas like creating an email 

for the committee, standardizing 
Proposals Form for employees and 
creating a simplified version for the 
Department’s Customers.

The meeting was concluded by 
assigning task among the members, 

each according 
to their agreed 
tasks, provided 
that Mr. Ahmed 
Al Ahmed, 
Chairperson of 
the Committee 
will be follow-
ing up consist-
ently. 

Through this 
committee, Ras 
Al Khaimah 
M u n i c i p a l -

ity Department seeks to enhance 
communication with employees 
and customers, take into account 
the submitted proposals, and study 
them in detail in a way that contrib-
utes to the development of work. 
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Based on the interest of Ras Al 
Khaimah Municipality Depart-
ment to achieve the principle of 
sustainability and furtherance the 
role of community partnership 
at the level of Ras Al Khaimah. 
Ras Al Khaimah Municipality 
Department in cooperation with 
Public Services Department and 
the Environmental Protection 
and Development Authority, or-
ganized an Initiative to clean up 
Al Hamra Beach. 

The initiative aimed to raise 
awareness of the dangers of pol-
lutants on the environment, espe-
cially the marine environment, 
as some of these pollutants may 
drift during the tidal process to set-
tle on the seabed or water column, 
which may harm marine organisms. 
In addition, to protect the Emirate’s 
Beaches from the dangers of plastic 
and waste that harm both Tourism 
and Marine Life.

The Municipality Department 
commended the importance of vol-

unteering in the service of the en-
vironment, spreading and promot-
ing environmental awareness and 
responsibility among members of 
society, the importance of preserv-
ing a natural and clean environ-
ment, and promoting environmental 
hygiene behavior among all soci-
ety segments to encourage environ-
mental work and instill it among all 
of the society.

On this occasion, Ras Al Khaim-
ah Municipality Department calls 
upon all visitors to the Emirate’s 
beaches to maintain cleanliness and 
not to leave any residues or waste to 
keep these beaches clean and enjoy-
able for the visitors.

At the end of the campaign, the 
Municipality Department distrib-
uted Appreciation Certificates to all 
volunteers for their valuable efforts. 

Cleaning Up Al Hamra Beach Campaign 
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Tel.: +(971) 4 2445149
Fax: +(971) 4 2446769

Mobile: +(971) 56 2862928
landline: +971-4-2445149

E-mail: info@dolphin-marine.net
Workshop 06 – WH325, Dubai Maritime City, 

Dubai, U.A.E.

Life Saving Appliance (LSA)
Life Boats, Rescue Boats and Davits
Immersion suits
Rescue equipment
Foam Concentrate analysis
Resuscitators
Medical Oxygen systems
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ICON Tower, Office #602 - Barsha Heights, Dubai - Phone: +971 4 456 7939 - Email: info@johnsonfit-me.com

 We Extend Our Highest Congratulations
  To  

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President of the United Arab Emirates

 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
 For Their Efforts In Supporting  The Development Of UAE

  And Wish Them Success In Their Plans To Achieve Prosperity & Progress

Ras Al Khaimah - UAE 
P.O Box : 9868

Tel : +971 72264666
Email : sonyrak@goldeneye-group.com

 سائلین هللا أن یدیم الخیر والبركة على دولة اإلمارات العربیة المتحدة
وقیادتھا وشعبھا والمقیمین على أرضھا الطیبة

 We Extend Our Highest Congratulations
  To  

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President of the United Arab Emirates

 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
 For Their Efforts In Supporting  The Development Of UAE

  And Wish Them Success In Their Plans To Achieve Prosperity & Progress

P.O. BOX: 238177, DUBAI – UAE
Telephone: 04-4472262
Fax: 04-4472261
E-mail:info@imdad-eng.com
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NMC ProVita 
Abu Dhabi

Email : info@provita-me.com
Tel : 00971-2-612 1800

We Extend Our Sincerest Congratulations To 
H.H Sheikh 

 Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President , Prime Minister of the United Arab Emirates , Ruler of Dubai 

H.H Sheikh
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum

crown Prince of Dubai 

Hamdan bin Rashid Al Maktoum 
Deputy Ruler Of Dubai ,Minister Of Finance

H.H Sheikh
Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Deputy Ruler of Dubai
 

H.H General Sheikh
Ahmed  bin Rashid Al Maktoum

Deputy Chairman Of Dubai Police and Public Secunity 

On UAE,s Success Of Organizing the 25th Dubai 
World Cap  
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شكر و تقدیر
 نتقدم

بأسمى آیات الشكر والتقدیر واإلعتزاز

 لصاحب السمو الشیخ 

      محمد بن راشد آل مكتوم   
 نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي رعاه هللا

خمسون عاماً للوطن
شكراً یابو راشد

Tristar Engineering & Construction
P. O. Box: 918
Street 7 - Mussafah Industrial Area - Abu Dhabi
United Arab Emirates
Email:    info@tristar-uae.com
Telephone: +971 (2) 555 3437
Facsimile:  +971 (2) 555 5316
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Jebel Ali Free Zone, Dubai – U.A.E.  - P.O. Box 261096  -Tel :+  971 048814487  - Fax :+  971 048814486 - Email : info@uni-cap.ae

We Are Certified Tourism We Would Love To
 Extend Our Highest Congratulations  

  To  
 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

 President of the United Arab Emirates

 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
 For Their Efforts In Supporting  The Development Of UAE

  And Wish Them Success In Their Plans To Achieve Prosperity & Progress

Tel+9714-3885317 / Dubai, UAE / Email : online@certifiedtour.com / Web : www.certified tour. Com
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Al Abbas Group
Al Abbas Building II, 7th Floor 
Khalid Bin Al Waleed Road
PO Box: 327, Dubai, UAE 
Tel : +971-4-3521000 
Fax : +971-4-3521200
Email : group@alabbas.com 

شكر و تقدیر

 نتقدم

بأسمى آیات الشكر والتقدیر واإلعتزاز

 لصاحب السمو الشیخ 

      محمد بن راشد آل مكتوم   
 نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي رعاه هللا

خمسون عاماً للوطن
شكراً یابو راشد
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Al Badie Group

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

 سائلین هللا أن یدیم الخیر والبركة على دولة اإلمارات العربیة المتحدة
وقیادتھا وشعبھا والمقیمین على أرضھا الطیبة


