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»هذه ال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«

املـــرا�ســـالت 

الإمارات العربية املتحدة

اإمارة راأ�س اخليمة 
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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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عناقيد تراثية

عندما نتم�سك برتاث الآباء والأجداد فهذا يعني اأننا نتم�سك بهويتنا الوطنية ، وما من �سك يف 

اأن نقل الرتاث اإىل جيل ال�سباب يعني الكثري . وقد حتدث الدار�سون والباحثون العرب والأجانب 

عن اأهمية الرتاث واأهمية احلفاظ عليه : فكريًا وثقافيًا وعمرانيًا وفنيًا وجتاريًا واقت�ساديًا .. اإلخ

و�ساأقت�سر حديثي اليوم عن ذخائر الكتب الرتاثية التي تعد جواهر حقيقية يجب اأن ن�سونها 

ونحفظها يف قلوبنا ومكتباتنا. هل اأحتدث عن �سرية النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم لبن ه�سام 

اأو اأحتدث عن تف�سري القرطبي باأجزائه الأربعة ، اأو اأحتدث عن في�س اخلاطر لأحمد اأمني اأو عن 

وحي الر�سالة لأحمد ح�سن الزيات ؟ .

الرتاث مزروع يف اأعماقنا و�سيظل باقيًا يف اأورادنا .. يف الإمارات ويف م�سر وبالد ال�سام ويف 

بغداد .. اإلخ . الرتاث عريق منه ما طبع ومنه ما زال خمطوطًا ، ومن واجب رجالت الفكر والعلم 

اأن ينهلوا من هذا الرتاث كل يف جماله ، املهند�س واملدر�س والطبيب والفنان والتاجر و .. و ..

وكلما تعمقت نظرتنا اإىل تراثنا وكر�سنا اهتمامنا به ومب�سنفاته ازدادت الفائدة ، ومن ينكر 

اأهمية ابن �سينا ، وابن خلدون ، والتوحيدي ، والرازي و�سيبويه ، والفارابي ، وابن الهيثم ، والنووي 

، وياقوت احلموي ... ؟.

ومن ل يعرف روعة الرتاث يف الإمارات واخلليج العربي ومافيه من جواهر ودرر ومكنونات ؟!

اإنها دعوة �سريحة لال�ستفادة من هذا الرتاث الذي يعد فخرًا لنا نحن الذين نعي�س يف وطن 

عرف احل�سارة منذ زمن طويل يف جمالت احلياة كلها.

منذر حممد بن �شكر

الفتتاحية
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�شعود بن �شقر ي�شتقبل �شعود املعال

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

�سموه  ق�سر  يف  اخليمة،  راأ����س  حاكم 

مبدينة » �سقر بن حممد »  اأخاه �ساحب 

املعال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين، 

بح�سور �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن 

�سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة.

راأ�س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وتبادل 

اخل��ي��م��ة و���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م اأم 

الودية  الأحاديث  اللقاء  خالل  القيوين 

ب�ساأن خدمة الوطن واملواطنني.

ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ال�����س��ي��خ اأح��م��د بن 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي،  �سقر 

القت�سادية  اخليمة  راأ�س  مناطق  هيئة 

بن  �سعود  بن  اأحمد  وال�سيخ  “راكز”، 
اخلدمات  دائرة  رئي�س  القا�سمي  �سقر 

العامة، وال�سيخ �سقر بن �سعود بن �سقر 

�سعود  بن  اهلل  عبد  وال�سيخ  القا�سمي، 

بن را�سد املعال رئي�س دائرة املالية باأم 

القيوين.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد جانبًا من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ال�شعادة

�ساحب  �سهد 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود 

ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 

امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 

ح������اك������م راأ����������س 

اخل���ي���م���ة ج��ان��ب��ًا 

م������ن ف���ع���ال���ي���ات 

من  الثالثة  الدورة 

ال�سعادة  مهرجان 

على  ا�ستمر  ال��ذي 

مدار ثالثة اأيام يف 

احلمرا  ج��زي��رت��ي 

وامل���رج���ان ب��راأ���س 

اخليمة.

�سموه  م�ستقبلي  مقدمة  يف  وك��ان 

النعيمي،  م�سبح  علي  حممد  �سعادة 

رئي�س جمل�س اإدارة غرفة راأ�س اخليمة، 

اجلهة املنظمة للفعالية.

مفهوم  تعزيز  اإىل  الفعالية  وتهدف 

ال�سعادة وجت�سيده على اأر�س الواقع من 

طابع  ذات  اجتماعية  م��ب��ادرات  خ��الل 

القيادة  ثقايف وترفيهي تعك�س توجهات 

ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى ت��وف��ري ك��اف��ة اأ���س��ب��اب 

ال�سعادة للمواطنني واملقيمني والزوار.

الرتفيهية  الأن�����س��ط��ة  ج��ان��ب  واإىل 

ال��ن��اري��ة، حر�س  امل��ت��ن��وع��ة والأل���ع���اب 

امل���ه���رج���ان ع��ل��ى ت��ع��ري��ف احل�����س��ور 

املتطورة  واحل��ل��ول  الذكية  باخلدمات 

حتقيق  �سبيل  يف  الإم��ارة  تقدمها  التي 

اأق�سى درجات اإ�سعاد املتعاملني.

اإ�سافة نوعية من  وُي�سكل املهرجان 

الذي  الفعاليات  برنامج  اإث��راء  �ساأنها 

تزخر به راأ�س اخليمة على مدار العام 

الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة كوجهة 

الكربى،  الفعاليات  وا�ست�سافة  لتنظيم 

خريطة  على  ال��ق��وي  ح�سورها  وي��وؤك��د 

ال�سياحة الإقليمية والعاملية.
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ال�سمو  �ساحب  اطلع 

ب��ن �سقر  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ 

املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

ق�سر  يف  ا�ستقباله  خالل 

بن  »�سقر  مبدينة  �سموه 

الدكتور  معايل  حم��م��د«.. 

عبد اهلل بن حممد بلحيف 

تطوير  وزي����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي، 

وال��وف��د  التحتية،  البنية 

برامج  ل��ه..ع��ل��ى  امل��راف��ق 

بتطوير  اخلا�سة  ال���وزارة 

الإم��ارة  يف  التحتية  البنية 

من  ع���ددًا  تت�سمن  وال��ت��ي 

الرامية  اخلدمية  امل�ساريع 

ج��ودة  معايري  تعزيز  اإىل 

احل���ي���اة وت���وف���ري امل��راف��ق 

ال�����س��روري��ة ال��ت��ي ت��واك��ب ال��ت��ط��ور ال��ع��م��راين 

يف  اخليمة  راأ���س  ت�سهده  ال��ذي  والقت�سادي 

كافة املجالت.

اأثنى �ساحب ال�سمو حاكم  وخالل اللقاء، 

راأ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى دور ال�����وزارة وج��ه��وده��ا 

امل�ستمرة يف الرتقاء بالبنية التحتية يف الدولة 

وتطويرها وفق اأحدث املعايري مبا يعزز مكانة 

الدولة على موؤ�سرات التناف�سية العاملية، موؤكدًا 

اأن هذه اجلهود تن�سجم مع الأهداف امل�ستقبلية 

ال�سديدة  الروؤية  تاأتي متا�سيًا مع  والتي  للدولة 

ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س 

اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�سيخ حممد بن را�سد 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

مرافق  توفري  اإىل  ..والرامية  امل�سلحة  للقوات 

متطورة تخدم اأهداف التنمية امل�ستدامة التي 

ت�سهدها الدولة على خمتلف امل�سارات لتوا�سل 

تعزيز مكانتها الرائدة على امل�ستويني الإقليمي 

والعاملي.

بن  �سعود  بن  اأحمد  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 

�سقر القا�سمي، رئي�س دائرة اخلدمات العامة 

براأ�س اخليمة، و�سعادة منذر حممد بن �سكر، 

و�سعادة  راأ�س اخليمة،  بلدية  دائرة  مدير عام 

امل��ه��ن��د���س اأح���م���د حم��م��د احل���م���ادي، م��دي��ر 

اخليمة،  براأ�س  العامة  اخلدمات  دائ��رة  عام 

التنفيذي  الرئي�س  ال��ب��ان  اأح��م��د  وامل��ه��ن��د���س 

بدائرة اخلدمات العامة.

�شعود بن �شقر يطلع على برامج وزارة تطوير البنية التحتية يف راأ�س اخليمة

�شعود بن �شقر: “الإعالم اجلاد والهادف �شرورة ل�شيانة املكت�شبات والتعريف باجلهود 

التنموية واإبراز النجاحات«

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 

الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  �سقر 

�سريك  الإع����الم  اأن  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 

ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف  فاعل  رئي�سي 

راأ�س  واإم��ارة  الإم��ارات  دولة  ت�سهدها  التي 

اخليمة، م�سددًا على اأهمية دوره يف ت�سليط 

ال�سوء على التطورات املتالحقة يف خمتلف 

النواحي  خمتلف  على  واأث��ره��ا  امل��ج��الت 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.

للمكتب  زي��ارة �سموه  ج��اء ذل��ك خ��الل 

والطالع  اخليمة  راأ���س  حلكومة  الإعالمي 

 ،2020 للعام  العمل  وخطط  م�ساريعه  على 

ح��ي��ث ك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه ���س��ع��ادة 

الإعالمي  املكتب  ع��ام  مدير  فطاين،  هبة 

حلكومة راأ�س اخليمة، وفريق عمل املكتب.

حت��دث  خ��ا���س��ة،  ح���واري���ة  جل�سة  ويف 

عن  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب 

�سياغة  يف  والتوا�سل  الإع��الم  ل��دور  روؤيته 

قال:  حيث  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  احلا�سر 

“الإعالم اجلاد والهادف يكت�سب مع مرور 
الوقت اأهمية متزايدة يف التعريف باجلهود 

توا�سل  خلق  بهدف  املتحققة  والنجاحات 

اإيجابي وبّناء ي�ستند اإىل احلقائق والأرقام. 

تعك�س  التي  امل���راآة  ه��و  الوطني  والإع����الم 

احل�سارية،  ومكت�سباتنا  اإجنازاتنا  للعامل 

ومبادئنا  قيمنا  عن  الأول  الدفاع  خط  وهو 

الإع���الم  لعب  ولطاملا  الوطنية،  وهويتنا 

ال��راأي  ت�سكيل  يف  اإيجابيًا  دورًا  الإم��ارات��ي 

منذ  ال�ساحلة  املواطنة  روح  وتعزيز  العام 

�سوت  نقل  يف  �ساهم  كما  التاأ�سي�س  مرحلة 

الوطن واملواطن بكل م�سداقية و�سفافية«.

واأ�ساف �سموه: “منلك يف راأ�س اخليمة 

م�ستقبلية  ون��ظ��رة  �ساملة  اإع��الم��ي��ة  روؤي���ة 
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ل���واق���ع���ن���ا الإع�����الم�����ي 

م��واك��ب��ة  ���س��ت�����س��اه��م يف 

من  الإم����ارة  ت�سهده  م��ا 

ت���ط���ورات م��ت�����س��ارع��ة يف 

القطاعات  م��ن  العديد 

احل����ي����وي����ة و����س���ت���ع���زز 

م���ن اإي�����س��ال ال��ر���س��ال��ة 

الإع�����الم�����ي�����ة ب���ك���ل م��ا 

وطنية  ثوابت  من  حتمله 

خلدمة  مهنية  وم�سوؤولية 

ال���ت���وج���ه���ات ال��ت��ن��م��وي��ة 

ال�ساملة لالإمارة«.

وع������ن ت�������س���ورات���ه 

يلعبه املكتب  الذي  للدور 

راأ�س  حلكومة  الإعالمي 

اخل��ي��م��ة، ق����ال ���س��م��وه: 

الدور  على  كثريًا  “نعول 
الكبري الذي يلعبه املكتب 

الإع������الم������ي حل��ك��وم��ة 

ري��ادة  يف  اخليمة  راأ����س 

ال��ت��وج��ه��ات الإع��الم��ي��ة 

القادمة،  املرحلة  خ��الل 

امل��ك��ت��ب  ع���ل���ى  ت���ق���ع  اإذ 

م�����س��وؤول��ي��ة ن��ق��ل ر���س��ال��ة 

و�سورتها  اخليمة  راأ����س 

ك��اف��ة  اإىل  احل�����س��اري��ة 

اأنحاء العامل«.

باملكتب  العمل  فريق  مع  حديثه  وخالل 

الإعالمي، �سدد �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س 

التقنيات  اأحدث  تبني  اخليمة على �سرورة 

بدعم  الكفيلة  احلديثة  العلمية  والأ�ساليب 

منظومة العمل، لفتًا يف الوقت ذاته اإىل اأن 

اإبداع العن�سر الب�سري �سيظل املكون الأهم 

يف هذه املنظومة.

النجاحات  موا�سلة  اأن  �سموه  واأك���د 

ي�����س��ت��دع��ي ال���س��ت��م��رار يف دع���م امل��واه��ب 

من  متعاقبة  اأج���ي���ال  ل��ت��ك��وي��ن  ورع��اي��ت��ه��ا 

فروع  �ستى  يف  واملتخ�س�سني  الإعالميني 

على  النبيلة  الر�سالة  ه��ذه  حلمل  الإع��الم 

وامل��ب��ادئ  القيم  وم��راع��اة  الأم��ث��ل  النحو 

�ساأن  م��ن  تعلي  التي  ال�سامية  الإع��الم��ي��ة 

ال�سدق والنزاهة.

اأ�سبحت  “التكنولوجيا  �سموه:  وق��ال 

عن�سرًا حيويًا يف منظومات العمل احلديثة، 

اإل اأن الإبداع الإن�ساين يظل العن�سر الأكرث 

املتوا�سل  ال�ستثمار  يتطلب  ما  وهو  اأهمية، 

يف امل���واه���ب ال�����س��اب��ة ورف���ده���ا ب��امل��ع��ارف 

ال���س��ط��الع  م��ن  ال��ت��ي متكنها  واخل����ربات 

مبهمة تطوير امل�سهد الإعالمي يف امل�ستقبل 

مع  للتوا�سل  مبتكرة  وو�سائل  طرق  وتبني 

املتغريات  مع  يتنا�سب  مبا  الأجيال  خمتلف 

التي طراأت على ال�ساحة الإعالمية«.

الإع����الم على  ق���درة  اأن  ���س��م��وه  واأك����د 

الإيجابي جتعل  والفكر  الطيبة  الكلمة  ن�سر 

يف  عنه  غنى  ل  �سريكًا  منه 

ان��ط��الق��ًا  التنمية  م��ع��ادل��ة 

التي  الهائلة  الإمكانات  من 

معنية  كمن�سة  بها  يحظى 

ب��ب��ن��اء الإن�������س���ان وت��ط��وي��ر 

باحلقائق  رفده  عرب  قدراته 

التي  امل��وث��وق��ة  وامل��ع��ل��وم��ات 

تعينه على اإدراك الواقع وكل 

ما يدور حوله حمليًا واقليميًا 

وعامليًا ب�سكل واع.

توجهت هبة  من جانبها 

والتقدير  بال�سكر  ف��ط��اين 

�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 

الكرمية موؤكدًة  اللفتة  القا�سمي، على هذه 

الدائم  ودع��م��ه  ال�سديدة  �سموه  روؤي���ة  اأن 

ع��ام  ت��اأ���س��ي�����س��ه  م��ن��ذ  الإع���الم���ي  للمكتب 

وحتى الآن كان لهما الأثر الأكرب يف   2018
املكتب  بها  حظي  التي  املوفقة  النطالقة 

خالل الفرتة املا�سية.

وج���ددت ف��ط��اين ال��ت��زام ف��ري��ق العمل 

هذه  اأن  على  م�����س��ددة  �سموه  بتوجيهات 

فريق  يدفع  حافزًا  ُت�سكل  الكرمية  الرعاية 

اجلهد  ق�سارى  ب��ذل  اإىل  باملكتب  العمل 

للقيام بالواجبات واملهام املوكلة اإليهم على 

اأف�سل وجه.



 العدد: 514 - 03/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

8

األخبار

m u n r a k a e

 اأك�����������د ����س���اح���ب 

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

ع�سو  القا�سمي،  �سقر 

حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

اأن قطاع  راأ�س اخليمة، 

خالل  �سّكل  ال�سياحة 

واحدًا  املا�سية  املرحلة 

الرا�سخة  الأ�س�س  م��ن 

عليها  اع��ت��م��دت  ال��ت��ي 

م�سريتها  يف  الإم�����ارة 

اأ���س��ه��م  اإذ  ال��ت��ن��م��وي��ة 

القطاع يف حتقيق قفزة 

خاللها  ت�ساعف  نوعية 

ع���دد ال����زوار م��ن 400 

اأكرث  اإىل  �سخ�س  األ��ف 

خالل  زائ��ر  مليون  م��ن 

الأعوام ال�سبع املا�سية.

ج����اء ذل����ك خ��الل 

اف���ت���ت���اح ���س��م��وه »ق��م��ة 

التي  للمغامرة«  جي�س 

ت�سم باقة من املزارات 

ال�����س��ي��اح��ي��ة ال��ف��ري��دة 

وذلك �سمن جهود هيئة 

لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 

اإىل  الرامية  ال�سياحة 

ت��ط��وي��ر جبل  م��وا���س��ل��ة 

جي�س، القمة الأعلى يف 

العربية  الإم��ارات  دولة 

املتحدة.

واأ�����س����اف ���س��م��وه: 

اإليها  و�سلت  ال��ت��ي  املتميزة  امل��ك��ان��ة  اإن 

واع���دة  �سياحية  ك��وج��ه��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 

التخطيط  بف�سل  حتققت  النمو  و�سريعة 

ال�سرتاتيجي الواعي والعمل بروح الفريق 

من  اجل���ادة  وامل�ساعي  اجل��ه��ود  وت�سافر 

لفتًا  اجل��ه��ات،  من  كبرية  جمموعة  قبل 

اإىل �سرورة تبني الأفكار املبتكرة القادرة 

على دعم القطاع وتطويره لتنويع املحفظة 

ال�سياحية وتوفري منتج عاملي يليق مبكانة 

الإمارة التي توجت موؤخرًا بلقب »عا�سمة 

ال�سياحة اخلليجية«.

ح�سر الفتتاح ال�سيخ اأحمد بن �سعود 

بن �سقر القا�سمي، رئي�س دائرة اخلدمات 

فيليب�س،  وراك��ي  اخليمة،  ب��راأ���س  العامة 

اخليمة  راأ����س  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

القطاع  قادة  من  ونخبة  ال�سياحة،  لتنمية 

وال�سخ�سيات العامة.

باقة  للمغامرة«  جي�س  »قمة  وتت�سمن 

متنوعة من املزارات ال�سياحية التي ت�سمل 

م�سار  اأط���ول  وه��ي  ف��الي��ت«  جي�س  »جبل 

غيني�س  ملو�سوعة  وفقًا  العامل  يف  انزلقي 

 150 اإىل  ب�سرعة ت�سل  القيا�سية  لالأرقام 

منزلقات  و»ج��ول��ة  ال�ساعة،  يف  كيلومرت 

جبل جي�س«، و »منتزه من�سة امل�ساهدة«، 

اإ�سافة اإىل املعلمني الأحدث »مركز جي�س 

للمغامرة«، و»متاهة جي�س املعلقة«

�شعود بن �شقر يفتتح “قمة جي�س للمغامرة”
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ال�سمو  �ساحب  اأك��د 

�سقر  بن  �سعود  ال�سيخ 

املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

الأع����ل����ى ح���اك���م راأ�����س 

الكبرية  الأهمية  اخليمة 

ال��ت��ي ت��ول��ي��ه��ا ال��ق��ي��ادة 

لدعم  بالدولة  الر�سيدة 

امل�����س��ه��دي��ن ال��ث��ق��ايف و 

الأدب�������ي ب��اع��ت��ب��اره��م��ا 

حمورين تنمويني مهمني 

الإم��ارات  م�سرية  �سمن 

ال��ت��ي ت�����س��ه��د ت��ق��دم��ا و 

ال�سعد  ع��ل��ى  ازده�����ارا 

القت�سادية والعلمية مبا 

النه�سة  تعزيز  ي�سمن 

ال��دول��ة  تعي�سها  ال��ت��ي 

خالل الوقت الراهن.

ج�����اء ذل�����ك خ���الل 

ح�����س��ور ���س��م��وه ال����دورة 

“كتاب  برزة  من  الأوىل 

اخليمة”  راأ����س  واأدب����اء 

التي ينظمها احتاد كتاب 

واأدباء الإمارات يف راأ�س 

اخل��ي��م��ة ب��ه��دف ت��وف��ري 

احلركتني  اأع�ساء  ب��ني  للتوا�سل  ملتقى 

الأدبية والثقافية يف الإمارة وبحث ال�سبل 

ورف��ده  الإب��داع��ي  امل�سهد  ب��اإث��راء  الكفيلة 

بعوامل الزدهار والتطور.

“ قامت نه�سة الإمارات  وقال �سموه: 

توفري  و  الأدب  و  الثقافة  �ساأن  اإعالء  على 

املقومات الالزمة لزدهار احلياة الفكرية 

بالتوازي  التطور  و  النمو  باأ�سباب  ورفدها 

املجالت  يف  تقدم  من  حتقيقه  مت  ما  مع 

معا  لي�سكال  والجتماعية  القت�سادية 

بثقافته  واع  را�سخا ملجتمع متطور  اأ�سا�سا 

واآدابه”.

ال��دورة  فعاليات  خ��الل  �سموه  اطلع  و 

من  متنوعة  باقة  على  ال��ربزة  من  الأوىل 

املبادرات والأن�سطة املقرتحة للعام 2020 

يف  الثقايف  امل�سهد  تعزيز  اإىل  والهادفة 

راأ�س اخليمة واإثراء الوعي املعريف واإعالء 

التي  الإيجابية  الفكرية  والقيم  املفاهيم 

تعود بالنفع على الن�سيج املجتمعي.

راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ناق�س  و 

اإىل  الرامية  املوا�سيع  من  جملة  اخليمة 

توفري خمتلف �سبل الدعم للكتاب والأدباء 

ح�سورهم  لتعزيز  الإم����ارة  يف  املثقفني 

�سموه  ثمن  و  الوطني..  الثقايف  بامل�سهد 

 - الإم����ارات  اأدب���اء  و  كتاب  جهود احت��اد 

اآثارها الإيجابية يف اإذكاء  راأ�س اخليمة و 

النواحي الثقافية والأدبية واملعرفية.

م���ن ج��ان��ب��ه��م اأع�����رب احل�����س��ور عن 

ل�ساحب  العرفان  و  ال�سكر  اآي��ات  خال�س 

القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

لدعم  الكامل  تقديرهم  ع��ن  معربني 

���س��م��وه امل��ت��وا���س��ل ل��ل��ك��ت��اب و الأدب�����اء 

واملثقفني و رعايته ال�ساملة لهم.

من  الأوىل  ال���دورة  فعاليات  ح�سر 

 “ راأ����س اخليمة  واأدب���اء  “ كتاب  ب��رزة 

فرع  رئي�س  املعمري  فاطمة  ال��دك��ت��ورة 

اأدب��اء الإم��ارات يف راأ�س  احتاد كتاب و 

ع�سو  ن��ق��ي  ع��ب��دال��رح��م��ن  و  اخل��ي��م��ة 

عبري  الدكتورة  و  الحت��اد  اإدارة  جمل�س 

اخليمة  راأ���س  فرع  رئي�س  نائب  احلو�سني 

و الكاتب عبداهلل عبد الرحمن و ال�ساعر 

�سلطان  بن  مايد  وال�ساعر  الع�سم،  اأحمد 

و�سامل  غلوم،  حبيب  والدكتور  اخلاطري، 

النعيمي،  ع��ب��داهلل  وال��ك��ات��ب  ال�سرهان، 

والدكتورة خلود املن�سوري.

الكتاب  من  نخبة  ال��ربزة  ح�سر  كما 

جانب  اإىل  الأول،  الرعيل  م��ن  والأدب����اء 

ال�سابة  امل���واه���ب  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 

وال�سغرية بغية حتقيق التوا�سل الإيجابي 

بني الأجيال لنقل املعرفة واخلربات فيما 

بينهم اإىل جانب باقة من الكتاب و الأدباء 

الوافدين املقيمني يف راأ�س اخليمة.

�شعود بن �شقر يح�شر الدورة الأوىل من برزة “كتاب واأدباء راأ�س اخليمة”
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�شعود بن �شقر: راأ�س اخليمة وجهة اإقليمية مف�شلة لنخبة من العالمات التجارية العاملية

حاكم راأ�س اخليمة يعطي اإ�شارة البدء لنطالق �شباق تريي فوك�س اخلريي

اأك�������������د �����س����اح����ب 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود 

ب����ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي 

ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 

ح���اك���م راأ�������س اخل��ي��م��ة 

م�����س��اه��م  الإم��������ارة  اأن 

م�سادر  تنويع  يف  ب���ارز 

وحتقيق  الوطني  الدخل 

يف  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 

الإم��ارات و تبذل جهودًا 

متوا�سلة يف �سبيل توفري 

جاذب  ا�ستثماري  مناخ 

ممار�سة  يف  ل��ل��راغ��ب��ني 

باإطار  الأعمال، مدعومًا 

ومتكامل  م���رن  ق��ان��وين 

من  تتخذ  التي  ال�سركات  احتياجات  يلبي 

راأ�س اخليمة مقرًا لها.

راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��اف 

ال�سركات  من  نخبة  تواجد  “اإن  اخليمة: 

العاملية يف الإمارة يعك�س حالة النمو التي 

ال�سمو  �ساحب   اأعطى 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ 

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

اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى 

اإ�����س����ارة ال���ب���دء لن��ط��الق 

فوك�س اخلريي  �سباق تريي 

اأب��ح��اث  ل��دع��م  املخ�س�س 

وامل���ق���ام على  ال�����س��رط��ان، 

كورني�س القوا�سم.

اخلريي  ال�سباق  واأقيم 

ب��رع��اي��ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ 

ال��ق��ا���س��م��ي وب��ال��ت��ع��اون مع 

حممد  ب��ن  �سقر  موؤ�س�سة 

اخلريية  لالأعمال  القا�سمي 

والإن�����س��ان��ي��ة، و���س��ارك فيه 

بح�سور  وذل��ك  املجتمع،  اأف��راد  من  اآلف 

ع����دد ك��ب��ري م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ع��ام��ة 

وامل�سوؤولني احلكوميني.

ويعد �سباق تريي فوك�س اخلريي اأحد 

راأ�س اخليمة،  الفعاليات اخلريية يف  اأهم 

ال�سرطان  اأبحاث  ملراكز  ريعه  ويخ�س�س 

يف جامعة الإمارات بالعني.

لذكرى  اإح��ي��اء  ال�سباق  اإق��ام��ة  وت��اأت��ي 

الريا�سي الكندي تريي فوك�س الذي تويف 

�سرطان  مبر�س  اإ�سابته  بعد   1981 عام 

العظام، وفقد اإحدى �ساقيه نتيجة لذلك، 

اإل اأنه انطلق برحلة ماراثونية طويلة ب�ساق 

واح���دة ع��رب ك��ن��دا ب��ه��دف جمع الأم���وال 

لدعم اأبحاث ال�سرطان.. وقد تويف فوك�س 

وت��رك  �سنة،   23 عمر  يف  مر�سه  ب�سبب 

خلفه ال�سباق الذي ا�ستمر وبات ينظم يف 

كل اأنحاء العامل.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شيد بجهود “الثقافة” يف التعريف بالهوية الإماراتية وتعزيز مكانتها

�ساحب   ا�ستقبل 

ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 

ع�سو  القا�سمي،  �سقر 

حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

راأ���س اخليمة يف ق�سر 

�سقر  مدينة  يف  �سموه 

ب����ن حم���م���د، ���س��ع��ادة 

ال�سيخ �سامل القا�سمي، 

لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 

ال�����رتاث وال���ف���ن���ون يف 

وتنمية  الثقافة  وزارة 

املعرفة.

وخالل اللقاء اأ�ساد 

حاكم  ال�سمو  �ساحب 

بجهود  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 

وتنمية  الثقافة  وزارة 

اإثراء القطاع الثقايف  اإىل  املعرفة الرامية 

الدعم  �سبل  خمتلف  وت��وف��ري  ال��دول��ة  يف 

والرتاثية  والفنية  الثقافية  للموؤ�س�سات 

الإماراتية  بالهوية  التعريف  يف  ي�سهم  مبا 

ويعزز من مكانتها.

و�سدد �سموه على اأهمية احلفاظ على 

اخل��ربات  وت��ط��وي��ر  الثقافية  املكت�سبات 

وامل����ه����ارات ال���ت���ي مت��ث��ل اأه�����م ع��ن��ا���س��ر 

على  القائم  القت�ساد  لدعم  ال�ستدامة 

الأن�سطة  دعم  �سرورة  اإىل  لفتًا  املعرفة، 

املعريف  بالإنتاج  املعنية  والفنية  الثقافية 

وت�سجيع  امل���ادي،  ال��رتاث  على  واحل��ف��اظ 

احلركات الفنية.

وت��ع��رف ���س��م��وه خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

الوكيل  الدرمكي،  �سلمى  �سعادة  ح�سره، 

وال�سيا�سات  امل��ع��رف��ة  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د 

مدير  الطنيجي،  اأحمد  و�سعادة  الثقافية، 

م�ساعي  اإىل  واملتاحف،  الآث��ار  دائرة  عام 

املن�سات  ت��وف��ري  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�����وزارة 

واملوهوبني  املبدعني  لدعم  املخ�س�سة 

امل�سهد  تعزيز  بغية  املجالت  خمتلف  يف 

الإبداعي  احلوار  قواعد  وتر�سيخ  الثقايف 

البناء.

مبختلف  الق��ت�����س��ادي  القطاع  ي�سهدها 

احلا�سل يف  التطور  مدى  ويربز  مكوناته، 

املنظومة القت�سادية وقدرتها على الإيفاء 

ال�����س��رك��ات  ل��دع��م  ال���الزم���ة  باملتطلبات 

يرفع  ب�سكل  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف  ال��ع��ام��ل��ة 

اأهدافها  حتقيق  من  وميّكنها  تناف�سيتها 

ال�سرتاتيجية«.

القوانني  م��رون��ة  اأن  اإىل  �سموه  ون���وه 

وتوافقها  اخليمة  راأ���س  يف  والت�سريعات 

مناخ  توفري  اأ�سا�س  العاملية  املعايري  م��ع 

ا�ستثماري جاذب ومناف�س موؤكدا اأن راأ�س 

من  لنخبة  مف�سلة  اإقليمية  وجهة  اخليمة 

العالمات التجارية العاملية..ونحر�س على 

القت�سادية  املحفزات  من  حزمة  توفري 

نطاق  تو�سيع  على  ال�����س��رك��ات  مل�ساعدة 

عملياتها يف راأ�س اخليمة.

املبنى  �سموه  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 

اجلديد ل�سركة “بيكو اخلليج” يف منطقة 

احلمرا ال�سناعية، بح�سور، ال�سيخ اأحمد 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي،  �سقر  بن 

القت�سادية  اخليمة  راأ���س  مناطق  هيئة 

“راكز”، و�سعادة ماريانا ني�سيال، �سفرية 
جمهورية فنلندا لدى الدولة، وتوبي بنانن، 

واأع�ساء  العاملية،  بيكو  جمموعة  رئي�س 

عبد  را���س��د  ملجموعة  التنفيذية  اللجنة 

الرحمن الرا�سد واأولده ال�سعودية اأع�ساء 

جمل�س اإدارة بيكو اخلليج.

ال�����س��رك��ات  اإح������دى  “بيكو”  وت���ع���د 

الو�سالت  توريد  جمال  يف  عامليًا  الرائدة 

�سركة  املركبة، وهي  والهياكل  اخلر�سانية 

فنلندية تاأ�س�ست يف العام 1965، يبلغ راأ�س 

مال 225 مليون يورو، ويعمل بها نحو 1800 

�سخ�س يتوزعون على 34 فرعا جتاريا و8 

فروع �سناعية حول العامل.

اخلليج”  “بيكو  ���س��رك��ة  يف  وي��ع��م��ل 

 80 لها  راأ�س اخليمة مقرًا  التي تتخذ من 

�سخ�سًا من 10 جن�سيات، ومع نهاية العام 

وتعزيز  التو�سع  ال�سركة  ق��ررت   ،2019
نقل  مت  حيث  اخليمة  راأ����س  يف  وج��وده��ا 

مقرها اإىل اأر�س �سناعية تزيد م�ساحتها 

رفع  بهدف  وذل��ك  مربع  مرت   11000 عن 

ال��ق��درة الإن��ت��اج��ي��ة ال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 

تت�ساعف من 3000 طن �سنويًا اإىل 6000 

طن.
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حاكم راأ�س اخليمة: اإجنازات 

الدولة انعكا�س الهتمام 

القيادة بالتعليم العايل

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 

ق�سر  يف  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى 

الدكتور  حممد،  بن  �سقر  مبدينة  �سموه 

على  احلا�سل  العلكيم  حمدان  اإبراهيم 

مبجال  الهند�سة  يف  ال��دك��ت��وراه  �سهادة 

ال�سيرباين  والأم��ن  ال�سطناعي  الذكاء 

من جامعة خليفة يف اأبوظبي.

راأ���س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 

واملعرفة  بالعلم  الت�سلح  اأهمية  اخليمة 

ل��ال���س��ت��م��رار يف م�����س��رية  الأك���ادمي���ي���ة 

�ستى  يف  الدولة  حتققها  التي  النجاحات 

الإجن����ازات  اأن  اإىل  م�����س��ريًا  امل��ج��الت، 

التي  الوطنية  واملكت�سبات  احل�سارية 

حققتها الإمارات ت�سكل انعكا�سًا لهتمام 

القيادة الر�سيدة بالتعليم العايل والبحث 

�سعيهم  خ���الل  اأب��ن��ائ��ه��ا  ودع���م  العلمي 

للح�سول على ال�سهادات العليا.

راأ���س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  وه��ن��اأ 

اخليمة الدكتور اإبراهيم حمدان العلكيم 

التوفيق  ل��ه  متمنيًا  الإجن���از،  ه��ذا  على 

والنجاح يف خدمة الوطن.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 

�سفري الواليات املتحدة 

االأمريكية

 ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

�سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بح�سور   ،

جون  �سعادة  اخليمة   راأ����س  عهد  ويل  القا�سمي 

المريكية  املتحدة  الوليات  �سفري  راكولتا جونيور 

�سموه  ع��ل��ى  لل�سالم  ق���دم  ال���ذي   ، ال��دول��ة  ل���دى 

مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.

اخليمة،  راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 

القن�سل  فراين  فيليب  الذي ح�سره  اللقاء  خالل 

له  متمنيًا  ال�سفري،  ب�سعادة  ال��ع��ام،  الأم��ري��ك��ي 

ي�سهم  مبا  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق 

البلدين  بني  ال�سرتاتيجية  العالقات  تعزيز  يف 

ال�سديقني على خمتلف ال�سعد.

تربط  التي  ال�سداقة  بعالقات  �سموه  واأ�ساد 

والتي  الأمريكية  املتحدة  والوليات  الإمارات  دولة 

وال��رخ��اء  التقدم  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  �ساأنها  م��ن 

لل�سعبني.

من جانبه، عرب �سعادة جون راكولتا عن بالغ 

�سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة 

على  مثنيًا  ال�ستقبال،  وح�سن  ال�سيافة  كرم  على 

بني  تربط  التي  القوية  ال�سرتاتيجية  العالقات 

البلدين.

وي��ح��ظ��ى اجل��ان��ب��ان الإم���ارات���ي والأم��ري��ك��ي 

راأ���س  ويف  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  ق��وي��ة  بعالقات 

اخليمة تعمل اأكرث من 400 �سركة اأمريكية تن�سط 

وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  ت�سمل  ع���دة  ق��ط��اع��ات  يف 

وال�ست�سارات.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري 

بيالرو�سيا

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة  

�سعادة  حممد،  بن  �سقر  مبدينة  �سموه  ق�سر  يف 

اأندري لوت�سينوك، �سفري جمهورية بيالرو�سيا لدى 

الدولة، الذي قدم لل�سالم على �سموه.

اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 

والنجاح  التوفيق  ل��ه  متمنيًا  ال�سفري،  ب�سعادة 

اأوا�سر  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  عمله  مهام  اأداء  يف 

على  ال�سديقني  البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون 

خمتلف ال�سعد.

ا�شتقبالت �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
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ال�سداقة  ب��ع��الق��ات  �سموه  واأ���س��اد 

وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة  تربط  التي 

بيالرو�سيا والتي من �ساأنها حتقيق املزيد 

من التقدم والرخاء لل�سعبني.

م��ن ج��ان��ب��ه، ع��رب ���س��ع��ادة اأن����دري 

وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره  ب��ال��غ  ع��ن  لوت�سينوك 

ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة على 

مثنيًا  ال�ستقبال،  وح�سن  ال�سيافة  كرم 

على العالقات ال�سرتاتيجية القوية التي 

تربط بني البلدين.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 

�سفري النم�سا

 ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

الأعلى  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن �سقر 

�سموه  ق�سر  يف  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ح��اك��م 

مبدينة �سقر بن حممد، �سعادة اندريا�س 

لدى  النم�سا  جمهورية  �سفري  ليبمان 

الدولة، والوفد املرافق له.

ال�سمو  �ساحب  اأك��د  اللقاء  وخ��الل 

ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى ق���وة وعمق 

الإمارات  دولة  بني  تربط  التي  العالقات 

كافة  امل��ج��الت  يف  النم�سا  وج��م��ه��وري��ة 

والتي من �ساأنها حتقيق املزيد من التقدم 

والرخاء لل�سعبني.

جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س العديد 

م��ن امل���ح���اور الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

اآف��اق  تعزيز  اإىل  الهادفة  وال�ستثمارية 

املزيد  وا�ستك�ساف  الطرفني  بني  التعاون 

ال�سراكات  وتر�سيخ  لتوطيد  الفر�س  من 

ال�سرتاتيجية يف خمتلف القطاعات.

اندريا�س  �سعادة  ع��رب  جانبه،  م��ن 

ليبمان عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب 

كرم  على  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو 

على  مثنيًا  ال�ستقبال،  وح�سن  ال�سيافة 

التي  ال��ق��وي��ة  ال�سرتاتيجية  ال��ع��الق��ات 

تربط بني البلدين.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 

�سفرية فنلندا

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

الأعلى  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن �سقر 

ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة  ���س��ع��ادة م��اري��ان��ا 

لدى  فنلندا  جمهورية  �سفرية  ني�سيال 

الدولة التي قدمت لل�سالم على �سموه.
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راأ�س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  رحب  و 

لها  متمنيًا  ال�سفرية  ب�سعادة  اخليمة 

التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عملها مبا 

ي�سهم يف تعزيز العالقات ال�سرتاتيجية 

خمتلف  على  ال�سديقني  البلدين  ب��ني 

ال�����س��ع��د.. و اأ����س���اد ���س��م��وه ب��ع��الق��ات 

الإم����ارات  دول���ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال�سداقة 

مزيد  حتقيق  �ساأنها  من  والتي  وفنلندا 

من التقدم والرخاء لل�سعبني.

ماريانا  �سعادة  ع��ربت  جانبها  من 

وت��ق��دي��ره��ا  ���س��ك��ره��ا  ب��ال��غ  ع��ن  ني�سيال 

ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة على 

مثنية  ال�ستقبال  وح�سن  ال�سيافة  كرم 

على العالقات ال�سرتاتيجية القوية التي 

تربط بني البلدين.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 

ال�سفري الهندي

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

راأ�س اخليمة  �سعادة بافان كابور  حاكم 

�سفري جمهورية الهند لدى الدولة، الذي 

ت�سلمه  �سموه مبنا�سبة  على  لل�سالم  قدم 

مهام عمله اجلديد.

راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 

له  متمنيًا  ال�����س��ف��ري،  ب�����س��ع��ادة  اخل��ي��م��ة 

التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا 

ي�سهم يف تعزيز العالقات ال�سرتاتيجية 

خمتلف  على  ال�سديقني  البلدين  ب��ني 

ال�سعد.

واأ�ساد �سموه بعالقات ال�سداقة التي 

من  والتي  والهند  الإم���ارات  دول��ة  تربط 

�ساأنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�سعبني.

من جانبه، عرب �سعادة بافان كابور عن بالغ 

�سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة 

مثنيًا على  ال�ستقبال،  ال�سيافة وح�سن  على كرم 

بني  تربط  التي  القوية  ال�سرتاتيجية  العالقات 

البلدين.

وي��ح��ظ��ى اجل��ان��ب��ان الإم����ارات����ي وال��ه��ن��دي 

راأ���س  ويف  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  قوية  بعالقات 

يف  تن�سط  هندية  �سركة   3400 نحو  تعمل  اخليمة 

قطاعات عدة ت�سمل التجارة وال�سناعة والإعالم 

وتقنية املعلومات، وياأتي يف مقدمة هذه ال�سركات 

للحافالت،  ال��رائ��د  امل�سنع  ليالند”  “اأ�سوك 
ال�سحية،  ل��ل��رع��اي��ة  اإنرتنا�سيونال”  و”دابر 

و”ماهيندرا الإمارات” ال�سركة امل�سنعة للعربات 

املدرعة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري 

اأفغان�ستان

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة  

�سعادة  حممد،  بن  �سقر  مبدينة  �سموه  ق�سر  يف 

اأفغان�ستان  جمهورية  �سفري  زكريا  الفريد  عبد 

على  لل�سالم  قدم  ال��ذي  الدولة،  لدى  الإ�سالمية 

�سموه مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله.

اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ومتنى 

لل�سفري التوفيق والنجاح يف مهام عمله امل�ستقبلية، 

مثنيَا على جهوده يف تعزيز العالقات القائمة بني 

الإمارات واأفغان�ستان.

زكريا  الفريد  عبد  �سعادة  اأ�ساد  جانبه،  من 

تربط  التي  املميزة  الثنائية  العالقات  مب�ستوى 

ال�سديقني يف املجالت كافة، معربًا عن  البلدين 

�سكره وتقديره على ما لقيه من تعاون خالل فرتة 

عمله ك�سفري لبالده لدى الدولة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل القن�سل 

العام الكندي

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

�سقر القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 

العام  القن�سل  لينتو  فيليب  جان  �سعادة  اخليمة 

مبنا�سبة  �سموه  على  لل�سالم  قدم  الذي  الكندي، 

ت�سلمه مهام عمله اجلديد.
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راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 

له  متمنيًا  القن�سل،  ب�سعادة  اخليمة، 

اأداء مهام عمله مبا  التوفيق والنجاح يف 

ال�سرتاتيجية  العالقات  تعزيز  ي�سهم يف 

بني البلدين على خمتلف ال�سعد.

واأ�ساد �سموه بعالقات ال�سداقة التي 

تربط دول��ة الإم����ارات وك��ن��دا وال��ت��ي من 

�ساأنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء 

لل�سعبني.

فيليب  جان  �سعادة  عرب  جانبه  ومن 

ل�ساحب  وتقديره  �سكره  بالغ  عن  لينتو 

كرم  على  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو 

على  مثنيًا  ال�ستقبال،  وح�سن  ال�سيافة 

التي  ال��ق��وي��ة  ال�سرتاتيجية  ال��ع��الق��ات 

تربط بني البلدين.

�سعود بن �سقر ي�ستقبل 

القن�سل امل�سري لدى الدولة

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

الأعلى  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن �سقر 

�سموه  ق�سر  يف  اخل��ي��م��ة   راأ�����س  ح��اك��م 

مبدينة »�سقر بن حممد«، �سعادة اأ�سرف 

م�سر  ج��م��ه��وري��ة  ع���ام  قن�سل  ال��دي��ب 

العربية لدى الدولة.

ال�سمو  �ساحب  اأك��د  اللقاء،  وخ��الل 

على  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ 

عمق العالقات التي تربط دولة الإمارات 

والتي  ال�سقيقة  العربية  م�سر  بجمهورية 

التقدم  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  �ساأنها  م��ن 

والرخاء لل�سعبني.

راأ�س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وناق�س 

جملة  العام  القن�سل  �سعادة  مع  اخليمة 

من املوا�سيع الهادفة اإىل تعزيز العالقات 

من  العديد  وم�سر يف  اخليمة  راأ���س  بني 

املجالت.

من جانبه عرب �سعادة اأ�سرف الديب 

ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  بالغ  عن 

ال�سيافة  كرم  على  اخليمة  راأ���س  حاكم 

بالعالقات  م�سيدًا  ال�ستقبال،  وح�سن 

بني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  ال�سرتاتيجية 

الإمارات وم�سر.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل 

ق�س الكني�سة الكاثوليكية

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب   ا�ستقبل 
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حاكم راأ�س اخليمة يوجه ب�شرف تعوي�شات

 بقيمة 9 ماليني درهم للمت�شررين من الأمطار

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، ب�سرف تعوي�سات بقيمة 

9 ماليني درهم للمت�سررين من الأمطار التي �سهدتها الإمارة 
ممتلكات  يف  اأ�سرار  وقوع  يف  وت�سببت  املا�سية  الفرتة  خالل 

بع�س املواطنني مبناطق متفرقة من الإمارة .

وقامت اللجنة - التي وجه �سموه بت�سكيلها حل�سر وتقييم 

م��دراء  ع�سويتها  يف  وت�سم  الأم��ط��ار  خلفتها  التي  الأ���س��رار 

بح�سر   - ب��الإم��ارة  املعنية  املحلية  والهيئات  ال��دوائ��ر  عموم 

�ساحب  اإىل  رفعه  مت  متكامل  تقرير  �سمن  الأ�سرار  وتقييم 

ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة وذلك بعد قيامها بجولت ميدانية 

يف جميع اأنحاء الإمارة والتقت بالأ�سر املواطنة التي ت�سررت 

منازلها وممتلكاتها.

بهدف  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ق��رار  ي��اأت��ي 

ملواجهة  والأ�سر  لالأفراد  ال�سريع  الدعم  �سبل  خمتلف  توفري 

اأية طوارئ وم�ساعدتهم على تخطيها مبا ي�سمن لهم اأ�سباب 

احلياة الكرمية وامل�ستقرة.

املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن �سقر  �سعود 

ق�سر  يف  اخليمة   راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى 

�سموه مبدينة »�سقر بن حممد«، توما�س 

اأنتوين«  »�سانت  كني�سة  ق�س  �سبا�ستيان 

الكاثوليكية براأ�س اخليمة.

ال�سمو  �ساحب  اأكد  اللقاء،  وخالل 

الإم��ارات  دول��ة  اأن  راأ���س اخليمة  حاكم 

لل�سالم  م��ن��ارة  تاأ�سي�سها  منذ  ُت�سكل 

قيم  م��ن  ان��ط��الق��ًا  الإن�سانية  والأخ����وة 

الآباء  اأر�ساها  التي  والت�سامح  الحرتام 

وجهة  ال��دول��ة  م��ن  لتجعل  امل��وؤ���س�����س��ون 

للتعاي�س  ع��امل��ي��ًا  ومن���وذج���ًا  ح�����س��اري��ة 

ال�سلمي.

م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب ال��ق�����س ت��وم��ا���س 

وخال�س  ال�سكر  بالغ  ع��ن  �سبا�ستيان 

التقدير ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 

�سقر القا�سمي، معربا عن فخره لكونه جزءا من 

هذا املجتمع املت�سامح واملنفتح والذي ميثل �سورة 

فريدة للمجتمعات احل�سارية والإن�سانية.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جممع الكنائ�س يف راأ�س 

اخليمة ي�سم ثماين كنائ�س هي كن�سية الكاثوليك 

“�سانت اأنتوين”، كني�سة ال�سيدة العذراء واملالك 
توما”  “مار  كني�سة  امل�سرية،  القبطية  ميخائيل 

الأرثوذك�س  ال�سريان  كني�سة  الأرثوذك�س،  للهنود 

للهنود  ماري  �سانت  كني�سة  جاورجيو�س”،  “مار 
لالإجنيليني،  لوك�س  �سانت  كني�سة  الأرث��وذك�����س، 

وكني�سة  ال�سابع”،  “اليوم  ال�سبتيني  كني�سة 

الربوت�ستانت “امل�سيحية املتحدة«.

الكنائ�س  لبناء  التخطيط  عملية  ب��داأت  وقد 

يف راأ�س اخليمة يف اإطار جممع واحد عام 2004، 

وانطلقت ور�سة الإعمار يف 2007، وافتتحت اأوىل 

الكنائ�س يف 2009.

 100 على  تزيد  م�ساحة  على  املجمع  وميتد 

األف مرت مربع، وتتميز الكنائ�س الثمان بهند�ستها 

املعمارية الرائعة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وكيل 

وزارة الطريان املدين الهندي

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

�سعادة براديب �سينغ كارول، وكيل وزارة الطريان 

املدين يف جمهورية الهند واملوفد املرافق له.

وناق�س �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة مع 

�سعادة وكيل الوزارة �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك 

بني راأ�س اخليمة والهند يف قطاع الطريان املدين 

ظل  يف  ل�سيما  الطرفني  على  بالنفع  يعود  مب��ا 

التطور امل�ستمر للعالقات بني اجلانبني.

راأ���س  مطار  اأع��ل��ن   ،2019 ال��ع��ام  نهاية  ويف 

اخل��ط��وط  �سبكة  تو�سيع  ع��ن  ال����دويل،  اخل��ي��م��ة 

اجلوية التي تنطلق من مطار الإمارة، عرب خطوط 

الطريان اجلديدة “�سباي�س جت”، وذلك لإطالق 

رحالت مبا�سرة بنب راأ�س اخليمة ونيودلهي.

ومب��وج��ب الت��ف��اق ال���ذي وِق���َع ب��ني الطرفني 

اخل��ط��وط  اأك���رب  ث���اين  جت”،  “�سباي�س  ت�سغل 

بني  منتظمة  مبا�سرة  رح��الت  الهند،  يف  اجلوية 

مطار “انديرا غاندي” يف نيودلهي، ومطار راأ�س 

اأ�سبوعيًا،  رحالت  خم�س  مبعدل  الدويل،  اخليمة 

قابلة للزيادة تدريجياً.
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حممد بن �شعود يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة راأ�س اخليمة

املجل�س  عق�د 

لإم��ارة  التنفي�ذي 

راأ���������س اخل��ي��م�����ة 

اج�����ت�����م�����اع�����������ه 

الع�������ت�������ي�������ادي 

ب��رئ��ا���س�����ة ���س��م��و 

ال�������س���ي���خ حم��م��د 

ب�����ن ����س���ع���ود ب��ن 

القا�سمي  ���س��ق��ر 

راأ�����س  ع��ه��د  ويل 

اخل���ي���م���ةرئ���ي�������س 

املجل�س التنفيذي، 

خالله  ا�ستعر�س 

امل�����و������س�����وع�����ات 

امل������درج������ة ع��ل��ى 

ج������دول اأع���م���ال���ه 

ب�سوؤون  املرتبطة 

جلان  وتقارير  الحتادية،  املحلية  ال�سراكة 

عمل املجل�س، وتعزيز املنظومة الت�سريعية، 

وتطوير  البيئية،  ال���س��ت��دام��ة  وم�����س��اري��ع 

اخلدمات واآليات العمل احلكومي.

فقد ا�ستمع املجل�س اإىل العر�س املقدم 

حول  لالإ�سكان  زاي���د  ال�سيخ  برنامج  م��ن 

حتى  الدولة  يف  لل�سكن  احلاجة  ا�ست�سراف 

عام 2040 مع الرتكيز على حتديد خمزون 

امل�ستقبل وحتديد الحتياجات  الأرا�سي يف 

ال�سكنية لإمارة راأ�س اخليمة ومتت مناق�سة 

ال��ت��ح��دي��ات الإ���س��ك��ان��ي��ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

امل�ستقبلية  التنبوؤات  �سوء  يف  معها  التعامل 

وامل��ت��غ��ريات الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

والدميغرافية املتوقعة.

واأ����س���اد امل��ج��ل�����س ب��اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة 

على  واحلر�س  الإ�سكاين  باملجال  الر�سيدة 

توفري مقومات احلياة الكرمية للمواطنني، 

زايد  ال�سيخ  برنامج  جهود  على  اأثنى  كما 

ل��الإ���س��ك��ان يف ت��وف��ري احل��ل��ول الإ���س��ك��ان��ي��ة 

لتحقيق ال�ستقرار الجتماعي.

واأكد املجل�س على اأهمية تعزيز ال�سراكة 

احلكومة  دع��م  و  الحت��ادي��ة  احلكومة  م��ع 

وو�سع  امل�ستقبلية  الإ�سكان  خلطط  املحلية 

لرتجمة  الالزمة  واخلطط  ال�سرتاتيجيات 

كافة  يف  ملمو�س  واق���ع  اإىل  اخل��ط��ط  ه��ذه 

رئي�س  العهد  ويل  �سمو  واأك���د  اجل��وان��ب، 

املجل�س التنفيذي على �سرورة �سياغة نظرة 

واإطار عمل �سامل وبحوكمة ر�سيدة لتحقيق 

ال�سرتاتيجني  ال�سركاء  جميع  بني  التكامل 

للتعاطي مع خمتلف جوانب امللف الإ�سكاين 

ومتويل  الأر���س  ق�سيمة  على  يرتكز  وال��ذي 

وبناء امل�سكن وتهيئة البنية التحتية.

مبنية  ابتكارية  حلول  اإيجاد  اإىل  ودع��ا 

على الت�ساور والتعاون امل�ستمر بني ال�سركاء 

املتغريات واملحددات ملواجهة  تراعي جميع 

كما  امل�ستقبلية.  الإ���س��ك��ان��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

عمل  فريق  بتكوين  ت�سورا  املجل�س  ق��دم 

ال�سيخ  وبرنامج  البلدية  دائرة  م�سرتك بني 

الدعم  اأوج��ه  كافة  وتوفري  لالإ�سكان  زاي��د 

اللوج�ستي لت�سهيل التوا�سل وتعزيز التن�سيق 

بني الطرفني لتحقيق الأهداف املن�سودة.

من  امل��ق��دم  التقرير  املجل�س  ون��اق�����س 

اللجنة القت�سادية حول نقل �سالحية توثيق 

عقود ال�سركات التجارية من دائرة املحاكم 

اأكان  �سواء  القت�سادية  التنمية  دائرة  اإىل 

اأم  التعديل  اأم  التاأ�سي�س  لأغ��را���س  ذل��ك 

من  العقود  بتلك  يت�سل  وما  واحلل  الإلغاء 

عمل  فريق  بت�سكيل  وج��ه  حيث  ت�سرفات 

لدرا�سة جدوى و�سبل تطبيق هذا النقل من 

النواحي الإدارية واملالية والتنظيمية.

املقدم  التقرير  املجل�س  وا�ستعر�س 

حول  والذكي  الإلكرتوين  التحول  جلنة  من 

اإجنازات تنفيذ امل�ساريع الرقمية خالل عام 

وال�سرتاتيجية  الريادية  باأنواعها   2019
الرقمية  واخل��دم��ات  الإل��ك��رتوين  وال��رب��ط 

املجل�س  ناق�س  حيث  الت�سغيلية،  والعمليات 

ووج��ه  التقرير  يف  ال����واردة  الح�سائيات 

تطوير  يف  التقنية  الأن��ظ��م��ة  ب��ا���س��ت��ث��م��ار 

املقدمة  والرتقاء باخلدمات  العمل  منوذج 

واأك��د  ا�ستخداماتها.  وتو�سيع  للمتعاملني 

بالأولويات  امل�ساريع  ارتباط  �سرورة  على 

التناف�سية  ال�سرتاتيجية ومواكبة متطلبات 

يف �سوء املعايري العاملية واأف�سل املمار�سات 

اأعلى درجات  اإجنازها وفق  وت�سريع عملية 

لعام  امل�ساريع  خطة  اعتمد  كما  الكفاءة، 

العمل  وفاعلية  كفاءة  من  يعزز  مبا   2020
احلكومي لتحقيق ال�سرتاتيجيات املن�سودة.

ووافق يف هذا ال�ساأن على توفري الدعم 
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ال������الزم ل��ت��ذل��ي��ل 

ال�سعوبات  كافة 

وامل���ع���وق���ات ال��ت��ي 

قد تعرت�س �سرعة 

الإجناز.

جم����ال  ويف 

وا�ستكمال  تعزيز 

امل������ن������ظ������وم������ة 

ال���ت�������س���ري���ع���ي���ة 

ل��ت��ن��ظ��ي��م ك���اف���ة 

ج����وان����ب ال��ع��م��ل 

ملواكبة  احلكومي 

امل���������س����ت����ج����دات 

وال������ت������ط������ورات 

والعاملية،  املحلية 

وافق املجل�س على 

م�������س���روع ق��ان��ون 

واملدربني  التدريب  مراكز  اعتماد  تنظيم 

الر�سوم  وج��داول  الغذاء  �سالمة  وم�سوؤويل 

جميع  على  اأحكامه  ت�سري  بحيث  امللحقة 

املن�ساآت الغذائية ومراكز التدريب الغذائي 

وامل���درب���ني وم�����س��وؤويل ���س��الم��ة ال��غ��ذاء يف 

الإمارة مبا فيها املناطق القت�سادية .

فيه  يقيد  �سجل  اإن�����س��اء  على  وين�س 

مراكز التدريب واملدربون وم�سوؤولو �سالمة 

ال��غ��ذاء ول ي��ج��وز لأي م��ن ه���وؤلء م��زاول��ة 

ن�ساطه اإل بعد القيد يف هذا ال�سجل.

اخت�سا�سات  القانون  م�سروع  وح��دد 

و�سروط  التدريب  ل�سوؤون  الفنية  اللجنة 

وا���س��رتاط��ات  التدريبي  الن�ساط  م��زاول��ة 

ال�سجل  وقيدها يف  التدريب  اعتماد مراكز 

واآلية عمل جلنة التظلمات ونظام املخالفات 

ال�سبط  ماأموري  وتخويل �سفة  والعقوبات، 

واف��ق  كما  املعنية.  ل��الط��راف  الق�سائي 

للقانون  التنفيذية  الالئحة  على  املجل�س 

دائ��رة  اإن�ساء  ب�ساأن   2017 ل�سنة   3 رق��م 

اخلدمات العامة وما يرتبط بذلك من مهام 

واخت�سا�سات لكافة املوؤ�س�سات التابعة.

اطلع  البيئية،  ال�ستدامة  جم��ال  ويف 

دائ��رة  م��ن  امل��رف��وع  التقرير  على  املجل�س 

ال��ب��ل��دي��ة ح����ول ج���اه���زي���ة ق���ط���اع و���س��وق 

املباين  ا���س��رتاط��ات  لتطبيق  الإن�����س��اءات 

اخل�����س��راء /ب��ارج��ي��ل/ ب��ع��د اإجن����از ف��رتة 

وا�سعة  جمموعة  على  الختياري  التطبيق 

م��ن امل�����س��اري��ع ال��ري��ادي��ة وم���ا راف���ق ذل��ك 

تدريبية  عمل  وور���س  توعوية  حمالت  من 

مالية  ودرا����س���ات  حت�سريية  واإج������راءات 

لقيا�س م�ستوى الكلفة .

الدار�سة  نتائج  اإح��ال��ة  املجل�س  ق��رر  و 

اإىل اخلرباء واملخت�سني لإبداء املالحظات 

النهائية متهيدا لتخاذ القرار املنا�سب نحو 

املجل�س  ناق�س  كما  التطبيق،.  نطاق  تو�سيع 

البيئية  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  من  جمموعة 

املقرتحة من هيئة حماية البيئة وجه يف هذا 

ال�ساأن باإعداد درا�سة متكاملة حول مبادرة 

لدعم  البال�ستيك  من  خالية  اخليمة  راأ���س 

واحل��د  ال��ت��دوي��ري  القت�ساد  اإىل  التوجه 

التعبئة  يف  البال�ستيكية  ال�ستخدامات  من 

والتغليف.

املرفوع  التقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 

تاأثريات  حول  العامة  اخلدمات  دائ��رة  من 

الأم���ط���ار الأخ������رية وج���ه���ود ال���س��ت��ج��اب��ة 

ال�ستباقية  امل�ستقبلية  وال�سرتاتيجيات 

مل��واج��ه��ة واح��ت��واء اأي���ة اأ���س��رار وت��اأث��ريات 

بالإجراءات  املجل�س  اأ�ساد  حيث  حمتملة، 

الأو�ساع  ملعاجلة  اتخاذها  مت  التي  الفورية 

يف املناطق ال�سكنية والبنية التحتية والبيئة.

على  ال�سياق  ه��ذا  يف  املجل�س  واأث��ن��ى 

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 

�سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

مالية  تعوي�سات  ب�سرف  اخليمة  راأ����س 

الأم��ط��ار.  ج���راء  منازلهم  ت��اأث��رت  للذين 

تنظيمية  وحدة  اإن�ساء  على  املجل�س  وواف��ق 

متخ�س�سة يف ت�سريف مياه الأمطار تتوىل 

وال�سرتاتيجيات  اخلطط  وتنفيذ  اإع���داد 

وامل�ساريع الالزمة للتعامل مع اآثار الأمطار 

بكفاءة وفاعلية بالتعاون والتن�سيق مع كافة 

اجلهات املخت�سة.

ون��اق�����س امل��ج��ل�����س امل���ذك���رة امل��رف��وع��ة 

م��ن دائ���رة امل��ال��ي��ة ح��ول م��وج��ه��ات اإع���داد 

احلكومية  للجهات  ال�سرتاتيجية  املوازنات 

 2030 اخليمة  راأ���س  روؤي��ة  مع  يتما�سى  مبا 

ذات  ال�سرتاتيجية  وامل��ب��ادرات  والأول��ي��ات 

العالقة واتخذ ب�ساأنها القرار املنا�سب.

اأع��م��ال  م��ن  ي�ستجد  مب��ا  يتعلق  وفيما 

اإك�سبو  اإبراز طابع  دعم  على  املجل�س  وافق 

تكليف  اخليمة ومت  راأ���س  اإم��ارة  يف   2020
الأجهزة  كافة  مع  بالتن�سيق  البلدية  دائرة 

الرتويج  يف  ي�ساهم  مبا  املعنية  واجل��ه��ات 

للحدث وتعزيز مقومات جناحه.
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ويل عهد راأ�س اخليمة: ال�شباب ركيزة الوطن وطاقته املتجددة

 اأكد �سمو ال�سيخ 

بن  �سعود  بن  حممد 

ويل  القا�سمي  �سقر 

اخليمة  راأ����س  عهد 

القيادة  اهتمام  اأن 

ال��ر���س��ي��دة ل��ل��دول��ة 

ي��اأت��ي من  بال�سباب 

اأول���وي���ات���ه���ا ك��ون��ه��م 

رك������ي������زة ال����وط����ن 

وط��اق��ت��ه امل��ت��ج��ددة 

وامل����ح����رك ال���دائ���م 

والتنمية  ل��الب��ت��ك��ار 

..وا�����س����ف����ا ���س��م��وه 

الوطن  برثوة  اإياهم 

وم�ستقبله  احلقيقية 

امل�سرق.

دولتنا  اإن  وق��ال 

ت���ف���خ���ر ب�����س��ب��اب��ه��ا 

الأوفياء وتعتز بهم وتدعمهم يف �ستى املجالت، 

م�سرية  موا�سلة  يف  حيوي  دور  لهم  فال�سباب 

التنمية والزدهار لهذا البلد املعطاء.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه يف جمل�س 

معايل  اليوم  حممد  بن  �سقر  مبدينة  الظيت 

�سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة 

املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سباب  ل�سوؤون 

�سعيد  �سعادة  بح�سور  لل�سباب،  الحت��ادي��ة 

النظري مدير عام املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب 

والوفد املرافق لها.

املزروعي  �سما  معايل  من  �سموه  وا�ستمع 

وم��ب��ادرات  م�����س��اري��ع  ع��ن  مف�سل  ���س��رح  اإىل 

الربامج  ومنها  لل�سباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة 

يف  ال�سباب  مراكز  وتطور  املختلفة  ال�سبابية 

لالإبداع  كحا�سنات  تعمل  باتت  والتي  الدولة 

املو�سوعات  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سبابي 

املتعلقة با�سرتاتيجية قطاع ال�سباب يف الدولة 

وروؤي��ة  مع  يتوافق  مبا  خا�سة  والإم���ارة  عامة 

لدولة  ال��ري��ادي  وامل�ستوى  الر�سيدة  القيادة 

الإمارات.

واأثنى �سموه على ما تقوم به اإدارة املوؤ�س�سة 

الحت���ادي���ة ل��ل�����س��ب��اب م���ن خ���الل امل���ب���ادرات 

التي  ال�سباب  مراكز  يف  تقدم  التي  وامل�ساريع 

لحت�سان  متكاماًل  جمتمعًا  توفر  اأ�سبحت 

مواهبهم  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ب��اب  ط��اق��ات 

م�سوؤولية  لتويل  الالزمة  باملهارات  وت�سليحهم 

الدولة  يف  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  ا�ستمرار 

مبا ي�سمن م�ستقباًل م�سرقًا لالأجيال القادمة، 

ال���رثوة  ه��م  ال�����س��ب��اب  اأن  منطلق  م��ن  وذل���ك 

وب�سواعدهم  الوطن  ميتلكها  التي  املتجددة 

ل  التي  العري�سة  الطموحات  تتحقق  �سوف 

حدود لها.

وقال �سمو ويل عهد راأ�س اخليمة اإن دولتنا 

�سباقة دومًا يف الهتمام بفئة ال�سباب والعمل 

لهم  ت�سمن  التي  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  على 

املجالت،  كافة  على  التقدم  من  مزيد  حتقيق 

القيادة  اإمي���ان  م��ن  ينبع  اله��ت��م��ام  ه��ذا  واأن 

الر�سيدة للدولة وقناعتها الكاملة بدور ال�سباب 

يف موا�سلة عملية البناء والتطوير مبا ي�سهم يف 

الأوىل يف  املراتب  اإىل  و�سول دولتنا الم��ارات 

خمتلف النواحي.

وا�سار �سموه اإىل اأن متكني ال�سباب مبا يف 

ذلك توفري الدعم الالزم لهم يعترب م�سوؤولية 

احلكومي  القطاعني  بني  وت�سامنية  م�سرتكة 

توحيد  يتطلب  ال���ذي  الأم����ر  وه���و  واخل��ا���س 

توجيهات  ترجمة  وراء  �سعيا  وتكاملها  اجلهود 

�سباب  وتطلعات  ط��م��وح��ات  وتلبية  ال��ق��ي��ادة 

الوطن ..م�سجعا �سموه ال�سباب خلو�س جتارب 

وذلك  جماله  يف  كل  معينة  وجم��الت  جديدة 

اإىل  وحتويلها  الإبداعية  قدراتهم  من  لتطوير 

قدراتهم  وتعزيز  املجتمع  يخدم  عملي  واق��ع 

القيادية ..م�سريا �سموه اإىل اأن الدولة حتر�س 

دائما على فهم احتياجات وطموحات ال�سباب 

وو�سع  تلبيتها  على  والعمل  املجالت  جميع  يف 

خطط و�سيا�سات بعيدة املدى ت�سمن مبوجبها 

قدراتهم  تطوير  على  والعمل  اآمالهم  حتقيق 

متميزين  ق���ادة  ل��ي��ك��ون��وا  م��ه��ارات��ه��م  و���س��ق��ل 

وعنا�سر فاعلني يف �سناعة امل�ستقبل.

�سهيل  بنت  �سما  معايل  قالت  جانبها  من 

من  يتجزاأ  ل  جزء  هم  ال�سباب  اإن  املزروعي 

امل�ستقبل،  و�سناعة  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية 

احلا�سر  وهم  للوطن  الأثمن  املال  راأ���س  وهم 

وكل  ي�سعونها  لبنة  ك��ل  واأّن  امل�ستقبل  وب��ن��اة 

اإجناز وت�سحية يقدمونه  غر�س يغر�سونه وكل 

من  واأح��ف��اده��م  لأبنائهم  اإرٌث  ه��و  لوطنهم 

بعدهم.

ح�سر اللقاء ..ال�سيخ اأرحمة بن �سعود بن 

ملكتب  الإعالمي  الق�سم  مدير  القا�سمي  خالد 

�سمو ويل عهد راأ�س اخليمة، وال�سيخ حممد بن 

�سعود بن خالد القا�سمي.
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حممد بن �شعود يفتتح مهرجان الكورني�س البتكاري براأ�س اخليمة

اأ�����س����اد ���س��م��و 

بن  حممد  ال�سيخ 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود 

ويل  ال���ق���ا����س���م���ي 

راأ�س اخليمة  عهد 

رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س 

بالدعم  التنفيذي 

الكبري الذي توليه 

الر�سيدة  القيادة 

ب��ال��دول��ة ل��رع��اي��ة 

اأب�����ن�����اء ال���وط���ن 

واإيجاد  املبدعني، 

ب����ي����ئ����ة حم����ف����زة 

والبتكار  لالإبداع 

قدراتهم  وتعزيز 

مهاراتهم  وتنمية 

وح����ر�����س����ه����ا ع��ل��ى 

ت�����س��ج��ي��ع امل��ت��م��ي��زي��ن 

لتحقيق  وذل��ك  منهم 

ال���ري���ادة ال��ع��امل��ي��ة يف 

جم������ال الب����ت����ك����ار، 

وت������وف������ري احل����اف����ز 

مل��خ��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات 

الدولة لإطالق العنان 

مل����ب����ادرات اإب��داع��ي��ة 

الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��دع��م  خ��الق��ة 

لالبتكار.

ال�سيخ  �سمو  افتتاح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد 

الكورني�س  اخليمةمهرجان  راأ����س  عهد 

البتكاري - �سمن �سهر الإمارات لالبتكار 

الأمانة  فعالياته  على  ت�سرف  الذي   2020
راأ�س  اإم��ارة  يف  التنفيذي  للمجل�س  العامة 

اخليمة مب�ساركة 23 جهة حكومية احتادية 

وحملية وخا�سة وجمعيات النفع العام

ح�سر الفتتاح ال�سيخ ارحمه بن �سعود 

بن خالد القا�سمي مدير الق�سم الإعالمي 

ملكتب �سمو ويل عهد راأ�س اخليمة وال�سيخ 

حممد بن �سعود بن خالد القا�سمي و�سعادة 

اأمني  خليفة  اللطيف  عبد  حممد  الدكتور 

عام املجل�س التنفيذي رئي�س جلنة اأ�سبوع 

الإمارات لالبتكار براأ�س اخليمة وعدد من 

روؤ�ساء ومدراء اجلهات احلكومية بالإمارة 

وامل�سوؤولني.

الأجنحة  تفقد  خ��الل   - �سموه  وق��ال 

احلدث  هذا  اإن   - املهرجان  يف  امل�ساركة 

واملبتكرين  بالبتكار  لالحتفاء  الوطني 

لهم  الفر�سة  واإتاحة  البتكار  ثقافة  يعزز 

قيمة  ذات  ابتكارية  م�سروعات  لتنفيذ 

�سموه  مثنيا  املجتمع  يف  ون�سرها  مفيدة، 

على م�ساركة اجلهات احلكومية الحتادية 

كما  البتكاري  احل��دث  ه��ذا  يف  واملحلية 

لهذا  املنظمة  اللجنة  ج��ه��ود  على  اأث��ن��ى 

املهرجان.

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �سمو  وح��ث 

���س��ب��اب وف���ت���ي���ات ال���وط���ن ع��ل��ى ع��ر���س 

وقدراتهم  ابتكاراتهم  اإبراز  و  م�ساريعهم 

التي متثل بوابة امل�ستقبل ل�ستكمال م�سرية 

التقدم والزدهار التي ت�سهدها دولتنا من 

نه�سة يف جمالت البتكار، وترتجم روؤية 

قيادتنا مل�ستقبل التنمية يف الدولة ما يجعل 

احلكومة  عمل  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  منها 

لالبتكار  الوطنية  ال�سرتاتيجية  لتنفيذ 

التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

اأ�س�س  على  احلكومي  العمل  لتطوير  اهلل 

الأج��ن��دة  اأه����داف  م��ع  تن�سجم  مبتكرة، 

الوطنية لتحقيق روؤية الإمارات 2021.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور حممد 

يف  البتكار  اأ�سبوع  اإن  خليفة  عبداللطيف 

راأ�س اخليمة الذي انطلقت فعالياته اليوم 

خالل  م��ن  ال��ف��وائ��د  م��ن  الكثري  �سيحقق 

ت�سخري كافة الإمكانات انطالقا من روؤية 

الدولة امل�ستقبلية التي اأكدت على الرتكيز 

على البتكار يف التقنيات املتطورة وتزويد 

�سبابنا باملعارف واملهارات ودعم املواهب 

والبتكارات.
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بلدية راأ�س اخليمة توقع اتفاقية تعاون مع دائرة املوارد الب�شرية

بلدية راأ�س اخليمة تعقد الجتماع التن�شيقي الأول مل�شروع التخطيط احل�شري

ان���ط���الق���ًا م���ن ح��ر���س 

اإر�ساء دعائم  الطرفني على 

ال���ت���ع���اون ال���س��رتات��ي��ج��ي 

امل�����س��رتك  وال���س��ت��ف��ادة من 

اخلدمات املقدمة مبا ي�سمن 

املوؤ�س�سي  التكامل  حتقيق 

راأ���س  بلدية  دائ���رة  وقعت   ،

مع  ت��ع��اون   م��ذك��رة  اخليمة 

دائرة املوارد الب�سرية .

�سعادة/منذر  قام  حيث 

ال��زع��اب��ي  �سكر  ب��ن  حم��م��د 

مدير عام دائرة بلدية راأ�س 

 / الدكتور  �سعادة  و  اخليمة 

خليفة  عبداللطيف  حممد 

م��دي��ر ع���ام دائ����رة امل����وارد 

ال��ب�����س��ري��ة ب��ت��وق��ي��ع م��ذك��رة 

التعاون يف مقر مبنى دائرة املوارد بح�سور وفد 

م�سرتك �سم املعنيني من اجلهتني .

رواب��ط  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  ه��ذه  وت��ه��دف 

ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني ل���زي���ادة ال��ك��ف��اءة يف 

اإجن��از  �سمنها  وم��ن  املهمة  امل�ساريع  اإجن���از 

للبيانات املكانية  التحتية  البنية  مهمام م�سروع 

لتبادل اخلربات  اإ�سافة   . راأ�س اخليمة  لإمارة 

فيه  ملا  املتاحة  وامل���وارد  والبيانات  واملعلومات 

دعم الطرفني .

واأ����س���ار ���س��ع��ادة م��ن��ذر حم��م��د ب��ن �سكر 

الزعابي اإىل الإيجابيات التي ح�سدتها الدائرة 

ي�سب  الذي  ال�سراكة   مبداأ  اعتماد  من خالل 

التنمية  حتقيق  يف  وي�سهم  العمل  م�سلحة  يف 

امل�ستدامة وتوفري اجلودة العالية يف الإمارة .

عقدت دائرة بلدية راأ�س 

التن�سيقي  الجتماع  اخليمة 

التخطيط  مل�����س��روع  الأول 

احل�������س���ري ال������ذي ت��ت��ب��ن��اه 

الدائرة والذي ي�ستلهم  روؤية 

للتنمية  راأ���س اخليمة  اإم��ارة 

التخطيط  اإطار  يف  ال�ساملة 

احل�����س��ري وال��ع��م��راين نحو 

متتلك  م�����س��ت��دام��ة  اإم������ارة 

تدعم  التي  املقومات  جميع 

ال���س��ت��ث��م��ار وت�����س��اه��م يف 

التنمية القت�سادية ال�ساملة 

الجتماع  ح�سر   . ل��الإم��ارة 

ع���دد م���ن امل�����دراء ال��ع��م��وم 

م����ن اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 

املحلية والحتادية و القطاع 

اخلا�س.

ا�ستعرا�سه  مت  ال���ذي  امل�����س��روع  وت�سمن 

على  اإ�سرتاتيجية  خطة  على  الجتماع  خ��الل 

املناطق احل�سرية وغري  الإمارة حتدد  م�ستوى 

احل�سرية كما حتدد طرق النقل والبنية التحتية 

ذات  امل�سائل  م��ن  وغ��ريه��ا  اخل��دم��ات  وط���رق 

ال�سلة على امل�ستوى الإقليمي.

خطتني  و�سع  اإىل  اأي�سًا  التطرق  مت  كما 
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راأ�س اخليمة ت�شت�شيف اأول قمة للطاقة يونيو املقبل

للطاقة  قمة  اأول  انعقاد  اخليمة عن  راأ�س  بلدية  دائرة   اأعلنت 

يف  املقبل  يونيو   15-16 بني  ما  الفرتة  يف  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  يف 

اإطار ا�سرتاتيجية حكومة راأ�س اخليمة التي تعترب تطبيق ا�ستخدام 

كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة مبثابة حمفز لزيادة قدرة التناف�س 

القت�سادي يف الإمارة.

والطاقة  الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ���س  اإ�سرتاتيجية  وتهدف 

املتجددة 2040 اإىل توفري الطاقة بن�سبة 30 % و توفري املياه بن�سبة 

20 % ورفع ن�سبة توليد الطاقة من م�سادر الطاقة املتجددة اإىل 
2040 بحلول  املتاحة  امل�سادر  % من   20

�سناع  و  القادة  مع  العامليني  الفكر  رواد  بني  القمة  و�ستجمع 

كفاءة  لبحث  واخلا�س  احلكومي  القطاعيني  من  كل  من  القرار 

موا�سيع  عدة  حول  النا�سئة  والتوجهات  املتجددة  والطاقة  الطاقة 

ا�ستخدام  وكفاءة  املباين  وحتديث  اخل�سراء  املباين  جم��الت  يف 

املياه وبرامج الطاقة ال�سم�سية وحتويل النفايات اإىل طاقة والعديد 

وحلقات  التقدميية  العرو�س  جانب  اإىل  ال�سلة  ذات  املوا�سيع  من 

اإىل خلق والإ�سهام يف  النقا�س وعقد لقاءات وعرو�س حية تهدف 

حتقيق اأهداف كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة امل�ستقبلية.

ال�سمالية  املناطق  تغطي  اإقليميتني  هيكليتني 

�ستو�سح  حيث  اخليمة  راأ����س  م��ن  واجلنوبية 

مبزيد  وامل��راف��ق  التحتية  البنية  اخلطط  ه��ذه 

والبنية  النمو  جمالت  و�ستحدد  التف�سيل  من 

 ، املناطق  ه��ذه  على  والطلب  املتوقعة  التحتية 

حيث �سي�ساعد ذلك على توفري البنية الأ�سا�سية 

من  اأكرب  مب�ستوى  للتخطيط  اخلا�سة  واملرافق 

اليقني والثقة  للم�ستثمرين .

ويف هذا الإطار حتدث �سعادة منذر حممد 

راأ���س اخليمة   بلدية  دائ��رة  �سكر مدير عام  بن 

من  �سيعزز  ال���ذي  الج��ت��م��اع  ه��ذا  اأهمية  ع��ن 

تواجد الإمارة على اخلارطة العاملية يف جوانب 

التنمية القت�سادية والتخطيط احل�سري الذي 

منوهًا   ، الإم��ارة  يف  العمراين  القطاع  �سيدعم 

ل�سل�سلة  مقدمة  اإل  هو  ما  الجتماع  ه��ذا  ب��اأن 

و�سع  خ��اله��ا  م��ن  �سيتم  لح��ق��ة  اج��ت��م��اع��ات 

الإط��ار  �سمن  تنطوي  التي  التنفيذية  اخلطط 

ت�سكيل  و�سيتم   ، الجتماع  ه��ذا  يحدده  ال��ذي 

ح�سرت  التي  اجلهات  جميع  من  متابعة  جلان 

التنمية  تعزيز  رئي�سيني يف  �سركاء  تعترب  والتي 

ودعم ال�ستثمار يف الإمارة .

بلدية راأ�س اخليمة تطلق حملة “الطاقة بيدك«

اأطلقت دائرة بلدية راأ�س 

اخل��ي��م��ة احل��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة 

ال��ت��ي  بيدك”  “الطاقة 
على  امل�ستهلكني  ت�ستهدف 

عبارة  وهي  الإم��ارة  م�ستوى 

من�سات  على  م�سابقة  ع��ن 

تهدف  الجتماعي  التوا�سل 

اإىل تعزيز منط حياة يتمحور 

حول كفاءة ا�ستخدام الطاقة 

امل�ساهمة  وب��ال��ت��ايل  وامل��ي��اه 

اأك���رث  يف حت��ق��ي��ق م�����س��ت��ق��ب��ل 

ا�ستدامة وخ�سرة لدولة الإمارات.

اخليمة  راأ���س  اإ�سرتاتيجية  اإع��داد  ومت 

 2040 املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة 

ل��دع��م ال���ق���درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة لق��ت�����س��اد 

فواتري  تخفي�س  وذلك من خالل  الإم��ارة 

ا�ستهالك  من  احلد  طريق  عن  الكهرباء 

مب�سادر  توليدها  ن�سبة  وزي���ادة  الطاقة 

الطاقة املتجددة.

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

ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ���رة بلدية راأ���س 

ميكنهم  الإم���ارة  يف  املقيمني  اإن  اخليمة 

توفري  �ساأنها  م��ن  ب�سيطة  ت��داب��ري  ات��ب��اع 

مثل  اخلا�سة  ا�ستهالكهم  ف��وات��ري  قيمة 

 24 درج���ة  على  التكييف  اأج��ه��زة  �سبط 

ت�سريب  فتحات  واإغ��الق  ومعاجلة  مئوية 

الهواء واقتناء اأجهزة موفرة للطاقة جلعل 

املواطنني  داعيا   .. راح��ة  اأك��رث  منازلهم 

يف  للم�ساركة  كافة  الإم���ارة  يف  واملقيمني 

راأ���س  جعل  يف  وامل�ساهمة  احلملة  ه��ذه 

اخليمة اأكرث ا�ستدامة.

التي   - امل�سابقة  وتقت�سر 

اأ�سهر  ثالثة  م��دى  على  متتد 

- ع��ل��ى ���س��ك��ان اإم�����ارة راأ����س 

فيها وميكن  واملقيمني  اخليمة 

ن�سر  امل�����س��ارك��ة  يف  للراغبني 

حول  فيديو  مقطع  اأو  ���س��ورة 

اإحدى تدابري كفاءة ا�ستخدام 

ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ب��ا���س��ت��خ��دام 

باحلملة  اخل��ا���س  الها�ستاج 

. #الطاقة_بيدك 
وخ�س�ست دائرة البلدية جوائز قيمة 

حيث  امل�سابقة  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  لكل 

�سيحظى فائز واحد كل اأ�سبوعني بفر�سة 

اختيار  يتم  اأن  على  قيمة  بجائزة  الفوز 

فائز واحد للفوز باجلائزة الكربى والذي 

امل�سابقة  نهاية  يف  عنها  الإع���الن  �سيتم 

و�سيحظى الفائز باجلائزة الكربى باإقامة 

جمانية يف اأحد فنادق اإمارة راأ�س اخليمة 

ذات اخلم�سة جنوم.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف معر�س التوظيف

دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفي ب�شهر البتكار عرب جمموعة من الفعاليات

ن��ظ��م ف���ري���ق الب��ت��ك��ار 

اخليمة  راأ���س  بلدية  بدائرة 

مبنا�سبة  فعاليات  جمموعة 

�سهر  من  اخلام�سة  ال��دورة 

الب���ت���ك���ار، ح��ي��ث  ���س��ه��دت 

يف  ت��ن��وع��ًا  اأك���رث  الفعاليات 

�سارك  التي  الن�سخة  ه��ذه 

ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن اجل��ه��ات 

وامل��وؤ���س�����س��ات يف الإم����ارة ، 

الفعاليات  انطلقت  ح��ي��ث 

19-02- الأرب����ع����اء  ي����وم 

يوم  اختتامها  ليتم   2020
 ،   20-02-2020 اخلمي�س 

التي  الفعاليات  �سمن  ومن 

اأقيمت يف هذه الدورة، لوحة 

الر�سم البتكارية التي �سارك فيها عدد من 

احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ن  املوظفني 

ال�سياحية  املعامل  عن  اللوحة  هذه  وحتدثت 

مبتكرة،  بطريقة  اإب��رازه��ا  ومت  الإم���ارة  يف 

الهمهام  م��در���س��ة  ط��ال��ب��ات   ���س��ارك��ت  كما 

بجهاز مبتكر  يف�سر الإ�سارات املتعلقة بلغة 

الإ�سارة مع تو�سيح لتعابري الوجه، واأقيمت 

جل�سة نقا�سية  �ساركت فيها القيادة العامة 

حر�س������ًا منها على امل�س����اركة 

ال���ف���ع���ال���ة وت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ة 

�ساركت  واملجت�����مع  مع ال�س����ركاء 

دائ����رة ب��ل��دي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة يف 

ن��ظ��م��ه معهد  ال������ذي   امل��ع��ر���س 

واملدر�سة  التطبيقية  التكنولوجيا 

الثانوية يف راأ�س اخليمة.

وق���د ق���دم م��ك��ت��ب الت�����س��ال 

امل��وؤ���س�����س��ي  ن��ب��ذة ت��ع��ري��ف��ي��ة عن 

و  الدائرة.  والأق�سام يف  الإدارات 

والر�سالة  بالروؤية  الطلبة  تعريف 

والقيم املوؤ�س�سية و حول ماتت�سمنة 

الأهداف ال�سرتاتيجية لدائرة البلدية .

الطاقة  ك��ف��اءة  اإدارة  ق��دم��ت  حيث 

تعريفية  ور����س���ة  امل���ت���ج���ددة  وال���ط���اق���ة 

2040 ، وما تقدمة الإدارة  ل�سرتاتيجية 

اإىل   اإ�سافة  الطاقة،  كفاءة  م�ساريع  من 

�سرح مف�سل حول برامج التحديث على 

م�ستوى الإمارة .

 حيث ت�سمن العر�س التقدميي اأهم 

املهمام وامل�سوؤوليات التي تتولها الإدارة 

الدورية عن  التقارير  اإع��داد   : من حيث 

الطاقة  و  الطاقة  ك��ف��اءة  ا�سرتاتيجية 

كيفية  و  برامج  تنفيذ  اإدارة  و  املتجددة 

تقدمي الدعم التحليلي .

الدائرة  م�ساركة  اأن   على  وتاأكيدًا 

يف املعر�س تنبثق من اأهمية تطبيق قيم 

امل�سوؤولية  امل�ساركة يف  الدائرة من حيث 

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ودرا����س���ة ح��اج��ة ال��ط��الب 

ومقارنتها ب�سوق العمل، واختتم املعر�س 

بتكرمي اجلهات امل�ساركة يف املعر�س من 

بينها دائرة بلدية  راأ�س اخليمة.
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“ FIDIC دورة “ اإدارة العقود

اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  عقدت 

العقود  “ اإدارة  بعنوان  تدريبية  دورة 

وق��دم    ، ال��دائ��رة  مبقر   “  FIDIC
الدورة اخلبري الهند�سي/ عمر جودة 

من دائرة حماكم راأ�س اخليمة حيث 

تطرق مقدم الدورة اإىل الأهمية التي 

تكمن يف هذه الدورة والتي تزيد من 

حول  املتكامل  والإمل��ام  املعريف  الوعي 

اإدارة العقود املختلفة وكيفية تطبيقها 

بال�سكل ال�سحيح  والتاأكد من �سحتها 

والأ���س�����س  امل��ع��اي��ري  تت�سمن  واأن���ه���ا 

العاملية يف هذا اجلانب ومبا ل يعر�س 

م�ستقباًل  اخ��ت��الف  لأي  الأط�����راف 

ويحفظ احلقوق وامل�سوؤوليات .

اإدارة  موظفي  من  ع��دد  ال��دورة  ح�سر 

وق�سم  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  ق�سم  و  امل�����س��اري��ع 

اإدارة  يف  امل��ع��ن��ي��ني  الإداري�������ة  اخل���دم���ات 

العقود بالدائرة ، وت�سعى دائرة بلدية راأ�س 

اإقامة مثل هذه الدورات  اخليمة من خالل 

التخ�س�سية يف اإثراء املعرفة لدى املوظفني 

مما ينتج عنه تعزيز القدرات واملهارات يف 

ممار�سة مهامهم الوظيفية .

ل�سرطة راأ�س اخليمة، ووزارة ال�سحة ووقاية 

، ودائ��رة اخلدمات العامة  ، حيث  املجتمع 

تناولت اجلل�سة اأربعة حماور �سمن حتديات 

ن�سبة  حتقيق   : وه��ي  املقبلة  ع��ام��ًا   ال�50 

تخفي�س  ويف  امل��روري��ة  احل���وادث  يف  �سفر 

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون  وتقليل معدل 

ا�ستخدام  من  واحلد  الأطفال  لدى  ال�سمنة 

احللول  ا�ستعرا�س  مت  حيث   ، البال�ستيك 

ويف   ، التحديات  لهذه  املبتكرة  واملقرتحات 

ختام الفعاليات مت تكرمي اجلهات امل�ساركة 

راأ���س  بلدية  دائ���رة  لفعاليات  دعمها  على 

اخليمة يف �سهر البتكار . 
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اأكمل املثل التايل : 

من طالع غريه / .....      .......

يقال يف عدم النظر اإىل ما ميلكه الآخرون 

» 514 «

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 ) 513 (

�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)



التذكري باملاأثور يف اأحكام زكاة الُتّمور

عبد الرحمن �سلمان احلّمادي 

اجلزء الأول

ال�صغري  النا�س،  ينتظره  مو�صًما  الأي��ام  هذه  نعي�س  ونحن 

النخيل  اكت�صاء  يرتقب  والكل  واحل�صرّي،  والبدوّي  والكبري، 

اهلل  اأنعمها  بنعمة  فيتنعم  الأ�صفر،  اأو  الأحمر  اللونني:  باأحد 

َوَجَعْلَنا   } وت��ع��اىل:  �صبحانه  يقول  ذل��ك  ويف  جميًعا،  علينا 

اْلُعُيوِن  ِم��َن  ِفيَها  ��ْرَن��ا  َوَف��جَّ ْع���َن���اٍب 
َ
َواأ َنِخيٍل  ِم��ْن  ��اٍت  َج��نَّ ِفيَها 

َي�ْصُكُروَن}  َف��َي 
َ
اأ ْيِديِهْم 

َ
اأ َعِمَلْتُه  َوَم��ا  َثَمِرِه  ِمْن  ُكُلوا 

ْ
ِلَياأ  )34(

لنا  فُحق  بها،  نتنعم  عظيمة  لنعمة  اإنها   ،)35  -  34 )ي�س: 

ون��وؤدي  عليها،  وج��ّل  عّز  اهلل  فن�صكر  جتاهها،  واجبنا  نعي  اأن 

زكاتها. اإخ���راج  فيها  اهلل  حق  من  واإّن  فيها،  �صبحانه   حقه 

َذّكر اإخواين يف هذه الوقفة الي�صرية مع اأحكام 
ُ
وبهذه املنا�صبة اأ

زكاة التمور، اأخ�سُّ بها من اأنعم اهلل عليهم فامتلكوا النخيل، 

�صواء اأكانت يف بيوتهم اأم يف مزارعهم، فاأقول وباهلل التوفيق:

مور : م�سروعية زكاة التُّ

يف  ال�صية  قرينة  وهي  الإ�صيم،  اأرك��ان  من  ركن  الزكاة 

ال�صية،  بعد  الإ�صيم  يف  العبادات  اأعظم  من  فهي  القراآن، 

باأدلة  وجوبها  ثبت  وم���وارد  اأ�صناف  ع��دة  يف  جت��ب  وال��زك��اة 

الكتاب وال�صنة، واإن من اأبرز اأ�صنافها الواجبة: زكاة الزروع. 

اٍت َمْعُرو�َصاٍت َوَغرْيَ   َجنَّ
َ

ْن�َصاأ
َ
قال �صبحانه وتعاىل: { َوُهَو الَِّذي اأ

اَن  مَّ َوالرُّ ْيُتوَن  َوالزَّ ُكُلُه 
ُ
اأ َتِلًفا  ُمْ ْرَع  َوال���زَّ ْخَل  َوالنَّ َمْعُرو�َصاٍت 

َيْوَم  ُه  َحقَّ َواآُتوا  ْثَمَر 
َ
اأ اإَِذا  َثَمِرِه  ِمْن  ُكُلوا  ُمَت�َصاِبٍه  َوَغرْيَ  ُمَت�َصاِبًها 

 ،)141 )الأنعام:  امْلُ�ْصِرِفنَي}  ُيِحبُّ  َل  ُه  اإِنَّ ُت�ْصِرُفوا  َوَل  اِدِه  َح�صَ

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: )فيما �صقت الأنهار والغيم  وقال 

م�صلم. رواه  الُع�صر(  انية* ن�صف  بال�صَّ �صقي  وفيما   الع�صر، 

وقد انعقد الإجماع على وجوب الزكاة فيها، ومن تلك الأ�صناف 

واأبرزها: التُّمور.

مور: ن�ساب زكاة التُّ

وقد  الّتمر،  من  الزكاة  فيه  ما جتب  اأقل  هو  هنا  الن�صاب 

منها-  والتمر   - عموًما  ال��زروع  ن�صاب  النبوّية  ال�صنة  حّددت 

خم�صة  دون  فيما  )لي�س  ال�صحيح:  احل��دي��ث  يف  ج��اء  كما 

ٌر ولي�س وزنًا،  اأو�صق** �صدقة( واخلم�صة اأو�صق هي حجٌم مقدَّ

فقد  امل�صلمني  على  العبادة  وتقريب  التي�صري  ب��اب  من  ولكن 

احلديث:  بالوزن  اأو�صق  اخلم�صة  فتبلغ  بالوزن؛  حجمها  ر  ُق��دِّ
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)653( كيلو جرامًا، هذا مع مراعاة اأن يكون احلجم اأو الوزن 

املقدر على التمر ولي�س على اأ�صله - وهو الرطب - ا�صتناًدا اإىل 

ما وردت به �صنة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف ذلك.

وقت وجوب زكاة الّتمور:

- زكاة التمر جتب مبا�صرة عند احل�صاد:

ي��راع��ى املو�صم  ب��ل  ال�����زروع،  ي��راع��ى احل���ول يف زك���اة  ل 

اِدِه َوَل ُت�ْصِرُفوا  ُه َيْوَم َح�صَ واملح�صول لقوله تعاىل: { َواآُتوا َحقَّ

ُح�صد  ما  فمتى   ،)141 )الأن��ع��ام:   { امْلُ�ْصِرِفنَي  ُيِحبُّ  َل  ��ُه  اإِنَّ

املح�صول وجبت الزكاة فيه، ول جتب قبل ذلك اإل اإذا قطف 

قبله مل�صلحة؛ كاأن يبيعه ُرَطًبا.

- تقدير الزكاة يكون قبل احل�ساد:

�صاحب  على  اأنه  اإل  احل�صاد؛  عند  جتب  الزكاة  اأن  رغم 

اأن   - �صيحها  وب��دو  ن�صجها  ب��دء  عند   - ذل��ك  قبل  النخل 

يراعي اأن الزكاة تكون على جميع الثمر؛ فيح�صب ح�صابه اإذا 

طريق  عن  ذل��ك  ويكون  ح�صاده  قبل  منه  ب�صيء  ت�صرف  ما 

كان  اأنه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  عن  ثبت  فقد  اخلر�س، 

فيما حملته  ينظر  اأي:  نخلهم،  النا�س  على  يخر�س  من  يبعث 

املبني على خربته:  وراأيه  بظنه  فُيقّدر  َطب-  – الرُّ الثمر  من 

كم �صُتنتج النخيل من التمر؛ فيبني عليه كم �صتكون زكاتها، ثم 

يدع النخل لأهلها يت�صرفون فيها كيف �صاوؤوا؛ دون اأن مي�ّصوا 

مقدار الزكاة الذي حدده اخلار�س.

حملته  ما  جميع  على  يكون  الزكاة  تقدير  هل   -

النخل؟

قرر كثري من اأهل العلم اأنه ُي�صتثنى من الزكاة ما ي�صتعمله 

م�صتدلني  و�صيوفه؛  وجريانه  وعياله  لنف�صه  النخل  �صاحب 

اِدِه } حيث قالوا: الواجب  ُه َيْوَم َح�صَ بعموم الآية: { َواآُتوا َحقَّ

عن  ورد  مبا  ا�صتدلوا  كما  قبله.  ما  ل  احل�صاد  وقت  كان  ما 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه كان يقول: )اإذا خر�صتم فخذوا 

اأحمد  )رواه  الربع(  فدعوا  الثلث  تدعوا  مل  فاإن  الثلث  ودعوا 

والرتمذي واأبو داود والن�صائي(، ويف حديث اآخر: )خففوا على 

التمهيد من حديث  الرب يف  عبد  )ابن  النا�س يف اخلر�س..( 

جابر(، وكذلك ورد يف معناه اأثر عن عمر بن اخلطاب ر�صي 

ثبوت احلديثني  اأنه يف  ومع  وغ��ريه(،  البيهقي  اهلل عنه )عند 

والأثر نظر لكنها مبجموعها ت�صد بع�صها بع�صًا، كما ذهب اإليه 

النووي وابن امللقن وابن حجر. والعمل على ذلك عند اأكرث اأهل 

العلم كما ذكره اأبو عي�صى الرتمذي عند تخريجه للحديث، فهو 

وغريهم  والليث  اأحمد  وقول  وال�صافعي  مالك  مذهب  م�صهور 

رحمهم اهلل.
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درا�ستك ؟ وجمال  نف�سك  عن  حدثنا  • بداية 
ال�سنة  يف  طالب  ال�سام�سي  دروي�ش  بن  عي�سى  جا�سم  ا�سمي 

الثالثة بكليات التقنية العليا براأ�ش اخليمة مبجال تقنية املعلومات 

الوطن  اأر�ش هذا  كاأي فرد على  اأحلم   . 20 عامًا  العمر  واأبلغ من 

الغايل باأن اأكون جزءًا من النه�سة ال�ساملة التي ت�سهدها البالد يف 

ظل قيادتنا الر�سيدة واأن اأ�ساهم يف تعزيز اال�ستثمار واأن نثبت نحن 

اأبناء الوطن تواجدنا يف جميع املجاالت .

كانت بدايتك يف جمال الأعمال ؟ • كيف 
)تب�سم �ساحكًا ( .. ثم قال : كان ذلك يف مرحلة الثانوية حيث 

اليومي  امل�سروف  بجانب  اإ�سايف  دخل  لدي  يكون  باأن  اأفكر  كنت 

الذي مينح اإيل من والدي ، فكنت اأ�سرتي اأغطية احلماية اخلا�سة 

بالهواتف باجلملة واأبيعها ، وكان الربح جيدًا وكنت م�ستمتعًا بذلك 

وكاأنني اأمار�ش هواية من هواياتي و�سجعني اأخي على ذلك .

؟ كافيه  جيون  ا�سم  اخرتت  • ملاذا 
من  ويعترب  ال��الآل��ئ  اأن���واع  من  ن��وع  وه��و  عربي  ا�سم  هو  جيون 

اأجملها واأندرها ، فربطنا ندرة هذا النوع من اللوؤلوؤ وجودته بندرة 

القهوة وجودتها لدى جيون كافيه .

لديك فكرة م�سروع جيون كافيه؟ تولدت  وكيف  • متى 
امل�سروع،  هذا  اإىل  دفعني  بها  اجليدة  ومعرفتي  للقهوة  حبي 

حيث  ال�سحيح،  التوجيه  فوجهني  ذلك  حول  والدي  اإىل  فتحدثت 

بدورات  األتحق  اأن  مني  طلب 

اإدارة  جم����ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة 

املطاعم وغريها من الدورات 

وتزيد  ال��ق��درات  تنمي  التي 

مبجال  اخلا�سة  املعرفة  من 

االأع��م��ال ، وح���دث ذل��ك اإذ 

يف  دورات  ب���اأرب���ع  ال��ت��ح��ق��ت 

منها  املطاعم  اإدارة  جم��ال 

يف  امل��ط��اع��م  اإدارة  دب���ل���وم 

دور  لها  كان  ، حيث  ال�سارقة 

لدي  املعرفة  زي���ادة  يف  كبري 

بهذا املجال .

م��ن  ه����ن����اك  ه�����ل   •
عمل  يف  �ساعدك 

درا������س�����ة ج����دوى 

للم�سروع؟

�سعرت  اأن  وبعد  حقيقة 

يف  اخلو�ش  على  ق��ادر  باأنني 

هذا املجال قمت بعمل درا�سة 

امل�سروع  مب�سطة حول  جدوى 
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عبد العزيز كرم  

دعم م�شاريع ال�شباب

جا�شم عي�شى بن دروي�ش ال�شام�شي

م�شاريع �شغرية وطموح كبري

يعترب م�سروع جيون كافيه من امل�ساريع الأوىل لل�سباب بالإمارة يف جمال القهوة حيث يدير 

هذا امل�سروع �ساحبه ال�ساب املواطن جا�سم عي�سى بن دروي�ش ال�سام�سي – طالب يف كليات التقنيا 

العليا يف تخ�س�ش تقنية املعلومات ، وربط ال�سيد جا�سم حبه للقهوة بطموحه الذي يراوده لدخول 

جمال الأعمال وامل�ساهمة يف نه�سة الإمارة ودعم القت�ساد وال�ستثمار فيها عرب م�ساريعتعزز من 

التنوع ال�ستثماري بالإمارة وحتفز ال�سباب للدخول اإىل عامل ريادة الأعمال ورفع �سقف الطموح 

معانقاً عنان ال�سماء ، فقمنا بزيارة لهذا امل�سروع واللقاء ب�ساحبه واإجراء هذه املقابلة معه .



وقدمتها لربنامج ال�سيخ �سعود لدعم م�ساريع ال�سباب ، ثم قابلت 

ووجهني  الدرا�سة  على  التعديل  يف  و�ساعدين  الربنامج  م�س�ستار 

نحو االأ�س�ش العلمية ال�سحيحة بكيفية عمل درا�سة جدوى مل�سروع ، 

فاأقدم ال�سكر اجلزيل لربنامج ال�سيخ �سعود لدعم م�ساريع ال�سباب 

على تعاونهم وت�سجيعهم يل وتقدمي الن�سح والتوجيه ال�سحيح يف 

م�سروعي .

ق��ادراً على عمل درا�سة جدوى  الآن  نف�سك  ترى  هل   •
متكاملة مل�سروع ؟

نعم وقمت بذلك ، حيث قمت بعمل درا�سة جدوى لفرع جيون 

كافيه االآخر اجلديد على �سارع متحف راأ�ش اخليمة الوطني - خلف 

قائم  الفرع   .. واحلمدهلل    ، االأ�سا�سي  للتعليم  القا�سمية  مدر�سة 

والوجبات  القهوة  اجلديد  الفرع  يقدم  حيث   ، عليه  اإقبال  وهناك 

متنوع  امل�سروع  فهذا   ، مميزة  بطريقة  وتقدم  واملتنوعة  اجلديدة 

اأكرث من امل�سروع ال�سابق وهذا الفرع خياراته اأكرث للزبائن.

• كيف ترى التناف�ش ال�ستثماري يف جمال )الكافيهات( 
بالإمارة ؟

املالحظ يف الفرتة االأخرية تزايد عدد ) الكافيهات ( باالإمارة 

واأرى باأن هذا االأمر اإيجابي وحمفز لنا للتجديد والتطوير فاإذا مل 

تكن هناك مناف�سة يف ال�سوق �سيفقد اال�ستثمار توقده وبالتايل لن 

يكون الأ�سحاب امل�ساريع احلافز وروح التناف�ش ، لذا وبالن�سبة يل 

اأرى اأن هذا االأمر ي�سجعني على تقدمي االأف�سل دائمًا والوقوف عند 

رغبة امل�ستهلك الذي ينتظر دائمًا كل جديد .

بع�ش  من  واال�ستفادة  جديد  كل  عن  البحث  علينا  يتوجب  لذلك 

التجارب املوجودة خارج البالد وتطويرها وتقدميها ب�سكل جديد ومميز .

عن دائرة القهوة واخلو�ش يف  للخروح  نية  لديك  • هل 
جمال اآخر ؟

اأنا م�ستمتع يف هذا املجال ولي�ست لدي النية يف اخلو�ش مبجال 

وهنا   ، اال�ستثمار  م�ستمر يف  بتطوير  اأق��وم  باأن  ال مينع  وهذا  اآخر 

منلك  حيث  اال�ستثمار  جمال  يف  يل  اأخ��رى  جتربة  عن  �ساأحدثك 

وكالة عن �سركة XLVI  االإيطالية امل�سنعة ملكائن القهوة.

واأ���س��ب��ح��ت��م وك���اء   XLVI ���س��رك��ة  اإىل  ت��ع��رف��ت��م  ك��ي��ف   •
ملنتجهم ؟

اأثناء بحثي امل�ستمر والدائم يف هذا املجال تعرفت اإىل �ساحب 

ال�سركة وطرحت عليه الفكره ودعوته لزيارة االإمارات ، فوافق ورد 

العر�ش  كان  ف��اإذا  فقط  ون�سف  يوم  ملدة  ولكن  �ساآتي  قائاًل  علي 

ا�ستقبلنا  وفعاًل   ، موافق   : له  فقلت   ، االتفاقية  �سنوقع  منا�سبًا 

�ساحب ال�سركة باإمارة دبي واجتمعنا معه واأبدى موافقته على اأن 

�ساب  ال�سركة  �ساحب  اأن  االأمر  يف  واجلميل  ل�سركته  وكالء  نكون 

يف  امل�سنع  بزيارة  قمنا  اأ�سبوع  وبعد   ، عامًا   33 العمر  من  يبلغ 

اأدرياتيكو اجلميلة ، وقاموا بتدريبنا على  اإيطاليا مبنطقة مي�سانو 

كيفية تركيب هذه املكائن وكانت جتربة رائعة ا�ستفدنا منها الكثري 

وبالفعل مت االتفاق بيننا وحاليًا نحن وكالء لهذه ال�سركة يف دولة 

 ( من  للعديد  املكائن  هذه  ببيع  ونقوم  املتحدة  العربية  االإم��ارات 

الكافيهات ( .

تعتربه مثاًل حمفزاً لك يف  ال��ذي  ال�سخ�ش  هو  من   •
جمال الأعمال على م�ستوى العامل ؟

  “  caffe Pascucci « با�سكوت�سي  �ساحب �سل�سلة كافيهات

املنت�سرة يف 25 دولة على م�ستوى العامل .
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ف��ف��ي��م��ا ارحت����ل »ج��م��ع��ة ال���ف���ريوز« يف 

ارحت��ل  2001م،  ال��ع��ام  م��ن  ف��رباي��ر   19
من  فرباير   20 يف  ثاين"  را�سد  "اأحمد 
واخل��رب،  املبتداأ  كاأنهما  2012م...  العام 

واحلروف  النقاط  من  غفري  جمع  وبينهما 

ال��ع��ن��دل«،  »ع��ل��ي  وبينهما  وال��ك��ل��م��ات... 

االإم��ارات��ي��ة  الق�سيدة  ��ق��راط  ���سُ

الراحل  و�سواحيها...  احلديثة 

يونيو   5 يف  وق�سيدته،  بق�سته 

من العام 2004م.

تواأمان يف االأ�سئلة، واالأمثلة، 

»جمعة  ففيما  النبيلة:  وامل��ث��ل 

الليلية  نومته  يف  تعرث  ال��ف��ريوز« 

ثاين«  را�سد  »اأحمد  تعرث  ومات، 

ال���وق���ت وم������ات...  يف ظ���ه���رية 

كاأنهما  والقمر،  ال�سم�ش  كاأنهما 

ال�����س��م��ت وال��ه��م�����ش، وك��اأن��ه��م��ا 

النجوم  ف�سة  من  ال��ذي  الكالم 

يف  يتناوبان،  ال��ه��واء...  وُزرق���ة 

حرا�سة الق�سيدة بقلب وقلم.

ال تباعًا، لكنهما ال ي�سقطان  تواأمان ترجَّ

من ذاكرة الوقت والو�سال: ففيما ن�ستح�سر 

روح »جمعة الفريوز« يف هذه االأوراق املباركة 

ثاين«  را�سد  »اأحمد  روح  ن�ستذكر  بال�سعر، 

الق�سمة  ويقبل  يتكرر،  وال  ُين�سى،  ال  ال��ذي 

على اأكرث من اثنني.

»اأحمد را�سد ثاين«، رجٌل اأتذكره جيدًا 

يف تلك اللحظة التاريخية التي بلغني بها نباأ 

االأخ��رية  اللم�سات  اأ�سع  كنت  ففيما  موته: 

الفريوز، ت�سلني  املعنّي بجمعة  الكتاب  من 

»اأحمد  ال�ساعر  ال�سديق  من  ن�سية  ر�سالة 

اأحمد  »ال�ساعر  عبيد«:  حممد 

را�سد ثاين يف ذمة اهلل«!! متامًا، 

ث��اين،  را���س��د  اأح��م��د  اأن  ل��و  كما 

يدخل يف املنطقة التي يقبع فيها 

ال��ف��ريوز »ب��ني اح��رتاق��ات  جمعة 

الذاكرة، واخرتاقات الن�سيان«.

»اأح��م��د را���س��د ث���اين«: ال��ذي 

اأيام كان ي�ساركنا ا�سرتجاع  منذ 

و»علي  ال��ف��ريوز«  » جمعة  ذك��رى 

العندل«، هو ذاته الذي ن�سرتجع 

ذكراه بعد ثمانية اأعوام من املوت 

كرب  مهما  باأحد،  يعترب  ال  ال��ذي 

�ساأنه، ومهما بلغ عمره.

ال�سام عليكم،

ال�سام على روحني تواأمني..

تواأمان يف احلب وال�سعر واحلياة واملوت :
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– 2020م 2012م  �شباط:  فرباير/   20

عبد اهلل حممد ال�شبب

علي العندل

اأحمد را�شد ثاين ... 

يف ذكراه



»اأح��م��د را���س��د ث��اين«: 

ع��ن��ك  غ�����اب  اإذا  ال������ذي 

بعد  راأي��ت��ه  واإذا  افتقدته، 

بعد  تلتقيه  ك��اأن��ك  غ��ي��اب 

ي���وم���ني م���ن اآخ�����ر ل��ق��اء. 

من  ي�سقط  ال  رج���ل  الأن����ه 

مثل غريه  اأب����دًا،  ال��ذاك��رة 

النقيني.  االأ���س��دق��اء  م��ن 

من  هاتفه  رق��م  ي�سقط  ال 

ما  وكثريًا  الهاتف،  ذاك��رة 

مليئات  حلظات  انتابتني 

ب���رغ���ب���ة االت���������س����ال ب���ه، 

لالطمئنان عليه، وللخو�ش 

معه  احل���دي���ث  غ���م���ار  يف 

والكتب  الثقافة  �سئون  يف 

اأدن���ى  دون  م��ن  واالأدب، 

ق��د رح��ل ذات  ب��اأن��ه  تفكري 

عودته  حني  موؤملة،  ظهرية 

رحلته  م��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف 

ال���ي���وم���ي���ة م����ن ع��م��ل��ه يف 

اأبوظبي العا�سمة.

األتقيه  اأك���ن  ث���اين«: مل  را���س��د  »اأح��م��د 

وات�ساالت  ن���ادرة،  ل��ق��اءات  بل هي  ك��ث��ريًا، 

لكنها  م��ت��وا���س��ل��ة،  وغ����ري  م��ت�����س��ل��ة  غ���ري 

والعتابات  واملودة  باحلب  م�سحونة  لقاءات 

ت�سيع  لقاءات  ال�سائبة.  ال�سادقة 

طماأنينة  وامل�����رح.  ب��ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 

احلوار ومرح الكالم. كيف ال، وهو 

م�سكلته  )ال�سبب،  االأب��دي:  القائل 

يف ا���س��م��ه!(. وي��ع��رج ب��ال��ق��ول اإىل 

اأنَت  كنَت  »اإذا  ال�سحوك:  الهم�ش 

ال�سبب عبداهلل حممد، فمن املوؤكد 

اأن النتيجة ا�سم المراأة! «.

يا اأحمد:

فيما ال��راأ���ش را���س��ي��ٌة يف رده��ة 

هتافاتها

وفيما �سوتي يعارُك �سوتَك

هم�سي يهام�ُش هم�سَك

�سمتي ي�سافُح �سمتَك

وفيما »جمعة الفريوز« نائٌم،

»ب��ني اح��رتاق��اِت ال��ذاك��رِة واخ��رتاق��اِت 

الن�سياِن«

�سمعُت،

���ُة ع��ل��ى املُ�����س��م��ِع  مَّ وال���ذِّ

الآتي

اأنَّ ال��ط��ي��وَر ق��د ط��ارت 

باأرزاقها

واإنََّك يا »اأحمد«

الطائر الذي طار

منذ طائرين طريني

منذ »جمعة الفريوز«

ومنذ »علي العندل«

وم��������ن��������ذ ط�����ائ�����رت�����ني 

طارئتني.

ِطْرَت يا »اأحمد«:

ل بريد ل�سوتك

ل �سوت لربيدك

ول �سوتك الربيدي

يف الربدة الباردة...

ِطْرَت يا »اأحمد«..

منذ ف�ساءين فا�سلني

منذ جناحني ناجحني

ِطْرَت

ببيتني من ق�سيدتني ق�سّيتني..

كما لو اأنك »عبا�ش بن فرنا�ش«..

ِطْرَت يا »اأحمد«..

منذ دعابتني األيفتني:

�ْسَمُع..
َ
َحُك واأ �سْ

َ
َحُك، اأ �سْ

َ
�ْسَمُع َواأ

َ
اأ

��َح��ُك  ���سْ
َ
��ح��ُك، اأ ���سْ

َ
ْق����َراُ َواأ

َ
اأ

ْقَراأ..
َ
َواأ

يا »اأحمد«:

من يداعب ال�سعراء

كاأنت

من جديد؟!

من يداعب ال�سعراء

واأنت النائم

يف رعاية اهلل ورحمته؟!

يا »اأحمد«:

وط���ي���ب  اهلل،  )رح������م������ك 

ثراك(.
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جمعة الفريوز

اأحمد را�شد ثاين
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هيفاء عزوز

جتارة الإمارات تت�شاعف خالل �شنوات 

وت�شل اإىل معظم الأ�شواق العاملية

عند احلديث عن البنية التجارية ون�سبة النمو العالية التي حققتها 

االإمارات، البد من �سرح االأ�سباب البنوية التي مكنت من الو�سول اإىل 

املوانىء واملطارات كما البد من احلديث عن  هذه االأهداف، بدءًا من 

اأ�س�ش  اإىل  يرتكز  الذي  االم��ارات  دولة  تتبعه  الذي  االقت�سادي  املنهج 

االنفتاح االقت�سادي وحترير التجارة، ما يعزز من اأهمية دولة االإمارات 

االقت�ساد  يتمتع  كما  العاملية،  التجارية  اخلريطة  على  متقدم  كمركز 

متطورة  حتتية  وبنية  لال�ستثمار  وم�سجعة  حمفزة  بقوانني  االإم��ارات��ي 

اإىل  باالإ�سافة  وبحرية،  برية  وط��رق  وم��ط��ارات  موانئ  من  ومتكاملة 

املناطق االقت�سادية املتكاملة وانخفا�ش الر�سوم اجلمركية وعدم وجود 

�سرائب على الدخل واالأرباح.

امل��وؤ���س��رات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ل��ل��دول��ة  املتقدمة  امل��رات��ب  ترجمت 

االقت�سادية يف تقارير التناف�سية العاملية كفاءة النهج املتبع وال�سيا�سات 

مواجهة  يف  االقت�سادي  االأداء  مرونة  عن  ف�ساًل  املطبقة  االقت�سادية 

اقت�ساد  يعد  اإذ  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية  واملتغريات  التحديات  خمتلف 

االإمارات الوطني اأحد اأكرث االقت�سادات تنوعًا يف املنطقة مع م�ساهمة 

االإجمايل  املحلي  ناجتنا  % من   70 باأكرث من  النفطية  القطاعات غري 

ال�سنوات اخلم�ش املا�سية  اإيجابية خالل  اأنه احتفظ مبعدالت منو  كما 

وبن�سب تفوق متو�سط النمو العاملي، حيث بلغ متو�سط منو الناجت املحلي 

نحو  ن�سبته  ما   2016  ��  2011 للفرتة من  لالإمارات  االإجمايل احلقيقي 

% واليوم توا�سل الدولة تقدمها بالرتكيز على عدد من القطاعات   4.4
ذات االأولوية والتي من �ساأنها اأن تعزز من قدراتها وت�سع ركائز اقت�ساد 

العلمي  والبحث  والتكنولوجيا  االبتكار  بيئة  تنمية  خالل  من  امل�ستقبل 

الرابعة واالقت�ساد الرقمي  الثورة ال�سناعية  الفكرية وتقنيات  وامللكية 

واجلاذبة  لالأعمال  ال�سديقة  والتنظيمية  الت�سريعية  االأط��ر  وتطوير 

لال�ستثمار االأجنبي وت�سجيع القطاعات ذات القيمة امل�سافة وتعزيز دور 

القطاع اخلا�ش ومتكني ريادة االأعمال الوطنية ودعم ال�سركات النا�سئة 

واحلديثة القائمة على االبتكار واملعرفة.

البنى  من  التقنيات  باأحدث  واملتطورة  املتقدمة  امل��ط��ارات  تعترب 

وازده��ار  العايل  التجاري  التبادل  مو�سوع  حتقيق  يف  الهامة  التحتية 

ويرجع  واالأدوات..  املعدات  واأح��دث  االوىل  امل��واد  وا�سترياد  الت�سدير 

اأن�سئ  املا�سي؛ حيث  القرن  اإىل ثالثينات  االإمارات  املطارات يف  تاريخ 

مطار ال�سارقة عام 1932، ليكون بذلك اأحد اأقدم املطارات يف منطقة 

والع�سكرية،  املدنية  الطائرات  با�ستقبال  يقوم  وكان  بالكامل،  اخلليج 

وكان ميثل حمطة رئي�سة على الطريق اإىل الهند واأ�سرتاليا، ليتحول يف 

عام 1968 اإىل مطار مدين فقط، بعد اأن ت�سلمته حكومة ال�سارقة، وكان 

يقع يف منطقة القا�سمية... اأما بالن�سبة ملطار دبي الدويل، فمنذ افتتاحه 

يف دي�سمرب عام 1960، حقق اأعداد الركاب منوًا متوا�ساًل مبعدل �سنوي 

قدره 15 %. وبات املطار يتعامل حاليًا مع اأكرث من 2.2 مليون طن من 

حتتل دولة الإمارات العربية املتحدة اليوم املرتبة الثالثة عاملياً يف جتارة اإعادة الت�سدير 

املرتبة  فتحتل  ال�سلعية  ال���واردات  يخ�ش  فيما  اأم��ا  ال�سلعية،  ال�سادرات  يف  ع�سرة  وال�ساد�سة 

ل���واردات  والع�سرين  والإح���دى  اخل��دم��ات  ���س��ادرات  يف  والع�سرين  الثانية  واملرتبة  الع�سرين 

اخلدمات... وهذه املراتب املتقدمة بالن�سبة للميزان التجاري العاملي تعترب دليل منو مت�سارع 

وكبري حققته الدولة خال ال�سنوات املا�سية كما اأنها ت�سري اإىل �سامة التخطيط التجاري 

والبنية التحتية املتينة التي خولتها من الو�سول اإىل هذه الن�سب العالية من النمو...
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ال�سحنات، وما يزيد على 65 مليون م�سافر �سنويًا، حيث ت�سري اأكرث من 

140 �سركة طريان رحالت منتظمة، تربط بني دبي واأكرث من 260 وجهة 
يف القارات ال�ست. ويف ظل التوقعات بارتفاع معدالت احلركة اإىل 100 

العقد  بنهاية  �سنويًا  ال�سحنات  من  طن  ماليني  واأربعة  م�سافر  مليون 

احلايل.. اأي�سًا فاإن مطار اآل مكتوم الدويل – دبي، يحتل مكانا متقدما 

يف ها املجال فهناك 36 �سركة لل�سحن اجلوي )ت�سري رحالت منتظمة 

وغري منتظمة( بداأت عملياتها يف املطار. وقد ا�ستقبل مطار اآل مكتوم 

بالن�سبة  االأمر نف�سه  االأ�سبوع...  600 رحلة طريان يف  اأكرث من  الدويل 

ملطار اأبو ظبي ومطار العني ومطار راأ�ش اخليمة الدويل؛ الذي يعد رابع 

اأكرب مطار يف االإمارات، ويبعد عن و�سط املدينة نحو 18كم، وهو يخدم 

راأ�ش اخليمة والقرى التابعة، ومت افتتاح املطار يف 1976. و�سجل املطار 

منذ اإطالقه منوًا ثابتًا وتطورًا على مدى ال�سنني.

يف  جنحت  فقد  االإم���ارات،  دول��ة  يف  البحرية  املوانئ  اإىل  بالن�سبة 

الب�سائع  مناوالت  اأحجام  حيث  من  العاملية  الت�سنيفات  اأف�سل  حتقيق 

وحركات ال�سفن اليومية وال�سرعة يف اإجناز االأعمال وت�سخري التكنولوجيا 

على  االأف�سل  علي  جبل  ميناء  ويعد  الت�سغيلية..  العمليات  يف  احلديثة 

املركز  اأبوظبي  يف  خليفة  ميناء  يحتل  فيما  االأو���س��ط،  ال�سرق  م�ستوى 

االأول عامليًا من حيث �سرعة النمو..ويعد ميناء الفجرية ثاين اأكرب ميناء 

متوين لناقالت النفط على م�ستوى العامل... يف هذا االإطار، احتلت دولة 

العاملي  البحري  الربط  موؤ�سر  عامليًا يف  الثالثة ع�سرة  املرتبة  االإمارات 

»اأونكتاد«،  والتنمية  للتجارة  املتحدة  االأمم  موؤمتر  عن  ال�سادر   2018
البحرية«  »املوانئ  العامل يف  بلدان  اأعلى معدل منو بني  �سجلت  اأن  بعد 

النفطية  التجارة اخلارجية غري  اإجمايل حجم  وبلغ   .2017 خالل عام 

لدولة االإمارات مع العامل �ساملة التجارة املبا�سرة وجتارة املناطق احلرة 

 ..2018 العام  خ��الل  دره��م  تريليون   1.65 اجلمركية،  وامل�ستودعات 

االإجمايل  من   %  63 املبا�سرة  النفطية  اخلارجية غري  التجارة  وت�سكل 

التجارة اخلارجية غري  بلغت ح�سة  بينما  تريليون درهم،   1.25 بقيمة 

النفطية للمناطق احلرة 36 % بقيمة 592.4 مليار درهم، ثم امل�ستودعات 

االإمارات  دولة  وت�سكل جتارة   ..%  1 بن�سبة  درهم  مليار   11 اجلمركية 

اأكرث من 45 % مع اإجمايل جتارة دول اخلليج مع العامل.. وت�سل جتارة 

دول اخلليج مع العامل اإىل 986 مليار دوالر )3.6 تريليون درهم( بح�سب 

التعاون  البينية بني دول جمل�ش  التجارة  2017، و�سهدت حركة  بيانات 

مليار   488.11( دوالر  مليار   133 لنحو  قيمتها  وو�سلت  منوًا  اخلليجي 

درهم( يف العام 2017 اأي�سًا.

بقي اأن ن�سري اإىل مو�سوع التجارة االألكرتونية التي تقدمت فيها دولة 

االمارات ب�سكل كبري،

املن�سرم  العقد  خالل  االإم��ارات  دولة  لعبت  امل�سمار،  هذا  و�سمن 

تنفيذها  مّت  التي  النا�سئة  للم�ساريع  الهائل  العدد  رفع  يف  رئي�سيًا  دورًا 

وي�سّكل  والتكنولوجيا.  بالتجزئة  البيع  جم��ايل  يف  وحت��دي��دًا  فيها، 

يتخذها  اأوىل  خطوة  االإلكرتونية  التجارة  من�سات  على  اال�ستحواذ 

خدماتهم،  وتوفري  منتجاتهم  بيع  بهدف  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  العديد 

فيبتكرون بذلك بيئة منا�سبة الزدهار التجارة االإلكرتونية.

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اأن  التجاري  بال�ساأن  املهتم  يالحظ 

عرب  التجارية  للم�ساريع  ال�سحيح  التاأ�سي�ش  يف  العلمي  االأ�سلوب  تنهج 

تاأ�سي�ش البنى التحتية القادرة على حتمل اأعباء امل�ساريع اال�سرتاتيجية، 

التي  امل�ساعب  من  الكثري  على  التغلب  يف  االأ�سلوب  هذا  �ساعدها  وقد 

وقعت فيها بع�ش الدول التي مل تاأخذ بعني االعتبار التاأ�سي�ش القاعدي 

ال�سليم للم�ساريع فكانت االإجنازات لديها موؤقتة ووقعت يف مطب العودة 

العاملية  التجارب  اأن اال�ستفادة من  من ال�سفر يف كل مرة.. ال�سك يف 

املهارات  واأ�سحاب  االخت�سا�سيني  اخلريجني  من  اخل��ربات  وتوظيف 

وتوفري البنى القادرة على التو�سع من دون تباطوؤ، �ساهم يف دعم م�سرية 

التجارة وجعلها قادرة على النمو ال�سليم من القاعدة باجتاه قمة الهرم 

ب�سكل �سل�ش و�سمن تطور طبيعي..
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كنوز جمعة الفريوز

احل��دي��ث ع��ن االأدي���ب االإم��ارات��ي الراحل 

جمعة الفريوز رحمه اهلل،يجعلنا نتاأّمل م�سرية 

بع�سًا  امل��ح��ّب��ون  مميز،جمع  اإم��ارات��ي  اأدي���ٍب 

اأواخر  يف  وهناك  هنا  املتناثرة  اإبداعاته  من 

رحيله  بعد  املتلّقي  اإىل  بع�سها  حياته،وو�سل 

ب�سنواٍت عّدة،وبقي ا�سم جمعة الفريوز الغائب 

االإم��ارات��ي،وع��ل��ى  االأدب  ذاك���رة  يف  احلا�سر 

القيمة  امل��وؤل��ف��ات  بع�ش  ���س��دور  م��ن  ال��رغ��م 

واملهمة التي تناولت جوانب من حياة الفريوز 

متوت  ال  �سنديانة  الفريوز  جمعة   ( واإبداعاته 

اخلواجة،جمعة  يحيى  هيثم  الدكتور  تاأليف 

واخرتاقات  ال��ذاك��رة  اح��رتاق��ات  بني  الفريوز 

ال�سبب،حجرة  تاأليف عبداهلل حممد  الن�سيان 

من  وغ��ريه��ا  كعو�ش(  �سامح  تاأليف  الغائب 

واالأراء  وامل��ق��االت  وال��درا���س��ات  االإ����س���دارات 

الكثرية التي تناولت جتربة جمعة الفريوز.

اأهم �سعراء النرث  كان الفريوز واحدًا من 

يف زم��ن��ه،ل��ه اإ���س��دار وح��ي��د ب��ع��ن��وان ) ذاه��ل 

واأدب��اء  كّتاب  -2000احتاد  عام  الفكرة(  يف 

االإمارات-

الديوان الذي خّل�ش لواعج حياته واآالمها 

مفعم  مده�ش  اإن�ساين  باح�سا�ٍش  وت�ساوؤالتها 

اأديٍب  روح  عن  عرّبت  التي  الفل�سفية  باالأفكار 

بالفقد  مهمومًا  كان  جدًا  باكرًا  رحل  مرموق 

لكنه  للمكان  والتاأمل،وفيًا  احل��رية  يف  غارقًا 

اأبدي  ا�ستقراٍر  عن  باحثًا  االأزمنة  يعرب  طائر 

جلمعة  و�سٍف  اأف�سل  حياته،ولعل  يف  يع�سه  مل 

الفريوز ما جاء به االأديب ال�ساعر عبدالعزيز 

جا�سم حني قال:

فوق  يطفو  البحر  يف  ج���دارًا  راأي��ت��م  »ه��ل 

كال�سليب  وهيكل  االأحجار  �سمرة  له  االأم��واج 

لفيف  ال�سواري،يف  خوا�سر  الرياح  يف  ي�سند 

�سليل  راأي��ت��م  جلفار،هل  امل��ع��ّرق.و���س��م  زن���ده 

املحار«

الفريوز  عا�سه  ال��ذي  ال�سامل  القلق  هذا 

ذات  ن�سو�سه  على  قطعًا  وانعك�ش  حياته  يف 

املتعار�ش متامًا مع  ال�ساخب  امللحمي  النف�ش 

على  اأي�سًا  الهادئة،انعك�ش  الوديعة  �سخ�سيته 

جمموعته  �سدرت  الق�س�سية،حيث  جتربته 

االأوىل بعنوان )م�سافة اأنت الع�سق االأوىل( عام 

-2000 احتاد كتاب واأدباء االإمارات،و�سدرت 

املجموعة الثانية) علياء وهموم �سامل البحار(

عام -2001دائرة الثقافة واالإعالم ال�سارقة- 

املوت  ثيمة  من  الفريوز  ق�س�ش  تخل  مل 

نا�شر البكر الزعابي

» حني ي�شتيقظ ال�شوء«
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بالياأ�ش  القامتة،وال�سعور  ال�سوداوية  والنظرة 

الق�س�سية  االأجل،حّققت جتربته  واأحيانًا دنو 

نادي  اأطلق  ب�سنوات)  رحيله  بعد  كبريًا  اأث��رًا 

واأدب��اء االإم��ارات جائزة  الق�سة باحتاد كتاب 

جمعة الفريوز للق�سة الق�سرية عام 2012(

اإىل  يطمي(  البحر   ( ق�سة  حتّولت  كما 

حمد  االإم��ارات��ي  للمخرج  ق�سري  روائ��ي  فيلم 

�سغران.

يف  تعرّب  ال�سعرية  ن�سو�سه  كانت  وكما 

الق�س�ش  االإن�سان،جاءت  جمعة  عن  جمملها 

الق�سرية املعرّبة عن مكابدة الفريوز واأ�سجانه 

الطويلة،حيث ن�سعر بالت�ساق روحه عرب ثنايا 

ال�سطور.

مواهب  �ساحب  الفريوز  جمعة  كان 

م���ت���ع���ّددة يف ف���ن اخل����ط وال��ر���س��م 

الكتابة  اإىل  اإ���س��اف��ة  واملو�سيقى 

فريدة  �سخ�سية  وال�سعر،فهو 

االأدب������ي  امل�����س��ه��د  ت����اري����خ  يف 

ن��ت��اج��ه  اأن  االإم����ارات����ي،غ����ري 

ينل  مل  وال���ف���ّن���ي  امل��و���س��ي��ق��ي 

والن�سر  ال�سهرة  من  ن�سيبه 

اأ���س��ع��اره  على  ذل��ك  وينطبق 

االأق���وال  العامية،وتت�سارب 

ال��ف��ريوز االأدب��ي��ة  ح��ول تركة 

وهل هناك اأعمال مل ترالنور 

بعد،اأم اأن ما  ن�سر هو نتاجه 

اكتملت  ال��ك��ام��ل،ف��ه��ل  االأدب�����ي 

اأن  اأم  بالفعل  الثقافية  حكايته 

للحكاية بقية بعد رحيله قرابة عقدين 

من الزمن.

اليتيمة  رواي���ت���ه  ن��ح��و  ي��ق��ودن��ا  م���ا  ه���ذا 

)الدائرة( التي رحل قبل اأن ي�ستكملها و�سدرت 

الحقًا عام 2008 ،وهي رواية ا�ستثنائية خارجة 

املاألوفة رمبا عجلت وفاة بطلها  الروايات  عن 

االأوحد قبل اأن ي�ستكملها يف جعلها اآخر ا كتبه 

الفريوز يف حياته،بدا وا�سحًا اأن اللغة ال�سعرية 

طغت متامًا على اأجوائها،وغابت ال�سخ�سيات 

كان  كيف  امللح  ال�سوؤال  والزمان،وبقي  واملكان 

الفريوز �سي�ستكمل الدائرة؟

كانت  التي  املده�سة  الفريوز  �سخ�سية  اإن 

مل  لكنها  ا�ستثنائية  واأدوات  ق���درات  متتلك 

من  ج��دًا  متاأخرة  مرحلٍة  يف  اإال  جيدًا  توّظف 

حياته،تقودنا اإىل �سوؤال مبهم:

م�����اذا ل���و ع���ا����ش ال����ف����ريوز ح��ت��ى وق��ت��ن��ا 

التحوالت  احلا�سر،كيف �سيكون انطباعه عن 

الثقافية يف العامل اأجمع؟

وهذا ما يقودنا اإىل ت�ساوؤل اأبعد من حياة 

العدمية  الفل�سفة  مفهوم  وه��و  اأال  ال��ف��ريوز 

ال��ت��ي ع���رّبت ع��ن ح���االت مت���ّرد على املجتمع 

اآرثر   ( ال�ساعر  منوذج  والبوؤ�ش،ولعل  والواقع 

والتدهور  للتمّرد  وا�سح  عاملي  منوذج  رامبو( 

ع��ل��ى ح���ٍد ���س��واء،ف��ق��د ك���ان ���س��اح��ب األ��ق��اٍب 

االأوروبي،طفل  املت�سّرد،املتمّرد  عّدة)ال�ساعر 

ذات  االألقاب  من  وغريها  �سك�سبري،النيزك( 

والفو�سى  العبثية  حلياة  الوا�سحة  ال��دالالت 

ال��ك��اآب��ة  اأن  امل����ذه����ل،اإال  ب���االإب���داع  امل��ق��رتن��ة 

االإبداعية  الطاقة  ه��ذه  على  طغى  والت�ساوؤم 

وحياة  للبوؤ�ش  اآخ���ر  من���وذج  الهائلة،وهناك 

اآالن بو ( الذي  اإدغار  الفقر عا�سه ال�ساعر ) 

عا�ش مرارة الفقد واحلاجة واملر�ش يف نهاية 

املطاف رغم �سهرته الكبرية يف ع�سره، وتعد 

اأيقونة الت�ساوؤم  ق�سيدته ال�سهرية ) الغراب( 

القامت.

العربية،هناك  الثقافة  ع��امل  يف  وح��ت��ى 

البوؤ�ش  حياة  عا�ست  ومعا�سرة  قدمية  مناذج 

والتمّرد عن ال�سائد) اأبي العالء املعّري،ب�سار 

بن برد،جان دمو(

ال��ن��م��اذج ع��وام��ل  ب��ني ه���ذه  ل��ق��د جمعت 

تلّونت  والت�ساوؤم،لذلك  اأهمها،االأمل  متعّددة 

املفرطة،والتغّني  ب��ال�����س��وداوي��ة  اإب��داع��ات��ه��م 

باأ�سعار املوت والفناء.

قلٍم  ���س��اح��ب  ال���ف���ريوز  جمعة  ك���ان  ل��ق��د 

اآالمه وعذاباته التي  رقيق على الرغم من كل 

الرغم من االنطباع  ترجمها يف كتاباته،وعلى 

يف  بالدخول  عمومًا  النرث  �سعراء  عن  ال�سائد 

واقتحام  القامتة  وال�سوداوية  الغمو�ش  عوامل 

ا�ستهجان  اأث��ارت  غرائبية  فل�سفية  اأبعاد 

اأن  فيه  �سك  ال  مما  اأن��ه  البع�ش،اإال 

الزال  ال���ف���ريوز  ج��م��ع��ة  ت���اري���خ 

االأق��الم  زال��ت  بقوة،وال  حا�سرًا 

ت�ستك�سف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن��ق��دي��ة 

اأبعادًا جديدة خا�سة يف ع�سرنا 

كانت  يبدو  م��ا  احلا�سر،فعلى 

متامًا  م��ع��رّبة  ال��ف��ريوز  كتابات 

ع�سرها  و�سبقت  احلداثة  عن 

ب��ك��ث��ري،ف��ه��ي ���س��ح��وة اأدب���ي���ة 

عميقة،عرّبت  فل�سفية  ب���روح 

خمتلفة  اإن�سانية  م�ساعر  ع��ن 

�سبغت  التي  النمطية  عن  بعيدًا 

االأج��ي��ال  يف  ال�ساعري  االإي��ق��اع 

التعّنت  روح  حتمل  ال�سابقة،قد 

ر�سوخ  يقابلها  اأحيانًا  واالإ�سرار 

وا�ست�سالم مطلق للفناء يف اأحيان 

النف�سية  ال��ت��ن��اق�����س��ات  وه���ذه  ك��ث��رية 

له  تخ�سع  ملا  والريبة  التاأويل  حتتمل  الغريبة 

ال�سخ�سية االأدبية من عوامل خارجية وبيئات 

وهزائم  وخيبات  وانك�سارات  منّفرة  ط��اردة 

احلزينة  النهايات  ه��ذه  اإىل  ت��وؤدي  متالحقة 

كينونة  للفريوز  اأن  فيك  �سك  ال  املوؤملة،ومما 

ت�سري  تكرارها،لكنها  ي�سعب  للغاية  خا�سة 

وال��رف��اق  ال��زم��الء  دور  اإىل  االت��ه��ام  باأ�سابع 

والعائلة يف ت�سييد وحتطيم احللم الثقايف.

مما  ينهلون  املبدعون  وبقي  الفريوز  رحل 

ح�سر من اإبداعاته االأدبية املذهلة،وبقي ا�سم 

احلكايات  يف  دوم���ًا  ح��ا���س��رًا  ال��ف��ريوز  جمعة 

باحتاد  الفريوز  جمعة  �سالة  زالت  االأدبية،وال 

كتاب واأدباء االإمارات فرع راأ�ش اخليمة تقاوم 

عوامل التعرية اجلغرافية.



- املنكهات ال�صناعية 

ت�شرتك  نحبها  التي  وال�شوكوالته  اخلفيفة  الوجبات  جميع 

�شتجد  العبوة  على  املكتوبة  املعلومات  تقراأ  عندما  واحد.  ب�شيء 

تعني  ماذا  يومًا  ت�شاءلت  اإذا  �شنعية”.  ُمنكهات  “حتتوي  عبارة 

املنكهات ال�شنعية .

 اأي �شيء ن�شّمه يحوي نوع اأو اأكرث من املواد الكيميائية التي 

تتبخر وتدخل اأنفنا وت�شل اإىل اخلاليا احل�ّشية يف االأنف. عندما 

تفّعل هذه املواد الكيميائية احلليميات الذوقية لدينا، فاإننا نح�س 

بالطعم.

وظائف املنكهات

يهدف اإىل زيادة قبول الغذاء حيث يعمل على :

موجودة. غري  ما  نكهة  باأن  انطباع  اإيجاد   -  1
2 - اإعطاء نكهة مميزة.)الربتقال والليمون والكوال 

وال�شوكوال و الفانيال ( .

اجلنب  و  غذائي.)احلليب  ناجت  نكهة  تغري   -  3
واللنب( .

- املواد النكهة الطبيعية :

البهارات و االأع�شاب ، الفلفل، القرفة، جوزة الطيب، املا�س، 

العتـــرة،  الغــــار،  الريحـــان،  حـــلو،  فلفل  قرنفل،  الزجنبيل، 

اإكــليل اجلبل، الطرخون، املريمية. و ت�شتعمل تقليــــديًا بحــــدود 

. )% 1 - 0.5(

اجلزء الثاين :
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املنكهات الغذائية مالها وما عليها

ُمهاب  مرهف الرتكماين



- املنكهات ال�صناعية املتوفرة

اإّن تقليد املنكهات الطبيعية مهمة لي�شت بال�شهلة الأّن املنكهات 

الطبيعية عادًة ماتكون ذات بنية معقدة وحتتوي العديد من املواد 

الكيميائية التي تتفاعل لتعطي الطعم اأو الرائحة. ولكن تبّي اأن 

واحدًا  الفاكهة متلك فقط  نكهات  املنكهات وخا�شًة  العديد من 

اأو ب�شع مكونات كيميائية م�شيطرة هي التي حتمل اإ�شارة النكهة 

مثاًل،  ا�شرتات.  تدعى  الكيميائية  املواد  هذه  اأغلب  الرائحة.  اأو 

االأ�شرت الذي ُيدعى » اأوكتيل ا�شيتات « هو املكون الرئي�شي يف نكهة 

الرئي�شي يف  املكون  « هو  ا�شيتات  اأيزواأميل   « واالأ�شرت  الربتقال. 

نكهة املوز. لذا، عند اإ�شافة هذه االأ�شرتات اإىل املُنتج، �شيعطي 

الإعطاء  ولكن  املوز.  اأو  الربتقال  بنكهة  ما  حد  اإىل  �شبيهة  نكهة 

نكهة اأقرب اإىل الطبيعية، يجب اإ�شافة مواد كيميائية اأخرى ذات 

خ�شائ�س منا�شبة تعطي نكهة اأقرب ما ميكن للطبيعي .

اأ�صرار املنكهات ال�صناعية

 : داع  ال�صّ  -  1
النكهات  على  املُحتوية  االأطعمة  تناول  يوؤّدي  قد 

داع اأو الدّوار. ال�شناعّية ب�شكٍل مفرط اإىل ال�شّ

 : اله�ضمي  اجلهاز  يف  م�ضاكل   -  2
اجلهاز  يف  م�شاكل  ال�شناعّية  النكهات  ُت�شّبب 

اله�شمي مثل االإ�شهال اأو املغ�س.

 : احلركة  فرط   -  3
النكهات  ا�شتهالك  يف  االإفراط  ُي�شّبب  اأن  مُيكن 

بع�س  عند  احلركة  فرط  من  حاالٍت  ال�شناعّية 

االأطفال.

وقد ت�ضبب م�ضاعفات خطرية على املدى البعيد منها : 

 : الع�ضبي  اجلهاز  تلف   -  1
يف  تلفًا  ال�شناعّية  النكهات  حُتِدث  اأن  مُيكن 

اجلهاز الع�شبي

 : الّدماغ  اأو  الكلى  يف  خلل   -  2
عمل  يف  خلٍل  اإىل  ال�شناعّية  النهكات  توؤّدي  قد 

الكلى والّدماغ.

 : والبنكريا�س  بالكبد  الإ�ضرار   -  3
فقد  املذكورة،  ال�شلبّية  التاأثريات  اإىل  اإ�شافة 

الكبد  عمل  ال�شناعّية  النكهات  اأ�شرار  تطال 

والبنكريا�س

ال�ضرطان:   -  4
ال�شناعية  للنكهات  اجلانبّية اخلطرة  االآثار  من 

ُم�شّببات  من  تكون  قد  اأّنها  الطويل  املدى  على 

االإ�شابة ببع�س اأنواع ال�ّشرطان.
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هكذ� حني  يرحل قامة كبرية �أو حني يرحل �صخ�صًا كنت على  موعد 

و�لأفكار  �لنرية  �لأفكار  وتتالقى  به  تلتقي  �أن  �أم��ل  على  �أو  معه  قريب 

على  خفيفة  كغيمة  متر  وهي  �لف�صاء،  حميط  على  وتن�صكب  �جلميلة 

�صطح �لقلب.. قبل �صنو�ت قليلة كنا نرتقب هذ� �لر�حل �جلميل يف بهو 

�أخوية  للكتاب،  ومن دون مقدمات �صافحني بحر�رة  �ل�صارقة  معر�ض 

بالغة �لتقدير، يف حينه مل ي�صعفني �إل �أن �أردد هذه �لعبارة و�لتي تكون 

حتت  من  �جلملة  هذه  �نبثقت  �لختياري..  منفاه  يف  �ل�صاحر(  )حيلة 

ل�صاين )ما ير�ه �لقلب �حلايف يف زمن �لأحذية(.. باملنا�صبة هذه �جلملة 

�ملقت�صبة عنو�ن �ملجموعة  �ل�صعرية لل�صاعر �لر�حل و�لباحث �لأكادميي 

يف  �ل��دوؤوب  و�لبحث  �ل�صعر  �صهوة  عن  ترجل  �لذي  يحياوي(  )عيا�ض 

�لرت�ث �ل�صفاهي و�لكتابي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، منذ بحثه 

�ل�صيق عن �ل�صاعر )�ملاجدي بن ظاهر( ودخوله يف �أدق مفا�صل حياته 

وق�صائده  و�أ�صعاره، وهذ� �لبحث و�لتحري مل ياأت �إل من باب �لع�صق، 

ع�صق �لرت�ث وع�صق �ملعرفة وع�صق لغة بت�صاري�ض �ل�صحر�ء �لقا�صية، 

مرورً� بالتنوع �لأنرثوبولوجي، وعالقة �لإن�صان �لأول بالت�صاري�ض �لوعرة 

لتلك �ملنطقة، وعالقته بالأ�صجار حيث خ�ص�ض بحثًا كبريً� حول ن�صاأة 

�لف�صائل �لتي تنتمي �إليها ومدى �صمودها �أمام �لتيار�ت ومناخ �ملنطقة، 

لكن هذ� ل ميانع �أن �أحتدث عنه كاإن�صان و�صديق عزيز على  �لقلب، �أر�ه 

عاليًا يف قلبي وذ�كرتي.

عيا�ش يحياوي ... معدن نادر ال ا�سم له

�جلز�ئر  من  �صاعرً�  �أن  �لع�صم،  �أحمد  �ل�صاعر  �ل�صديق  حدثني 

يقيم يف ر�أ�ض �خليمة لي�ض له من �لن�صاط �لغزير �صوى �مل�صتوى �ل�صعري 

و�لأدبي و�لثقايف و�أنه يود �أن يقابلك بعد �أن حدثته عنك، وبالفعل وكما 

�أ�صلفت �لتقينا يف معر�ض �لكتاب، مبعية �لأ�صدقاء )د.هيثم �خلو�جة، 

�صعد  �ل�صحي،  وليد  �صغر�ن،  حمد  �صاملني،  �أحمد  �ل�صبب،  عبد�هلل 

�ليا�صر، نا�صر بوعفر�ء، جنيب �ل�صام�صي( وجل�صنا نرثثر كثريً� حول كل 

�لأيام وينتقل �لر�حل عيا�ض  �ل�صعر، وتتو�ىل  ما يدور يف عامل وملكوت 

خالد،  بحرية  من  بالقرب  وحتديدً�  �ل�صارقة  �إم��ارة  يف  ويقيم  يحياوي 

وت�صتمر لقاء�تنا وب�صكل يومي هنا على �صاحل عجمان تارة �أو تارة �أخرى 

�لأر�ض  نفرت�ض  �خليمة  ر�أ�ض  �صاحل  على 

�أو �لر�صيف ونت�صامر �إىل �صاعات 

يحدثني  �لليل،  م��ن  م��ت��اأخ��رة 

ع���ن �أح���م���د ر�����ص���د ث���اين، 

ب�صكل  �لعميمي  و�صلطان 

�لفريوز  جمعه  وعن  حميم، 

و�آلم���ه  وقلقه  �إب��د�ع��ات��ه  وع��ن 

�لرت�ث،  ونب�صه يف  بحثه  وكذلك 

مت�صائاًل عن قرب �ل�صاعر )ر��صد 

�خل�صر( يف عجمان، �أخذته �إىل 

و�صامل  عبيد  �أح��م��د  �ل�صديقني 

كامريته  و�أخ��رج  �ملطرو�صي 

ملتقطًا  �ل��ف��ور  على 

���ص��ورً�  ملقربة 

تها  غمر
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يف رحيل ال�شاعر والباحث 

يحياوي" ها�شم املعلم"عيا�ش 

اأراَك عاليًا يف قلبي وذاكرتي



�لر�حل  يحدثني  �مل�صاوير   تلك  ويف  �ل�صاعر،  ج�صد  حتته  ويرقد  �ملياه 

عيا�ض يحياوي عن م�صاريعه �لإبد�عية و�أمنياته �لب�صيطة �لإن�صانية، وهي 

حق م�صروع لكل �إن�صان على  هذه  �لب�صيطة. ويف �أ�صيل يوم من �لأيام 

نقتطف من ذ�كرتك  بنا  قائاًل يل: )هيا  �صاعر متمر�ض  وبلغة  هاتفني 

تلك �لطفولة �لبعيدة �لتي تركتها بني �أزقة �ل�صارقة ورمال )�لبوطينة( 

�لبهجة  بني  �مل�صاعر  �ختلطت  وهناك  ر�أ�صي(  )م�صقط  ذهبنا  وفعاًل 

و�صمعت  ك�صر�ب،  �أمامي  مير  طفولتي  �صريط  �أن  ر�أيت  حيث  و�لأ�صى، 

�أ�صو�ت �لأ�صدقاء و�لباعة �ملتجولني، ر�أيت �لب�صاطة مت�صي على قدمني. 

زو�يا خمتلفة،  ويف  عدة  �صورً�  يلتقط يل  يحياوي،  عيا�ض  �لر�حل  كان 

�ألتهم  كنت  هنا  �ل�صاهقة،  �لبناية  كان هنا حتت هذه  بيتنا  �إن  له  قلت 

تلك �لرمال �لبي�صاء، لكنه بني حني و�آخر يكون �صارد �لذهن ويباغتني 

�أعي منا�صبته يف حينه، قال  يل: هل كان لديك حيو�ن  �أكن  ب�صوؤ�ل مل 

كنت تعتني به؟ �بت�صمت له و�أ�صرت نحو �ل�صاحة �لرملية، قلت طبعًا، هذ� 

�لكلب �لبني، كان �صديقًا وفيًا يل ومازلت 

�أمتنى لو �أحتفظ بتك �لكائنات مرة �أخرى، 

هل  �صاألني:  �لأ�صئلة  تلك  بني  من  وكذلك 

تتذكر �لأ�صجار �لتي كانت تتو�صط بيتكم؟ 

�إذ  لندرتها  �لأ�صجار  تلك  �أتذكر  بالطبع 

�لري  تقنية  لنقل  �أو  �أدو�ت  هناك  يكن  مل 

�أو تلك �لأ�صمدة �لع�صوية  �مل�صتخدم حاليًا 

عو�مل  يوجد  ل  مبعنى  �لع�صوية،  غري  �أو 

م�صاعدة.

�لأ�صجار  نتحدث عن  ونحن  ملاذ�  لكن 

و�ل��ك��ائ��ن��ات �لأل��ي��ف��ة، و���ص��ي��ق��ع �خ��ت��ي��ارن��ا 

�أن  رغ��م  على  �ل�����ص��وؤ�ل��ني  على  وت��رك��ي��زن��ا 

�ملقابل  يف  طويل،  وق��ت  �إىل  �متد  �حل��و�ر 

���ص��ي��رتج��م ه���ذ� �حل����و�ر لح��ق��ًا يف كتاب 

)�أول منزل: در��صة وحو�ر�ت حول  معنون 

�صنة  �لإم������ار�ت(  م��ن  مثقفًا   50 ط��ف��ول��ة 

�ل�صعر�ء  �صرية  فيه  تناول  2007م،  �لن�صر 

و�لأدباء و�لفنانني  من طفولتهم �لأوىل �إىل 

�لزمن �لذي نعي�ض فيه وهذ� �لعمل �جلبار 

�لبحث  م��ن  �صنتني  �أعتقد  كما  ��صتغرق 

�إ�صد�ر  �صيتم  �ملقابل  يف  �ملثابر،  و�جلهد 

ميد�نية  "در��صة  و�لت�صور�ت  �حل�صور  )�ل�صجرة:  بعنو�ن  �أي�صًا  كتاب 

توثيقية يف تر�ث �أبوظبي" �صنة2009م( يتناول �لأ�صجار  �لقدمية �لتي 

وحقل  �ل�صعبي  �لأدب  �ل�صعبية، يف حقل  �لرت�ثية  للذ�كرة  كانت حمورً� 

يف  �لأ�صجار  هذه  ح�صور  جانب  �إىل  �لجتماعية  و�ل�صلوكيات  �ل�صنائع 

�ملخيال �خلر�يف و�خلر�ئط �ملعرفية وقد تطلب تاأليف هذ� �لكتاب �لقيام 

برحالت طويلة ولقاء�ت مع �لبدو �لعارفني بتفا�صيل �ملكان وحممولته 

�لنثوغر�فية وهو �أول كتاب من نوعه ي�صدر يف �لإمار�ت و�خلليج �لعربي 

يتناول �ل�صجرة من  هذه �لز�وية.

هذ� �لر�حل �جلميل عيا�ض يحياوي، �أعطى جهده وحياته من �أجل 

هدف نبيل وهدف ��صتحق �أن يتوج ملكًا مرتبعًا على عر�صه ن�صتطيع �أن 

نقول دون �أن نبالغ �أعطى كل مالديه ومل يرتك لنف�صه �صيئًا.

يقول "عيا�ش يحياوي":

�أريد خامتاً لأرميه يف �لبحر، و�أ�شعل عمري بحثاً عنه

�أريد نافذة �أحملها على ظهري، وجد�ر�ً ي�شند رمادي

�أريد �مر�أة �أدفنها بالغبطة، وحني �أعود �إىل بيتي يفتح قلبها بابي

�أريد باباً حني �أدخله، �أخرج من �أ�شالعي

وتتحدث �جلدر�ن عما ر�أته 

�أريد �شلة �أجمع فيها �لنجوم، و�أغر�س �أ�شابعي بينها لتحرق باللذة

�أريد �شوؤ�ًل مر�ً يهتك عر�س غرفتي �لباردة، كاأ�شنان �ملوتى

�أريد مقربة �أع�شكر بديد�نها على �ل�شاطئ

و�أ�شاأل �لبحر: من �أنت؟!

الراحل يف ال�شطور:

عيا�ض يحياوي، �ملولود يف عام 1957، 

�لثقافة  »د�ئ����رة  يف  �لباحثني  كبري  ي��ع��ّد 

 ،2007 م��ن��ذ  ظ��ب��ي«  �أب����و  يف  و�ل�����ص��ي��اح��ة 

وحما�صرً� يف »�أكادميية �ل�صعر«. تقلَّد عّدة 

منا�صب، حيث �صغل من�صب رئي�ض »مكتب 

وعمل  �خليمة،  ر�أ���ض  يف  �خلليج«  �صحيفة 

حمرر� يف » �صحيفة �خلليج « يف �ل�صارقة، 

رئي�ض  ثم  �لثقايف،  �لق�صم  رئي�ض  نائب  ثم 

وك��ان  �لتحرير،  وم��دي��ر  �لثقايف،  �لق�صم 

�أديبات  ر�بطة   « حتكيم  جلنة  يف  ع�صوً� 

�لعماين«،  �ل�صعر  و» مهرجان   ،» �لإم��ار�ت 

لإب��د�ع��ات  حممد  بنت  لطيفة  و»ج��ائ��زة 

�لأدبية  �مل�صابقات  و�لعديد من   ،» �لطفولة 

�لتابعة ل� «وز�رة �لثقافة و�لإعالم«.

من موؤلفاته �ل�صعرية: ديو�ن »تاأمل يف 

»عا�صق  ودي��و�ن   ،1982 عام  �لثورة«  وجه 

»ما  وديو�ن   ،1986 عام  و�ل�صنبلة«  �لأر�ض 

عام  �ل�صاي«  و"قمر   ،2000 عام  �لأحذية«  زمن  يف  �حلايف  �لقلب  ير�ه 

�ملحتلة«.. �لإمار�ت  وجزر   ،2008
كما �ألف عدة كتب �أدبية، منها »�بن ظاهر �صاعر �لقلق و�ملاء« عام 

2004، و"�لعالمة و�لتحولت« عام 2006، و"�أول منزل در��صة وحو�ر�ت 
2007، و« لقب�ض«، و"�ل�صهم �لأبكم  50 مثقف من �لإمار�ت" عام  حول 

مثقفون �نتبهو� لعبوره وكتبو�« عام 2010.

نال عدة جو�ئز، منها »جائزة �لعوي�ض لالإبد�ع« لعام 2015، و"جائزة 

من  �لإمار�ت"  حول  كتاب  �أح�صن  و"جائزة  �ل�صعري"،  لالإبد�ع  لقب�ض 

م�صابقة »معر�ض �ل�صارقة �لدويل للكتاب« لأعو�م 2004 و2006 و2007.
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"Culture" in defining Emirati Identity and en-
hancing its position
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Editorial
Heritage Grapes

When we adhere to heritage of ancestors, this 
means that we adhere to our National Identity, 
and there is no doubt that transferring heritage to 
younger generations’ means a lot. Arab and Foreign 
Scholars and Researchers have addressed the im-
portance of heritage and the importance of preserv-
ing it in: intellectually, culturally, urban, artistic, 
commercial and economic, etc.

Today I will limit myself to the heritage books 
repertoire, which are real jewels that we must pre-
serve in our hearts and libraries. Do I talk about 
the Sirat Ibn Hisham: Biography of the Prophet 
(SAW)? or Do I talk about Tafsir Al Qurtubi (inter-
pretation) with its four parts? or Do I speak about 
Fayed Al Khater for Ahmed Amin or Inspired by 
the Message for Ahmed Hassan Al Zayat?

Heritage is instilled in our depths and it will re-
main in our hearts. Whether in the UAE, in Egypt, 
in the Levant, in Baghdad, etc.  Heritage is rich 
some of it was printed, and some still manuscript. 
It is the duty of men of thought and science to draw 
from this heritage, each on his field the engineer, 
the teacher, the doctor, the artist, the merchant, and 
so on. 

The more we look at our heritage and devote our 
attention to it and its works, the more useful it will 
be. Who denies the importance of Muslim Schol-
ars such as: Ibn Sina, Ibn Khaldoun, Al Tawhidi, 
Al Razi, Sibawayh, Al Farabi, Ibn Al Haytham, Al 
Nawawi, and Yaqoot Al Hamwi?

Who does not know the splendid heritage in the 
UAE and the Arabian Gulf with its hidden jewels 
and pearls?  

It is an open invitation to benefit from this heri-
tage, which is a source of pride for us who live in a 
country that has long known civilization in all areas 
of life
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, re-
ceived His High-
ness Sheikh Saud 
bin Rashid Al 
Mu’alla, Supreme 
Council Mem-
ber and Ruler of 
Umm Al Quwain, 
at Saqr bin Mo-
hammed City. 

H.H. Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras Al Khaimah 
was present. 

H.H. RAK Ruler and H.H. Umm Al 
Quwain Ruler exchanged cordial talks 
on issues related to the Country and 
Emiratis. 

A number of Sheikhs and officials 
also attended the meeting. 

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, at-
tended “Happy RAK 3” 
Festival.

Taking place in Al 
Hamra and Marjan Is-
land, the event aims 
to promote happiness 
among all people in Ras 
Al Khaimah through 
the hosting of family 
activities, fireworks and 
concerts by leading re-

Saud bin Saqr receives Saud Al Mu›alla

Ruler of Ras Al Khaimah attends ‹Happy RAK 3› Festival
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, was briefed on 
Ministry of Infra-
structure Develop-
ment programs in 
Ras Al Khaimah. 
This came during 
meeting His Excel-
lency Dr. Abdul-
lah bin Moham-
mad Bel Haif Al 
Nuaimi, Minister 
of Infrastructure 
Development, and 
his accompanying 
delegation. The meeting included 
addressing several service projects 
aiming at enhancing the standards 
of quality of life and providing the 
necessary facilities that accompany 
the urban and economic develop-
ment witnessed in Ras Al Khaimah 
in all fields.

During the meeting, His High-
ness Ruler of Ras Al Khaimah 
commended the Ministry for its 

continuous efforts in raising the in-
frastructure in the country and de-
veloping it according to the latest 
standards in a way that enhances the 
country’s standing on indicators of 
global competitiveness. His High-
ness stressed that these efforts are 
in line with the future goals of the 
country, which comes in line with 
the vision of His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al 

Nahyan, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai 
and His Highness Sheikh Moham-
med bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the Armed 
Forces. This vision, which aims at 
providing advanced facilities that 
serve the sustainable development 

Saud bin Saqr briefed on programs of Ministry of 
Infrastructure Development in Ras Al Khaimah

gional artists.
Upon his arrival, H.E. Mo-

hamed Ali Musabbeh Al Nuai-
mi, Chairman of Ras Al Khaim-
ah Chamber of Commerce and 
Industry received H.H. Sheikh 
Saud. The Chamber is respon-
sible for organizing the annual 
event that runs from February 
13 to 15.

The festival, now in its third 
year, attracts thousands of peo-
ple annually and enhances the 
Emirate’s position as a leading 
tourism destination.
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His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras 
Al Khaimah, vis-
ited Ras Al Khaimah 
Government Media 
Office’s, RAKGMO, 
new, state-of-the-art 
premises. 

H.H. Sheikh Saud 
asserted that the 
Media is an active 
partner in driving 
the comprehensive 
development of the 
UAE, given the sec-
tor’s role in high-
lighting key suc-
cesses and progress 
across political, eco-
nomic and social fields, among oth-
ers. 

A dedicated and goal-oriented me-
dia is of vital importance to the coun-
try’s efforts to ensure positive and 
constructive communication with its 
people and the world that is based on 
factual information, H.H. Ruler of 
Ras Al Khaimah said. 

RAKGMO Director-General, H.E. 
Heba Fatani, and her team, received 
and introduced His Highness Sheikh 
Saud to the office’s plans for 2020. 

“Our UAE media is the mirror that 
reflects our achievements and culture 
to the world,” H.H. Sheikh Saud said. 

“It is the first line of defense for our 
values, principles and national iden-
tity. The media has always played a 
positive role in shaping public opin-
ion and promoting good citizenship. 

“We have a comprehensive media 
Vision that will enhance rapid devel-
opment across multiple vital sectors, 
delivering our key messages to the 
world.” 

In conversation with the RAKG-
MO team, H.H.Sheikh Saud stressed 
the need to adopt the latest technolo-
gies and scientific methods to con-
tinuously improve service delivery, 
while noting that human capital was 
the most important component to suc-
ceed. 

His Highness RAK Ruler called on 
RAKGMO to nurture talent to ensure 
the development of successive gen-
erations of media professionals and 
specialists who will continue with 
their noble work. 

H.H. Sheikh Saud said: “Technol-
ogy has become a vital element in 

modern work systems, but human 
creativity remains the most important 
component. This requires continuous 
investment in young talent to provide 
them with the knowledge and experi-
ence they need to develop the media 
landscape in the future and adopt in-
novative methods of communica-
tion.” 

H.E. Fatani thanked His Highness 
Sheikh Saud for his visit and insight-
ful words; highlighting that H.H. the 
Ruler’s continuous support since the 
foundation of RAKGMO in 2018 has 
had a major impact on its success. 

Her Excellency reiterated the 
team’s commitment to H.H. Sheikh 
Saud’s directives and stated that his 
support brings motivation for Media 
Office staff to carry out their duties to 
the best of their abilities.

Saud bin Saqr visits Ras Al Khaimah Government Media Office

goals that the country is witness-
ing in various fields to continuously 
strengthen its leading position at re-
gional and global levels.

The meeting was attended by 
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr 

Al Qasimi, Head of Ras Al Khaim-
ah Public Services Department, His 
Excellency Munther Mohammed 
bin Shaker, Director-General of 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment, His Excellency Engineer 

Ahmed Mohamed Al Hammadi, 
Director-General of Ras Al Khaim-
ah Public Services Department and 
Eng. Ahmed Alban, Chief Execu-
tive of Ras Al Khaimah Public Ser-
vices Department. 
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stated that the 
Tourism Sector is one of 
the solid foundations of 
Ras Al Khaimah’s Devel-
opment Process. 

Tourism has helped ad-
vance the emirate’s pro-
gress, His Highness add-
ed, noting that the number 
of people visiting Ras Al 
Khaimah has more than 
doubled from 400,000 to 
over 1 million over the 
past seven years. 

H.H. Sheikh Saud made 
this statement during the 
inauguration of Jais Adventure Peak, 
the UAE’s highest peak, which in-
cludes a package of unique tourist at-
tractions, as part of the efforts of Ras 
Al Khaimah Tourism Development 
Authority to continue promoting Jebel 
Jais. 

H.H. Sheikh Saud stressed that Ras 
Al Khaimah’s stature as a promising 

and fast growing Tourism Destina-
tion was achieved by careful strategic 
planning, teamwork, and the concert-
ed efforts and endeavors of entities. 

His Highness also highlighted the 
need to adopt innovative ideas that can 
support and develop the sector, to di-
versify the emirate’s tourism portfolio 
and provide a global product that will 
enhance its status, after it recently de-

clared as “Gulf Tourism Capital” 
The Peak’s opening was attended by 

Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Chairman of Ras Al Khaim-
ah Public Services Department, Raki 
Phillips, CEO of Ras Al Khaimah 
Tourism Development Authority, and 
a number of sector’s leaders and pub-
lic figures. 

The UAE leadership 
pays proper attention 
and support to the liter-
ary and cultural scenes 
as two key enablers 
in the UAE develop-
ment journey, stated His 
Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras 
Al Khaimah, while ad-
dressing the 1st Forum 
of RAK Writers.

‘’The UAE renais-
sance has elevated the 

RAK Ruler inaugurate Jais Adventure Peak

UAE leadership pays proper support for cultural, intellectual 
landscapes, says RAK Ruler
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, gave 
the starting signal for 
Terry Fox Run held in 
support of Cancer Re-
search.

Held under the 
patronage of H.H. 
Sheikh Saud and in 
cooperation with Saqr 
bin Mohammed Al 
Qasimi Charity and 
Humanitarian Foun-
dation, thousands of 
people attended the 
event on Al Qawasim 
Corniche.

Terry Fox Run has 
become one of the 
most popular events 
in the Emirate, with all 
money raised donated 
to UAE University in 
Al Ain for Cancer Re-
search.

Also present were 
senior officials, digni-
taries and organizers.

Terrance “Terry” 
Fox was a cancer pa-
tient and amputee 
who, in 1980, inspired 
the world with a cross-
Canada run to raise 
money and awareness 
for Cancer Research. He died in 

1981, but his efforts resulted in a 
lasting legacy and Terry Fox Runs 

now involves millions of partici-
pants across the globe.

Ruler of Ras Al Khaimah gives starting signal for Terry Fox Run

issues of culture and art and pro-
vided necessary resources for the 
intellectual life to grow and prosper 
in tandem with the progress being 
witnessed in the social and econom-
ic life, to develop an enlightened, 
educated community,’’ His High-
ness added.

The event was organized by the 

Emirates Writers Union in Ras Al 
Khaimah to discuss ways of enrich-
ing the cultural and intellectual ac-
tivities.

H.H. Sheikh Saud talked about 
issues that can support the cultural 
landscape in Ras Al Khaimah to 
promote positive community val-
ues.

His Highness Sheikh Saud was 
also briefed about the agenda, ini-
tiatives and activities for 2020.

Dr. Fatima Al Maamari, Head of 
Emirates Writers Union in Ras Al 
Khaimah, a number of the Union 
Board’s Members, a group of prom-
inent Emirati Writers and young tal-
ents, attended the event.
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Ras Al Khaimah 
strives to provide 
an attractive and 
developed invest-
ment environment, 
supported by a 
flexible and com-
prehensive legal 
framework that 
meets the needs of 
companies based 
in the Emirate, as-
serted H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras 
Al Khaimah, as His 
Highness inaugu-
rated the new hub 
of Peikko Gulf in 
Al Hamra Industrial Zone. 

“The fact that multiple high-profile 
international companies have set up 
shop in Ras Al Khaimah is testament 
to the exponential growth sweeping 
across all economic sectors in the 
Emirate,” H.H. Sheikh Saud added. 
“This also reflects the developments 
taking place in the economic ecosys-
tem, which enable it to better meet the 
needs of companies operating in Ras 
Al Khaimah”. 

The inauguration ceremony was at-

tended by Sheikh Ahmed bin Saqr Al 
Qasimi, Chairman of Ras Al Khaimah 
Economic Zone (RAKEZ); Finnish 
Ambassador to the UAE Marianne Ni-
ssilä; Topi Paananen, Chief Executive 
Officer of Peikko Group International; 
members of the executive committee 
of Saudi Arabia’s Rashed Abdul Rah-
man Al Rashed & Sons Group; and 
members of Peikko Gulf’s board of 
trustees. 

Peikko is a world leader in supply-
ing concrete connections and compos-
ite structures. Founded in Finland in 

1965 with a capital of EUR225 mil-
lion, the company employs approxi-
mately 1,800 people in 34 commercial 
and eight industrial branches around 
the world. Peikko Gulf employs 80 
people of 10 nationalities. At the end 
of 2019, Peikko Gulf opened its main 
hub in Ras Al Khaimah on industrial 
land covering an area greater than 
11,000 square meters, as a means to 
raise its production capacity, which is 
expected to double to 6,000 tons per 
year.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received His Excellency 
Sheikh Salem Al Qasimi, Assistant-
Undersecretary for Heritage and 
Arts Sector at the Ministry of Cul-
ture and Knowledge Development.

During the meeting, His Highness 
Ruler of Ras Al Khaimah praised 

the efforts of the Ministry of Cul-
ture and Knowledge Development 
aimed at enriching the Cultural 
Sector in the country and provid-
ing various means of support for 
Cultural, Artistic and Heritage In-
stitutions in a way that contributes 
to defining Emirati Identity and en-
hancing its position. 

His Highness stressed the impor-

tance of preserving cultural gains 
and developing expertise and skills 
that represent the most important 
elements of sustainability to sup-
port the knowledge-based econo-
my. Pointing out the need to support 
cultural and artistic activities con-
cerned with knowledge production, 
preserving material heritage, and 
encouraging artistic movements. 

Ras Al Khaimah key player in UAE›s Economic 
Diversification & Sustainable Development: RAK Ruler

Ruler of Ras Al Khaimah praises the efforts of «Culture» in 
defining Emirati Identity and enhancing its position
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Receptions of His Highness Sheikh
 Saud bin Saqr Al Qasimi

RAK Ruler 
meets Ibrahim Al 

Alkim
His Highness 

Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
in his palace in Saqr 
bin Mohammed City, 
Dr. Ibrahim Hamdan 
Al Alkim, who has a 
PhD in Engineering 
specializing in Ar-
tificial Intelligence, 
AI, and Cyberse-
curity from Khalifa 
University in Abu 
Dhabi. 

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud highlighted the importance of 
science and academic knowledge 
to continuing the country’s overall 
success. 

His Highness also pointed out that 
the UAE’s civilizational achieve-
ments and national gains reflect the 
interest of its leadership in higher 
education and scientific research, as 
well as the leadership’s support for 

the Emirati people in their efforts to 
obtain higher education certificates. 

His Highness Sheikh Saud con-
gratulated Dr. Al Alkim on his 
achievement while wishing him 
success in serving the country.

His Highness 
was briefed dur-
ing the meet-
ing, which was 
attended by 
Her Excellency 
Salma Al Dar-
maki, Assistant-
Undersecretary 
for Knowledge 
and Cultural 
Policies Sector, 
and His Excel-
lency Ahmed 
Al Teneiji, Di-
rector-General 
of Antiquities 
and Museums 
Department. On 
the Ministry’s endeavors aimed at 

providing platforms devoted to sup-
porting creators and talented people 
in various fields in order to enhance 

the cultural scene and consolidate 
the rules of creative and construc-
tive dialogue. 
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 RAK Ruler re-
ceives US Ambas-

sador
His Highness 

Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, UAE 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
in the presence of 
His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah, received 
the US Ambassador 
to the UAE, H.E. 
John Rakolta Jr, who 
has recently taken up his new post. 

H.H. Sheikh Saud welcomed the 
Ambassador and the US Consul 
General Philip Frayne, wishing 
them success in helping to strength-
en the already strong and strategic 
relationship between both coun-
tries. 

H.H. Sheikh Saud also praised 
the friendly relations that exist be-
tween the people of their respective 
nations and expressed his wish for 

their ongoing prosperity. 
H.E. Rakolta Jr thanked H.H. 

Sheikh Saud for the honor and 
warm welcome he and his delega-
tion were afforded and underlined 
his determination to expand the en-
during relationship between their 
countries during his tenure. 

The UAE has developed a strong 
bilateral relationship with the US 
across various fields. In Ras Al 
Khaimah, there are over 400 US 
companies, spanning industry, man-

agement consultancy, commercial 
services and project management. 

RAK Ruler receives Ambas-
sador of Belarus

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received H.E. Andrei 
Luchenok, Ambassador of Belarus 
to the UAE. 

His Highness Sheikh Saud wel-
come H.E. Luche-
nok and wished 
him luck and suc-
cess in his du-
ties, which will 
help reinforce the 
ties between the 
UAE and Belarus 
while praising the 
friendly relations 
between the two 
countries. 

H.E. Luche-
nok thanked H.H. 
Sheikh Saud for 
his warm welcome 
and lauded the bi-
lateral ties between 
the two countries. 
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RAK Ruler receives 
Austria›s Ambassador

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received H.E Andreas 
Liebmann, Ambassador of 
Austria to the UAE, at his 
palace in Saqr bin Moham-
med city.

H.H. Sheikh Saud empha-
sized the strong relations 
between the UAE and Aus-
tria in all fields, and said 
that it would contribute to 
achieving further progress 
and prosperity for the peo-
ple of two countries.

They reviewed coopera-
tion in economic, trade and 
investment sectors aimed at 
developing ties and explor-
ing more opportunities to 
enhance the strategic part-
nership between the two 
sides.

H.E. Liebmann thanked 
H.H. Ruler of Ras Al 
Khaimah for his warm wel-
come and praised the dis-
tinguished level of bilateral 
relations that bind the two 
friendly countries in all 
fields.

RAK Ruler receives 
Finnish Ambassador
His Highness Sheikh Saud 

bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, received the 
newly appointed Ambassador 
of Finland to the UAE H.E. 
Marianne Nissilä. 

H.H. Sheikh Saud wel-
comed the new Finnish Am-
bassador and wished her suc-
cess in her assignment. His 
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Highness praised the ties of 
friendship between the UAE 
and Finland. 

H.E. the Ambassador of 
Finland thanked High High-
ness Sheikh Saud for the 
warm hospitality and lauded 
her country’s strong relations 
with the UAE. 

RAK Ruler receives 
Indian Ambassador
His Highness Sheikh Saud 

bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has received 
the Ambassador of India to 
the UAE, H.E. Pavan Kapoor.

H.H. Sheikh Saud wel-
comed the ambassador 
and wished him success in 
strengthening the strategic re-
lationship between the UAE 
and India.

His Highness Ras Al 
Khaimah Ruler also praised 
the warm ties between the 
people of both countries and 
hoped for further prosperity 
for all.

For his part, H.E. Kapoor 
thanked H.H. Sheikh Saud for 
the warm welcome and said 
he was determined to develop 
a strong partnership between 
the UAE and India.

The UAE, and Ras Al 
Khaimah in particular, has developed 
a strong relationship with India across 
many sectors such as tourism and 
trade. The emirate welcomed 68,869 
visitors from India in 2019, which 
represented a 10.5 percent rise on the 
previous year.

In terms of trade, Ras Al Khaimah is 
home to more than 3,400 Indian com-
panies operating in many fields such 
as manufacturing, media and informa-
tion technology.

Some of the major Indian compa-
nies operating in the emirate include 
bus and truck manufacturer Ashok 
Leyland; healthcare company Dabur 

International; and armored vehicle 
maker Mahindra.

RAK Ruler receives Afghani-
stan Ambassador

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, received 
H.E. Abdul Fareed Zakaria, Ambassa-
dor of Afghanistan to the UAE.

H.E. Zakaria was paying a courtesy 
visit to H.H. Sheikh Saud bin Saqr to 
mark the end of his tenure in the coun-
try. 

The Ruler of Ras Al Khaimah 
wished the Ambassador success in his 

future assignments, and praised his 
efforts in strengthening existing rela-
tions between the UAE and Afghani-
stan. 

H.E. Zakaria praised the distin-
guished level of bilateral relations that 
bind the two friendly countries in all 
fields, and expressed his appreciation 
for the cooperation he received during 
his tenure as ambassador. 

RAK Ruler receives Cana-
dian Consul-General

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, received 
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H.E. Jean-Philippe Lin-
teau, Canadian Consul-
General. 

His Highness Sheikh 
Saud welcomed H.E. 
Linteau and wished him 
luck and success in his 
new role in reinforcing 
the overall strategic ties 
between the UAE and 
Canada. 

His Highness Ruler 
of Ras Al Khaimah also 
praised the friendship 
between the two coun-
tries, which will achieve 
development, and pros-
perity for their peoples. 

H.E. Linteau thanked 
H.H. Sheikh Saud for 
his welcome and praised 
the strong strategic ties between their 
countries. 

Saud bin Saqr receives Egyp-
tian Consul General

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, has re-
ceived Consul General of the Arab Re-
public of Egypt, H.E. Ashraf Al Deeb. 

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud emphasized the strong Emira-
ti-Egyptian relations, 
which would achieve 
progress and welfare 
for people of the two 
countries. They also dis-
cussed issues related to 
ways of developing ties 
between Ras Al Khaim-
ah and Egypt in a num-
ber of fields. 

In turn, H.E. Al Deeb 
extended thanks and 
appreciation to His 
Highness RAK Ruler 
for warm welcome and 
hospitality and lauded 
the strong strategic ties 
between the UAE and 
Egypt. 

RAK Ruler receives Parish 
Priest of Saint Anthony of 
Padua Catholic Church

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
received Fr. Thomas Sebastian, Par-
ish Priest of Saint Anthony of Padua 
Catholic Church, Ras Al Khaimah. 

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud stressed that the UAE, since its 
establishment, has represented a hub 
of peace and fraternity based on the 

principles of respect and tolerance es-
tablished by the Founding Fathers to 
make the country a cultural destina-
tion and a global role model for peace-
ful coexistence. 

The Parish Priest of Saint Anthony 
of Padua Catholic Church extended 
his thanks and appreciation to H.H. 
Sheikh Saud while expressing his 
pride in being part of this open and 
tolerant society that reflects a unique 
image of cultural and human connec-
tions. 
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RAK Ruler receives 
Civil Aviation Secre-

tary of India
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received, H.E. Pradeep 
Singh Kharola, Civil Avia-
tion Secretary of India, and 
his accompanying delega-
tion. 

During the meeting, 
H.H. Sheikh Saud and H.E. 
Kharola discussed ways of 
reinforcing the cooperation 
between Ras Al Khaimah 
and India in the Civil Avia-
tion Sector, under the framework of 
the ongoing advancement of the bilat-
eral ties between the UAE and India. 

At the end of 2019, Ras Al Khaimah 
International Airport declared the en-

largement of its airline network, in-
cluding the launch of new direct flights 
to New Delhi by SpiceJet Airline. 

Pursuant to the agreement signed 
between the two parties, SpiceJet, the 

second-largest airline in India operat-
ed five direct flights per week between 
Indira Gandhi International Airport 
and Ras Al Khaimah International 
Airport, subject to a gradual increase. 

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, has issued compensation of AED9 
million to those affected by the recent rain in the 
Emirate. 

A committee was established under H.H. Sheikh 
Saud’s directions, including the Directors of sev-
eral departments and local bodies in the Emirate, 
to assess the damage left by the rain. The commit-
tee conducted field visits around Ras Al Khaimah, 
met with people whose properties were damaged 
and prepared a report about the situation that was 
presented to H.H. Sheikh Saud. 

The move to provide compensation aims to of-
fer swift support to individuals and families whose 
properties have been damaged and help them over-
come the situation and return to living a normal 
and dignified life. 

RAK Ruler grants AED9 million 
compensation to people affected by rain
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Ras Al Khaimah Ex-
ecutive Council held 
its regular meeting un-
der the Leadership of 
His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, Chairman of 
the Executive Council. 
During the meeting, the 
Council reviewed the 
topics on its agenda re-
lated to Federal-Local 
Partnership Affairs, 
Reports of the Coun-
cil’s Working Com-
mittees, Strengthening 
Legislative System, 
Environmental Sustaina-
bility Projects and the development of 
services and government work mecha-
nisms. 

The Council listened to a presen-
tation submitted by Sheikh Zayed 
Housing Program on exploring the 
need for housing in the country until 
2040. With a focus on determining 
land stocks in the future and identi-
fying housing needs for the Emirate 
of Ras Al Khaimah. The presentation 
also discussed housing challenges and 
strategies for dealing with them in 
light of expected future forecasts and 
economic, social and demographic 
changes.

The Executive Council discussed 
a report submitted by the Economic 
Committee on transferring the author-
ity to document commercial compa-
nies’ contracts from Courts Depart-
ment to Department of Economic 
Development. Whether for the pur-
poses of incorporation, amendment, 
cancellation, dissolution and related 
actions. The Council directed the for-
mation of a working group to study 
the feasibility and ways of applying 
this transfer from the administrative, 
financial and organizational aspects.

The Council reviewed the report 

submitted by Smart and Electronic 
Transformation Committee on the 
achievements of the implementation 
of digital projects during 2019 in all 
its pioneering and strategic types, elec-
tronic connectivity, digital services 
and operational operations. Where the 
Council discussed the statistics con-
tained in the report and directed the 
investment of technical systems in 
developing the business model and up-
grading the services provided to cus-
tomers and expanding their uses. The 
Council stressed the need for projects 
to be linked to strategic priorities, keep 
pace with the requirements of compet-
itiveness in the light of global stand-
ards and best practices, and acceler-
ate the process of achieving them in 
accordance with the highest levels of 
efficiency. In this regard, the Council 
agreed to provide the necessary sup-
port to overcome all difficulties and 
obstacles that may hinder the speedy 
delivery.

In the field of strengthening and 
completing the Legislative System to 
regulate all aspects of Government 
Work to keep abreast of local and 
global developments, the Council ap-
proved a draft law regulating the ac-
creditation of Training Centers, Train-

ers, food Safety Officials and attached 
fee schedules so that its provisions ap-
ply to all Food Establishments, Train-
ing Centers, Trainers and Food Safety 
Officials in the emirate, including Eco-
nomic Zones.

In the field of environmental sustain-
ability, the Council reviewed a report 
submitted by the Municipality De-
partment on the readiness of the Con-
struction Sector and Market to apply 
the requirements of Green Buildings 
Regulations ‘Barjeel’ after complet-
ing the voluntary application phase on 
a wide range of pilot projects and the 
accompanying awareness campaigns, 
training workshops, preparatory pro-
cedures and financial studies to meas-
ure Cost level. The Council decided 
to refer the results of the study to the 
experts and specialists to make the fi-
nal observations in preparation for tak-
ing the appropriate decision towards 
expanding the scope of application. 
The council also discussed a set of 
environmental projects and initiatives 
proposed by Environmental Protection 
Authority. In this regard, it directed a 
comprehensive study on the Ras Al 
Khaimah initiative free of plastics to 
support the orientation to the recycling 
economy and the reduction of plastic 

RAK Crown Prince chairs Executive Council Meeting
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uses in packaging.
The Executive Council reviewed a 

report submitted by Public Services 
Department on the effects of recent 
rains, response efforts and future proac-
tive strategies to confront and contain 
any potential damages and impacts. 
The Council praised the immediate 
measures taken to address the situation 
in residential areas, infrastructure and 
the environment. In this context, the 
Council commended the directives of 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 

and Ruler of Ras Al Khaimah, to pay 
financial compensation to those whose 
homes were affected by the rains. The 
Council approved the establishment of 
an organizational unit specialized in 
the drainage of rain water, which will 
prepare and implement the necessary 
plans, strategies and projects to deal 
with the effects of rain efficiently and 
effectively in cooperation and coordi-
nation with all the competent entities. 

The Council discussed the memoran-
dum submitted by Finance Department 
on the guidelines for preparing strate-

gic budgets for government entities in 
line with Ras Al Khaimah Vision 2030 
and related strategic and initiatives pri-
orities where an appropriate decision 
was taken.

With regard to new business, the 
Council agreed to support the promo-
tion of EXPO 2020 in Ras Al Khaim-
ah. The Municipality Department was 
tasked in coordination of all the con-
cerned bodies and entities, in a manner 
that contributes to promoting the event 
and enhancing the elements of its suc-
cess.

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman 
of the Executive Coun-
cil stressed that the Wise 
Leadership’s interest in 
youth comes from its 
priorities, as youth are 
the pillar of the country, 
its renewable energy and 
the permanent drive for 
innovation and devel-
opment. His Highness 
RAK Crown Prince de-
scribed Youth as the true 
wealth of the nation and 
its bright future. 

His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud added, “Our country 
takes pride in its loyal young peo-
ple, cherishes and supports them in 
various fields. Young people have a 
vital role in continuing the path of 
development and prosperity for this 
giving country.”

This came during receiving Her 
Excellency Shamma bint Suhail bin 
Faris Al Mazrui, Minister of State 
for Youth Affairs and Chairman of 
the Board of Directors of Federal 
Youth Authority, in the presence of 

His Excellency Saeed Al Nazari, 
Director-General of Federal Youth 
Authority and the accompanying 
delegation.

His Highness Sheikh Moham-
med heard from H.E. Shamma Al 
Mazrui a detailed explanation about 
the projects and initiatives of the 
Federal Youth Authority, including 
various youth programs and the de-
velopment of youth centers around 
the country, which have become as 
incubators for youth creativity. In 
addition to a number of issues re-
lated to Youth Sector Strategy in 
the country in general and Ras Al 

Khaimah in particular in line with 
the vision of the Wise Leadership 
and the Level of UAE Leadership. 

His Highness RAK CP praised 
the work of Federal Youth Author-
ity through the initiatives and pro-
jects presented in Youth Centers. 
The Centers that have become an 
integrated community to embrace 
the energies of youth, invest in their 
talents and arm them with the skills 
necessary to assume responsibility 
for the continuation of the Sustain-
able Development Process in the 
country to ensures a bright future 
for future generations. This is based 

RAK CP: Youth are the Pillar of the
 Nation and its Renewable Energy
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RAK CP inaugurates Corniche Innovative Festival
His Highness Sheikh 

Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman 
of the Executive Council, 
praised the great support 
that the wise leadership 
in the country has taken 
to caring of its creative 
people. By creating an 
environment conducive 
to creativity and inno-
vation, enhancing their 
capabilities, develop-
ing their skills and their 
keenness to encourage 
the distinguished among 
them. In order to achieve global 
leadership in the field of innovation, 
and provide an incentive for various 
sectors of the country to unleash 
creative initiatives that support the 
national strategy for innovation.

This came during the inauguration 
of His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
the Corniche Innovative Festival - 
within the UAE Innovation Month 
2020. The General Secretariat of 
the Executive Council in Ras Al 
Khaimah supervised the Festival, 

which included the participation of 
23 federal, local and private entities 
and Public Interest Societies. 

The inauguration was attended by 
Sheikh Arhma bin Saud bin Khalid 
Al Qasimi, Director of the Media 
Section at H.H. RAK CP Office, 
Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Khalid Al Qasimi, His Excellency 
Dr. Muhammad Abdul Latif Khal-
ifa, Secretary General of the Execu-
tive Council, Chairman of Emirates 
Innovation Week Committee in Ras 
Al Khaimah and a number of heads 
and managers of Ras Al Khaimah 
Government Entities and officials .

While touring the participating 
pavilions, His Highness Ras Al 
Khaimah Crown Prince said that 
this National Event to celebrate in-
novation and innovators enhances 
the culture of innovation and the 
opportunity for innovators to im-
plement innovative projects of ben-
eficial value, and spread them in 
society. His Highness Sheikh Mo-
hammed praised the participation 
of federal and local government 
entities in this innovative event and 
commended the efforts of the or-
ganization Committee for this fes-
tival.

on the premise that the youth are the 
renewable wealth that the country 
possesses and with their help, the 
broad and limitless aspirations will 
be fulfilled.

His Highness RAK Crown Prince 
pointed out that empowering youth, 
including providing the necessary 
support for them, is a joint respon-
sibility between Government and 
Private Sectors, which requires 
uniting efforts and integrating them 
in an effort to translate leadership 
directions and meet the aspirations 

of youth. Encouraging them to en-
gage in new experiences and spe-
cific areas each in his field in order 
to develop their creative abilities 
and turn them into a practical real-
ity that serves society and enhances 
their leadership abilities.

For her part, Her Excellency 
Shamma bint Suhail bin Faris Al 
Mazrui said that youth are an inte-
gral part of Sustainable Develop-
ment Process and Shaping the Fu-
ture.  They are the most valuable 
capital for the country, they are the 

present and builders of the future. 
Every brick they lay, every planting 
they would plant and every achieve-
ment and sacrifice they give to their 
country is a legacy of their children 
and grandchildren.

The meeting was attended by 
Sheikh Arhma bin Saud bin Khalid 
Al Qasimi, Director of Media Sec-
tion of Ras Al Khaimah Crown 
Prince Office and Sheikh Moham-
med bin Saud bin Khalid Al Qasimi. 
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Based on the keenness of both 
parties to lay the foundations for 
joint strategic cooperation and 
to benefit from the services pro-
vided in a manner that ensures 
the achievement of institutional 
integration, Ras Al Khaimah 
Municipality Department signed 
a Memorandum of Cooperation 
(MoC) with Human Resources 
Department.

Where His Excellency Munther 
Mohammed bin Shaker, Direc-
tor-General of Ras Al Khaimah 
Municipality and His Excel-
lency Dr. Muhammad Abdullatif 
Khalifa, Director-General of Hu-
man Resources Department, signed a 
Memorandum of Cooperation at Hu-
man Resources Department HQ in 
the presence of a joint delegation that 
included stakeholders from both sides.

This Memorandum aims to en-
hance cooperation ties between the 

two parties to increase efficiency in 
the completion of important projects, 
including the completion of Spatial 
Data Infrastructure Project in Ras Al 
Khaimah.  It also aims to exchange 
experiences, information, data and 
available resources to support the two 
parties.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker praised the posi-
tives that the department had gained 
through the principle of partnerships, 
which is in the interest of work and 
contributes to achieving sustainable 
development and providing high qual-
ity of services within Ras Al Khaimah. 

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department held its first co-
ordination meeting for Urban 
Planning Project adopted by the 
department. A project, which is 
inspired by the vision of Ras Al 
Khaimah for comprehensive de-
velopment within the framework 
of urban and urban planning to-
wards a sustainable Emirate that 
possesses all the ingredients that 
support investment and contribute 
to the comprehensive Economic 
Advancement of the Emirate. A 
number of General Managers at-
tended the meeting from the local 
and federal government entities 
and the private sector.

The reviewed project included an Emirate-wide Strategic Plan, which 

RAK Municipality signs MoC with HR Department

Ras Al Khaimah Municipality holds the first coordination 
meeting for UP Project

For his part, Dr. Mohamed Abdul-
latif Khalifa said that the innovation 
week in Ras Al Khaimah, whose ac-
tivities were launched recently, will 

achieve many benefits by harness-
ing all potentials from the future vi-
sion of the country, which empha-
sized on focusing on innovation in 

advanced technologies, providing 
our young people with knowledge 
and skills and supporting talents 
and innovations.
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identifies the urban and non-urban 
areas of the Emirate.  It also iden-
tifies the major transportation, 
infrastructure, utility corridors 
and other related matters at the re-
gional level. 

The meeting also reviewed two 
Regional Structure Plans that cov-
ers Northern and Southern Re-
gions of Ras Al Khaimah. These 
plans clarified the infrastructure 
and utilities in more details and 
identified the Growth Areas and 
the anticipated infrastructure and 
utility demands for those areas. 
Such plans will assist our infrastruc-
ture and facilities for planning with a 
greater level of certainty and with con-
fidence for investors that their invest-
ment into our future is well researched 
and evidenced.

In this context, His Excellency 
Munther Mohammed bin Shekar, 

Director-General of Ras Al Khaimah 
Municipality, emphasized the impor-
tance of this meeting, which will en-
hance the Emirate’s presence on the 
Global Map in terms of Economic De-
velopment and Urban Planning, which 
will enhance the Urban Sector within 
the Emirate. His Excellency noted that 
this kick of meeting is an introductory 

to a series of meetings through which 
executive plans will be put in place 
within the framework determined by 
this meeting. Follow-up Committees 
will be formed from all the concerned 
entities and stakeholders who are con-
sidered key partners in promoting de-
velopment and supporting investment 
in the Emirate.

Ras Al Khaimah Energy Effi-
ciency & Renewable Energy Strat-
egy 2040 has been established to 
support competitiveness of the 
Ras Al Khaimah economy by re-
ducing the energy bill, through 
lower consumption and a higher 
share of renewable energy in the 
generation mix.

As part of the awareness ini-
tiatives of the strategy, Ras Al 
Khaimah Municipality launched 
an emirate-wide consumer cam-
paign inviting residents of Ras Al 
Khaimah to take part in a social 
media competition to promote en-
ergy and water efficient lifestyles, 
and therefore contribute to a more 
sustainable future and a greener 
UAE.

The competition is open only for 
the residents of Ras Al Khaimah 
and will run for three months encour-
aging them to share a photo or video 
of an energy or water saving action 
using the competition hashtag, #En-

ergyInYourHands. Every two weeks a 
new winner will be announced to win 
an IPad or an Apple watch. The grand-
prize winner, announced at the end of 
the competition, will also receive a 

stay at the Waldorf Astoria RAK.
H.E. Munther Mohammed bin 

Shekar, Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality said, “Resi-
dents in Ras Al Khaimah could save 

Ras Al Khaimah Municipality launches “Energy in Your 
Hands” Campaign
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money on their energy bills by tak-
ing simple steps such as setting AC 
thermostats at 24°C, sealing air leaks 
and using energy efficient products to 
make their homes more comfortable. 
I would like to invite all the residents 
of Ras Al Khaimah to participate in 
this campaign and contribute towards 

a sustainable emirate.”
The campaign will release a series of 

short videos on energy and water sav-
ing actions on the Municipality’s so-
cial media accounts and will direct the 
viewers to visit the website for more 
tips on how to make their homes more 
efficient. Examples of tips include, 

using table lamps rather than turning 
on the lights for the whole room; us-
ing native plants in the garden, which 
need minimal or no irrigation; using 
a dishwasher instead of handwashing 
dishes; turning the electrical sockets 
off when equipment is not in use; turn-
ing off the tap while brushing teeth.

 Ras Al Khaimah Municipality Department 
participates in Career Fair

In order to activate its participa-
tion and strengthening its relations 
with partners and society, Ras Al 
Khaimah Municipality Department 
participated in an exhibition or-
ganized by Abu Dhabi Vocational 
Education and Training Institute-
Applied Technology High School 
in Ras Al Khaimah.

The participation included an 
introductory overview of the De-
partment and its Sectors, Adminis-
trations and Sections presented by 
Corporate Communications Office. 
The introductory included address-
ing the Vision, Mission and Insti-
tutional Values, and the Strategic 
Goals of the Municipality Depart-
ment.

In addition, the participation in-

cluded an introductory workshop on 
Ras Al Khaimah Energy Efficiency 
and Renewable Strategy 2040 pre-
sented by Energy Efficiency and 
Renewables Administration. In ad-
dition to presenting projects carried 

out by the Administration such as 
Building Retrofit Program.

The presentation included the 
most important tasks and respon-
sibilities of the Administration in 
terms of preparing periodic reports 

The Emirate of Ras Al Khaimah an-
nounced that it would host its First En-
ergy Summit next June as part of the 
Ras Al Khaimah Energy Efficiency 
and Renewables Strategy 2040, under 
the theme ‘’Energy Efficiency and Re-
newable Energy’’. 

The summit will take place at the Al 
Hamra International Exhibition and 
Conference Centre on 15th and 16th 
June, 2020, and will bring together in-
ternational thought-leaders and trail-
blazers, along with decision-makers 
from the government and private sec-
tor. 

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment, organizer of the event, said 
the meeting will gather a wide range 

of keynote speakers and participants 
from the Energy Industry, including 
government bodies, regulators, devel-
opers, building owners and managers, 
consultants, contractors, project man-
agers, bankers, and utilities and power 
companies, to discuss the evolving 
role of governments on sustainability 
and energy efficiency, hybrid energy 
mix, electric and hybrid vehicles, re-
newable energy sources, water reuse 
and efficient irrigation, and emerging 
technologies. 

The event seeks to enhance dialogue 
within the industry, and cross-learning 
opportunities across similar strategies 
in the region and the world, the organ-
izer added. 

The Government of Ras Al Khaim-
ah considers energy efficiency and the 
adoption of renewable energy as im-
portant drivers for the competitiveness 
and sustainability of its economy. 

Ras Al Khaimah Energy Efficiency 
and Renewables Strategy 2040 tar-
gets 30 percent electricity savings, 20 
percent water savings and 20 percent 
renewable energy in the generation 
mix by 2040. The strategy, already 
well underway through a multitude 
of programs and initiatives, connects 
with Federal Strategies and supports 
the UAE’s commitment to Climate 
Change Mitigation as part of the Unit-
ed Nations Framework Convention on 
Climate Change.

Ras Al Khaimah to host First Energy Summit in June
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Ras Al Khaimah Municipality celebrates Innovation Month

FIDIC Contracts Management Course

 Ras Al Khaimah Municipality De-
partment-Innovation Team organized 
several activities to celebrate Innova-
tion Month on its fifth edition. This edi-
tion witnessed a diversity in the activi-
ties that involved the participation of a 
number of entities and institutions at the 
Emirate Level. 

The tow-days event started on 
Wednesday, where the events included 
an Innovative Painting that was painted 
by a number of employees from differ-
ent Government Entities. The painting 
presented Ras Al Khaimah Tourist At-
tractions in an innovative way. Al Ham-
ham School participated during the Municipality events by 
displaying an innovative device that interprets signals related 
to Sign Language with facial expressions. A discussion panel 
was held in which General Command of Ras Al Khaimah 
Police, Ministry of Health and Prevention and Public Servic-
es Department participated. The discussion addressed four 
main challenges for the Next 50 years: Zero in Traffic Ac-

cidents, CO2 Emissions, 
Children Obesity and 
Plastic Use. Innovative 
solutions and suggestion for the above-mentioned challenges 
were reviewed. 

The events were concluded by honoring the participated 
entities for their support in making Ras Al Khaimah Munici-
pality-Innovation Month a success! 

Ras Al Khaimah Municipality 
Department held a training course 
entitled “FIDIC Contracts Manage-
ment” at the Department’s HQ.   The 
Engineering Expert / Omar Joudeh 
from Ras Al Khaimah Courts De-
partment presented the course. The 
Engineering Expert touched on the 
importance that lies in this course 
that increases knowledge awareness 
and integrated knowledge about 
managing various contracts, how to 
apply them correctly, ensure their 
validation and that they include In-
ternational Standards and Founda-
tions in this aspect. In a way that 
does not expose the parties to any 
future disputes and preserves rights 
and responsibilities.

A number of employees from Pro-

ject Management Administration, 
Financial Resources Section and 
Administrative Services Section 
whom concerned with contracts 
attended the course. By holding 
such specialized courses, Ras Al 

Khaimah Municipality Department 
seeks to enrich employees’ knowl-
edge, which results in enhancing 
capabilities and skills in performing 
their tasks

on Energy Efficiency and Renewa-
bles Strategy, managing programs 
implementation and how to provide 
analytical support.

The participation comes as an af-

firmation of the Department’s inter-
est in applying its values in terms of 
participating in social responsibility 
and studying the needs of students 
and comparing them to the Mar-

ket. The exhibition concluded with 
honoring the participating entities 
including Ras Al Khaimah Munici-
pality Department. 
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We extend our sincerest congratulations to 
 H.H Sheikh 

 Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President , Prime Minister  , 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 Cup  

HIPERDIST INFORMATION TECHNOLOGY TRADING L.L.C
Office 1601, Boulevard Plaza Tower 1, 

Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Downtown
 Dubai, P.O.Box 66400, Dubai, UAE

Tel : +971 43096444 
Email: marketing@hiperdist.ae
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First Royal Gate is a Real Estate L.L.C
Dubai - UAE

Mob : +971 54 554 4993
Email : info@firstroyalgate.com
http://www.firstroyalgate.com

إلى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان 
 رئیس الدولة - حفظھ هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 

 الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات 
وذلك تقدیراً للجھود سموھم المبذولة في خدمة ودعم مسیرة التنمیة بالدولة
راجین من العلي القدیر أن یوفق سموھم لما فیھ الخیر لوطننا العزیز   

 

نتقدم
 بأسمى آیات التھاني والتبریكات   

 We Extend Our Highest Gratitude
  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 Vision To Achieve Prosperity & Progress

First Royal Gate is a Real Estate L.L.C
Dubai - UAE

Mob : +971 54 554 4993
Email : info@firstroyalgate.com
http://www.firstroyalgate.com
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