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عن  تعرب  املجلة  يف  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  ٭ 

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 

فنية.

املقدمة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  تقبل  ل  ٭ 

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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االبتكار يف االإمارات

مت�شي دائرة بلدية راأ�س اخليمة يف �شبيل حتقيق ال�شرتاتيجية ال�طنية للبتكار 

نائب  »رعاه اهلل«،  اآل مكت�م  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  اأطلقها �شاحب  والتي 

تهدف  والتي   ،2014 عام  يف  دبي  حاكم   - ال�زراء  جمل�س  رئي�س   - الدولة  رئي�س 

اإىل جعل الإمارات العربية املتحدة �شمن الدول الأكرث ابتكارًا على ال�شعيد العاملي 

خلل ال�شن�ات القادمة.

 واإميانًا بت�جهات قادة حك�مة دولة الإمارات العربية املتحدة باأن البتكار ه� راأ�س 

مال امل�شتقبل ، تطمح دائرة البلدية اإىل تر�شيخ ثقافة البتكار يف بيئة العمل امل�ؤ�ش�شي 

وذلك بطرح مبادرات ا�شرتاتيجية تخدم البتكار وتعزز مفاهيمه مثل تطبيق الأطر 

التكن�ل�جية  والبنية  اخلدمات  وت�فري  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  للبتكار،  التنظيمية 

الداعمة للبتكار، وت�شجيع وحتفيز امل�ظفني على البتكار، واأخريًا اإطلق املبادرات 

املبتكرة على م�شت�ى الدائرة واحلك�مة املحلية والحتادية. 

ويف اخلتام دع�نا ن�شتذكر مق�لة �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م 

»حفظه اهلل« حني قال: »البتكار الي�م لي�س خيارًا، بل �شرورة، ولي�س ثقافة عامة، 

تناف�شيتها  تفقد  تبتكر  ول  جتدد  ل  التي  وال�شركات  واحلك�مات  عمل،  اأ�شل�ب  بل 

وحتكم على نف�شها بالرتاجع«

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س وزراء جمهورية الكونغو

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفري الأملاين

ال�شم�  �شاحب   ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ ــخ �ـــشـــعـــ�د ب ــي ــش ــ� ال

الــقــا�ــشــمــي عــ�ــشــ� املــجــلــ�ــس 

اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

�شم�ه مبدينة �شقر  يف ق�شر 

ــ�ل  ــات بــن حمــمــد ، مــعــايل اأن

ك�لينيه ماك��ش�، رئي�س وزراء 

جمه�رية الك�نغ�، الذي يق�م 

بزيارة ر�شمية للبلد، يرافقه 

وفد رفيع امل�شت�ى.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ــب  ورحــ

مبعايل  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

معه  وبحث  الــــ�زراء،  رئي�س 

تــعــزيــز عـــلقـــات الــتــعــاون 

البلدين  بني  تط�يرها  و�شبل 

ال�شديقني يف �شتى املجالت. 

ومعاليه  �ــشــمــ�ه  ــادل  ــب ت كــمــا 

ــث حـــــ�ل عـــــدد مــن  ــ ــدي ــ احل

الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

واأ�ـــشـــاد �ــشــمــ�ه بـــروابـــط الــ�ــشــداقــة 

ــاون الــثــنــائــي بـــني دولـــة  ــع ــت وعـــلقـــات ال

الإمارات وجمه�رية الك�نغ�، وكذلك اأطر 

ال�شراكة بني البلدين ال�شديقني.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ ــشـــعـــ�د ب الـــ�ـــشـــيـــخ �ـ

القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى 

بح�ش�ر  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

�شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم� 

عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن 

�شم�ه  ق�شر  يف  اخليمة،  راأ�س 

مبدينة �شقر بن حممد �شعادة 

فــيــ�ــشــر، �شفري  بــيــرت  ــ�ــشــت  اإرن

ــة  جــمــهــ�ريــة اأملــانــيــا الحتــادي

لدى الدولة، و�شعادة اأندريا�س 

النائب يف الربملان  ماتفيلدت، 

الأملاين، وال�فد املرافق لهما.

ــاحــب الــ�ــشــمــ�  ــب �ــش ــ ورحـ

ب�شعادة  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

وبحث  ــرافــق،  امل والــ�فــد  والــنــائــب  ال�شفري 

البلدين  بني  التعاون  علقات  تعزيز  معهم 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

ــات الــ�ــشــداقــة  ــلق ــع ــمــ�ه ب ــاد �ــش ــ ــش ــ واأ�

دولة  تربط  التي  ال�شرتاتيجية  وال�شراكة 

الإمارات وجمه�رية اأملانيا الحتادية يف �شتى 

املجالت.

ــرب �ــشــعــادة كــل مــن اإرنــ�ــشــت في�شر،  وع

�شكرهما  بالغ  عن  ماتفيلدت،  واأنــدريــا�ــس 

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  وتقديرهما 

اخليمة على كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري اليابان

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل القائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ ــخ �ـــشـــعـــ�د ب ــي ــش ــ� ال

الــقــا�ــشــمــي عــ�ــشــ� املــجــلــ�ــس 

اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

بق�شر �شم�ه يف مدينة �شقر 

ــ�  ــي ــن حمـــمـــد، �ـــشـــعـــادة اأك بـ

اليابان لدى  اإي�ش�ماتا، �شفري 

لل�شلم  قــدم  الـــذي  ــة،  ــدول ال

ت�شلمه  مبنا�شبة  �شم�ه  على 

مهام عمله اجلديد.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ــب  ورحــ

ب�شعادة  اخليمة،  راأ�س  حاكم 

الت�فيق  له  متمنيًا  ال�شفري، 

اأداء مهام عمله،  والنجاح يف 

علقات  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا 

البلدين  بني  ال�ثيقة  التعاون 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

من جانبه، عرّب �شعادة اأكي� اإي�ش�ماتا، 

ال�شم�  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن 

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن ال�شتقبال.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ الـــ�ـــشـــيـــخ �ـــشـــعـــ�د ب

القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى 

بق�شر  اخليمة  راأ�ـــس  حــاكــم 

�ــشــمــ�ه يف مــديــنــة �ــشــقــر بن 

مــرييف،  �ش�ن  �شعادة  حممد، 

القائم باأعمال �شفارة ال�ليات 

املتحدة الأمريكية لدى الدولة، 

ــدم لــلــ�ــشــلم عــلــى  ــ الــــــذي قـ

ميجان  �شعادة  يرافقه  �شم�ه 

العام  القن�شل  جريج�ني�س، 

الأمريكي يف دبي .

ال�شم�  �ــشــاحــب  رحـــب  و 

ب�شعادة  اخليمة،  راأ�س  حاكم 

الأمريكي  بــالأعــمــال  القائم 

ح�ل  الأحاديث  وتبادل  له  املرافق  وال�فد 

البلدين  ــني  ب ــعــاون  ــت ال ــات  عــلق تــعــزيــز 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

و  ال�شداقة  بعلقات  �شم�ه  اأ�ــشــاد  و 

دولة  تربط  التي  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 

الأمريكية،  املتحدة  والــ�ليــات  الإمـــارات 

والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من التقدم 

والرخاء لل�شعبني.

مرييف  �ش�ن  �شعادة  عــرب  جانبه  مــن 

ال�شم�  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن 

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

العلقات  على  مثنيًا  ال�شتقبال،  وح�شن 

ال�ــشــرتاتــيــجــيــة الــقــ�يــة الــتــي تــربــط بني 

البلدين.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل القن�سل العام جلمهورية رومانيا

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل نائبة وزير خارجية املك�سيك

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ ــخ �ـــشـــعـــ�د ب ــي ــش ــ� ال

الــقــا�ــشــمــي عــ�ــشــ� املــجــلــ�ــس 

اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

�شم�ه مبدينة �شقر  يف ق�شر 

نيك�ليتا  �شعادة   ، حممد  بن 

تي�دورفيت�شي، القن�شل العام 

دبي  يف  رومــانــيــا  جلمه�رية 

التي  ال�شمالية،  ــارات  ــ والإمـ

قدمت لل�شلم على �شم�ه.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ــب  ورحــ

ــة،  ــمـ ــيـ حــــاكــــم راأ�ــــــــــس اخلـ

وتــبــادل  القن�شل،  بــ�ــشــعــادة 

تعزيز  حــ�ل  الأحــاديــث  معها 

البلدين  بني  التعاون  علقات 

خمتلف  ــى  عــل ــقــني  ــدي الــ�ــش

ال�شعد.

التي  ال�شداقة  بعلقات  �شم�ه  واأ�شاد 

رومانيا،  وجمه�رية  الإمــارات  دولة  تربط 

والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من التقدم 

والرخاء لل�شعبني.

نيك�ليتا  �شعادة  عــرّبت  جانبها،  من 

تي�دورفيت�شي، عن بالغ �شكرها وتقديرها 

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

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

تربط  التي  الثنائية  العلقات  عمق  على 

البلدين.

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ ــخ �ـــشـــعـــ�د ب ــي ــش ــ� ال

الــقــا�ــشــمــي عــ�ــشــ� املــجــلــ�ــس 

اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

�شم�ه مبدينة �شقر  يف ق�شر 

ــن حمـــمـــد مـــعـــايل مـــارثـــا  ــ ب

وزيــر  نائبة  بريالتا  ديــلــغــادو 

لل�ش�ؤون  املك�شيك  خــارجــيــة 

تزور  التي  الأطراف،  متعددة 

البلد حاليًا، ترافقها �شعادة 

فران�شي�شكا اليزابيث ميند�س 

الــ�ليــات  �شفرية  اي�شك�بار 

ــدى  املـــتـــحـــدة املــكــ�ــشــيــكــيــة ل

الدولة، وال�فد املرافق.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ــب  ورحــ

وزير  نائبة  مبعايل  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

الأحاديث  معها  وتبادل  املك�شيك  خارجية 

البلدين  بــني  الــتــعــاون  ــاق  اآفـ تعزيز  حــ�ل 

ال�شديقني يف عدة جمالت.

من جهتها اأعربت معايل مارثا ديلغادو 

ــن بــالــغ �ــشــكــرهــا وتــقــديــرهــا  ــا، ع ــت بــريال

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

كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.
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 حاكم راأ�س اخليمة: التعليم اجلامعي ركيزة اأ�سا�سية يف نه�سة الأمم 

و ممكن رئي�سي لتطوير القدرات والكفاءات

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكــد 

الأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

الإمـــارات  دولــة  اأن  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم 

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  بقيادة �شاحب 

»حفظه  الــدولــة  نهيان رئي�س  اآل  ــد  زايـ

تعزيز  نح�  ثابتة  بخط�ات  مت�شي  اهلل«، 

التنمية  حتقيق  يف  اجلامعي  التعليم  دور 

اأخرى  عامًا  خم�شني  واإ�شافة  امل�شتدامة 

ــازات، وذلــك من خــلل اإيــلء  من الإجنــ

ق�ش�ى،  اأهمية  مراحله  بجميع  التعليم 

ال�شرتاتيجية  وو�شعه يف مقدمة اخلطط 

للدولة.

لعدد  �شم�ه  ــارة  زيـ ــك خــلل  ذل جــاء 

التقى  والــتــي  اأب�ظبي  يف  اجلامعات  مــن 

التعليمية  ال�شروح  روؤ�شاء  خللها  �شم�ه 

وهيئاتها التدري�شية واطلع على م�شتجدات 

العلمي،  والــبــحــث  التعليمية  املــنــظــ�مــة 

كل  الــتــعــلــيــمــيــة يف  املـــرافـــق  ــ�ل يف  ــ وجتـ

وجامعة  اأبــ�ظــبــي،  نــيــ�يــ�رك  جامعة  مــن 

زايد للذكاء  بــن  وجامعة حممد  خليفة، 

ال�شطناعي.

الرتــقــاء  اأهــمــيــة  على  �شم�ه  �ــشــدد  و 

بــجــ�دة الــتــعــلــيــم الأكـــادميـــي مــن خــلل 

والــدعــم  للجامعات،  امل�شتمر  التط�ير 

ب��شفها  العلمي،  البحث  جله�د  الــدائــم 

اأولــ�يــات  تــاأتــي يف �ــشــدارة  عــ�امــل مهمة 

العمل احلك�مي يف دولة الإمارات منذ 

تاأ�شي�شها.

و اأو�شح �شم�ه اأن التعليم اجلامعي 

ركيزة اأ�شا�شية يف نه�شة الأمم وممكن 

والكفاءات،  القدرات  لتط�ير  رئي�شي 

قطاعات  يف  والنم�  الزدهــار  وحتقيق 

رئي�شي  وم�شاهم  كافة  احلي�ية  الدولة 

يف تعزيز مكانة الإمارات منارة للتميز 

الأكادميي، ومركزًا للبتكارات العلمية 

الرامية خلري الإن�شانية.

راأ�س  حاكم  ال�شم�  �شاحب  بحث  و 

اجلامعات  على  القائمني  مع  اخليمة، 

ــاون بني  ــع ــت �ــشــبــل تــطــ�يــر عــلقــات ال

واأهمية  الدولة،  يف  التعليمية  ال�شروح 

يخدم  مبــا  بينها  املــ�ــشــتــمــر  التن�شيق 

على  اجلامعي  التعليم  بــجــ�دة  الرتــقــاء 

امل�شت�ى ال�طني.

وا�ــشــتــمــع �ــشــمــ�ه لــ�ــشــرح عــن خمتلف 

الأنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــمــيــة املــتــبــعــة يف هــذه 

الدولة  م�شت�ى  على  الــرائــدة  اجلامعات 

تط�ير  يف  ــا  ــ ودورهـ والـــعـــامل،  واملــنــطــقــة 

البحث العلمي، وخدمة املجتمع، والرتقاء 

بج�دة احلياة.

رافق �شم�ه خلل ج�لته وفد اأكادميي 

خمتلف  يف  املخت�شني  من  امل�شت�ى  رفيع 

ــي، والــبــحــث  ــع ــالت الــتــعــلــيــم اجلــام جمــ

العلمي.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
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حاكم راأ�س اخليمة: البحث العلمي مرتكز اأ�سا�سي لتحقيق التنمية امل�ستدامة ال�ساملة

اأكـــــد �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� 

�شقر  بـــن  ــ�د  ــع ــش � ــيــخ  ــش ــ� ال

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

اخليمة،  راأ�س  حاكم  الأعلى 

العلمي  البحث  اأهمية  على 

اأ�شا�شيًا  مــرتــكــزًا  باعتباره 

التنمية  لتحقيق  وجــ�هــريــًا 

راأ�س  يف  ال�شاملة  امل�شتدامة 

ــارات  ــ ــ اخلــيــمــة ودولـــــة الإم

والعامل اأجمع.

ح�ش�ر  خلل  ذلك  جاء 

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب 

فعاليات  افــتــتــاح  اخلــيــمــة، 

»ور�ــــشــــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 

بدورتها  املــتــقــدمــة«  لــلــمــ�اد 

ينظمها  والتي  ع�شرة  الثالثة 

اخليمة  راأ�س  اأبحاث  »مركز 

 » فندق  »يف  املتقدمة  للم�اد 

والدورف اأ�شت�ريا« بالإمارة.

كلمة  يف  ــمــ�ه  ــش � ــال  ــ وقـ

ــدث الــعــلــمــي:  ــ ــتـــاح احلــ ــتـ ــة افـ ــب ــا�ــش مبــن

رئي�شية  دعــامــة  العلمية  »الكــتــ�ــشــافــات 

والطريق  الإنــ�ــشــاين،  ــار  ــ والزده للتط�ر 

والرخاء  والتنمية  النم�  لتحقيق  الأمثل 

ال�شامل، ولها دور مهم يف الرتقاء بج�دة 

حياة الإن�شان.

البحث العلمي ياأتي يف �شدارة اأول�يات 

ل�شناعة  الطم�حة  ال�شرتاتيجية  روؤيتنا 

لأجيالنا  ا�شتدامة  واأكرث  م�شرق  م�شتقبل 

القادمة«.

واأ�شاف �شم�ه: »راأ�س اخليمة حري�شة 

على متكني العلماء واملجتمع العلمي، وتعمل 

للم�شي  لهم  املنا�شبة  البيئة  اإيجاد  على 

واكت�شافات  ابــتــكــارات  تــقــدمي  يف  قــدمــًا 

كما  الإن�شان،  خدمة  �شاأنها  من  جديدة 

العل�م،  تبني  ال�شباب على  لت�شجيع  ن�شعى 

باعتبارها احلل الأن�شب لتخطي التحديات 

العاملية التي ن�اجهها«.

بح�ش�ر  �شعادته  عــن  �شم�ه  ــرب  واأعـ

املتميزة  العلمية  ــة  ــ�ر�ــش ال ــذه  هـ ودعــــم 

ــدى الأعــــــ�ام املــا�ــشــيــة، مـــ�ؤكـــدًا  عــلــى مـ

من  لنخبة  حا�شنة  الي�م  اأ�شبحت  اأنها 

املــ�اد  جمــال  يف  والباحثني  العلماء  ــرز  اأب

الأفكار  لتبادل  مهمة  ومن�شة  املتقدمة، 

ت�ؤدي  قد  التي  املثمرة  العلمية  واملعل�مات 

اإىل اكت�شافات ا�شتثنائية خلري الإن�شان.

ــة فــعــالــيــات الــ�ر�ــشــة،  ــداي و�ــشــهــدت ب

م�شاعد  غبا�س،  �شيف  عمر  �شعادة  اإلقاء 

لل�ش�ؤون  الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير 

حما�شرة  العامة،  والدبل�ما�شية  الثقافية 

بعن�ان »ت�جهات �شبابية«.

يــتــم منح  ــام،  ــع ال هـــذا  دورة  ــلل  وخـ

امل�اد«  لعلم  العاملية  �شع�د  »ال�شيخ  جائزة 

لأحد العلماء ممن قدم�ا اإ�شهامات كبرية 

يف جمال »علم امل�اد«.

ال�شم�  �شاحب  ا�شم  اجلائزة  وحتمل 

ــًا لدعمه  راأ�ــــس اخلــيــمــة، عــرفــان حــاكــم 

ــرًا  ــقــدي ــل لــلــحــدث الــعــلــمــي، وت ــ�ا�ــش املــت

العلمية،  ــاث  ــحـ والأبـ لــلــعــلــ�م  لت�شجيعه 

تعزيز  على  الدائمني  والتزامه  وحر�شه 

املــ�اد« يف دولــة الإمـــارات واملنطقة  »علم 

والعامل.

اأنت�ين  ال�شري  اإىل  اجلائزة  و�شتمنح 

جامعة  يف  ــاث  ــحـ الأبـ ــاذ  ــت ــش اأ� تــ�ــشــيــثــام، 

بال�ليات  بــاربــارا  �شانتا  يف  كاليف�رنيا 

ــاذ الــزائــر  ــت ــش املــتــحــدة الأمــريــكــيــة، والأ�

املتميز بجامعة �شنغاف�رة. وه� اأحد اأبرز 

علم  مبجال  املخت�شني  الكيمياء  علماء 

اأبحاث  »مركز  ورئي�س  العامل،  يف  املــ�اد 

راأ�س اخليمة للم�اد املتقدمة« منذ تاأ�شي�شه 

يف عام 2007.

للم�اد  الدولية  العمل  »ور�شة  وتهدف 

بدعم  حتــظــى  الــتــي   ،»2022 املــتــقــدمــة 

�شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

والتي عقدت  اأع�ام،  القا�شمي، منذ عدة 

اإىل  فــربايــر،   22 اإىل   20 مــن  الــفــرتة  يف 

مناق�شة اآخر التط�رات احلا�شلة يف جمال 

»امل�اد املتقدمة«، وهي م�اد تكت�شف حديثًا 

علمية  بف�ائد  ومتتاز  تط�يرها،  يتم  اأو 
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العديد من  هائلة يف 

مقارنة  الــقــطــاعــات 

بـــاملـــ�اد الــتــقــلــيــديــة 

وتعترب  نعرفها،  التي 

ــ�اد اأ�ــشــا�ــس  ــ هـــذه امل

التقنيات  من  الكثري 

النا�شئة.

ال�ر�شة  وت�شهد 

ــذا  ــه ل ــا  ــ ــهـ ــ دورتـ يف 

ــد  ــ ــ�اجـ ــ الـــــــعـــــــام تـ

نــخــبــة مـــن الــعــلــمــاء 

وي�شمل  واملخت�شني، 

املحا�شرات  جــدول 

ــات فــيــهــا  ــشـ ــ�ـ ــلـ واجلـ

عــاملــًا   22 مــ�ــشــاركــة 

وبـــاحـــثـــًا خمــتــ�ــشــًا 

ــالت  ــلــف جمــ مبــخــت

املـــــــ�اد املــتــقــدمــة، 

ــان  ــ ــامل مـــــن بـــيـــنـــهـــم عــ

»جائزة  على  حا�شلن 

ــة«، حيث  ــي ــامل ــع ال ــل  ــ�ب ن

�ــشــيــنــاقــ�ــشــان الأبـــحـــاث 

تاأثري  لها  يك�ن  قد  التي 

منــاذج  تط�ير  يف  كبري 

ــ�عــة مـــن الــطــاقــة  ــن مــت

ويف  واملتجددة،  النظيفة 

»الطب النان�ي« لتح�شني 

اإيجاد  جانب  اإىل  والت�شخي�س،  الــعــلج 

بيئة �شحية  حل�ل م�شتدامة للحفاظ على 

ونظيفة.

ل�كا�س  برنارد  الربوفي�ش�ر  يلقي  كما 

فريينغا، احلائز على جائزة ن�بل للكيمياء 

اجلزيئية«،  »الآلت  يف  لأبحاثه   2016 يف 

املخ�ش�شة  الرابعة«  ال�شن�ية  »املحا�شرة 

ــدريــد  ــل ــة »مــي ــلـ ــكــرمي الـــعـــاملـــة الـــراحـ ــت ل

دري�شله��س« التي كانت ع�ش�ًا م�ؤ�ش�شًا يف 

اأبحاث راأ�س اخليمة  اإدارة »مركز  جمل�س 

يف  املنية  وافتها  اأن  اإىل  املتقدمة«  للم�اد 

فرباير 2017. ومن �شمن امل�شاركني خلل 

اأندريه  اأي�شًا الربوفي�ش�ر  العام  دورة هذا 

جيم، احلائز على جائزة ن�بل يف الفيزياء 

يف 2010، والذي األقى »املحا�شرة ال�شن�ية 

الثالثة« يف دورة العام 2020.

مايكل  قال  ال�ر�شة  افتتاح  ومبنا�شبة 

كلين، ع�ش� جمل�س اإدارة »مركز اأبحاث 

راأ�س اخليمة للم�اد املتقدمة«، عميد ق�شم 

»متبل«،  جامعة  يف  والعل�م  التكن�ل�جيا 

املتحدة  ــ�ليــات  ال يف  فيلدلفيا  مبدينة 

اإىل  ال�شكر  بجزيل  »نت�جه  الأمــريــكــيــة: 

�شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

الــقــا�ــشــمــي، لــدعــمــة وكــرمــه واهــتــمــامــه 

اللحمدود، ونهنئ ال�شري اأنت�ين ت�شيثام، 

التي  املرم�قة  اجلــائــزة  بهذه  ــ�زه  ف على 

اإ�شهاماته الكبرية يف جمال »امل�اد  ت�جت 

غري الع�ش�ية. يعد ال�شري اأنت�ين من 

علماء الكيمياء البارزين، وه� خبري 

املتقدمة،  املـــ�اد  جمــال  يف  عــاملــي 

ن�شر  مــن  علمه  بف�شل  متكن  وقــد 

املجال،  هــذا  يف  بحثية  ورقــة   700
من  اأكرث  يف  معل�ماتها  ا�شتخدمت 

اأو  علمية  ــة  دوري اأو  كتاب  األــف   60
حما�شرات جامعية، وي�شتهر كثريًا 

اجلديدة  الكيميائية  املــ�اد  بابتكار 

خلدمة الإن�شان والإن�شانية«.

للم�اد  الدولية  العمل  »ور�شة  اأن  يذكر 

الأحـــداث  مــن  الــيــ�م  اأ�شبحت  املتقدمة« 

يحر�س  حيث  الــبــارزة،  الدولية  العلمية 

علماء »امل�اد املتقدمة« على ح�ش�رها.

براجمها  تط�ير  على  العمل  مت  وقــد 

املكثفة  العلمية  وجل�شاتها  وحما�شراتها 

يف  ويتم  امل�شتقبل.  لعلماء  حا�شنة  لتك�ن 

كل دورة، دع�ة اأكرث من 100 من العلماء 

ال�شباب من دولة الإمارات ومنطقة ال�شرق 

يف  للم�شاركة  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�ــشــط 

وتقدم  املتميز،  العلمي  احلــدث  فعاليات 

الثان�ية  خللها حما�شرات خا�شة لطلبة 

من م�اطني الدولة.
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�سعود بن �سقر: راأ�س اخليمة مت�سي بخطوات مدرو�سة تعزز ح�سورها وجهة رائدة 

ل�ست�سافة اأهم املناف�سات الريا�سية

البداية  �شارة  اأطلق 

وكرم الفائزين بالن�شخة 

ــف  ــش ــ� »ن ــن  ــ مـ  15 ال 

اخليمة  ــس  ــ راأ� مـــاراثـــ�ن 

2022«.. �شع�د بن �شقر: 
مت�شي  ــمــة  اخلــي ــس  ــ ــ راأ�

ــ�ات مـــدرو�ـــشـــة  ــطــ ــخــ ــ ب

وجهة  حــ�ــشــ�رهــا  ــعــزز  ت

اأهــم  ل�شت�شافة  رائـــدة 

املناف�شات الريا�شية.

ال�شم�  �شاحب  اأّكـــد 

�شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

ــس  ــ ــم راأ�ـ ــاكـ الأعــــلــــى حـ

اخليمة، اأن راأ�س اخليمة 

مت�شي بخط�ات مدرو�شة 

تعزز من ح�ش�رها وجهة 

اأهــم  ل�شت�شافة  رائـــدة 

يف  الريا�شية  املناف�شات 

خمتلف الألعاب.

اإىل  �ــشــمــ�ه  ــار  ــ ــش ــ واأ�

مــن  ــم  ــزخــ ــ ال هـــــذا  اأن 

ت�شهده  التي  الفعاليات 

الإمارة خلل هذه الفرتة 

اأن  يف  روؤيتها  مع  يت�افق 

تك�ن حمطة للتلقي بني 

خمتلف  من  الريا�شيني 

ن�شر  العامل، وعلى  اأنحاء 

ال�شريف  التناف�س  قيم 

ال�شمات  باعتبارها  الريا�شية  والـــروح 

يف  الريا�شيني  الأبطال  متيز  التي  الأهــم 

خمتلف الألعاب.

الفعاليات  تر�شيخ  اأن  �شم�ه  واأكـــد 

اأ�شا�شية  ركــيــزة  املجتمعية  الــريــا�ــشــيــة 

ال�شرتاتيجية  اخليمة  راأ�ـــس  خطط  يف 

�شحي  حــيــاة  اأ�ــشــلــ�ب  لت�فري  والتنم�ية 

اأفراد املجتمع، ولكت�شاب الن�شاط  جلميع 

من  املــزيــد  لتحقيق  والــطــمــ�ح  والإدارة 

النجاحات والإجنازات.

جاء ذلك خلل ح�ش�ر �شم�ه الن�شخة 

اخلام�شة ع�شرة من »ن�شف ماراث�ن راأ�س 

جزيرة  على  انطلق  الذي   »2022 اخليمة 

�شارة  باإطلق  �شم�ه  قام  حيث   ، املرجان 

�شم�ه  كــرم  ال�شباق،  نهاية  ويف  البداية، 

بامل�شت�ى  واأ�شاد  الأوىل  باملراكز  الفائزين 

والأداء املتميز الذي اأظهروه.

هذه  مثل  ا�شت�شافة  اأن  �شم�ه  واأو�شح 

الريا�شة  دور  من  يعزز  البارزة  الأحــداث 

ــتــلقــي  ــ� وال ــم ــن ــار وال ــــلزدهــ مــنــ�ــشــةً ل

الإن�شاين، وقاعدة للنطلق نح� �شناعة 

م�شتقبل م�شرق لأجيالنا القادمة.

هــذا  دور  اأهــمــيــة  اإىل  �ــشــمــ�ه  ولــفــت 

ــ�رة  ــكــبــري يف تــر�ــشــيــخ الــ�ــش احلــــدث ال

اخليمة،  ــراأ�ــس  ل والتنم�ية  احلــ�ــشــاريــة 

والعمل  للعي�س  وجــهــة  مكانتها  وتــاأكــيــد 

لبناء غٍد  وال�شياحة وال�شتثمار، ومنطلقًا 

مزدهر لأبناء الإمارة وال�طن.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�سهد حفل ا�ستقبال

»بطولة راأ�س اخليمة للجولف«

�شهد �شاحب 

الــ�ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ 

�شقر  بــن  �شع�د 

ع�ش�  القا�شمي 

الأعــلــى  املجل�س 

ــم راأ�ـــــــس  ــ ــاكـ ــ حـ

اخلـــــيـــــمـــــة، يف 

ــدورف  فــنــدق والـ

اأ�ــشــتــ�ريــا بــراأ�ــس 

حفل   ، اخلــيــمــة 

الذي  ال�شتقبال 

مبنا�شبة  اأقـــيـــم 

فعاليات  انطلق 

ــس  ــ ــة راأ�ـ ــ�لـ ــطـ »بـ

للج�لف«  اخليمة 

بي  »دي  ــ�لـــة  جـ

ورلــــــــــــد« الـــتـــي 

ــا  ــه ــف ــي ــ�ــش ــت ــش ــ� ت

الإمــــــــارة خــلل 

يف  الأ�شب�ع  هــذا 

»نـــــادي احلــمــرا 

لــــــلــــــجــــــ�لــــــف« 

نخبة  مبــ�ــشــاركــة 

مـــــــن اأفــــ�ــــشــــل 

على  الـــلعـــبـــني 

م�شت�ى العامل.

ــر  ــ ــ ــش ــ ــ ــ� ــ ــ وح

جمم�عة  احلفل 

مــــن الـــلعـــبـــني 

ــني،  ــشـ ــ�ـ ــافـ ــنـ ــتـ املـ

تنظيم  على  وامل�شرفني  احلـــدث،  ورعـــاة 

الإمـــارة  يف  تقام  التي  العاملية  البط�لة 

فرباير   6 اإىل   3 من  اعتبارًا  اأيــام   4 ملدة 

اجلاري.

ــد �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـــس  ــ واأك

يف  ودورها  الريا�شة  اأهمية  على  اخليمة، 

ال�شع�ب،  بني  والتقارب  الت�ا�شل  تعزيز 

باعتبارها  اجل�لف  ريا�شة  مكانة  وعلى 

ال�شياحية  التنمية  حتقيق  حمركات  من 

والقت�شادية على م�شت�ى العامل.

اخليمة  ــس  راأ�ـ اأن  اإىل  �شم�ه  ــار  ــش واأ�

وجهة  مكانتها  تعزيز  على  العمل  ت�ا�شل 

العاملية  والبط�لت  الفعاليات  ل�شت�شافة 

خارطة  على  ح�ش�رها  مــن  تــعــزز  الــتــي 

ثقافة  ن�شر  يف  وت�شهم  العاملية،  الريا�شة 

امل�شتمر  التط�ير  على  القائم  التناف�س 

للمهارات والقدرات يف هذا املجال.

لهذه  اخليمة  ــس  راأ� ا�شت�شافة  وتــاأتــي 

متتعها  على  تــاأكــيــدًا  الــعــاملــيــة،  البط�لة 

حتتية  وبنى  �شاحرة،  طبيعية  باإمكانات 

وفق  م�شممة  ج�لف  وملعب  متط�رة، 

ــات الــعــاملــيــة،  ــف ــ�ا�ــش اأعــلــى املــعــايــري وامل

بالإ�شافة اإىل قدراتها التنظيمية املتميزة.
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�سعود بن �سقر: الريا�سة عنوان احلياة ومرتكز الرقي احل�ساري والإن�ساين

�شاحب  اأكــد 

الــ�ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ 

�شقر  بــن  �شع�د 

ع�ش�  القا�شمي 

الأعــلــى  املجل�س 

ــم راأ�ـــــــس  ــ ــاكـ ــ حـ

اأن   ، ــة  ــمـ ــيـ اخلـ

عن�ان  الريا�شة 

ومرتكز  احلــيــاة 

الرقي احل�شاري 

ــاين،  ــ ــ ــش ــ ــ ــ� ــ ــ والإن

اأ�شحبت  واأنــهــا 

الــــيــــ�م مـــكـــ�نـــًا 

ــًا مــن  ــيـ ــشـ ــا�ـ ــشـ اأ�ـ

مــكــ�نــات اإظــهــار 

ــ�ى الــنــمــ�  ــت ــش مــ�

والزدهـــــار لــدى 

وج�شرًا  ــدول،  ــ ال

للت�ا�شل  حي�يًا 

الثقايف  والتلقي 

بني ال�شع�ب.

ــك  ــ جـــــــاء ذل

ــ�ر  خـــــلل حــ�ــش

ــام  ــتـ ــ�ه خـ ــ ــم ــ ــش ــ �

»بط�لة  فعاليات 

راأ�ـــــــس اخلــيــمــة 

كـــل�ـــشـــيـــك« يف 

»نـــــادي احلــمــرا 

الــذي  للج�لف«، 

ي�شت�شيف  املنطقة  يف  ملعب  اأول  اأ�شبح 

بي  »دي  جــ�لت  �شمن  متتاليتني  ج�لتني 

ورلد«.

راأ�ـــس  حــاكــم  ال�شم�  �ــشــاحــب  و�ــشــلــم 

ريان  اللعب  اإىل  البط�لة  كاأ�س  اخليمة، 

الذي  املتميز  اأدائـــه  على  وهــنــاأه  ف�ك�س، 

وعلى  الإجنــــاز،  هــذا  حتقيق  مــن  مكنه 

املناف�شة  العايل من  امل�شت�ى  اإظهاره هذا 

والحرتافية.

بتهنئة  الي�م  �شعدت   «  .. �شم�ه  وقال 

راأ�ــس  بط�لة  بلقب  لــفــ�زه  ف�ك�س،  ريـــان 

بي  دي  جــ�لــة  �شمن  كل�شيك  اخلــيــمــة 

ورلـــد لــلــجــ�لــف.. املــثــابــرة، وال�ــشــتــعــداد 

الأف�شل،  تقدمي  على  واحلر�س  الــدائــم، 

من  الــفــ�ز  حتقيق  يف  املتجددة  والرغبة 

منهم  جتعل  التي  الريا�شيني  �شمات  اأهم 

قدوة ملتابعيهم.. مناف�شة ق�ية، وم�شت�يات 

متط�رة �شهدتها بط�لتا الإمارة للج�لف، 

على  اللعبني  اأف�شل  من  نخبة  مب�شاركة 

ــس اخلــيــمــة الــيــ�م  ــ مــ�ــشــتــ�ى الـــعـــامل.. راأ�

حا�شرة بق�ة على قائمة ال�جهات الرائدة 

ريا�شية  فعاليات  وا�شت�شافة  تنظيم  يف 

والتقارب  للتلقي  ج�شرًا  ت�شكل  عاملية 

وتبادل اخلربات«.

ــتــمــر الــفــعــالــيــات والأحـــــــداث  وتــ�ــش

الريا�شية املتميزة يف راأ�س اخليمة خلل 

عطلة نهاية الأ�شب�ع القادمة، حيث ينطلق 

 »2022 اخليمة  ــس  راأ�ـ ــ�ن  مــاراث »ن�شف 

الآلف  مب�شاركة  احلايل،  فرباير   19 ي�م 

العدائني  اأبرز  من  ونخبة  الريا�شيني  من 

العامليني.
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�سعود بن �سقر القا�سمي 

ي�سهد انطالق فعاليات الدورة العا�سرة من مهرجان راأ�س اخليمة للفنون الب�سرية

ال�شيخ �شع�د بن �شقر  ال�شم�  �شهد �شاحب 

راأ�ــس  حــاكــم  الأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

من  العا�شرة  الن�شخة  فعاليات  انطلق  اخليمة 

مهرجان راأ�س اخليمة للفن�ن الب�شرية، بح�ش�ر 

وزيــرة  الكعبي  حممد  بنت  نــ�رة  معايل  من  كل 

ك�ينتانا  جا�شلني  و�ــشــعــادة  وال�شباب  الثقافة 

و�شعادة  الدولة  لدى  الفلبني  جمه�رية  �شفرية 

�شفري  اأمربخت�س  اأدريان�س  �ش�هان�س  ال�ي�شي�س 

الـــدولـــة، وجمــمــ�عــة من  لـــدى  مملكة هــ�لــنــدا 

الدبل�ما�شيني من دول متن�عة من بينها ال�ليات 

املتحدة وفرن�شا.

وقـــال �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ �ــشــعــ�د بن 

للحدود  عــابــرة  لــغــة  الــفــن   : القا�شمي  �شقر 

ه�  الإن�شانية،  روابطنا  وتر�شخ  املفاهيم  ت�حد 

ملمح  ير�شم  الإن�شان  ملكن�نات  اإبداعي  ف�شاء 

القادم  باأن  وتفاوؤله  اإيجابياته  ويعزز  طم�حاته 

اأف�شل، ونحن يف اإمارة راأ�س اخليمة، نفخر باأننا 

واحدة من اأعرق ال�جهات الثقافية على م�شت�ى 

واهتمام  كبري  مــ�روث  من  منتلكه  مبا  املنطقة 

جه�د  من  نبذله  وما  التقليدية  بالفن�ن  متميز 

يف رعاية املبدعني وامل�ه�بني وم�شاعدتهم على 

تنمية وتط�ير مهاراتهم.

واأكد �شم�ه اأن مهرجان راأ�س اخليمة للفن�ن 

لهم  تتيح  للمبدعني  فر�شة  ي�شكل  الب�شرية 

عر�س نتاجهم الفني، كما يعد من�شة تفتح لهم 

اآفاق التبادل الثقايف واحل�شاري مع فنانني من 

خمتلف اأرجاء العامل.

للفن�ن  ورعايتنا  اهتمامنا  �شم�ه:  واأ�شاف 

الــتــلقــي  تــعــزيــز  يف  ومــبــادئــنــا  قيمنا  يعك�س 

وتر�شيخ  ــداع،  ــ الإب ثقافة  ون�شر  ال�شع�ب،  بــني 

املحبة  اأوا�شر  وت�طيد  الإن�شانية،  القيم  مكانة 

والت�شامح بني النا�س.

ويقام املهرجان يف قرية اجلزيرة احلمراء 

تاريخها  يــعــ�د  الــتــي  ــ�ؤ  ــ�ؤل ــل ال ل�شيد  الــرتاثــيــة 

فنيًا  معر�شًا  فعالياته  وتت�شمن   ،17 للقرن 

املتميزة  الأعــمــال  من  متن�عة  جمم�عة  ي�شم 

لأكرث  والنحت  والت�ش�ير  الر�شم  جمــالت  يف 

دولة   45 من  اأكــرث  اإىل  ينتم�ن  فنانًا   150 من 

الأفلم  لعرو�س  تفاعلي  برنامج  اإىل  بالإ�شافة 

من  وغريها  الإر�شادية  واجلــ�لت  العمل  وور�ــس 

الأحداث التي تقام يف م�اقع املهرجان املختلفة.

املميزين  ــيــني  الإمــارات الفنانني  بــني  ومــن 

الزعابي  ي��شف  العام  هذا  دورة  يف  امل�شاركني 

وعبد اهلل لطفي، اأما بالن�شبة للفعاليات املميزة، 

اأفلم خارجية  اأي�شًا عرو�س  املهرجان  يت�شمن 

وداخلية مع »ف�ك�س �شينما«، بالإ�شافة اإىل عطلة 

وثقافة  الرتاثية للحتفال برتاث  الأ�شب�ع  نهاية 

الأ�شب�ع  اإىل جانب عطلة نهاية  الإمــارات،  دولة 

حيث ميكن ا�شطحاب احلي�انات الأليفة.

 : املهرجان  مدير  ب�شر  بــن  �شقراط  ــال  وق

نت�شرف مب�شاركة مثل هذه الك�كبة من الفنانني 

يعك�س جناح  ما  الــعــام،  هــذا  اأخــرى  مــرة  معنا 
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�سعود بن �سقر ي�سهد فعاليات الن�سخة الـ4 من »مهرجان ال�سعادة 2022«

ال�شم�  �ــشــاحــب  �شهد 

بـــن �شقر  �ــشــعــ�د  الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

بن  �شقر  ال�شيخ  يــرافــقــه 

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

الرابعة  الن�شخة  فعاليات 

ــن مــهــرجــان الــ�ــشــعــادة  مـ

2022، الذي ينظمه »مركز 
للمعار�س«  اخليمة  ــس  راأ�ـ

»غرفة  م�ؤ�ش�شات  ــدى  اإحـ

ــمــة«،  ــارة راأ�ــــــس اخلــي ــ جتـ

وذلك على ك�رني�س جزيرة 

املرجان بالإمارة.

�شم�ه  اأ�ــشــاد  و 

بــــــدور الــفــعــالــيــة 

مفه�م  تعزيز  يف 

الــ�ــشــعــادة مــ�ؤكــدًا 

الرتــــــقــــــاء  اأن 

بــجــ�دة احلــيــاة و 

نــ�ــشــر الــ�ــشــعــادة و 

ــدى  الإيـــجـــابـــيـــة ل

اأفـــــــراد املــجــتــمــع 

من اأهــم اأولــ�يــات 

الإمارة.

تـــــــــــهـــــــــــدف 

ــي  ــت الـــفـــعـــالـــيـــة ال

 15 تــ�ــشــتــمــر حــتــى 

فرباير اجلاري اإىل تعزيز مفه�م ال�شعادة 

خلل  مــن  الــ�اقــع  ــس  اأر�ـ على  وجت�شيده 

ثقايف  طــابــع  ذات  اجتماعية  مـــبـــادرات 

ت�جهات  تعك�س  وتــرفــيــهــي 

القيادة الر�شيدة.

اإ�شافة  املهرجان  وي�شكل 

نــ�عــيــة مـــن �ــشــاأنــهــا اإثــــراء 

ــامــج الــفــعــالــيــات الــتــي  ــرن ب

راأ�س اخليمة على  بها  تزخر 

مدار العام الأمر الذي يعزز 

لتنظيم  الإمارة وجهة  مكانة 

ــيــات  ــفــعــال ــة ال ــاف ــ�ــش ــت ــش وا�

ح�ش�رها  ويـــ�ؤكـــد  الــكــربى 

ال�شياحة  خارطة  على  الق�ي 

الإقليمية والعاملية.

املهرجان يف اأن ي�شبح وجهة للم�اهب الإقليمية 

والدولية.

الأمريكية  املتحدة  الــ�ليــات  بعثة  وتــقــدم 

ال�شركاء  من  تعترب  والتي  الإمـــارات،  دولــة  لدى 

برنامج  خلل  من   ،2016 عام  منذ  الرئي�شيني 

بني  الــتــفــاهــم  تنمية  اإىل  يــهــدف  الـــذي  املــنــح 

من  جمم�عة  املحلية،  امل�اهب  ودعم  الثقافات 

العرو�س خلل املهرجان.

�ــشــعــادة ميجان  قــالــت  الــ�ــشــيــاق،  هــذا  ويف 

لدى  املتحدة  ال�ليات  بعثة  تفخر   : جريج�ني�س 

�شع�د  ال�شيخ  م�ؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة  الإمـــارات 

العامة  ال�شيا�شات  لبح�ث  القا�شمي  �شقر  بن 

للفن�ن  اخليمة  راأ�ــس  مهرجان  يف  اأخــرى  مــرة 

الب�شرية، اإن �شراكتنا مع امل�ؤ�ش�شة تعزز التفاهم 

وتعزز  البلدين،  بني  الثقايف  والتبادل  املتبادل 

راأ�س  يف  باحلياة  الناب�س  الإبــداعــي  القت�شاد 

اخليمة.

�شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ  م�ؤ�ش�شة  وتنظم 

الــدورة  العامة  ال�شيا�شات  لبح�ث  القا�شمي 

للفن�ن  اخليمة  ــس  راأ�ـ مهرجان  مــن  العا�شرة 

من  وبدعم  مــرجــان،  �شركة  برعاية  الب�شرية 

�شركاء حمليني مبن فيهم �شركة »�شتيفن روك«، 

وهيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�شادية /راكز/، 

وم�انئ راأ�س اخليمة، وهيئة راأ�س اخليمة لتنمية 

وهيئة   ، القاب�شة«  لل�شيافة  و«راك  ال�شياحة، 

راأ�س اخليمة للم�ا�شلت، وف�ك�س �شينما.
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حاكم راأ�س اخليمة يكرم ال�سري اأنتوين ت�سيثام

»بجائزة ال�سيخ �سعود العاملية لعلم املواد«

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكــد 

الأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

م�شتقبل  �شناعة  اأن  اخليمة،  راأ�س  حاكم 

وثيق  ب�شكل  يرتبط  للإن�شانية  اأفــ�ــشــل 

املتقدمة،  الــعــلــ�م  يف  ال�ــشــتــثــمــار  مبـــدى 

ومبدى القدرة على ت�ظيف نتائج الأبحاث 

اأهداف  خلدمة  فيها  العلمية  والدرا�شات 

التنمية امل�شتدامة يف �شتى املجالت.

جاء ذلك خلل تكرمي �شم�ه ، ال�شري 

ال�شيخ   « جائزة  بت�شليمه  ت�شيثام،  اأنت�ين 

تــقــديــرًا   ،« ــ�اد  ــ امل لعلم  الــعــاملــيــة  �ــشــعــ�د 

الكبرية يف هذا املجال، وذلك  لإ�شهاماته 

ور�شة   « لـــ  الــثــاين  الــيــ�م  فعاليات  �شمن 

»، بدورتها  املتقدمة  للم�اد  الدولية  العمل 

مركز   « ينظمها  والــتــي  ع�شرة،  الثالثة 

يف  املتقدمة«  للم�اد  اخليمة  راأ�س  اأبحاث 

فندق »والدورف اأ�شت�ريا« بالإمارة .

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  و�شهد 

حتت  خمت�شة  علمية  حما�شرة  اخليمة، 

اجلديدة؟«،  امل�اد  ُتكت�شف  كيف   « عن�ان 

اأ�شتاذ  ت�شيثام،  ــتــ�ين  اأن ال�شري  األــقــاهــا 

�شانتا  يف  كاليف�رنيا  جامعة  يف  الأبحاث 

الأمريكية،  املــتــحــدة  بــالــ�ليــات  ــارا  ــارب ب

ــز بــجــامــعــة  ــمــي ــر املــت ــ ــزائ ــ ــاذ ال ــ ــت ــ ــش ــ والأ�

الكيمياء  علماء  اأبــرز  واأحــد  �شنغاف�رة، 

العامل،  امل�اد« يف  »علم  املخت�شني مبجال 

ورئي�س »مركز اأبحاث راأ�س اخليمة للم�اد 

املتقدمة« منذ تاأ�شي�شه يف عام 2007 .

ال�ر�شة  هذه  اأهمية  على  �شم�ه  واأكــد 

التي تهدف اإىل تعزيز مكانة راأ�س اخليمة 

ودولة الإمارات حا�شنة للعلماء والأبحاث 

العلمية التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف اإيجاد 

التي  التحديات  ــرز  لأبـ م�شتدامة  حــلــ�ل 

ي�اجهها العامل.

واأ�شاد �شم�ه بدور هذا احلدث العلمي 

منذ  اخليمة  ــس  راأ� يف  تنظيمه  يتم  الــذي 

اأع�ام، يف ا�شتقطاب نخبة من اأبرز العلماء 

من�شة  على  ــ�اد«  امل »علم  يف  واملخت�شني 

واملعل�مات  الأفــكــار  اأهــم  ملناق�شة  واحــدة 

وت�شخري  الإن�شان،  حياة  بج�دة  للرتقاء 

ل�شناعة  العل�م  من  املتقدم  املجال  هذا 

يف  القادمة  للأجيال  ومزدهر  م�شرق  غٍد 

راأ�س اخليمة والإمارات والعامل اأجمع.

ــاء  ــن ــ�طــن واأب ودعـــا �ــشــمــ�ه �ــشــبــاب ال

ومن  ال�ر�شة  لل�شتفادة من هذه  الإمــارة 

م�ؤكدًا حر�شه  فيها،  التي تطرح  الأبحاث 

بتط�ير  الهتمام  م�ا�شلة  على  ال�شديد 

»علم امل�اد« الذي �شي�ؤثر ب�شكل كبري على 

حياة اأجيال امل�شتقبل.

للم�اد  الدولية  العمل  »ور�شة  وتهدف 

راأ�ــس  يف  عقدت  التي   ،»2022 املتقدمة 

اخليمة، يف الفرتة من 20 اإىل 22 فرباير، 

احلا�شلة  الــتــطــ�رات  اآخــر  مناق�شة  اإىل 

متتاز  التي  املتقدمة«،  ــ�اد  »املـ جمــال  يف 

بف�ائد علمية كبرية من �شاأنها حت�شني من� 

وازدهار خمتلف القطاعات احلي�ية.

العام  لهذا  دورتها  يف  ال�ر�شة  وت�شهد 

م�شاركة 22 عاملًا وباحثًا خمت�شًا مبختلف 

جمالت امل�اد املتقدمة، من بينهم عاملان 

حا�شلن على »جائزة ن�بل العاملية .
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حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة راأ�س اخليمة

التنفيذي  املجل�س  عقد 

لإمارة راأ�س اخليمـة اجتماعه 

 2022 لعام  الأول  العتيـــادي 

حممد  ال�شيــخ  �شم�  برئا�شة 

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن 

رئي�س  اخليمة  راأ�س  عهد  ويل 

املجل�س التنفيذي.

بعد  املجل�س  ا�ــشــتــعــر�ــس 

ــلـــى حمــ�ــشــر  ــة عـ ــادقـ املـــ�ـــشـ

من  جملة  ال�شابق  الجــتــمــاع 

مبتابعة  املرتبطة  امل��ش�عات 

القت�شادية،  التنمية  جه�د 

وم�شتجدات التح�ل احلك�مي 

املنظ�مة  وتــعــزيــز  الــرقــمــي، 

ــة  ــدام ــت ــش الــتــ�ــشــريــعــيــة، وال�

ــع  ــاري ــش ــ� ــة امل ــبــيــئــيــة وخـــطـ ال

املحلية  وال�شراكة  احلك�مية، 

ــات  ــ ــ�ي ــ والأول ــة،  ــ ــادي ــ الحت  -

روؤيــة  �ش�ء  يف  ال�شرتاتيجية 

.2030
التقرير  املجل�س  ناق�س  و 

�شري  حــ�ل  القت�شادية  اللجنة  مــن  املــقــدم 

وامل�شاكن  ال�شكان  تعداد  م�شروع  يف  العمل 

ــاآت واطـــلـــع عــلــى جــمــيــع اخلــطــ�ات  ــش ــ� ــن وامل

التح�شريية لإجناز هذا امل�شروع احلي�ي مبا 

يف ذلك ت�شكيل اللجنة العليا للتعداد واللجان 

الفنية املتخ�ش�شة.

واأكد املجل�س على �شرورة ت�شافر جه�د 

ح�شب  كل  التعداد  لإجنــاح  ال�شركاء  جميع 

اخت�شا�شه واإمكانياته، كما اطلع املجل�س على 

الدرا�شة اخلا�شة مب�ؤ�شرات تناف�شية الإمارة 

اجل�ائز  يف  امل�شاركة  تعزيز  يف  لت�ظيفها 

م�ؤ�شر  جمال  يف  وخا�شة  والإقليمية  املحلية 

ج�دة اله�اء واإدارة ومعاجلة النفايات.

ويف جمال عمل اللجنة ال�طنية لربنامج 

القيمة ال�طنية امل�شافة، اأحيط املجل�س علًما 

بالآثار القت�شادية املرتتبة على زيادة املحت�ى 

وامل�شرتيات  القت�شادية  الأن�شطة  يف  املحلي 

امل�شاركة  ومتطلبات  احلك�مية 

بتقدمي  ــه  ووجــ ــامــج،  ــربن ال يف 

تبني  ــ�ل  مــتــكــامــلــة حـ ــشـــة  درا�ـ

للقت�شاد  دعـــًمـــا  ــامــج  ــربن ال

املت��شطة  واملــ�ــشــاريــع  ال�طني 

وال�شغرية والت�طني.

وا�شتعر�س املجل�س التقرير 

ــحــ�ل  ــت ــن جلـــنـــة ال ــدم مــ ــ ــق ــ امل

خمتلف  حــ�ل  والــذكــي  الرقمي 

ــتـــحـــ�ل مــــن حــيــث  ــــب الـ ــ�ان جــ

اخلـــدمـــات الــرقــمــيــة والــذكــيــة 

ــة املــتــعــامــل مع  وحتــ�ــشــني رحــل

اأمــن  وتعزيز  اخلــدمــات،  هــذه 

ــ�مــات مـــن خـــلل مــركــز  ــل املــع

بالتن�شيق  الأمــنــيــة  العمليات 

ال�شرتاتيجيني،  ال�شركاء  مــع 

ــة حــكــ�مــة راأ�ـــس  ــ�اب وتــطــ�يــر ب

اأرقى  وفق  الإلكرتونية  اخليمة 

اأف�شل  وتبني  التقنية  املعايري 

املمار�شات يف العر�س واملحت�ى 

والت�شفح، كما مت الطلع على 

ن�شخة  حتــديــث  يف  العمل  تــقــدم 

احل��شبة  نظام  اإىل  والنتقال  ال�شاب  نظام 

تبني  لتعزيز  املبذولة  واجلــهــ�د  ال�شحابية 

التقنيات احلديثة، واأكد املجل�س على �شرورة 

رقمية  حك�مة  اإىل  لل��ش�ل  اجله�د  تكثيف 

احلياة  بــجــ�دة  ــقــاء  والرت عاملية  بتناف�شية 

الرقمية.

الت�شريعية  املنظ�مة  تط�ير  اإطـــار  ويف 

�شع�د بن  ال�شيخ  ال�شم�  اأ�شدر �شاحب 

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

ت�شكيل  اإعـــادة  ب�شاأن  قـــرارًا  اخليمة  راأ�ــس 

احلــمــراء  ــرة  ــزي اجل ــادي  نـ اإدارة  جمل�س 

بن  حمد  �شيف  برئا�شة  الريا�شي  الثقايف 

ق�شيب الزعابي.

و ن�س القرار رقم 2 ل�شنة 2022 على 

اأن ي�شم املجل�س يف ع�ش�يته كًل من علي 

و  للرئي�س  نائبًا  الزعابي  الغزايل  حممد 

ال�شام�شي  عمران  بن  ي��شف  عبدالنا�شر 

و�شلطان ي��شف بن �شيفان الزعابي و اأحمد 

حممد �شعيد العلكيم الزعابي وح�شن حمد 

ح�شن بن جا�شم الزعابي و الدكت�ر ابراهيم 

اجلمايل على اأن يختار جمل�س الإدارة من 

الإداريــة  املنا�شب  ي�شغل  من  اأع�شائه  بني 

والفنية اللزمة و اأن يعقد اجتماعاته بناًء 

على طلب الرئي�س كلما راأى ذلك منا�شبًا.

على  الإ�شراف  الإدارة  جمل�س  ويت�ىل 

على  وامل�شادقة  ون�شاطاته  النادي  اإدارة 

تقاريره  ويرفع  ال�شن�ية  الــنــادي  ميزانية 

مدته  تك�ن  اأن  على  العهد  ويل  �شم�  اإىل 

ويعمل  تاريخه  من  اعتبارًا  �شن�ات  ثــلث 

بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه و ين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

حاكم راأ�س اخليمة ي�سدر قراراً باإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة نادي اجلزيرة احلمراء
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وتعزيز البنية القان�نية يف الإمارة، اطلع 

الت�شريعية  اللجنة  تقرير  على  املجل�س 

ــ�ــشــريــعــات  ــت ال ا�ـــشـــتـــعـــرا�ـــس  حـــيـــث مت 

عام  خلل  اإ�شدارها  مت  التي  والق�انني 

ال�شت�شارات  جمم�عة  وكــذلــك   2021
تقدميها،  مت  التي  والقان�نية  الت�شريعية 

�شاملة  مراجعة  بــاإجــراء  املجل�س  ووجــه 

للت�شريعات املحلية على �ش�ء التعديلت 

بها  العمل  مت  التي  الحتادية  الت�شريعية 

ي�شتجد  قــد  ومــا   2022 عــام  بــدايــة  يف 

وال�شتمرار يف جه�د حتديث الت�شريعات 

امل�شتقبلية  والتحديات  التغريات  مل�اكبة 

�شمن روؤية ا�شتباقية ت�شت�شرف امل�شتقبل، 

رقم  القان�ن  تعديل  على  املجل�س  ووافــق 

/7/ ل�شنة 2012 يف �شاأن اإن�شاء املجل�س 

جــداول  اعتماد  يخ�س  فيما  التنفيذي 

الر�ش�م والغرامات.

ت�شريع  ــداد  اإعـ على  املجل�س  ووافـــق 

يف  املــركــبــات  مــ�اقــف  لتنظيم  متكامل 

ــارة يف �ــشــ�ء تــنــامــي احلــاجــة اإىل  ــ الإمـ

تخطيط امل�اقف العامة وت�شميمها واإن�شائها 

ت�شمن  ب�ش�رة  عليها  والإ�ــشــراف  واإدارتــهــا 

ت�فر معايري الأمن وال�شلمة، وح�شن تقدمي 

الن�شق احل�شاري  وتعزيز  للجمه�ر،  اخلدمة 

ــرة اخلــدمــات  دائـ تكليف  وقــد مت  ــارة،  ــلإم ل

العامة بالإ�شراف على املنظ�مة.

اطلع  البيئية،  ال�ــشــتــدامــة  جمـــال  ويف 

اخليمة  راأ�ــس  »مــبــادرة  مقرتح  على  املجل�س 

ا�شتخدام  من  للحد  البل�شتيك«  من  خالية 

ال�شتخدام  اأحــاديــة  البل�شتيكية  الأكيا�س 

وذلـــك حلــمــايــة املــجــتــمــع و�ــشــحــة الإنــ�ــشــان 

ــار املــ�اد  والــكــائــنــات احلــيــة الأخـــرى مــن اآثـ

مرحلية  ا�ــشــرتاتــيــجــيــة  وفـــق  البل�شتيكية 

دائــرة  تكليف  مت  وقــد  التطبيق،  يف  تــتــدرج 

لإعداد  املعنية  بالتن�شيق مع اجلهات  البلدية 

املــبــادرة  اإدارة  كيفية  حــ�ل  متكامل  ت�ش�ر 

بعد الطلع وال�شرت�شاد باأف�شل املمار�شات 

والتجارب املحلية والعاملية.

العلمة  برنامج  على  املجل�س  وافق  كما 

البيئية ا�شرت�شاًدا باأف�شل املمار�شات يف هذا 

املجال، حيث حتدد العلمة البيئية املنتجات 

على  ممكن  تاأثري  باأقل  تط�يرها  يتم  التي 

البيئية  الآثار  وذلك من خلل خف�س  البيئة 

و�شع  مع  الإنــتــاج  مراحل  جميع  يف  ال�شلبية 

عدد من الأبعاد البيئية يف العتبار مثل املياه 

التنظيم  حماية  بغر�س  والنفايات  والــهــ�اء 

البيئي وا�شتدامة امل�ارد الطبيعية.

متكاملة  ــة  درا�ــش على  املجل�س  وافـــق  و 

لتنظيم تربية احلي�انات واملناحل يف الإمارة، 

ــراعــي اجلــ�انــب  وتــطــ�يــر نــظــام مــتــكــامــل ي

القت�شادية والجتماعية واحل�شرية يف هذا 

الإطار.

وا�ــشــتــعــر�ــس املــجــلــ�ــس خــطــة الأهــــداف 

احلك�مية  للجهات  ال�شرتاتيجية  وامل�ؤ�شرات 

وم�شتجدات  واأول�يات   2030 روؤيــة  �ش�ء  يف 

ال�شرتاتيجي  العمل  خطة  اأقر  حيث  العمل، 

ــلأداء  ل ُمــ�ّجــًهــا  �شتك�ن  والــتــي   2022 لعام 

اخلطط  و�شع  اأهمية  على  واأكـــد  امل�ؤ�ش�شي 

لتحقيق  الـــلزمـــة  ــادرات  ــ ــب ــ وامل الــتــنــفــيــذيــة 

امل�شتهدفات واملخرجات املحددة مبا ي�شاهم 

يف تــعــزيــز مــ�ــشــرية الــتــنــمــيــة القــتــ�ــشــاديــة 

اأن  وعلى  البيئية،  وال�شتدامة  والجتماعية 

يتم ر�شد هذه امل�ؤ�شرات ومتابعتها من خلل 

نظام اإدارة الأداء املعم�ل به لدى احلك�مة.

واطـــلـــع املــجــلــ�ــس عــلــى خــطــة املــ�ــشــاريــع 

الــقــطــاعــات  يف   2022 لـــعـــام  ــة  احلــكــ�مــي

ــشـــ�ء الـــروؤيـــة  ــفــة يف �ـ ــل احلــكــ�مــيــة املــخــت

بتنفيذ  وجــه  حيث  لــلإمــارة،  ال�شرتاتيجية 

املــمــار�ــشــات يف  اأفــ�ــشــل  ــق  وف امل�شاريع  هــذه 

ي�شمن حتقيق  امل�شاريع واحل�كمة مبا  اإدارة 

املخرجات املاأم�لة وي�شاهم يف دعم متطلبات 

ــارة  الإم تناف�شية  وتعزيز  اخلــدمــات  تقدمي 

وحت�شني ج�دة احلياة فيها.

الحتادية  املحلية  ال�شراكة  جمــال  ويف 

من  احل�شانات  اإعــفــاء  على  املجل�س  وافــق 

مب�جب  حمليًّا  املقررة  والغرامات  الر�ش�م 

من  الــفــرتة  مــن  فيها  ال�شارية  الت�شريعات 

 2022 اأغ�شط�س   31 وحتى   2022 يناير   1
ــ�زراء  ــ ال وذلـــك متــا�ــشــًيــا مــع قـــرار جمل�س 

امل�قر يف هذا ال�شاأن، كما اطلع املجل�س على 

وال�شباب  الثقافة  وزارة  من  امل�جه  اخلطاب 

املبدعة  املدن  ل�شبكة  الن�شمام  اقرتاح  ح�ل 

الي�ن�شك�  مبنظمة  املرتبطة   2023 لــعــام 

والتي تربز اأهم املدن يف العامل التي اعتمدت 

والإبداعية،  الثقافية  وال�شناعات  الإبـــداع 

احل�شرية  تنميتها  مق�مات  اأهــم  وجعلتها 

درا�شة  بــاإعــداد  املجل�س  ووجــه  امل�شتدامة، 

جمال  �شمن  امل�شاركة  اأبعاد  جلميع  �شاملة 

احلرف والفن�ن ال�شعبية.



 العدد: 538 - 03 / 2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

18

األخبار

m u n r a k a e

 �سقر بن �سعود ي�سهد املرحلة اخلام�سة لـ »�سباق طواف الإمارات 2022« براأ�س اخليمة

ال�شيخ �شقر بن �شع�د بن �شقر  �شهد 

القا�شمي الي�م انطلق املرحلة اخلام�شة لـ 

»�شباق ط�اف الإمارات 2022« للدراجات 

راأ�س  يف  الق�ا�شم  ك�رني�س  على  اله�ائية، 

اخليمة.

على  �شع�د  بــن  �شقر  ال�شيخ  اأثــنــى  و 

ال�شباق  يف  امل�شاركني  الدراجني 

العاملي ال�حيد يف منطقة ال�شرق 

اجل�لة  ميثل  الـــذي  و  ــط  ــش الأو�

م��شم  لــ�ــشــبــاقــات  الفــتــتــاحــيــة 

الحتـــاد  اأجــنــدة  �شمن   2022
الدويل للدراجات اله�ائية.

الر�شيدة  القيادة  اأن  اأكــد  و 

اهتمامًا  ت�يل  الإمــارات  دولة  يف 

على  وحتر�س  بالريا�شة،  خا�شًا 

احلي�ي  القطاع  بهذا  ــقــاء  الرت

للتلقي  ــرًا  ــش جــ� يــ�ــشــكــل  ــذي  ــ ال

بامل�اهب  الهتمام  و  الأمم  بني 

والكفاءات ال�طنية وتط�يرها يف 

الريا�شة  تك�ن  اأن  و  املجال  هذا 

الي�مية  احلياة  ثقافة  من  جــزءًا 

املجتمع،  �ــشــرائــح  خمتلف  ــدى  ل

احلدث  هــذا  اأهمية  اإىل  م�شريًا 

تــعــزيــز مــكــانــة  الـــريـــا�ـــشـــي يف 

متميزة  وجهة  الإمـــارة  و  الدولة 

ال�شباقات  وتنظيم  ل�شت�شافة 
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غرامات مالية حلفر الآبار دون ترخي�س يف راأ�س اخليمة

ــت دائــــرة  ــر�ــش ف

اخليمة  ــس  راأ�ـ بلدية 

ب�شاأن  مالية  غرامات 

اجل�فية  الآبــار  حفر 

ــس،  ــ�ـ ــيـ ــرخـ تـ دون 

وتــ�ــشــمــل الــ�ــشــركــات 

والأفــــــــــــــراد، حــيــث 

راأ�ــس  بلدية  با�شرت 

اخليمة بح�شر الآبار 

املناطق  يف  املهج�رة 

الـــــ�اقـــــعـــــة خــــــارج 

ــات، و  ــكــي ــل حــــدود امل

املهملة  ــار  الآب ح�شر 

ــ�لت  ــن طـــريـــق جـ عـ

التفتي�شية  املراقبني 

وبلغات املتعاملني. 

واأو�شحت  اأن الإجراءات التي تتخذها 

تت�شمن  البلغات،  من  الن�ع  هذا  حيال 

والت�ا�شل  حالته،  واإثبات  امل�قع،  معاينة 

مع اأ�شحاب العلقة لردم البئر  ويف حال 

بالتن�شيق  البلدية  تبادر  اللــتــزام،  عــدم 

عملية  لتنفيذ  العامة  اخلدمات  دائرة  مع 

الردم. واإن  الدائرة قامت بح�شر  الآبار 

وردم  الزراعية،  املناطق  �شمن  املهج�رة 

على  العمل  تــ�ا�ــشــل  فيما   ، منها  بع�س 

ح�شر الآبار املتبقية.

واأكدت دائرة البلدية باأنه �شيتم  فر�س 

حتفر  التي  ال�شركات  على  مالية  غرامة 

املياه اجل�فية، من دون ترخي�س، ل  اآبار 

 10 على  تزيد  ول  درهــم   5000 عن  تقل 

اآلف درهم، وعلى الأفراد املخالفني ما ل 

 1000 يزيد على  ول  300 درهم  يقل عن 

درهم.

ال�شركات  اأن  اإىل  الــدائــرة   واأ�ــشــارت 

من  ــارًا  ــ اآب يحفرون  الــذيــن  والأ�ــشــخــا�ــس 

بي�تهم،  يف  اأو  ملزارعهم  ترخي�س  دون 

ي�شتنزف�ن املياه اجل�فية ويحدث�ن خلًل يف 

ت�ازن الطبيعة، مما يرتتب عليه زيادة يف 

ن�شبة مل�حة املياه، وتغري ن�عيتها، مطالبة 

باملتطلبات،  بالتقيد  والأفـــراد  ال�شركات 

واللتزام با�شرتاطات حفر الآبار.

والأحداث العاملية.

وقد انطلقت املرحلة اخلام�شة 

الق�ا�شم  كــ�رنــيــ�ــس  مــن  لل�شباق 

ــرورًا مبعامل  ــ بـــراأ�ـــس اخلــيــمــة، مـ

ــراج  ــ الإمـــــــارة، مـــن �ــشــمــنــهــا »اأبـ

اأول   - ال�ش�يدي«  و«لآلــئ  جلفار«، 

م�شروع لزراعة الل�ؤل�ؤ يف املنطقة - 

و�ش�ًل اإىل قلعة »�شاية« التاريخية، 

ليتجه ال�شباق بعد ذلك نح� اإمارة 

ال�شحراء  عــرب  ثــم  القي�ين،  اأم 

الأخــرية  املحطة  اأخــرى حتى  مرة 

يف »جزيرة املرجان«، وبذلك يك�ن 

 182 لـــ  امــتــدت  م�شافة  قطع  قــد 

كيل�مرتًا 
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بلدية راأ�س اخليمة تنظم مبادرة بعنوان » �سحتك يف غذائك «

نظم مكتب الت�شال امل�ؤ�ش�شي بدائرة 

بلدية راأ�س اخليمة مبادرة بعن�ان »�شحتك 

يف غذائك » ا�شتهدفت م�ظفي وم�ظفات 

هذه  خلل  من  التعاون  مت  حيث  الدائرة 

 »Green apple « املبادرة مع م�ؤ�ش�شة

املــبــادرة  وت�شمنت   ، ال�شحية  لل�جبات 

حما�شرة ت�ع�ية قدمتها الدكت�رة �شم�شة 

اأن  اأهمية   اإىل  تطرقت  حيث   ، البل��شي 

ج�شمه  باحتياجات  واعــيــًا  الــفــرد  يــكــ�ن 

للم�اد الغذائية والكميات املنا�شبة ون�عية 

وقــدمــت   ، ذلـــك  مــعــرفــة  وكيفية  ــذاء  ــغ ال

ال�شحية  الأغــذيــة  حــ�ل  هــامــة  ن�شائح 

بني  نقا�س  جــرى  املــحــا�ــشــرة   نهاية  ويف 

رة ح�ل النقاط التي مت  امل�ظفني واملحا�شِ

التطرق اإليها ومت الرد على ال�شتف�شارات 

�شمن  املبادرة  هذه  وتاأتي   ، طرحت  التي 

راأ�س  بلدية  دائرة  حتر�س  التي  املبادرات 

لدى  ال�عي  لزيادة  تنظيمها  على  اخليمة 

ــة  ــاول الأغــذي ــن املــ�ظــفــني حـــ�ل اأهــمــيــة ت

ال�شحية .
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

�شمن ال�شروط التالية:

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

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذكور  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعالن  يتم  و�شوف   

من املجلة.

الربيد  اجلوال،  رقم  الثالثي،  )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 

�شهرية تن�شر يف جملة بلدية راأ�س اخليمة 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 
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)

• ما هي احل�شرة الوحيدة التي اأمر الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم بقتلها؟

» 538 «

Congratulations to Mr. :Mahmud ibrahim

the winner of the past month's contest )537(.

مربوك لالأخ :  حممود اإبراهيم

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد )537(



ة وكرامة الإ�سالُم دين متكني وعزَّ

لـف�سيلة ال�سيخ د. اأحمد بن مبارك املزروعي

من �سبكة بينونة للعلوم ال�سرعية

عب يف قلوب �لَّذين كفرو�، و�أذلَّهم، كما قال   فاهلل �ألقى �لرُّ

تعاىل:

ِ َما 
َّ

�ْشَرُكو� ِباهلل
َ
ا �أ ْعَب ِبَ ِذيَن َكَفُرو� �لرُّ  {�َشُنْلِقي يِف ُقُلوِب �لَّ

ارُ وَبِئْ�سَ مَثْوَى �لظَّالِِنيَ})1(. لْ بِهِ �شُلْطَاناً وَمَاأْوَ�هُمُ �لنَّ
ِّ
لَْ يُنَز

وما حلَّ  �لنَّ�شري  بني  يهود  تعاىل- عن حال   – و�أخرب �هلل 

عليهم من �لهو�ن فقال: 

ْهِل �ْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم 
َ
ِذيَن َكَفُرو� ِمْن �أ ْخَرَج �لَّ

َ
{ُهَو �لَِّذي �أ

َماِنَعُتُهْم  ��ُه��ْم  نَّ
َ
�أ ��و�  َوَظ��نُّ َيْخُرُجو�  ْن 

َ
�أ َظَنْنُتْم  َما  �ْشِر  �ْلَ ِل  وَّ

َ
ِلأ

َوَقَذَف  َيْحَت�ِشُبو�  َلْ  َحْيُث  ِمْن   
ُ َّ
�هلل َتاُهُم 

َ
َفاأ  ِ

َّ
�هلل ِمَن  وُنُهْم  ُح�شُ

�ْلُوؤِْمِننَي  ْي��ِدي 
َ
َو�أ ْيِديِهْم 

َ
ِباأ ُبُيوَتُهْم  ُيْخِرُبوَن  ْعَب  �لرُّ ُقُلوِبِهُم  يِف 

اِر})2(. ْب�شَ
َ
وِل �ْلأ

ُ
و� َيا �أ َفاْعَترِبُ

ثم �أخرب-تعاىل-عن خوفهم وت�شتتهم و�شعفهم فقال: 

ْو ِمْن َوَر�ِء ُجُدٍر 
َ
َنٍة �أ �شَّ {َل ُيَقاِتُلوَنُكْم َجِميًعا �إِلَّ يِف ُقًرى ُمَ

ُهْم  نَّ
َ
�َشُبُهْم َجِميًعا َوُقُلوُبُهْم �َشتَّى َذِلَك ِباأ �ُشُهْم َبْيَنُهْم �َشِديٌد َتْ

ْ
َباأ

قَوْمٌ لَ يَعْقِلُونَ})3(.

و�أخرب تعاىل عن عد�وة �ليهود و�لنَّ�شارى لبع�شهم �لبع�س، 

و�نت�شار �لبغ�شاء فيما بينهم، فقال: 

ا  ِبَ َوُلِعُنوْ�  ْيِديِهْم 
َ
�أ ُغلَّْت  َمْغُلوَلٌة   ِ

ّ
�هلل َيُد  �ْلَيُهوُد  {َوَقاَلِت 

ْنُهم  َقاُلوْ� َبْل َيَد�ُه َمْب�ُشوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َي�َشاآُء َوَلَيِزيَدنَّ َكِثريً� مَّ

�ْلَعَد�َوَة  َبْيَنُهُم  ْلَقْيَنا 
َ
َو�أ َوُكْفًر�  ُطْغَياًنا  ربَك  ِمن  �إَِلْيَك  نِزَل 

ُ
�أ اآ  مَّ

 
ُ ّ
َها �هلل

َ
ْطَفاأ

َ
ْلَحْرِب �أ ْوَقُدوْ� َنارً� لَّ

َ
 �ْلِقَياَمِة ُكلََّماآ �أ

ِ
ىَلَ َيْوم اآَء �إِ َو�ْلَبْغ�شَ

 َل ُيِحبُّ �ْلُْف�ِشِديَن})4(.
ُ ّ
َوَي�ْشَعْوَن يِف �لأْر�ِس َف�َشادً� َو�هلل

لفٍة و�جتماٍع، وقد كان �لنا�س يف غريه من 
ُ
ٍة ومتكنٍي، و�أمٍن وقوٍة، و�أ دين �لإ�شالم ديُن عزَّ

غار، وجاهلية عمياء. �لأديان يف تفرق و�شتات، وكانت �لعرب قبله يف ذلَّة و�شَ
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وقال يف �لنَّ�شارى:

َفَن�ُشوْ�  ِميَثاَقُهْم  َخْذَنا 
َ
�أ اَرَى  َن�شَ ��ا  �إِنَّ َقاُلوْ�  ِذيَن  �لَّ {َوِم��َن 

 
ِ
اآَء �إِىَلَ َيْوم ْغَرْيَنا َبْيَنُهُم �ْلَعَد�َوَة َو�ْلَبْغ�شَ

َ
ا ُذِكُروْ� ِبِه َفاأ َّ ا مَّ َحظًّ

ئُهُمُ �هللُّ بَِا كَانُو�ْ يَ�شْنَعُونَ})5(.
ِّ
�لْقِيَامَةِ وَ�شَوْفَ يُنَب

 َعَلْيِه َو�َشلََّم- عن ُذلِّ من خالف 
ُ َّ
لَّى �هلل -�شَ بيُّ وقد �أخرب �لنَّ

َقاَل  َق��اَل:  عنهما-  �هلل  ُعَمَر-ر�شي  �ْبِن  فَعِن  و�شغاِره،  �أم��َره 

َغاُر  َو�ل�شَّ لُّ  �لذُّ “ َوُجِعَل  َو�َشلََّم-:  َعَلْيِه   
ُ َّ
�هلل لَّى  -�شَ  ِ

َّ
�هلل َر�ُشوُل 

هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ “)6(.
َّ
عَلَى مَنْ خَالَفَ �أَمْرِي، وَمَنْ تَ�شَب

و�لتَّمكني،  ِة  ب��ال��ع��زَّ �هلل  ف��وع��ده��م  �لإ���ش��الم  �أه���ُل  ����ا  و�أمَّ

كما  بدينهم،  مت�شكو�  �إذ�  و�لقوة،  و�لجتماع  و�ل�شتخالف، 

قال تعاىل: 

��اِت  ��اِلَ ��ِذي��َن �آَم��ُن��و� ِم��ْن��ُك��ْم َوَع��ِم��ُل��و� �ل�����شَّ  �لَّ
ُ َّ
{َوَع���َد �هلل

َنَّ  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ ْر�ِس َكَما ��ْشَتْخَلَف �لَّ
َ
ُهْم يِف �لأ َلَي�ْشَتْخِلَفنَّ

ْمنًا 
َ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم �أ َلنَّ ى َلُهْم َوَلُيَبدِّ َلُهْم ِديَنُهُم �لَِّذي �ْرَت�شَ

يَعْبُدُونَنِي ل يُ�شْرِكُونَ بِي �شَيْئاً})7(، 

وقال تعاىل: 

ل  �ْلَُناِفِقنَي  َوَل��ِك��نَّ  َوِلْلُموؤِْمِننَي  ��وِل��ِه  َوِل��َر���شُ ُة  �ْل��ِع��زَّ  ِ
َّ

{َوهلِل

يَعْلَمُونَ})8(.

�لإ�شالم  �أه��ل  ��لَّ��م-�أن  َو���شَ َعَلْيِه   
ُ َّ
�هلل لَّى  -�شَ �لنبّي  وب��نّي 

ِبي 
َ
�أ فَعْن  �إميان،  من  عندهم  ما  ب�شبب  كالبنيان،  متما�شكني 

�ْلُوؤِْمَن  “�إِنَّ  َق��اَل-:  َو�َشلََّم  َعَلْيِه   
ُ َّ
�هلل لَّى  -�شَ ِبيِّ  �لنَّ َعْن  ُمو�َشى 

.)9(“ كَ �أَ�شَابِعَهُ
َّ
 بَعْ�شُهُ بَعْ�شًا، وَ�شَب

ُّ
لِلْمُوؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَ�شُد

فتاأمْل حال �لأمم بال �إ�شالم كيف كانت يف جاهلية و�شر، 

ق و�شتات، وعد�وة وبغ�شاء، و�نظر �إىل حال �لعرب قبل  وتفرُّ

قيمة  لهم  تكن  و�لهو�ن حتى ل  لُّ  �لذُّ �أ�شابهم  �لإ�شالم كيف 

�لأنام -�شلى �هلل  �أر�شل �هلل -تعاىل- �شيد  ا  فلمَّ �لأن��ام،  بني 

عليه و�شلم- ودخل منهم من دخل يف �لإ�شالم من �ل�شحابة 

ن لهم يف  �لكر�م -ر�شي �هلل عنهم-، رفع �هلل ذكرهم، ومكَّ

قلوب عدوهم، فال  �لهابة يف  و�ألقى  كلمتهم،  �لأر���س، وجمع 

�إل بالتَّم�شك بدين  ة لنا ول متكني، ول قوة لنا ول تر�بط  عزَّ

�لإ�شالم، وقد �شدق �لفاروق عمر -ر�شي �هلل عنه-حني قال: 

نا �هلل بالإ�شالم، فلن نبتغي �لعزَّ بغريه“)10(. ا قوم �أعزَّ “�إنَّ
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ان��ط��اق��ًا م��ن ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ت��ق��ول اإن ب��ن��اء الإن�����س��ان هو 

ال�سمانة الأهم  اأية تنمية م�ستدامة وحقيقية وهو  الأ�سا�س يف 

من  وغريها  والقت�ساد  والثقافة  والأخ��اق  املجتمع  ل�سامة 

بناء  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  رك��زت  اجل��وان��ب، 

واٍع  اإنتاج جيل  بهدف  ال�سليم،  بال�سكل  بها  والعتناء  الطفولة 

معافى من الأمرا�س �سليم الذهنية قادر على الإبداع والتفاعل 

وامل�ساركة يف عملية البناء التي تتطلب ت�سافر جهود جميع اأبناء 

املجتمع. وقد اأخذت الطفولة مكانًا رفيعًا يف اهتمامات الدولة 

الأ����س���رة  ج���ان���ب  اإىل 

اإعداد  والأهم يف عملية  الأوىل  الجتماعية  تعترب اخللية  التي 

يف  وه��ام  مميز  مكان  للطفولة  ك��ان  فدائمًا  اجل��دي��د.  اجليل 

املتحدة.  العربية  الإمارات  لدولة  والقانوين  املوؤ�س�ساتي  البناء 

العناية  توجب  ن�سو�سًا  الد�ستور  �سّم  الحت���اد  قيام  ومنذ 

اأ�سا�س  الأ�سرة هي  اأن  اإىل قاعدة  ا�ستنادًا  والطفولة  بالأمومة 

ال�ساأن  هذا  يف  القوان��ني  من  العديد  اأ�س����درت  وقد  املجتمع، 

حتمي حقوق الطفل وت�سمن له الرعاية الازمة، كما �سادقت 

 1997 عام  الطفل  حلقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  الدولة 

ال�سليمة  الطفولة  ل�سمان  الأ�سا�سية  امل��ب��ادىء  تت�سمن  التي 

حلماية  القوانني  من  العديد  ال��دول��ة  اأ���س��درت  كما  عامليًا. 

بالب�سر وقانون  الأطفال مثل قانون مكافحة الجتار 

الأطفال جمهويل الن�سب، كما اأ�س�ست جملة 

والتنظيمية  الت�سريعية  القواعد  من 

امل���ت���ط���ورة ب���ه���دف ح��م��اي��ة 

م��ن خماطر  الأط���ف���ال 

العنكبوتية  ال�����س��ب��ك��ة 

وال��ف�����س��اء ال��رق��م��ي، 

درجات  اأعلى  وتوفري 

ال������رع������اي������ة، ك��م��ا 

الت�سريعات  �سنت 

وال���������ق���������وان���������ني 

التي  ال�����س��اب��ط��ة، 

ت���ك���ف���ل اح������رام 
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هيفاء عزوز

الطفولة يف الإمارات.. 

بناء الإن�سان �سمانة التنمية امل�ستدامة للوطن



احلقوق واحلريات الأ�سا�سية يف اإطار دولة القانون واملوؤ�س�سات، 

تعزيز  اإىل  الرامية  وتوجهاتها  ا�سراتيجياتها  مع  ان�سجامًا 

و�سون حقوق اجلميع.

ت�سرح  التي  التوعوية  امل��ب��ادرات  من  الكثري  الدولة  تتبنى 

اأهمية حقوق الطفل وتربيته وتوفري البيئة املنا�سبة له من اأجل 

الإبداع والتعبري عن الراأي وممار�سة احلياة الطبيعية ال�سليمة 

الوطن  منها  ي�ستفيد  متوازنة  �سخ�سية  امل�ستقبل  يف  يكون  كي 

املنا�سبات  وظفت  وقد  والخت�سا�سات.  املجالت  خمتلف  يف 

املحلية والعاملية يف تر�سيخ القيم واملبادئ الأ�سيلة، التي حترم 

يعي�سون طفرة  الذين  الأطفال  ل�سيما  الأف��راد  وت�سون حقوق 

الإلكروين  الف�ساء  يتيحها  التي  املتعددة  اخليارات  فر�ستها 

مبختلف حتدياته وخماطره.

لقد حددت الإمارات العربية املتحدة يوم اخلام�س ع�سر من 

اآذار كيوم للطفل الإماراتي، ويف هذه املنا�سبة تقام الكثري من 
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الفعاليات واحلمات وبرامج التوعية التي تركز على الطفولة 

واأهميتها يف املجتمع وتوؤكد حت�سني الأبناء من خماطر الإنرنت 

ودور الأ�سرة يف التن�سئة واإحكام الرقابة الوقائية والتوجيه كونها 

وامل�ساهمة  الرقمي،  الواقع  خماطر  من  الأبناء  حلماية  و�سيلة 

ب�سكل فاعل يف اجتثاث كل اأ�سكال الإ�ساءة التي قد يتعر�سون 

لها، فالإمارات اأول بلد عربي ين�سم اإىل اتفاقية حماية الطفل 

من اجلرائم ال�سيربانية عام 2001. ويف عام 2015 ا�ست�سافت 

اإىل  اأف�ست  التي  ل�»ويربوتكت«،  الثانية  العاملية  القمة  الدولة  

اإبرام اتفاق احلكومات واملنظمات على اإن�ساء ا�ستجابة وطنية 

من�سقة لا�ستغال اجلن�سي لاأطفال على الإنرنت، ف�سًا عن 

»يف.جي.تي.«  الفرا�سية  العاملية  القوة  موؤمتر  يف  م�ساركتها 

و�سركاء  القانون  اإن��ف��اذ  وك��الت  من  لعدد  ال��دويل  التحالف 

جميع  يف  الأطفال  مئات  اإنقاذ  يف  اأ�سهموا  الذين  ال�سناعة، 

وحماكمة  الإنرنت  عرب  الأطفال  ا�ستغال  من  العامل  اأنحاء 

مئات املجرمني منذ عام 2003.

انطاقًا من هذه القواعد ال�سليمة يف تن�سئة الطفل وتهيئته 

ت�سهدها  التي  امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  يف  بفعالية  للم�ساركة 

للطفل  الإم��ارات��ي  ال��ربمل��ان  امل��ج��الت، عقد  ال��دول��ة يف جميع 

تزامن  وقد  الأول  الت�سريعي  للف�سل  الأوىل  الفتتاحية  جل�سته 

مع احتفالت الدولة بيوم الطفل الإماراتي وذلك حتت رعاية 

الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  من  كرمية 

والطفولة،  لاأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام،  الن�سائي 

الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية. كما ا�ست�ساف املجل�س 

الوطني الحتادي، اجتماعات الربملان الإماراتي للطفل، الذي 

الإجراءات  اإطار  افرا�سيًا، يف  الأوىل  الإجرائية  عقد جل�سته 

تنفيذًا  وذلك  »كورونا«،  مع جائحة  للتعامل  املتبعة  الحرازية 

واملجل�س  الحت���ادي،  الوطني  املجل�س  بني  املربمة  لاتفاقية 

الأعلى لاأمومة والطفولة، باإن�ساء اأول برملان اإمارتي للطفل.

ت��ت��وف��ر يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات املعنية 

الفئة،  لهذه  الأ�سا�سية  اخلدمات  وتقدمي  املبكرة  بالطفولة 

ومنها هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة، وتتوىل البناء والإ�سراف 

الركيز  الإمارة مع  املبكرة يف  للطفولة  على منظومة متكاملة 

على قطاعات رئي�سية هي: ال�سحة والتغذية، وحماية الطفل، 

فالطفولة  امل��ب��ك��ران.  وال��رع��اي��ة  والتعليم  الأ���س��ري،  وال��دع��م 

املبكرة تعني الفرة من بداية احلمل حتى �سن الثامنة، وتهتم 

املبكرة  للطفولة  �ساملة  ا�سراتيجيات  بو�سع  خالها  الهيئة 

بالطفولة  املتعلقة  والربامج  ال�سيا�سات  ومراجعة  الإم��ارة،  يف 

املعنية،  اجلهات  مع  بالتن�سيق  وتقييمها  الإم���ارة  يف  املبكرة 

املتعلقة  والأنظمة  وال�سيا�سات  الت�سريعات  اقراح  اإىل  اإ�سافة 

التنفيذي  املجل�س  قبل  من  لاعتماد  ورفعها  املبكرة  بالطفولة 

التي  وال�سركات  اجل��ه��ات  م��ع  التفاقيات  واإب���رام  لأب��وظ��ب��ي، 

اإعداد  واأي�سًا  الإمارة وخارجها،  املبكرة داخل  بالطفولة  تعني 

املبكرة  الطفولة  جمال  يف  املتخ�س�سة  والدرا�سات  البحوث 

والعاملية  والإقليمية  املحلية  املمار�سات  اأف�سل  على  والط��اع 
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هيئة  تاأ�س�ست  املجال.  يف  والتو�سيات  احللول  اأف�سل  واق��راح 

م�ستقلة  حكومية  كجهة   ،2019 عام  املبكرة  للطفولة  اأبوظبي 

تتبع املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.

منو  لتطوير  دب��ي  مركز  بالطفولة،  املهتمة  امل��راك��ز  م��ن 

خمتلف  مع  بالتعاون  املبكر  التدخل  خدمات  ويوفر  الطفل، 

اأ�سحاب  من  الأطفال  و�سول  ل�سمان  املجتمع   يف  املوؤ�س�سات 

الهمم من الولدة حتى العام ال�ساد�س من عمرهم اإىل خدمات 

الأ���س��رة  متكني  على  احل��ر���س  م��ع  ومتكاملة،  �ساملة  ت��دخ��ل 

كعن�سر اأ�سا�سي وحموري يف حياة الطفل، ويف دعمه للو�سول 

كاإطار  الطبيعية  البيئة  على  والركيز  اإمكانياته  اأق�سى  اإىل 

ي�سمن  مّما  الطفل  لدى  النمائية  املهارات  تطوير  و  للتدخل 

املوؤ�س�سات  هذه  اإىل  ين�سم  كما  والتعليمي.  الجتماعي  الدمج 

- جامعة زايد،  املعنية بالطفولة مركز التعليم املبكر للطفولة 

ويوفر مركز التعليم املبكر للطفولة يف جامعة زايد بفرعيه يف 

الطفولة  �سنوات  يف  لل�سغار  والتعليم  الرعاية  ودبي،  اأبوظبي 

يدعم  كما  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني  وذل��ك  امل��ب��ك��رة، 

املركز تدريب املخت�سني يف جمال التعليم املبكر، ويعمل على 

بيئة عمل متخ�س�سة  لدرا�سة التطور اللغوي عند توفري 

ي�ستقبل  الأط����ف����ال. 

الأطفال  املركز 

م�����ن ����س���ن 6 

 4.4 اإىل  �سهور 

����س���ن���ة، وي���وف���ر 

ب���ي���ئ���ة ت���دري���ب���ي���ة 

الكوادر  لتاأهيل  نوعية 

ال��ت��دري�����س��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

جمال تربية ال�سغار.

ترعى  التي  املوؤ�س�سات  م��ن   

�سامة  اإدارة  موؤ�س�سة  ال��ط��ف��ول��ة 

الجتماعية  اخلدمات  دائرة   - الطفل 

اأبوظبي،  املجتمع  تنمية  دائرة  بال�سارقة، 

مهمة  ت��ن��اط   الحت����ادي  امل�ستوى  وع��ل��ى 

الداخلية  ب���وزارة  الطفل  حقوق  حماية 

الربية  ووزارة  املجتمع  تنمية  ووزارة 

والتعليم ووزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 

الرعاية  موؤ�س�سة  من  كل  ت�ساهم  كما 

الج��ت��م��اع��ي��ة و����س���وؤون ال��ق�����س��ر يف 

و�سوؤون  الأوق��اف  وموؤ�س�سة  اأبوظبي 

رفاهية  ل�سمان  الحتادية  اجلهات  مبعاونة  دبي  يف  الق�سر 

»قانون  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اعتمدت  وقد  الُق�سر. 

ودمية«، وعدة لوائح ومبادرات حلماية الطفل.

لقد و�سعت دولة الإمارات قواعد ملزمة تتعلق بنفقة الطفل 

ال�سغري، وت�سمل هذه القواعد املاأكل وامل�سرب وال�سكن والتعليم 

الأ�سرة  على  تقع  باأنها  امل�سوؤوليات  هذه  حددت  وقد  والعاج. 

بها.  القيام  الأ�سر  على  تعذر  اإذا  بها،  الدولة  تتكفل  ثم  اأوًل، 

لتكون �سياجًا  وبالإجمال فقد مت و�سع جمموعة من الأحكام؛ 

يحمي الطفل منذ مولده حتى بلوغه مرحلة ا�ستقاله واعتماده 

على ذاته؛ ولذلك كان الهتمام بالن�سء يف �سلب ال�سراتيجية 

تاأ�سي�سها على  الإم��ارات منذ  دولة  �سارت عليها  التي  الوطنية 

عام  ث��راه،  اهلل  طيب  �سلطان،  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  يد 

واإعدادهم  امل�ستقبل،  اليوم هم رجال  اأطفال  اأن  1971؛ ذلك 

ول  للوطن،  العليا  امل�سلحة  يف  ي�سب  �ساحلة؛  تن�سئة  عرب 

ميكن اأن يتم ذلك من دون الهتمام بالأمهات، اللواتي يتكفلن 

مبهمة الربية والرعاية والتن�سئة. ومن اأجل ذلك فقد مت اإن�ساء 

املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة عام 2003 مببادرة من قبل 

حقق  وقد  الإم���ارات«.  »اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 

اإن�سائه اإجنازات عدة، وقدم خدمات جليلة  هذا املجل�س منذ 

واأطفالهن يف مناطق  ولاأمهات  الإمارات،  واأطفال  لأمهات 

عدة من العامل.

احل���دي���ث ع���ن ال��ط��ف��ول��ة وا����س���ع ج����دًا يف 

هذا  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم����ارات  دول���ة 

الهتمام بالطفولة يعتمد على روؤية 

ا�سراتيجية تت�سل بالبنية التي 

قام عليها الحتاد وبنظرته 

واإي����اء  امل��ج��ت��م��ع  اإىل 

ج��م��ي��ع الأف�������راد يف 

العمرية  امل��راح��ل 

امل���خ���ت���ل���ف���ة ك��ل 

من  اله���ت���م���ام 

ياأخذوا  اأن  اأج��ل 

عملية  يف  دوره�����م 

التي  والتنمية  ال��ب��ن��اء 

اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد 

على بناء الإن�سان.
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)كما لو �أنني للتو(

لل�ساعر عبد�هلل حممد �ل�سبب

يلجاأ بع�س ال�سعراء وبع�س النقاد اإىل اإ�سدار خمتارات �سعرية 

�سواء اأكانت من �سعرهم اأم من ال�سعر العربي، وقد يكون الهدف 

تذوقوه  ما  اأهم  اأو  لهم  �سعر  من  اأبدعوه  ما  اأهم  اإب��راز  ذلك  من 

من �سعر اأعجبهم، وقد تكون هناك اأهداف اأخرى ظاهرة اأو خفية 

يف�سح عنها املوؤلف يف املقدمة، وقد ل يف�سح.. ويف كل الأحوال 

تبقى الفائدة املرجوة قائمة، لأن القارئ املتلقي هو امل�ستفيد اأوًل 

واأخريًا، ويكفي اأن اأذكر يف هذا املجال »اأدوني�س« الذي اأ�سدر كتابًا 

الكثريون  وثّمنه  فقر�سه  العربي(  ال�سعر  من  بعنوان: )خمتارات 

لدقة الختيار و�سداد الراأي وال�ساعر عبداهلل حممد ال�سبب اأ�سدر 

عن  �سدر  �سعرية(  خمتارات   – للتو  اأنني  لو  )كما  بعنوان  كتابًا 

وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع عام 2013م، وقد ثبت يف 

بداية هذا الإ�سدار اأمرين، ل ندري هل هما مبثابة بيان للقارئ اأو 

هما بديل الإهداء، ثم يختتم املختارات مب�سريته الثقافية.

بعد ما تقدم ماذا عن املختارات ال�سعرية؟

الختيار،  ودق��ة  ح�سن  من  تاأكدت  للمختارات  قراءتي  بعد   

ونظرًا لأن هذه املقاربة ل تت�سع لدرا�سة الق�سائد كلها ف�ساأتوقف 

عند بع�س الق�سائد اأنري على اأفكارها وفنياتها.

ال�سعرية  الكتابة  ب��داأ  اإّن��ه  القول:  الأول  البيان  من  اأراد  لقد 

اأّن الق�سائد التي  اإىل  اأن ينّبه القارئ  اأراد  1985م، كما  يف عام 

اختارها ُكِتبت بني العامني 1985م – 2010م، اأّما البيان الثاين 

فقد كان مقطعًا �سعريًا لل�ساعر »حبيب ال�سايغ« رحمه اهلل يعرب 

فيها عن عاقة ال�ساعر بال�سعر، وبالتايل عن توحده ومتاهيه مع 

ق�سيدته، يقول:

مارد يتقافز بني جبال جليدية وزمان كئيب

مارد والف�صول حتيط باأجماده

وهو يذهب يف نف�صه ويغيب

قال حني اأمت ق�صيدته: قلُت �صيئاً مهماً

وم�صى يف الينابيع حتى تفجر حرب ال�صباح

د. هيثم يحيى اخلواجة

�أمنوذج لظاهرة �لهم �لإبد�عي و�لوعي �ل�سمويل
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وم�صى يف الينابيع حتى ا�صرتاحت

وحتى ا�صرتاح )�ص 9(

الإيقاع  اأو  ال��وزن  يكون  اأّل  البديهي  من 

اأّل  الطبيعي  ومن  اجليدة  للق�سيدة  موؤ�سرًا 

كل  للجودة..  موؤ�سرًا  وحدها  الفكرة  تكون 

كثرية  عنا�سر  اإن  القول:  اإىل  يدفعنا  ذلك 

مقنعة  الق�سيدة  جتعل  ومتماهية  جمتمعة 

من  ال��ُق��ّراء،  بها  ويحتفي  النُّّقاد  يقر�سها 

اخليال،  ال�سعري،  ال�سرد  )ال�ساعرية،  مثل 

اجلدة، البتكار، املو�سوع والفكرة، املعاجلة 

ذلك  وغ��ري  ال���دفء(،  ال�سدق،  وال��ت��ن��اول، 

الكثري الكثري.

يف ق�سيدة )�سوء( يعرف ال�ساعر عبد 

اهلل حممد ال�سبب باأّن التعب نال منه الكثري، 

تكاليف  يف  والغرق  حياته  اغتال  فال�سقيع 

احلياة اأ�ساع بو�سلته، ل �سيء يف�سح املجال 

فاملعاناة  واجل�سد،  النف�س  راح��ة  اأج��ل  من 

ياأخذ  ال��ذي  باحللم  اإل  خا�س  ول  متنوعة 

اإىل  واأحيانًا   ، اأخرى  اإىل  ف�ساءات  ال�ساعر 

ينادي  الق�سيدة  نهاية  ويف  اآخ���ر..  ع��ذاب 

البحر وكاأنه ي�ستنجد به بحثًا عن اخلا�س:

اآاآاآه

ُمْتَعٌب واتاين الفراق

ُمْتَعٌب وافاين ال�صقيع

حالفني الفراق

ُمْتَعٌب اأ�صنتني امل�صافة

اأق�صاين البهيم

ُمْتَعٌب اأخذُت اأرتل حلماً

كان يقودين نحو ب�صاتني اجلمر

نحو �صراديب اجلحيم

ُمْتَعٌب اأيها البحر.. اآاآاآه. )�ص 11(

اآخ��ر،  منحًى  ال�����س��وؤال(  مب��ح��اذاة  البوح  )ه��و  ق�سيدة  وتنحو 

فال�ساعر ل يكتفي بالّتعبري عن الأمل، واإمنا يحاول اأن يفل�سف دائرة 

ال�سوؤال والقلق وحماور النزياح والهذيان، فكاأن ال�ساعر يعرب عن 

�سيقه من واقع عفن حاول التخل�س منه فلم ينجح .. اإنه �س{ال 

العارف والباحث عن اأمل ظل �سرابًا يف حياته:

هذه ال�صاعة يل

هذه الليلة لكم

هو الك�صف قبل مرافعة ال�صوؤال )�ص 14(

وعلى الرغم مما يحيط بال�ساعر فاإنه ي�سر على اأن ينفذ باجتاه 

احل�سور واحلرية والثبات، على الرغم من الثنائيات ال�سدية التي 

ويقل�س  يكثف  ،ولهذا  ملونًا  قلقًا  نف�سه  يف  وتبعث  م�سجعه  تق�س 

تعبريه ، ويرفع من نربته ال�سعرية ، وكاأنه يقرر الرف�س بحثًا عما 

يرغب ويريد:

هذه ال�صاعة يل

اأمار�ص بها

�صموخي، ذهويل، تلعثمي، �صقوطي

اأمار�ص غرائبيتي، وفو�صويتي املرهفة

اأ�صجل ح�صوراً غرائبياً مييزين

يف هذه الق�سيدة، ا�ستخدم ال�ساعر األوان احلياة ومار�س فعله 

عن  الإجابة  لأن  والهذيان  الهذر  وجت��اوز  والرف�س  التمرد  معلنًا 

اأ�سئلة حياتية حتتاج اإىل وجود ورف�س الغياب:

بني دفتي هذا العراء

اأبدو انهيارياً، انهزامياً، احت�صارياً، انتحارياً

اأبدو جنائزياً مثل قمر

�صقط وجهه يف حمفظة ظالم



اأبدو زوبعياً، اإع�صارياً، زلزالياً، بركانياً، انفجارياً

اأبدو انتقامياً مثل قنفذ

ر عن �صوكه وتكّور )�ص 16( ك�صَّ

الكوين  ال�سوؤال  واعتماد  ال�سمت  رف�س  على  ال�ساعر  وي�سر 

والجتماعي واحلياتي والإن�ساين للك�سف والكت�ساف  ،ولكي ينحاز 

و�سار  اأنيابه،  عن  وك�ّسر  البوؤ�س  متادى  فقد  احلقيقة،  اإىل  البوح 

الظن حمطة يف ر�سيف النور:

هذه ال�صاعة يل

هذه الليلة لكم

هو البوح مبحاذاة ال�صوؤال

يف ذاكرة الوقت

بني دفتي هذا العراء

اأبدو اأنا )�ص 17(

الق�سيدة  يف  ال�سبب  حممد  ع��ب��داهلل  ال�ساعر  ا�ستطاع  لقد 

املعاناة  بني  فيه  دمج  باأ�سلوب  الإن�سان  معاناة  يعك�س  اأن  ال�سابقة 

عرب  والن��ف��ع��ال  التفاعل  اإىل  ال��ق��ارئ  ت�سد  وبطريقة  وال��رف�����س، 

م�سداقية فّيا�سة وانحياز اإىل اإن�سانية الإن�سان.

واأنه مييل  ال�ساعر ميتلك طاقة نف�سية و�سعورية  اأن  ما نلحظه 

اخلاطفة  الفكرة  على  ذلك  يف  معتمدًا  الت�سريح  ل  التلميح  اإىل 

الدالة والإ�سارة الدافعة من خال ن�ساط اخليال وعرب ر�سم األوان 

اإثارة  ي�ستطيع  بحيث  الأفكار  واختزال  اخلطوط  وتكثيف  ال�سورة 

القارئ ودفعه مل�ساركته الأمل والأمل اأو احلزن وال�سعادة.

قيمة  اأدرك  الذي  ديهاميل«  بقول »جورج  يذكرين  التوجه  هذا 

متعة  ال�سعر  ق��راءة  )اإن  فقال:  ال�سعر  ق��راءة  يف  والتجلي  التوحد 

واإثارة حقيقيتني اأكرث مما يف م�ساهدة ال�سور املتحركة يف الفيلم 

الب�سر  حا�ستي  بو�ساطة  تثار  هذه  امل�ساهدة  يف  لأنك  ال�سينمائي، 

وال�سمع، بينما ت�سرك كل قواك يف القراءة(.

يعي�س ثاث  ،واإمنا  اللحظة فقط   يعي�س  »ال�سبب« ل  فال�ساعر 

احلا�سر  اإىل  امل�ساعر  قطار  يحملها  التي  املا�سي  حلظات، حلظة 

ثم حتط يف حمطة الآتي وامل�ستقبل املاأمول، وقد عرّب عن ذلك يف 

وم�سات �سعرية اآ�سرة تغلف نف�سها بال�سوء ومتتد اإىل اأق�سى عروق 

اجل�سد والأر�س واأدق امل�ساعر.

يقول يف )الطواف حول الذاكرة(:

على مقربة من م�صارب ال�صم�ص

ترت�صدين اأ�صباح الف�صول

تت�صيدين عفاريت ال�صهول

تتناه�صني خفافي�ص القلق )�ص 18(

نابع  هو  واإمن��ا  جمانيًا،  لي�س  الأ�سقاع  يف  ال�سارب  القلق  هذا 

عميقة  ت��اأم��ات  ب�سبب  عليه  ت�سيطر  التي  اخل��وف  م��ف��ازات  م��ن 

وا�ستدللت ن�سطة وا�ستنباطات فائ�سة، والدليل على ذلك ما ورد 

يف وم�سة »عجز« ووم�سة »خريف« ووم�سة »ل�ست �سوى« التي اأتبعها 

بعد املقطع الأول املذكور اآنفًا:

»عجز«

يدب يف قافلتي مينعني احل�صور

اإىل مدائني

»خريف«

يتنزه يف مرافئي

ُيفقدين املكوث يف جثتي

»ل�صت �صوى«

مدينة اأعياها الغياب

مدينة اأ�صناها ال�صراب

مدينة اأفناها اخلراب )�ص 18(

وال�ساعر عندما يوؤن�سن الأ�سياء يتطلع اإىل حتقيق اأعلى درجة 

ت�سعيب  اإىل  وي�سعى  ال�ستفزازية  الأ�سئلة  خ�سم  يف  التجوال  من 

امل�سهد وتعقيده واإىل رفع وترية ال�سعور واخلوف من الآتي:

»مدينة«

تفقد راأ�صاً

اأّرقه ال�صوؤال
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تفقد قلباً

كّممه املحال

تفقد حلماً

اقتيد خل�صة

عند اأعتاب الظالم )�ص 19(

وامتحان  املعنى،  يف  وات�ساع  ال�سعرية،  اجلملة  يف  اقت�ساد 

ال��دللت  ويربط  املعاين  عن  وينقب  ي�ساء  ما  يف�سر  لكي  القارئ 

ببع�سها البع�س.

ل  الذي  اإبداعه،  وبني  واقعه  بني  يف�سل  ل  »ال�سبب«  فال�ساعر 

يعك�س واقعه فح�سب، بل يتعدى ذلك اإىل الواقع العربي من منطلق 

اأن اأي اإن�سان على الب�سيطة العربية هو جزء من كل.

يقول الناقد »علوي الها�سمي« يف كتابه )ال�سكون املتحرك »�س 

449«(: )اإن اأكرث ما تاقيه من �سور الهم الإبداعي يف اإطار ق�سيدة 
ت�سنيف  اأو  حتديد  اأي  فيه  يرد  ل  ال��ذي  العام  املظهر  ذلك  النرث 

قبل  من  عام  التفات  من  يرد  ما  بقدر  ال�سكلية  التعبري  لعنا�سر 

ال�ساعر اإىل قيامه بوظيفته، وهي كتابة ال�سعر او نظم الق�سيدة، 

وهو مظهر ورثته ق�سيدة النرث من تقاليد ال�سعر العربي(.

ال�سبب  حممد  اهلل  عبد  �سعر  ح��ول  اإليه  اأ�سري  اأن  ميكن  وم��ا 

جمموعة من الق�سايا التي اأجدها اأ�سا�سية وفاعلة يف ثنايا �سعره:

اأكان ذلك يتعلق  1. ال�سغل على تطوير جتربته ال�سعرية �سواء 
ال�سعورية  اأم يف متثل احلالت  التعبري  يف تو�سيع ف�ساءات 

املتوفزة.

جهة  من  املوروثة  املعرفية  الذاكرة  لعنا�سر  ناه�س  متثل   .2
واملُعا�سة من جهة اأخرى.

وهي  والإ�سامي  العربي  بالبعدين  املعرفية  القاعدة  ربط   .3
ثقافة را�سخة عند اأبناء اخلليج العربي.

املحيط  وب��ني  واملو�سوعي،  ال��ذات��ي  بني  امل��راوح��ة  حماولة   .4
الداخلي واملحيط اخلارجي، فمرة ي�سري اإىل مو�سوعه عرب 

تغمي�س �سفيف، ومرة اأخرى يتوغل اإىل العمق، فهو ماهر 

يف الربط بني اجلزء والكل وبني ال�سطح والعمق، وبني ما 

هو جمرد وما هو حم�سو�س .

5. بقي الواقع تربة حية وخ�سبة لتجربته ال�سعرية بدليل ظهور 
وا�سح لعاقة الذات ال�ساعرة مبحيطها الواقعي.

6. الركيز على البعدين الوطني والقومي، تعبريًا عن النتماء 
وتفاعًا مع املا�سي واحلا�سر.

7. و�سوح النزوع الإن�ساين يف �سعره، بحيث ي�سكل اإطارًا عامًا 
لإبداعه.

8. الهتمام بالبعدين املحلي والعام �سعيًا اإىل الكف والكت�ساف 
�سفر  ج��واز  متتلك  لكي  بالوعي،  املعرفية  الذاكرة  ورب��ط 

ي�سمح لها بالإيغال بالبعد احل�ساري وانخراطها بالتطوير 

والتطلعات املاأمولة.

عن  التخلي  دون  الأ�سيلة  ال�سعرية  التجربة  يف  التجوهر   .9
التجريب والتجديد.

10. احلر�س على التجريد والرميز يف �سعره �سعيًا اإىل حتقيق 
خ�سو�سية التجربة ال�سعرية املعا�سرة واللت�ساق باحلداثة 

وما بعد احلداثة.

عنا�سر  للتقاط  اخل�سو�سية  م�سارات  ولوج  اإىل  ال�سعي   .11
التميز ومكونات الفرادة.

باأ�سئلة  ال�سعرية  جملته  لتغليف  التغمي�س  نحو  الندياح   .12
ا�ستفزازية يجيب عنها القارئ ح�سب ثقافته ومكنته.

13. ربط الذات ال�ساعرة باحلالة ال�سعورية مما اأدى اإىل تغري 
واإبداعه  عطاءاته  عرب  ال�سعرية  لتجربته  البياين  اخلط 

لل�سعر.

لديه ذكريات ل حت�سى  الذي يفجر  املكان  الركيز على   .14
والذي يربطه باملا�سي والأجداد.

15. تقدي�سه للوالدين والعراف باجلميل.
ال�ساعر  يعتمده  تعبريي  بوح  اأب��رز  ال�سعرية  ال�سورة  تعد   .16

لتمرير فكرته والتاأثري بالقارئ.

اأخريًا:

اإن ال�ساعر عبداهلل حممد ال�سبب �ساعر حداثي متفرد ومتميز، 

واإذا كنت اأوؤمن ب�سعوبة الإيغال يف عروق ق�سيدته، فاإنني اأعرف 

باأهميته من جهة كما اأعرف باأثره يف ق�سيدة النرث يف الإمارات 

من جهة اأخرى.

اإن �سوت ال�ساعر »ال�سبب« �سوت ناه�س يف ف�ساء الإبداع ويف 

م�سامات الق�سيدة املن�سغلة بع�سوية العاقة بني ال�سكل وامل�سمون 

وظواهر اجلدة والتجديد لبلورة املامح وال�سمات من اأجل اإجناز 

اإ�سراقات  على  ينطوي  ال��ذي  البنائي  الإط��ار  مع  يتوافق  اإبداعي 

اأم�سكنا ببع�س اأطرافها ويبقى منها الكثري يف جعبة الزمن.

وبناء على ذلك، فاإن جتلياته ال�سعرية تتجاوز حمطات اأطفاأت 

اأ�سواءها، لكي يظل �ساعر احلا�سر وامل�ستقبل.

عبداهلل حممد ال�سبب:

املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  النرث  ق�سيدة  رّواد  من 

�سدرت له الأعمال ال�سعرية التالية: )الآن 1996م، ع�سر 1997م، 

م�سهد يف رئتي »م�سرك« 1998م، املرايا حتدث اأخبارها 2008م، 

2013م، طبعة  عربية  �سعرية«: طبعة  للتو »خمتارات  اأنني  لو  كما 

حيث  اأطل�س  2014م،  خمتارة«  »ق�سائد  لفافة  2014م.  فرن�سية 

ذات  �سموع  2015م.  �ساة  2014م،  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

األوان »م�سرك« عربي واإجنليزي 2019م(.
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هناك اأنواع من الطرق والأ�ساليب التعليمية  التي ظهرت يف 

الإمارات عرب التاريخ :

النوع الأول: تعلم الكتاتيب اأواملطوع

الإ�سام قائمة على  وبعد  القدم  الإمارات منذ  كانت دولة 

نظام الكتاتيب الذي ي�سمل حفظ القراآن والأحاديث بالإ�سافة 

بعد  اأنه  الإ�سام، حيث  باأركان  والإملام  بالكتابة  الهتمام  اإىل 

الحتاد وقيام الدولة كّر�س اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات يف 

دولة  الإمارات العربية املتحدة جهودهم للق�ساء على الأمية، 

باإن�ساء  الدولة  اأبناء  لكافة  املجاين  التعليم  توفري  خال  من 

املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية، فقد ا�ستطاعت الدولة اأن تدير 

110 موؤ�س�سة تعليمية يف عام 1973، بينما يف عام 2007 و�سلت 

ن�سبة املتعلمني يف الدولة اإىل 88،7 % .

النوع الثاين: تعليم احللقات العلمية

النوع الثالث: تعليم تطوري اأو �سبه نظامي

بحركات  اللوؤلوؤ  جتار  فقام  اللوؤلوؤ  اكت�سف   1953 عام  قبل 
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اإباء نزار عجوب

التعليم يف الإمارات 

بني املا�سي واحلا�سر

الهتمام بالتعليم يف الإمارات كان من اأيام القبائل والع�صور القدمية حيث وجدت الدولة 

اآثار تدل على ذلك يف خمتلف املناطق الأثرية واملواقع التاريخية، حيث كان تطور الإن�صان 

بالكت�صاف  املعرفة  واكت�صاب  ال��ذات��ي  التعلم  ي�صمى  مب��ا  نف�صه  على  يعتمد  ال��ف��رتة  تلك  يف 

توافرت  قبل، حيث  ذي  عن  نطاقاً  واأو�صع  اأك��رب  ب�صكل  التعليم  بعد ظهر  وفيما  وال�صتنتاج، 

املعرفة يف علم من العلوم ثم اإىل باقي العلوم، وهكذا تطور التعليم يف تلك الفرتة وما جاء 

اإىل النمط احلديث للتعليم والذي �صنتكلم  التقليدي  بعدها فانتقلت الإم��ارات من النمط 

الإم��ارات  دول��ة  التعليم يف  ل�صري عملية  املختلفة  بع�ص اجلوانب  ونبني  املقالة  عنه يف هذه 

العربية املتحدة وتطورها.



الإ�ساح واليقظة العربية، وقد قاموا بافتتاح املدار�س وجذبوا 

يف  امل��دار���س:  تلك  اأ�سهر  ومن  امل��دار���س،  تلك  لإدارة  املعلمني 

الإ�ساح  ثم   ،1907 عام  املحمودية  التيمية  املدر�سة  ال�سارقة 

�سنة 1935، اأما يف دبي تاأ�س�ست املدر�سة الأحمدية �سنة 1912، 

و مدر�سة ال�ساملية 1923 ومدر�سة ال�سعادة 1925 وغريها الكثري 

من املدار�س يف خمتلف اأرجاء الدولة، ولكن التعليم التطوري 

�سهد تطورًا ملحوظًا يف اإمارة دبي، فقد تاأ�س�ست دائرة املعارف 

ال�سيخ مانع  رئي�سها  وكان  الإم��ارات،  للمعارف يف  دائرة  كاأول 

حتى  التطوري  التعليم  تطور  وا�ستمر  مكتوم.  اآل  را�سد  بن 

اأواخر الأربعينيات، ثم ظهرت املدار�س النظامية التي حتولت 

نظامية يف  مدر�سة  اأول  وتاأ�س�ست  النظامية  �سبه  املدار�س  من 

الإمارات وهي مدر�سة القا�سمية بال�سارقة.

ال�سمو  اأ�سحاب  اهتم   ،1971 ع��ام  يف  الدولة  قيام  وبعد 

و�سع  مت  حيث  كبري،  ب�سكل  بالتعليم  الإم��ارات  حكام  ال�سيوخ 

خطط واأ�ساليب انتقل بها التعليم اإىل مراحل متقدمة، واأكمل 

اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حكام الإمارات نهج ال�سيخ زايد رحمه 

واملوؤ�س�سات  باملدار�س  اهتموا  حيث  التعليم،  جم��ال  يف  اهلل 

التعليمية واأن�ساأوا املبادرات التعليمية املختلفة وطوروا الهيئات 

التدري�سية، 

ومن الو�سائل املتبعة يف دولة الإمارات اإلزامية التعليم فيها، 

فقد قرر جمل�س الوزراء لدولة الإمارات قانون اإلزامية التعليم 

يف الإمارات لكل من اأكمل 6 �سنوات حتى التخرج من املرحلة 

الثانوية، وكان ذلك يف عام 2012م .

توزع مراحل التعليم يف الإمارات:

وهم على ثاث حلقات:

الأول وحتى  ال�صف  الأوىل( من  البتدائية )احللقة 

ال�صف اخلام�ص .

املتو�صطة )احللقة الثانية( من ال�صف ال�صاد�ص وحتى 

ال�صف التا�صع.

العا�صر وحتى  ال�صف  الثالثة( من  الثانوية )احللقة 

ال�صف الثاين ع�صر.
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لقد حتدثنا �سابقًا يف هذه املقالة عن و�سع ا�سراتيجيات 

للتعلم يف دولة الإمارات، وفيما يلي �سنلقي ال�سوء على بع�س 

اأهم ال�سراتيجيات واخلطط والأ�ساليب املتبعة فيها:

جيل  بناء  هو  املتطورة  ال�سراتيجيات  و�سع  من  الهدف 

مثقف وواٍع، ولتلبية هذا الهدف مت اتباع ما يلي:

1 - �سمان التعليم املتكافئ جلميع املراحل.

2 -  حتقيق الهيئات القيادية والتعليمية كفاءة متميزة.

3 - �سمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي واملوؤ�س�سي .

4 - توفر بيئات تعليمية اآمنة وداعمة وحمفزة للتعلم .

التعليم  مبوؤ�س�سات  لالتحاق  الطلبة  وتاأهيل  حتفيز   -  5

العايل داخل الدولة وخارجها .

معايري  وف��ق  والبتكار  العلمي  البحث  ق��درات  تعزيز   -  6

تناف�سية عاملية .

معايري  وف��ق  الإداري���ة  اخل��دم��ات  كافة  تقدمي  �سمان   -  7

اجلودة والكفاءة وال�سفافية .

8 - تر�سيخ ثقافة البتكار يف بيئة العمل املوؤ�س�سي .

وو�سع  التعليم  تطوير  على  ال��رب��ي��ة  وزارة  تعمل  حيث 

ال�سراتيجيات اجلديدة التي تخلق البيئة العلمية املنا�سبة وزيادة 
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لأفراد جمتمع  العلمي  امل�ستوى 

دول����ة الإم������ارات ك��اف��ة، وم��ن 

حت�سني  على  ال����وزارة  ح��ر���س 

باإطاق  قامت  التعليم  ج��ودة 

لتطوير  خم��ت��ل��ف��ة  م����ب����ادرات 

يلي  وفيما  التعليمية،  العملية 

اأهم املبادرات:

1 - تقييم املدار�س: 

ت��ق��وم ب��ه��ا ه��ي��ئ��ة امل��ع��رف��ة 

والتنمية الب�سرية ب�سكل �سنوي.

2 - رخ�سة املعلم: 

ف���ر����س  مت 

للمعلم  رخ�سة 

 2017 ع���ام  يف 

م�ستوى  ل��رف��ع 

ال���ت���ع���ل���ي���م يف 

الدولة.

3 - علم لأجل الإمارات: 

ت�سعى هذه املبادرة لدمج كافة فئات املجتمع 

يف  التعليمي  ال��ق��ط��اع  نه�سة  لأج���ل  العمل  يف 

الدولة.

ال�سيخ حممد بن را�سد للطلبة  - مبادرة برنامج   4

املتميزين:

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  اأط��ل��ق   

الوزراء حاكم دبي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

الطلبة  برنامج  اهلل،  رعاه  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

املتميزين للعام الدرا�سي 2020-2019 ، ت�سرف 

بالتعاون  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  عليه 

وموؤ�س�سة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأمانة  مع 

تقدمي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�سمل  املعرفة،  �سندوق 

املنح للطلبة الإماراتيني املتميزين اأكادمييًا.

5 - التعلم عن بعد :

باملعلمني  معنية  اأخ���رى  م��ب��ادرات  وه��ن��اك 

لارتقاء مب�ستوى املعلمني، ومن هذه املبادرات 

على م�ستوى الدول العربية هي جائزة حممد بن 

زايد لأف�سل معلم والتي �سنتكلم عنها يف املقالة 

القادمة.

بني  الإم��ارات  يف  التعليم  دور  عن  حتدثنا  قد  نكون  وبهذا 

اأهم  اأحد  التعليم  قطاع  تطوير  يعد  حيث  واحلا�سر،  املا�سي 

اأهداف التنمية امل�ستدامة. لذلك، يعترب توفري التعليم جلميع 

اأفراد املجتمع اأحد الأدوات الرئي�سية لتحقيق هذا الهدف .

كلمة اخلتام: 

لطاملا اأنارت درا�ستي يف املعهد ثم اجلامعة - كلية الربية 

وال�ستنتاجية،  والفكرية  الإبداعية  الناحية  من  كثرية  جوانب 

حيث اأدون ما اأرى واأحلل واأ�ستنتج الأفكار ب�سكل منطقي، وكما 

راغبة  يجعلني  مما  لدي،  اللغوي  املخزون  من  القراءة  زادت 

القارئ  واإطاع  اجليدة  الإيجابية  الأفكار  اأن�سر  حتى  بالكتابة 

العربية  للدول  الناجحة  والربوية  التعليمية  التجارب  على 

وهنا تناولت دولة الإمارات كاأمنوذج ناجح يف املجال التعليمي 

حماولة  امل�ستطاع  بقدر  و  به  يحتذى  والبتكاري  والإب��داع��ي 

الأ�سخا�س  وجعل   الناجحة  التجربة  على هذه  ال�سوء  ت�سليط 

من  وح��ث  العامة  الثقافة  اإىل  يحتاجون  من  اأك��رث  هم  الذين 

دولة  وتاألق  قدمًا  ال�سري  على  املكت�سفة،  غري  املواهب  لديهم 

وم�ساعدتهم  وحمفزًا  لهم  دافعًا  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

للنهو�س بامل�ستوى العلمي والبحثي لديهم، واأرجو من اهلل العلي 

الطرق،  بكافة  والتعلم  العلم  طريق  ولكم  لنا  ينور  اأن  القدير 

ونقوم بواجبنا على اأكمل وجه جتاه بلداننا واأهلنا يف اأي جمال 

كنا نعمل به .
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التوقيع يف اللغة :

تذييل على كتاب اأو وثيقة مبا يفيد الراأي فيه

العربية،  اللغة  يف  امل�ستحدثة  امل��ف��ردات  كلمة)توقيع(من 

دليل  اأو)ختم(  )اإم�ساء(  بدًل من  ا�ستعمالها  و�سيوع  وا�ستحداثها 

ملن  وتكذيب  العربية،  للَّغة  ال��ذات��ي  والتجدد  التطور  حيوية  على 

�ساملًا  وجمعًا  على)تواقيع(  تك�سري  جمع  ويجمع  جمودها.  زع��م 

على)توقيعات( قيا�سًا على)ت�سبيح=ت�سابيح ، وت�سبيحات(

قيل اأنه اأموي الن�صاأة وازدهر يف الع�صر العبا�صي.

برزت ظاهرة حفات توقيع الكتب اجلديدة يف الع�سر احلديث 

كعرٍف اأدبي �سائد يف الغرب وموؤخرًا يف الو�سط الثقايف العربي،وكاأي 

على  والقائمني  اجلماهري  من  وا�سح  تفاعل  برز  جديدة  ظاهرٍة 

الكتب  معار�س  يف  خا�سة  نوعه  من  فريدًا  حدثًا  الثقافة،و�سّكلت 

باأن يلتقي املوؤلف مع جمهوره ب�سكٍل  املتنوعة،وكانت فر�سًة �سانحة 

مبا�سر،و رويدًا رويدًا تطّورت حفات التوقيع من عامة اإىل خا�سة 

املقاهي   ( اأماكن عامة  واأحيانًا يف  اأجنحتها  الن�سر يف  دور  تقيمها 

لهذه  معرّبة  �سوٍر  ر�سم  يف  الكثريون  وتفّن   ) التجارية  وامل��راك��ز 

و�سيلٍة  اإىل  تتحّول  اأن  جمملها،قبل  يف  ال�ستعرا�سية  التجمعات 

عرف  ف��اإن  اختلفنا  اأو  اتفقنا  البع�س،و�سواء  عند  والربح  للك�سب 

التوقيع اأ�سبح جزءًا ل يتجّزاأ من الواقع الثقايف وتلك مع�سلٌة اأخرى.

لأ�سباب  الأج���واء  ه��ذه  عن  باأنف�سهم  الكّتاب  بع�س  ن��اأى  لقد 

اأعمى،ومنهم  تقليدًا  اأو  خمتلفة،منهم من يراها ظاهرة م�ستوردة 

من يراها فر�سة جيدة للموؤلف ال�ساب ال�ساعد باأن يك�سر حاجز 

الرهبة ويلتقي بجماهري الأدب وجهًا لوجه،ومنهم من يراها و�سيلة 

موؤقتة لت�سويق الكتاب،ومنهم من يرف�سها جملًة وتف�سيًا من باب 

اأن الأدب لي�س بحاجٍة اإىل بهرجٍة اإعامية بل ما اأحوجه اإىل املزيد 

من الدرا�سات النقدية التحليلية لتطوير الثقافة م�ستقبًا.

هناك من ذهب بعيدًا واختار م�ساحًة اأخرى،عرب اختيار فئات 

اأن  اإن�سانية،باعتبار  نظٍر  توقيع من وجهة  لتنظيم حفات  حمددة 

هناك فئات جمتمعية ت�ستحق ت�سليط ال�سوء والهتمام من املثقفني 

عمومًا.

بينما ينظر البع�س اإىل ظاهرة التوقيع باأنها �ستار واهي يخفي 

اجل�سد  اأ�سقام  على  يت�سر  وكذلك  الثقافية  املع�سات  من  الكثري 

الأدبي املري�س والذي يعاين من عّات م�ستفحلة وعاجها يتطّلب 

الكثري من املثابرة والجتهاد.

اأن  ميكن  ل  القارئ  بها  ي�سعر  التي  واحلفاوة  التوقيع  رمزية 

ول  الكتاب هي جودة حمتواه  اأهمية  باأن  الدامغة  حتجب احلقيقة 

�سيء �سواه،لذلك تربز فكرة املبداأ البائد.

يعي�س  اأنه  �سيدرك  الن�سر  غمار  الكتب،وخا�س  بني  عا�س  من 

التوقيع

العرف ال�سائد واملبداأ البائد

نا�سر البكر الزعابي

" خيط الغفلة "

الأوراق الأخرية ت�صقط مرتاق�صة. ل بد من جرعة كبرية من فقدان احل�ص كي نواجه اخلريف

اإميل �صيوران

فنان،كاتب،فيل�صوف )1911 - 1995(
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م�سبوقة  غ���ري  ن��ف�����س��ان��ي��ة  ن������زالٍت 

ت��ق��دمي  ي��ت��ن��اف�����س��ون يف  اأب��ط��ال��ه��ا 

وفق  ���س��اوؤوا  كيفما  الكتب  وحتطيم 

امل�سطلح الدارج ) املزاجية ( فكم 

عن  غّيب  اأو  حجب  قّيم  كتاٍب  من 

التوقيع لأ�سباب غري منطقية اأهمها 

وال�ست�سهال   والتهمي�س  التكري�س 

وع��دم  عمرو  و  زي��د  على  والركيز 

الكراث بالبقية من باب ملء جدول 

للراغبني  فراغات  ترك  مع  التوقيع 

هناك  ح�سورهم،لكن  ت�سجيل  يف 

التواجد  ت�ستحق  قّيمة  كتٌب  بالفعل 

اأحد  املهمة،ول  الأدبية  الأعرا�س  يف 

باًل،لي�س هذا فح�سب فما  لها  يلقي 

تتناول  اأدبية  ن��دوات  تقام  اأن  املانع 

تليها  الإ����س���دارات اجل��دي��دة  اأه���م 

تدعم  الفكرة  التوقيع،فهذه  حفلة 

وت�سيف  ع��م��وم��ًا  الأدب����ي  احل����راك 

الكثري اإىل الر�سيد املعريف للقّراء.

حلركة  احل���ايل  ال��واق��ع  زال  ل 

البتكار  غياب  وا���س��ح،يف  وا�سمحال  جمود  م��ن  يعاين  الن�سر 

حفات  توقع  ي�سهل  اأنه  درج��ٍة  اإىل  تقدميه  �سبق  ما  على  والتكال 

ال�سنوات القادمة ول �سيء اأجمل من الت�سنيف،فهذا يدعم املوؤلفني 

تقدمي  يف  اجلهود  بذل  على  واإ���س��رارًا  ق��وًة  ويزيدهم  ال�ساعدين 

ثقافٍة نا�سعة.

اإن دور الن�سر اخلا�سة تتعامل مع الكتاب على اأنه �سلعة حمددة 

على املوؤلف اأن يقوم بدوره على اأكمل وجه واإل فهو اخلا�سر الأكرب يف 

نهاية املطاف،والغريب اأن يقوم النا�سر بتغّييب اإ�سداٍر جديد حتت 

حجج واهية باأن الكتاب �سغري اأو ل يجلب املال ولي�س له رواج،ففن 

الت�سويق قائم على تقدمي ال�سلع ب�سكٍل فني متنا�سق،فاإذا غابت هذه 

الفكرة عن اأذهان النا�سر ي�سبح ا�ستمرار التعاون معه م�ستحيًا.

  يف عامل الورق ل توجد �سلعٌة خا�سرة،هذه هي خا�سة جتربتنا 

مع الكتب،غري اأن النا�سر ميار�س اأ�سلوب التورية مع املوؤلف ويتهمه 

مكا�سب  ل��ه  ليحقق  امل���ادي  التوقيع  عليه  كتابه،ويفر�س  بك�ساد 

اأم��ام  امل��وؤل��ف  يكون  فّجة  وجمانية  بفوقية  يتعامل  �سريعة،ولأنه 

خيارين:

الن�صياع اأو التمّرد

و يف احلالتني هناك خ�صائر جّمة.

لزال التوقيع يثري جدًل يف الو�صط الأدبي،حول جدوى هذه 

الكتب  طفرة  مع  احلايل،خا�صًة  التقني  الع�صر  يف  الكرنفالية 

الإلكرتونية،وابتعاد البع�ص عن الكتب الورقية،فهل من املمكن 

اأن ن�صهد م�صتقباًل حفالٍت اإلكرتونية عن بعد ؟

اأو يظهر لنا النا�صر الإلكرتوين الآيل ؟

اأو يظهر لنا تطبيق خا�ص بالن�صر يجعل املوؤلفني ي�صتغنون 

عن هوؤلء النا�صرين ؟

الكتاب  ق��درة  حول  الراهن  امل�سهد  من  م�ستقاة  كثرية  اأ�سئلٌة 

حياتنا  مياأ  الذي  التقني  املد  اأم��ام  طويًا  ال�سمود  على  الورقي 

اليومية اإىل درجٍة تن�سينا الكتابة باليد!

ل �سك اأن الو�سع ال�سائد لن ين�سينا اأن املوؤلف يعي�س حتوًل هائًا 

اأّثر على تفكريه واأ�سلوبه وقد فر�ست عليه م�ستجداٌت كثرية جتعله 

مبنا�سبة  هوائية  ن��زالٍت  م�ستمرة،ويخو�س  وجودية  ح��ريًة  يعي�س 

وغري منا�سبة لعله يظفر بدقائق توقيع يف حمفٍل مهم.

اخلال�سة

ب�سكٍل  وتطبيقها  اخل���ارج  م��ن  اأف��ك��ار  ا���س��ت��رياد  م��ن  ب��اأ���س  ل 

عام  للكتاب  ال�سارقة  معر�س  اأق���ام  امل��ث��ال  �سبيل  �سحيح،فعلى 

القيا�سي  الرقم  حمطمًا  للكتاب  جماعي  توقيع  حفل  اأك��رب   ٢٠١٩

يف  والعامليني  العرب  الكتاب  من  نخبة  احلفل  هذا  العاملي،و�سهد 

جتمٍع ثقايٍف حا�سد،ليكون عامًة فارقة يف تاريخ تواقيع الكتب،لذا 

فاإن تطوير الأفكار وا�ستخدامها ب�سكٍل علمي مدرو�س �سيوؤدي اإىل 

نتائج مثمرة يف م�ستقبل الأيام.



38

العدد: 538 - 03 /2022 - جملة بلدية راأ�س اخليمة اإلمارات

m u n r a k a e

فاإن الهدف من الثقافة 

مب��ع��ن��اه ال��وا���س��ع الرت��ق��اء 

وق��درة  واملجتمع،  بالفرد 

الوا�سع  الفهم  على  الفرد 

وال�������س���ح���ي���ح وال���دق���ي���ق 

املختلفة  املجتمع  ملتغريات 

هذه  م��ع  العي�س  وط��ري��ق��ة 

التغريات وكيفية الت�سرف 

ال�سيا�سية  ال��ت��غ��ريات  م��ع 

والق��ت�����س��ادي��ة، وم��ع��رف��ة 

الإيجابيات وال�سلبيات.

مرونة  للثقافة  اأن  كما 

مع  ال���ت���ج���اوب  يف  ك���ب���رية 

اإن  املجتمعية  ال��ت��غ��ريات 

الأ�سرة  م�ستوى  على  كانت 

الثقافة يف دولة الإمارات العربية املتحدة:

وعي  م��دى  ع��ن  تعبري  ه��و  ل��الإم��ارات  بالن�صبة  الثقافة  م�صطلح  اإن 

التي  القبائل  عند  موجود  ق��دمي  تعبري  وه��و  والعلم،  املعرفة  يف  ال�صعب 

الآن،  امل�صطلح حتى  ه��ذا  وا�صتمر  الإ���ص��الم  قبل  املنطقة  ت�صكن يف  كانت 

1971 كما زاد  و زاد اهتمام دول��ة الإم��ارات بالثقافة بعد الحت��اد يف عام 

الهتمام بباقي املجالت منها ال�صناعية والتجارية وغريها.

مرح اأمين �سعد
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الثقافة  املرونة متنحها  ب�سكل عام وهذه  املجتمع  اأم  العمل  اأم 

للفرد، مما يزيد من ثقته بنف�سه ومتنحه اخلربة احلياتية.

اأدى  �سابقًا،  ذك��ر  ما  اإىل  بالإ�سافة  الإم���ارات  دول��ة  ففي 

اهتمامها بالثقافة اإىل تعزيز روح النتماء والولء للعقيدة لدى 

اأفرادها، مما اأدى اإىل انعكا�س ذلك على م�ستوى املجتمع مما 

زاد من تنميته والرتقاء به.

من  اإم��ارة  كل  يف  الثقافة  مب�ستوى  الهتمام  يتم  اأن��ه  وكما 

�سعيد  على  الثقافية  التنمية  من  يزيد  مما  ال��دول��ة  اإم���ارات 

الدولة.

واإحدى هذه الإمارات التي �سنتكلم عنها يف هذا املقال يف 

العديد  بها  يتوافر  راأ�س اخليمة، مبا  اإمارة  الثقافة هي  جمال 

من املقومات الثقافية، مما ت�سكل اأر�سية �سلبة لنطاقها يف 

جمال الثقافة، ومبا يتنا�سب مع تطور املجتمع والأفراد فيها.

وم��ن اأه��م ه��ذه امل��ق��وم��ات ه��ي امل��وق��ع املهم ل��اإم��ارة فهو 

املتميزة عن  الطبيعية  وت�ساري�سها  اخلليج،  بوابة  من  بالقرب 

ذلك  اأدى  و�سواحل،  وري��ف  وجبال  �سهول  من  الإم��ارات  باقي 

كما  تقاليدها،  يف  خمتلفة  ثقافية  تكوينات  وج��ود  اإىل  ب��دوره 

تتميز اإمارة راأ�س اخليمة من الناحية التاريخية اأنها ذات تاريخ 

مليء مبعطيات هامة تتكون من خال كرثة القاع واحل�سون.



الإ�سراتيجي  املوقع  عن  �سابقًا  ذكرنا  ما  اإىل  وبالإ�سافة 

لاإمارة باأنها متتلك اأحد اأهم الأ�سواق التجارية يف الإمارات، 

مما اأدى ذلك اإىل النفتاح على العوامل الأخرى مما يرثي من 

وعي ال�سعب يف املجالت كافة.

ولن نن�سى دور التعليم الذي كان ي�سبق قيام الدولة ب�سنوات 

اأي�سًا  الإم��ارة، فقد متيزت  الثقافية واملجتمعية يف  التنمية  يف 

وذلك يف  واإبداعها،  والثقافية  العلمية  بقاماتها  راأ�س اخليمة  

خمتلف الأجيال.

تهتم  التي  املوؤ�س�سات  من  عدد  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  ت�سم 

ثقافية  ريا�سية  اأندية  ومنها:  والجتماعية،  الثقافية  بال�سوؤون 

عددها �ستة موزعة على مناطق الإمارة ومدنها، بالإ�سافة اإىل 

جمعيات وموؤ�س�سات ن�سائية، وهناك اأي�سا م�سرح راأ�س اخليمة 

الدولة،  يف  م�سرح  اأول  وهو   1975 عام  تاأ�س�س  ال��ذي  الوطني 

احتاد كتاب واأدباء الإمارات فرع راأ�س اخليمة يف عام 2001، 
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اإدارة   ،1986 عام  اخليمة  راأ�س  والوثائق يف  الدرا�سات  مركز 

الراث.

وقال ال�ساعر عبد اهلل الهدية ال�سحي: تزخر راأ�س اخليمة 

والأعمال  الفنون  خمتلف  يف  واملبدعني  املثقفني  من  بالعديد 

الثقافية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  بها  وتربز  الأدبية  و  الثقافية 

الوطنية  املنا�سبات  خمتلف  يف  ومميز  فعال  ح�سور  لها  التي 

والثقافية، واأن راأ�س اخليمة تتميز باحل�سور املتميز يف ال�ساحة 

الثقافية والفنية.

وقال الكاتب جنيب عبد اهلل ال�سام�سي: تتميز راأ�س اخليمة 

اأر�سية قوية  �سكلت  التي  الثقافية  املقومات  العديد من  بتوافر 

لروؤيتها الأدبية.

ل  نحل  بخلية  تكون  ما  اأ�سبه  راأ���س اخليمة  اأن  اإىل  اأ�سار  و 

ال�سباب  عزمية  فيها  تفر  ل  و  الثقايف  احل��راك  فيها  يتوقف 

اإىل  منوهًا  املتنوع  والإب���داع  الثقافة  على  املفطور  الإم��ارات��ي 

للمحافظة  الإم��ارات  دولة  فى  الإن�سان  بناء  يف  الثقافة  اأهمية 

على هويته الوطنية والثقافتة.

املوؤ�س�سات  بدعم  وال�سباب  الثقافة  وزارة   قامت  وق��د 

لدعم  من�سة  وتوفري  الإماراتية،  والراثية  والفنية  الثقافية 

املبدعني واملوهوبني يف خمتلف املجالت.

ولوزارة الثقافة وال�سباب يف الإمارات مهام وطنية يف غاية 

الأهمية، تتمثل يف احلفاظ على املكت�سبات الثقافية وتطوير 

اخلربات واملهارات، ودعم القت�ساد القائم على املعرفة، 

بالإ�سافة اإىل دعم الأن�سطة الثقافية والفنية واإنتاج املعرفة 

واحلفاظ على الراث املادي وغري املادي، كما ت�سجع 

احلركات الثقافية والفنية.

ور�سالة وزارة الثقافة وال�سباب اإىل ال�سعب الإماراتي هي:

القطاع  مكانة  وتعزيز  الإم��ارات��ي��ة  الهوية  على  احل��ف��اظ 

الثقايف وال�سبابي والإعامي عامليًا وتعظيم م�ساهمته باعتباره 

قطاعًا منتجًا وفاعًا يف القت�ساد الوطني من خال: احلفاظ 

الثقافية  بال�سناعات  والنهو�س  الوطني  الثقايف  الراث  على 

ومتكينهم  ال�سباب  ومواهب  طاقات  يف  وال�ستثمار  والإبداعية 

وتنظيم القطاع الإعامي.

املجال  تعزيز  على  بالعمل  قامت  وال�سباب  الثقافة  ووزيرة 

ال��ث��ق��ايف يف ال���دول���ة، ح��ي��ث و���س��ح��ت ذل���ك م��ن خ���ال و�سع 

على  ال�سباب  وحتفيز  املجال،  هذا  يف  حمفزة  ا�سراتيجيات 

اإنها  وكما  املجالت،  خمتلف  يف  ومواهبهم  قدراتهم  ا�ستثمار 

الإعام  ب�سناعة  ترتقي  جديدة  و�سيا�سات  ت�سريعات  �ساغت 

يف الدولة.
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تقول اإميان الها�سمي اإن بدايتي كانت  يف املدر�سة ويف 

ر�سمي يل  كان يف عام  اأول ظهور  ولكن  منا�سبات عديدة 

اأع��زف  م��رة  اأول  وكنت  باأبوظبي  الثقايف  باملجمع   ،2001

اأحلاين اخلا�سة حيث قمت بعمل حلن با�سم )بابا زايد( 

اإهداء للمغفور له باإذن اهلل تعاىل مبنا�سبة عودته �ساملًا بعد 

اإجراء عملية جراحية ناجحة يف اخلارج.

•• اأن��ام��ل��ك مت���زج امل��و���ص��ي��ق��ى ال�����ص��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة، 
املو�صيقى  تدر�صي  مل  اأن��ك  علماً   ، فيها  وتربعني 

اإطالقاً ،، كيف دخلت هذا العامل املرهف اجلميل ؟

مل اأخر الدخول اإىل هذا العامل ولكن املو�سيقى هي التي 

دخلت عاملي، واأ�سبحت جزءًا ل يتجزاأ مني، ففي البداية 

مل اأعلم اأنني كنت اأحلن ولكنني كنت اأطلق على مقطوعاتي 

ا�سم )اأنا 1 ثم اأنا 2 وهكذا( اإىل اأن فهمت اأن الذي اأقدمه 

ي�سمى تلحني .

الإمارات ت�سنع املوهبة يف كل فرد من اأبناء املجتمع 

•• اأيهما اأحب اإىل قلبك مو�صيقى ال�صرق امل�صتوطنة 
يف عروقك اأم املو�صيقى الغربية  الأوبرالية ؟

جميع  واأحرم   ، مو�سيقيًا  �سوتًا  ي�سدر  �سيء  كل  اأحب 

عمر حممد �سريقي

بابا زايد  ... اأول حلن قدمته 

اأيقونة اإماراتية يف ح�سرة املو�سيقى

اإميان الها�سمي 

باأناملها تعزف اأجمل املقطوعات املو�سيقية

 اعتربت املو�صيقية الإماراتية اإميان الها�صمي اأن املو�صيقى من اأ�صمى 

ي�صتوعبه  اأن  ي�صتطيع  الذي  ال�صمعي  اجلمال  فن  وهي  اجلميلة  الفنون 

،  واأنها مل  الإن�صان على الرغم من اختالف اللغات والعادات والتقاليد 

تختار الدخول اإىل هذا العامل ولكن املو�صيقى هي التي اختارتها و اختارت 

هي الدخول يف عواملها ، واأ�صبحت جزءاً ل يتجزاأ منها . 

املو�صيقى هي التي اختارتني
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الآلت املو�سيقية حتى التي انقر�ست، ولذلك اأ�ستطيع 

اأن اأدمج كل ما اأحب يف اأحلاين فتبدو �سرقية غربية 

حبي  �سكل  وتر�سم  متثلني  وكاأنها  غنائية  اأوبرالية 

للمو�سيقى ب�سكل عام. 

امل��ت��ح��دة حا�صنة  ال��ع��رب��ي��ة  •• دول���ة الإم������ارات 
امل��واه��ب الفنية والأدب���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة  حتى 

مدى  اأي  اإىل  براأيك   ، العامل  قبلة  اأ�صحت 

الدولة تدعم تلك املواهب وماذا تقدم لهم 

؟

كل  تدعم  التي  الإم���ارات  نعمة  على  اهلل  اأحمد 

موهبة بل احلقيقة اإن الإمارات ت�سنع املوهبة يف كل 

فرد من اأبناء املجتمع .

املو�سيقى جتري يف عروقي قبل دمي

 ، 300 حلن  اأك��ر من  الها�صمي لها  اإمي��ان   ••
اأن��ه  ويف ح��دي��ث �صحفي ���ص��اب��ق م��ع��ك ق��ل��ت 

مل  لأنها  التلحني  عن  التوقف  منك  طلب 
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تلقى اإقبال عند اجلماهري ، هل هذا �صحيح ومن 

طلب منك التوقف ؟

�سحيح لدي اأكرث من 300 حلن ولكن مل يطلب مني اأن 

النغمة  �سوت  اأمنع  اأن  اأ�ستطيع  ل  لأنني  وبب�ساطة   ، اأتوقف 

اأك��ون يف  كاأن  املواقف  اأ�سعب  راأ�سي حتى يف  تدور يف  التي 

مقر عملي اأو اأ�سعر بنعا�س �سديد اأو م�سغولة يف �سيء ما... 

ولذلك  روحي  وبالأحرى  ج�سدي  يف  بع�سو  اأ�سبه  املو�سيقى 

حتى لو اأردت اأنا نف�سي اأن اأتوقف عن التلحني فلن اأ�ستطيع 

لأنها جتري يف عروقي قبل دمي، وباملنا�سبة جميع اأحلاين 

واأ�سعر  بذلك  �سعيدة  واأن��ا  كبريًا  جماهرييًا  اإق��ب��اًل  تلقى 

مب�سوؤولية كبرية جتاه جمهوري كما اأتقبل النقد البناء دائمًا.

اأول ملحنة  الها�صمي  اإميان  اإن�صانية من  •• يف بادرة 
موؤلفاتها  خ��الل  م��ن  �صعت  اإم��ارات��ي��ة  اأورك�����ص��رتا 

عدة  من�صات  ع��رب  ي��وم��ي��اً  تبثها  ال��ت��ي  املو�صيقية 

ماهي   ، ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  مر�صى  ع��ن  للتخفيف 

املو�صيقى التي قدمتها يف ظل هذه الأزمة ؟

ما فائدة الفن اإن مل يقدم �سيئًا اأثناء احتياج العامل له، 

فا يوجد فنان حقيقي يكبت فنه لأي �سبب كان... قدمت 

مقطوعة خط الدفاع الأول ومقطوعة م�سبار الأمل وعملت 

مع عدة فنانني من اأكرث من 10 دول خمتلفة للعزف معًا عرب 

و�سائل التوا�سل املرئية ، واأعترب اأن املو�سيقى واجب اإن�ساين 

من اأجل تخطي هذه الأزمة التي مير بها العامل باأ�سره .

الطفل روح بريئة ونقّية كاملو�سيقى

•• يف ور�صة »حكايات مو�صيقية« كان لك ح�صور مع 
فني  باأ�صلوب  املو�صيقى  على  لتعريفهم  الأط��ف��ال 

وب��اأي  للطفل  املو�صيقى  اإي�صال  مت  كيف   ، مبتكر 

اأ�صلوب ؟

وبالتايل من  كاملو�سيقى  ونقية متامًا  بريئة  روح  الطفل 

ال�سهل جدًا اإيجاد و�سيلة توا�سل بينهما. 

•• متى نرى اإميان الها�صمي تتوىل قيادة اأورك�صرتا 
من ع�صرات العازفني؟

قمت بذلك بالفعل واحلمد هلل ، واأتطلع اإىل عمل املزيد 
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يف امل�ستقبل بعد زوال جائحة كورونا قريبًا باإذن اهلل تعاىل .

•• هناك من ينظر اإىل »الأورك�صرتا« بو�صفها �صكاًل 
م��ن اأ���ص��ك��ال اخل��ط��اب ال��غ��رب��ي )الأوروب������ي(، كيف 

تنظر اإليها املو�صيقية اإميان الها�صمي ؟

يل  بالن�سبة  فهي  للمو�سيقى  تق�سيمًا  اأرى  ل  قلت  كما 

اأع�ساء يف هذا اجل�سد  اأنواعها جمرد  ج�سد واحد وجميع 

الذي لن يكتمل اإل بوجودها معًا وب�سكل �سحيح و�سحي. 

•• عودة لالأدب والكتابة ،، حدثينا عن اآخر اأعمالك 
وكتاباتك ؟

باإعداد  اأقوم  وحاليًا  هلل  واحلمد  كتب   6 بنجاح  ن�سرت 

اجلزء الثاين من مو�سوعة املو�سيقيني العامليني .

•• ماهي اأبرز املعوقات التي تواجه الكتابة الإبداعية 
ال���ي���وم خ��ا���ص��ة يف ظ���ل الن�����ص��غ��ال ب��ه��م��وم احل��ي��اة 

اليومية؟

العائق  لأن  املعوقات  اإىل  اإط��اق��ًا  اأنظر  ل  نف�سي  عن 

الوحيد احلقيقي هو الكاتب نف�سه �سد نف�سه. 

•• كيف تنظرين اإىل التجربة الإبداعية لدى ال�صباب 
وال�صابات يف دولة الإمارات العربية ؟

يجب على اجلميع ا�ستثمار اأنف�سهم يف ظل هذه الفر�س 

الذهبية التي متنحها دولتنا احلبيبة للجميع. 

•• كيف تعالج اإميان الها�صمي ق�صية املراأة يف كتاباتها  
بعيداً عن ذاتها الأنثوية ؟

نف�سه  ميثل  الإن�سان  وب��اأن  بالإن�سانية  اأوؤم��ن  باخت�سار 

الإن�سانية  العدالة  النظر عن جن�سه وبالتايل حتقيق  بغ�س 

بني النا�س. 

•• م���ا ه���ي ط��م��وح��ات واأم�����������������ن��ي��ات امل��ب�����������دع��ة اإمي���ان 
الها�صمي؟ 

ت��زال يف  ول   ، واحلمد هلل   اأحامي  اأغلب  لقد حققت 

عندما  اإل  ميوت  ل  فالإن�سان  الأمنيات  من  الكثري  جعبتي 

يتوقف عن احللم. 



اأما اأجهزة ال�ست�سعار النانوية فيمكن زرعها يف الدماغ لتمكن 

طاقم  على  احل�سول  مت  كما  ال�سري  من  الرباعي  بال�سلل  امل�ساب 

اأ�سنان �سليكوين ل يزيد حجمه عن حجم اخللية وي�ستطيع ابتاع 

الدم مبعدل  اإىل  اإطاقها جمددًا  ثم  ق�سمها  و  الكريات احلمراء 

ع�سر خايا يف الثانية و ميكن لطقم الأ�سنان هذا اأن ي�ساعد على 

اإدخال الأدوية اأو اجلينات اإىل داخل اخلايا ومن ثم يعزز العاج 

لتقنية  الطبية  .فالتطبيقات  الأمرا�س  من  لكثري  املركز  اخللوي 

التطبيقات  كل  بني  من  التقنية  لهذه  الأهم  التطبيقات  هي  النانو 

بحياة  املبا�سر  لرتباطها  وذلك  التقنية احلديثة  املتوقعة من هذه 

الطبية  التطبيقات  من  بالكثري  تعد  النانو  فتقنية  الإن�سان  و�سحة 

الكثري  وكذلك  الكفاءة  والعاج عايل  الدقيق  بالت�سخي�س  املتعلقة 

ن�ستعر�س  يلي  ما  ويف  ال�سحية  الرعاية  جمال  يف  التطبيقات  من 

اأهم التطبيقات الطبية امل�ستقبلية لتقنية النانو :

cancer treatment تقنية النانو و عالج ال�سرطان -

�سور  على  احل�سول  بالإمكان  اأ�سبح  النانو  تقنية  با�ستخدام 

متطورة من الناحية الطبية لاأورام واخلايا ال�سرطانية ، واأحجام 

هذه ال�سور ت�ساعد الأطباء والباحثني يف احل�سول على معلومات 

دقيقة حول هذه الأورام ، حيث اأظهرت اآخر البحوث اأن العلماء قد 

تو�سلوا اإىل طريقة نانوية جديدة ميكن بوا�سطتها ت�سوير الأورام 

القيام  ثم  وم��ن   ، بدقة  وحتديدها   ، اجل�سم  داخ��ل  ال�سرطانية 

ال�سرطانية .فقد  الأورام  للتخل�س من هذه  ب�سكل مبا�سر  بالعاج 

ج�سيمات  الباحثون  ط��ور 

التحرك  باإمكانها  نانوية 

والو�سول  املري�س  دم  يف 

تطلق  حيث  الأورام  اإىل 

ي��وق��ف عمل جني  ع��اج��ًا 

م��ه��م ي�����س��اع��د ع��ل��ى منو 

ال�������س���رط���ان وا���س��ت��خ��دم 

تقنية  ال��ب��اح��ث��ني  ف��ري��ق 

ج�سيمات  لت�سنيع  النانو 

�سغرية جدًا من مركب البوليمر الكيميائي مغطاة بربوتني ي�سمى 

كثرية  اأنواع  اأو مدخل جزيئي يف  ُم�ستقبل  تبحث عن  تران�سفريين 

خمتلفة من الأورام .

- نانو طبي للتخل�س من ال�سرطان :

كتريجن(  )ميموريان  ال�سرطان  مركز  من  علماء  ا�ستطاع  لقد 

تخرق  ذكية  جمهرية  قنابل  تطوير  اإىل  التو�سل  من  الأمريكي 

اخلايا ال�سرطانية وتفجرها من الداخل و ا�ستخدم العلماء بقيادة 

)ديفيد تي�سنبريج( التقنية النانوية يف اإنتاج القنابل النانوية و من 

وعمل  املخترب  لفئران  ال�سرطانية  اخلايا  قتل  يف  ا�ستخدامها  ثم 

على حترير ذرات م�سعة من مادة اأكتينيوم 225 التى ترتبط بنوع 

ال��ذرات  ه��ذه  وجنحت  جزيئي  قف�س  من  امل�سادة  الأج�سام  من 

القنابل  ا�ستطاعت  قد  و  قتلها  ثم  ال�سرطانية  اخلايا  اخراق  يف 
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مهاب مرهف الرتكماين

تقنیة �لنانو يف �لطب

اأهم  )النانو( من  ال�صغر  املتناهية يف  امل��واد  النانو  لتقنية  الطبية  التطبيقات  تعد 

التطبيقات الواعدة على الإطالق فمن املحتمل احل�صول على مركبات نانوية تدخل 

اإىل ج�صم الإن�صان و تر�صد مواقع الأمرا�ص و حتقن الأدوي��ة و تاأمر اخلاليا باإفراز 

اأن حتقن  ال��ذك��ي��ة  امل��رك��ب��ات  ل��ه��ذه  الأن�����ص��ج��ة كما ميكن  وت���رمم  املنا�صبة  ال��ه��رم��ون��ات 

الأن�صولني داخل اخلاليا باجلرعات املنا�صبة .
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النانوية اأن تطيل عمر الفئران من 43 يومًا اإىل 300 يوم .

اخلاليا  قتل  يف  ا�صتخدمت  ال��ت��ى  ال��ن��ان��وي��ة  القنابل  ���ص��ورة 

ال�صرطانية لفئران التجارب

- نانو الذهب والعالج ال�سوئي احلراري :

ببع�س  يتمتع  النانو  م�ستوى  على  الذهب  اأن  العلماء  اكت�سف 

اأن  الدرا�سات  وت�سري  ال�سرطان  عاج  وخا�سة  العاجية  اخلوا�س 

ال�سوء  امت�سا�س  على  القدرة  لها  يكون  النانو  بحجم  جزيئات 

وحتويله اإىل طاقة حرارية ، وقد متت ال�ستفادة من هذه اخلا�سية 

يف عاج ال�سرطان ، من خال حقن الورم بكمية معينة من ال�سوء 

لقتل  كافية  تكون  ح��رارة  اإىل  وحتوله  الذهب  جزيئات  فتمت�سه 

وتدمري اخلايا ال�سرطانية دون الإ�سرار باخلايا ال�سليمة .

ال�سرطان،  ت�سخي�س  عملية  يف  الذهب  نانو  ي�ستخدم  وكذلك 

حيث يتغري لونه باختاف حجم اجلزيئات اخلا�سة به ومن املاحظ 

اأن جزيئات الذهب يف م�ستوى معني تعطي اللون الأحمر واجلزيئات 

جدًا  ال�سغرية  اجلزيئات  بينما  الأ�سفر  اللون  تعطي  حجمًا  الأقل 

ال�ستفادة من هذه  الباحثون من  وقد متكن  الأخ�سر  اللون  تعطي 

اخلا�سية يف عملية الت�سخي�س.

- هند�سة الأن�سجة :

ت�ستطيع تقنية النانو الإ�سهام يف عملية اإعادة ت�سنيع اأو اإ�ساح 

عملية  ت�ستغل  الأن�سجة  هند�سة  لأن  التالفة  الأن�سجة 

تكاثر اخلايا املثارة �سناعيًا بوا�سطة جزيئات النانو 

وعوامل النمو وقد ت�سبح تلك التقنية يف يوم ما بديلة 

عن نقل الأع�ساء اأو الأع�ساء ال�سطناعية .

الذي  والإ���س��اح  التكاثر  الأن�سجة  هند�سة  حتفز 

اإ�ساح  .عملية  الأع�ساء  زراع��ة  عن  بديًا  يكون  قد 

ال�سعوبة  �سديدة  بل  ال�سعبة  العمليات  من  الأن�سجة 

حيث ميكن اأن تف�سل العملية ب�سبب عدم قبول اجل�سم 

للج�سم الغريب مما يتطلب اأخذ الكثري من الأدوية التي 

تثبط اجلهازاملناعي حتى يتمكن اجل�سم من تقبل هذا 

امل�ساكل  هذه  بع�س  حل  ميكن  .ولكن  الغريب  اجل�سم 

عن طريق ا�ستخدام تكنولوجيا النانو ومثال على ذلك :

قوة  لها  متطابقة حيويًا  املزروع مبواد  ال�سطح  تغطية  - ميكن 

اأطول فرة  اإىل  الزراعة  وتزيد من عمر  بالأن�سجة  الت�ساق جيدة 

ممكنة .

يتم  كدعامات  النانومرية  اجل�سيمات  ا�ستخدام  ميكن   -

خايا  بداخله  املو�سوع  الن�سيج  تكون  والتي  عليها  اخلايا  و�سع 

ي�ستخدم  وكمثال  العيب  لإ�ساح  املطلوب   )PVA( الإيندوثليم 

 )fibroblast( بوليمر يف �سمامات القلب ال�سعيفة لكي يولد ن�سيج

)endothelium( والفيربوبا�ست

ا�ستخدام  .اأو  �سناعي  �سمام  و�سع  اإىل  احلاجة  بدون  وذلك 

نف�س الطريقة يف زراعة القرنية اأو ا�ستخدام البوليمر يف ا�ستعادة 

�سكل العني .

- ا�ستخدام تقنية النانو يف عالج مر�س ال�سكري :

ا�ستطاعت الأبحاث الطبية النانوية اأن ت�ساهم يف عاج مر�س 

)اإلينوي( جامعة  يف  باحثة  ط��ورت  امل��ج��ال  ه��ذا  ويف   ، ال�سكري 

الأمريكية جهازًا دقيقًا ميكن زراعته يف اجل�سم ليعو�س امل�سابني 

اأن  املخربية  التجارب  اأثبتت  وقد  الأن�سولني  حقن  من  بال�سكري 

الفئران امل�سابة بال�سكري والتى متت زراعة اجلهاز يف اأج�سادها 

اأي  ظهور  ودون  اأن�سولني  ب��دون  اأ�سابيع  ع��دة  العي�س  من  متكنت 

عامات لرف�س اجلهاز من خايا اجل�سم .

- التطبيقات اجللدية لتقنية النانو وت�سخي�س بع�س الأمرا�س 

امليكروبية:

اأنواع ج�سيمات النانو بالإ�سافة اإىل الليزر  مت ا�ستخدام بع�س 

لبناء الأن�سجة اجللدية واإعادتها كما كانت بحيث تلت�سق جزيئات 

اجل�سم  داخل  بامليكروبات  لتلتحم  تذهب  م�سادة  باأج�سام  النانو 

لت�سخي�س  النانو  جزيئات  من  اإ�سارات  التقاط  ميكن  ذلك  وبعد 

الإ�سابة بهذا امليكروب .
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moving towards achieving the National Innovation 
Strategy launched by His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai in 2014. Which 
aims to make the United Arab Emirates among the 
most innovative countries at the global level in the 
coming years.

Believing in the directions of the Leaders of the 
UAE Government that innovation is the capital of 
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work environment. This is done by introducing 
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toum when His Highness said, “Innovation is not an 
option but a necessity. It is not a culture but a work 
style, and governments and companies that do not 
innovate risk losing their competitiveness and fall-
ing far behind.”
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Ruler of Ras Al Khaimah receives Congo’s PM

RAK Ruler receives German Ambassador

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived His Excellency 
Anatole Collinet Mako-
sso, Prime Minister of 
the Republic of Congo, 
who is on an official vis-
it to the country, accom-
panied by a high-level 
delegation

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi 
welcomed Prime Min-
ister Makosso, and dis-
cussed with him ways of 
strengthening coopera-
tion relations and developing them 
between the two friendly countries 
in various fields. They also ex-

changed views on a number of is-
sues of common interest.

His Highness praised the friend-
ship and bilateral relations of co-

operation between the UAE and 
the Republic of the Congo, as well 
as the partnership frameworks be-
tween the two friendly countries.

 His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, in the presence 
of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, 
at His Highness’s Palace in 
Saqr bin Muhammad City, 
received His Excellency,  
Ernst Peter Fischer, Ambas-
sador of the Federal Repub-
lic of Germany to the state, 
and His Excellency, Andre-
as Mattfeldt, Member of the 
German Parliament, and the 
delegation accompanying 
them.

 His Highness, the ruler of Ras Al 
Khaimah, welcomed the ambassador, 
wishing him success in performing his 
duties, thus contributing to strengthen-
ing the close relations of cooperation 

between the two friendly countries at 
various levels.

 His Highness praised the friendship 
and strategic partnership relations be-
tween the UAE and the Federal Re-
public of Germany in various fields.

 His Excellency Ernst Fischer and 
His Excellency Andreas Matfeldt ex-
pressed their deep thanks and appreci-
ation to His Highness, Ruler of Ras Al 
Khaimah, for the generous hospitality 
and warm reception.
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RAK Ruler receives Japanese Ambassador

RAK Ruler receives Chargé d’Affaires of US Embassy in UAE

 His Highness Sheikh 
Saud Bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received at his 
palace in Saqr Bin Mo-
hammed city, he Akio 
isomata, ambassador of 
Japan to the UAE, who 
greeted His Highness for 
assuming the duties of 
the new job.

His Highness, the ruler 
of Ras Al Khaimah, wel-
comed the ambassador, 
wishing him success 
in performing his du-
ties, thus contributing to 
strengthening the close 
relations of cooperation 
between the two friendly countries 
at various levels. 

For his part, His Excellency Akio 
Isomata expressed his deep thanks 
and appreciation to His Highness, 

the Ruler of Ras Al Khaimah, for 
the generous hospitality and warm 
reception.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived His Excellency 
Chargé d’Affaires of the 
United States Embassy 
in the UAE, Sean Mur-
phy.

His Excellency was 
accompanied by Her 
Excellency Meghan 
Gregonis, United States 
Consul-General in 
Dubai.

His Highness Ruler of 
Ras Al Khaimah wel-
comed H.E. Murphy and 
his delegation and they exchanged 
talks on ways to boost ties between 
the two countries in all avenues.

His Highness Sheikh Saud hailed 
the friendship ties and strategic 

partnership binding the UAE and 
the US that would contribute to 
more progress and prosperity for 
the two peoples.

H.E. Murphy extended thanks 

and appreciation to His Highness 
Ruler of Ras Al Khaimah for the 
warm welcome and hospitality and 
lauded the strong strategic ties be-
tween the two countries. 
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Ruler of Ras Al Khaimah receives Consul-General of Romania

RAK Ruler receives Mexico’s Deputy Secretary of Foreign Affairs

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
Her Excellency Nico-
leta Teodorovici, Con-
sul-General of Roma-
nia in Dubai.

His Highness Ruler 
of Ras Al Khaimah 
welcomed the Con-
sul-General and ex-
changed with her talks 
on ways to boost ties 
between the two coun-
tries in all avenues.

H.H. Sheikh Saud 
hailed the friendship ties binding 
the UAE and Romania, that would 
contribute to more progress and 

prosperity for the two peoples.
Her Excellency Teodorovici ex-

tended her thanks and apprecia-
tion to His Highness Ruler of Ras 

Al Khaimah for the warm wel-
come and hospitality and lauded 
the strong bilateral ties between the 
two countries.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
Deputy Secretary of 
Foreign Affairs for 
Multilateral Affairs 
and Human Rights of 
the United Mexican 
States, Her Excel-
lency Martha Del-
gado Peralta, who is 
currently visiting the 
UAE, accompanied 
by H.E. Francisca 
Elizabeth Méndez 
Escobar, Ambassador 
of Mexico to the UAE, and other 
Mexican officials.

During the reception, His High-
ness Sheikh Saud welcomed the 

Mexican Diplomat and exchanged 
talk with her on enhancing pros-
pects for cooperation between the 
two friendly countries in several 
fields.

For her part, H.E. Peralta ex-
pressed her deep thanks and ap-
preciation to His Highness Sheikh 
Saud for the generous hospitality 
and warm reception.
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, af-
firmed that the UAE, 
under the leadership of 
His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, President of 
the State, (may Allah 
protect him), is taking 
steady steps towards 
strengthening the role of university 
education in achieving sustainable 
development and adding another 
50 years of achievements. This can 
be achieved by giving education 
at all levels the utmost importance 
and placing it at the forefront of the 
state’s strategic plans. 

This happened during His High-
ness’ visit today to a number of uni-
versities in Abu Dhabi. During the 
visit, His Highness met the heads 
of educational institutions and 
their teaching bodies, was briefed 
on the latest developments in the 
educational system and scientific 
research, and toured the education-
al facilities at New York Univer-
sity Abu Dhabi, Khalifa University, 

and University of Mohammed bin 
Zayed for artificial intelligence.

His Highness stressed the im-
portance of improving the quality 
of academic education through the 
continuous development of univer-
sities, and the permanent support 
for scientific research efforts, as 
they are important factors that have 
been at the forefront of government 
work priorities in the UAE since its 
establishment.

His Highness explained that uni-
versity education is a key pillar in 
the renaissance of nations and a ma-
jor potential for developing capabil-
ities and competencies, achieving 
prosperity and growth in all vital 
sectors of the state. The university 
education is a major contributor 

to enhance the UAE’s 
position as a beacon of 
academic excellence, 
and a center for scien-
tific innovations aimed 
at the good of human-
ity.

His Highness, the 
ruler of Ras Al Khaim-
ah, discussed with uni-
versity officials ways 
to develop cooperative 
relations between edu-

cational institutions in the state, and 
the importance of continuous coor-
dination between them in order to 
improve the quality of university 
education at the national level.

His Highness listened to an ex-
planation of the various educational 
systems used in these leading uni-
versities at the level of the state, 
the region and the world. Their role 
in developing scientific research, 
serving the community, and im-
proving the quality of life.

During his tour, His Highness has 
been accompanied by a high-level 
academic delegation of specialists 
in various fields of university edu-
cation and scientific research.

Ras Al Khaimah Ruler: University education is a fundamental 
pillar in the renaissance of nations and a major potential for 

developing capabilities and competencies.
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 His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Member of the Su-
preme Council and Rul-
er of Ras Al Khaimah, 
stressed the importance 
of scientific research 
as a basic and essential 
foundation for achiev-
ing comprehensive sus-
tainable development 
in Ras Al Khaimah, 
the UAE and the whole 
world.

This happened dur-
ing the presence of His 
Highness the Ruler of 
Ras Al Khaimah the 
opening of the activities 
of the “International 
Workshop for Ad-
vanced Materials” in its thirteenth 
session, organized by the “Ras Al 
Khaimah Research Center for Ad-
vanced Materials” at the Waldorf 
Astoria Hotel in the emirate.

His Highness delivered the inau-
gural address of the scientific event, 
saying: Scientific discoveries are 
key pillars for human development 
and prosperity. They are the best 
way to achieve growth, develop-
ment and overall prosperity. More-
over, they have an important role 
in improving the quality of human 
life.

Scientific research comes at the 
forefront of the priorities of our 
ambitious strategic vision to create 
a brighter and more sustainable fu-
ture for our future generations “.

 “Ras Al Khaimah is interested on 
empowering scientists and the sci-
entific community, and is working 
to create the right environment for 
them to move forward in delivering 

new innovations and discoveries 
that serve humankind. Furthermore, 
we seek to encourage young people 
to adopt science, as it is the most 
appropriate solution to address the 
global challenges we face.” His 
Highness added.

His Highness expressed his pleas-
ure for his attending and supporting 
this distinguished scientific work-
shop over the past years. He con-
firms that today, this workshop has 
become an incubator for a group of 
the most prominent scientists and 
researchers in the field of advanced 
materials, and an important plat-
form to exchange the fruitful scien-
tific ideas and information that may 
lead to extraordinary discoveries 
for the betterment of mankind.

At the beginning of the work-
shop’s activities, His Excellency 
Omar Saif Ghobash, Assistant Min-
ister of Foreign Affairs and Interna-
tional Cooperation for Cultural and 

Public Diplomacy, gave a lecture 
entitled “Youth Orientations”.

During this year’s session, the 
Sheikh Saud International Prize for 
Materials Science will be awarded 
to a scientist who has made signifi-
cant contributions in the field of 
Materials Science.

The award bears the name of 
His Highness, the Ruler of Ras Al 
Khaimah, in gratitude for his con-
tinuous support for the scientific 
event, and in appreciation of his en-
couragement of science and scien-
tific research, and his ongoing con-
cern and commitment to promote 
“materials science” in the UAE, the 
region and the world.

The award will be given to Sir 
Anthony Cheetham, Research Pro-
fessor at the University of Califor-
nia, Santa Barbara, USA, and Dis-
tinguished Visiting Professor at the 
University of Singapore. He is one 
of the world’s leading materials sci-

Ras Al Khaimah Ruler: Scientific research is an essential 
foundation for achieving comprehensive sustainable development
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ence chemists and the head of the 
“Ras Al Khaimah Advanced Mate-
rials Research Center” since its es-
tablishment in 2007.

The “International Workshop for 
Advanced Materials 2022”, sup-
ported by His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi for sev-
eral years, is held from February 20 
to 22. It aims to discuss the latest 
developments in the field of “ad-
vanced materials”. They are newly 
discovered or developed materials 
and they have tremendous scientific 
benefits in many sectors compared 
to the traditional materials that we 
know. These materials are the basis 
of many emerging technologies.

In this year’s session, the work-
shop witnesses the presence of a 
group of elite scientists and spe-
cialists. The schedule of lectures 
and sessions includes the participa-
tion of 22 scientists and research-
ers specialized in various fields of 
advanced materials. Among them 
are two Nobel Prize winners, and 
they will discuss research that 
could have a significant impact in 
developing diverse models of clean 

and renewable energy, and in “na-
nomedicine” to improve treatment 
and diagnosis, as well as to find 
sustainable solutions to maintain a 
healthy and clean environment.

In addition, Professor Bernard 
Lucas Feringa, winner of the 2016 
Nobel Prize in Chemistry for his 
research in “Molecular Machines”, 
will deliver the “Fourth Annual 
Lecture”. This lecture is dedi-
cated to honoring the late scientist 
Mildred Dresselhaus, who was a 
founding member of the Board of 
Directors of the Ras Al Khaimah 
Research Center for Advanced 
Materials until she passed away 
in February 2017. Also among the 
participants in this year’s session 
is Professor Andrea Jim, the win-
ner of the Nobel Prize in Physics in 
2010, who delivered the “Third An-
nual Lecture” at 2020 session.

On the occasion of the workshop 
opening, Michael Klein, Board 
Member of the Ras Al Khaimah 
Research Center for Advanced 
Materials, Dean of the Depart-
ment of Technology and Science 
at Temple University, Philadel-

phia, USA, said: 
“We extend our 
sincere thanks 
to His Highness, 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
for his unlimited 
support, generos-
ity and interest, 
and we congratu-
late Sir Anthony 
Cheetham, on 
winning this 
prestigious award 
that crowned his 
significant con-
tributions in the 
field of “inor-
ganic materials”. 
Sir Anthony is a 
prominent chem-

ist, a world expert in the field of 
advanced materials. Thanks to his 
knowledge, he has managed to 
publish 700 research papers in this 
field, and their information have 
been used in more than 60,000 
books, scientific journals or univer-
sity lectures. He is very famous for 
inventing new chemicals to serve 
mankind and humanity “.

It is noteworthy that the “Interna-
tional Workshop on Advanced Ma-
terials” has become today one of 
the prominent international scien-
tific events, where the “Advanced 
Materials” scientists are concerned 
to attend.

Work has been done to develop 
its programs, lectures and intensive 
scientific sessions to be an incuba-
tor for future scientists. In each ses-
sion, more than 100 young scien-
tists from the UAE and the MENA 
region are invited to participate in 
the activities of the distinguished 
scientific event, during which 
special lectures are given to high 
school students from the citizens of 
the state. 
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 Launch the starting 
badge and honor the win-
ners of the 15th edition 
of the “Ras Al Khaimah 
Half Marathon 2022”. 
Saud bin Saqr: Ras Al 
Khaimah is taking delib-
erate steps to enhance its 
presence as a leading des-
tination to host the most 
important sports competi-
tions.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, affirmed that 
Ras Al Khaimah is taking 
deliberate steps to enhance its 
presence as a leading destina-
tion for hosting the most im-
portant sports competitions in 
various games..

His Highness pointed out 
that the occurrence of these 
great events in the emirate dur-
ing this period is in line with 
its vision to be a meeting point 
between athletes from all over 
the world, and to spread the 
values of honorable competi-
tion and to consider sportsman-
ship as the most important features 
that distinguish sports champions in 
various games.

His Highness stressed that the 
consolidation of community sports 
activities is a basic pillar in Ras 
Al Khaimah’s strategic and devel-
opment plans to provide a healthy 
lifestyle for all members of society, 
and to gain activity, management 
and ambition to achieve more suc-
cesses and achievements..

This happened during his pres-

ence of the fifteenth edition of the 
“Ras Al Khaimah Half Marathon 
2022”, which has been launched 
on Al Marjan Island today. During 
the event, His Highness launched 
the starting badge, and at the end 
of the race, His Highness honored 
the winners of the first places and 
praised the players’ level and the 
outstanding performance they 
showed. 

His Highness explained that host-
ing such prominent events enhanc-
es the role of sport as a platform for 

prosperity, growth and human con-
vergence, and a base for launching 
towards creating a bright future for 
our next generations.

His Highness pointed out this 
great event has an important role 
in consolidating the civilized and 
developmental image of Ras Al 
Khaimah, confirming its status as 
a destination for living, work, tour-
ism and investment, and a starting 
point for building a prosperous to-
morrow for the people of the emir-
ate and the nation.

Saud bin Saqr: Ras Al Khaimah is taking deliberate steps to 
enhance its presence as a leading destination to host the most 

important sports competitions
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RAK Ruler attends the launch of Ras Al Khaimah Golf 
Championship 

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, attended the 
reception held at 
Waldorf Astoria 
Hotel in Ras Al 
Khaimah, for the 
launch of Ras Al 
Khaimah Golf 
Championship , 
the “DB World 
Tour” hosted by 
the Emirate in Al 
Hamra Golf Club, 
with the participa-
tion of some of the 
best players in the 
world. 

The ceremony 
was attended by 
some of the top 
golfers taking part 
in the tournament, 
as well as spon-
sors and organ-
izers of the event, 
which the Emirate 
hosted over four 
days from 3rd 
to 6th February, 
2022.

H.H. Sheikh 
Saud highlighted 
the importance of sport and its piv-
otal role in building understand-
ing and improving communication 
between people around the world, 
putting a particular emphasis on 
golf and its ability to be an engine 
for tourism and economic develop-
ment globally.

His Highness indicated that Ras 

Al Khaimah continues to work to 
enhance its position as a destination 
for hosting international events and 
championships, which enhances its 
presence on the global sports map, 
and contributes to spreading a cul-
ture of competition based on the 
continuous development of athletic 
skills and capabilities in this field.

Ras Al Khaimah’s hosting of this 
World Championship comes as an 
affirmation of its charming natural 
capabilities, advanced infrastruc-
ture, and golf courses designed ac-
cording to the highest international 
standards and specifications, in ad-
dition to its distinguished organiza-
tional capabilities.
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His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, attended the 
opening of Ras Al Khaimah 
Fine Arts Festival’s Landmark 
10th Edition with an array of 
Local, Regional and Interna-
tional VIP Guests invited to 
mark the occasion.

The Annual Arts Festival, 
which is now established as 
one of the region’s Leading 
Cultural Events, held its open-

Saud bin Saqr: Sport is the title of life and the basis of 
civilized and human progress.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, confirmed that 
sport is the title of 
life and the basis of 
civilized and human 
progress. It is now 
an essential compo-
nent to demonstrate 
the level of growth 
and prosperity of 
states and it is a vi-
tal bridge for com-
munication and cultural convergence 
between peoples.

This was said during His Highness’s 
attendance at the conclusion of the 
event of “Ras Al Khaimah Classic” 
at Al Hamra Golf Club. This is the 
first stadium in the region to host two 
consecutive rounds within the “DB 
World” rounds.

His Highness, the ruler of Ras Al 
Khaimah, handed the championship 
trophy to the player Ryan Fox, and 
congratulated him on his outstand-
ing performance that enabled him to 

achieve such achievement, and for 
showing a high level of competition 
and professionalism.

 “Today, I was pleased to congratu-
late Ryan Fox for winning the Ras 
Al Khaimah Classic at the DB World 
Golf Tour. Perseverance, constant 
readiness, keenness to provide the 
best, and renewed desire to achieve 
victory are among the most important 
characteristics of athletes that make 
them role models for their followers. 
The two emirate golf tournaments 
witnessed Strong competition, and ad-
vanced levels with the participation of 

the best of players in the world. Today, 
Ras Al Khaimah is significantly pre-
sent on the list of leading destinations 
in organizing and hosting interna-
tional sports events that form a bridge 
for convergence, rapprochement and 
exchange of experiences.”, His High-
ness said.

Outstanding sport events and activi-
ties will continue in Ras Al Khaimah 
during the next weekend. The “Ras Al 
Khaimah Half Marathon 2022” starts 
on February 19th, with the participa-
tion of thousands of athletes and elite 
international runners.

Saud bin Saqr Al Qasimi inaugurates Ras Al Khaimah Fine 
Arts Festival’s 10th Edition

 Issue No. 538 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

10

News

m u n r a k a e



ing night at the historic 17th cen-
tury pearling village of Al Jazirah 
Al Hamra against the backdrop of a 
dazzling fireworks display.

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi said: “Art unites people 
across borders and brings positivity 
and hope to the community. In Ras 
Al Khaimah, one of the region’s old-
est cultural destinations with a proud 
legacy of traditional arts, we are fo-
cused on promoting the artistic pur-
suits of our community.

Ras Al Khaimah Fine Arts Festival 
not only highlights their creativity 
but also provides a platform for them 
to engage in cultural exchange with 
international artists. Our patronage 
of the arts further underlines our 
values and cultural ethos to connect 
people, promote creativity, enrich 
their lives, and celebrate the spirit of 
harmony.”

Other VVIP attendees at the pres-
tigious event included Her Excel-
lency Noura Al Kaabi, Minister of 
Culture and Youth, and Diplomats 
from countries including the US and 
France.

In addition to many of the festi-
val’s activities taking place at Al 
Jazirah Al Hamra - a symbolic bridge 
between Ras Al Khaimah’s cultural 
heritage and contemporary art scene 
- the 2022 edition once again incor-
porates exciting satellite exhibition 
sites at two of the Emirate’s most 

iconic locations: the public view-
ing deck of the UAE’s highest peak, 
Jebel Jais, and the Open Park on Al 
Marjan Island.

The outdoor exhibition of art, pho-
tography and sculpture is organized 
by the Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi Foundation for Policy Research 
and is presenting a diverse collection 
of work from over 150 artists hail-
ing from more than 45 countries. 
Included as part of the festival is a 
vibrant program of film screenings, 
workshops, guided tours, and other 
events held across the Festival’s var-
ious locations.

Emirati artists participating this 
year include Yousef Al Zaabi and 
Abdullah Lutfi, while among the 
event highlights are a weekend of 
outdoor cinema and indoor screen-
ings at VOX. A dedicated pet-friend-
ly weekend for animal lovers and 
with an array of family activities for 
all ages, Ras Al Khaimah Fine Arts 
Festival is a weekend dedicated to 
celebrating the UAE’s rich culture 
and heritage.

Festival Director Suqrat bin Bish-
er, said: “We are honored to have 
such a prestigious line-up of artists 
participating with us again this year, 
with the talent on display reflecting 
how the Festival is truly becoming a 
destination for regional and interna-
tional talent.”

This year, the Festival boasts new 

partnerships with the NYUAD Art 
Gallery, and Embassy of the King-
dom of the Netherlands, reaffirming 
its commitment to connecting and 
developing the UAE’s wider cultural 
community.

The U.S. Mission to the UAE, 
which has been a key Festival part-
ner since 2016 through its grant pro-
gram for cultivating cross-cultural 
understanding and supporting local 
talent, is providing a range of per-
formances throughout the Festival. 
U.S. Consul General H.E. Meghan 
Gregonis said: “The U.S. Mission 
to the UAE is once again proud to 
partner with Al Qasimi Foundation 
at Ras Al Khaimah Fine Arts Festi-
val. Our partnership with Al Qasimi 
Foundation promotes mutual un-
derstanding and cultural exchange 
between the United States and the 
UAE and enhances Ras Al Khaim-
ah’s vibrant, creative economy.”

Ras Al Khaimah Fine Arts Festi-
val, a free-to-attend event that runs 
until March 31st, is presented by 
Marjan, a leading master developer 
in the emirate, and supported by 
additional local partners including 
Stevin Rock LLC, Ras Al Khaimah 
Economic Zone (RAKEZ), RAK 
Ports, RAK Tourism Development 
Authority, RAK Hospitality Hold-
ing, RAK Transport Authority, RAK 
Hospital and VOX Cinemas.
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Saud bin Saqr attends the event of the fourth edition of the 
“Happiness Festival 2022”

Ruler of Ras Al Khaimah honors Sir Anthony Chatham with 
the Sheikh Saud International Prize for Materials Research

 His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, accom-
panied by Sheikh Saqr bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, has 
witnessed today the event 
of the fourth edition of the 
Happiness Festival 2022. 
The festival is organized by” 
Ras Al Khaimah Exhibition 
Center”, one of the institu-
tions of” Ras Al Khaimah 
Chamber of Commerce”, on 
the Corniche of Al Marjan Is-
land in the emirate.

His Highness has praised 
the role of the event in pro-
moting the concept of happi-
ness, stressing that the most 
important priorities of the emirate 
include improving the quality of 
life and spreading happiness and 
positivity among members of the 
community.

The event shall continue until 
February 15th and it aims to pro-

mote the concept of happiness and 
embody it on the real life through 
social initiatives of a cultural and 
recreational nature that reflect the 
directions of the rational leadership.

The festival is a qualitative addi-
tion that will enrich the program of 

events in Ras Al Khaimah through-
out the year. Moreover, it enhances 
the emirate’s position as a destina-
tion for organizing and hosting ma-
jor events and confirms its strong 
presence on the regional and global 
tourism map. 

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stressed that creating a 
better future for humanity is closely 
related to the extent of investment 
in advanced sciences, and the extent 
to which the results of scientific re-
search and studies can be used to 
serve the goals of sustainable de-
velopment in various fields.

This was during His Highness’s 
honoring of Sir Anthony Cheetham 
by handing him the “Sheikh Saud 
International Prize for Materials 
RESEARCH” in recognition of his 

great contributions in this field, as 
part of the activities of the second 
day of the “International Workshop 
for Advanced Materials”, in its thir-
teenth session, organized by the Ras 
Al Khaimah Research Center for 
Advanced Materials at the Waldorf 
Astoria Hotel in the Emirate.

His Highness, the Ruler of Ras 
Al Khaimah, attends a specialized 
scientific lecture entitled “How are 
new materials discovered?”, deliv-
ered by Sir Anthony Cheetham, Re-
search Professor at the University 
of California, Santa Barbara, USA, 
the Distinguished Visiting Profes-

sor at the University of Singapore, 
one of the most prominent chemists 
specializing in the Materials Sci-
ence field in the world, and the head 
of the “Ras Al Khaimah Research 
Center for Advanced Materials” 
since its establishment in 2007.

His Highness stressed the im-
portance of this workshop, which 
aims to enhance the status of Ras 
Al Khaimah and the UAE as an in-
cubator for scientists and scientific 
research that would contribute to 
finding sustainable solutions to the 
most prominent challenges facing 
the world.
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His Highness 
praised the role of 
this scientific event, 
which has been or-
ganized in Ras Al 
Khaimah for years, 
in attracting a group 
of the most promi-
nent scientists and 
specialists in “mate-
rials science” on one 
platform to discuss 
the most important 
ideas and informa-
tion to improve the 
quality of human 
life, and to harness 
this advanced field 
of science to create 
a bright and prosper-
ous tomorrow for the 
coming generations in 
Ras Al Khaimah, UAE 
and the whole world.

His Highness called 
on the youth of the State 
and the people of the 
Emirate to benefit from 
this workshop and the 
research presented in it, 
stressing his keen interest 
in continuing to pay attention to 
the development of “materials sci-
ence”, which will greatly affect the 
lives of future generations.

The “International Workshop for 
Advanced Materials 2022”, which 
will be held in Ras Al Khaimah, 
from February 20 to 22, aims to dis-
cuss the latest developments in the 

field of “advanced materi-
als”, which are characterized 
by great scientific benefits 
that will improve the growth 
and prosperity of various vi-
tal sectors.

In its session this year, the 
workshop will witness the 
participation of 22 scien-
tists and researchers special-

ized in various fields of advanced 
materials, including two scientists 
who won the “International Nobel 
Prize”.

ruler of Ras Al Khaimah issues a decision to restructure the 
board of directors of Al Jazira Al Hamra Club

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
issued a decision to restructure the Board of Directors 
of Al Jazira Al Hamra Cultural and Sports Club headed 
by Saif Hamad bin Qadib Al Zaabi.

The Decision # 2 of 2022 stipulated that the board 
shall include in its membership Ali Muhammad Al-
Ghazali Al-Zaabi as Vice-Chairman, Abdel Nasser 
Yousef bin Omran Al-Shamsi, Sultan Yousef bin Sifan 
Al-Zaabi, Ahmed Muhammad Saeed Al-Alakim Al-
Zaabi, Hassan Hamad Hassan bin Jassim Al-Zaabi and 

Dr. Ibrahim Al-Jamali. The Board of Directors chooses 
from among its members those who occupy the neces-
sary administrative and technical positions and holds 
its meetings at the request of the Chairman whenever 
he deems it appropriate.

The board of directors supervises the club’s manage-
ment and activities, approves the club’s annual budg-
et, and submits its reports to His Highness the Crown 
Prince. The board’s period is three years from its date. 
This decision shall be effective of its date and shall be 
published in the Official Gazette.
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Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi chairs the Ras Al 
Khaimah Executive Council meeting

The Executive Council 
of the Emirate of Ras Al 
Khaimah held its first ordi-
nary meeting for the year 
2022, headed by His High-
ness Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman of 
the Executive Council.

After approving the min-
utes of the previous meet-
ing, the Council reviewed a 
number of topics related to 
the follow-up of economic 
development efforts, de-
velopments in digital gov-
ernment transformation, 
strengthening the legisla-
tive system, environmental 
sustainability, the plan of 
government projects, local-
federal partnership, and strategic 
priorities in light of 2030 Vision.

The Council discussed the report 
submitted by the Economic Com-
mittee on the progress of work on 
the population, housing and estab-
lishments census project, and re-
viewed all preparatory steps for the 
completion of this vital project, in-
cluding the formation of the Census 
Higher Committee and specialized 
technical committees.

The Council stressed the need for 
concerted efforts by all partners to 
make the census succeed, each ac-
cording to its competence and capa-
bilities. The Council also reviewed 
the study of the emirate’s competi-
tive indicators to be employed in 
promoting participation in local and 
regional awards, especially in the 
field of air quality index and waste 
management and treatment.

In the work of the National Com-
mittee for the National Added Value 

Program, the Council was informed 
of the economic effects of increas-
ing local content in economic activ-
ities, government procurement and 
requirements for participation in 
the program. The Council directed 
to present an integrated study on the 
adoption of the program in support 
of the national economy, small and 
medium enterprises, and Emiratisa-
tion.

The Council reviewed the report 
submitted by the Digital and Intelli-
gent Transformation Committee on 
various aspects of transformation in 
terms of digital and smart services, 
improving the customer’s journey 
with these services, enhancing in-
formation security through the Se-
curity Operations Center in coordi-
nation with strategic partners, and 
developing the Ras Al Khaimah 
e-Government portal according to 
the highest technical standards and 
adopting the best practices in dis-

play, content and browsing, 
and the progress of work in 
updating the version of the 
SAP system and the transi-
tion to the cloud comput-
ing system and efforts to 
promote the adoption of 
modern technologies. The 
Council stressed the need 
to intensify efforts to reach 
a digital government with 
global competition and im-
prove the quality of digital 
life.

In the context of develop-
ing the legislative system 
and strengthening the legal 
structure in the emirate, the 
Council reviewed the report 
of the Legislative Commit-
tee, where the legislation 
and laws that were issued 

during 2021 were reviewed, as well 
as the set of legislative and legal ad-
vice that was provided. The Council 
directed to a comprehensive review 
of local legislation in light of the 
federal legislative amendments that 
were implemented at the beginning 
of 2022 and the possible updates, 
and continuing efforts to update 
legislation to keep pace with fu-
ture changes and challenges within 
a proactive vision that foresaw the 
future. The Council approved the 
amendment of Law No. 7 of 2012 
concerning the establishment of the 
Executive Council regarding the 
adoption of fee and fine schedules.

The Council agreed to prepare 
an integrated legislation to regulate 
vehicle parking in the emirate in 
light of the growing need to plan, 
design, construct, manage and su-
pervise public parking in a man-
ner that ensures the availability of 
security and safety standards, good 
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service provision to the public, 
and the enhancement of the 
civilized pattern of the emir-
ate. The Public Services De-
partment has been assigned to 
supervise the system.

In the field of environmen-
tal sustainability, the council 
was briefed on the proposal of 
the “Ras Al Khaimah Plastic-
Free Initiative” to reduce the 
use of single-use plastic bags 
in order to protect society, hu-
man health and other living 
organisms from the effects of 
plastic materials, according to 
a phased strategy gradual in 
application. The municipality 
department has been assigned 
in coordination with the con-
cerned authorities to prepare 
an integrated vision on how to 
manage the initiative after re-
viewing and being guided by 
the best local and global practices 
and experiences.

The council also approved the 
eco-labelling program, guided by 
best practices in this field. The 
eco-label identifies products that 
are developed with the least possi-
ble impact on the environment by 
reducing negative environmental 
impacts at all stages of produc-
tion, taking into account a number 
of environmental dimensions such 
as water, air and waste in order to 
protect environmental regulation 
and the sustainability of natural re-
sources.

The Council approved an inte-
grated study to regulate animal 
breeding and apiaries in the emir-
ate, and to develop an integrated 
system that takes into account the 
economic, social and urban aspects 
in this framework.

The Council reviewed the plan 
of strategic goals and indicators 
for government agencies in light of 

2030 Vision and the priorities and 
developments of work, as it ap-
proved the strategic action plan for 
2022, which will guide institutional 
performance. The Council stressed 
the importance of developing op-
erational plans and initiatives nec-
essary to achieve the specific goals 
and outputs in a way that contrib-
utes to enhancing the process of 
economic and social development 
and environmental sustainability, 
and that these indicators are moni-
tored and followed up through the 
performance management system 
in force in the government.

The Council reviewed the plan 
of government projects for the year 
2022 in the various government sec-
tors in light of the strategic vision 
of the Emirate, where it directed the 
implementation of these projects in 
accordance with the best practices 
in project management and govern-
ance to ensure the achievement of 
the expected outputs and contribute 
to supporting the requirements for 

providing services, enhancing the 
competitiveness of the Emirate and 
improving the quality of life in it.

In the field of local and federal 
partnership, the Council agreed 
to exempt nurseries from fees and 
fines established locally in accord-
ance with the legislation in force 
from January 1, 2022 until August 
31, 2022, in line with the esteemed 
Cabinet decision in this regard. The 
Council also reviewed the letter 
from the Ministry of Culture and 
Youth on the proposal to join the 
Creative Cities Network for 2023 
associated with UNESCO, which 
highlights the most important cit-
ies in the world that have adopted 
creativity and cultural and creative 
industries, and made them the most 
important components of their sus-
tainable urban development. The 
Council directed to prepare a com-
prehensive study of all dimensions 
of participation in the field of crafts 
and folk arts.
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Saqr bin Saud attends the fifth stage of the "UAE Tour 2022" 
in Ras Al Khaimah

Sheikh Saqr bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi witnessed the 
launch of stage 5 of the “UAE 
Tour 2022” cycling race, on Al 
Qawasim Corniche in Ras Al 
Khaimah.

Sheikh Saqr bin Saud praised 
the riders participating in the 
only global race in the Mid-
dle East, which represents the 
opening round of the 2022 sea-
son races on the International 
Cycling Union’s agenda. 

His Highness stressed that 
the wise leadership in the UAE 
pays special attention to sports, 
and is keen to advance this vital 
sector, which forms a bridge for 
convergence between nations 
and pay attention to national 
talents and competencies and 
develop them in this field, and 
that sports be part of the culture 
of daily life among various seg-
ments of society, pointing out to the 
importance of this sporting event in 
enhancing the position of the State 
and the Emirate as a distinguished 
destination for hosting and organiz-

ing world races and events.
Stage 5 of the race started from 

Al Qawasim Corniche in Ras Al 
Khaimah, passing through the emir-
ate’s landmarks, including “Julfar 
Towers” and “Al Suwaidi Pearls” 
- the first pearl farming project in 

the region - to the historic “Daya” 
fortress, then the race heading to the 
emirate of Umm Al Quwain, and 
then crossing the desert again until 
the last stop on “Al Marjan Island”, 
thus having covered a distance of 
182 kilometers.
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Ras Al Khaimah Municipality organizes an initiative entitled 
“Your Health is in Your Food”

Financial fines for drilling wells without a license in Ras Al Khaimah

The Corporate Communication 
Office of the Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department organized an 
initiative entitled “Your Health is 
in Your Food” targeting the depart-
ment’s male and female employees. 
Through this initiative, a coopera-
tion has been carried out with Green 
apple Foundation for healthy meals. 
The initiative included an awareness 
lecture presented by Dr. Shamsa Al 
Balushi. The lecturer discussed the 
importance of being aware of the 
needs of the individual’s body for 
nutrients, the appropriate quanti-
ties, the food quality, and how to 
know that. She also provided im-
portant tips on healthy food. At the 
end of the lecture, a discussion took 

place between the employees and 
the lecturer about the points that 
were touched upon, and the ques-
tions raised were answered. This 
initiative is among the initiatives 

that the Ras Al Khaimah Munici-
pality Department is concerned to 
organize to raise awareness among 
employees about the importance of 
eating healthy foods.

The Ras Al Khaimah Munici-
pality has imposed financial fines 
for drilling underground wells 
without a license, including com-
panies and individuals. The Mu-
nicipality of Ras Al Khaimah has 
begun to count abandoned wells in 
areas outside the boundaries of the 
properties, and to count neglected 
wells through inspection tours of 
monitors and customer reports. 

According to the 
Municipality, The tak-
en measures regarding 
this type of reports in-
cludes inspecting the 
site, proving its condi-
tion, and communicat-
ing with the relevant 
people to backfill the 
well. In the event of 
non-compliance, the 
municipality shall co-
ordinate with the Gen-

eral Services Department to im-
plement the backfill process. The 
department has counted the aban-
doned wells within the agricultural 
areas, and some of them have been 
backfilled, while the work has 
been continued on the inventory of 
the remaining wells.

The Municipality Department 
has confirmed that a fine will be 
imposed on companies that dig un-

derground water wells, without a 
license, with an amount of not less 
than 5000 dirhams and not more 
than 10 thousand dirhams, and on 
offending individuals, an amount 
not less than 300 dirhams and not 
more than 1000 dirhams.

The department has indicated 
that companies and individuals, 
who dig wells without a license 
for their farms or homes, drain 

groundwater and 
cause an imbalance in 
nature, which results 
in an increase in water 
salinity and a change 
in its quality. For 
that, the companies 
and individuals are 
required to adhere to 
the requirements, and 
to comply with the re-
quirements for drilling 
wells.
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