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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 العتبارات 

فنية.

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

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ال ترد الأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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رأس الخيمة .. خطواٍت في الفضاء

الدول  هي  فها  الفضاء  ساحته  ستكون  القادم  التحدي  أن  يدرك  العالم  أصبح 
ودراسة  إليه  للوصول  تتنافس  وبدأت  الفضاء  عالم  إلى  رحالها  العظمى شدت 
ذلك العالم الذي ال نعرف عنه إال القليل وُيخفي عنا من أسراره الكثير فالطموح 
ومغاربها  األرض  مشارق  من  واألمم  للجميع  مشروع  حٌق  الفضاء  الستكشاف 
واستكشاف  الفضاء  إلى  الوصول  عينيها  نصب  وجنوبها  وضعت  ومن شمالها 
بأنها ستعود  استكشافه من علوٍم وأسراٍر ومكونات مما ال شك فيه  ما يمكن 
بالنفع العظيم للبشرية واألجيال القادمة ، وها هي رأس الخيمة  تتابع خطواتها 
الخيمة  برأس  األمريكية  الجامعة  من  طالب  ر  طوَّ أن  فبعد  الفضاء  دراسة  نحو 
 2020 سبتمبر  في  الفضاء  إلى  أطلق  والذي   " سات  مزن   " الصناعي  القمر 
القادم  مرحلة جديدة  الدراسي  العام  للفضاء ، سيشهد  بإشراف وكالة اإلمارات 
في دراسة علم الفضاء حيث ستبدأ مدرسة " ولسبرينج " برأس الخيمة بإطالق 
أول برنامج تعليمي لعلوم الفضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة 
الخيمة  رأس  إمارة  رؤية  جليًا  يؤكد  ما  وهذا   ، أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق 
في االهتمام بالعلم ، حيث إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع 
التعليم بجميع مراحله ويتابع بنفسه تطور التعليم في المدارس والجامعات إيمانًا 
من سموه بأن العلم هو أساس تقدم الحضارات وتطورها واستمرارية نموها في 

جميع قطاعات الحياة ومنافستها على المستوى العالمي

منذر محمد بن شكر 

االفتتاحية
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رئيس الدولة يزور حاكم رأس الخيمة

نهيان رئي�س  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ز�ر �شاحب 

�لدولة » حفظه �هلل » �أخاه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر 

يف  �خليمة..وذلك  ر�أ���س  حاكم  �ألأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 

�للذين  �مل�شتمرين  و�لت�شاور  و�لتو��شل  �ألأخوية  �لزيار�ت  �إطار 

�ألأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  تعزيزهما  على  يحر�س 

لالحتاد حكام �ألإمار�ت �شريً� على نهج �ملوؤ�ش�شني.

وتبادل �شموهما �� خالل �للقاء �لذي جرى يف ق�شر ند �حلّبي 

�ملباركة  �لوطن  تتعلق مب�شرية  و�لتي  �ألأخوية  �لودية  �ألأحاديث   ��

�ملجتمع  بجودة حياة  �ألرتقاء  �شاأنه  ما من  وكل  �ملو�طن  و�شوؤون 

و�شعادته.

فكر  يف  �أ�شيل  مبد�أ  باألإن�شان  �ألهتمام  �أن  �شموهما  و�أك��د 

�ملوؤ�ش�شني  �ألآب��اء  روؤية  من  �نطالقًا  تاأ�شي�شها  منذ  �لدولة  قيادة 

»رحمهم �هلل« �لذين �عتربو� �ملو�طن حجر �ألأ�شا�س يف مو��شلة 

م�شرية �لبناء و�لتقدم و�لتطور وحتقيق طموحات �لوطن وتعزيز 

�ألإمار�ت  دولة  على  يدمي  �أن  وجل  �ملوىل عز  مكت�شباته..�شائلني 

�لوطن  خري  فيه  ملا  قيادتها  ويوفق  و�أل�شتقر�ر  �لرخاء  و�شعبها 

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
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و�شعبه.

ح�شر �للقاء..�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود 

بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة و�شمو 

جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ 

�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 

�خلريية و�ألإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 

�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن 

وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 

�شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 

�لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد 

�أبوظبي �لتنفيذي ع�شو  �آل نهيان رئي�س مكتب 

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  و�شمو  �لتنفيذي  �ملجل�س 

حممد بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ حممد بن حمد 

بن طحنون �آل نهيان م�شت�شار �ل�شوؤون �خلا�شة 

يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة و�ل�شيخ عمر بن �شقر 

�لقا�شمي  �شقر  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لقا�شمي 

رئي�س د�ئرة �جلمارك و�ل�شيخ �أحمد بن �شعود 

�خل��دم��ات  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 

�لعامة يف ر�أ�س �خليمة و�ل�شيخ خالد بن �شعود 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لقا�شمي  �شقر  بن 

�خليمة  ر�أ����س  يف  و�لتطوير  �أل�شتثمار  مكتب 

�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  �شقر  و�ل�شيخ 

وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني.

https://wam.ae/ar/category/t2/ministry_of_presidential_affairs
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�شاحب  ����ش��ت��ق��ب��ل 

�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 

ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر 

حاكم  �ألأعلى،  �ملجل�س 

ر�أ�س �خليمة، يف ق�شر 

�شموه مبدينة �شقر بن 

�شعادة �شالح   ، حممد 

حم���م���د �ل��ب��ع��ي��ج��ان، 

���ش��ف��ري دول����ة �ل��ك��وي��ت 

�لدولة،  لدى  �ل�شقيقة 

�لذي قدم لل�شالم على 

�نتهاء  مبنا�شبة  �شموه 

مهام عمله.

ومت����ن����ى ���ش��اح��ب 

�ل�����ش��م��و ح���اك���م ر�أ�����س 

عمله  م��ه��ام  يف  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق  �ل�شفري  ل�شعادة  �خل��ي��م��ة، 

�لتاريخية  �لعالقات  تعزيز  يف  جهوده  على  مثنيًا  �مل�شتقبلية، 

على  �ل�شقيقة  �لكويت  ودولة  �ألإمار�ت  دولة  تربط  �لتي  �ملتاأ�شلة 

�ملتجذرة  �ألأخوية  �لرو�بط  عمق  وموؤكد�ً على  �مل�شتويات،  جميع 

بني �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.

مبتانة  �لبعيجان،  حممد  �شالح  �شعادة  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 

�ل�شعد،  خمتلف  على  �ل�شقيقني  �لبلدين  تربط  �لتي  �لعالقات 

عمله  فرتة  خالل  تعاون  من  لقيه  ملا  وتقديره  �شكره  عن  معربًا 

�شفريً� لبالده لدى �لدولة.

حاكم رأس الخيمة يستقبل طحنون بن زايد

 حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الكويت

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 

جبل  ��شرت�حة  ق�شر  يف   - �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ألأعلى  �ملجل�س 

�ألأمن  م�شت�شار  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ طحنون  �شمو   - جي�س 

�لوطني.

وتبادل �شموهما خالل �للقاء �ألأحاديث �لودية �ألأخوية .. كما 

تناوأل عدد�ً من �لق�شايا �لتي تتعلق ب�شوؤون �لوطن و�ملو�طن .
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حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير البلغاري لدى الدولة

 حاكم رأس الخيمة يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية 
ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب 

بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو 

ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 

حاكم  �ألأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 

ق�شر  يف  �خليمة،  ر�أ���س 

بن  �شقر  مبدينة  �شموه 

بوجد�ن  �شعادة   ، حممد 

كوألروف �شفري جمهورية 

بلغاريا لدى �لدولة، �لذي 

قدم لل�شالم على �شموه.

ورح���������ب ����ش���اح���ب 

�ل�����ش��م��و ح���اك���م ر�أ������س 

�خليمة، ب�شعادة �ل�شفري، 

�ألأح��ادي��ث  معه  وت��ب��ادل 

�لبلدين  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز  ح��ول 

و�أ���ش��اد  �ل�شعد..  خمتلف  على  �ل�شديقني 

دولة  تربط  �لتي  �ل�شد�قة  بعالقات  �شموه 

�ألإمار�ت وجمهورية بلغاريا.

من جانبه عرب �شعادة بوجد�ن كوألروف، 

�ل�شمو  ل�شاحب  وت��ق��دي��ره  �شكره  ب��ال��غ  ع��ن 

حاكم ر�أ�س �خليمة على كرم �ل�شيافة وح�شن 

�أل�شتقبال.

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب 

�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن 

ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر 

حاكم  �ألأعلى،  �ملجل�س 

ر�أ�س �خليمة، يف ق�شر 

�شقر  مب��دي��ن��ة  ���ش��م��وه 

�أ�شحاب   ، حممد  ب��ن 

�ل�شعادة روؤ�شاء �لبعثات 

ألأمريكا  �لدبلوما�شية 

�ل��الت��ي��ن��ي��ة وم��ن��ط��ق��ة 

لدى  �لكاريبي  �لبحر 

�ل��ذي��ن قدمو�  �ل��دول��ة، 

لل�شالم على �شموه.

ورح�������ب ���ش��اح��ب 

�ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة، بروؤ�شاء �لبعثات 

�لدبلوما�شية، وتبادل معهم �ألأحاديث حول 

تعزيز عالقات �لتعاون بني دولة �ألإمار�ت 

وبلد�نهم على خمتلف �ل�شعد.

�لتي  �ل�شد�قة  بعالقات  �شموه  و�أ�شاد 

تربط دولة �ألإمار�ت ودول �أمريكا �لالتينية 

ومنطقة �لبحر �لكاريبي.

�ل�شعادة  �أ���ش��ح��اب  ع��رب  جانبهم  م��ن 

بالغ  عن  �لدبلوما�شية،  �لبعثات  روؤ���ش��اء 

�شكرهم وتقديرهم ل�شاحب �ل�شمو حاكم 

وح�شن  �ل�شيافة  كرم  على  �خليمة،  ر�أ���س 

�أل�شتقبال.
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بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �ألأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، برقية تعزية �إىل خادم �حلرمني 

�ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة، يف وفاة و�لدة �شاحب �ل�شمو �ألأمري فهد بن 

ذعار بن تركي بن عبد �لعزيز بن تركي �آل �شعود.

يتغمد  �أن  وجل  �ملوىل عز  �شائاًل  �ل�شريفني،  �إىل خادم �حلرمني  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  برقيته عن خال�س  �شموه يف  و�أعرب 

�لفقيدة بو��شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته، و�أن يلهم �آل �شعود �لكر�م جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �ش���عود بن �شقر �لقا�ش���مي، ويل عهد ر�أ�س �خل���يمة، برق���ية تعزي�ة مماثلة �إىل خادم �حلرمني 

�ل�شريفني .

�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  ب��ن 

برقية  �خليمة،  ر�أ���س  حاكم  �ألأعلى، 

تهنئة �إىل جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين 

�ألأردن��ي��ة  �ململكة  ملك  �حل�شني  ب��ن 

ذكرى  مبنا�شبة  �ل�شقيقة،  �لها�شمية 

يوم �جللو�س.

بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 

عهد  ويل  �لقا�شمي،  �شقر  بن  �شعود 

مماثلة  تهنئة  برقية  �خليمة،  ر�أ���س 

بن  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  �إىل جاللة 

�حل�شني.

حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين الشريفين 
في وفاة والدة األمير فهد بن ذعار بن تركي

حاكم رأس الخيمة يهنئ ملك األردن بذكرى يوم الجلوس
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ولي عهد رأس الخيمة يثمن عطاءات رئيس الدولة للوطن والمواطنين

ثمن �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة عطاء �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« للوطن وألأبنائه وقال �شموه : �أ�شكر �شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«على ما يقدم لهذ� �لوطن وألأبنائه و ندرك متامًا �أننا يف ن�شب عينيه ولن يكل عن تقدمي كل ما من 

�شاأنه رفعة �لوطن يف �لرخاء و�ل�شد�ئد و�أ�شال �هلل �أن يوفقه د�ئمًا كقائد و�أب لهذ� �لوطن . وكان �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 

»حفظه �هلل« �أمر با�شتكمال جميع طلبات �ملنح �ألإ�شكانية لل�شنو�ت �ل�شابقة �شمن »برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان« من خالل 

�أل�شتقر�ر  تعزيز  على  �شموه  �إطار حر�س  وذلك يف   .. درهم  مليار   2.3 �لدولة مببلغ حو�يل  رئي�س  �ل�شمو  مبادر�ت �شاحب 

�ألأ�شري للمو�طنني وتوفري �حلياة �لكرمية ورفع م�شتوى جودة �حلياة لهم وحتقيق �شعادتهم.

)منتدى المواطن العالمي( يجمع أبرز صانعي التغيير حول العالم في رأس 
الخيمة نوفمبر المقبل

بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 

ر�أ�س  حاكم  �ألأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر 

لتنمية  �خليمة  ر�أ�س  هيئة  مع  وبال�شر�كة  �خليمة، 

�ملو�طن  ملنتدى  �ل�شنوية  �لقمة  تعود  �ل�شياحة، 

لثالث  �خليمة  ر�أ����س  �إم���ارة  يف  لالنعقاد  �لعاملي 

بربنامج   2022 نوفمرب  من  ب��دءً�  متتالية  �شنو�ت 

�لعامل  �أكرث حتديات  �إىل معاجلة  يهدف  ��شتثنائي 

�ل�شانحة  �ل��ف��ر���س  على  �ل�����ش��وء  و�إل��ق��اء  �إحل��اح��ًا 

لت�شميم حلول عاملية لتلك �لتحديات.

�ملنتدى  م��ن  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  ن�شخة  و���ش��ه��دت 

38 دولة،  400 �شيف �شرف من  م�شاركة �أكرث من 

يف  و�لنا�شطة  �ملمثلة  لوجنوريا،  �إيفا  فيهم  مبن 

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
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واحلائزة  االأعمال  ورائــدة  اخلريي  العمل 

على جائزة منتدى امل�اطن العاملي وفخامة 

جمه�رية  رئي�س  مــاركــيــز،  دوكـــي  ــفــان  اإي

رئي�س  نائبة  تــايــلــ�ر،  وجــ�يــل  ك�ل�مبيا؛ 

لــيــبــرييــا؛ ومــاتــيــ� ريــنــزي، رئــيــ�ــس وزراء 

اإيطاليا ال�شابق؛ ونيك�ل �شريزينغر؛ املغنية 

واملمثلة واملر�شحة ال�شابقة جل�ائز غرامي؛ 

اأفروجاك؛  واملنتج  العاملي  جي«  »دي  والـــ 

رهائن  ومفاو�س  كاتب  ف��س  وكري�شت�فر 

الــفــيــدرايل  التحقيقات  مكتب  يف  �شابق 

االأمريكي.

وعلى الرغم من عادة ا�شت�شافة القمة 

الــعــامل،  حــ�ل  خمتلفة  مــدن  يف  ال�شن�ية 

االإمارة  بتنظيمها يف  اال�شتمرار  قرار  جاء 

الب�شمة  بــدعــم  طــمــ�ح  ــزام  ــت ال �ــشــ�ء  يف 

االإمــارة  ت�شعها  التي  امللم��شة  االإيجابية 

تركيزها  مع  تزامنًا  العامل،  م�شت�ى  على 

على اإثراء تن�ع جمتمعها.

وقال راكي فيليب�س، الرئي�س التنفيذي 

لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة: »متثل 

امل�اطن  ملنتدى  ال�شن�ية  القمة  ا�شت�شافة 

العاملي لل�شن�ات الثألث املقبلة خط�ة مهمة 

تدعم روؤيتنا با�شت�شراف م�شتقبل م�شتدام 

لقطاعنا ال�شياحي ..وال�شك اأن اإمارة راأ�س 

القمة  النعقاد  مثالية  وجهة  تعترب  اخليمة 

وم�شت�يات  وثقافاتها  بيئاتها  لتن�ع  نظرًا 

اال�شتدامة التي جنحت يف حتقيقها، والتي 

متثل ثمرة منهجية طم�حة«.

ي�ردان�فا،  تاليمكا  قالت  جهتها،  من 

الرئي�شة التنفيذية ملنتدى امل�اطن العاملي: 

وقت  الرائد يف  هذا احلدث  تنظيم  »ياأتي 

املعا�شر،  تــاريــخــنــا  مــن  للغاية  ح�شا�س 

الطاقات  مكامن  اإطــألق  اأهمية  فيه  تربز 

حل�ل  الإيــجــاد  وا�شع  نطاق  على  الب�شرية 

..كما  اإحلاحًا  العامل  الأكرث حتديات  فعالة 

تقت�شر  ال  اخليمة  راأ�ــس  اإمــارة  اأهمية  اإن 

مب�قع  تتمتع  مــزدهــرة  مدينة  ك�نها  على 

من  تقدمه  ملــا  كذلك  بــل  فح�شب،  حي�ي 

جتارب ثقافية وبيئية متن�عة، ونتطلع قدمًا 

الدوؤوبة  امل�شاعي  بدء  مع  فاعل  دور  لت�يل 

م�شتدام  عـــامل  ال�ــشــتــ�ــشــراف  املنطقة  يف 

وم�شتقبل مزدهر«.

بطبيعتها  اخليمة  راأ�س  اإمارة  وت�شتهر 

املغامرات  من  العديد  وتقدم  ال�شاحرة، 

امل�ش�قة والتجارب ال�شياحية الفريدة ..كما 

تتميز االإمارة ال�اقعة يف اأق�شى �شمال دولة 

االإمارات العربية املتحدة، بتاريخها الغني 

الذي يع�د الأكرث من �شبعة اآالف عام، حيث 

اكت�شبت �شريعًا مكانة مرم�قة كاأحد اأكرث 

لألهتمام  ا�شتقطابًا  امل�شتدامة  ال�جهات 

يف منطقة ال�شرق االأو�شط.

املرحلة  نح�  ــارة  االإم تنقل  خط�ة  ويف 

للرتويج  الطم�حة  م�شريتها  مــن  املقبلة 

راأ�ــس  هيئة  ك�شفت  ال�شياحي،  لقطاعها 

حملة  عن  م�ؤخرًا  ال�شياحة  لتنمية  اخليمة 

التجارية  العألمة  الإطـــألق  كليًا  جــديــدة 

الــعــاملــيــة الإمـــــارة راأ�ــــس اخلــيــمــة، وذلــك 

باال�شتفادة من من�شات متكاملة للت�ا�شل 

جمم�عة  ملتابعة  االجتماعي 

ــرة  ــ�ؤثـ ــن الــ�ــشــخــ�ــشــيــات املـ مـ

ــارة اأثــنــاء  ــ مــن اأ�ــشــدقــاء االإمـ

ا�شتك�شافهم لطبيعتها اخلألبة 

اأ�شهر  من  عدد  مع  ..بالتعاون 

�ــشــانــعــي املــحــتــ�ى يف اأوروبــــا 

�شت�شلط  االأو�ـــشـــط،  والــ�ــشــرق 

على  ال�ش�ء  الرقمية  احلملة 

والتجارب  االإمـــارة  تن�ع  مــدى 

ال�شياحية املتميزة التي تقدمها 

املاجنروف  واأ�شجار  �ش�اطئها 

وجبالها  ال�شا�شعة  و�شحاريها 

اخلألبة.

ــ�ن، م�ؤ�ش�س  ــ اأرت اأرمــانــد  ــدوره، قــال  بـ

روؤيتنا  »تن�شجم  العاملي:  امل�اطن  منتدى 

للجيل القادم مع ر�شالة هيئة راأ�س اخليمة 

ب�شمة  ل��شع  الــرامــيــة  ال�شياحة  لتنمية 

اأن  ..وال�شك  العامل  م�شت�ى  على  اإيجابية 

قــدرات  ميتلك  الــعــاملــي  ــ�اطــن  امل منتدى 

ال�شتقطابه  نظرًا  م�شتغلة  غري  ا�شتثنائية 

الــعــامل  اأرجــــاء  �شتى  مــن  التغيري  �ــشــنــاع 

امل�ؤثرة  االأفــكــار  واإطــألق  البناء  للت�ا�شل 

التي ت�شمن ا�شت�شراف امل�شتقبل ال�اعد«.

حتــ�ل   ،2013 عـــام  ــه  ــألقـ اإطـ ــذ  ــن وم

عاملية  �شبكة  اإىل  العاملي  امل�اطن  منتدى 

واملحفزين،  الروؤية  واأ�شحاب  القادة  من 

يجتمع�ن ح�ل مهّمة م�شرتكة وهي اإطألق 

امل�اطنة  مبداأ  يف  الكامنة  االإمكانات  كل 

بحرية  معزز  عامل  اإىل  لل��ش�ل  العاملية، 

تنقل الب�شر ب�شكل م�شتدام.

ملنتدى  الــ�ــشــابــقــة  الــقــمــم  اأن  ــر  ــذك ي

امل�اطن العاملي �شهدت ح�ش�ر �شخ�شيات 

وج�زيه  عنان  كــ�يف  الــراحــل  مثل  بـــارزة، 

مان�يل بارو�ش� واإيرينا ب�ك�فا وكري�شتالينا 

وجانيت  مارك�فيت�س،  ودو�شك�  ج�رجيفا، 

ــرت  ــ ــاغــامــي، وغــاتــ�ــشــ�ن بـــــراون، وروب ك

دينريو، ووايكليف جان، واأك�ن، واإيف، اإىل 

جانب عدٍد من قادة الدول واأع�شاء االأ�شر 

وامل�ؤ�ش�شات  االأعمال  رواد  ــرز  واأب امللكية، 

اخلريية.
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جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تطلق نسختها الـ 21 من قمة جبل جيس
ــة  ــ ــاي حتـــــت رعــ

ــمــ�  ــ�ــش ــب ال ــاحـ ــشـ �ـ

الــ�ــشــيــخ �ــشــعــ�د بن 

ــقــر الــقــا�ــشــمــي  �ــش

عـــ�ـــشـــ� املـــجـــلـــ�ـــس 

راأ�س  حاكم  االأعلى 

اأعلى  ومــن  اخليمة 

قمم جبال االإمارات 

جي�س«  جــبــل  »قــمــة 

اأطــلــقــت مــ�ؤ�ــشــ�ــشــة 

راأ�س اخليمة للقراآن 

ــرمي وعــلــ�مــه  ــ ــك ــ ال

الــــــدورة اجلــديــدة 

واملـــمـــيـــزة جلــائــزة 

للقراآن  اخليمة  راأ�ــس 

الكرمي يف ن�شختها ال 21.

ال�شيخ  و�شهد م�ؤمتر انطألق اجلائزة 

�شقر بن خالد بن حميد القا�شمي رئي�س 

جمل�س اإدارة م�ؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن 

الــكــرمي وعــلــ�مــه، و�ــشــعــادة اأحــمــد حممد 

و�شعادة  امل�ؤ�ش�شة،  عــام  مــديــر  ال�شحي 

اأمني  �شبيعان،  اإبراهيم  اأحمد  الدكت�ر 

عام اجلائزة رئي�س اللجنة العليا املنظمة 

امل�ؤ�ش�شة،  اإدارة  جمل�س  واأعــ�ــشــاء  لــهــا، 

االحتــادي  ال�طني  املجل�س  من  واأع�شاء 

املنظمة  واللجان  امل�ش�ؤولني،  مــن  وعــدد 

للجائزة، ومدراء ومديرات املراكز التابعة 

وممثلي  احل�ش�ر  مــن  وعــدد  للم�ؤ�ش�شة، 

ورعــاة  والــداعــمــني  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات 

اجلائزة.

ال�شحي  حممد  اأحــمــد  �ــشــعــادة  وقـــال 

للقراآن  اخليمة  راأ�ــس  م�ؤ�ش�شة  عام  مدير 

للتميز  ت�شعى  اجلائزة  اإن  وعل�مه  الكرمي 

اختيار  املنطلق مت  يف كل دورة،ومــن هذا 

مميزة  حي�ية  النطألقة  جي�س  جبل  قمة 

لهذه اجلائزة املباركة يف دورتها احلالية، 

�شت�شهده  الذي  والتاألق  التن�ع  اإىل  من�هًا 

مــ�ــشــابــقــات وفــعــالــيــات اجلـــائـــزة والــتــي 

املجتمع،  و�شرائح  فئات  جميع  ت�شتهدف 

القيادة  روؤية  روؤيتها من  وت�شتمد اجلائزة 

واالإبــداع  التميز  قيم  تكري�س  يف  احلكيمة 

ال��شطي  اخلــطــاب  وتــعــزيــز  والــتــنــافــ�ــس 

املعتدل والت�شامح وقيم امل�اطنة ال�شاحلة، 

مــتــ�جــهــًا بــكــل الــ�ــشــكــر 

الــقــيــادة  اإىل  والــتــقــديــر 

ــى دعــمــهــا  احلــكــيــمــة عــل

املــتــ�ا�ــشــل والــألحمــدود 

املباركة  ــزة  اجلــائ لــهــذه 

جمددين ال�الء حتت ظل 

قيادتنا الر�شيدة املباركة 

لرفعة  دائمًا  ت�شعى  التي 

هــذه الــدولــة يف الــداخــل 

واخلارج.

الدكت�ر  �شعادة  وقدم 

�شبيعان  اإبراهيم  اأحمد 

اأمني عام اجلائزة رئي�س 
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بلدية رأس الخيمة و دائرة التنمية االقتصادية توقعان مذكرة تفاهم
راأ�ــس  بلدية  دائــرة  وقعت 

اخلــيــمــة مــذكــرة تــفــاهــم مع 

االقت�شادية،  التنمية  دائــرة 

انطألقًا  االتفاقية  وتاأتي هذه 

راأ�س اخليمة  اإمــارة  روؤية  من 

م�شروع  حتديث  اإىل  الرامية 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــبــيــانــات 

راأ�ــس اخليمة  الإمــارة  املكانية 

ــث نـــظـــام  ــديـ ــحـ ــتـ وذلــــــــك بـ

املــعــلــ�مــات اجلــغــرافــيــة من 

خألل اإن�شاء برنامج البيانات 

املذكرة  هذه  وتهدف  املكانية 

بــني  الـــتـــعـــاون  زيـــــــادة  اإىل 

و  الــكــفــاءة  لــزيــادة  الطرفني 

تعزيز و تط�ير و تنفيذ البنية 

راأ�ــس  ــارة  الإمـ املكانية  للبيانات  التحتية 

و  املعل�مات  و  اخلــربات  تبادل  و  اخليمة 

البيانات و امل�ارد املتاحة بني الطرفني. 

وقــع االتــفــاقــيــة �ــشــعــادة مــنــذر حممد 

بلدية  دائرة  عام  مدير  الزعابي  �شكر  بن 

راأ�س اخليمة و�شعادة الدكت�ر عبدالرحمن 

التنمية  دائرة  عام  مدير  النقبي  ال�شايب 

االقت�شادية.

�شكر  بــن  حممد  مــنــذر  �شعادة  ــد  واأكـ

الزعابي على اأهمية هذا التعاون من اأجل 

اإن�شاء و تط�ير نظام بنية حتتية للبيانات 

املكانية  بالبيانات  غني  و  متقدم  املكانية 

فعالة  كـــاأداة  ال�شتخدامها  ال��شفية،  و 

امل�شاريع  الإدارة  و  الت�شميم  و  للتخطيط 

الطرفني  حر�س  من  انطألقًا  و  التنم�ية 

اال�شرتاتيجي  التعاون  دعائم  اإر�شاء  على 

امل�شرتك بينهما واال�شتفادة من اخلدمات 

التي يقدم�نها مبا ي�شمن حتقيق التكامل 

هذه  اأهمية  اإن  وحيث  بينهما  امل�ؤ�ش�شي 

وتعزيز  تط�ير  يف  اأي�شًا  تكمن  املــذكــرة 

تنظيم  يف  ي�شهم  مبــا  الــتــعــاون  عــألقــات 

وذلك  بها  املعم�ل  ــراءات  االإجــ تن�شيق  و 

مع  يتعار�س  وال  يتفق  م�ؤ�ش�شي  اإطار  وفق 

ومبا  منهما  كل  واخت�شا�شات  التزامات 

يت�اءم مع اخلطط اال�شرتاتيجية لكل من 

الطرفني.

تنفيذ  بـــاأن  الــطــرفــني  مــن  اإميـــانـــًا  و 

الزمنية  براجمها  �شمن  املحلية  امل�شاريع 

يف  ي�شب  لها  املخ�ش�شة  املــيــزانــيــات  و 

خدمة املجتمع و ي�شاهم يف حتقيق التنمية 

امل�شتدامة و ت�فري ج�دة عالية ل�شعب دولة 

اللجنة العليا املنظمة عر�شًا عن اجلائزة 

يف ن�شختها اجلديدة، واأ�شار اإىل اأن الدورة 

احلالية تت�شمن م�شابقات عدة خم�ش�شة 

م�شابقة  وهـــي  املــجــتــمــع،  فــئــات  ملختلف 

وامل�شابقة  واالإناث،  للذك�ر  الكرمي  القراآن 

الن�شائية، وم�شابقة القراآن الكرمي لألأئمة 

امل�شاجد واملحفظني واملحفظات،  وم�ؤذين 

وم�شابقة  الــهــمــم،  اأ�ــشــحــاب  ومــ�ــشــابــقــة 

واالإ�شألحية،  العقابية  امل�ؤ�ش�شات  نــزالء 

وم�شابقة  ــدد،  اجلــ امل�شلمني  وم�شابقة 

احلديث ال�شريف،.

واأعلن عن ا�شتحداث امل�شابقة الذكية 

على  امل�شاركني  لكافة  خ�ش�شت  والــتــي 

م�شت�ى العامل، وتت�شمن اأ�شئلة من�عة ذات 

خمرجات وطنية وثقافية و�شرعية وترب�ية 

امل�ؤ�ش�شة يف  اإطألقها عرب ح�شابات  �شيتم 

و�شائل الت�ا�شل االجتماعي، م�شريًا اإىل اأن 

قيمة اجل�ائز لهذه الدورة بلغت 575700 

فعاليات  اجلائزة  �شتت�شمن  كما  درهــم، 

القيادة  روؤيــة  اإىل  ت�شتند  متن�عة  هادفة 

مبا  االإيجابية  وتعزيزخمرجاتها  احلكيمة 

م�شريًا  للمجتمع،  وال�شعادة  النفع  يحقق 

اإىل اأنه مت اختيار �شعار »والء ووفاء« لهذه 

ال�شم�  �شاحب  تــ�يل  مبنا�شبة  ــدورة،  ــ ال

حفظه  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ 

وال�الء  العهد  وتقدمي  الدولة،  رئا�شة  اهلل 

وامل�اطنة  االنتماء  لقيم  وتكري�شًا  ل�شم�ه، 

به اجلائزة  االإيجابية، وعرفانًا ملا حتظى 

من دعم ورعاية غري حمدودة من القيادة 

احلكيمة.

امل�شاركني يف  اأن عدد جن�شيات  وذكر 

جن�شية   59 بلغ  املا�شية  الع�شرين  الــدورة 

قيا�شي  رقم  وه�  العامل  دول  خمتلف  من 

تاريخها،  يف  مرة  الأول  اجلائزة  حت�شده 

لتحقيق  ت�شعى  احلالية  ــدورة  ال اأن  مبينًا 

ــازات  ــ واالإجن والــتــاألــق  التميز  مــن  مــزيــد 

لــدولــة  م�شرقة  مــنــارة  لــتــكــ�ن  الــنــ�عــيــة، 

االإمارات العربية املتحدة.
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دائرة بلدية رأس الخيمة تبدأ بتركيب لوحات ترقيم المباني 
اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  اأعلنت 

عــن اإطــــألق اأعـــمـــال تــركــيــب لــ�حــات 

باالإمارة  العن�نة  لنظام  املباين  ترقيم 

�شمن م�شروع العن�نة واالإر�شاد املكاين 

وذلك بال�شراكة مع هيئة امل�ارد العامة 

االأرقــام  م�شنع  خألل  من  تت�ىل  التي 

م�ش�ؤولية طباعة واإنتاج الل�حات، حيث 

الناجحة  ال�شراكة  اأوجـــه  اأحــد  تعترب 

اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  بني  والهامة 

راأ�س اخليمة  العامة يف  املــ�ارد  و هيئة 

ــا يــعــزز الـــتـــعـــاون و يــخــدم تــطــ�ر  مبـ

املزيد  حتقيق  نح�  ويدفعها  ــارة  االإمــ

من التقدم واالزدهار ، و�شتبداأ تركيب 

ي�ني�  �شهر  خــألل  املباين  ترقيم  ل�حات 

ــذي ي�شمل  ــم 4 والـ ــدءًا مــن الــقــطــاع رق بـ

زايد،  بن  خليفة  )مدينة  التالية:  املناطق 

مدينة �شقر بن حممد، الظيت، اخلران، 

خزام،  القرم،  عــ�ايف،  الفلية،  العرق�ب، 

تركيب  �شياأتي  و  الندية(  الق�شيدات، 

ــاقــي مــنــاطــق االإمــــــارة ح�شب  لـــ�حـــات ب

اجلدول الزمني املخطط .

مدير  الــزعــابــي  مــنــذر  �شعادة  واأفـــاد 

ــاأنَّ  ــام دائــــرة بــلــديــة راأ�ــــس اخلــيــمــة بـ عـ

�شهل  و  مب�شط  نظام  ه�  اجلديد  النظام 

و  الــزوار  و  اجلمه�ر  ِقبل  من  اال�شتخدام 

ال�شياح ، كما اإنه يطبق اأف�شل املمار�شات 

هــذا  ويعتمد   ، املــجــال  هـــذا  يف  الــعــاملــيــة 

 ، للمباين  مت�شل�شل  ترقيم  على  النظام 

من  امل�اقع  اإىل  ال��ش�ل  النظام  �شي�شهل 

خألل رقم املبنى )العن�ان(. واأ�شاف باأنه 

مت تد�شني جميع بيانات نظام العن�ان 

�شمن تطبيقات و برامج املألحة الذي 

ي�شهل ال��ش�ل اإىل ال�جهة املطل�بة من 

خألل رقم املبنى.

م.عائ�شة  اأكــدت  اأخــرى  ومن جهة 

�ــشــيــف الــ�ــشــحــي مـــديـــر مـــركـــز نظم 

خمرجات  ــاأنَّ  ب اجلغرافية  املعل�مات 

وذلك  للعيان  بادية  �شتك�ن  امل�شروع 

ح�شب  على  الل�حات  وتركيب  بتثبيت 

اجلديد  للنظام  املعايري  و  الت�شاميم 

لكل  ل�حة   )66000( عدد  يقارب  مبا 

مناطق االإمارة.

ــ�مــات  ــل ــع واأكــــــد مـــركـــز نــظــم امل

تنظيم  �ــشــيــتــم  ــه  ــ اأنـ ــى  عــل اجلــغــرافــيــة 

مبختلف  للجمه�ر  مكثفة  ت�ع�ية  حمألت 

كما    ، امل�شروع  تنفيذ  ل�شاحب  ال�شرائح 

ال�شركة  مع  التعاون  على  اجلمه�ر  ن�شجع 

لل��شــــ�ل  الل�حــــات  تركيب  يف  العاملة 

اإىل اخلــدمــة االأمــثــل، وعـــدم الـــرتدد يف 

اأي  وجـــ�د  حال  يف  الدائرة  مع  الت�ا�شل 

ا�شتف�شارات.

االإمارات.

ومـــــــــــــــن جـــــانـــــبـــــه 

ــادة الــدكــتــ�ر  ــع ــش ــرح � �ــش

ــرحــمــن الــ�ــشــايــب  ــدال عــب

عـــام  ــر  ــديـ مـ ــي -  ــب ــق ــن ال

اخليمة  راأ�ـــس  اقت�شادية 

تــ�قــيــع  ــي  ــ ــاأت ــ ي  : ــأًل  ــ ــائ ــ ق

االتفاقية مع دائرة البلدية 

التحتية  الــبــنــيــة  لــتــعــزيــز 

للبيانات املكانية من خألل 

ا�شتخدام التقنيات الذكية 

ــانــات  ــي ــب الـــتـــي تـــخـــزن ال

املهمة لألإمارة وا�شتخراج 

م�اقع  مثل  االإح�شائيات 

ــطــة االقــتــ�ــشــاديــة  ــش ــ� االأن

وغريها،  واملباين  والعقارات  وت�شنيفاتها 

�شريك  هي  االقت�شادية  التنمية  ودائــرة 

كافة  لت�فري  امل�شروع  هذا  يف  ا�شرتاتيجي 

ملتخذي  تتيح  الــتــي  املــطــلــ�بــة،  الــبــيــانــات 

ال�شاأن متابعة �شري عمل  واأ�شحاب  القرار 

وتقييمها،  واحتياجاتها  االإمــارة  اقت�شاد 

رئي�شية  كــ�جــهــة  مــكــانــتــهــا  يــر�ــشــخ  ممــا 

لألأعمال على ال�شعيد املحلي والعاملي.
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برنامج تدريبي بعنوان :
)اإلبداع واالبتكار واحتراف أعمال السكرتارية واإلدارة المكتبية(

وحتفيز   االبتكار  �شبل  لتعزيز  �شعيًا 

ق�ى  وا�شتك�شاف  االبتكار  على  امل�ظفني 

امل�ارد  ق�شم  قدم  لديهم  الكامنة  االإبــداع 

الب�شرية بدائرة بلدية راأ�س اخليمة برنامج 

تدريبي بعن�ان االإبداع واالبتكار واحرتاف 

اأعـــمـــال الــ�ــشــكــرتــاريــة 

بهدف  املكتبية  واالإدارة 

وتعريفه  امل�ظف  تط�ير 

واملمار�شات  بال��شائل 

احلديثة

ــج  ــامــ ــ ــــربن قـــــــدم ال

مطر  حمــمــد  املــــــدرب 

ــذي بــداأ  ــ احلــ��ــشــنــي وال

عن  بالتحدث  الربنامج 

الربنامج  اأهــداف  اأبــرز 

وهي: مفه�م اإدارة املكاتب وتنظيمها وفق 

واخت�شا�شات  احلديثة  الع�شرية  الطرق 

املكاتب  مـــدراء  ومــ�ــشــ�ؤولــيــات  وواجــبــات 

واملهارات ال�شل�كية املت�شلة ب�ظيفة مدير 

املكتب وفن التعامل مع القيادات ووظائف 

املكتب احلديث واأهدافه واأهميته االإدارية 

واأخريًا �شرح التعامل مع �شغ�ط العمل يف 

ال�شل�ك  ق�اعد  وفق  ال�شكرتارية  مكاتب 

االإن�شاين الراقي

بـــاب  فـــتـــح  مت  الــــــــدورة  ــام  ــتـ خـ ويف 

ــابـــة  املــنــاقــ�ــشــات واالإجـ

املطروحة  االأ�شئلة  على 

على  احل�ش�ر  اأثنى  كما 

للمدرب  ال�شيق  التقدمي 

ــال  ــ�ــش ــن اإي ــه مـ ــن ومتــك

املادة بطريقة احرتافية 

ــة بــالــ��ــشــائــل  ــمـ ــدعـ مـ

واملمار�شات احلديثة

دائرة بلدية رأس الخيمة تستقبل وفداً من بلدية دبي
ال�شحة  اإدارة  ا�شتقبلت 

اخليمة  راأ�ــس  ببلدية  العامة 

ال�شحة  اإدارة  مـــن  وفـــــدًا 

دبي  بلدية  بدائرة  وال�شألمة 

، وتاأتي هذه الزيارة لألطألع 

التي  املمار�شات  اأف�شل  على 

راأ�س  اإمــارة  يف  تطبيقها  يتم 

بال�شحة  واملتعلقة  اخليمة  

ــعــامــة ، ومـــن خـــألل هــذه  ال

دبي  بلدية  وفد  اطلع  الزيارة 

بلدية  يف  املتبعة  االآلــيــة  على 

يخ�س  فيما  اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ�

ال�شحية  ال�شهادات  اإ�شدار 

طلبها  يتم  التي  وامل�شتندات 

اخلدمة  لهذه  التقدمي  عند 

ب�شرح  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  فريق  قام  كما 

على  تتم  الــتــي  والتفتي�س  الك�شف  اآلــيــة 

اأثناء هذه  يتم م�شادرتها  التي  ال�شحنات 

اجل�الت التفتي�شية والرقابية على املن�شاآت 

واآلية الت�شرف بهذه ال�شحنات ، ويف ختام 

بلدية  دائرة  دبي  بلدية  وفد  �شكر  الزيارة 

راأ�س اخليمة على ح�شن ال�شيافة والتعاون 

مع ال�فد الزائر يف �شرح اآلية العمل املتبعة 

انطألقًا من ت�جه الدولة يف تعزيز التعاون 

بني اجلهات احلك�مية نح� تبادل املعرفة 

املمار�شات  اأفــ�ــشــل  لتطبيق  ــربات  ــ واخل

املــتــبــعــة يف جــمــيــع اجلـــهـــات احلــكــ�مــيــة 

يف  والــريــادة  التميز  نح�  قــدمــاً   للم�شي 

خدمة املجتمع بجميع �شرائحه .
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بق�شم  الــتــدريــب  فــريــق  نــظــم 

بلدية  ــرة  ــدائ ب الب�شرية  املــــ�ارد 

تدريبيًا  بــرنــاجمــًا  اخليمة  ــس  راأ�ـ

االإبـــداع  اإدارة  تعزيز  بــعــنــ�ان ) 

 ) واالبتكار يف اجلهات احلك�مية 

االأ�شتاذ  الربنامج   هذا  قدم  وقد 

اإىل  تطرق  الــذي  التميمي  نا�شر 

العن�ان  اإطــار  يف  مهمة  م�ا�شيع 

التدريبي  لربناجمه  اتخذه  الــذي 

تعزيزتقنيات  اإىل  يــهــدف  الـــذي 

امل�ؤ�ش�شات  يف  واالبــتــكــار  االإبـــداع 

و�شائل  ــاح  واإجنــ وتفعيل  وتنمية 

وتقييم  الذهني  الع�شف  تط�ير 

واالبتكار  االإبـــداع  على  الــقــدرات 

با�شتخدام  الــتــفــكــري  ــة  وممــار�ــش

ال�ش�رية  ــذاكــرة  وال الذهنية  اخلــرائــط 

من  متن�عة  جمم�عة  وت�ظيف  وغــريهــا 

ا�ــشــرتاتــيــجــيــات الــتــفــكــري االإبـــداعـــي يف 

مبدعة  عمل  بيئة  ــجــاد  واإي العمل  مــكــان 

الربنامج  �شهد  وقــد   ، واالآخــريــن  لــلــذات 

اتبع  ، حيث  امل�ظفني  اإيجابيًا من  تفاعأًل 

ت�شمنت  متن�عة  تدريبية  و�شائل  املــدرب 

ذهني  ع�شف  وجل�شات  والنقا�س  احلــ�ار 

اأبدى امل�ظف�ن تقديرهم و�شكرهم  ، وقد 

اتبعه  الــذي  ال�شيق  اأ�شل�به  على  للمدرب 

خألل الربنامج .

برنامج تدريبي للموظفين بعنوان :
 ) تعزیز إدارة اإلبداع واالبتكار في الجهات الحكومية (
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نظم مكتب االت�شال امل�ؤ�ش�شي ور�شة بعن�ان » 

اأحألم قطبية » مل�ظفي الدائرة قدمتها االأ�شتاذة 

�شمن  ال�ر�شة  هذه  وتاأتي  الهرنكي  حممد  اأمرية 

مبادرة » ُملهم�ن » حيث يتم من خأللها ا�شت�شافة 

االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  يف  ملهمني  م�ؤثرين 

اإيجابية وجتارب حياتية  ممن يطرح�ن م�ا�شيع 

ي�شتفيد منها املجتمع .

يف  بامل�شاركني  اأمــرية  االأ�شتاذة  رحبت  حيث 

متحدثة  نف�شها  عن  وعرفت  االفرتا�شية  ال�ر�شة 

لتك�ن  حققتها  التي  واالإجنــــازات  جتاربها  عــن 

واالجــتــهــاد  واملــثــابــرة  لل�شعي  للح�ش�ر  حــافــزًا 

اإجنازاتها  ، ومن  واأحألمهم  لتحقيق طم�حاتهم 

ي�ني�ن  اإىل منطقة  اإماراتية ت�شل  اأول  باأنها  وجتاربها ذكرت 

اإىل  وتطرقت  اجلن�بي  القطب  قارة  يف  تقع  والتي  جألي�شري 

حياتها  على  واأثـــرت  هناك  خا�شتها  التي  املثالية  التجربة 

ور�شمت �شخ�شيتها الطم�حة والتي عززت فيها �شغف النجاح 

وحتقيق االإجنازات 

ويف ختام  ال�ر�شة تقدمت االأ�شتاذة اأمرية بال�شكر لدائرة 

بلدية راأ�س اخليمة على ا�شت�شافتها �شمن برنامج » ُملهم�ن » 

الذي  ال�شيق  والنقا�س  امل�ظفني  بتفاعل  �شعادتها  وعربت عن 

تخلل ال�ر�شة  .

بلدية راس الخيمة تنظم ورشة بعنوان ) أحالم قطبية (
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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 اإلإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.
2. الرجاء اإر�شال اإلإجابة على الربيد اإلإلكرتوين التايل :

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

الربيد  اجلوال،  رقم  الثالثي،  )اإل�شم  بياناته  اإر�شال  امل�شارك  على   .3
اإلإلكرتوين ، �شندوق الربيد( 

تعلن دائرة بلدية راأ�س اخليمة - مكتب اإلت�شال املوؤ�ش�شي 

اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة  يف  تن�شر  �شهرية  م�شابقة  عن 

فعلى الراغبني باإل�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم 

اإىل الربيد اإلإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, 
Corporate Communications Office, intro-
duces 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(

• أكمل المثل التالي : 
) إذا كان المتكلِّم مينون  .......   .......  (

» 542 «

Congratulations to Mrs. : Nora Saad Al Shehhi

the winner of the past month's contest (541).

مبروك لألخت : نورة سعد الشحي
الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد )541(

مسابقة الشهر

ســؤال العدد

Monthly Contest 

Question

winner

الــــــرابـــــــــــح



وجوب بيعة والة أمر المسلمين

الشيخ:  د. أحمد بن مبارك المزروعي)# بيعتنا-لمحمد-بن-زايد  حفظه هللا(

ما  والتاأكيد على  الوحدة  ومن منطلق احلر�ص على هذه 

هو مقرر يف قلوب �سعب اإلإمارات اأر�سل هذه املقالة يف بيان 

مفهوم البيعة واأهميتها.

فأواًًل: حقيقة البيعة.
امل�سلم  اإلأم��ر  ويل  طاعة  على  بالعهد  هي: عقد  البيعة 

باملعروف، وهي عقد يجب الوفاء به، بل هي من اأعظم العقود 

التي يجب الوفاء بها؛ ولذا اأودعه اإلإمام مالك يف موطئه فعلق 

اهلل هذا  مالك رحمه  قائاًًل: »عقد  املالكي عليه  العربي  ابن 

بالوفاء«)1(،  اهلل  اأمر  التي  اإلإ�ساًلم  عقود  اأعظم  إلأنه  الباب؛ 

وحّث  بها  الدين  اأمر  وقد  العقود،  اأعظم  من  تكون  إل  وكيف 

على الوفاء بها ، ورتب على حتقيقها امل�سالح العظيمة، وعلى 

الحمد لله على نعمه والصالة والسالم على نبيه وعلى آله وصحبه أما بعد...
فمن نعم هللا علينا في دولة اإلمارات العربية المتحدة أننا منذ قيام االتحاد نعيُش 
النظير وذلك بعد فضل هللا بفضل جهود مؤسس االتحاد الشيخ زايد بن  ألفًة منقطعة 
سلطان آل نهيان -رحمه هللا-؛ فسارت البالد على قلب رجل واحد في ألفة ومحبة حتى 
إذا جاء أمر هللا ورحل المؤسس انتقل الحكم إلى وليِّ عهده الشيخ خليفة بن زايد آل 
على  كلهم  الناس  المجتمع  أو خالف في  زعزعة  أي  تحدث  أن  دون  -رحمه هللا-  نهيان 
ع الشيخ خليفة بن زايد -رحمه هللا- بقلوب  قلب رجل واحد، وها نحن في هذه األيام نودِّ
راضية بقضاء هللا وقدره، وينتقل الحكم إلى وليِّ عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، والبالد والعباد في أتمِّ األلفة ال فوضى وال خالفات وال مظاهرات، بل أمن 
قائد  إلى  التأسيس  مرحلة  قائد  األمان من  برِّ  إلى  االتحاد سائرة  ة سفينة  فدفَّ واجتماع 

مرحلة التمكين ثم إلى قائد مرحلة النهضة.

في 
رحاب 

ااإلسالم
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تركها النتائج الوخيمة.

اأ�سّد  نكثها  من  وح��ذر  البيعة،  نق�ص  ال�سرع  حرم  ولهذا 

َوَلْي�َص  َم��اَت  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َم��ْن  ر�سول  قول  �سمع  ومن  التحذير، 

ةً «)2( عرف يقيًنا اأهمية البيعة 
َّ
يفِ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِي

والتزم م�سمونها، وعلم خطورة نكثها وخلعها فاجتنبه حتى إل 

يكون من اجلاهلني املف�سدين.

ثانًيا: اإلخالص والصدق في البيعة.
قلب  من  �سادرة  البيعة  هذه  تكون  اأن  امل�سلم  اأخ��ي  بّد  إل 

�سادق ونية �ساحلة، إل غ�ّص فيها وإل غدر وإل خديعة قال اأبو 

بالقلب  البيعة  التزام  من  ُبدَّ  املالكي: »وإل  القرطبي  العبا�ص 

وترك الغ�ص واخلديعة؛ فاإنها من اأعظم العبادات، فاًل ُبدَّ فيها 

من النية والن�سيحة«)3(.

ال��ع��ب��ادات، فاًل  اأع��ظ��م  م��ن  اإلأم���ر  ويّل  بيعُة  كانت  ف���اإذا 

اإلأغرا�ص  لتحقيق  و�سيلة  ا  فت�سريهَّ ات  امللذَّ جتعلها يف دينء 

ال�سخ�سية وال�سهوات، فتنقلب من اأعظم العبادات اإىل اأخطر 

 َيْوَم 
ُ َّ
املهلكات وقد قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ثاًَلٌث إَل ُيَكلُِّمُهُم اهلل

ِليٌم - فذكر 
َ
يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب اأ اْلِقَياَمِة َوإَل َيْنُظُر اإَِلْيِهْم َوإَل ُيَزكِّ

ِمْنَها  ْعَطاُه 
َ
اأ َفاإِْن  ِلُدْنَيا  اإِإلَّ  ُيَباِيُعُه  إَل  اإَِماًما  َباَيَع  َوَرُجٌل  منهم- 

وَفَى وَاإِنْ مَلَْ يُعْطِهِ مِنْهَا مَلَْ يَفِ «)4(.

بنّي اأبو العبا�ص القرطبي املالكي �سبب هذا الوعيد ال�سديد 

ملن كان هذا �ساأنه فقال: »وقوله: )ورجل بايع اإماًما إل يبايعه 

يقم هلل  ال�سديد؛ إلأنه مَل  الوعيد  ا�ستحق هذا  اإمنا  لدنيا(  اإإل 

العبادات  الدينية، فاإنها من  البيعة  تعاىل مبا وجب عليه من 

التي جتب فيها النية واإلإخاًل�ص، فاإذا فعلها لغري اهلل تعاىل 

من دنيا يق�سدها اأو غر�ص عاجل يق�سده بقيت عهدتها عليه؛ 

إلأنه منافق مراء غا�ص لاًلإمام وللم�سلمني غري نا�سح لهم يف 

�سيء من ذلك، ومن كان هكذا كان مثرًيا للفنت بني امل�سلمني 

باًلدهم  ويهتك  اأم��وال��ه��م  وي�ستبيح  دم��اءه��م  ي�سفك  بحيث 

وي�سعى يف اإهاًلكهم؛ إلأنه اإمنا يكون مع من يبلِّغه اإىل اأغرا�سه 

فيبايعه لذلك وين�سره ويغ�سب له ويقاتل خمالفه، فين�ساأ من 

ذلك تلك املفا�سد«)5(.
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وما اأكرَث هذا ال�سنف يف هذه اإلأزمنة، واإمنا تعرفه باتباعه 

يف  وبطعنه  و�سدقه،  بعدم ن�سحه  وتك�سفه  نف�سه،  �سهوات 

اأو اإذا ُمنع مما كان يرك�ص  الدولة واحلكام اإذا خاًل بخاًّلنه، 

وراءه من حطام دنياه.

الظاهر،  البيعة -املوهومة يف  اإن كانت هذه  اأخطر  واإلأمر 

عليه  ويظهر  به  ُيقتدى  ممن  ���س��ادرة  الباطن-  يف  الدنيوية 

اأقبح، والفتنة  اإذ اإلغرتار به اأكرث، والغ�صُّ من مثله  ال�ساًلح؛ 

مبطل  كّل  من  واإياكم  اهلل  �سلمنا  اأخطر،  منه  البيعة  نكث  اإذا 

مريد للفتنة وال�سر.

ثالًثا: البيعة في العسر واليسر.
ومما يجب اأن تعرفه اأخي القارئ: اأن بيعة ويلِّ اإلأمر تكون 

وما  والي�سر،  والع�سر،  واملكره،   ، املن�سط  اإلأحوال يف  يف جميع 

�سنة  اإلأمر يف  بل جاء  اإلأمر مبع�سية اهلل،  اإإل يف  وتكره  حتب 

واإلأموال  بالدنيا،  م�ستاأثًرا  كان  ولو  اإلإمام  نبينا ملسو هيلع هللا ىلص بطاعة 

باخلاًلفة  اأو  والغلمان،  باخلدم  اأو  والبنيان  ب��اإلأرا���س��ي،  اأو 

وال�سلطان.

 ف��ع��ن اأب����ي ه��ري��رة ر���س��ي اهلل ع���ن���ه ق���ال: ق����ال ر���س��ول 

اَعَة يِف ُع�ْسِرَك َوُي�ْسِرَك َوَمْن�َسِطَك  ْمَع َوالطَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َعَلْيَك ال�سَّ

وَمَكْرَهِكَ وَاأَثَرَةٍ عَلَيْكَ «)6(.

اإلأم��ر  ل��ويل  البيعة  عقد  بعد  العظيمة  امل��ح��ذورات   وم��ن 

بن  عباد  ق��ال  و�سلطانه  حكمه  اإلأم���ر  ويلَّ  امل�سلُم  ي��ن��ازَع  اأن 

فقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فبايعناه  عنه دعانا  اهلل  ال�سامت ر�سي 

َمْن�َسِطَنا  يِف  اَعِة  َوالطَّ ْمِع  ال�سَّ َعَلى  َباَيَعَنا  ْن 
َ
اأخذ علينا: » اأ فيما 

ْهَلُه 
َ
اأ ْمَر 

َ
ُنَناِزَع اإْلأ ْن إَل 

َ
َواأ َثَرًة َعَلْيَنا 

َ
َواأ َوُي�ْسِرَنا  َوَمْكَرِهَنا َوُع�ْسِرَنا 

ِ ِفيِه ُبْرَهاٌن «)7(.
َّ

ْن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ِعْنَدُكْم ِمْن اهلل
َ
اإِإلَّ اأ

فتاأمل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »واأن إل ننازع اإلأمر اأهله« األي�ص فيه النهي 

ال�سريح عن حرمة منازعة ويل اإلأمر �سلطانه؟ واإمنا جاء هذا 

النهي ال�سريح عن منازعته؛ إلأن فيه اخلروج عليه، وقد حرم 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اخلروج على احلكام امل�سلمني  فقال ملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن 

ا�ِص  النَّ ِمَن  َحٌد 
َ

اأ َلْي�َص  ُه  نَّ َفاإِ َعَلْيِه  رِِبْ  َفْلَي�سْ �َسْيًئا  ِمرِيِه 
َ
اأ ِمْن  َكِرَه 

ًة «، ويف  ا َفَماَت َعَلْيِه اإِإلَّ َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ ْلَطاِن �ِسرِْبً َخَرَج ِمَن ال�سُّ

ًة «)8(. ا َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ ْلَطاِن �ِسرِْبً ُه َمْن َخَرَج ِمْن ال�سُّ لفظ: » َفاإِنَّ

واإمن���ا ح��رم ر���س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اخل����روج على احل��اك��م وعن 

اجلماعة؛ إلأن اخلروج يف�سي اإىل الف�ساد يف اإلأر�ص من القتل 

والّنهب، وذهاب اإلأمن، وهتك اإلأعرا�ص، و�سلب اإلأموال؛ لذا 

حتى  اأحكام  من  تقت�سيه  ومبا  بها،  الوفاء  ولزم  البيعة  وجبت 

يعّم ال�ساًلم وينت�سر اإلأمن، وتقوى كلمة اأهل اإلإ�ساًلم.

على  املرتتبة  احِلْكَمة  بيان  يف  املالكي  جمرة  اأبي  ابن  قال 

على  اإلأم��ر  دار  اإذا  إلأن��ه  امل�سلمني؛  كلمة  احلكام: »جمع  بيعة 

واحد كان اأجمع لاًلأمر واأعظم للفائدة؛ إلأن يف ذلك نكاية للعدو 

وعونًا على اإقامة اأحكام اهلل وحدوده« )9(.

فتكون احِلَكم املرتتبة على بيعة ويل اإلأمر تدور على ثاًلثة 

مقا�سد عظيمة:

1 - تكوين قاعدة �سليمة للوحدة.
2 - ن�سر اإل�ستقرار واإلأمن يف الباًلد.

3 - اإقامة اأحكام اهلل يف اأر�سه.
اأن  دولة يف قطرها  اأهل  كّل  على  فالواجب  تبنّي هذا  فاإذا 

يف  ولي�ص  �ساعة-  وإل  -بل  ليلة  يبيتوا  وإل  اأمرهم،  ويلَّ  يبايعوا 

وإل جاهلية يف  �ساعة جاهلية  إلأنها  اأمرهم؛  لويّل  بيعة  عنقهم 

اإلإ�ساًلم.

وها نحن يف دولة اإلإمارات نعلنها بكل �سراحة وديانة وحبٍّ 

عليها  عقدنا  قلوبنا  وهذه  باملبايعة،  مددناها  اأيدينا  هذه   :-

الدولة  رئي�ص  اأمرنا  ل��ويلِّ  باملعروف  والطاعة  املتابعة  عقيدة 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان - حفظه اهلل - 

ْفَقَة َيِدِه َوَثَمَرَة  ْعَطاُه �سَ
َ
كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن َباَيَع اإَِماًما َفاأ

ُعُنَق  ِرُبوا  َفا�سْ ُيَناِزُعُه  اآَخُر  َجاَء  َفاإِْن  ا�ْسَتَطاَع  اإِِن  َفْلُيِطْعُه  َقْلِبِه 

اإلآخَرِ «)10(.

واأ�ساأل اهلل اأن يوفق ويلَّ اأمرنا �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ملا يحبه وير�ساه، واأن ي�سّدد خطاه، هو وجميع 

حّكام اإلإمارات. 

اأمنها  اإلإم�����ارات  دول���ة  على  ي��دمي  اأن  �سبحانه  واأ���س��األ��ه 

وا�ستقراراها واأن يجنبها الفنت ما ظهر منها وما بطن، وجميع 

باًلد امل�سلمني اإنه �سميع جميب.
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The Government of Ras Al Khaimah considers energy 
e�ciency and the adoption of renewable energy 
as important drivers for the competitiveness and 
sustainability of its economy. The RAK Energy E�ciency 
and Renewables Strategy 2040 target 30% electricity 
savings, 20% water savings, and 20% renewable 
energy in the generation mix by 2040. 

In order to enhance dialogue within the industry and 
create cross-learning opportunities across similar 
strategies globally and regionally, Ras Al Khaimah 
Municipality is hosting the RAK Energy Summit, held 
under the patronage of His Highness Sheikh Saud Bin 
Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah. 

The Summit will take place on 4 - 5 0ctober 2022 at 
the Al Hamra International Exhibition & Conference 
Center in Ras Al Khaimah, bringing together key 
stakeholders from the sustainable energy sector. 
 
Book your place now! For more details, visit 
www.rakenergysummit.com  

For enquiries, email: opportunities@acm-events.com

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi
UAE Supreme Council Member and 

Ruler of Ras Al Khaimah

UNDER THE PATRONAGE OF

Creating and Contributing to the Energy E�ciency & Renewable Energy Goals of the Future

4 - 5 OCTOBER 2022
Al Hamra International Exhibition & 

Conference Center, Ras Al Khaimah, UAE

 HOSTED BY

َتعتبــر حكومــة رأس الخيمــة تبنــي كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة، 
تســتهدف  حيــث  اقتصادهــا.  واســتدامة  لتنافســية  مهًمــا  محــرًكا 
 2040 المتجــددة  الطاقــة والطاقــة  الخيمــة لكفــاءة  اســتراتيجية رأس 
ورفــع   ،  20٪
20٪

بنســبة  الميــاه  وتوفيــر   ،  30٪ بنســبة  الكهربــاء  توفيــر 
بنســبة  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  مــن  الطاقــة  توليــد  نســبة 

 . 2040 عــام  بحلــول 

ــتراتيجيات  ــر اس ــادل عب ــم المتب ــرص التعل ــق ف ــوار وخل ــز الح ي ــل تعز ــن أج وم
صاحــب  رعايــة  وتحــت  واإلقليمــي،  العالمــي  الصعيــد  علــى  مماثلــة 
األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي  صقــر  بــن  ســعود  الشــيخ  الســمو 
رأس  قمــة  الخيمــة  رأس  بلديــة  ستســتضيف  الخيمــة،  رأس  حاكــم 

للطاقــة.  الخيمــة 

مركــز  فــي   2022 أكتوبــر   5 إلــى   4 مــن  الفتــرة  فــي  القمــة  ســتعقد 
الحمــراء الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات فــي رأس الخيمــة ، وســتجمع 

المســتدامة. الطاقــة  قطــاع  مــن  الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب  بيــن 

ةراــيزب مــق ، لــيصافتلا نــم دــيزمل !نالا كــناكم زــجحا
www.rakenergysummit.com  
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حديث الضوء عن الضوء

لؤي أحمد كحلة

نظرة على كتاب مرسم الضوء

مدخل إلى التجربة اإلبداعية
للشاعر عبدهللا محمد السبب

للدكتور هيثم يحيى الخواجة

ولكن حني يقرر �خلو�جة �أن ين�سر در��سة ما، �أو �أن يعلق �أو 

�أن يناق�ش �إ�سد�ر ما، �سعريًا ، �أم بحثًا �أدبيًا، فاإنه من �ل�سرورة 

�أم در��سات  �أن متتلك تلك �إلإ�سدر�ت )�أكانت دو�وين �سعرية 

�أدبية( يف م�سمونها ما يلفت �لنظر، من حيث �لروؤية �حلد�ثية 

�مللفتة للنظر، �أو من حيث �إلإح�سا�ش و�لطرح �جلديد و�ملغاير 

للماألوف، �أو من �لناحية �لتوثيقية لتاريخ هذه �حلقبة �لتي منر 

بها من �زدهار�ت فكرية تو�كب نه�سة ثقافية وعمر�نية، تعي�ش 

بها �ملنطقة، ب�سكل عام، ودولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة على 

وجه �خل�سو�ش، �إذ لي�ش من �مل�ستغرب عليه �أن يجد كمًا من 

�لباحثني و�ل�سعر�ء وكتاب �لق�سة �لق�سرية يف دولة �إلإمار�ت ، 

ممن برعو� ولفتو� �لنظر مبا يقدمونه من �إح�سا�ش مرهف  ذي 

�أديبنا  تناول  إل �حل�سر،  �ملثال  �سبيل  على  وهنا  متميز،  طابٍع 

كاأمنوذج  �ل�سبب(  �ملتميز )عبد �هلل حممد  �ساعرنا  �خلو�جة 

و��سح  �سدق  خالل  من  عنها  يعرب  �لتي  مكنوناته  �إىل  يدخل 

العربي  الوطن  لم يأت عنوان مقالتي هذه اعتباطًا فنحن أمام قامة من قامات 
تدخل معتركات رؤى رمزية الضوء التي أدركها الشاعر اإلماراتي مرهف اإلحساس عبد 
هللا محمد السبب حيث إن الدكتور هيثم يحيى الخواجة الذي ملك من اإلصدرات مافاق 
الثمانون كتابًا بحثًا ودراسًة وتوثيقًا وتناول معظم مشارب األدب العربي بشكل عام 
و المسرح بشكل أوسع وأدب الطفل بشكل خاص يمتلك ذائقة فنية وأدبية رائعة. 
فهو مرجع للتأريخ األدبي و الدراسات األدبية وهذا ما جعله مطلبًا للكثير من الدارسين 
كان  أم  إصداراتهم،  و  لمنشوراتهم  مدققًا  أكان  سواء  ذاتــه.  المجال  في  والباحثين 

مقدمًا لتلك اإلصدارات.
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�ل�سخ�سي  و�لرقي  �سفافيته  عن  عد�ك  �إ�سد�ر�ته،  يف  وجلي 

لل�ساعر �ل�سبب، �لذي إلزم حياته ليكون دليل رهافة �إح�سا�ش 

قل من ميتلكها من حمرتيف فن �ل�سعر .

فاحرت�ف �ل�سعر مهنة ميتلكها كثريون ممن ملكو� نا�سية 

ولكن  �ل�سعر،  نظم  وق��و�ع��د  �ل�سعرية،  �إلأوز�ن  وعلم  �للغة، 

�ل�سعر  نظمو�  �لذين  من  قلة  هم  �ل�ساعر  لقب  ي�ستحقون  من 

إل�سك  ومما  و�ل�سدق،  �ملتميزة  و�لنظرة  �إلإح�سا�ش  وميتلكون 

فيه �أن ما لفت نظر �لدكتور �خلو�جة يف �إ�سد�ر�ت �ساعرنا عبد 

�هلل حممد �ل�سبب هو هذ� �لكم �لهائل من �ل�سدق و�لرهافة ، 

ومفهوم  �ل�سبب  لتعامله مع كلمات �للغة �لعربية، ومدلوإلتها، 

ملا  مغاير  ب�سكل  �إن�سانية  روؤى  فينا  و حترك  ب�سغف،  لتالم�سنا 

عنو�ن  �أديبنا  يتناول  عندما  وهنا  �ل�سعر،  ناظمي  من  �ألفناه 

در��سته »مر�سم �ل�سوء« فاإنه ي�سعك ب�سكل مق�سود �أمام  لوحة 

ف�سيف�سائية من �ختالجات قلب �ساعر يحاول �أن يو�سل �سورة 

�أفكاره  روؤيته لوقائع متر علينا مرور �لكر�م ولك����نه ي�س���اركنا 

و روؤ�ه .

جتربة  من  �خلو�جة  �لدكتور  مل�سه  ما  يف  نت�سارك  فدعونا 

يف  دخل  �لتي  �لعناوين  بع�ش  على  �لوقوف  خالل  من  �ل�سبب 

تفا�سيلها وقد نحتاج �إىل �أن ن�سدر كتيب �آخر عن كتاب مر�سم 

�ل�سوء حتى نفيه حقه فهو غني بالدإلإلت و�ل�سو�هد و�لدر��سة 

�إلأدبية و�لنقدية جلو�نب عدة .

من  �ل�سبب  �هلل  عبد  �ساعرنا  �متلكه  ما  �إىل  وباإلإ�سافة 

ميتلك  مبا  �خلو�جة  �لدكتور  يجعلنا  �سعره  يف  �لفكرة  جمالية 

من خمزون من �لذ�ئقة �إلأدبية قل مثيلها ، �أن يقف وينب�ش يف 

مدلوإلت �سعر )�ل�سبب( �لكثري من �ل�سور و �لرهافة و�نتقاء 

�لعبار�ت ب�سغف �ل�ساعر �لذي جعل نا�سيته �ل�سدق و�إلإح�سا�ش 

و�إلإبد�ع.

�أن  وج��د  �أع��رف��ه حيث  �ساعر  �خل��و�ج��ة  ق��ال  �ملفتتح  ففي   

به  �لتقى  كيف  ي�سرد  �أن  قبل  بنف�سه  نف�سه  يعرف  �ل�سبب  يدع 

م�ست�سهدً� مبا قاله �ل�سبب :

ال�شعر

هذا الكائن اخلرايف
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القادم من وحي املتاهة

اإىل عوامل الده�شة

والتحفز

والغرابة األأبدية

ال�شعر

هذا الال متناهي

ذو امللم�س الناعم

واالنفعال الغائر

والغزير

ال�شعر

هذا الكائن احلميم

نا�شك الروح

و�شيد االخ�شرار  )))

م�سرح  يف  �إلأول  لقاوؤنا  كان  1990م  �لعام  يف   } �قتبا�ش 

ر�أ�ش �خليمة �لوطني، ومن ذلك �للقاء، �بتد�أت رحلتي �لغنية 

معه: �سد�قة، �إبد�عًا، وثقافة.

مل يكن �للقاء �إلأول جافًا يدخل مرحلة �ليبا�ش منذ �للحظة 

من  �إلخ�سر�ر  عن  تبحث  ذ�تها  على  �إلأرو�ح  فتنكفئ  �إلأوىل 

عبداهلل محمد السبب - املرايا حتدث أخبارها: 2008م  1

مزيد  �إىل  للو�سول  �ملعرفة  من  �إل�ستز�دة  لقاء  ك��ان  جديد. 

�إىل  تتوق  نور وجد�نيات  �لروح من  وتقريب م�سام  �لعمق،  من 

�حرت�م �لكلمة وتت�سرب يف رد�ء �لكلمة �لناب�سة وم�سوح �جلنني 

�أنه يحمل عطاًء وغاب  �إلأوىل فاأدركت  �إلأمل. قر�أت ق�سيدته 

عن  حديث  لقاء  كل  ويف  و�لتقيته،  �لتقيته  ثم   ، طوياًل  غ��اب 

،طاملا  تتعمق  بالقناعة  و�إذ�  و�إلأدباء  و�إلأدب  و�ل�سعر�ء  �ل�سعر 

جديد  �سوت  عن  يبحث  يقول.  ملا  وم��درك  ممتاز  ق��ارئ  �أن��ه 

�لغمو�ش  �إىل  �أق��رب  وباأ�سلوب  �سيء  كل  فيه  يقول  تعبري  وعن 

ة  �لفجَّ �ملبا�سرة  �أكرث من  و�لتلميح  �إلإ�سارة  و�إىل  �لتغمي�ش،  إل 

جعله  ما  وه��ذ�  منه،  طائل  إل  �ل��ذي  و�لَهَذر  �ملمجوج  و�لتقليد 

لينتقي طريقة من  نف�سه  ويلوب جمهدً�  ينتقي مفرد�ته بحذر 

�لتعبري تبعد عنه �ل�سوك، وتقربه من نف�ش �لقارئ.. �ألي�ش هذ� 

�أن ينبع من �لذ�ت بحر�رة و�سدق،  �أهد�ف �ل�سعر؟!  �أهم  من 

وباأ�سلوب متفرد، وي�سل �إىل �ملتلقي كل ما �أر�ده �ل�ساعر.

نعم هذ� هو عبد�هلل �ل�سبب، �ل�ساعر �ملوهوب �لذي ي�سعد 

لم بتوؤدة وروية ووعي ليحقق ما يريد، وليكون �سوتًا  درجات �ل�سُّ

خا�سًا غري غائب يف خ�سم �أ�سو�ت باهتة �إلألو�ن.. يقول مثاًل:

)ها هو النوم يطاأطئ �شوته

وها هو الراأ�س يفرد ذاكرته

وينذر �شمته / �شوته

قرباناً جلمعية الرفق

بالهذيان( } �نتهى �إلقتبا�ش )2) 

خصوصية الرمز وحميمية القصيدة
مل �أجد بدً� �إإل من ��ستعارة  هذه �لعبارة �لتي ذكرها �لدكتور 

�خلو�جة  �لدكتور  ق��ال  فقد  �ل��رم��ز(  )خ�سو�سية  مدخل  يف 

حرفيًا ) يف كل ديو�ن �سعري ي�سعل �سمعة، وهو بالتاأكيد �سي�سعل 

�سموعًا كثرية، طاملا �أن هاج�سه �ل�سعر وديدنه �إلإبد�ع( .

لعل هذه �لعبارة تبدي يل ما �أتو�فق به مع �لدكتور �خلو�جة 

يف �أن �ساعرنا �ل�سبب هاج�سه و�ساغل فكرة �إلإن�سان �أو �إلإن�سانية 

عرب  وت�ساوؤإلت  ر�سائل  لنا  ير�سل  فهو  و�إلأو�سع  �إلأع��م  ب�سكلها 

دو�وينه �ل�سعرية ي�سعنا فيها �أمام �أنف�سنا �أوإًل ويرتك لنا حرية 

لتنا�سب  و�لعميقة،  و�لد�لة،  �لقليلة،  لكلماته  �إلإدر�ك��ي  �لبعد 

�ل�سبب، إل يفر�ش وإل  �لذ�تية، هكذ� هو  كل وثقافته وحيثياته 

يوجه �إمنا ينري برقي، �إىل جو�نب يريدنا هو �أن نقف �أمامها. 

وهي فعاًل �سمعة بي�ساء نا�سعة بنورها و�سط �لكثري من �ل�سموع 

مرسم الضوء - مدخل إلى التجربة اإلبداعية للشاعر عبداهلل محمد السبب -   2
دراسة - د. هيثم يحيى اخلواجة - ص 9 
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�لعابرة �لتقليدية هي �سهادة من �لدكتور �خلو�جة باأن �ل�سبب 

�أر�د �لتميز فاأبدع وخرج �إىل حد ما عن �ملاألوف �إمار�تيًا .

يعتلي صهوة النفس والذاكرة
وما  وبغر�بة عناوينه،  باأدبه،  �لقر�ء  نظر  يلفت  �ل�سبب  �إن 

�أن تقر�أ �سيء من �سعره حتى يجعلك تدخل عامله �إلفرت��سي، 

على  �ل��ق��ارئ  كينونة  يف  خمفية  هو�ج�ش  حتريك  يف  وينجح 

�ختالف ثقافته في�سل �إىل �ل�سهل �ملمتنع �أحيانًا و�إىل �لغر�ئبي 

يدفع   ، �سرً�  طرحه  يف  يجعل  مما   ، �لقر�ء  لبع�ش  �ملبهم  �أو 

�إليه  �لذي يرمي  �لبعد �حلقيقي  و�لت�ساوؤل عن  للبحث،  �لكثري 

�ل�ساعر ولكن عامل �لكلمة يف ق�سيدته يجعلك تعي�ش مندرجات 

متتابعة تر�سل �لنف�ش �إىل فلك مقا�سده، دون ��ستئذ�ن فتخرج 

�أحيانًا  باإح�سا�ش ما ، جميل  عند �إلنتهاء من قر�ءة ق�سيدته 

ما  �أ�سد  �ل�سبب  �أن  �أعتقد  ما  وعلى  قليلة،  �أحيانًا  و���س��ود�وي 

�أن  لت�سعر  �أحا�سي�سك،  وت�سعل  مكنوناتك  حت��رك  �أن  ميتعه، 

ذكره  ومما  عندها،  �لوقوف  ت�ستحق  حياتنا  من  زو�ي��ا  هناك 

�إبد�عه  ف�ساء  تدخل  تكاد  )وم��ا  �قتبا�ش   : �خلو�جة  �لدكتور 

�لرغم  على   - �ل�سعري  خطابه  إلأن  �لتناول،  باأ�سلوب  ياأ�سرك 

من جدته - يعتمد ��ستقر�ء دو�خل �لنف�ش �إلإن�سانية، وحماورة 

�لكلمة  ن�سيج  يف  دخلت  رم��وز  من  �سفيفٍة  غاللٍة  عرب  �لعقل 

لت�سكل حلمة و�سدى �جلملة �ل�سعرية �لتي تند�ح �أمو�جًا تطول 

�لن�ش  يلوح  �أن  �إىل  وتنفتح..  تنغلق  وت�سعف،  تقوى  وتق�سر، 

مودعًا بلفظة مكررة �أو جملة �سعرية ناغرة( �نتهى �إلقتبا�ش.

تبت�شمني.. واأنا،

�شيد ال�شمت،

واأمري العا�شقني

ويقول يف نهاية ق�شيدة »ا�شتهاء«:

اأيقظيني حني اأولد،

ويف فمي: ملعقة �شوء.. حفنة روح.

غداً.. �شاأروح... )))

الشاعر المتألق
في فضاءات الحداثة الشعرية

مل ياأل جهدً� يف بناء ق�سيدته من �لتقاط �ل�سورة �حلد�ثية 

بعني �ل�ساعر �ملرهفة و�لتي تغاير يف طرحها ما قد تاألفه لدى 

1  )اآلن(، 1996م، عبداهلل محمد السبب
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�لكثري من ناظمي �ل�سعر، �إذ متيز يف بناء، ميزه ب�سكل خا�ش 

بق�سيدته، جعلته من �حلد�ثيني �ملتمكنني من فن �لتو��سل غري 

�ملبا�سر و �ملبا�سر يف �أحياٍن �أخرى .

معذرة.. اأيتها اللغة

اإنني مع ال�شعر

ومعي،

معي،

معي..

تنبت االأعا�شري..

تزهر الع�شافري،

وتزدهر االأ�شئلة.  )))

دالالت المكان في شعر
عبدهللا محمد السبب

من خالل عالقته �ل�سخ�سية مع �ساعرنا )�ل�سبب( �أدرك 

عند  �ملكان  وحيثيات  جلو�نب  �لتقاطه  مدى  �خلو�جة  �لدكتور 

)�ل�سبب(. 

به  يح�سو  )�إك�س�سو�رً�(  �أو  مكماًل  عن�سرً�  لي�ش  فاملكان 

لغر�ش  �أو  �لقافية  �إكمال  يف  عليه  م�ستندً�  ق�سيدته  �ل�ساعر 

لديه  دإلل��ة  ذو  هام  عن�سر  )�ملكان(  هو  بل  �ل�سعري،  �ل��وزن 

�أن �ل�سبب  �إىل  �أ�سار �لدكتور  وموؤثر يف ج�سد �لق�سيدة، حيث 

�لدر�مي  �مل�سهد  ليكمل  ق�سيدته  بناء  يف  �ملكان  من  ��ستفاد 

�ملن�سق �سمن ق�سيدة  �ملبطنة يف كالمه  ر�سائله  و�ل�سعري يف 

�إىل  تو�سله  بهدوء  تن�سل  زمكانية  تفا�سيل  طياتها  يف  حتمل 

غايته دون �أن ت�سعر كقارئ .

تبا�سري رجل من برج �ل�سوم

�إىل �سنبلة �ل�سعر

زغرودة بوح يف م�سار �إلبتعاث

�إىل �مر�أة..

من �ساللة �لبحر،

و�لتمر،

و�لطني.

�مر�أة،

من �ساللة �ملاء و�ل�سهيل.

�إىل �سيدة �جلهات �إلأربعة،

و�لع�سرين:

حبيبتي

1  )عصر(، 1997م، عبداهلل محمد السبب

�آمنة:

�أقروؤك �لغر�م،

و�سيئًا �آخر.. إل ينام  )2) 

بين الثنائيات المادية والمعنوية
واالستنادية الشعرية المؤثرة

جمال  يف  لل�سبب  �إلإب��د�ع��ي  �لتميز  عن  �خل��و�ج��ة  حت��دث 

�سياغة ق�سيدته �لنرثية وتوقف عند عدة �أمور وحماور كثرية 

�سلط عليها �ل�سوء لالإنارة عليها منها:

1 - التفرد
حيث يتعرف �لقارئ �إليه دون �أن يقر�أ ��سمه، وهذ� �لتفرد 

طال �ل�سكل و�مل�سمون معًا

زيارة من حنجرة الذاكرة .

تر�شم وجهاً

يباغتني

كل م�شاء

2  )مشهد يف رئتي(، »مشترك«، 1998م، )قميص( عبداهلل محمد السبب، ص 
.81
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تتدىل منه

عناقيد �شمت

ويف عينيه

تراتيل جنون

ال�شمت

�شافرة تثاوؤب

وينام! ))) 

2 - مستويات التعويض
�لنظام  ع��ن  للتعوي�ش  خمتلفة  �أ�ساليب  �ل�سبب  �متلك 

�إلإيقاعي و�إلإم�ساك بخيوط �إلإيقاع �لد�خلي �إلإيقاع �ملو�سيقي 

يف �لق�سيدة.

3 - استثمار المكان )دالالت وتوظيف(
و�ل���دإلإلت  �لفنية  �لبنية  يف  م�ساك�سة  �ل�سبب  ن�سو�ش 

�جلمالية ويف توظيف �ملكان يف �لبنية �لفنية.

1  )املرايا حتدث أخبارها(، 2008م، عبداهلل محمد السبب، ص 11.

باء« »الزَّ

امراأة بطعم الذاكرة

توارت خلف وجهي

واأخذت تفي�س باالرتياب!

وعند »�َشَمْل« اخلرب اليقني! )2) 

-4 �ملعادل �لكنائي

باحلدود  يتاأطر  إل  �ل�سبب  �ل�ساعر  ل��دى  �لكنائي  �ملعادل 

�سفر  �ملعادل جو�ز  �إىل منح هذ�  يتجاوز ذلك  و�إمنا  �لبالغية 

من  و�مل�سمون  �ل�سكل  مع  وي�سارك  ي�سرتك  بحيث  دبلوما�سي، 

�أجل �لتلوين و�إلنحناء و�إلإثر�ء ومنح �لدإلإلت �لعمق �لكايف.

ال تدع امل�شمار يغادر

دع احلائط يقف ب�شالم

دع احلائط

دع

عد

احلائط ب�شالم

احلائط يقف

قف، قف، قف

ال..

تتاأفف! )3) 

لعبة المعنى والداللة والتخصيب
�أكد �لدكتور هيثم يحيى �خلو�جة على �متالك �ساعرنا عبد 

�هلل حممد �ل�سبب ملكة لعبة �ملعنى و�لدإللة. وذكر �خلو�جة �أنه 

�ل�سبب منهج �إلقت�ساد و�إلختز�ل يف  �لرغم من �عتماد  على 

�إلألفاظ، فاإنه يف �لوقت ذ�ته إل يتخلى عن �ملعنى :

ويف فيك دٌم

دامٌع

دامٌغ

يف الرماد

هيهات

ي�ُس يعود احِلمِّ

واحلمو�شة

يف الطني موغلة

ويف الطني مولعة

وعلى جبينك

2  )املرايا حتدث أخبارها(، 2008م، عبداهلل محمد السبب، ص 85.
3  )املرايا حتدث أخبارها(، 2008م، عبداهلل محمد السبب، ص 152.
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طبع الرماة

قبلة

ذرية

يا جباًل

من عاج

وزجاج!

َح�ْشُبَك 

َح�َشُبَك 

�ُشُحُبَك

َك ُحبُّ

ِبَك

ك...  ))) 

مثل  �لتخ�سيب من  عنا�سر  �إىل  �خلو�جة  �لدكتور  وتطرق 

�لتكر�ر و�إل�ستقاق و�لتحفيز وعنا�سر �أخرى �لتي ��ستفاد منها 

على  ��ستحو�ذه  و  ومتكنه  �لفنية  ذ�ئقته  على  موؤكدً�   ، �ل�سبب 

ملكة لفت نظر �لقارئ بهدوء ودماثة .

مدن مدينات

مدمنات

على الرتجل

عن الرجولة

عن البطولة

عن القب�س

على فر�س الن�شر

يف الرهان

على ق�شب ال�شبق

يف قولة الوقت

يف احل�شم النزيه

للمدينة ال�شم�س

للمتينة العزم

يف اللحظة ال�شائبة )2) 

�لدكتور  ف�سل  فقد  �لقارئ  لدى  �لروؤية  �كتمال  يتم  وحتى 

�خلو�جة ناهيك عن �ل�سو�هد �ل�سعرية �لتي ذكرها من دو�وين 

�إىل جو�نب عده تظهر  لل�سبب متطرقًا  يورد حو�رً�  �أن  �ل�سبب 

باأريحية �ملحاور �لتي مل يذكرها من خالل در��سته �لتف�سيلة 

عن �سعر �ل�سبب ك�ساعر ليكمل �لروؤية كاإن�سان. 

ث أخبارها(، 2008م، عبداهلل محمد السبب، )ص: 79 - 81(. 1  )املرايا حُتدِّ
2  )أطلس حيث اإلمارات العربية املتحدة(، 2014م، عبداهلل محمد السبب، ص 

.65

بقدر ما لفت نظري   ب��و�رد ذكر �حل��و�ر كاماًل  ول�ست هنا 

ما قاله �لدكتور �خلو�جة باحلرف م�ستعريً� هذه �لفقرة إلأنها 

�أم��ام  �إن��ك   ( »�قتبا�ش«  �حل��و�ر  ه��ذ�  دإلإلت  وتو�سح  تلخ�ش 

�ساعر خمتلف حقًا، و�أمام �ساعر يرف�ش �إلإجابات �لتقليدية، 

بل يغلف �إجاباته، روؤيته للحياة ومفهومه لل�سعر، هذ� عد� عن 

طرحه جمموعة من �لت�ساوؤإلت �مل�سروعة حول �ل�سعر و�إلإبد�ع 

و�ل�ساعرية وغري ذلك.

خمتلفًا  �ساعرً�  �ل�سبب  حممد  عبد�هلل  �ل�ساعر  ك��ان  ومل��ا 

�لق�سرية  �جلمل  على  و�عتماده  �ملكثفة  �ل�سعرية  لغته  ب�سبب 

�إىل �ل�سورة �خلاطفة،  �لكلمات و��ستناده  �ملتالحقة �ملحدودة 

�ل�سعرية  �للفظة  دإلإلت  وحتويل  �لتعبري  يف  �إلإيجاز  معتمدً� 

فاإن  �حل��روف،  ترتيب  وتبديل  و�إل�ستقاقات،  �لتوليد�ت  عرب 

هذ� �ل�ساعر، �لذي عرف بتن�سيد �ملعاين ور�سفها باجتاهات 
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خمتلفة لبناء ق�سيدته �لهرمية، فاإن حماورته تعني �لكثري. ( 

�نتهى �إلقتبا�ش .

وعند �سوؤ�ل �ل�سبب �ل�سوؤ�ل �لتايل : ماذ� يعني لك �ل�سعر؟

معًا،  كربنا  معًا،  ُولدنا  و�سديق.  �سقيق  ت��و�أم  هو  �أج��اب: 

وترجم كل منا رغبات �إلآخر. حني �ألتفت �إىل نف�سي و�أنفا�سي، 

�أجلاأ �إىل �ل�سعر.. �أف�سي له باأ�سر�ري، و�آذن له باإف�سائها متى 

وكيفما �ساء.. لكن ب�سورة غري جمانية، وغري ��ستهالكية، وإل 

تتيح للقارئ �لعادي و�لب�سيط معرفتها بتلك �ل�سهولة �لتي قد 

فعليه  بب�ساطة..  �إدر�كها  للناقد  ميكن  وإل  �لبع�ش،  يت�سورها 

�أن ي�سمر عن �أدو�ته �لنقدية ومعرفته �للغوية و�إلأدبية كي يفك 

�سفرتها و�سرب �أغو�رها وبلوغ ُمر�دها. هكذ� نحن، �ل�سعر و�أنا: 

تو�أمان، �سقيقان، �سديقان، قرينان، وكفى.

يرت�ءى  �لذي  �ل�سوئي  �لر�سم  لهذ�  كقارئ  �أنا  �أقف  وهنا 

�لكلمات  بع�ش  و�ألتقط  و�أجوبته  �سعره  عرب  �أمامي 

�لعميقة،  مدلوإلتها  لها  ولكن  بعفوية،  تخرج  �لتي 

فكرة  �إلأفكار،  تن�سل  و�أنت  ت�ستوقفك  �أن  إلبد  �لتي 

�سبيل  �ل�سبب وعلى  كلمات  بعد فكرة، من خمزون 

�ملثال :

)اأجلاأ اإىل ال�شعر..(

و�أي�سًا

)اآذن له باإف�شائها متى وكيفما �شاء..(

و�أي�سًا

)ب�شورة غري جمانية، وغري ا�شتهالكية(

و�أي�سًا

)ال�شعر واأنا: تواأمان، �شقيقان، �شديقان.(

ويف ختام �لكتاب تطرق �خلو�جة ملختار�ت من 

و�ست  ما  مو�سحًا  دإلإلتها  على  معلقًا  �ل�سبب  �سعر 

�لدكتور  وج��د  كما  �ل��ق��ارئ  يجد  �إذ  �لكلمات  تلك 

ور�سائل  بيانية،  و���س��ورة  خ�سبة  م��ادة  �خل��و�ج��ة 

�إن�سانية جميلة، وتقنية و�ن�سيابية، يف جر �لكلمات 

ت�سي  �أخرى،  �أحيانًا  قوية  وباألفاظ  �أحيانًا  ب�سهولة 

مبخزون لغوي و�إح�سا�ش مرهف عاٍل ميز �ل�سبب.

وختم �لكتاب باإلإقر�ر �أن �ل�سبب �ساعر حد�ثي، 

متفرد، كان له �أثر جلي يف ق�سيدة �لنرث �إلإمار�تية .

و�أنا كقارئ لهذ� �لكتاب �أكدت يل هذه �لدر��سة 

�أمامه  �مل�ستقبل  �أن  و   ، بجد�رة  �ساعرً�  �ل�سبب  �أن 

�لتى  �لطيبة،  نف�سه  ببوح  وليكا�سفنا.  لنا،  ليك�سف 

من  بن�سق  عليه  فتدل  مرهفة،  بعني  �ل��و�ق��ع  تقر�أ 

حروف، ترتقي �إىل �إلإن�سان �أوإًل وباإلإن�سان ثانيًا .

تعي�ش  نكهة جميلة جتعلك  �ل�سبب  ل�سعر  �أن  و�أقر  �أنكر  وإل 

هيثم  �لدكتور  �أث��اره��ا  �لتي  �جل��و�ن��ب  �أن  �إإل  ن�سه،  جمالية 

جتعلك  �ملحرتف  �خلبري  بعني  �إليها  و�أ���س��ار  �خل��و�ج��ة  يحيى 

�أمثال  �إإل  ي�ستطيع حماكاتها  إل  قر�ءة جلية  �أمام  وتنب�ش  تقف 

�لدكتور �خلو�جة �لذي �أنار على جو�نب عدة �أنت كقارئ لل�سعر 

�إر�دي، ولكن عني وخزينة �سخمة ميلكها  قد ت�سلك ب�سكل إل 

وب�سمة  �أخ��رى  نكهة  �لق�سائد  لهذه  جعلت  �خلو�جة  �لدكتور 

جلن�ش �أدبي ر�ق.

وتثقيف  �ل�سبب،  بق�سائد  �إل�ستمتاع  هو  ب��ه،  �أن�سح  وم��ا 

�أن�سفته  و�لتي  عنه،  �لقيمة  �لدر��سة  ه��ذه  ب��ق��ر�ءة  �لنف�ش، 

ك�ساعر و�أفادتنا كمتذوقي �لفن و�إلأدب على �ختالف �أجنا�سه.
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رسائل توعوية بمناسبة يوم سالمة األغذية

- إن لم تكن آمنة فإنها ليست أغذية
تلبي  وإل  �إلأغ��ذي��ة  �سالمة  دون  من  غذ�ئي  �أم��ن  يوجد  إل 

عي�ش  على  �لبالغني  ت�ساعد  و  �لغذ�ئية  �إلحتياجات  �إلأغذية 

حياة مفعمة بالن�ساط و �ل�سحة و ت�ساعد �إلأطفال على �لنمو و 

�لتطور ، �إإل عندما تكون �آمنة.

حقيقة 1 :

حيث يعترب �إلأطفال دون �سن �خلام�سة �أكرث عر�سة ل�سوء 

�لتغذية و �لوفيات ب�سبب �إلأغذية غري �إلآمنة، و هم يتحملون 

و قد  �إلأغ��ذي��ة.  تنتقل عرب  �لتي  �إلأم��ر����ش  % من ع��بء   40
�أدت �إلأغذية غري �إلآمنة �إىل حالة وفاة و�حدة من �أ�سل كل 6 

حاإلت وفاة ب�سبب �إلإ�سهال �لذي يعد �أحد �إلأ�سباب �لرئي�سية 

للوفاة يف هذه �لفئة �لعمرية .

حقيقة 2:

و  تعود �إلأغذية �إلآمنة و �ملغذية بالفائدة على منو �لطفل 

تطوره عن طريق حت�سني �إلإمكانيات �لفكرية و �لبدنية ، ف�ساًل 

عن حت�سني �إلأد�ء �ملدر�سي و �إنتاجية �لعمل يف حياة �لبالغني.

- سالمة األغذية لها أثر مباشر على الصحة
تعزز  و   ، �ملغذيات  بامت�سا�ش  �إلآم��ن��ة  �إلأغ��ذي��ة  ت�سمح 

�لتنمية  �أهد�ف  �لب�سرية على �ملدى �لطويل و حتقيق  �لتنمية 

�مل�ستد�مة. و ميكن �لوقاية من معظم �إلأمر��ش �لتي تنتقل عن 
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طريق �إلأغذية من خالل �ملناولة �ل�سليمة لالأغذية و �لتثقيف.

حقيقة 1:

يف  �أ�سخا�ش  ع�سرة  كل  �أ�سل  من  و�ح��د  �سخ�ش  ي�ساب 

�لعامل باملر�ش ب�سبب �إلأغذية �مللوثة كل عام .

حقيقة 2:

�إلنتقال  �مليكروبات  مل�ساد�ت  �ملقاومة  للميكروبات  ميكن 

�ملبا�سر  �إلت�سال  طريق  عن  �أو  �لغذ�ئية  �ل�سل�سلة  خالل  من 

بني �حليو�ن و �إلإن�سان �أو من خالل �لبيئة ، و يقدر �أن حو�يل 

�لعدوى  ب�سبب  �سنويًا  ميوتون  �لعامل  حول  �سخ�ش   700000
باأمر��ش مقاومة مل�ساد�ت �مليكروبات.

حقيقة 3:

ميكن لالأمر��ش �لطفيلية �لتي تنتقل عن طريق �إلأغذية �أن 

�إلإ�سابات  يقدر عدد  و  و مزمنة.  م�ساكل �سحية حادة  ت�سبب 

ماليني   48.4 بحو�يل  رئي�سيًا  طفيليًا  مر�سًا   11 عن  �لناجمة 

�إ�سابة �سنويًا ، تنتقل 48 % منها عرب �إلأغذية.



- الجميع مدراء للمخاطر
- يقوم �جلميع بتقييم �ملخاطر على �سالمة �إلأغذية كجزء 

قبل  من  �خل��ي��ار�ت  ه��ذه  �تخاذ  يتم  و  �ليومية  خيار�تهم  من 

�إلأفر�د و ب�سورة جماعية من قبل �إلأ�سر ، و �ملجتمعات �ملحلية 

، و �إلأعمال �لتجارية و �حلكومات.

حيث على المستهلكين :
1 - تعزيز �سالمة �إلأغذية من خالل حماولة �إحد�ث �لتغيري 
و من خالل �تخاذ خيار�ت �آمنة و �سحية على �سعيد �إلأمناط 

�لغذ�ئية. فاإنكم ت�ساعدون يف تقليل عبء �إلأمر��ش يف �لعامل 

و تدعمون �لنظم �لغذ�ئية �مل�ستد�مة. ميكنكم تعلم �ملزيد عن 

�سالمة �إلأغذية من خالل �إلن�سمام �إىل حملة # �ليوم -�لعاملي 

-ل�سالمة- �إلأغذية

و ذلك   : �ملنزل  لالأغذية يف  �إلآمنة  باملناولة  �إللتز�م   -  2
من خالل �تباع �لو�سايا �خلم�ش ل�سمان ماأمونية �لغذ�ء و �لتي 

و�سعتها منظمة �ل�سحة �لعاملية �أإل و هي :

1 - حافظ على نظافتك
2 - �ف�سل بني �لطعام �لنيء و �لطعام �ملطبوخ
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3 - �طبخ �لطعام جيدً�
3 -حافظ على �إبقاء �لطعام يف درجة حر�رة ماأمونة

4 - ��ستعمل �ملياة �ملاأمونة و �ملو�د �لغ�سة �ملاأمونة.

حقيقة 1:
زي��ادة  م��ن خ��الل  �إلقت�ساد  �إلآم��ن��ة  �إلأغ��ذي��ة  �إن��ت��اج  تفيد 

�إلإنتاجية و �ل�سماح بازدهار �أ�سو�ق �إلأغذية �لوطنية و ��ستقر�ر 

�ل�سادر�ت �لغذ�ئية و �لتجارة و هي تخفف �ل�سغط على نظم 

�لرعاية �ل�سحية.

حقيقة 2:
�ملهدر  و  �لغذ�ئية  �لفو�قد  من  �إلآمنة  �إلأغذية  �إنتاج  يقلل 

منها و يعود بالنفع على كوكب �إلأر�ش.

- تستند سالمة األغذية إلى العلم
- إل ي�ستطيع �مل�ستهلكون عادة معرفة ما �إذ� كانت �أغذيتهم 

�آمنة من خالل �لنظر و �ل�سم ، لكن �لعلماء طورو� �ختبار�ت و 

�أدو�ت للك�سف عن �إلأغذية غري �إلآمنة و يقدم علماء �إلأغذية و 

علماء �إلأحياء �لدقيقة و �إلأطباء �لبيطريون و �إلأطباء و علماء 

�ل�سموم على �سبيل �ملثال ن�سائح حول �ملمار�سات �ل�سرورية يف 

�إنتاج �إلأغذية و جتهيزها و مناولتها و حت�سريها جلعلها �آمنة 

�ل�سل�سلة  �إلآمنة على �متد�د  �ملمار�سات  يتم تطبيق  . و عندما 

�لغذ�ئية ت�سبح �إلأغذية �آمنة.
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إعداد مهرة طبيب الشحي

اليوم العالمي للتبرع بالدم

و�لعمليات  �ل�سرطان  ومر�سى  �ل���دم   مر�سى  وك��ذل��ك 

�جلر�حية وتوجد �أنو�ع للتربع بالدم  كالدم �لكامل وهو �لنوع 

�إلأكرث �سيوعًا يف عمليات �لتربع ومكونات �لدم ت�سمل �خلاليا 

�حلمر�ء و�لبالزما وكذلك �ل�سفائح �لدموية ويجب �أن يكون 

�ملتربع يتمتع ب�سحة جيدة  ويتربع بحو�يل ) 450 - 500( 

�أي جو�نب  �أو  على �سحته  �أخطار  �أي  دون  ومن  �لدم  من  مل 

عن  �أكرث  يتربع  �أإل  �سهرين  كل  �لتربع  للمتربع  وميكن  �سلبية 

�ل�سنة ومن فو�ئد �لتربع بالدم زيادة ن�ساط  خم�ش مر�ت يف 

ليتم  �لعظام  ن�ساط نخاع  وزي��ادة  �لدموية يف �جل�سم  �ل��دورة 

ن�سبة  من  يقلل  �أي�سًا  بالدم  و�لتربع  جديدة  دم  خاليا  �إنتاج 

وتوجد حاإلت   ، �لقلب  باأمر��ش  �إلإ�سابة  ي�سبب  إلأنه  �حلديد 

إل ي�سمح لها بالتربع بالدم باأن يكون عمر �ملتربع �أقل من 18 

باأمر��ش  �مل�ساب  و�أي�سًا  �حل��اد  �ل��دم  بفقر  و�مل�ساب  �سنة 

�لدم �لتي قد تكون ور�ثية و�لذين لديهم �أمر��ش مزمنة مثل 

�أمر��ش  لديهم  و�لذين  �ل�سرطان  ومر�ش  �ل�سكري  مر�ش 

�لتربع  بعد  �تباعها  �ملتربع  على  يجب  ن�سائح  وهناك  معدية 

وعليه  �ل��ر�ح��ة  من  ق�سطًا  ياأخذ  �أن  عليه  يجب  حيث  بالدم 

�ل�سروري  ومن  دقيقة   20 �إىل   15 ملدة  �لتربع  بعد  �إلنتظار 

و�ملتعب  �ل�ساق  �لن�ساط  جتنب  وعليه  �سحية  وجبة  ياأكل  �أن 

 » »�لدوخة  ب  �ملتربع  ي�سعر  وعندما  �لريا�سة  ممار�سة  مثل 

يجب علية �إل�ستلقاء فورً� ورفع قدميه و�إلإكثار من �سرب �ملاء 

و�سرب �ل�سو�ئل �ملفيدة للج�سم. وهناك خطو�ت متبعة يجب 

على �ملتربع �لقيام بها وهي �أن يجتاز �لفح�ش �لطبي مع تو�فر 

و�أي�سا  بدمه  يتربع  باأن  للمتربع  ت�سمح  �لتي  �لعامة  �ل�سروط 

�إجر�ء �لتحاليل و�لفحو�سات �ل�ساملة و�لدقيقة وكذلك �إجر�ء 

و��ستخد�م  �ملري�ش  ودم  �ملنقول  دم  تو�فق  من  للتاأكد  �ختبار 

مر�سحات كريات �لدم �لبي�ساء. 

معايري منظمة �ل�سحة �لعاملية للتربع بالدم :� 

يقام اليوم العالمي للتبرع بالدم في تاريخ 24 يونيو وهذه الفعالية هي مناسبة يتم فيها رفع 
مستوى الوعي في المجتمع وهو عمل إنساني نبيل ألنه يساهم في إنقاذ حياة اآلالف من المرضى  
ومن خالل الفعاليات التي تنظم في هذا اليوم يتم توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم إذ أن عملية 
التبرع بالدم تسهم في إنقاذ األرواح وهو إجراء طبي وصحي يتطوع به مجموعة من األفراد ويتم 
الذين  إلى شخص مريض مثل األشخاص  العملية من شخص سليم معافى  تتم  الدم وقد  به نقل 
السن والعديد من  الــوالدة وكبار  للنزف قبل  التي تتعرض  الحامل   المرأة  أو  إلى حوادث  يتعرضون 

األمراض المختلفة



اإلمارات العدد: 542 - 07 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

35
m u n r a k a e

1 - يجب ��ست�سارة �لطبيب قبل �لتربع  
2 - �لك�سف �لطبي �ل�سامل و�لدقيق يف كل مرة يريد �ملتربع 

�لتربع بالدم  

ل��ل��ت��اأك��د م��ن خ��ل��وه��ا من  �ل���دم  ك��ل وح����د�ت  3 - فح�ش 
�لفريو�سات

�ملتربع  من  نقله  يتم  �ل��ذي  للدم  �إلأمثل  �إل�ستخد�م   -  4
للمري�ش 

ومن �لفو�ئد �لتي يح�سل عليها �ملتربع بعد تربعه بالدم �أنه 

يطمئن على �سحته ب�سبب �أن كل متربع قد يخ�سع �إىل �إجر�ء 

�إيجابيات  له  بالدم  و�لتربع  لدمه  ودقيق  �سامل  طبي  فح�ش 

مثل : يقلل من �إلإ�سابة باأمر��ش �لقلب وم�ساعدة �إلآخرين إلأن 

�لتربع بالدم هو نوع من �لت�سحية و�لتعاون وله �إلأجر و�لثو�ب ، 

وتوجد �أماكن عديدة للتربع بالدم يف دولتنا وتنق�سم �إىل مر�كز 

رئي�سية وفرعية و�ملركز �لفرعي هو �لبنك �لذي يكون م�سوؤول 

فرعي  دم  بنك  �أي  يف  �لعمل  ل�سيا�سة  و�لقو�نني  �إلأنظمة  عن 

بالدم  بالتربع  �ملتربع  ليقوم  �إلختبار�ت  من  جمموعة  وتوجد 

وهي ملنع نقل �لعدوى �لقابلة لالنتقال وتوجد �ختبار�ت باه�سة 

�لثمن وإل يتم �للجوء �إليها ب�سبب تكلفتها ويتم ��ستخد�م �أكرث 

من �ختبار للك�سف عن مر�ش و�حد ، قد يكون هناك �أعر��ش 

للمتربعني  بالدم وبالغالب إل توجد م�ساعفات ولكن قد يحدث 

�أو  �إلإب��رة  �أخذ  مكان  �لتورم  �أو  �لكدمات  بع�ش  �ملتربعني  لدى 

�ل�سعور و�إلإح�سا�ش باإلإغماء و�لقيء و�ل�سعور بالدوخة وبالغالب 

يعو�ش �جل�سم كمية �لدم �لتي فقدها �جل�سم خالل �ل�ساعات 

�لتالية . 

من  و�لوقاية  �لب�سر  حياة  �إنقاذ  يف  بالدم  �لتربع  ي�ساعد 

�أمر��ش �لقلب و�أمر��ش �لكبد و�حلافز �لنف�سي و�لتربع بالدم 

يعزز من جودة �حلياة وي�ساعد على نق�ش �لوزن ب�سرعة وقطرة 

من �لدم قد ت�ساعد يف �إنقاذ حياة مري�ش وجتعل �لعامل ينب�ش 

باحلياة .
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عائشة علي الشحي

 عوالم بداخل عالم

�ل�سغري«  على  يعطف  �لكبري  و  �لكبري  يحرتم  »�ل�سغري 

�إلأطفال  �لب�سيط يف عقول  �ملعنى  �نح�سر يف هذ�  �إلح��رت�م 

وتركو� كل ما دون ذلك  �سنًا  �أكرب منهم  باحرت�مهم من هم 

�أنعمها �هلل علينا  �لتي  �لنعم  و جميع  �أخرى  من كائنات حية 

�ملعنى  ب�سبب عدم �سقل  حتى  فقدت هذه �جلوهرة معانيها 

�حلقيقي لها.

فتحت فتاٌة  باب �لغرفة م�سرعًة ل�سرورة �لتجهز للخروج 

�إىل موعد مهم فاإذ�  باأختها �ل�سغرية على �ل�سرير يف فقاعة 

�لظالم �لد�م�ش و�ل�سقيع �لبارد  غارقة يف عامل �إلأحالم بعد 

يوم در��سي طويل ومتعب  ، ياأتي �ل�سوؤ�ل هنا طارقًا لعقولنا هل 

�إلحرت�م �إلآن و�جب يف مثل هذ� �ملوقف  ؟

�لعمل  �نتهاء  بعد  وباإلأخ�ش  �ل�سيف  يف  ج��دً�  حار  �جلو 

�ملاأوى  �إىل  �إىل �ملنزل  �لتوجه �سريعًا  كل ما يفكر به �ملرء هو 

 كلمات التوجيه من أمي ومن معلماتي  كانت مثل 
دماغي  حــول  يلف  ثم  عقلي  في  يدخل  الــذي  الشريط 
الملتف حول  القيم،  الشريط   المبادئ و  لتترسخ عندي 
أدمغتنا يلف ليخرج مرة أخرى عن طريق أفواهنا لينتشر 
له  ننقل  أن  نريد  ومــن  أمامنا  يقف  مــن  كــل  آذان  فــي 

الفيلم المطبوع .
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�لذي  �لغريب  لكن   ، جديد  من  روحه  �سينع�ش  �لذي  �لعائلي  

�إلجتماعي  �لتو��سل  بر�مج  على  �ملتد�ول  �لفيديو  يف  ح�سل 

منت�سف  يف  فجاأة  توقف  ما  �سخ�سًا  �أن  هو   �ساهدته  �ل��ذي 

�لطريق  و تز�حمت �ملركبات من خلفه و كان �خلرب �ل�ساعق 

�لطريق  منت�سف  يف  �لعبور  ق��ررو�  �سغارها  مع  بطة  �أن  هو 

للو�سول �إىل �ل�سفة �ملقابلة ! فتاأتي �لت�ساوؤإلت مرة �أخرى �أهو 

عطف يف قلب �لرجل �أم هو معنى جديد لالحرت�م ؟

�أخرى! لكل كائن حي  نحن يف عامل و�حد  بد�خله عو�مل 

عامله �خلا�ش ، �أي م�سار قدر له وحياة مليئة بتجارب خمتلفة 

عن �لبقية . مرت على مو�قف عدة وجميعها كانت ت�سب يف 

�لكلمة  يف عاملي  ، ر�سمت  معنى جديدً� لهذه  بحر �إلحرت�م 

مثلها مثل ورق �ل�سجر،  كثري و�أخ�سر وم�سر ونافع بدونه تفقد 

�ل�سجرة جمالها وح�سنها وحتى ظلها ، له معاٍن كثرية ومتفرعة 

تبد�أ باحرت�م �إلإن�سان هلل وتعاليمه ثم �حرت�م �إلإن�سان لنف�سه 

وذ�ته ثم يتفرع للعامل مبا فيه من �أرو�ح وعاد�ت و هو�يات و 

تقاليد  لينتج عنه �لعطف و �حلب و �لتقدير .

ــهــا  عن  ــاة مـــع أخــت ــفــت ــف  ال ــوقـ *مـ

تشغيل  و  الضوضاء  إصــدار  عــدم  طريق 

األضواء وفتح الستائر هو احترام ممزوج 

بالعطف .

وأبنائها  البطة  مع  الرجل  *موقف 

الــدرب نفسه  ، كيف أنها البد أن تسلك 

لدقائق  االنتظار  وأن  تسلكه  أنت  الــذي 

ممزوج  احترام  فهو  يؤخر   أو  يقدم  لن 

بالرحمة .



�مل�ستقبل   ب��ا���س��ت�����س��ر�ف  ن��ع��ن��ي 

حم����اول����ة �ل�����ق�����ر�ءة  �ل�����س��ح��ي��ح��ة 

و�جلاهزية  �إل�ستعد�د  و  للم�ستقبل 

له من خالل عملية منظمة يتم فيها 

�إلأدو�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  ����س��ت��خ��د�م 

و�لنظريات  �ملنهجيات  و  و�ل��ط��رق 

�مل�ستقبلية  �ل�سيناريوهات  وو���س��ع 

وحتديد �لفر�ش و�ملخاطر.

ت��ت��ل��خ�����ش ع��م��ل��ي��ة ����س��ت�����س��ر�ف 

�مل�ستقبل و ح�سب ��سرت�تيجية �لدولة 

يف ثالثة حماور رئي�سية تتمثل ب� :

اال���ش��ت��ك�����ش��اف  و  اال����ش���ت�������ش���راف   •
واالأزم���ات  للتحديات  املبكر 

امل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة وحت���ل���ي���ل���ه���ا 

اخلطط  وو�شع  ومعاجلتها 

قادت دولتنا الحبيبة مسيرة استشراف المستقبل في السنوات الماضية ، 

و عملت دون كلل أو ملل بتوفير كل السبل و الحوافز التي تجعل من عملية 

الحياة  الدولة و تطوير جودة  تنمية  رئيسيًا في  المستقبل حافزاً  استشراف 

لألفراد بشكل مستمر.
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فريق استشراف المستقبل
 دائرة بلدية رأس الخيمة

معًا نحو المستقبل



اال�شتباقية لها.

اأعرا�شها  ومعاجلة  امل�شتقبل  وغمو�س  حتديات  مواجهة   •
ب�شكل موؤ�ش�شي منظم.

والقيم  ال����روؤى  ع��ل��ى  ب��ن��اء  امل�شتقبلية  ال��ف��ر���س  ا���ش��ت��غ��الل   •
واالأهداف الوطنية امل�شتقبلية بعيدة املدى على كافة 

م�شالح  خلدمة  نوعية  اإجن���ازات  لتحقيق  امل�شتويات 

الدولة واالأجيال احلالية وامل�شتقبلية.

بالتو�زي مع مبادر�ت �لدولة و كجزء إل يتجز�أ من منظومة 

�لعمل �حلكومي و �خلدمي يف �إمارة ر�أ�ش �خليمة ، د�أبت د�ئرة 

�لبلدية على متكني عنا�سر ��ست�سر�ف �مل�ستقبل ، و عملت على 

تكوين فريق من موظفي �لد�ئرة للعمل على �إعد�د �ملنهجيات 

�خلا�سة با�ست�سر�ف �مل�ستقبل بالتعاون مع �إلإد�ر�ت و �إلأق�سام 

و  �ملتبعة  �إلأ�ساليب  تطوير  يخدم  مبا  و   ، �لد�ئرة  نطاق  د�خل 

�لوقوف على �مل�ساكل و �لتحديات �مل�ستقبلية �إ�سافة �إىل �لتاأكيد 

�لوطنية  �إلأه��د�ف  و  �مل�ستقبلية  �ل��روؤى  على 
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�ل�سامية �لتي ت�سعى �لدولة إلإبر�زها و �إعد�دها مل�ستقبل ز�هر 

يخدم م�سالح �لدولة و �إلأفر�د.

دولة �مل�ستقبل هي �لدولة �لتي يكون لديها �لروؤية و�ملرونة 

هي  و   ، و�مل�ستد�مة  �لناجحة  �إل�ستباقية  و�ل��ق��درة  و�مل��ب��ادرة 

�لتي تعمل على بناء �لقدر�ت و �إل�ستثمار بعيد �ملدى و تطوير 

�لبنى �لتحتية و �ملرونة و �لتخطيط مبا يعمل على �إجناح �لروؤى 

و�ملبادر�ت و�إل�ستجابة �مل�سبقة لتحديات �مل�ستقبل.

د�ئرة  لدى  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  فريق  دور  ياأتي  هنا  من 

و  �لو�قع  در��سة  على  م�ستقبلي  مبنظور  �لعمل  لتحفيز  �لبلدية 

�إلأخرى  �لفرق  مع  �لتن�سيق  و  �مل�ستقبلية  للمبادر�ت  �لتخطيط 

لدى �لد�ئرة و �سمن �إطار �إل�سرت�تيجيات �حلالية و �مل�ستقبلية 

للعمل ، هذه �لدر��سات إل بد �أن ترتكز على �ملبادئ �إلأ�سا�سية 

�ملتاحة  �إلأدو�ت  كافة  ��ستعمال  على  تعمل  �أن  و  لال�ست�سر�ف 

�ملوؤ�سر�ت  خ��الل  م��ن  �إل�ست�سر�فية  �لعملية  جن��اح  لت�سمن 

�إلأولية لعملية �لتطوير و إلحقًا للمخرجات �لنهائية و �ملبادر�ت 

�ملكتملة.

�إىل  بالركون  �أهد�فها  حتقق  �أن  طموحة  إلأم��ة  ميكن  إل   «

د�ئمًا  يكتب  �لتاريخ  و  م�سى  قد  م�سى  فما  �ملا�سي  �إجن��از�ت 

و  �لعمل  من  مزيد  �إىل  يدعونا  هذ�  و  �مل�ستقبل  و  �حلا�سر  يف 

�لبقاء  علينا  ويوجب  �لتنظيم،  من  مزيد  و  �إلبتكار  من  مزيد 

متيقظني للتوجهات و �لتحديات �لتي �ست�سادفنا منطلقني من 

قر�ءة �سريحة و عميقة لو�سعنا �لر�هن و مو�كبني للمتغري�ت 

��ستباق  على  م�سممني  و  �لدولية  و  �إلإقليمية  �مل�ستجد�ت  و 

�لنوعية  باإلإ�سافات  حافاًل  م�ستقباًل  ي�سمن  مبا  �إلأح���د�ث 

إلإجناز�ت �لرو�د �ملوؤ�س�سني لدولتنا �لعظيمة و بالعي�ش �لرغيد 

 « �إلآتية.  إلأجيالنا  و�إلح��رت�م  �لكر�مة  �ملوفور  �مل�ستقر  �إلآم��ن 

)�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ش 

�لدولة ، رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء ، حاكم دبي (

يف  يكمن  �ل�����س��م��ول��ي��ة،  روؤي��ت��ن��ا  يف  يكمن  جن��اح��ن��ا  ���س��ر   «

��ست�سر�فنا للم�ستقبل، ويف �رتباطنا �لوثيق مببادئنا �ل�سامية، 

�إلإمار�ت  �بن  �إلأ�سيلة،  وعاد�تنا  و موروثنا  بقيمنا  ويف فخرنا 

قادر  وذكي  �ملختلف،  �إلآخر  منفتح على  �سهم،  كرمي م�سياف 

على �لتاأقلم مع خمتلف �لظروف، و�لتنوع �لثقايف يف �إلإمار�ت 
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�ملثمر«.  �حل�����س��اري  �لتالقي  م��ن  حل��ال��ة  �أ�س�ست  ق��وة  نقطة 

�ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي، حاكم ر�أ�ش  )�ساحب �ل�سمو 

�خليمة (.

�ملنهجية  و�عتماد  على جتهيز  �لعمل  �ملنطلق مت  هذ�  ومن 

حيث   ،2022 لعام  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  فريق  بعمل  �خلا�سة 

تلخ�ست �أهد�فها يف �إلآتي:

• تلبية متطلبات اجليل الرابع من اال�شت�شراف.

للقيا�س  ق��اب��ل��ة  اال���ش��ت�����ش��رايف  للعمل  مرجعية  ت��وف��ري   •
والتح�شني.

• و�شع وثيقة ا�شت�شراف تزيد من كفاءة وفعالية اخلطة 

اال�شرتاتيجية.

ا�شت�شراف  باأ�شا�شيات  للدائرة  الوظيفي  الكادر  توعية   •
امل�شتقبل و دور الفريق.

ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��م��ل��ي��ة  يف  اال����ش���ت�������ش���راف  دور  ت��و���ش��ي��ح   •
اال�شرتاتيجي.

موؤكدين حر�سنا �لد�ئم و�سعينا �جلاد على �أن تتكلل جهود 

�لفريق بالنجاح �لذي يخدم �إمارتنا �حلبيبة، و مبا يتو�فق مع 

�هلل  من  متمنني  �لريادة،  و  �لتقدم  نحو  �لدولة  ��سرت�تيجيات 

�إكمال م�سرية  �أن يحفظ حكام و �سيوخ �لبالد و�أن يوفقهم يف 

�ملجد و�لعطاء.
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القرية العالمية تفتح باب التسجيل للمطاعم 
والمقاهي في موسمها الـ27

يف  �لثقافية  �ملتنزهات  �أكرب  �أحد  �لعاملية،  �لقرية  �أعلنت 

يف  و�لت�سوق  و�لرتفيه  للثقافة  �إلأوىل  �لعائلية  و�لوجهة  �لعامل، 

�لر�غبة  و�ملقاهي  �ملطاعم  �أم��ام  �لت�سجيل  باب  فتح  �ملنطقة، 

�سينطلق  �ل��ذي  و�لع�سرين،  �ل�سابع  مو�سمها  يف  بامل�ساركة 

�مل��اأك��وإلت  جم��ال  يف  للم�ستثمرين  وميكن  �ملقبل.  �أكتوبر  يف 

�ملقبل،  �ملو�سم  يف  للم�ساركة  عرو�سهم  ت�سجيل  و�مل�سروبات 

�ملوقع  على  �لتجارية  باإلأعمال  �خلا�سة  �لرقمية  �لبو�بة  عرب 

للوجهة، لفر�سة توفري خدماتهم ومنتجاتهم، كما  �إلإلكرتوين 

ميكن للم�ستثمرين يف جمال �ملاأكوإلت �ل�سعبية ت�سجيل طلباتهم 

على �ملوقع نف�سه.

وتوفر وجهات �لطعام يف �لقرية �لعاملية، �لتي يطلق عليها 

لقب »رو�ئع تر�سي كل �إلأذو�ق«، جمموعة متنوعة من �إلأطباق 

فريد  �ملنطقة، �سمن مزيج  �سهرة يف  �إلأكرث  �لعاملية  و�ملطابخ 

من خيار�ت �ملاأكوإلت يف �لقرية.

تعاون بين )سيبكس( و)كيندريل( لتعزيز القدرات 
الرقمية للعمالء

�لتحتية يف  �لبنية  مزود خلدمات  �أكرب  »كيندريل«،  �أعلنت 

جمال تقنية �ملعلومات يف �لعامل، و»�سيبك�ش« �إلإمار�تية، مقّدم 

تعاون  عن  �لرقمي،  �إلأم��ن  جمال  يف  و�خلدمات  �حللول  �أب��رز 

عبدالعزيز كرم البلوشي

محطات ) 3 (
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يف  للعمالء  �إلإلكرتونية  �ملرونة  تعزيز  �إىل  يهدف  ��سرت�تيجي 

�إلإمار�ت و�ل�سرق �إلأو�سط.

م�ساعدة  �إىل  �ل�سركتان  تهدف  �لتعاون،  ه��ذ�  �إط��ار  ويف 

�لعمالء على حماية �أعمالهم ودعم حتولهم �لرقمي باإل�ستفادة 

من ريادة »كيندريل« �لعاملية يف خدمات �لبنية �لتحتية �لتقنية، 

�إىل  وباإلإ�سافة  �لرقمي.  �إلأم��ن  جمال  يف  »�سيبك�ش«  وق��در�ت 

ذلك �سي�ستفيد عمالء »�سيبك�ش« من خربة »كيندريل« يف نقل 

مهام �لعمل �حليوية �ملعقدة و�إد�رتها وحتديثها، فيما �سيتمكن 

حلول  �أح��دث  من  �إل�ستفادة  من  بدورهم  »كيندريل«  عمالء 

»�سيبك�ش« وخدماتها.

)جوليوس باير(: قوائم انتظار بالشهور لشراء فلل 
دبي

دبي  عقار�ت  �أن  �ل�سوي�سري،  باير«  »جوليو�ش  بنك  �أك��د 

�إقباإًل هائاًل من  ت�سهد حاليًا  �لفلل،  �لفاخرة، وب�سفة خا�سة 

�لقادمني من خمتلف  �لعقاريني  و�مل�ستثمرين  �مل�سرتين  جانب 

بالد �لعامل.

جاء ذلك، على هام�ش �ملوؤمتر �لذي عقده �لبنك من مقره 

يف دبي ، إلإطالق »�لتقرير �لعاملي للرثوة ومنط �حلياة 2022«، 

�ل�سادر عن �لبنك.

في منتدى )اصنع في اإلمارات(.. 300 منتج جديد 
يمكن تصنيعها محليًا بأسعار تنافسية

�سهد منتدى »��سنع يف �إلإمار�ت« - �لذي �نطلق يف �أبوظبي 

حتت �سعار »��ستثمار.. �سر�كة.. منو« على مدى يومني - تقدمي 

باأ�سعار  حمليًا  ت�سنيعها  ميكن  جديد  منتج   300 من  �أك��رث 

 11 ت�سمل  �لتي  �لوطنية  �ل�سركات  متطلبات  �سمن  تناف�سية 

قطاعًا م�ستهدفًا للنمو وذلك بح�سب بيانات �سادرة عن وز�رة 

�ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة.

و�لبرتوكيماويات  »�ملعادن  �مل�ستهدفة  �لقطاعات  وت�سمل 

و�ملنتجات �لكيماوية و�لبال�ستيك و�إلآإلت و�ملعد�ت و�ل�سناعات 

�لطبية  و�ملعد�ت  و�لتكنولوجيا  �لدو�ئية  و�ل�سناعات  �لدفاعية 

و�إلت�ساإلت و�إلأغذية و�مل�سروبات و�لتكنولوجيا �لزر�عية«.

)أدنوك( تعتزم شراء منتجات يمكن تصنيعها محليًا 
بقيمة 70 مليار درهم

»�أدنوك« عن عزمها  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة برتول  �أعلنت 

مليار   70 قيمتها  تبلغ  حمليًا  ت�سنيعها  ميكن  منتجات  �سر�ء 

�أمريكي/، جاء ذلك خالل م�ساركتها  درهم /19 مليار دوإلر 

�أدنوك  »مركز  يف  عقد  �لذي  �إلإم��ار�ت«  يف  »��سنع  منتدى  يف 

لالأعمال« باأبوظبي.

م�سنعني  م��ع  �تفاقيات  �ملنتدى  خ��الل  »�أدن����وك«  ووق��ع��ت 

تخطط  �لتي  �حتياجاتها  من  ن�سبة  لتوفري  ودوليني  حمليني 
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ل�سر�ئها من �ملنتجات و�ملو�د �لتي ت�سنع حمليًا بقيمة تبلغ 21 

مليار درهم �إمار�تي /5.7 مليار دوإلر �أمريكي/.

مر�فق  باإن�ساء  »�أدن��وك«  �سركاء  �سيقوم  لالتفاقيات  ووفقًا 

منها،  �لقائم  وتو�سعة  �إلإم����ار�ت  دول��ة  يف  ج��دي��دة  �سناعية 

�إمكانية تنفيذ  »�أدنوك« إل�ستك�ساف  �إىل تعاونهم مع  باإلإ�سافة 

��ستثمار�ت جديدة يف قطاع �لت�سنيع �ملحلي.

محصول البرتقال المتعثر في فلوريدا األمريكية 
يواجه موسم العواصف العاتية

مو�سم  ملو�جهة  حاليًا  �إلأمريكية  ف��ل��وري��د�  وإلي��ة  ت�ستعد 

�ل�سو�حل  يف  يبد�أ  �أن  يو�سك  �لذي  �ل�سابع،  �لعاتية  �إلأعا�سري 

معه �سغوطًا  ي�سكل  �لذي  �إلأمر  �إلأطل�سي،  �ملحيط  على  �ملطلة 

على �لوإلية �لتي تعد �أكرب منتج للربتقال يف �لوإليات �ملتحدة، 

ح�سبما �أفادت وكالة بلومربج لالأنباء �أم�ش �جلمعة.

وقالت بلومربغ �إن هيئة �إلأر�ساد �جلوية �لوطنية �إلأمريكية 

21 عا�سفة �سو�حل �إلأطل�سي  14 �إىل  �أن ت�سرب ما بني  تتوقع 

خالل �ملو�سم �لذي ي�ستمر ل�ستة �أ�سهر و�لذي يبد�أ يف �إلأول من 

يونيو.

أقوى إعصار يالمس اليابسة.. )أغاتا( يضرب 
منتجعات المكسيك الساحلية

�سرب �إلإع�سار �أغاتا، �إلأول لهذ� �ملو�سم يف �سرق �ملحيط 

�لهادي، �سل�سلة منتجعات �سياحّية على �سو�طئ يف جنوب غرب 

�ملك�سيك، حاماًل رياحًا عاتية و�أمطارً� و�سيول.

طول  على  �لياب�سة  يالم�ش  �إع�سار  �أق��وى  �أغاتا  وي�سّنف 

ر�سد  بدء  منذ  �لهادئ  �ملحيط  على  �ملطل  �ملك�سيكي  �ل�ساطئ 

�إلأعا�سري عام 1949، وفق �ملركز �لوطني �إلأمريكي لالأعا�سري.

وو�سلت �سرعة �لرياح خالل �إلإع�سار �إىل 110 كيلومرت�ت 

يف �ل�ساعة، وكان يتقّدم 13 كيلومرت كّل �ساعة.

عمالق الصناعة اليابانية )توشيبا( يحتضر.. هل تنجح 
محاوالت إنعاشه؟

و�سط  �لفو�سى  من  حالة  يف  تو�سيبا  �إد�رة  جمل�ش  يز�ل  إل 

مار�ش  ويف  �ل�سركة.  لبيع  �لن�سطاء  �مل�ستثمرين  من  دع��و�ت 

�ل�سركة  إلإن��ق��اذ  �أخ���رية  حم��اول��ة  �مل�ساهمون  رف�ش  �ملا�سي، 

ف�سيحة  منذ  م�ساكل تو�سيبا  ب��د�أت  وقد  تق�سيمها،  خالل  من 

و�أعقب   ،2015 �لعام  يف  �لعلن  �إىل  خرجت  �لتي  �ملحا�سبة، 

�إلأمريكية  و�ستنغهاو�ش  �سركة  �إفال�ش  �أزمة  �ملحا�سبة  ف�سيحة 

�سركة  تتبع  و�لتي  �لنووية،  �ملفاعالت  جم��ال  يف  تعمل  �لتي 

تو�سيبا .
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طيران اإلمارات تشهد مستويات قياسية للحجوزات 
صيفًا

طفرة  �أعلى  ي�سهد  �سيفي  ملو�سم  �إلإم��ار�ت  طري�ن  ت�ستعد 

يف �لطلب على �ل�سفر بعد �لتعايف من تاأثري�ت �جلائحة. ومن 

�ملتوقع، وفق �أرقام �حلجوز�ت، �أن تزيد �أعد�د �مل�سافرين من 

دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة بني يونيو  و يوليو  على 550 �ألفًا. 

�أ�سبوعيًا،  رحلة   2400 من  �أكرث  ت�سرّي  �لتي  �لناقلة،  وتو��سل 

�ل�سيفي،  جدولها  لتعزيز  �أمكن  حيثما  جوية  رحالت  �إ�سافة 

حيث تعمل حاليًا بنحو 80 % من طاقتها قبل �جلائحة، وتوفر 

هذ� �ل�سيف �أكرث من مليون مقعد �أ�سبوعيًا لتلبية �لطلب.

�لعطلة  �ق���رت�ب  م��ع  يوميًا  �حل��ج��وز�ت  �أح��ج��ام  وت��ت��ز�ي��د 

�ل�سيفية، وحتث طري�ن �إلإمار�ت �لعمالء �لذين مل يخططو� 

بعد لعطالتهم و�سفرهم على �مل�سي قدمًا و�حلجز �إلآن ل�سمان 

قدرتهم على �ل�سفر يف �لتو�ريخ و�لرحالت �لتي يف�سلونها.

لوحات داتشيان الصيني )تقوض( صدارة روائع 
وارهول ومونيه

بيعت لوحة بعنو�ن »�ملناظر �لطبيعية بعد و�نغ زميينغ« كان 

قد ر�سمها �لفنان ت�سانغ د� ت�سيان يف عام 1947، مببلغ 47.2 

مليون دوإلر يف مز�د لد�ر �سوذبيز بهونغ كونغ يف �سهر �أبريل، 

وذلك بعد 40 عامًا من وفاته.

ووفقًا ل�سبكة »�سي �إن �إن« �إلأمريكية يف تقرير ن�سرته �أخريً�، 

قدم  على  عمومًا  �لعاملي  و�ل�سوق  �ل�سني  يف  �لفنان  هذ�  يعد 

�مل�ساو�ة مع �أمثال و�رهول ومونيه. وكانت لوحته هذه �إلأحدث 

يف �سل�سلة من �ملبيعات �لكربى، �إذ حقق عمل للفنان �أكرث من 

�أي  متجاوزً�   2016 عام  يف  علني  مز�د  يف  دوإلر  مليون   354
فنان �آخر، ميتًا �أو حيًا يف �لعامل، وفقًا لت�سنيف �سنوي �أ�سدرته 

على  �ل�ساد�ش  �ملركز  �حتل  وقد  بر�ي�ش«،  »�أرت  بيانات  قاعدة 

�لقائمة نف�سها �لعام �ملا�سي، متقدمًا على ر�سامني من �لعيار 

�لثقيل يف �ل�سوق، مثل فن�سنت فان غوغ وبانك�سي.



إلأف�سل  ز�ي��د  بن  حممد  جائزة  �لفعالية  ه��ذه  على  يطلق 

معلم، فهي جائزة تعك�ش مدى �أهمية �لتعليم يف حياة �إلإن�سان 

يف دولة �إلإمار�ت ب�سكل خا�ش وحتى على �مل�ستوى �لعربي، مما 

يرثي �لعملية �لتعليمية للمعلمني من خالل �إلطالع على  �أحدث 

طرق �لتعليم و�تباع �أف�سلها لتحقيق �إلأهد�ف �ملطلوبة وحتقيق 

�أق�سى ��ستفادة من و�سائل �لتعليم وكيفية ��ستخد�مها.

�لتعليمية،وتعد  �لعملية  ع�سب  ه��و  �ملعلم  يعترب  حيث 

�جلائزة حتقيق للمبادئ �إلأ�سا�سية يف عملية �لتعليم، ومو�كبة 

�لتطور ب�سكل م�ستمر، وقد جاءت �جلائزة �أي�سًا بهدف حتفيز 

�ملعلمني، وتر�سيخ �لقيم و�ملبادئ وتوجيههم يف �لطريق �إلأف�سل 

يف �لعملية �لتعليمية.

�ملعلمون  ي�سعى  للجائزة حتى  كما مت و�سع معايري حمددة 

و�إلبتكار،  �إلإب��د�ع  من  م�ستوى  �أعلى  على  للح�سول  جميعهم 

و�إلبتكار،  �إلإب��د�ع  �إلإجن��از،  يف  �لتميز   ( معايري  خم�سة  وهي 

�لتطوير و�لتعليم �مل�ستد�م، �ملو�طنة �إلإيجابية و�لوإلء و�إلنتماء 

�لوطني، �لريادة �ملجتمعية و�ملهنية(. 

ووفقًا لهذه �ملعايري تكون �جلائزة و�سيلة لتطوير �ملمار�سات 

باأنف�سهم، وهذ� ينعك�ش  �لتعليمية، مما يزيد من ثقة �ملعلمني 

باإلإيجاب على �إلأجيال �لتي يتم تدري�سها، وحتقق تفوقهم يف 

جماإلت �حلياة كافة.

تكلمنا في العدد السابق عن التعليم بشكل عام في دولة اإلمارات، وفي 
الخاصة  ــارات  اإلمـ دولــة  فعاليات  من  فعالية  أبــرز  عن  سنتحدث  المقالة  هــذه 
بالتعليم ونبين كيف اهتمت بالتعليم على مستوى الدولة وكذلك على مستوى 

الدول العربية.
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مرح أيمن سعد

جائزة محمد بن زايد ألفضل معلم



تتمتع �جلائزة بعدة قيم تك�سبها قيمة رفيعة على �مل�ستوى 

�لعاملي، وهذه �لقيم  )�لوإلء، �لعد�لة، �لنز�هة، �إلأمانة، �لعمل 

بروح �لفريق، تكافوؤ �لفر�ش، �ل�سفافية( .

�أهد�ف  متتلك  فهي  �جلائزة  وقيم  معايري  �إىل  باإلإ�سافة 

قيمة يجب ذكرها نظرً� إلأهميتها:

• تقدير �ملوؤ�س�سات و�ل�سخ�سيات �لد�عمة لقطاع �لتعليم
• ��ست�سر�ف وتطوير معايري �لتميز و�إلبتكار �لتعليمي وفقًا 

إلأف�سل �ملمار�سات �لعاملية

• تر�سيخ ثقافة �لتميز و�إلإبد�ع عرب �ملجال �لتعليمي
• �مل�ساهمة يف �إعد�د كفاء�ت �مل�ستقبل يف �مليد�ن �لتعليمي

• حتفيز �ملعلمني �ملبدعني و�ملبتكرين وتكرميهم
�جل��ائ��زة  حتققها  �أه���د�ف  ه��ن��اك  �أن���ه  �سخ�سي  ك���ر�أي  و 

لدى  �لنقية  �ملناف�سة  روح  تعزيز  وه��ي  �سبق،  مل��ا  باإلإ�سافة 

�ملعلمني، و�لعمل بروح جماعية، و�إل�ستفادة فيما بينهم.

و�جلائزة كما ذكرنا �سابقًا تكون على م�ستوى دولة �إلإمار�ت 

وعلى م�ستوى �لدول �لعربية فهي ت�سمل �سمن نطاقها  ) �ململكة 

�جلمهورية  �ل�سورية،  �لعربية  �جلمهورية  �لها�سمية،  �إلأردنية 

�ململكة  �لعربية،  م�سر  جمهورية  �لعر�ق،  جمهورية  �لتون�سية، 

�ملغربية، باإلإ�سافة �إىل دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي �مل�ساركة(.

يتم تقدمي ور�ش تعريفية للجائزة يف �أوقات حمددة باللغتني 

تاريخ  يف  تعريفية  ور�سة  �آخ��ر  وكانت  و�إلإجنليزية،  �لعربية 

22\11\2021 ، وتكون �لور�سة على فرتتني �سباحية وم�سائية، 

و�ٍف  �سرح  بتقدمي  �ملخت�سون  يقوم  �أ�سابيع،   4 م��د�ر  وعلى 

وتبيان   ، عملها  و�آلية  و�أهد�فها  معايريها  وبيان  �جلائزة  عن 

�سروطها لتحقيق �أف�سل م�ساركة للمعلمني �ملنت�سبني.

�أجنبية يف نطاق �جلائزة يف �لور�سة  وقد دخلت عدة دول 

يتم  حيث  و�لنم�سا،  وفنلند�  �سوي�سر�  وهي  �ملذكورة  �لتعريفية 

و�سول ر�سالة �جلائزة على م�ستوى �لعامل.

بتاريخ  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل���دورة  �ن��ط��الق  �إع���الن  �إىل  ب��اإلإ���س��اف��ة 

1\2\2022 �لتي تتيح للمعلمني �لفر�سة  يف �مل�ساركة للناطقني 
وغري �لناطقني باللغة �لعربية، ومت �إعالن بدء �لت�سجيل يف هذه 

بتوقيت  ظهرً�   12 �ل�ساعة    2022\3\30 تاريخ  حتى  �ل��دورة 

�إلإمار�ت.

�إىل  ت�سل  �إلأو�ئ��ل  للع�سرة  جمزية  مالية  مبالغ  توزيع  يتم 

مليون درهم للمركز �إلأول و500.000 درهم للمركز �لثاين و 

350.000 درهم للمركز �لثالث، باإلإ�سافة �إىل �لدعم �لرتبوي 
بالت�سجيل يف  �لفر�سة  لهم  تتيح  كما  تربوية،  �ملتمثل برحالت 

ور�ش تدريبية نوعية.

كما يتم �لتقدمي على �جلائزة عن طريق �ملوقع �إلإلكرتوين 

.( www.mbzaward.ae(
وفيما يلي ر�بط موقع �جلائزة لالطالع على كافة �لتفا�سيل 

�ملتعلقة باجلائزة:

https://mbzaward.ae/#/award-criteria
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نتد�ول ب�سكٍل و��سع مفردة �لت�سويق دون �أن نتعّمق كثريً� يف 

�لنجاح يف  عنا�سر  �أهم  من  و�حدة  فهي  و�أهميتها   ، مفهومها 

�ملجال �إلقت�سادي ، وبالتايل فاإن �رتباطها �لكبري يف �سناعة 

�لن�سر يعتمد على �أ�س�ش علمية مدرو�سة ت�ساعد يف جناح هذ� 

�لقطاع �حليوي �لثقايف، ويختلف �لت�سويق بني موؤ�س�سة و �أخرى 

متاحة  �إمكانيات  و  �سو�بط  و  �سر�ئع  وفق 

يختلف  �أي�سًا  �لكتب  ع��امل  يف  و   ،

فاملوؤ�س�سات   ، �لت�سويق  مفهوم 

�لثقافية تتبع �أ�سلوبًا موحدً� يف 

ت�سويق كتبها مهما كان ��سم 

�مل�سنف،  ون����وع  �مل���وؤل���ف 

م��ع��ار���ش  يف  وجت����د 

�ل��ك��ت��ب �مل��ت��اح��ة 

ف�����ر������س�����ة 

ت�سويق  �سعوبة  من  تعاين  �أنها  �إإل  منتجاتها،  لت�سويق  �سانحة 

منتجها يف �خلارج، لعدم وجود و�سيط خارجي ولعدم م�ساركتها 

ت�سويق  مع  �ملحلي  باحل�سور  فاكتفت   ، �خلارجية  �ملعار�ش  يف 

لبع�ش �ملوؤلفات عرب �ملو�قع �إلإلكرتونية ، دون �أن ينال �ملحتوى 

ما ي�ستحق.

من  �أك��رب  م��رون��ة  متتلك  �خلا�سة  �لن�سر  دور  �أن  �سك  إل 

�ملوؤ�س�سات مللكيتها �خلا�سة ومتّكنها من �مل�ساركة يف �ملعار�ش 

�خلارجية وت�سويق �لكتب عرب �ملكتبات غري �أن هناك �إ�سكاإلت 

�أخرى برزت على �ل�سطح منذ زمٍن طويل ،�أبرز هذه �إلإ�سكاإلت 

غطاًء  ت�سكل  �أنها  فرغم  �ملوؤلف  و  �لنا�سر  بني  �ملوّقعة  �لعقود 

قانونيًا يحفظ حقوق �لطرفني ، �إإل �أنه يف �لوقت نف�سه ي�سّكل 

قيدً� على �ملوؤلف ، فحينما يجد �ملوؤلف �أن كتابه مل ي�سّوق ب�سكٍل 

جّدي فاإنه يّتهم �لنا�سر بذلك ، �أما �لنا�سر فينظر �إىل �ملو�سوع 

على �أنه �سفقة و يعترب �أن �سبب �سعف �لت�سويق يعود �إىل �ملوؤلف!

يقول جورج برنارد �شو :

ن��ك��رب من  ن��ح��ن   ، بالن�شج  ل��ل��زم��ن  ع��الق��ة  » ال 

خالل التجارب« من خالل جتربٍة حية إلأحد �ملوؤلفني 

�لذي �أ�سدر ما يقارب ع�سرين موؤلفًا تنّوعت و�سائل 

ن�سر حملية وخارجية  ودور  موؤ�س�سات  ن�سرها بني 

تسويق الكتب

مزاجية و بدائية الناشرين

ناصر البكر الزعابي

" خيط الغفلة "

المستهلك؛  إلــى  المنتج  مــن  البضائع  نقل   : اللغة  فــي  التسويق 
البضائع  إرسال  خدمات تسويق البضاعة،  أو  البضائع  ببيع  متعلِّق  نشاط 

إلى األسواق لالتجار، َعْرض للبيع.
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متعّددة �سن�سل �إىل حقيقٍة و�قعية:

نف�سه  تقدمي  من  �مل��وؤل��ف  متّكن  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات  عرب 

ونتاجه ب�سكٍل جيٍد و مقبول ن�سبيًا ، غري �أنه وجد �سعوبًة جّمة 

يف ت�سويق موؤلفاته خارجيًا ، و حني تعاون مع دور �لن�سر �ملحلية 

غرّيت  �ملحلية  �لن�سر  دور  فاإحدى   ، جديدة  �إ�سكاليٍة  يف  وقع 

ن�ساطها �إىل ن�ساط مهتم باأدب �إلأطفال ب�سكٍل كامل فبقي كتابه 

على �لرف تائهًا بني �إلإ�سد�ر�ت �إلأخرى ، و حني تعاون مع د�ر 

ن�سٍر �أخرى ��سطدم �ملوؤلف مبز�جيٍة حادة حيث مل يقم �لنا�سر 

فعلي  ب�سكٍل  �لكتاب  وت�سويق  عر�ش  خالل  من  �ملطلوب  بدوره 

فبقي حبي�ش �إلأدر�ج متهمًا �ملوؤلف ب�سعف �ملحتوى !.

من  هربًا  �خلارجية  �لن�سر  دور  نحو  �لتوّجه  �لكاتب  ق��ّرر 

معهم  تعاون  �لذين  �لنا�سرين  مز�جية  و  �لباهظة  �لتكاليف 

يف جتارب مريرة للغاية ، حيث وجد �سال�سة و�سهولة يف �إنتاج 

�أإل  جديدة  مبع�سلٍة  ��سطدم  �أنه  غري   ، �إلأعمال  من  جمموعة 

�أ�س�ش  تام  ب�سكٍل  �لذين يجهلون  �لنا�سرين  بع�ش  بد�ئية  و هي 

�لت�سويق وإل يدركون �أهميته �لق�سوى ملا فيه م�سلحة �لطرفني 

�ملوؤلف  ي�ست�سلم  مل   ، للغاية  رديئة  �لطباعة  ج��ودة  �أن  كما   ،

�ملثابر ، و��سل كفاحه و جلاأ �إىل دور ن�سر �أخرى ذ�ت ح�سور 

متتلك �سناعة ن�سر �أف�سل من �سابقيها ، غري �أنه وقع جمددً� 

مفهومة  إلأ�سباٍب غري  �لبد�ئية  �سند�ن  و  �ملز�جية  بني مطرقة 

تهمي�ش  و  �إهمال  و  �إلأعمال  لبع�ش  �لفج  �لتحّيز  ظهر  حيث   ،

له  و حينما إلحت   ، �إلأدب��ي  �أخ��رى من �سمنها منجزه  �أعماٍل 

فر�سة �أخرى عن طريق د�ر ن�سر خارجية و�سعر باأنه قادر على 

ت�سويق �أعماله ب�سكٍل جيد ، فوجئ إلحقًا باإحجام هذه �لد�ر عن 

كتبها عرب موقعها  ببيع  و�كتفائها  �لكتب  �مل�ساركة يف معار�ش 

�لع�سر  �لت�سويق يف  قو�عد  �أب�سط  ينايف  ، وهذ�  �خلا�ش فقط 

�إىل  �أخرية حيث جلاأ  �ل�سبور مبحاولٍة  �ملوؤلف  قام   ، �حلديث 

د�ر ن�سر تتمّيز باجلودة وإل تقّيد �ملوؤلف بعقوٍد جمحفة ومتنحه 

فر�سة ت�سويق كتابه كما ي�ساء ، كما �أنها متتلك ج�سور تو��سل 

مع عدة دوٍل �أخرى ، لقد تذّوق �ملوؤلف للمرة �إلأوىل �سهد �لنجاح 

ي ، غري  و ظّن باأنه عرث على �سالته �أخريً� بعد �سنو�ت �لتق�سّ

�أنه �سعق جمددً� باملز�جية �حلادة حيث مت رفع �أ�سعار �لطباعة 

ب�سكٍل مبالٍغ فيه يقرتب من �ل�سعف !

بعد هذه �لرحلة �مل�سنية و بعد تعٍب و �سقاء كان له تاأثري�ته 

�حلياة  باأعباء  �أ�ساًل  �ملثقل  �ملوؤلف  قّرر   ، و�لنف�سانية  �ملادية 

�لتوّقف عن �لن�سر ب�سكٍل نهائي حيث �أبت �ملروءة �أن ي�ستعطف 

�أو ي�ستجدي �أحدً� من �أقر�نه �لذين يتابعونه عن كثب لكنهم إل 

يكرتثون به وإل يقّدرون مكانته �إلأدبية �حلقيقية كموؤلٍف ميتلك 

�أدو�ت �إبد�عية متنّوعة تبدو نادرة و �سحيحة يف ع�سره �لثقايف، 

فهل هناك بارقة �أمل تلوح يف �إلأفق ؟

يقول املهامتا غاندي :

» ك���ل م���ا حت��ت��اج��ه احل���ي���اة ل��ت��ك��ون ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ظ��رك هو 

االأمل« 



�حلد�ثة  م�سرية  و�ك��ب��و�  �لذين  �إن  �ل��ق��ول:  �لبديهي  وم��ن 

�إبد�عية  مقايي�ش  على  باإلرتكاز  جتربتهم  وخ�سبو�  �إلأدبية 

خالقة عرب �حلو�ر مع �لذ�ت وحماكاة جتارب �ملبدعني.. هوؤإلء 

�أو ح�سلو� على مكانة متقدمة يف جن�ش  �لريادة  ت�سنمو� �سدة 

�أدبي �إذ� مل يكونو� يف �ل�سد�رة.

و�إلإ�سر�ر  �إل�ستمر�رية  �إن  نقول:  �أن  �أي�سًا  �لبديهي  ومن 

و�حرت�م �ملتلقي.. كل ذلك وغريه من �لعنا�سر �لد�عمة لالإبد�ع 

لكي  يخوله  �سفر  ج��و�ز  �إلأدي��ب  منح  يف  وت�سهم  �ساهمت  �لتي 

ين�سم �إىل كوكبة �ملبدعني يف دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�هلل  عبد  و�ل�ساعر  �لقا�ش  ه���وؤإلء  م��ن  �أذك���ر  �أن  وميكن 

�إلإم��ار�ت من خالل  �لق�سرية يف  �لق�سة  ر�ئد  �أحمد -  �سقر 

عام  كتبها  �لتي   - )�خل�سبة(  �ملعروفة  �لق�س�سية  جمموعته 

975)م خم�سة و�سبعني وت�سعمئة و�ألف .

فمن هو القا�س عبد اهلل �شقر اأحمد؟

�حرت�فه �لريا�سة من عام 984)م �أربعة وثمانني وت�سعمئة 

و�ألف.

األجناس  اإلبــداع في  استقراء طاقة  إلى  اإلمــاراتــي  الشعري  اإلبــداع  يتجه 

األدبية كلها والدخول إلى فضاءات رحبة لتقري الجمال واالبتكار والجديد.

فهمها  في  وتتباين  تياراتها  تتنوع  شعرية  تجارب  برزت  ذلك  على  وبناء 

التطور  المبدع مفصلية في  لألدب واإلبــداع، والشعر كذلك، وقد غدت تجربة 

الفني،  المستوى  إلى  إضافة  األدبية  للمدارس  انتمائها  وفي  التأثير،  وفي 

يتطلب  اإلبــداع  إلى  التوق  الثقافات، ألن  واختالف  تجربة  بسبب خصوصية كل 

همة وموهبة وعالقة مصيرية مع الكتاب والمعرفة.

 د. هيثم يحيى الخواجة

عبد هللا صقر أحمد

يبلور صدمة النص وحركته في كتاب

)قطع مظلمة من الليل(

قراءة في استثمارات النص لصالح الشعرية والشاعرية
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نرثية  جمموعة  فيكتب  ذلك  بعد  �إلإبد�عية  �أعماله  وتتاىل 

975)م ( ثم يكتب )  بعنو�ن: )�غرت�ب يف زمن م�سلوب عام 

�أخرى  �أعمال  عن  عد�  هذ�  )202م(  �لليل  من  مظلمة  قطع 

خمطوطة - ح�سب معرفتي -

يف هذه �ملقاربة �ساأحتدث عن كتابه �جلديد )قطع مظلمة 

من �لليل( �ل�سادر عن د�ر �لعنو�ن للن�سر و�لتوزيع عام )202 

م ))(

جمموعة  �لكتاب  هذ�  يف  �أحمد  �سقر  �هلل  عبد  جمع  لقد 

كبرية من �لن�سو�ش �لتي كتبها بني �إلأعو�م 5)20م - 2020م، 

و�لذي �أعجبني، ومن باب �إلأمانة �لعلمية حر�ش على �أن يثبت 

كلمة )ن�سو�ش( على غالف �لكتاب، باعتبار �أن �لكتاب ت�سمن 

�ل�سعرية  من  تقرتب  ن�سو�سًا  ت�سمن  كما  نرثية،  ن�سو�سًا 

ون�سو�سًا �أقرب �إىل �خلاطرة من �ل�سعر.

�ملهم �أن ما ورد يف �لكتاب يتمركز حول م�سطلح ومفهوم 

كلمة )ن�ش( ويف ذلك دقة و�أمانة ي�سكر عليها.

من  �سفحة   296 يف  �لليل(  من  مظلمة  )قطع  كتاب  يقع 

�لغالف  �ختيار  يف  �لعنو�ن  د�ر  جنحت  وقد  �ملتو�سط،  �لقطع 

�ملالئم و�حلجم و�لورق �ملالئم.

وهنا إلبد �أن �أ�سري �إىل �أن �لن�سو�ش �لتي ت�سمنها �لكتاب 

ق�سرية وإل تتعدى �سفحة و�حدة من ورق �لكتاب، كما إلبد �أن 

�أنوه �إىل �أن مقاربتي تتمحور حول جمموعة من �لن�سو�ش، إلأن 

مثل هذه �ملقاربات إل ميكن �أن تغطي ما ورد يف �لكتاب كاماًل.

يعي�ش  �أحمد  �سقر  �هلل  عبد  و�ل�ساعر  �لقا�ش  �أن  إلحظت 

�إ�سر�قة �سم�ش جتربة �إن�سانية عميقة �ل�ساأن و�إلأهمية و�لهدف 

وبعد قر�ءتي لكتاب قطع مظلمة من �لليل تلم�ست روؤى مفعمة 

باإلأحا�سي�ش ومتقدة باإلنفعاإلت �لد�خلية جتاه �إلأهل و�إلأ�سرة 

و�إلإن�سان ب�سكل عام، فهو ميتلك ح�سا�سية بارعة ويعك�ش هذه 

بو�سوح  �إلإب��د�ع��ي  �خللق  عملية  فتتم  �إب��د�ع��ه  يف  �حل�سا�سية 

ودقة، ويكون �لن�سج موؤثرً� ومقنعًا.

�لذي  �لغياب،  ق�ساوة  �ملوؤلف عن  يعرب  ن�ش )غياب(  ففي 

�إىل قلق وعذ�ب، يحدث ذلك  ليله  و�أحال  �ل�سعادة،  غيب معه 

وتطايرت  �ل��ع��روق  يف  �ل�سوق  وتغلغل  �ل�سحب  تفرق  �أن  بعد 
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�إلأماين هباء منثورً�:

يف حلظة ما

حملت اأ�شواقك مغادراً

ال�شباح  ن�شمة  كهبوب  تاأتي  كانت  التي  االأم��اين  كل 

تطايرت

وت�شاغلت مع �شفائر �شعرها الفاحم الذي رواه نهر 

الزعفران

كيف لك اأن تغادر م�شرعاً؟ )2(

�لطويلة  للجملة  �لكاتب  ��ستخد�م  من  �لرغم  وعلى 

�لكاتب  مينع  مل  ذلك  �أن  �إإل  �لنرثي،  �ل�سرد  تكر�ش  �لتي 

�إىل  ي�سعى  وكاأنه  و�ل�ساعرية،  �ل�سعرية  �إىل  �إلنحياز  من 

تلوين ن�سه باحلياة من خالل �لنرث �ملعرب و�ل�سرد �ل�سعري 

�أ�سبه  ن�سًا  ن�سًا خمتلفًا..  للقارئ  يقدم  لكي  و�ل�ساعري، 

بقو�ش قزح، إلأن همه �لرئي�ش تقدمي �ملعنى، وهذ� إل يعني 

�إللت�ساق  �إىل  �سعيه  يعني  و�إمنا  )�ل�سكل(  �ملبنى  �إهمال 

بفن �ل�سعر )ق�سيدة �لنرث( و��سحًا:

اأنت يا منبت االأ�شواق اجلميلة يف ح�شرة الرفاق

هنا يركن ليلك حيث ترى نخلة البناء ال�شامقة

تب�شر ال�شباح حيث تغني ن�شمة اجلنوب

واأن�شودة ال�شوق يرتاق�س حلنها يف منبتك

فتعال اأبارك اأ�شواقك وحدي

واأغني! )3(

يف هذ� �لكتاب، عامة، يتجلى �لبوح يف �أبهى �سورة، كما 

تتجلى �لعالقة �جلدلية بني �لذ�ت �ملنفردة و�لذ�ت �ملجتمعة، 

بني  نف�سه،  �لوقت  يف  و�لتجاذب  �لتد�خل  عالقة  ت��ربز  حيث 

و�لغربة  و�إلأمل  وبني �حلزن  و�ل�سوق من جهة،  و�لطموح  �إلأمل 

و�إلغرت�ب من جهة �أخرى.

�مل�سمون  ��ستيعاب  على  �مل��وؤل��ف  يعمل  ذل��ك  خ��الل  وم��ن 

�لو�قعي �لذي يق�ش م�سجعه ليعك�سه يف فن مزيج بني �ل�سردية 

�لنرثية و�ل�سردية �ل�سعرية، ليخلق ن�سًا مغايرً� فيه جنوح �إىل 

�لت�سويق  على  حتر�ش  متعددة  فنيات  وفيه  �خليايل،  �لو�سف 

و�إثارة �ملتلقي:

تظللني ال�شجرة ال�شاهقة االرتفاع

حيث ال�شاحة املطلة

فيبت�شم املكان ل�شوتي

ويت�شع للوجوه املتجهمة االأليمة

فاأ�شدو لك

تن�شتني باكية

وي�شتمر �شمت اجلميع )4(

ظهرً�(  م�ساء،  )�سباح،  �لزمان  �إىل  �إ���س��ارة  ن�ش  كل  يف 

و�إ�سارة �إىل �لثيمة �لتكوينية لعامل �ملكان، وياأتي ذلك باأ�سلوب 

و�إلأهم  �أخرى،  �أحيانًا  لي�ست مبا�سرة  �أحيانًا وبطريقة  مبا�سر 

خالل  من  �إلإيحائي  بعدها  �لزمكانية  �إك�ساب  هو  ذل��ك  من 

�لن�سيج �لفني للن�ش �سو�ء �أكان ذلك من �ل�سياق �لعام �أم من 

خالل �لروؤية �لفكرية لل�ساعر.

مبفرد�ت  ن�سه  �أحمد  �سقر  �هلل  عبد  �لكاتب  �أغنى  لقد 

�ل�سمات  �سيادة  عن  تك�سف  موؤثرة  ثيمة  لتحقيق  �لزمكانية 

�لد�لة و�ملوؤثرة:
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كنت معها

عن مييني حذوها

عن �شمالها حذوي

ال�شاهد علينا 

�شوى ر�شمة اآثارنا امللتهبة على الرمال

ال�شاطئ ال�شغري املتاح

من�شي معاً

يجانبنا �شوت املوج

الذي يقرتب

كلما �شعر بوح�شة اللجة البعيدة العمق

ن�شادقه متى كان متاحاً

متى كان هادئاً ذلك ال�شاطئ

�شديق مع الرحلة التي تبداأ من اأول خطوة

اخلطوة تبداأ باألف ابت�شامة من املوج املبكر

واألف �شحكة من الرمال

التي توثق خطواتنا ك�شك براءة

هكذا بداأ كل �شيء

وهكذا انتهى ما كنا نعتقد اأنه كل �شيء

حينما م�شحت االأمواج اأدلة الوجود

 واالنبعاث على ذلك ال�شاطئ )5(

قلما  �إذ   ، دقيقًا  ��ستغالإًل  حو��سه  �ملوؤلف  ��ستغل  لقد 

نقر�أ ن�سًا يف �لكتاب إل جتد فيه هذ� �لتوجه وهذ� �ملنحى ، 

إلأنه يوؤمن باأن حو��سه تعد ج�سرً� لتو�سيل فكرته من ناحية 

، ولدعم عاطفته وتاأمالته من ناحية �أخرى، وهو إل يكتفي 

بذلك ، بل يو�سع �لد�ئرة ، لكي تتماهى هذه �حلو��ش مع 

�ملعاناة  �أ���س��ر�ر  ويتلم�ش  �حلياة  كنه  يف  ليتوغل  �مل�ساعر 

�لو�قع  فهم  لينخرط يف  ويزد�د حر�سه   ، تركيزه  فيزد�د 

، ولكي يكون �ساهدً� عدإًل على جمريات هذ� �لو�قع وعلى 

نتائجه �لتي تنو�ش بني �لفرح و�حلزن ، وبني �إلأمل و�إلأمل 

، وبني �لطموح و�لياأ�ش ، وبني ما هو و�قع وما هو �سر�ب : 

اأيها الطريق

تكاثرت حول قارعتك الوجوه

وجتمع النقي�س بالنقي�س

ويف اأم�شيتك

ميتد بال نهاية م�شريي الفا�شل

اأيها الطريق

بيني وبينك متعة التحري

حيث تف�شلنا اأ�شوار االغرتاب

فاأقب�س على ما تبقى من احل�س والرغبة

وحافز النطق 

واإطاللة النبل

اأهكذا األتقيك؟ 

فتح�شن خطواتي امل�شنة 

نقبل االأر�س معاً 

واأم�شي! )6(

�لعناوين  عرب  ذلك  �أك��ان  �سو�ء  ��ستدإلإلت  �ملوؤلف  لغة  يف 

عرب  �أم  ودقيقًا  و�عيًا  توظيفًا  وظفها  �لتي  و�ملتنوعة  �ملختلفة 

 ، �ملتنوعة  �ل�سعرية  �إلأن�ساق  خالل  من  �أم   ، �للفظة  ت�سظيات 
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يتاأرجح  �لكاتب  لدى  فالن�ش 

ب��ني �ل��ذ�ت��ي��ة وب���ني �إلآخ����ر ، 

ل��ك��ون �ل����ذ�ت حت�����ش وت��ت��اأمل 

وت���ت���م���ح���ور ح�����ول �ل�����س��ي��اع 

و�ملعاناة  و�لذهول  و�لتهمي�ش 

�مل���ح���وري���ة �ل���ت���ي ي���دخ���ل يف 

�أح�����س��ائ��ه��ا �ل���ع���ذ�ب �ل��ك��وين 

و�لوجع �حلياتي ، �لذي يطال 

�أي بقعة من هذه  �إلإن�سان يف 

تقدم  وبناء على ما   ، �إلأر�ش 

�ل�ساعر  م��وق��ف  ظ��ه��ور  ف���اإن 

و�إلأر���ش  نف�سه  ي�ستنطق  وهو 

و�ل��ك��ون  و�ملجتمع  و�ل�����س��م��اء 

عرب مفرد�ته �ملختلفة و�مللونة 

وعمقها  جتربته  �ت�ساع  يوؤكد 

�لن�ش من  روؤي��ا  تنبثق  لكي   ،

عروق �مل�ساعر و�لنب�ش �إلإن�ساين ، ولكي تتغاير �لتجربة ح�سب 

وعو�ئق  �أغالل  من  �لروح  لتنطلق   ، �ل�سعورية  و�حلالة  �ملوقف 

حركة �حلياة فت�سل�ش �لقياد باجتاه خال�ش ما قد يكون موؤقتًا 

�أو د�ئمًا .. �ملهم جت�سيد م�سائر �ملوقف وحيثياته لر�سم �مل�سهد 

�لبحر  وعذوبة  �لعينني  �أنامل  تر�سمه  وم�سد�قية  باإخال�ش 

وهاج�ش �لنب�ش وحتديق �لن�سور وغري ذلك:

ت�شدين واأ�شدها

حتتويني ك�شجرة ناأخذ بغ�شنها

ذلك النهار الطويل البعيد

مرتامي االأطراف كالوطن

خلف البحر الذي ظل من غري اأفق

تنتظر فاأكرب

اأكرب فتبكي خلف البحر الكبري 

وتنتظر يف و�شح نهار

مرتامي االأطراف

ح��ي��ث ي�����ش��ت��وع��ب اأ���ش��ع��ة 

ال�شم�س �شاحكاً )7(

ه���ذ�  يف  ورد  م����ا  �إن 

من  مظلمة  )قطع  �لكتاب 

�لليل ( يعرب عن بروز نزعة 

ت��ع��ب��ريي��ة ف��ن��ي��ة �إي��ج��اب��ي��ة ، 

�إب��ر�ز  على  يعمل  فالكاتب 

رع�سة د�فئة ودفقة �سعورية 

فهو   ، ن�سو�سه  يف  �سادقة 

بعيدً�  �لتعبري  ي�سارك روحه 

عن �لتمتمة �لتي إل طعم لها 
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و�لغمغمة �لتي إل تبني ، فهو يحلق حتليق �لن�سور يف �سماء �ملعنى 

و�لدإللة ، لي�سق طريقه بجر�أة و�تز�ن ليوؤكد على �حلقيقة مهما 

كان لونها ، ولي�سور �حلال مهما كان �سدمييًا ، ويف كثري من 

�إلأحيان يكون يف �سيافة ذ�كرة �ملا�سي �أو �حلا�سر إل لي�سوره 

فوتوغر�فيًا ، بل ليتتبع �سر�يني نب�سه وحركته ورفرفة �سدره يف 

ظل �ملناخات �لتي �أوجدته �أو �ساهمت يف �إيجاده :

حلظة ت�شحو بعدها

فتجد نف�شك خارج اخليال

تد ح�شه بالواقع

تلك ال�شفحة �شديدة احلرارة 

�شديدة الربودة يف اآن واحد

تتنف�س واقعا

خارج اإرادتك

ال ت�شدق حزنك

وال تعرب عن فرحك فاغر الفاه

جتعلك تتحرك ببطء

كدودة حبلى

ي�شرعك ريح الت�شارع

الذي مير بك

فيكاد ياأخذك معه

يف تلك الدوائر 

املعّرفة وغري املعّرفة

اإىل دوائر املجهول

منها  �شقطت  قد  كنت  التي 

فجاأة

دوي  ��������ش�������وت  ل������ريت������ف������ع 

ال�شقوط

بني �شلوعك

الت�شفري  من خالل حلظة 

تلك )8(

أخيراً وليس آخراً
�هلل  عبد  �إلأدي���ب  �أثبت  لقد 

���س��ق��ر �أح���م���د م��ك��ن��ت��ه يف ع��امل 

يف  مكنته  يثبت  هو  وها  �لق�ش، 

على  دل  �إن  وه���ذ�  �ل��ف��ن،  ه��ذ� 

�سيء فاإمنا يدل على �أمرين: 

�ملكان، فهو  و�لوقوف يف  و�لتكل�ش  �لثبات  �أنه يرف�ش  �إلأول 

�إىل  ليقدم  و�لعطاء،  �لتجديد  ود�ئ��م  و�لتق�سي  �لبحث  د�ئم 

�لقارئ ما تفي�ش به ذ�كرته �إلإبد�عية من جو�هر ومكنونات.

لي�ش  �إلأدب��ي  �لن�ش  �إب��د�ع  �لكاتب غمار  فاإن خو�ش  وعليه 

وم�ساركة  �إلإبد�عية  رغبته  إلإ�سباع  و�إمن��ا  �لع�سالت،  إلإب��ر�ز 

�ملبدعني يف �حلر�ك �لثقايف و�إلأدبي يف دولة �إلإمار�ت.

بالبوح  مت�سلحًا  �إلإب��د�ع  لج  يف  �ل�سباحة  �لكاتب  �أجاد  لقد 

يف  �إل�ستغر�ق  ورف�ش  و�مل�سالك  �ملعاين  يف  و�لتدفق  �جلميل 

بالتقنيات  يهتم  إل  ن�سو�سه  يف  كان  إلأنه  و�لرنج�سية،  �لذ�تية 

تقود  �لتي  �إلأ�سئلة  طرح  �إىل  ذلك  يتجاوز  و�إمنا  فقط،  �لفنية 

�إىل �لتفكري و�لتاأمل و�لبحث عن �جلوهر، ويف ذلك �إ�سر�ر على 

�أن تكون ر�سالة �لن�ش نابتت من عمق �إن�سانية �إلإن�سان وحمققة 

إلأغر��سها على �أكمل وجه.

�ل��ع��ادي  �ل�����س��رد  �لن�سو�ش م��ن  �رت��ق��اء غ��ال��ب  ه��ذ� وم��ا 

�ملوؤلف  حر�ش  على  وبرهان  دليل  �إإل  �ل�سعر  لغة  �إىل  و�ملاألوف 

على �ل�ساعرية �لتي متنح �لن�ش �لنب�ش و�حلركة، و�لتي تغذيه 

باخل�سرة و�خل�سوبة.
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Editorial
Ras Al Khaimah .. Steps into Space

The world has become aware that the next chal-
lenge will be its space arena. The Great Nations 
have stepped up their journey into the space 
world and are competing to reach it and study 
that world, which we know little about and many 
of its secrets are hidden from us. The ambition to 
explore space is a legitimate right for all, and na-
tions from the east and west of the earth, north 
and south, have set their sights on reaching space 
and exploring what can be explored in terms of 
science, secrets and components that will un-
doubtedly bring great benefit to humanity and 
future generations.
Here is Ras Al Khaimah continuing its steps to-
wards studying space. As earlier students from the 
American University of Ras Al Khaimah developed 
“MuznSat” Satellite, which was launched into 
space in September 2020 under the supervision 
of the Emirates Space Agency, the Next Academic 
year will witness a new stage in the study of space 
science. Wellspring School in Ras Al Khaimah will 
launch the first space science education program, 
the first of its kind in the United Arab Emirates 
and the Middle East and North Africa Region.
This clearly confirms the vision of the Emirate of 
Ras Al Khaimah in the interest in science. Since 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, pays great attention to the Education 
Sector in all its stages and personally follows the 
development of education in schools and univer-
sities. Based on His Highness’s belief that science 
is the basis for the progress and development of 
civilizations and the continuity of their growth 
in all sectors of life and their competition at the 

Global Level.
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UAE President visits RAK Ruler

His Highness President  Sheikh 

Mohamed bin Zayed Al Nahyan vis-

ited His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Council 

Member and Ruler of Ras Al Khaim-

ah as part of His Highness’s Frater-

nal Visits and Consultations with 

the Rulers of the Emirates.

During the meeting, which took 

place at Nad Al Habbai Palace, His 

Highness Sheikh Mohamed and His 

Highness Sheikh Saud exchanged 

cordial talk over the national caus-

es and UAE citizens’ affairs along 

with all that would further improve 

the quality of life and welfare of all 

community members.

Their Highnesses affirmed that 

caring for the Emirati human capital 

lies at the heart of the UAE leader-

ship’s priorities since the establish-

ment of the nation at the hands of 

the Founding Fathers, who, Their 

Highnesses said, considered their 

citizens the cornerstone of the drive 

of development and empowerment 

in the country. Their Highnesses 
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prayed to Almighty Allah to perpetuate 
stability and prosperity for the UAE peo-
ple and guide the country’s leadership 
on the path of progress and develop-
ment.

The meeting was attended by H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
H.H. Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahy-
an, Chairman of the Board of Trustees of 
the Zayed Charitable and Humanitarian 
Foundation, H.H. Lt. General Sheikh Saif 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Min-
ister and Minister of the Interior, H.H. 
Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister of 
Presidential Affairs, H.H. Sheikh Khaled 
bin Mohamed bin Zayed, Member of 
Abu Dhabi Executive Council and Chair-
man of Abu Dhabi Executive Office, H.H. 
Sheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, and Sheikh Mohammed bin 
Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, Advi-
sor for Special Affairs at the Ministry of 
Presidential Affairs, along with a number 
of sheikhs and officials.
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, received 

H.H. Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, National Security Adviser, at Jabal Jais Palace.

Their Highnesses exchanged cordial talk and discussed a number of domestic issues related to citizens’ affairs 

and wellbeing.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received, in his Pal-
ace at the Saqr bin 
Mohammed City, 
H.E. Salah Mo-
hammed Al Baijan, 
Ambassador of Ku-
wait to the UAE, 
who called on him 
on the occasion of 
ending his tenure 
in the country.

His Highness RAK Ruler wished 
the Kuwaiti Ambassador success in 
his future assignments, commend-
ing his efforts in boosting deep-

rooted historic relations between 

the UAE and Kuwait in various 

fields.

For his part, H.E. Ambassador Al 

Baijan commended the strong ties 

between the two brotherly coun-

tries, expressing his thanks and 

appreciation for the support he re-

ceived during his tenure as an am-

bassador of his country in the UAE.

Ruler of Ras Al Khaimah receives Tahnoun bin Zayed

RAK Ruler receives Ambassador of Kuwait
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received H.E. Bog-
dan Kolarov, Am-
bassador of the Re-
public of Bulgaria 
to the United Arab 
Emirates, who paid 
him a courtesy visit.

They exchanged 
talks regarding co-
operation and ties 
between the two friendly countries 
at all levels.

His Highness Sheikh Saud hailed 

the distinguished ties binding the 

UAE and Bulgaria.

In turn, the Bulgarian ambassador 

extended thanks and appreciation 

to H.H. RAK Ruler for his generosity 

and warm welcome.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received, at his Pal-
ace at the Saqr bin 
Mohammed City, 
Heads of Diplo-
matic Missions of 
Latin America and 
the Caribbean to 
the UAE.

During the meet-
ing, His Highness 
RAK Ruler welcomed Heads of the 
Diplomatic Missions and exchanged 
talks with them on means to further 
promote the cooperation between 
the UAE and their respective coun-

tries in all fields.
H.H. Sheikh Saud also lauded 

the existing friendship relations be-
tween the UAE and Latin America 
and the Caribbean countries.

In turn, Heads of Diplomatic Mis-

sions extended thanks and appre-
ciation to His Highness the Ruler of 
Ras Al Khaimah for his warm wel-
come and hospitality.

Present at the meeting was Sheikh 
Saqr bin Saud bin Saqr Al Qasimi.

RAK Ruler receives Bulgarian Ambassador to UAE

RAK Ruler receives Heads of Diplomatic Missions of 
Latin America and the Caribbean to UAE
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has 

sent a message of congratulations to His Majesty King Abdullah II ibn Al Hussein of Jordan on the occasion of 

the 23rd Accession to the Throne Day.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, dispatched a similar 

message to King Abdullah.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has sent 

a cable of condolences to the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud of Saudi 

Arabia, over the death of the Mother of Prince Fahd bin Dhaar bin Turki bin Abdulaziz Al Saud.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, sent a similar cable of 

condolences to King Salman.

Ruler of Ras Al Khaimah condoles with King Salman on 

passing of Mother of Prince Fahd bin Dhaar bin Turki

RAK Ruler congratulates King of

 Jordan on Accession to Throne Day
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His Highness 
Sheikh Moham-
med bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, 
hailed donations of 
His Highness Presi-
dent Sheikh Mo-
hamed bin Zayed 
Al Nahyan for the 
homeland and Emi-
ratis.

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud said, “ I extend thanks to 
His Highness President Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan for 
what His Highness provides for 
this homeland and UAE citizens, 
and we are fully aware that we 

are at the top of his priorities and 
His Highness will spare no effort 
to provide everything that would 
contribute to elevate the nation’s 
stature in time of prosperity and 
adversity. I wish His Highness good 
luck as a leader and a father for 
this homeland.”

Meanwhile, His Highness Presi-

dent Sheikh Mo-
hamed bin Zayed 
Al Nahyan has or-
dered the comple-
tion of all housing 
grant applications 
submitted in previ-
ous years through 
the Sheikh Zayed 
Housing Program, 
at a total cost of 

around AED 2.3 bil-
lion.

The move is part of the Initiatives 
of the UAE President and aligns 
with His Highness’s keenness to 
enhance family stability for UAE 
citizens, as well as ensure decent 
living and improve the quality of 
life of UAE citizens.

Under the patronage of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Su-
preme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, and in partnership with Ras 
Al Khaimah Tourism Development Agency 
(RAKTDA); the Global Citizen Forum’s An-
nual Summit returns to be held in Ras Al 
Khaimah for three consecutive years, start-
ing November 2022 with another excep-
tionally curated program aimed to bridge 
the world’s most pressing challenges with 
opportunities for global solutions.

Last year’s edition brought together over 
400 honorable guests from 38 countries, 

Ras Al Khaimah to welcome Global Citizen Forum

RAK Crown Prince hails UAE President’s donations for 
homeland and Emiratis
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including actress, 
philanthropist, en-
trepreneur, and GCF 
Awardee, Eva Lon-
goria; President of 
Colombia, H.E. Iván 
Duque Márquez; 
Vice President of 
Liberia, H.E. Jewel 
Taylor; former Prime 
Minister of Italy, 
Matteo Renzi; Gram-
my-nominated sing-
er and performer, 
Nicole Scherzinger; 
international DJ and 
producer, Afrojack; 
and former FBI hos-
tage negotiator and 
Masterclass coach, Chris Voss. 

While the GCF’s Annual Summit was originally known 
for being hosted in different parts of the world, the 
decision to anchor its mission in Ras Al Khaimah was 
an intuitive commitment to both leverage and contrib-
ute to the emirate’s regional and global impact, while 
maintaining a strong focus on building a lasting legacy 
within its diverse community.

“Hosting the Global Citizen Forum’s Annual Summit 
for the next three years is a crucial step in our tourism 
vision for a globally connected and sustainable future,” 
shares CEO of Ras Al Khaimah Tourism Development 
Authority, Raki Phillips. “Ras Al Khaimah is the perfect 
backdrop for the Summit given its outlook on environ-
mental, cultural and economic sustainability — a vision 
that we call Balanced Tourism.”

“It is a pivotal time in history where igniting human 
potential on a global scale is the key to solving some 
of the biggest challenges,” shares CEO of GCF, Talimka 
Yordanova. “Ras Al Khaimah is not just a place, it’s a 
journey — and we look forward to marking the start 
of such a powerful movement where the commitment 
to build a sustainable world is embedded within the 
region’s DNA.”

Renowned for its outstanding nature, adventurous 
leisure, and authentic offerings, Ras Al Khaimah — the 
northernmost Emirate in the UAE, boasts an extraordi-

nary history dating back over seven millennia and has 
quickly become one of the most sought-after sustain-
able destinations in the Middle East.

Marking the next chapter in its tourism expan-
sion, RAKTDA recently unveiled a new campaign that 
uses integrated social media platforms to follow a 
group of influencers as they discover the Emirate. In 
collaboration with renowned content creators from 
Europe and the Middle East, the digital-first campaign 
showcases the diversity of Ras Al Khaimah and a myriad 
of tourism experiences across its pristine beaches, lush 
mangroves, sprawling deserts and majestic mountains.

“Our vision of the next generation is in line with RAK-
TDA’s mission to create a positive impact on a global 
scale,” says Founder and Chairman of GCF, Armand 
Arton. “GCF holds an immense untapped power for 
global changemakers to connect and empower the 
next great idea that will build a promising future.”

Since its inception in 2013, the Global Citizen Forum 
has built a global network of leaders, visionaries, and 
catalyzers with a common mission to unlock the poten-
tial of global citizenship and empower a world rooted 
in the freedom of sustainable human mobility.

Previous editions of GCF’s Annual Summit have fea-
tured the late Kofi Annan, José Manuel Barroso, Irina 
Bokova, Kristalina Georgieva, Duško Marković, Jeanette 
Kagame, Gaston Browne, Robert De Niro, Wyclef Jean, 
Akon, EVE, and many more.
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Launching the 21st Ras Al Khaimah Quran Award
Under the patron-

age of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaim-
ah, and from the 
highest peaks in the 
Emirates Mountains, 
“Jebel Jais “, Ras Al 
Khaimah Foundation 
for the Holy Quran & 
Its Sciences launched 
the new and distin-
guished session of 
Ras Al Khaimah Holy 
Quran Award in its 21st edition.

The Award’s launch Conference 
was attended by Sheikh Saqr bin 
Khalid bin Humaid Al Qasimi, Chair-
man of the Foundation’s Board of 
Directors, H.E. Ahmed Mohammed 
Al Shehhi, Director General of the 
Foundation, H.E. Dr. Ahmed Ibra-
him Sbaian, Secretary General of 
the Award and Chairman of the 
Higher Organizing Committee, and 
a number of senior officials.

His Excellency Ahmed Al Shehhi 
said: The award seeks excellence in 
each session, and from this point of 
view, the Summit of Jebel Jais was 
chosen for a distinguished vitality of 
this blessed award in its current ses-
sion, noting the diversity and bril-
liance that will be witnessed by the 
award’s competitions and events, 
which target all categories and seg-
ments of society. The award derives 
its vision from the vision of the Wise 
Leadership in dedicating the values   
of excellence, creativity and com-

petition, and promoting moderate 
discourse, tolerance and the val-
ues   of good citizenship, extending 
all thanks and appreciation to the 
Wise Leadership for its continu-
ous and unlimited support for this 
blessed award, renewing allegiance 
under our wise and blessed leader-
ship, which always strives to elevate 
this country at home and abroad. 

His Excellency Dr. Ahmed Ibrahim 
Sebaan, Secretary-General of the 
Award and Chairman of the Higher 
Organizing Committee, gave a pres-
entation on the award in its new 
version, and indicated that the cur-
rent session includes several compe-
titions dedicated to various groups 
of society, namely the Holy Qur’an 
competition for males and females, 
the Women’s competition, and the 
Holy Qur’an competition for Imams, 
Muezzins and Memorizers. The 
People of Determination Competi-
tion, the Penal and Correctional In-
stitutions Inmates Competition, the 
New Muslims Competition, and the 
Hadith Competition.
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Ras Al Khaimah Municipality and Department of 
Economic Development sign a MoU

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
(GIS Center) signed a 
Memorandum of Under-
standing ‘MoU’ with the 
Department of Economic 
Development, based on 
the vision of the Emir-
ate of Ras Al Khaimah to 
update the Spatial Data 
Infrastructure Project for 
the Emirate automatically 
by updating the Geo-
graphic Information Sys-
tem through the estab-
lishment of the Spatial 
Data Program. This MoU 
aims to increase coop-
eration between the two 
parties to increase effi-
ciency, enhance, develop 
and implement the Spa-
tial Data Infrastructure 
for Ras Al Khaimah and 
exchange experiences, 
information, data and 
resources available be-
tween the two parties.

The MoU was signed by His Ex-
cellency Munther Mohammed bin 
Shaker Al Zaabi, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department, and His Excellency Dr. 
Abdul Rahman Al Shayeb Al Naqbi, 
Director General of Department of 
Economic Development.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker stressed the impor-
tance of this cooperation in order to 
establish and develop an Advanced 
Spatial Data Infrastructure System 
rich in Spatial and Metadata Data, 

to be used as an effective tool for 

planning, designing and managing 

development projects. Based on 

the keenness of the two parties to 

lay the foundations of joint strate-

gic cooperation between them and 

to benefit from the services they 

provide to ensure the achievement 

of corporate integration between 

them. Since the importance of this 

MoU also lies in developing and 

strengthening cooperation relations 

in a way that contributes to organ-

izing and coordinating the proce-

dures in force, in accordance with a 

corporate framework that does not 

conflict with the obligations and 

competencies of each and in line 

with the strategic plans of each of 

the parties.

The belief of both parties that 

the implementation of local pro-

jects within their time programs and 

budgets allocated to them serve 

the community and contribute to 

achieving sustainable development 

and providing high quality to the 

people of the UAE.
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Ras Al Khaimah Munic-
ipality Department- Pub-
lic Health Administration 
received a delegation 
from Health and Safety 
Administration of Dubai 
Municipality Department. 
This visit comes to review 
the best practices that 
are applied in the Emir-
ate of Ras Al Khaimah 
related to Public Health. 
Through this visit, the 
Dubai Municipality del-
egation was briefed on 
the mechanism followed in Ras Al 

Khaimah Municipality regarding the 
issuance of Health Certificates and 

documents that are required when 
applying for this service. 

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment announced the launch of 
the installation of building number-
ing plates for the Addressing System 
for the Emirate of Ras Al Khaimah, 
as part of the Addressing and Spa-
tial Guidance Project, in partnership 
with Public Resources Authority, 
which, through the Numbers Fac-
tory, is responsible for printing and 
producing the plates. It is considered 
one of the successful and important 
aspects of the partnership between 
Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment and Public Resources Author-
ity in Ras Al Khaimah in a way that 
enhances cooperation, serves the 
development of the Emirate and 
pushes it towards achieving more 
progress and prosperity. 

The installation of building num-
bering plates will begin during the 
month of June, starting with Sector 

No. 4, which includes the following 
areas: (Khalifa bin Zayed City, Saqr 
bin Mohammed City, Al Dhait, Al 
Kharran, Al Arqoub, Al Faliah, Awafi, 
Al Qurum, Khuzam, Al Qasaidat, Al 
Nadia). The installation of the plates 
for the rest of the Emirate’s regions 
will come according to the planned 
schedule. 

His Excellency Munther Muham-
mad bin Shakar, Director General of 
Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment, stated that the new system 
is simplified and easy to use by the 
public, visitors and tourists, and it ap-
plies the best international practices 
in this field. This system is based on 
a sequential numbering of buildings, 
as the system will facilitate access to 
sites through the building number 
(address). His Excellency added that 
all data of the address system has 
been launched within the navigation 

applications and programs, which 
facilitates access to the desired desti-
nation through the building number.

For her part, Eng. Aisha Saif Al 
Shehhi, Director of the Geographic 
Information Systems Center ‘GIS 
Center’, confirmed that the project 
outputs will be visible by installing 
and fixing the plates according to the 
designs and standards of the new 
system, with approximately (66000) 
plates for all regions of the Emirate.

The GIS Center confirmed that 
there will be intensive awareness 
campaigns for the public in various 
segments that will accompany the 
implementation of the project. We 
also encourage the public to coop-
erate with the company involved 
in installing the panels to reach the 
optimal service, and not to hesitate 
to contact the Department in case of 
any inquiries.

Ras Al Khaimah Municipality Department receives a 
delegation from Dubai Municipality

Ras Al Khaimah Municipality Department begins 
installing Buildings Numbering Plates
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In an effort to enhance ways of 
innovation and motivate employ-
ees to innovate and explore their 
creative powers, Human Resources 
Section of Ras Al Khaimah Munici-
pality presented a training program 
entitled ‘Creativity, Innovation and 
Professionalism in Secretarial and 
Office Management’ with the aim 
of developing employees and intro-
ducing them 
to modern 
methods and 
practices. 

The program 
was presented 
by the Trainer 
M o h a m m e d 
Matar Al Ho-
sani, who 

started the program by talking 

about the most prominent objec-

tives of the program, namely: the 

concept of office management and 

organization according to modern 

methods, the functions, duties and 

responsibilities of office managers, 

behavioral skills related to the office 

manager’s job, the art of dealing 

with leaders, the functions of the 

modern office, its objectives and its 

administrative importance. Finally, 

the trainer explained dealing with 

work pressures in secretarial offices 

according to the rules of high hu-

man behavior. 

In the end, discussions took place 

and the questions posed were an-

swered. The attendees also praised 

the trainer’s interesting presentation 

and his ability 

to deliver the 

material in a 

p rofess iona l 

manner sup-

ported by 

modern means 

and practices.

“Enhancing Creativity and Innovation Management in 
Governmental Entities”

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment- Human Resources Sec-
tion- Training Team organized a 
training program entitled “Enhanc-
ing Creativity and Innovation Man-
agement in Governmental Entities”. 

This program was presented by 
Mr. Nasser Al Tamimi, who touched 
on important topics within the 
framework of the title he took for 
his training program. Which aims 

to enhance creativity and innova-
tion techniques in entities, develop, 
activate and succeed methods for 
developing brainstorming, assess-
ing abilities for creativity and in-
novation, practicing thinking using 
mental maps, image memory, and 
others, and employing a variety of 
one of the creative thinking strate-
gies in the workplace and creating a 
creative work environment for one-

self and others.

The program witnessed a posi-

tive interaction from the employees, 

as the trainer followed a variety of 

training methods that included dia-

logue, discussion and brainstorming 

sessions. The employees expressed 

their appreciation and thanks to the 

trainer for his interesting style that 

he followed during the program.

Creativity, Innovation and Professionalism in Secretarial 
and Office Management

The Ras Al Khaimah Municipality 
team also explained the mechanism 
of detection and inspection that is 
carried out on shipments that are 
confiscated during these inspection 
and control tours of the facilities 
and the mechanism of disposing of 
these shipments.

At the end of the visit, the Dubai 
Municipality delegation thanked 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment for the hospitality and 
cooperation with the visiting del-
egation, in explaining the working 
mechanism followed, based on the 
country’s tendency to enhance co-

operation between Government 
Entities towards exchanging knowl-
edge and experiences to implement 
the best practices followed in all 
Government Entities to move for-
ward towards excellence and lead-
ership In the service of society in all 
its segments.

12

N
ew

s

m u n r a k a e

 Issue No. 542 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



Ras Al Khaimah Municipality organizes “Polar Dreams Workshop”
Corporate Communication Office organized a work-

shop entitled “Polar Dreams” for the Department’s 

employees, presented by Ms. Amira Mohammed Al 

Harnaki. This workshop comes as part of the “Inspiring 

People Initiative”, through which inspiring social media 

influencers are hosted who present positive topics and 

life experiences that benefit the community.

Ms. Amira welcomed the participants in the virtual 

workshop and introduced herself, speaking about her 

experiences and achievements, to be an incentive for 

the attendees to strive, persevere, and strive to achieve 

their ambitions and dreams. Among her achievements 

and experiences, she mentioned that she is the first 

Emirati woman to reach the Union Glacier Region, 
which is located in the Antarctic continent

Al Harnki touched on the ideal experience that she 

had there, which affected her life, and painted her am-

bitious personality, in which she fostered a passion for 

success and achievement.

At the conclusion of the workshop, Ms. Amira 

thanked Ras Al Khaimah Municipality Department for 

hosting her within the “Inspiring People Initiative” and 

expressed her happiness with the interaction of the 

staff and the interesting discussion that took place dur-

ing the workshop.
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- If it is not safe, it is not food
There is no food security without food safety. Food 

does not meet nutritional needs, helps adults lead ac-
tive and healthy lives, and helps children grow and de-
velop, except when it is safe.
Fact 1:

Children under the age of five are more vulnerable 
to malnutrition and deaths from unsafe food, and they 
bear 40% of the burden of foodborne diseases. Unsafe 
food led to 1 out of every 6 deaths due to diarrhea, 
which is one of the main causes of death in this age 
group.
Fact 2:

Safe and nutritious foods benefit a child’s growth and 
development by improving intellectual and physical ca-
pabilities, as well as improving school performance and 
work productivity in adult life.

- Food safety has a direct impact on health
Safe foods allow for the absorption of nutrients, 

and promote long-term human development and the 
achievement of the Sustainable Development Goals. 
Most foodborne diseases can be prevented through 
proper food handling and awareness.
Fact 1:

One in ten people in the world gets sick from con-
taminated food each year.
Fact 2:

Antimicrobial resistant microbes can be transmitted 
through the food chain, by direct animal-to-human 
contact, or through the environment, and it is estimat-

ed that around 700,000 people worldwide die annually 
from infection with antimicrobial resistant diseases.
Fact 3:

Foodborne parasitic diseases can cause both acute 
and chronic health problems. The number of infec-
tions caused by 11 major parasitic diseases is estimated 
at 48.4 million infections annually, 48% of which are 
transmitted through food.

- Everyone is a Risk Manager
Everyone assesses food safety risks as part of their 

Awareness Messages 
on Food Safety Day
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everyday choices and these choices are made by indi-
viduals and collectively by families, communities, busi-
nesses and governments.

Where consumers must:
1. Promote food safety by trying to bring about 

change and by making safe and healthy choices in 
terms of dietary patterns. You help reduce the global 
burden of disease and support sustainable food sys-
tems. You can learn more about food safety by joining 
the #WorldFoodSafetyDay Campaign

2. Commitment to safe food handling at home: by 
following the five commandments to ensure food safe-
ty, set by the World Health Organization, which are:

a. Keep your hygiene
b. Separate raw food from cooked one
c. Cook food well
d. Keep food at a safe temperature
e. Use safe water and fresh ingredients
Note: A special poster is to be made about the 

Five Commandments of Food Safety
Fact 1:

Producing safe food benefits the economy by increas-

ing productivity, allowing national food markets to 

thrive, food exports and trade stabilizing, and relieving 

pressure on health care systems.

Fact 2:
Producing safe food reduces food losses and waste 

and benefits the planet.

- Food safety is based on science
Consumers can’t usually tell if their food is safe by 

looking and smelling it, but scientists have developed 

tests and tools to detect unsafe foods. Food scientists, 

microbiologists, veterinarians, physicians, and toxicolo-

gists, for example, advise on practices necessary in food 

production, processing, handling, and preparation 

to make food safe. When safe practices are applied 

throughout the food chain, food becomes safe.




