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االفتتاحية

العمل الجاد  ..طريق التميز و النجاح
الذي يجب أن نؤكد عليه هو أن العمل الجاد ينطلق من التخطيط و الدراسة
بناء على ذلك
الواعية لكي يحقق اإلنسان أهدافه الكبرى من هذا العمل و ً

تحدث الكثيرون عن الخطوات البنائية للعمل الجاد ،و عن اإلرادة و التصميم ،و
احتساب الزمن ،و دراسة الجدوى ،و غير ذلك من أمور تصب بالهدف نفسه.
إن الجهود اإلنسانية المخلصة تتعانق مع العمل الجاد ،و تحرص على العناصر
الكفيلة التي توصلها إلى النجاح و التميز.

و الذي البد من التأكيد عليه هو أن العمل الجاد ال ينطلق من النظرية بعيد ًا عن
التطبيق ،و بهذا دمج الباحثون بين العناصر التي تنتمي لهذين العنصرين من
مثل اإلرادة و الثقة بالنفس ،و االبتعاد عن كل من يحمل طاقات سلبية ،و يهتم
بالتزييف ،و كل ما يضعف العزيمة و يزعزع الثقة ،و بالمقابل الحرص على العلم
و التجريب و االستفادة من الخبرات ،و عدم االستهانة باآلخر ،و تطوير التقنيات
المعاصرة و االهتمام باإلبداع و االبتكار و التأكيد على اإلتقان و المراجعة الذاتية،
و دراسة المخرجات جزئي ًا و كلي ًا ،و الثقة باآلخرين حتى يثبت العكس ،و ال بأس
من التنافس الشريف و االنطالق من القناعة ،و عدم الثبات في المكان و غير
ذلك الكثير.

منذر محمد بن شكر
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حاكم رأس الخيمة يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة  23يوليو المجيدة

و يهنئ ملك المغرب بذكرى عيد العرش

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة  ،برقية تهنئة �إىل
فخامة عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�صر العربية ال�شقيقة ،وذلك مبنا�سبة ذكرى ثورة  23يوليو املجيدة.
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة  ،برقية تهنئة مماثلة �إىل فخامة
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي.
حاكم رأس الخيمة يهنئ ملك المغرب بذكرى عيد العرش

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،برقية تهنئة �إىل
جاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك اململكة املغربية ال�شقيقة ،وذلك مبنا�سبة ذكرى عيد العر�ش.
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد �سعود بن �صقر القا�سمي ،ويل عهد ر�أ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة �إىل جاللة امللك
حممد ال�ساد�س.
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حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير التربية والتعليم
سعود بن صقر القاسمي - :التعليم ركيزة التنمية المستدامة في اإلمارات وأساس ًا للنجاحات مستقبالً.

 -أولوياتنا بناء جيل إماراتي متعلم قادر على صناعة  50عام ًا أخرى من التميز واإلنجاز.

 التعليم في رأس الخيمة حق لكل مواطن وواجب على حكومة اإلمارة توفيره وفقأعلى معايير الجودة والتميز.

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي،
ع�ضو املجل�س األأعلى ،حاكم ر�أ�س اخليمة� ،أن التعليم ركيزة
التنمية امل�ستدامة يف اإلإم��ارات و�أ�سا�س النجاحات م�ستقب ًال،
وهو املحرك الرئي�سي لالرتقاء بجودة حياة �أبناء اإلإم��ارات،
وت�أهيلهم ليكونوا قادرين على امل�ساهمة الفاعلة يف نه�ضتها
وتطورها .و�أ�ضاف �سموه � :إن �إعداد جيل �إماراتي متعلم هو يف
�صدارة �أولويات العمل احلكومي فهو القوة الرئي�سية يف �صناعة
م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث �إ�شراق ًا خالل اخلم�سني عام ًا القادمة.
ج��اء ذل��ك خ�الال ا�ستقبال �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن حممد  ،معايل الدكتور
�أحمد بالهول الفال�سي ،وزير الرتبية والتعليم بح�ضور ال�شيخة
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�آمنة بنت �سعود بن �صقر القا�سمي ،رئي�سة مكتب اال�ستثمار
والتطوير بر�أ�س اخليمة.
واطلع �سموه خالل اللقاء على خطط وبرامج وزارة الرتبية
والتعليم ،التي تهدف لتطوير املنظومة التعليمية يف اإلإمارات
وتعزيز العملية التعليمية لكي ي�صبح الطالب يف دولة اإلإمارات
من بني األأف�ضل يف العامل.
و�أ���ش��اد �سموه بجهود ال���وزارة م���ؤك��د ًا على �أهمية تطوير
منظومة تعليمية متكاملة تتما�شى مع تطلعات الدولة يف الو�صول
�إىل �أعلى امل�ستويات لتكون اإلإمارات من �أف�ضل الدول يف القطاع
التعليمي.
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حاكم رأس الخيمة يطلع على خطط وبرامج وزارة تنمية المجتمع

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود ب��ن �صقر القا�سمي،
ع�ضو املجل�س األأعلى ،حاكم
ر�أ����س اخل��ي��م��ة� ،أن االرت��ق��اء
بجودة حياة �أبناء اإلإم��ارات،
وال����دف����ع ب��ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة
االجتماعية املتوازنة ،وتعزيز
التما�سك األأ���س��ري� ،أولويات
رئ��ي�����س��ي��ة ل�رتر���س��ي��خ م��ك��ان��ة
ال��دول��ة وب��ن��اء �أج��ي��ال ق��ادرة
على امل�ساهمة ب�شكل فاعل
يف م�سرية التنمية امل�ستدامة
و���ص��ن��اع��ة م�ستقبل �أف�����ض��ل
و�أكرث �إ�شراق ًا خالل اخلم�سني
عام ًا القادمة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ر�أ����س
اخل��ي��م��ة ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر
بن حممد  ،بح�ضور �سمو ال�شيخ حممد
بن �سعود بن �صقر القا�سمي ،ويل عهد
ر�أ�س اخليمة ،معايل ح�صة بنت عي�سى بو
حميد ،وزيرة تنمية املجتمع.
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واطلع �سموه خالل اللقاء على خطط
وب��رام��ج وزارة تنمية املجتمع ،الهادفة
�إىل تعزيز التما�سك األأ���س��ري والتالحم
املجتمعي ،ودع���م التنمية االجتماعية
امل�ستدامة ،واالرت��ق��اء بجودة حياة �أبناء
اإلإم�����ارات مب��ا ي�سهم يف تر�سيخ مكانة
الدولة موطن ًا لل�سعادة واالزدهار والتطور.

و�أ���ش��اد �سموه بجهود ال���وزارة م�ؤكد ًا
�أهمية تعزيز ج��ودة حياة �أف��راد املجتمع
يف �شتى امل��ج��االت ،و���ض��رورة العمل على
تطوير �سيا�سات متكاملة وتقدمي خدمات
اجتماعية متميزة تتما�شى مع توجهات
اإلإم��ارات لتكون من �أف�ضل الدول متكين ًا
للمجتمع بكافة فئاته.
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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل اليابان
ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي،
ع���������ض����و امل���ج���ل�������س
األأع��ل��ى ،حاكم ر�أ���س
اخل���ي���م���ة ،يف ق�صر
�سموه مبدينة �صقر
ب��ن حم��م��د � ،سعادة
ن��وب��ورو �سيكيجوت�شي
القن�صل العام لليابان
يف دب����ي واإلإم�������ارات
ال�شمالية ،الذي قدم
لل�سالم على �سموه.
ورح�����ب ���ص��اح��ب
ال�����س��م��و ح��اك��م ر�أ����س
اخل���ي���م���ة ،ب�����س��ع��ادة
و�أ�شاد �سموه بعالقات ال�صداقة التي �سيكيجوت�شي ،عن بالغ �شكره وتقديره
القن�صل ،وتبادل معه
األأحاديث حول تعزيز عالقات التعاون بني تربط دولة اإلإمارات واليابان.
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على
البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
م���ن ج��ان��ب��ه ع�ب�ر ����س���ع���ادة ن���وب���ورو كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت مروان القاسمي

قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س األأعلى ،حاكم ر�أ�س اخليمة ،واجب العزاء يف وفاة ال�شيخة
عائ�شة بنت مروان القا�سمي ،حفيدة ال�شيخ عبد امللك بن كايد
القا�سمي ،امل�ست�شار اخلا�ص ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة.
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و�أعرب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة خالل زيارته ملجل�س
العزاء ،عن خال�ص تعازيه وموا�ساته لذوي الفقيدة ..داعي ًا املوىل
عز وجل �أن يتغمدها بوا�سع رحمته ،و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته ،و�أن
يلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.
7

األخبار

العدد - 2022/ 09 - 544 :مجلة بلدية رأس الخيمة

حاكم رأس الخيمة يستقبل وفد المؤسسة االتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س األأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة� ،أن ال�شباب اإلإماراتي
ميتلك املهارات والطاقات البناءة القادرة
ع��ل��ى ���ص��ن��اع��ة امل�ستقبل ال���واع���د ل��دول��ة
اإلإم�����ارات ،و�أو���ض��ح �سموه �أن ال�شباب
اإلإماراتي يثبت يف كل يوم ب�أنه على قدر
الثقة وامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه ،وب�أنه
جدير بالدعم والتمكني ال��ذي تقدمه له
دول��ة اإلإم���ارات التي توا�صل و�ضع خطط
وا�سرتاتيجيات طموحة تعزز دور ومكانة
ال�����ش��ب��اب يف حت��ق��ي��ق �أه������داف التنمية
امل�ستدامة للدولة ،واحلفاظ على مكانتها
8

الرائدة بني الدول.
وق���ال ���س��م��وه ��� « :ش��ب��اب اإلإم�����ارات،
�أنتم ثروتنا احلقيقية ،و�أملنا يف �صناعة
م�ستقبلنا امل�����ش��رق ،عليكم نعقد العزم
والطموح ،ومنكم ن�ستمد القوة والعنفوان..
ن��ف��خ��ر ب��ن��ج��اح��ات��ك��م ،وب���إ���س��ه��ام��ك��م يف
بناء الغد الواعد لر�أ�س اخليمة ولدولة
اإلإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ».ج��اء ذلك
خالل ا�ستقبال �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخليمة ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن
حممد � ،سعادة �سعيد النظري مدير عام
امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب ،يرافقه حممد
ح�سني البلو�شي رئي�س جمل�س ر�أ�س اخليمة

لل�شباب و�أع�ضاء املجل�س ..الذين قدموا
لل�سالم على �سموه مبنا�سبة اليوم العاملي
لل�شباب.
واط���ل���ع ���س��م��وه خ��ال�ال ال��ل��ق��اء على
م�ستجدات العمل يف امل�ؤ�س�سة االحتادية
لل�شباب ،واخلطط والربامج التي يعمل
عليها جمل�س ر�أ�����س اخل��ي��م��ة لل�شباب،
و�أ���ش��اد �سموه بجهودهم يف دع��م العمل
ال�شبابي م�ؤكد ًا على �أهمية دور ال�شباب
يف م�سرية التنمية ال�شاملة يف ال��دول��ة
ودورهم املحوري يف ر�سم مالمح م�ستقبل
اإلإمارات امل�شرق.
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بتوجيهات سعود بن صقر  ..ترقية  361من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة
بناء على توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س األأعلى
ح��اك��م ر�أ����س اخل��ي��م��ة� ،أ���ص��در
اللواء علي عبداهلل بن علوان
النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س
اخليمة ق���رار ًا برتقية «»361
من ال�ضباط و�صف ال�ضباط
واألأف���راد العاملني على مالك
ال�شرطة املحليني يف القيادة
العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة.
وت��ق��دم ق��ائ��د ع��ام �شرطة
ر�أ�س اخليمة بال�شكر واالمتنان
�إىل ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى م��ب��ادرت��ه
ال��ك��رمي��ة برتقية العاملني يف
ال�شرطة املحلية ،معرب ًا ل�سموه
ع���ن ام��ت��ن��ان ك��اف��ة امل��رف��ع�نين
على ه��ذه امل��ب��ادرة اجلليلة التي �ستزيد
من �إ�صرارهم على موا�صلة العمل ب�شكل
د�ؤوب للو�صول باألأداء �إىل �أرفع امل�ستويات،
واالرتقاء بالكفاءة يف حتقيق التميز الذي

ب��ات عنوان ًا ونهج ًا ا�سرتاتيجي ًا وا�ضح ًا
ت�سري عليه �شرطة ر�أ���س اخليمة يف كافة
املجاالت.
ودعا اللواء علي بن علوان امل�شمولني
ب��ال�رترق��ي��ة �أن ي�����ض��ع��وا ن�����ص��ب �أع��ي��ن��ه��م

ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة الر�شيدة
باملحافظة على �سلطة القانون
وهيبة ال��دول��ة ،وتعزيز الثقة
ب�ي�ن �أف������راد امل��ج��ت��م��ع وج��ه��از
ال�شرطة ،من خالل تقدمي املثل
وال��ن��م��اذج التي تعك�س �أف�ضل
القيم وامل��ب��ادئ وال�سلوكيات
واملمار�سات يف �إطار امل�س�ؤوليات
املوكلة �إليهم ،واملحافظة على
امل��ك��ان��ة ال��ت��ي حققتها �شرطة
ر�أ����س اخليمة ب�نين امل�ؤ�س�سات
األأمنية املتميزة حملي ًا ودولي ًا،
وال��ت��ي تعك�س �أه����داف ور�ؤى
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي و�ضع
ركائزها الفريق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية والتي
باتت ال��ي��وم بف�ضل اهلل وج��ه��ود القيادة
الر�شيدة وب�سواعد �أبنائها املخل�صني
من �أف�ضل وزارات الداخلية على م�ستوى
العامل.

ولي عهد رأس الخيمة يصدر مرسوما أميريا بتعيين رئيس لمحكمة االستئناف
�أ�صدر �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ���س اخليمة
رئي�س جمل�س الق�ضاء املر�سوم األأمريي رقم  /19/ل�سنة  2022الذي يق�ضي بتعيني
�سعادة امل�ست�شار حمد حممد عبد الكرمي رئي�س ًا ملحكمة اال�ستئناف يف حماكم ر�أ�س
اخليمة.
ويعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ �صدوره وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
ورحب �سعادة امل�ست�شار �أحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة حماكم ر�أ�س اخليمة
بقرار تعيني القا�ضي حمد عبد الكرمي رئي�س ًا ملحكمة اال�ستئناف ملا يحمله من داللة
متكني القيادات الق�ضائية املواطنة التي تتمتع بكفاءة وخربات عالية لإلإ�سهام يف
تطوير العمل الق�ضائي وحتقيق �أهداف العدالة.
munrakae
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بلدية رأس الخيمة توقع اتفاقية تعاون مع شركة غاز رأس الخيمة
يف �إط�����ار �إر����س���اء
دع���ائ���م ال��ت��ع��اون من
�أج���ل �إن�����ش��اء وتطوير
نظام البنية التحتية
ل��ل��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة
امل���ت���ق���دم���ة  ،ن���ظ���ر ًا
ال���س��ت��خ��دام��ه ك������أداة
فعالة تدعم عمليات
التخطيط والت�صميم
وتنفيذ م�شاريع التطور
العمراين ودعم تقدمي
اخلدمات والتطبيقات
اإلإلكرتونية الذكية يف
�سبيل حتقيق �سعادة
املتعاملني.
ق����ام ���س��ع��ـ��ـ��ـ��ادة/
منـذر حممد ب��ن �شكر ال��زع��اب��ي مدير
عـام دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة و �سعـادة /
كري�ستوفر وود  ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
غاز ر�أ���س اخليمة بتوقيع اتفاقية تعاون
بح�ضور املهند�س عبد اهلل �سمحان املدير
التنفيذي لقطاع ال�ش�ؤون الفنية واألأ�ستاذ

10

�أح��م��د األأح���م���د م��دي��ر مكتب االت�����ص��ال
امل�ؤ�س�سي ب��ال��دائ��رة .حيث ت��ه��دف هذه
االتفاقية �إىل تعزيز التعاون بني الطرفني
لزيادة الكفاءة يف �إجن��از امل�شاريع ذات
العالقة  ،وتهدف �أي�ض ًا �إىل ت�شجيع تبادل
اخل�ربرات واملعلومات والبيانات وامل��وارد
جلميع األأطراف.

و�أ���ش��ار �سعادة منذر حممد بن �شكر
الزعابي �إىل اإلإيجابيات التي ح�صدتها
الدائرة من خالل توقيع االتفاقيات مع
اجلهات احلكومية واخلا�صة على م�ستوى
اإلإمارة  ،التي ت�سعى دائم ًا �إىل رفع م�ستوى
�إجناز امل�شاريع .
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المجلس االستشاري لـ ( قمة رأس الخيمة للطاقة) يعقد اجتماعه األول
تنعقد « ق��م��ة ر�أ�����س اخليمة
ل��ل��ط��اق��ة « ي��وم��ي  4و� 5أك��ت��وب��ر
املقبل يف مركز احل��م��را ال��دويل
للمعار�ض وامل����ؤمت���رات يف ر�أ���س
اخليمة حتت رعاية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة و با�ست�ضافة دائرة بلدية
ر�أ�س اخليمة.
يحظى امل���ؤمت��ر بدعم وزارة
الطاقة والبنية التحتية ووزارة
التغري املناخي والبيئة والوكالة
الدولية للطاقة املتجددة «�إيرينا»
�إ���ض��اف��ة �إىل �أك�رثر م��ن  10جهات
حكومية يف ر�أ�س اخليمة.
ويف هذا ال�صدد عقد االجتماع األأول
للمجل�س اال�ست�شاري لقمة ر�أ���س اخليمة
للطاقة ب�شكل افرتا�ضي والذي نظمته بلدية
ر�أ���س اخليمة بح�ضور ممثلني عن وزارة
الطاقة والبنية التحتية ودائرة اخلدمات
العامة بر�أ�س اخليمة وامل�ؤ�س�سات التابعة
لها من م�ؤ�س�سة األأ�شغال وم�ؤ�س�سة �إدارة
املخلفات وهيئة تنمية ال�سياحة يف ر�أ�س
اخليمة وهيئة ر�أ���س اخليمة للموا�صالت
وهيئة مناطق ر�أ���س اخليمة االقت�صادية
«راك���ز» ووك��ال��ة النم�سا
ال����ع����ل����ي����ا ل���ل���ط���اق���ة
«ال��ن��م�����س��ا» و مكتب
التنظيم والرقابة يف
دبي.
و ق������ال ����س���ع���ادة
م�����ن�����ذر حم����م����د ب��ن
�شكر الزعابي مدير
ع�����ام دائ�������رة ب��ل��دي��ة
ر�أ���س اخليمة �إن هذا
احلدث �سيجمع قادة
ح���ك���وم���ي�ي�ن دول���ي�ي�ن
وحم����ل����ي��ني�ن ورج�������ال
munrakae

�أعمال من جانبي العر�ض والطلب و خرباء
و �أكادمييني ملناق�شة اجتاهات ال�صناعة و
امل��ب��ادرات و األأول��وي��ات اخلا�صة بتحويل
الطاقة ونتطلع �إىل �أبرز و�أهم املناق�شات
القيمة و ن���أم��ل �أن تعزز القمة التعاون
بني الوكاالت الدولية والهيئات احلكومية
املحلية والقطاع اخلا�ص ب�ش�أن األأهداف
وامل�شاريع امللمو�سة.
و �ضمن �إط��ار «�إن�شاء �أه��داف كفاءة
ال��ط��اق��ة يف امل�ستقبل وامل�ساهمة فيها»
ت��ت��واف��ق القمة م��ع ك��ل م��ن ا�سرتاتيجية
ر�أ����س اخليمة ل��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة والطاقة
املتجددة  2040ومبادرة احلياد املناخي

اال�سرتاتيجية ل��دول��ة اإلإم����ارات العربية
املتحدة بحلول عام  2050وا�ستعدادات
الدولة مل�ؤمتر دول األأط���راف يف اتفاقية
األأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ “COP
.“ 28

و حت��دد ا�سرتاتيجية ر�أ����س اخليمة
لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 2040
هدف ًا يتمثل يف خف�ض ا�ستهالك الطاقة
بن�سبة  30يف امل��ائ��ة وتقليل ا�ستهالك
املياه بن�سبة  20يف املائة ورفع ن�سبة توليد
الطاقة مب�صادر الطاقة املتجددة بن�سبة
 20يف املائة بحلول عام .2040
و يت�ضمن جدول األأعمال م�ساهمات
رئ��ي�����س��ي��ة وق��ي��م��ة من
ال��ع��دي��د م��ن اجلهات
احل���ك���وم���ي���ة وق������ادة
ال�������ص���ن���اع���ة وي���ت���م
ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���م���ة م��ن
قبل �شركة امل�ؤمترات
واالجتماعات املتقدمة
“ ”ACMوبرعاية كل
من �سيمن�س و�إينوفا
ول��و���س��ي�����س��و ونتيك�س
�سلو�شنز وليدفان�س
وباكتيف �سلو�شنز.
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دورة تدريبية لموظفي الدائرة بعنوان

(خلق استراتيجيات عالية التأثير في العالقات العامة )
ن���ظ���م���ت دائ�������رة
ب��ل��دي��ة ر�أ������س اخليمة
دورة تدريبية لعدد من
موظفيها حتت عنوان
(خ��ل��ق ا�سرتاتيجيات
ع���ال���ي���ة ال����ت�����أث��ري�ر يف
ال��ع�الاق��ات ال��ع��ام��ة) ،
قدمتها األأ�ستاذة عبري
وكيل على مدار يومني
يف قاعة دائرة التنمية
االقت�صادية .
وحت�����دث�����ت ف��ي��ه��ا
ع�����ن ال����������دور امل���ه���م
إلإدارة ال��ع�الاق��ات ال��ع��ام��ة
للع ـ ـ ــديد مـن امل�ؤ�س�سات
ع��ل��ى اخ��ت�الاف خ��دم��ات��ه��ا ،
فقد �أ�صبحت هذه الوظيفة
�أح���د ال��وظ��ائ��ف األأ�سا�سية
التي ت�ساعد امل�ؤ�س�سات على
التعرف على �أن�سب الطرق
العلمية واملهنية حلل و�إدارة
األأزمات وامل�شكالت  ،كذلك
�أو���ض��ح��ت �آراء واجت��اه��ات
اجلماهري املتعاملة معها،
وذل����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ف��اه��م
وحتقيق الثقة بينها.
ومتحورت �أه��داف ال��دورة ح��ول :معرفة �أه��م التعريفات
ال��ت��ي و���ض��ع��ت ل��ل��ع�الاق��ات ال��ع��ام��ة ،ب��ي��ان �أه����م األأه�����داف
وال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي ت���ؤدي��ه��ا ال��ع�الاق��ات ال��ع��ام��ة،ال��ت��ع��رف على
م��اه��ي��ة ا���س�رترات��ي��ج��ي��ات ال��ع�الاق��ات ال��ع��ام��ة  ،وحت��دي��د �أه��م
�أن��واع��ه��ا،وال��ك�����ش��ف ع��ن مفهومي األأزم����ة و�إدارة األأزم����ة .
وتناولت �أي�ض ًا دور ا�سرتاجتيات العالقات العامة يف �إدارة
األأزمات داخل امل�ؤ�س�سات .
ويف نهاية الربنامج التدريبي قام املركز بتوزيع ال�شهادات
على احل�ضور  ،حيث �أ���ش��اد املوظفون بالربنامج التدريبي
واملعلومات القيمة التي حت�صلوا عليها وامل��ه��ارات التي مت
اكت�سابها يف هذا الربنامج .
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بلدية رأس الخيمة تنظم برنامج ًا تدريبي ًا بعنوان (االستقرار الوظيفي )
ع���ق���دت دائ�����رة
بلدية ر�أ���س اخليمة
ب��رن��اجم�� ًا ت��دري��ب��ي�� ًا
مل���وظ���ف���ي���ه���ا حت��ت
ع��ن��وان اال���س��ت��ق��رار
ال���وظ���ي���ف���ي ق���دم���ه
ال��دك��ت��ور �أح��م��د �آل
حممود.
تطرق الربنامج
�إىل ك��ي��ف��ي��ة حتقيق
ال���ر����ض���ا ال��وظ��ي��ف��ي
وال�����و������ص�����ول �إل���ي���ه
ب�����س��ه��ول��ة م���ن حيث
�إع��������������داد امل����ه����ام
الوظيفية وال�سعي
املتوا�صل يف اكت�ساب
مهارات جديدة يف امل�سار الوظيفي .
ومت��ح��ور احل��دي��ث خ�ل�ال ال�ربرن��ام��ج
ع��ن دور امل�ؤ�س�سة يف حتقيق اال�ستقرار
الوظيفي لدى املوظفني  ،و�أ�سلوب التعامل

وتقدمي التحفري لزيادة اإلإنتاجية  ،و�أي�ض ًا
فوائد اال�ستقرار الوظيفي والعائد منه
على املوظف وامل�ؤ�س�سة  .واآلآث��ار الناجتة
من انعدام اال�ستقرار الوظيفي واإلإنتاجية

ويف نهاية الربنامح مت �شكر املوظفني
امل�����ش��ارك�نين يف ال����دورة  ،ال��ذي��ن �أ���ش��ادوا
ب���دوره���م يف ال�����دورة وامل��ع��ل��وم��ات التي
حت�صلوا عليها.

دائرة البلدية تنظم ورشة بعنوان  ( :تمكين المرأة اإلماراتية )
نظم ق�سم امل��وارد الب�شرية بالدائرة ور�شة بعنوان « متكني فعال يف املجتمع وبيئة العمل وتعلم مهارات التفاو�ض يف اإلإدارة
ب�شكل فعال و �إعداد الكوادر
امل��ر�أة اإلإماراتية « قدمتها
القيادية الن�سائية الناجحة
األأ�ستاذة فاطمة بوهارون
 ،وحتر�ص دائرة بلدية ر�أ�س
مب���������ش����ارك����ة م���وظ���ف���ات
اخلية على تنظيم مثل هذه
دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة باختالف
ال���دورات التي ت�ساعد على
ت��خ�����ص�����ص��ات��ه��ن  ،ح��ي��ث
تعزيز دور امل��ر�أة اإلإماراتية
ت�����ض��م��ن��ت ال���ور����ش���ة ع��دة
يف املجتمع ومتكينها لت�سلم
�أه�������داف وحم������اور تنمي
امل�س�ؤوليات املختلفة  ،حيث
امل��ف��اه��ي��م وامل�����دارك ل��دى
�إن ق��ي��ادة دول��ت��ن��ا احلكيمة
امل��وظ��ف��ات ح��ول متكينهن
تثق بقدرات املر�أة اإلإماراتية
يف امل��ج��االت املختلفة وقد
التي لطاملا �أثبتت جدارتها
متثلت حماور الور�شة يف :
يف جماالت القيادة املختلفة
ممار�سة املهارات القيادية
وحققت جناحات كبرية على
ال��ن��اج��ح��ة وال���ع���م���ل على
امل�ستوى العاملي .
تعزيز م�شاركة املر�أة ب�شكل
munrakae
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رأس الخيمة للقرآن تطلق دورة الشيخ صقر الصيفية السابعة
�أطلقت م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن على  22حلقة قر�آنية ،يتخللها العديد من عام ًا بعد عام ،كونها دورة هادفة ومميزة
ترثي مهارات املنت�سبني .
ال���ك���رمي وع��ل��وم��ه ،دورة ال�����ش��ي��خ �صقر األأن�شطة التعليمية الهادفة.
ال�صيفية ال�سابعة حت��ت �شعار «�صيفنا
ومن جهته �أ�شاد تيمور ال�شحي م�شرف
ومن جهته حتدث ال�سيد عبد الرحمن
�إب�����داع ومت��ي��ز» ع��ن ب��ع��د ،واملخ�ص�صة جم���داد م�����ش��رف التعليم ع��ن ب��ع��د ،عن الدورة ،باالنطالقة املميزة لدورة ال�شيخ
مل��واط��ن��ي دول���ة اإلإم������ارات مم��ن ت�ت�راوح �أهمية هذه ال��دورة ال�صيفية ،واحلر�ص �صقر ال�صيفية ال�سابعة ،وال��ت��ي ت�شمل
�أعمارهم بني � 18 - 6سنة ،و�سط �إقبال امل�ستمر من قبل امل�ؤ�س�سة على تنظيمها العديد من الربامج التعليمية والرتفيهية
كبري.
التي تنمي ق��درات الدار�سني
وت�شتمل الدورة على برامج
وت����وف����ر �أج��������واء ال��ت��ن��اف�����س
و�أن�شطة متنوعة ،منها حفظ
اإلإيجابي وال �سيما األأن�شطة
القر�آن الكرمي ،وتعلم القاعدة
األأ�سا�سية املقررة وهي حفظ
النورانية ،و�أح��ك��ام التجويد،
ال��ق��ر�آن الكرمي وتعلم �أحكام
واألأحاديث النبوية ،باإلإ�ضافة
التجويد والقاعدة النورانية
�إىل الربامج الرتفيهية .
وح��ف��ظ األأح���ادي���ث ال��ن��ب��وي��ة،
و�أ�شاد �سعادة �أحمد حممد
م��ن��وه�� ًا ب��ا���س��ت��م��رار ال����دورة
ال�شحي مدير ع��ام امل�ؤ�س�سة
قرابة � 4أ�سابيع تتخللها فرتة
باإلإقبال املجتمعي الالفت على
االختبارات ،وتوزيع ال�شهادات
دورة ال�شيخ �صقر ال�صيفية
واملكاف�آت للطالب يف احلفل
ال�سابعة� ،إذ بلغ عدد امل�سجلني
اخلتامي للدورة.
فيها  363طالب ًا وطالبة ،وزعوا
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األخبار

Monthly Contest

مسابقة الشهر
 مجلة بلدية رأس الخيمة- 2022/ 09 - 544 :العدد

» 543 «
Ras Al Khaimah Municipality Department,
Corporate Communications Office, introduces the monthly contest in the Municipality
Magazine. For participation, answers should
be sent to the following email address

 مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي- تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
عن م�سابقة �شهرية تن�شر يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
فعلى الراغبني باال�شرتاك بهذه امل�سابقة �إر�سال �إجاباتهم
:�إىل الربيد اإلإلكرتوين التايل

magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

winner
 أحمد سالم عمر: مبروك لألخ

)543( الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد
Congratulations to Mr. : Ahmed Salem Omar
the winner of the past month's contest (543).

الــــــرابـــــــــــح

ســؤال العدد

: • أكمل المثل التالي

) .......

....... ( أذ بغيت الجود

Question
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:

:�ضمن ال�شروط التالية
. تر�سل اإلإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.1
:  الرجاء �إر�سال اإلإجابة على الربيد اإلإلكرتوين التايل.2

magazine@mun.rak.ae

magazine@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)

.و�سوف يتم �إعالن ا�سم الفائز عرب اإلإمييل املذكور والعدد القادم من املجلة
 الربيد، رقم اجلوال، على امل�شارك �إر�سال بياناته (اال�سم الثالثي.3
) �صندوق الربيد، اإلإلكرتوين

. اإلإمارات العربية املتح ــدة،  ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة4 : . ب.�ص
)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكـ ــ�س رقم+ 971( 7246 6666 : هاتـ ــف رقم
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كلمة في التواضع
لفضيلة الشيخ يوسف بن حسن الحمادي
من شبكة بينونة للعلوم الشرعية

ال يخفى على مسلم َّ
أن من مقاصد البعثة النبوية الدعوة إلى األخالق الحسنة،
والتحذير من كل ُخ ُلق رديء ،وسيكون الحديث في هذه المقالة عن ُخ ُلق يحتاجه

كل فرد من أف ـراد المجتمع ،يحتاجه األب مع أبنائه ،واألم مع أوالدهــا ،والرجل
مع زوجته ،والمرأة مع زوجها ،والمد ِّرس مع طالبه ،والجار مع جاره ،والمدير مع
َّ
ه ،والموظف مع مراجعيه ،والطبيب مع المرضى ،والداعية مع المدعوين،
ف ِ
موظ ِ
وغيرهم ،أال وهو ُخ ُلق التواضع.

وه��ذا ا ُ
خل� ُل��ق له �أهمية كبرية وث�م��رات نافعة ،وعواقب
حميدة ،فهو ُخ ُلق مينع التفاخر والتعايل على النا�س ،وبه ُيغ َلق
باب العدوان عليهم ،وبه �صالح القلب ونقاء ال�صدر ،يقول
�صلى اهلل عليه و�سلم�« :إنَّ اهلل �أوحى �إ َّ
يل �أنْ توا�ضعوا حتى ال
أحد»( ،)1وهذا يفيد
أحد ،وال َي ْبغي �أح ٌد على � ٍ
َيف َْخر �أح ٌد على � ٍ
ي�س ُّد بابني من �أبواب ال�شر:
�أنَّ التوا�ضع ُ
الباب األأول :التفاخر وهو التعاظمِ ،وذ ْكر حما�سن النف�س
والرت ُّفع على اآلآخرين �إعجا ًبا بها وتي ًها -والعياذ باهلل.-
16

الباب الثاين :باب البغي وهو التعدِّ ي وجماوزة احلد يف
الظلم.
ومما ُي ِّبنِّي �ضرورة التوا�ضع ما يرتتب عليه ب�إذن اهلل جل
َّ
وعال من األأُلفة ،وتقارب القلوب ،واجتماع النفو�س ،و�إىل هذا
ي�شري قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أ ْك َمل امل�ؤمنني �إميا ًنا
�أحا�سنهم �أخال ًقا ،املُ َو َّط�ؤون �أكنا ًفا �-أي :املتوا�ضعون ل ِّينوا
اجلانب -الذين ي�أ ِلفون و ُي�ؤ َلفون ،وال خري في َمن ال ي�أ ِلف وال
يُ�ؤلَف»(.)2
munrakae
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فاملتوا�ضع �سريع األأُلفة ،قريب املو َّدةِّ ،لنِّي اجلانب.
َوم��ن حت َّلى بهذا ا ُ
خل ُلق َر َفعه اهلل جل وع�الا بني َخ ْلقه،
و�أعلى منزلته بني عباده ،ف� َأح َّبته القلوب ،ومالت �إليه النفو�س،
ورغ�ب��ت يف جمال�سته وال � ُق��رب منه ،يقول �صلى اهلل عليه
و�سلم« :وما توا�ضَع �أحدٌ هلل �إ َّاَّل رفَعَه اهلل»( ،)3وقال �صلى اهلل
عليه و�سلم � ً
أي�ضا« :ما من �آدمي �إ َّاَّل يف ر�أ�سه َح َك َم ٌة ب َيد َم َلك،
تكرَّب قيل لل َم َلك:
ف�إذا توا�ضع قيل لل َم َلك :ار َف ْع َح َك َم َتهُ ،و�إذا َّ
�ضَعْ حَكَمَتَهُ»(َ ،)4
واحل َك َم ُة هي :ما ُيجعل حتت حنك الدابة،
وذلك َمل ْن ِعها من املخا َلفة كاللجام ونحوه ،وهذا يعني� :أنَّ ال ِعز
والذل وا َ
خلفْ�ض والرفع بيد اهلل تبارك وتعاىل.
�إذا كان هذا �ش�أن التوا�ضع ،ف�إنَّ حقيقته هي قبول احلق
واال�ستجابة لداعي اخلري ،واالنقياد ملراد اهلل تعاىل والت�سليم
لهَ ،
وخفْ�ض اجلناح للنا�س ،ولني اجلانب لهم ،والرفق بهم،
وه��ذا املعنى م�أخوذ من مفهوم ق��ول النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم« :الكِرْبْ بَطَر ِّ
احلق ،وغَمْط النا�س»(ً � ،)5إذا :فمفهوم
والتح ُّبب �إليهم،
التوا�ضع هو قبول احلق ،ولني اجلانب للنا�سَ ،
munrakae
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والتودد لهم ،وعدم احتقارهم �أو ازدرائهم.
وبهذا املعنى جاءت اآلآثار عن ال�سلف ال�صالح ر�ضي اهلل
عنهم و�أر�ضاهم ،فقد ُ�س ِئل الف�ضيل بن عيا�ض رحمه اهلل عن
التوا�ضع فقال�« :أن تخ�ضع للحق ،وتنقاد له ،ولو �سمعته من
�صب ٍّي قبلته ،ولو �سمعته من �أجهل النا�س قبلته منه»(.)6
وقال غريهَ :خفْ�ض اجلناح ولني اجلانب.
تتبنَّي للقارئ جزئية ها َّمة وهي عالمات التوا�ضع،
وبهذا َّ
واألأَمارات التي تدل عليه.
ومم ��ا ت �ق � َّدم ي�ت�ب� َّنَّين �أنَّ امل�ت��وا��ض��ع يقبل احل ��ق ،و ُي�ث� ِّ�م��ن
َّ
الن�صيحة التي ُت َبذل له ،واخل�رير ال��ذي ي�أتيه من اآلآخرين،
يحب الظهور،
ويعرتف بخطئه ،ويبد�أ َمن لقيه بال�سالم ،وال ّ
ويفر من املدح والثناء ،ويكره التزكية واإلإطراء ،وال يتمادى يف
النا�س ،ويح�سن
ال�شر �إذا وقع فيه ،وال ُيعجب بنف�سه ،و ُيقدِّ ر َ
معاملتهم ،وين�سب الف�ضل �إليهم �إن �أح�سنوا �إليه ،وير�ضى
بالدون من جمال�سهم فال يربز فيها وال يتق�صد اجللو�س يف
ويتب�سط مع النا�س ،فال يحتقرهم وال يزدريهم وال
�صدرهاَّ ،
17
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يلتفت �إىل جن�س �أو ِع ْرق �أبدً ا ،حا ُل ُه كما قال اهلل تعاىل�}:أَ ِذ َّل ٍة
َع َلى ا ْمْلُ�ؤ ِْم ِن َني {(  املائدة .)54:
وهكذا كان نب ُّينا �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد كان �صلى اهلل
عليه و�سلم َي ِخيط ثوبه ،ويخ�صف نعله� ،أي :يخرزها ،ويعمل
ما يعمل النا�س يف بيوتهم ،فقد ُ�س ِئلت �أُ ُّمنا عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها :ما كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َي ْ�صنع يف �أهله؟ قالت:
«كان يف مهنة �أهله �-أي :خدمتهم -ف�إذا ح�ضرت ال�صال ُة قام
�إىل ال�صالة»( ،)7وكان �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا �صا َف َح الرجل
مل ينزع َيد ُه من يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي ينزع َي َد ُه
من َي� ِ�د ِه �صلى اهلل عليه و�سلم ،وك��ان عليه ال�صالة وال�سالم
ي�أتي �ضعفاء امل�سلمني ،ويزورهم ،ويعود مر�ضاهم ،وي�شهد
جنائزهم ،وكان عليه ال�صالة وال�سالم ال ي�أنف وال يتعاىل �أن
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مي�شي مع األأرملة ومع امل�سكني ليق�ضي لهم احلاجة ،وكان يزور
األأن�صار ،وي�س ِّلم على �صبيانهم ،ومي�سح على ر�ؤو�سهم ،وكان
عليه ال�صالة وال�سالم يجل�س على األأر�ض ،وي�أكل على األأر�ض،
ويعتقل ال�شاة �-أي :يجعل رجليه بني قوائمها ليحلبها ،-وكان
يقول�« :آكُلُ كما ي�أكُل العبدُ ،و�أجْلِ�س كما يَجلِ�س العبدُ»(� ،)8إىل
غري ذلك من �صور توا�ضعه عليه ال�صالة وال�سالمَ ،
وخفْ�ضه
اجلناح للنا�س.
تاما يقال� :إنَّ على املتوا�ضع �أن يحر�ص على �سالمة ن َّيته
ِ
وخ ً
و�إ�صالح ق�صده يف التوا�ضع؛ ف�إنَّ التوا�ضع من الدِّ ين وهو قربة
�إىل اهلل رب العاملني ،بل هو من � ِّ
أجل العبادات و�أ�شرفها ،و�إىل
هذا �أ�شار عليه ال�صالة وال�سالم بقوله« :وما َ
توا�ضع �أح ٌد هلل �إ َّاَّل
رفَعَه اهلل»( ،)9ف َمن توا�ضع هلل رفعه اهللَ ،ومن مل يتوا�ضع هلل

munrakae
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والعياذ باهللَ -يخْ ِف�ضه اهلل جل وعال.وتنبيه �آخر وهو� :أن يحر�ص املتوا�ضع على الت� ِّأ�سي بالنبي
( )1رواه م�سلم (.)2865
�صلى اهلل عليه و�سلم ،والتخلُّق ب�أخالقه� ،سواء يف بيته �أو يف
وح�سنه
( )2رواه الطرباين يف املعجم ال�صغري (َّ ،)605
األألباين يف �صحيح اجلامع ال�صغري وزيادته (.)1231
عمله �أو يف َح ِّيه �أو يف م�سجده ويف �سائر �أحواله.
( )3رواه م�سلم (.)2588
وبهذا يحقق املتوا�ضع َ
�شرطي قبول العمل واعتباره عند اهلل
وح�سنه
( )4رواه الطرباين يف املعجم الكبري (َّ ،)12939
وهما :اإلإخال�ص هلل تعاىل وطلب مر�ضاته ،واملتابعة للنبي �صلى
األألباين يف �صحيح الرتغيب والرتهيب (.)2895
اهلل عليه و�سلم والت� ِّأ�سي به.
( )5رواه م�سلم (.)91
ب�صرين َوم��ن يقر�أ هذه املقالة
�أ�س�أل اهلل جل وعال �أن ُي ِّ
( )6حلية األأولياء (.)8/91
ِبدينه ،و�أن ُيز ِّينني و�إي��اه ب�أخالق اإلإ�سالم ،واحلمد هلل رب
( )7رواه البخاري (.)6039
( )8رواه �أبو يعلى يف م�سنده ( ،)4920وانظر� :سل�سلة
العاملني ،و�صلى اهلل و�س َّلم على نب ِّينا حممد و�آل ��ه و�صحبه
األأحاديث ال�صحيحة لألألباين (.)544
�أجمعني.
(� )9سبق تخريجه.
الهوامش:

munrakae
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شـعـــــار بلدية رأس الخـــيمة
جواهر سلطان السويدي

تزخر إمارة رأس الخيمة بتراث غني يفخر به شعب اإلمارة  .وتبذل اليوم

بلدية رأس الخيمة الجهود

لخدمة أبناء المجتمع وضمان سعادتهم ليتمكنوا بدورهم من المساهمة

في بناء مستقبل اإلمارة.

ويتخذ شعارنا من قلعة ضاية رمزاً الرتباط شعب رأس

اثـنین مـن أهـم الـعناصـر الـتي تـمثل هـذه المؤسسة:

لترسيخ هــويــة الــشــعــب ،ودور الشعب فــي حماية

البشـري بشكل استراتيجي وســط هيكل محيط شبيه

يتمحور دور بـلديـة رأس الـخیمة كمؤسسة حـول

حيث تسعى دائرة البلدية لتحقيق رؤيتها وهي بلدية

الخيمة بثقافتهم ،حيث يجسد الشعار أهمية التراث
التراث والمحافظة عليه.

خدمة مجتمع إمارة رأس الخيمة  ،ويجـمع شـعارنـا بـین
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المتعاملين  ،وقـلعة ضـايـة الشهـیرة .ويـتمركـز الـعنصر
بالقلعة يعكس اإلرث الثقافي إلمارة رأس الخيمة.

رائــدة إلمــارة صحية وسعيدة ومستدامة ،وأيض ًا االبتكار

اإلمارات
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فــي تقديم خــدمــات بلدية متميزة

قلعة ضاية العريقة إظهار مدى الفخر

تــضــمــن االســـتـــدامـــة فـــي الــتــطــويــر

واالعــتــزاز بالثقافة التاريخية  ،حيث

العمراني والصحة العامة من خالل

يتمركز العنصر البشري في منتصف

التوظيف األمثل للموارد لتحقيق السعادة لكافة شرائح

تكوين الشعار ليعكس مدى تأثير بلدية رأس الخيمة في

المجتمع.

حياة أفراد المجتمع وتطوير الجوانب الثقافية والمحافظة

يأتي الشعار بشكل عام باالتسام بالتماثل الذي يعكس

على إرث اإلمارة .

النظام فــي تحول دور البلدية مــن إدارة الخدمات إلى

يعتبر التخطيط ووضــع الخطط التطويرية مــن أهم

قيادة الخدمات نحو التنمية المستدامة وإدارة المشاريع

األساليب التي يتم اتباعها من أجل تحقيق أهداف التطوير

لتحقيق الخطط التطويرية إلبراز دور الدائرة في المجتمع

والنمو والرقي والتي تمثله الخطوط البسيطة والعصرية

 ،كما تسعى فــي الشكل الخارجي للشعار الــذي يمثل

في الشعار نفسه.
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استشراف المستقبل
إعداد  :فريق استشراف المستقبل

قادت دولتنا الحبيبة مسيرة استشراف المستقبل في السنوات الماضية  ،و عمدت إلى

توفير كل السبل و الحوافز التي تجعل من عملية استشراف المستقبل حافز ًا رئيسي ًا في تنمية
الدولة و تطوير جودة الحياة لألفراد بشكل مستمر.

وانطالق ًا من هذا التوجه شكلت دائــرة بلدية رأس الخيمة فريق استشراف المستقبل

ليقود عملية االستشراف عبر القراءة الصحيحة للمستقبل و االستعداد والجاهزية له من خالل

عملية منظمة يتم فيها استخدام مجموعة من األدوات والطرق و المنهجيات والنظريات
ووضع السيناريوهات المستقبلية وتحديد الفرص والمخاطر و هذه الصفحة تم تخصيصها

للحديث عن توجه دائرة البلدية وخططها نحو استشراف المستقبل .

دولة المستقبل هي الدولة التي يكون لديها الرؤية والمرونة والمبادرة

والــقــدرة االستباقية الناجحة والمستدامة  ،و هي التي تعمل على بناء
القدرات و االستثمار بعيد المدى و تطوير البنى التحتية و التخطيط الجيد
لتحقيق الرؤى وتنفيذ المبادرات ولديها استجابة مسبقة لتحديات المستقبل.

أيمن محمد

( قائد فريق استشراف المستقبل)

يعمل مفهوم ا�ست�شراف امل�ستقبل على جتهيز القطاع العام ،واحلكومات ملواجهة التحديات من خالل حت�سني
التب�صر واالبتكار والعمل على تنفيذ خمرجاته .ويقوم ببناء حتالف بني امل�ؤ�س�سات واألأفراد على خط املواجهة �ضد
�أي ا�ضطرابات رقمية ومالية وجمتمعية ،وتعزيز القيادة العامة الفعالة والتوا�صل اال�سرتاتيجي بني امل�ؤ�س�سات ،كما
يعترب خارطة طريق لألأجيال احلالية والقادمة.
يعمل فريق ا�ست�شراف امل�ستقبل يف دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة على ن�شر الوعي ب�أهمية ا�ست�شراف امل�ستقبل ،ور�صد
وحتديد اآلآثار املتوقعة وغري املتوقعة للتحديات والفر�ص امل�ستقبلية على املدى القريب واملتو�سط والبعيد ،كما يعمل
على درا�سة وفهم املتغريات امل�ستقبلية.
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شيماء عبدالقادر

( عضو فريق استشراف المستقبل )

ا�ست�شراف امل�ستقبل هو عملية تبني املنهجيات و األأ�ساليب العلمية ملحاولة فهم التطورات التي �ستحدث يف امل�ستقبل،
وتقليل ن�سبة الغمو�ض وعدم اليقني بغر�ض اال�ستعداد والتخطيط لتلك التطورات ملدة تزيد على ع�شرين عاماً.
وجهتنا امل�ستقبلية التي ن�سعى �إىل حتقيقها يف الواقع من خالل خطط مدرو�سة بتحديد النوع �أو ال�شكل الذي
تريد الدائرة �أن تكون عليه يف ال�سنوات املقبلة ،وذل��ك عن طريق حتديد �أه��داف بعيدة امل��دى ،وت�سعى �إىل حتديد
احتياجات العمالء التي ترغب الدائرة بتوفريها يف امل�ستقبل.

فاطمة الشحي

( عضو فريق استشراف المستقبل )

�إن امل�ستقبل هو ملك ملن ي�ســـــتعد له نحن نعيد ت�صــــور م�ســــتقبل م�ؤ�س�ســــتنا ون�صـــممه ملواجهــة التحديـــات
امل�ستقبلية.
هدفنا :نتطلع كفريق �إىل خلق ر�ؤى م�ستقبلية مل�ؤ�س�ساتنا ومنظماتنا املختلفة ،من خ�الال خطة ا�سرتاتيجية
مدرو�سة.
ا�سرتاتيجيتنا :ن�ستلهم ا�سرتاتيجيتنا من ا�سرتاتيجية دولة اإلإمارات ال�ست�شراف امل�ستقبل من خالل بناء مناذج
م�ستقبلية للم�ؤ�س�سات والقطاعات.
منهجنا :حتديد األأ�ساليب واألأدوات للو�صول �إىل نتيجة مرغوبة  ،من خالل حتديد األأدوار واملهام جلميع العنا�صر
امل�شاركة .
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عروه المجالي

( عضو فريق استشراف المستقبل )

لقد �أولت دولة اإلإمارات العربية املتحدة �أهمية كبرية لتمكني مبادئ ا�ست�شراف امل�ستقبل يف القطاعات كافة حر�صاً منهم
على مواكبة التطورات و التطلع نحو امل�ستقبل بعني ثاقبة و �إ�صرار م�ستمر على جتاوز التحديات و اال�ستعداد املبكر لها.
املجتمعات الرائدة هي املجتمعات التي تقف على جتارب املا�ضي و تعا�صر احلا�ضر و ت�ستعد للم�ستقبل  ،و امل�ستقبل البعيد
ال بد �أن يحمل يف طياته جمموعة من املتغريات و التحديات التي علينا �أن نبد�أ باال�ستعداد لها بكل جدية  ،و �أن ن�صنع من
جتارب املا�ضي دلي ً
ال يقودنا نحو النجاح و التطور و اال�ستقرار.

جواهر أميري

( عضو فريق استشراف المستقبل )

ا�ست�شراف امل�ستقبل من ال�ضرورات امللحة ال�سيما و�أن التغريات حتدث يوماً بعد يوم وهي مت�سارعة ومتنامية
والتطلعات متزايدة وملحة واحلديث عن امل�ستقبل هو مبثابة احلديث عن م�صري األأجيال القادمة.
نحن ن�سعى لت�شكيل امل�ستقبل ال انتظاره كمجهول يتوجب علينا تقبل كل مايحمله لنا لنجد �أنف�سنا جمربين على
التعامل مع املتغريات يف �ساعتها مما يعوق م�سرية التطور والنجاح واال�ستدامة.

آالء جمال

( عضو فريق استشراف المستقبل )

يركز علم ا�ست�شراف امل�ستقبل على حتليل املا�ضي و قراءة احلا�ضر لال�ستعداد للم�ستقبل من خالل درا�سة املعطيات
واعتماد ال�سيناريوهات و اال�سرتاتيجيات باإلإ�ضافة �إىل خطط عمل متكاملة من �أج��ل م�ستقبل �أف�ضل يف جميع
القطاعات.
نحن فريق ا�ست�شراف امل�ستقبل ن�سعى دائماً �إىل مواكبة توجهات الدولة يف هذا املجال من خالل �إطالق املبادرات
التي تدعم الر�ؤى امل�ستقبلية و تعزز مفهوم ا�ست�شراف امل�ستقبل لدى الفرد وامل�ؤ�س�سة ككل.
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محمد محمود

( عضو فريق استشراف المستقبل )

نهدف �إىل امل�ساهمة يف و�ضع �آليات عمل جديدة تواكب التطورات العقارية املت�سارعة حول العامل مبا ي�ضمن حقوق
امل�ستثمرين مع اإلإدارات املعنية ،وه��ذا من خالل �سن �ضوابط وقوانني مرنة ميكن من خاللها تغطية احتياجات ال�سوق
اال�ستثمارية وتفعيل �أحدث الربامج واألأنظمة اإلإلكرتونية لربط ال�سوق العقاري يف اإلإمارة بجميع األأماكن التي يتواجد بها
امل�ستثمرين �سواء يف دولة اإلإمارات �أم خمتلف دول العامل.
مهره الهوت

( عضو فريق استشراف المستقبل )

اال�ست�شراف بب�ساطة هو احل�صول على ر�ؤية ا�ستباقية حمتملة ألأحداث امل�ستقبل بنا ًء على املا�ضي واحلا�ضر ،وذلك ال
التغرّيات املت�سارعة يف العامل.
يتم �إال بدرا�سة ّ
ويعرت جم��ال الطاقة من �أه��م العوامل يف عملية الت�صدي للتغري املناخي العاملي .فالتحول �إىل الطاقة املتجددة
وامل�ستدامة �أمر حم ّتم وال بد منه ،ولذلك نرى بكل و�ضوح جهود دولة اإلإمارات يف حتقيق األأهداف العاملية للتغري املناخي
وباألأخ�ص يف جمال الطاقة ،والتي تتمثل بالعديد من املبادرات �أبرزها املبادرة اال�سرتاتيجية لتحقيق احلياد املناخي بحلول
عام � ،2050إذ تهدف �إىل خف�ض االنبعاثات ،و�أي�ضاً ا�ست�ضافة م�ؤمتر األأطراف ( )COP28يف العام املقبل .وت�ساهم �إمارة ر�أ�س
اخليمة يف ذلك ب�صورة فعالة من خالل برامج ومبادرات ا�سرتاتيجية ر�أ�س اخليمة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة .2040
رقية الشحي

( عضو فريق استشراف المستقبل )

علينا �أن نحقق الريادة امل�ستقبلية يف التعامل مع ماينتجه العامل من حتديات تواجهها امل�ؤ�س�سات �سواء �أكان ذلك
على امل�ستوى اإلإقليمى �أم الدويل ،فالهدف امل�ستقبلي لال�ست�شراف يف دولة اإلإم��ارات هو ا�ستح�ضار �أحداث امل�ستقبل
من اآلآن واال�ستعداد لها ،وهو ما يتطلب العمل على اال�ستطالع ور�ؤية الفر�ص امل�ستقبلية وت�سليط ال�ضوء عليها يف
اإلإعالم الرقمي احلديث والبد �أن يكون اإلإعالم طاقة النور للم�ستقبل ن�سافر عربها للم�ستقبل ون�ستعد له مبا يحقق
�أهداف دولتنا ال�سامية .
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التميز االقتصادي في عهد محمد بن زايد

مرح �أمين �سعد

تشكل دولة اإلمــارات منذ قيام االتحاد دور ًا كبير ًا في تطور االقتصاد على

المستوى المحلي وحتى العالمي ،فقد حققت تطورات كبيرة في العديد
من المجاالت االقتصادية ،بما يوازي أهداف التنمية المستدامة ،إن زيادة الناتج
المحلي للدولة منذ تأسيسها حتى اآلن ،توضح لنا أنها تصدرت مؤشرات عالمية

وعربية ،وذلك يعود إلى االستقرار ووسائل التنويع االقتصادي التي وضعتها
قيادة الدولة مما يدل على التطلعات االستراتيجية الطموحة،

حيث يدل الفكر االقت�صادي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد نهيان االقت�صادية ،هوت�سريع عمل ووت�ريرة �إجن��از اخلم�سني
بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل ،على النظرة االقت�صادية التي �أطلقتها الدولة.
امل�ستقبلية احلكيمة التي �ست�شهدها الدولة ،وهذا ما تبني لنا
خطة الخمسين االقتصادية
خالل فرتة ا�ستالم قيادة الدولة من قبل ال�شيخ حممد بن زايد
يف �أغ�سط�س 2020/ك�شفت دول��ة اإلإم� ��ارات ع��ن خطة
�آل نهيان ،التي ال تزال فرتة ق�صرية حتى اآلآن ولكن ما �شهدته
الدولة من ا�سرتاتيجيات وخطط تواكب التطور وذات ن�شاط اق�ت���ص��ادي��ة م��ن ��ش��أن�ه��ا رف ��ع امل���س�ت��وى االق�ت���ص��ادي للدولة
دائم و�ستبقى تنعم اإلإمارات باالقت�صاد املتني بف�ضل قيادتها و�أط�ل��ق عليها ا�سم (خطة اقت�صاد اخلم�سني) ،وت�ضمنت
ه��ذه اال�سرتاتيجية ر�ؤي��ة العمل االقت�صادي على املخرجات
احلكيمة وا�سرتاتيجياتها وخططها.
كما �إن املحور الرئي�سي لر�ؤية ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل االقت�صادية مل�ستقبل ال��دول��ة ،ولها  5حم��اور �أ�سا�سية هي
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االقت�صاد التكاملي ،وري ��ادة األأع �م��ال وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،وال�سياحة ،واال�ستثمار األأجنبي املبا�شر وم�ضاعفة
ال�صادرات ،وا�ستقطاب وا�ستبقاء الكفاءات ،وكما تت�ضمن 33
مبادرة تدعم القطاعات االقت�صادية.
ومن الو�سائل التي عملت بها الدولة لتحقيق �أهداف خطة
اقت�صاد اخلم�سني يف عهد رئي�س الدولة ال�شيخ حممد بن زايد،
حفظه اهلل:
تو�سيع اال�ستثمارات وامل�شاركة باال�ستثمارات األأجنبية ،بناء
قطاع خا�ص قوي وتدعيم التعاون بني القطاعني العام واخلا�ص

اإلمارات

.....
فكر قوي وم�ستقبلي كبري ،هكذا كانت نظرة ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة اإلإمارات ل � 50سنة قادمة:
وذل��ك ك��ان من كلماته يف ع��ام  2015خ�الال افتتاح قمة
احلكومات( :نفكر ونخطط خلم�سني �سنة قادمة ،ومل�صلحة
األأجيال ،عرب بناء اقت�صاد متنوع ومتني وم�ستدام ال يعتمد على
املوارد التقليدية ويفتح �آفاق ًا واعدة ت�ساهم يف تعزيز مقومات
وقدرات الدولة).
وعلى مر ال�سنني تبني �أن ذلك مل يكن جمرد كلمات بل كان
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خطة عمل ت�سعى الدولة من خاللها لتقوية اقت�صادها وتعزيز
جناحها.
كما �شهدت ف�رترة ت��ويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد رئي�س دولة اإلإمارات حفظه اهلل ،حكم الدولة طفرة غري
م�سبوقة يف النمو واال�ستثمارات األأجنبية ،ومن املتوقع �أن ت�شهد
دولة اإلإم��ارات خالل فرتة حكمه زيادة معدل النمو
االقت�صادي ب�شكل غري م�سبوق ،و�إن انتقال
ال�سلطة ب�شكل ح�ضاري و�سريع،
ي� ��ؤك ��د اال� �س �ت �ق ��رار ال���س�ي��ا��س��ي
واالقت�صادي يف ال��دول��ة ،وهو
األأم � ��ر ال� ��ذي ب � ��دوره ي�ق��وي
اقت�صاد ال��دول��ة وجميع
اجل��وان��ب األأخ � ��رى ،وال
��س�ي�م��ا ال �ع�الاق��ات ال�ت��ي
تربط �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن
زاي ��د �آل نهيان
مب �خ �ت �ل��ف دول
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العامل.
كما اكت�سبت اإلإمارات احرتام ًا وتقدير ًا دولي ًا ،وذلك نتيجة
جلهود قيادة الدولة وامل�ساهمات املتعددة مع االقت�صادات
العربية وحتى العاملية ،التي ت�ستهدف تنمية املجتمعات وتنويع
م�صادر الدخل.
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وب��ال���ش��راك��ة م��ع ال� ��دول األأخ � ��رى ،ظ �ه��رت جم�م��وع��ة من
اال�ستثمارات املتبادلة ،ومت ت�أ�سي�س �صناديق لدعم اال�ستثمارات.
يوليو  2022ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان رئي�س دولة اإلإمارات ،رئي�س جمهورية �إندوني�سيا
(جوكو ويدودو) ،و�شهد مرا�سم تبادل اتفاقية �شراكة اقت�صادية
�شاملة بني الدولتني ،وهي تعد االتفاقية الثالثة يف هذا العام،
وكانت االتفاقية األأوىل بني دول��ة اإلإم��ارات وجمهورية الهند
بتاريخ  ، 18/2/2022اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة،
ت�ستمرم�سرية دولة اإلإمارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ودخلت مرحلة جديدة تهدف �إىل
حتقيق الكثري من األأه ��داف الوطنية االقت�صادية ،والعمل
بتوجيهات �سموه ،ودعم نه�ضة الدولة ،ومتابعة اإلإجن��ازات،
ورفع م�ستوى التنمية ال�شاملة من �أجل بناء م�ستقبل م�ستدام
لألأجيال القادمة.
وب �ت��ويل �سموه احل �ك��م ،ت�شهد ال��دول��ة ا��س�ت�م��رار م�سرية
االزدهار التي �أر�سى دعائمها ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
ط ّيب اهلل ثراه ،قائد مرحلة ت�أ�سي�س الدولة ،ووا�صلها املغفور

اإلمارات

له ،ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رحمه اهلل ،الذي قاد البالد
من الت�أ�سي�س �إىل التمكني ،وكان له رحمه اهلل ،دور فاعل يف كال
املرحلتني ،واليوم يقود �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س الدولة ،اإلإمارات يف مرحلة االزدهار ،نحو �أفق
جديدة وتطلعات م�ستقبلية واعدة ،تعزز مرتبة الدولة لت�صبح
من �أف�ضل دول العامل.
كما ي�ؤمن �سموه ب�أن دولة اإلإمارات مت�ضي يف طريق التطور
والتنمية امل�ستقبلية ،وفق ا�سرتاتيجية متقدمة ،وقد ركزت
اخلطط احلكومية على التنمية الب�شرية ،وط��اق��ات امل��وارد
الب�شرية ،وتوفري جميع مقومات احلياة التي تت�ضمن البنية
التحتية القوية والتعليم وال�صحة.
وي�ستمر �سموه يف حمل راي ��ة ال �ب�الاد ،وق �ي��ادة امل�سرية
االقت�صادية للدولة ،بداي ًة من ت�أ�سي�س القيم وتر�سيخ الفكر
املتجدد واملتطور املتمثل بفكر ال�شباب وخربة القادة ،و�إن�شاء
�أر�ضية �صلبة من العمل واجلهد والتخطيط واال�سرتاتيجيات،
وبذلك تبقى م�ؤ�س�سات الدولة حتت مظلة وطنية موحدة ،لتعمل
مت�ضامنة مع ًا نحو حتقيق ر�ؤى �سموه.
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جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية

تجسد رسالة

التسامح والتعايش واالزدهار

إعداد  :جواهر سلطان السويدي

في المهرجان الدولي للسالم

في المغرب

�شاركت جمعية املطاف للرتاث والفنون البحرية يف �إمارة
ر�أ�س اخليمة يف الدورة  14للمهرجان الدويل ألأطفال ال�سالم
ال��ذي نظمته جمعية �أب��ي رق��راق باململكة املغربية ال�شقيقة،
والذي �شهد م�شاركة �أكرث من  650طف ًال ينتمون �إىل  35دولة،
باإلإ�ضافة �إىل اإلإداريني وذلك �ضمن برامج االحتفاء بالرباط
عا�صمة الثقافة يف العامل اإلإ�سالمي .2022
ج�سد «�أوبريت اإلإم��ارات» ق�صة ملهمة عن تاريخ الدولة
ورحلة االزدهار والنماء والتطور ،ور�ؤية القائد امل�ؤ�س�س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،التي ج�سدت م�سرية
احل�ضارة والتنمية والقيم اإلإن�سانية ،وبناء اإلإن�سان وتعزيز
الثوابت الوطنية ،وريادة اإلإمارات ونهجها الفريد يف الت�سامح
والتعاي�ش وال�سالم.
وحظيت امل�شاركة املتميزة للطفلني اإلإماراتيني حمد ونورا
بالتقدير واإلإعجاب من احلا�ضرين ،واملتمثلة يف �إطالق «نداء
ال�سالم» ال��ذي يدعو �إىل �إ�شاعة روح الت�سامح والتعاي�ش يف
خمتلف مناطق ال�ع��امل ،ويطالب فيه األأط�ف��ال جميع الكبار
بالعمل على االنت�صار يف معركة ال�سالم ،حتى ينعم كل �أطفال
العامل به ويعم كل بقاع األأر�ض.
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الدولة لدى املغرب ،حيث جرى التباحث
حول �أهداف امل�شاركة وال�صورة امل�شرفة
ال�ت��ي ك��ان��ت ح��ا��ض��رة ،والتقدير املتميز
الذي حظي به الوفد اإلإماراتي انطالق ًا
من املكانة املرموقة للدولة على ال�صعيد
العاملي.
ولبى الوفد دعوة الغداء التي دعا �إليها
�سعادة عبداهلل املال رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة �سبارك وح�ضرها �سعادة حممد
الكيت م�ست�شار �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
األأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،والوفد املرافق له ،كما قام �سعادة
عبداهلل املال بتكرمي �أطفال اجلمعية بح�ضور ال�شيخ خالد بن
�صقر القا�سمي وال�شيخ جمال بن �صقر القا�سمي.
وت��وج��ه حممد ال�شحي بال�شكر وال�ت�ق��دي��ر �إىل �سعادة
الع�صري �سعيد �أحمد الظاهري� ،سفري الدولة لدى املغرب
و�أع�ضاء ال�سفارة على ح�سن احلفاوة واال�ستقبال واالهتمام
الذي حظي به الوفد امل�شارك ،وقال �إن املهرجان يعك�س الر�ؤى
الداعمة لنهج منظمة اإلإي�سيكو يف تعزيز وتر�سيخ قيم ال�سالم
يف العامل انطالق ًا من الدور الفاعل واحليوي الذي يتمحوريف
وحر�ص حممد ال�شحي رئي�س اجلمعية والوفد املرافق له
�إعالء وا�ستدامة القيم اإلإن�سانية واملجتمعية.
على تلبية دعوة �سعادة الع�صري �سعيد �أحمد الظاهري �سفري
munrakae
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بلدية رأس الخيمة بين الماضي والحاضر
إعداد  :رائد عبد العزيز هالل

العدد  ٦٢لسنة ١٩٨٢

مجلة بــلــديــة رأس الــخــيــمــة مــن أوائـ ــل الــمــجــات فــي اإلمـــــارات و تــعــد مــرجــع ـ ًا و
إرثــــ ًا ثــقــافــيـ ًا لــمــن يــنــشــد الــثــقــافــة و قــد شــهــدت الــمــجــلــة مــراحــل تــطــور إمــــارة رأس

الــخــيــمــة و نــمــوهــا مــنــذ عـــام  1977إلـــى يــومــنــا هـــذا لــتــكــون مــرجــع ـ ًا للمعلومات
وشــاهــد ًا على تــقــدم إمــارتــنــا الحبيبة رأس الخيمة ومـ ـرآة ألخــبــار متنوعة ومختلفة.

العدد  62ال�سنة ال�ساد�سة ل�شهر يونيو  1982ظهر الغالف
ب�صورة جميلة ملدخل مبنى دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة من وراء غطاء
نباتي جميل ي�سر نظر متعاملي الدائرة مما يدل على االهتمام
بالغطاء النباتي لإلإمارة وم�ساهمة زيادة الت�شجري يف امل�ساعدة على
تخفيف احلرارة على املباين والتو�سع يف زيادة األأ�شجار والنباتات
املت�سلقة حول املنازل واملباين ال�سكنية ومن هذا اإلإ�صدار نقتب�س
عدة موا�ضيع من�شورة كالتايل:
التو�صية بو�ضع نظام العزل احلراري يف قانون تنظيم املباين
بالبلديات
عقد االجتماع الثاين لربنامج حفظ الطاقة وا�ستخدام و�سائل
العزل احلراري يف املباين واملن�ش�آت يف الدولة وقد ح�ضر االجتماع
ممثلون عن األأمانة العامة لبلديات الدولة وممثلون عن بلديات
�أبوظبي والعني ودبي ووزارة الكهرباء وامل��اء  ..ودائ��رة الكهرباء
واملـاء بال�شارقة و�شركة كهرباء دبي و�شركة برتول �أبوظبي الوطنية
واإلإدارة العامة للدفاع املدين بوزارة الداخليـة واملكاتب اال�ست�شارية
وقد مت مناق�شة التقارير املقدمة من كل من وزارة األأ�شغال العامة
واإلإ�سكان وبلديات دبي والعني ور�أ�س اخليمة واإلإدارة العامة للدفاع
املدين ب�ش�أن تطبيق نظام العزل احلراري على املباين ومقرتحات
من هذه اجلهات ووجهة نظرها يف الدار�سة التي �أعدتها وزارة
الكهرباء واملاء لربنامج حفظ الطاقة وم�شروع نظام العزل احلراري
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من اإلإ�سراف يف ا�ستخدام الطاقة وقد اتفق احلا�ضرون على رفع
تو�صية لألأمانة العامة لبلديات الدولة ملراعاة و�ضع نظام العزل
احلراري يف م�شروع قانون تنظيم املباين الذي تعده األأمانة العامـة
حالي ًا على م�ستوى بلديات الدولة.
رفع الطاقة اإلإنتاجية للبي�ض والدواجن يف ر�أ�س اخليمة
متت املوافقة على تنفيذ م�شروع �إنتاج البي�ض مبوقع �شركة
ر�أ�س اخليمة للدواجن بالدقداقة  ..بطاقـة �إنتاجية تبلغ  15مليون
بي�ضة يف العام واملوافقـة كذلك على رفع الطاقة اإلإنتاجية مل�شروع
الفروج الالحم من  2.2ملیون فروج �إیل  2.8ملیون فروج �سنوي ًا
 ،تقرر ذلك خالل االجتماع الذي عقد م�ؤخر ًا يف الكويت برئا�سة
�سعادة حمد عبد اهلل املطوع وكيل وزارة الزراعـة امل�ساعد رئي�س
جمل�س اإلإدارة  .كما تقرر �أي�ض ًا خـالل االجتمـاع �أن يتم تنفيذ
هذه التو�سعات مب�شروع �إنتاج البي�ض وم�شروع الدجـاج الالحم
يف منت�صف متوز يوليو املقبل كما متت مناق�شة التو�سعات املزمع
تنفيذها باملذبـح اآلآيل والتي �سرتفع القدرة اإلإنتاجية من 500
فروج �إىل  1500فروج مذبوح يف ال�ساعة.
جوالت تفتيشية ومواد تالفة

 .ناق�شوا مو�ضوع قيام وزارة الكهرباء
واملاء بحملة لتوعية امل�ستهلكني لالقت�صاد
يف ا�ستخدام الطاقة وتر�شيدهـا بالتعاون
مع �أجهزة اإلإعالم بالدولة كذلك درا�سة
نوعيات م�صابيح اإلإ� �ض��اءة امل�ستخدمة
حالي ًا ملعرفة األأنواع التي ال ت�شع باحلرارة
وكذلـك درا�سة �أجهزة التكييف امل�ستوردة
ملعرفة �أج��وده��ا م��ن حيث ال�ك�ف��اءة وقلة
ا�ستهالكها للطاقة لتو�صية ال�شركات
ب��ا� �س �ت�ريراده��ا ك �م��ا ن��اق ����ش امل�ج�ت�م�ع��ون
مو�ضوع زي ��ادة الت�شجري للم�ساعدة يف
تخفيف احلرارة على املبـاين والتو�سع يف
زراعـة األأ�شجار والنباتات املت�سلقة حول
امل�ن��ازل وامل�ب��اين ال�سكنية واق�ت�رح بع�ض
احلا�ضرين ا�ستخدام الطابوق اجلريي
يف عمليات ال�ب�ن��اء لكفاءته يف العــزل
احلراري وال�شبابيك اخل�شبية �إىل جانب
النوافذ الزجاجيـة احلالية للتخفيف من
ان�ت�ق��ال احل� ��رارة �إىل داخ�ـ��ل املبنى كما
اق�ت�رح البع�ض تطبيق ن�ظ��ام الت�سعرية
الت�صاعدية على ا�ستهالك الكهرباء للحـد
munrakae

قام ق�سم ال�صحة امللحق ببلدية ر�أ�س اخليمة بجـوالت تفتي�شية
على املحالت التجارية و�أ��س��واق اخل�ضار ملتابعة ج��ودة الب�ضائع
املعرو�ضة وم��دى �صالحيتها ال�ستعمالهـا
للجمهور  .وق��د تبني �أن ��ه نتيجة ل�شدة
احل� ��رارة وع�ـ��دم ت��واف��ر م�ب�ردات ملحقة
ببع�ض املحالت التجـاربة زادت الكميات
امل�����ص ��ادرة يف األأي � ��ام األأخ �ي��رة ب�سبب
ط��ول ف�رترة التخزين وم��ن ه��ذه الب�ضائع
امل�صادرة كميات من �صناديق معلبة من
اخل���ض��ار املحفوظة وال �ف��ول والطماطم
وع�ل��ب ال���ش��وك��والت��ه وك�م�ي��ات م��ن اجل�نبن
امل�ستورد الهولندي وال��دمن��ارك��ي وحليب
األأط �ف��ال وك�م�ي��ات م��ن الب�ســـكــــــــويت
وال�سرييالك وكميات من بودرة الربتقال
والليمون الفا�سدة ومعلبات مــــــــن املربى
املختلفة التي انتهت �صالحيتها وهذا يدل
على �سوء التخزين لهذه املــــــواد وتعر�ضها
ملدة طويلة حلرارة ال�شم�س مما ت�سبب يف
ف�سادها  ،كما وجـدت كميات من املعكرونة
املختلفة م�صابة بالت�سو�س وكميات �أخرى
من األأرز  .و�صناديق من البي�ض الفا�سد
امل���س�ت��ورد وك�م�ي��ات ك �ث�ريرة م��ن اخل�ضار
والفواكه التالفة املعرو�ضة يف األأ��س��واق
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 .وق��د �شدد ق�سم ال�صحة على ه��ذه املحـالت باملراقبة اليومية
وم�صادرة الب�ضائع الفا�سدة وا�ستبعاد ما هو �ضار وغري �صالح
وتغرمي هذه املحالت التي ت�سمح لنف�سها بعر�ض مثل هذه املواد وهي
تعلم �أنها غري �صاحلة لال�ستعمال  ،ويهيب ق�سم ال�صحة باملواطنني
التبليغ عن �أي ب�ضائع ي�شك يف �صالحيتها ألأخذ اإلإجراءات الالزمة
�ضد �أولئك العابثني مبقدرات ال�شعب وقوته.
بلدية رأس الخيمة آمال وتطلعات

طموحات اإلإن�سان و�آماله ال تنتهي  ..فكلما حقـق �أم� ً
الا كان
يداعب خميلته  ..ت�شكل لديه �أمل �آخر  ...وراح ي�سعى لتحقيقه
بكل ما ميلك من قوة  ..وبلدية ر�أ���س اخليمة هي األأخ��رى �ش�أنها
�ش�أن األأفراد لها طموحات وتطلعات و�آمال  ..ت�سعى لتحقيقها من
�أجل تقدمي �أكرب قدر ممكن من اخلدمات للمواطنني والرفع من
م�ستوى هذه اخلدمات بحيث تتنـا�سب والتطورات اجلديدة التي
�شهدتها املنطقة �أخري ًا وقد كنا يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة  ..قد
تعر�ضنا ألأهم اإلإجنازات وامل�شاريع التي قامت بها البلدية يف �إمارة
ر�أ�س اخليمة وذكرنا يف حينه بع�ض هذه امل�شاريع ومنها م�شروع
اإلإنارة الذي كان له ف�ضل كبري يف احلد من امل�شاكل املرورية لي ًال ..
عـالوة على امل�سحة اجلمالية التي �أ�ضفاها هذا امل�شروع على مدينة
ر�أ�س اخليمة لي ًال  ..وحتدثنا كذلك عن امل�ساكن ال�شعبيـة ومتهيد
الطرق وغري ذلك  ..ويف هذا العـدد � ..سنتحدث عن �أهم امل�شاريع
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والتطلعات امل�ستقبلية  ..هذا وقد التقت جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
بال�سيـد مبارك علي قحيطر مدير عام بلدية ر�أ�س اخليمة الذي
حتدث ب�إ�سهاب عن هذه امل�شاريع والتطلعات واآلآمال امل�ستقبلية ..
و�سنحاول هنا �إلقاء ال�ضوء على بع�ض امل�شاريع التي تدور يف �أذهان
امل�س�ؤولني والتي يعملون جاهدين من �أجل حتقيقها وتنفيذها يف
امل�ستقبل القريب ومن هذه امل�شاريع وباخت�صار
اإلإنارة
اإلإ�شارات ال�ضوئية
املجاري
ر�صف ال�شوارع والطرق
األأماكن الرتفيهية
ت�سمية ال�شوارع وترقيم املنازل
تعريب الالفتات وت�صحيحها
غ�ش الذهب
خمتربات فح�ص األأغذية
األأ�سواق
و�أخري ًا بع�ض من �صفحات جملة دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
ا�سرتاحة (�أفول حكم �أمثال) وكلمات للحياة
اكت�شافات وعلوم
زاوية األأ�سرة
ك�شف االلتزام الليلي ملحطات البرتول
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لِنقرأ ..
عبد العزيز كرم البلو�شي

عنوان الكـتاب  :أسرار قادة التميز .

المــــــــــــــــــــــؤلف  :د .إبراهيم الفقي  -آمال الفقي .
عدد الصفحات  281 :صفحة .

مقدمة  :يتحدث هذا الكتاب عن أهمية أن يكون المدير قادر ًا على مواكبة

التغير ويوضح  12مفتاح ًا تمكنك من أن تكون قائد ًا متميز ًا  ،وهنا سأذكر
مفتاح من هذه المفاتيح الـ . 12
أهم النقاط التي تطرق إليها كل
ٍ

اآلآخرين .
المفتاح األول : 
• تخيل حلمك وهدفك وحاول �أن تعي�شه يف خيالك ثم افتح
القرار  ..الطريق نحو النجاح .
• كن جريئ ًا يف اتخاذ قراراتك والتزم بتنفيذ ما قررت عينيك واعمل ألأجل حتقيق هذا احللم .
• د ِّون كل ما �أجنزته يف هذا اليوم ألأن��ه �سوف يحفزك
القيام به .
• ع ِّود نف�سك على اتخاذ القرارات و�إن كانت غري هامة إلإجنازات �أكرث .
• ح ِّفز اآلآخرين وحاول �أن تعرف نقاط التحفيز املرتبطة
حتى يكون عقلك م�ستعد ًا التخاذ القرار يف اللحظة
بكل �شخ�ص .
املنا�سبة وبدون تردد .
ً
ً
• اخرت لك �شخ�صا ناجحا يكون قدوة لك وافعل كل ما
• ا�ست�شر من تثق بقدراتهم عند اتخاذ القرار .
يفعله .
• احر�ص على �أن تكون �صانع قرا ٍر ناجح .
المفتاح الثاني : 

التحفيز  ..القوة الدافعة للتميز البشري .

المفتاح الثالث : 

التغيير  ..الواقع الحقيقي للحياة .

• عليك �أن ت�سعى دائم ًا �إىل التغيري  ،فالتغيري فنٌ يجب �أن
• �أنت حتتاج �إىل حتفيز نف�سك �أو ًال قبل �أن تبد�أ بتحفيز
يتقنه من ي�سعى �إىل النجاح .
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• اجعل التغيري روتين ًا يف حياتك حتى يف األأ�شياء الب�سيطة
• ال �أحد ميلك احل�صانة من التوتر فكلنا معر�ضون للتوتر.
و�ستجد نف�سك متقب ًال للتغيري .
• التوتر نوعان  :توتر �إيجابي يجعل تركيزك يزداد فتزيد
�إنتاجيتك وتوتر �سلبي يجعلك حمبط ًا لدرجة اإلإهمال .
المفتاح الرابع : 

التوتر وضغوط العمل  ..التحدي البشري وقود النجاح .

المفتاح الخامس : 

مهارات االتصال  ..الطريق للقوة الذاتية .

• ح��اول �أن تخلق �ألفة بينك وبني اآلآخرين وتعرف على
م�شروع ما فالتوتر
• التقلق �إذا �شعرت بالتوتر �أثناء �إجناز
ٍ
مفاتيح حتقيق ذلك مع كل فرد .
يجعلك تبذل جمهود ًا �أكرب ويعمل كوقود لزيادة
• �ستواجه �شخ�صيات خمتلفة عليك �أن تعرف كيفية
الفاعلية .
• حتكم ب�ت��وت��رك واج�ع�ل��ه خا�ضع ًا ل��ك ووظ �ف��ه توظيف ًا التعامل مع كل �شخ�صية
• احر�ص على �أال ت�ؤيد ر�أي �شخ�ص من باب املجاملة ف�إنك
ي�ساعدك على حتقيق �أهدافك .
munrakae
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�إىل خم�سة �أعوام.
بذلك ت�ضره .
 �أه��داف بعيدة املدى  :وهذا النوع من األأه��داف ي�ستمر 25عام ًا .
المفتاح السادس: 
• يجب �أن يتملكك ال�شغف والرغبة القوية يف حتقيق
تحديد الهدف  ..الطريق نحو السعادة واإلنجازات .
ب�شكل كبري .
• عليك �أن حت��دد هدفك وتخطط لتنفيذ وحتقيق هذا �أهدافك فهذا �سي�سهل الطريق عليك ٍ
• ت�أكد � ..إذا مل يكن لديك هدف ت�سعى �إىل حتقيقه ف�أنت
الهدف .
تعمل من �أجل حتقيق �أهداف غريك.
أمر يخ�صك .
• تعود على التخطيط لكل � ٍ
• مهما كنت ملم ًا بالطريق للو�صول �إىل الهدف عليك �أن
المفتاح السابع : 
ت�ضع خطة للو�صول .
إدارة الوقت  ..القيمة الحقيقية للحياة .
• �إن تخطيطك لتحقيق هدفك �سي�ساعدك على االلتزام
• ال�شيء الوحيد الذي متلكه مادمت حي ًا هو الوقت فلماذا
بالوقت ويزيد من ثقتك بنف�سك يف حتقيق الهدف .
• عليك �أن توازن ما بني حياتك ال�شخ�صية واملهنية واملادية ت�ستمر يف �إ�ضاعته .
• لو قمت بعمل جدول يحدد الوقت الذي تق�ضيه لفعل كل
وال�صحية ولكي تكون قادر ًا على عمل التوازن ما بني اجلوانب
ً
ً
�شيء يف حياتك �ستكت�شف ب�أنك تهدر وقتا كثريا يف �أمور لي�ست
األأربعة عليك �أن تخطط جيد ًا لكل �شيء .
مهمة يف حياتك .
• هناك ثالثة �أمناط من األأهداف نخطط لتحقيقها :
• �أنت حتتاج �إىل و�ضع �أولويات يف حياتك وتوزيع وقتك
 �أه��داف ق�صرية  :تتحقق يف الفرتة من  15دقيقة �إىلعلى هذه األأولويات .
عام واحد .
• ال ُتري النا�س ب�أنك م�شغول  ،دعهم يروا نتائج عملك .
� -أهداف متو�سطة املدى  :يتم حتقيقها يف الفرتة من عام
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• عندما تقوم ب�إدارة وقتك ب�شكل جيد �ستجد وقت ًا كافي ًا
لفعل ك��ل �شيء على امل�ستوى ال�شخ�صي واملهني وال�صحي
واحلياة األأ�سرية .
• حدد األأ�شياء التي ت�ضيع وقتك وحاول �أن تقلل منها مثل
 :م�شاهدة التلفاز ب��دون ه��دف  ،االجتماعات غري املهمة ،
األأحاديث غري الهامة وغريها .
• تعلم �أن تقول ال  ،عندما يطلب منك �شيء ي�ضر ب�أولوياتك.
• تخيل ب�أن وقتك عبارة عن م�ؤ�س�سة �أنت تديرها  ،ف�إذا
كنت مدير ًا ناجح ًا لوقتك �ستكون مدير ًا ناجح ًا ألأي م�ؤ�س�سة
حقيقية .
• ابد�أ من اآلآن وخطط ليومك  ،واكتب قائمة املهام التي
�ستقوم بها وحدد األأولويات واحر�ص ب�أن تكون املهام مرتبطة
بوقت  ،واحرتم وقتك .
ً
• �إذا قمت بتطبيق ذلك ملدة  21يوما �ستجد نف�سك قد
اعتدت على هذا النمط من احلياة .
المفتاح الثامن : 

القيادة  ..الطريق لقمة األداء .

• هناك فرق بني �أن تكون رئي�س ًا �أو مدير ًا �أو قائد ًا فالرئي�س
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هو ال�شخ�ص الذي ي�صدر األأوامر ويعتقد دائم ًا �أنه على �صواب
ويعتمد على مبد�أ القوة والعقاب �أما املدير فهو ذلك ال�شخ�ص
الذي ي�سري وفق ًا لعملية اإلإدارة من التخطيط �إىل �صنع القرار
�إىل اإلإ�شراف وحتى املتابعة  ،و�أما القائد هو ال�شخ�ص القادر
على بناء فريق عمل يحقق �إجن��ازات عظيمة وي�صنع حتو ًال
كبري ًا يف امل�ؤ�س�سة ويعطي الثقةلغريه .
• القيادة �أ�سلوب حياة للمدراء الناجحني .
• خ�صائ�ص القيادة :
 - 1التخطيط الدقيق
 - 2التنظيم
 - 3حتديد األأهداف
� - 4صنع القرار
 - 5املخاطرة
 - 6مهارات االت�صال
� - 7إدارةالتغيري
 - 8التحكم يف التوتر و�ضغوط العمل
 - 9التفوي�ض
 - 10الر�ؤية واإلإبداع
 - 11التدريب والتعليم وبناء الفريق
39

اإلمارات

 - 12التحفيز
 - 13املهارات
 - 14الثقة
 - 15احلركة والفعل
 - 16االلتزام
 - 17الطاقة
 - 18العواطف
 - 19املرونة والقابلية للتغيري
 - 20األأمانة .
• �أمناط القيادة �أربعة ت�أتي مت�سل�سلة كاآلآتي :
 - 1التوجيه
 - 2التدريب
 - 3التحفيز وامل�ساندة
 - 4التفوي�ض .
• اتخذ قرارك اآلآن لتكون قائد ًا .
المفتاح التاسع: 

بناء الفريق  ..القوة المطلقة للمؤسسات الناجحة .
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 - 7التقدير
 - 8اإلإح�سا�س بوحدة الهدف .
• �أنت ت�ستطيع بناء فريق عظيم  ،لكن �إذا مل تعرف كيف
جتعله منتج ًا ف�إنك لن حتقق �شيئ ًا .
• احر�ص على تقدمي امل�ساعدة واملتابعة فبذلك �ستجنب
فريقك الكثري من املنازعات وامل�شاحنات التي قد ت�ؤذي الفريق
وامل�ؤ�س�سة .
المفتاح العاشر.. 

التفويض  ..الطريق نحو الحرية .

• على املدير �أن يتعلم كيف يفو�ض اآلآخرين للقيام ببع�ض
�أعماله .
• األأ�سباب ال�ستة التي جتعل املدراء يكرهون التفوي�ض :
 اخلوف من فقد ال�سيطرة على ال�سلطة . ع��دم الثقة باآلآخرين واالعتقاد ب ��أن التفوي�ض �ضياعللوقت .
 فقد التحكم والنفوذ . اخلوف من �ضياع املكاف�أة والتقدير . اخلوف من اللوم يف حال ارتكاب األأخطاء . عدم �إلقاء األأعباء على املر�ؤو�سني .• �إن األأعمال التي ميكنك تفوي�ضها تعد ق��رار ًا عليك �أن
ت�صنعه بنف�سك .
• قم ب�إعداد قائمة ب�أ�سماء املر�ؤو�سني الذين يرغبون يف
التفوي�ض �إليهم و�سجل نقاط �ضعفهم وقوتهم ثم ابد�أ بتفوي�ض
األأعمال ح�سب القدرات .
• ال تبالغ يف التفوي�ض فقد تفقد �سلطتك .
• التفوي�ض �سيوفر لك الوقت واملال واجلهد لرتكز طاقتك
على �أعمال �أكرث �أهمية .
• اتخذ القرار لتفو�ض �شيئ ًا ما اليوم .

• األأداء �ضمن فرق العمل دائم ًا ما يحقق جناحات �أكرب
وذلك ينطبق على احليوانات �أي�ض ًا فنالحظ عند ال�صيد تذهب
يف جمموعات لت�صطاد �إميان ًا منها بقوة العمل اجلماعي .
�شخ�ص و�آخر لذلك �أنت
• املهارات والقدرات تختلف بني
ٍ
حتتاج �إىل فريق متعدد املواهب والقدرات .
• املدراء الذين ال ي�ؤمنون بقوة فرق العمل ؛ ه�ؤالء يخ�شون
�أن يفقدوا �سلطتهم .
• األأ�س�س اخلم�سة لبناء الفريق :
 - 1الثقة
 - 2االهتمام
 - 3االلتزام
 - 4التعاون
المفتاح الحادي عشر: 
 - 5امل�شاركة يف امل�صداقية .
• املبادئ ال�سبعة لبناء فريق عمل ناجح :
االجتماعات  ..أكون أو ال أكون .
 - 1ت�شكيل الفريق
• قبل ح�ضورك �إىل �أي اجتماع ا��س��أل نف�سك ه��ل من
 - 2التدريب
ال�ضروري �أن تتواجد يف هذا االجتماع ؟ .
 - 3االت�صال
• بع�ض امل��دراء يعقدون االجتماعات ليظهروا �أنف�سهم
 - 4الر�ؤية
ب�أنهم م�شغولون .
 - 5حتديد الهدف
• يجب �أن يكون ال�سبب وراء عقد االجتماع مهم ًا .
40

munrakae

العدد - 2022/ 09 - 544 :مجلة بلدية رأس الخيمة

• بع�ض األأمور ميكن حلها بات�صال �أو بربيد �إلكرتوين وال
حتتاج �إىل عقد اجتماع فال ت�ضيع وقتك ووقت غريك .
• ج��دول األأعمال يحدد �أهمية االجتماع فاحر�ص على
اإلإع��داد اجليد جلدول األأعمال فهو يوفر لك الوقت ويجعل
االجتماع مثمر ًا �أكرث .
• احر�ص على متابعة ما مت االتفاق عليه يف االجتماع .
• احر�ص على عقد اجتماعات ناجحة .
المفتاح الثاني عشر : 

التوظيف  ..يصنع االختالف .
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انطباعاتك عن املر�شح منذ ا�ستقبلته وحتى ان�صرافه .
• �إن عملية الف�صل تعد ج��زء ًا مهم ًا من وظيفة املدير ،
ف�إذا مل ي�ستطع �أن يقوم بها فال ينبغي عليه �أن يقوم بعملية
التوظيف .
• �إن عملية الف�صل تتم يف �أربع خطوات :
 - 1مقابلة ومذكرة للمتابعة
 - 2لفت نظر �أول واجتماع للمتابعة
 - 3لفت نظر ثان وفر�صة للتدبر
 - 4اليوم األأخ�رير ويف هذا اليوم تواجه املوظف وتخربه
باال�ستغناء عنه .
• ال تتخذ قرار الف�صل و�أنت يف حالة غ�ضب فرمبا قرارك
�سيكون خاطئ ًا و�إن اتخذت هذا القرار فاتخذه ب�أمانة .
• ات�خ��ذ ال �ق��رار لتتعلم ك��ل م��ا ت�ستطيعه ع��ن التوظيف
والف�صل .

• يجب �أن تعطي اهتمام ًا كبري ًا لعملية التوظيف فتوظيف
ال�شخ�ص غري املنا�سب �سي�سيء �إىل م�ؤ�س�ستك .
• �إن التوظيف فن البد من تعلمه وفهمه ودرا�سته وممار�سته
و�إتقانه .
• لكي توظف عليك �أن تتبع خم�س خطوات وهي  :التخطيط
ختام ًا :
 ،املقابلة ال�شخ�صية  ،االختيار  ،مراجعة �شهادات امل�ؤهالت ،
ال تنتظر حتى حتدث األأ�شياء  ،اذه��ب بنف�سك واجعلها
التعيني .
• قم بت�سجيل كل �شيء عن املقابلة يف قائمة التقييم ودون حتدث .
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ست خطوات
لجعل منزلك

باسل فخري منصور أبو يحيى

مستدام وصديق للبيئة

تساهم المنازل الخضراء أو الصديقة للبيئة في التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة
وذلك من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة .يمكن أن تكون
المنازل صديقة للبيئة من خالل تصميمها أو إنشائها أو استخدامها ،ويستعرض هذا المقال
مجموعة من الخطوات المختلفة التي يمكن االلتزام بها في المنازل من أجل الحفاظ على
البيئة وتعزيز التأثيرات اإليجابية.

• �أو ًال ،احر�ص عند �شرائك ملكيفات الهواء على تركيب
مكيفات مطابقة للموا�صفات واملقايي�س اإلإماراتية .كلما زاد
ت�صنيف النجوم كان �أف�ضل وذلك وفق ًا لنظام ت�صنيف النجوم
الذي تعتمده هيئة املوا�صفات واملقايي�س للمكيفات من األأ�سو�أ
لألأف�ضل حيث ت�ستهلك املكيفات  % 70من فاتورة الكهرباء.
عند زيارة املتجر اطلب من البائع مل�صق هيئة املوا�صفات
واملقايي�س اإلإم��ارات �ي��ة �أو اب�ح��ث عنه على واج �ه��ة اجلهاز
الكهربائي .حيث ت�شري النجوم يف املل�صق على معدل ا�ستهالك
الطاقة ال�سنوي وتفا�صيل �أخرى مثل رقم اجلهاز ونوع املوديل،
ب��اإلإ��ض��اف��ة �إىل ح�ساب حجم ال�غ��رف الختيار �سعة املكيف
(بالطن) املنا�سبة للغرفة.
كما �إنه موجود على �أغلب األأجهزة اإلإلكرتونية يف املتاجر
مثل (اإلإ�ضاءة – الغ�ساالت – التلفزيونات – الثالجات) ويجب
�أن ال يقل عن  2جنمة ح�سب ت�صنيف (.)ESMA
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حمتويات مل�صق هيئة املوا�صفات واملقايي�س اإلإماراتية

• ثاني ًا ،احر�ص على تركيب وتوريد زجاج م��زدوج عازل
للحرارة وذلك لكفاءته وعزله احلراري يف األأجواء ال�صيفية
ال�سمك
املعتادة يف الدولة وذلك �ضمن موا�صفات معينة مثل ُ
واللون وبلد املن�ش�أ .حيث �إن الزجاج ميت�ص ويفقد احلرارة
ب�سرعة كبرية ،وتوجد يف األأ�سواق فروقات و�أعداد كثرية من
األأن��واع وال�شركات وب�إمكانك ا�ست�شارة �أ�صحاب االخت�صا�ص
م��ن املهند�سني وذوي اخل�ربرة يف امل�ج��ال ل��وج��ود موا�صفات
خمتلفة �أبرزها معامل االمت�صا�ص للحرارة واملقاطع العر�ضية
munrakae
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ومعدل الت�سريب.
• ثالث ًا ،احر�ص على جعل منزلك ذكي وذلك با�ستخدام
التطبيقات الذكية و�إدارة األأجهزة الكهربائية عن بعد ،حيث
�إنه ب�إمكانك التحكم بجميع األأجهزة الكهربائية يف حال كنت
داخل �أو خارج املبنى �أو التحكم بها �أوتوماتيكي ًا مثل (املر�شات
الزراعية ،اإلإ�ضاءة ،التكييف).
• راب �ع � ًا ،اح��ر���ص على ا��س�ت�خ��دام خ�الاط��ات م�ي��اه ذات
جودة وكفاءة عالية بح�سب الت�صنيف املعتمد من املوا�صفات
واملقايي�س ،بالطريقةنف�سها التي مت �شرحها يف النقطة األأوىل
حول �أجهزة التكييف .حيث تعمل خالطات املياه ذات اجلودة
العالية على خلط املياه مع الهواء وتقليل ال�صرف .فيجب �أن
ال تتجاوز املعدات احلد األأق�صى امل�سموح به ملعدالت االن�سياب
والتدفق املحددة للمياه التي مت ذكرها يف الالئحة ح�سب نوع
اخلالط.
• خام�س ًا ،احر�ص على ت��رك م�ساحة كافية على �سطح
املنزل مبا ال تقل عن  30%من م�ساحة ال�سطح عند توزيع
الوحدات اخلارجية مثل اخلزانات ووح��دات التكييف وذلك
المراجع:
لل�سماح برتكيب �ألواح طاقة �شم�سية يف امل�ستقبل مع األأخذ بعني
 - 1املل�صق من موقع هيئة كهرباء ومياه دبي:
االعتبار متطلبات تثبيت �أنظمة األألواح ال�شمي�سة )PV(.حيث
https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/about-us/sustainability/ener�إن التوجهات احلالية �أ�صبحت تعتمد على الطاقة النظيفة gy-efficient-appliances-campaign
واملوارد املتجددة ،وتعد �أف�ضل ا�ستثمار يف الوقت احلايل.
 - 2الئحة �شروط املباين اخل�ضراء (بارجيل) يف �إمارة
ً
• �ساد�سا ،احر�ص على ا�ستخدام الطابوق العازل ب�سماكة ر�أ�س اخليمة:
ال تقل عن  200ملم واطلب ذل��ك من املقاول ووث��ق ذل��ك يف
https://mun.rak.ae

العقود ملا له من �أهمية حيث �إن عزل اجلدران ي�ساعد من تقليل
احل��رارة اخلارجية يف ف�صل ال�صيف ،كما �إنه �أ�صبح ملزم ًا
عند تنفيذ املباين يف اإلإمارة وم�شروط ًا يف الرخ�صة ال�صادرة
من البلدية ويتم التفتي�ش عليه من قبل مراقبي دائرة البلدية .
�أطلقت بلدية ر�أ�س اخليمة الئحة املباين اخل�ضراء حتت
ا�سم (بارجيل) يف عام � ،2018ضمن ا�سرتاتيجيتها ونظرتها
امل�ستقبلية يف �سبيل تطوير اإلإمارة .وت�أتي هذه اخلطوة �ضمن
ر�ؤية دولة اإلإمارات العربية املتحدة يف �إن�شاء مباين وجممعات
ومدن �أكرث ا�ستدامة.
حيث تلبي ه��ذه ال��ر�ؤي��ة البيئية االحتياجات االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية والبيئية ألأجيال احلا�ضر وامل�ستقبل ،
كما تهدف �إىل احلفاظ على موارد الطاقة واملياه وا�ستخدام
موارد الطاقة املتجددة وتعزيز ا�ستخدام مواد البناء امل�ستدامة
وتقليل النفايات وتعزيز الراحة والرفاهية لل�سكان.

munrakae

43

اإلمارات

العدد - 2022/ 09 - 544 :مجلة بلدية رأس الخيمة

الرطب
إعداد  :مهرة طبيب الشحي

الرطب من ثمار شجرة النخيل وهو من الثمار التي تتميز باللذة وتحتوي على

كميات كبيرة من الماء ويعتبر الرطب من أقدم المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها
في العالم  ،يتميز الرطب بألوان وأشكال مختلفة ويحتوي الرطب أيض ًا على عدد

كبير من المواد الغذائية ويستخدمه العديد من الناس في صنع الحلويات ومن
مميزات الرطب فهو يحتوي على السكر الطبيعي وهــو ال يسبب أي ضــرر في

جسم اإلنسان ويحمي اإلنسان من مرض الزهايمر ويعمل على التعزيز من صحة

اإلنسان والدماغ ويعمل على تقوية الذاكرة

وتوجد �أنواع كثرية للرطب ومنها النغال  ،اللولو  ،اخلال�ص
� ،سكري  ،اخلنيزي .ومن فوائد الرطب فهو يعترب عامل مهم
إلإنقا�ص الوزن وميد اجل�سم بالطاقة واحليوية ويحمي العني
كذلك ويحافظ على رطوبة العني ويتكون الرطب من �ألوان
مميزة وجذابة بتدرجات اللون األأ�صفر واللون األأحمر ويعترب
مو�سم القيظ ال��ذي تبد�أ معه تبا�شري الرطب مو�سم مفرح
للجميع ويتميز الرطب بتح�سني م�ستوى ال�سكر يف الدم ألأنه
يحتوي على �سكريات �سريعة االمت�صا�ص و�أي�ض ًا يعالج نق�ص
احلديد والوقاية من نق�ص الدم وميد اجل�سم بالطاقة
اهتمام الدولة بالرطب :

تويل دولة اإلإم��ارات العربية املتحدة وقيادتها الر�شيدة
اهتمام ًا كبري ًا ب�أ�شجار النخيل وذلك ملا ميثله الرطب من
44
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�أهمية كبرية حيث كان وم��ازال يعترب م�صدر ًا غذائي ًا مهم ًا
تعتمد عليه األأ�سر يف مائدتها وتعترب �أ�شجار النخيل نواة
احلياة يف بالدنا يف زمن األأج��داد حيث كانوا ي�ستخدمونها
يف بناء بيوتهم و�صناعة �أدواتهم وكانت م�صدر قوت يومهم

اإلمارات

فلهذا ال�سبب نرى هذا التوجه واالهتمام الكبري ففي كل عام
ت�شهد دولتنا مهرجانات خم�ص�صة للرطب وذلك لت�شجيع
�أ�صحاب املزارع على اإلإكثار من زراعة �أ�شجار النخيل ونذكر
لكم هنا بع�ض املهرجانات التي تقام �سنوي ًا يف دولة اإلإمارات
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رطب الخالص :

وهــو يعتبر من أجــود األنــواع

ال ولــكــنــه متأخر
واألكــثــر إقــبــا ً
النضج

رطب النغال :

يتم إنتاجه في مــزارع دولتنا

المحلية في العين

العربية املتحدة :
مهرجان ليوا للرطب :

يف م��دي�ن��ة ل �ي��وا يف ب��واب��ة � �ص �ح��راء ال��رب��ع اخل� ��ايل تقع
منطقة ال�ظ�ف��رة يف �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي ح�ي��ث ي �ق��ام مهرجان
الرطب ال�سنوي برعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير ديوان الرئا�سة ويتم تنظيم
املهرجان بقيادة وتنظيم من جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية يف �إم��ارة �أبوظبي ويهدف املهرجان �إىل
املحافظة على تراث دولتنا واالهتمام بالرطب والنخيل كرمز
ألأ�صالة ما�ضينا وخري حلا�ضرنا فهذا ما كان يريده منا املغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل .
مهرجان الذيد للرطب :

يتم تنظيم مهرجان الذيد للرطب حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان حفظه اهلل ورعاه وبدعم
وتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي  ،يعد تنظيم مهرجان الذيد للرطب من �أهم
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و�أبرز املبادرات اجلميلة يف الدولة ويتم فيه تقدمي املعلومات
واإلإر�شادات التي يجب على املزارعني االقتداء بها واملحافظة
على النخيل والرطب وتعزيز مكانتهم ويتم يف املهرجان تبادل
املعلومات واخل�ربرات واحلفاظ على موروثنا الثقايف وتوجد
م�سابقة خا�صة للن�ساء يف
امل �ه��رج��ان وه ��ي م�سابقة
�أج � �م� ��ل خم� ��راف� ��ة رط ��ب
وي�ضم امل�ه��رج��ان العديد
من امل�سابقات املختلفة.
مـ ــهـ ــرجـ ــان لـ ــيـ ــوا عــجــمــان

للرطب :

ت �� �س �ت �� �ض �ي��ف �إم� � � ��ارة
عجمان فعاليات مهرجان
ليوا للرطب والع�سل حتت
رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حميد ب��ن را� �ش��د النعيمي
ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم

اإلمارات
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رطب السكري :

يـــتـــم إنـ ــتـ ــاجـ ــه ف ـ ــي مــديــنــة

أبوظبي ومدينة دبي ويتميز

رطب السكري بلونه وبمذاقه

الطيب

رطب الخنيزي :

يتميز بلونه األحــمــر وشكله

الملفت

عجمان  ،يتم تنظيم املهرجان من قبل دائرة التنمية وال�سياحة باملعلومات واالحتفاء بالعادات والتقاليد العريقة و�إقامة
يف اإلإمارة ويهدف املهرجان �إىل تعزيز مكانة �إمارة عجمان يف حما�ضرات وندوات تثقيفية للمزارعني.
جمال ال�سياحة واملعار�ض وكذلك تر�سيخ مكانة النخيل كرمز
للرتاث اإلإماراتي األأ�صيل ودعم املزارعني وتثقيفهم وتزويدهم
�إح�صائيات عن �أ�شجار النخيل يف دولة اإلإمارات العربية
املتحدة :
بلغ العدد الفعلي ألأ�شجار النخيل يف الدولة �أكرث من 42
مليون �شجرة نخيل وفق ًا آلآخر �إح�صائية منها  33مليون ًا يف
�إمارة �أبوظبي وحدها وتنتج �أ�شجار النخيل يف اإلإمارات �أكرث
من  73نوع ًا من �أجود �أنواع التمور يف العامل.
وك��ان��ت اإلإم� ��ارات ق��د دخ�ل��ت مو�سوعة غيني�س ل�أل�أرق��ام
القيا�سية ك�أول دولة يف العامل يف �أعداد �شجر نخيل التمر وذلك
يف عام  2009وقدرت عدد �أ�شجار النخيل يف الدولة حينذاك
ب�أكرث من  40مليون نخلة.
وتعترب اإلإم ��ارات الدولة األأوىل على م�ستوى العامل التي
تدخل املو�سوعة ،حيث ج��رت ال�ع��ادة �أن يح�صل األأف ��راد �أو
امل�ؤ�س�سات على �شهادة املو�سوعة للجهود التي قاموا بها يف
خمتلف احلقول.
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األمثال اإلمارات َّية:
صورة المرأ ِة في
ِ
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عائشة علي الغيص

الفوا�صل؛ ا َّلذي ُ
ال�سام ِع،
ومتاثل
ال�سج ِع
ِ
ِ
يرتك األأث َر يف ِ
نف�س َّ
على َّ
ويجعل ُه ينحف ُر يف ذاكرت ِه تلقائي ًا  ،فاملث ُل غالب ًا ما يكونُ مزيج ًا
أهمية األمثال الشعب َّية في الثقافة:
األأم�ث� ُ
�ال َّ
ٌ
�سن التَّعب ِري.
ال�شعب َّي ُة ل��و ٌن
زجت مع بالغ ِة ال َّل ِ
أدب من احلكم ِة والتَّجرب ِة ُم ْ
طريف وجمي ٌل م��نْ �أل � ِ
�وان األ ِ
فظ ُ
وح ِ
أمثال َّ
َّ
ال�شعب َّي ِة
ال�شعبي ،ل� ُه مميزات ُه الكثري ُة املحبب ُة للمجتم ِع اإلإم��ارات��ي
وجتد ُر اإلإ�شار ُة �أي�ض ًا �إىل �أ َّننا من خالل األ ِ
وللنفو�س الب�شر َّي ِة  ،ومنْ
ِ
�ون
واج� ِب�ن��ا جت ��ا َه ه��ذا ال � َّل� ِ
اجل �م �ي� ِ�ل �أنْ ال ُن �غ�رير من
م �ع��امل � ِه ��ش�ي�ئ� ًا ،ح �ي��ثُ �إنَّ
األأم� �ث � َ
�ال ال���َّ�ش�ع�ب� َّي� َة ُتعترب
�راث األأج��دا ِد
لنقل ت� ِ
بواب ًة ِ
وث� �ق ��اف� � ِت� �ه ��م ُ
وخ�ل�ا�� �ص� � ِة
حكم ِتهم لألأحفاد.
ومم� � ��ا � � �س� ��اع� � َ�د ع�ل��ى
انت�شا ِر ه��ذا ال�ف� ِ�ن األأدب��ي
وخ� �ل ��ود ِه :ق���ص� ُر ج�م�ل� ِه ،
و�سهول ُة لفظ ِه  ،واعتماد ِه
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َ
تقدم احل�ضار ِة وحتَّى
ن�ستطي ُع �أنْ
نعرف م��دى ِ
أدوات
العي�ش �أو � ٍ
معرف ِة ما كانَ لديها من ِ
�سبل ِ
ت�ستخدمها يف حياتها اليوم َّية ،فاملث ُل ُيعترب
تعك�س ثقاف َة ِّ
�شعب منَ ال�شعوب.
كل ٍ
مر�آ ًة ُ
وباالنتقال �إىل ال َّثقافة العرب َّية جند
�أنَّ األ َ
أمثال َّ
كانت حا�ضر ًة
ال�شعب َّي َة العرب َّي َة ْ
وبقو ٍة يف ال َّثقاف ِة العرب َّي ِة على م ِّر ع�صورها
تاب �إىل جمع
األأم ُر ا َّلذي دف َع عدد ًا من ال ُك ِ
ؤلفات خوف ًا من �ضياعها،
أمثال يف م� ٍ
هذه األ ِ
َّ
كتاب
ولعل �أ�شه َر ِ
كتب األ ِ
أمثال القدمي ِةُ :
العرب للزخم�شري،
أمثال ِ
امل�ستق�صى يف � ِ
أمثال للميداين.
وكتاب جمم ِع األ ِ
ُ
صورة المرأة في األمثال الشعبية

اإلمارتية:

كانت امل��ر�أ ُة َ
ن�صف املجتم ِع وبذر َة
ملَّا ْ
ت�ق��دم� ِه ك��ان� ْ�ت ح��ا��ض��ر ًة ب �ق��و ٍة يف ال َّثقافة
َّ
وال�س ِري
ال�شعب َّية ،عرب الفلكلو ِر
ِ
واحلكايات ِّ
َّ
ال�شعب َّية.
وي�ه� ُ
�دف ه��ذا امل�ق� ُ
الك�شف عن
�ال �إىل
ِ
أمثال َّ
ال�شعب َّي ِة اإلإماراتية
�صور ِة املر�أ ِة يف األ ِ
 ،و تنب ُع �أهمي ُة هذا املو�ضو ِع من قيم ِة
ب�شكل
�ال املتجذر ِة يف ال َّثقافة
ٍ
األأم �ث� ِ
عام وال َّثقاف ِة اإلإمارات َّية خا�ص ًة َ
وذلك
ٍ
ألأهميتها يف ال� َّرَّترب �ي � ِة ،وا�ستخدامها
بكرث ٍة ِيف احليا ِة اليوم َّي ِة.
ال�صو ِر ا َّلتي قدمتْها األ ُ
أمثال َّ
ال�شعب َّي ِة
فما �أب��ر ُز ُّ
اإلإمارات َّي ِة عن املر�أ ِة ؟
ْ
ُ
تقوم ب ِه يف
تختلف �صور ُة املر�أ ِة
وهل
ِ
باختالف ال َّدو ِر ا َّلذي ُ
اختالف �س ِّنها ؟
املجتم ِع و
ِ
الزم املر�أ َة ،وتنطبقُ على جمي ِع ال ِّن�سا ِء
�أهي �صور ٌة منط َّي ٌة ُت ُ
االختالفات القائم ِة بينهنَّ �أم تختلف ال�صور
بغ�ض ال َّنظر عن
ِ

باختالف دور املر�أة و �سنها ؟
 و ما هي دالالتُ هذه ال�صور ِة وانعكا�سا ُتها على واق ِعاملر�أ ِة يف األأ�سر ِة واملجتم ِع؟
ُ
العر�ض ا َّلذي
خالل هذا
وهذا ما
�سنحاول مقاربت ُه من ِ
ِ
�ال َّ
ال�شعب َّي ِة ،وا َّل ��ذي يعتم ُد
يبحثُ يف �صورة امل ��ر�أ ِة يف األأم�ث� ِ
ا�ستنطاق ما تقول ُه هذه
امل�ضمون ،وي�سعى �إىل
حتليل
ِ
ِ
منهجي َة ِ
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األ ُ
بخ�صو�ص املر�أ ِة ،وما ت�سكتُ عنه �أي�ض ًا.
أمثال
ِ
أمثال
أنتج عن املر�أ ِة يف جمال األ ِ
.وجتد ُر اإلإ�شار ُة �إىل �أنَّ ما � َ
َّ
ال�شعب َّي ِة ُي�شكل ر�صيد ًا هائ ًال ال ُمُيكن ح�صره ،وقد �سعينا
أمثال ا َّلتي اعتمدنا عليها يف
جاهدينَ �إىل تو�سي ِع وتنوي ِع م ِنت األ ِ
تق�سيم األأمثال ا َّلتي تع ُرب عن �صورة
هذه املحاولةُ ،ومُيكننا
ُ
املر�أة �إىل األأق�سام التالية:
صورة المرأة المتذمرة الناكرة للجميل:

ويف جمال ح�سن اختيار الزوجة و جتنب الزوجة الناكرة
للجميل املتذمرة الكثرية ال�شكوى يحذر املثل من ذلك بقوله
 « .1تاكل عند ريلها و تدعي ملطلقها «
«تاك ْل ِع ْند ال َّر ِيل وتِدِّ عي َ
للمط ِّلق»
و ي�أتي املثل ب�صيغة �أخرىِ :
ال� � � َّر ِي � ��ل :ال � � �زَّوج.
تِدِّ عي:
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ت َْد ُعو له باخل ِري.
زوجها ،ولك َّنها
املعنى احلريف للمثل �أنَّ املر�أة ت�أك ُل من ِ
بيت ِ
تدعو مِلِ ُط ِّلقها باخل ِري؛ مبعنى �أنَّ هناك �أ�شخا�ص ًا يتمتَّعون
َ
ن�س ُبو َنه
أنا�س �آخرين ،ولك َّنهم ُينكرونَ
اجلميل و َي ِ
باخلري ب�سبب � ٍ
�إىل غريهم؛ فيكونونَ قد �أ�ساءوا �إليهم.
وي�صف ُ
ُ
عدد منَ ال َّن�ساءِ،
املثل �صف ًة قد تكونُ موجود ًة َ
عند ٍ
قدم لها
فمن عاد ِة ال ِّن�ساء ُن ِ
كران اجلميل ،فتج ُد �أنَّ املر�أ َة قد ُي ُ
عند � ِأول تق�ص ٍري من ُه ُ
تقول لهُ :ما ر�أيتُ خري ًا
زوجها الكث َريَّ ،ثم َ
ال�شهري ِة على هذا َّ
منك ْ
َ
قط ،ومنَ األأمثل ِة التَّاريخ َّية َّ
عند
الطب ِع َ
ملوك بني العباد يف األأندل�س وزوجته
ال ِّن�ساء ق�ص ُة
ِ
آخر ِ
املعتمد � ِ
اعتماد.
ُي ُ
و�صف امل��ر�أ ِة ناكرة اجلميل اجلاحدة
قال هذا املث ُل يف ِ
َ
اجلميل �أو من ال ُيرجى منها اخلري.
للمعروف التي ُتنك ُر
املواقف ا َّلتي َتت َِّ�ص ُف ب ُن ْك َران اجلميل� ،أو يف من
م�ضر ُبه يف
ِ
َي ْن ِ�س ُب الف�ضل لغريه.
( .2تقو ّلك هات ولو في السجن بات)

و ُي ُ
بع�ض ال َّن�ساء
قال هذا املث ُل يف ِ
و�صف طبائ ِع ِ
حيثُ ُت ُ
زوجها ما ال ُيطيقُ منَ اإلإنفاق� ،إىل
كلف َ
�سبيل �أنْ
درج� ِة حم ِله على املخاطر ِة بنف�سه يف ِ
ليذم هذا
لبي طلباتها و رغبا ِتها ،وج��ا َء املث ُل َّ
ُي َ
ال�سلوك وينف َر منه.
ُّ
ويف مكانة املر�أة التي تنجب و لها �أوالد:
تعك�س األأمثال �أي�ض ًا �صورة للمر�أة الولود
والتي تنجب ومن ذلك
 ( .1زينة الحرمة نسلها وزينة النخل حملها)

يف ال َّلهج ِة العام َّي ِة( :زي�ن��ة احل��رم��ة) الزّين ُة
هي ما تتحلى ب ِه املر�أ ُة ُوحُت ّ�سنُ ب ِه مظه َرها ،ويف
الفعل ز َّينَ  ،والزِّ ينة
الف�صح ِة :زين ٌة هي م�صد ُر ِ
ا�س ٌم جام ٌع ِّ
ُ
خالف
لكل ما ُيتَزَ َّين به ،ال� َّز ْي��نُ :
َّ
ال�ش ْنْي.
يف العام َّي ِة( :احل��رم��ة) كلم ٌة ُي�شا ُر بها
كانت زوج � ًة �أو ابن ًة
للمر�أ ِة
�ام �سواء ْ
ٍ
ب�شكل ع� ٍ
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«ح� َر ُم
�أو �أخت ًا .ويف الف�صحى :هي كلم ٌة �أ�ص ُلها من؛ ُ
ال � َّرج� ِ�ل :عيا ُله ون���س��ا�ؤه وم��ا َي� ْ�ح��مِ ��ي ،وه��ي ا َمل �ح��ار ُِم،
حَم � َر ٌم :
وحَم ُرمة َ ْ
حَم َر َم ٌة َ ْ
وواحد ُتها َ ْ
حَم ُرمة ،و َر ِح � ٌم َ ْ
َ
ها،وح ْر َم ُة الرجل ُ :ح َر ُم ُه و�أهله».
حُم َّر ٌم تَزْ ُ
ويج ُ
َُ
املثل� :أ َّنه كما �أنَّ ال َّنخل يتجم ُل حمم ًال بثمار ِه،
ومعنى ِ
ف�إنَّ � َ
أجمل ما يف املر�أ ِة ن�س ُبها األأ�صيل  .و َي�ضرب املث ُل يف
�سل ِّ
االهتمام ب ِه ،واملحافظ ِة
يب و�ضرور ِة
الط ِ
�أهمي ِة ال َّن ِ
ِ
أن�ساب
عليه ألأ َّنه �أه ُّم ما تتزينُ ب ِه املر�أ ِة ،وفي ِه �إ�شاد ٌة باأل ِ
َّ
الطيب ِة العريق ِة.
�صحي ٌح �أنَّ َ
املثل جميل األألفاظ واملعاين ،ويت�ضمنُ
�أي�ض ًا ت�شبيه ًا لطيف ًا حيث �إ َّن��ه ُي�شبه امل��ر�أ َة َّ
بال�شجر ِة
املثمر ِة ،ولك َّنه يف نف�س الوقت مث ٌل جار ٌح للن�ساء ا َّللواتي
أطفال فهو ُ
يقول �أنَّ املر�أ َة ا َّلتي ال
إجناب األ ِ
ال ي�ستطعنَّ � َ
تنجب األأوالد ال فائد َة منها فهي مث ُل َّ
ال�شجرة ا َّلتي ال
ُ
ُتثم ُر.
 ( .2فديت من أمه في البيت)

ل�سان ال َّرجل ب�أ َّنه يفتدي اب َنه ا َّلذي
ي�أتي املث ُل على ِ
البيت.
�أ ُّمه يف ِ
وج�سدها لنْ تنال ُه إلإجنا ِبها للبنني .
ل�شخ�صها
احلب والو َّد
ِ
ِ
َّ
�ضرب املث ُل للمر�أ ِة ا َّلتي لديها �أطفال ،ويدعوها
و ُي ُ
َ
َّ
زوجها
لدى
ة
�
أ
املر
ة
مكان
�
على
أكيد
�
ت
ال
يف
املثل:
وم�ضرب
أنَّ
ِ
ِ
ِ
املكوث يف بي ِتها والتزام ِه
�إىل
واحلر�ص على تربي ِة �أبنا ِئها؛ ألأنَّ
ِ
ِ
ولدها.
أجل ِ
مبح َبتها ل ُه ولي�س منْ � ِ
َ
زوجها.
نظر ِ
ذلك يزي ُد من قيم ِتها وقيم ِة �أطفا ِلها يف ِ
أمثال ال َّنادر ِة ا َّلتي تنظ ُر �إىل الزَّوج ِة لكو ِّنها
واملث ُل هنا منَ األ ِ
�الام على
زوج � ًة فقط .ولها مكانتُها العالي ِة ا َّلتي ح َّثنا اإلإ��س ُ
 ( .3اللي أمه في الدار قرصة حار )
أطفال �أو كرث ِة ال ُّذكو ِر
أل
ا
إجناب
�
ع
مبو�ضو
ها
ربط
ها
حفظ
دونَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املتنعم واملتمت ِع مبنْ يخد ُمه بوجو ِد �أبوي ِه �أو
�ضرب يف
و ُي ُ
ِ
�أحدهما ،فهو ال يحرم من �شيءٍ و(قر�ص)  :يق�صدونَ بها يف ذر ِيتها.
ُ ُ
ُ
قر�ص» :تعني ٌ
رغيف جاهزٌ.
العي�ش،
رغيف ِ
و»قر�ص ُم ٌ
ٌ
 .1و أيضا المثل القائل ( عيالها سبعة و بيتها مب لها)
و جت��در اإلإ��ش��ارة �إىل �أ َّن��ه هناك بع�ض األأم�ث��ال َّ
ال�شعب ّي ِة
ُ
ُ
َّ
البيت ،فعلى
يف
لك
مل
ا
و
ة
لط
ال�س
�صاحب
ل
ج
ر
ال
يبقى
ه
ن
�
أ
أي
�
ِ
ِ
ُ ُّ ِ
َّ
خالفت هذه النظرة اإلإيجابية للمر�أة الولود و من ذلك ما جاء
أوالد �إال �أ َّنها تظ ُّل ال
ر
ال
أجنبت �سبع َة � ٍ
غم من �أنَّ امل��ر�أ َة قد � ْ
ُّ ِ
يف التداوليات ال�شعبية على ل�سان قائل املثل :
َ
جل.
وال�سلط ُة يف ِ
البيت �سلط ُة ال َّر ِ
حقوق لها ُّ
و ُي�صو ُر املث ُل حال َة املجتمع ب�أن ال�سلطة يف يد الرجل حتَّى
 ( .1اللي ما يغليها جسدها ما يغليها ولدها )
ُ لو كانَ لها عيا ٌل ك ٌ
رث،
ؤكد على مكان ِة امل��ر�أ ِة ،فاملر�أ ُة ا َّلتي ال تنال
و ي�أتي املث ُل لي� َ
أو�صاف املر�أ ِة عك�ست الثقافة ال�شعبية �أو�صاف ًا
و يف ِ
بيان � ِ
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ويجب ال َّت�أك ُد على �أنَّ احليل َة واملك َر
خمتلفة للمر�أة الن�شيطة و الك�سولة و الذكية الفطنة و ال�ساذجة تعو ُد بالفائد ِة على اجلمي ِع،
ُ
وال َّدها َء لي�س حكر ًا على ال ِّن�سا ِء فقط ف ُيمكن �أن يلج�أ ال ِّرجال
ّعامل ت�أتي األأمثال التالية :
من حيثُ ال َت ِ
�إىل َ
واملعارك.
احلروب
ذلك ال �سيما يف حال ِة
ِ
ِ
َّوا�صل،
الم ِك ْر ِم ِك ْر ال ّنسا)
ويف ِ
أ�سا�س الت ِ
الرجال و َ
حيلة ّ
و�صف دو ِر امل��ر�أ ِة يف املجتم ِع و �أ َّنها � ُ
( .1الحيله ِ
ُ
يقول املث ُل َّ
عبي اإلإماراتي:
�الاحم� ُه منَ
ُي�صو ُر املث ُل امل ��ر�أ َة ب�أ َّنها م��اك��ر ٌة ،وي�ستم ُد م َ
ال�ش ُ
ال�شعب َّي ِة واملوروث َّ
احلكايات َّ
ال�شفاهي املُتداول؛ ا َّلذي ي�ستويل
ِ
ُ
الكيد
العقل اجلمعي
على
دات)
مقربات
الحريم
( .1
مبع ْ
ويهدف املثل �إىل � ِ
إل�صاق �صف ِة ِ
ِ
ّ
ْ
ّ
يجب �أنْ ُي َ
حذر منه،
و ي�أتي املثل ب�صيغة �أخ��رى « احل��رمي مق ّربات البعيد ،
بال ِّن�ساء و ت�صويرهنَّ على �أنهنَّ كائنٌ ُ
واحلقيق ُة �أنَّ احليل َة واملك َر كالهما من
اخت�صا�ص ال ِّن�ساء يف ومب ّعدات القريب :
ِ
أغلب  ،لي�س ألأنهنَّ فقط من ُ
(احل��رمي)ٌ :
يفعل َ
ذلك ،ولكنْ ألأنَّ املر�أ َة ُتو ّلد
لفظ ُي�ستعم ُل كثري ًا يف العام َّي ِة للدالل ِة على
األ ِ
من �ضع ِفها قو ًة عندما ت ُ
َ�ستغل
و�صف عالقتهنَّ
ِ
طاقات ال َّدها ِء ا َّلتي لديها لتُداف َع ال ِّن�ساء خ�صو�ص ًا املتزوجات ،واملث ُل ُيقال يف ِ
نف�سها و ِل َ
تفر�ض وجودها.
أهل الزَّوج حتديد ًا.
عن ِ
ب� ِ
وهنا الب � َّد لنا م��ن اإلإ� �ش��ارة �إىل �أنَّ امل�ك� َر واحليل َة لي�س
�أي �أن الن�ساء هن من يقربن النا�س بع�ضهم ببع�ض  ،حتى
فعل َّ
ال�شر �أو ُت�صاح ُبها ن َّي ٌة �سيئ ٌة كما �أنهن يقربن من يكون بعيد ًا عن العائلة مكان ًا و ن�سب ًا  ،فيتزوج
بال�ضرور ِة �أنْ تكونَ يف ِ
ا�س ،فقد ُت�ستخدم احليل ُة واملك ُر يف �أمو ٍر جيد ِة من تلك العائلة  ،فيكون هذا البعيد قريب ًا و ن�سيب ًا لتلك العائلة
يفهما �أك ُرث ال َّن ِ
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واختلطت الدماء بني القبائل و �أفراد املجتمع
ف�أ�صبحوا �أقارب و �أ�صهار .
و ي�ضرب املثل يف ف�ضل الن�ساء يف تقارب
ال�ن��ا���س و اخ�ت�الاط�ه��م و ب��ال�ت��ايل وحدتهم
وتكاتفهم .
مل تغفل األأمثال ال�شعبية عن �سلوك املر�أة
ون�شاطها يف احلياة األأ�سـرية ،بـل تتبعتـه
واعتربته �سبب ًا يف اخلري �أو �سبب ًا يف ال�شر،
على زوجها و�أ�سرتها ،يقول املثل:
 ( .1اللي ما تعرف تولع الشرارة يلستها

في البيت خسارة)

و �أقرب األأقربني �إليها  .كذلك ف�إن الن�ساء �أي�ض ًا يكنّ �سبب ًا يف
التباعد بني األأقرباء  ،فكم من امر�أة رف�ضت الزواج من قريبها
فتغلظت القلوب و تنافر األأهل ف�صار بينهم البعد و اجلفاء و
ي�ضرب املثل يف �أهمية دور الن�ساء ال�سلبي و اإلإيجابي يف احلياة
املجتمعية
العالقات بني
أ�سا�س
ِ
ومعنى ِ
املثل و م�ضر ِبه� :أنَّ ال ِّن�ساء هنَّ � ُ
أهل َ
داخل العائل ِة ،خ�صو�ص ًا الزَّوجات ،ف�إنهنَّ ُي�ساهمنَّ يف
األ ِ
تباعدها.
تقارب
العالقات ب َني �أفرا ِد العائل ِة �أو ِ
ِ
ِ
و يف نف�س املعنى ي�أتي املثل ال�شعبي « احل��رمي مقربات
الن�سب» �أي �أن امل�صاهرة و القرابة بني األأه��ايل و القبائل
املختلفة �سببها الن�ساء فلوال الن�ساء ما ح��دث ه��ذا ال��زواج

�أي �أنَّ املر�أ َة ا َّلتي ال ُحُت�سنُ �إيقا َد َّ
ال�شرار ِة
الط ِبخ و َّ
وهي كناي ٌة عن َّ
الطهي ،فتُع ُد جل�ستُها
�ضرب ُ
املثل يف احلثِّ على اختيا ِر
خ�سار ًة و ُي ُ
البيت املاهر ِة يف تدبري
املر�أ ِة الفطن ِة و�سيد ِة ِ
وتنظيف وغريها.
طهي
ٍ
�أمو ِر بي ِتها من ٍ
املثل يف ظاهره يحثُّ ال َّر َ
و�صحي ٌح �أنَّ َ
جل
َّواج من امل ��ر�أ ِة ا َّلتي ُ
الحُت�سنُ
�دم ال� �ز ِ
على ع� ِ
القيام ب�أمو ِر منز ِلها ،ولك َّنه يحتوي �أي�ض ًا على
َ
املنزل قبل
دعو ٍة
ِ
للبنات �إىل تعلُّ ِم �أمو ِر تدب ِري ِ
بلوغهنَّ �سن الزَّواج.

 ( .2إذا شفت العجينة في ايدها طلقها و ال تندم عليها)

املثل �أنَّ املر�أ َة ا َّلتي ال ُحُت�سنُ عجنَ العج ِني مما يجع ُله
معنى ِ
دم
زوجها �أنْ ُيطل َقها من ِ
يجب على ِ
يلت�صقُ بيديهاُ ،
دون ال َّن ِ
عليها.
القيام بجمي ِع
لي�س فقط عجنُ العج ِني بل
ُ
واملق�صو ُد هنا َ
أعمال املنزل َّي ِةُ ،
فاملثل يدعو ال َّر َ
تطليق زوج ِته ا َّلتي ال
األ ِ
جل �إىل ِ
ُحُت�سنُ تدب َري �أمو ِر بي ِتها.
يحتويان على
ال�سابق
ومن
ِ
ِ
املالحظ �أنَّ هذا املثل واملثل َّ
الكث ِري منَ الن�صائح و التوجيه �إىل ح�سن اختيار الزوجة و �أنْ
تكونَ ماهرةً يف جميعِ �ش�ؤونِ املنزلِ
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حكايا م�سافر
د  .حمد بن �صراي

�سفرة م�صر األأوىل

العامَل ّ
منذ �أن اجتاح وباء الكورونا َ
ال�سبل بال ّنا�س،
تقطعت ّ
وكادت تنهار منظومة ال�سفر العا َمَلي ،وبقي ال ّنا�س مرت ّددين بني
اإلإقدام واإلإحجام .و�أنا �أحدهم �إذ �أ ّنه منذ �آخر �سفرة يل يف
مطلع عام  2020مل �أغادر البلد ،وظللتُ كبق ّية ال ّنا�س مت�سرب ًال
ّ
وال�شك ،م�ؤثر ًا ال�سالمة يف اإلإقامة على ال�سفر
بلبا�س اخلوف
واحل��واط��ة .وب� ّ�ت �أحت ّ�نّين الفر�صة لك�سر هذا الطوق واخل��روج
م�سافر ًا م�صحوب ًا باإلإجراءات املطلوبة .مرت ّقب ًا حدث ًا ثقاف ّي ًا
حجتي لل�سفر وك�سر الطوق .وكان يل ما مت ّنيته �إذ
ع ّله يكون ّ
�أقيم يف م�صر معر�ض القاهرة الدويل للكتاب ،فتقدّمتُ بطلب
فوافقت �إدارة اجلامعة م�شكورة
املهم،
ْ
حل�ضور هذا املعر�ض ّ
�صديقنْي عزيز ْين من ّ
موظفي عمادة
على امل�شاركة برفقة
ْ
املكتبات اجلامع ّية ،وهما م�صطفى عمران ،وعبد الرحمن
الكندي .و ّمت لنا تدبري ال�سفر ،وترتيب ال�سكن .فكان انطالقنا
من مطار ال�شارقة الدويل �إىل القاهرة يف ظهر يوم األأربعاء 2
فرباير  .2022وبطبيعة احلال ف�إنّ طائرة العربية تكاد تندلع
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من كرثة امل�سافرين الذين وجلوها وهم خمف�ضي ر�ؤو�سهم،
تعلو �أفواههم الكمامات ،يتل ّم�سون كرا�سيهم.
و�صلنا القاهرة بحمد اهلل �ساملني ،وركبنا احلافلة من
الطائرة �إىل داخل املطار ،وكالعادة و�سط الزحام والتدافع
اخلفيف ،وال�س�ؤال عن التطعيمات والفحو�صات ودفع �أجرة
الت�أ�شرية  25دوالر ًا ،ختمنا اجل��وازات ،و�أخذنا حقائبنا �إىل
اخلارج ،وبعد انتظار جاءنا األأخ وليد يف �سيارته ف�أق ّلتْنا �إىل
فندق ( )Helnan Landmarkيف القاهرة اجلديدة .ويف
الطريق �إىل الفندق مررنا على حم ّل ل�شراء �شرائح هاتف ّية من
فودافون .و�أ ّما الفندق فهو من األأربعة جنوم ،ومن ُح�سن ّ
احلظ
حت�صلنا على جناح ،وهو ج ّيد ،ونظيف .وبعد �أن ا�ستق ّر
�أ ّننا ّ
علي الدكتور �سمري
بنا املقام ،و�أخذنا ق�سط ًا من الراحة ،م ّر ّ
عزّت ،وهو �صديق عزيز �أ�شرفتُ عليه يف �أطروحته للدكتوراه.
و�أخذنا احلديث املاتع معه م�آخذ كثرية ،وبعد انق�ضاء وقت
زيارة الدكتور �سمري ،خرجنا مع وليد للتجوال وتناول الع�شاء.
ويف �صباح يوم اخلمي�س تناولنا طعام اإلإفطار ،املحدود
وغري املتن ّوع ،وغري اجل ّيد �أي�ض ًا ،يف مطعم الفندقّ ،ثم غادرنا
مع وليد �إىل مركز املعار�ض ال��دويل يف القاهرة اجلديدة.
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ونزلنا ثالثتنا يف وقت �سبق وقت افتتاح �أبواب املعر�ض ،وقد
حت�صل لنا م�صطفى على تذاكر الدخول ،ويف متام ال�ساعة
ّ
العا�شرة اندفع كثريون نحو ب ّوابات املعر�ض ،وك ّل واحد منهم
ي�أخذ بكتف اآلآخ��ر حتى وجلنا تلك األأب ��واب امل�شرعة ذات
املم ّرات املمغنطة ،مع �أ�صوات رجال األأمن الزاعقة ،واملن ّبهة
للجمهور ،وال تكاد جتد �أحد ًا ي�ضع كمامة على وجهه ،و�أ�صبحنا
نحن الثالثة يف منظر غريب .وزادت برودة اجلو من تد ّثرنا
مق�سم لثالث قاعات كبار،
خوف ًا من �ش ّدة ال�ربرد .واملعر�ض ّ
ت�ضم األأوىل منها دُور ال ّن�شر امل�صر ّية ،والثانية والثالثة دُور
ّ
العر�ض العربية واألأجنب ّية.
وما �أكرث الكتب ،وما �أروع املعرو�ض منها ،وهي معرو�ضة
ب�شكل ج ّيد يتيح للقارئ ّ
االطالع عليها ،وتقليب �صفحات الكتب.
ووجدنا كثري ًا من اإلإ�صدارات احلديثة ،منها ما �أ�صدرتْه دار
عني من م�صادر يف التاريخ القدمي .ودارت حوارات بيننا وبني
بع�ض م�س�ؤويل دُور ال ّن�شر ،وكيف ّية التعاون معهم يف عمادة
املكتبات .ويف املعر�ض التقينا باألأخ العزيز الدكتور عبد العزيز
امل�س ّلم يف جناح معهد ال�شارقة للرتاث ،والدكتور م ّني بو نعامة.
ومن املالحظ �أنّ اجلمهور امل�صري مقبل على املعر�ض باهتمام
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وحر�ص ورغبة يف ّ
للغداء يف مطعم ق�صر الكبابجي على ��ش��ارع الت�سعني يف
االطالع و�شراء الكتب.
وبعد انق�ضاء ثالث �ساعات خرجنا من املعر�ض ،واجتهنا القاهرة اجلديدة .وهو من املطاعم املزدحمة بالزبائن ،وله
تخ�ص�ص وا��ض��ح يف ال���ش��واء .و�أخ��ذن��ا
ّ
كرا�سينا يف �إحدى زوايا املطعم .وهناك
انغم�سنا بك ّل ّيتنا يف األأكل اللذيذ املتن ّوع،
وما تو ّقفنا �إال بعدما اتخ ّنا بطوننا .ثم
ع��دن��ا �إىل ال�ف�ن��دق ل�ل��راح��ة وال���ص�الاة،
حي احل�سني
وعزمنا بعدها للذهاب �إىل ّ
ال�شهري .وهو من �أقدم األأ�سواق ال�شعبية
ّ
املكتظة باملا ّرة والزائرين واملت�س ّكعني.
وكالعادة يكون الزائر عر�ضة للمناداة
ولفت االنتباه من ِقبل البائعني الذين
ك��ان��وا ي�ل� ّ�ح��ون ل��درج��ة ت�ضايق ال��زائ��ر.
وكنت �أب�ح��ث ع��ن �شيء حم � ّدد �إال �أ ّن��ه
نفد من ال�سوق منذ م ّدة ،واملوجود منه
مغ�شو�ش بطبيعة احل ��ال كما �أخ�ربرين
بذلك �أحدهم .وبال ّ
�شك ف�إنّ التجوال يف
حي احل�سني يغو�ص بالزائر �إىل املا�ضي
ّ
ّ
العتيق ،وال ميل من النظر �إىل العمائر
اإلإ�سالم ّية الرائعة املحيطة باملكانّ .ثم
رجعنا �إىل الفندق ،ويف طريق عودتنا
م��ررن��ا مبطعم على ال�ن�ي��ل ،مل نتم ّكن
�إال م��ن ��ش��رب ��ش��ورب��ة ال�ع��د���س وبع�ض
ال�سلطات ألأنّ غداء اليوم ما يزال ّ
يغطي
على معدتنا .ث��م ال�ع��ودة �إىل الفندق،
56

munrakae

العدد - 2022/ 09 - 544 :مجلة بلدية رأس الخيمة

واالنغما�س يف الفرا�ش يف ظ ّل ذلك اجلو البارد.
و�أ�صبحنا يف اليوم التايل على ج ّو عا�صف ،ممطر ،و�شديد
الربودة �إال �أنّ ذلك مل ي�ستمر طوي ًال مما �أتاح لنا زيارة �أهرامات
اجليزة التي مل ي�سبق لعبد الرحمن زيارتها من قبل .وحني
و�صلنا �إىل هناك وجدنا العجب العجاب ،وجدنا �سي ًال عظيم ًا
من الب�شر يتدافعون من ك ّل حدب و�صوب ك�أ ّنهم �إىل ُن�صب
ربع ك ّل
يوف�ضون .وحينها تعلو األأ�صوات ،وتتعاىل الزعقات ويت ّ
واحد من �أ�صحاب البغال واخليول واجلمال لتقدمي خدماتهم،
مبع�سول الل�سان ،وبحر�ص �شديد على جذب الزائرين .وفع ًال
اتفق م�صطفى مع �أحدهم الذي مت ّكن من �شراء تذاكر لنا،
اخل�ضم املتالطم من
و�أدخ�ل�ن��ا يف مل��ح الب�صر �ضمن ذل��ك
ّ
الب�شر ،و�أركبنا احلنطور ثم التقط لنا بع�ض ال�صور م ّدعي ًا
احلرف ّية واإلإتقان  ،واتفق معه م�صطفى على �أن ي�أخذونا
فيها ِ
يف جولة حول األأهرامات على ظهر احلنطور .وكانت من �أ�سوء
اللحظات التي عانيتُها يف جوالتي و�أ�سفاري �إذ ّ
خ�ضنا احل�صان
يغرّي �أمعاءنا و�أكبادنا من �أماكنها بل ّ
ّ
تقطع �صوتنا
خ�ض ًا كاد ّ
ّ
حني نتح ّدث .وي�سرع بنا احل�صان وك�أ ّننا يف �سباق عربات
روماين .والتقطنا هناك بع�ض ال�صور ،وعدنا ي�سرع بنا ح�صان
عربتنا الذي دخل يف �سباق مع �إحدى حافالت ال�سياحة .وواهلل
ما كدنا ن�صل �إال بعد �أن ّ
تقطعت �أ�صواتنا و�أخذ م ّنا اإلإرهاق
ك ّل م�أخذ .فكانت جتربة قا�سية ال �أعادها اهلل .وما كدنا نرجع
بتفح�ص بطني وك� ّأيّن �أعيد ك ّل جزء منه �إىل مكانه.
حتى بد�أت ّ
ومل تعد �أج ��زاء بطني �إىل �أماكنها �إال بعد �أن مألأتها
مب�شويات ق�صر الكبابجي ،ثم ذهبنا لفح�ص الكورونا يف �أحد
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املختربات القريبة ،وق�ضينا فيه وقت ًا طوي ًال ّ ً
مماّل بني �أخذ
ور ّد حتى فح�صنا ذلك الفح�ص العجيب الغريب الذي �أدمع
عيوننا ،وكاد يقتلع �أدمغتنا .ويف �أحد �شوارع القاهرة املزدحمة
ا�شرتينا بع�ض املوز وال�سنطرة ،وهنا �أو ّد القول ب�أ ّنه مهما قيل
عن طرق الزراعة امل�صر ّية �إال �أنّ الزائر يجد ك ّل �شيء من
�إنتاج �أر�ض م�صر ،وهي حقيقة مل �أجدها يف عدد من البلدان
التي زر ُتهاّ .ثم ذهبنا ّ
للتم�شي يف كايرو في�ستيفال �سيتي ،وهو
مول عظيم وجدناه ّ
يكتظ بالزائرين من ك ّل األأعمار واألأجنا�س،
وهنا مالحظة �أن ّبه عليها القارئ ب�أنّ َمن ميألأ مثل هذه املوالت
حي احل�سني وغريه من
واملراكز هم غري �أولئك ال�ساكنني يف ّ
األأحياء امل�شابهة �إذ �أنّ لك ّل منها طبيعته و�شكله وو�ضع �أهله
امل ��ا ّدي .وحينها بلغ مني اجلهد مبلغه فما ك��ان م ّني �إال �أن
اعتذرت عن الزمالء يف عدم موا�صلة اجلولة معهم ،ف�آويت
�إىل فرا�شي ال �ألوي على �شيء.
ويف �صباح ي��وم ال�سبت ،وبعد �أن تناولنا اإلإف�ط��ار ذهبنا
لق�ضاء الوقت يف مول داون تاون القريب من الفندق ،وهو زاخر
ّ
باملحاّلت العامل ّية ،واملنتجات الراقية ،وك ّنا ّ
نتم�شى متهادين ال
هدف �سوى تق�ضية الوقت حتى ال�ساعة � 11.15صباح ًا عدنا �إىل
الفندق لرتتيب �أغرا�ضنا وتوظيب حقائبنا ا�ستعداد ًا للرحيل.
وو�صلنا املطار وو ّدعنا م�صطفى الذي بقي يف م�صر ليومني
�آخ��ري��ن .والحظت االكتظاظ يف الطوابري قبل ال��دخ��ول �إىل
الطائرة ويف احلافالت .ومل نكد ن�ضع �أج�سامنا على مقاعد
ّ
املكتظة �أي�ض ًا �إال وتن ّف�سنا ال�صعداء حتى و�صلنا �إىل
الطائرة
ال�شارقة.
57

اإلمارات

العدد - 2022/ 09 - 544 :مجلة بلدية رأس الخيمة

محطات ( )4
عبدالعزيز كرم البلوشي

اتفاقية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح ( سي وورلد أبوظبي )

�أعلنت «�إميريج» امل�شروع امل�شرتك بني �شركتي �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل «م�صدر» ،و«�إي دي �إف» ،عن توقيع اتفاقية مع �شركة
«مريال» ،املط ّور الرائد للوجهات يف �أبوظبي ،لتطوير م�شروع للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية يف موقع م�شروع «�سي وورلد �أبوظبي»،
الذي يتم ت�شييده حالي ًا يف جزيرة يا�س.
و�سيتم تركيب �ألواح الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية على �سطح مبنى م�شروع احلياة البحرية ال�ضخم يف جزيرة يا�س بقدرة
�إنتاجية ت�صل �إىل  8.2ميجاواط ،وي�شمل ذلك املبنى الرئي�سي للم�شروع ،و�ستقوم «�إميريج» بتطوير م�شروع متكامل يت�ضمن
عمليات الت�صميم وامل�شرتيات والبناء ،باإلإ�ضافة �إىل توفري خدمات الت�شغيل وال�صيانة.
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اإلمارات

(إيروس( توقع اتفاقية شراكة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع ( جونسون كونترولز)

�أعلنت �إيرو�س (� ،)Erosإحدى �شركات التجزئة الرائدة يف دولة اإلإم��ارات العربية املتحدة ،عن توقيع اتفاقية مع �شركة
«جون�سون كونرتولز �إنرتنا�شونال ذ.م.م “( ،)Johnson Controls International L.L.Cلتوزيع مكيفات يورك املنزلية عرب
�سوق التجزئة يف الدولة.
وت�أتي هذه اخلطوة يف ظل التوقعات بنمو �سوق مكيفات الهواء يف اإلإمارات العربية املتحدة مبعدل منو �سنوي مركب ي�صل �إىل
 6.1٪بحلول نهاية عام  .2022مبوجب هذه ال�شراكة� ،ستتمكن �شركة «�إيرو�س» من بيع مكيفات يورك املنزلية يف �سوق التجزئة
وتقدمي خدمة ما بعد البيع لـتعزيز ح�ضور عالمة يورك التجارية يف املنطقة.

اإلمارات تطلق حوافز جديدة الستقطاب  300شركة رقمية عالمية

�أطلقت دولة اإلإم��ارات ،مبادرة اجليل الثاين من اال�ستثمارات األأجنبية املبا�شرة ال�ستقطاب  300من �أف�ضل ال�شركات
املتخ�ص�صة يف القطاعات وال�صناعات امل�ستقبلية وب�صفة خا�صة الرقمية على م�ستوى العامل خالل �ستة �إىل � 12شهر ًا .
و�أو�ضح معايل ثاين الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية يف م�ؤمتر �صحايف يف دبي � ،أن  7كيانات ت�شارك يف املبادرة ،وهي
وزارة االقت�صاد باإلإ�ضافة �إىل «�سوق �أبوظبي العاملي» و«مركز دبي املايل العاملي» ،و«املنطقة احلرة يف دبي اجلنوب» و«مركز دبي
لل�سلع املتعددة» ،و«مدينة دبي لإلإنرتنت» ،و«بنك اإلإمارات دبي الوطني» ومن�صة « »Wioامل�صرفية الرقمية يف �أبوظبي».
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(موانئ أبوظبي) و (إس إي جي) األوزبكية تؤسسان شركات شحن وخدمات لوجستية ومركزاً لتجارة األغذية

�أطلقت جمموعة موانئ �أبوظبي م�شروع ًا م�شرتك ًا مع «�إ�س �إي جي» �إحدى �أكرب �شركات النفط والغاز يف �أوزبك�ستان يهدف �إىل
ت�أ�سي�س �شركات �شحن وخدمات لوج�ستية جديدة كما وقعت اتفاقية مبدئية لتطوير مركز لتجارة األأغذية يف �أوزبك�ستان.
ووقع اجلانبان  -خالل املرا�سم التي جرت يف العا�صمة األأوزبك�ستانية ط�شقند  -على االتفاقيات الرامية �إىل دعم التعاون
امل�شرتك الهادف �إىل تطوير بنى حتتية وخدمات لوج�ستية تتيح للمنتجات األأوزبك�ستانية واملنتجات املكررة ل�شركة «�إ�س �إي جي»
و�صو ًال �أو�سع �إىل األأ�سواق العاملية وب�أ�سعار تناف�سية.

وفاة إمبراطور النظارات الملياردير اإليطالي ليوناردو ديل فيكيو عن  87عام ًا

تويف ليوناردو ديل فيكيو ،قطب األأعمال اإلإيطايل ،عن عمر يناهز  87عام ًا ،ح�سبما �أفادت وكالة بلومربغ.
وجعل ديل فيكيو من ور�شة ب�صريات �صغرية ترتبع بال منازع على عر�ش النظارات ومتكن من جمع واحدة من �أكرب الرثوات
التي �شهدتها بالده.
ون�ش�أ ديل فيكيو يف دار لألأيتام يف ميالنو ،وانطلق إلإن�شاء متجر يف بلدة �أجوردو ،يف جبال األألب �شمال مدينة فيني�سيا ،حيث
حتول من ت�صنيع �أجزاء �إطار النظارات �إىل ت�أ�سي�س �شركة النظارات العمالقة لوك�سوتيكا ،التي متتلك عالمات جتارية عاملية
مثل «راي بان» ،و»�أوكلي» ،و»�صن جال�س هات”.
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للحد من (السياحة الزائدة) ..البندقية تفرض رسوم ًا على السياح

�أعلنت مدينة (البندقية) اإلإيطالية فر�ض ر�سوم ت�صل �إىل  10يوروهات على ال�سائحني الذين يزورونها ليوم واحد فقط ،من
�أجل تخفيف حركة ال�سياحة ،اعتبار من  16يناير املقبل.
و�سيتعنّي على زوار البندقية دفع ر�سم دخول مقابل التج ّول ب�شوارعها وجزرها.
ّ
و�ستكون �أول مدينة يف العامل تفر�ض ر�سم دخول على ال�سياح ،وفق ما �أعلن عنه �سيمون فينتوريني ،ع�ضو جمل�س ال�سياحة يف
البندقية ،خالل م�ؤمتر �صحفي.

حدث من طراز ()C-type
(جاكوار كالسيك) تبني أول طراز قديم مُ ّ

�أكملت «جاكوار كال�سيك» بناء �أول طراز قدمي ُحُم ّدث من طراز « ،»C-typeحيث جتري عملية اإلإنتاج املحدودة للغاية
للطرازات القدمية وحتديثها مبيزات ع�صرية يف �إطار ما يعرف بنظام التتابع ،على قدم و�ساق يف جاكوار كال�سيك ،كوفنرتي،
وقد مت االنتهاء من اختبارات ال�سيارة األأوىل و�أ�صبحت جاهزة للت�سليم �إىل �أحد العمالء ،الذي ي�شعر باحلما�س حل�صوله على
هذا الطراز الذي �صمم خ�صي�ص ًا له.
ويخ�ضع كل طراز عرب نظام التتابع ،حيث يتم بناء طرازات قدمية مع حتديثات ع�صرية من  C-typeملا ال يقل عن  250مي ًال
من االختبارات املادية بوا�سطة مهند�سي جاكوار كال�سيك ،بعد عملية بناء تتطلب � 3000ساعة من العمل املتقن واملكثف الذي
يتطلب دقة ومهارات عالية.
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person to achieve his major goals from this work.
steps of hard work, about will and determination, calculating time, feasibility study, and other
things that lead to the same goal. Sincere human
efforts embrace hard work, and are keen on the
elements that lead to success and distinction.
What must be emphasized is that hard work does
not stem from theory apart from practice. In this
way, the researchers combined the elements
that belong to these two elements, such as will
and self-confidence, to stay away from all those
who carry negative energies and are interested
in counterfeiting, and everything that weakens
the resolve and undermines confidence. On the

• Ruler of Ras Al Khaimah congratulates Egyptian

other hand, keenness on science, experimenta-

President on July 23 Revolution and con-

tion, benefiting from experiences, not underesti-

gratulates King of Morocco on Throne Day

mating the other, developing contemporary tech-

• RAK Ruler briefed about plans of Ministry of
Community Development
• RAK Ruler receives delegation of Federal Corporation and RAK Youth Council
• RAK Crown Prince issues Amiri decree appointing the president of the Court of Appeal
• Ras Al Khaimah Municipality signs a Cooperation Agreement with Ras Al Khaimah Gas

nologies, and paying attention to creativity and
innovation. Emphasis on mastery and self-review,
study of outcomes partially and completely, trust
in others until proven otherwise. In addition,
there is nothing wrong with honest competition
and starting from conviction, inconsistency in
place and much more.

Company
• RAK Municipality holds a course on developing
high-impact public relations strategies.
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Ruler of Ras Al Khaimah congratulates Egyptian
President on July 23 Revolution
and congratulates King of Morocco on Throne Day

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
has sent congratulatory cables to Abdel Fattah Al Sisi, President of Egypt, on the anniversary of the July
23 Revolution.
His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, also
sent a similar cable of congratulations to President Abdel Fattah Al Sisi.
Ruler of Ras Al Khaimah congratulates King of Morocco on Throne Day
His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
has sent a cable of congratulations to King Mohammed VI of Morocco on the occasion of the Throne
Day.
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, has also dispatched a similar message to King Mohammed VI.
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RAK Ruler
receives Minister of Education

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has said that education is the cornerstone of the UAE’s sustainable development and
the main driver behind future successes and efforts
to improve the quality of life for Emirati Citizens,
and enable them to make be active contributors to
development.
The UAE's primary focus is preparing a generation of citizens capable of shaping a better future,
His Highness added.
His Highness Sheikh Saud made this statement
during a meeting, held at his palace in Saqr bin
Mohammed City, with His Excellency Dr. Ahmed
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Belhoul Al Falasi, Minister of Education, with the
attendance of Sheikha Amna bint Saud bin Saqr Al
Qasimi, Chairperson of Ras Al Khaimah Investment
and Development Office.
During the meeting, H.H. Sheikh Saud was
briefed about the plans and programs of the Ministry of Education aimed at advancing the UAE’s
education system.
His Highness then lauded the Ministry’s work
and highlighted the importance of creating an integrated education system, in line with the UAE’s
aspirations to be among the world’s leading countries in the field of education.
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RAK Ruler briefed about plans of
Ministry of Community Development

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, said improving
the quality of life of the
Emirati people, driving
the process of social development and promoting family cohesion are
key priorities to enhance
the country’s stature and
prepare qualified generations who can contribute to the sustainable
development process.
His Highness made this statement while receiving Her Excellency
Hessa bint Essa Buhumaid, Minister of Community Development, in
his palace in Saqr bin Mohammed
City, in the presence of H.H. Sheikh
Mohammed bin Saud bin Saqr Al
Qasimi, Crown Prince of Ras Al
Khaimah.
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During the meeting, H.H. Sheikh
Saud was briefed about the plans
and programs of the Ministry of
Community Development aimed at
strengthening family cohesion, supporting sustainable social development and improving the quality of
life of the Emirati people, which will
strengthen the country’s stature as

a homeland of happiness and prosperity.
His Highness then lauded the
ministry’s efforts and stressed the
importance of improving the quality
of people’s lives in all areas, as well
as implementing comprehensive
policies and providing distinguished
social services.
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RAK Ruler receives Japanese Consul-General
His
Highness
Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme
Council
Member
and Ruler of Ras Al
Khaimah, received
His Excellency Noboru Sekiguchi, ConsulGeneral of Japan in
Dubai and the Northern Emirates, in his
palace in Saqr bin
Mohammed City.
During the meeting, H.H. Sheikh
Saud
welcomed
Sekiguchi, and had a
friendly conversation about enhancing the overall cooperation between

the UAE and Japan.
H.H. Sheikh Saud also lauded the
friendship between the two coun-

tries. H.E. Sekiguchi thanked His
Highness Sheikh Saud for his warm
welcome and hospitality.

Ruler of Ras Al Khaimah offers condolences on the death
of Sheikha Aisha bint Marwan Al Qasimi

His Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
expressed his condolences on the
death of Sheikha Aisha bint Marwan Al Qasimi, granddaughter of
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Sheikh Abdul Malik bin Kayed Al
Qasimi, Special Adviser to His Highness the Ruler of Ras Al Khaimah.
His Highness, the Ruler of Ras Al
Khaimah, during his visit to the condolence board, expressed his sincere

condolences and sympathy to the
families of the deceased, prayed to
the Almighty to bless her with his
grace, to dwell in his extensive gardens, and to inspire her family and
relatives patience and solace.
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RAK Ruler receives delegation of Federal Corporation
and RAK Youth Council

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi -Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al Khaimah- confirmed
that the Emirati youth have the abilities and potential to empower them
to carve out a promising future for
the UAE. H.H. added that Emirati
youth demonstrate every day that
they are entitled to be trusted and
to manage their responsibility and
that they deserve the support and
empowerment provided by the
UAE, which proceeds to develop
ambitious plans and strategies that
enhance the youth role and stature
in achieving the country’s sustainable development goals and maintaining its leading role among coun-
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tries.
“The youth of the UAE, you are
our real wealth and our hope in
shaping our bright future; we believe in your determinations and ambitions, and we draw your strength,
energy, and passion. We are proud
of your successes and of your contribution to building a promising
future for Ras Al Khaimah Emirate
and UAE”, His Highness said. This
came during the reception of His
Highness the Ruler of Ras Al Khaimah, at His Highness Palace in Saqr
Bin Mohammed City, His Excellency
Saeed Al Nazari, Director General of
the Federal Youth Corporation, accompanied by Mohammed Hussein

Al Balushi, Chairman of the Ras Al
Khaimah Youth Council and members of the Council, Who came to
salute His Highness on the occasion
of World Youth Day.
During the meeting, His Highness
was briefed on the updates on the
work of the Federal Youth Corporation, and the plans, and programs
that the Ras Al Khaimah Youth
Council is working on. His Highness
praised their efforts in supporting
youth work, stressing the importance of the role of youth in the
process of comprehensive development in the country and their pivotal role in shaping the bright future
of the United Arab Emirates.
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Under the directives of Saud bin Saqr.. 361 Local Cadres
in Ras Al Khaimah Police were promoted
Based on the directives of His
Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, Major General Ali
Abdullah bin Alwan Al Nuaimi,
Commander-in-Chief of Ras Al
Khaimah Police issued a decision promoting “361” officers,
non-commissioned officers and
personnel working in the local police cadres in the General
Command of Ras Al Khaimah
Police.
The Commander-in-Chief of
Ras Al Khaimah Police thanked
His Highness the Ruler of Ras
Al Khaimah for his generous
initiative to promote local police workers, expressing his Highness's
gratitude to all promoters for this great
initiative, which will increase their
determination to continue to work
diligently to reach the highest levels
of performance and to improve effi-

ciency. In achieving excellence, which
has become a title and a clear strategic
approach that Ras Al Khaimah Police is
moving towards in all fields.
Major General Ali bin Alwan called
on those who were promoted to bear
in mind the directives of the wise lead-

ership to preserve the rule of
law and the prestige of the UAE.
Enhancing trust between members of society and the police
force, by presenting examples
and models that reflect the best
values, principles, behaviors and
practices within the framework
of the responsibilities entrusted
to them. Maintaining the position that Ras Al Khaimah Police
has achieved among the distinguished Security Institutions Locally and Internationally. Which
reflects the goals and visions of
the Ministry of Interior, whose
pillars were laid down by Lt.
General H.H. Sheikh Saif bin
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime
Minister and Minister of the Interior,
which today, thanks to Almighty Allah
and the efforts of the wise leadership
and with the help of its loyal sons, has
become one of the best Ministries of
the Interior in the world.

RAK Crown Prince issues Amiri decree appointing the
president of the Court of Appeal
His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of the Judicial Council issued
Emiri Decree No. 19 of 2022 appointing H.E. Chancellor Hamad Mohammed Abdul Karim as President of the Court of Appeal in Ras Al Khaimah
Courts.
This decree is effective as of the date of its issuance and is published in
the Official Gazette.
H.E. Counselor Ahmed Mohammed Al Khatri, Chairman of Ras Al
Khaimah Courts Department, welcomed the decision to appoint Judge
Hamad Abdul Karim as President of the Court of Appeal for its significance of empowering highly qualified and experienced national judicial
leaders to contribute to the development of judicial work and achieve
the objectives of justice.
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Ras Al Khaimah Municipality signs a Cooperation
Agreement with Ras Al Khaimah Gas Company
Within the framework
of laying the foundations of cooperation
for the establishment
and development of the
advanced spatial data
infrastructure system,
given its use as an effective tool that supports
the planning, design
and
implementation
of urban development
projects and support
the provision of smart
electronic services and
applications in order to
achieve customer happiness.
His Excellency Munther Mohammed bin Shakar Al Zaabi, Director
General of Ras Al Khaimah Municipality Department, and His Excellency Christopher Wood, CEO of Ras
Al Khaimah Gas Company signed
the agreement in the presence of
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a joint delegation of stakeholders

for all parties.

from both sides. This agreement

His Excellency Munther Moham-

aims to strengthen cooperation ties

med bin Shakar pointed to the posi-

between the two parties to increase

tives that the Department gained

efficiency in the completion of re-

by signing agreements with Gov-

lated projects, and also aims to en-

ernment and Private Entities at the

courage the exchange of experienc-

Emirate level, which always seeks to

es, information, data and resources

raise the level of project completion.
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RAK Energy Summit’s first advisory board meeting
gathers high-level local and international stakeholders
The first advisory
board meeting for the
RAK Energy Summit
which took place virtually, gathered highlevel local and international stakeholders.
Organised by Ras Al
Khaimah Municipality,
the meeting was attended by representatives from Ministry of
Energy and Infrastructure, RAK Public Services Department (PSD),
as well as its subsidiaries Works Agency and
Waste Management Agency, RAK
Tourism Development Authority,
RAK Transport Authority, RAK Economic Zone (RAKEZ), Upper Austria
Energy Agency (Austria), and Regulatory and Supervisory Bureau (RSB)
Dubai.
RAK Energy Summit is taking
place on 4th - 5th October 2022 at
the Al Hamra International Exhibition and Conference Centre in
Ras Al Khaimah, UAE, under the
patronage of H.H. Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler of Ras
Al Khaimah, and is hosted by Ras
Al Khaimah Municipality.
Munther Mohammed bin Shekar, Director-General of Ras Al
Khaimah Municipality, said, “The
event will bring together international and local government and
business leaders from both the
demand and supply sides, experts
and academics to discuss indus-
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try trends, initiatives and priorities
for the energy transition. We look
forward to hosting insightful discussions and hope that the summit will
enhance cooperation between international agencies, local government bodies and the private sector
on tangible goals and projects.”
Following the theme of “Creating
and contributing to the energy efficiency goals of the future”, the sum-

mit is in line with the RAK Energy
Efficiency and Renewables Strategy
2040, and also supports UAE’s Net
Zero by 2050 strategic initiative and
the country’s preparations for the
UN COP 28. RAK Energy Efficiency
and Renewables Strategy targets
30% electricity savings, 20% water
savings and 20% renewable energy
in the generation mix by 2040.

munrakae

News

Issue No. 544 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

RAK Municipality holds a course on developing
high-impact public relations strategies.
Ras Al Khaimah Municipality Department held a course
for some of the Department’s
employees under the title (developing high-impact public
relations strategies), presented
by Ms. Abeer Wakeel over two
days at the Department of Economic Development.
In this course, she talked
about the management of
public relations in departments
that are crucial to many institutions introducing various types of services. She explained that this function is one
of the fundamental functions that assist
any institution in identifying the most
appropriate scientific and professional
methods for solving and managing crises and problems, as well as the opinions
and attitudes of the people dealing with
them, to achieve understanding and trust
between them.
She explained in detail the goals that
she seeks to achieve by influencing the role of public relations, namely: Find out the most significant
definitions that have been developed for public relations, the most important goals and functions performed by public relations, what public relations
strategies are the most important types of them,

and the concepts of crisis and crisis management.
She also addressed the role of public relations strategies
in crisis management within the country.
At the conclusion of the course, the center distributed certificates to the attendees, praising the professor’s
valuable information and the staff’s skills.

RAK Municipality offers a training program titled “job stability”
Ras Al Khaimah Municipality Department holds a
training program for its employees via Zoom software titled “ job stability” presented by Dr. Ahmed Al
Mahmoud.
The program aimed at how to achieve and maintain
job satisfaction easily in terms of the preparation of job
tasks and the contentious pursuit to acquire new skills
in the career path.
The talk during the program focused on the role of
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the institution in achieving job stability among employees, the method of dealing with and providing motivation to increase productivity, as well as the benefits of
job stability and its effects on the employee and the
institution, and the effects resulting from job instability
and productivity
After the program, the employees participating in the
course were thanked, and the attendees praised their
role in the course and the information they received.
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Launch of the 7th “Saqr Summer Session” for the Holy Qur’an
Ras Al Khaimah Foundation for the Holy Qur’an and
its Sciences launched Sheikh Saqr’s Seventh Summer
Session entitled “Our Summer of Creativity and Excellence” remotely, which is intended for UAE citizens
aged 6-18 years, amid a great turnout.
The course includes a variety of programs and activities, including memorizing the Holy Qur’an, learning
the Noorani Rule, the provisions of intonation, and the
Hadiths of the Prophet, in addition to entertainment
programs, as the course covers 4 days a week.
His Excellency Ahmed Mohammed Al Shehhi, Director General of the Foundation, praised the remarkable community turnout
for Sheikh Saqr's Seventh
Summer Session, as the
number of registered students reached 363, and
they were divided into
22 Quranic Circles, interspersed with many educational activities.
For his part, Mr. Abdul
Rahman Mejdad, the Distance Education Supervisor, spoke about the im-
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portance of this summer course, and the continuous
keenness on the part of the Foundation to organize
it year after year, as it is a purposeful and distinctive
course that enriches the skills of the associates.
For his part, Taymour Al Shehhi, the Course Supervisor, praised the distinguished launch of Sheikh Saqr's
Seventh Summer Session, which includes many educational and entertainment programs that develop the
capabilities of the learners and provide an atmosphere
of positive competition, especially the basic activities
established, which are memorizing the Holy Qur’an,
learning the provisions of
intonation, the Noorani
Rule and memorizing the
Hadiths of the Prophet,
noting the continuation of
the course. Approximately
4

weeks,

interspersed

with the examination period, and the distribution
of certificates and rewards
to students at the closing
ceremony of the course.
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