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

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع العتبارات 

فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.

مالحظة

munrakae

المشرف العام

منذر محمد بن شكر
المدير العام

رئيس التحرير

أحمد عبد الهادي األحمد
 

التحرير

جواهـــر سلــطان الســويـدي 
علياء عبد العـزيــــــز حمـيدان
رائـــد عـبـــــــد العـزيز هـــــــالل
عبــــد العــــــزيــــــــز كـــــــــــــــــــرم

اإلخراج الفني

لــؤي أحمد كـــــــــحلة
مـــوزة  الســـويــدي

األرشفة والتنضيد والتنسيق

خلـــــــود راشــد المزروعــــي
أمانــي سـعــيد النعــيـمي
رقـــية علــــــــــــي الشــــــحي

التصوير

ســـاكـــر

الترجمة

آمنـــــة علــي المحــــــــــيـا



العدد: 545 - 10 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

2
m u n r a k a e

19

المحتويات

37

49 36

28

حاكم رأس الخيمة 
يعزي الملك تشارلز الثالث 
في وفاة الملكة إليزابيث

ولي عهد رأس الخيمة: بدعم القيادة .. 
المرأة اإلماراتية تواصل إسهاماتها الفاعلة 

في خدمة الوطن

4

15

27

6 حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير رواندا

22



العدد: 545 - 10 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

3

بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

علم رأس الخيمة ضمن ُمدن التَّ

إن التعليم ومنذ األزل كان له قيمة عظيمة وأهمية قصوى وإذا ما رجعنا إلى 
التاريخ  فنالحظ بأن العلم  كان السبب الرئيسي لتقدم األمم وبناء الحضارات ، 
فكل أمة بنت حضارتها معتمدة على العلوم المختلفة ، وإننا في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وفي ظل قيادتنا الرشيدة التي تطمح بأن تكون اإلمارات  في 
مقدمة الدول وإيمانًا منها بأن العلم هو السبيل إلى ذلك ، فها هي دولتنا تولي 
اهتمامًا كبيرًا بالعلم والمتعلمين ، وهذا ما نالحظه في عدد المدارس والجامعات 
الجميع ، فالتعليم  التعليم  الدولة حتى يشمل  التي أنشأتها في جميع إمارات 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة حٌق للجميع ، و تهتم اإلمارات بأخذ السبق في 

اعتماد العلوم الحديثة في جامعاتها .
العالمية  اليونسكو  شبكة  عضوية  على  الخيمة  رأس  إمارة  بحصول  نفخر  وإننا 
مستوى  على  التعليم  بمنظومة  االرتقاء  في  لجهودها  تقديرًا   ، التعلم  لمدن 
السمو  صاحب  يولي  حيث   ، بالتعليم  حكومتنا  اهتمام  يؤكد  ما  وهذا   ، اإلمارة 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة - رعاه هللا - اهتمامًا كبيرًا 
التعليم في إمارة  التعليم بجميع مراحله ، ويحرص سموه على أن يكون  في 
رأس الخيمة على أعلى مستوى من الجودة فيوجه باستقطاب أفضل المعلمين 
التعليمي في مدارس وجامعات  الكادر  ليكونوا ضمن  واألكاديميين  واألساتذة  
رأس الخيمة لالرتقاء بجودة التعليم في اإلمارة  لتحقيق رؤية واستراتيجية رأس 
رأس  إمارة  ألنفسنا حصول  فنبارك   ، العلم  لطلبة  رئيسية  لتكون وجهة  الخيمة 

الخيمة على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم .

منذر محمد بن شكر 

االفتتاحية
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حاكم رأس الخيمة يعزي الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث

حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  بعث 

املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، برقية تعزية اإىل جأللة امللك 

ت�شارلز الثالث، ملك اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا 

ال�شمالية، عرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق م�ا�شاته، يف وفاة 

امللكة اإليزابيث الثانية.

كما بعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل 

عهد راأ�س اخليمة ، برقية تعزية مماثلة اإىل جأللة امللك ت�شارلز 

الثالث.

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  قدم 

امللكة  وفاة  العزاء يف  واجب  راأ�س اخليمة  االأعلى حاكم  املجل�س 

القن�شلية  مقر  �شم�ه  زيـــارة  خــألل  ذلــك  و  الثانية  اإليزابيث 

الربيطانية يف دبي.

العام  القن�شل  بيني  �شيم�ن  �شعادة  �شم�ه  ا�شتقبال  يف  كان 

للمملكة املتحدة يف دبي املف��س التجاري لل�شرق االأو�شط.

دفرت  يف  كلمة  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  دون  وقد 

امل�ا�شاة  و  الــتــعــازي  بخال�س  فيها  تقدم  بالقن�شلية  الــعــزاء 

جلأللة امللك ت�شارلز الثالث ملك اململكة املتحـــــدة لربيطانـــــيا 

العظمى و اإيرلندا ال�شمالية، واالأ�شرة امللكية، وال�شعب الربيطاين 

على  الراحلة  للملكة  اجلليلة  باالإ�شهامات  اأ�شاد  و  ال�شديق.. 

�شعيد ت�طيد عألقات التعاون ال�ثيقة بني دولة االإمارات واململكة 

املتحدة.

رافق �شم�ه كل من ال�شيخ اأحمد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

رئي�س دائرة اخلدمات العامة براأ�س اخليمة و ال�شيخ عبداهلل بن 

مدير  و  احلاكم  �شم�  مكتب  رئي�س  القا�شمي  عبداهلل  بن  حميد 

جمل�س  رئي�س  الزعابي  عبداهلل  عبدالعزيز  و  االأمــري  الدي�ان 

اإدارة �شركة راأ�س اخليمة العقارية.
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حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

خادم  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية   ، اخليمة  راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  بعث 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د، ملك اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة، وذلك مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ 

92 للمملكة.
كما بعث �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، برقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شم� امللكي االأمر حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 

اآل �شع�د، ويل العهد، رئي�س جمل�س ال�زراء .

اآل �شع�د، وويل عهده  ال�شريفني، امللك �شلمان بن عبدالعزيز  التهاين والتربيكات الأخي خادم احلرمني  " خال�س  وقال �شم�ه: 

ال�شقيق مبنا�شبة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  و�شعب  �شع�د،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  االأمر حممد  امللكي  ال�شم�  �شاحب  االأمني 

�شناعة  مت�افقة يف  واأهدافنا  م�شرتك،  وم�شرنا  وتاريخية،  اأخ�ية  وعألقاتنا  واحدة،  احتفاالتنا   ..92 الـ  ال�شع�دي  ال�طني  الي�م 

امل�شتقبل امل�شرق.. اأدع� اهلل تعاىل اأن يحفظ اململكة العربية ال�شع�دية، واأن يدمي على �شعبها وقيادتها احلكيمة نعمة الرخاء واالأمان 

واالزدهار".

وبعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة ، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د، واإىل �شاحب ال�شم� امللكي االأمر حممد بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شع�د، مبنا�شبة الي�م 

ال�طني الـ 92 للمملكة.
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 حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير رواندا

حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام السعودي

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ الــ�ــشــيــخ �ـــشـــعـــ�د ب

القا�شمي ع�ش� املجل�س االأعلى 

حاكم راأ�س اخليمة، يف ق�شر 

�شم�ه مبدينة �شقر بن حممد 

هاتيجيكا،  اإميان�يل  �شعادة   ،

لدى  روانـــدا  جمه�رية  �شفر 

لل�شألم  قــدم  الـــذي  الــدولــة، 

على �شم�ه، وال�فد املرافق له.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ورحــــب 

ب�شعادة  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

ال�شفر، وتبادل معه االأحاديث 

التعاون  عألقات  تعزيز  ح�ل 

على  ال�شديقني  البلدين  بني 

خمتلف ال�شعد.

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

روانــدا،  االإمــارات وجمه�رية  دولــة  تربط 

والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من التقدم 

والرخاء لل�شعبني.

ــل  ــ�ي ــعــادة اإميــان ــش مـــن جــانــبــه عـــرب �

ــغ �ــشــكــره وتــقــديــره  ــال هــاتــيــجــيــكــا، عــن ب

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

كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال.

ا�ـــشـــتـــقـــبـــل �ــشــاحــب 

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

املجل�س االأعلى حاكم راأ�س 

�شم�ه  ق�شر  يف  اخليمة، 

حممد  بــن  �شقر  مبدينة 

بن  عـــبـــداهلل  ــشـــعـــادة  �ـ  ،

املط�ع،  عبداهلل  من�ش�ر 

قن�شل عام اململكة العربية 

لدى  ال�شقيقة  ال�شع�دية 

الدولة، الذي قدم لل�شألم 

على �شم�ه.

ال�شم�  �شاحب  ورحب 

ــمــة،  ــس اخلــي ــ ــ ــم راأ�ـ ــاكـ حـ

وتبادل  القن�شل،  ب�شعادة 

معه االأحاديث ح�ل تعزيز عألقات التعاون 

االإمـــارات  ــة  دول بني  والتاريخية  االأخــ�يــة 

على  ال�شقيقة  ال�شع�دية  العربية  واململكة 

بعمق  �ــشــمــ�ه  واأ�ـــشـــاد  الــ�ــشــعــد.  خمتلف 

البلدين  بني  املتجذرة  االأخــ�يــة  الــروابــط 

ال�شقيقني، والتي من �شاأنها حتقيق املزيد 

من التقدم والرخاء لل�شعبني.

ــادة عــبــداهلل  ــع ــش ــه، عـــرب � ــب مـــن جــان

بالغ  عــن  املــطــ�ع،  عــبــداهلل  من�ش�ر  بــن 

حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  وتــقــديــره  �شكره 

وح�شن  ال�شيافة  كرم  على  اخليمة،  راأ�س 

اال�شتقبال.
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 حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل الصين

 حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام الكويتي

ال�شم�  �ــشــاحــب  ا�شتقبل 

ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي 

حاكم  ــى  االأعــل املجل�س  ع�ش� 

�شم�ه  ق�شر  يف  اخليمة،  راأ�ــس 

مبدينة �شقر بن حممد ، �شعادة 

يل �شي�ي هانغ، القن�شل العام 

يف  ال�شعبية  ال�شني  جلمه�رية 

دبي واالإمارات ال�شمالية، الذي 

قدم لل�شألم على �شم�ه، وال�فد 

املرافق له.

ــب الــ�ــشــمــ�  ــاح ــش ورحـــــب �

ب�شعادة  اخليمة،  ــس  راأ� حاكم 

ــل، وتـــــبـــــادل مــعــه  ــشـ ــ�ـ ــنـ ــقـ الـ

االأحاديث ح�ل تعزيز عألقات 

التعاون بني البلدين ال�شديقني 

على خمتلف ال�شعد.

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

ال�شني  وجمه�رية  االإمـــارات  دولــة  تربط 

ال�شعبية.

من جانبه عرب �شعادة يل �شي�ي هانغ، 

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

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن اال�شتقبال.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ا�شتقبل 

ــ�د بــــن �ــشــقــر  ــعـ ــشـ الـــ�ـــشـــيـــخ �ـ

القا�شمي ع�ش� املجل�س االأعلى 

ق�شر  يف  اخليمة  ــس  راأ� حاكم 

حممد  بن  �شقر  مبدينة  �شم�ه 

 ، الزايدي  �شامل  علي  �شعادة   ،

الك�يت  لدولة  العام  القن�شل 

لل�شألم  الذي قدم  الدولة  لدى 

ت�شلمه  مبنا�شبة  �شم�ه،  على 

مهام عمله اجلديد.

ال�شم�  �ــشــاحــب  رحــــب  و 

بالقن�شل  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

متمنيًا  الــكــ�يــت  لــدولــة  الــعــام 

اأداء  يف  والــنــجــاح  الت�فيق  لــه 

ــام عــمــلــه، مبـــا يــ�ــشــهــم يف  ــه م

بني  املتاأ�شلة  التاريخية  العألقات  تعزيز 

ال�شقيقة  الك�يت  ودولـــة  ــارات  ــ االإم ــة  دول

على خمتلف ال�شعد.. واأ�شاد �شم�ه بعمق 

البلدين  بني  املتجذرة  االأخــ�يــة  الــروابــط 

�شاأنها حتقيق مزيد  التي من  و  ال�شقيقني 

من التقدم والرخاء لل�شعبني.

�ــشــعــادة علي �شامل  مــن جــانــبــه، عــرب 

الزايدي عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب 

كــرم  عــلــى  اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ� حــاكــم  ال�شم� 

على  واأثنى  اال�شتقبال،  وح�شن  ال�شيافة 

البلدين  تربط  التي  العميقة  العألقات 

ال�شقيقني.
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 حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين

 حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد اإلمارات للرجبي

ا�ـــشـــتـــقـــبـــل �ــشــاحــب 

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي،  �ــشــقــر 

حاكم  ــلـــى،  االأعـ املــجــلــ�ــس 

ق�شر  يف  اخلــيــمــة،  راأ�ـــس 

بن  �شقر  مبــديــنــة  �ــشــمــ�ه 

ال�شفر  �ــشــعــادة   ، حممد 

�ــشــعــ�د حــ�ــشــن الــنــ�ــشــف، 

ململكة  الـــعـــام  الــقــنــ�ــشــل 

ال�شقيقة يف دبي  البحرين 

واالإمارات ال�شمالية، الذي 

قدم لل�شألم على �شم�ه.

ب�شعادة  �شم�ه،  ورحب 

ــادل معه  ــبـ وتـ الــقــنــ�ــشــل، 

تعزيز  حـــ�ل  ــث  ــ ــادي االأحــ

بني  واملتاأ�شلة  االأخــ�يــة  التعاون  عألقات 

ال�شقيقة  البحرين  االإمارات ومملكة  دولة 

على خمتلف ال�شعد.

التاريخية  بالعألقات  �شم�ه  واأ�ــشــاد 

من  والتي  ال�شقيقني،  البلدين  تربط  التي 

والرخاء  التقدم  من  املزيد  حتقيق  �شاأنها 

لل�شعبني.

�شع�د  ال�شفر  �شعادة  عرب  جانبه  من 

وتقديره  �شكره  بالغ  عن  الن�شف،  ح�شن 

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

كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال.

ــاحــب الــ�ــشــمــ�  ــد �ــش ــ اأكـ

�شقر  بـــن  ــعــ�د  �ــش الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

ــة  ــش ــا� ــري ــة ال ــيـ ــمـ عـــلـــى اأهـ

القطاعات  اأحد  باعتبارها 

تــعــزيــز  تــ�ــشــاهــم يف  الـــتـــي 

ــة دولــــة  ــ ــان ــ ــك ــ�ر ومــ ــشـ ــ�ـ حـ

املتحدة  العربية  االإمـــارات 

االإقليمي  املــ�ــشــتــ�يــني  عــلــى 

والعاملي.

اأن  �ـــشـــمـــ�ه  واأو�ـــــشـــــح 

الريا�شة  االرتقاء مبنظ�مة 

تعريف  يف  رئــيــ�ــشــي  عــامــل 

العامل بالتط�ر الكبر الذي 

ت�شهده دولة االإمارات يف املجاالت كافة.

يف  �ــشــمــ�ه،  ا�شتقبال  ــألل  خ ــك  ذل ــاء  ج

ال�شيخ   ، حممد  بــن  �شقر  مبدينة  ق�شره 

حممد بن مكت�م بن جمعة اآل مكت�م رئي�س 

احتاد االإمارات للرجبي، و�شعادة قي�س عبد 

االآ�شي�ي  االحتــاديــن  رئي�س  الظالعي  اهلل 

والعربي للرجبي نائب رئي�س احتاد االإمارات 

للرجبي، وعدد من اأع�شاء االحتاد.

الحتاد  املميزة  باجله�د  �شم�ه  واأ�ــشــاد 
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يف  عليه  القائمني  وبــدور  للرجبي  االإمــارات 

تعزيز ون�شر هذه الريا�شة وتط�ير ك�ادرها 

يف  ذلك  اأهمية  ومدى  الدولة،  م�شت�ى  على 

�شباب  بني  والتألقي  التناف�س  فر�شة  اإتاحة 

اأنــحــاء  ــارات ونــظــرائــهــم مــن خمتلف  ــ االإمـ

العامل.

وقال: » الريا�شة جزء من ه�ية وثقافة 

مدى  يعك�س  مهم  وقطاع  االإماراتي،  ال�شعب 

ت�شهده  الــذي  واالزدهــار  احل�شاري  التط�ر 

الدولة يف املجاالت كافة.

الرتاثية  الريا�شات  وبقدر حر�شنا على 

وجدانيًا  ارتباطًا  واملرتبطة  بها  نفخر  التي 

ال�قت  يف  نحر�س  فاإننا  االإمـــارات،  باأبناء 

ذاته على تط�ير ريا�شات جديدة ت�شب يف 

االإمــارات على خارطة  تعزيز ح�ش�ر  خدمة 

الريا�شة العاملية«.

بــاجلــانــب  االهــتــمــام  اأن  اإىل  واأ�ـــشـــار 

باأفراد  لألرتقاء  اأ�شا�شي  عامل  الريا�شي 

وت�شجيع  احلــيــاة،  جــ�دة  حتقيق  و  املجتمع 

يف  الفاعلة  امل�شاهمة  على  الــ�طــن  �شباب 

وم�ا�شلة  ــارًا،  ازدهـ اأكــر  م�شتقبل  �شناعة 

م�شرة التنمية ال�شاملة يف الدولة.

ــى خــطــط وبـــرامـــج  ــمــ�ه عــل ــش ــع � ــلـ واطـ

البط�الت  واأهــم  للرجبي،  االإمـــارات  احتــاد 

املقبلة،  واخلــارجــيــة  املحلية  واملــ�ــشــاركــات 

ــرورة االهــتــمــام بــاالأجــيــال  و�ــشــدد عــلــى �ــش

قدراتهم  وتط�ير  تطلعاتهم  وحتقيق  ال�شابة 

يف  دورهــم  لتعزيز  واإمكاناتهم  وم�اهبهم 

يف  امل�شتقبل  عماد  اأنــهــم  مــ�ؤكــدًا  املجتمع، 

املجاالت كافة.

ولي عهد رأس الخيمة: بدعم القيادة .. 
المرأة اإلماراتية تواصل إسهاماتها الفاعلة في خدمة الوطن

ال�شيخ  �شم�  اأ�شاد 

حمــمــد بــن �ــشــعــ�د بن 

ويل  القا�شمي  �شقر 

عــهــد راأ�ـــــس اخلــيــمــة 

ــه املــــــراأة  ــا حــقــقــت مبــ

االإمــــــاراتــــــيــــــة عــلــى 

ــدى خــمــ�ــشــة عــقــ�د  ــ م

مع  جــنــب  اإىل  جــنــبــًا 

لترتك  الــرجــل  اأخيها 

املجاالت  يف  ب�شمتها 

كانت  اأنها  واأكــد  كافة 

فاعأًل  �شريكًا  والتزال 

مــ�ــشــرة  يف  ومــــ�ؤثــــرًا 

ــة  ــامــل ــ�ــش ــة ال ــي ــم ــن ــت ال

ــة االإمــــــــــارات  ــ ــدولـ ــ لـ

بدعم  متيز  وم�شدر 

الر�شيدة  القيادة  من 

ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

التي  اهلل-  -حفظه  الدولة  نهيان رئي�س 

يف  لت�شاهم  االإبـــداع  على  بقدرتها  وثقت 

حا�شر و م�شتقبل دولة االإمارات خلم�شني 

عامًا قادمة.

ي�م  له مبنا�شبة  كلمة  �شم�ه يف  قال  و 

املراأة االإماراتية : » نحتفي يف هذه املنا�شبة 

ال�طنية مبنجز املراأة االإماراتية التي تعد 

ملا  تقدير  حمــل  و  جميعَا  فخرنا  م�شدر 

يف  جه�د م�شك�رة  من  عق�د  عرب  قدمته 

جانب  اإىل  جمتمعنا  ونه�شة  دولتنا  بناء 

ومدر�شة  لألأجيال  مربية  االأكــرب  دورهــا 

لألأخألق والقيم االأ�شيلة ونبعَا لألألفة بني 

اأبنائها .

املتمعن يف م�شرة  اأن  �شم�ه  اأ�شاف  و 

من  ليلم�س  املظفرة  التنم�ية  ــارات  االإمــ

فيها  االإمــارات  ابنة  تاأثر  مدى  وهلة  اأول 

م�شت�ى  على  التجارب  اأجنح  من  ب��شفها 

الــعــامل يف جمــال متكني وريـــادة املـــراأة و 

ق�اعدها  اأر�شى  التي 

ــقــائــد  املـــغـــفـــ�ر لـــه ال

زايد  ال�شيخ  امل�ؤ�ش�س 

نهيان  اآل  �شلطان  بن 

ــراه- و  ــ ث -طــيــب اهلل 

فاطمة  ال�شيخة  �شم� 

رئي�شة  ــارك  مــب بــنــت 

ــنــ�ــشــائــي  االحتـــــــاد ال

املجل�س  رئي�شة  العام 

ــة  ــ�مـ ــألأمـ االأعـــــلـــــى لـ

الرئي�شة  والــطــفــ�لــة 

ــة  ــش ــ� ــش ــ�ؤ� االأعـــــلـــــى مل

-اأم  االأ�شرية  التنمية 

االإمــــــــارات- والــيــ�م 

جنـــنـــي ثــــمــــار تــلــك 

الروؤية احلكيمة بعدما 

تب�اأت املراأة االإماراتية 

اأرفع املنا�شب يف قطاعات حي�ية وقدمت 

من�ذجًا متفردًا يف جمال متكني املراأة «.

ــدم ويل عــهــد راأ�ــــس اخلــيــمــة يف  و قـ

ل�شم�  املنا�شبة  بهذه  التهنئة  كلمته  ختام 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الداعم االأول 

من  انطألقًا  االإماراتية  املــراأة  الإجنــازات 

اإميانها بقدرات ابنة االإمارات على خدمة 

وطنها و امل�شاهمة ب�ش�رة فعالة يف م�شرة 

نه�شتها.
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 حرم حاكم رأس الخيمة: 

اإلمارات نموذج عالمي يحتذى به في مجال تمكين المرأة
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ــرم  ح اأكـــدت 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي،  �شقر  بن  �شع�د 

ال�شيخة  اخليمة،  ــس  راأ�ـ حــاكــم  ــى،  االأعــل

اأن دولة االإمارات  هنا بنت جمعة املاجد، 

والعامل  املنطقة  يف  ملهمًا  من�ذجًا  تعترب 

متكني  مل��ش�ع  بالغ  اهتمام  من  اأولته  مبا 

م�شرة  يف  رئي�شيًا  �شريكًا  لتك�ن  املـــراأة 

التنمية ال�شاملة، وركيزة اأ�شا�شية يف ر�شم 

امل�شتقبل للخم�شني عامًا القادمة.

وقالت ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد، 

الــذي  االإمــاراتــيــة  املــــراأة  يـــ�م  مبنا�شبة 

ي�شادف 28 اأغ�شط�س " نحتفي هذا الي�م 

مبا حققته املراأة من اإجنــازات على كافة 

والدولية،  واالإقليمية  املحلية  امل�شت�يات 

والتي كانت لها امل�شاهمة الفاعلة يف اإعألء 

العاملية  مكانتها  وتعزيز  ــارات  االإمـ ا�شم 

االإماراتية  باملراأة  االحتفاء  اإن  الرائدة.. 

القيادة  مــن  وامــتــنــان  تقدير  ر�شالة  هــ� 

لبنات  االإمـــــارات  �شعب  ومــن  الــر�ــشــيــدة 

ال�طن".

حاكم  ال�شم�  �شاحب  حــرم  وتقدمت 

ــة،  ــمـ ــيـ راأ�ــــــــــس اخلـ

ــة لــ�ــشــمــ�  ــئ ــن ــه ــت ــال ب

ــخــة فــاطــمــة  ــي ــش ــ� ال

ــت مــــــبــــــارك،  ــ ــنـ ــ بـ

ــشـــة االحتــــــاد  ــ�ـ ــيـ رئـ

ــائــي الـــعـــام،  ــش ــ� ــن ال

ــ�ــس  رئـــيـــ�ـــشـــة املــجــل

ــة  ــ�م ــألأم ــى ل ــ ــل االأعــ

الرئي�شة  والطف�لة، 

ــى ملــ�ؤ�ــشــ�ــشــة  ــ ــل ــ االأع

ــة  ــري ــش الــتــنــمــيــة االأ�

االإمـــــــــارات«،  »اأم 

املــراأة  ي�م  مبنا�شبة 

م�ؤكدة  االإمــاراتــيــة، 

�ــشــمــ�  ــ�د  ــ ــه جــ اأن 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، اأر�شت الكثر 

بابنة  االرتقاء  اأ�شهمت يف  التي  القيم  من 

م�شرة  يف  م�شاركتها  وعــززت  االإمـــارات 

االأوىل.  البدايات  منذ  ال�شاملة  التنمية 

مع  جنب  اإىل  جنبًا  �شم�ها  كــانــت  فقد 

بن  زايد  ال�شيخ  له  املغف�ر  امل�ؤ�ش�س  ال�الد 

وقد  ثراه-.  اهلل  نهيان -طيب  اآل  �شلطان 

حر�شت �شم�ها على ت�فر كافة املق�مات 

االإماراتية  للمراأة  اأتاحت  التي  واملمكنات 

ــى املــنــا�ــشــب بــجــدارة  اأعــل الــ��ــشــ�ل اإىل 

والربملانية  الــ�زيــرة  الي�م  فهي  واقــتــدار، 

ورائدة  والع�شكرية  واملهند�شة  وال�شفرة 

االأعمال وقبل كل ذلك هي االأم واملعلمة.

واأ�ـــشـــافـــت الــ�ــشــيــخــة هــنــا » تــ�ا�ــشــل 

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  بقيادة  االإمـــارات 

الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايــد  بن  حممد 

االآبــاء  خطى  على  ال�شر  اهلل-،  -حفظه 

ــة االإمــــارات  اأن دولـ لــنــ�ؤكــد  املــ�ؤ�ــشــ�ــشــني، 

اأ�شحت من�ذجًا عامليًا يحتذى به يف جمال 

متكني املراأة وتفعيل م�شاركتها يف منظ�مة 

ال�شيا�شية  املجاالت  كافة  يف  القرار  �شنع 

واالقت�شادية واالجتماعية«.

اإمــارة راأ�ــس اخليمة  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 

مق�مات  كافة  ت�فر  على  با�شتمرار  تعمل 

واأن هذه  للمراأة،  التط�ير  وفر�س  النجاح 

لــروؤيــة  حقيقية  تــرجــمــة  ت�شكل  اجلــهــ�د 

وت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

�شقر القا�شمي.

واأكدت اأن اختيار -اأم االإمارات- باأن 

يك�ن �شعار االحتفال بي�م املراأة االإماراتية 

الــعــام هــ� »واقـــع مــلــهــم.. م�شتقبل  هــذا 

حققتها  التي  االإجنـــازات  يــربز  م�شتدام« 

وتعزيز  املــــراأة،  متكني  ملف  يف  ــة  ــدول ال

وجناحات  الإجنـــازات  امل�شرفة  ال�ش�رة 

ا�شت�شراف  جانب  اإىل  االإماراتية،  املــراأة 

ــة املـــجـــاالت  ــافـ مــ�ــشــتــقــبــل املـــــــراأة يف كـ

والقطاعات.

وقالت ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد 

اإن ابنة  » اأهنئ املراأة االإماراتية بي�مها.. 

اأبناء  لكل  واعتزاز  فخر  االإمارات م�شدر 

متميزة  اإجنــازات  من  حتققه  مبا  ال�طن 

ــعـــت مـــن خــأللــهــا  رفـ

ــة، وهــي  ــ ــدول ــ ا�ــشــم ال

من  يــتــجــزاأ  ال  ــزء  جــ

م�شتقبلنا  �ــشــنــاعــة 

جانب  اإىل  املــ�ــشــرق، 

ــان  ــع احلــن ــب ــا ن ــه ــ�ن ك

االأم  فهي  وال�شعادة، 

واالأخــــــت والـــزوجـــة، 

ــي مــن تــقــ�م على  وهـ

وتن�شئهم  الغد  اأجيال 

ــن،  ــ�طـ ــب الـ عـــلـــى حــ

ن�شت�شرف  وبجه�دها 

لكل  املزدهر  امل�شتقبل 

اأر�ــس  على  يعي�س  من 

االإمارات«.
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االجتماع الثاني للمجلس االستشاري لقمة رأس الخيمة للطاقة و أصحاب 

الشراكة رفيعي المستوى في رأس الخيمة
نــــــــــــاقــــــــــــ�ــــــــــــس 

اأعـــــ�ـــــشـــــاء املـــجـــلـــ�ـــس 

اال�ــشــتــ�ــشــاري اخلــطــط 

للقمة  واال�شرتاتيجيات 

القادمة يف اأكت�بر

ــاع  ــم ــت ــد االج ــق ــع ان

ــس  ــ� ــل ــج ــم ــل الــــــثــــــاين ل

راأ�س  لقمة  اال�شت�شاري 

اخليمة للطاقة يف راأ�س 

اخليمة يف مطلع ال�شهر 

ــديــة  ــل ــن ب ــ ــنــظــيــم م ــت ب

ح�ش�ر  و  اخليمة  راأ�ــس 

وزارة  ــن  ــ مـ ممـــثـــلـــني 

الطاقة والبنية التحتية، 

العامة  اخلدمات  دائرة 

هيئة  اخلــيــمــة،  بــراأ�ــس 

راأ�ــس  منطقة  لــلــمــ�ا�ــشــألت،  اخليمة  راأ�ـــس 

اخليمة االقت�شادية )راكز(، مكتب اال�شتثمار 

راك  و  الكهرباء،  و  للماء  االحتــاد  والتط�ير، 

لل�شيافة القاب�شة.

ال�شم�  �ــشــاحــب  وحــ�ــشــ�ر  ــة  رعــاي حتــت 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي،  �شقر  بــن  �ــشــعــ�د  ال�شيخ 

املجل�س االأعلى، وحاكم راأ�س اخليمة، �شتعقد 

اأكت�بر   5 و   4 يف  للطاقة  اخليمة  ــس  راأ� قمة 

للمعار�س  الــدويل  احلمرا  مركز  يف   2022
وامل�ؤمترات يف راأ�س اخليمة، ت�شت�شيفها بلدية 

راأ�س اخليمة، و تدعمها وزارة الطاقة والبنية 

املتحدة،  العربية  االإمــارات  دولــة  يف  التحتية 

ووزارة التغر املناخي والبيئة بدولة االإمارات 

للطاقة  الــدولــيــة  الــ�كــالــة  املــتــحــدة،  العربية 

املتحدة  االأمم  منظمة  )اإيــريــنــا(،  املتجددة 

و  م�شدر،  )الي�نيدو(،  ال�شناعية  للتنمية 

اأكر من 10 جهات حك�مية يف راأ�س اخليمة.

املزروعي،  حممد  بن  �شهيل  معايل  قــال 

قمة  تكت�شب  التحتية:»  والبنية  الطاقة  وزيــر 

لدورها  كــربى  اأهمية  للطاقة  اخليمة  راأ�ــس 

من  كــ�احــدة  االإمـــارات  م�شتهدفات  دعــم  يف 

البلدان االأكر اهتمامًا بتن�يع م�شادر الطاقة، 

يف  منها  واملتجددة  النظيفة  على  واالعتماد 

واتفاقية  امل�شتدامة  التنمية  متطلبات  حتقيق 

باري�س للتغر املناخي، واأن تك�ن مركزًا عامليًا 

االقت�شاد  تدعم  م�شتدامة  بيئة  على  للحفاظ 

االأخ�شر«.

ــس  ــاف مــعــالــيــه:» حتــظــى قــمــة راأ�ـ ــشـ واأ�ـ

اخليمة للطاقة باهتمام كبر ك�نها تاأتي قبيل 

ال�شابعة والع�شرين  م�شاركة الدولة يف الدورة 

اتفاقية االأمم  االأطــراف يف  الدول  من م�ؤمتر 

التي  املــنــاخ  بــ�ــشــاأن تغر  االإطـــاريـــة  املــتــحــدة 

وكذلك  العربية،  م�شر  جمه�رية  ت�شت�شيفها 

الدورة  ال�شت�شافة  االإمــارات  ا�شتعداد  ظل  يف 

يف   2023 عام  القمة  من  والع�شرين  الثامنة 

دورًا  للقمة  اأن  م�ؤكدًا  دبــي«،  اإك�شب�  مدينة   «

فاعأًل يف تعزيز قدرات دولة االإمارات يف ظل 

التغرات العاملية من خألل ت�شميم مبادرات 

وخطط عمل طم�حة لقطاع الطاقة، وحتديد 

ملرحلة  لألنتقال  الطم�حة  والــروؤى  املبادرات 

جديدة تدعم تن�يــع م�شــادر الطاقــة«.

والبنية  الــطــاقــة  وزيـــر  مــعــايل  واأو�ـــشـــح 

التحتية، اأن االإمارات �شّباقة يف اعتماد اأحدث 

الداعمة  امل�شتدامة  والتكن�ل�جيا  املمار�شات 

وا�شحًا  نهجًا  وتتبع  النظيفة،  الطاقة  مل�شاريع 

التغر  ومعاجلة  الطاقة  مل�شتقبل  للتخطيط 

املناخي،

ومن جهتها قالت معايل مرمي بنت حممد 

املهري، وزيرة التغر املناخي والبيئة: »تعزيز 

فعااًل  حأًل  ميثل  املتجددة  الطاقة  ا�شتخدام 

حتقيق  وي�شمن  البيئية  الق�شايا  من  للعديد 

جه�د  من  ويعزز  م�شتدامة،  اقت�شادية  تنمية 

العمل املناخي وتلبية احتياجات الطاقة ب�شكل 

ن�شًطا يف  م�شاهًما  االإمــارات  دولة  وتعد  عام، 

تبني  وحركة  العاملية  الطاقة  انتقال  عملية 

على  املتجددة  الطاقة  حل�ل  ا�شتخدام  ون�شر 

ال�شعيدين املحلي والدويل.«

التغر  وزارة  يف  ي�شعدنا   « ــافــت:  واأ�ــش

املــنــاخــي والــبــيــئــة دعـــم قــمــة راأ�ــــس اخليمة 

لها من دور فاعل يف ت�فر فر�شة  ملا  للطاقة 

واالإقليميني  املحليني  قيمة الأ�شحاب امل�شلحة 

والعامليني يف ال�شناعة لت�شكيل روؤية م�شرتكة 

مل�شار من� منخف�س الكرب�ن.«
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مدير عام بلدية رأس الخيمة : ترقيم 4 قطاعات لمشروع العنونة
ك�شف منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة، اأن 

اإطألق اأعمال تركيب ل�حات ترقيم املباين لنظام العن�نة الإمارة 

راأ�س اخليمة �شمن م�شروع العن�نة واالإر�شاد املكاين، متكن حتى 

االآن من ترقيم 4 قطاعات �شمن 9 قطاعات م�زعة على م�شت�ى 

االإمارة.

اجلديد    امل�شروع  هــذا  خــألل  من  املبا�شرة  متت  باأنه  وذكــر 

برتكيب ل�حات ترقيم املباين خألل �شهر ي�ني� املا�شي بدءًا من 

املباين  ترقيم جميع  التام من  االنتهاء  والذي مت   4 القطاع رقم 

يف هذا القطاع ، وا�شتمرت اأعمال الرتقيم حتى مت االنتهاء من 

ترقيم املباين يف القطاعات )2 - 5 - 6(.

كل  ترقيم  ت�شمن   4 رقم  القطاع  »اإن  الزعابي  منذر  وقــال 

بن  �شقر  مدينة  ــد،  زاي بن  خليفة  مدينة  التالية،  املناطق  من 

حممد، الظيت، اخلران، العرق�ب، الفلية، ع�ايف، القرم، خزام، 

الق�شيدات والندية«.

اجل�ي�س  التالية:  املناطق  �شم   2 رقــم  القطاع  اأن  وذكـــر 

العريبي،  �شيح  العريبي،  الق�شيدات،  �شيح  والــقــ�ــشــيــدات، 

احلديبة، �شيح احلديبة، الغب ، �شيح الغب، �شمل، وادي حقيل، 

غيألن، وادي �شحة، وادي البيح، الفرية، الربيرات، وادي ملحة 

5 الذي �شم  الغافية، ال�شاحلية واحليل. واأ�شاف: القطاع رقم 

3786 ل�حة، مت خألله ترقيم املباين يف كل من منطقة احلمرانية 
اأم  املق�رة،  الفحلني،  ال�شاغي،  الدقداقة،  اخلريجة،  واحليل، 

�شديرة، بطني ال�شمر، بني زيد، خت، خت القليعة، �شهيلة، �شيح 

البر، �شيح احلرف، �شلة احلام�س، ومنطقة �ش�ان.

و القطاع رقم 6 الذي �شم املناطق التالية، اجلزيرة احلمراء 

والرفاعة وعرق�ب املزاحمي وند ال�شلي، وذلك بعدد 3496 ل�حة 

املعتمدة  القطاعات  باقي  ل�حات  برتكيب  جــاٍر  والعمل  ــام،  اأرق

�شمن امل�شروع يف مناطق االإمارة ح�شب اجلدول الزمني املخطط  

له .

واأكد منذر الزعابي، اأن هذا امل�شروع يت�شمن نظامًا مب�شطًا 

املــ�اقــع  خمتلف  اإىل  الــ��ــشــ�ل  مــن  م�شتخدميه  ميكن  و�ــشــهــأًل 

باأرقام  اال�شتدالل  خألل  من  اخليمة،  راأ�س  اإمارة  يف  وال�جهات 

املباين التي مت تركيبها يف القطاعات املختلفة والتي يبلغ عددها 

66000 ل�حة اأرقام.
امل�شروع  اأن  اإىل  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  عام  مدير  واأ�شار 

القائم ي�شهد ا�شتكمال الفريق ملجريات ترقيم القطاعات االأخرى، 

 ،9 8، والقطاع  7 والقطاع  3 والقطاع  1 ورقم  وهي القطاع رقم 

اخلم�شة  القطاعات  لهذه  املتبقية  الل�حات  اأن جمم�ع  اإىل  الفتًا 

من  التام  االنتهاء  و�شيتم  تقريبًا،  ل�حة  األف   37 نح�  اإىل  ي�شل 

مرحلة تركيب ل�حات ترقيم املباين كافة مع نهاية العام، ح�شب 

عام  مدير  �شكر،  بن  حممد  منذر  �شرح 

اجتماع  ثــاين  »عقدنا  اخليمة:  راأ�ـــس  بلدية 

مثمر للمجل�س اال�شت�شاري لقمة راأ�س اخليمة 

للطاقة. و�شتك�ن القمة مبثابة من�شة ملناق�شة 

الطاقة،  انتقال  عملية  يف  املنطقة  م�شرعات 

يف  متزايد  ب�شكل  مركزية  اأ�شبحت  والــتــي 

والتخفيف  التناف�شية  للقدرة  ا�شرتاتيجياتنا 

راأ�س  بلدية  يف  نت�شرف  املناخ.  تغر  اآثــار  من 

 ، املــثــرة  ــادرة  املــب هــذه  با�شت�شافة  اخليمة 

املهمني  القرار  ب�شناع  الرتحيب  اإىل  ونتطلع 

وقادة ال�شناعة من جميع اأنحاء املنطقة.«

يف  وامل�شاهمة  ــداع  االإبـ مل��ش�ع  ومتابعًة 

والطاقة  الطاقة  لكفاءة  امل�شتقبل  ــداف  اأهـ

ا�شرتاتيجية  مــع  القمة  تتما�شى  املــتــجــددة، 

راأ�س اخليمة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 

اال�شرتاتيجية  املبادرة  ا  اأي�شً وتدعم   ،2040
 )Net Zero(  2050 املــنــاخــي  للحياد 

عام  بحل�ل  املتحدة  العربية  االإمــارات  لدولة 

ــدول  2050 وا�ــشــتــعــدادات الــدولــة ملــ�ؤمتــر ال
االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة ب�شاأن تغر 

املناخ 27 و 28.

اخليمة  ــس  ــ راأ� ا�ــشــرتاتــيــجــيــة  ت�شتهدف 

لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ت�فر ن�شبة 

٪20 من املياه ،و �شنع  و  ٪30 من الكهرباء، 
الت�ليد  مزيج  يف  املتجددة  الطاقة  من   20٪

بحل�ل عام 2040.

يت�شمن جدول االأعمال م�شاهمات رئي�شية 

Sie� برعاية ال�شناعة،  وقادة  احلك�مة   من 

 meNS، eNova ، eeSL ، eDF ،

 Luceco ، SuN moNey ، cLeaN

 max ، Pactive SoLutioNS ،

Ledvance ، Terraco ، neTix و 

.tekNoware

يتم تنظيم القمة من قبل �شركة امل�ؤمترات 

.)acm( واالجتماعات املتقدمة

يرجى   ، القمة  ح�ل  املعل�مات  من  ملزيد 

httP://www.rakeNer�  زيـــارة

/gySummit.com
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92 ألف معاملـة إلكترونية في بلدية رأس الخيمة

 "اليونسكو" تضم رأس الخيمة إلى شبكتها العالمية لمدن التعلم

قال منذر حممد بن �شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية 

راأ�س اخليمة، اإن الدائرة ا�شتقبلت 92 األف معاملة اإلكرتونية، 

وذلك عرب اإداراتها املختلفة منذ بداية العام اجلاري ولغاية �شهر 

راأ�س اخليمة حتر�س  بلدية  اأن دائرة  املا�شي. وذكر  اأغ�شط�س 

جميع  اأمــام  املتاحة  االإلكرتونية  خدماتها  وت�فر  تعزيز  على 

املتعاملني، ليت�شنى لهم اإجناز ومتابعة معامألتهم دون احلاجة 

لل��ش�ل اإىل مقر الدائرة، ويهدف ذلك اإىل حتقيق الت�جهات 

اال�شرتاتيجية املتمثلة يف رفع ج�دة اخلدمات املقدمة للجمه�ر 

وتفعيل التح�ل الرقمي يف اخلدمات يف ظل اال�شتغألل االأمثل 

واملعاير  امل�شت�يات  اأعلى  وفق  املتاحة  التكن�ل�جية  للتط�رات 

العاملية.  وقال منذر الزعابي اإن الدائرة ا�شتقبلت عدد 92054 

التخطيط  الإدارة  طلبات   9104 بعدد  انق�شمت  والتي  معاملة، 

وامل�شاحة، حيث كان اعتماد م�شار اخلدمات من اأكر املعامألت 

طلبًا من قبل املتعاملني خألل هذه الفرتة، وذلك ب�اقع 3169 

وغرها  طلبًا،   2336 بعدد  من�ش�ب  �شهادة  اإ�شدار  يليه  طلبًا، 

املتمثلة يف و�شع عألئم لألطألع و�شهادات رخ�س البناء.

منظمة  اأعــلــنــت 

االأمم املتحدة للرتبية 

ــقــافــة  ــث ــ�م وال ــلـ ــعـ والـ

�شم   » »الــيــ�نــيــ�ــشــكــ� 

اإىل  ــة  ــم اخلــي راأ�ــــــس 

ملدن  العاملية  �شبكتها 

التعلم، يف اإجناز ي�ؤكد 

اجله�د امل�شتمرة التي 

االإمارات  تبذلها دولة 

وراأ�س اخليمة لتحقيق 

ــنــمــيــة  ــت اأهـــــــــداف ال

واالرتقاء  امل�شتدامة، 

ــظــ�مــة الــتــعــلــيــم  مبــن

الـــ�ـــشـــامـــل، و�ــشــمــان 

احلياة  ــدى  م اإتــاحــتــه 

للجميع.

راأ�ــس  لتحقيق  نتيجة  االعــتــمــاد  جــاء 

�شمنها،  من  اأ�شا�شية  مرتكزات  اخليمة 

ح�ل  ال�ا�شحة  الــروؤيــة  ــارة  االإمـ امتألك 

اإىل  باالإ�شافة  احلياة،  مدى  التعلم  نظم 

واإحياء  ال�شامل  التعليم  برت�شيخ  التزامها 

وبــنــاء  املجتمع  متــكــني  يف  الــفــاعــل  دوره 

يف  وا�شع  نطاق  على  وتي�شره  الكفاءات، 

ا�شتخدام  يف  ت��شعها  جانب  اإىل  العمل، 

التعليمية،  املنظ�مة  احلديثة يف  التقنيات 

وتعزيز اجل�دة والتميز فيها، ون�شر ثقافة 

التعلم امل�شتمر.

ــد �ــشــعــادة الــدكــتــ�ر حمــمــد عبد  ــ واأك

للمجل�س  الــعــام  االأمـــني  خليفة،  اللطيف 

ان�شمام  اأن  اخليمة،  بــراأ�ــس  التنفيذي 

التعلم،  ملدن  العاملية  ال�شبكة  اإىل  االإمــارة 
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ملنظمة  الــتــابــعــة 

ــ�«  ــكـ ــشـ ــ�ـ ــ�نـ ــيـ »الـ

ميـــثـــل اإجنـــــــازًا 

ي�شاف  جــديــدًا 

حــ�ــشــ�رهــا  اإىل 

املتميز،  العاملي 

ــًا  ــرتافـ ويـــعـــد اعـ

ــلـــكـــه  ــتـ مبــــــــا متـ

مــــن مـــقـــ�مـــات، 

ــا تــتــبــنــاه من  ومـ

لدعم  �شيا�شات 

وت��شيع  التعليم 

لي�شمل  انت�شاره 

كـــافـــة �ــشــرائــح 

املجتمع وخمتلف 

مـــراحـــل احلــيــاة 

دولة  لقيادة  ال�شديدة  الت�جيهات  ظل  يف 

و  الثاقبة  ــة  ــروؤي وال الر�شيدة،  ــارات  ــ االإم

الطم�حة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

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

ل�شم�  امل�شتمرة  واملتابعة   ، اخليمة  راأ�ــس 

ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي، 

املجل�س  رئي�س  اخليمة،  راأ�ـــس  عهد  ويل 

اال�شرتاتيجية  مــع  ومتا�شيًا  التنفيذي، 

العامة للدولة واأول�يات تناف�شيتها العاملية.

و قـــال �ــشــعــادة الــدكــتــ�ر حمــمــد عبد 

الع�ش�ية  هــذه  »�شتتيح  خليفة:  اللطيف 

لألإمارة م�شاركة العامل جتربتها يف تر�شيخ 

واالجتماعي  الثقايف  الن�شيج  يف  التعليم 

اأف�شل  ونــقــل  ــادي،  ــ�ــش واالقــت والــتــنــمــ�ي 

مثيألتها  اإىل  تتبعها  الــتــي  املــمــار�ــشــات 

�شتف�شح  كما  املتقدمة،  العاملية  املدن  من 

املدن  جتــارب  من  لأل�شتفادة  املجال  لها 

االأع�شاء، وامل�شاهمة يف �شياغة ال�شيا�شات 

اأ�شا�شًا  ب��شفه  بالتعليم  لألرتقاء  العاملية 

ــازات  االإجنــ وا�ــشــتــدامــة  الب�شرية  لتط�ر 

احل�شارية«.

حممد  منذر  �شعادة  قــال  جانبه  مــن 

بن �شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية 

اخليمة  راأ�ــس  ان�شمام  »اإن  اخليمة:  راأ�ــس 

يف  امل�شتقبلية  روؤيتها  يرتجم  ال�شبكة،  اإىل 

االرتقاء بقطاع التعليم، ويف تر�شيخ ثقافة 

التعلم مدى احلياة، وتقدمي برامج تعليمية 

ال�طنية  الكفاءات  متكني  يف  ت�شهم  ن�عية 

االإجنــازات  م�شرة  م�ا�شلة  على  القادرة 

والنجاحات يف االإمارة«.

ــس  ــ ــي: »راأ� ــاب ــزع ــاف �ــشــعــادة ال ــشـ واأ�ـ

اخليمة ما�شية قدمًا يف ت�فر تعليم عايل 

اجل�دة جلميع اأفراد املجتمع لي�شاهم�ا يف 

بناًء  وامل�شتدام،  امل�شرق  �شناعة م�شتقبلها 

على ت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

ال�شيخ  �شم�  ومتابعة   ، القا�شمي  �شقر  بن 

حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي«.

اخليمة  راأ�ــس  ان�شمام  اإجنــاز  وحتقق 

التعلم،  ملدن  العاملية  الي�ن�شك�  �شبكة  اإىل 

الثقافة  وزارة  بني  ال�شامل  للتعاون  نتيجة 

وال�شباب، متمثلة باللجنة ال�طنية للرتبية 

والثقافة والعل�م، واالأمانة العامة للمجل�س 

ــي ت�لت  ــت الــتــنــفــيــذي بـــراأ�ـــس اخلــيــمــة وال

م�ش�ؤولية اإعداد ملفات الرت�شيح بالتن�شيق 

االإمــــارة،  يف  املعنية  اجلــهــات  جميع  مــع 

وعملت على ت�شكيل فريق عمل متخ�ش�س 

متطلبات  وتدقيق  ومراجعة  تنفيذ  ملتابعة 

االن�شمام.

و متتلك راأ�س اخليمة مق�مات تعليمية 

املعاير  اأعــلــى  وتتبع  عالية،  جـــ�دة  ذات 

احلي�ي  القطاع  هــذا  ال�شتدامة  العاملية 

امل�شرق  امل�شتقبل  ل�شناعة  واالإ�شرتاتيجي 

يف  التعليم  ويحظى  واالإمــــــارة..  لــلــدولــة 

االإمارة بدعم ومتابعة من القيادة الر�شيدة 

الــتــي حتــر�ــس على تــ�فــر كــل االإمــكــانــات 

املتاحة لألرتقاء باملنظ�مة لتحقيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة.

�شم�لية  على  اخليمة  راأ�ـــس  تــركــز  و 

على  وتعمل  املجتمع،  فئات  جلميع  التعليم 

تعزيز  اإىل  تهدف  متميزة  برامج  اإن�شاء 

بالقدرات  ــاء  ــق واالرت والــتــدريــب  التعليم 

على  منها  تــاأكــيــدًا  التعليمية،  واملــهــارات 

الدور املح�ري للتعليم �شمن روؤية االإمارة 

.2030
ملدن  العاملية  الي�ن�شك�  �شبكة  اأن  يذكر 

ثقافة  وتط�ير  تنمية  على  تعمل  التعلم، 

التعلم مدى احلياة يف خمتلف دول العامل، 

على  االأع�شاء  املــدن  ت�شجيع  اإىل  وتهدف 

تبادل االأفكار واالآراء اخلا�شة بال�شيا�شات 

التعليم،  املتبعة يف قطاع  واال�شرتاتيجيات 

والتجارب  اخلــربات  تبادل  اإىل  باالإ�شافة 

اإىل  املمار�شات،  اأف�شل  مــن  لأل�شتفادة 

وال�شراكات  التعاون  اأوا�شر  تعزيز  جانب 

فيما بينها.
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بلدية رأس الخيمة تغلق 12 منشأة بيطرية مخالفة
يف  الــعــامــة  الــ�ــشــحــة  اإدارة  اأغــلــقــت 

من�شاأة   12 اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة 

امليدانية  حمألتها  عــرب  ــك  وذل بيطرية، 

ــــني خـــألل  ــب ــ ــراق ــ ــن قـــبـــل امل ــ ــذة م ــفـ ــنـ املـ

ــاري. ــ اجلـ ــام  ــعـ الـ ــن  مـ االأول   الــنــ�ــشــف 

اإدارة  مــديــر  الطنيجي،  �شيماء  وقــالــت 

تتفقد  االإدارة  »اإن  ــامــة  ــع ال الــ�ــشــحــة 

الــعــامــلــة يف  الــبــيــطــريــة  املــنــ�ــشــاآت  جميع 

من  التحقق  بهدف  اخليمة  راأ�ـــس  اإمـــارة 

بال�شحة  املتعلقة  باال�شرتاطات  تقيدها 

م�ا�شلة  اإىل  دع�تها  على  والعمل  العامة، 

اخلدمة  ــ�اع  ــ اأن اأفــ�ــشــل  لتقدمي  ــزام  ــت االل

ــة. ــ�ب ــس املــطــل ــ� ــي ــاي ــق  بـــاملـــ�ا�ـــشـــفـــات وامل

التي  املــيــدانــيــة  الـــزيـــارات  اأن  وذكــــرت 

املن�شاآت  خمتلف  �شملت  االإدارة  نفذتها 

بيع  حمــال  املــثــال  �شبيل  على  البيطرية، 

ــن  ــدواج ــزارع ال ــ ــحــ�م ومـ ــل الـــدواجـــن وال

احلي�انات  �شألمة  من  للتحقق  وغرها، 

واملعدية،  ال�بائية  االأمرا�س  من  وخل�ها 

ــهــألك االآدمــــــي،  ــت ــش ــأل� ــهــا ل ــت و�ــشــألحــي

ومطابقتها للم�ا�شفات واملعاير املعتمدة، 

بيطرية. من�شاأة   12 اإغــألق  عن   وك�شفت 

تلك  ــألق  اإغــ اأ�ــشــبــاب  اأن  اإىل  ــارت  ــشـ واأ�ـ

�شاحلة  غر  حل�م  �شبط  نتيجة  املن�شاآت 

لأل�شتهألك االآدمي والغ�س التجاري ووج�د 

اأخرى  وقيام  املن�شاأة،  يف  زاحفة  ح�شرات 

ال�شألحية. منتهية  بيطرية  اأدويــة   ببيع 

مت  امليدانية  الزيارات  تلك  اأن  اإىل  ولفتت 

خأللها كذلك حترير 60 خمالفة الأ�شباب 

 189 ر�ــشــد  مــع  اإنــــــذارًا،  و52  خمتلفة، 

مألحظة مت على اإثرها دع�ة املن�شاآت اإىل 

العمل على ت�شحيح اأو�شاعها، ليتم التحقق 

املقبلة.  ــزيــارات  وال احلمألت  عرب   منها 

اأن  العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير  ك�شفت 

الزيارات امليدانية مت خأللها الك�شف عن 

وج�د م�اد غر �شاحلة لأل�شتهألك، حيث 

كجم،  املعدمة  292.9  املــ�اد  كمية  بلغت 

م�شرة اإىل اأنه مل يتم اإغألق من�شاآت لعدم 

املتعلقة  االحــرتازيــة  بــاالإجــراءات  التقيد 

مت  ولكن   ،19 ك�فيد  لفرو�س  بالت�شدي 

حترير عدد 145 خمالفة يف ذلك ال�شاأن، 

حيث بلغت ن�شبة التزام املن�شاآت البيطرية 

باالإجراءات االحرتازية �شد الفرو�س نح� 

.90%
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بلدية رأس الخيمة تقيم برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان ) اإلسعافات األولية (

اجتماع تنسيقي بين دائرة البلدية وجمارك رأس الخيمة

دائــــــرة بــلــديــة راأ�ــــس 

اخلــيــمــة تــعــقــد بــرنــاجمــًا 

ــهــا يف  ــي ــ�ظــف ــًا مل ــيـ ــبـ ــدريـ تـ

على  ــامــ�ــس  ــغ ال الــقــ�ــشــر 

يــ�مــني حتــت عن�ان  مـــدار 

االإ�شعافات االأولية ، قدمت 

مرمي  االأ�ــشــتــاذة  الربنامج 

علي الكا�س .

الربنامج  هــدف  حيث 

اإىل التعرف على  املهارات 

االإ�شعافات  يف  االأ�شا�شية 

فهم  يف  للم�شاعدة  االأولية 

ــرق الــتــعــامــل  ومــعــرفــة طــ

مــع الــعــديــد مــن احلـــاالت 

اإىل  حتتاج  التي  الــطــارئــة 

ت�شرف عاجل و�شريع

ح�ل  الدورة  ومتح�رت 

التعرف على اأ�شا�شيات واأهمية االإ�شعافات 

ق�اعد  اأ�شا�شيات  على  االطــألع  و  االأولية 

على  التعرف  اأهمية  و  االأولية  االإ�شعافات 

واالأدوات  والتجهيزات  االأ�شا�شية  املبادئ 

الألزمة للقيام باالإ�شعافات االأولية واأي�شًا 

وكيفية  احلـــروق  درجـــات  على  الــتــعــرف 

اإ�شعافها . 

�شهادات  ت�زيع  مت  الــدورة  نهاية  ويف 

اأ�ــشــادوا  الــذيــن  امل�شاركني  على  التقدير 

بدورهم بالدورة واملعل�مات التي حت�شل�ا 

عليها.

يذكر باأن مركز راأ�س اخليمة ال�شحي 

على  البلدية  دائــرة  مع  بالتعاون  اأ�شرف 

تنظيم هذا الربنامج التدريبي .

اإدارة  عــقــدت 

الــ�ــشــحــة الــعــامــة  

ــة  ــدي ــل بـــــدائـــــرة ب

راأ�ـــــــــس اخلــيــمــة 

تن�شيقيًا  اجتماعًا 

دائــرة جمارك  مع 

راأ�ــــس اخلــيــمــة مت 

خـــأللـــه مــنــاقــ�ــشــة 

ــن  الــــــعــــــديــــــد مـ

امل�ا�شيع التي تهم 

ــطــرفــني و�ــشــبــل  ال

يف  التعاون  تعزيز 

امل�شرتكة  املجاالت 

حيث   ، العمل  اآلية  تط�ير  يف  ي�شاهم  مبا 

حتر�س دائرة البلدية على عقد اجتماعات 

مماثلة مع �شركائها من اجلهات احلك�مية 

املحلية واالحتادية واأي�شًا القطاع اخلا�س 

�شبل  ومناق�شة  العألقات  لتعزيز  وذلــك 

اآليات العمل يف املجاالت امل�شرتكة  تط�ير 

مبا ي�شب يف م�شلحة االإمــارة ويعزز من 

تنميتها يف املجاالت املختلفة .
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

twitter | munrakae .. Facebook | munrakae .. instagram| munrakae
mail: info@mun.rak.ae | website: mun.rak.ae

�شمن ال�شروط التالية:

1. تر�شل اإلإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.
2. الرجاء اإر�شال اإلإجابة على الربيد اإلإلكرتوين التايل :

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

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

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

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

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

اإىل الربيد اإلإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

ras al khaimah municipality Department, 
corporate communications office, intro�
duces the monthly contest in the municipality 
magazine. For participation, answers should 
be sent to the following email address

magazine@mun.rak.ae

through the following conditions:
1. answers to be sent before the 20th of each month.
2. Please send your answer to the following email address:

magaz ine@mun. rak .ae
the winner will then be announced using the mentioned 

email. 
3. Participants should send their contacts )Full Name, 

mobile Number, email address, P.o. Box(

• في الثراث اإلماراتي ما هو ) بعِبع التيس (

» 545 «

Congratulations to Mrs. :  Badreya Muhammad Abdullah

the winner of the past month's contest (544).

مبروك لألخت :  بدرية محمد عبدهللا
الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد ) 544(

مسابقة الشهر

ســؤال العدد

Monthly Contest 

Question

winner

الــــــرابـــــــــــح



فوائد قرآنية 

لفضيلة الشيخ يوسف بن حسن الحمادي 
من شبكة بينونة للعلوم الشرعية

التي متر  اآلآي��ات  القارئ يف  يتفكر  اأن  اأح�سن من ذلك  و 

فيها  والتفكر  تدبرها  على  ت�ساعده  ت�سنيفًا  وي�سنفها  عليه، 

والنظر يف معانيها، قال اأبو اإدري�س اخلوآلين رحمه اهلل: »اإمنا 

القراآن اآية مب�سرة، واآية منذرة، واآية فري�سة، اأو ق�س�س، اأو 

اأخبار، واآية تاأمرك، واآية تنهاك«

اآِي  بت�سنيف  ال�سالح  ال�سلف  عناية  دقة  على  يدل  وهذا 

القراآن، وبهذا انتفعوا به وفقهوا املراد منه.

ويجلي  معناه  ويبني  اآلأث��ر  ه��ذا  يو�سع  ما  خري  من  ولعل 

»تاأمل  القيم رحمه اهلل بقوله:  ابن  اآلإمام  مق�سوده ما قرره 

ُة  اأِزمَّ خطاب القراآن؛ جتد ملكًا له امللك كله وله احلمد كله، 

اإليه، م�سَتِويًا على  ها  اآلأمور كلها بيديه وم�سدرها منه ومَردُّ

�سرير ُملِكه، آل تخفى عليه خافية يف اأقطار مملكته، عاملًا مبا 

منفردًا  وعالنيتهم،  اإ�سرارهم  على  ِلعًا  ُمطَّ عبيده،  نفو�س  يف 

ويعاقب،  ويثيب  ومينع،  ويعطي  ويرى،  ي�سمع  اململكة،  بتدبري 

ويق�سي  ر  وُيقدِّ ويحيي،  ويرزق، ومييت  ويخلق  ويهني،  ويكرم 

ويدبر، اآلأمور نازلة من عنده دقيِقها وجليِلها و�ساعدة اإليه، 

آل تتحرك ذرة اإآل باإذنه، وآل ت�سقط ورقة اإآل بعلمه.

فتاأمل كيف جتده يثني على نف�سه، وميجد نف�سه، ويحمد 

نف�سه، وين�سح عباده، ويدلهم على ما فيه �سعادتهم وفالحهم، 

اإليهم  ويتعرف  هالكهم،  فيه  مما  ويحذرهم  فيه،  ويرغبهم 

ُرهم  فيذكِّ واآآلئ��ه؛  بنعمه  اإليهم  ويتحبب  و�سفاته،  باأ�سمائه 

بنعمه عليهم وياأمرهم مبا ي�ستوجبون به متامها، ويحذرهم 

ق بكتاب هللا واالرتباط به هو  أجلُّ الفوائد وأنفعها وأخيرها وأقواها في التعلُّ

تدبره والتأمل في ألفاظه وما دل عليه.

في 
رحاب 

ااإلسالم
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من ِنَقِمه ويذكرهم مبا اأعد لهم من الكرامة اإن اأطاعوه، وما 

اأعد لهم من العقوبة اإن ع�سوه، ويخربهم ب�سنعه يف اأوليائه 

واأعدائه، وكيف كانت عاقبة هوؤآلء وهوؤآلء، ويثني على اأوليائه 

اأع���داءه ب�سيء  وي��ذم  اأو�سافهم،  واأح�سن  اأعمالهم  ب�سالح 

اآلأدل��ة  وينوع  اآلأم��ث��ال،  وي�سرب  �سفاتهم،  وقبيح  اأعمالهم 

ق  والرباهني، ويجيب عن �سبه اأعدائه اأح�سن اآلأجوبة، وُي�سدِّ

ال�سبيل،  ويهدي  احل��ق،  ويقول  ال��ك��اذب،  ب  وُي��ك��ذِّ ال�سادق، 

ونعيمها،  وح�سنها  اأو�سافها  ويذكر  ال�سالم  دار  اإىل  ويدعو 

ر  وُيذكِّ واآآلمها،  البوار ويذكر عذابها وقبحها  ويحذر من دار 

واأنهم  وجه،  كل  من  اإليه  حاجتهم  و�سدة  اإليه  فقرهم  عباده 

جميع  وعن  عنهم  غناه  ويذكر  عني،  طرفة  عنه  لهم  غنى  آل 

املوجودات، واأنه الغني بنف�سه عن كل ما �سواه، وكل ما �سواه 

ًة من اخلري فما فوقها  فقري اإليه بنف�سه، واأنه آل ينال اأحد ذرَّ

بعدله  اإآل  فوقها  فما  ال�سر  من  ذرة  وآل  ورحمته،  بف�سله  اإآل 

وحكمته.

واأن��ه  ع��ت��اب،  األ��ط��ف  آلأحبابه  عتابه  خطابه  م��ن  وي�سهد 

اأعذارهم،  ومقيم  زآلتهم،  وغافر  عرثاتهم،  ُمقيل  ذلك  مع 

والنا�سر  واملحامي عنهم،  والدافع عنهم،  ف�سادهم،  وُم�سِلٌح 

لهم، والكفيل مب�ساحلهم، واملنجي لهم من كل كرب، واملويف 

فهو موآلهم  �سواه؛  لهم  ويلَّ  آل  الذي  وِليُّهم  واأنه  بوعده،  لهم 

احلق، ون�سريهم على عدوهم؛ فنعم املوىل ونعم الن�سري.

فاإذا �سهدت القلوب من القراآن َمِلكًا عظيمًا رحيمًا جوادًا 

منه،  القرب  يف  وتناف�س  حتبه،  آل  فكيف  �ساأنه؛  هذا  جمياًل 

ما  كل  من  اإليها  اأحب  ويكون  اإليه،  التودد  يف  اأنفا�سها  وتنفق 

�سواه، ور�ساه اآثر عندها من ر�سا كل ما �سواه؟!

وكيف آل تلهج بذكره، وي�سري حبه وال�سوق اإليه واآلأن�س به 

ف�سدت  ذلك؛  فقدت  اإن  بحيث  ودواءه��ا؛  وقوتها  غذاءها  هو 

وهلكت ومل تنتفع بحياتها؟!«

فهذا بيان كاٍف وتو�سيح �ساٍف -من هذا اآلإمام بحق- فيه 

القراآن،  قارئ  يهتدي  بها  ومقا�سدها  القراآن  خطابات  اأنواع 

وبها ي�ستنري يف تالوته، وبها ي�سل اإىل مراد اهلل من خطابه، 

 ِ
َّ

اهلل ِل  ِبَف�سْ ال�ساحلات {ُقْل  تتم  بنعمته  ال��ذي  هلل  فاحلمد 

َيْجَمُعوَن} »يون�س:  ا  مِمَّ َخرْيٌ  ُهَو  َفْلَيْفَرُحوا  َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه 

.»58
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لل�شعب برحيل املغفور  واأب��اً  خ�شرت دولة اإلإم��ارات قائداً 

ال��ذي حقق  اهلل،  نهيان رحمه  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  له 

مل�شتقبل  تعد خططاً  اإجن���ازات  وه��ي  اإلإجن����ازات،  الكثري من 

دولة اإلإمارات ولتطوير جميع املجاإلت على جميع اإلأ�شعدة، 

ومت انتخاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 

فهو  إلأخ��ي��ه،  خلفاً  املتحدة،  العربية  اإلإم���ارات  لدولة  رئي�شاً 

»خري خلف خلري �شلف«

اآل نهيان رحمه اهلل لفكرة  ور�شخ ال�شيخ خليفة بن زايد 

وال����ده، جعلت من  م��ن  ال��دول��ة  توحيد  بعد  ال��دول��ة  متكني 

خليفته ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان قائداً ملهماً لل�شعب 

بال�شخ�شية  مت�شماً  امل��ج��د،  �شفات  يجمع  واإن���ه  اإلإم���ارات���ي، 

القيادية واإلإن�شانية، جتمع بني فار�س وحكيم، ذو قيم نبيلة 

وله تاأثري عاملي، وجتمع اأي�شاً بني رجل احلق املعروف بحزمه 

وعزميته ونظرته مل�شتقبل م�شرق كبري للدولة.

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  لل�شيخ  الهام  ال��دور  اإن  حيث 

بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  وال���ده  اأم��ان��ة  عاتقه  على  يحمل 

�شلطان اآل نهيان واأخيه ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، بعد 

رحمهم  واأخيه  وال��ده  ر�شالة  م��وؤك��داً  ر�شمياً  الراية  حمل  اأن 

اهلل، وم�شتلهماً بالدرو�س التي تلقاها منهم، وحمل ر�شالتهم 

البناء«،  اأج��ل  م��ن  »العمل  املت�شمنة  اإلإم��ارات��ي  ال�شعب  اإىل 

ال��دويل  ال�شعيد  على  ال��ع��امل  ي�شهدها  ال��ت��ي  اإلأج����واء  رغ��م 

على  احلفاظ  وم�شوؤولية  اأعباء  عاتقه  على  حاماًل  والعاملي، 

اإلإم���ارات  ال���دوؤوب لتطوير دول��ة  ال�شعي  �شعبه ووط��ن��ه، م��ع 

احلكم  منظومة  اإث��راء  مع  وخارجياً،  داخلياً  املجاإلت  بكافة 

باإلأ�شاليب احلديثة.

نرى  اأن  ن�شتطيع  حلاكمهم  ال�شعب  ن��ظ��رة  خ��الل  وم��ن 

اآل نهيان،  الدور الهام الذي يقوم به ال�شيخ حممد بن زايد 

ومعرفة �شخ�شيته القوية واحلكيمة، والذي يقوم بكل واجبه 

من اأجل تفقد حال مواطنيه يف جميع اأرا�شي الدولة وذلك 

اإلأ�شيلة،  التقاليد  الر�شمي، وحفاظه على  العمل  بعيداً عن 

إلأن همه اإلأول اأبناء وطنه و�شعبه، يدعمهم ويوؤمن بقدراتهم، 

و�شهدوا له قائداً فذاً يف ميادين البطولة و تفانيه يف اإعالء 

العميقة، فكان يطمئن على  التنموية  بروؤيته  الوطن  مكانة 

كل فرد من اأفراد �شعبه ويزورهم ويجل�س معهم يف منازلهم 
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محمد بن زايد

إعداد : إباء نزار عجوبخطوات واثقة نحو النجاح

زايد بن سلطان آل نهيان نظرة مستقبلية حكيمة  الشيخ  له  للمغفور  كان 
الشيخ خليفة  أوالده  اإلمــارات، وقد علم  التطور واالزدهــار في دولة  لمتابعة 
بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان معنى وأهمية الدولة حتى 

ترسخت هذه الفكرة في عقولهم.



�شغاراً وكباراً.

وإل مي��ك��ن اأن ن��ن�����ش��ى م�����ش��رية ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 

احلافلة  و  ر�شمياً  احل��ك��م  توليه  قبل  ع��ق��ود  منذ  نهيان  اآل 

اإلإم���ارات قفزات  ب��اإلإجن��ازات، ففي عدة �شنوات فقط قفزت 

ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف امل���ج���اإلت ال���ري���ادي���ة ، وذل�����ك ب���ه���دف اإع�����داد 

امل��ج��اإلت. ال��دول��ة يف جميع  اأه����داف  لتحقيق  ع��م��ل   ق��اع��دة 

ي��زال، مثاإًل على القيادة  اإن ال�شيخ حممد بن زايد كان وما 

واقت�شادّياً  واجتماعّياً  �شيا�شّياً  واقعاً  ر�شمت  التي  احلكيمة 

متقّدماً، كما اإنه احلري�س دوماً على اإعانة ال�شعوب املنكوبة 

واملت�شررة اأينما كانت، فعلى اأر�شها مت توقيع وثيقة اإلأخوة 

اإلإن�شانية عام 2019 يف اأبو ظبي، ومنها تنطلق قوافل اإلإغاثة 

لكل املنكوبني، من �شحايا النزاعات والكوارث واإلأوبئة، وفق 

املنهج اإلإن�شاين الذي غر�شه زايد ورعاه خليفة، و�شري�شخه 

ال�شيخ حممد بن زايد يف عهده الذي يحمل كل اخلري.

وقد اأ�شار دبلوما�شيون اأن انتخاب ال�شيخ حممد بن زايد 

�شيعطي نقلة نوعية لالإمارات داخلياً وخارجياً، واإنه جنح يف 

ال�شنوات املا�شية يف تاأ�شي�س عالقات خارجية هامة وعميقة، 

اإلتفاقيات  خ��الل  من  وا�شح  ب�شكل  نتائجه  ظهرت  ما  وه��و 

وفرن�شا،  ورو�شيا  والهند  ال�شني  مع  اإلإم��ارات  عقدتها  التي 

وانفتاحها اإلإقليمي من خالل بناء عالقات تقوم على تبادل 

اأن ال�شيخ حممد بن  امل�شالح مع خمتلف ال��دول، كما اعترب 

حقبة  اإىل  باإلنتقال  اخل��ري  ل��الإم��ارات  حتمل  ب�شرى  زاي���د، 

تاريخية جديدة، فهنيئاً ل�شعب اإلإم��ارات بقائد رحلة املجد، 

الدولة  قيادات  بف�شل  واإلأم��ان  باإلأمن  تنعم  الدولة  وتبقى 

املتمتعني باحلكمة.
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مرح أيمن سعد

الطاقة المتجددة 

من المتطلبات األساسية

 وهي تلعب دورًا مهمًا يف حتقيق اال�ستقرار يف اأ�سواق 

النفط العاملي، ولكن دولة االإمارات تتطلع اإىل حتقيق 

بكافة  النفط  احرترتراق  اآثرترتار  من  خالية  خ�سراء  بيئة 

اأ�سكاله، وكما اإن قيادة دولة االإمارات تنظر اإىل املدى 

البعيد، فهي تنظر اإىل املخزون الذي ال يكفي لكافة 

كبريًا   اهتمامًا  تكر�س  وبذلك  الالحقة  االأجرترتيرترتال 

باإنتاج م�سادر طاقة متنوعة جديدة.

المساهمات على الصعيد العالمي:
للطاقة  »مرترت�رترتسرترتدر  �رترتسرترتركرترتة  وترترت�رترتسرترتارك 

م�ساريع  مرترتن  عرترترتدد  بتطوير  النظيفة« 

الطاقة املتجددة ومنها:

مرترت�رترتسرترتروع ترترتور يرترت�رترتسرترتول، املرترت�رترتسرترترك بني 

لبناء  »�رترتسرترتيرترتنرترتري«،  »مرترت�رترتسرترتدر« وجمرترتمرترتوعرترتة 

وت�سغيل حمطات لتوليد الطاقة ال�سم�سية 

يلعب قطاع الطاقة دوراً هامًا في السياسات الداخلية والخارجية لدولة اإلمارات. 

ومنذ اكتشاف النفط والغاز قبل أكثر من نصف قرن، أصبحت الدولة عضواً رئيسيًا في 

أسواق الطاقة العالمية،



اإلمارات  العدد: 545 - 10 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

23

املركزة يف اإ�سبانيا مبقدرة 120 ميجاواط

م�سروع م�سفوفة لندن لتوليد طاقة الرياح البحرية مبقدرة 

650 ميجاواط عند م�سب نهر التاميز

محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا
رائرترتدة  حرترتلرترتواًل  اخلا�سة«  للم�ساريع  »م�سدر  �سركة  تقدم 

تتوىل  كما  النظيفة،  التكنولوجيا  وتطبيقات  املتجددة،  للطاقة 

فريق  وميتلك  اال�ست�سارية.  اخلدمات  وتقدمي  امل�ساريع  اإدارة 

املناطق  يف  املعقدة  امل�ساريع  اإجنرترتاز  يف  متنوعة  خرترترة  العمل 

النائية، والتي غالبًا ما تكون يف مواقع ي�سعب العمل فيها.

المساهمات على الصعيد المحلي:
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  د�ّسن 

رعاه  دبي،  الرترتوزراء، حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة،  رئي�س  نائب 

اهلل، مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يف 

جممع »حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية«، يف دبي، 

وتفقد اأق�سام وخمترات املركز الذي تبلغ م�ساحته 4400 مر 

را�سد  امل�سروعات يف جممع »حممد بن  اأهم  اأحد  ويعد  مربع، 

اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية«، اأكر جممع للطاقة ال�سم�سية يف 

العامل يف موقع واحد وفق نظام املنتج امل�ستقل.

املرترتعرترتارف  ترترتوطرترتني  يف  والرترتترترتطرترتويرترتر  الرترتبرترتحرترتوث  مرترتركرترتز  وي�سهم 

واخلرات، اإذ تبلغ ن�سبة الباحثني والباحثات املواطنني يف املركز 

ال�سم�سية«،  »الطاقة  املركز  عمل  جمرترتاالت  وت�سمل   70٪ نحو 

اإ�سافة  و»املياه«،  الطاقة«،  و»كفاءة  الذكية«،  ال�سبكة  و»تكامل 

»الطباعة  وتت�سمن  الرابعة،  ال�سناعية  الثورة  تطبيقات  اإىل 

االبتكارية  احللول  كاأحد  باالإ�سافة«،  والت�سنيع  االأبعاد  ثالثية 
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الإنتاج قطع الغيار لقطاعات اإنتاج، ونقل، وتوزيع الكهرباء.

-مركز  للهيئة  والتطوير-التابع  البحوث  مركز  ويعد 

الطاقة  مبجال  املتعّلق  االإمرترترتارات  دولرترتة  يف  الوحيد  االأبرترتحرترتاث 

املتجددة وتقنيات ال�سبكات الذكية وكفاءة الطاقة، ويت�سمن 

اأكر واأ�سمل مرافق يف الدولة الختبار األواح الطاقة ال�سم�سية 

الكهرو�سوئية، كما يجري املركز اأطول عملية اختبار متوا�سل 

لالألواح ال�سم�سية الكهرو�سوئية يف دولة االإمارات يف الظروف 

املناخية ال�سحراوية.

حرترتا�رترتسرترتل على  والرترتترترتطرترتويرترتر  الرترتبرترتحرترتوث  مرترتركرترتز  اأن  اإىل  يرترت�رترتسرترتار 

يف  »الريادة  اخل�سراء  باملباين  اخلا�س  البالتيني  الت�سنيف 

لالأبنية  االأمريكي  املجل�س  من  البيئي«،  والت�سميم  الطاقة 

اخل�سراء، ويت�سمن األواحًا �سم�سية كهرو�سوئية على 

�سطح  وعلى  املبنى،  �سطح 

جدران  يف  مدجمة  كهرو�سوئية  واألواحًا  ال�سيارات،  مواقف 

من  باأكرث  الطاقة  ا�ستهالك  تقليل  يف  املبنى  وي�سهم  املبنى، 

املياه  كمية  من   50٪ من  أكثر  ترشيد  إلى  إضافة   25٪
بن�سبة  تدويرها  معاد  مواد  املركز  ويت�سمن  امل�ستهلكة. 

تزيد على ٪30 وت�سمل جماالت عمل مركز البحوث 

والتطوير:

أواًل: إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية:
ال�سم�سية  االألرترترترترترترتواح  اأداء  ترترتقرترتيرترتيرترتم  يرترت�رترتسرترتمرترتل 

موثوقيتها  واختبار  الكهرو�سوئية 

عرترترترترترترتلرترترترترترترتى 
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املدى الطويل يف الظروف املناخية املحلية، ودرا�سة تاأثري الغبار 

يف االألواح الكهرو�سوئية، وتطوير واختبار طرق جديدة ملقاومة 

الدرا�سات  اإجرترتراء  اإىل  اإ�سافة  املنطقة،  يف  الطق�س  ظرترتروف 

البحثية املتعلقة بقيا�س ن�سبة االإ�سعاع ال�سم�سي.

ثانيًا: تكامل الشبكة الذكية:
اأول  وتعد  االفرا�سية،  الطاقة  حمطة  م�سروع  يت�سمن 

�سبكة  عن  عبارة  وهي  املنطقة،  يف  للطاقة  افرا�سية  حمطة 

ذكية ت�سمن وحدات موزعة �سغرية، ومتو�سطة احلجم، الإنتاج 

الطاقة ت�سمل اأنظمة الطاقة ال�سم�سية الكهرو�سوئية، واأنظمة 

التخزين بالبطاريات، واالأحمال املرنة، بهدف توفري خدمات 

اال�ستهالك،  ذروة  وقت  االأحمال  تقليل  ذلك  يف  مبا  ال�سبكة 

ويف  التيار،  وثبات  ا�ستقرار  على  للحفاظ  الردد  يف  والتحكم 

بالتعاون  ال�سم�سية،  للطاقة  اآل مكتوم  را�سد  بن  جممع حممد 

مع �سركة »اأمبلك�س االإمارات«، مت ربط اأنظمة التخزين ب�سبكة 

الهيئة.

ثالثًا: كفاءة الطاقة:
يت�سمن م�سروعات لتطوير 

املقبل  اجلرترتيرترتل  واخرترتترترتبرترتار 

مرترترترترتن ترترترتقرترترتنرترترتيرترترتات ترترترتوفرترترتري 

اإىل  اإ�رترتسرترتافرترتة  الرترتطرترتاقرترتة، 

امل�سابقة العاملية لت�سميم 

املنازل املعتمدة على الطاقة 

الرترت�رترتسرترتمرترت�رترتسرترتيرترتة )ديرترترتكرترترتاثرترترتلرترترتون 

ال�سرق  ال�سم�سية  الطاقة 

االأو�سط(.

رابعًا: المياه:

العك�سي  التنا�سح  بتقنية  املياه  حتلية  م�سروع  ويت�سمن 

با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية، و حمطة جتريبية الإنتاج 50 مرًا 

م�سروع  اإىل  اإ�سافة  يوميًا،  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  من  مكعبًا 

الذي  النظام  ويعتمد  اجلوي،  الغالف  رطوبة  من  املياه  الإنتاج 

الغالف  ورطوبة  ال�سم�سية،  الطاقة  على  املركز  يف  تركيبه  مت 

اجلوي الإنتاج حتى 5 لرات من املياه ال�ساحلة لل�سرب يوميًا. 

املياه  لتحلية  الدولة  يف  الوحيدة  املن�ساأة  ت�سغيل  املركز  ويتوىل 

با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية فقط.

مشروع )الهيدروجين األخضر(:

مع  بالتعاون  االأخ�سر«،  »الهيدروجني  م�سروع  الهيئة  تنفذ 

يف  االأملانية،  »�سيمن�س«  و�سركة  دبرترتي«،   2020 »اإك�سبو  مكتب 

للبحوث  الهيئة  ملركز  التابعة  اخلارجية  االختبارات  من�ساآت 

والتطوير يف جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية، 

ويعد االأول من نوعه يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 

الإنتاج الهيدروجني با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية .
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نبيل أحمد صافية

اللغة العربية الفصيحة واالهتمام بها 

في دولة اإلمارات العربّية المّتحدة.. 

اأن  فعلينا  الفكرّي  والرترتّنرترتاجت  الفكر  ندر�س  اأن  اأردنرترتا  واإذا   

املتلّقني  نفو�س  يف  تاأثريهما  اأو  واأثرهما  واالأدب  اللغة  ندر�س 

اأو علم اللغة الّنف�سّي  ب�سورة عاّمة ا�ستنادًا ل�سيكولوجية اللغة 

اأو علم الّنف�س اللغوّي ، وهذا له اأثره يف تفكري اأبنائنا واجليل 

التي  حيحة اخلاّلقة  ال�سّ الّربية  ن�سعى لربيته  الذي  الّنا�سئ 

يعّر  اجتماعّية  واللغة ظاهرة   ، تفكريه  اإبداعه وطرائق  تنّمي 

اأّي ن�ّس عنها عر املعنى االأ�سلوبّي كونها نظام لعالقة متبادلة 

حالة  اإىل  �ستوؤّدي  وبالّتايل   ، وال�ّسياق  واملعنى  وت  ال�سّ بني 

انفعالّية وجدانّية ، وميكن قيا�سها باملعنى الوجدايّن للغة وعر 

االأّمة  اأبناء  من  بع�سًا  لكّن   ، للمتلّقني  االنفعالّية  اال�ستجابات 

يف  بها  االهتمام  قّل  ولذا   ، عنها  الّتخّلي  اإىل  يعمدون  العربّية 

 ، اليومي  اخلطاب  لغة  يف  فراجعت   ، العربّية  الرترتّدول  معظم 

واعُتِمدت لهجات حملّية يف كّل دولة مّما مّيزها عن غريها ، 

وكذلك قّل ا�ستعمالها يف ال�ّسكل الّر�سمّي عمومًا . 

اآل  ال�ّسيخ زايد بن �سلطان  وانطالقًا من ذلك كانت دعوة 

نهّيان موؤ�ّس�س دولة االإمارات العربّية املّتحدة - طّيب اهلل ثراه - 

ل�سرورة االهتمام باللغة العربّية يف الّربية واالإعالم والّثقافة 

ودعا اإىل حت�سني الواقع اللغوّي والبنية اللغوّية واالرتقاء باالأداء 

حيح ومتكني اللغة العربّية ، ون�سر الّثقافة العربّية  اللغوّي ال�سّ

احل�سارة  عنوان  الأّنها  والكتب  االأجرترترتداد  وترترتراث  واالإ�سالمّية 

واالرتقاء باالأمم ، وتبّث فيهم حّب الوطن وزرع القيم االأخالقّية 

عر املرجعّية االإ�سالمّية ، فقال عن ذلك : 

واملعرفة  والّثقافة  واحل�سارة  العلم  وعرترتاُء  هو  الكتاب   «

واالآداب والفنون ، واإَنّ االأمم ال تقا�س برثواتها املادّية وحدها 

اأ�سا�س هذه  هو  والكتاُب   ، باأ�سالتها احل�سارّية  تقا�س  واإمّّنا   ،

االأ�سالة ، والعامل الرئي�سّي على تاأكيدها « .

وكان ملجمل ما دعا اإليه ال�ّسيخ زايد اأهّمّيته واأثره يف تعميق 

اأي�سًا يف تاأ�سي�س » مركز  االهتمام باللغة العربّية ، وبرز ذلك 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهّيان للّدرا�سات العربّية والّدرا�سات 

ينّية بّكني يف عام األف وت�سعمئة  االإ�سالمّية « يف العا�سمة ال�سّ

أّية أّمة بصورة يومّية ، وهم  أبناء  اللغة التي يستعملها  أّن  لعّل من المعلوم 
 ، أّي مجتمع  اليومّية في  الحياة  لغة  يتمّسكون بقواعدها يجعلها لغة حّية كونها 
واللغة العربّية الفصيحة هي إحدى اللغات العالمّية ، كما أّنها لغة القرآن الكريم ،
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وليكون  واآدابها  بلغتها  العربّية  الّثقافة  لن�سر  وت�سعنَي  واأربعة 

اللغة  اأّن  تاأكيده  رغم   ، العامل  �سرق  اإىل  اللغوّي  العبور  ج�سر 

العربّية حتمل رمزًا للهوية الوطنّية . 

العربّية  االإمرترترتارات  دولرترتة  حّكام  ال�ّسمّو  اأ�سحاب  واعتمد 

متزايدًا  االهتمام  فكان   ، زايرترتد  ال�ّسيخ  بناه  ما  على  املّتحدة 

ل�سرورة االهتمام باللغة العربّية االأّم يف الّتعليم ون�سر ثقافتها 

يف خمتلف اأ�سقاع العامل ، ومن ذلك 

دعوة �ساحب ال�ّسمّو ال�ّسيخ حمّمد بن زايد اآل نهّيان رئي�س 

الّدولة ورئي�س املجل�س االأعلى لالحّتاد - رعاه اهلل - لالهتمام 

يف  االزدهرترترتار  وحتقيق  بانت�سارها  واالإ�رترتسرترتهرترتام  العربّية  باللغة 

امل�ستقبل لتحقيق ما ت�سبو له دولة االإمارات العربّية املّتحدة ، 

ومن ذلك اأي�سًا اهتمام �ساحب ال�ّسمّو ال�ّسيخ الّدكتور �سلطان 

حاكم  لرترتالحّترترتاد  االأعرترتلرترتى  املجل�س  ع�سو  القا�سمّي  حمّمد  برترتن 

و�سعيه  واالإبرترترتداع  بالّثقافة  الهتمامه   - اهلل  رعرترتاه   - ال�ّسارقة 

النت�سار االأفق الّثقايّف العربّي نحو امليدان العربّي العام والعاملّي 

االإن�سايّن مبختلف اجّتاهاته ، 

وجاءت دعوة وزارة الّربية موؤّخرًا قبل اأّيام لتكون يف حمور 

الّتعليم  يف  �سليم  لغوّي  بناء  اأجل  من  واللغوّي  الّربوّي  العمل 

اللغة  ا�ستعمال  جمال  �سمن  االإبرترتداع  يف  احلقيقّية  واملمار�سة 

العربّية ، واأجمل ما اأختم به كلماتي �سعرًا عن اللغة العربّية من 

اأر�س دولة االإمارات العربّية املّتحدة : 

ل���غ���ٌة ، ت��اأّل��ق��ن��ا ب��ه�����������ا ، ن��ت��ج��ّم��ل

نتمنطق اأ�شماعنا  ارت��ق��ت  واإذا 

اأن��غ�����ام��ه��ا  وبريقها  ل��غ��ٌة ، ل��ه��ا  

ف��ت��وِرُق  ، متعّلمني  بها  ن�ش��دو 

إل يح�ِشن الّنا�س اعتماد اأ�شا�شها    

ت��ت��اأّرُق  ، ت�شكوهُم  �شعفهم  م��ن 

�شفوها     يعيدوا   اأن  اأرادوا  واإذا 

تتحّلُق   ، باأ�شا�ش�ها  فليعملوا  

ٌة  اإّن�����ه��ا جم��ل��وَّ ه���ذي  الف�شيحة 

الّطيب  من كلماتها  يتحّلُق و 
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إرث الحضارة وعراقة الماضي

إعداد : جواهر السويديقلعة ضاية

العريقة،  بالحضارات  تاريٌخ حافٌل غني  الخيمة  إمارة راس  الحبيبة  إلمارتنا 
منها )مجان( و)ملوخا( وغيرها، حيث تمتلك اإلمارة رصيداً تاريخيًا حافاًل على 
المستوى السياسي، وقد لعبت دوراً مهمًا في إعادة صياغة تطور المنطقة 
وتخضرم مكانتها حيث بنيت فيها الكثير من المباني التراثية التي استخدمت 

منذ القدم في أدواٍر متعددة، مثل القالع ومراكز الحكم وغيرها،

 لذا �سنتحدث يف هذا املقال عن واحدة من اأ�سهر القالع 

اأال وهي قلعة  التي ا�ستخدمت قدميًا يف الدفاع عن االإمرترتارة، 

�ساية يف راأ�س اخليمة ودورها التاريخي.

يف  �ساية  منطقة  يف  دفاعية  ع�سكرية  �ساية قلعة  قلعة 

االإمرترتارات  دولة  راأ�س اخليمة يف  الإمرترتارة  تابعة  الرم�س  مدينة 

العربية املتحدة. واأحد اأقدم املعامل االأثرية يف راأ�س اخليمة

حيث كانت القلعة �ساهدًا يف ذلك الوقت على العديد من 

معارك  الدفاع عن املنطقة ، حيث انتهت املعارك يف دي�سمر 

1819 للميالد و�سطرت بدماء �سهدائها �سفحات م�سرفة من 
تاريخ املقاومة ..
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تقع قلعة �ساية عند الطرف ال�سمايل الإمارة راأ�س اخليمة 

املمرات  يف  تتحكم  الأنها  اخليمة  لراأ�س  ال�سمايل  املفتاح  وهي 

باإطاللة  تتمتع  فهي  اإليها،  املو�سل  ال�ساحلي  والطريق  والتالل 

مميزة على �سهول خ�سبة يف منطقة حتيط بها ب�ساتني النخيل 

واملناطق  الرم�س  منطقة  �سكان  النواحي.  ا�ستوطن  كل  من 

املحيطة منطقة �ساية منذ 5 اآالف �سنة، و قلعة �ساية من القالع 

حيث  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  اإىل  تاريخها  يعود  التي  الع�سكرية 

ب�سور  واأحيطت  اخلليج،  مبواجهة  مرتفع  تل  قمة  على  �سيدت 

م�ستويًا،  �سطحًا  لي�سكل  باحل�سى  الداخل  من  مملوء  �سخري 

املحيط  ال�سور  داخل  الطيني  الطوب  من  برجني  بناء  مت  كما 

باجلبل، ويف الو�سط توجد العديد من ال�سخور التي ت�سري اإىل 

و  لالأبراج،  مكملة  العري�س(  )اأكرترتواخ  دائمة  �سبه  مباين  وجود 

تت�سمن جمموعة فتحات  تتاألف قلعة �ساية من غرفة �سغرية 

ملراقبة  �سلم  وبداخلها  التهوية  بق�سد  جدرانها  يف  حمفورة 

الغزاة، وقد بنيت من املكونات ذاتها املتوافرة يف البيئة املحلية، 

اأي من ال�سخور اجلبلية، بينما بني ال�سقف من �سعف النخيل 

ما  الذي  الوحيد  احل�سن  حاليًا  القلعة  ال�سندل. تعد  وخ�سب 

زال قائمًا على قمة ه�سبة يف الدولة.
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اليوم العالمي للغذاء 2022

إدارة الصحة العامة
قسم الرقابة الغذائية

العاملي  ِباليوم  ع��ام  ُك��ل  ِم��ن  اأكتوبر   16 العامل يف  َيحتفل 

)الفاو(  وال��زراع��ة  اإلأغذية  منظمة  علنته 
َ
اأ َي��وم  َوه��و  للغذاء 

التابعة مِلُنظمة اإلأمم املتحدة، حيث يتم اإلحتفال بهذا اليوم 

ال��ع��دي��د م��ن املنظمات اإلأخ���رى  ِم��ن قبل  ِن��ط��اق وا���ش��ع  على 

املعنية باإلأمن الغذائي، مبا يف ذلك برنامج اإلأغذية العاملي

يهدف يوم الغذاء العاملي اإىل تعميق الَوعي العام مِبعاناة 

النا�س يف  ت�شجيع  واإىل  العامل،  اإلأغذية يف  وناق�شي  اجِلياع 

اجُل���وع،  ملكافحة  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  ال��ع��امل على  اأن��ح��اء  خُمتلف 

فيحتفل اأكرث من 150 بلد بهذه املُنا�شبة ُكل عام.

العام  لهذا  العاملي  اإلأغذية  يوم  هدف  حتقيق  �شبيل  ويف 

دائ��رة  جهود  تتوا�شل  ال��رك��ب((  خلف  اأح��د  اأي  ترتكوا  ))إل 

بلدية راأ���س اخليمة يف تنفيذ م�شروع بنك اإلإم��ارات للطعام  

يف  املحتاجة  الفئات  على  الغذائية  امل���واد  ت��وزي��ع  خ��الل  م��ن 

اإلإمارة لتحقيق اإلأهداف املتمثلة يف:

•  ت��ق��ل��ي��ل ن��ف��اي��ات ال��ط��ع��ام واإع�������ادة ت��وزي��ع��ه وت���دوي���ره 
وا�شتخدامه.

حفظ  باأهمية  املختلفة  وفئاته  املجتمع  اأف���راد  توعية   •
النعمة ورفع م�شتوى الثقافة اإل�شتهالكية للغذاء يف 

الدولة

• امل�����ش��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز امل�����ش��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��ع��م��ل 

))ال تتركوا أي أحد خلف الركب((
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التطوعي يف جماإلت اخلري والعطاء

• ���ش��م��ان اإل���ش��ت��غ��الل اإلأم���ث���ل ل��ف��ائ�����س ال��ط��ع��ام، 
م���ن خ���الل اإع�����ادة ت���وزي���ع اإلأط��ع��م��ة ال�����ش��احل��ة 

امل�شتحقة  واجل��ه��ات  الفئات  على  لال�شتهالك 

داخل الدولة وخارجها

يناير   4 اإلإم����ارات للطعام  يف  اإط���الق بنك  حيث مت 

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات  مظلة  حتت   2017

العاملية )MBRGI( كمنظمة خريية غري ربحية ملتزمة 

الغذائية  املوؤ�ش�شات  حاجة  عن  الفائ�س  ال��غ��ذاء  بتوزيع 

واإلأف��راد على املحتاجني من خالل التعاون مع �شلطات 

الرقابة على الغذاء  املحلية واملوؤ�ش�شات اخلريية املحلية 

والدولية،

وق���د ت�����ش��اف��رت ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م�����ش��روع بنك 

بنك  م��ع  بالتن�شيق  و  اخليمة  راأ����س   - للطعام  اإلإم����ارات 

اإلإمارات - دبي خالل فرتة جائحة كورونا بتحقيق قفزة 

توزيعها  مت  التي  الغذائية  امل��واد  حجم  يف  وكمية  نوعية 

على الفئات املحتاجة يف اإلإمارة حيث بلغت كمية اإلأغذية  

منذ بداية العام 2020 وحتى تاريخه  1311 طن تقريباً

وفي سبيل مواصلة هذه الجهود المباركة لتحقيق أهداف البنك وهدف يوم الغذاء 
العالمي لهذا العام نهيب بجميع الشركاء من المنشآت الغذائية والجمعيات الخيرية 
واألفراد مواصلة التعاون والتنسيق مع المعنيين عن إدارة بنك اإلمارات للطعام برأس 

الخيمة من خالل البريد اإللكتروني:
  m.ryas@mun.rak.ae 

أو باالتصال المباشر بالخط الساخن لقسم الرقابة الغذائية 
 0561777667

لتسليم تبرعاتهم من المواد الغذائية.



التابعــة  المتخصصــة  الــوكاالت  ُتعلــن  وفــي بعــض األحاييــن، 
ــة  ــل يونســكو، ويونيســف، ومنظم ــن مث ــدة م ــم المتح لألم
الــوكاالت األمميــة  مــن  األغذيــة والزراعــة، وغيرهــا 
بعــض هــذه االحتفــاالت عندمــا تتعلــق بقضايــا فــي نطــاق 
ــاً. ــا الحق ــة بعضه ــة العام ــد الجمعي ــا، وتعتم اختصاصاته

وتشــمل األيــام التــي أعدهــا هنــا علــى أيــام احتفــاالت الــدول بأيامهــا 
الوطنيــة وأيــام االحتفــاالت علــى مســتوى العالــم اإلســامي 
وقارتنــا اآلســيوية والوطــن العربــي ، مرحبــاً بكــم لتتعرفــوا 

بقائمــة أيــام االحتفــاالت الســنوية فــي كل شــهر.
 

1 أكتوبر 
: اليوم العالمي للنباتيين

: اليوم العالمي للبطاقات البريدية
: انطاقة شهر التوعية بمتازمة داون
: انطاقة شهر التوعية بسرطان الثدي

اكتوبر

األيــام الســنوية بمختلــف أنواعهــا العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة تمثــل ظاهــرة إعالميــة 
حديثــة تواكــب اهتمامــات المجتمعــات بالقضايــا الحديثــة والمتراكمــة بهــدف إطــالق 
حمــالت التوعيــة واإلرشــاد والتذكيــر، وبيــن صفحــات المجلــة شــهريًا يســرني أن 
أقــدم لكــم هــذه هــي األيــام واألســابيع الدوليــة التــي تحتفــي بهــا األمــم المتحــدة 
حاليــًا، حيــث تحــدد األمــم المتحــدة أيامــًا وأســابيع وســنوات وعقــوداً معينــة لتكــون 
مناســبات لالحتفــال بفعاليــات أو مواضيــع معينــة لتعزيــز أهــداف المنظمــة بــإذكاء 
ــا أكثــر  ــة عضــو واحــدة )وأحيان الوعــي وبتوجيــه العمــل. وفــي العــادة، تقتــرح دول
المتحــدة رســميًا بعــد اعتمادهــا  مــن دولــة( هــذه االحتفــاالت وتعتمدهــا األمــم 

ــة العامــة. بموجــب قــرار مــن الجمعي
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يعدها اإلعالمي : عبدالرحمن نقي 

أيام عالمية



: انطاقة شهر التوعية باألمن السيبراني
:  يوم تأسيس الصين

:  يوم استقال نيجيريا
:  يوم استقال تركيا

:  يوم استقال قبرص
:  يوم استقال توفالو
: اليوم العالمي للقهوة

: اليوم الدولي للمسنين
2 أكتوبر

:  يوم الطفل العربي
: اليوم الدولي للاعنف

: يوم غاندي
: يوم استقال غينيا

: يوم المؤرخ العربي
: يوم سيوا التطوعي اآلسيوي 2022

3أكتوبر 
: اليوم العالمي للموئل 2022

: يوم الوحدة األلمانية 
: اليوم الوطني للعراق

: اليوم القومي لمحافظة الوادي الجديد - مصر
4 أكتوبر 

: يوم إقليم مورمانسك الروسي
: اليوم الوطني لمملكة ليسوتو

: أسبوع الفضاء العالمي
: اليوم العالمي للحيوان

5 أكتوبر 
: اليوم العالمي للمعلم

: يوم اإلمارات للطيران المدني
: يوم والية رود آياند األمريكية

6 أكتوبر 
: انتصارات 6 أكتوبر العربية

7 أكتوبر 
: اليوم القومي لمحافظة الغربية – مصر

: اليوم العالمي لابتسامة  2022
: اليوم العالمي للعمل الائق

: يوم حطين
: اليوم العالمي للقطن

8 أكتوبر 
: يوم استقال كرواتيا

: ذكرى المولد النبوي الشريف  1444هـ
: يوم الطيور المهاجرة 2022

9 أكتوبر 
: اليوم العالمي للبريد
: يوم استقال أوغندا

: يوم اللغة الكورية » هانغل «
10 أكتوبر 

: اليوم العالمي للصحة النفسية
: يوم فيجي

11 أكتوبر 
: اليوم العالمي للطفلة

: اليوم العالمي لمكافحة السمنة “ البدانة “
: يوم جمهورية باشكورستان الروسية

: يوم جمهورية أوستيا الشمالية الروسية
12 أكتوبر 

: اليوم العالمي للغة اإلسبانية
: اليوم الوطني إلسبانيا
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: يوم كولومبوس
: يوم والية فيرمونت األمريكية

الكــوارث  مــن  للحــد  الدولــي  اليــوم   :
2022 الطبيعيــة 

:  يوم ممرضة الطوارئ العالمي 2022 
13 أكتوبر

: اليــوم العالمــي لإلبصــار “ الرؤيــة “ 
2022

14 أكتوبر 
: اليوم العالمي للمواصفات “التقييس”

: اليوم الدولي للنفايات اإللكترونية
: يوم البيض 2022

: اليوم العربي لحماية البيئة
: اليوم الوطني لمدغشقر

15 أكتوبر 
: يوم المهندس البحريني

: اليوم العالمي للعصا البيضاء
: اليوم العالمي للمرأة الريفية
: اليوم العالمي لغسل اليدين

: يوم اإلذاعات العربية
16 أكتوبر 

: يوم الشاعر أحمد شوقي
: اليوم العالمي لألغذية

: يوم المدير
: اليوم القومي لمحافظة اإلسماعيلية – مصر

17 أكتوبر 
: يوم المرأة الُعمانية

: اليوم الدولي للقضاء على الفقر المدقع
: يوم الوثيقة العربية

: اليوم العربي للمكتبات المدرسية
18 أكتوبر 

: يوم استقال أذربيجان
19 أكتوبر 

: يوم والية كنتاكي األمريكية
: اليوم العالمي لآلثار

20 أكتوبر 
: اليوم العالمي لمراقب الحركة الجوية

: اليوم العالمي لإلحصاء 
: اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام

: اليوم العالمي لتبادل التدريب الطابي “إياستا “ 
: اليوم العالمي لحيوان الكسان
: يوم إقليم بريمورسكي الروسي

21 أكتوبر 
: يوم إقليم تفير الروسي
: ثورة أكتوبر بالسودان

21 أكتوبر 
: يوم القيم المؤسسية

22 أكتوبر 
: اليوم العالمي للطاقة
: اليوم العالمي للتأتأة
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: يوم المخترع اإلماراتي
: يوم العمل المناخي للشباب 2022 

23 أكتوبر 
: يوم المول الكيميائي
: يوم التربية الخليجي

24 أكتوبر 
: األسبوع العالمي للدراية اإلعامية والمعلوماتية

:  اليوم العالمي لمرض شلل األطفال
: اليوم العالمي لإلعام اإلنمائي

: اليوم الوطني لزامبيا
: اليوم العالمي للسواحل

: أسبوع نزع الساح 
: يوم األمم المتحدة

: اليوم العالمي للغة اإليطالية
: اليوم القومي لمحافظة السويس - مصر

: األسبوع العربي للكيمياء  2022    

25 أكتوبر 
: اليوم العالمي للمكرونة

26 أكتوبر 
: يوم والية تينيسي األمريكية

: يوم الشباب الُعماني
: اليوم الوطني للنمسا

27 أكتوبر 
: يوم استقال تركمانستان

: غرة شهر ربيع اآلخر 1444هـ
ــن  ــعود ب ــيخ س ــمو الش ــب الس ــي صاح ــرى تول : ذك

صقــر القاســمي مقاليــد الحكــم فــي رأس الخيمــة
: اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري

: اليوم العالمي للعاج الوظيفي
: يوم استقال سانت فنسنت

: يوم استقال جزرغرينادين
28 أكتوبر 

: اليوم العربي للمسنين
: اليوم الوطني للجمهورية التشيكية 

: اليوم العالمي لشلل األطفال
: يوم رياضة الجودو العالمي

29 أكتوبر 
: يوم البرمجة اإلماراتي
: اليوم العالمي لإلنترنت

: اليوم العالمي للصدفية         
: يوم تأسيس الجمهورية التركية
: اليوم العالمي للجلطة الدماغية

: اليوم العالمي إلحداث الفْرق 2022
30 أكتوبر 

: اليوم العربي للمحاربين القدامى
: يوم ضحايا القمع السياسي

31 أكتوبر 
: اليوم العالمي لادخار
: اليوم العالمي للجودة
: اليوم العالمي للمدن
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العدد 63 ال�سنة ال�ساد�سة ل�سهر يوليو 1982 ظهر الغالف 

االأخبار  ا�سراحة عني خت كما ت�سدر  مل�سروع  ب�سورة جميلة 

قائد  حياة  يف   .. الكفاح  من  عامًا  ع�سر  �ستة  بعنوان  مقال 

اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  باإذن اهلل  امل�سرية املغفور له 

نه�ستها  راعي  املتحدة  العربية  االإمرترتارات  دولة  وباين  موؤ�س�س 

وت�سمن املقال مايلي:

�ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�س دولة 

االإمارات العربية املتحدة .. هو واحد من القادة العظام الذين 

يف  احلكم  توىل  اأن  ومنذ  البادية  يف  ونبتوا  وترعرعوا  ن�سوؤوا 

ال�ساد�س من اآب اأغ�سط�س عام 1966 ا�ستطاع هذا الرجل الفذ 

اأن يقود �سعبه يف اأكر م�سرية ح�سارية عرفتها العقود االأخرية 

اأن توىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد  من القرن الع�سرين ومنذ 

احلكم رفع �سعار بناء االإن�سان املواطن وهكذا كان .. فقد اهتم 

�سيء  كل  قبل  املواطن  باالإن�سان  زايرترتد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

 .. وقال  املواطن  هرتذا  خدمة  �سبيل  يف  ميلك  ما  كل  و�سخر   .. 

اإنه ال قيمة للمال اإن مل ي�سخر يف خدمة ال�سعب

يف  تتمثل  القائد  ال�سمو  �ساحب  حققها  كثرية  منجزات 

�سموه  قدمها  التي  واخلدمات  واالإن�سائية  العمرانية  امل�ساريع 

ــل الــمــجــالت فــي اإلمـــــارات و تــعــد مــرجــعــًا و  ــ مجلة بــلــديــة رأس الــخــيــمــة مــن أوائ
إرثــــًا ثــقــافــيــًا لــمــن يــنــشــد الــثــقــافــة و قــد شــهــدت الــمــجــلــة مــراحــل تــطــور إمــــارة رأس 
ــتــكــون مــرجــعــا لــلــمــعــلــومــات  ــذا ل ــــى يــومــنــا هــ ــام 1977 إل الــخــيــمــة و نــمــوهــا مــنــذ عــ
ومختلفة. متنوعة  ألخــبــار  ــرآة  ومـ الخيمة  رأس  الحبيبة  إمــارتــنــا  تــقــدم  على   وشــاهــدًا 
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إعداد : رائد عبد العزيز هالل

بلدية رأس الخيمة بين الماضي والحاضر

العدد 63 لسنة 1982



ملواطنيه يف اأبو ظبي واالإمارات االأخرى ، اإن حياة �ساحب ال�سمو 

القائد حافلة باخلري والعطاء واملواقف واملاآثر والبطوالت .. ويف 

هذا اليوم ال�ساد�س من اآب ومع مرور �ستة ع�سر عامًا على تويل 

ملحات  ن�ستعر�س  اأن  ال�سروري  من  نرى  احلكم  ملقاليد  �سموه 

ب�سيطة من حياة قائد امل�سرية

وحفر  وا�ست�سالحها  واالأرا�سي  بالزراعة  �سموه  اهتم  لقد 

واالأ�سجار  الغابات  وغر�س   .. والكهرباء  املياه  وتوفري  االآبرترتار 

فاأمر  والرقي  التقدم  للعلم من دور مهم يف حتقيق  واأدرك ما 

ببناء املدار�س واجلامعات واملعاهد

واهتم مبيادين االإ�سالح االأخرى .. وقد حقق حلمه يف بناء 

وال�سحية  التعليمية  امل�سروعات  ببنرتاء  واأمر   .. جديد  جمتمع 

التنمية  والرفيهية والريا�سية واخلدمات .. وانطلقت م�سرية 

هذه لت�سمل كافة اإمارات الدولة......

دولة  املتحدة  العربية  االإمرترتارات  دولة  اأن  من  الرغم  وعلى 

حديثة العهد فقد ا�ستطاعت يف ظل القيادة الر�سيدة ل�ساحب 

ال�سمو ال�سيخ زايد اأن تلعب دورًا كبريًا على ال�ساحتني العربية 

والدولية اإن التاريخ �سوف ي�سطر هذه ال�سفحات امل�سيئة من 

وفخرتر كنموذج  باعتزاز  املتحدة  العربية  االإمرترتارات  دولة  تاريخ 

يحتذى به يف قيرتادة الرجرتال الأوطرتانهم و�سعوبهم.

راأ���س اخليمة  دائ��رة بلدية  من ن�شاطات ق�شم ال�شحة يف 

التي ت�شعى دائماً لراحة املواطن واملقيم على حد �شواء املقال 

التايل:

وجه ق�سم ال�سحة يف بلدية راأ�س اخليمة اإنذارًا نهائيًا مع 

الغرامة املالية الثنني من الق�سابني يف راأ�س اخليمة بذبح بع�س 

االأغنام يف غري اأوقات الدوام الر�سمي ومن اجلدير بالذكر اأن 

خطرية  خمالفة  ي�سكل  الرترتدوام  مواعيد  خارج  احليوانات  ذبح 

تعاقب عليها البلدية حيث يحول ذلك دون اإتاحة الفر�سة اأمام 

الطبيب البيطري ملعاينة الذبائح والك�سف عليها قبل عر�سها 

مثل  تكرار  حالة  باأنه يف  الق�سابني  اإبالغ هذين  وقد مت  للبيع 

اأ�سد  اإجرترترتراءات  البلدية  بحقهما  تتخذ  ف�سوف  املخالفة  هرترتذه 

الذبح  مهنرتة  ملمار�سة  لهما  املمنوح  الرخي�س  �سحب  و�سيتم 

ومن جهة اأخرى قام ق�سم ال�سحة يف البلدية بتغرمي �ساحب 

اإحدى البقاالت لعر�سه بع�س املواد الغذائية التالفة للبيع كما 

غرم �ساحب مطعم قدم لزبائنه طعامًا بعد يومني من طهيه 

هذا وقد اأ�سفرت حملة التفتي�س التي قام بها ق�سم ال�سحة يف 
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البلدية خالل �سهر يونيو حزيران عن م�سادرة كميات كبرية 

وفواكه  خ�سار  علبة   1034 منها  التالفة  الغذائية  املرترتواد  من 

وع�سل  مربى  علب   1877 و  ع�سري  معلبات   1849 و  م�ستوردة 

وحلويات.

ونتابع عزيزي القارئ افتتاح ا�شرتاحة عني خت يف راأ�س 

اخليمة من خالل املقال اأدناه:

اأقامتها  التي  ا�سراحة خت  ر�سميًا  الفطر  عيد  بعد  تفتتح 

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية على بعد 12 كيلو مرًا �سرقي 

مطار راأ�س اخليمة وقد انتهت االأعمال االإن�سائية يف اال�سراحة 

ال�سخمة التي تقع على عيون خت املعدنية مبنطقة خت االأثرية 

و�سرح ال�سيد عبد اهلل خلفان مدير املنطقة الزراعية ال�سمالية 

اإنه باإمكان الزوار دخول اال�سراحة بعرتد افتتاحها لال�ست�سفاء 

على  واحتوائهرتا  احلرترارة  حيث  من  املزايا  املتعددة  مبياهها 

العالجية  اخلرترتوا�رترتس  ذات  واالأمرترترتالح  املرترتعرترتادن  وبع�س  الكريت 

راأ�س  يف  نوعه  من  �سياحي  اإجناز  اأول  اال�سراحة  هذه  وتعتر 

جبال  من  الت�ساري�س  وتنوع  االآثرترتار  جتمع  منطقة  يف  اخليمة 

العام  طيلة  النخيل  واأ�سجار  اخل�سرة  تزينها  و�سهول  واأوديرترتة 

ويقبل عليها يف ف�سلي ال�ستاء والربيع زوار من خمتلف مناطق 

الدولة طلبًا للراحة وم�ساهدة االآثار واال�ست�سفاء مبياه عيونها 

التي  اال�سراحة  وتتكون  هذا   ، اأرجائها  يف  املنت�سرة  املعدنية 

اأقيمت على جناحني اأحدهما للرجال واالآخر للن�ساء من قاعات 
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لتناول الوجبات واملرطبات وغرف للراحة واأخرى �سغرية خللع 

اخلدمات  مرافق  من  ذلك  وغري  لل�سيارات  ومواقف  املالب�س 

الطراز  من  م�ستوحى  هند�سي  اإطرترتار  يف  ذلرترتك  وكرترتل  املختلفة 

املعماري العربي االإ�سالمي.

تغرم  والبلدية  مغ�شو�س  ذه��ب  »بيع  بعنوان  مقال  �أي�شاً 

البائع 5000 درهم«

ب�سوق  الرترتذهرترتب  لبيع  حمرترتاًل  اخليمة  راأ�رترترتس  بلدية  اأغرترتلرترتقرترتت 

غرامة  برترتدفرترتع  �ساحبه  واألرترتزمرترتت  اأيرترترتام  ثرترتالثرترتة  ملرترتدة  املعريي�س 

اإ�سوارة ذهبية تبني  اآالف درهم و�سداد قيمة  مقدارها خم�سة 

الأحد  بيعها  على  عام  حرترتوايل  مرترترور  بعد  وذلرترتك  مغ�سو�سة  اأنها 

املواطنني ، �سرح بذلك ال�سيد مبارك علي قحيطر مدير عرتام 

بلدية راأ�س اخليمة وقال .. اإن اأحد املواطنني كان قد ا�سرى يف 

العام املا�سي 13 اإ�سوارة ذهبية على اعتبار اأنها من عيار )21( 

وقبل فرة وجيزة الحظ اأن لون هذه االأ�ساور بداأ يتغري وظهرت 

عليها عالمات ال�سداأ .. فح�سر اإىل البلدية وقدم امل�سوغات 

الذهبية للك�سف عليها وفح�سها .. وقد قامت البلدية بفح�س 

من  ولي�س   19,75 عيار  من  اأنها  فتبني  االأ�ساور  هذه  من  عينة 

وقال  االألرترتف  �سهمًا يف   48 غ�سًا مبعدل  بها  اأن  اأي  عيار )21( 

ال�سيد مدير عام البلدية اإن حوادث الغ�س يف الذهب قد كرثت 

ب�سكل كبري حيث اإن هذه احلالة الثامنة التي نكت�سف فيها ذهبًا 

مغ�سو�سًا منذ بداية العام اجلاري االأمر الذي ي�ستدعى احليطة 

والت�سدد �سواء من �سلطات البلدية اأواملتعاملني ب�سراء الذهب 

قررت  البلدية  اإن  حديثه  يف  البلدية  عام  مدير  ال�سيد  واأعلن 

واإلرترتزام  مغ�سو�سة  اأنها  يت�سح  التي  الذهب  كميات  م�سادرة 

فقد  لذلك  امل�سري  ل�ساحبها  قيمتها  ب�سداد  البائع  التاجر 

يف  مغ�سو�سة  �سبطت  التي  الذهبية  االإ�سوارة  مب�سادرة  قامت 

�سوق املعريي�س واإلزام التاجرتر ب�سداد قيمتها مع اإلزامه بدفع 

طالب  حديثه  ختام  ويف   ، للبلدية  كغرامة  درهم  اآالف  خم�سة 

التاأكد  ب�سرورة  واملقيمني  املواطنني  البلدية  عام  مدير  ال�سيد 

من �سالمة الذهب الذي ي�سرونه بفح�سه وبني اأن البلدية تقوم 

مبهمة الفح�س ملن يرغب داخل الدولة وخارجها يف البحرين .

لل�سنة   63 بالعدد  ن�سرت  خمرترتترترتارات  مع  نرككم  واأخرترترتريًا 

ال�ساد�سة ل�سهر يوليو لعام 1982 نرجو اأن تنال اإعجابكم.



مقدمة : 
لدى  التفكري  اآفرترتاق  ُتو�سع  مبادئ  عن  الكتاب  هذا  يتحدث 

القارئ لينتج اأفكارًا جديدة تعمل على تغيري مّنط حياته 

إضاءات :
روحي  كيان  واإمّنرترتا   ، روحية  جتربة  لديه  اإن�سانًا  ل�ست  اأنت 

لديه جتربة اإن�سانية .

جديدة  جتربة  تعي�س  يجعلك  الكونية  املبادئ  مع  التناغم 

تنقلك اإىل م�ستوى جديد يف التفكر .

ينتقد عقلية » �سوف اأوؤمن بها عندما اأراها « .

مبدأ التحول :
ي�سف التحول باأنه القدرة والرغبة على العي�س  يف ما وراء 

الكيان البدين ويق�سد بالكيان البدين اأي ج�سد االإن�سان .

يعتر الكاتب باأن الكيان احلقيقي لالإن�سان واالأجزاء املكونة 

له هي عقله وم�ساعره واأفكاره واإدراكه .

اإن اأي اإبداع من �سنع االإن�سان يبداأ بفكرة اأو روؤية اأو خيال 

ذهني .

نرى  اأن  هو  لدينا  التحول  عملية  وراء  النهائي  الهدف  اإن 

اأنف�سنا ال يحكمنا الكيان البدين .

الكيان  اإىل  الرترتبرترتدين  الرترتكرترتيرترتان  مرترتن  الرترتترترتحرترتول  متطلبات  مرترتن 

احلقيقي:

امليل اإىل التفكري والعمل با�ستمرار ، ال اإىل اخلوف القائم 

على جتارب ما�سية .

عدم االهتمام باحلكم على االآخرين اأو تف�سري اأفعالهم .

عدم االهتمام بالدخول يف �سراعات .

االآخرترتريرترتن  مرترتع  والتفاعل  التوا�سل  جترترتاه  بالر�سا  ال�سعور 

والطبيعة .

املادي  الكيان  وهو  واحرترتدًا  كيانًا  لك  باأن  مقتنع  اأنك  طاملا 

التي  واملخاطر  املنتظر  املجد  يف  التفكري  اإىل  بحاجة  فل�ست   ،

ت�ساحب عملية التحول .

عنوان الكتاب   : سوف تراه عندما تؤمن به .

المؤلف            : وين دبليو داير .

عدد الصفحات : 359 صفحة .

الِقراءة هي سبيُلك لتطوير ذاتك ، ومن خالل هذه الصفحة ستقرأ  أكثر في وقٍت أقصر .
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عبد العزيز كرم البلوشي

لِنقرأ ..



لي�س  نف�سك  لتقييم  يوميًا  الدقائق  بع�س  لنف�سك  خ�س�س 

التفكري  ولكن من منطلق  املادي  العامل  اأدائرترتك يف  من منطلق 

وال�سعور اخلال�س .

عندما ي�ساألني النا�س عن العمل الذي اأقوم به ، اأرد عادة 

ببع�س اجلمل مثل : ال�سعادة هي وظيفتي .

ابداأ يف روؤية عقلك واجلانب غري املادي لديك على اأنه �سيء 

جديد ورائع .

كلما كانت اأفكارك اأكرث �سلبية ، كنت اأكرث ارتباطًا باجلانب 

املادي فيك .

امنح نف�سك الوقت للتاأمل بهدوء .

اإن ال�سكينة والهدوء التام هما اأف�سل تعبري ميكن اأن اأطلقه 

على  املكان الذي اأ�سعر فيه بالراحة وكاأنني قد مّنت ملدة ثماين 

�ساعات كاملة .

اإن الركيز مدى احلياة ب�سورة كاملة على الوعاء اأو اللفافة 

التغذية  قلة  اإىل  يرترتوؤدي  �سوف  حمتوياتهما  اإىل  االنتباه  دون 

الروحية لديك وعدم ال�سعور بال�سعادة .

مبدأ الفكر :-
اإن التفكري مهم جدًا يف حياة االإن�سان واجعل التفكري جزءًا 

مهمًا منك.

�سيء  بتخيل  وابرترتداأ    ، وتفكر  تخيل  جل�سات  لنف�سك  اخر 

تتمناه اأو حتلم به وال ت�سرك حوا�سك يف هذا

اإىل  خيالك  مع  ،�سافر  زمنية  اأطرترترترًا  له  ت�سع  وال  اخليال 

امل�ستقبل الذي تريده .

انعكا�سًا  اإال  ماهي  بها  تقوم  التي  واالأفرترتعرترتال  االأعرترتمرترتال  اإن 

لفكرك .

اأن تغري فكرك  اأن تغري �سلوكك ومّنط حياتك ، يجب  قبل 

الأنه هو ال�سبيل يف تغري �سلوكك .

بالفعل،  باأن كل ما تتخيله موجود و ممكن  اآمنت حقًا  اإذا 

جتعل  حتى  فرترتورًا  العمل  وتبداأ  االنتظار  عن  حينها  �ستتوقف 
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اخليال واقعًا الأنك توؤمن بوجوده .

اأن  عليك  يجب   ، بعينيك  ترترتراه  واقعًا  اخليال  ي�سبح  حتى 

تكون م�ستعدًا للقيام باأي �سيء لتحقيق ذلك .

عندما تكون م�ستعدًا ومنفتحًا لقيام اأي �سيء لتحقيق اأمٍر ما 

�سيحدث لديك ان�سجام داخلي �سري�سدك اإىل طريق النجاح.

اإنه من ال�سهل حتديد اأنف�سنا عن طريق االإطار اخلارجي ال 

عن طريق اخل�سائ�س الداخلية التي ال ن�ستطيع اأن نتح�س�سها 

اأو نراها اأون�سمها اأو نتذوقها اأو ن�سمعها .

االأ�سا�سي يف اخلوف من  اإن املقاومة والرف�س هما اجلزء 

التغيري .

عليك اأن تراجع اأفكارك لتتطابق مع قاعدة » �سوف اأراها 

عندما اأوؤمن بها « .

قبل الذهاب اإىل النوم يف كل ليلة تدرب على و�سع �سورة 

يف عقلك تكون هي بال�سبط ما تريده لنف�سك يف هذا الكون .

ابداأ بالت�سرف كما لو كنت بالفعل على ال�سكل الذي حتب 

اأن تكون عليه .

قم بتذكري نف�سك باأن ظروفك ال ت�سنعك بل تك�سف عنك 

فقط .

تاأكد باأن هناك من جنح وظروفه كانت اأ�سعب من ظروفك.

عليك اأن توؤمن بهذه العبارة » �سوف تكون ال�سخ�س الذي 

تفكر فيه متامًا « .

مبدأ الكيان الواحد :-
اإن االإن�سان يعد جزءًا من كيان كبري ن�سميه » الكون « .

يربطنا  الرترتذي  ال�سجن  هرترتذا  مرترتن  اأنف�سنا  نحرر  اأن  يجب 

احلب  دائرترترة  تو�سيع  طريق  عن  وذلرترتك  حمرترتدوديرترتن  باأ�سخا�س 

لت�سمل جميع املخلوقات والكائنات احلية والطبيعة بكل ما فيها 

من جمال .

نحن نقاوم مبداأ الكيان الواحد الأننا نوؤمن بوجود احلدود 

والقيود والعالمات املميزة والتقاليد .

روؤية  منك  يتطلب  فاإنه  الواحد  الكيان  مبفهوم  توؤمن  حتى 

العامل من منظور اأكر واأعظم .

كلما كنت اأقل مياًل الأن تعزل نف�سك عن االآخرين ، كنت اأقل 

ا�ستعدادًا للمعاناة من املر�س الذي ينبع من العزلة واالنف�سال.

االألقاب  اإىل  حاجة  فال   ، كاإن�سان  نف�سك  ترترترى  اأن  حرترتاول 

وامل�سميات .
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، فهي  مرترترر  لها  كرترتان  واإن  فرترتاالأحرترتقرترتاد  الرترتكرترتره باحلب  برترتادل 

كال�سرطان تدمر االإن�سانية .

مبدأ الوفرة :-
اأن ندرك مفهوم  اأو قيود وعلينا  اإن الوفرة لي�س لها حدود 

الوفرة والرخاء واأال جنعل الندرة هي حجر االأ�سا�س يف حياتنا .

حاول اأن تبذل جهدًا للركيز على ما هو لديك ولي�س على 

ما ال متلكه .

حوا�س  من  لك  قدمه  ما  كل  على  اهلل  حتمد  عندما  اإنرترتك 

وكل �سيء اآخر فاإنك ت�ستخدم جوهرك الكلي للتفكري يف النعم 

والوفرة واالإن�سانية .

عليه  بالركيز  تقوم  �سوف  ما  كل  هو  فيه  تفكر  ما  كل  اإن 

وتخلق منه الكثري .

كبري  ب�سكل  متوفر  �سيء  كل  اأن  اعتقاد  تتبنى  عندما  اإنك 

واأنه من حقك اأن حت�سل على ما ت�ستطيع فاإنك يف الطريق اإىل  

خلق اأفكار حتقق لك الرثوة وال�سعادة ال�سخ�سية .

اإننا نح�سل على ما نرغب باأن يكون يف حياتنا وما مّننعه 

ولكن  اإتاحته  اأو  توافره  عدم  ب�سبب  اليكون  اإلينا  الو�سول  من 

ب�سبب اإمياننا مبعتقدات الندرة .

اذا كنت توؤمن باأنك ت�ساوي كل �سي �ستجد الوفرة .

عندما تعرف اأنك ت�ستحق كل �سيء وكذلك االآخرين �سوف 

حت�سل على كل �سيء و�ستخدم نف�سك واالآخرين .

ركز دائمًا على ما تريد .

اأعد تدقيق النظر يف رف�سك ومقاومتك القيام مبا حتبه .

تخف  فال  اأفكار  جمرترترد  من  اأكرترترث  كونها  تعدو  ال  املخاطر 

وافعل ما حتب .

اإذا رف�ست تغيري ما تقوم به فحاول اأن حتب ما تفعله يوميًا.

واأن  اإن�سان  لكل  الوفرة واخلري متاحان  باأن  ندرك  نحن ال 

هناك الكثري من كل �سيء للح�سول عليه .

اأننا مّنلك كل �سيء نحتاجه  انظر بتاأٍن اإىل احلياة وادرك 

من اأجل ال�سعادة التامة .

ما  اأو  تكره  ما  على  ولي�س  تريده  ما  على  الركيز  حرترتاول 

ينق�سك .

ليكن لديك التزام �سخ�سي بعمل ما حتب وحب ما تعمل .

من  وتاأكد  اأيامك  من  يوم  كل  تعي�س  كيف  تقرر  اأن  حرترتاول 

تقوم  اأن  حاول  لذا  تطلبها  عندما  ملكك  �ست�سبح  الوفرة  اأن 
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بالتناغم معها االآن .

مبدأ االنفصال عن الماديات :-
اإن االنف�سال عن املاديات هو الو�سيلة الوحيدة املتاحة التي 

تاأخذك للو�سول اإىل ما تريد .

كلما اأ�سبحنا اأكرث مادية ، قلت الثقة بنا كب�سر .

املرترتادي  غري  املجال  يف  تتم  والعزلة  االنف�سال  عملية  اإن 

من  التحرر  اإىل  النهاية  يف  توؤدي  تطهري  عملية  فهي  الفكر  اأو 

احلاجة ال�سديدة اإىل العي�س يف العامل املادي .

امالأ كفك باملاء ثم ا�سغط على املاء وانظر كيف �سيتدفق 

من يدك ، هكذا يجب اأن نكون .

لكي نعمل باإتقان يف هذا الكون ، فاإننا بحاجة اإىل التدفق 

دون مقاطعة من االأ�سياء التي نرتبط بها .

باالأ�سياء �سعرت  وارتباط  تعلق  التدفق دون  ا�ستطعت  كلما 

مبزيد من ال�سعادة والر�سا .

اإن التخلي عن االأ�سياء يعني اأن نثق بالكون يف توفري كل ما 

نحتاجه .

وي�ساهم يف  �سوف يجعل منك �سحية  باالأ�سياء   التعلق  اإن 

انهيار عالقاتك .

حاول اأن ت�سعر بالتدفق واالن�سيابية مع كل من يقابلك بداًل 

من اأن تكون ناقدًا يف داخلك .

�سوف مينحك عدم االرتباط باالأ�سياء �سعورًا بالهدوء اإزاء 

ما ت�سمعه اأو تراه .

اإنك ال ت�ستطيع احل�سول على ال�سيء باأكمله يف اإطار دقيق 

متلكه ، بل ت�ستطيع فقط اأن تدعه ين�ساب من خاللك وت�ستمتع 

به يف حلظتها .

التزامن :- 
هناك ارتباط بني االأ�سياء التي حتدث .

يح�سل اأنك تفكر ب�سخ�س فياأتيك ات�سال منه وكاأن هناك 

ارتباطًا جمعكما .

هو  كما  مرئية  غري  ات�سال  و�سائل  هناك  برترتاأن  نوؤمن  اإننا 

االأجهزة  من  وغريها  والتلفاز  الكنرول  الرميوت  بني  احلرترتال 

التي ال يربطها �سيء مادي .

عامل  وهرترتو  اهتمامًا  نعريه  ال  ولكننا  مرترتوجرترتود  عرترتامل  هناك 

االأفكار .

هو  الفكر  اأن  ترى  و�سوف  معدودة  لدقائق  تفكر  اأال  حاول 

�سيء اأنت مرتبط به بطريقة معقدة .

اإن الربط بني اأفكارك وبني اأفكار �سخ�س اآخر يكون اأ�سهل 

يف ا�ستيعابه يف ظل فكرة اأن الفكر هو طاقة متدفقة ال يعوقها 

�سيء يف هذا الكون .

ي ارتباطنا ال�سامي  اإن االإقرار مببداأ التزامن يف حياتنا ينمِّ

بالعامل غري املادي غري املرئي .

خلق  يف  قوتنا  ن�ستخدم  واإدراكرترتًا  وعيًا  اأكرث  ن�سبح  عندما 

عاملنا من خالل الفكر بطريقة اأكرث غمو�سًا .

باأعني  بعد وقوعها ميدنا  واالأحرترتداث  االأ�سياء  التدبر يف  اإن 

مراحل  يف  يحدث  كان  فيما  االإيجابي  اجلانب  لروؤية  جديدة 

�سابقة من احلياة.

�سيء  ينبع  املحاوالت  ومن  اللوت�س  زهرترتور  تنمو  الطني  من 

�سامي .

الكافية ال�ستخدام عقولنا لكي جنعل من  القوة  اإننا مّنلك 

احلا�سر �سيئًا ممتعًا وذلك بقدرتنا على ا�ستخدام الفكر .

كلما ازداد توافقك وان�سجامك مع القوة املطلقة التي هي 

عقلك وزادت ثقتك يف نف�سك يبداأ  الغمو�س باالختفاء ليحل 

حمله معنى اأكرثو�سوحًا .

هذا  باأعيننا  نرترتراه  عندما  اإال  �سيء  اأي  ن�سدق  اأال  تعلمنا 

االعتقاد مينعنا من ت�سديق التزامن اأو معاي�سته .

تاأتي مقاومتنا ورف�سنا ملفهوم التزامن من منطلق احلاجة 

اإىل اأن نظل مع ما هو ماألوف لدينا .

تقبل التناق�س يف اأننا نعي�س يف كل من الكيان املادي وغري 

املادي يف اآن واحد ، ويف جميع االأوقات .

ال تنظر اإىل اأية حادثة على اأنها جاءت يف املكان والتوقيت 

اخلطاأ ، وانظر اإليها على اأنها �سيء ت�ستطيع اأن تتعلم منه .

املرئية  غري  االرتباط  و�سائل  اأن  فكرة  من  نف�سك  خل�س 

لي�ست حقيقية.

من خالل الفكر فقط �ستتمكن من حتقيق املعجزات التي 

تهرب منك حتى االآن .

الداخلي  �سعورك  اأو  حد�سك  اأو  بديهتك  يف  تثق  اأن  جرب 

حيث اإن العملية البديهية ما هي اإال اإدراكك ال�سامي . 

تاأكد باأنه ال توجد اأ�سياء عار�سة اأو حتدث م�سادفة يف هذا 

الكون املتزامن بطريقة متقنة ، و�سوف ترى ذلك عندما توؤمن 

به .
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التسامح :-
عدم القدرة على الت�سامح �سبب معاناة العديد من النا�س .

الذي  لل�سخ�س  بالن�سبة  النهائي  االختيار  هو  الت�سامح  اإن 

يريد اأن يعي�س حياة م�ستنرية .

اإن عدم الت�سامح يعني عدم فهم كيفية عمل الكون وكيفية 

تناغمك وان�سجامك معه .

الفهم  ت�سحيح  تعلم  على  ي�ستمل  الت�سامح  كيفية  تعلم  اإن 

واالإدراك اخلاطئ الذي خلقته باأفكارك .

اإن الذين ت�سرفوا جتاهك بطريقة غري الئقة اأو موؤملة ، يف 

ملاذا   : قائاًل  تت�ساءل  رمبا  بك  فعلوا  ماذا  يعرفون  ال  احلقيقة 

ببع�سنا  مرتبطون  جميعًا  اأننا  روؤية  على  غريقادرين  الأنهم  ؟ 

البع�س .

من امل�ستحيل اأن يكون هناك �سفقة وحب لالآخرين عندما 

ميلوؤك االعتقاد باأنك منف�سل ومتميز عن الب�سر االآخرين .

واأن  حتب  كما  حياتك  تعي�س  برترتاأن  لك  م�سموح  باأنه  تاأكد 

ترتكب االأخطاء واأن تتعلم من هذه االأخطاء .

وع�ست  ال�سامي  برترتاالإدراك  اخلا�سة  الدرو�س  تعلمت  كلما 

يف  التفكري  يف  حتى  رغبتك  قلت   ، املنظور  هرترتذا  من  حياتك 

احلاجة الأن ت�سامح نف�سك .

 ، بذلك  اأخرك  الأنني  لي�س   » اأنا م�سموح يل   « لنف�سك  قل 

، ال �سعور  اأجل نف�سك  بب�ساطة الأنك متواجد هناك من  ولكن 

بالذنب ، ال غ�سب، ال تعذيب للنف�س .

اإن اال�ستعداد للت�سامح مع النف�س هو اخلطوة االأ�سا�سية نحو 

االن�سجام مع كافة املبادئ الكونية .

اإنك تعامل نف�سك بالطريقة التي تريد بالفعل اأن تعامل بها 

 ، اإنك متلك الذكاء الذي ي�ساند الكيان املادي الذي 
ٍ
ككيان �سام

يجري من خاللك يف جميع االأوقات .

اإن الت�سامح يكون اأ�سهل عندما ن�ست�سلم .

اإن فكرة الثقة هي فكرة موروثة يف مبداأ اال�ست�سالم ، ففي 

ظل اال�ست�سالم تثق يف كمال وجمال كل �سيء.

اأن  لفكرة  ا�ست�سلمت  الكتاب  كتابة هذا  اأقبلت على  عندما 

هذا الكتاب �سوف ُيكتب .

اإن اأفكارنا هي جزء �سحري منا ، وميكنها اأن حتملنا اإىل 

اأماكن لي�س لها حدود اأو قيود .

تذكر : لي�س عليك اأن تكافح .. لي�س عليك اأن تقاتل .. لي�س 

عليك اأن تفوز دائمًا .. عليك فقط اأن تعرف .. 

اإلمارات
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عائشة علي الشحي 

َذهُب الماء

 GOLDEN ساأحتدث يف مقايل هذا عن جتربتي يف تربية�

FISH  ال�سمك الذهبي الذي اأ�سميه �سخ�سيًا ذهب املاء الراق 

االأليفة   للحيوانات  ال�سديد  اأتذكر عندما كنت �سغرية حبي   ،

ولكن ح�سب قانون املنزل فاإن اأ�سهل �سي ميكنني امتالكه كان 

�سمك الزينة ، ح�سب ما كان يقال حيوان األيف نظيف يبقى يف 

مكانه تقوم باإطعامه من حني الآخر .. انتهى وال�سالم !  

ع�سرون اأم ثالثون �سمكة قمت بدفنها لقد ن�سيت العدد ، اإن 

�سعرها يف ال�سوق رخي�س جدًا اأ�ستطيع �سراء خم�س �سمكات 

ب 30 درهم يعتمد ذلك على نوع ال�سمك ولهذا ال�سبب  جعل  

التفاهة القيمة  اأمر يف غاية  التحمل منها ورعايتها  م�سوؤولية 

االأعرترتني  �ساحب  ال�سامت  الرخي�س  اللطيف  الكائن  لهذا 

البلورية . 

قمل في الماء

اعتدنا على �سماع كلمة » قمل « يف املدار�س بني االأطفال 

باجللد  تلت�سق  التي  البغي�سة  الطفيليات  تلك  ال�سغار، 

بني  م�ستعمرات  بعدها  لتكون  االأحرترتمرترتر  الرترت�رترتسرترتراب  لتمت�س 

هذه  نقل  مت  باأنه  هو  معي  ح�سل  الذي  العجيب   ، ال�سعريات 

بي  اخلا�س  ال�سمك  حو�س  اإىل  م�ساب  حو�س  من  الكائنات 

عندما قمت ب�سراء  �سمك جديد !! الحظت بعد مرور يومني 

برزت  وبعدها  لون �سبابي  اإىل  املاء  لون  تغري  اأيام  اإىل ثالثة 

احمرار   و  ال�سمك  زعانف  على  ال�سقة  ال�سغرية  العيون  تلك 

العروق واخليا�سيم . 

العالح : 
�سمك  اأي  نقل  عند  البداية  يف  امل�سكلة  هذه  جتنب  1(يجب 

حو�س  يف  اجلديدة  االأ�سماك  عزل  طريق  عن  جديد 

العزل ال�سحي الذي يحتوي على ماء احلو�س اخلا�س 

بك واإ�سافة عالج API MELAFIX   للتاأكد من خلوها 

من االأمرا�س  

2( يف حال اإ�سابة ال�سمك يجب عليك اإح�سار ملقط ثم تقوم 

بعدها  امل�سابة  االأماكن  من  الطفيليات  با�ستئ�سال 

اأو  اأعرترتاله  املذكور  العالج  بنف�س  ال�سمكة  بعالج  تقوم 

API AQUARI-  باإ�سافة عالج امللح اخلا�س بال�سمك

تجربة شخصية ) �شور الباركود مل�شاهدة الفيديو (
المياه  تسبح في  الحجم  ومتوسطة  حية صغيرة  كائنات  الزينة هي  سمك 
الحلوة أو المالحة تتباهى بألوانها البراقة التي تخطف األنظار لتصبح سببًا في 

جعلها رهينة في أحواض زجاجية حتى آخر لحظات حياتها.
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UM SALT  ح�سب التعليمات املكتوبة يف العلبة .

3( رفع درجة احلرارة بالتدريج بني 28C - 26C، حيث اإن رفع 

احلرارة يقتل الطفيليات والبكريا وي�ساعد على تهدئة 

ال�سمكة .

 سمك ينام على ظهره
الحظت مرة بعد اإطعام ال�سمك اأن اإحدى ال�سمكات كانت 

مقلوبة ! ماتت �سمكتي الذهبية  هذا ما ظننته يف الوهلة االأوىل 

معبئة  مثانتي  لكن  حية  اأنرترتا  بياأ�س  ترترتراين  كانت  اأعينها  لكن 

يح�سل  ما  هرترتذا  ال�سطح،  على  اأطفو  كالبالونة  اإنني  بالهواء 

عندما تكون مثانة ال�سمكة معباأة بالهواء ، يقال اإنه لي�س مبر�س 

بل ا�سطراب له عدة اأ�سباب منها قيام ال�سمك بابتالع الهواء 

من �سطح املاء مع الطعام ، اأو قد تعاين من بع�س البكترييا اأو 

م�ساكل يف الكلى . 

العالج :-
باإطعامها  بعدها قم  يوم كامل  ال�سمكة ت�سوم ملدة  اجعل   )1

البازالء الأنها مفيدة يف هذه احلالة .

اإذا    26C - 28C 2( يف�سل �سبط درجة حرارة املاء ما بني 

كانت هذه امل�سكلة م�ستمرة

3( تبليل طعام ال�سمك )احلبوب ( باملاء قبل اإطعامها لت�سهل 

عملية االأكل .

ورم

جمهول  و�سببها  برترترتاأورام  ت�ساب  االأ�سماك  حتى  لالأ�سف 

بالتاأكيد،  اخت�سا�سي  قبل  من  ا�ستئ�سال  عملية  هو  والعالج 

و�سع  كان  حال  يف  اجلراحية  العملية  عن  اال�ستغناء  وميكن 

ال�سمكة طبيعي اأي تقوم باالأكل وال�سباحة ب�سكل طبيعي  .

التلون

املحيطة  البيئة  األوان  مع  والتكيف  التلون  باإمكان احلرباء 

بها فهل باإمكان ال�سمكة الذهبية ذلك ؟! اجلواب هو نعم لكن 

بطريقة خمتلفة عن احلرباء ، بع�س االأ�سماك قد تغري لونها 

اأو  اأو ب�سبب مر�س  اأ�سباب منها جينية  اإىل اللون االأ�سود لعدة 

اأ�سود ظنًا مني  ب�سبب التوتر ، لقد اقتنيت �سمكة ذهبية بلون 

اأنها ملونة طبيعيًا ولكن عندما قمت بو�سعها يف حو�س ال�سمك 

اخلا�س بي وبعد فره تلونت ال�سمكة ال�سابقة اأي�سًا !! وال�سبب 

اجلديدة  ال�سمكة  و�سعرت  مري�سة  ال�سابقة  �سمكتي  باأن  كان 

بالتهديد فاإذا بها ت�سن حربًا على ال�سمكة لتقتلها وتبعدها عن 

التوتر،  ب�سبب  ال�سمكتني  على  االأ�سود  اللون  نتج  حميطها مما 

وبعد ف�سلهما عادت ال�سمكتني ذهبيتني بال لون اأ�سود .

الربية  �سهلة  وال  بب�سيطة  لي�ست  الكائنات  هذه  اأن  يتبني 

باملعلومات  التزود  املالك   ويجب على  اأعترها �سعبة جدًا  بل 

الالزمة لرعايتها وب�سكل م�ستمر و املطالعة من حني الآخر  . 



امل�ستقبل  ا�ست�سراف  نهج  اإن 

ومتعدد  ت�ساركي   ، منظم  نهج 

التخ�س�سات، يهدف ال�ستك�ساف 

والبدائل  للتغيري  الدافعة  القوة 

بني  مرترتا  ترترترتراوح  الرترتترترتي  امل�ستقبلية 

املرترترترتدى املرترتترترتو�رترتسرترتط والرترتبرترتعرترتيرترتد. كما 

يرترتترترت�رترتسرترتمرترتن اال�رترتسرترتترترت�رترتسرترتراف نرترتهرترتجرترتًا 

�سناريوهات  واعتماد  ا�ستباقيًا 

واقع  اإىل  حتويلها  ميكن  خمتلفة 

قرارت  اتخاذ  ملمو�س عن طريق 

يف الوقت احلا�سر. 

قرترتبرترتل مرترتائرترتة عرترترتام ترترتقرترتريرترتبرترتًا كرترتان 

الرترترترترثي هرترترتو مرترترتن ميرترتترترتلرترتك �رترتسرترتيرترتارة 

أو  الُمستقبل هو جهد فكري علمي متعمق مبني على مؤشرات كمية  استشراف 
نوعية منتقاة حسب طبيعة مجال الدراسة، ويقصد منه التنبؤ بمستقبل ظاهرة معينة 
إمكانية وقوع أي منها، ومحاولة  تتفاوت في درجة  احتماالت وبدائل  من خالل طرح 
على  تعتمد  كمية  أساليب  باستخدام  المخططة،  األهداف  المستقبل وفق  الستكشاف 
الشخصية  اآلراء  من  أدلتها  تستنتج  كيفية  أساليب  أو  والماضي،  الحاضر  أرقــام  قــراءة 

القارئة لمجرى األحداث.
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لماذا نستشرف المستقبل؟



والفقري من ميتلك ح�سانًا ، واليوم يف اأغلب االأحيان الغني هو 

من ميتلك ح�سانًا وكثري ممن ميتلك �سيارة فقري.

اأين  بامل�ستقبل  اهتمامي  )�سبب  احلكماء:  اأحد  عنه  يقول 

�ساأعي�س ما تبقى يل من اأيام فيه(. كيف �سنعرف اإىل اأين يتجه 

املخاطر  وماهي  منه؟  نتوقع  اأن  علينا  ومرترتاذا  امل�ستقبل؟  هذا 

ن�سمن مقعدًا  اأن  لنا  كيف  واالأهم هو  يحملها؟  التي  والفر�س 

متقدمًا فيه؟

ويتميز االستشراف بأربع خصائص أساسية:
موجه بالعمل: 

اأو  اأفعال  اإىل  حتويلها  الميكن  التي  التحليلية  الدرا�سات 

وهو  اال�ست�سراف  من  جزء  اعتبارها  ميكن  ال  باأعمال  ربطها 

يركز على االأعمال التي ميكن تطبيقها والتي بدورها �ست�سكل 

امل�ستقبل.

منفتح على امل�شتقبل البديل: 

حمتوم  غري  امل�ستقبل  اأن  على  مبني  العلم  هرترتذا  اإن  حيث 

خمتلفة  اجترترتاهرترتات  يف  يتطور  اأن  للم�ستقبل  ميكن  وبرترتالرترتترترتايل 

اإىل  الو�سول  يف  االأكرترتر  الرترتدور  لها  �سيكون  احلالية  وقراراتنا 

امل�ستقبل املرغوب.

ت�شاركي: 

حيث يجب اأن يتم عن طريق جمموعة متنوعة من اخلراء 

االأكادمييني وامليدانيني بحيث يتم �سهر و دمج املعرفة وبالتايل 

ميكن احل�سول على حلول �سمولية للم�سكالت ب�سكل اأف�سل.

وامل�ساكل  التحديات  اإن  حيث  اإلخ��ت�����ش��ا���ش��ات:  م��ت��ع��دد 

جماالت  يف  متخ�س�سني  اإىل  حتتاج  نواجهها  التي  املختلفة 

خمتلفة لنتمكن من فهمها وبالتايل الو�سول اإىل احلل االأمثل.

منافع ا�شت�شراف امل�شتقبل والتوجهات التغيريية يف امل�شتقبل

اتخاذ  يف  ت�ساعد  فاعلة  اأداة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اإن 

جلمع  �سبكات  وبناء  للتخطيط   الكايف  الوقت  ويوفر  القرارت 

االإبرترترتداع  �سيا�سة  على  اال�ست�سراف  ي�سجع  كما  االأ�سخا�س، 

واالبتكار واال�ستعداد للم�ستقبل ب�سكل اأف�سل

اإدخال  يف  كبري  دور  له  �سيكون  والذي  التكنولوجي  التقدم 

حت�سينات مذهلة يف جميع املجاالت

جديدة  وخدمات  �سلع  ابتكار  يتم  حيث  االقت�سادي  النمو 

و�سيادة  ظهور  اإىل  باالإ�سافة  العاملي  الناجت  زيادة  يف  �ست�سهم 

العمالت االفرا�سية

حت�سن ال�سحة للب�سر مما �سيوؤدي اإىل زيادة متو�سط اأعمار 

الب�سر وا�ستحداث اأجهزة طبية رخي�سة 

الزيادة يف القدرة وال�سرعة على االنتقال من مكان اإىل اآخر

اإلمارات
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Editorial
 Ras Al Khaimah among Learning Cities 

Education, from time immemorial, has been of 
great value and paramount importance. If we go 
back in history, we notice that education was the 
main reason for the progress of nations and the 
establishment of civilizations. Every nation built 
its civilization based on different sciences. We 
are in the United Arab Emirates and under our 
wise leadership, which aspires to make the UAE 
at the forefront of countries, believing that edu-
cation is the way to that. Here is our country that 
pays great attention to education and the edu-
cated, and this is what we notice in the number 
of schools and universities that it has established 
in all the Emirates of the country so that educa-
tion includes everyone, education in the United 
Arab Emirates is a right for all, and the UAE is 
interested in taking the lead in adopting modern 
sciences in its universities.
We are proud of the Emirate of Ras Al Khaimah 
being a member of the UNESCO Global Network 
of Learning Cities, in appreciation of its efforts 
to improve the education system at the level of 
the Emirate. This confirms our Government's in-
terest in education, as His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Ruler of Ras Al Khaimah, pays 
great attention to education in all its stages, and 
His Highness is keen that education in Ras Al 
Khaimah be of the highest quality, so His High-
ness directs to attract the best teachers, profes-
sors and academics to be among the cadre Educa-
tion in Ras Al Khaimah schools and universities to 
improve the quality of education in the Emirate 
and to achieve the vision and strategy of Ras Al 
Khaimah to be a major destination for learners. 
Let us congratulate ourselves on Ras Al Khaimah 
becoming a member of the UNESCO Global Net-
work of Learning Cities.
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RAK Ruler extends condolences over death of Queen 
Elizabeth II

Ruler of Ras Al Khaimah offers condolences on death of 
Queen Elizabeth II

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 

Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has sent a 

message of condolences to King Charles III of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, over the 

death of Queen Elizabeth II.

His Highness Sheikh Saud extended his sincere condo-

lences to the Royal Family and the people of the United 

Kingdom.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 

Crown Prince of Ras Al Khaimah, also sent a similar mes-

sage to King Charles III.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-

preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 

visited the British Consulate in Dubai to offer his condo-

lences on the passing of Queen Elizabeth II.

His Highness Sheikh Saud was received upon arrival 

at the consulate building by H.E. Simon Penney, British 

Consul-General to Dubai and Trade Commissioner for 

the Middle East.

Writing in the book of condolences, H.H. Sheikh Saud 

expressed his profound condolences and sympathies to 

King Charles III of the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland, the Royal Family, and the friendly 

British people over the death of the Queen. His High-

ness also highlighted the great contributions of the Late 

Queen in strengthening friendship ties with the UAE.

His Highness Sheikh Saud was accompanied by sev-

eral officials from Ras Al Khaimah.
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of 

Ras Al Khaimah, has sent a message of congratulations to the Custodian of the Two 

Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia, on the occasion of 

the Kingdom's 92nd National Day.

His Highness Sheikh Saud sent a similar message to Prince Mohammed bin Salman 

bin Abdul Aziz, Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense of Saudi 

Arabia, congratulating him on the occasion.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, 

also dispatched similar messages to the Saudi King and Crown Prince, on the occasion.

RAK Ruler congratulates King of Saudi Arabia on 
National Day
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received at his 
palace in Saqr bin Mo-
hammed City, His Excel-
lency Emmanuel Hatege-
ka, Ambassador of the 
Republic of Rwanda to 
the UAE.

During the meeting, 
H.H. Sheikh Saud wel-
comed the Rwandan Am-
bassador and exchanged 
enhancing the historical 
relations between the 
two brotherly countries across vari-
ous domains. His Highness Sheikh 
Saud also hailed the deep-rooted 
fraternal relations between the two 

countries which are set to achieve 

further progress and prosperity for 

their people.

In turn, H.E. Ambassador Hatege-

ka expressed his pleasure at meet-

ing His Highness the Ruler of Ras 

Al Khaimah, thanking him for his 

hospitality and praising the deep-

rooted ties between the two broth-

erly countries.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived at his palace in 
Saqr bin Mohammed 
City, H.E. Abdullah 
Al Mutawa, Consul-
General of the King-
dom of Saudi Arabia.

H.H. Sheikh Saud 
welcomed the Con-
sul-General and ex-
changed enhancing 
the UAE-Saudi his-
torical relations across 
various domains. His 
Highness Sheikh Saud also hailed 
the deep-rooted fraternal relations 
between the two brotherly coun-

tries which are set to achieve further 

progress and prosperity for their 

people.

H.E. Al Mutawa, in turn, thanked 

His Highness Ruler of Ras Al Khaim-

ah for his hospitality, praising the 

strong ties between the two coun-

tries.

RAK Ruler receives Ambassador of Rwanda

Ruler of Ras Al Khaimah receives Saudi Consul-General
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived H.E. Li Xuhang, 
Consul-General of Chi-
na in Dubai.

During the meeting, 
H.H. Sheikh Saud wel-
comed H.E. Li Xuhang, 
and had a friendly 
conversation about en-
hancing the overall co-
operation between the 
UAE and China.

His Highness Sheikh 
Saud also lauded the 
friendship relations between the 

two countries.
For his part, H.E. Li Xuhang 

thanked H.H. Sheikh Saud for his 
warm welcome and hospitality.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived, His Excellency 
Ali Salem Al Thayedi, 
Consul-General of Ku-
wait in Dubai, who paid 
a courtesy visit on the 
occasion of assuming 
his new assignment.

During the meet-
ing, H.H. Sheikh Saud 
welcomed the Kuwaiti 
Consul-General and 
wished him good luck 
and success in his mis-
sion which would contribute to en-
hancing the historical relations be-
tween the two brotherly countries 
in various aspects. His Highness 

Sheikh Saud also hailed the deep-

rooted fraternal relations between 

the two brotherly countries which 

are set to achieve further progress 

and prosperity for their people.

H.E. Al Thayedi, in turn, expressed 

his pleasure in meeting His High-

ness Ruler of Ras Al Khaimah, prais-

ing the deep ties between the two 

brotherly countries.

RAK Ruler receives Chinese Consul-General

RAK Ruler receives Kuwaiti Consul-General
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RAK Ruler receives Consul-General of Bahrain

RAK Ruler receives UAE Rugby Federation president, members

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received H.E. Saud 
Hassan Al Nusuf, 
Consul-General of the 
Kingdom of Bahrain 
in Dubai.

During the meeting, 
His Highness Sheikh 
Saud welcomed H.E. 
Al Nusuf, and shared 
views regarding ways 
of enhancing coop-
eration and fraternal relations be-
tween the UAE and the brotherly 
Kingdom of Bahrain in all domains.

H.H. Sheikh Saud also lauded the 

historical relations between the two 
brotherly countries which would 
contribute to achieving further pro-
gress and prosperity for the people 

of both nations.
His Excellency Al Nusuf thanked 

His Highness Sheikh Saud for his 
warm welcome and hospitality.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, highlighted 
the critical role of sports 
in enhancing the UAE’s 
regional and internation-
al presence and stature.

Supporting national 
sports is part of the pro-
cess of showcasing the 
UAE’s significant overall 
development, His High-
ness added.

H.H. Sheikh Saud made 
this statement while re-
ceiving, Sheikh Mohammed bin 
Maktoum bin Juma Al Maktoum, 
President of the UAE Rugby Federa-
tion, Qais Abdullah Al Dhalei, Presi-

dent of the Asian and Arab Rugby 
Federations and Vice President of 
the UAE Rugby Federation, and sev-
eral members of the federation.

During the meeting, His Highness 
Sheikh Saud lauded the federation’s 
significant efforts to promote the 
sport and train talented cadres from 
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Crown Prince of Ras Al Khaimah: With the support of 
our leadership, Emirati women continue their active 

contributions to serving the nation
His Highness 

Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah, praised 
what Emirati wom-
en have achieved 
over five decades, 
along with their 
brothers, to leave 
their mark in all 
fields. His Highness 
stressed that wom-
en were and still 
are an effective and 
influential partner 
in the comprehen-
sive development 
process of the UAE and a source 
of excellence with the support of 
the Wise Leadership of His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, President of the UAE, who 
has trusted in her creativity to con-
tribute to the present and future of 
the UAE for the Next Fifty Years.

In his speech on the occasion of 
Emirati Women's Day, His Highness 
said: "On this national occasion, we 
celebrate the achievement of Emira-
ti women, who are a source of pride 
for all of us and are appreciated for 
their decades of commendable ef-

forts in building our state and re-
naissance our society, in addition to 
their greater role as an educator for 
generations and a school of morals 
and authentic values, and a source 
of intimacy between her children.

His Highness added that a closer 
look at the UAE’s victorious devel-
opment march will notice, at first 
sight, the extent of the influence 
of the daughter of the Emirates on 
it, describing this march as one of 
the most successful experiences in 
the world in the field of women’s 
empowerment and leadership, 
which were laid down by the Late 

Founding Father 
Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan 
and Her Highness 
Sheikha Fatima bint 
Mubarak, Chair-
woman of General 
Women's Union, 
President of Su-
preme Council for 
Motherhood and 
Childhood, and 
Supreme Chair-
woman of Fam-
ily Development 
Foundation "Moth-
er of the Nation". 
Today, we are reap-
ing the fruits of that 

wise vision, after Emirati women 
assumed the highest positions in 
vital sectors and provided a unique 
model in the field of women’s em-
powerment.”

At the end of his speech, the 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
congratulated Her Highness Sheikha 
Fatima bint Mubarak, the first sup-
porter of the achievements of Emi-
rati women, based on her belief in 
the capabilities of the daughter of 
the UAE to serve her country and 
contribute effectively to the march 
of its renaissance.

across the country.
"Sports are part of the identity 

and culture of the Emirati people," 
His Highness said, affirming the im-
portance of the sector, which show-
cases the significant overall devel-
opment and progress witnessed by 

the country.
His Highness Ruler of Ras Al 

Khaimah also highlighted the im-
portance of the federation’s efforts 
to enable the Emirati youth to com-
pete against their counterparts from 
around the world.

While being briefed about the 
federation’s plans and programs 
and future local and international 
tournaments, His Highness Sheikh 
Saud noted the importance of sup-
porting the youth and advancing 
their skills and talents.
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Wife of the Ruler of Ras Al Khaimah: The UAE is a global 
role model in the field of Women’s Empowerment 

The Wife of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, Sheikha Hana bint Juma 
Al Majid, affirmed that the UAE is 
an inspiring model in the region and 
the world with its great attention to 
the issue of empowering women to 
be a major partner in the compre-
hensive development process, and a 
pillar essential in shaping the future 
for the Next Fifty Years.

On the occasion of Emirati Wom-
en's Day, which falls on August 
28, Sheikha Hana bint Juma Al 
Majid said, "This day we celebrate 
the achievements of women at all 
local, regional and international 
levels, who have had an effective 
contribution to raising the name of 
the UAE and enhancing its leading 
global position. It is a message of 
appreciation and gratitude from the 
Wise Leadership and the people of 
the UAE to the daughters of the na-
tion."

The Wife of His Highness, Ruler of 
Ras Al Khaimah, congratulat-
ed Her Highness Sheikha Fati-
ma bint Mubarak, President of 
General Women's Union, Pres-
ident of Supreme Council for 
Motherhood and Childhood, 
and Supreme Chairwoman of 
Family Development Founda-
tion "Mother of the Nation", 
on the occasion of Emirati 
Women's Day. Sheikha Hana 
emphasized that the efforts 
of Her Highness Sheikha Fa-
tima bint Mubarak established 
many values   that contributed 

to the advancement of the daughter 
of the Emirates and strengthened 
her participation in the comprehen-
sive development process since the 
early beginnings. Her Highness was 
alongside the Founding Father Late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. 
Her Highness was keen to provide 
all the ingredients and capabili-
ties that allowed Emirati women to 
reach the highest positions with dig-
nity and ability. Today, the Emirati 
Woman is the minister, parliamen-
tarian, ambassador, engineer, mili-
tary, entrepreneur, and above all, a 
mother and a teacher.

Sheikha Hana added: "The UAE, 
under the leadership of His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, President of the UAE, 
continues to follow in the footsteps 
of the founding fathers, to confirm 
that the UAE has become a global 
model in the field of empowering 
women and activating their partici-
pation in the decision-making sys-
tem in all areas, political, economic, 
and social fields.

Sheikha Hana pointed out that 
the Emirate of Ras Al Khaimah is 
constantly working to provide all the 
ingredients for success and develop-
ment opportunities for women, and 
that these efforts constitute a true 
translation of the vision and direc-
tives of His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi.

Sheikha Hana stressed that the 
choice of the "Mother of the Na-
tion" to be the slogan for the cele-
bration of Emirati Women's Day this 
year is "an inspiring reality... a sus-
tainable future" that highlights the 
achievements of the country in the 
field of women's empowerment, 
and enhances the honorable image 
of the achievements and successes 
of Emirati Women, in addition to 
anticipating the future of women in 
all fields and sectors.

Sheikha Hana bint Juma Al Ma-
jid said, "I congratulate the Emirati 
woman on her day. The daughter of 
the Emirates is a source of pride for 
all the people of the country for the 

distinguished achievements 
that have raised the name of 
the UAE, and they are an inte-
gral part of creating our bright 
future, in addition to being a 
source of tenderness and hap-
piness. The mother, sister and 
wife, who are the ones who 
are based on the future gen-
erations and raise them on 
the love of the homeland, and 
with her efforts we look for-
ward to a prosperous future 
for everyone who lives in the 
land of the Emirates.”
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The second advisory board meeting for RAK Energy 
Summit gathered high-level stakeholders in Ras Al 

Khaimah
Members of the advisory 

board discussed plans and 
strategies for the upcoming 
Summit in October,

The second advisory board 
meeting for RAK Energy Sum-
mit took place earlier this 
month physically in Ras Al 
Khaimah, organised by Ras 
Al Khaimah Municipality and 
attended by representatives 
from Ministry of Energy and 
Infrastructure, RAK Public 
Services Department (PSD), 
RAK Transport Authority, RAK 
Economic Zone (RAKEZ), RAK 
Investment and Development 
Office, Etihad Electricity & Wa-
ter and Millennium Hotels and Re-
sorts.

RAK Energy Summit is taking 
place on 4 - 5 October 2022 at the 
Al Hamra International Exhibition & 
Conference Center in Ras Al Khaim-
ah, UAE, under the patronage 
and presence of H.H. Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah. The Summit, hosted 
by Ras Al Khaimah Municipality, is 
supported by the UAE Ministry of 
Energy and Infrastructure, the UAE 
Ministry of Climate Change and 
Environment, the International Re-
newable Energy Agency (IRENA), 
the United Nations Industrial De-
velopment Organization (UNIDO), 
Masdar, and more than 10 govern-
ment entities in Ras Al Khaimah.

His Excellency Suhail bin Moham-
med Al Mazrouei, Minister of En-
ergy and Infrastructure, said: “The 

RAK Energy Summit is very impor-
tant in supporting the UAE’s goals 
of diversifying energy sources and 
relying on clean and renewable en-
ergy to achieve the requirements 
of sustainable development and 
the Paris Agreement on Climate 
Change. Another important role of 
the summit is to position the UAE 
as a global centre for maintaining a 
sustainable environment that sup-
ports green economy.”

His Excellency added, "The RAK 
Energy Summit is particularly rel-
evant as it comes ahead of the 
country's participation in the 27th 
Conference of the Parties of the 
United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change (UNFCC 
COP27) hosted by the Arab Repub-
lic of Egypt, as well as in light of the 
UAE's readiness to host the 28th 
session of the Conference (COP28) 
in 2023 at Dubai Expo City. COP 
28 has an active role in enhanc-

ing the capabilities of the UAE. It is 
where ambitious initiatives and ac-
tion plans for the energy sector will 
be designed and pioneering initia-
tives and visions will be formulated 
towards our goal of diversifying of 
energy sources.

His Excellency the Minister of En-
ergy and Infrastructure explained 
that the UAE is a pioneer in adopt-
ing the latest sustainability practices 
and technology that support clean 
energy projects, and follows a clear 
approach to planning for the future 
of energy and addressing climate 
change. 

Her Excellency Mariam bint Mo-
hammed Almheiri, Minister of Cli-
mate Change and Environment, 
said: “The environmental, business, 
and moral case for renewables is 
strong, as they provide a reliable 
and sustainable solution to energy 
poverty and climate change. The 
UAE is an active contributor to the 
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Director of Ras Al Khaimah Municipality numbering 4 
sectors for the Addressing Project

His Excellency Munther Mohammad bin Shakar, Direc-
tor General of Ras Al Khaimah Municipality Department, 
revealed that the launch of the installation of building 
number plates for the address system of the Emirate of 
Ras Al Khaimah within the Addressing and Spatial Guid-
ance project has so far been able to number 4 sectors of 
9 sectors distributed throughout the Emirate.

His Excellency stated that this new project, which 
started with the installation of building number plates 
last June, starting with Sector No. 4, which has been 
fully completed, has so far also been able to complete 
the numbering of buildings in Sectors no. 2, 5 and 6.

His Excellency the Director General said that “Sector 
No. 4 included the numbering of each of the following 
areas, Khalifa bin Zayed City, Saqr bin Mohammed City, 
Al Dhait, Al Kharran, Al Arqoub, Al Faliah, Awafi, Al Qu-
rum , Khuzam, Al Qasaidat and Al Nadia.”

His Excellency stated that Sector No. 2 included the 
following areas: Al Juwais and Al Qasidat, Sih Al Qasi-
dat, Al Oraibi, Seih Al Oraibi, Al Hudayba, Seih Al Hu-
daiba, Al Ghab, Seih Al Ghab , Shaml, Wadi Haqil, 
Ghaylan, Wadi Sheha, Wadi Al Bayh, Al Fariah, Al Brai-
rat, Wadi Milha Al Ghafia, Al Salehia and Al Hail. His 
Excellency added: Sector No. 5 included 3786 paint-

ings where the buildings were numbered in Al Ham-

raniya, Al Hail, Al Khuraija, Digdaga, Al Shaghi, Al 

Fahlain, Al Maqoura, Umm Sedira, Bateen Al  Samar 

Areas , Bani Zaid, Khatt, Khat Al Qleia, Suhaila, Seih 

Al Bir, Seih Al Harf, Silat Al Hamid and Swan District. 

His Excellency stated that Sector No. 6 included the 

following areas, Al Jazirah Al Hamra, Al Rafaa, Ar-

qoub Al Muzahimy and Nad Al Sali, with 3496 num-

ber plates, where the plates from the rest of the sec-

tors approved within the project is installed in the 

areas of the Emirate according to the planned schedule. 

His Excellency Munther Mohammed bin Shakar con-

global energy transition drive and 
is spearheading the deployment of 
renewables on the domestic as well 
as international front. MOCCAE is 
proud to support RAK Energy Sum-
mit that will offer a valuable oppor-
tunity for local, regional, and global 
industry stakeholders to shape 
a shared vision for a low-carbon 
growth trajectory.”

H.E. Munther Mohammed bin 
Shakar, Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality said, “We 
had a fruitful second advisory board 
meeting for RAK Energy Summit. 
The summit will serve as a platform 
for discussing ways for the region to 
accelerate in the energy transition, 

which is becoming increasingly cen-
tral in our strategies for competitive-
ness and climate change mitigation. 
We at Ras Al Khaimah Municipal-
ity are honoured to be hosting this 
exciting initiative, and we look for-
ward to welcoming important de-
cision-makers and industry leaders 
from across the region.”

Following the theme of “Creating 
and contributing to the energy ef-
ficiency and renewable energy goals 
of the future”, the summit 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 27 and 

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. 

The agenda includes keynote con-
tributions from government and in-
dustry leaders, and is sponsored by 
Siemens, Enova, EESL, EDF, Luceco, 
Sun Money, Clean Max, Pactive 
Solutions, Ledvance, Terraco, Netix 
and Teknoware.

The summit is organised by Ad-
vanced Conferences and Meetings 
(ACM).

For further information, please 
visit http://www.rakenergysummit.
com/ 
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92,000 e-transactions in Ras Al Khaimah Municipality

Ras Al Khaimah earns place on UNESCO Global Network of 
Learning Cities

His Excellency Munther Mohammad bin Shakar, Direc-
tor General of Ras Al Khaimah Municipality Department, 
said that the Department has received 92,000 electronic 
transactions, through its various Administrations, from 
the beginning of this year until last August.

His Excellency stated that Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department is keen to enhance and provide its elec-
tronic services available to all customers, away from the 
Department's HQ, with the aim of achieving strategic 
directions represented in raising the quality of services 
provided to the public and activating the digital trans-
formation in services in light of the optimal exploitation 
of available technological developments at the highest 
levels and global standards.

His Excellency the Director General said that the De-
partment received 92,054 transactions, which were di-
vided into 9,104 requests for the Planning and Survey 
Administration. The adoption of the services track was 
one of the most requested transactions by customers 
during this period, with 3,169 requests. Followed by the 
issuance of a level certificate of 2336 applications, and 

others represented in placing signs for inspection and 
building permit certificates.

The United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organization (UN-
ESCO) has announced Ras Al Khaimah 
as the newest addition to its Global 
Network of Learning Cities (GNLC), an 
achievement that highlights the com-
mitment of the UAE and the emirate to 
realizing the UN’s Sustainable Develop-
ment Goals, in part through enhancing 
education and enabling life-long learn-
ing among its people.

The membership comes as a result 

of Ras Al Khaimah’s dedication to its 
vision of improving Emirate-wide edu-
cation outcomes, expanding its use of 
modern technologies in the learning 
process and empowering communities 
and encouraging a culture of life-long 
learning, while improving the overall 
quality and excellence of the education 
sector.

The GNLC is a forum that encour-
ages the sharing of ideas and learning 
solutions among members, promoting 

policy dialogue and peer learning that 
helps to forge partnerships, develop 
capacity and instruments to encourage 
the building of learning cities.

His Excellency Dr. Mohamed Abdul-
latif Khalifa, Secretary-General of Ras 
Al Khaimah’s Executive Council, said, 
"Ras Al Khaimah joining UNESCO’s 
Global Network of Learning Cities is a 
distinguished global achievement for 
the Emirate. It is evidence of the poli-
cies we are implementing in the edu-

firmed that this project includes a simplified and easy 
system that allows users to access various locations 
and destinations in the Emirate of Ras Al Khaimah 
by deriving the 66,000 license plates on the build-
ings that have been installed in the different sectors. 
H.E. Director General of Ras Al Khaimah Municipality 
stated that the existing project is witnessing the team’s 

completion of the numbering process for the other sec-
tors, namely Sector No. 1, Sector No. 7, Sector 8 and 
Sector 9, pointing out that the total number of plates re-
maining for these five sectors amount to approximately 
37,000 plates The installation phase of all building num-
ber plates will be completed by the end of the year ac-
cording to the approved plan for the project.
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Ras Al Khaimah Municipality closes 12 violating 
veterinary facilities

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment - Public Health Adminis-
tration (PHA) closed 12 veterinary 
facilities, through its field campaigns 
implemented by the observers dur-
ing the first half of this year.

Shayma Al Tenaiji, Director of PHA, 
said, “The Administration is inspect-
ing all veterinary facilities operating 

in the Emirate of Ras Al Khaimah in 
order to verify their compliance with 
all requirements related to pub-
lic health, and to work on inviting 
them to continue their commitment 
to provide the best types of service 
with the required specifications and 
standards.”

Al Tenaiji stated that the field vis-

its carried out by the Administration 
included various veterinary facili-
ties, for example, poultry and meat 
stores, poultry farms and others, 
to verify the safety of animals and 
their freedom from epidemic and 
infectious diseases, their suitability 
for human consumption, and their 
compliance with approved specifi-

cation sector, which are inclusive of all 
segments of society, no matter their 
stage of life, and are reflective of the 
wise leadership of the UAE; the insight-
ful and ambitious vision of His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah; and the constant sup-
port of H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah and Chairman of 
the Executive Council, in line with our 
country’s overall strategy and its global 
competitiveness priorities."

H.E. Dr. Khalifa added, "Membership 
of GNLC will allow Ras Al Khaimah to 
share with the world its experience 
of consolidating education into the 
cultural, social, developmental and 
economic fabric of our society, and 
sharing our best practices to similar ad-
vanced cities internationally. It will also 
allow the Emirate to benefit from the 
experiences of member cities and con-
tribute to developing global education 
policies as a basis for advancing human 
development and sustainability."

His Excellency Munther Mohammed 
bin Shakar Al Zaabi, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municipality, said, 
"Ras Al Khaimah joining the Global 
Network of Learning Cities highlights 
the Emirate’s vision to constantly im-
prove its education sector and instill 
a culture of life-long learning. This 
translates into providing people with 

educational programs that will enable 
them to achieve personally while also 
contributing to the overall success of 
Ras Al Khaimah."

His Excellency added, "Ras Al Khaim-
ah is moving forward in the provision 
of high-quality education for all, as 
it is a fundamental tool in the Emir-
ate’s development and desire to build 
a bright, prosperous and sustainable 
future, based on the vision and direc-
tives of His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, with the support of His 
Highness Sheikh Mohamed bin Saud Al 
Qasimi."

Ras Al Khaimah views education as a 
vital pillar in its pursuit of a bright future 
for the nation and the Emirate, which is 
why it has developed high-quality edu-
cational institutions that abide by the 
highest international standards. Educa-
tion in the Emirate enjoys unwavering 

support from its leadership, which is 
keen to enhance the education system 
as part of its commitment to the UN’s 
Sustainable Development Goals.

Education is pivotal to Ras Al Khaim-
ah’s Vision 2030 strategy, which focus-
es on ensuring an inclusive education 
system for all. The Emirate is working 
to establish further programs aimed 
at enhancing training and education 
across multiple disciplines.

Ras Al Khaimah’s admission to GNLC 
is the culmination of cooperation be-
tween the Ministry of Culture and 
Youth, through its National Commis-
sion for Education, Culture and Sci-
ence, and the General Secretariat of 
Ras Al Khaimah’s Executive Council, 
with the latter coordinating with all rel-
evant entities in the Emirate to prepare 
a report and liaise with UNESCO on all 
the necessary joining requirements.
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First Aid Training at Ras Al Khaimah Municipality 

A coordination meeting between the Municipality 
Department and Ras Al Khaimah Customs

Ras Al Khaimah Municipality Department held a two-
day training program for its employees in the Mysteri-
ous Palace about First Aid, which was presented by Ms. 
Maryam Ali Al Kass.

Where the program aimed to identify the basic skills 
in first aid to help understand and know how to deal 
with many emergency situations that need urgent and 
quick action

The course focused on getting to know the basics 
and importance of first aid, the basics of first aid rules, 
the importance of getting to know the basic principles, 
equipment and tools needed to do first aid, as well as 
identifying the degrees of burns and how to first aid 
them.

At the end of the course, certificates of appreciation 

were distributed to the course participants, who praised 
the importance of the course and the information they 
obtained.

Ras Al Khaimah Municipality Department- 
Public Health Administration held a coordination 
meeting with Ras Al Khaimah Customs Depart-
ment, during which they discussed many topics 
of mutual interest and ways to enhance coop-
eration in common areas, which contributes to 
the development of the work mechanism. The 
Municipality Department is keen to hold similar 
meetings with its partners from local and feder-
al government entities as well as the private sec-
tor in order to strengthen relations and discuss 
ways to develop work mechanisms in common 
areas in the interest of the Emirate and enhance 
its development in various fields.

cations and standards, and revealed 
the closure of 12 veterinary facili-
ties.

The Director of PHA pointed out 
that the reasons for closing these 
facilities were as a result of the sei-
zure of meat unfit for human con-
sumption, commercial fraud, the 
presence of crawling insects in the 
facility, and the sale of other expired 
veterinary medicines.

Al Tenaiji pointed out that those 
field visits also issued 60 violations 
for various reasons, 52 warnings, 
and 189 observations, after which 
establishments were called to work 
on correcting their conditions, to 
be verified through upcoming cam-
paigns and visits.

The Director of PHA revealed that 
the field visits revealed the presence 
of materials unfit for consumption, 

as the amount of destitute materials 
amounted to 292.9 kg. Noting that 
no facilities were closed for non-
compliance with the precautionary 
measures related to the response 
to the Covid-19, but 145 violations 
were issued in this regard, as the 
rate of commitment of veterinary 
facilities to the precautionary meas-
ures against Covid-19was about 
90%.
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Foreseeing the future is an in-depth scientific intel-
lectual effort based on quantitative or qualitative indi-
cators selected according to the nature of the field of 
study. It is intended to predict the future of a particular 
phenomenon by proposing possibilities and alternatives 
that vary in the degree of possibility of any of them oc-

curring, and an attempt to explore the future according 
to the planned goals using quantitative methods based 
on reading the numbers of the present and the past, or 
qualitative methods to derive their evidence from per-
sonal opinions reading the course of events.

The approach of Foresight is a systematic, participa-
tory and interdisciplinary approach that 

aims to explore the driving force for 
change and future alternatives that 
range between the medium and long 
term. Foresight also includes a proac-
tive approach and the adoption of dif-
ferent scenarios that can be converted 
into a tangible reality by making deci-
sions at the present time.
Almost a hundred years ago, the rich 

were the ones who owned a car and the 
poor those who owned a horse. Today, in 

most cases, the rich are the ones who own 
a horse, and many of those who own a car 

are poor.
One of the sages says, “The reason I 
care about the future is that I will live in 
it for the rest of my days.” How will we 
know where this future is headed? 
And what should we expect from it? 

Why foreseeing the future? 

Prepared by: Ayman Mohamed Al Zaki
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What are the risks and opportunities it carries? More 
importantly, how can we secure an advanced seat in it?

Foresight has four basic characteristics:
• Action-oriented: Analytical studies that cannot be 

converted into actions or linked to actions that 
cannot be considered part of foresight. It focuses 
on actions that can be applied and that in turn 
will shape the future.

• Open to the alternative future: As this science is 
based on the fact that the future is not inevitable 
and therefore the future can develop in different 
directions and our current decisions will have the 
greatest role in reaching the desired future.

• Participatory: It should be done by a diverse group 
of academic and field experts so that knowledge 
is fused and thus better holistic solutions to prob-
lems can be obtained.

• Multidisciplinary: The different challenges and 
problems we face require specialists in different 

fields to be able to understand them and thus 

reach the optimal solution.

• 

Benefits of Foresight and Changing 
Trends in the Future

Foreseeing the future is an effective tool that helps in 

making decisions and provides sufficient time for plan-

ning and building networks to gather people.

• Technological progress, which will have a major 

role in making amazing improvements in all areas

• Economic growth where new goods and servic-

es are created that will contribute to increasing 

global output in addition to the emergence and 

dominance of virtual currencies

• Improving health for humans, which will lead to 

an increase in the average lifespan of people and 

the development of cheap medical devices

• The increase in ability and speed to move from 

one place to another
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