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

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع العتبارات 

فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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العام الجديد

في العام الجديد تصبح مساحة التفكير والتأمل واسعة وكبيرة ، فقد مضى عام 
بأفراحه وأحزانه وبإنجازاته وعطاءاته ، لكّن العام الجديد .. ماذا تخبئ أيامه ؟ وما 
الذي يمكن فعله في العام الجديد ؟ نطوي صفحات ، هذا صحيح ولكن األهم 
متميز،  عمل  أجل  من  الهمم  ولشحذ   ، العطاء  عهد  لتجديد  تفتح صفحات  أن 
ومن أجل إنجاز أكثر جودة ، ومن أجل خطوات واسعة على الصعيد الوظيفي 

واإلنساني واالقتصادي واالجتماعي والحضاري بشكل عام .
إن عظمة األمم وقوة تأثيرها تأتي من عزيمة قيادتها، وفي وطننا فإن جهود 
فيه  يكون  لمستقبل  وُتعد  الحدود،  تتجاوز  البناءة  ومساعيها  الرشيدة  القيادة 
االستراتيجية  رؤيتها  وتحظى   ، كافًة  شعوبه  لخير  وانفتاحًا  ترابطًا  أكثر  العالم 
بإجماع عالمي وثقة تامة لجدواها وأهمية مستهدفاتها. ونحن أبناء دولة اإلمارات 
العربية المتحدة نؤمن بذلك ودليلنا على ذلك المنجزات  في ظل قيادتنا الرشيدة 
التي تحفز على التميز وتشجع على االبتكار وتؤكد في كل مناسبة على ضرورة 
التواجد في الصدارة  فما من عام مضى إال وكان مليئًا بالجديد مفعمًا بالمنجز، 

والتطور والتقدم واالزدهار. 
فتحية تقدير واحترام لقيادتنا الرشيدة وتحية تقدير واحترام ألبناء شعب اإلمارات، 

الذين ضربوا مثااًل يحتذى في الوفاء والوالء وفي اإلنجاز والعطاء والفداء .

منذر محمد بن شكر 

االفتتاحية
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حاكم رأس الخيمة يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

حاكم رأس الخيمة يهنئ ملك البحرين بالذكرى الـ23 لتوليه مقاليد الحكم

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

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

حمد بن عي�شى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين ال�شقيقة، مبنا�شبة 

الي�م ال�طني للمملكة.

واأ�شدق  والتربيكات  التهاين  »خال�س  برقيته:  يف  �شم�ه  وقــال 

االأمنيات مب�ا�شلة م�شرية االزدهار والتميز اإىل اأخي جأللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة، و�شعب مملكة البحرين ال�شقيقة، مبنا�شبة الي�م 

الثنائية  وروابطنا  متينة،  االأخ�ية  ..عألقاتنا  للمملكة   51 الـ  ال�طني 

والتطلعات  ــروؤى  ال جتمعنا  امل�شرتك،  التاريخ  من  م�شتمدة  را�شخة، 

بدوام  ..خال�س متنياتي جلأللتكم  لبلدينا  ل�شناعة م�شتقبل مزدهر 

ال�شحة والعافية، وللمملكة و�شعبها بدوام التقدم والرفعة واالزدهار«.

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

بن  حمد  امللك  جأللة  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اخليمة  راأ�ــس  عهد 

عي�شى اآل خليفة.

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

اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  اخليمة،  ــس  راأ� حاكم  االأعــلــى،  املجل�س 

مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلأللة  �شاحب 

البحرين ال�شقيقة، مبنا�شبة الذكرى الـ23 لت�يل جأللته مقاليد 

احلكم.

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

عهد راأ�س اخليمة، برقية تهنئة مماثلة اإىل جأللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة.
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حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبالده

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

�شاحب  اإىل  تهنئة  برقية  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  االأعلى،  املجل�س 

اأمري دولة قطر ال�شقيقة،  اآل ثاين،  ال�شم� ال�شيخ متيم بن حمد 

مبنا�شبة الي�م ال�طني لبألده.

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأخــي  »اأهنئ  برقيته:  يف  �شم�ه  وقــال 

مبنا�شبة  ال�شقيقة،  قطر  دولــة  و�شعب  ثــاين،  اآل  حمد  بن  متيم 

الروابـط  على  ترتكز  متينة،  االأخ�يـة  عألقاتنا  ال�طني..  الي�م 

اأمتنى  ال�شقيقني...  وال�شعبني  البلدين  الرا�شـخة بني  التاريخيـة 

عز  امل�ىل  �شائلني  والنماء،  التط�ر  م�شرية  م�ا�شلة  قطر  لدولة 

وجل اأن يدمي عليها االأمن واال�شتقرار والرخاء.«

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

عهد راأ�س اخليمة، برقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شم� اأمري 

دولة قطر ال�شقيقة.
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سعود بن صقر يستقبل حمد بن محمد الشرقي

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

راأ�س اخليمة يف ا�شرتاحة �شم�ه يف جبل  املجل�س االأعلى، حاكم 

جي�س اأخاه �شاحب ال�شم� ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ش� 

بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر  الفجرية  حاكم  االأعلى  املجل�س 

حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية و�شم� ال�شيخ حممد 

بن �شع�د القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة.

التي  وامل��ش�عات  االأخ�ية  االأحاديث  تبادل  اللقاء  خألل  مت 

امل�شرية  بتعزيز  الكفيلة  وال�شبل  وامل�اطن  ال�طن  ب�ش�ؤون  تتعلق 

التنم�ية والنه�شة احل�شارية التي ت�شهدها الدولة يف ظل القيادة 

احلكيمة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل«... �شائلني امل�ىل عز وجل اأن يدمي على دولة 

االإمارات عزها واأمنها وا�شتقرارها، وي�فق قيادتها يف العمل لكل 

ما فيه خري لل�طن و�شعبه.

رئي�س  نائب  القا�شمي،  �شع�د  بن  خالد  ال�شيخ  اللقاء  ح�شر 

جمل�س اإدارة مكتب اال�شتثمار والتط�ير يف راأ�س اخليمة، وال�شيخ 

�شقر بن �شع�د القا�شمي وعدد من ال�شي�خ وامل�ش�ؤولني.
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حاكم رأس الخيمة يشارك في"مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في األردن

ــاحــب  ــس �ــش ــ ــراأ�ـ ــ تـ

ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

حاكم  االأعــلــى  املجل�س 

راأ�ـــــــس اخلـــيـــمـــة وفـــد 

الدولة يف »م�ؤمتر بغداد 

ــراكــة«  ــش ــ� ــتــعــاون وال لــل

الذي ا�شت�شافت دورته 

االأردنية  اململكة  الثانية 

ال�شقيقة.  الها�شمية 

املــ�ؤمتــر  اأعــمــال  افتتح 

�ــــشــــاحــــب اجلــــأللــــة 

الثاين  عــبــداهلل  املــلــك 

ــن احلـــ�ـــشـــني عــاهــل  ــ ب
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طألل  بن  ح�شني  امللك  مركز  يف  االأردن 

الدويل للم�ؤمترات يف منطقة البحر امليت 

وممثلي  ووف�دها  دولة   12 قادة  مب�شاركة 

والدولية. االإقليمية  املنظمات  من   عــدد 

كما ح�شر اأعمال امل�ؤمتر وفد الدولة املرافق 

الذي ي�شم معايل الدكت�ر اأن�ر بن حممد 

ل�شاحب  الدبل�ما�شي  امل�شت�شار  قرقا�س 

عبيد  حميد  ومعايل  الدولة  رئي�س  ال�شم� 

املحا�شبة  ديــ�ان  رئي�س  �شب�س  اأب�  خليفة 

دولــة. وزيــر  املــرر  �شاهني  خليفة   ومعايل 

الــثــاين - يف  عــبــداهلل  امللك  واأكـــد جأللة 

كلمته االفتتاحية للدورة الثانية من م�ؤمتر 

بغداد للتعاون وال�شراكة - على دور العراق 

وجهات  تقريب  ويف  املنطقة  يف  املح�ري 

..م�شريًا  االإقليمي  التعاون  لتعزيز  النظر 

اإىل اأن انعقاد امل�ؤمتر ي�ؤكد ت�شميم اجلميع 

من  و�شعبًا  حك�مًة  العراق  مع  العمل  على 

اأجل مزيد من االزدهار والتكامل.

ميثل  ــر  ــ�ؤمتـ املـ اأن  جــأللــتــه  واعـــتـــرب 

فر�شة للبناء على خمرجات م�ؤمتر بغداد 

العام  الذي عقد خألل  وال�شراكة  للتعاون 

امل�شاركني  دعــم  تــاأكــيــد  ويــجــدد  املــا�ــشــي 

نح�  م�شريته  م�ا�شلة  يف  العراق  جله�د 

التنمية واالزدهار وتعزيز اأمنه وا�شتقراره 

واحرتام �شيادته.

املــ�ؤمتــر  اأن  اإىل  ــار  ــش واأ�

فيه  تــ�اجــه  وقــت  يف  ينعقد 

االأمــنــيــة  ــات  ــ االأزمـ املنطقة 

االأمن  وحتديات  وال�شيا�شية 

وال�شحي  واملــائــي  الغذائي 

لتاأمني  احلاجة  اإىل  اإ�شافة 

و�شأل�شل  الطاقة  اإمـــدادات 

ــل مــع  ــامـ ــعـ ــتـ ــد والـ ــ ــ�ري ــ ــت ــ ال

تداعيات التغري املناخي.

ــة املــلــك  ــأللـ ــدد جـ ــ ــش ــ و�

االأردن  اإميــان  على  عبداهلل 

لأل�شتقرار  املنطقة  بحاجة 

وال�شامل  الــعــادل  والــ�ــشــألم 

والتعاون االإقليمي، خا�شة يف 

ومعاجلة  والتنم�ية  االقت�شادية  املجاالت 

ق�شايا الفقر والبطالة ..مبينًا اأن م�اجهة 

تــ�ــشــتــدعــي عمأًل  املــ�ــشــرتكــة  الــتــحــديــات 

جماعيًا تلم�س �شع�بنا اآثاره االإيجابية.

اإن   - كلمته  ختام  - يف  وقــال جأللته 

ــزداد  وت كثرية  ت�اجهنا  التي  التحديات 

امل�ؤمتر  هذا  اأن  اأي�شًا  ن�ؤمن  لكننا  تعقيدًا 

ينعقد من اأجل خدمة م�شاحلنا امل�شرتكة، 

وا�شتقراره  وازدهاره  العراق  اأمن  ل�شمان 

الأنه يعد ركنًا اأ�شا�شيًا يف منطقتنا، ونتطلع 

�شراكاتنا  لتعميق  معكم  العمل  مل�ا�شلة 

8



بارالعدد: 548 - 01 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

خدمًة ل�شع�بنا.

ــان �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـــس  ــ وك

اإىل  و�شل  قد  الدولة  وفــد  رئي�س  اخليمة 

مركز ح�شني بن طألل الدويل للم�ؤمترات 

امللك  ــة  ا�ــشــتــقــبــالــه جــألل ــان يف  كـ حــيــث 

جأللته  اإىل  �شم�ه  ونقل  الثاين،  عبداهلل 

حتــيــات �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ حممد 

»حفظه  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايــد  بن 

امل�ؤمتر  هذا  الأعمال  �شم�ه  ومتنيات  اهلل« 

بالت�فيق والنجاح يف تعزيز التعاون والعمل 

امل�شرتك لتقدمي الدعم الألزم اإىل العراق 

التحديات  خمتلف  م�اجهة  يف  ال�شقيق 

جأللة  اأخيه  جه�د  ..مثمنًا  ي�شهدها  التي 

امللك عبداهلل الثاين يف هذا ال�شاأن.

�شياع  حممد  مــعــايل  قــال  جهته  مــن 

ال�ش�داين رئي�س وزراء العراق - يف كلمته 

م�ؤمتر  تاأ�شي�ِس  فكرة  اإن   - امل�ؤمتر  خألل 

اإر�شاء  يف  العراق  رغبة  من  تنطلق  بغداد 

دول  مع  وال�شراكة  التعاون  ق�اعد  وتعزيز 

اجل�ار وال�شديقة.

عــّمــان  يف  ــ�م  ــي ال جنتمع   : واأ�ـــشـــاف 

واالأمل يحدونا بامل�شي نح� تعزيز م�شرية 

املجاالت  خمتلف  يف  دولنا  بني  العألقات 

ُي�شهم  الـــذي  بال�شكل  وتــريتــهــا  وتــطــ�يــر 

يف  والتنمية  اال�شتقرار  ق�اعد  اإر�شاء  يف 

�شبل  اأمــام  وا�شعًا  املجال  ويفتُح  املنطقة 

وتعميق  االآراء  لتبادل  والنقا�س  احلـــ�ار 

املفاهيم.

ــد فــخــامــة اإميــانــ�يــل  ــ ــه اأكـ ــب ــن جــان مـ

الفرن�شية  اجلــمــهــ�ريــة  رئــيــ�ــس  مـــاكـــرون 

و�شيادته. العراق  اأمن  بدعم  بألده   التزام 

األقاها  كلمة  يف   - الفرن�شي  الرئي�س  وقــال 

خألل امل�ؤمتر - اإن الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر 

ت�شعى جميعها اإىل اإر�شاء االأمن واال�شتقرار 

يف العراق واملنطقة .. م�ؤكدًا التزام اجلميع 

بعألقات مت�ازنة مع العراق.
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سعود بن صقر : دعم اإلمارات راسخ لعراق مستقر ومزدهر
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكد 

�شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� 

راأ�ــس  حــاكــم  ــى  االأعــل املجل�س 

االإمـــارات  دولـــة  دعــم  اخليمة 

الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة لــلــجــهــ�د 

االأمــن  بتحقيق  املعنية  كــافــة 

للعراق  واالزدهــار  واال�شتقرار 

و�شعبه ويف م�اجهة التدخألت 

الداخلية  �ش�ؤونه  يف  االأجنبية 

�شيادته  من  النيل  وحمـــاوالت 

اأرا�شيه  و�شألمة  وا�شتقألله 

ا�شتقرار  اأن  على  ..مــ�ــشــددًا 

للمنطقة  ا�شتقرار  ه�  العراق 

ــز الأمـــنـــهـــا. ــزيـ ــعـ ــا وتـ ــه ــت ــرم  ب

له  ت�شريح  يف   - �شم�ه  ــال  وق

راأ�ــس  على  م�شاركته  مبنا�شبة 

بغداد  »م�ؤمتر  يف  الدولة  وفــد 

بداأ  الــذي  وال�شراكة«  للتعاون 

يف  الثانية  دورتــه  اأعمال  الي�م 

اململكة االأردنية الها�شمية - اإن 

العربية  ــارات  االإمـ دولــة  منهج 

املتحدة ثابت يف م�ا�شلة العمل 

ون�شر  ال�شألم  اأجل حتقيق  من 

ثــقــافــة الــتــ�ــشــامــح واالعـــتـــدال 

والتعاي�س بني ال�شع�ب ونبذ العنف والتطرف 

احل�ار  لغة  تغليب  اإىل  اإ�شافة  والكراهية 

ال�شيا�شية  واحلل�ل  والدبل�ما�شية  والعقل 

البعد  على  الــرتكــيــز  بجانب  الـــدول  بــني 

 االإن�شاين وبناء ج�ش�ر الت�ا�شل والتفاهم.

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  و�ــشــدد 

العمل  ــرورة  ــشـ �ـ عــلــى  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

اأجــل  مــن  واالإقــلــيــمــي  الــعــربــي  والتن�شيق 

 مــنــطــقــة مــ�ــشــتــقــرة ومــ�ــشــتــقــبــل مــزدهــر.

العراقية  اإىل جه�د احلك�مة  واأ�شار �شم�ه 

للتعاون  االأول  بــغــداد  مــ�ؤمتــر  تنظيم  يف 

ــذي يــعــد خط�ة  ــ والــ�ــشــراكــة وجنــاحــه وال

الطبيعي  دوره  اإىل  الــعــراق  لــعــ�دة  هامة 

واالإقــلــيــمــي  الــعــربــي  حميطه  يف  املـــاأمـــ�ل 

ــدويل  وال االإقليمي  احل�ش�ر  اأن  �شك  وال 

الــرفــيــع لــلــمــ�ؤمتــر املــنــ�ــشــرم، اإمنـــا يعرب 

ــامل بــاأ�ــشــره  ــعـ ــمــام املــنــطــقــة والـ عـــن اهــت

خألل  جانبه  اإىل  وال�ق�ف  العراق  لدعم 

بها. ميــر  الــتــي  املف�شلية  املــرحــلــة   هـــذه 

الــ�ــشــيــخ �شع�د  الــ�ــشــمــ�  ــرب �ــشــاحــب  ــ واأعـ

اأن يتم  اأمــلــه  الــقــا�ــشــمــي عــن  بــن �ــشــقــر 

االأول  ــر  ــ�ؤمتـ املـ عــلــى خمـــرجـــات  ــاء  ــن ــب ال

ــ�قــ�ف  ــعــاون مــع الـــعـــراق وال ــت وتــعــزيــز ال

من  يعرت�شه  مــا  كــل  مل�اجهة  جانبه  اإىل 

التنمية  حتقيق  يف  جه�ده  ودعــم  حتديات 

االإعمار،  واإعـــادة  والتنم�ية  االقت�شادية 

و�شعبه. العراق  على  اإيجابًا  ينعك�س   مبا 

ن�شخته  يف  املــ�ؤمتــر  اأن  اإىل  �شم�ه  واأ�ــشــار 

التحديات  ملناق�شة  فر�شة  ي�شكل  الثانية 

وتــ�ؤثــر  الــعــراق  تــ�اجــه  الــتــي  وال�شع�بات 

..مــ�ؤكــدًا  وا�شتقرارها  املنطقة  اأمــن  على 

والت�ا�شل  احلــ�ار  ا�شتمرار  اأن  ن�ؤمن  اأننا 

وتــ�ــشــافــر  وتـــكـــامـــل  املــنــطــقــة  دول  بـــني 

االأف�شل  ال�شبيل  هــ�  امل�شرتكة  اجلــهــ�د 

واملنطقة. للعراق  مزدهر  م�شتقبل   نح� 

 - ت�شريحه  خــتــام  يف   - �شم�ه  ــرب  ــ واأع

االأردنية  اململكة  اإىل  وتقديره  �شكره  عن 

ال�شقيقتني  العراق  وجمه�رية  الها�شمية 

على  ال�شديقة  الفرن�شية  واجلــمــهــ�ريــة 

والتن�شيق  ــداد  ــ االإع يف  املــبــذولــة  اجلــهــ�د 

للتعاون  ــاين  ــث ال ــداد  ــغ ب مــ�ؤمتــر  لتنظيم 

للم�ؤمتر  ا�شتكمااًل  ياأتي  والذي  وال�شراكة، 

�شهر  خــألل  بــغــداد  يف  عقد  الـــذي  االأول 

اأغ�شط�س عام 2021.
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افتتاح فعاليات مهرجان محمد بن سعود القاسمي في مدينة الرمس برأس الخيمة

بن  �شامل  املهند�س  ال�شيخ  افتتح 

رئي�س  القا�شمي  �شقر  بــن  �شلطان 

اخليمة  براأ�س  املدين  الطريان  دائــرة 

حممد  ال�شيخ  �شم�  قــريــة  مــهــرجــان 

املقامة  الرتاثية  القا�شمي  �شع�د  بن 

عــلــى كــ�رنــيــ�ــس مــديــنــة الــرمــ�ــس من 

تنظيم جمعية الرم�س للفن�ن ال�شعبية 

ــًا مـــع احــتــفــاالت  ــن ــزام ــتــجــديــف ت وال

االإمارة بذكرى عيد االحتاد 51 للدولة .

وجت�ل ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي 

رئــيــ�ــس جمل�س  يــرافــقــه  الــقــريــة  اأروقـــــة  يف 

امل�ش�ؤولني  من  وعدد  اجلمعية  اإدارة  واأع�شاء 

معربًا  الرم�س  مدينة  واأعيان  وال�شخ�شيات 

العليا  اللجنة  جــهــ�د  لت�شافر  تــقــديــره  عــن 

ملهرجان  اإجنازهم  على  للمهرجان  املنظمة 

،و�ش�رة  ث�بًا جديدًا  اكت�شى  الذي  العام  هذا 

جديدة على مفردات من تراثنا، و�شكلت زادًا 

اإ�شافيًا لهم.

على  �شيدت  تراثية  قرية  املهرجان  ي�شم 

الطراز الرتاثي ب�ش�رة تعك�س عراقة املا�شي 

واأ�شالة تاريخ الدولة .. اإىل جانب معرو�شات 

وترفيهية  وثقافية  تراثية  واأن�شطة  قدمية 

باالإ�شافة اإىل م�شابقات وج�ائز مقدمة لزوار 

للرتاث  اأجنحة  املهرجان  ي�شم  كما  القرية 

ال�شعبي والفن�ن ال�شعبية وعددًا من املطاعم 

خلدمة زوار القرية وم�شرح للعرو�س  .

الرم�س  بجمعيتي  العيالة  فرقة  �شاركت 

تقدمي  يف  ال�شعبي  لــلــرتاث  اخليمة  ــس  ــ وراأ�

الرتاثية  ال�شعبية  والفن�ن  االأهازيج  من  عدد 

االإماراتية فيما �شاركت فرقة م��شيقى �شرطة 

امل��شيقية  املــعــزوفــات  ببع�س  اخليمة  راأ�ـــس 

اال�شتعرا�شية التي نالت اإعجاب احل�ش�ر.

القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  وثمن 

دعم واهتمام �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

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

�شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  و�شم�  اخليمة  راأ�ــس 

اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن 

اأر�ــس  على  تقام  التي  الــرتاثــيــة  للن�شاطات 

االإمارة.

اإقبال  اأن  القا�شمي  �شامل  ال�شيخ  واأكــد 

ــرتاث  ال على  املحافظة  على  الــدولــة  ــنــاء  اأب

واالأن�شطة  الفعاليات  هــذه  اإقامة  خــألل  من 

يف  وه�  باخلري  يب�شر  اأمــر  املختلفة  الرتاثية 

برتاثهم  مت�شكهم  على  دليل  نف�شه  الــ�قــت 

ذلك  يف  وهــم  احلداثة  اأمــ�اج  و�شط  العريق 

ال�شيخ  له  املغف�ر  ال�طن  مب�ؤ�ش�س  يحتذون 

زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ومن 

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

اإنه دليل  الدولة حفظه اهلل كما  نهيان رئي�س 

على اأن الرتاث االأ�شيل �شيظل حيًا يعي�س يف 

عق�لنا وقل�بنا وه� من عنا�شر ما�شينا نح� 

التقدم يف كل املجاالت .

حممد  ال�شيد  اأ�شاد  جانبه  ومن 

اللجنة  رئــيــ�ــس  كــا�ــشــني  اإبـــراهـــيـــم 

باهتمام  للمهرجان  املنظمة  العليا 

ودعم  واهتمام  عــام  ب�شكل  االإمـــارة 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر 

بن  حممد  ال�شيخ  و�شم�  القا�شمي 

�شع�د بن �شقر القا�شمي ال ي�شاهيه 

اهتمام يف اإقامة الفعاليات واالأن�شطة 

املنا�شبات  يف  واملــ�ــشــاركــة  الــرتاثــيــة 

التي  بالطريقة  ال�شعبية  واالحتفاالت 

واإحياء  له  واالإخأل�س  ال�طن  حب  عن  تعرب 

احلفألت .

اأ�شار ال�شيد حممد كا�شني اإىل اأن اجلمه�ر 

من  متن�عة  بــاقــة  مــع  مــ�عــد  عــلــى  �شيك�ن 

الفعاليات املختلفة التي جت�شد اإبراز امل�روث 

عديدة  اأركان  من  واملك�ن  ال�شعبي  االإماراتي 

يعر�س فيها خمتلف الفن�ن ال�شعبية واالأعمال 

عامة  الدولة  به  تتمتع  ما  تربز  التي  الرتاثية 

واالإمارة خا�شة من م�روث �شعبي، باالإ�شافة 

واالألعاب  والفن�ن  احلرفية  امل�شن�عات  اإىل 

واإىل  القرية  يف  ال�شعبي  وال�ش�ق  ال�شعبية 

الذي  التجاري  اال�شتهألكي  املعر�س  جانب 

ي�شم �شلعًا ومعرو�شات متن�عة مب�شاركة من 

اأ�شحاب امل�شاريع ال�طنية ال�شغرية.
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مشروع مسؤول سالمة الغذاء برأس الخيمة 
)RAK FOOD SAFETY IN CHARGE PROGRAME )RAK-FSI

بلدية رأس الخيمة وهيئة الحكومة اإللكترونية تضيفان خدمة التحري الشامل 
في بوابة رحلة المتعاملين

املقدمة  اخلــدمــات  اأف�شل  لت�فري  العمل  اأنظمة  تط�ير  على  حر�شًا 

اإ�شافة خدمة  املعامألت فقد متت  اإجناز  لت�شهيل  دائمًا  ال�شعي  و  للمتعاملني 

طلب التحري ال�شامل املقدمة عرب ب�ابة »عقاراتي«  التي متكــن املتعامل من 

اإدارة عقاراته بكل �شه�لة وي�شر عرب ت�فري بيانات العقارات اململ�كة وم�اقعها 

وعر�س البيانات على خارطة مكانية.

ومن خألل هذه الباقة ي�شتطيع مألك العقارات واالأرا�شي وجميع االأفراد 

على  ال�شغط  خألل   من  الب�ابة  عرب  ال�شامل  التحري  خدمة  لطلب  التقدمي 

اأيق�نة االأرا�شي والبدء با�شتعرا�س اخلدمة بكل �شه�لة ويـ�شر وباأقل عدد من  

اخلط�ات . 

املتعامل  التي متكن  ب�ابة عقاراتي جمم�عة من اخلدمات  ت�شتمل  حيث 

من اإجناز خدماته اإلكرتونيًا  و اإدارة العقارات واإمتام اإجراءات ف�شل ودمج 

وفرز قطع االأرا�شي باالإ�شافة اإىل احل�ش�ل على خدمات اإ�شدار نظم البناء.

يف اإطار اجله�د امل�شتمرة 

الإدارة ال�شحة العامة متمثلة 

بــقــ�ــشــم الـــرقـــابـــة الــغــذائــيــة 

لتحقيق الهدف اال�شرتاتيجي 

اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  لــدائــرة 

ال�شحة  عــلــى  احلـــفـــاظ  يف 

�شبيل  ويف  العامة،  وال�شألمة 

 1 رقم  املحلي  القان�ن  اإنفاذ 

تنظيم  ب�شان   2020 للعام 

ــدريــب  ــت ــز ال ــراكـ اعــتــمــاد مـ

تت�ا�شل  الغذاء،  �شألمة  وم�ش�ؤويل  واملدربني 

مع  وبالتعاون  الق�شم  يف  العمل  فريق  جه�د 

الغذائية  املن�شاآت  مــ�ــشــ�ؤويل  مــن  ال�شركاء 

التدريب املعتمدة ومركز االمتحان  و�شركات 

تطبيق  خطط  تنفيذ  يف  االأمريكية  باجلامعة 

وق�شرية  ط�يلة  ــداف  اأهـ لتحقيق  امل�شروع 

ــد، وقــد تكللت هــذه اجلــهــ�د يف اإجنــاز  االأمـ

خألل  متدرب   3486 عــدد  تدريب  واعتماد 

 2022 2021 اإىل دي�شمرب  الفرتة من بداية 

امل�شروع  تنفيذ  فيها  بــداأ  التي  الفرتة  وهــي 

تعزيز  يف  رئي�شًا  دورًا  امل�شروع  هذا  ــ�ؤدي  ،وي

الغذائية  ال�شألمة  باأهمية  العاملني  وعــي 

ي�شهم يف  ــس اخليمة  وهــذا ما  راأ� اإمـــارة  يف 

الغذائية  املمار�شات  من  �شحي  مناخ  خلق 

ثقافة  وتعزيز  الغذائية  املن�شاآت  يف  ال�شليمة 

العاملني  وعي  لزيادة  نتيجة  االأغذية  �شألمة 

عليه  تــدربــ�ا  مــا  تنفيذ  على  وحر�شهم  بها 

ــذي متت  ــر الـ ــع وهـــ� االأمــ ــ�اق ــس ال عــلــى اأر�ــ

املمار�شات  انخفا�س  خــألل  من  مألحظته 

االأغذية  بتداول  املتعلقة  اخلاطئة  ال�شحية 

لتحقيق  امل�شروع  يهدف  كما  عامة،  ب�ش�رة 

العاملني  بتزويد  اال�شرتاتيجية  اأهدافه  اأحد 

لرفع  الألزمة  باملعرفة  الغذائية  املن�شاآت  يف 

اإحداث  على  والعمل  الغذاء  �شألمة  م�شت�ى 

االأغذية  متداويل  �شل�ك  يف  جذرية  تغيريات 

االلتزام مبعايري �شحة و�شألمة  يك�ن  بحيث 

ي�ميًا  �شل�كًا  اجلـــ�دة  وا�ــشــرتاطــات  الــغــذاء 

ومنهج حياة.

مت�ائمة  امل�شروع  اإطــألق  مراحل  جــاءت 

ت�قيع  ت�شمنت  حيث  املعتمدة  العمل  وخطة 

اجلامعة  مــع  ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية 

كمركز  باعتمادها  اخليمة  براأ�س  االأمريكية 

اإخ�شاع  خــأللــه  مــن  يتم  ح�شري  امــتــحــان 

الغذاء  �شألمة  برامج  على  املتدربني  جميع 

ــدورات  ال تلقيهم  بعد  والفح�س  لألمتحان 

التدريبية املتخ�ش�شة، كما مت اعتماد �شركات 

لها  وم�شرح  مرخ�شة  اخلا�س  القطاع  من 

لتقدمي اأن�شطة التدريب ، وقد ت�شمنت عملية  

اعتمادهم ؛ اعتماد املدربني يف هذه املراكز 

باالإ�شافة اإىل م�اد التدريب واعتماد من�شاآت 

قاعات  مــن  نف�شها  الــتــدريــب  خدمة  تقدمي 

ومرافق.

ت�شميم  مت  ــد  ــ وق ــذا  ــ ه

لي�شتهدف  التدريب  م�شروع 

ــذاء بــ�ــشــ�رة  ــغـ ــداويل الـ ــتـ مـ

برنامج  تخ�شي�س  مع  عامة 

منف�شل لفئة م�شريف املن�شاآت 

بربنامج  ت�شميته  مت  الغذائية 

مــ�ــشــ�ؤول �ــشــألمــة االأغـــذيـــة ، 

متقدمة  بــرامــج  على  يــركــز 

ومتخ�ش�شة يف جمال �شألمة 

املن�شاآت  املرحلة   هذه  يف  ي�شتهدف  االأغذية 

وامل�شانع  الــفــنــادق  مــثــل  اخلــطــ�رة  عــالــيــة 

وم�شانع  والهايربماركت  التم�ين  ومن�شاآت 

�شتتبعها  و  الــ�ــشــرب   مياه  حتلية  وحمــطــات 

يف  الــربامــح  تنفيذ  تت�شمن  اأخـــرى  مــراحــل 

الغذائية خألل مراحل تنفيذ  جميع املن�شاآت 

خطة امل�شروع يف االأع�ام املقبلة.

مــ�اد  اعتماد  على  العمل  مت  وقـــد   كما 

ــداول  ت قــطــاع  مك�نات  كــل  تــراعــي  تدريبية 

االأغذية وذلك من خألل اعتماد تقدمي برامج 

التدريب بلغات خمتلفة )مثل اللغة العربية /

وقد  بل  ......وغريها(  االأردو   / االإجنليزية 

الذي  ال�ش�ري  التدريب  نظام   اعتماد  مت 

يعتمد على ال�ش�ر بداًل من االأ�شئلة الكتابية.

وي�شعى ق�شم الرقابة الغذائية يف املرحلة 

اأثر  لقيا�س  عميقة  درا�شة  تنفيد  اإىل  املقبلة 

ثقافة  تط�ير  �شبيل  يف  امل�شروع  هــذا  تنفيذ 

راأ�ــس اخليمة عرب  اإمــارة  االأغذية يف  �شألمة 

امل�شروع  اإيجابيات  ملعرفة  تق�د  عملية  اأ�ش�س 

والنقاط القابلة للتط�ير فيه.
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ا

m u n r a k a e .س. ب. : 4  راأ�س اخليمـــــــة ، اإلإمارات العربية املتحـــدة�

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

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

�شمن ال�شروط التالية:

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

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

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

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

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

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

اإىل الربيد اإلإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, 
Corporate Communications Office, intro-
duces the monthly contest in the Municipality 
Magazine. For participation, answers should 
be sent to the following email address

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

Mobile Number, Email Address, P.O. Box(

• أكمل المثل الشعبي التالي :
ما ْتبات الِفقيرة وِعندها   . . . . . . . .   ؟

» 548 «

Congratulations to Mrs. : Mariam Abdullah Ali

the winner of the past month's contest (547).

مبروك لألخت :  مريم عبد هللا علي
الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد ) 547(

مسابقة الشهر

ســؤال العدد

Monthly Contest 

Question

winner

الــــــرابـــــــــــح
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�سابعًا: ا�ستجالب امل�ساكل وهذا اأمر متفرع عن ال�سابق، وما هو 

اأن اآلإن�سان يتتبع م�ساكل اآلآخرين، ويعرف  ا�ستجالب امل�ساكل؟ هو 

ماذا فعل فالن وملاذا ذهب فالن وملاذا �سافر فالن واأين ذهب فالن 

وهل توظف اأو مل يتوظف، �سيء آل يعنيك آل يف قرابتك وآل يف اأهلك 

وآل هو مما يحثك عليه حبك لغريك لكن حّب تتبع اآلإ�سكاآلت عندما 

وياأخذ  تفكريا  منك  ياأخذ  م��اذا؟  منك  ياأخذ  هذا  امل�ساكل  تاأتيك 

واإذا مالأت فكرك بهذه اآلأمور  باٍل،  ان�سغال  منك هما وياأخذ منك 

�ستزاحم اآلأمور الواجبة عليك؛ آلأنه ما ياأتي اأمر اإآل ويدفع غريه آل 

الوقت  يوجد عندك وقتان يف حال واح��دة، عندك وقت واحد هذا 

اإما اأن تفكر فيما يتعلق  باأمر دينك وما يجب عليك يف احلال التي 

آل  بغري ذلك مما  ت�سغله  اأنك  اأو  كم�سوؤول،  كاأب  كموظف  فيها  اأنت 

 ِلَرُجل 
ُ َّ
يعينك، آل ميكن اأن تفكر باأمرين يف وقت واحد »  ما َجَعَل اهَّلل

اإًذا من �سداد  اأبدًا،  ح��َزاب« ، آل ميكن 
َ
ن َقلَبنِي يِف َجوِفِه»�سورة اآلأ مِّ

الطريق و�سالمة امل�سلك اأن اآلإن�سان يعتني بحاله هو وباإ�سالح اخللل 

الذي هو فيه، اأو بامل�ساكل املتعلقة به اأو التي له �سلة فيها، كالنظر 

يف حال اأقاربك الذين تريد اأن ت�ساعدهم، واأن تفرج عنهم اأن تكون 

معينا لهم اأو نحو ذلك، كذلك من املعوقات يف اإدارة اآلأوقات.

النوم -هذا بطبيعته-،  اإىل  اآلإن�سان  النوم، يحتاج  ثامنًا: كرثة 

اأن مي�سي عليك  اأن يرتاح لكن  اأن يرتاح وآلبد للعقل  وآلبد للج�سد 

ن�سف يومك يف النوم هذا خلل، ت�سور اأنك تنام ن�سف اليوم اثنا 

اإًذا ثالثون �سنة ذهبت يف  العمر �ستني،  ع�سر �ساعة وقد بلغت من 

�سنوات  النوم؟  كم م�سى من عمرك يف  �ساعات  ع�سر  تنام  النوم، 

كثرية، ولذلك يروى عن حممد بن احل�سن ال�سيباين رحمه اهَّلل اأنه 

الكتاب نظر  الليل يقراأ، فاإن مّل يف هذا  كان ي�سع كتبه بجانبه يف 

يف اآلآخر وكان ي�ستدفع النوم باملاء على وجه ي�ستغل الُعمر، الوقت ، 

اإًذا كن �سيد نف�سك آل عبدا لها تعطيها ما ت�ساء، فاآلإن�سان اإذا �سّلم 

به م�سالك  و�سلكت  الردى  اأودي��ة  به يف  اأودت  نف�سه  اإىل  اأمره  زمام 

يف  وراأى  و�سلم،  عليه  اهَّلل  �سلى  النبي  �سنة  يف  نظر  ومن  الهالك، 

يتعجب من حر�سه �سلى اهَّلل  نهاره ماذا يفعل  ليله ماذا يفعل ويف 

تاأخر ومع  عليه و�سلم، وهو من غفر اهَّلل له ما تقدم من ذنبه وما 

َم ِمْن  ذلك يعمل، تقول له عائ�سة ر�سي اهَّلل  عنها: ُغِفَر َلَك َما َتَقدَّ

اأُكوُن  تت�سقق قدماه- َقاَل: »اأَفاَل  َر؟ -كان يقوم حتى  َتاأخَّ َوَما  َذْنِبَك 

َعْبًدا �َسُكوًرا!« ، واأنت من اأنت؟ ما تعرف حالك وآل تعرف منزلتك، 

اإًذا اأن حتث نف�سك على ا�ستغالل ما تي�سر من الليل وعلى ا�ستغالل 

ما تي�سر من النهار هو اآلأمر الذي ت�ستقيم به على مراتب العبودية، 

الطعام  يف  النوم  يف  احلاجة  بقدر  حتتاجه  ما  لنف�سك  تعطي  واأن 

اأحمد  بن  اأن اخلليل  اإخوة  يا  اآلأمور  ال�سراب، حتى من عجائب  يف 

يقول: »اإن  كان  النافعة  التاآليف  �ساحب  البارع  الفراهيدي اللغوي 

�ساعة  هي  �ساعة  اأ�سد  فيها« هذه  اآك��ل  �ساعة  علي  ال�ساعات  اأثقل 

ال�ساعة مزعجة؛  يقول هذه  كان  لكن  فرح  �ساعة  لنا،  بالن�سبة  لذة 

آلأنها تاأخذ من حياته، ولذلك يروى عن ابن عقيل احلنبلي �ساحب 

ثمان مائة  اأو  �ستة مائة جملد  األفه -قيل يف  الذي  كتاب )الفنون( 

جملد- اأنه كان آل ياأكل اخلبز آلأن اأكل اخلبز كان ياأخذ عليه الوقت 

ُه وي�سرب املاء، وكان يقول: »اأكتب امل�ساألة  كان يذر له ال�سعري، وَي�ُسفُّ

إدارة الوقت

الجزء الثاني  )2 - 2(

د. محمد بن غالب العمري
من شبكة بينونة للعلوم الشرعية

في 
رحاب 

ااإلسالم

14
m u n r a k a e

العدد: 548 - 01 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة



فاإذا تعبت ا�ستلقيت اأتاأمل يف امل�ساألة التي �ساأكتبها بعد ذلك«، ولذلك 

ا�ستغالل  العمر  ا�ستغالل  هذا  اإًذا  الكبري،  اآلإجن��از  هذا  منهم  كان 

الوقت، النف�س تدعوك اإىل الّدعة وتدعوك اإىل الراحة وتدعوك اإىل 

النوم وتدعوك اإىل املزيد من امللذات اأعطها لكن بقدر ما آل ي�سغلك 

عن اأمر اآخرتك، وآل ي�سغلك اأي�سا عن اأمر م�سالح دنياك.

الوقت  اإدارة  عن  نتكلم  اآلأولويات عندما  ترتيب  عدم  تا�سعًا: 

اإدارة  هو فقه اآلأولويات ماذا اأفعل ثم بعد ذلك ماذا اأفعل هذا هو 

الوقت، اإًذا عدم ترتيب اآلأولويات يف حياتك هذا يدعوك اإىل ت�سييع 

للعالقات  وا�سعا  بابا  وفتحت  للزيارات،  وا�سعا  بابا  فتحت  اأوقاتك، 

ح�سب  على  اآلأعمال  ترتيب  يف  فقه  عندك  يكن  مل  ثم  اآلجتماعية 

ال�سالت  مكانتها  لها  امل�ستحبات  مكانتها  لها  فالواجبات  اأهميتها، 

هذا  اإًذا  مكانتها،  لها  الواجبة  وال�سالت غري  مكانتها  لها  الواجبة 

الرتتيب لالأعمال اأمر يدعوك اإىل اإتقان ا�ستغالل اآلأوقات اإىل تنظيم 

وقتك اإىل اإدارته اإدارة �سحيحة واإآل �سيذهب عمرك ثم تتفاجئ باأنه 

اإن بع�سها آل ي�سل اإىل مرتبة امل�ستحب، رمبا  اأمور حتى  مي�سي يف 

الواجبة  اآلأمور  اأن كثريا من  املباح، ثم جتد  ي�سيع كثريا يف مرتبة 

على  ومي�سي  العمر  عليك  مي�سي  ولذلك  بها،  تقم  مل  فيها  فرطت 

اأول  يف  زل��ت  آل  واأن���ت  يبلغ  ه��ذا  لكن  واآلأي���ام  الليايل  نف�س  غ��ريك 

طور  العلوم  من  اكت�سب  املعارف  من  اكت�سب  م�سى  هذا  الطريق، 

نف�سه كما يقال، ازداد فهمه وازداد حفظه وازداد اإدراكه وازدادت 

كثري من يقينياته لكن اأنت مل يزدد عندك �سيء من ذلك؛ آلأن العمر 

م�سى عليك دون حما�سبة دون نظر ثم اأي�سا من اآلأمور املهمة التي 

هي من معوقات اإدارة الوقت.

عا�سرًا: التاأثر بالبيئة التي حولك، اإ�سكالية كبرية جدا وهو اأنك 

مل ت�سل اإىل مرتبة التمييز يف اأن ت�ستقل ب�سخ�سية تفهم بها دآلئل 

اأمر ا�ستغالل الوقت فتنظر ل�ساحبك كيف  الن�سو�س ال�سرعية يف 

مي�سي وقته فتم�سي معه، اأو توؤثر عليك القرابة مبا فيه �سياع اأوقات 

فتنجرَّ معها دون النظر اإىل ما ينفعك اأنت، ولك اأن تتاأمل يف ق�سية 

واحدة فقط دائما لو تاأملت فيها �ستدعوك اإىل اأن حتر�س على �سلوك 

امل�سلك ال�سحيح يف حياتك الدنيا حتى آل تندم على ذلك يف حياتك 

اآلأخرى وهو اأن اأقرب النا�س اإليك آل ينفعك يف اآلآخرة َيوَم َيِفرُّ امَلرُء 

اإىل  اليوم حتتاج  ِبيِه) 35 (، اأنت يف ذلك 
َ
َواأ ِه  مِّ

ُ
َواأ ِخيِه) 34( 

َ
اأ ِمن 

اأن  احل�سنات التي فعلتها يف هذا اليوم، لي�س من العذر الذي يقبل 

)ا�ستغللت  م�سى فالن(  كما  فعل فالن( )م�سيت  كما  تقول:)فعلُت 

آل  اأمرت  كما  ت�ستغله  اأن  منك  ،املطلوب  فالن(آل  ي�ستغله  كما  وقتي 

كما اأردت، آل كما راأيت اأنت ، اأنت مباذا اأمرت يف وقتك هذا الواجب 

اأن تتم�سك به، وعلى هذا فالنظر يف هذه الع�سر  الذي يجب عليك 

املعوقات هي �سبيٌل بعون اهَّلل �سبحانه وتعاىل يف حال اجتنابها اإىل 

اأمر اإدارة الوقت.

عبارتني  ي�ستخدم  النا�س  م��ن  كثريا  اأن  لنا  يت�سح  هنا  وم��ن 

م�سهورتني لكن يكرث فيهما العذر الكاذب:

اأ - اإن دعي لعمل �سالح قال )م�سغول(.

ب - اإن دعي اإىل اأمر خري قال )لي�س لدي وقت(.

وهو يف احلقيقة ي�سيع عليه وقته من بني يديه ومن خلفه وعن 

وقد  بال�سوء،  اآلأمارة  ونف�سه  �َسْيطانه،  يوؤّزُه  لكن  �سماله  وعن  ميينه 

يوؤزه اأي�سا �سياطني اآلإن�س على �سياع الوقت فيقول: )م�سغول( ورمبا 

امتنع من عمل �سالح وجل�س يف مكانه آل يفعل �سيئا، رمبا تقول له 

توجد جنازة واتباع اجلنازة عمل �سالح وح�سور الدفن عمل �سالح 

ما حّرك  مكانه  وهو جل�س يف  م�سغول(  )واهَّلل  يقول:  يتباطئ  لكنه 

النا�س  راأى  ال�سالح  العمل  نف�سه عن  �سعفت  �سيئا،  فعل  ما  �ساكنا 
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يف حلقة قراآن �سعف عن ذلك، اأن يكون �سمن هذا املجل�س اأو يكون 

ممن ينت�سب لهذه املجال�س اأو يحر�س عليها، �سعفت نف�سه خاف من 

اآلرتباط بعمل، فاإذا قيل له قال:)لي�س لدي وقت( )م�سغول(، وهو 

من اأكرث النا�س �سياعا لوقته، وآل ميكن يا اأخي الكرمي اأبدا اأن يكون 

غرُيك اأعرف منك بوقتك اأبدا، اإن قلت م�سغول �سيقول لك �سديقك 

وفقك اهَّلل اأعانك اهَّلل لن يتبعك ملاذا م�سغول اإذا اأنت طبيب نف�سك 

يف هذا، اأنت اأحر�س على نف�سك لو مل تعمل عمال �ساحلا فاإن غريك 

لن يتحمل عنك، اأنت امللوم.

الواحد  اليوم  يف  متلك  غريك  مثل  مثلك  اأن  تعلم  اأن  آلبد  اإًذا 

ميلكها  والفقري،  الغني  ميلكها  دقيقة(  و)1440  �ساعة(   24  (

والكبري وميلكها  ال�سغري  امل�سوؤول، وميلكها  امل�سوؤول ومن هم حتت 

الرجل واآلأنثى اجلميع ميلك هذا الوقت لكنهم يتفاوتون ويتفا�سلون 

يف ا�ستغالل هذه الدقائق يف ا�ستغالل هذه ال�ساعات كما هو التفاوت 

بني ال�سماء واآلأر�س.

لنف�سه  اآلإن�سان  اإدارة  نتكلم عن  الوقت  اإدارة  نتكلم عن  حينما 

وعمله وطاعاته، اأن يحر�س اآلإن�سان على م�سي اآلأوقات فيما يقربه 

التي تفر�س عليه كان  اإىل موآله، فاإن ح�سل من اآلإن�سان املعوقات 

معذورا ياأتيه �سفر مفاجئ ياأتيه مر�س ان�سغال باأمر عائلي هذا آل 

يناق�س تنظيم الوقت؛ آلأن من كان ملتزما ب�سالح وقته وا�ستغالل 

وقته �سي�ستاأنف بعد ذلك لكن اآلإ�سكالية هي ممن اأوقاته ت�سيع من 

غري هذه اآلأمور القاهرة التي تنزل عليه.

ويق�سمون  الوقت،  تنظيم  يتكلمون عن  الكثري ممن  يتداول  اإًذا 

اأربعة  اإىل  ا�ستغالل وقته  يتاأملها يف  اأن  التي ينبغي لالإن�سان  اآلأمور 

اأق�سام:

1 - اأمور عاجلة ومهمة.
2 - عاجلة غري مهمة.

3 - وغري عاجلة مهمة.
4 -  وغري عاجلة وغري مهمة

يعنينا  ولكن الذي  عليه  ي��دورون  ال��ذي  عموما  التق�سيم  هكذا 

العاجلة  اآلأم���ور  اأوآل  عليه  يحر�س  م��ا  اأح��ر���س  اآلإن�����س��ان  اأن  هنا 

تبداأ  ي�سغلك  ال�سيطان  يبداأ  الفري�سة  ل�سالة  املوؤذن  ن  واملهمة، اأذَّ

اآلت�ساآلت،  من  فاتك  ما  تق�سي  اأن  تريد  تبداأ  اآلت�ساآلت  تاأتيك 

وي�سغلك حتى ت�سمع اآلإقامة ثم تقوم وتبادر اإىل الو�سوء واإذا جاءك 

اأثناء الو�سوء ات�سال انهمكت معه قليال، فاإذا بك م�سبوق اإن كانت 

يف رباعية �سرت م�سبوقا بركعة اأو ركعتني، اأو جئت اإىل اآلإمام وقد 

ولكن  كبرية  م�سكلة  وهي  الوقت  �سياع  يف  فقط  لي�س  امل�سكلة  �سّلم 

اأنه  امل�سكلة اأنت مل تلم نف�سك على هذا ال�سياع مل حتا�سب نف�سك 

ُروَن َحتَّى يوؤخرهم  خَّ
َ
فاتك هذا اخلري ويف احلديث: »آَل َيَزاُل َقْوٌم َيَتاأ

اهَّلل«)8( ، وهذا حديث عظيم وخميف، يعني آلزالوا يتاأخرون عن 

ال�سالة املفرو�سة حتى يوؤخرهم اهَّلل تعاىل يوم القيامة، فعلى هذا 

آلبد لالإن�سان اأن ي�ستعني بذلك ثم بع�س اآلأعمال ممكن اأن تق�سيها 

اأو  اأخ��وك  اأو  ولدك  عنك  يق�سيها  اأن  ممكن  غريك،  بها  توكل  باأن 

زوجك يف البيت اإًذا آل تدع �سيئا من اآلأعمال آلبد اأن تثابر على ذلك 

هذه من اآلأمور املهمة التي تعينك على اإدارة وقتك، اأن تبداأ باملهم 

الوجوب  حيث  من  اآلأم��ور  باأعلى  تبداأ  اأن  على  حتر�س  اأن  فاآلأهم 

واللزوم، ثم تنتقل اإىل غريها واإذا كان غريها يقوم به غريك وّكله 

بذلك اآلأمر لكن اإياك والتفريط.

وقت  تعرف  وق��ت��ك اأن  اإدارة  على  يعينك  ال��ث��اين: ال��ذي  اآلأم��ر 

ن�ساطك ووقت عملك وهذا آل ميكن اأن تكون فيه قاعدة واحدة آلأن 

النا�س يختلفون يف ذلك يختلفون يف وقت الدوام يختلفون يف وقت 

التجارة يختلفون يف حال اآللتزامات يختلفون يف عدد اآلأبناء، يختلف 

يف عدد ال�سالت الواجبة، ويختلف فيما يجب عليه وما آل يجب عليه 

من هذه اآلأمور، اإًذا اأنت طبيب نف�سك تعرف كيف ت�ستغل وقتك يف 

القراآن  لقراءة  املنا�سب  الوقت  يكون  متى  م�سائك  يف  اأو  �سباحك 

بالن�سبة لك، ومتى يكون الوقت املنا�سب ل�سلة الرحم بالن�سبة لك، 

وهكذا يف قراءة العلم وهكذا يف التعبد هَّلل جل وعال بالنوافل املطلقة 

اأما النوافل املقيدة فهذه لها وقتها التي حتر�س عليها.

تراجم  يف  ال��وق��ت: ال��ق��راءة  اإدارة  على  يعينك  مما  اأي�سا  ثم 

كيف  آلأوقاتهم  ا�ستغاللهم  كان  حياتهم، كيف  يف  والنظر  العلماء 

يف  نظرت  نهارهم، اإذا  كان  وكيف  ليلهم  كان  كيف  اأعمالهم  كانت 

هذه الثالثة اآلأمور فاإنك �ستجني:

1 - اأنك �ستوؤدي الواجبات املفرو�سة.
2 - اأنك �ستقوم بامل�ستحبات من النوافل.

و���س��ت��ت��ق��وى  ���س��ت��ت��ح�����س��ن،  اآلج��ت��م��اع��ي��ة  ع��الق��ات��ك  اأن   -  3
اآلأه��داف  �ستنجز  واأي�سا  التفريط،  عن  �ستبتعد  ال�سالت؛ آلأنك 

باأعمالك، كذلك �ستجد الراحة النف�سية التي  املنوطة بك واملتعلقة 

تبتعد بها عن لوم النف�س على التق�سري وال�سغط النف�سي الذي ين�ساأ 

مبا ي�سمى يف الوقت املعا�سر بجلد الذات لن جتلد ذاتك، لن تلوم 

وا�ستغللت  بالنوافل  وقمت  عليك  يجب  ما  اأديت  آلأنك  كثريا  نف�سك 

باللوم  نف�سك  على  بال�سغط  �ستخف  اإًذا  اآل�ستغالل،  حق  وقتك 

اأقرب  على  �سيوؤثر  حتى  اإخ��وة  يا  �سك  آل  وه��ذا  والغ�سب  واملعاتبة 

النا�س اإليك على اأبنائك وعلى زوجك وعلى جريانك �ستكون من�سرح 

جيدا،  ثم  اإقباآل  ال�سالت  هذه  على  مقبال  النف�س  هادئ  ال�سدر 

كذلك من اآلأمور التي آلبد اأن تعرفها يف اأمر اإدارة الوقت اأن يكون 

التي  اآلأم��ور  املهمالت( هذه  )ب�سلة  ُي�سّبه  قد  ما  حياتك  يف  عندك 

التي  املهام  تعنيك  آل  التي  اآلأم��ور  به  لك  �سلة  آل  ما  كل  بها  ترمي 

لي�ست منوطة بك آل تن�سغل كثريا بكل �سيء جتمع وجتمع، فاإن احلال 

عندك آل يحتمل وقد يكون الوارد عليك اأكرب بكثري من املحتمل فتورد 

تتعلم  اأن  اإىل  يدعوك  وه��ذا  امل�ساغل،  ومن  املهام  من  نف�سك  على 

اأ�ستطيع( يف  نافعة )اأعتذر  آل  فاإنها  املنا�سب،  كلمة )آل( يف مكانها 
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وقتها املنا�سب ويف مكانها املنا�سب نافعة لك يف تنظيم وقتك جاءتك 

ثالث م�ساغل يف وقت واحد، انظر فيما هو األزم واعتذر عن �سغلني 

جاءك من يريد اأن ي�سغل وقته بك اأنت، آل يحا�سب نف�سه على وقته 

ما عنده تنظيم لوقته يت�سل بك اأريد اأن اأمر عليك، اإذا كان هذا من 

اأنت ويخّل بحياتك وتخطيطك حلياتك  العادة له ومبا ي�سغل وقتك 

ي�ستثنى منه  اأنت، هذا قد  املنا�سب لك  الوقت  اأعطه  اعتذر  ووقتك 

اأمر الوالدين، فاإنك جتيب الوالدين ولو كنت يف �سالة نافلة ولكن يف 

غري ذلك تعلم لغة اآلعتذار، تعلم كلمة اأعتذر تعلم كلمة آل اأ�ستطيع 

آل حتمل نف�سك ما آل طاقة لك به من هذه اآلأمور، اإًذا ال�سيء الذي 

فيه  يكون  ما  �سيما  وآل  عليه  احر�س  دنياك  يف  اأو  دينك  يف  ينفعك 

اآلأجر واحل�سنات لك.

ختاماً:

لنا يا اإخوة اأن نت�سور م�ساألة مهمة وهو اأن الذي ينظر يف حياة 

العلماء وينظر فيما ملوؤوا به املكتبة اآلإ�سالمية من املعارف والعلوم 

والفنون حتى اإنك جتد الواحد منهم عنده الكتاب يف ثالثني جملد 

اأكرث  األف  ومنهم من  اأكرث،  اأو  اأقل من ذلك  اأو  اأربعني جملد  اأو يف 

من خم�س مائة كتاب ومنهم من اأّلف األف كتاب، هل تظن اأن هذا 

اآلإجناز جاء من غري ترتيب جاء من غري اإدارة وقت؟ آل ميكن اأبدا، 

ولذلك طالب العلم كمثال الذين تطلب منهم بع�س البحوث �سواء 

من  اأدن��ى  التي  البحوث  اأو  الدكتوراه  اأو  ماج�ستري  العليا  البحوث 

ذلك يف املراحل اآلأكادميية اإذا كان ممن ينظم وقته فاإنه يف غالب 

اآلأحوال يكون اإجنازه قبل الوقت املر�سوم له، لكن اإن كان ممن اأ�سغل 

وقته باأمور اأخرى على ح�ساب هذا اآلأمر آل �سك �سيتاأخر، وقد يطلب 

التمديد األي�س كذلك؟ هذه بطبيعة احلال.

الطالب  بع�س  من  راأيناه  مما  اآلأمر  لهذا  نتيجة  تاأتي  هنا  اإًذا 

اأنه قد يح�سل عنده ب�سبب هذا التفريط تفريط اآخر وهو اآل�ستعانة 

باآلآخرين فيما يجب عليه هو األي�س كذلك؟

وهنا يقع يف املنهي عنه فيطلب من فالن اأن يبحث له مقابل �سيء 

مادي اأو يطلب من فالن اأن يكتب له، وآل اأتكلم اأنا عن اخلدمات التي 

هي يف اآلأ�سل جائزة، اإمنا الكالم عن ما هو من �سلب بحثه اأو ما 

يجب عليه هو اأن يوؤديه هنا يقع خلل كبري، واأنبه هنا وال�سيء بال�سيء 

يذكر على كل حال، وما آل �سلة له مبو�سوعنا اأنه آل يجوز ما تقوم به 

بع�س املكاتب من عر�س اأعمالها يف م�ساألة كتابة البحوث اأو حتقيق 

املخطوطات، وهذه اأفعال آل جتوز، وهذا عمل غري م�سروع وهم بهذه 

الطريقة واإن ك�سبوا �سيء من املال اإآل اأنهم ك�سبوا اآلآثام اإذ  آل يجوز 

�ستبنى عليها  التي  الزور  �سهادة  لغريه هذه هي  يبحث  اأن  لالإن�سان 

مَلْ  ا  مِبَ ُع  و�سلم قال:»امْلَُت�َسبِّ النبي �سلى اهَّلل عليه  آلأن  البحوث؛  هذه 

ُيْعَط َكاَلِب�ِس َثْوَبْي ُزوٍر« .

التي  الكتب  عدد  يف  اإجنازاتهم  يف  العلماء  حياة  يف  تاأمل  اإًذا 

األفوها يف امل�ساريع التي قاموا بها، يف ا�ستحداث بع�س الفنون )اأول 

من كتب يف اأ�سول الفقه..اأول من كتب يف م�سطلح احلديث ..اأول..( 

جمعوا هذه امل�سائل، هل ميكن هذا بغري اإدارة الوقت؟ آل ميكن.

اأختم هذه الكلمة بجملتني آلبن القيم رحمه اهَّلل نتاأملها:

يقول:»اإ�ساعة  اهَّلل  رحمه  القيم  ابن  اآلأوىل: ف���اإن  اجلملة  اأم��ا 

والدار  اهَّلل  عن  تقطعك  الوقت  اإ�ساعة  آلأن  امل��وت؛  من  اأ�سد  الوقت 

واآلآخرة، واأما املوت فاإنه يقطعك عن الدنيا واأهلها«، والذي يقطعك 

عن اهَّلل والدار اآلآخرة اأعظم يا اإخوة.

اجلملة الثانية: يقول ابن القيم رحمه اهَّلل -وتاأمل يف هذا اآلأمر 

اأعانه بالوقت  اأراد اهَّلل بعبد خريا  من هذا العامل الّنْحِرير- : »اإذا 

وجعل وقته م�ساعدا له واإذا اأراد به �سرا جعل وقته عليه وناكده وقته«  

نعمة اهَّلل جل وعال  اإًذا من  ونكدا عليه  الوقت �سده  اأي: جعل هذا 

على اآلإن�سان اأن يي�سر له العبادة، واأن يي�سر له فعل العبادة، يي�سر له 

الوقت الذي يقوم فيه بعبادة اهَّلل �سبحانه وتعاىل.

اأ�ساأل اهَّلل جل وعال اأن يوفقنا واإياكم آل�ستغالل اآلأوقات، واأن يعمر 

اأوقاتنا بطاعته، واأن يجعلنا ممن ي�ستمع القول فيّتبع اأح�سنه، اأ�ساأل 

اهَّلل جل وعال يل ولكم التوفيق وال�سداد والهدى والر�ساد. و�سلى اهَّلل 

على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليما كثريا، واآخر دعوانا 

اأن احلمد هَّلل رب العاملني.

في 
رحاب 

ااإلسالم
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خطوة جديدة، من خطوات قادمة، اإىل اإلأمام ... هكذا هي اإلإم��ارات، مل تفاجئنا بقفزاتها 

النوعية العلمية  و الثقافية  و البحثية . 

ها نحن نطاأ القمر باإذن اهلل قريباً وي�ستمر  العمل البحثي و�سننتظر القادم من جميل اإلأيام 

ومن نتاج البحث العلمي التطويري واإلبتكاري، الذي رعته دولتنا احلبيبة ، بقيادتها احلكيمة ، 

التي رعت  و ترعى العقول املتميزة والتميز يف الدولة ، حيث دخلت اإلإمارات املجال الف�سائي من 

اأو�سع اأبوابه ، وها نحن اليوم ن�ستك�سف القمر مبعدات جديدة وباأهداف جديدة  مميزة .
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إعداد لؤي أحمد كحلة

»را�شد« ينطلق بطموح اإلإمارات اإىل القمر



مهماتها  �أحدث  ر��شد«  »�مل�شتك�شف  �إلإمار�ت  دولة  �أطلقت 

�لف�شائية �جلديدة، �شمن م�شروع �إلإمار�ت إل�شتك�شاف �لقمر، 

وحمطة  �لف�شاء،  قطاع  يف  ر�ئ��دً�  وطنيًا  م�شروعًا  ميثل  �لذي 

�شطح  على  تهبط  وعربية  �إمار�تية  مهمة  �أول  متثل  تاريخية، 

�لقمر يف حال جناحها.

و�أكد �شاحب �ل�شمّو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب 

رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، �أن 

�أهد�فها  لبلوغ  م�شتمرة  �لف�شاء  يف  �إلإم��ار�ت  دولة  طموحات 

كو�درها  ومتكني  �إلإجن��از،  يف  عالية  م�شتويات  �إىل  بالو�شول 

�لدولة  مكانة  وتر�شيخ  للف�شاء،  وطني  قطاع  �أف�شل  لتطوير 

�ملتقدمة يف �لقطاع �لف�شائي و�شناعته عامليًا.

القمر يف حال  ال��ه��ب��وط على  يف  ع��رب��ي��اً  اإلأوىل  اإلإم����ارات   •
جنحت املهمة .  

ال��ت��ي حتمل  للمركبة  امل���داري���ة  ال��رح��ل��ة  م���دة  ي��وم��اً   140  •
امل�ستك�سف را�سد .

 • نائب رئي�س الدولة: حمطة جديدة لدولتنا ولكوادرنا ويف 

م�سرية الب�سر إل�ستك�ساف القمر .

• هدفنا نقل املعرفة وتطوير قدراتنا واإ�سافة ب�سمة علمية 
يف التاريخ  .

• الو�سول للقمر حمطة يف م�سرية تنموية طموحة لدولة 
و�سعب إل ي�سعون �سقفاً لهم .
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�ل�شمّو  ���ش��اح��ب  ق����ال  

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 

مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، 

رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 

ح��اك��م دب����ي، رع����اه �هلل،  

»حمطة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة:  ب��ه��ذه 

ل��دول��ت��ن��ا، حمطة  ج��دي��دة 

و�شبابنا،  لكو�درنا  جديدة 

م�شرية  يف  ج��دي��دة  حمطة 

�لقمر.  إل�شتك�شاف  �لب�شر 

�مل�����ش��ت��ك�����ش��ف ر�����ش���د ج��زء 

طموح  ف�شائي  برنامج  من 

لدولة �إلإمار�ت، بد�أ باملريخ 

م����رورً� ب��ال��ق��م��ر، وو���ش��وإًل 

نقل  وهدفنا  �ل��زه��رة.  �إىل 

قدر�تنا،  وتطوير  �ملعرفة، 

يف  علمية  ب�شمة  و�إ�شافة 

تاريخ �لب�شر«.

و�أ��������ش�������اف �����ش����م����ّوه: 

هو  �ل��ق��م��ر  �إىل  »�ل��و���ش��ول 

يف  حم���ط���ة  �إىل  و�����ش����ول 

م�شرية تنموية طموحة لدولة و�شعب إل ي�شعون �شقفًا لهم، وإل 

يعرفون م�شتحياًل �أمامهم. و�لقادم �أعلى و�أكرب باإذن �هلل«.

�إلأر�شية  �لتحّكم  ، من حمطة  بذلك  �شرح  قد  �شمو  وكان 

يف مركز حممد بن ر��شد للف�شاء يف منطقة �خلو�نيج بدبي، 

م�شروع  �أول  ميثل  �ل��ذي  ر��شد،  للم�شتك�شف  �إلإط��الق  عملية 

عربي للقمر، ت�شل مدة رحلته حتى 140 يومًا تقريبًا، يف رحلة 

مد�رية للمركبة، و�شوإًل �إىل �لقمر خالل �إبريل 2023. 

مشروع اإلمارات الستكشاف القمر
�لقمر م�شروعًا وطنيًا  �إلإمار�ت إل�شتك�شاف  ي�شكل م�شروع 

�لتي   )-2021  2031( �جلديدة  �إل�شرت�تيجية  حتت  يندرج 

�أطلقها �ملركز، ويت�شمن تطوير و�إطالق �أول م�شتك�شف �إمار�تي 

�إىل �شطح �لقمر، �لذي �أطلق عليه ��شم »ر��شد«، تيمنًا باملغفور 

له، �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم، باين نه�شة دبي �حلديثة.

مهند�شني  �شو�عد  وطّورته  ر��شد،  �مل�شتك�شف  �شّممت  وقد 

ر��شد  ب��ن  حممد  م��رك��ز  ف��ري��ق  م��ن  �إم��ار�ت��ي��ني،  ومهند�شات 

�شيجري  بحيث  تطورً�،  �ملركبات  �أكرث  بني  من  ويعد  للف�شاء، 

مثل  �لقمر،  �شطح  على  ع��دة  علمية  �ختبار�ت  مهمته  خ��الل 

�خل�شائ�س �حلر�رية ل�شطح �لقمر وتكوين تربة �شطح �لقمر، 

�لتي �شت�شهم يف متهيد �لطريق نحو حتقيق �لب�شرية �ملزيد من 

�إلت�شال  وتقنيات  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف  �لنوعية  �لتطور�ت 

و�لروبوتات.

أهداف علمية
من  جمموعة  للف�شاء«،  ر����ش��د  ب��ن  حممد  »م��رك��ز  ح��دد 

�إلأهد�ف �لعلمية للم�شتك�شف ر��شد، وتقود �إىل حتقيق �أهد�ف 

حيث  �جليولوجية،  ومنها  �إلأ�شا�شية  �لعلوم  تطوير  يف  �ملهمة 

�شيتخ�ش�س �مل�شتك�شف بدر��شة خ�شائ�س تربة �شطح �لقمر، 

على  �شيعمل  كما  و�لقمر.  �إلأر���س  ونظام  �لَتَحّول،  وعمليات 

�لكهرو�شوئي،  و�لغالف  �لرتبة  وتفاعل  �لبالزما  بيئة  در��شة 

ويدعم  �لغبار.  جزيئات  و�نتقال  �ل�شطح،  على  و�ل�شحنات 

�مل�شروع عددً� من �إلأهد�ف �لعلمية يف �لعلوم �لهند�شية ومو�د 

�ملوقع  يف  �مل���و�د  �ختبار  منها  �مل���و�د،  �لتكنولوجية  �إلأج��ه��زة 
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حت�شريً� للمهمات �مل�شتقبلية، �إىل جانب دعم �جلو�نب �لعلمية 

يف �لتنقل على �شطح �لقمر، وعمليات �ملهمة و�لتخطيط.

وحمل �مل�شتك�شف ر��شد على منت مركبة �لهبوط »هاكوتو-

�أطلقت  �لتي  �ليابانية«،  �شبي�س  »�آي  �شركة  طورتها  �لتي  �آر«، 

�لقمر  �شطح  �إىل  و�شولها  �ملتوقع  وم��ن   ، فلوريد�  وإلي��ة  من 

خالل 140 يومًا تقريبًا. فيما �شتمر �ملهمة خالل �شبع مر�حل 

وو�شول  و�ملالحة،  �ملنخف�س،  و�ملد�ر  �إلإطالق  ت�شمل  �أ�شا�شية، 

�شطح  على  و�لتنقل  وت�شغيله،  �مل�شتك�شف،  و�إنز�ل  �مل�شتك�شف، 

�ل�شطح، و�ل�شبات، و�أخريً� مرحلة  �لعمليات على  �لقمر، وبدء 

�إيقاف �لعمليات.

�لقريب  �مل�شتك�شف ر��شد على �جلانب  �ملتوقع هبوط  ومن 

م��اري  يف  �أطل�س«  »ف��وه��ة  با�شم  ُي��ع��رف  موقع  يف  �لقمر،  م��ن 

حتاول  �لتي  �للحظة  هذه  �لعامل  �شيرتقب  حيث  فريغوري�س. 

فيها �إلإمار�ت �إجناز مهمة ف�شائية جريئة �أخرى، بعد و�شول 

»م�شبار �إلأمل« �إىل �ملريخ.

تصميم وخصائص المستكشف
يعد �مل�شتك�شف »ر��شد« و�حدً� من �أكرث �ملركبات �لتي ت�شل 

�إىل �شطح �لقمر، تقدمًا وتطورً�، كونه يعتمد على �ألو�ح �لطاقة 

�أ�شا�شيتني،  كامريتني  ت�شمل  كامري�ت   4 ويحمل  �ل�شم�شية، 

و�أج��ه��زة  �حل����ر�ري،  �لت�شوير  وك��ام��ري�  وك��ام��ري� جم��ه��ري��ة، 

و�لغبار  �لرتبة  خ�شائ�س  لتحليل  جمهزة  و�أنظمة  ��شت�شعار 

�شطح  على  و�ل�شخور  و�لكهربائية  �إلإ�شعاعية  و�لن�شاطات 

�إلأ�شلي  �إطالقه  �لو�قع عن جدول  يعد متقدمًا يف  �لقمر، كما 

بعامني.

للمرة  جتّرب  تقنية  ومعد�ت  �أجهزة  �مل�شتك�شف  و�شيخترب 

�إلأوىل، بغية حتديد مدى كفاءة عملها يف بيئة �لقمر �لقا�شية، 

و�ختبار قدر�ت �إلإمار�ت قبل �إلنطالق يف مهمات ��شتك�شافية 

ماأهولة �إىل �ملريخ. وخالل �لتجربة �شيجمع �مل�شتك�شف �لبيانات 

وكوكبنا  �ل�شم�شي  �لنظام  �أ�شل  �لعلمية، مثل  بامل�شائل  �ملتعلقة 

و�حلياة.

المصدر: 
https://www.alkhaleej.ae/2022-12-11
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1 يناير : 
ر�أ�س �ل�شنة �مليالدية

بدء �ل�شنة �لدولية للُدخن »�لذرة �لرفيعة « 2023

�لتطرف  مب��خ��اط��ر  للتوعية  �ل��ع��رب��ي  �إلأ���ش��ب��وع 

و�إلإرهاب

يوم ��شتقالل بروناي د�ر �ل�شالم

يوم ��شتقالل جمهورية �ل�شود�ن

�ليوم �لوطني للجمهورية �ل�شلوفاكية

�ليوم �لوطني جلمهوريا كوبا

يوم �نطالقة �لثورة �لفل�شطينية

يوم ��شتقالل هايتي

يوم ��شتقالل �لكامريون

2 يناير : 
ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد 

�ملعال  حاكم �أم �لقيوين مقاليد �حلكم.

يناير

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 المجلة شــهريًا يســرني أن أقدم 
لكــم هــذه 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 الوعــي 
وبتوجيــه العمــل. وفــي العــادة، تقتــرح دولــة عضــو واحــدة )وأحيانــا أكثــر مــن دولــة( 
هــذه االحتفــاالت وتعتمدهــا األمــم المتحــدة رســميًا بعــد اعتمادهــا بموجــب قــرار 

مــن الجمعيــة العامــة.
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يوم مدينة غرناطة

3 يناير : 
�ليوم �خلليجي لل�شيار�ت �لكال�شيكية

ــــوم واليــــة مــيــزوري  ي  : يــنــايــر   4

األمريكية
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��ويل  ذك��رى 

نائب  م��ك��ت��وم  �ل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 

�ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 

حاكم دبي مقاليد �حلكم.

يوم تاأ�شي�س مدينة فا�س �ملغربية

�ليوم �لعاملي لطريقة » بر�يل « 

يوم ��شتقالل  بورما / ميامنار

5 يناير: 
يوم �ل�شرطة �لعمانية

6 يناير : 
يوم �لقو�ت �جلوية �إلإمار�تية

�ليوم �لعاملي ليتامى �حلروب

�ليوم �لعاملي للفا�شولياء
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7 يناير : 
مل�شاندة  �لطعام  ع��ن  ل��الإ���ش��ر�ب  �لعاملي  �ل��ي��وم 

�إلأ�شرى �لفل�شطينيني

8 يناير: 
يوم �لبيئة �لعماين

�إلأ�شبوع �لدويل للعلم و�ل�شالم 2023

9 يناير : 
�مل�شدرة  �لعربية  �إلأقطار  منظمة   - �أو�ب��ك  يوم 

للبرتول

10 يناير: 
�ليوم �لعربي للم�شرح 

11 يناير : 
يوم وإلية �ركن�شا�س �إلأمريكية

يوم جلو�س �ل�شلطان هيثم بن طارق �شلطان عمان

14 يناير : 
�ليوم �لعاملي للمنطق

 �ليوم �لعاملي للغة �لهندية

15 يناير : 
يوم �جلي�س �ل�شعودي

�ليوم �لقومي ملدينة �أ�شو�ن - م�شر

17 يناير :
يوم جمل�س �إلأمن �لدويل

18 يناير : 
يوم وإلية مي�شيغان �إلأمريكية

يوم �لدب برو�شيا

22 يناير : 
�ليوم �لقومي ملحافظة �لبحر �إلأحمر- م�شر

 يوم وجبة »�لكاري«

ر�أ�س �ل�شنة �ل�شينية �جلديدة عام �إلأرنب
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23 يناير : 
�مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  بيعة  ي��وم 

�شلمان بن عبد�لعزيز ملك �ل�شعودية

�ليوم �إلأمريكي للكتابة بخط �ليد

غرة �شهر رجب 1444ه�

24 يناير : 
�ليوم �لدويل للتعليم

�ليوم �لعاملي لالأديان

�ليوم �لعاملي للثقافة �إلأفريقية و�لثقافة ذ�ت 

�إلأ�شول �إلأفريقية

25 يناير : 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تويل  ذكرى 

���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي حاكم 

�ل�شارقة مقاليد �حلكم.

�ليوم �لعاملي من �أجل �ليمن 

يوم وإلية فلوريد� �إلأمريكية

26 يناير : 
�ليوم �لعاملي للطاقة �ملتجددة

�ليوم �لعاملي للجمارك

�ليوم �لوطني يف �أ�شرت�ليا

يوم �جلمهورية يف �لهند

 يوم ��شتقالل �أوغند�

28 يناير : 
ملك  خليفة  �ل  عي�شى  بن  �مللك حمد  ميالد  يوم 

�لبحرين

�ليوم �لعاملي حلماية �لبيانات �ل�شخ�شية

30 يناير : 
�ليوم �لعاملي لالأمر��س �ملد�رية �ملن�شية
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مرح أيمن سعد

اليوم الوطني وأبرز إنجازات االتحاد

قارناها  ما  �إذ�  ب��اإلإجن��از�ت  مليء  �إلإم���ار�ت  دول��ة  تاريخ 

بباقي �لدول �لعربية، ومن �أهم �إلإجناز�ت على م�شتوى �لدولة 

�أعظم  من  و�ح��دة  �أ�شبحت  حتى  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  �حت��اد  هو 

�لدول �ملتحدة، حيث �حتدت �إلإمار�ت كدولة و�حدة يف تاريخ 

2/12/1971، وهو �لتاريخ �لذي يحتفل به �شعب �إلإمار�ت كل 

�لدولة،  عام على م�شتوى كبري جدً�، فيعترب عطلة ر�شمية يف 

وتبد�أ �إلحتفاإلت قبل هذ� �ليوم وت�شتمر بعده، فتمتلئ �ل�شو�رع 

�آذ�ن  مت��الأ  و�إلأغ���اين  �لنارية  و�إلأل��ع��اب  و�لهتافات  بال�شكان 

�جلميع، وتقام �إلأن�شطة �لرتفيهية �ملتعددة وتتزين �ل�شيار�ت 

�إلأحد�ث  لكافة  مر�فق  �لدولة  علم  ويكون  �مل�شري�ت،  وتخرج 

�إلحتفالية.

وهذ� �ليوم �لعظيم حتتفل به �لدولة بذكرى �إلحتاد �ل 51 

يف تاريخ 2/12/2022، وحتيي فيه جتربتها �لوحدوية، و�لتي 

متكنت �لدولة بهذ� �لتاريخ من تر�شيخ �أركانها و�أخذت مكانتها 

�أجنح  تعد  وهي  و�ملنطقة،  �لعامل  تاريخ  يف  و�ملميزة  �لكبرية 

جتربة عربية لالحتاد يف �لع�شر �جلديد.
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�إق��ر�ره  مت  حتى  موؤقت  د�شتور  �إن�شاء  �إلحت��اد  ت�شمن  كما 

لدولة  عا�شمة  ظبي  �أبو  �إمارة  وو�شع  للدولة،  �لد�ئم  �لد�شتور 

�إلإمار�ت، وكان للد�شتور مهام و�أهد�ف كبرية بعد قيام �إلحتاد 

�شوف نذكرها إلحقًا.

كان �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد، رحمه �هلل �أول من خطرت يف 

ذهنه فكرة �إلحتاد، وقد كان حاكمًا إلإمارة �أبو ظبي يف حينها، 

ولقي �لدعم لهذه �لفكرة من �أخيه �ملغفور له �ل�شيخ ر��شد بن 

دبي يف  إلإم��ارة  كان حاكمًا  �لذي  �آل مكتوم رحمه �هلل،  �شعيد 

حينها، وعمال على حتدي �مل�شاعب يف قيام �إلحتاد من خالل 

�لعمل  ��شتمر  ثم  دبي،  و�إمارة  �أبو ظبي  �إلإمارتني  �إلحتاد بني 

�إمار�ت،  �شبع  �إلأخ��رى، وجمموعها  �إلإم��ار�ت  على �إلحتاد مع 

�لفجرية/  �لقيوين/  �أم  عجمان/  �ل�شارقة/  ظبي/  �أبو  دبي/ 
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ر�أ�س �خليمة،  و�أ�شبحت دولة م�شتقلة ذ�ت �شيادة.

�إلإجناز�ت �لتي حدثت بعد قيام �إلحتاد:

لقد قامت �لكثري من �إلإجناز�ت يف ظل �إلحتاد، فتم ت�شييد 

�لكثري من �لقطاعات �ملختلفة �لتي رفعت من �شاأن �لدولة، �إن 

كان يف �لقطاع �ل�شحي �أو �لتعليمي �أو �إلقت�شادي �أو �لزر�عي، 

للرتقاء  �لكبرية  �جل��ه��ود  تقدمي  على  �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  وعملت 

مب�شتوى هذه �لقطاعات ملا لها فائدة على م�شتوى �لدولة ككل، 

عامليًا،  ملحوظ  ب�شكل  �إلحتاد  بعد  �لدولة  و�زده��رت  ونه�شت 

�لدولة  يقود  �ل��ذي  وه��ذ�  �ل��دول��ة،  �شيوخ  �لنهج  على  و��شتمر 

�ملر�كز  على  و�حل�شول  و�إلإب���د�ع  �لتميز  نحو  كبرية  ب�شرعة 

�إلأوىل يف �أغلب �إلأعمال حمليًا وعامليًا.

ففي جمال �لتعليم مت تاأ�شي�س �جلامعات و�ملعاهد و�ملد�ر�س 

لتلبي حاجات �لدولة كافة من �لناحية �لتعليمية، و�لعمل على 

�لو�شول بهم �إىل �أعلى م�شتوى حمليًا وعامليًا، ويف ثورة �لتطور 

�أطلقت �لدولة م�شبار ف�شائي و�شل �إىل �ملريخ منذ عام تقريبًا، 

من خالل مقر مركز تانيغا�شيما �لف�شائي يف �ليابان.
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كما ��شتثمرت �لدولة 

ت��ط��وي��ر  يف  ج���ه���وده���ا 

�لنووية  �لطاقة  حمطات 

�لكهرباء،  دعم  �أجل  من 

�إلآمنة  بالطريقة  وعملت 

ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ب و�ل��ب��ي��ئ��ة، 

حمطة  �أول  و�ف��ت��ت��ح��ت 

)حمطة  �شلمية  ن��ووي��ة 

بر�كة( يف عام 2020.

وه��ن��اك �ل��ك��ث��ري من 

به  ق��ام��ت  �ل���ذي  �لتطور 

باإن�شاء  وق��ام��ت  �ل��دول��ة 

�ل���ع���دي���د م���ن ���ش��رك��ات 

م�شتوى  ع��ل��ى  �ل���ط���ري�ن 

�لعامل، وتوؤمن م�شتوى عاِل من �خلدمات وتتبع �أحدث �لتقنيات، 

و�أ�ش�شت  بالدولة،  خا�س  دويل  مطار  من  �أكرث  باإن�شاء  وقامت 

�ل�شحي  �لقطاع  ودعم  �إل�شتثمارية،  �لبرتول  �شركات  �لدولة 

خدمات  بوجود  وخا�شة  حكومية  م�شت�شفيات  �لدولة  �أن�شاأت 

حديثة وجديدة، و�حتلت �لدولة �ملركز �إلأول على �لعامل ب�شبب 

�إلعتماد  على  ح�شلت  �لتي  و�ملخترب�ت  �لطبية  �ملر�فق  عدد 

�لدويل، ويف جمال �لزر�عة �أطلق مكتب �إلأمن �لغذ�ئي و�ملائي 

بالتعاون مع برنامج �مل�شرعات �حلكومية لدولة �إلإمار�ت عدة 

مبادر�ت ت�شمل �لعالمة �لوطنية للزر�عة �مل�شتد�مة، وبرنامج 

�ملن�شاآت  بناء  مبعايري  و�هتمت  �ل��زر�ع��ي��ة  �لقرو�س  �شمان 

�لزر�عية.

�ملوؤ�ش�شات  دع��م  �ل��دول��ة  حققتها  �لتي  �إلإجن����از�ت  وم��ن 

�ل�شعب  يعرف  حيث  �لتطوعي،  للعمل  فرق  وت�شكيل  �خلريية 

كرثت  حيث   ، لغريه  و�خلري  �مل�شاعدة  لتقدمي  بحبه  �إلإمار�تي 

�جلمعيات �خلريية �لتي متنح م�شاعد�ت على �مل�شتوى �ملحلي 

و�إلإقليمي و�لعاملي.

2020، وهو من  �إك�شبو  ��شت�شافت   �إلإم��ار�ت  �إن دولة  كما 

�أبرز �إلإجناز�ت عامليًا، إلأنه يعترب من �أكرث �ملعار�س �أهمية على 

�مل�شتوى �لدويل، ودولة �إلإمار�ت هي �أول دولة يف منطقة �ل�شرق 

ميز�نية  بتخ�شي�س  وقامت  �ملعر�س،  هذ�  ت�شت�شيف  �إلأو�شط 

كبرية إلإجناز �مل�شاريع إل�شتقبال �ملعر�س.



• ح��دث��ي��ن��ي ع��ن ن��ف�����س��ك؟ اإل���س��م، 
 ، منها  تخرجِت  التي  املدر�سة 

املوؤهل العلمي ؟

يف  در�شت   - �ل�شحي  عبد�هلل  فاطمة 

 ، للبنات  �لثانوي  للتعليم  �لظيت  مدر�شة 

كليات  يف  �جلامعية  در����ش��ت��ي  �أكملت  ث��م 

�لتقنية �لعليا بال�شارقة ، يف تخ�ش�س علوم 

�لكمبيوتر جمال تطوير �لتطبيقات.

• م��ن ك���ان ل��ه ال��ت��اأث��ري اإلأك����ر يف 
حياتك التعليمية .

شابة إماراتية مجتهدة محبة للتعلم ال سقف لطموحها حلمها أن يكون لها 
دور ومساهمة في مسيرة إنجازات وطن الالمستحيل ،  أن تكون لها بصمة في 
خدمة وطنها وأفراد المجتمع ،  تقضي وقت فراغها في االطالع على كل ما 
هو جديد في عالم التكنولوجيا والبرمجة ، موظفة في مركز نظم المعلومات 
دائرة  في  إماراتية  مطورة  أول  وتعتبر  الخيمة  رأس  بلدية  بدائرة  الجغرافية 

بلدية رأس الخيمة

اإلمارات
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و�لدي كان له تاأثري كبري يف تعليمي فقد كان يدعمني د�ئمًا 

وي�شجعني على �لتعلم وكان �شندً� يل يف قر�ر�تي �لتي �أتخذها 

• ما الذي دفعِك للدخول اإىل هذا املجال ؟
رغ��ب��ت��ي ب��اخل��و���س يف ه���ذ� �ل��ع��امل و�ك��ت�����ش��اف��ه ف��ق��د ك��ان 

�ل��ف�����ش��ول و�ل�����ش��غ��ف ح��ول  يل 

�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات وت�����ش��م��ي��م��ه��ا 

كان  ف��اإذ�  �إد�رت��ه��ا  و  وتطويرها 

هذ�  �إىل  لدخويل  �شبٌب  هناك 

�ملجال �شيكون �ل�شغف و�لف�شول 

ق���ال �شاحب  ع��ن��دم��ا  و�أذك����ر   ،

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم » �لربجمة ركيزة للتفوق 

وج�شر  و�ل��ع��ل��م��ي   �لتكنولوجي 

وباللغات  �مل�شتقبل  �إىل  للعبور 

جمتمعاتنا  تتو��شل  �إلإن�شانية 

وب���ل���غ���ات �ل���ربجم���ة ن��ت��و����ش��ل 

�لكلمات  ه��ذه   ،» �مل�شتقبل  م��ع 

تر�شخت يف عقلي وإلز�لت ترتدد 

د�فعًا  و�أ�شبحت  م�شمعي   على 

يل للتعلم وم�شدر �إلهام لالإبد�ع و�لعطاء .

• اأث���ن���اء ح��دي��ث��ن��ا  ت��ط��رق��ِت اإىل م��و���س��وع اإلق��ت�����س��اد 
تخططني  ه��ل   ، احل��دي��ث��ة  والتطبيقات  ال��رق��م��ي 

إلإن�ساء ا�ستثمار خا�س بك يف هذا املجال ؟ 

اإلمارات
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نعم هذه �لفكرة موجودة ولكن �أنتظر �لوقت �ملنا�شب ، حيث 

، من خالل  �أكرب يف هذ� �ملجال  باكت�شاب خرب�ت  �أرغب  �إنني 

�لدور�ت �لتدريبية وور�س �لعمل وعندما �أجد نف�شي قادرة على 

�خلو�س فيه فلن �أتردد ، فمجال �إل�شتثمار يف هذه �لعامل كبري 

ومتاح للجميع ، هناك من �شمم لعبة ومل يتوقع باأن هذه �للعبة 

�شتجعله مليونريً� بني ليلة و�شحاها .

• حدثيني عن م�ساركتِك يف م�سابقة مهارات اإلإمارات 
فئة ت�سميم مواقع اإلإنرتنت ؟

بعد تخرجي من در��شتي �جلامعية �قرتحت علي  �أختي �أن 

وقد  �شابقة  م�شاركة  لها  كانت  حيث  �مل�شابقة  هذه  يف  �أ�شارك 

2021 م �شاركت يف م�شابقة  فازت بامليد�لية �لذهبية ويف عام 

�إلأح��د  ي��وم  من  �أ�شهر  ثالثة  مل��دة  تدربنا   ، �إلإم���ار�ت  مهار�ت 

وحتى �خلمي�س ، كانت �أيامًا متعبة ولكنها جميلة ، تدربنا على 

يف  �لربونزية  �مليد�لية  على  ح�شلت  وقد  و�لتطوير  �لت�شميم 

ختام �مل�شابقة و�أنا فخورة جدً� بتحقيق ذلك .

• حدثيني عن  امل�ساركة يف هاكاثون اإلإمارات ؟
يف  لالبتكار  تناف�شي  ح��دث  �أك��رب  �إلإم���ار�ت  هاكاثون  يعد 

�ملنطقة، يجمع هاكاثون �إلإمار�ت فئات �ملجتمع كافة من طالب 

�أعمال،  ورو�د  وموظفني،  ثانوية،  م��د�ر���س  وطلبة  جامعات، 

على  للعمل  وغريهم،  �ملعلومات  تكنولوجيا  يف  ومتخ�ش�شني 

�لهاكاثون،  يحددها  �لتي  �مل��ج��اإلت  يف  و�أف��ك��ار  حلول  تطوير 

 2019-2020 عام  ويف  �ملتاحة،  �لبيانات  با�شتخد�م 

�لعليا  �لتقنية  كليات  يف  طالبة  كنت  وبينما 

و�أذكر من  �إلإم��ار�ت  �شاركت يف هاكاثون 

�شمن �ملو��شيع �لتي كانت مطروحة 

إلإيجاد حلول لها « توعية �إلأطفال 

�لف�شاء  علوم  بتعلم  وترغيبهم 

قمنا  فقد  م�شاركتنا  ع��ن  و�أم���ا 

لوز�رة  فر�شتي  تطبيق  بت�شميم 

حيث  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد 

يعر�س هذ� �لتطبيق فر�س �لعمل 

 ، �خل��ا���س  �لقطاع  يف  �مل��ت��وف��رة 

ولكن مل تفز م�شاركتنا ، ثم بعد ذلك كان هذ� �لتطبيق م�شروع 

تخرجي .

• منذ متى تعملني يف دائرة البلدية  ؟ وهل عملِت يف 
جهة اأخرى قبل البلدية ؟

تعينت يف د�ئرة �لبلدية بوظيفة حملل تقني نظم �ملعلومات 

�جلغر�فية يف 2021-10-17 وهذه �أول وظيفة يل بعد  تخرجي.

ال�سخ�سي  ال�سعيد  ع��ل��ى  ط��م��وح��ك  ع��ن  حدثيني   •
والعلمي والعملي ؟ 

 : �ل�شخ�شي  �ل�شعيد  ع��ل��ى 

بر�ند   « يل  يكون  ب��اأن  �أط��م��ح 

خالله  من  �أق��وم  بي  خا�س   »

بتدريب �خلريجني يف جمايل 

و�أن �أقوم من خالله بالتعاون 

م����ع �جل����ه����ات �حل��ك��وم��ي��ة 

و�لقطاع �خلا�س .

�لعلمي:  �ل�شعيد  على 

�أرغ�������ب ب��ا���ش��ت��ك��م��ال 

در��������ش������ت������ي يف 

�مل�������ج�������ال 
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نف�شه كي �أتعمق �أكرث يف هذ� �لعامل �ملتطور ب�شكل م�شتمر حتى 

�أكون ر�ئدة يف هذ� �ملجال .

على �ل�شعيد �لعملي : حلمي �أن �أ�شاهم يف تقدم  دولتي و�أن 

�أخدم وطني و�أكر�س قدر�تي لالإمار�ت �لتي ت�شتحق منا �لكثري 

�أن يكون له دور يف �إلرتقاء بهذ�  فطموح كل و�حٍد منا 

�لوطن �إىل قمم �ملجد .

• هل هناك اإجناز ترغبني يف حتقيقه اأو جائزة 
حتلمني باحل�سول عليها ؟ ماهي ؟ وملاذا ؟

�أقول لك بع�شَا  طموحاتي كثرية ولكن دعني 

منها ، �أرغب باحل�شول على جائزة مهار�ت �آ�شيا 

باحل�شول  �أرغ��ب  كما   ، �لعامل  مهار�ت  وجائزة 

ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  م��ب��ادر�ت  ج��ائ��زة  على 

خدماٍت  يقدم  موقعًا  �أوؤ�ش�س  و�أن  مبتكر  ملليون 

لالأفر�د .

• يف جميع املجاإلت هناك حتديات ، ما هو 
اأكر حتٍد يف جمال عملِك ؟

عامل �لتقنيات متطور ب�شكل كبري و�شريع فاأكرب حتٍد لنا �أن 

�ملربجمون  �إليه  تو�شل  ما  �أحدث  على  د�ئم  �طالع  على  نكون 

وهذ� يتطلب �لبحث با�شتمر�ر وعلى �لدو�م .

• ك��ي��ف ب��اإم��ك��ان��ك ت�����س��خ��ري خ���رات���ك وم���ه���ارات���ك يف 
امل�ساهمة بتطوير العمل يف دائرة البلدية ؟

و�لتطبيقات  �ملو�قع  تطوير  يف  دوري  �شيكون  مطورة  كوين 

�خلا�شة بالد�ئرة و�لتي تقدم خدمات متنوعة إلأفر�د �ملجتمع .

• كيف تق�سني اأوقات فراغك ؟
بالبحث ، نعم �أحب �لبحث با�شتمر�ر عن كل ما هو جديد 

يف علوم �لكبيوتر و�لربجمة .

ت�سل  اأن  تتوقعني  اأي��ن   ، امل�ستقبل  ع��ن  حتدثنا  ل��و   •
التقنيات ؟

�لتقنيات يف تطور م�شتمر ويجب �أن نتوقع كل �شيء ، فكل 

ما كان يف �ملا�شي غري متوقعًا �أ�شبح �ليوم �شيئًا �عتياديًا حتى 

لدى �إلأطفال .

اإلمارات
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اإلنتاجية ومفهومها

إعداد : جواهر السويدي

للقادة  أم  للمؤسسة  ســواء  للكل  مهم  أمــر  اإلنتاجية  مفهوم  أن  شــك  ال 
المسؤولين أم  للموظفين ، فاإلنتاجية أمر حيوي لنجاح األعمال ، ولكنها تتطلب 
إن  حيث  ســواء،  حد  على  والموظفين  األعــمــال  أصحاب  من  العمل  من  الكثير 
األعمال التجارية ذات اإلنتاجية العالية ُتمثل نقطة انطالق قوية في المنافسة.

�ل��ع��م��ل  ي��ف�����ش��ل  م���ا  �إن 

�جليد عن �لعمل �ملمتاز لي�س 

و�خلدمات  �ملنتجات  فقط 

�حل���ا����ش���ل���ة ع���ل���ى �أع���ل���ى 

�ملوظفون  ه��م  ب��ل  تقييم، 

�ل����ذي����ن ي���ع���ت���ربون �آل����ة 

�إلأه��م،  �لد�خلية  �لعمل 

�أك��رث  وإل ي��وج��د ���ش��يء 

للموؤ�ش�شات  �أه��م��ي��ة 

م������ن م���وظ���ف���ي���ه���ا، 

موظفوك  ك��ان  ف���اإذ� 

����ش���ع���د�ء ف�����ش��ت��زي��د 

�إن���ت���اج���ي���ت���ه���م،وه���ذ� 
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بال�شبط ما حتتاجه مل�شاعدة عملك على �لنمو.

يف  و�لرغبة  و�إلأج��ور  �ل�شركات  ثقافة  �أن  من  �لرغم  على 

�أن  �إإل  �إلإنتاجية،  لزيادة  �لعو�مل  �أهم  ُتعد من  �لهدف  حتقيق 

يق�شيه  �لذي  �لوقت  وتقليل مقد�ر  بو�شوح  �ملحدد  �لعمل  �شري 

�ملوظف يف �ملهام غري �ل�شرورية و�لتكر�رية �شيوؤدي �إىل حت�شني 

تفعل  م��اذ�  ولكن  كبري،  ب�شكل  عملك  يف  �إلإنتاجية  م�شتويات 

�ل�شركات ل�شمان حتقيق �أق�شى �إنتاجية من موظفيها؟

فيما يلي �شبع ن�شائح ميكن إلأي �شركة ��شتخد�مها لزيادة 

�إنتاجية �ملوظفني:

احرص على إنشاء بيئة عمل قوية 
تتمثل �خلطوة �إلأوىل لتعزيز �إنتاجية �ملوظفني يف خلق بيئة 

عمل توفر �إلحرت�م وتقدير �لعمل، ولكن عددً� كبريً� جدً� من 

�ل�شركات تركز على �إلأجور و�ملز�يا �لتي تقدمها للموظفني دون 

�أوجدو� بيئة عمل جتعل �ملوظفني  �إذ� كانو� قد  �أن ي�شاألو� عما 

�شعد�ء بالعودة �إليها يوًما بعد يوم.

لتقييم  �ل�شركات  ت�شتخدمها  �أن  ميكن  �لتي  �لعو�مل  ومن 

حول  للموظفني  ر�أي  ��شتطالعات  �إجر�ء  موظفيها:  عمل  بيئة 

بيئة �لعمل، و�إجر�ء �جتماعات ن�شف �شنوية ملناق�شة جودة بيئة 

�لعمل وكيفية حت�شينها، وكذلك �إقامة لقاء�ت للموظفني خارج 

�ل�شركة.

ت�شدد على  �لتي  �لثقافة  �أن  �إىل  �لدر��شات  �آخر  ت�شري  كما 

زي��ادة  يف  ت�شهم  �جلماعي  �لعمل  وم��ك��اف��اآت  �لعالقات  بناء 

�إنتاجية �ملوظفني، يف حني �أن �ل�شركات �لتي تركز على �لت�شل�شل 

�لهرمي و�لنجاح �لفردي تعرقل �إلإنتاجية.

تحسين سير العمل
تعريف جيد  �إلأول على  �ملقام  �ملتميزة يف  �إلإنتاجية  تعتمد 

�ملتكررة  �ملهام  من  يخلو  ب�شكل  �لعمل  �شري  خلطو�ت  وو��شح 

وغري �ل�شرورية.

تعمل على �شبط مهام �شري �لعمل حتى يتمكن �ملوظفون من 

ت�شليم �ملهام بكفاءة ودون تاأخري. �إذ� كان �أحد �ملديرين يو�جه 



العدد: 548 - 01 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمةاإلمارات

36

مثل  لرب�مج  فيمكن  قوية  عمل  �شري  خطط  �إن�شاء  يف  �شعوبة 

�إن�شاء قنو�ت �ت�شال ومعاجلة مهام  KiSSFlow م�شاعدتك يف 

�لعمل بكفاءة �أكرب.

االستثمار في تعيين أعضاء إدارة ناجحين
يعتمد �ملوظفون على �إلإد�رة للح�شول على �لتوجيه �ل�شليم، 

�لكفاءة  ذوي  �ملديرين  تعيني  ينبغي  �أن��ه  يف  �ل�شبب  هو  وه��ذ� 

و�إل�شتثمار فيهم على جميع �مل�شتويات.

قد جتد بع�س �ل�شركات �أن �إلإد�رة �جليدة إلبد �أن تكون من 

�أفكار جديدة  بث  على  تعمل  �إنها  �ملوؤ�ش�شة، حيث  نطاق  خارج 

، قد نتفق يف هذه �لنقطة ولكن هناك قيمة كبرية يف ت�شجيع 

�ملوظفني من �لد�خل للو�شول للمنا�شب �إلإد�رية، حيث يعرف 

�ملوظفون �ملدربون من �لد�خل �شري �لعمل ب�شكل �أف�شل.

تحفيز الكفاءات
�إذ� كان �لهدف هو زيادة �إلإنتاجية فاإن �حلل �لب�شيط هو 

تكون هذه  �أن  إلإنتاج عمل جيد، ميكن  بحافز  �ملوظفني  تزويد 

ذلك  يف  مبا  �لعمل،  �أ�شحاب  يختارها  �شورة  �أي  يف  �حلو�فز 

�شكر   ر�شائل  توجيه  �أو جمرد  مالية  زياد�ت  �أو  تقدمي مكافاآت 

�ملختلفة  �مل��ب��ادر�ت  بع�س  جت��رب  �أن  ميكنك  كما  للموظفني، 

إلإبقاء �ملوظفني متحفزين للعمل.
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اسمح بمساحة للنمو
ما،  مرحلة  يف  للرتقية  بوعد  �ملوظفني  �إنتاجية  ربط  يجب 

و�إإل فلماذ� يعمل �ملوظف بجد �إذ� مل تكن هناك فر�شة �أف�شل 

له يف �مل�شتقبل.

كما ذكرنا يف �لن�شيحة رقم 3 فاإن تعيني �ملنا�شب �إلإد�رية 

من �خلارج ي�شاعد يف بع�س �حلاإلت على بث �أفكار جديدة يف 

ثقافة �ل�شركات، ولكن ينبغي �لنظر يف ترقية �ملوظفني ل�شمان 

زيادة �إنتاجيتهم ووإلئهم وبقائهم لفرت�ت �أطول يف �ل�شركة.

االهتمام بالتدريب والتطوير
تدريب  يتم  عندما  �أ�شهل  �ملوظفني  �إنتاجية  زي��ادة  تكون 

�ملوظفني على �أد�ء مهامهم يف جمموعة متنوعة من �لوظائف 

د�خل �ملوؤ�ش�شة ، كما �أن تزويد �ملوظفني مبجموعة متنوعة من 

�ملهار�ت يعزز من م�شاركتهم وميكن �أن يقلل من فر�س تركهم 

بالتقنيات  د�ئ��م  �ط��الع  على  �ملوظفني  �إبقاء  وكذلك  للعمل، 

�جلديدة �شي�شاعدهم يف مو�كبة �لتطور�ت.

ا  �أي�شً مفيد  موظفيك  مهار�ت  وتطوير  �ملتبادل  �لتدريب 

�أد�ء  على  قادرين  وجود موظفني  ي�شاعدك  �أن  لعملك، وميكن 

�أدو�ر خمتلفة على جتنب فجو�ت �إلإنتاجية �لتي حتدث يف حالة 

مغادرة �أحد �ملوظفني.

ق�شم  وتطوير  �إن�شاء  على  �ملوؤ�ش�شات  تركز  �أن  يجب  لذلك 

طرق  على  �ملوظفني  تدريب  على  يحافظ  ق��وي  ب�شرية  م��و�رد 

جديدة إلأد�ء مهام �لعمل.

�حر�س على تزويد �ملوظفني باإلأدو�ت �لتي يحتاجونها

قد تريد بع�س �ملوؤ�ش�شات تقليل تكاليف عملياتها من خالل 

عدم �إل�شتثمار يف جميع �إلأدو�ت �لتي يحتاجها �ملوظفون، ولكن 

ذلك قد يوؤثر على �إلإنتاجية.

�إلأدو�ت  ميتلكون  �لذين  �ملوظفني  �أن  نالحظ  �أن  �ملهم  من 

حد،  �أق�شى  �إىل  �إلإنتاجية  يزيدو�  �أن  ميكن  للوظيفة  �ملنا�شبة 

�لذي  �لعمل  �لهدف و�حلفاظ على �شري  �لرغبة يف حتقيق  مع 

�لتي  ب��اإلأدو�ت  موظفيك  تزويد  ميثل  لذلك  �ل�شركة،  �أن�شاأته 

يحتاجون �إليها للنجاح خطوة مهمة جًد� لزيادة �إنتاجيتهم.



العدد: 548 - 01 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمةاإلمارات

38

عائشة علي الشحي 

غزو الريش 

مقدمات  دون  مبا�شر  ب�شكل  �مل��و���ش��وع  ع��ن  ���ش��اأحت��دث 

�أخرى نظرً� ملا فيه من خطورة على بيئتنا �ملحلية يف �لدولة، 

�شاأحتدث عن  ببغاو�ت �لدرة �لتي �نت�شرت ب�شورة كبرية يف 

له  �لناطقة  �لطيور  �أن��و�ع  من  نوع  هو  �ل��درة  ببغاء   ، منازلنا 

 ، بكرثة  ومنت�شٌر  �إلأخ�شر  و  و�لنيلي  كالرمادي  جميلة  �أل��و�ن 

�لتي تكرث  �لبلد�ن   ، و �شرييلنكا  �لهند  و  �أ�شرت�ليا  يتو�جد يف 

فيها �إلأ�شجار �خل�شر�ء و ثمار �لفو�كه و �ملحا�شيل �لزر�عية، 

�أو�شح  مبعنى  �أي  �شنة   35 �إىل   20 م��ن  طويلة  مل��دة  يعي�س 

ي�شتطيع تكوين جمموعة عامرة يف مدة ق�شرية ، �أ�شبح هذ� 

�لكائن �شغف لبع�س �ملقتنني   لالأ�شف و بدون  وعي للمخاطر  

�مل�شتقبلية �لتي �شتقع على عاتقه وعلى عاتق دولته . يقوم هذ� 

�ملقتني ببناء م�شتعمر�ت �لتكاثر لببغاء �لدرة �لذي يهيئهم يف 

�مل�شتقبل ل�شن �حلرب على �ملز�رع وغزو �ملحا�شيل. 

�أرغب بطرحه هو ، ياترى هل تتعاي�س هذه  �ل�شوؤ�ل �لذي 

 ! نعم  دولتنا �حلار؟ �جلو�ب هو  �لببغاو�ت �جلميلة يف مناخ 

مت ر�شد ببغاء �لدرة ي�شمو يف �شماء �إلإمار�ت يف �إمارة ر�أ�س 

! لقد تكيفت بعد هروبها  �خليمة و �ل�شارقة و دبي بالتحديد 

من �أ�شحابها و�إلآن هي تعي�س وم�شتقرة يف �إلإمار�ت .

يف عام 2018 مت ن�شر مقال �إلكرتوين للموقع �لتابع حلكومة 

م�شدرً�  �شارت  �لتي  �ل��درة  ببغاو�ت  خطورة  عن  �أ�شرت�ليا 

لالإزعاج ب�شبب �رتفاع �شوتها �ملزعج مما �شنع  تلوث �شمعي 

�لطيور  على  �شنت حربًا  بل  فقط  �إلأمر  ولي�س هذ�   ، لل�شكان 

لتقلي�س  مبا�شرً�  تهديدً�  �شبب  مما  عليها  و�لهجوم  �ملحلية 

عدد �لطيور �ملحلية يف �أ�شرت�ليا . فماذ� كان �حلل يف �أ�شرت�ليا 

! كان �حلل باأن يتم ��شطياد �لببغاو�ت يف �أقفا�س ولكن مل يتم 

ذكر  �لتفا�شيل �لتالية عن مرحلة ما بعد �إل�شطياد ! هل يتم 

�إبادتهم  ؟ �أم ماذ� ؟

تتوجه دولة �إلمار�ت �لعربية �ملتحده لن�شر ثقافة �إلقت�شاد 

حركات  يؤدي  و  بتقليد صوتك  يقوم  تقتني طائراً  أن  ورائــع  كم هو جميل 
بهلوانية ، إنه حقًا أمٌر لطيف أن يقوم بالترحيب بك عندما يراك  وألوانه جميلة 
حقًا ، فضولي يمرح ويلعب ويستكشف ، إنه جندي حر يحب الطيران في سماء 

واسعة ذكي ويخطط دائمًا للهرب.
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�ل�شكان  بت�شجيع  �لدولة  وتقوم   ، �لزر�عي  �ملجال  يف  وخا�شة 

على �لزر�عة �ملحلية و �لتنوع يف زر�عة �ملحا�شيل و ذلك خللق 

م�شتقبل �آمن وم�شتقر لالأجيال �لتي تليها ، ولكن ماز�ل �لطلب 

بكرثة على �قتناء ببغاء �لدرة من خارج ود�خل �لدولة دون وعي 

حول مدى خطورة ��شتقطابها .

�لطيور  �قتناء  مو�شوع  يف  �لتفكر  يف  دورن���ا  �إلآن  ي��اأت��ي 

�خلارجية و نقلها جتاريًا �إىل بلدنا . و يجب �لنظر يف حماية 

�لتي �شتوؤمن لنا معي�شتنا  طيورنا �ملحلية و�ملحا�شيل �لزر�عية 

جمال  يف  خمت�س  غري  �شخ�س  باأنني  �أعلم  �أن��ا   . �مل�شتقبلية 

�إليها  إليتنبه  قد  حقائق  لك  يك�شف  قد  �لف�شول  ولكن  �لبيئة 

بع�س �ملخت�شني ، ببغاء �لدرة �للطيف �لناطق هل �أنت جندي 

خطر  مقنع بالري�س ؟  



�لعدد 66 �ل�شنة �ل�شاد�شة ل�شهر �أكتوبر  1982 ظهر �لغالف 

حممد  بن  �شقر  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  للمغفور  جميلة  ب�شورة 

�ل�شناعية  ي�شهد حفاًل لتخريج طالب �ملدر�شة  �لقا�شمي وهو 

حممد  بن  �شقر  �ل�شيخ  ب��اأن  �مل��ع��روف  وم��ن   ، �خليمة  ب��ر�أ���س 

�لقا�شمي كان يويل �هتمامًا كبريً� بالتعليم �ل�شناعي و�لزر�عي 

وكان يحث �خلريجني �لذين ميثلون �لركيزة �إلأ�شا�شية للنه�شة 

�ل�شناعية �أن يكونو� عند ح�شن ظن �لدولة بهم ، و�أي�شًا يظهر 

باإلإ�شافة  بالطلبة  �خلا�شة  �مل�شاريع  يتفقد  وهو  �لغالف  يف 

�إىل توزيع �جلو�ئز و�ل�شهاد�ت للخريجني و�ملتفوقني وت�شمنت 

�ملجلة عدد من �ملقاإلت و�إلأخبار �ملتنوعة منها مايلي:

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سقر يد�سن زورقاً للتجديف

د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي ع�شو 

�لتابع  �ل�شباق  زورق  ر�أ�س �خليمة  �إمارة  �إلأعلى حاكم  �ملجل�س 

بناوؤه  مت  �لذي  و�لتجديف  �ل�شعبية  للفنون  ماج�د  �بن  جلمعية 

موؤخرً� على نفقة �ش�موه �خلا�شة.

حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �لتد�شني  حفل  ح�شر  وق��د  ه��ذ� 

كايد  بن  عبد�مللك  و�ل�شيخ   �إلأر��شي  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي 

�لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لبلدية ورئي�س �ملجل�س �لبلدي.

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 
للمعلومات  مــرجــعــًا  ــتــكــون  ل هـــذا  يــومــنــا  إلـــى   1977 عـــام  مــنــذ  نــمــوهــا  و  الــخــيــمــة 
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 66 لسنة 1982



ويبلغ طول زورق �ل�شباق مائة قدم وعر�شه 4 �أقد�م ويت�شع 

ل� 162 مت�شابقا وي�شم 56 جمد�فًا.

وقد تكلف بناوؤه حو�يل 180 �ألف درهم وكانت جمعية �بن 

�أثناء  بها  �خلا�س  �ل��زورق  �ملا�شي  �لعام  يف  فقدت  قد  ماجد 

�إلأعا�شري �لتي �جتاحت �لبالد يف �ل�شتاء �ملا�شي.

ي�سهد  القا�سمي  حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

حفل تخريج طالب املدر�سة ال�سناعية

دعا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي ع�شو 

�ملجل�س �إلأعلى حاكم �إمارة ر�أ�س �خليمة �إىل �إلهتم�ام بالتعليم 

�خلريجني  �شموه  وحث  و�ل��زر�ع��ي  �ل�شناعي  بق�شميه  �لفني 

�أن   .. �ل�شناعية  للنه�شة  �إلأ�شا�شية  �لركيزة  ميثلون  �لذين 

يكونو� عند ح�ش�ن ظن �لدولة بهم.

جولة ل�شموه بني �لور�س و�إلأق�شام يف �ملدر�شة ، �شموه يقول : 

�خلريجون ميثلون �لركيزة �إلأ�شا�شية للنه�شة �ل�شناعية

�أقامته  �لذي  �لكبري  �إلحتفال  �شهد  قد  �شقر  �ل�شيخ  وكان 

خريجيها  ي��وم  مبنا�شبة  �خليم�ة  بر�أ�س  �ل�شناعية  �ملدر�شة 

ير�فقه �شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي رئي�س مكتب �شمو 

�خليمة  ر�أ�س  منطقة  مدير  ليلة  �أبو  حممد   / و�ل�شيد  �حلاكم 
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من  وعدد  �لفني  �لتعليم  مدير  علي  عبيد   / و�ل�شيد  �لتعليمية 

كبار رج�ال �لرتبية و�خلريجني و�لطالب .. حيث قام �شموه يف 

بد�ية �إلحتفال بافتتاح ور�شة �لتجارة يف �ملدر�شة �لتي �شميت 

با�شم مدير �ملدر�شة �ل�شابق �ملرحوم حممد عبد �هلل توبر ثم 

ور�شة  على  فاطلع  �إلأخ��رى  و�لور�س  �إلأق�شام  يف  �شموه  جتول 

ميكانيك �ل�شيار�ت .. حيث يتم تعليم �لطالب كيفية �لتعامل 

ور�شة  كذلك  �شموه  وعاين  وكهربائيًا  ميكانيكيًا  �ل�شيار�ت  مع 

و�ملعادن  و�حل��د�دة  �للحام  وور�شة  �خلر�طة  وور�شة  �لكهرباء 

وبعد ذلك بد�أ �إلحتفال باآيات من �لذكر �حلكيم تالها �لطالب 

�شليمان �أحمد ح�شن عبد �هلل .. ثم �ألقى �ل�شيد / حممد يو�شف 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  فيها  �شكر  كلمة  �ملدر�شة  مدير  غريب 

ب�شكل  �لفني  بالتعليم  و�هتمامه  رعايته  على  حممد  بن  �شقر 

�لهدف من �إلحتفال  �إن   : وقال  ب�شكل خا�س  و�ل�شناعي  عام 

هو تكرمي �خلريجني �لذين �ختارو� طريق �لتعليم �لفني لتوفري 

كلمته �خلريجني  �لوطن وحّيا يف ختام  لبناء  �لالزمة  �لكو�در 

ثم  �لوطن  در��شتهم خارج  يتابعون  �لذين  و�أولئك  �حلا�شرين 

عن  بالنيابة  كلمة  علي  �شعيد  حممد   / �ل�شيد  ذلك  بعد  �ألقى 

�خلريجني و�ألقى �ل�شيد / �أحمد �شالح كلمة نيابة عن �لطالب 

وبعد ذلك قدم �لطالب باإل�شرت�ك مع مدر�شيهم لعبة ) �شد 

�أمام جمهور �حلفل .. وقد تغلب فريق �لطالب على  �حلبل ( 

وبعد  �إلإجنليزية  باللغة  فقرة  �لطالب  قدم  ثم  �ملعلمني  فريق 

ذلك قام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شقر بن حممد بتوزيع �جلو�ئز 

على �خلريجني و�لطالب �إلأو�ئل.

اإلجتماع ال�ساد�س للمجل�س البلدي

�إلجتماع  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  يف  �إلجتماعات  بقاعة  عقد 

تر�أ�س  وقد  �خليمة  ر�أ�س  يف  �لبلدي  �ملجل�س  إلأع�شاء  �ل�شاد�س 

�ملجل�س  رئي�س  �لقا�شمي  كايد  بن  �مللك  عبد  �ل�شيخ  �إلجتماع 

ر�أ�س  بلدي�ة  ملجلة  بذلك  �شرح  �إلأع�شاء  من  عدد  وح�شره   ..

�خليمة �ل�شيد / عبد �هلل �لنقبي �أمني ع�ام �ملجل�س .. وقال:

لقد جرى يف �إلجتماع ��شتعر��س ملح�شر �إلجتماع �ل�شابق 

كما متت مناق�شة عدد من �إلأمور �لتي تهم �ملو�طنني يف ر�أ�س 

وفيما  ب�شاأنها  و�لتو�شيات  �لقر�ر�ت  بع�س  �تخاذ  ومت  �خليمة 

يلي بع�س هذه �لقر�ر�ت :

تقرر �لعمل بالقر�ر �لقا�شي باأن إل تزيد ن�ش�بة �ملحالت �لتي 

�شيتم فتحها يف �مل�شاكن �ل�شعبية عن 10 ٪ من عدد �مل�شاكن

عدد  ع��ن  در����ش��ة  بعمل  �لرت�خي�س  جلنة  تكليف  ت��ق��رر 

للمو�طنني  �لرخ�س  لالأجانب  �ململوكة ملكية خا�ش�ة  �لرخ�س 
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وعدد �ملو�طنني �لذين ميلكون خم�س رخ�س فاأكرث.

�حليوية  �خليمة  ر�أ����س  �حتياجات  م��ن  ع��دد  بحث  ج��رى 

�لتي  �إلأم���ور  م��ن  وغ��ريه��ا   .. و�لنظافة  و�ل��ط��رق  كالتلفونات 

تطويرها  �أو  حت�شينها  دون  �ملتو��شعة  �لبلدية  �إمكانيات  حتول 

و�لنهو�س مب�شتو�ها .. و�لو�شائل و�ل�شبل �لتي ميكن من خاللها 

�لتغلب على �شعف هذه �إلإمكانيات .

عدد امل�ساكن التي �سيتم توزيعها 186 م�سكناً

�لقا�شمي  كايد  بن  �مللك  عبد  �ل�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات 

رئي�س بلدية ر�أ�س �خليمة .. رئي�س �ملجل�س �لبلدي تقرر �أن يكون 

موعد توزيع �مل�شاكن �ل�شعبية �ملقامة يف �لرم�س يوم �خلام�س 

�ل�شيد / عبد �هلل  �لقادم �شرح بذلك  ع�شر من �شهر نوفمرب 

هذه  عدد  �إن   : وقال  �لبلدي  �ملجل�س  عام  �أمني  �لنقبي  �شعيد 

�مل�شاكن �لتي بنيت على نفقة �ش�احب �ل�شمو �ل�شيخ ر��شد بن 

�ل��وزر�ء يف  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  �شعيد 

منطقة �لرم�س ي�شل �إىل 186 م�شكنًا �شعبيًا .. و�إن جميع هذه 

�مل�شاكن �شيتم توزيعها يف �لتاريخ �ملذكور.

�ملقاإلت و�شورها  بع�س  وختاما نرتككم مع مقتطفات من 

�ملن�شورة بهذ� �لعدد نرجو �أن تنال �إعجابكم



تتخيل  كيف   « ه��و  و  �ملنتدى  طرحه  �إلإج��اب��ة  بر�شم  ���ش��وؤ�ل 

�مل�شتقبل؟ « 

ملا  �ملنتدى  هذ�  ��شت�شافة  خالل  من  �شمنيًا  �إلإجابة  جاءت 

يقارب 400 خبري من �أهم خرب�ء �مل�شتقبل يف �لعامل، �أتو� �إىل دبي 

لتوقع �لتحديات و تخيل �لفر�س و تبادل روؤى ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 

و�مل�شاهمة يف �شناعة �مل�شتقبل، �إ�شافة �إىل �أكرث من  70 متحدثًا 

من دولة �إلإمار�ت �لعربية �ملتحدة و كافة �أنحاء �لعامل ي�شتعر�شون 

روؤ�هم �مل�شتقبلية خالل �لفعالية �لتي ��شت�شافها �أجمل مبنى يف 

�لعامل » متحف دبي للم�شتقبل «.

هذ� �لعمل �لر�ئع ت�شمن طرح عدد من �ملو��شيع �لتي إلقت 

��شتح�شان �جلميع، و �أكدت على �شعي قيادتنا �حلكيمة على دعم 

نذكر منها إل على  كافة،  �ملجاإلت  �مل�شتقبلية يف  �لتطوير  حماور 

�شبيل �حل�شر:

�أين تكمن �أهمية تطوير عملية ��شت�شر�ف �مل�شتقبل؟

ما هي فو�ئد ��شت�شر�ف �مل�شتقبل يف حتديد �ملخاطر �ملحتملة؟

كيف تبدو �جلغر�فيا و �لدبلوما�شية يف م�شتقبل بال حدود؟

ما هي �أكرب �ملخاطر �لتي تو�جه �لب�شرية؟

ملاذ� نتخيل �لفر�س و نتبادل روؤى ��شت�شر�ف �مل�شتقبل؟

�ملخاطر �حلرجة: من �لروؤية �مل�شتقبلية و�شوإًل �إىل خطة عمل 

فعلية

تعاي�س �لب�شرية مع �مل�شتقبل �لرقمي 

عامل �مليتافري�س / �إلأر��شي �إلفرت��شية / �جليل �لثالث من 

�لويب... كيف تتوقع �مل�شتقبل مع هذه �لتقنيات؟

ما هو �ملطلوب من �حلكومات �ليوم؟

هل �شتغري �لتقنيات �حلديثة حياتنا لالأف�شل؟

ملاذ� نعي�س �مل�شتقبل من �إلآن؟

مو��شلة حتفيز �إلبتكار و جذب �إل�شتثمار و �ملو�هب �أحد �أهم 

�حللول �لتي حتمي م�شتقبلنا، هل تو�فق؟

هل �شيعي�س �لب�شر لالأبد؟

كيف ت�شاهم �لتقنيات �حلديثة يف حتقيق �لرثوة لالأفر�د؟

إلإقر�ر  �إلأف�شل  �حلل  �إيجاد  �لتنظيمية  للهيئات  ميكن  كيف 

�لنظم �لتي حتمي �ملجتمعات و�إلقت�شاد�ت؟

تعليم ��شت�شر�ف �مل�شتقبل لالأجيال �لقادمة

تعليم  من  �ل��دول  متكنت  �إذ�  �مل�شتقبل  يكون  �أن  تتوقع  كيف 

��شرت�تيجيات ��شت�شر�ف �مل�شتقبل لالأجيال �لقادمة؟

تزخر  �ل��ر�ئ��دة  �ملو��شيع  و  �إل�شتف�شار�ت  و  �مل��ح��اور  ه��ذه 
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منتدى دبي للمستقبل

من إعداد : شيماء عبدالقادر 
                  : م. عروة فيصل المجالي

دأبت دولة اإلمارات العربية المتحدة بكافة إماراتها على مواكبة التطورات المستقبلية 
بالدور  الدولة و شيوخها، و ألننا نؤمن  القادة حكام  التي تلبي طموحات  الرؤى  و رسم 
الريادي الذي توفره مؤسسة دبي للمستقبل فقد عمل فريق استشراف المستقبل على 
المشاركة في حضور المنتدى األول من نوعه في المنطقة ) منتدى دبي للمستقبل ( 
أهمية قصوى في مجاالت استشراف  التعرف على مواضيع ذات  لنا فرصة  أتاح  الذي  و 

المستقبل و التحديات التي ال بد لنا جميعًا أن نستعد لها.



مبحتوى علمي و �بتكاري عظيم، و جمرد �لتفكري 

جماإلت  يخلق  حياتنا  يف  عليها  �لرتكيز  و  فيها 

متعددة من �لتمكني و �جلاهزية خللق جمتمع و�ع 

و على در�ية باأهمية ��شت�شر�ف �مل�شتقبل، و إل بد 

لنا جميعًا �أن نلتحق بالركب و ندعم جهود �لدولة 

لتحقيق �لريادة و تعزيز �لدور �إلإقليمي و �لعاملي 

للدولة يف خلق م�شتقبل �أف�شل.

من خالل زيارتنا  �لكرمية كفريق ��شت�شر�ف 

�مل�شتقبل ملنتدى دبي للم�شتقبل �طلعنا على �أبرز ما 

مت عر�شه من تقنيات حديثة و�لتي تعك�س توجهات 

دولة �إلإمار�ت بتعزيز �ل�شر�كات �لعاملية �لهادفة 

�لتوجهات  حتديد  و  �لعامل،  م�شتقبل  إل�شت�شر�ف 

و�ملالمح �لرئي�شة مل�شتقبل �إلإن�شان، كما �إن حماور 

�لتي  و�لقطاعات  �مل��ج��اإلت  �أب��رز  غطت  �ملنتدى 

�لدور  لها  �شيكون  �لتي  و  �ملجتمعات،  حياة  مت�س 

دولة  مكانة  تر�شيخ  �مل�شتقبل،  �شناعة  يف  �إلأه��م 

من  �مل�شتقبل  دول  �أف�شل  من  كو�حدة  �إلإم���ار�ت 

خالل قيادة جهود ��شت�شر�ف وت�شميم �مل�شتقبل، 

و تطوير �لفر�س �مل�شتقبلية بالتعاون مع �شركائها 

من �جلهات �حلكومية و�ل�شركات �لعاملية و�لنا�شئة 

و رو�د �إلأعمال يف دولة �إلإمار�ت و �لعامل.

قيادتها  روؤي����ة  بف�شل  ر���ش��خ��ت  �إلإم������ار�ت 

�مل�شتقبل، قال وزير  لت�شميم  �شاملة  ��شرت�تيجية 

�لرقمي  �إلقت�شاد  و  �إل�شطناعي  للذكاء  �لدولة 

�ملنتدب  �لع�شو  نائب  ُبعد  عن  �لعمل  تطبيقات  و 

�لعلماء:  �شلطان  عمر  للم�شتقبل،  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 

قيادتها  روؤي���ة  بف�شل  �إلإم����ار�ت  دول���ة  »ر�شخت 

ملختلف  م�شتقبل  ت�شميم  مل�شار�ت  وو��شحة  �شاملة  ��شرت�تيجية 

�لقطاعات �حلكومية و �إلقت�شادية و �ملجتمعية، وطورت منوذجًا 

عامليًا يف جمال ��شت�شر�ف �مل�شتقبل و تبني �إلأفكار �لنوعية �لتي 

توؤمن باأن �مل�شتقبل ميكن �شناعته«.

�شنوية  حمطة  للم�شتقبل  دب��ي  منتدى  »�شيقدم  و�أ���ش��اف: 

�أه��م  حتديد  و  �مل�شتقبلية،  �لتحديات  و  �لفر�س  إل�شتعر��س 

�إلأولويات �لتي يجب �لرتكيز عليها، و تعزيز �لتعاون بني �حلكومات 

و �ل�شركات و�ملجتمعات ملو�كبة �ملتطلبات �ملتغرية«.

�شناعة  و  ��شت�شر�ف  �أن  زيارتنا  خ��الل  م��ن  ج��ي��دً�  �أدرك��ن��ا 

حتقيق  و  وتقدمها  �ملجتمعات  �زده��ار  �أ�شا�شيات  من  �مل�شتقبل 

�لرفاه و �لرخاء إلأفر�دها.

تبد�أ  �مل�شتقبل  م�شرية  و  بخطوة،  تبد�أ  ميل  �إلألف  م�شرية  �إن 

�لفر�س  در����ش��ة  و  �مل�شتقبل  �حتياجات  على  وقوفنا  و  بفكرة، 

�إطار حياتي ي�شوده �لنظام  �أجياإًل تعي�س يف  و�لتحديات �شي�شنع 

و�إل�شتقر�ر، و يعتمد على جتارب �ملا�شي �لتي �شنعت مرجعيات 

حياة  خلق  يف  �ل�شامية  �ملبادىء  لتاأكيد  حتاكى  من��اذج  و  تدر�س 

�أف�شل للجميع.

حفظ �هلل وطننا �حلبيب و من على �أر�شه �شعبًا و قادة و�شيوخ، 

و �شدد خطاهم ملا فيه خري �لبالد و �لعباد.

�لزيارة من خالل زيارة موقع  باإمكانكم �إلطالع على فيديو 

          QR Code  لد�ئرة يف �ن�شتغر�م �أو عن طريق م�شح�
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هل ُتِعدُّ الّشارقة لمفاجأٍة ثقافّيٍة على المستوى العالمّي ؟! ، وهل تحمل ثقافُتها بذوَر 

فكر ثقافّي استراتيجّي عالمّي ؟! ، ومن المعلوم أّن الّثقافة عمومًا تعني الهوية واالنتماء 

المظاهر  ومختلف  وتاريخّي  علمّي  ومــوروث  إيجابّية  وقيٍم  وتقاليَد  عــاداٍت  من  تحمله  بما 

الحضارّية والمعرفّية واألدبّية والفّنّية وشؤون الحياة في المجتمعات ، ومّما ال شّك فيه أّن 

حضارة األمم ُتقاُس بما تمتلكه من معارَف وعلومٍ وثقافٍة ، وأّن الّثقافة العربّية واإلسالمّية 

تعيش أزمة منذ سنين ، وواجهت تحّدّياٍت مصيرّيًة عميقًة منها :
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الدكتور نبيل أحمد صافية

هل تكون ثقافة الّشارقة 

عالجًا ألزمة الّثقافة العالمّية ؟!.



�أخ��رى  م�شتقبلّيًة  حت��ّدي��اٍت  تو�جه  وق��د  و�لعوملة  �حلد�ثة   

كالّثورة �لّرقمّية �ملعرفّية ، وظهرت �إلأزمة نتيجة عو�مَل عديدٍة 

منها : تر�جع �لوعي �ل�ّشعبّي �لعربّي و�إلإ�شالمّي و�شعف �لوعي 

�أمام  �لعربّية  �لهوية  و�إثبات  �لّثقافّية  و�ملوؤ�ّش�شات  �لّتاريخّي 

و�إلإ�شالمّية،  �لعربّية  بالّثقافتني  بد�أت تع�شف  �لتي  �لّتحّديات 

�أّن  �إإّل   ، فيهما  �آثارها  تركت  ثقافّيًة  �شر�عاٍت  �شّكل  ما  وهذ� 

دولة �إلإمار�ت �لعربّية �ملّتحدة عمومًا و�إمارة �ل�ّشارقة خ�شو�شًا 

�شعت لتحقيق �لّن�شاط �لّثقايّف بتوجيه من �شمّو �ل�ّشيخ �لّدكتور 

لالحّتاد  �إلأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمّي  حمّمد  بن  �شلطان 

و�ل�ّشعي  و�إلإب��د�ع  بالّثقافة  لالهتمام  و�لعمل  �ل�ّشارقة    حاكم 

�لعام  �ل��ع��رب��ّي  �مل��ي��د�ن  نحو  �ل��ع��رب��ّي  �ل��ّث��ق��ايّف  �إلأف���ق  إلنت�شار 

و�لعاملّي �إلإن�شايّن مبختلف �جّتاهاته ، و��شتطاعت بف�شل تلك 

 ، و��شع ممّيز  �لّثقافة على نطاق  ن�شر  �إلإ�شهاَم يف  �لّتوجيهات 

�لعربّية  �لّثقافّية  و�ملهرجانات  و�ملنتديات  �لّنو�دي  ن�ِشَئت 
ُ
و�أ
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�لعامل  من  متعّددة  مناطَق  ويف  �ل�ّشارقة  �أر���س  فوق  و�لعاملّية 

إلإحياء �لرّت�ث �لعربّي و�إلإ�شالمّي ون�شره يف خمتلف دول �لعامل 

، مّما �أك�شبها مكانًة عربّية ودولّية متمّيزة مقارنة بغريها على 

�مل�شتوى �لعربّي و�لعاملّي . 

و�لّتطّور �إل�شرت�تيجّي  �لبناء  و�لّثقافة عملية م�شتمّرة نحو 

، و�نطالقًا من �ملكانة �لّثقافّية لل�ّشارقة فقد �أعددُت م�شروعًا 

ثقافّيًا يحّقق �إلبتكار �ملن�شود مبا يعّزز �إلنتماء و�ملو�طنة عرب 

�أّن  �إىل  �إلإ���ش��ارة  مبكان  �إلأهّمّية  ومن   ، �إلإ�شالمّية  �ملرجعّية 

دولة �إلإمار�ت �لعربّية �ملّتحدة جعلت من �ل�ّشهر �لّثاين �شهرً� 

ودر��شاٍت  بحوٍث  �إجر�ء  وميكن   ، و�إلبتكار  باإلإبد�ع  لالحتفال 

تنفيذ  �ملّتحدة يف  �لعربّية  �إلإم��ار�ت  دولة  بتقييم جتربة  تتعّلق 

�إلإبد�ع �لّثقايّف وفَق معايري �جلودة �لعاملية إل�شتخال�س �لّنتائج 

جتربًة  لتغدو  �ملطلوبة  و�حللوِل  �ملقرتحاِت  لو�شع  ت��وؤّدي  �لتي 

عاملّيًة خ�شو�شًا بعد �أن ن�شَرت ثقافَة �لّت�شامح و�ملحّبة و�لّتعاي�س 

و�ل�ّشالم و�ملو�ءمة بني خمتلف �جلن�شّيات �لعاملّية فوق ربوعها ، 

كما ميكن �إجر�ء در��شات ��شتق�شائّية �أخرى لبحث �مل�شكالت 

�لتي تعرت�س �إلأطفال و�لّنا�شئة و�ل�ّشباب لو�شع حلول لها ، وهنا 

ميكننا �لقول : 
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ه����ل ت�������ش���ّك���ل ث��ق��اف��ة 

�أو  ��ارق��ة خ�����ش��و���ش��ًا  �ل�����شّ

ث��ق��اف��ة دول�����ة �إلإم�������ار�ت 

عمومًا  �مل��ّت��ح��دة  �لعربّية 

�ن�����ط�����الق�����ة ن����ح����و ف��ك��ر 

�����ش���رت�ت���ي���ج���ّي ل���الإب���د�ع 

�أّنها  مب��ا  �ملن�شود  �لعاملّي 

�لّثقافة  توحيد  عملت على 

 ، ؟!  و�إلإ�شالمّية  �لعربّية 

ومل����اذ� إل ت��ك��ون �ل�����ّش��ارق��ة 

�لعاملية  �لّثقافة  عا�شمة 

ك���ون �إلأب���ح���اث �مل��ي��د�ن��ّي��ة 

و�ل���ع���م���ل���ّي���ة ه����ي �مل��ع��ي��ار 

عن  �لك�شف  يف  �حلقيقّي 

�إلإبد�ع لتحديد �ملقرتحات 

�مل�������رغ�������وب حت��ق��ي��ق��ه��ا 

�أن  ميكن  وه��ل  إلح���ق���ًا؟!، 

م�����ش��ادً�  ثقافتها  ت�����ش��ّك��ل 

�لكر�هية  لثقافة  ح��ي��وّي��ًا 

ن�شر  ت��ق��وم على  �أّن��ه��ا  مب��ا 

و�لوئام  و�لّت�شامح  �ملحّبة  ثقافة 

و�ملثاقفة  و�مل�شاركة  و�ل�����ّش��الم 

؟!. و�إذ� �أر�دت �لّدول �أن ترتقي 

�ل�ّشارقة  فعلت  كما  بثقافتها 

معايري  ت�شع  �أن  لها  فينبغي   ،

تغيري  ن��ح��و  ث��ق��اف��ّي��ة  م��ع��رف��ّي��ة 

خ��ط��اب��ه��ا �ل��ّث��ق��ايّف ل��ت��م��ّي��ز بني 

تتبنّي  و�أن   ، و�لّتطّور  �إلأ�شالة 

و�أن  ؟،  �لّثقافة  ت�شرق  �أي��ن  من 

تطوير  نحو  لل�ّشعي  حلولها  تبد�أ 

�أّن  �ل��ّث��ق��اف��ة وجت��دي��ده��ا مب���ا 

ثقافة �لّتطوير و�لّتجديد عملية 

مطلوبة يف �لّتغيري مع �ملحافظة 

لة  �ملتاأ�شّ �لعربّية  و�إلأخ��الق  �إلإ�شالمّية  �إلإيجابّية  �لقيم  على 

تعّد  و�أن   ، �لعناوين  ثقافة  ولي�س  �لّثقافة  و�أن متتلك عناوين   ،

�أور�قًا ثقافّية ولي�س ثقافة �إلأور�ق .

و�لّتطّور  و�إلزده���ار  �لّنماء  من  و�ملزيد  �خل��ري  �هلل  ن�شاأل 

له يف ر�شم  لتحقيق ما ت�شبو  �ملّتحدة  �لعربّية  �إلإمار�ت  لدولة 

�مل�شتقبل �ملبدع �ملتطّور �لذي تر�شمه لهم قيادة �لّدولة �ملتمّثلة 

ل�شاحب �ل�شمو �ل�ّشيخ حمّمد بن ز�يد �آل نهّيان رئي�س �لّدولة - 

حفظه �هلل - ون�شاأله �هلل �ملزيد من �لّتطّور �لّثقايّف لل�ّشارقة وفق 

توجيهات �شمّو �ل�ّشيخ �لّدكتور �شلطان بن حمّمد �لقا�شمّي ع�شو 

�ملجل�س �إلأعلى لالحّتاد حاكم �ل�ّشارقة - حفظه �هلل ورعاه - 

�أمام  �شنكون  باأّننا  و�أعتقد ختامًا   ، و��شع  ثقايّف عاملّي  إلنت�شار 

ح �إلإعالن عن  مفاجاأة مدوّية يف �مل�شتوى �لّثقايّف �لعاملّي ، وُيرجَّ

تلك �ملفاجاأة قريبًا - وفق ما �أر�ه - و�شتكون عالمة فارقة يف 

تاريخ �لّثقافة �لعاملّي . 
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مكونات الشاي الكيميائية
تدخل يف تركيب �ل�شاي �ملكونات �إلآتية :

- ماء: 75 � 77.5

- مو�د عف�شية: 2�4

- كافيني: 1�4.8

- زيوت عطرية: 0.02

- بروتني 12�20

- كاربوهيدر�ت: 3�4

- عنا�شر معدنية: 4�5 % من �لوزن �جلاف )منها �إلأملنيوم 

و�لنحا�س  و�لزنك  و�لكربيت  و�لفو�شفور  و�ملغنزيوم  و�ملنغنيز 

جمموعة  وفيتامينات:  وخمائر  و�لبوتا�شيوم(  و�لكال�شيوم 

B6,B2,B1 )نحو 600ملغ(، وC  وPP وغريها.

نبتة  اأوراق  نقع  طريق  عن  ال�سائع  ال�ساي  م�سروب  ينتج 

الكاميليا ال�سينية 

�إلأبي�س،  وهي:  �ل�شاي،  �أنو�ع  جميع  وتعود  �ل�شاخن،  �ملاء  يف   

�لتنني  �شاي  �أو  �ل�شيني  و�إلأولونغ  و�إلأ�شود،  و�إلأخ�شر،  �إلأ�شفر، 

�إلأ�شود، و�ل�شاي �لذي ُيدعى ب� Puerh tea �إىل هذه �لنبتة، و�لتي 

تنتج با�شتخد�م طرق خمتلفة، وتتفاوت فيما بينها بوقت �لتخمري، 

وطريقة �ملعاجلة، وُيعّد �ل�شاي ثاين �أكرث �مل�شروبات ��شتهالكًا حول 

�إلأ�شود  �ل�شاي  �خل�شو�س  وجه  وعلى  مبا�شرًة،  �ملاء  بعد  �لعامل 

�إلأولونغ  �إلأخ�شر، و�شاي  �ل�شاي  يتبعه  ثّم  تناوإًل، ومن  �إلأكرث  فهو 

�ل�شيني �أو �شاي �لتنني �إلأ�شود، و�أخريً� �ل�شاي �إلأبي�س. 

فوائد الشاي
إلحتو�ئه  تعود  عديدة  �شحّية  فو�ئد  على  �ل�شاي  يحتوي 

�إلأن�شطة  من  �لكثري  ُتعزز  �لتي  �لبوليفينوإلت  مركبات  على 

�أنو�ع  إلختالف  �إلأ�شباب  �أحد  ويرجع  �جل�شم،  يف  �لبيولوجّية 

تتعر�س  �لتي  �إلأك�شدة  �إىل �ختالف مر�حل  بع�شه  �ل�شاي عن 

�ل�شاي  فو�ئد  وجود  �شاع  وقد  ح�شادها  بعد  �ل�شاي  �أور�ق  لها 

للعني، كالتخفيف من �لتهاب �لعني، و�لعني �حلمر�ء.

محتويات الشاي من العناصر الغذائية
كيميائّي،  مركب   2000 عن  يزيد  ما  على  �ل�شاي  يحتوي 

مثل؛  و�إلأ���ش��ب��اغ،  كالفالفونويد�ت،  �لفينوإلت  �أهمها؛  وم��ن 

�لثيوفيلني،  �لقلوّيات، مثل؛  و�أ�شباه  و�لكلوروفيل،  �لكاروتينات، 

و�ل��ث��ي��وب��روم��ني، و�ل��ل��ي��غ��ن��ان، و�ل��ك��رب��وه��ي��در�ت، و�ل��ده��ون، 

�لثيانني  �أن��و�ع  �أحد  مثل؛  �إلأمينّية،  و�إلأحما�س  و�لربوتينات، 
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مهاب  مرهف التركماني

الشاي 



ج،  فيتامني  مثل؛  و�لفيتامينات،   ،L-theanine ب�  �مل��ع��روف 

�أي�شًا على �لعديد من  B2. كما يحتوي  وفيتامني ه�، وفيتامني 

�ملعادن �لغذ�ئّية و�لعنا�شر �ل�شحيحة ، مثل؛ عن�شر �لفلور�يد 

كانت  ُكلّما  فيها  تركيزه  يزد�د  و�لذي  �ل�شاي  �أور�ق  �ملتوفر يف 

قدمية �أكرث، وُتعّد جميع �أور�ق �ل�شاي م�شدرً� طبيعيًا للكافيني 

ما مل يتم �إز�لته خالل طرق �ملعاجلة، ولكنها تختلف فيما بينها 

برتكيزه، حيث �إّنه يتاأثر بكمّية �ملاء �مل�شافة لل�شاي �أثناء عملية 

 يف 
ً
ُمعباأ �ل�شاي  و�إذ� كان  �لعملية،  �لتخمري، وكذلك وقت هذه 

�أكيا�س تغليف �أم إل. 

1 - الوقاية من أمراض القلب:

�أن يحمي من  �إلأ�شود ميكن  �ل�شاي  �أن  �إلأبحاث  �أظهرت   •
�أمر��س �لقلب و�إلأوعية �لدموية.

• �ل�شاي يح�شن من تدفق �لدم يف �ل�شر�يني، مما يقلل من 
خطر �جللطات. كما �إن �ل�شاي غني باملو�د �مل�شادة لالأك�شدة 

فهو   ، �لتاجي  �ل�شريان  �أمر��س  من  �لوقاية  يف  ت�شاعد  �لتي 

كاميبفريول  كري�شيتني،  �لفالفونويد،  مركبات  على  يحتوي 

ومريي�شتني، وكلها ترتبط بانخفا�س خماطر �إلإ�شابة باأزمات 

قلبية قاتلة.

• ي�شاعد �شرب �ل�شاي �أي�شًا على خف�س �شغط �لدم وت�شلب 

�ل�شر�يني، وبالتايل حت�شني �شحة �لقلب و�إلأوعية �لدموية.

2 - الوقاية من السرطان:

على  ت�شاعد  �ل�شاي  يف  �ملوجودة  �إلأك�شدة  م�شاد�ت   •

�ل�شليمة.  �خلاليا  تلف  ت�شبب  �لتي  �حلرة  �جلزيئات  مكافحة 

�إلأمر��س  يف  �لت�شبب  عن  �مل�شوؤولة  هي  �حل��رة  �جل��ذور  ه��ذه 

�ملزمنة مثل �ل�شرطان.

وقد ربطت �لدر��شات ��شتهالك �ل�شاي مع �نخفا�س   •

خطر �إلإ�شابة بعدة �أنو�ع من �ل�شرطان.

ا على منع �شرطان �لثدي  ميكن �أن ي�شاعد �ل�شاي �أي�شً  •

و�لربو�شتات و�شرطان �ملعدة.

وميكن لل�شاي �إلأ�شود �أي�شًا �أن يقلل من خطر �إلإ�شابة   •

�إلأور�م  وت�شكيل  منو  مينع  �إلأ�شود  �ل�شاي  إلأن  �لفم؛  ب�شرطان 

�خلبيثة.

3 - الوقاية من تسوس األسنان:

وتقليل  �إلأ�شنان  تقوية  يف  ي�شاعد  بانتظام  �ل�شاي  �شرب   •
خماطر ت�شو�س �إلأ�شنان.

• يحتوي �ل�شاي على �لفلوريد وهو عن�شر �أ�شا�شي ل�شحة 
�إلأ�شنان.
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• وعالوة على ذلك، يحتوي �ل�شاي �أي�شًا على �ملو�د �مل�شادة 

للتاأك�شد �لتي حتارب �لبكترييا و�أمر��س �للثة.

• وميكن �إل�شتفادة منه بو�شع كمية كافية من �ل�شاي على 

دقائق،  خم�س  ملدة  تامة  بخفة  �لفرك  مع  �ملت�شررة،  �إلأ�شنان 

وتركه ملدة ربع �شاعة تقريبًا ثّم غ�شل �إلأ�شنان.

4 - ترطيب الجسم:
�لكافيني،  م��ادة  على  يحتوي  �ل�شاي  �أن  من  �لرغم  على   •

لكنها لي�شت عالية �لرتكيز مبا يكفي لي�شبب �جلفاف.

�لقهوة  عن  �لكافيني  من  �أق��ل  كمية  على  �ل�شاي  يحتوي   •

لذلك فهو يوفر م�شدرً� للمياه ذ�ت �ملذ�ق لرتطيب �جل�شم.

�أف�شل  يوميًا ل�شحة  باأنو�عه  �ل�شاي  تناول  �حر�شي على   •

وحيوية .

5 - المساعدة في فقدان الوزن:
• إل يحتوي �ل�شاي �إلأ�شود على �لدهون و�ل�شعر�ت �حلر�رية 

يف  و�ل��ده��ون  �ل���وزن  تخفيف  يف  ي�شاعد  ولكن  و�ل�����ش��ودي��وم، 

�جل�شم.

• فمن �لعقبات �لرئي�شية يف �أي خطة لفقد�ن �لوزن تباطوؤ 

عملية �لتمثيل �لغذ�ئي �أو �إلأي�س.

�أن  ميكن  �حلليب  �أو  �ل�شكر  �إ�شافة  دون  �ل�شاي  �شرب   •

وبالتايل  �لغذ�ئي يف �جل�شم،  �لتمثيل  تعزيز عملية  ي�شاعد يف 

تعزيز عملية حرق �لدهون.

• �شرب 7-5 �أكو�ب من �ل�شاي يوميًا ميكن �أن ي�شاعد على 

حرق 80-70 �شعرة حر�رية.

 6 - تعزيز الجهاز المناعي:
�إلأمريكية  �لوطنية  �إلأكادميية  بها  قامت  لدر��شة  وفقًا   •

للعلوم فاإن �خلاليا �ملناعية ملن ي�شربون �ل�شاي ت�شتجيب خم�س 

مر�ت �أ�شرع من �أولئك �لذين ي�شربون �لقهوة.

من  عالية  برتكيز�ت  حممل  باإلأخ�س  �إلأخ�شر  �ل�شاي   •

�جلهاز  �آلية  تعزيز  يف  ت�شاعد  �لتي  للتاأك�شد  �مل�شادة  �مل��و�د 

�ملناعي للج�شم.

• وهذ� يحمي �جل�شم �شد جمموعة و��شعة من �لفريو�شات، 
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و�إلأمر��س �مليكروبية و�جلرثومية وغريها.

وفيما ياأتي ذكر بع�س التف�سيالت إلأنواع ال�ساي املختلفة:

الفوائد العامة للشاي األحمر
�أور�ق �ل�شاي بعد  ُي�شنع �ل�شاي �إلأحمر من خالل جتفيف 

نكهًة  �ل�شاي  ُيعطي  مما  للتخمري  تعري�شها  ثّم  ومن  قطفها، 

�أقوى، ولونًا د�كنًا �أكرث، ويحتوي هذ� �ل�شاي على �أكرث كمية من 

نظًر�  �إلأحمر  �ل�شاي  يف  �لفو�ئد  من  �لعديد  وتتوفر  �لكافيني، 

إلحتو�ئه على �لعديد من �لعنا�شر �لغذ�ئية �ملهمة كما يحتوي 

على �لعديد من م�شاد�ت �إلأك�شدة، مثل؛ �لتياروبجني و�حلم�س 

�إلأمينّي �لثيانني، و�لثيافالفني �لذي ُيعُدّ �أبرز �ملركبات �ملتوفرة 

�لبوليفينوإلت �لتي  ُي�شّكل جمموعة من  يف �ل�شاي �إلأحمر وهو 

بن�شبة  عليه  ويحتوي  �إلأك�شدة،  لعملّيات  تعّر�شه  خالل  تتكّون 

ترت�وح بني 3 �إىل 6 % من �لبوليفينوإلت �إلإجمالية يف �ل�شاي 

وميكن لهذه �مل�شاد�ت لالأك�شدة وغريها من �ملركبات �ملتوفرة 

وخطر  �جل�شم،  يف  �إللتهابات  تقلل  �أن  �إلأح��م��ر  �ل�شاي  يف 

�إلإ�شابة باإلأمر��س �ملزمنة، كما تزيد �لبوليفينوإلت �أي�شًا من 

عملية حتلل �لّدهون، وتخف�س تر�كم �لدهون من خالل �حلّد 

من منو �خلاليا �لّدهنّية

الفوائد العامة للشاي األخضر
ُيعّد �ل�شاي �إلأخ�شر من �أور�ق نبتة �لكاميليا �ل�شينية غري 

�ملوؤك�شدة، و�إلأكرث ن�شجًا مقارنة مع �أور�ق �ل�شاي �إلأبي�س، وقد 

ُتذّبل هذه �إلأور�ق قبل تعري�شها للتبخري ُثّم ُتلف وجتفف .من 

فو�ئد �ل�شاي �إلأخ�شر للكر�س و�لرجيم �أّنه يحتوي على �لعديد 

حيث  �لكاتي�شني؛  فيه  وفرة  و�أكرثها  �إلأك�شدة،  م�شاد�ت  من 

�إّنها تفوق باقي �أنو�ع �ل�شاي �إلأخرى مبا ن�شبته 30 �إىل 42 %، 

Epigallocatechin gallate، ويف �حلقيقة  �ل�  وبخا�شة مركب 

ُيعّد �ل�شاي �إلأخ�شر �أكرث فائدة من ناحية حمتو�ه من م�شاد�ت 

�إلأك�شدة مقارنًة مع �ل�شاي �إلأحمر، كما ميتلك خ�شائ�س تقلل 

م�شدرً�  �أي�شًا  ُيعّد  بال�شرطان.  �إلإ�شابة  وخطر  �إللتهابات، 

ب،  وفتامينات  ج،  وفيتامني  ه�،  فيتامني  مثل؛  للفيتامينات، 

�إ�شافة �إىل �أهم �أنو�ع �إلأ�شباغ �لتي متنح �ل�شاي �إلأخ�شر جودة 

�أعلى، مثل؛ �لكلوروفيل، و�لكاروتينات. 

خف�س خطر �إلإ�شابة مبجموعة من �أنو�ع �ل�شرطانات   •

مثل �شرطان �ملثانة و�لثدي.

تعزيز �شحة �لقلب.  •

خف�س م�شتويات �لكولي�شرتول �ملرتفعة.  •

خف�س خطر �إلإ�شابة بال�شكتة �لدماغية.  •

�حلماية من �إلإ�شابة بال�شكري من �لنوع �لثاين.  •

�مل�شاعدة يف عملية فقد�ن �لوزن.  •

�لتقليل من خطر �إلإ�شابة بالتهابات �جللد.  •

حماية �لذ�كرة وخف�س خطر �إلإ�شابة بالزهامير.  •

هل الشاي األخضر مضر للحامل؟ 
إلحتو�ئِه  وذلك  للحامل،  �إلأخ�شر  �ل�شاي  ��شتخد�م  ميكن 

على كمّيٍة قليلٍة من �لكافيني مقارنًة مع �ل�شاي �إلأحمر، حيث 

يحتوي �لكوب �لو�حد �أو ما ُيعادل قر�بة �ل� 227 مليليرتً� على 

تعتمد  �لذي  �لكافيني  45 ميلغر�مًا من  �إىل   20 ما يرت�وح بني 

�مل�شتخدمة  �ل�شاي  �لتخمري، وكمّية  �ل�شاي على مدة  كميته يف 

يف �إعد�ده. 

• الفوائد العامة للشاي األبيض
��شتهر �ل�شاي �إلأبي�س يف �لعقد �ملا�شي، وهو ُيعّد �أكرث �أنو�ع 

�لثمن،  باهظ  باأنه  وُيعرف  قليلة،  بكمّيات  وُينتج  ُندرًة،  �ل�شاي 

غري  و�أور�ق��ه��ا  �ل�شاي  نبتة  من  �ملغلقة  �ل��رب�ع��م  من  وُي�شّنع 

�لّنا�شجة، ومن ثّم تتعر�س هذه �إلأور�ق للبخار، وبالتايل تثبيط 

بتجفيفها،  �نتهاء  فيها،  �لبوليفينول   �أك�شيد�ز  �إن��زمي  ن�شاط 

وحتتفظ هذه �إلأور�ق بكمّية كبرية من مادة �لكاتي�شني لكونها 

�إىل  �لدر��شات  من  �لعديد  �أ���ش��ارت  للتاأك�شد.  تعر�شًا  �إلأق��ل 

�لتاأثري �ملفيد لهذ� �ل�شاي يف �لعملّيات �لبيولوجّية �لتي تعّر�شت 

منو  من  يقلل  قد  �إّن��ه  كما   ، �لتاأك�شدي  �إلإجهاد  ب�شبب  للتغيري 

مع  مقارنًة  �أكرب  ب�شكٍل  و�لفطرّيات  و�لفريو�شات،  �لبكترييا، 

باقي �أنو�ع �ل�شاي . 

يحتوي �ل�شاي �إلأبي�س على مادة �لكافيني بكمّيات �أكرب من 

يف  �أكرب  بكمّيات  موجودة  لكّنها  �إلأخ�شر،  �ل�شاي  يف  �ملتوفرة 

�إلأور�ق  �ملوجودة يف  تلك  �أكرث من  و�إلأور�ق �جلديدة  �لرب�عم 

على  �إلأبي�س  �ل�شاي  يحتوي  إل  وباملقابل  �لقدمية،  و�لرب�عم 

مركب �لعف�س �أو �لتانني كاملتوفر يف �ل�شاي �إلأحمر. 

غني مب�شاد�ت �إلأك�شدة �ملهمة جل�شم �إلإن�شان.  •

�إ�شابته  خطر  م��ن  ويقلل  �لقلب  �شحة  م��ن  ي��ع��زز   •

باإلأمر��س �ملختلفة.

من �شاأنه �أن ي�شاعد يف عملية فقد�ن �لوزن.  •
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ي�شاعد يف حماية �إلأ�شنان من �لت�شو�س و�ل�شرر �لناجت   •

عن تر�كم �لبكترييا �ل�شارة يف �لفم.

يقلل من خطر �إلإ�شابة باأنو�ع خمتلفة من �ل�شرطان.  •

يقلل من م�شكلة مقاومة �إلأن�شولني يف �جل�شم.  •

يعزز �شحة �لعظام ويحميها من �إلإ�شابة باله�شا�شة.  •

مفيد للب�شرة.  •

الفوائد العامة للشاي الصيني
�إلأخ�شر  �ل�����ش��اي  ع��ن  �إلأ���ش��ود  �ل�شيني  �ل�����ش��اي  يختلف 

�إلأخ�شر  �ل�شاي  �إّن  حيث  �لتاأك�شد؛  حيث  من  �إلأحمر  و�ل�شاي 

إل يتعّر�س للتاأك�شد لفرتة طويلة على عك�س �ل�شاي �إلأحمر، �أّما 

ويحتوي  جزئي،  ب�شكل  يتاأك�شد  فاإّنه  �إلأ�شود  �ل�شيني  �ل�شاي 

�ل�شاي �إلأ�شود �ل�شيني على �لعديد من �لفيتامينات، و�ملعادن 

�أهمها؛  ومن  للج�شم،  �ملفيدة  �إلأك�شدة  وم�شاد�ت  �لغذ�ئّية، 

و�لتياروبجني،  و�لثيافالفني،   ،Epigallocatechin gallate �ل� 

�إل�شرتخاء  �شعور  منح  عن  �مل�شوؤول  �إلأمينّي  �لثيانني  وحم�س 

مادة  على  �أي�شًا  يحتوي  كما  �ل�شاي،  ��شتهالك  ُي�شببه  �ل��ذي 

�لكافيني بكمّية م�شابهة لتلك �ملوجودة يف �ل�شاي �إلأخ�شر

�ملختلفة،  �ل�شاي  �أن��و�ع  من  �إلأع�شاب  �شاي  ي�شنف   -

ويتكون من جمموعة خمتلفة من �إلأع�شاب و�ملاء 

�ل�شاخن.

- �شاي �إلأع�شاب يحتوي على م�شتويات �أقل من م�شاد�ت 

�إلأك�شدة مقارنة باأنو�ع �ل�شاي �ملذكورة �شابًقا

- من �ملمكن حت�شري �شاي �إلأع�شاب من و�حد �أو �أكرث 

من هذه �لنباتات:

1. �شاي �لبابوجن: و�لذي ي�شاعد يف �حلماية من 

ويهدئ  �ل�شكري  مب�شاعفات  �إلإ�شابة 

�إلأع�شاب وي�شاعد على �لنوم.

على  يعمل  بانتظام  تناوله  �لكركديه:  �شاي   .2

خف�س م�شتويات �شغط �لدم �ملرتفعة!

3. �ل�شاي �إلأحمر )�شاي �لرويبو�س(: يعمل على 

خف�س خطر �إلإ�شابة باأنو�ع خمتلفة من 

�ل�شرطان.

أضرار الشاي
 �أ�شر�ر �شرب �ل�شاي بكميات كبرية . يف ما ياأتي ذكر بع�س 

�إلأ�شر�ر �لتي قد تنتج ب�شبب كرثة �شرب �ل�شاي:

التقليل من امتصاص الحديد
ُيعّد �ل�شاي من �مل�شادر �لغنّية مبركب �لعف�س �أو �لتانني، 

�لذي يرتبط مع عن�شر �حلديد �ملوجود يف �إلأطعمة، مّما قد 

يقلل من �مت�شا�شه يف �جلهاز �له�شمّي.

زيادة الشعور بالقلق والتوتر وقلة النوم
ميكن �أن ت�شبب زيادة ��شتهالك مادة �لكافيني �ملوجودة يف 

�ل�شاي عن �حلّد �لطبيعّي �ل�شعور بالتوتر وقلة �لّنوم؛ حيث �إّنها 

ويف  �لّنوم،  قلة  ُي�شبب  مما  �مليالتونني  هرمون  �إنتاج  من  تقلل 

حال مالحظة هذه �إلأعر��س فاإّنه يجب تقليل �شرب �ل�شاي، �أو 

��شتهالك بد�ئل لل�شاي خالية من �لكافيني.

الغثيان والدوار والصداع
بع�س  لدى  �له�شمي  �جلهاز  �أن�شجة  يف  �لتهيج  يحدث  قد 

�إلأ�شخا�س �لذين يعانون من �حل�شا�شية بعد ��شتهالكهم لكوب 

�إىل كوبني من �ل�شاي ب�شبب حمتو�ه من مادة �لعف�س �أو �لتانني، 

�أعر��س �لغثيان، و�إلآإلم يف �ملعدة، كما  ُي�شبب ظهور  وهذ� ما 

�إّن تناول �ل�شاي بكمّيات كبرية وب�شكل م�شتمر ُي�شبب �ل�شد�ع 

�ملزمن، وقد ت�شبب �لكمّيات �لكبرية منه �أي�شًا �ل�شعور بالدو�ر؛ 

ولكن هذ� �لَعَر�س �جلانبّي ُيعّد نادر �حلدوث، ويحدث فقط يف 

حال ��شتهالك �ل�شاي بكمية ترت�وح بني 6 �إىل 12 كوبًا، �أي ما 

ُيعادل 1.4 �إىل 2.8 لرت.

أضرار شرب الشاي على الريق
إل توجد در��شات تبنّي �أ�شر�ر �شرب �ل�شاي على �لريق �إإل �أّن 

تناول م�شتخل�شات �ل�شاي �إلأخ�شر و�ملركزة على معدة فارغة 

يوؤدي �إىل حدوث �أ�شر�ر تزيد عن تلك �لتي ُي�شببها تناوله بعد 

 Drug �إلأكل وذلك بح�شب ما ذكرته مر�جعة ن�شرت يف جملة 

Safety عام 2008.

أضرار شرب الشاي بعد األكل مباشرة
تقليل  مبا�شرة  بعده  �أو  �لطعام  مع  �ل�شاي  ��شتهالك  ُي�شبب 

�أكل  من  �شاعة  بعد  �شربه  لكّن  �لهيمي،  غري  �حلديد  �مت�شا�س 

�ملقد�ر،  بنف�س  �حلديد  �مت�شا�س  من  يقلل  إل  �إلأق��ل  على  �لطعام 

جملة  يف  نتائجها  ُن�شرت  �شغريٌة  در��شٌة  ذكرته  ما  بح�شب  وذلك 

The American journal of clinical nutrition عام 2017، وبالتايل 

فاإّن وقت ��شتهالك �شرب �ل�شاي ُيعُدّ مهمًا للمحافظة على م�شتويات 

�حلديد، وبخا�شة من ِقبل �لذين يعانون من نق�س �حلديد
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أسئلة شائعة حول الشاي :
ما فوائد الشاي بالنعناع  ?

�ل�شاي،  �إىل  �لنعناع  �إ�شافة  �إلأ�شخا�س  من  �لعديد  �عتاد 

للنعناع  �أّن  �إإل  �إ�شافته،  فو�ئد  تبنّي  در����ش��ات  توجد  إل  ولكن 

�لتخفيف  �لفو�ئد، مثل؛  �لعديد من  ب�شكل عام  �لنعناع  ومغلي 

�إلأمعاء  �لتي حتدث يف  و�لت�شنجات  �له�شم،  ع�شر  من حاإلت 

�لغليظة، وتقليل �إلأعر��س �لتي تتبع �إجر�ء �لعمليات �جلر�حّية، 

مثل؛ �لغثيان، و�لقيء، وتقليل �ل�شد�ع وغريها من �إلأعر��س

ما فوائد الشاي بالنعناع للرجال ?
إل توجد معلومات حول فو�ئد �ل�شاي بالنعناع ب�شكٍل خا�ّس 

للرجال، ولكن بالن�شبة لل�شاي فكما ذكرنا �شابقًا فاإّنه يقلل من 

خطر �إلإ�شابة ب�شرطان �لربو�شتاتا عند �لرجال، و�لعديد من 

�لفو�ئد �لتي مت ذكرها �أعاله

هل الشاي مفيد لألطفال ?
باإلإ�شهال عند  �إلإ�شابة  يقلل من خطر  �ل�شاي قد  �أّن  تبني 

�إلأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني �شنتني �إىل 12 عامًا، وذلك 

Evidence-Based Comple-  بح�شب در��شة ن�شرت يف جملة

mentary and Alternative Medicine عام 2017 لكن ما تز�ل 

هناك حاجة إلإجر�ء �ملزيد من �لدر��شات إلإثبات هذه �لنتائج 

ُي�شبب تفاقم حالة  ولكّن ��شتهالكه باملقابل بكميات كبرية قد 

وذلك  �إلأحمر  �ل�شاي  وخ�شو�شًا  به  �مل�شابني  لدى  �إلإ�شهال 

ب�شبب حمتو�ه �لعايل من �لكافيني

نوع  �أّي  مكونات  قائمة  حمتويات  قر�ءة  يجب  عام  وب�شكل 

�أنو�ع �ل�شاي  �أو �شر�ب قبل �إعطائه لالأطفال وخ�شو�شًا  طعام 

�إلأحمر،  �ل�شاي  مثل؛  �لكافيني،  على  �حتو�ئها  ب�شبب  وذل��ك 

و�ل�شاي �إلأخ�شر.

. فقد يزيد �لكافيني �ملتوفر يف �ل�شاي من �مل�شاكل �ل�شحّية 

للمو�د  يفتقر  �لذي  �ملُتبع  �لغذ�ئي  �لنظام  �شوء  مثل:  لديهم، 

عك�س  فعلى  �ل���وزن؛  وزي���ادة  �ل�شحية،  و�إلأط��ع��م��ة  �لغذ�ئية 

�لبالغني �لذين مُيكنهم تناول �مل�شروبات �خلالية من �ل�شعر�ت 

�ملُحالة  �مل�شروبات  يف�شلون  �إلأطفال  فاإّن  �ل�شكر،  �إ�شافة  دون 

و�لتي حتتوي على كميات كبرية من �ل�شكر، كما تبني �أّن 90 % 

من طالب �ملد�ر�س �لذين هم يف �ملرحلة �إلإعد�دّية و�لثانوّية، 

إل يح�شلون على ق�شٍط كاٍف من �شاعات �لّنوم �ملو�شى بها، �أي 

�ملتو�شط وذلك بح�شب ما  8 �شاعات يف  �أقل من  ينامون  �أّنهم 

Neuroscience & Biobe- جملة يف  ن�شرت  مر�جعة   ذكرته 

havioral Reviews عام 2009. �إ�شافة �إىل �أّن �ل�شاي يحتوي 

�حلديد  مع  ترتبط  و�لتي  و�لتانني،  �إلأك�شاإلت  مركبات  على 

وبخا�شة �حلديد غري �لهيمي �ملتوفر يف �إلأطعمة �لنباتّية، مثل: 

و�ملك�شر�ت،  �للون،  د�كنة  �لورقّية  و�خل�شر�و�ت  �لبازيالء، 

و�لفا�شولياء وتقلل من �مت�شا�شه.
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Editorial
New Year

As the New Year approaches, it is good to review 

and reflect on the previous year while planning for 

the New Year as well. It is motivating to reflect on 

the accomplishments of the previous year, review the 

challenges and outcomes, and prepare for a year to 

come with a new set of goals. In order to stimulate 

outstanding work and achieve highest quality out-

comes in several fields such as functional, human, 

economic, social and cultural.

The greatness of nations and the power of their 

influence comes from the determination of their 

leadership, here in our country, the efforts and con-

structive endeavors of the Wise Leadership transcend 

borders, preparing for a future in which the world is 

more interdependent and open for the good of all its 

peoples, and its strategic vision enjoys global consen-

sus and full confidence in its feasibility and the impor-

tance of its objectives. We, the people of the United 

Arab Emirates, believe in this, and our evidence for 

that is the achievements under our Wise Leadership 

that stimulates excellence, encourages innovation, 

and stresses on every occasion the need to be at the 

forefront. Every year that has passed has been full 

of new achievements, development, progress, and 

prosperity.

We extend our sincere greetings and appreciation 

to our Wise Leadership, and the people of the UAE, 

who set an example to follow in loyalty, achievement, 

giving and redemption.

Munther Mohammed bin Shakar 

Municipality 
Magazine 

A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Issue No. 548 - 46nd Year Jumada II - 1444 -January 2023

Supervisor
Munther Mohammed bin Shakar

Director-General

Editor-in-Chief
Ahmed Abdulhadi Al Ahmed

Editors
Jawaher Sultan Al Suwaidi

Alya Abdulaziz Al Zaabi

Raayed Abdul Aziz Hilal
Abdulaziz Karam

Designer
Louay Ahmed Kahlah

Mouza Al Suwaidi

Copyeditors & Archivists
Khulood Rashid Al Mazrooei

Amani Saeed Al Nuaimi
Ruqayya Ali Al Shehhi

Photographer
  Sagar

Translator
Amna Ali Al Mahya

1
m u n r a k a e

Cover page designed by
Wissam Mohammed - @ wessammhmdb



His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has sent 

a message of congratulations to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain on the occasion of the King-

dom's National Day.

In his message, His Highness Sheikh Saud said: "Sincere congratulations and best wishes for the continuation of 

the path of prosperity and excellence to my brother, His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, and the people of 

the brotherly Kingdom of Bahrain, on the occasion of the Kingdom's 51st National Day. Our fraternal relations are 

strong, and our bilateral ties are firm, derived from our common history. Our visions and aspirations unite us to create 

a prosperous future for our two countries.”

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, also dispatched 

similar messages to the Bahraini King on the occasion.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, sent con-

gratulatory cable to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain, on the 23rd Anniversary of His Accession 

to the Throne.

His Highness Sheikh Mohamed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, sent a similar cable 

to His Majesty Kind Hamad bin Isa Al Khalifa. 

RAK Ruler congratulates King of Bahrain on National Day

Ras Al Khaimah Ruler congratulates King of Bahrain on 
Accession to Throne 
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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 Emir of Qatar, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, on the occasion 

of his country's National Day. 

In his message, His Highness Sheikh Saud said: "I congratulate my brother, H.H. Sheikh Tamim bin Hamad Al 

Thani, and the people of the brotherly State of Qatar, on the occasion of the National Day. Our brotherly relations 

are strong, based on the deep-rooted historical ties between the two countries and the two brotherly people.  I wish 

the State of Qatar to continue the path of development and growth, asking Almighty to grant it security, stability 

and prosperity.”

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, dispatched a 

similar message to the Emir of Qatar.

RAK Ruler congratulates Emir of Qatar on National Day
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Ras Al Khaimah Ruler receives Ruler of Fujairah

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-

preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 

received at his Majlis in Jebel Jais, His Highness Sheikh 

Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Supreme Council 

Member and Ruler of Fujairah.

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

Crown Prince of Ras Al Khaimah, and H.H. Sheikh Mo-

hammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Crown 

Prince of Fujairah. were present during the meeting.

Their Highnesses exchanged cordial talk and ad-

dressed a number of issues of interest to the UAE citi-

zens in support of the developmental and cultural drive 

witnessed by the UAE under the Wise Leadership of 

His Highness President Sheikh Mohamed bin Zayed Al 

Nahyan.

The meeting was attended by a number of sheikhs 

and senior officials.
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On behalf of 

President His High-

ness Sheikh Mo-

hamed bin Zayed Al 

Nahyan, His High-

ness Sheikh Saud 

bin Saqr Al Qasimi, 

Supreme Council 

Member and Ruler 

of Ras Al Khaimah, 

lead the UAE’s dele-

gation participating 

in the second Bagh-

dad Conference for 

Cooperation and 

Partnership, which 

RAK Ruler lead UAE delegation at 2nd Baghdad 
Conference for Cooperation and Partnership in Jordan

5m u n r a k a e

N
ew

s

 Issue No. 548 - 2023 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



was taking place 

in Jordan.

His Highness 

Sheikh Saud was 

a c c o m p a n i e d 

by a delegation 

that includes 

His Excellency 

Dr. Anwar Gar-

gash, Diplomatic 

Adviser to the 

UAE President; 

His Excellency 

Humaid Obaid 

Khalifa Abu 

Shabas, Presi-

dent of the Su-

preme Audit Institution; and His Ex-

cellency Khalifa Shaheen Al Marar, 

Minister of State.

The conference was inaugurated 

by His Majesty King Abdullah II bin 

Al Hussein, King of Jordan, at the 

King Hussein bin Talal International 

Convention Center in the Dead Sea 

Region, with the participation of 

leaders of 12 countries, their del-

egations, and representatives of a 

number of regional and internation-

al organizations.

His Majesty King Abdullah II - in 

his opening speech of the second 

session of the Baghdad Conference 

for Cooperation and Partnership - 

emphasized Iraq's pivotal role in the 

region and in converging views to 

enhance regional cooperation. His 

Majesty pointed out that the con-

vening of the conference confirms 

everyone's determination to work 

with the Iraqi Government and peo-

ple for more progress, prosperity 

and integration.

His Majesty considered that the 

6

N
ew

s

m u n r a k a e

 Issue No. 548 - 2023 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



conference represents an oppor-

tunity to build on the outcomes of 

the Baghdad Conference for Coop-

eration and Partnership held dur-

ing the past year, and reaffirms the 

participants' support for Iraq's ef-

forts to continue its path towards 

development and prosperity, and to 

enhance its security, stability and re-

spect for its sovereignty.

For his part, His Excellency Mo-

hammad Shayaa Al Sudani, Prime 

Minister of Iraq said - in his speech 

during the conference - that the idea 

of establishing the Baghdad Confer-

ence stems from Iraq's desire to es-

tablish and strengthen the bases of 

cooperation and partnership with 

neighboring and friendly countries.

His Excellency added: We are 

meeting today in Amman and we 

hope to move towards strengthen-

ing the process of relations between 

our countries in various fields and 

developing their pace in a way that 

contributes to laying the founda-

tions of stability and development 

in the region and opens a wide field 

for avenues of dialogue and discus-

sion to exchange views and deepen 

concepts.

The conference discussed enhanc-

ing cooperation and joint work 

to provide Iraq with the necessary 

support to deal with the various 

challenges it is facing, as well as re-

view regional and global challenges 

across food security, energy and 

healthcare.
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, affirmed the 
UAE’s keenness to sup-
port all efforts to achieve 
security, stability and 
prosperity for Iraq and 
its people, as well as to 
counter foreign interven-
tions in its internal affairs.

His Highness Sheikh 
Saud also stressed that 
Iraq’s stability will rein-
force the region’s secu-
rity. In his statement, 
while heading the Emirati 
delegation participating 
in the Baghdad Confer-
ence for Cooperation and 
Partnership, which was 
held in Jordan, His High-
ness Sheikh Saud said 
that the UAE is continu-
ing to support the efforts 
to promote peace and 
the culture of tolerance, 
moderation and coexist-
ence, as well as combat 
violence, hate and ex-
tremism.

His Highness also affirmed the 
importance of Arab and regional 
cooperation to create a stable re-
gion and prosperous future while 
pointing out the efforts of the Iraqi 
Government to organize the first 
Baghdad Conference for Coopera-
tion and Partnership. Its success is a 
major step in Iraq’s efforts to regain 
its natural role in the Arab region.

The high-level regional and inter-
national participation in the event 
underscores the keenness to sup-
port Iraq through this critical period, 
His Highness added. H.H. Ruler of 
Ras Al Khaimah expressed his hope 
in the success of the conference and 
affirmed the need to capitalize on its 
outcomes, and cooperate with Iraq 
to help it overcome its challenges.

The second edition of the con-
ference offered an opportunity to 

discuss the challenges facing Iraq 
and affecting the region’s stability 
and security, he further added. His 
Highness stressed that dialogue be-
tween the region’s countries of the 
region is the only way to create a 
prosperous future for Iraq and the 
region.

At the end of his statement, His 
Highness Sheikh Saud expressed his 
appreciation to Jordan and France 
for organizing the event.

Saud bin Saqr affirms UAE’s support for stable, 
prosperous Iraq
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Sheikh Eng. Salem bin 
Sultan bin Saqr Al Qasimi, 
Chairman of the Depart-
ment of Civil Aviation in Ras 
Al Khaimah, inaugurated His 
Highness Sheikh Moham-
med bin Saud Al Qasimi 
Heritage Village Festival in 
the Rams Corniche. Organ-
ized by Al Rams Association 
for Folklore and Rowing, co-
inciding with the Emirate's 
celebrations of the UAE 51st 
National Day.

Sheikh Salem bin Sultan 
Al Qasimi toured the corri-
dors of the village, accom-
panied by the Chairman of 
the Board of Directors, 
members of the asso-
ciation’s management 
and a number of offi-
cials, personalities and 
notables of Rams, ex-
pressing his apprecia-
tion for the concerted 
efforts of the Supreme 
Organizing Committee 
of the Festival for their 
achievement of this 
year’s festival, which 
was presented in a new theme, 
reflected new images of our herit-
age’s elements, and was an adden-
dum to it. 

The festival includes a heritage vil-
lage built in the traditional style in a 
way that reflects the nobility of the 
past and the authenticity of the his-
tory of the country. Along with old 
exhibits and heritage, cultural and 
entertainment activities, in addition 
to competitions and prizes present-

ed to the visitors.

Al Ayyala Band from both Al Rams 

and Ras Al Khaimah Folklore Asso-

ciations participated in presenting a 

number of traditional Emirati songs 

and folklore, while Ras Al Khaimah 

Police Military Band participated in 

some musical performances that 

won the admiration of the audi-

ence.

Sheikh Salem bin Sultan Al Qasimi 

praised the support and interest 

of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, and His High-
ness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah, in 
the heritage activities 
that are held in Ras Al 
Khaimah.

Sheikh Salem Al Qasimi stressed 
that the people of the country’s 
desire to preserve heritage through 
the establishment of these vari-
ous heritage events and activities 
is promising, at the same time it is 
evidence of their adherence to their 
ancient heritage amid the waves 
of modernity, and in that they fol-
low the example of the founder of 
the country, Late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan. and his succes-

Inaugural of Mohammed bin Saud Festival in Al Rams 
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In order to develop work systems 
to provide the best services provided 
to customers and always strive to 
facilitate the completion of transac-
tions, a comprehensive investiga-
tion request service has been added 
provided through "My Lands" por-
tal, which enables the customer to 
easily manage his real estate easily 
and conveniently by providing data 

of owned real estate, its locations 
and displaying the data on a spatial 
map.

Through this package, real estate 
and land owners and all individuals 
can apply for a comprehensive in-
vestigation service through the por-
tal by clicking on the land icon and 
start reviewing the service easily and 
with the least number of steps.

My Lands Portal includes a set of 

services that enable the customer to 

complete his services electronically, 

manage real estate, complete the 

procedures for separating, merging 

and sorting plots of land, in addition 

to obtaining building systems issu-

ance services.

Within the framework of the 

continuous efforts of Public 

Health Administration repre-

sented by Food Control Section 

to achieve the strategic goal of 

the Ras Al Khaimah Municipal-

ity Department in preserving 

public health and safety, and 

in order to enforce Local Law 

No. 1 of 2020 regarding Reg-

ulating the Accreditation of 

Training Centers, Trainers and 

Food Safety Officials, the efforts of 

the work team in the Section con-

tinue in cooperation with partners 

from Food Establishments Officials, 

Accredited Training Companies 
and the Exam Center at the Ameri-
can University in implementing the 
project implementation plans to 
achieve long and short term goals, 

these efforts culminated in com-
pleting and approving the training 
of 3486 trainees during the period 
from the beginning of 2021 to De-
cember 2022, which is the period in 

Ras Al Khaimah Municipality and eGovernment 
Authority add a Comprehensive Investigation Service 

RAK Food Safety Incharge Program (RAK-FSI)

sor, His Highness President Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 
It is also evidence that the original 
heritage will remain alive and live in 
our minds and hearts, and it is one 
of the elements of our past towards 
progress in all fields. 

For his part, Mr. Mohammad 
Ibrahim Kassin, Chairman of the 
Supreme Organizing Committee of 
the Festival, praised the interest of 
the Emirate in general and the in-
terest and support of His Highness 

Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi and 
His Highness Sheikh Mohammad 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, whose 
interest is unparalleled in holding 
events and heritage activities and 
participating in public events and 
celebrations in the way that It ex-
presses love and devotion to the 
country and reviving parties.

Mr. Mohammed Kassin also in-
dicated that the public will have 
a date with a variety of different 
activities that embody the Emirati 

folklore and heritage, consisting of 

many pillars, in which various folk 

arts and heritage works are present-

ed that highlight the folklore en-

joyed by the country in general and 

the Emirate in particular. In addition 

to handicrafts, arts, folk games, and 

the public market in the village, in 

addition to the commercial consum-

er exhibition that includes various 

goods and exhibits with the partici-

pation of local small entrepreneurs.
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which the implementation began. 
This project plays a major role in 
enhancing workers' awareness of 
the importance of food safety in the 
Emirate of Ras Al Khaimah, and this 
contributes to creating a healthy cli-
mate of sound food practices in the 
food establishment and promoting 
a culture of food safety as a result 
of increasing workers' awareness 
of it and their eagerness to imple-
ment what they were trained on 
the ground. This was noticed by the 
decrease in wrong health practices 
related to food handling in general. 
The project also aims to achieve one 
of its strategic goals by providing 
workers in food establishments with 
the necessary knowledge to raise 
the level of food safety and work to 
bring about radical changes in the 
behavior of food handlers so that 
adherence to food health and safety 
standards and quality requirements 
is a daily behavior and a lifestyle. 

The stages of launching the pro-
ject were in line with the approved 

work plan, as it included the signing 
of a strategic partnership agreement 
with the American University of Ras 
Al Khaimah by adopting it as an ex-
clusive examination center through 
which all trainees on food safety 
programs are subject to the exam 
after receiving specialized training 
courses. Licensed and authorized 
private sector companies have also 
been accredited to provide train-
ing activities. Their accreditation 
process included; accreditation of 
trainers in these centers in addition 
to training materials and accredita-
tion of facilities providing the same 
training service, including halls and 
facilities.

The training project was designed 
to target food handlers in general, 
with the allocation of a separate 
program for the category of food 
establishment supervisors, which 
was named the Food Safety Officer 
Program. It focuses on advanced 
and specialized programs in the 
field of food safety. At this stage, 
it targets high-risk establishments 

such as hotels, factories, catering 
establishments, hypermarkets, and 
drinking water desalination plants. 
Other phases will follow, including 
the implementation of programs in 
all food establishments during the 
implementation phases of the pro-
ject plan in the coming years.

Work has also been done to 
adopt training materials that take 
into account all components of the 
food handling sector, by adopting 
the provision of training programs 
in different languages (such as Ara-
bic / English / Urdu ... and others). 
Indeed, a mock training system that 
relies on images has been adopted 
instead of written questions.

In the next phase, Food Control 
Section seeks to carry out an in-
depth study to measure the impact 
of implementing this project in or-
der to develop a culture of food 
safety in Ras Al Khaimah through 
practical foundations that lead to 
identifying the positive aspects of 
the project and the points that can 
be developed within it.
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Dubai Future Forum

Prepared by:         Shayma Abdel Qader 
                    : Eng. Orwa Faisal Al Majali

A question awaiting an answer raised by the forum is 
"How do you imagine the future?"

The answer came implicitly through hosting this fo-
rum for nearly 400 of the world’s top futurists, who 
came to Dubai to anticipate challenges, imagine oppor-
tunities, share foresight, and shape the future. In ad-
dition to more than 70 speakers from the UAE and all 
over the world showcasing their future visions during 
the event hosted by the most beautiful building in the 
world " Museum of the Future".

This remarkable work included raising a number of 
topics that were well received by all, and confirmed the 
endeavor of our wise leadership to support future de-
velopment topics in all fields, including but not limited 
to:

Where is the importance of developing the future 
foresight process?

What are the benefits of foreseeing the future in 
identifying potential risks?

How does geography and diplomacy look like in a 
borderless future?

What are the biggest threats to humanity?
Why imagine opportunities and share visions of the 

future?

Critical risks: from a future vision to an actual action 
plan

Human coexistence with the digital future
Metaverse World / Virtual Lands / Third Generation 

Web... How do you anticipate the future with these 
technologies?

What is required of governments today?
Will modern technologies change our lives for the 

better?
Why living the future now? 
Do you agree that continuing to stimulate innovation 

and attract investment and talent is one of the most 
important solutions that protect our future?

Will Humans live forever? 
How do modern technologies contribute to achieving 

wealth for individuals?
How can regulators find the best solution to endorse 

systems that protect societies and economies?
Teaching future foresight to future generations
How do you expect the future to be like if countries 

could teach future foresight strategies for future gen-
erations?

These themes, inquiries, and pioneering topics 
abound with great scientific and innovative content. 

The UAE, in all its Emirates, has been keeping abreast of future devel-
opments and drawing up visions that meet the aspirations of the Leaders, 
Rulers and Sheikhs. Based on our believe in the pioneering role provided 
by Dubai Future Foundation, the Future Foresight Team participated in 
the first forum of its kind in the region, "Dubai Future Forum", which 
gave us the opportunity to learn about topics of paramount importance 
in the areas of shaping the future, and the challenges that we must all 
prepare for. 

Emirates Issue No. 548 - 2023 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 
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Just thinking about them and focusing 
on them in our lives creates multiple 
areas of empowerment and readiness 
to create a conscious society aware of 
the importance of shaping the future. 
We must all catch up and support the 
country's efforts to achieve leadership 
and strengthen the country's regional 
and global role in creating a better fu-
ture.

Through our visit as Future Foresight 
Team to Dubai Future Forum, we were 
briefed on the most prominent mod-
ern technologies that were presented, 
which reflect the UAE's tendencies to 
strengthen global partnerships aimed 
at anticipating the future of the world, 
and identifying the main directions 
and features of the human future. The 
topics of the forum covered the most 
prominent areas and sectors that affect 
the lives of societies, and that will have 
the most important role in shaping the 
future, consolidating the position of 
the UAE as one of the best countries 
in the future by leading efforts to anticipate and design 
the future, and developing future opportunities in co-
operation with its partners from government agencies, 
international and emerging companies, and entrepre-
neurs in the UAE and the world.

Thanks to the vision of its leadership, the UAE has 
established a comprehensive strategy for designing the 
future. His Excellency Omar Sultan Al Olama, Minis-
ter of State for Artificial Intelligence, Digital Economy, 
and Remote Work Applications and Deputy Managing 
Director of Dubai Future Foundation; said: “Under its 
leadership, the UAE has established a comprehensive 
and clear strategy to design the future of various gov-
ernment, economic and social sectors. We have devel-
oped a leading model for foresight and shaped ideas 
that will help build a brighter future.”

His Excellency added: "Dubai Future Forum is an an-
nual platform for discussing future opportunities and 
challenges, identifying priorities, and enhancing collab-
oration between governments, the private sector and 

societies to keep pace with the rapidly evolving world 
around us."

We realized well during our visit that anticipating and 
shaping the future is one of the basics of the prosperity 
and progress of societies and the achievement of well-
being and prosperity for its members.

The journey of a thousand miles begins with a step, 
the journey of the future begins with an idea, and 
standing on the needs of the future and studying the 
opportunities and challenges, will create generations 
that live in a framework of my life that is dominated by 
order and stability, and depends on past experiences 
that created references that are studied and models 
that are simulated to confirm the lofty principles in cre-
ating a better life for everyone.

May Almighty Allah protect our beloved country and 
its Leaders, Sheikhs and people, and guide their steps 
for the benefit of the country and its people. 

You can view the video of the visit through the De-
partment's Instagram Account or by scanning the QR 
Code
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