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Vision

العمراني  التطوير  في  االستدامة  تضمن  متميزة  بلدية  خدمات  تقديم  في  االبتكار 
والصحة العامة من خالل التوظيف األمثل للموارد لتحقيق السعادة لكافة شرائح المجتمع

 Innovation in providing distinctive municipal services, to ensure sustainability of
 urban development and public health through optimal utilization of resources to
achieve happiness for entire society segments

الرسالة

Mission

munrakae

١- ضمان الصحة والسالمة العامة
٢- تعزيز بيئة جاذبة لالستثمار والتطوير العقاري

٣- تعزيز االستدامة في التطوير العمراني
٤- االستدامة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

1- Ensure public health and safety

2- Enhance an attractive investment and real-estate development environment

3- Enhance sustainability in urban development

4- Sustainability in energy efficiency and renewable

األهداف االستراتيجية

Strategic Goals
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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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السياحة واالقتصاد

إن االقتصاد العام ألي دولة  له ركائز عديدة كالصناعة والتجارة والسياحة ، والكثير 
له من أهمية كبيرة في  لما  السياحة  اقتصاد  تركز بشكل كبير على  الدول  من 
التجارية المحلية ، ونالحظ  التنمية االقتصادية الشاملة للدولة وتشغيل األنشطة 
السياحة  ، فصناعة  السياحة  أساسه  باقتصاد قوي  تتمتع  بأن هناك دواًل عديدة 
أصبحت رائجة وتلقى اهتمامًا كبيرًا حتى من الدول الكبيرة التي تتمتع باقتصادات 

قوية أساسها الصناعة والتجارة .
السياحة ، فهي  " تمتلك جميع مقومات  الشمال  الخيمة " عروس  إمارة رأس 
التي اختيرت  مرتين على التوالي  عاصمًة للسياحة الخليجية وذلك لما تتمتع  به 
من مناظر خالبة تسحر العين وتأسر القلب ، فرؤية صاحب السمو الشيخ سعود 
سياحيًا  معلمًا  اإلمارة  جعل  في  الخيمة  رأس  إمارة  حاكم  القاسمي  صقر  بن 
عالميًا ومقصدًا للزوار من جميع أنحاء العالم بدأت ترى النور ففي كل عام يزداد 
عدد السواح الذين يقصدون إمارة رأس الخيمة للتمتع بإجازاتهم والتعرف على 
المناطق السياحية في اإلمارة فجبالها أصبحت حديث العالم ، وتسلقها واعتالئها 
الجميلة وبحرها  الجبال ،  و ال ننسى شواطئها  صار هدفًا لمحبي رياضة تسلق 

الهادئ ورمالها الصحراوية التي تتمتع بلون ساحٍر يقصدها السياح .
إن السياحة كما ذكرنا آنفًا ركيزة اقتصادية لإلمارة ويتطلب منا كمؤسسات وأفراد 
السياحي  والتسويق  الجاذبة  المشاريع  عبر  اإلمارة  السياحة في  لدعم  التعاون 

إلمارتنا التي تمتلك حقًا أجمل شتاٍء في العالم .

منذر محمد بن شكر 

االفتتاحية
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حاكم رأس الخيمة يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

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

�شاحب اجلأللة ال�شلطان هيثم بن طارق، �شلطان ُعمان ال�شقيقة، مبنا�شبة ذكرى ت�ليه مقاليد احلكم يف بألده.

واأعرب �شم�ه يف برقيته عن خال�س تهانيه ومتنياته جلأللة ال�شلطان هيثم بن طارق بدوام ال�شحة والعافية، ول�شعب 

ُعمان باملزيد من الرفعة والرخاء واالزدهار حتت قيادته احلكيمة.

اإىل �شاحب  تهنئة مماثلة  برقية  راأ�س اخليمة،  القا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شع�د  بن  ال�شيخ حممد  �شم�  بعث  كما 

اجلأللة ال�شلطان هيثم بن طارق.
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حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس جمهورية باالو

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

املجل�س االأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، يف ق�شر �شم�ه مبدينة �شقر 

جمه�رية  رئي�س  ج�ني�ر،  ويب�س  �ش�راجنل  فخامة   ، حممد  بن 

باالو، الذي يق�م بزيارة ر�شمية للبألد.

الرئي�س  بفخامة  راأ�س اخليمة،  ال�شم� حاكم  ورحب �شاحب 

التعاون بني  تعزيز عألقات  �شبل  وبحث معه  له،  املرافق  وال�فد 

راأ�س اخليمة وجمه�رية باالو، مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة على 

خمتلف ال�شعد.

لتعزيز  �شعي بألده  ويب�س،  �ش�راجنل  اأكد فخامة  من جانبه 

وح�ش�رها  مبكانتها  م�شيدًا  االإمــارات  دولة  مع  التعاون  عألقات 

على ال�شعيدين االإقليمي والدويل.
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حاكم رأس الخيمة يطلع على إنجازات وخطط مجلس تنافسية الكوادر اإلماراتية

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

االإ�شرتاتيجية  اخلطط  على  اخليمة  راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س 

»ناف�س«  ال�طني  والربنامج  االإماراتية  الك�ادر  تناف�شية  ملجل�س 

الهادف اإىل رفع تناف�شية الك�ادر االإماراتية يف القطاع اخلا�س 

وتاأهيل ال�شباب االإماراتي لأل�شتفادة من الفر�س ال�ظيفية التي 

ي�فرها القطاع يف الدولة.

جاء ذلك خألل ا�شتقبال �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة 

بطي  غنام  �شعادة   ، حممد  بن  �شقر  مبدينة  �شم�ه  ق�شر  يف 

االإماراتية،  الك�ادر  تناف�شية  ملجل�س  العام  االأمــني   ، املزروعي 

رئي�س  نائب  القا�شمي،  �شع�د بن �شقر  ال�شيخ خالد بن  بح�ش�ر 

جمل�س اإدارة مكتب اال�شتثمار والتط�ير يف راأ�س اخليمة.

اخليمة  راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  اطلع  االجتماع،  وخألل 

نتائج  واأبــرز  االإماراتية  الك�ادر  تناف�شية  جمل�س  اإجنــازات  على 

واأ�شاد   ،2022 عام  خألل  الت�قعات  فاقت  التي  »ناف�س«  برنامج 

وتاأهيلهم  ال�طن  �شباب  دعم  يف  وجناحه  املجل�س  بجه�د  �شم�ه 

وتط�ير مهاراتهم ليك�ن�ا قادرين على العمل واملناف�شة يف القطاع 

الربنامج  يقدمها  التي  املتعددة  املزايا  واال�شتفادة من  اخلا�س، 

االقت�شاد  يف  احلي�ية  القطاعات  اأهــم  يف  الت�طني  ن�شب  لرفع 
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سعود بن صقر : 
حققنا في 2022 إنجازات نوعية في مختلف قطاعاتنا الحيوية

القا�شمي  �شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأ�ــشــاد 

ــازات  ــاالإجنـ عــ�ــشــ� املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى حــاكــم راأ�ــــس اخلــيــمــة بـ

2022 يف  ــام  ــ ــع ــ ال ــألل  ــ خـ اخلـــيـــمـــة  راأ�ـــــــس  حــقــقــتــهــا  ــي  ــتـ الـ

ــمــ�ه اأهــمــيــة مــ�ا�ــشــلــة  ــش ــدًا � ــ ــ�ؤكـ ــ خمــتــلــف الــقــطــاعــات ..مـ

ــام اجلــديــد. ــع ال الــنــجــاحــات يف  مــن  مــزيــد  لتحقيق   الــعــمــل 

وقال �شم�ه يف ح�شابه الر�شمي على م�قع الت�ا�شل االجتماعي 

خمتلف  يف  ن�عية  ــازات  اإجنـ  2022 يف  »حققنا  »ان�شتغرام«: 

قطاعاتنا احلي�ية بف�شل خطتنا االإ�شرتاتيجية الطم�حة، وروح 

التناغم  من  مزيٍد  نح�  م�ؤ�ش�شاتنا  تدفع  التي  ال�احد  الفريق 

والتكامل يف االأداء، وتفاين اأبناء راأ�س اخليمة، وجميع املقيمني 

العام  يف  النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  ..نتطلع  اأر�شها  على 

اجلديد ملتزمني بالعزمية واالإ�شرار خلدمة جمتمعنا، و�شناعة 

امل�شتقبل امل�شرق الأجيالنا«.

ال�طني.

اأهــمــيــة حتقيق  ــى  ــمــ�ه عــل ــش � ــد  ــ ــ واأك

اخلا�س  القطاع  يف  الت�طني  م�شتهدفات 

ــيـــة  ــاراتـ ــ�ادر االإمـ ــ ــك ــ ــف جــهــ�د ال ــي ــ�ظ وت

االقت�شاد  منــ�  يف  الــفــاعــلــة  للم�شاهمة 

ال�طني وتعزيز تناف�شيته يف امل�شتقبل.

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  وا�شتمع 

تناف�شية  ملجل�س  العام  االأمــني  من  اخليمة 

عن  مف�شل  ل�شرح  ــة  ــي االإمــارات الــكــ�ادر 

اخلا�س  القطاع  يف  الت�طني  م�شتهدفات 

االأكــر  القطاعات  واأهــم   2023 العام  يف 

الــتــ�طــني فيها،  جــاذبــيــة لــرتكــيــز جــهــ�د 

وال�شركاء  امل�شجلني،  املــ�اطــنــني  ــدد  وعـ

الذي  »ناف�س«  برنامج  يف  االإ�شرتاتيجيني 

االأعمال  بيئة  لتعزيز  متكاملة  من�شة  يعد 

يف القطاع اخلا�س.
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راأ�ــس  الإمــارة  التنفيذي  املجل�س  عقد 

لعام  االأول  االعتيـــادي  اجتماعه  اخليمـة 

2023 برئا�شة �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د 

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

رئي�س املجل�س .

على  امل�شادقة  بعد  املجل�س  تناول  و 

ــددًا من  ــ ــاع الــ�ــشــابــق عـ ــم حمــ�ــشــر االجــت

وحتديث  با�شتكمال  املرتبطة  امل��ش�عات 

املنظ�مة الت�شريعية،ومتابعة جه�د التنمية 

الرقمي،  احلك�مي  والتح�ل  االقت�شادية 

ومتابعة  الــبــيــئــيــة،  اال�ــشــتــدامــة  وتــعــزيــز 

واالإجنــــازات  التنم�ية  املــ�ــشــاريــع  خطط 

االأداء  م�ؤ�شرات  �ش�ء  يف  اال�شرتاتيجية 

مبجال  االرتــقــاء  ومـــبـــادرات  املخططة، 

املحلية  ــة  ــراك ــش ــ� وال الــعــامــة،  الــ�ــشــحــة 

االحتادية.

ــ�ر حممد  ــتـ ــدكـ الـ ــشـــعـــادة  �ـ و�ـــشـــرح 

للمجل�س  العام  االأمني  خليفة  عبداللطيف 

من  املقدم  التقرير  ناق�س  االجتماع  بــاأن 

يف  العمل  �شري  حــ�ل  االقت�شادية  اللجنة 

م�شروع تعداد ال�شكان وامل�شاكن واملن�شاآت 

والذي يتك�ن من مرحلتني تت�شمن االأوىل 

واملن�شاآت  واالأ�شر  وامل�شاكن  املباين  ح�شر 

بهدف حتديد م�اقع االأبنية واأماكن ت�اجد 

الثانية  املــرحــلــة  تت�شمن  ،بينما  االأ�ــشــر 

ال�شكان  عدد  عن  امليدانية  البيانات  جمع 

وخ�شائ�س االأ�شر واالأفراد .

ت�شافرجميع  ب�شرورة  املجل�س  وجه  و 

الإجنــاز  كافة  التحديات  وتذليل  اجله�د 

ــروع احلـــيـــ�ي حــ�ــشــب اخلــطــة  ــش ــ� هـــذا امل

على  �شي�شاعد  والــذي  امل��ش�عة  الزمنية 

امل�شتقبلي  التنم�ي  التخطيط  عملية  دعم 

اخلدمات  وتقدمي  ت�فري  يف  واال�شتباقية 

ودعا  ــارة  االإمـ يف  احلياة  جــ�دة  لتح�شني 

وت�شريع  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  اإىل 

ــ�ــشــركــاء اال�ــشــرتاتــيــجــيــني  الـــربـــط مـــع ال

اإجناز  يف  الكفاءة  درجــات  اأعلى  لتحقيق 

امل�اطنني  جميع  ونا�شد  املطل�بة  االأعمال 

لكافة  اال�شتجابة  و  التعاون  اإىل  واملقيمني 

متطلبات جمع البيانات.

التقرير  اأي�شًا  املجل�س  ا�شتعر�س  و 

املقدم من جلنة التح�ل االإلكرتوين والذكي 

من حيث االإجنازات التي حتققت يف هذا 

والــتــي متثلت   2022 عـــام  خـــألل  املــجــال 

ال�شتيعاب  امل�شاريع  من  العديد  تنفيذ  يف 

املتطلبات الرقمية الأداء االأعمال احلك�مية 

من  و�شه�لة  بكفاءة  اخلــدمــات  وتــقــدمي 

املتط�رة وحتقيق  التقنيات  ت�ظيف  خألل 

املرونة الألزمة.

و �شملت امل�شاريع الرقمية االنتقال اإىل 

تقنية SAP S/4 HANA ال�شحابية وكذلك 

وحــلــ�ل   SAP SucceSS fActorS

اجلغرافية  املعل�مات  نظام  بــني  الــربــط 

وب�ابة  اخلــرائــط  لــقــراءة  ال�شاب  ونظام 

االأمألك  معامألت  الإجناز  املتعامل  رحلة 

رقمية  ب�ابة  ا�شتحداث  وكذلك  العقارية 

متط�رة للمدف�عات احلك�مية.

التح�ل  م�شاريع  خطة  املجل�س  ــر  واأق

ت��شيع  ت�شمل  والتي   2023 لعام  الرقمي 

نطاق اأعمال ب�ابة رحلة املتعامل لتت�شمن 

والربط  البلدية  اخلدمات  عمليات  جميع 

احلك�مية  واجلــهــات  املحاكم  دائـــرة  مــع 

االأخرى مبا يحقق كفاءة االأداء احلك�مي 

 .. املقدمة  اخلدمات  مب�شت�ى  واالرتــقــاء 

كما ت�شمل اخلطة تنفيذ املرحلة الثانية من 

ال�شحابية  احل��شبة  اإىل  التح�ل  منظ�مة 

ــى اإعــــداد  ــة حــلــ�ل تــ�ــشــاعــد عــل ــاف ــاإ�ــش ب

الدقيقة،وكذلك  والتقارير  التحليألت 

خألل  مــن  املعل�مات  اأمــن  مركز  تعزيز 

لتعزيز  متط�رة  ومنهجيات  اأدوات  تنفيذ 

واإعادة  البيانات احلك�مية،  واأمن  �شألمة 

rAK. ت�شميم ب�ابة راأ�س اخليمة الرقمية

وت�حيد  امل�شتخدم  جتربة  لتح�شني   Ae

وتنميط عر�س معل�مات وخدمات حك�مة 

راأ�س اخليمة للمجتمع ب�شكل عام، وت�فري 

على  ت�شاعد  اأف�شل  راجعة  تغذية  قن�ات 

مع  يتما�شى  مبا  للب�ابة  امل�شتمر  التح�شني 

اأف�شل املمار�شات العاملية.

املبذولة  اجله�د  على  املجل�س  واأثنى 

ــس  ــ لــتــحــقــيــق ا�ــشــرتاتــيــجــيــة حــكــ�مــة راأ�

قيام  عــن  اأثــمــرت  التي  الرقمية  اخليمة 

راأ�س  باعتبار حك�مة  العاملية   SAP �شركة 

الرقمي  للتح�ل  مرجعيًا  من�ذجًا  اخليمة 

تقدمي  بدرا�شة  وجــه  و  املــجــاالت  هــذه  يف 

اأو  من�شة  خــألل  مــن  اخلــدمــات  ت�شكيلة 

عليها. احل�ش�ل  لت�شهيل  واحـــدة   بــ�ابــة 

الت�شريعية  املنظ�مة  تط�ير  اإطـــار  ويف 

وتــعــزيــز الــبــنــيــة الــقــانــ�نــيــة يف االإمــــارة 

اللجنة  من  املقدم  التقرير  املجل�س  ناق�س 

م�شروعات  من  جمم�عة  واأقر  الت�شريعية 

ــداول  ت على  الــرقــابــة  كم�شروع  الــقــ�انــني 

العامة  ال�شحة  اآفـــات  مكافحة  مبيدات 

راأي  بناًء على  بع�س اجل�انب  اإدخال  بعد 

امل�اد  وم�شروع حظر  املخت�شني،  اخلرباء 

الــ�احــد،  اال�شتخدام  ذات  البأل�شتيكية 

اخلا�شة  واملخالفات  الــر�ــشــ�م  ومــ�ــشــروع 

باالأنظمة التقنية الأمن املن�شاآت.

كما اأقر عددًا من املبادرات واملقرتحات 

اإعــداد  مبادرة  تت�شمن  والتي  الت�شريعية 

لتح�شيل  لــألإمــارة  م�حد  قان�ن  م�شروع 

الدي�ن االإدارية امل�شتحقة، ومبادرة تعديل 

�شألحية  لي�شمل  التنفيذي  املجل�س  قان�ن 

اإقرار الر�ش�م احلك�مية.

الإعــداد  جلنة  بت�شكيل  املجل�س  وجه  و 

واإيداعها  املركبات  حجز  ب�شاأن  مقرتح 

ــدوى  ــا يــكــفــل اجلــ ــرف فــيــهــا مبـ ــ�ــش ــت وال

 االقــتــ�ــشــاديــة ويــ�فــر احلــلــ�ل الــبــديــلــة.

يف جمال اال�شتدامة البيئية، وافق املجل�س 

محمد بن سعود يترأس االجتماع األول للمجلس التنفيذي 
برأس الخيمـة خالل 2023
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والتنمية  البيئة  حماية  هيئة  مذكرة  على 

با�شتخدام  االأ�شماك  �شيد  تنظيم  ب�شاأن 

قــــ�ارب الــنــزهــة و حــظــر ا�ــشــتــغــأللــه يف 

عمليات البيع التجاري ا�شرت�شادًا باأف�شل 

املمار�شات يف هذا االإطار.

و حر�شًا على تعزيز منظ�مة ال�شحة 

عمل  نتائج  املجل�س  ا�شتعر�س  الــعــامــة، 

البلدية  ــرة  دائ يف  العامة  ال�شحة  اإدارة 

وخطط عملها امل�شتقبلية من حيث كفاءة 

ــة الــغــذائــيــة،  ــرقــاب عــمــل املــخــتــربات، وال

ال�شحية،  والت�شريعات  االأنظمة  وتط�ير 

واخلدمات  والبيئية،  ال�شحية  والرقابة 

البيطرية وتراخي�س امل�ؤ�ش�شات الغذائية، 

خمتلف  يف  واالأبحاث  الدرا�شات  واإجــراء 

ج�انب ال�شحة العامة حيث وجه املجل�س 

ــمــرار يف االرتـــقـــاء بــاخلــدمــات  ــت ــش ــاال� ب

العاملية  امل�ا�شفات  اأعــلــى  وفــق  املقدمة 

امل�ؤ�ش�شات  مع  احلي�ية  ال�شراكات  وعقد 

واالأجهزة احلك�مية ذات ال�شلة، وتكثيف 

ورفع  للخدمات،  الرقمي  التح�ل  جه�د 

االأن�شطة  خمرجات  وم�شتهدفات  معايري 

املقارنات  �ش�ء  يف  والتفتي�شية  الرقابية 

لي�شمل  الرقابة  نطاق  وت��شيع  املرجعية 

بال�شحة  ال�شلة  ذات  امل�ؤ�ش�شات  جميع 

العامة.

واطلع املجل�س على التقرير املقدم من 

ال�شراكة  اتفاقيات  ح�ل  اجلمارك  دائرة 

االإمــارات  دولــة  بني  ال�شاملة  االقت�شادية 

التجاريني على امل�شت�ى الدويل  وال�شركاء 

حيث  عليها  املرتتبة  االقت�شادية  ــار  واالآث

اخلارجية  الــتــجــارة  اإحــ�ــشــائــيــات  ت�شري 

زيادة احلركة التجارية مع جمه�رية الهند 

واإندوني�شيا وتركيا عرب منافذ االإمارة .

مع  التن�شيق  با�شتمرار  املجل�س  ووجه 

من  اال�شتفادة  لتعزيز  االقت�شاد  وزارة 

اتفاقيات ال�شراكة وعقد ور�شة عمل للقطاع 

اخليمة  راأ�س  مع غرفة  بالتن�شيق  اخلا�س 

واال�شتثمارية  التجارية  بالفر�س  للتعريف 

يعزيز  مبا  االتفاقيات  هــذه  تتيحها  التي 

امل�ؤ�شرات التجارية ويرفع م�شت�يات الناجت 

لألإمارة  اال�شتثمارية  والتدفقات  املحلي 

و�ش�اًل اإىل تنمية اقت�شادية م�شتدامة.

التنم�ية  اخلطط  تعزيز  على  وعمأًل 

اخليمة  راأ�ــس  روؤيــة  حتقيق  يف  وامل�شاهمة 

ــازات  ــ اإجنـ عــلــى  املــجــلــ�ــس  ــع  اطــل  ،2030

جمال  يف   2022 لعام  التنم�ية  امل�شاريع 

التحتية وجرى ا�شتعرا�س امل�شاريع  البنية 

والتي  العامة  دائرة اخلدمات  املنفذة من 

اجلديد،  جي�س  جبل  طريق  اإن�شاء  ت�شمل 

يف  مناطق  عدة  يف  طرق  خط�ط  ومتديد 

وا�شع  �شيانة  برنامج  واإجـــراء  ــارة،  ــ االإم

ومتديد  ومــرافــقــهــا،  الــطــرق  مــن  للعديد 

االأمطار،  ومياه  ال�شحي  ال�شرف  �شبكة 

 2000 من  اأكــر  ت�ش�ية  باأعمال  القيام  و 

ق�شيمة يف منطقة ع�ايف من خألل اأعمال 

�شبكة  من   75% والــردم، وحتديث  احلفر 

ب�شكل  لتعمل  التجميلية  الــزراعــات  ري 

امل�شطحات  م�شاحة  ــادة  وزيـ وذكـــي،  اآيل 

متكامل،  زراعي  م�شتل  واإن�شاء  اخل�شراء 

يف  البع��س  مـــكافحة  اأعــمــال  وت��شيع 

خمتلف املناطق، وا�شتكمال حمطة معاجلة 

والتعامل مع  الفلية،  ال�شرف ال�شحي يف 

ال�شلبة  النفايات  من  طن   800 يعادل  ما 

الطبية  النفايات  مرافق  وت�شغيل  ي�ميًا، 

احلي�ية.

واأقر املجل�س اأي�شا خطة م�شاريع عام 

داخلية  طــرق  اإن�شاء  ت�شمل  والتي   2023

�شبكة  نطاق  وت��شيع  االإمــارة،  يف  جديدة 

بناء  وا�شتكمال  واإن�شاء  ال�ش�ارع،  اإنــارة 
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مناطق  يف  االأمطار  مياه  ت�شريف  �شبكة 

متعددة، وبناء عدد من ال�شدود يف املناطق 

من  الثانية  املرحلة  ــألق  واإطـ اجلن�بية، 

مرافق معاجلة النفايات الطبية احلي�ية، 

وتنفيذ اأعمال ال�شيانة الدورية للطرق يف 

مناطق خمتلفة.

ق�ش�ى  اأول�ية  باإعطاء  املجل�س  ووجه 

الفرز  عمليات  وت�شريع  االأرا�شي  لت�ش�ية 

واإيجاد  للم�اطنني،  �شكنية  ق�شائم  لت�فري 

يف  التحتية  البنية  لت�فري  جمدية  بدائل 

املناطق ال�شكنية.

ويف �شياق مراجعة االأداء اال�شرتاتيجي 

ــعــة حتقيق  ــاب ومــت ــة  احلــكــ�مــي لــلــجــهــات 

يف   2022 لعام  اال�شرتاتيجية  املــ�ؤ�ــشــرات 

املجل�س  اطــلــع  املــعــتــمــدة،  �ــشــ�ء اخلــطــة 

الرئي�شية  املــ�ؤ�ــشــرات  حتقيق  نتائج  على 

امل�شتهدفات  حتقيق  جــهــ�د  على  واأثــنــى 

التخطيط  منهج  وفق  العمل  اأهمية  واأكــد 

بالنتائج  واالإدارة  اال�شرتاتيجية  ؛االإدارة 

تك�ن  اأن  بــ�ــشــرورة  ــه  ووجـ واملــخــرجــات، 

وتعك�س  طم�حة   2023 عــام  م�شتهدفات 

متطلبات  مع  وتت�ائم  والفر�س  التحديات 

حتقيق روؤية 2030.

وزارة  خطاب  على  املجل�س  اطلع  كما 

اخلارجية والتعاون الدويل ب�شاأن م�جهات 

التفاهم  ومــذكــرات  االتــفــاقــيــات  ــرام  ــ اإب

ــات  ــ�م بـــني احلـــكـــ�مـــات املــحــلــيــة واحلــك

ــة واأقــــــر االآلـــيـــة  ــيـ ــارجـ واالأطـــــــــراف اخلـ

ــذا املــجــال يف  اخلــا�ــشــة بــالــتــعــاون يف هـ

ال�زراء. املعتمد من جمل�س  النظام   �ش�ء 

قائمة اجلهات  اأي�شًا على  املجل�س  اطلع  و 

االمتثال  �شهادة  على  احلا�شلة  احلك�مية 

لدى  املعتمدة  االأعمال  ا�شتمرارية  ملعايري 

واالأزمات  الط�ارئ  الإدارة  ال�طنية  الهيئة 

 )7( ح�شلت  حيث   2022 لعام  والك�ارث 

مبا  االمتثال  �شهادة  على  حك�مية  جهات 

يف  االأعمال  ال�شتمرارية  جاهزيتها  ي�ؤكد 

حالة الط�ارئ والك�ارث .

ــاد املــجــلــ�ــس بــاجلــهــ�د املــبــذولــة  ــشـ واأ�ـ

لتحقيق هذه املطابقة ووجه جميع اجلهات 

املتطلبات  حتقيق  با�شتكمال  احلك�مية 

يف  املــحــددة  املعايري  وا�شتيفاء  الــألزمــة 

الكاملة  اجلــاهــزيــة  ي�شمن  مبــا  الــنــظــام 

وتقدمي خدماتها  بدورها  للقيام  للحك�مة 

يف االأو�شاع غري االعتيادية.

خالد بن سعود يضع حجر األساس لمشروع "دانه بيى"
بن  �شع�د  بــن  خــالــد  ال�شيخ  و�ــشــع 

جمل�س  رئي�س  نائب  القا�شمي،  �شقر 

اإدارة مكتب اال�شتثمار والتط�ير يف راأ�س 

مل�شروع  االأ�شا�س  حجر  الي�م،  اخليمة 

»دانه بيى« اأحد اأبرز امل�شاريع ال�شاطئية 

اجلــديــدة مــتــعــددة اال�ــشــتــخــدامــات يف 

ال�اجهة  راأ�س اخليمة، والذي يقع على 

بقيمة  املــرجــان«  »جــزيــرة  لـــ  البحرية 

ا�شتثمارية ت�شل اإىل مليار درهم.

وقال ال�شيخ خالد بن �شع�د بن �شقر 

ال�شم�  �شاحب  »بت�جيهات  القا�شمي: 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ 

 ، اخليمة  راأ�ــس  حاكم  االأعلى  املجل�س 

امل�شاريع  اأحدث  يف  الي�م  العمل  ند�شن 

العقارية يف راأ�س اخليمة التي �شت�شاهم 

مكانة  وتر�شيخ  احلــيــاة  ــ�دة  ج تعزيز  يف 

االإمارة وجهة رائدة مل�شاريع ال�شيافة ذات 

امل�ا�شفات العاملية«.

العقاري  القطاع  ي�شكل   « ــاف:  واأ�ــش

اخليمة  راأ�ـــس  خطط  يف  رئي�شية  ركــيــزة 

ومتتلك  وامل�شتدامة،  ال�شاملة  التنم�ية 

وا�شتثمارية  اقت�شادية  مق�مات  االإمــارة 

املتكاملة  التحتية  بنيتها  تدعمها  جاذبة 

لكربى  مف�شلة  وجــهــة  منها  جتعل  الــتــي 

والعاملية  واالإقليمية  املحلية  ال�شركات 

املبتكرة  م�شاريعها  لتاأ�شي�س  ال�شاعية 

والفريدة على اأر�س االإمارة« .

ح�شر و�شع حجر االأ�شا�س .. خالد بن 

وكبري  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  كلبان 

»دبــي  �شركة  يف  التنفيذيني  املــ�ــشــ�ؤولــني 

لأل�شتثمار« ، واملهند�س عبد اهلل العبدويل 

الرئي�س التنفيذي لـ�شركة مرجان، ومعايل 

م�ؤ�ش�س  الظاهري  املط�ع  خلفان  بن  علي 

ورئي�س �شركة علي واأوالده.

اململ�ك  بيى«  »دانـــه  م�شروع  وي�شم 

�شكنية  وحــدات  لأل�شتثمار،  دبي  ل�شركة 

هــاو�ــس  والـــتـــاون  الــفــلــل  ت�شمل  فـــاخـــرة، 

البحرية،  ال�اجهة  على  املطلة  وال�شقق 

اإىل  جنــ�م   4 فئة  مــن  فندقيًا  ومنتجعًا 

ــق خمــ�ــشــ�ــشــة لــلــمــحــألت  ــرافـ جـــانـــب مـ

التجارية واملقاهي واملطاعم.
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بارالعدد: 549 - 02 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

حرم حاكم رأس الخيمة تشيد بتنظيم "أيام رأس الخيمة التراثية"
�شاحب  حـــرم  �ــشــهــدت 

ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر 

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

جمعة  بــنــت  هــنــا  ال�شيخة 

ــس اأوبـــريـــت  ــر� ــد، ع ــاجـ املـ

»جـــلـــفـــار تـــاريـــخ املــا�ــشــي 

حــكــايــة املــ�ــشــتــقــبــل« وذلــك 

راأ�ــس  ــام  اأي فعاليات  �شمن 

بدورتها  الــرتاثــيــة  اخليمة 

دائرة  نظمتها  التي  االأوىل، 

متحف  يف  واملتاحف  ــار  االآث

ــي  ــ�طــن راأ�ـــــــس اخلـــيـــمـــة ال

مب�شاركة عدد من جمعيات 

الرتاث والفن�ن ال�شعبية يف 

االإمارة.

هنا  ال�شيخة  ــادت  ــش واأ�

باجله�د  املاجد  جمعة  بنت 

املــبــذولــة يف تــنــظــيــم هــذا 

م��شمه  يف  الرتاثي  احلدث 

اأيـــام  اأن  ــدة  ــ�ؤكـ مـ االأول، 

تعد  الرتاثية  اخليمة  راأ�ــس 

للم�شهد  نــ�عــيــة  اإ�ـــشـــافـــة 

اخليمة،  ــس  راأ�ـ يف  الثقايف 

ــاء الـــرتاث  ــيـ ومــنــ�ــشــة الإحـ

الثقايف املادي وغري املادي، 

نف��س  يف  تعزيزه  اأجــل  من 

الــ�ــشــبــاب، واإبـــــراز الــتــنــ�ع 

راأ�ــس  يف  والثقايف  الــرتاثــي 

بيئاتها  مبختلف  اخلــيــمــة 

الربية والبحرية واجلبلية.

و�ــــــشــــــم اأوبــــــــريــــــــت 

»جـــلـــفـــار تـــاريـــخ املــا�ــشــي 

ل�حات  امل�شتقبل«  حكاية 

ــ�عــة،  ــة مــن ــيـ ــراثـ ــة وتـ ــي ــن ف

اإمــارة  وم�شتقبل  وحا�شر  ما�شي  ت�شرد 

والثقايف  الــرتاثــي  ــهــا  واإرث اخليمة  ــس  راأ�ـ

ال�شيخة  تاأليف  مــن  وهــ�   .. واحلــ�ــشــاري 

القا�شمي،  ماجد  بــن  حممد  بنت  �ــشــارة 

اأمل  واإ�شراف  احلريبي  عبداهلل  واإخــراج 

اإبراهيم النعيمي.

جمعة  بنت  هنا  ال�شيخة  اطلعت  كما 

املاجد خألل زيارتها للي�م الثاين من اأيام 

على  الــرتاثــيــة،  اخليمة  راأ�ـــس 

الرتاثية  والفعاليات  االأن�شطة 

ــ�عــة، كــعــر�ــس احلـــرف  ــن ــت امل

حرفيًا   40 مب�شاركة  التقليدية 

ال�شعبية  ــعــاب  واالأل وحــرفــيــة، 

ال�شعبية،  الــفــنــ�ن  وعــرو�ــس 

حيث ا�شت�شافت اأر�س الفعالية 

عر�س  مت  كما  تراثيًا،  فنًا   12

التقليدية  الــعــادات  مــن  عــدد 

اللقية  كعر�س الزهبة وعر�س 

والرتحيب  ال�شيافة  وعــادات 

تراثيًا  �ش�قًا  كــذلــك  وت�شمن  بال�شيف 

�شارك فيه 30 تاجرًا وتاجرة من اأ�شحاب 

رخ�س الغد والرخ�س التجارية.

11 10



العدد: 549 - 02 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

حكومة رأس الخيمة األولى عالميًا في الحصول على شهادات اآليزو 50001 
ألنظمة إدارة الطاقة لجميع دوائرها

ح�شلت 19 جهة حك�مية 

يف راأ�س اخليمة على اعتماد 

اإدارة  املعيار الدويل الأنظمة 

مما   ،50001 اآيـــزو  الطاقة 

اخليمة  راأ�ــس  حك�مة  يجعل 

احل�ش�ل  يف  عامليًا  االأوىل 

الدويل  املعيار  اعتماد  على 

اإدارة  الأنظمة   50001 ــزو  اآي

الطاقة جلميع دوائرها.

هـــذا  اإعـــــــألن  ــد مت  ــ وقـ

االإجناز خألل القمة العاملية 

 ،2023 املــ�ــشــتــقــبــل  لــطــاقــة 

ــ�ع  ــب ــش ــات اأ� ــي ــال ــع �ــشــمــن ف

اأب�ظبي لأل�شتدامة.

ال�شهادات  هــذه  وتــتــّ�ج 

اخليمة  راأ�ــس  حك�مة  جه�د 

كفاءة  تعزيز  يف  امل�شتمرة 

لربنامج  نتيجة  وهي  واال�شتدامة،  الطاقة 

حتديث  بني  ويجمع  �شن�ات،  لعدة  امتد 

ــر الـــقـــدرات كــجــزء من  املـــبـــاين وتــطــ�ي

ــس  راأ� ا�شرتاتيجية  م�شتهدفات  حتقيق 

اخليمة لكفاءة الطاقة 

ــجــددة  ــت والـــطـــاقـــة امل

.2040

وقـــــــــال �ـــشـــعـــادة 

الــدكــتــ�ر حمــمــد عبد 

ــة،  ــف ــي ــف خــل ــيـ ــطـ ــلـ الـ

للمجل�س  العام  االأمني 

التنفيذي-  مدير عام 

الب�شرية  امل�ارد  دائرة 

يف راأ�س اخليمة - بهذه 

ــاأتــي  "ي  :  - املــنــا�ــشــبــة 

نتيجة  ــاز  ــ االإجنـ هـــذا 

ــهــات  ــ�جــي ــذ ت ــفــي ــن ــت ل

ال�شم�  �شاحب  وروؤى 

ال�شيخ �شع�د بن �شقر 

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

اال�شتدامة  تعزيز  اإىل  الرامية  اخليمة، 

وحت�يل االإمارة اإىل من�ذج عاملي يف كفاءة 

الطاقة والطاقة املتجددة."

بفرق  فــخــ�رون   " �شعادته:  ــاف  واأ�ــش

جميع  يف  ــدراء  ــ وامل الطاقة 

هذا  حققت  الــتــي  اجلــهــات 

ونــ�ــشــجــعــهــم على  االإجنـــــاز 

مل�شت�يات  الطم�ح  م�ا�شلة 

اخليمة  راأ�ــس  لتح�يل  اأعلى 

ال�شتدامة  عاملي  مركز  اإىل 

الطاقة ".

�شعادة  قــال  جهته،  من 

منذر حممد بن �شكر، مدير 

 " اخليمة:  راأ�ــس  بلدية  عــام 

تقديرًا  االإجنـــاز  هــذا  ياأتي 

اللتزام حك�مة راأ�س اخليمة 

ــة، ودعـــم  ــاقـ ــطـ بـــتـــحـــّ�ل الـ

التي  الطاقة  اإدارة  اأنظمة 

اجلــهــات  يف  تــطــبــيــقــهــا  مت 

احلك�مية وهي بداية للعديد 

ــادرات  ــبـ مــن املــ�ــشــاريــع واملـ

حتقيق  يف  �ــشــتــ�ــشــاهــم  الــتــي  اجلـــديـــدة 

اإىل  ال��ش�ل  االإمــارات يف  دولة  طم�حات 

احلياد املناخي بحل�ل عام 2050".

راأ�ــس اخليمة حتديثًا  واأجــرت حك�مة 
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بارالعدد: 549 - 02 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

�شامأًل للمباين احلك�مية بني عامي 2018 

و2022، من خألل عق�د اأداء الطاقة، بداأ 

راأ�س  لبلدية  تابعة  مباين  اأربعة  بتحديث 

اأكرب  م�شروع  تبعه   ،2018 عام  يف  اخليمة 

دي�شمرب  بحل�ل  مبنى   50 حتديث  ي�شمل 

2022. والي�م يحقق هذا امل�شروع وف�رات 

واملــاء  الكهرباء  ا�شتهألك  يف  م�شم�نة 

بن�شبة 26%.

م�شتدامًا  نهجًا  اخليمة  راأ�ــس  وتبنت 

اإدارة  عــمــلــيــات  ــ�ل حتــ�ــشــني  حـ يــتــمــحــ�ر 

ــى هــذه  ــاظ عــل ــفـ الـــطـــاقـــة، بـــهـــدف احلـ

ال�ف�رات، وحت�شني اال�شتهألك على املدى 

الط�يل.

وقد قام قطاع كفاءة الطاقة والطاقة 

)رمي(  اخليمة  ــس  راأ� بلدية  يف  املتجددة 

بدعم جميع اجلهات احلك�مية يف تر�شيخ 

اأف�شل املمار�شات يف اإدارة الطاقة، ودعم 

ــج  ــرتوي وال اخلــ�ــشــراء  املــ�ــشــرتيــات  تبني 

uP�"  للربامج التدريبية من خألل من�شة

جميع  بني  تعاون  اآليات  و�شياغة   ،"SKill

فرق الطاقة على م�شت�ى كل دائرة ل�شمان 

حتقيق نتائج فعالة.

عام   19 ك�فيد-  جائحة  بــدايــة  ومــع 

حتقيق  يف  الــنــهــج  هـــذا  ــهــم  اأ�ــش  ،2020

ال�شل�كيات  على  مرتكزة  �شريعة  مكا�شب 

اال�شتهألكية، مما اأدى اإىل حتقيق وف�رات 

الطاقة  مــن   10% اإىل  ن�شبتها  و�ــشــلــت 

امل�شتهلكة.

و�شجعت هذه النتائج فرق عمل الطاقة 

خألل  من  متقدمة،  خط�ات  اتخاذ  على 

وفقًا  الطاقة  الإدارة  اأ�شمل  اأنظمة  تاأ�شي�س 

دوليًا،  به  املعرتف   50001 االآيـــزو  ملعيار 

ت�شمل �شيا�شة الطاقة، وو�شع امل�شتهدفات 

واإعداد  اال�شتهألك،  ومراقبة  امل�شتقبلية، 

التقارير وعمليات التدقيق الدورية وتعميم 

اإدارة الطاقة على م�ظفي اجلهات  ثقافة 

احلك�مية.

حلك�مة  الطاقة  اإدارة  مبادرة  وتعترب 

راأ�س اخليمة جزًءا من ا�شرتاتيجية كفاءة 

لألإمارة،   2040 املتجددة  والطاقة  الطاقة 

بن�شبة  الــطــاقــة  تــ�فــري  اإىل  تــهــدف  الــتــي 

%30، وت�فري املياه بن�شبة %20، وم�شاهمة 

املتجددة  الــطــاقــة  مــ�ــشــادر  مــن  الــطــاقــة 

بن�شبة %20 بحل�ل عام 2040.

ــزامــات  ــت وتـــدعـــم اال�ــشــرتاتــيــجــيــة ال

التغري  اآثــار  للتخفيف من  االإمـــارات  دولــة 

املناخي، كجزء من اتفاقية االأمم املتحدة 

االإطارية ب�شاأن تغري املناخ.

تفاهم بين بلدية رأس الخيمة و"مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء" 
راأ�س  بلدية  دائــرة  وّقعت 

اخلــيــمــة مــذكــرة تــفــاهــم مع 

لألأبنية  االإمـــــارات  »جمل�س 

من  جــزءًا  ليك�ن  اخل�شراء« 

برنامج راأ�س اخليمة للتدريب 

عــلــى الـــطـــاقـــة املــ�ــشــتــدامــة 

ــادة  زي بــهــدف   )uPSKill(

اإعادة  ال�عي باأ�شاليب وطرق 

مبا  للتطبيق  القابلة  التاأهيل 

ا�شتدامة  حت�شني  يف  ي�شهم 

املباين القائمة.

مذكرة  �شروط  ومب�جب 

اجلانبان  �شيتعاون  التفاهم، 

تاأهيل  اإعـــادة  على  الــتــدريــب  »بــرنــامــج  لتنفيذ 

لألأبنية  االإمــــارات  »جمل�س  لـــ  الــتــابــع  االأبــنــيــة« 

قــدرات  لتعزيز  اخليمة  راأ�ـــس  يف  اخلــ�ــشــراء« 

وامل�شغلني  املــبــاين  ومــالــكــي  املهنيني  وخـــربات 

اإعادة  اأ�شا�شيات  ح�ل  النهائيني  وامل�شتخدمني 

تاأهيل املباين وكفاءة ا�شتخدام الطاقة اخلا�شة 

مبنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا.

وّقع مذكرة التفاهم �شعادة منذر حممد بن 

�شكر الزعابي، املدير العام لبلدية راأ�س اخليمة؛ 

جمل�س  رئي�س  اجلا�شم،  علي  الدكت�ر  و�شعادة 

اإدارة »جمل�س االإمارات لألأبنية اخل�شراء«.

وت�شطلع بلدية راأ�س اخليمة بتط�ير وقيادة 

الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ�س  ا�شرتاتيجية  تنفيذ 

عدد  مع  تتعاون  حيث   ،2040 املتجددة  والطاقة 

من امل�ؤ�ش�شات املختلفة يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة لت�فري التدريب الألزم لألأطراف املعنية 

.)uPSKill( يف االإمارة من خألل برنامج

ــادة تــاأهــيــل املــبــاين  ــ ــار بــرنــامــج اإع ويف اإطــ

وحتــديــثــهــا اخلــا�ــس بــاال�ــشــرتاتــيــجــيــة، حـــّددت 

االإمارة هدفًا يتمثل يف اإعادة تاأهيل 3000 مبنى 

بحل�ل عام 2040.

بلدية  تــقــ�ده  ــذي  ال الــربنــامــج،  اأ�شهم  وقــد 

راأ�س اخليمة، يف تعديل كفاءة ا�شتخدام الطاقة 

مت  كما   ،2021 عام  بحل�ل  مبنى   200 من  الأكر 

اخليمة  راأ�ــس  قمة  جمريات  خــألل  ا�شتعرا�شه 

للطاقة العام املا�شي.

وم�شاركة  ت�شريع  عملية  التدريب  و�شيدعم 

الــقــطــاع اخلــا�ــس يف الــربنــامــج مــن خــألل �شد 

بع�س الفج�ات املعرفية يف جمال كفاءة الطاقة 

الطم�حة  االأهــداف  لتحقيق  املتجددة  والطاقة 

لأل�شرتاتيجية.
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ــال �ــشــعــادة الــدكــتــ�ر  وقـ

علي اجلا�شم، رئي�س جمل�س 

االإمـــــارات  »جمــلــ�ــس  اإدارة 

لـــألأبـــنـــيـــة اخلــــ�ــــشــــراء«: 

م�ؤ�ش�شة  ك�ننا  من  »انطألقًا 

ــادئ  ــاء مــب ــ ــش ــ مــكــر�ــشــة الإر�

والنه��س  اخل�شراء  املباين 

بــهــا لــدفــع اال�ــشــرتاتــيــجــيــة 

االإمارات  لدولة  املدى  بعيدة 

الــعــربــيــة املــتــحــدة، يــلــتــزم « 

لألأبنية  االإمـــــارات  جمل�س 

ال�عي  بتعزيز   « اخل�شراء 

ــر و�ــشــقــل املـــهـــارات  ــطــ�ي وت

التخاذ  البناء  قطاع  يف  املعنية  االأطــراف  لكافة 

خط�ات عملية قابلة للتنفيذ مبا يحقق امل�شاعي 

بحل�ل  املناخي  احلياد  اإىل  ال��ش�ل  ال�طنية يف 

اإعــادة  على  التدريب  برنامج  و�شيدعم   .2050

التاأهيل  اإعــادة  م�شاريع  واعتماد  االأبنية  تاأهيل 

وم�شاعدة  اخليمة  راأ�ــس  يف  التحديثي  والتعديل 

على  االإمــارة  البناء يف  بقطاع  املعنية  االأطــراف 

االنبعاثات  من  للحد  ملم��شة  مكا�شب  حتقيق 

الكرب�نية يف املباين«.

ــن خــــرباء الــقــطــاع  ــدد م ــع عـ ــتــعــاون م وبــال

اإعادة  على  التدريب  »برنامج  �شيعمل  البارزين، 

تاأهيل االأبنية« التابع لـ »جمل�س االإمارات لألأبنية 

وتقدمي  الــ�عــي  م�شت�ى  رفــع  على  اخلــ�ــشــراء« 

للمهنيني  الــفــنــي  الــتــ�جــيــه 

الــعــامــلــني يف الــقــطــاع حــ�ل 

اجلـــدوى  ذات  ــب  ــي ــال ــش االأ�

الــتــي ميكن  ــة  ــادي ــ�ــش االقــت

االأداء  لتح�شني  تنفيذها 

خــألل  مــن  للمبنى  البيئي 

للطاقة  ا�شتخدامه  تقليل 

البيئة  واملياه وحت�شني ج�دة 

الداخلية.

ــامــــج  ــ ــــربن ــــطــــي ال ــغ ــ وي

التدريبي ج�انب متن�عة من 

الطاقة واملياه وج�دة اله�اء 

واأنظمة  والــنــفــايــات  ــ�اد  ــ وامل

معل�مات  تقدمي  عن  ف�شأًل  املبتكرة،  االإدارة 

وافية ح�ل تدقيق الطاقة واأنظمة تكييف اله�اء 

للمياه  امل�فرة  والرتكيبات  املياه  وتدقيق  واإدارة 

وج�دة اله�اء الداخلي ..و�شي�شتك�شف الربنامج 

البناء  ومــ�اد  الت�شغيلية  النفايات  اإدارة  اأي�شًا 

اخلطرة لتعزيز ال�عي لدى امل�شتاأجرين.

بلدية رأس الخيمة تكرم الجهات المشاركة في تنظيم العمل بالمقاصب

يف اإطار حر�س دائرة بلدية راأ�س اخليمة على تثمني اجله�د 

املبذولة والتعاون املثمر الذي ي�شاهم يف خدمة االإمارة ، نظمت 

امل�شاركة  اجلهات  لتكرمي  حفأًل  بالدائرة  العامة  ال�شحة  اإدارة 

وياأتي   ، املختلفة  املنا�شبات  خــألل  املقا�شب  عمل  تنظيم  يف 

اأفراد املجتمع  ملا بذل�ه من جهٍد يف خدمة  التكرمي تقديرًا  هذا 

خألل اأوقات الذروة ، فقد مت تكرمي اجلهات االحتادية واملحلية 

التط�ع   وفــرق  اخلا�س  والقطاع  العام  النفع  ذات  وامل�ؤ�ش�شات 

�شري  وت�شهيل  املقا�شب  عمل  تنظيم  يف  فعال  دور  لها  كان  التي 

االإجراءات ، ويف حديثه مع اجلهات واملتط�عني خألل احلفل اأكد 

اأن  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  عام  مدير  �شكر  بن  منذر حممد  �شعادة 

هذا التعاون الهادف بني اجلهات املختلفة يف االإمارة ياأتي تنفيذًا 

لروؤية القيادة الر�شيدة يف اأهمية الت�ا�شل والتعاون بني امل�ؤ�ش�شات 

اأعلى  لهم �شمن  املجتمع وتقدمي اخلدمات  اأفراد  الإ�شعاد  وذلك 

معايري اجل�دة التي تعك�س روؤية االإمارة واأهدافها االإ�شرتاتيجية .
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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, cor�
porate communications Office, introduces the 
monthly contest in the Municipality Magazine. 
for participation, answers should be sent to the 
following email address

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

Mobile Number, email Address, P.o. Box(

• ما اسم األداة الظاهرة في 
الصورة ، وماهي استخداماتها في 

التراث اإلماراتي ؟

» 549 «

congratulations to Mrs. : Badreya Ali Al Hayyas

the winner of the past month's contest (548).

مبروك لألخت :  بدرية علي الهياس
الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد ) 548(

مسابقة الشهر

ســؤال العدد

Monthly Contest 

Question

winner

الــــــرابـــــــــــح
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الدعاء هو العبادة

لـ فضيلة الشيخ د. خالد بن حمد الزعابي

عن النعمان بن ب�سري ر�سي اهلل عنهم قال: �سمعت النبي 

قراأ :  العبادة« ثم  يقول: »الدعاء هو  و�سلم-  -�سلى اهلل عليه 

َعْن  وَن  َي�ْسَتْكرِِبُ ِذيَن  الَّ اإِنَّ  َلُكْم  �ْسَتِجْب 
َ
اأ اْدُعويِِن  َربُُّكُم  {َوَقاَل 

َم َداِخِريَن})غافر:60( »رواه اأبو داود« ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

اأبي  األأمور على اهلل -تبارك وتعاىل-، فعن  اأكرم  الدعاء 

�سيٌء  قال: )لي�س  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  عن  هريرة 

اأكرم على اهلل من الدعاء( »رواه البخاري يف األأدب املفرد«

ألأن الدعاء فيه اإظهار التذلل واألفتقار اإىل اهلل -�سبحانه 

ال�سرع،  عليها  حّث  التي  اجلليلة  العبادات  من  وهو  وتعاىل-، 

ورّغب فيها؛ ألأن العبد يكون عند دعائه ربه -�سبحانه وتعاىل- 

قريًبا منه يناجيه وي�سكو اإليه ما اأهّمه يف هذه احلياة الدنيا، 

من  فُيجيب  دع��اه،  اإذا  عبده  ي�سمع  وتعاىل-  -�سبحانه  واهلل 

دعاه -عز وجل- .

هو  وال�����س��ام-: »ال��دع��اء  ال�����س��اة  -عليه  النبي  وق���ول 

والدعاء  هلل،  واألفتقار  التذلل  ه��ي:  العبودية  ال��ع��ب��ادة« ألأن 

في 
رحاب 

ااإلسالم
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عامٌة بّينة على هذا األأمر العظيم، وهو العبودية هلل -تبارك 

نَّ َواألإِن�َس اإِألَّ  وتعاىل-  واهلل -عز وجل- قال: {َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ِلَيْعُبُدوِن})الذاريات:56(.

من  واألإكثار  وجل-  -عز  اهلل  دعاء  على  امل�سلم  فيحر�س 

يدعو  أل  وجل-  -عز  وحده  ويدعوه  احل�سنى،  باأ�سمائه  ذلك 

اأحًدا معه، وأل يدعو اأحدًا �سواه .

-ت��ب��ارك  و���س��ل��م-  ق���ول اهلل  ق���راأ -���س��ل��ى اهلل عليه  ث��م 

َلُكْم})غافر:60(،  �ْسَتِجْب 
َ
اأ اْدُع��ويِِن  َربُُّكُم  وتعاىل-: {َوَقاَل 

ا�ستجابة  لنا  ِمَن  و�سَ بدعائه،  وتعاىل-  فاأمرنا اهلل -�سبحانه 

الدعاء.

�َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِتي  َعْن  وَن  َي�ْسَتْكرِِبُ ِذيَن  الَّ اإِنَّ  قال: {  ثم 

عدم  ِمن  التحذير  ه��ذا:  يف  )غافر:60(،  َداِخ��ِري��َن}  َم  َجَهنَّ

الدعاء، وِمن عدم األإقبال على دعاء اهلل -تبارك وتعاىل- اأو 

التكرِّب على هذا األأمر بالوعيد ال�سديد بدخول نار جهنم مع 

في 
رحاب 

ااإلسالم
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َغار؛ جزاًء على األ�ستكبار عن دعاء اهلل وعبادته،  الذّلة وال�سّ

كل  يف  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  دعاء  على  احلث  احلديث  ففي 

فاهلل  العظيم،  األأم��ر  هذا  ترك  على  ال�سديد  والوعيد  حال، 

واأن  ي�ساأله،  واأن  اأن يدعوه،  ُيحب من عبده  وتعاىل-  -تبارك 

ترك  اإذا  وت��ع��اىل-  -�سبحانه  ويغ�سب  حاجته،  منه  يطلب 

األإن�سان هذا األأمر العظيم اأمر الدعاء .

والدعاء عبادٌة عظيمٌة لها نوعان:

فالنوع األأول من اأنواع الدعاء: هو دعاء العبادة وهو الثناء 

على اهلل -تبارك وتعاىل- ب�سفاته واأ�سمائه احل�سنى، واملدح 

له -�سبحانه وتعاىل- كقول الداعي: اللهم اأنت ال�سام ومنك 

ال�سام تباركت يا ذا اجلال واألإكرام .

يبداأ  اأن  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  دعا  اإذا  يحر�س  وامل�سلم 

بالثناء واألعرتاف بِنَعم اهلل -تبارك وتعاىل- عليه، و�ُسْكرها 

له -عز وجل-.

وهو:  امل�ساألة  دع��اء  هو  الدعاء:  اأن��واع  من  الثايِن  والنوع 

�سوؤال العبد ربه -عز وجل- حاجاته وطلبه منه ما يريد من 

يريده يف  ما  وج��ل-  فٍي�ساأل اهلل -عز  واألآخ��رة،  الدنيا  اأم��ور 

هذه احلياة الدنيا، كاأن يقول: اللهم وفقني يف اأمر درا�ستي، 

اللهم ي�سر يل اأمر جتارتي، اللهم ارزقني الزوجة ال�ساحلة، 

وهكذا من حاجات األإن�سان، اأو اأن يطلب من اهلل اأن يدفع عنه 

اللهم  َديني،  ق�ساء  على  اأعني  اللهم  امل�سائب،  من  م�سيبة 

األأم��ور من  األإن�سان من هذه  فّرج كربتي، وهكذا مما يطلب 

اهلل -تبارك وتعاىل-.

فالدعاء نوعان:

- دعاء الـــعبــادة.

- دعاء املــ�ســــاألة.

اهلل  ب��اأن  يوقن  وج��ل-  -ع��ز  اهلل  يدعو  عندما  وامل�سلم 

التي  األأ�سباب  �سميٌع ب�سرٌي، فيحر�س على  وتعاىل-  -تبارك 

ُتعينه على اإجابة الدعاء، واأعظُمها: األإخا�س هلل -عز وجل- 

وتعاىل-  -�سبحانه  اإليه  منيٌب  وهو  اهلل  فيدعو  الدعاء،  يف 

خا�سٌع بني يديه -عز وجل-.

-عز  اهلل  من  الطلب  من  فُيكرث  الدعاء  يف  ُيلّح  وكذلك 

وجل-

ُي�ساأل  ِح��نَي  اآدم  وُبنّي   .. �ُسوؤاله  تركَت  اإْن  يغ�سُب  فاهلل 

َيغ�سُب

فاهلل -عز وجل- ُيحب من عبده اأن ُيلحَّ يف الدعاء فيقول: 

وتعاىل-  )�سبحانه  اهلل  الطلب من  من  ويكرث  رب،  يا  رب  يا 

واإظهار األفتقار بني يديه ( تبارك وتعاىل .

ومن اآداب الدعاء واألأ�سباب التي تكون من اأ�سباب اإجابة 

الدعاء :

1 - اأن يرفع يديه عند الدعاء؛ ألأنها عامٌة على اأنه ذليٌل 

بني يدي اهلل -تبارك وتعاىل-.

في 
رحاب 

ااإلسالم
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من  وم�سربه  ومطعمه  احل��ال،  من  اأكله  يكون  اأن   -  2

تكن  مطعمك  جاء »اأطب  فكما  دع��اوؤه،  ُيجاب  حتى  احل��ال؛ 

جماب الدعوة« )رواه الطرِبايِن يف األأو�سط(، فِطيُب الطعام 

باأن يك�سب املال من احلال وي�سرتي به الطعام احلال هو من 

اأ�سباب اإجابة الدعاء .

التي  الدعاء  اإجابة  يف  الفا�سلة  األأوق��ات  يتخرّي  -  اأن   3

ُي�ستجاب فيها الدعاء كبني األأذان واألإقامة، ويف الثلث األأخري 

من الليل حني ينزل ربنا -تبارك وتعاىل- فيقول: »من ي�ساألني 

فاأعطيه من ي�ستغفريِن فاأغفر له« )متفق عليه(، وهكذا حتى 

يطلع الفجر في�ستغل هذه األأوقات املهمة ألإجابة الدعا ء.

املوانع  امل�سلم من  قبول دعائه، يحذر   وكما يحر�س على 

التي متنع قبول الدعاء:

يقبله اهلل  باإثم أل  الدعاء  فاإن  باإثم،  يكون دعاءه  اأن   -  1

-عز وجل-، كاأن يدعو ويطلب من اهلل -عز وجل- اأن يي�ّسر له 

اأمًرا من املحرمات، كاأن يطلب من اهلل اأن يي�سر له �سرقة ماٍل 

من األأموال مثًا اأو فعل �سيٍء من املحرمات، فهذا دعاٌء باإثم 

أل يقبله اهلل -تبارك وتعاىل- بل ياأثم �ساحبه .

بينه  يفرق  باأن اهلل  اأن يدعو  الرحم  الدعاء بقطيعة   -  2

وبني اأقاربه فهذا أل يقبله اهلل -تبارك وتعاىل-.

3 -  اأكل احلرام كمن ياأكل مال اليتيم اأو من ي�سرق اأموال 

النا�س اأو يغ�سهم ويخدعهم فاإن هذا مينع قبول الدعاء.

القلب  ح�سور  من  فابد  الدعاء  عند  القلب  -  غفلة   4

واألإقبال عند الدعاء.

وليتنبه امل�سلم اإىل اأنه كلما اأكرَث من الدعاء فاإنه رابٌح يف 

هذا األأمر، اإذ الدعاء أل خ�سارة معه، فعن اأبي �سعيٍد اخلدري 

ر�سي اهلل عنه عن النبي -عليه ال�ساة وال�سام- قال: »ما 

اإحدى  اأعطاه  اإأل  رحم  قطيعة  وأل  باإثم  لي�س  يدعو  م�سلٍم  من 

ثاث« له اأمٌر من األأمور الثاثة »اإما اأن يعجل دعوته « يعجل 

اهلل له دعوته في�ستجيب دعاوؤه، »واإما اأن يدخرها له يف األآخرة 

مثلها  ال�سوء  من  عنه  يدفع  اأن  واإم��ا  األآخ��رة،  ثوابها يف  يجد 

البخاري  « )رواه  اأكرث  ق��ال: »اهلل  ُنكرث،  اإًذا  ال�سحابة:  « قال 

يف األأدب املفرد( .

فنحر�س جميًعا على األإكثار من الدعاء وا�ستغال اأوقاتنا 

ت�سيع  األأوق��ات حتى أل  األنتظار، وغري ذلك من  خا�سًة عند 

ودعاءه  وتعاىل-،  -�سبحانه  اهلل  ذكر  من  فيها  فنكرث  علينا، 

والطلب منه -عز وجل- .

في 
رحاب 

ااإلسالم
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اإلإم���ارت  دول��ة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  حتر�ص 

مبختلف قطاعاتها على مواكبة التوجهات احلكومية يف 

جمال ا�ست�سراف امل�ستقبل و تطبيق التقنيات احلديثة 

والعلوم التي تدعم الفكر امل�ستقبلي و متطلبات التنمية 

املعلومات  العلوم علم نظم  اأبرز هذه  ولعل  امل�ستقبلية، 

ومعاجلة  جمع  اأ���س��ا���ص  على  ي��ق��وم  ال���ذي  اجلغرافية 

خرائط  خالل  من  وعر�سها  املكانية  البيانات  وحتليل 

ومناذج حتاكي امل�ستقبل مما يعزز عملية اتخاذ القرار 

وي�سهم يف تفادي املخاطر امل�ستقبلية وتقليلها.

اجلغرافية  املعلومات  نظم  علم  باأن  القول  وميكن 

اإلأف��راد  و  املوؤ�س�سات  متكن  التي  الو�سائل  من  و�سيلة 

ا�ستخدام  طريق  عن  امل�ستقبل  و�سناعة  ت�سميم  من 

البيانات  حتليل  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنيات 

متعددة  �سيناريوهات  و�سع  و  املكاين  العن�سر  ذات 

إلتخاذ قرارت مثلى ت�ستند اإىل حتليل البيانات و اإجراء 

الدرا�سات امل�ستقبلية.

اإلمارات
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استشراف المستقبل 

من إعداد : آالء جمال و نظم المعلومات الجغرافية

مستوى  على  المستقبل  استشراف  ثقافة  وتعزيز  بدعم  كبيراً  اهتمامًا  الدولة  أولت 
العمل الحكومي من خالل وضع أنظمة وسياسات تضمن مفهوم استشراف المستقبل 
في عملية التخطيط االستراتيجي لكافة القطاعات، باإلضافة إلى المبادرات والبرامج التي 

تسهم في نشر ثقافة استشراف المستقبل.



دعم  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  ت�سهم 

منها:  امل��ج��اإلت،  من  للعديد  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  عملية 

اإلقت�سادية  الدرا�سات  البيئي،  والر�سد  ال��ك��وارث  اإدارة 

اإدارة  تتم  بحيث  ال��زراع��ي��ة  التطبيقات  و  واإلجتماعية 

البيانات و درا�سة املتغريات على فرتات زمنية متعاقبة من 

اأجل ت�سور امل�ستقبل خالل ال�سنوات القادمة واإل�ستعداد له.

باهتمام  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  وحتظى 

والفاعلية  الكفاءة  رفع  يف  كبري  دور  من  لها  ملا  املوؤ�س�سات 

امل�ستقبلية  التوجهات  يخدم  مبا  املوؤ�س�سي  اإلأداء  وحت�سني 

للدولة. و من املتوقع اأن يتزايد اإلإقبال على تطبيق ا�ستخدام 

القادمة  ال�سنوات  املعلومات اجلغرافية خالل  نظم  تقنيات 

التحول  نحو  امل�ستقبل  متطلبات  لتلبية  احلاجة  تزايد  مع 

الرقمي و املدن الذكية.

اإلمارات
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اال�صم : عروة في�صل فواز املجايل

الوظيفة : مهند�س بنية حتتية ................ االإدارة : اإدارة التخطيط و امل�صاحة

 

» كلما زادت التحديات التي تواجه الب�سرية  ظهرت لنا اأهمية اإلبتكار ، و ال�ساعي اإىل م�ستقبل واعد 

و جميل إل بد له اأن يعمل على ابتكار احللول ب�سكل ا�ستباقي و حمرتف « .

اال�صم : ح�صه عبداهلل يو�صف

الوظيفة: اأخ�صائي �صعادة متعاملني اأول ....... االإدارة : مركز �صعادة متعاملني

» اإيجاد طرق ت�سويق وترويج جديدة يف ممار�سات اإلأعمال يف بيئة العمل « .

اال�صم :يزيد عبد الرحمن اأبو فخر

الوظيفة :م�صاح ................................ االإدارة: اإدارة التخطيط وامل�صاحة

» القدرة على اإلبتكار موهبة اأودعها اهلل يف كل عقل. كل ماعليك اأن تبداأ « .

تولي دولة اإلمارات العربية المتحدة اهتمامًا كبيراً باالبتكار يقينًا منها بأن مستقبل أي دولة يتركز على مدى تفوقها 
في الجانب االبتكاري ، وإننا في دائرة بلدية رأس الخيمة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة تم تشكيل فريق االبتكار 
ليكون مسؤواًل عن تنفيذ األنشطة التي تدعم االبتكار وتشجع الموظفين على االهتمام بهذا الجانب والتركيز عليه ومنذ 
تشكيل الفريق ، تم عقد عدة اجتماعات لتوزيع األدوار ووضع خطة سنوية يتبعها الفريق ويقوم بتفيذها خالل العام ، 
ويضم الفريق في عضويته عدداً من موظفي الدائرة ومن مختلف اإلدارات واألقسام ، ويترأس الفريق المهندس عروة 
فيصل من إدارة التخطيط والمساحة ، ويهدف تشكيل هذا الفريق إلى تشجيع الموظفين لتوليد أفكار ابتكارية تساهم 
في تحقيق األهداف االستراتيجية للدائرة وخلق بيئة محفزة لالبتكار حتى يكون االبتكار أسلوب حياة للموظف في دائرة 

بلدية رأس الخيمة .

اإلمارات
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إعداد : علياء عبد العزيز الزعابي

فريق االبتكار



اال�صم : علياء عبدالعزيز الزعابي

الوظيفة : اإداري ات�صال موؤ�ص�صي .................. االإدارة : مكتب االت�صال املوؤ�ص�صي

» اإن اإلبتكار اأ�سبح حاجة �سرورية ملواكبة التطور الذي ي�سهده العامل ، ونحن مطالبني بالرتكيز 

على هذا اجلانب  واإعطائه اإلأولوية لنكون مركزًا لعلوم امل�ستقبل «.

اإل�سم :  رمي حممد علي

الوظيفة: اأخ�سائي ر�سم هند�سي 

.............................اإلإدارة / القطاع: اإدارة البيانات العقارية / قطاع اإلأرا�سي و اإلأمالك

» بعد فهم امل�سكله �ست�سل إل حمالة إلبتكار جديد و جتنب نقل امل�سكلة كاأنك �ساعي الربيد «

اال�صم : فاطمة اأحمد رحمه

الوظيفة : اأخ�صائي حتليل ميكروبيولوجي ........ االإدارة : اإدارة ال�صحة العامة - املختربات 

»اإلبتكار رحلة م�ستمرة إل تنح�سر يف وقت وإل تقف عند حدود الزمن« 

اال�صم : عبدالرحمن اإ�صحق اخلطاب

الوظيفة : مهند�س معماري و م�صمم ح�صري ......... االإدارة : اإدارة التخطيط و امل�صاحة

» التح�سني لي�ص كافيًا ، فاأنت بحاجة اإىل اإلبتكار اأي�سًا « 

اال�صم : ح�صام حممود املهريات 

الوظيفة : مهند�س م�صاحة اأول ......................... االإدارة : اإدارة التخطيط و امل�صاحة

» كن جزءًا من اإلبتكار فاأنت ع�سوًا يف الفريق  « .

اال�صم : منت�صر زياد طمليه

الوظيفة : مهند�س طرق .................................  االإدارة : اإدارة التخطيط و امل�صاحة

» اإلبتكار ثروة م�ستدامة و اأ�سا�ص لتطور ال�سعوب و تقدم الدول اإىل امل�ستقبل  « .

اإلمارات
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ظهر   1982 اأغ�سط�ص   ل�سهر  ال�ساد�سة  ال�سنة   76 العدد 

الغيل والتي يظهر فيها الغطاء  الغالف ب�سورة جميلة ملنطقة 

النباتي اإلأخ�سر الذي يغطي هذه املنطقة اجلميلة واأي�سًا تظهر 

يف  الغيل  منطقة  عليها  تعتمد  التي  املائية  الوديان  الغالف  يف 

واإلأخبار  املقاإلت  من  ع��ددًا  املجلة  وت�سمنت  وال��ري  الزراعة 

املتنوعة منها مايلي:

�ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�ص الدولة

يراأ�ص اجتماعي جمل�ص الوزراء ويطالب بتحقيق طموحات 

احلرية  توفر  على  ويوؤكد  اإلحتادية.  امل�سرية  ودعم  املواطنني 

والكرامة للمواطنني

طالب �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رئي�ص 

الوطن  اأجل  من  اجلهود  ببذل  ال��وزراء  جمل�ص  اأع�ساء  الدولة 

اإن  �سموه  وقال  اإليها  يتطلع  التي  الطموحات  واملواطن وحتقيق 

رئي�ص  عليه  يعتمد  التنفيذي  اجلهاز  ب�سفته  ال��وزراء  جمل�ص 

احلياة  توفري  يف  واملواطنون  لالحتاد  اإلأعلى  واملجل�ص  الدولة 

ــل الــمــجــات 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 76 لسنة 1983



امل�سرية  ودعم  الدولة  كيان  على  واملحافظة  للمواطن  الكرمية 

اإلحتادية « .

واأ�سار�سموه يف الكلمة التي األقاها اأمام املجل�ص يف جل�سته 

الفرتة  التي حتققت خالل  اإلإجن��ازات  اإىل  ال�سهر  اإلأوىل هذا 

الق�سرية من عمر الدولة والتي تعد بحمد اهلل ونعمته عالمة 

اإلأمر  وال�سعوب  ال��دول  عمر  يف  الزمنية  املقايي�ص  بكل  ب��ارزة 

الذي حظى باإعجاب وتقدير اإلأ�سقاء واإلأ�سدقاء.

اأعرب �سموه عن �سعادته مبا حتقق من نه�سة وتقدم  وقد 

يف دولة اإلإمارات التي اأ�سبحت حتتل مكانة مرموقة بني الدول، 

يتمتع باحلرية  اإلإم��ارات  املواطن يف دولة  اأن  واأكد �سموه على 

كما  واأجهزته،  موؤ�س�ساته  خدمة  يف  امل�ساركة  وفر�ص  الكاملة 

اأعرب عن ثقته باأبناء هذا الوطن واإخال�سهم يف خدمة وطنهم 

للدولة  اإخال�ص  هو  العمل  يف  واإلإخال�ص  اإلجتهاد  »ان  وقال: 

وتاأمني امل�ستقبل لالأجيال القادمة «.

�ساحب  برئا�سة  اجتماعه  يف  ال���وزراء  جمل�ص  واف��ق  وق��د 

على  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  ال�سمو 

والتي   1983 احل��ايل  للعام  لالحتاد  العامة  امليزانية  م�سروع 

وقد  دره��م  األ��ف   100 و  106 ماليني  و  مليارًا   18 بلغ حجمها 

مليون   200 و  مليارًا   12 للميزانية  العامة  اإلإي����رادات  بلغت 
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درهم بعجز مقداره خم�سة مليارات و 506 ماليني و 900 األف 

درهم . وت�سمن م�سروع امليزانية العامة لالحتاد للعام احلايل 

وجامعة  اإلحت��ادي  الوطني  املجل�ص  ميزانيات  م�ساريع   1983

قرار  املجل�ص على  وافق  كما  اإلإدارية  التنمية  ومعهد  اإلإمارات 

لقيمة  بالن�سبة  حت�سيلها  املتاأخر  املبالغ  من  املواطنني  اإعفاء 

ا�ستهالك الكهرباء واملاء على م�ستوى الدولة وقرر ت�سكيل جلنة 

من وزارتي الكهرباء واملاء واملالية وال�سناعة ودوائر الكهرباء 

باإلإمارات لدرا�سة و�سع نظام جديد لر�سوم الكهرباء واملاء.

الداخلية  الق�سايا  م��ن  ع���ددًا  املجل�ص  ا�ستعر�ص  كما 

بداأ  وقد  هذا   . املقبلة  املرحلة  يف  العمل  وخطوات  واخلارجية 

رئي�ص  حممد  بن  �سرور  ال�سيخ  معايل  ح�سره  الذي  اإلجتماع 

ال�سويدي  خليفة  اأح��م��د  وم��ع��ايل  ال��دول��ة  رئي�ص  �سمو  دي���وان 

حممد  ال�سيخ  معايل  األقاها  بكلمة  الدولة  رئي�ص  �سمو  ممثل 

واإلأوق��اف رحب  اإلإ�سالمية  ال�سئون  وزير  بن ح�سن اخلزرجي 

قائدًا  يبقيه  اأن  اهلل  ودعا  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  ب�ساحب  فيها 

وم�سلحًا وموجهًا اإىل اخلري والر�ساد

�ساحب  برئا�سة  الثانية  جل�سته  يف  املجل�ص  ا�ستعر�ص  كما 

تطور  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  ال�سمو 

وقد  وتعزيزها  تطويرها  وكيفية  الدولة  يف  العامة  اخلدمات 

اجلديدة  امل�سروعات  من  ع��ددًا  اجلل�سة  هذه  يف  املجل�ص  اأق��ر 

يف جمال اخلدمات ، فوافق املجل�ص على اإن�ساء حمطة جديدة 

وبطاقة  درهم  مليون   30 اإلإجمالية  تكلفتها  تبلغ  املياه  لتحلية 

اأي�سًا  املجل�ص  وافق  يوميًا كما  العذبة  املياه  مليوين جالون من 

على م�سروع اإن�ساء جممع م�ست�سفى الطوارىء املركزي بتكلفة 

اإجمالية ت�سل اإىل 230 مليون درهم.

يتعلق  قانون  م�سروع  على  املجل�ص  واف��ق  اآخ��ر  جانب  ومن 

بنتظيم �سيد الطيور واحليوانات بالدولة ، والذى يحظر �سيد 

جمع  حظر  كما  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  واحل��ي��وان��ات  الطيور  ه��ذه 

امل�سروع  يحظر  كما   ، اللوق  طائر  با�ستثناء  اإتالفه  اأو  بي�سها 

�سيد احليوانات اإلأليفة كالظباء وبقر الوح�ص واإلأرانب وغريها 

ومعاقبة املخالفني إلأحكام م�سروع القانون اإىل جانب ذلك وافق 

املجل�ص على مذكرة وزارة ال�سحة اخلا�سة باعتماد نظام موحد 

بني وزارة ال�سحة لدول اخلليج العربي ل�سراء الدواء من الدول 

اإلأجنبية وبناء على قرار وزراء ال�سحة يف دول املنطقة والذي 
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يق�سي بتوحيد �سراء اإلأدوية من ال�سركات والدول اإلأجنبية - 

اإ�سافة اإىل ذلك اطلع املجل�ص على تقرير وزارة اإلأ�سغال العامة 

واإلإ�سكان املتعلق بنتائج موؤمتر امل�ستوطنات الب�سرية الذي عقد 

يف هل�سنكي بفنلندا موؤخرًا.

رئي�ص  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ���س��در  ف��ق��د  اأخ����رى،  ج��ه��ة  وم���ن 

لالحتاد  العامة  امليزانية  ب�ساأن  احتادية  مرا�سيم  �ستة  الدولة 

وامليزانيات املنف�سلة . اإذ اأ�سدر �سموه مر�سومًا بقانون امليزانية 

العامة لالحتاد عن ال�سنة املالية 1983 . كما اأ�سدر �سموه اأي�سًا 

التي  اإلإمارات  جامعة  مبيزانية  اأخرى  قوانني  مرا�سيم  خم�سة 

بلغت 252 مليون درهم وميزانية املجل�ص الوطن اإلحتادي التي 

تبلغ 19 مليونًا و 460 األف واملجل�ص اإلأعلى لل�سباب والريا�سة 

التي تبلغ ميزانيته 81 مليونا و 37 األف درهم وميزانية املركز 

الوطني للحا�سب اإلآيل التي تبلغ ۸ ماليني و 202 اآإلف درهم 

وميزانية معهد التنمية اإلإدارية التي تبلغ 10 ماليني و 567 األف 

رهم وجاء يف هذه املرا�سيم اأنه يعمل بهذه امليزانية والتاأ�سريات 

املرافقة اعتبارًا من اأول كانون الثاين من يناير 1982 وحتى 21 

1983 وعلى الوزراء تنفيذ املر�سوم كل فيما يخ�سه،  دي�سمرب 

وين�سر يف اجلريدة.



1 فبراير: 

مقاليد  مكتوم  آل  محمد  بن  الشيخ حمدان  تولي  ذكرى 

والية العهد بدبي

يوم والية تكساس األمريكية

شهر اإلبتكار بدولة اإلمارات

اليوم الخليجي لحقوق المريض

يوم المرأة العربية

اليوم العالمي للحجاب

اليوم العالمي للنباتيين

األسبوع العالمي للوئام بين األديان

فبراير
األيــام الســنوية بمختلــف أنواعهــا العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة تمثــل ظاهــرة إعاميــة 
حديثــة تواكــب اهتمامــات المجتمعــات بالقضايــا الحديثــة والمتراكمــة بهــدف إطــاق 
حمــات 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 
لاحتفــال 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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يعدها اإلعالمي : عبدالرحمن نقي 

أيام عالمية



 يوم المثلجات للفطور

2 فبراير : 
اليوم العالمي للمناطق الرطبة

يوم الكيمياء باإلمارات

4 فبراير : 
اليوم العالمي لمكافحة السرطان

يوم إعالن وثيقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي
يوم استقالل جمهورية سيريالنكا الشعبية

يوم البيئة الوطني اإلماراتي  
اليوم الدولي لألخوة اإلنسانية

يوم البيئة البحريني

5 فبراير :
 يوم والية ويسكونسن األمريكية

يوم الجيش البحريني
اليوم العالمي للنيوتيال

6 فبراير :
اليوم الدولي لمكافحة ختان اإلناث

اليوم الوطني لنيوزيلند

7 فبراير  : 
يوم انطالقة مهرجان الجنادرية 1444

 يوم استقالل غرينادا
يوم عبدالرحمن الرافعي

اليوم العالمي لإلنترنت اآلمن 2023

8 فبراير : 
يوم والية أيوا األمريكية

يوم اتحاد الصحفيين العرب  

9 فبراير : 
اليوم العالمي أللم األسنان

يوم الرياضة البحرينية
اليوم العالمي الضطراب الصرع 2023

10 فبراير: 
يوم ميالد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 

حاكم رأس الخيمة
ذكرى تولي الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمه هللا 

مقاليد الحكم براس الخيمة
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يوم انضمام إمارة رأس الخيمة التحاد االمارات العربية المتحدة
يوم المظلة العالمي

اليوم العالمي للبقول
11 فبراير: 

اليوم الدولي  للمرأة وللفتاة في ميدان العلوم
 يوم الثورة اإليرانية

12 فبراير : 
يوم تأسيس المجلس الوطني االتحادي لدولة االمارات 
استغالل  لمكافحة  العالمي  اليوم   « الحمراء  اليد  يوم 

األطفال كجنود «
13 فبراير : 

اليوم العالمي لإلذاعة
14 فبراير : 

يوم الرياضة القطري 2023 
يوم والية أريزونا األمريكية

يوم فالنتاين
اليوم العالمي للقصص القصيرة

15 فبراير : 
اليوم العالمي لفرس النهر

 اليوم العالمي لسرطان الطفل
16 فبراير : 

يوم استقالل جمهورية ليتوانيا  
اليوم الوطني لجمهورية صربيا
اليوم العالمي للحوكمة 2023

17 فبراير: 
يوم  اتحاد المغرب العربي

اليوم العالمي لتنسيق الزهور
18 فبراير : 

اليوم العالمي لالنثربولوجيا
يوم استقالل جمهورية جامبيا

19 فبراير : 
اليوم العالمي للحيتان 2023

20 فبراير: 
اليوم العالمي للعدالة االجتماعية

21 فبراير : 
أول أيام شهر شعبان 1444هـ
اليوم العالمي لإلرشاد السياحي
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اليوم الدولي للغة األم
يوم الزواج الصحي بالسعودية

 22 فبراير : 
يوم والية كاليفورنيا االمريكية
 اليوم العالمي لشعراء السالم

اليوم العالمي للمرشدات
يوم تأسيس المملكة العربية السعودية

يوم نهر النيل
يوم استقالل سانتا لوسيا

23 فبراير : 
يوم الجمهورية بغويانا التعاونية

اليوم الوطني لسلطنة بروناي
يوم المدافع عن أرض اآلباء
يوم ميالد إمبراطور اليابان

 يوم الروتاري
24 فبراير : 

يوم المعلم العماني
يوم إستونيا 

يوم الشهيد الكويتي
25 فبراير : 

اليوم العربي للسياحة

اليوم الوطني لدولة الكويت
ذكرى تولي الشيخ عبدهللا السالم الصباح أميراً للكويت

26 فبراير : 
يوم التحرير - الكويت

يوم البيئة القطري
27 فبراير : 

يوم التراث الثقافي العربي
اليوم العالمي للمنظمات غير الحكومية 

يوم استقالل الدومنيكان
اليوم العالمي للدب القطبي

28 فبراير : 
يوم األندلس

اليوم العالمي لألمراض النادرة 2023
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إعداد إباء نزار عجوب

فن إدارة األزمات

جميع دول العالم عانت من الكثير من األزمات، ولكن ما يلفت االنتباه هو الطرق 
التي اتبعتها الدول للتخلص من األزمات التي حلت عليها، وفي هذا المقال سوف 
نتحدث عن دولة اإلمارات وكيف تعاملت مع األزمات بواسطة قيادتها الحكيمة، فعلى 
الرغم من تأثر جميع األسواق العالمية باألزمات إال أن اإلمارات كانت تتضمن نوع من 

الثبات.

اإلإم��ارات  عرفت  فقد  نف�سه،  يكرر  التاريخ  اأن  نعرف  وكما 

لدعم  ت�ستغلها  فر�سة  وجعلها  اإلأزم��ات،  اإدارة  يف  الريادة  بفن 

التجارية  املجاإلت  خمتلف  اإىل  واجل��ذب  اإل�ستثمارية،  البيئة 

قوية جدًا  بنية حتتية  ت�ستند على  اإلإم��ارات  ودولة  وال�سناعية، 

ال�سعب  وحمبة  وال�سعب  احلكومة  بني  التعاون  اإىل  باإلإ�سافة 

لقائدهم، واإميانهم به اإميانًا مطلقًا، وهو ما يدعم وجود 

اإلأمن واإل�ستقرار يف البالد، وهو من اأهم اإلأمور التي 

يجب اتباعها اأوإًل ملعاجلة الكثري من اإلأزمات التي 

تعاين منها الدول ب�سكل عام.

التي  العاملية  اإلأزم����ات  يف  البحث  وع��ن��د 

دول��ة  اأن  جن��د  م�����س��ى،  فيما  ح�سلت 

اأقل الدول ت�سررًا  اإلإمارات من 

كما  وه����ذا  ب����اإلأزم����ات، 

ذك��رن��ا ي��ع��ود اإىل 

بنية  وج��ود 

حت��ت��ي��ة 

النماذج  من  اإلإم��ارات  وتبقى  حكيمة،  وقيادة  قوية، 

والدليل  اإلأزم��ات،  الهامة يف معاجلة  العاملية 

على ذلك كيفية تخل�سها من جائحة 

ك���������ورون���������ا 
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)كوفيد- 19(، وهي اجلائحة التي �سلت اأكرب دول العامل، وقد 

جتاوزتها دولة اإلإمارات ب�سكل �سليم قدر امل�ستطاع، وبطرق حديثة 

وبقيادة حكيمة ذات تفكري ا�سرتاتيجي يف جتاوز اإلأزمات، وقد 

ح�سلت اإلإم��ارات على املركز اإلأول من بني الدول القليلة التي 

ا�ستطاعت جتاوز اإلأزمة هذه باأقل اخل�سائر، وباأف�سل الطرق.

ومت  واإل�ستنتاج،  التحليل  طريقة  باتباع  الدولة  قامت  فقد 

اإلأخ��رى،  ال��دول  لبقية  بالن�سبة  ج��دًا  قليل  بوقت  اإلأزم��ة  جتنب 

وباتباع التخطيط امل�سبق ملعاجلة اإلأزمة وتواجد اإلقت�ساد املتني 

تكتفي  ومل  وهادئ،  �سليم  ب�سكل  اإلأزمة  هذه  على جتاوز  �ساعد 

اإلإمارات بذلك فقط  بل قامت مب�ساعدة العديد من الدول يف 

جتاوز هذه اإلأزمة، وهذا ما يجعلها اأف�سل الدول باإدارة اإلأزمات.

واإلأزم��ات  ال��ط��وارئ  إلإدارة  الوطنية  الهيئة  اإن�ساء  مت  وق��د 

وال�سعب  الدولة  حماية  بهدف  وذلك   ،2007 عام  يف  والكوارث 

اإلإماراتي من اإلأزمات، واإيجاد اأف�سل الطرق لتجاوز ال�سعوبات، 

الوطني،  ل��الأم��ن  اإلأع��ل��ى  املجل�ص  الهيئة  ه��ذه  على  وي�����س��رف 

ولالطالع اأكرث على مهام الهيئة وطريقة العمل من خالل الرابط 

https://www.ncema.gov.ae/ar/about-ncema/ التايل

ncema-in-focus.aspx

حيث تعترب الهيئة هي اجلهة الر�سمية امل�سوؤولة عن تن�سيق 

على  ويقع  اإلأزم���ات،  ب���اإدارة  املتعلقة  واإلأنظمة  املعايري  وو�سع 

يف  اإلأزم��ات  ملعاجلة  واملوحدة  املنا�سبة  اخلطط  و�سع  عاتقها 

الدولة.

ومن �سيا�سات العمل للهيئة تقوم بتطوير قدرات اإل�ستجابة 

من خالل اقرتاح وتن�سيق الربامج بني اجلهات املحلية والوطنية 

والعامة واخلا�سة، وتقوم بتحديثها ب�سكل دوري، والتن�سيق يكون 

اإلأزم��ات  اأو  الطوارئ  وق��وع  عند  املعنية  اجلهات  عمل  بتحديد 

للمن�ساآت احليوية والبنية التحتية.

وتقوم الهيئة باإعداد الدرا�سات واإلأبحاث العلمية من خالل 

والتنبوؤ  واإلأزم���ات  بالطوارئ  املتعلق  وامل��وارد  املعلومات  مركز 

بحدوثها، وهذا املركز حتت رعاية الهيئة وتابع لها، والذي يتابع 

اإلأعمال املذكورة.

ومن اأف�سل طرق النجاح التي اتبعتها الهيئة هي اإقامة دورات 

حلاإلت م�سابهة لالأزمات والتدريب على التعامل معها من خالل 

بتعزيز  يقوم  بدوره  التدريب  وهذا  لالأزمات،  الواقعية  املحاكاة 

الفكر ال�سليم ملعاجلة اإلأزمات.

ويهدف التدريب الذي يقوم به مركز املعلومات واملوارد اإىل 

تطوير مهارات موظفي الهيئة واجلهات املعنية علميًا واأكادمييًا 

التحوإلت  وتقييم  ومتابعة  اإلح��رتازي��ة  واإلإج����راءات  وعمليًا، 

الالزمة  بالتدابري  والقيام  العمل،  بيئة  يف  املتوالية  ال�سريعة 

ملواجهة اإلأزمات.



الكاتب  خاللها  من  يقوم  عديدة  عناوين  الكتاب  ه��ذا  ي�سم 

باإعطاء راأيه حول مواقف معينة باأ�سلوب جميل و�سّيق ، ومن خالل 

من  عنوان  بكل  املرتبطة  املخت�سرات  اقتبا�ص  مت  ال�سفحة  ه��ذه 

عناوين هذا الكتاب ، وهذا ما �سي�ساعدك للو�سول اإىل اإلأفكار التي 

يرغب الكاتب باإي�سالها اإىل القارئ يف اأق�سر وقت .

مقدمة : 
وهو  فردين  بني  يتكرر  إل  وثقايف  ووراث��ي  نف�سي  مزيج  اإلإن�سان 

عبارة عن حم�سلة لظروف وموؤثرات إل تت�سابه حتى بني التوائم .

كل  ف�سل  يف  بل  ؛  الب�سر  �سخ�سيات  تنوع  يف  تكمن  إل  امل�سكلة 

اإن�سان يف اكت�ساف نقاط تفرده واأ�سباب اختالفه عن اإلآخرين.

هو  ال�سائب  وال��ق��رار  النزيه  ب��ال��راأي  اخل���روج  متطلبات  اأول 

اإلعرتاف بتعر�سنا امل�سبق لكافة اأنوع املوؤثرات .

الداخل  وا�ستك�ساف  الدافع  تو�سيح  الكتاب حماولة  الهدف من 

قبل تطوير الذات واإلنطالق للخارج .

ماهي خطتك للحياة ؟
الطائرة عندما تقلع تعرف نقطة اإلإقالع وفرتة التحليق ونقطة 

الو�سول وموعد الهبوط ، إلأن الهدف وا�سح وُخطط له 

م�سبقًا .

يريده  مل��ا  وا�سحة  عمل  خطة  م�سبقًا  ميلك  الناجح  اإلإن�����س��ان 

م�ستقباًل .

اعرف نفسك أواًل :
وثم  اأوإًل  باأنف�سنا  جهلنا   ، احلياة  يف  ف�سلنا  اأ�سباب  اأه��م  من 

حماولة فهم كل ما يدور خارجها ثانيًا .

ماذا كنت حتلم يف طفولتك ؟ مالذي كان يثري ده�ستك وف�سولك 

عندما كربت ؟ ماذا كان يثري اإعجاب النا�ص بخ�سو�سك ؟

على  به  وتفوق  اكت�سافه  حاول  اإلآخرين  عن  مييزك  �سي  هناك 

اجلميع .

إن لم تحلم به فكيف ستحققه :
اإلأحالم الكبرية تقودك إلآفاق مل يحلم بها معظم النا�ص حولك .

إل ميكن اإجناز حلم غري موجود اأو حتقيق هدف إل ي�سغل بالك .

النبوءة المحققة لذاتها :
اآراءنا امل�سبقة م�سوؤولة بن�سبة كبرية عن ت�سكيل مواقف اإلآخرين 

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

عنوان الكـتاب : نظرية الفستق .
الــمـــــــؤلــــــــــــف : فهد عامر األحمدي .

عدد الصفحات : 330 صفحة .
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لِنقرأ ..
 عبد العزيز كرم البلوشي



عنا .

بنف�ص  هو  �سيعاملك   ، ما  �سخ�صٍ  عن  �سلبية  فكرة  تاأخذ  حني 

الطريقة ، وتتحقق بالتايل نبوءتك امل�سبقة فيه

حني تعامل النا�ص باإيحابية اأو متنحهم ثقتك امل�سبقة �سيعاملونك 

بنف�ص الطريقة فتزداد قناعة باأن جميع النا�ص اأخيار .

أنت ما تعتقده عن نفسك :
نحن نتيجة ملا نعتقده ونت�سوره عن اأنف�سنا .

ميكنك فعل امل�ستحيل ) فقط ( حني تكون على قناعة بقدرتك 

على تغيري امل�ستحيل .

حني ت�سف طفلك بالغباء اأو التخلف تنزع يف كل مرة جزءًا من 

ثقته وروؤيته لنف�سه .

اإلغاء ال�سلبيات اأوىل من اإ�سافة اإلإيجابيات : 

باأفكارك  تدمريها  عن  اأوإًل  توقف  ذات��ك  بتطوير  تفكر  اأن  قبل 

ال�سوداوية .
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ما حتتاجه لكي تعي�ص خاليًا من الهموم هو التقليل من ال�سلبيات 

ولي�ص اإ�سافة املزيد .من اإلإيجابيات .

يف حال �سمنت عي�سك لفرتة اأطول ميكنك حينها تاأجيل اأفكارك 

العظيمة حتى تكون �سعيدًا .

كبسوالت تستحق المحاولة :
إل تخ�سر طاقتك اليومية ب�سبب ت�سرف غا�سب اأو جمادلة اإن�سان 

اأحمق .

باجلهل  ُتتهم  ولن   ، ي�ستفزك  تتجاهل من  ُتتهم باجلنب حني  لن 

حني ترف�ص الدخول يف جداٍل بيزنطي .

لن يراك النا�ص متكربًا حني تتجاهل ال�سفهاء ولكنهم قد يخلطون 

بينكم حني تقرر مواجهتهم .

قد ال تكون ذكياَ كما تعتقد :
اأكرث املغرورين غباء من إل يعرف نقائ�ص نف�سه .

م�ساكل  متلك  اأو  مرتني  اخلطاأ  تكرر  حني  تبدو  كما  ذكيًا  ل�ست 

معلقة منذ �سنني .

ميكنك قول ما ت�ساء عن نف�سك ، ولكن النا�ص يحكمون عليك من 

خالل اإجنازاتك .

البقع العمياء في دماغك :
ميتلئ دماغك بثقوب عمياء متنعك من روؤية احلقائق بو�سوح .

وجوابًا  م�سبقًا  حكمًا  يقدمان  اجلاهز  وال���راأي  امل�سبق  التحيز 

جاهزًا .

اأق��وال��ك  م��ن  يجتزئ  م��ن  وج���ود  ت��وق��ع  جمهور  م��ع  تتعامل  ح��ني 

وت�سرفاتك ما ينا�سب راأيه فقط .

األذكياء ال يفعلون التالي :
اإلأذكياء إل يكررون اأخطاءهم وإل يلدغون من جحر مرتني .

اأف�سل  بني  فينتقلون  اإلأذك��ي��اء  اأم��ا  اآراءه���م  يغريون  إل  اإلأغبياء 

احللول .

اإلأفكار  من  الكثري  ميلك  اإلآخ��ري��ن  تفكري  طريقة  يعرف  إل  من 

اخلاطئة عنهم .

الذكاء ببساطة يعني التصرف بذكاء :
إل ت�سغل نف�سك بتعريفات الذكاء وتذكر دائمًا اأن اإلأذكياء هم من 

يت�سرفون بطريقة ذكية .

واأي�سًا  بل   ، الدماغ  الوراثة ومادة  الذكاء إل ت�سنعه فقط عوامل 

التجارب والتعلم من اإلأخطاء .

الذكية  وامل��واق��ف  الق�س�ص  من   ) الذكاء  عن�سر   ( ا�ستخل�ص 

وحاول متثلها يف حياتك .

حكايات في تطوير الذات :

رب ق�سة خري من األف ن�سيحة .

اأهم واأقدم الو�سائل لنقل التجارب  رواية الق�س�ص ما زالت من 

واملعارف بني الب�سر .

انت�سارها  ت�سمن  اأفكارك من خالل ق�س�ص ممتعة  ت�سرب  حني 

بطرق ممتعة .

ال تفكر بالنجاح بل بخلق عادة ناجحة :
النجاح إل يتعلق بالكمية بل باإل�ستمرارية .

اإلإجنازات الكبرية إل حتتاج إلأكرث من عادة يومية �سغرية .

حني ت�ستمر على اأي عادة ناجحة �ستفاجاأ بعد عام اأو عامني اأنك 

جتاوزت اأهدافك باأ�سواط .

يبقى الشيء ساكنًا حتى تفكر فيه .. فيتحرك باتجاهك :
تبقى اإلأ�سياء �ساكنة حتى تفكر فيها فتاأتيك لتنفيذها .

العامل اأفكار متج�سدة واخلطوات القادمة تتاأثر بتوقعاتنا حولها .

اأفكارنا ) طاقة ( تتج�سد قربنا ) كاأحداث ( .

تقنيات الحظ السعيد :
يتحمل القدر جزءًا كبريًا من حظوظنا ال�سخ�سية ، ولكن ما تبقى 

ميكن �سنعه باأيدينا .

املحظوظون ي�سنعون حظوظهم من خالل حَتنُي الفر�ص املنا�سبة 

والتواجد حيث تتحقق الطموحات .

 ، ال�سعيدة  فر�سهم  ن�سبة  رف��ع  املحظوظني  متيز  �سفة  اأه���م 

التي  للمواهب  ال�سريع  وا�ستغاللهم  حولهم  للتطورات  ومتابعتهم 

ميلكونها .

نظرية الفستق :
ميكن إلأي فعل مفاجئ و�سغري وطارئ وغري متوقع الت�سبب مباآ�ص 

كبرية ودائمة وغري متوقعة .

ولتاليف  ال�سغرية  م�سبباتها  ت��الف  الكبرية  اإلأخ��ط��اء  لتاليف 

اأ�سبابها ال�سغرية كن واعيًا باحتماإلت كثرية .

اآخر  عن  الرتاجع  ميكننا  إل  بحيث  م�ستقيم  بخط  ت�سري  حياتنا 

حماقة ارتكبناها قبل دقيقتني .

عشرون قاعدة في المنزل :
تكرار اإلإر�سادات يفقدها قيمتها ويجعلها مملة وعر�سة للن�سيان 

بعك�ص املكتوب فعاًل .

اخرت فقط ع�سر قواعد منزلية وعلقها يف مكان وا�سح للجميع .

الرتبية إل تتعلق بالتوجيه فقط بل وبالقدوة ال�ساحلة ) فال تنه 

عن خلق وتاأتي مبثله .. عار عليك اإذا فعلت ( .
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إرشادات الحياة الصغيرة :
بداأت  التي  ال�سنوات  ذات  بيننا  تف�سل  تظل  اأبناوؤنا  كرب  مهما 

بوإلدتهم .

اأنت الوحيد بني الب�سر الذي يتمنى والداك اأن تتفوق عليهما فعاًل 

.

وم�سكلة  إلإر�ساد  يحتاجون  اأبناءهم  اأن  اعتقادهم  اإلآباء  م�سكلة 

اإلأبناء اعتقادهم اأنهم مل يعودوا بحاجة إلإر�ساد اأحد .

كن كذلك على أي حال :
ت�سرف كما اأنت ولي�ص كما يعاملك النا�ص .

لن تفعل �سيئًااإن فكرت بالنتائج ال�سلبية لكل فعل جميل .

إل ميكنك منع النا�ص من اأذيتك وال�سك يف نواياك ولكن ميكنك 

منع تاأثريهم عليك .

مغالطات يستحسن انتباهك إليها :
النا�ص ميكنهم قول اأي �سيء با�ستثناء اإلعرتاف ب�سحة راأيك .

اأ�سوء املغالطات تلك التي تعتمد على وقائع �سحيحة ، ولكن يف 

ق�سية إل تخ�سك .

بل وحترمنا   ، كاإلأغبياء فقط  نبدو  النقا�ص إل جتعلنا  مغالطات 

اأي�سُا فر�سة تعلم اأ�سياء جديدة .

ال تستشهد باألكثرية أو األقدمية :
عن  فكرتهم  تقدمي  اإىل  بل   ، احلقيقة  إلإثبات  ي�سعون  إل  النا�ص 

احلقيقة التي يرغبونها .

اأو دلياًل على عدم �سالل  الفكرة  لي�ست �سرطًا ل�سحة  اإلأغلبية 

الكرثة بدليل �سري اإلأنبياء .

اأنها  يعني هذا  ولكن إل  بقد�سية عظيمة  القدمية حتظى  اإلأفكار 

�سحيحة بدليل وجدنا اآباءنا كذلك يفعلون .

ال تطلب دلياًل على ما تدعيه أنت :
اإثباته  اأو )نق�ص( ما يعجز عن  اإليك  إل تقبل نقل عبء اإلإثبات 

�ساحب النقا�ص ، فالبينة على املدعي ولي�ص على من اأنكر .

فرعية  م�سائل  اإىل  باإخراجك  له  ت�سمح  إل  اأحدهم  تناق�ص  حني 

يجيد احلديث عنها .

من مغالطات النقا�ص تقدمي اأدلة قوية جدًا على ق�سايا )إليدرك 

اجلمهور( اأنها مل تطرح اأ�ساًل .

األسبق واألقرب .. يشوهان قدرتك على التفكير :
يظل عقل اإلإن�سان رهينة إلأول فكرة �سبقت اإليه .

عقل اإلإن�سان ن�سخة �سبه مكررة للعقول التي تعي�ص حوله .
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عقول  املنغلقة  املجتمعات  تطم�ص  واإلأ�سبقية(  القرب  )بحكم 

اأطفالها وتنزع منهم نعمة التفكري النقدي والتحليل املجرد .

ليس ألنك تحبه :
يرف�ص  قوالب  �سمن  النا�ص  ي�سنف  اأنه  الب�سري  العقل  م�سكلة 

ك�سرها حتى بعد تبني عك�سها 

اإن كنت إل ت�ستمع اإإل ملن حتب ، وإل تقراأ اإإل ملن يتفق معك ، فال 

جديد �ست�سيفه اإىل جعبتك .

ينتهي   ، فقط  اإليها  متيل  التي  اإلآراء  على  باإلطالع  ا�ستمرارك 

مبفاهيم �سيقة تزداد ر�سوخها مبرور اإلأيام .

قناعتك الشخصية ليست أفكار مقدسة :
خطاأ  ب�سبب  حياتك  تنتهي  فقد   ، اخلا�سة  ا�ستنتاجاتك  اح��ذر 

فكري .

تخدع نف�سك قبل اإلآخرين حني تلعب دور اخل�سم واحلكم ،البائع 

وامل�سرتي ، الطباخ ومن يحكم على الطبخة 

بقية  ع��ن  عقلك  اإغ���الق  يعني   ، راأي���ك  ب�سحة  قناعتك  جم��رد 

اإلحتماإلت .

أم النصائح :
إلأن املجتمع ميلك اأفكارًا م�سرتكة )و�سبه موحدة( ينتج جياًل بعد 

جيل ن�سخًا مكررة و�سبه مكررة .

امل�سكلة لي�ست فقط يف ممار�ستنا إلأخطاء التفكري ال�سليم ، بل يف 

ممار�ستها دون وعي اأو اإدراك لوجودها .

املجتمعات املغلقة تنزع من عقول اأطفالها نعمة التفكري النقدي 

والتحليل املجرد من خالل تقدمي الت�سورات امل�سبقة واإلآراء املوروثة 

لهم .

تعرف إيه عن المنطق :
رغم اأن اإلإن�سان خملوق مفكر اإإل اأنه غالبًا ما يفعل ذلك بطريقة 

خاطئة .

املنطق طريقة يف التفكري تنظر للوقائع والنتائج وتتجاهل التحيز 

وتاأثري الثقافة وامليول .

يعتقد  مقلوبة  تدري�ص مناهج  اأهمية من  اأكرث  تدري�ص )املنطق( 

اأ�سحابها اأنها معرفة مكتملة .

التفكير األبسط هو األقرب للصحة :
التفكري اإلأكرث ب�ساطة يظل دائمًا اإلأقرب لل�سحة واملنطق .

رغبتنا يف الدفاع عن مواقفنا جتعلنا نلجاأ اأحيانًا لفر�سيات اأكرث 

غمو�سًا وتعقيدًا ونادرة احلدوث .

والعامل  املعقدة  الفر�سيات  اآإلف  يقدمون  العلماء  اأن�����س��اف 

احلقيقي مينحنا نظرية واحدة اأقرب للفهم واملنطق .

توقف عن طرح األسئلة وابدأ بطرح التساؤالت :
ال�سوؤال ا�ستف�سار علني �سريع ملعرفة اجلواب ، اأما الت�ساوؤل فبحث 

ذاتي �سامت قد ي�ستغرق العمر كله .

راأيك  اأنك عطلت عقلك وكبحت  يعني  لالآخرين  الدائم  �سوؤالك 

واأغلقت اآلية النقد داخلك .

قلل من طرح اإلأ�سئلة واأكرث من طرح الت�ساوؤإلت وإل تدفن اأجوبتك 

يف الرتاب .

تأثير األربعة :
ي�سهل ا�ست�سالم العقل الب�سري إلأي فعل جماعي �سابق مهما بدا 

�ساذًا اأو خمالفًا للمنطق .

الت�سحية براأيك وقناعاتك قد يكون )ثمن قبولك( يف اأي نظام 

اجتماعي حمافظ ومتما�سك .

بقناعاتنا  اإلحتفاظ  على  ي�ساعدنا   ) اإلأربعة  )بتاأثري  معرفتنا 

ال�سخ�سية مهما تراكمت حولنا اخليارات اخلاطئة .

اغسل مخك بنفسك :
تعي�ص اأدمغتنا حالة دائمة من �سراع اإلأفكار ، اإن مل حتدد موقفك 

منها قد تن�سم للجانب اخلا�سر فيها .

اأفكارنا ت�سكل �سخ�سياتنا ، واإن مل تغ�سل خمك بنف�سك �سيغ�سله 

املجتمع نيابة عنك .

من  تغرينا   ) نف�سية  جل�سة   ( مبثابة  النف�ص  وحمادثة  اإلإيحاء 

الداخل وتهيئنا ملواجهة اخلارج .

من يدري وال يدري أنه يدري :
اأكرث النا�ص جهاًل وحماقة من إل يدري ، وإل يدري اأنه إل يدري .

من  معرفة  واأكرثهم   ، يعتقدون  مما  اأقل  يعرفون  النا�ص  جميع 

يعرف هذه احلقيقة يف نف�سه .

وم�سايرة  الثقايف  والتع�سب  املعرف  وال��غ��رور  وامل��ي��ول  التحيز 

اإلأقدمية  اأو  باإلأكرثية  واإل�ست�سهاد  القد�سية  روح  واإ�سفاء  اإلأغلبية 

جمرد اأمثلة على معوقات التفكري ال�سليم .

األصل واالستثناء والرجل الخامس :
اجل��ه��ل ه��و احل��ال��ة اإلأ���س��ل��ي��ة وامل��ع��رف��ة واإلن��ع��ت��اق ه��و احل��ال��ة 

اإل�ستثنائية .

كلما كربت دائرة معرفتنا ، كلما كرب حميط تالم�سنا مع املجهول 

وغري املعروف .

اأن  يريد  وإل  يدري  إل  رجاًل  يخرج  بالتزمت  اجلهل  يختلط  حني 

يدري اأنه إل يدري .

فكر بطريقة القبعات الست :
امل�ساكل مثل املكعبات متلك �ستة اأوجه ، حاول روؤيتها من جميع 
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اجلوانب .

اإلكتفاء بعقلك غرور والتفكري بعقول اإلآخرين ذكاء وعقل كبري .

اإن اختفت الروؤو�ص حولك ، الب�ص كافة القبعات فوق راأ�سك.

فكر كالشجرة :
والنتائج  اخلطوات  متابعة  على  حم��دودة  ق��درة  اأدمغتنا  متلك 

بطريقة ذهنية .

كتابة اإلأفكار إل حتفظها فقط ، بل وتاأخذها اإىل م�ستويات اأكرث 

تنوعًا وعمقًا واأ�سالة .

يفكر اإلإن�سان بطريقة م�ستقيمة ومتوالية ، يف حني تاأخذه الورقة 

والقلم يف اجتاهات كثرية متفرعة .

تصرف حسب القائمة : 
عليك  �سهل  كلما  راأ�سك  يف  ووا�سحة  مرتبة  املهام  كانت  كلما 

تنفيذها يف وقت قيا�سي .

ي�سرتك  اأمنيات  بل  لي�ست ) خططًا (  والنجاح  والرثاء  ال�سعادة 

فيها اجلميع .

عن  عاجزون  احلقيقة  يف  هم  بان�سغالهم  يعتذرون  من  معظم 

تنظيم حياتهم .

ابحث عن ال 20 % : 
النتائج  م��ن   80% متنحك  ال��ت��ي   20% ال���  ع��ن  دائ��م��ًا  اب��ح��ث 

اإلإيجابية.

يعني   ، وقتك  من   100% يتطلب  بجهد   100% بن�سبة  جناحك 

حتولك اإىل رجل اآيل إل يعي�ص حياته وإل ي�ستمتع بثمرات جناحه .

اإلإجناز  تتيح لك اجلمع بني   80/20 قاعدة  مهارتك يف تطبيق 

واملتعة بن�سبة تفوق معظم الب�سر .

إذن .. اعمل بكفاءة أكثر وجهد أقل :
باأقل قدر من اجلهد حق م�سروع  اأكرب قدر من املكا�سب  حتقيق 

يتطلب رفع م�ستوى فعاليتك .

دون   ، جهد  واأق���ل   ، وق��ت  باأ�سرع  امل��ه��ام  اإجن���از  تعني  الفعالية 

الت�سحية باإلإتقان .

كبريًا  تتطلب جهدًا  التي  والت�سرفات  العادات  من  فورًا  تخل�ص 

مقابل نتائج مكا�سب �سعيفة .

ماذا تفعل في ثالث دقائق : 
برثوة  تخرج  جتمعها  حني  الذهب  غبار  مثل  دقائق  حياتنا  يف 

اإ�سافية .

حني متر عليك اأوقات فراغ مفاجئة ، ا�ساأل نف�سك فورًا : مالذي 

كنت اأنوي فعله منذ زمن طويل .

ثالث دقائق فارغة من كل �ساعة ، ت�ساوي �ساعة وثلث يف اليوم ، 

ويوم ون�سف يف ال�سهر ، وهذا اإن كنت م�سغول فعاًل .

العجلة من الشيطان .. أما السرعة فدليل خبرة :
الكايف  الوقت  اأنك متلك  تعتقد  اأي مهمة حني  اإجناز  تتاأخر عن 

إلإجنازها .

اخلرباء ي�سرعون ولكن إل يتعجلون ، والفا�سلون يتعجلون ولكن إل 

ينتهون ل�سيء .

رجل م�سغول اأف�سل من جمموعة عاجزة عن تنظيم نف�سها.

الوصفة النرويجية :
ابت�سم  ملا  اإلإمي��ان  اأو  ال�سلطة  اأو  باملال  ترتبط  ال�سعادة  كانت  لو 

الفقراء وحزن اإلأثرياء و�سقي ال�ساحلون .

ابداأ يومك بروح �سعيدة ، فاملا�سي انتهى ، وامل�ستقبل جمهول ، 
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اأما احلا�سر فهدية ت�ستحق اإلحتفاء .

اإن مل تنبع ال�سعادة من داخلك إل ميكن لكنوز الدنيا اإ�سعادك واإن 

مل تنبع التعا�سة من داخلك إل ميكن ملاآ�سي الدنيا اإخ�ساعك.

جرعات السعادة الصغيرة :
مواقفنا  اأم��ا   ، موؤقتة  �سعادة  جرعات  متنحنا  املادية  املقتنيات 

فتمنحنا حاإلت فرح دائمة .

انتفاء  على  دليل  اأق��وى  الفقراء  وابت�سامات  اإلأطفال  �سحكات 

عالقة املال بال�سعادة .

يف حياتك م�سببات �سعادة �سغرية حاول اكت�سافها بنف�سك ، اإن مل 

تعرف كيف ؟ ابداأ باأهم ثالثة اأ�سياء ت�سعدك اأكرث من و�سول الراتب .

19 اقتراحًا لحياة سعيدة :
الن�سائح اجلميلة تبقى جمرد كلمات حتى تتخذ قرارًا بتطبيقها.

زواجك يقرر م�ستوى �سعادتك وتعا�ستك ، وعملك يف مهنة حتبها 

يعني اأنك لن ت�سطر للعمل طوال حياتك .

حتى اإلأ�سياء اجلميلة ميكن ن�سيانها ب�سرعة ، وكي إل يحدث ذلك 

علق هذه الن�سائح يف مكان يراه اجلميع .

نسبية اآلراء الخاطئة :
لي�ص عيبًا اأن متلك راأيًا خاطئًا ، بل اأن متلك عقاًل جامدًا واآراء 

ترف�ص التغيري .

وباإلآراء  بل   ، والفلك  بالفيزياء  فقط  تتعلق  إل  نظرية  »الن�سبية« 

واإلأفكار والفر�سيات املعرفية .

اآإلف  تقابلها  اإلجتماعية  املفاهيم  لت�سحيح  فردية  حماولة  كل 

املجتمعات  ور�سوخ  اإلأن�سار  بكرثة  حتظى  التي  املعار�سة  اإلأ�سوات 

تعي�ص قرونًا دون تغيري .

كيف تتخلص من أفكارك الجميلة :
اأنت اأول �سخ�ص يقف اأمام اأفكارك اجلميلة ، ويحاول قتلها حتى 

قبل خروجها من جمجمتك .

لديك طريقان يف احلياة : مغادرتها كما اأتيت اإليها اأو مغادرتها 

بفكرة جديدة وانتقادات كثرية .

الب�سر فمخلوقات اجتماعية تخ�سى  اأما   ، اإلإن�سان خملوق مفكر 

الت�سريح باأفكارها .

كيف تقتل أفكار اآلخرين الجميلة : 
الفكرة الرائعة تخلق اأمامها عقبات إل نهائية فارغة .

اإلإبداع حالة اإرادية إل يلتزم بها �سوى القلة ، اأما التثبيط فحالة 

عفوية تتقنها اإلأكرثية .

اأحد  خلفها  يقف  ت�سادفك  التي  واإلأع���ذار  احلجج  من   99%
الثالثة ، جاهل اأو عاجز اأو حا�سد .

إن أردت أن ال ينتقدك أحد فافعل التالي :
اإلنتقاد وتفنيد اإلأخطاء اأمر ي�سهل حتى على اإلأغبياء فعله .

ملن  متاثيل  ت�سنع  إل  واإلأمم  النقاد  باأ�سماء  يحتفظ  إل  التاريخ 

يت�سيد اإلأخطاء .

إل تفعل �سيئًا اإن اأردت اأإل ينتقدك اأحد ، وبهذه الطريقة لن يقولوا 

بعد وفاتك �سوى اأنك كنت جبانًا مل تفعل �سيئًا .

كي ال تفسد حياتك ال تسبب : 
%90 مما يحدث  اإرادت��ك ولكن  امل�ساكل خارجة عن  %10 من 

إلحقًا يعتمد على رد فعلك جتاهها .

روؤيتهم  منع  ميكنك  ولكن  اأذيتك  من  اإلآخ��ري��ن  منع  ميكنك  إل 

لنتائج ذلك عليك .

تبداأ من �سرارة �سغرية  الغ�سب  : نريان  الف�ستق  بح�سب نظرية 

ي�سهل منعها منذ البداية .

أفضل مهنة في العالم :
إل ميكن إلأحد اإخبارك عن اأف�سل مهنة يف العامل كونها حماولة 

توفيق بني ميولك ال�سخ�سية واحتياجاتك املالية .

ت�ستلمه  كبري  دخل   + تع�سقها  هواية   : هي  تنا�سبك  التي  املهنة 

ملمار�ستها علنًا .

جمزية  عوائد  ي�ستلمون  ملوهوبني  مثال  والريا�سيون  الفنانون 

مقابل اأعمال يع�سقون فعلها على اأي حال .

من أنت : قائد أم مدير ؟
املدير رجل ينظم القافلة ، والقائد يتقدمها ليتوىل الطريق.

املدير ي�ساأل ملاذا فعلت ذلك ؟ والقائد يت�ساءل ملاذا إل نفعل ذلك؟

تكون مديرًا حني تتقيد بالتعليمات واإلإجراءات ، وت�سبح قائدًا 

حني حتقق هدفًا اأعظم من التعليمات واإلإجراءات .

ال تحشر نفسك في الزاوية .. ولكن .. احشر اآلخرين :
متنح  اأن  من  خري   ، لها  خططت  مهمة  اأي  اإجن��از  يف  تتاأخر  اأن 

نف�سك وقتًا مفتوحًا إلإجنازها .

اإن كانت املهمة تخ�سك افرت�ص » م�سبقًا « اأنها �ستكلف ماإًل ووقتًا 

اأكرث ممن املتوقع .

مع  ممكن  وقت  اأقل  فامنحهم  مبوظفني  تتعلق  املهمة  كانت  واإن 

اأدنى ميزانية متوفرة .

وإل تقدم املزيد حتى تتاأكد اأنهم �سيف�سلون حتمًا .

كيف تعرف أنك شخص مهم :
حتددها  احلياة  يف  وقيمتك   ، عملك  يف  قيمتك  يحدد  راتبك 

جمموع خدماتك للنا�ص .

قبل اأن تطالب براتب اأكرب ، كن �سخ�سًا ي�سعب اإل�ستغناء عنه .
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الدخول  موؤ�س�ستك ي�سبح من حقك  حني ت�سبح رقمُا �سعبًا يف 

ك�سريك اأو اإل�ستقالة إلإن�ساء م�سروعك اخلا�ص .

تعلم كيف تقول : )ال( :
موافقتك على كل �سيء تنتهي بالتزامك ) وحما�سبتك ( على كل 

�سيء .

اأكرث من ذلك   ، ي�ستحقها  موؤقتة متنح فقط ملن  امل�ساعدة حالة 

تدعى ا�ستغالإًل واتكالية .

اأكرث ال�سخ�سيات احرتامًا رجل ميكنه قول )إل( دون فظاظة .

ال تعامل الناس كما يعاملونك :
معاملة  بك  يفرت�ص  ولكن   ، اجلميع  اح��رتام  على  جم��ربًا  ل�ست 

اجلميع باحرتام .

حتى حني يكون الق�سا�ص م�سروعًا ، والثاأر مقبوإًل ، إل �سيء ميلك 

قلوب النا�ص كالعفو و�سمو اإلأخالق .

املعاملة احل�سنة لي�ست اأمرًا انتقائيًا بل خمالقة )جميع النا�ص( 

بخلق ح�سن .

جرب مخاطبة القلوب :
يوؤخذ بالرفق ما إل يوؤخذ بالقوة .

للقوانني  اإلحتكام  عن  اأهمية  يقل  إل  وامل�ساعر  للقلوب  اإلحتكام 

واإلأنظمة الر�سمية .

اأي�سًا ك�سرها  و يفرت�ص   ، والقوانني  باإلأنظمة  نتقيد  اأن  يفرت�ص 

حني ت�سل ملرحلة التجميد .

لماذا ) الحلم سيد األخالق ( ؟
احللم �سيد اإلأخالق كون اإلأخالق نادرًا ما جتتمع يف �سيد واحد .

�سيئتهم  رد  اأ�سدقاء هي  اإىل  اأعدائك  لتحويل  الوحيدة  الطريقة 

مبعاملة ح�سنة .

اأما احللم فان�سباط ذاتي   ، اإلنتقام رد فعل متوقع من اجلميع 

يفاجئنا به العظماء .

25 شيئًا ستندم عليها الحقًا :
إل تنتظر �سن ال�سيخوخة كي تكت�سف قائمة الندم اخلا�سة بك .

رغم اأن لكل اإن�سان اأخطاءه اخلا�سة ، ن�سرتك كلنا يف الندم على 

حماقات إل ي�سلم منها اأغلب الب�سر .

اإلأ�سياء التي �ستندم عليها يف امل�ستقبل هي التي ترتدد بفعلها يف 

احلا�سر .

وأخيراً : حياتنا ليست لوحة مفاتيح :
لوإل اخلطايا لكان الب�سر مالئكة إل ميلكون فر�سة تكفري الذنوب .

إل منلك حيال اأخطاء املا�سي �سوى ن�سيانها والت�سالح معها واأخذ 

عهد بعدم تكرارها .

ترددت  حني  موجودة  كانت  عنها  الرتاجع  تتمنى  التي  اإلأخطاء 

بفعلها يف املا�سي .
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املكتبة؟  مل��اذا  ال�سايغ؟  حبيب  مل��اذا  الفار�ص؟  جناة  مل��اذا 

ملاذا الكتاب؟ وملاذا اأربعة ع�سر مثقفًا ا�ستهدفت مكتباتهم دون 

الكتب  مقتني  من  مثقفني،  من  �سواهم 

و�سانعيها؟!

اأ�سئلة حية وحيوية، �سال لعابها حني 

مب�سمى  ثقافية  وثيقة  على  العثور  مت 

اإب���داع���ي )م��ك��ت��ب��ة م��ث��ق��ف(، اأ���س��رق��ت 

�سم�سها يف عام 2021م، وممهورة با�سم 

»جناة الفار�ص«..!!

فمن هي »جناة الفار�ص«..؟!

شيء السطر:
يف  عربية  فار�سة  الفار�ص«؛  »جن��اة 

ميدان ال�سعر، من مواليد قرية »طلوزة« 

العربية؛  بفل�سطني  »نابل�ص«  مدينة  يف 

م��ق��ي��م��ة يف دول����ة اإلإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

درجة  نالت  1987م،  عام  منذ  املتحدة 

البكالوري�ص يف اللغة العربية واآدابها من 

2002م،  عام  املفتوحة  القد�ص  جامعة 

وع��م��ل��ت يف ال��ع��دي��د م���ن امل��وؤ���س�����س��ات 

�سحفية  حم��ررة  املُ��ق��ام  بها  لي�ستقر  اإلإم��ارات��ي��ة،  ال�سحفية 

وحتى  2010م  عام  منذ  اأبوظبي  يف  اخلليج  جريدة  مكتب  يف 

2021م  ع��ام  يف  ولتح�سل  ال��ي��وم،  ه��ذا 

اإلإم��ارات  دول��ة  يف  الذهبية  اإلإقامة  على 

العربية املتحدة »فئة املبدعني«، مع فوزها 

ال�سعر ويف جمال  بجوائز عدة يف جمال 

ال�سحافة  »ج��ائ��زة  اأهمها  ال�سحافة، 

العربية« عام 2015م.

ع�سوة �سابقة يف »نادي دبي لل�سحافة« 

و»جمعية البيارة الثقافية«، وع�سوة فاعلة 

الفل�سطينيني«  ال�سحفيني  »جمعية  يف 

ولها  فل�سطني«،  واأدب����اء  كتاب  و»احت���اد 

)2009م  ب��دورت��ي  الثقافية  م�ساركاتها 

»جائزة  حتكيم  جلنة  �سمن  2011م(  و 

من  املنظمة  الق�سرية،  للق�سة  القد�ص« 

عام  ويف  الثقافية«؛  البيارة  »جمعية  قبل 

كتاب  على  واأ���س��رف��ت  �ساركت  2014م، 

على  )روح���ي  فل�سطني  يف  اجل��ن��دي  دار 

�سعرية  جم��اراة  على  امل�ستمل  راح��ت��ي(، 

عبدالرحيم  ال�سهيد  ال�ساعر  لق�سائد 
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عبدهللا محمد السبب

إطاللة:

اٌب ُكُتٌب، ِكَتاباٌت، َوُكتَّ

)الكتب هي ثورة العالم المخزونة، واإلرث المناسب لألجيال واألمم(

                                                                  )هنري دايفد ثورو(



حممود مب�ساركة كوكبة من ال�سعراء العرب؛ كما ولها اإ�سدارات 

اإبداعية اأدبية �سعرية وثقافية عدة..

ففي ال�سعر، اأ�سدرت ثالث جمموعات �سعرية:  »هل يرحل 

»ق��راءة  بعنوان  جامعي  ببحث  حظي  ال��ذي  2003م،  القمر«: 

الفار�ص«  »�سفاء  الطالبة  قدمته  القمر«،  يرحل  هل  ديوان  يف 

كم�سروع تخرج من جامعة القد�ص املفتوحة. »بني اجلمر وبني 

اأم��ري«:  »اأرم��ل��ة  2008م،  ال�سعر«: 

بدرا�سات  حظيت  التي  2019م.. 

نقدية  )درا�سة  منها:  عدة،  نقدية 

للناقد  اأم����ري«(  »اأرم��ل��ة  دي���وان  يف 

ال��ربوف��ي�����س��ور »���س��دي��ق ج��وه��ر«، 

الت�سكيل  ومنهج  ال�سورة  و)تركيبة 

للناقد  اأم����ري«(  »اأرم��ل��ة  دي���وان  يف 

وق��راءة  القا�سم،  ن�سال  وال�ساعر 

نقدية اأخرى لل�ساعر اأحمد خ�سر..  

ويف عام 2021م، حظيت ب� »درا�سة 

م��و���س��وع��ي��ة وف��ن��ي��ة ل�����س��ع��ر جن��اة 

»�سهناز  الطالبة  اإع���داد  الفار�ص« 

كمتطلب  حمار�سة«،  جميل  حممد 

اإ�سافة  املفتوحة.   القد�ص  جلامعة 

ينطوي عليها  الثقافة ومغاربها، مبا  اإىل كتب عدة يف م�سارق 

البحث عن حكاياتها وحياكاتها  تفا�سيل ف�سول، وف�سول  من 

النظر  وجهات  ويف  اجلهات  خمتلف  يف  وج��وإلت  �سوإلت  عرب 

املاثلة يف تلك الكتب..!!

من هنا نبدأ:
يكون  ثم  الكتابة،  ثم  {القراءة 

اإلأوىل  املكّونات  �سيء، هذه هي  ُكلُّ 

التي ُتبنى بها احل�سارات، فمن دون 

ت�ستقيم  إل  كتابة  دون  وم��ن  ق��راءة 

فالِعلُم  اإلأم��ور،  تت�سح  وإل  احلياة، 

لكنه  القرطا�ص،  يف  باحلرب  ُي��دّون 

الكاتبة  اإلآإلت  مبفاتيح  اأي�سًا  ُدّون 

مبفاتيح  ُي���دّون  واإلآن  م�سى،  فيما 

احلا�سوب واحلوا�سيب اللوحية، وإل 

الكتابة  عملية  �ستكون  كيف  اأعلم 

والقراءة يف امل�ستقبل!

م����ن ه���ن���ا ن�����ب�����داأ، م����ن ه���ذه 

نختارها  التي  النوعية  اإلإ�سدارات 

ل��ك��م ب��ع��ن��اي��ة، ك��ي ن��ر���س��م ط��ري��ق��ًا 

وا�سحًا للثقافة ال�سعبية، اإ�سدارات 
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التقليدية،  امل��ع��ارف  وف��ح��واه��ا  ال��ث��ق��اف��ة،  دي��دن��ه��ا 

وميزتها الولوج اإىل القلب دون تكّلف اأو جتّهم.

معهد  يف  حتقيقه  اأردن��ا  حلٌم  امل��وروث«  »مكتبة 

يف  متخ�س�سة  مكتبة  ل��ن��ك��ّون  ل��ل��رتاث؛  ال�سارقة 

مينعها  إل  مكتبة  والعاملي،  العربي  الثقايف  ال��رتاث 

مانع، وإل يعوقها حّد، مكتبة رحبة غنية، ت�سل اإىل 

القلوب واإىل العقول بالوهج والوّد ذاتهما.

اأج��ود  انتقاء  جهدنا  نحاول  ال��ق��ّراء،  اأع��زائ��ي 

املو�سوعات، واأف�سل الُكّتاب والباحثني والدار�سني، 

كي نقّدم لكم نخبة مميزة وموثوقة من اإلإ�سدارات 

الر�سينة واملُلهمة}.

ال�سارقة  معهد  رئي�ص  امل�سّلم،  عبدالعزيز  د.  افتتح  هكذا 

للرتاث، كتاب )مكتبة مثقف( ل�ساحبته ال�ساعرة واإلإعالمية 

العربية الفل�سطينية »جناة الفار�ص«، الذي اأهدته )اإىل روحه 

الطاهرة.. اإىل من كانت، وإل تزال، كلماته باقات زهر اأنيقة، 

تزّين الزمان واملكان... اإىل اأ�ستاذها العزيز ال�ساعر اإلإماراتي 

»حبيب ال�سايغ« رحمه اهلل: 1955م - 2019م(؛ وهكذا اأطلقت 

»جناة« العنان إلأ�سئلة اأطّلت بها على القارئ عرب مقدمة مكثفة 

متهيدًا إلإدخاله يف اأجواء حوارات مع اأربعة ع�سر مثقف ل�سرب 

اأغوار مكتباتهم والظفر باأجوبة حية وحيوية على اأ�سئلة ت�ستنبط 

ما يف جعبتهم من قول وفعل: كيف، ومتى تاأ�س�ست مكتباتهم؟ 

املتوافرة  الكتب  نوعية  وما  كثريًا؟  فيهم  اأّث��رت  التي  الكتب  ما 

لهم  كتٌب  توجد  وهل  ن��ادرة؟  كتب  لديهم  وهل  مكتباتهم؟  يف 

معها ق�س�سًا مميزة إل تن�سى؟ وما الكتب التي غريت حياتهم؟ 

اأرف��ف  هي  وم��ا  اإلإلكرتونية؟  الكتب  مع  عالقتهم  هي  وكيف 

التي  الكتب  واأي  اإلأدب��ي��ة؟  نتاجاتهم  تت�سمن  التي  مكتباتهم 

القراءة  وما هي طقو�ص  باقتنائها يف مكتباتهم؟  يعتزون جدًا 

والكتابة لديهم؟

 123 مدى  على  املوؤلفة  بها  جالت  واأ�سئلة،  واأ�سئلة  اأ�سئلة 

�سفحة يف ربوع 14 مكتبة ملثقفني من خمتلف املعمورة اإلإماراتية: 

خالد  الظاهري،  ح��ارب  املنهايل،  ال�سعد  امل��ط��وع،  {اأ�سماء 

الظنحاين، �سعيد البادي، �سعيد احلنكي، �سهاب غامن، �سيخة 

اجلابري، علي اأبو الري�ص، فاطمة املزروعي، لولوة املن�سوري، 

حممد نور الدين، مرمي ال�سحي، نا�سر الظاهري}.. فلكل ا�سم 

ر�سم، ولكل ر�سم خطة، وخط �سري اإىل املكتبة؛ اإما للقاء كتاب 

رفقة  به  اللقاء  اأمل  على  كتاب  لتوديع  واإم��ا  عنه،  ال�سفر  طال 

اإخوة له من ُكُتٍب ُكتب عليها اأن تنام على اأرفف، دون اأن يت�سنى 

لها الرفرفة اإإل اإذا انت�سلت من �سباتها بفعل فاعل مثقف.

مكتبة مثقف:
الكتاب: مكتبة مثقف، 120 �سفحة. املوؤلف: جناة الفار�ص. 

2021م،  اإلأوىل:  الطبعة  ل��ل��رتاث.  ال�سارقة  معهد  النا�سر: 

الكتاب  �ساأن  ويف  العام،  الثقايف  ال�ساأن  يف  ح��وارت  املحتوى: 

وثيقة  اإماراتٍي ذوي �سلة  14 مثقٍف  على وجه اخل�سو�ص، مع 

اأجريت معهم  واإنتاجًا(،  وقراءة،  حبة،  و�سُ )اقتناًء،  بالكتاب: 

2016م، ويف بداية  احلوارات يف نهاية عام القراءة اإلإماراتي 

عام اخلري 2017م، وُن�سرت يف �سحيفة »اخلليج« اإلإماراتية.

تقول جناة الفار�ص: اإذا اأردنا اأن نعرف اأكرث عن مبدع ما، 

 .30 التي يقتنيها. �ص  اأهم عناوين كتبه  اأن نطلع على  يكفينا 

فيما يجيب 14 مثقفًا من اأرجاء املعمورة اإلإماراتية عن اأ�سئلة 

اإلإعالمية ال�ساعرة ب�سيء من كالم مكلل ببوح وهم�ص �سليم، 
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بالكتب؛  وثيقة  �سلة  ذات  وممار�سات  ع��ادات  عن  ويك�سفون 

اأم اإلإلكرتونية، و�سواء مبا يقتنوه من كتب  �سواء الورقية منها 

اأم ما اأنتجوه؛ ويتحدثون عن ف�ساءات وعوامل الكتابة والقراءة، 

وعن القرارات الثقافية اإزاء كل ذلك:

ال�ّسعد  الت�سامح.  عّلمتني  الروايات  املطوع:  �سديق  اأ�سماء 

الظاهري:  ح��ارب  اإلكرتونيًا.  اإإل  اأق��راأ  إل  اأ�سبحُت  املنهايل: 

اأعتز باقتناء كتب ال�سيخ �سلطان القا�سمي، فهي تقدم للمكتبة 

»اأيقظ  الظنحاين:  خالد  تنويريًا.  فكريًا  ح�سادًا  العربية 

عاداتي  تغيري  يف  اأ�سهم  روب��ن��ز،  إلأن��ط��وين  اخلفية«  حوا�سك 

»مع مالئكة مكة« غرّي حياتي.  كتابي  البادي:  �سعيد  و�سلوكي. 

ولن�سون؛  لكولن  منتمي«  »ال��ال  بكتاب  تاأثرُت  احلنكي:  �سعيد 

الكتب تعمل على �سياغة التغيري اإلإيجابي عند النا�ص. �سهاب 

القراآن  واملجالت؛  الكتب  من  عدة  اآإلف  فيها  مكتبتي  غ��امن: 

اأعتز  اجلابري:  �سيخة  حياتي.  وّجه  الذي  الكتاب  هو  الكرمي 

بوجود كتاب »القائد وامل�سرية« يف مكتبتي. علي اأبو الري�ص: يف 

ل روايات اإبراهيم الكوين  مكتبتي اأكرث من 6 اآإلف كتاب؛ اأف�سّ

ل�سيجموند  �سعور«  »ال��ال  كتاب  ال�سحراء..  جمموعة  خا�سة 

 5 من  اأكرث  مكتبتي  يف  املزروعي:  فاطمة  حياتي.  غرّي  فرويد 

اآإلف كتاب؛ تاأّثرت جدًا مب�سرحية »يف انتظار غودو« ل�سموائيل 

لولوة  جدتي.  من  والروائي  الق�س�سي  احل�ّص  ورث��ت  بكنت.. 

واملالحم؛  املكان  و�سرية  الرحالت  كتب  اإىل  اأميل  املن�سوري: 

اأملك كتبًا تراثية وميثيولوجية وروايات نادرة.. اأعتّز بامتالكي 

نور  حممد  وامل�سرية.  القائد  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  جمّلد 

الّنقدية؛ قراأت  الكتب  اأّمهات  اإلأدبي من  الّنقد  تعّلمُت  الدين: 

»فن ال�سعر« إلإح�سان عبا�ص اأكرث من مرة.. اأهتم كثريًا بالكتب 

اإلإلكرتونية. مرمي ال�سحي: تاأّثرت بكتابي »ف�سيف�ساء دم�سقية« 

الّنف�سي  وللطّب  للّروايات  نهمة  قارئة  اأن��ا  اإلأزرق«؛  و»ال�سوء 

رَي.. »اأطياف اإلأزّقة املهجورة« لرتكي  وِلعلم اإلجتماعيات وال�سِّ

خمطوطات  مكتبتي  يف  الظاهري:  نا�سر  حياتي.  غرّي  احَلَمد 

نادرة وكتب تراثية قدمية؛ لدي اأربعة جملدات قدمية لق�س�ص 

من  اأك��رث  الكتاب  اأق��راأ  إل  بوجودها..  اأعتّز  ت�سيخوف  اأنطوان 

مرة، فالقراءة اإلأوىل فيها كل الده�سة.

كانت  هكذا  الفار�ص:  جناة  وقالت  وقالوا..  وقالوا،  قالوا، 

نكون على موعد  اإماراتيًا(، وهكذا �سوف  14 مثقفًا  )مكتبات 

مع  اأجريتها  ذاكرة مبدع(؛ حوارات �سحفية  مع )رم�سان يف 

»اخلليج«  ن�سرت يف �سحيفة  وعرب،  اإماراتيني  ومثقفني  اأدباء 

اإلإماراتية العريقة، لتكون يف �سيافة كتاب جديد.
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د : حمد بن صراي

سفرة مصر الثانية

اأثناء زيارتنا ملعر�ص القاهرة الدويل للكتاب يف �سهر فرباير 

باأّن  واأخ��ربين  الفندق،  يف  عّزت  �سمري  بالزميل  التقينا   ،2022
عددًا من الزمالء يف جامعَتي طنطا وكفر ال�سيخ يريدون مّني اأن 

اأحا�سر يف اجلامعتني يف ق�سَمي اإلآثار فيهما. ووعدُته على اإجناز 

اإلإم��ارات  املقام يف  اأن طاب يل  وبعد  العاجل.  القريب  ذلك يف 

كدُت اأن�سى وعدي لهم لوإل الدكتور �سمري وتوا�سله امل�ستمّر معي 

عرب ر�سائله ال�سوتية على �سرورة اإجناز الوعد. فحددتُّ الفرتة 

كّلّية  اإىل  بطلب  تقدّمُت  ثّم   ،2022 اأبريل  و1  مار�ص   28 بني  ما 

فما  الزيارة  تكاليف  حتّمل  على  واإلجتماعية  اإلإن�سانية  العلوم 

كان من الزميل العزيز اأ.د. ح�سن النابودة اإإل اأن وافق م�سكورًا، 
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التوا�سل مع اجلامعات  و�سّجعني على ذلك حر�سًا منه على  بل 

يف اخلارج وتقدمي تاريخ وتراث اإلإمارات اإليهم مبا�سرة. وفعاًل 

اأّكدُت ل�سمري وقت الزيارة وتفا�سيل املحا�سرتنْي وبقية اللقاءات. 

فما كان منه اإإل اأن بادر م�سكورًا على اإعداد جدول د�سم وبرنامج 

زاخر باإلأوقات وال�ساعات واإلأّيام، وظّل متابعًا معي حتى اأقلعْت 

بي الطائرة من مطار ال�سارقة.

�سافرت على طريان العربية اإىل القاهرة يف ظهر يوم اإلثنني 

و�سغار  واأف��راد  عوائل  من  بامل�سافرين  مليئة  وكانت  مار�ص،   28
و�سريخ  اإلأط��ف��ال،  وبكاء  �سياح  كرثة  من  ت�سّج  وك��ادت  وكبار، 

اإلآباء حتى كاد راأ�سي ينفجر من كرثة ال�سجيج. وجل�ص بجانبي 

حتى  بقّوة  علّي  ن��زل  اأح��ده��م  للنافذة  املال�سق  الكر�سي  على 

ا�ستقّر على الكر�سّي واأخذ يجادل امل�سيفني بخ�سو�ص حقيبة يد 
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و�سعها يف اجلهة املقابلة. وكرثت حتّركاته 

اإلأم��ام،  يف  طفلة  ويالعب  وُي�سرة،  مينة 

يلتفت  ثّم  اخللف،  يف  طفل  على  وي�سرخ 

العري�ص.  بكتفه  فيلكزين  الّنافذة  �سوب 

نف�سي  على  وحتاملُت  متا�سكُت  ذلك  ومع 

يف  فغ�سُت  ح��ا���س��وب��ي  ج��ه��از  واأخ���رج���ُت 

الكتابة حتى ان�سغلُت عن الوجبة التي ن�سّم 

رائحة طعامها وإل نراها حتى زعق جاري 

اإلأكل  نتذّوق  اأّننا مل  امل�سيفة حمتّجًا  على 

وفعال  وع��ن��ه.  عّني  للحديث  وت���رّبع  بعد، 

ثّم عاودت  فاأكلنا منها،  الوجبتان  جاءْتنا 

وُقبيل  ال��ق��اه��رة.  و�سلنا  ح��ت��ى  ال��ك��ت��اب��ة 

ح��وار حول  ج��اري  وبني  بيني  دار  الهبوط 

اإلأحوال واإلأنف�ص واإلأعمال. 

ب�سرعة،  دل��ف��ُت  امل��ط��ار  مبنى  وع��ن��د 

بخم�سة  ال���دخ���ول  ت��اأ���س��رية  وا����س���رتي���ُت 

ومل  اإلأمر،  لهذا  جّهزتها  دوإلرًا  وع�سرين 

مت�ِص اإإل دقائق واأنا عند حزام احلقائب، 

اإلأنف�ص،  وك���رثت  ال��زم��ن،  ت��وّق��ف  وع��ن��ده 

وال��زك��ام،  العطا�ص  وك��رث  ال��زح��ام،  وزاد 

ظهرت  حتى  ال�سدام  يف  اإلأطفال  واأخ��ذ 

حقيبته،  على  واحد  كّل  وانكّب  احلقائب، 

انتزعت  حتى  بالّنابل  احل��اب��ل  واختلط 

م��ه��روإًل  وخ��رج��ُت  ال��رك��ام،  ب��ني  حقيبتي 

إل األ����وي ع��ل��ى ���س��يء، ويف خ���ارج امل��ط��ار 

واإلأح�سان  بالرتحاب  �سمري  د.  ا�ستقبلني 

�سوّية �سوب  وانطلقنا  واإلإك��رام.  والتحايا 

املحّلة الكربى. وكانت ال�سيارة مت�سي بني 

بكاّفة  العربات  من  الهائل  والكّم  الزحام 

حمّركاتها،  باأ�سوات  تهدر  وهي  اأنواعها 

اإلآذان  ت�سّك  التي  مزامريها  واأ���س��وات 

الكربى.  القاهرة  من  �سّكًا، حتى خرجنا 

املحّلة  من  اقرتبنا  حتى  احلديث  َخَذنا 
َ
واأ

املاء،  نق�ص  نتيجة  تتوّقف  ال�سيارة  ف��اإذا 

�سرّيها،  حتى  فيها  ي��ح��اول  �سمري  وظ���ّل 

ويدعى  اأق��ارب��ه  ب��اأح��د  التقينا  ذل��ك  وم��ع 

�سيارته  يف  اأقّلني  ال��ذي  �سريف  املهند�ص 

ف��اإّن  ���س��ّك  وب��ال  يتبعنا.  ���س��م��ريًا  وت��رك��ن��ا 

عليه  م�سر  ���س��وارع  يف  ب�سّيارته  املا�سي 

مما  راأ�سه  انفجر  واإإل  بال�سرب  يتحّلى  اأن 

حتى  و�سربت  �سربت،  اأن��ا  وهكذا  ي��رى. 

اإل��ي��ه.  �سبقنا  ال���ذي  �سمري  بيت  و�سلنا 

اأّنه  اأكت�سف  بي  ف��اإذا  �سّقته  اإىل  و�سعدنا 

فعاًل قّرر ا�ست�سافتي يف بيته، وهذا تكرمي 

منه اإيّل، بارك اهلل فيه. ومل اأكد ا�سرتيح 

اإإل وجهزت  اإلأثر  ووعثاء  ال�سفر  من عناء 

مائدة الع�ساء، وكانت معنا الدكتورة �سمر 

فهيم وزوجها امل�ست�سار حممد، واملهند�ص 

اأّم  الكرمية  الفا�سلة  وال��زوج��ة  �سريف، 

ُو�سع يف  البيت. ومن كرثة ما  رّبة  اأحمد، 

�سحني من اإلأطعمة، واجلميع يطلب مّني 

بنا  وط��ال  معدتي.  ام��ت��الأت  حتى  اإلأك���ل، 

بداأ  حتى  احلياة  اأم��ور  �سّتى  يف  احلديث 

النوم يداعب عيوين، ومل اأعد اأب�سر جّيدًا 

ف�سعرْت بي اأّم اأحمد )جزاها اهلل خريًا( 

فاأعلنْت للجميع ب�سرورة الوداع وال�سالم. 

�سوا  خ�سّ اأّن��ه��م  البيت  اأه���ل  ك��رم  وم��ن 

ليلتي  فيها  انق�سْت  جميلة،  غ��رف��ة  يل 

الديكة،  �سياح  م��ع  وا�ستيقظت  اإلأوىل. 

ونباح الكلب، ونقنقة الدجاج الّنافذة من 

الّنافذة املغلقة. 

وب��ع��د ت��ن��اول ط��ع��ام اإلإف���ط���ار، ب���داأْت 

جامعة  اإىل  �سمري  م��ع  ل��ل��خ��روج  اأ���س��ت��ع��ّد 
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املهند�ص  هناك  اإىل  واأق��ّل��ن��ا  ه��ن��اك،  حما�سرتي  إلإل��ق��اء  طنطا 

تفيدة  بالدكتورة  اأوإًل  والتقينا  بالرتحاب  وا�سُتقبلنا  �سريف، 

بجامعة طنطا.  اإلآداب  كّلّية  اإلآث��ار يف  ق�سم  رئي�سة  اجلواد  عبد 

عبداهلل  والدكتور  فهيم،  �سمر  الدكتورة  اجلل�سة  �ساركنا  ث��ّم 

ب�سيوين، والدكتور اأحمد �سليم الذي اأتوا من جامعة كفر ال�سيخ 

اإىل  ذهبنا  ثّم  نف�سها.  طنطا  جامعة  من  اأ�ساتذة  اإىل  باإلإ�سافة 

ة بالطلبة، وهلل احلمد توّفقُت يف  قاعة املحا�سرة. فوجدتها غا�سّ

احلديث واإلإلقاء، وقّدمني اأ.د. اإبراهيم ُطلبة بتقدمي إلئق، رائق، 

ووكيلها  اإلآداب،  كّلية  عميد  حادثني  الهاتف  ويف  عليه.  �سكرُته 

واعتذرا يل عن عدم ح�سورهما إلن�سغالهما يف زيارات ميدانية 

خارج املحافظة، ف�سكرتهما وقّدرُت لهما ذلك. وبعد املحا�سرة 

والتاريخ  املحا�سرة  ح��ول  ح��وار  يف  ال�ساد�سة  بالقناة  التقيُت 

تعليق  واأثناء  امل�سرّية.  اجلامعات  مع  العلمي  والتعاون  واإلآث��ار 

الدكتور ُطلبة على حما�سرتي انفجر اأحد اإلأ�ستاذة من احل�سور 

ة  يف وجهه، ووّجه له لومًا وتقريعًا على بع�ص مالحظاته اخلا�سّ

بالتاريخ، واإذا بالدكتور ُطلبة يرّد عليه فيكبته، مما ا�سطر ذلك 

اإلأ�ستاذ للمغادرة، و�ساألت عنه فعرفُت اأّن ذلك من طبعه.

ويف حوار ماتع يف مكتب الدكتورة تفيدة مّر الوقت ومل ننتبه له 

حتى ال�ساعة الرابعة ع�سرًا. ومن الطرائف اأّنني �ساألُت الدكتورة 

التي  العمري  اآمال  الدكتورة  اإلإ�سالمي  الفّن  اأ�ستاذة  عن  تفيدة 

دّر�سْتني يف جامعة اإلإمارات بني عاَمي 1983 و1985. فاإذا بها 

بها  واإذا  اأي�سًا،  هي  دّر�سْتها  اأّنها  وتخربين  وتبت�سم  وَته�ّص  تب�ّص 

احلديث  يريد  �سخ�ص  عن  وتخربها  معها،  وتتحّدث  تهاتفها 

معها، وهو من اإلإمارات، وا�سمه حمد، فاإذا باإلأ�ستاذة الفا�سلة 

بها  فاإذا  �ساء اهلل عليها،  ابني حبيبي. وفعاًل ما  دا  اأيوا،  تقول: 

احلادية  يف  عمرها  يف  اهلل  ب��ارك  اإلآن  وه��ي  مت��ام��ًا،  تتذّكرين 

امل�سرية  احل�سارة  حول  الزمالء  مع  حوارنا  وترّكز  والت�سعني. 

و�سكل  وامل��وت،  احلياة  اإىل  القدماء  امل�سريني  ونظرة  القدمية، 

بناء املقابر، والنظرة اإىل اإلأخالق واإلإله الواحد، وتقدي�ص بع�ص 

املخلوقات اإلأخرى. 

وهو  املحّلة،  اإىل  �سمري  مع  �سيارته  يف  ح�سن  العّم  اأقّلنا  ثّم 

رجل قد جاوز ال�سبعني من عمره، ولكّنه ما �ساء اهلل عليه ي�سوق 

ومعرفة  واتزان،  ودّقة  بخّفة  املغرّبة،  املتهالكة،  القدمية  �سيارته 

الِكمامة من كرثة ما يهّب  اأ�سع  تاّمة بالطرقات واإلأزّق��ة. وكنت 

من  املت�ساعدة  واإلأغ���ربة  ال�سيارات  ع���وادم  روائ���ح  م��ن  علينا 

ونزلنا  �سمري.  بيت  عند  بنا  واإذا  ال�سياقة  هذه  ومع  اإلإط��ارات، 

وا�ستقبلنا اأهل البيت بالرتحاب كعادتهم الكرمية، واأخذُت ق�سطًا 

م�سر  مباراة  ن�ساهد  واإلأوإلد  �سمري  مع  جل�سُت  ثّم  الراحة  من 

ومّتعها  اهلل،  )حفظها  حممد  اأّم  احلاّجة  زارْتنا  ثّم  وال�سنغال. 

احلديث  اأطراف  وتداولنا  �سمري.  اأّم  وهي  والعافية(،  ّحة  بال�سّ

معها. وبطبيعة احلال مل تكد تاأتي ال�ساعة العا�سرة م�ساء اإإل واأنا 

يف الفرا�ص اأغّط يف نوم عميق.

التي  العبارات  تلك  امل�سرّية  وال�سوارع  الطرق  طرائف  ومن 

»َمن  الذاكرة:  وعْته  ما  ومنها  واملركبات،  ال�سيارات  على  تكتب 

عّلمهم اإلأ�سول ده اإن�سان م�سطول«، و »اللي م�ص مالك ما ت�سغل�ص 

بالك«. كما ال�سائق يف تلك الطرقات ي�سري يف لعبة من املرّبعات، 
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فهو يتخذ كّل الو�سائل والتحّركات للم�سّي يف طريقه، ويبقى غري 

املتمّر�ص مثلنا على اأع�سابه، ويحّرك راأ�سه مُينة وُي�سرة، ويقّلب 

كّفيه تعّجبًا.

ويف �سباح اليوم التايل وهو يوم اإلأربعاء، جمعُت اأغرا�سي، 

يف  اأوإّل  للتجوال  �سمري  الدكتور  مع  وخرجُت  حقيبتي،  وحزمُت 

وبطبيعة  ال�سيخ.  كفر  اإىل  ال��ذه��اب  قبل  ال��ك��ربى  املحّلة  رب��وع 

اإ�ساراته اإىل اإلأماكن  اأ�ستمع ل�سرح �سديقي واأراقب  احلال كنت 

تكون  تكاد  والقدمية.  والبنايات احلديثة  والع�سوائّيات  واملوا�سع 

والرمال حتى احلديث منها.  اإلأغربة  تعلوها  كّلها  املحّلة  �سوارع 

من  اأك��رث  حتتّل  تكاد  التي  والن�سيج  الغزل  �سركة  مباين  وزرن��ا 

ن�سف املحّلة، وراأيت ال�ساعة الكربى يف ال�سركة، وهي ثالث اأعلى 

مبنى م�ستقّل ل�ساعة يف العامَل. وتوجد عمائر �سخمة ي�سكن فيها 

امللفت  ومن  وامل�سرفني.  واملهند�سني  للم�سوؤولني  واأخرى  العّمال، 

�سّدة  من  تتهاوى  تكاد  التي  لل�سركة  القدمية  املباين  تلك  للنظر 

املزارع  فتمتّد على �سّفتْيه  ال�سيخ  اإىل كفر  الطريق  واأّما  الِقدم. 

ع، مع �سعوبة املرور يف تلك الطرقات ب�سبب احلفر واملطّبات  َ والرتِّ

جامعة  وهي  ال�سيخ،  كفر  جامعة  اإىل  و�سلنا  حتى  فيها.  الناتئة 

بعد  التقينا  رائعة.  ومبانيها  اإلأط��راف،  مرتامية  ف�سيحة  حديثة 

و�سولنا باإلأ�ساتذة عبداهلل ب�سيوين، واأحمد �سليم، و�سمر فهيم. 

وزرنا اإلأ�ستاذة نهال اأم اأحمد وح�سرنا لقاء مع الطلبة املتطّوعني 

الذين ي�ساهمون يف ن�سر الوعي بعدد من امل�سائل اإلجتماعّية بني 

الدكتورة  كانت  معهم  ماتع  حوار  يف  ودخلنا  الطاّلبي،  املجتمع 

ال�سيخ  كفر  اإىل متحف  ثّم ذهبنا جميعًا  فيه.  املتاأّلقة  �سمر هي 

القريب من اجلامعة، وهو متحف حديث الت�سميم واإلإن�ساء حيث 

افُتتح عام 2020. واأخذْتنا الدكتورة م�سرية يف جولة يف املتحف 

الرائع، الزاخر باإلآثار واللقى والفخاريات والتماثيل واملحّنطات 

ماتعًا،  وافيًا  �سرحًا  كان  وفعاًل  والعمالت.  والكتابات  والنقو�ص 

وجولة مفيدة �ستبقى يف الذاكرة. وخرجنا من املتحف يف حوايل 

مطعم  يف  الغداء  اإىل  الزمالء  دعانا  ثّم  ظهرًا.  الثانية  ال�ساعة 

هذه  مع  املاتع  لقاوؤنا  ظّل  اأي�سًا  وهناك  ال�سيخ.  كفر  يف  لل�سمك 

الّنخبة الرائعة من علماء م�سر املحَدثني. ومن الغداء اإىل جل�سة 

الذي  احلديث  واإمت��ام  وال�ساي  القهوة  ل�سرب  املقاهي  اأح��د  يف 

طال بنا اإىل حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف م�ساًء. ثّم وّدعُت 

الزمالء اإلأعّزاء الكرماء اإلأفا�سل الذين قّل الزمان من اأن يجود 

مبثلهم يف مثل هذه اإلأيام. وخرجُت مع �سمري وزجته اأّم اأحمد اإىل 

حمّطة البا�سات مل�ساحبتها من ِقبل زوجها حتى ت�ستقّل اإحداها 

واإلإق��رار  والثناء  بال�سكر  ووّدعُتها  الكربى.  املحّلة  اإىل  للذهاب 

بف�سلها على ا�ست�سافتي يف بيتهم الكرمي. وبعد انتظار مع �سمري 

للبحث عن فندق منا�سب يف القاهرة حتى وقع اختيارنا على فندق 

)Tolip Family( يف القاهرة اجلديدة. وبطبيعة احلال فاإّن 

اأغلب الوقت �سوف مي�سي يف الطرقات ذات اللّفات واملنعطفات 

والزحام. وَمن مير يف �سوارع م�سر �سوف يرى العجب العجاب 
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حتى و�سلنا �سامَلنْي اإىل الفندق. 

فيه  الغرفة  اأث��اث  اأّن  ولو  ال�سعر،  منا�سب  جّيد،  فندق  وهو 

يف  نلتقي  اأن  على  �سمريًا  ووّدع���ُت  تبدو،  هكذا  اأو  الِقدم  بع�ص 

�سباح اليوم التايل. وهذا ما كنت اأفّكر فيه من تعب واإرهاق له. 

فرا�سي.  اإىل  فاآويُت  بعينّي  يتالعب  النوم  كان  احلال  وبطبيعة 

ويف �سباح اليوم التايل كان لنا موعد مع املذيعة الدكتورة تغريد 

عرفة يف القناة امل�سرية الف�سائية إلإجراء لقاء معي حول الرتاث 

والتاريخ واإلآثار. فخرجنا اإىل فلل فيوز، ودخلنا البوابة بعد إَلأٍي 

من احلار�ص، ولالأ�سف تاأّخرنا كثريًا حتى و�سلت الدكتورة وفريق 

احلال  بطبيعة  وهذا  الثانية  ال�ساعة  بعد  اإإل  نبداأ  ومل  الت�سوير 

مثل  وهي  اإعمار،  بناء  من  الت�سييد،  حديثة  الفلل  وهذه  مزعج. 

نة باإلأ�سوار، وهي يف منطقة القاهرة اجلديدة.  التجّمعات املح�سّ

وبها رجال اأمن غالظ �سداد.

واجتهنا  والن�سف،  الرابعة  ال�ساعة  بعد  هناك  من  وخرجنا 

اإىل القاهرة القدمية لاللتقاء بالزميل ماهر اجل�سمي الذي اأتى 

الفّن  اأ�سول  على  العود  على  العزف  فّن  لدرا�سة  اإلإم��ارات  من 

ومبادئه وِعلمه. وطبعًا حتى ن�سل اإىل �سارع امللك في�سل قطعنا 

الفيايف والغفار وال�سوارع واأ�سابْتنا اإلأغربة واإلأدخنة واإلأبخرة. 

وهذه طبيعة ال�سياقة يف م�سر و�سط الزحام واأ�سوات الزّمارات 

التي إل تتوّقف. وكان املرور على احلفر وما �سابهها مزعجًا. ومل 

ن�سل اإإلإ بعد �ساعة ون�سف. وبعد انتظار التقينا مباهر وذهبنا 

لتناول الغداء والع�ساء، ووجدنا مطعمًا يدعى: كبابجي العربي. 

التي �سيطول  البطة  َحَمام حم�سي بدإًل عن  اأكل  اإىل  وا�سطررت 

اإعدادها، وطبخها. ويف حقيقة اإلأمر مل يكن اإلأكل على م�ستوى. 

ثّم جل�سنا يف اأحد املطاعم القريبة من �سكن ماهر ن�سرب ال�ساي 

بعدها  تقريبًا.  العا�سرة  ال�ساعة  اإىل  بنا احلديث  والقهوة وطال 

و�سلت  اأن  اإىل  واإلأ���س��وات  الزحام  بني  وانطلقنا  ماهرًا  وّدعنا 

الفندق وب�سرعة اآويت اإىل فرا�سي.

وكان موعد �سفري يف ظهر يوم اجلمعة 1 اأبريل حيث جاءين 

نعاين  اأن  يجب  وكالعادة  املطار،  اإىل  واأو�سلني  �سمري  الدكتور 

بع�ص املعاناة يف املطار من حيث احلمل والتنزيل واإلّطالع على 

اإىل �سالة  اأخ��ريًا  و�سلُت  امل��ّرات حتى  والتذكرة ع�سرات  اجلواز 

وتقف  �سّف،  يف  ال��رج��ال  يقف  ب��اأن  اأح��ده��م  ون��ادى  املغادرين، 

الن�ساء يف �سّف اآخر، ثّم بداأ ب�سّف الّن�ساء، ودخل بطبيعة احلال 

ال�سّن  تاأتي �سّيدة كبرية يف  الرجال، وفجاأة  معهّن َمن دخل من 

تتمايل يف م�سيتها، وقد ثقلت يف بدنها، وعند جميئها لو�سع ما 

من ج�سدها خم�ص  تفرغ  بها  فاإذا  للتفتي�ص  اأغرا�ص  من  عندها 

وهي  ب�سعوبة،  نعليها  تخلع  نزلت  ثّم  وكبرية،  �سغرية  حقائب 

تتنّف�ص ببطء. وحني جاء دوري وو�سعُت حقيبتي وخلعُت حذائّي 

يوجد  هل  يناديني  باأحدهم  ف��اإذا  اإلأخ��رى  اجلهة  من  وخرجت 

جهاز حا�سوب يف احلقيبة؟ قلت: نعم. قال: طّيب اجل�ص، والب�ص 

بامل�سافرين.  تغ�ّص  تكاد  العودة  وطائرة  وان�سرفت  حذاَئيك، 

وان�سغلت بالكتابة اإىل اأن و�سلنا بال�سالمة اإىل مطار ال�سارقة.



صور من الـــذاكــرة

في جعبة الكثير منا العديد من الصور الجميلة والمقتطفات الرائعة التي 
وإمارتنا  اآلخرين  مع  مشاركتها  وتستحق  الذكية  الهواتف  ذاكرة  في  تبقى 
هذه  خــال  ومــن  خابة  ومناظر  جميلة  بمناطق  تتمتع  الخيمة  رأس  الحبيبة 
الصفحة نشارككم أجمل الصور التي التقطتها عدسة  موظفي دائرة البلدية 

إلمارة رأس الخيمة .

Many of us have many beautiful 
pictures and great snippets that 
linger in the memory of our smart-
phones and are worth sharing with 
others.  Our beloved Emirate Ras Al 
Khaimah enjoys beautiful areas and 
spectacular scenery. Through this 
page we are sharing the most beau-
tiful photos taken by the Municipal-
ity Department’s employees.

 Pictures of Memory

These photos were 
taken during “The 

World’s Coolest 
Winter” in

 Al Mazraa Area in 
Ras Al Khaimah
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إعداد : جواهر سلطان السويدي

52

التقطت هذه الصور خالل 

منخفض أجمل شتاء في 

العالم بمنطقة المرزع

Prepared by: Jawaher Sultan Al Suwaidi



These photos were 
taken in the midst 
of a beautiful at-

mosphere in which 
clouds were caressing 
the sky in Al Khurai-

jah Area in Ras Al 
Khaimah

هذه الصور التقطت 

وسط أجواء جميلة 

كانت تداعب الغيوم فيها 

كبد السماء 

في منطقة الخريجة 

بإمارة رأس الخيمة

اإلمارات العدد: 549 - 02 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة
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munrakae

بلدية رائدة إلمارة صحية وسعيدة ومستدامة

A leading municipality for a happy, healthy and sustainably developed Emirate

الرؤية

Vision

العمراني  التطوير  في  االستدامة  تضمن  متميزة  بلدية  خدمات  تقديم  في  االبتكار 
والصحة العامة من خالل التوظيف األمثل للموارد لتحقيق السعادة لكافة شرائح المجتمع

 Innovation in providing distinctive municipal services, to ensure sustainability of
 urban development and public health through optimal utilization of resources to
achieve happiness for entire society segments

الرسالة

Mission

munrakae

١- ضمان الصحة والسالمة العامة
٢- تعزيز بيئة جاذبة لالستثمار والتطوير العقاري

٣- تعزيز االستدامة في التطوير العمراني
٤- االستدامة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

1- Ensure public health and safety

2- Enhance an attractive investment and real-estate development environment

3- Enhance sustainability in urban development

4- Sustainability in energy efficiency and renewable

األهداف االستراتيجية

Strategic Goals
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Editorial
Tourism & Economy

The general economy of any country has many 
pillars such as industry, trade and tourism. 
Many countries focus heavily on the tourism 
economy because of its great importance in 
the comprehensive economic development of 
the country and the operation of local com-
mercial activities. We note that there are many 
countries that enjoy a strong economy based 
on tourism. As Tourism Industry has become 
popular and receives great attention even from 
large countries that enjoy strong economies 
based on industry and trade.
Ras Al Khaimah, "Bride of the North", possesses 
all the elements of tourism. It was chosen twice 
in a row as the Capital of Gulf Tourism, due to 
its stunning scenery that fascinates the eye and 
captivates the heart. The vision of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Ruler of Ras Al 
Khaimah, to make the Emirate a global tour-
ist landmark and a destination for visitors from 
all over the world is beginning to see the light. 
Every year, the number of tourists who come 
to Ras Al Khaimah to enjoy their vacations and 
to get acquainted with the tourist areas in the 
Emirate increases. Its mountains have become 
the talk of the world, climbing and ascending 
them has become a target for mountaineer-
ing lovers. Besides its beautiful beaches, calm 
sea and desert sands that enjoy a magical color 
that tourists come to. 
Tourism, as mentioned above, is an economic 
pillar of Emirate of Ras Al Khaimah and requires 
us, as institutions and individuals, to cooperate 
to support tourism in the Emirate, through at-
tractive projects and tourism marketing for our 
Emirate, which truly enjoys ‘World’s Coolest 
Winter’. 

Munther Mohammed bin Shakar 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 

Khaimah, has sent a congratulatory message to Sultan Haitham bin Tariq Al Said of Oman, on 

the Anniversary of his Accession to Power.

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaim-

ah, dispatched a similar message to Sultan Haitham on the occasion.

Ruler of Ras Al Khaimah congratulates Sultan of Oman 
on Accession Anniversary
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
received in his Palace at Saqr bin Mohammed City, His 
Excellency Surangel Wipes Jr., President of the Republic 
of Palau, who is on an official visit to the UAE.

During the meeting, His Highness Sheikh Saud wel-
comed the President of Palau and his accompanying 

delegation, and discussed with him aspects of enhanc-
ing cooperation ties between Ras Al Khaimah and Palau 
to benefit their mutual interests across various domains.

For his part, H.E. President Whipps Jr. affirmed his 
country's keenness to strengthen cooperation with the 
UAE, praising its presence at the regional and interna-
tional levels.

Ruler of Ras Al Khaimah receives President of Palau
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Ruler of Ras Al Khaimah reviews the achievements and 
plans of the UAE Cadres Competitiveness Council

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-

preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 

was briefed on the strategic plans of Emirati Cadres 

Competitiveness Council and the National Program 

"NAFIS" aimed at raising the competitiveness of Emi-

rati Cadres in the Private Sector and qualifying Emirati 

Youth to benefit from the job opportunities provided by 

the sector in the country.

This came when His Highness Sheikh Saud received 

His Excellency Ghanam Butti Al Mazrouei, ETCC Secre-

tary-General, in the presence of Sheikh Khalid bin Saud 

Al Qasimi, Vice Chairman of the Investment and Devel-

opment Office of Ras Al Khaimah.

During the meeting, His Highness Ruler of Ras Al 

Khaimah was briefed on the achievements of the Emir-

ati Cadres Competitiveness Council and the most prom-

inent results of the " NAFIS " Program, which exceeded 

expectations during 2022. One of the many benefits 

offered by the program is to raise Emiratization rates in 

the most vital sectors of the national economy.
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
praised the achievements that Ras Al Khaimah accom-
plished during 2022 across various sectors, underscor-
ing the importance of continued efforts to bring about 
more successes in the new year.

In a statement carried by Ras Al Khaimah Govern-
ment Media Office official "Instagram" Account, His 
Highness Sheikh Saud said, “2022 has been a year of 
notable achievements across a variety of vital sectors, 
driven by our ambitious strategic plan; a team spirit 
that motivates our organizations to deliver enhanced 
performance and greater synergy; and the hard work 
and dedication of all people who reside in Ras Al 
Khaimah.”

“In the New Year, we look forward to realizing more 
of our ambitions, with a renewed and determined 
commitment to serving our society and shaping a 
bright future for generations to come,” His Highness 
added.

Ras Al Khaimah Ruler lauds 
Emirate's achievements in 2022

His Highness stressed the importance 
of achieving Emiratization goals in the 
private sector and employing the ef-
forts of Emirati Cadres to actively con-
tribute to the growth of the national 
economy and enhance its competitive-
ness in the future.

His Highness Ruler of Ras Al Khaim-
ah, listened to a detailed explanation 
from the Secretary-General of the UAE 
Cadres Competitiveness Council on 
Emiratization targets in the Private Sec-
tor in 2023, major sectors to focus, the 
number of registered citizens, and the 
strategic partners in the " NAFIS " Pro-
gram, which is an integrated platform 
to promote business environment in 
the Private Sector.
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Ras Al Khaimah Executive Council 
held its first regular meeting in 2023, 
chaired by His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of the Council.

After approving the minutes of the 
previous meeting, the Council dealt 
with a number of issues related to 
the completion and modernization 
of the legislative system, follow-up 
of economic development efforts and 
digital government transformation, 
promotion of environmental sustain-
ability, follow-up of development pro-
ject plans and strategic achievements 
in light of planned performance indi-
cators, and initiatives to improve the 
field of public health, and the federal 
local partnership.

His Excellency Dr. Mohammed Ab-
dul Latif Khalifa, Secretary-General of 
the Council, stated that the meeting 
discussed the report submitted by the 
Economic Committee on the progress 
of work in the population, housing 
and establishments census project. 
The project includes two phases, the 
first includes an inventory of build-
ings, dwellings, households and es-
tablishments in order to determine 
the locations of buildings and the lo-
cations of families, while the second 
phase includes collecting field data on 
the population and the characteristics 
of families and individuals.

The Council directed the need to 
combine all efforts and overcome all 
challenges to complete this vital pro-
ject according to the set time plan, 
which will help support the future 
development planning process, and 
be proactive in providing and provid-
ing services to improve the quality of 
life in the emirate. The council called 
for the use of modern technologies 
and speeding up linkages with stra-
tegic partners to achieve the highest 

levels of efficiency in completing the 
required work. The Council appealed 
to all citizens and residents to cooper-
ate and respond to all data collection 
requirements.

The Council also reviewed the re-
port submitted by the Electronic and 
Smart Transformation Committee in 
terms of the achievements made in 
this field during 2022. This was repre-
sented in the implementation of sev-
eral projects to accommodate the dig-
ital requirements for the performance 
of government business and the pro-
vision of services efficiently and easily 
by employing advanced technologies 
and achieving the necessary flexibility.

The digital projects included the 
transition to SAP S/4 HANA cloud 
technology as well as SAP Success 
Factors, linking solutions between the 
geographic information system and 
the SAP system for map reading, the 
customer’s journey portal to complete 
real estate transactions, as well as the 
development of an advanced digital 
portal for government payments.

The Council approved the digital 
transformation projects plan for 2023, 
which includes expanding the scope 
of the customer journey portal to in-
clude all municipal service operations 
and linking with the Courts Depart-
ment and other government entities 
in order to achieve efficient govern-
ment performance and improve the 
level of services provided. The plan 
also includes the implementation of 
the second phase of the transforma-
tion system to cloud computing by 
adding solutions that help prepare ac-
curate analyzes and reports. As well as 
strengthening the Information Securi-
ty Center by implementing advanced 
tools and methodologies to enhance 
the safety and security of government 
data, redesigning Ras Al Khaimah 
Digital Portal RAK.ae to improve user 

experience, unify and standardize the 
presentation of information and ser-
vices of Ras Al Khaimah Government 
to society in general, and provide bet-
ter feedback channels that help con-
tinuous improvement. for the portal in 
line with best international practices.

The Council commended the ef-
forts made to achieve Ras Al Khaim-
ah's Digital Government Strategy. 
Which resulted in SAP International 
considering the Government of Ras 
Al Khaimah as a reference model for 
digital transformation in these areas. 
The Council directed to study the pro-
vision of a variety of services through 
a single platform or portal to facilitate 
access to them.

Within the framework of developing 
the legislative system and strengthen-
ing the legal structure in the Emir-
ate. The Council discussed the report 
submitted by the Legislative Commit-
tee and approved a set of draft laws, 
such as the draft law on Public Health 
Pesticides Control, after introducing 
some aspects based on the opinion 
of specialized experts. The draft law 
to ban single-use plastics, and a draft 
law of Fees and Violations related to 
the Technical Regulations for Facilities 
Security.

The Council also approved a num-
ber of legislative initiatives and pro-
posals, which include the initiative 
to prepare a unified draft law for the 
Emirate to collect outstanding admin-
istrative debts, and the initiative to 
amend the Executive Council Law to 
include the power to approve govern-
ment fees.

The Council directed the formation 
of a committee to prepare a proposal 
regarding the seizure, deposit and 
disposal of vehicles in a manner that 
guarantees economic feasibility and 
provides alternative solutions.

In the field of environmental sus-

Mohammed bin Saud chairs First Executive Council 
Meeting in 2023
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tainability, the Council approved a 
memorandum of the Environment 
Protection and Development Author-
ity regarding the regulation of fishing 
using excursion boats and prohibiting 
its exploitation in commercial sales, 
guided by best practices in this regard.

In order to strengthen the Public 
Health System, the Council reviewed 
the results of the work of the Public 
Health Administration in the Munici-
pality Department and its future work 
plans in terms of laboratory work ef-
ficiency, food control, development 
of health regulations and legislation, 
health and environmental control, vet-
erinary services and licensing of food 
establishments, and conducting stud-
ies and research in various fields and 
aspects of public health. Where the 
Council directed to continue to im-
prove the services provided in accord-
ance with the highest international 
standards, to establish vital partner-
ships with relevant government insti-
tutions and entities, to intensify efforts 
to digitally transform services, to raise 
standards and targets for the outputs 
of control and inspection activities in 
the light of reference comparisons, 

and to expand the scope of control to 
include all institutions related to public 
health.

The Council reviewed the report 
submitted by Customs Department 
on the comprehensive economic part-
nership agreements between the UAE 
and international trading partners and 
their economic implications. Where 
Foreign Trade Statistics indicate an in-
crease in commercial traffic with the 
Republic of India, Indonesia and Tur-
key through the Emirate's ports.

The Council directed the continua-
tion of coordination with the Ministry 
of Economy to enhance the benefit 
from partnership agreements and to 
hold a workshop for the private sec-
tor in coordination with the Ras Al 
Khaimah Chamber to introduce the 
commercial and investment opportu-
nities offered by these agreements, in 
order to enhance trade indicators and 
raise the levels of domestic product 
and investment flows to the Emirate, 
leading to sustainable economic de-
velopment.

In order to enhance development 
plans and contribute to achieving Ras 
Al Khaimah Vision 2030, the Coun-

cil was briefed on the achievements 
of 2022 development projects in the 
field of infrastructure. The projects im-
plemented by Public Services Depart-
ment were reviewed, which included 
the construction of the new Jebel 
Jais road, the extension of road lines 
in several regions in the Emirate, the 
conduct of an extensive maintenance 
program for many roads and their 
facilities, the extension of the sew-
age and rainwater network, and the 
leveling of more than 2,000 plots in 
Awafi area through excavation and 
filling works, modernizing 75% of the 
landscaping irrigation network to op-
erate automatically and intelligently, 
increasing   green areas, establishing 
an integrated agricultural nursery, 
expanding mosquito control works 
in various regions, completing the 
sewage treatment plant in Al Felaya , 
dealing with the equivalent 800 tons 
of solid waste per day, and operating 
biomedical waste facilities.

The Council also approved 2023 
projects plan, which includes the 
construction of new internal roads 
in the Emirate, the expansion of the 
street lighting network, the construc-
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tion and completion of the rainwater 
drainage network in various regions, 
and the construction of a number of 
dams in the southern regions. In ad-
dition to launching the second phase 
of the biomedical waste treatment fa-
cilities, and carrying out periodic road 
maintenance works in different areas.

The Council directed giving top pri-
ority to land settlement and speeding 
up sorting processes to provide hous-
ing plots for citizens, and to find vi-
able alternatives to provide infrastruc-
ture in residential areas.

In the context of reviewing the Stra-
tegic Performance of Government 
Entities and following up the achieve-
ment of strategic indicators for 2022 
in light of the approved plan. The 
Council was briefed on the results 
of achieving the main indicators and 

commended the efforts to achieve 
the targets, stressing the importance 
of working according to the planning 
approach, strategic management and 
management by results and outputs. 
The Council directed that the 2023 
targets should be ambitious, reflect 
challenges and opportunities, and 
be in line with the requirements of 
achieving Vision 2030.

The Council also reviewed the letter 
of the Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation regarding 
the guidelines for concluding agree-
ments and memorandums of under-
standing between local and foreign 
governments and parties, and ap-
proved the mechanism for coopera-
tion in this field in light of the system 
approved by the Cabinet.

The Council also reviewed the list 

of Government Entities that have 
obtained a Certificate of Compliance 
with Business Continuity Standards 
approved by the National Emergency 
Crisis and Disaster Management Au-
thority for 2022, where (7) Govern-
ment Entities have obtained a certifi-
cate of compliance, confirming their 
readiness for business continuity in 
case of emergency and disaster.

The Council praised the efforts 
made to achieve this conformity, and 
directed all Government Entities to 
complete the fulfillment of the neces-
sary requirements and meet the crite-
ria specified in the system, in order to 
ensure the full readiness of the Gov-
ernment to carry out its role and pro-
vide its services in unusual situations.

 Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Vice Chairman of the Board 
of Directors of the Investment and 
Development Office in Ras Al Khaim-
ah, laid the foundation stone for the 
"Dana Bay Project" , one of the most 
prominent new mixed-use beach pro-
jects in Ras Al Khaimah, which is lo-
cated on the waterfront of "Al Marjan 
Island" with an investment value up 
to AED one billion.

Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi said: “Under the directives of 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, we are 
launching work on the latest real es-
tate projects in Ras Al Khaimah, which 
will contribute to enhancing the qual-
ity of life and consolidating the Emir-
ate’s position as a leading destination 
for hospitality projects with interna-
tional standards.” 

Sheikh Khalid added: “The Real 
Estate Sector is a major pillar in Ras 
Al Khaimah’s comprehensive and sus-
tainable development plans, and the 
Emirate has attractive economic and 

investment potential supported by 
its integrated infrastructure, which 
makes it a preferred destination for 
major local, regional and international 
companies seeking to establish their 
innovative and unique projects on the 
Emirate’s land.”

The laying of the foundation stone 
was attended by Khalid bin Kalban, 
Vice Chairman and Chief Executive 
Officer of the Dubai Investments 
Company. Eng. Abdullah Al Abdouli, 

CEO of Marjan Company, and His Ex-

cellency Ali bin Khalfan Al Mutawa Al 

Dhaheri, Founder and President of Ali 

& Sons Company.

“Dana Bay Project”, owned by 

Dubai Investments Company, in-

cludes luxury residential units, includ-

ing villas, townhouses, apartments 

overlooking the waterfront, a 4-star 

hotel resort, as well as facilities for 

shops, cafes and restaurants.

Khalid bin Saud lays the foundation stone for “Dana Bay Project”
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Sheikha Hana bint Juma 
Al Majid, wife of His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, witnessed the op-
eretta “Story of Julfar History 
of the Past, History of the Fu-
ture” as part of the activities 
of Ras Al Khaimah Heritage 
Days in its first session, or-
ganized by the Department 
of Antiquities and Museums 
in Ras Al Khaimah Museum, a 
national festival with the par-
ticipation of numerous herit-
age and folklore associations 
in the Emirate.

Sheikha Hana bint Juma 
Al Majid praised the efforts 
made in organizing this her-
itage event in its first sea-
son, stressing that the Ras 
Al Khaimah Heritage Days 
are a qualitative addition to 
the cultural scene in Ras Al 
Khaimah, and a platform for 
reviving the tangible and in-
tangible cultural heritage, in 
order to strengthen it in the 
hearts of young people. In 
addition to highlighting the 
heritage and cultural diversity 
in Ras Al Khaimah in its vari-
ous land, sea and mountain 
environments.

The operetta “The Story of 
Julfar, The Story of the Past, 
The Story of the Future” in-
cluded several artistic and heritage 
paintings that chronicle the past, 
present and future of the Emirate of 
Ras Al Khaimah and its heritage, cul-
ture and civilization. It was written by 

Sheikha Sarah bint Mohammed bin 
Majid Al Qasimi, directed by Abdul-
lah Al Huraibi and directed by Amal 
Ibrahim Al Noaimi.

Sheikha Hana bint Juma Al Majid, 
during her visit on the second day of 

Ras Al Khaimah Heritage 
Days, was introduced to 
various heritage activities 
and events such as tra-
ditional handicraft dis-
play by 40 artisans, folk 
games and folk art per-
formances, as the event 
venue hosted 12 tradi-
tional arts and a number 
of traditional customs 
such as displaying dona-

tions, presenting gifts, customs of 
hospitality and welcoming. It also 
included a traditional market with 
30 merchants, holders of Al Ghad li-
censes and commercial licenses. 

The Wife of the Ruler of Ras Al Khaimah praises the 
organization of "Ras Al Khaimah Heritage Days"
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Ras Al Khaimah Government is the first globally to achieve ISO 
50001 Energy Management Certification across all of its entities
19 entities of the Gov-

ernment of Ras Al Khaim-
ah have achieved the 
prestigious ISO 50001 
energy management cer-
tification making Ras Al 
Khaimah Government 
the first in the world to 
achieve this certification 
for all its entities. The ac-
complishment was an-
nounced at the World 
Future Energy Summit 
2023, part of Abu Dhabi 
Sustainability Week.

These certifications rec-
ognize Ras Al Khaimah 
Government’s continuous 
efforts to enhance energy 
efficiency and drive sustainability. 
They are the culmination of a multi-
year program, combining asset ret-
rofits with capability upgrades, as 

part of the Ras Al Khaimah Energy 
Efficiency and Renewables Strategy 
2040.

On becoming the first govern-
ment in the world to have all its en-

tities certified with ISO 
50001, H.E. Dr. Moham-
med Abdullatif Khalifa, 
Secretary General of 
the Executive Council 
and Director General 
of the Department of 
Human Resources said, 
“We are very excited by 
this accomplishment, 
which comes as a direct 
result of our adherence 
to the vision and direc-
tives of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, UAE Supreme 
Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaim-
ah, to make our emirate 

more sustainable and set a global 
example in energy efficiency and re-
newable energy.”

His Excellency added, “We are 
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proud of the energy teams and 
managers in all the entities that 
have achieved this milestone and 
we encourage them to keep pur-
suing such high levels of ambition 
to transform Ras Al Khaimah into 
a global center for energy sustain-
ability.”

On the occasion, H.E. Munther 
Mohammed bin Shakar, Director 
General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality said, “This achievement 
is a recognition of Ras Al Khaimah 
Government’s commitment to the 
energy transition. The energy man-
agement systems that we have 
implemented will support govern-
ment entities in initiating many new 
projects and developments that will 
contribute to the net-zero ambi-
tions of the UAE.”

A comprehensive retrofit of gov-
ernment buildings was carried out 
between 2018 and 2022, through 
energy performance contracting. 
The upgrade of four Ras Al Khaimah 
Municipality buildings in 2018 was 
followed by a larger project, result-

ing in the retrofit of 50 buildings by 
December 2022. Today, these ret-
rofits are bringing guaranteed sav-
ings of 26% on electricity and water 
bills.

Over the same period, a central-
ized approach was adopted to el-
evate organizational capabilities to 
manage energy consumption, with 
the purpose of further improving 
these savings over the long run. 
Reem, the Energy Efficiency & Re-
newables Office of Ras Al Khaim-
ah Municipality, has supported all 
government entities in establishing 
best practices in energy manage-
ment, and capturing synergies such 
as scale in green procurement and 
training through the Upskill pro-
gram. Collaboration mechanisms 
are in place among nominated en-
ergy teams in each entity, to ensure 
effective results.

At the onset of the Covid-19 pan-
demic, in 2020, this coordinated 
approach led to the adoption of 
quick-wins in consumption behav-
iors, resulting in about 10% energy 

savings with near-zero investment. 
The results encouraged the teams 
to take more durable steps, through 
the implementation of complete 
energy management systems ac-
cording to the internationally rec-
ognized ISO 50001 standard. These 
include among others, energy poli-
cies, targets, monitoring and report-
ing tools, periodic audits and man-
agement meetings to ensure that 
the pursuit of energy optimization 
opportunities are integrated in the 
planning and management process-
es of each organization.

The energy management initia-
tive of Ras Al Khaimah Government 
is part of the Energy Efficiency and 
Renewables Strategy 2040 of the 
emirate, which targets 30% energy 
savings, 20% water savings, and 
20% contribution of electricity from 
renewable sources by 2040. The 
strategy supports the UAE commit-
ments for climate change mitiga-
tion, as part of the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change.
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The Emirates Green 
Building Council 
(EmiratesGBC) has 
signed a Memoran-
dum of Understand-
ing (MoU) with Ras 
Al Khaimah (RAK) 
Municipality to be 
part of the Ras Al 
Khaimah Sustainable 
Energy Training Pro-
gram (Upskill) to raise 
awareness on the 
viable retrofit meth-
ods to make existing 
buildings sustainable.

Under the terms 
of the MoU, the two 
sides will work to-
gether to execute 
EmiratesGBC’s Build-
ing Retrofit Training 
(BRT) program in Ras 
Al Khaimah to ex-
pand capabilities and 
expertise of profes-
sionals and building 
owners, operators 
and end-users on the fundamentals 
of building retrofit and energy effi-
ciency specific to the MENA region. 

The MoU was signed recently in 
Ras Al Khaimah by H.E. Munther 
Mohammed bin Shakar, Director 
General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality and H.E. Dr. Ali Al Jassim, 
Chairman of the Emirates Green 
Building Council.

Tasked with developing and driv-
ing the implementation of RAK 
Energy Efficiency & Renewables 
Strategy 2040, Ras Al Khaimah Mu-
nicipality is entering into collabora-
tions with various organizations in 

the UAE to provide necessary train-
ing for stakeholders in the emirate 
through Upskill. Under the strat-
egy’s Building Retrofits Program, the 
emirate has set a target of retrofit-
ting 3,000 buildings by 2040. The 
program, led by RAK Municipality, 
has already resulted in energy ef-
ficiency retrofit of more than 200 
buildings by 2021, as presented at 
RAK Energy Summit last year. The 
training will support acceleration 
and private sector participation in 
the program by addressing knowl-
edge gaps in the field of energy effi-
ciency and renewable to achieve the 
ambitious targets of the strategy.

Dr. Ali Al Jas-
sim, Chairman 
of EmiratesGBC, 
added: “As an or-
ganization dedi-
cated to advanc-
ing green building 
principles to drive 
the long-term 
strategy of the 
UAE, EmiratesG-
BC is committed 
to strengthening 
awareness and 
skillsets of build-

ing industry stakeholders to take ac-
tionable steps to fulfil the national 
drive to achieve net-zero emissions 
by 2050. The Building Retrofit Train-
ing Program will support adop-
tion of retrofit projects in Ras Al 
Khaimah and help building industry 
stakeholders in the emirate achieve 
tangible gains to reduce the carbon 
footprint of buildings.”

Comprehensive Technical 
Guidance

Facilitated by leading industry 
experts, EmiratesGBC’s BRT pro-
gram will raise awareness and pro-

EmiratesGBC signs MoU with RAK Municipality

12m u n r a k a e

N
ew

s

 Issue No. 549 - 2023 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



vide technical guidance to industry 
professionals on the economically 
viable methods that can be imple-
mented to improve a building’s en-
vironmental performance by reduc-
ing its use of energy and water and 
improving the indoor environmen-
tal quality. The interactive training 
program aims to equip participants 

with a solid foundation of the build-
ing retrofit industry and provides 
knowledge and skills to deliver im-
proved operational efficiency and 
achieve financial savings.

Covering varied aspects of en-
ergy, water, air quality, materials 
and waste, and innovative man-
agement systems, the training pro-

gram will offer insights into energy 
auditing, air-conditioning systems, 
water management and auditing, 
water-efficient fixtures, and indoor 
air quality. The program will also 
explore operational waste manage-
ment and hazardous building mate-
rials to drive tenant education and 
awareness.

Within the framework of Ras Al 
Khaimah Municipality Department's 
keenness to value the efforts made 
and the fruitful cooperation that 
contributes to serving the Emirate. 
Public Health Administration (PHA) 
organized a ceremony to honor the 
parties involved in organizing the 
work of slaughterhouses during 
various occasions.

This honor comes in appreciation 
of their efforts in serving society 
members during peak times. The 
federal and local entities, institu-
tions of public interest, the private 
sector, and volunteer teams that 
had an effective role in organizing 
the work of slaughterhouses and fa-
cilitating the progress of procedures 
were honored.

In his conversation with the au-

thorities and volunteers during the 
ceremony, His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar, Director 
General of Ras Al Khaimah Munici-
pality, stressed that this meaningful 
cooperation between the various 
entities in the Emirate comes in im-
plementation of the vision of the 

Wise Leadership in the importance 
of communication and cooperation 
between institutions in order to sat-
isfy society members and provide 
them with services within the high-
est quality standards, which reflects 
the Emirate's vision and strategic 
objectives.

Ras Al Khaimah Municipality Honors Entities involved in 
organizing work in Slaughterhouses
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Innovation team

Prepared by: Alya Abdulaziz Al Zaabi

Name: Orwa Faisal Al Majali
Occupation: Infrastructure Engineer
Administration/ Sector: Planning & Survey Administration 
A phrase or quote about innovation: (The greater the challenges facing humanity, the 

more important innovation appears to us. Those who seek a promising and beautiful 
future must work to innovate solutions proactively and professionally.)

Name: Hessa Abdulla Yousef
Occupation: Senior Customer Happiness Specialist
Administration/ Sector: Customers’ Happiness Centre 

A phrase or quote about innovation: "Finding new marketing and promotion tech-
niques in business practices in the work environment."

Name: Yazeed Abdulrahman Abu Fakher
Occupation: Surveyor
Administration/ Sector: Planning & Survey Administration 
A phrase or quote about innovation: "The ability to innovate is a talent that Almighty 

Allah has placed in every mind. All you have to do is to start."

Innovation Introduction: 
The United Arab Emirates attaches great importance to innovation, believing that the future of any 

country depends on its superiority in the innovative aspect. We Ras Al Khaimah Municipality Department, 
in the implementation of the directives of the Wise Leadership, have formed an Innovation Team to be 
responsible for implementing activities that support innovation and encourage employees to pay atten-
tion to this aspect and focus on it. Since the formation of the team, several meetings have been held to 
distribute roles and develop an annual plan that the team follows and implements during the year. The 
team includes in its membership a number of the Department’s employees and from various administra-
tions and sections, and the team is headed by Eng. Orwa Faisal from Planning and Survey Administration. 
The formation of this team aims to encourage employees to generate innovative ideas that contribute to 
achieving the strategic goals of the Department and to create an environment that stimulates innovation 
so that innovation becomes a lifestyle for the employee in Ras Al Khaimah Municipality Department. 
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Name: Alya Abdulaziz Al Zaabi
Occupation: Corporate Communication Administrator
Administration/ Sector: Corporate Communication Office 

A phrase or quote about innovation: " Innovation has become a necessity to keep pace 
with the development the world is witnessing. We are required to focus on this aspect 
and give it priority to be a centre for future sciences."

Name: Reem Mohammed Ali
Occupation: Engineering Drawing Specialist
Administration/ Sector: Real Estate Data Management Administration / Lands and Property Sector

A phrase or quote about innovation: “After understanding the problem, you will inevitably 
come up with a new innovation and avoid transferring the problem as if you were a postman.”

Name: Fatema Ahmed Rahma
Occupation: Microbiological Analysis Specialist
Administration/ Sector: Public Health Administration - Laboratories

A phrase or quote about innovation: “Innovation is a continuous journey that is not 
confined to time and does not stop at time limits.”

Name: Abdul Rahman Ishaq Al Khattab
Occupation: Architect and Urban Designer
Administration/ Sector: Planning & Survey Administration 

A phrase or quote about innovation: “Improving is not enough, you need to innovate 
as well.”

Name: Hossam Mahmoud Al Mhairat
Occupation: Senior Survey Engineer
Administration/ Sector: Planning & Survey Administration 

A phrase or quote about innovation: “Be part of the innovation as you are part of the 
team.”

Name: Montaser Ziyad Tamlih
Occupation: Roads Engineer
Administration/ Sector: Planning & Survey Administration 

A phrase or quote about innovation: “Innovation is a sustainable wealth and the basis 
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Sleep disorders are one of the most common health 
problem yet 82-98% of adults with sleep related breath-
ing disorders go undiagnosed. Chronic Sleep disorder 
patients are chronic sufferers and have impaired health 
and functioning issues. Role of the Dentist is becoming 
more apparent in the recognition of a patient at risk of 
a sleep disorder.

What is Snoring?
Snoring is thought to be an acoustic nuisance and is 

a respiratory sound produced in the upper airway dur-
ing sleep that typically occurs during inspiration, but 
can also occur during expiration. Snoring is produced 
by vibration of any membranous part of upper airway 
that lacks cartilage support. Excessive day time sleepi-
ness and cardiovascular disease are the most common 
health effects of snoring. All snores may not be sleep 

apneic. There is a strong association between snoring 
and cardiovascular disease and stroke.

What is Obstructive Sleep Apnea (OSA)?
Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a disorder that 

causes repetitive pauses in breathing while a person 
is relaxed during sleep. It occurs when muscles in the 
back of the throat relax to such an extent that they par-
tially or completely block the airway. As the airway is 
blocked, the air supply to the lungs is threatened or 
stopped altogether resulting in reduced blood oxygen 
level. Because of this, an OSA sufferer often wakes up 
when asleep but is not aware of the same.

In OSA, patient is trying to breathe normally but can-
not because of mechanical obstruction of the airway. It 
typically involves an airway obstruction that results in an 
increased respiratory effort and insufficient ventilation.

DENTAL MANAGEMENT OF SNORING AND 
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA (OSA)

Dr. Sumit Gupta

Sleep is a universal necessity of humans. Approximately 1/3rd of 
human life is spent in sleep stage. The typical pattern in normal 
sleep is for individual to progress from wakefulness to the NREM 
sleep stage, followed by REM sleep stage, and then cyclically alter-
nating between REM and NREM stages. When two cycles become 
irregular and/or there is deprivation of NREM sleep stage, sleep 
disorders can develop.
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Predisposing factors for OSA
Excess body weight, increased neck circumference, 

structural abnormalities like adeno-tonsillar enlarge-
ment, upper and lower jaw malformation, acromegaly, 
hypothyroidism, Down’s Syndrome, alcohol consump-
tion, allergic rhinitis, are some of the predisposing and 
precipitating factors for OSA.

People with sleep apnea usually do not remember 
waking up during the night as a result of poor qual-
ity of sleep. Sleep apnea sufferers may often fall asleep 
easily during passive periods and in severe cases while 
at work, on the phone or even when driving.

Symptoms of OSA
 • Loud disruptive snoring and pauses in breath-

ing and gasping or choking for air during sleep.
 • Excessive daytime sleepiness
 • Fatigue
 • Obesity

 • Changes in alertness,  memory or mood
A patient with OSA clinically presents with obesity, 

short thick neck, retrognathic lower jaw, large scal-
loped tongue, oropharyngeal crowding, large/swollen/
elongated uvula, dental attrition, large tonsils, chronic 
mouth breathing, gingival recession.

Risk of untreated OSA
If sleep apnea is left untreated it could result in
- High Blood Pressure
- Cardiac Problems – since high blood pressure is one 

of the prominent reasons for major heart issues, sleep 
apnea is among the top four causes of cardiovascular 
disease.

- Diabetes – sleep apnea causes adverse effects on 
glucose tolerance and insulin resistance and may be 
casually related to type II diabetes.

- Stroke – OSA  increases the risk of strokes.
- Obesity – generally OSA reduces physical activities 

& exercise performance. Hence, it increases the risk of 
weight gain, but it is 
also likely that obesity 
can cause sleep apnea.

Obstructive Sleep Ap-
nea (OSA) Diagnosis

A sleep study, Poly-
somnograph (PSG) is 
a must for diagnosing 
OSA. It is essentially a 
mult iple-component 
test wherein a patient’s 
brain, heart, breathing, 
eyes and other muscle 
movements are moni-
tored. The recordings 
are stored electroni-
cally and are then ana-
lysed by qualified expert 
(sleep technician) to 
determine the nature of 
the disorder. Based on 
the findings of the PSG, 
a treatment regimen 
can be determined. 
Sleep study can be in 
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house or at the sleep centre.
OSA Treatment
Treatment of OSA constitutes of weight loss, alcohol 

avoidance, alternation of sleep position, CPAP (Golden 
standard), pharmacologic treatment, oral appliances 
and surgery (upper airway surgical procedures).

Benefits of treating OSA
Millions, who took sleep apnea treatment early, say 

that they are having a stress free, energetic and health-
ier life.

• It reduces daytime sleepiness and increases daytime 
energy and stamina.

• Prevents or delays the progression of type 2 Diabe-
tes.

• Lowers blood pressure and diabetic complications.
• Relieves excess stress on the heart.

• Reduces potential risk for heart attack, 
strokes and cardiovascular disease.

Dental Treatment of OSA
Oral / dental appliances have emerged 

as an alternative to CPAP for snoring and 
mild to moderate OSA patients who re-
fuse or fail to adhere to the use of CPAP 
device or who did not respond to CPAP or 
showed intolerance to CPAP.

Oral appliances work by repositioning 
the jaw and tongue forward and down-
wards which can open the airway. The 
treatment aims to widen the lateral as-
pects of the upper airways to improve the 
upper airway patency and hence reduce 
snoring and OSA.

The oral appliances are of 3 types:
1. Mandibular repositioning appliance 

which advance the lower jaw in a protru-
sive position thus opening the airway.

2. Tongue retaining device that hold the 
tongue in an advanced position.

3. Soft palatal lifter
The dentist evaluates the patient of OSA 

with a detailed medical history, oral and 
nasal airway evaluation and then decides 
which appliance works best for them. An 
appointment is scheduled for impressions 

and bite registration, which are send to a dental lab 
and on the next visit, the appliance is delivered to the 
patient.

Advantages of Dental Treatment
Some of the advantages of oral appliances are they 

are non-intrusive, noiseless, simple, smaller and more 
portable than CPAP devices,  do not need any power 
source, fit inside the mouth comfortably and the most 
important, they are cost effective.

The dentist’s role is becoming more significant in 
managing sleep related breathing disorder patients es-
pecially those with snoring and OSA.
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