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راأي  عن  تعبر  المجلة  في  المن�صورة  المواد  ٭ 

كاتبها ولي�س بال�صرورة عن راأي البلدية.

٭ ترتيب المواد في المجلة يخ�صع العتبارات 

فنية.

الــمــقــدمــة  اأو  الــمــنــ�ــصــورة  الـــمـــواد  تــقــبــل  ال  ٭ 

لدوريات اأخرى.

الأ�صحابها  تــرد  ال  للمجلة  المر�صلة  الــمــواد  ٭ 

ن�صرت اأم لم تن�صر.
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االفتتاحية

بني االأ�سالة واملعا�سرة

اإذا كانت املدينة العربية واجهت وتواجه م�شاكل وحتديات ل ح�شر لها عرب 

تاريخها ب�شبب التو�شع ال�شكاين والتخطيط والتنظيم وامل�شتجدات والأو�شاع 

الجتماعية والقت�شادية والثقافية وغري ذلك.

�شرورات  من  �شرورة  واملعا�شرة  الأ�شالة  على  الرتكيز  ب�شاأن  الإ�شرار  فاإن 

التطور والتقدم والزدهار، ولئن عانت املدن من عوائق كثرية، فاإن ذلك مل يكن 

الذين  الأبناء  ت�شجيع  اأجل  واملعمارية من  العمرانية  التوعية  مانعًا يف  يكون  ولن 

ميثلون اجليل اجلديد لكي يتم�شك مبا ي�شمى الأ�شالة واملعا�شرة.

اإن املدن التي حتافظ على ما تقدم تفر�س هيبتها وجتعل الزائر يثمن دور كل من 

مت�شك بالأ�شالة واملعا�شرة.

واأعتقد باأن الذين يتحدثون عن ال�شراع بني من يطرح الرتاث املوؤ�ش�س على التقليد 

وبني من يطرح التجديد املوؤ�ش�س على القطيعة مع الرتاث �شراع باطل وزائف نظرًا 

لأن لكل دوره يف حياتنا وبالتايل ل �شراع واإمنا هو �شوء فهم ومعرفة باأهمية حفاظ 

املدينة العربية على هويتها.

واإذا كانت الإ�شكالية ثقافية، فاإن دور املوؤ�ش�شات املعنية مهم لأنها حتمل م�شوؤوليات 

التوعية وتر�شيخ معنى الأ�شالة واملعا�شرة.

مهم  بذلك  املعرفة  لتعميق  واخلطط  املناهج  اقتترتاح  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء 

جدًا كما اإن تنمية قدرات املخت�شني يف اإبداع املعمار الذي يجمع بني الأ�شالة 

واملعا�شرة مهم جدًا.

الوعي  جوهر  من  تنبع  التي  اجلديدة  الإبداعية  التجارب  تقدير  من  ولبتتد 

الذي تظلله الثقافة الواعية وحتيط به م�شتجدات الواقع والزمان واملكان من 

اأجل تعزيز الهوية الوطنية يف هذا املجال اأوًل ومن اأجل الو�شول اإىل مبداأ 

التوا�شل احل�شاري ثانيًا.

مبارك علي ال�سام�سي
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ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

رعاه  دبي،  حاكم  التتوزراء  جمل�س  رئي�س 

اأختتاه  زعبيل  يف  �شموه  ق�شر  يف  اهلل، 

�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

حاكم  الأعتتلتتى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 

ال�شيخ  �شمو  بح�شور   .  . اخليمة   راأ�تتس 

مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

حاكم دبي، و�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 

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

وعدد من ال�شيوخ والوزراء واأعيان البالد 

وكبار امل�شوؤولني يف الدولة .

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتبادل 

ال�شمو  و�تتشتتاحتتب  مكتوم  اآل  را�تتشتتد  بتتن 

ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي احلديث 

الوطنية املت�شلة  الق�شايا  حول عدد من 

ت�شهدها  التي  التنموية  النه�شة  مب�شرية 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتتقتتيتتادة  دولتتتتتنتتا 

الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

حفظه اهلل .

راأ�تتس  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتتتنتتاول 

اخليمة واحل�شور طعام الغداء اإىل ماأدبة 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي العامرة . 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يبحث 

و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 

م�شرية �لنه�شة بقيادة خليفة



بار
ألخ

ا

العدد:  2013/1/428 جملة بلدية راأ�س اخليمة ال�صفحة 5

ال�شمو  �تتشتتاحتتب  �شهد 

بتتتن �شقر  �تتشتتعتتود  التت�تتشتتيتتخ 

املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

من  الثالثة  التتتدورة  افتتاح 

العربي  الأعتتمتتال  اجتتتتتمتتاع 

العاملي، الذي تنظمه �شركة 

Hor a )تتتورا�تتشتتيتت�تتس 

دولية  منظمة  وهي   ،)sis
تعمل على حتديد  م�شتقلة، 

م�شتقبل  خلتتلتتق  التتتتتتتروؤى 

�شدر  بيان  وفتتق  م�شتدام، 

عتتتن الجتتتتتتتمتتتاع املتتو�تتشتتع، 

هيئة  تتت�تتشتتتتت�تتشتتيتتفتته  التتتتتذي 

لال�شتثمار،  اخليمة  راأ�تتس 

جتتتارة  غرفة  متتع  بالتعاون 

و�شناعة راأ�س اخليمة .  

�شامل  ال�شيخ  املهند�س  الفتتاح  ح�شر 

بن �شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة 

وال�شيخ  اخليمة،  براأ�س  املتتدين  الطريان 

جامعة  رئي�س  القا�شمي  كايد  بن  طتتارق 

الحتاد، وال�شيخ حممد بن كايد القا�شمي 

براأ�س  القت�شادية  التنمية  دائتترة  رئي�س 

وال�شفراء  امل�شوؤولني  متتن  وعتتدد  اخليمة 

والقنا�شل املعتمدين لدى الدولة .

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واألتتقتتى 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 

حتتاكتتم راأ�تتتتتس اخلتتيتتمتتة كتتلتتمتتة يف افتتتتتتتتاح 

املوؤمتر، اأكد فيها اأن راأ�س اخليمة حري�شة 

الأعمال،  لرجال  حا�شنة  ت�شكل  اأن  على 

لدعم  املمكنة  الإمكانات  خمتلف  وتقدم 

امل�شتثمرين  وا�تتشتتتتتقتتطتتاب  القتتتتت�تتشتتاد 

الكبري  التتتدور  باأهمية  اإميتتانتتًا  اجلتتاديتتن، 

املجتمعات  القت�شاد، يف منو  يلعبه  الذي 

بني  التتعتتالقتتات  وتوطيد  الأوطتتتتان  وتتتقتتدم 

العديد من  الإمتتارة  التتدول، فيما حتت�شن 

يف  العامل  دول  خمتلف  من  ال�شتثمارات 

�شتى القطاعات، ل�شيما القطاع ال�شناعي 

.ولفت �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 

البناء  التعليم يف منظومة  اأهمية دور  اإىل 

والرتكيز  التتدولتتة،  يف  والتطوير  والتنمية 

على تطوير البنى التحتية، والعمل الدوؤوب 

على  م�شددًا  ال�شتثمارات،  تعزيز  على 

القطاع  راأ�س اخليمة على  اقت�شاد  تركيز 

ال�شناعي .

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأكد 

تتميز  اخليمة  راأ�تتس  اأن  القا�شمي  �شقر 

بتنوع ا�شتثماراتها ال�شناعية، ك�شناعات 

وال�شرياميك  التتبتتنتتاء  ومتتتتواد  الأ�تتشتتمتتنتتت 

الإمارة  اقت�شاد  واأثبت  و�شواها،  والأدوية 

قتتوتتته وقتتتدراتتتته عتتلتتى متتواجتتهتتة الأزمتتتتات 

ا�شرتاتيجية  جنتتاح  بف�شل  القت�شادية، 

الإمارة يف العتماد على القطاع ال�شناعي 

يف  وامل�شتدامة  ال�شاملة  للتنمية  كقاطرة 

ربوعها .

اأر�تتشتتى  اأن  بتتعتتد  واختتتتتتتتم الجتتتتتمتتاع، 

ومفعمة  اأجتتتتتواء حمتتفتتزة  احلتت�تتشتتور  بتتني 

م�شاريع  يف  للم�شي  وال�شتعداد  بالتعاون 

وا�شتثمارات خمتلفة، وفق املنظمني .

وبح�شب املنظمني اأي�شًا، �شكل اجتماع 

لتعزيز  فر�شة  العاملي  العربي  الأعتتمتتال 

اآفاق  قنوات التوا�شل الفّعال، وا�شتك�شاف 

الأعمال وال�شتثمار وبحث الروؤى واخلطط 

الرامية اإىل بناء م�شتقبل م�شتدام . و�شلط 

الفر�س  اأبتترز  من  جمموعة  على  ال�شوء 

ال�شتثمارية الواعدة يف راأ�س اخليمة، التي 

كوجهة  الإمتتتارة  مكانة  تر�شيخ  يف  ت�شهم 

ا�شتثمارية رائدة يف املنطقة .

واأكتتتتتتتدت جتتويتت�تتس متتتتوجتتتتورو، نتتائتتبتتة 

حفل  ختتالل  كلمتها  يف  زميبابوي،  رئي�س 

الفتتاح، اأهمية بحث فر�س التجارة وعقد 

اإفريقيا  بني  العالقات  وتعميق  ال�شراكات 

ان�شمام  اأن  اإىل  م�شرية  العربي،  والعامل 

�فتتح �جتماع �لأعمال �لعربي �لعاملي بح�شور 500 �شخ�شية

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي: 

�لعتماد على �ل�شناعة مّكن ر�أ�س �خليمة من مو�جهة �لأزمات



بار
ألخ

ا

العدد: 2013/1/428 جملة بلدية راأ�س اخليمة ال�صفحة 6

 ،)AU( لتتالحتتتاد الإفتتريتتقتتي الإمتتتتتارات 

جهود  يعك�س   2011، عام  مراقب  كع�شو 

القت�شادية  العالقات  لرت�شيخ  الطرفني 

اأ�شبحت  الإمتتتتارات  اأن  معتربة  بينهما، 

دولتتة  وثتتتتاين  الأوىل  اخلتتلتتيتتجتتيتتة  التتتدولتتتة 

عربية تن�شم اإىل الحتاد الإفريقي، وهذا 

للتجارة  متينًا  اأ�شا�شًا  ي�شع  �شيا�شي  تطور 

املت�شاعدة بني املنطقتني .

الع�شو  الق�شري  عبدالنا�شر  وقتتتال 

و�شناعة  جتارة  غرفة  عام  مدير  املنتدب 

اإن الجتماع رفيع امل�شتوى،  راأ�س اخليمة: 

لالقت�شاد  املتتطتترد  النمو  يتتواكتتب  التتتذي 

والفر�س ال�شتثمارية املتزايدة يف املنطقة، 

كبار  من  الوا�شع،  ح�شوره  بحجم  يوؤكد 

ال�شخ�شيات القت�شادية، الآمال الكبرية، 

املنطقة،  يف  الأعتتمتتال  قتتادة  يعقدها  التي 

والتوا�شل  التتتتتعتتاون  اأوا�تتشتتر  توطيد  على 

وتبادل اخلربات واملعرفة بينهم.

اخليمة  راأ�تتس  اأن  اإىل  الق�شري  واأ�شار 

املا�شية  اأعتتتوام  الثمانية  ختتالل  �شهدت 

قطاعي  اأن  موؤكدًا  لفتًا،  اقت�شاديًا  منوًا 

الدافعة  القوة  هما  وال�شياحة  ال�شناعة 

لقت�شاد الإمارة، فيما باتت راأ�س اخليمة 

يف  لال�شتثمار  جذبًا  الوجهات  اأكتتر  من 

العامل، حيث ارتفع الناجت املحلي الإجمايل 

عام   8% بن�شبة  اخليمة  راأ�تتتس  لإمتتتتارة 

،2011 وهو يف ت�شاعد م�شتمر .

واأ�شاف مدير عام غرفة راأ�س اخليمة 

اأن الإمارة تزخر مبقومات جاذبة، وتتمتع 

باأ�شعار اإنتاج منخف�شة وبنى حتتية جيدة، 

وهي  خالبة،  وطبيعة  ا�شرتاتيجي  ومبوقع 

لالأعمال  مف�شلة  وجهة  جعلتها  معطيات 

والعي�س على حد �شواء .

ملتزمة  اخليمة  راأ�تتس  غرفة  اأن  واأكتتد 

والدويل،  املحلي  الأعمال  قطاعي  بخدمة 

تقوم  التتتتتي  املتتتبتتتادرات،  متتن  العديد  عتترب 

لالأعمال  وا�شعة  توا�شل  �شبكات  مد  على 

وم�شاعدة امل�شتثمرين يف اإقامة م�شاريعهم 

يف  الت�شهيالت  كافة  وتتتقتتدمي  ومواكبتها 

التتعتتالقتتات التتتتتجتتاريتتة جلتتمتتيتتع التت�تتشتتركتتاء 

املحلي  ال�شعيدين  على  القتتتتت�تتشتتاديتتني 

والتتتتتتتتتدويل، بتتتهتتتدف تتتتعتتتزيتتتز التت�تتشتتراكتتة 

ال�شرتاتيجية ودفع اقت�شاد راأ�س اخليمة 

على  م�شددًا  امل�شتدام،  منوه  على  والعمل 

اأن  �شاأنه  الغرفة يف دعم كل ما من  رغبة 

امل�شرتكة،  القت�شادية  امل�شالح  يخدم 

وتتتتتبتتتتادل الأفتتتتكتتتتار اخلتتتالقتتتة يف جمتتال 

الأعمال، وهو ما �شهدته الدورات ال�شابقة 

من اجتماع الأعمال العربي العاملي.

ريتتختترت  فتتترانتتتك جتتترغتتتن   . د  وقتتتتتال 

اإدارة  جمتتلتت�تتس  رئتتيتت�تتس 

اإن  “هورا�شي�س”: 
املنظمة توا�شل التزامها 

على  التت�تتشتتوء  بت�شليط 

التتفتتر�تتس والتتتتتحتتديتتات 

حماولة  يف  الإقتتلتتيتتمتتيتتة، 

م�شتقبل  نتتحتتو  لتتلتتتتتقتتدم 

اأكتتر ازدهتتتارًا . ونتطلع 

بتتتتتتتفتتتاوؤل، متتتع اختتتتتتتتام 

فجر  اإىل  الجتتتتتتتمتتتاع، 

النجاحات  متتن  جتتديتتد 

والإجنازات يف املنطقة .

حماور االجتماع

وبحث رجال الأعمال 

املتتت�تتتشتتتاركتتتون قتت�تتشتتايتتا 

بينها  من  العربي،  الأعمال  مبناخ  متعلقة 

جديد،  مبنظور  املناف�شة  التغيري   معاينة 

يف ظل التغيريات القت�شادية وال�شيا�شية 

العربي،  التتعتتامل  ي�شهدها  التي  الأختتترية 

التي  الرئي�شة،  العوامل  امل�شاركون  وناق�س 

الأمد  املنطقة على  املناف�شة يف  اإىل  تدفع 

الطويل .

الجتتتتتمتتاع  جل�شات  اإحتتتتدى  وتتتنتتاولتتت 

املتتغتتلتتقتتة قتت�تتشتتايتتا عتتتتتدة، حتتتتت عتتنتتاويتتن 

القتتتتت�تتشتتاد،  عتتلتتى  نتتظتترة  منها  خمتلفة، 

ال�شركات  الأو�شط،  ال�شرق  يف  ال�شتثمار 

التمويل  اخلتتتارج،  يف  امل�شتثمرة  العربية 

تو�شيع  الأمتتتتام،  نحو  طتتريتتق  الإ�تتشتتالمتتي  

تطوير  العربية،  التجارية  العالمات  اآفاق 

ال�شياحة الإقليمية، املناطق احلرة كوجهة 

والتجمعات  التجارية،  للعمليات  حا�شنة 

التكنولوجية يف ال�شرق الأو�شط .

فندق  يف  ختامي  ع�شاء  حفل  واأقتتيتتم 

ق�شر احلمرا براأ�س اخليمة، حمل عنوان 

“العامل العربي على مفرتق طرق”، تطرق 
على  الرتكيز  اأهمية  اإىل  احل�شور  خالله 

النمو ال�شرتاتيجي واملهارات يف الأعمال، 

لدفعها خطوات وا�شعة اإىل الأمام .
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�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 

حاكم راأ�س اخليمة، حفل تكرمي الفائزين 

اخليمة  راأ�تتس  التا�شعة جلائزة  التتدورة  يف 

يف  اأقيم  التتذي  التعليمي  والتميز  لالإبداع 

وال�شباب  الثقافة  وزارة  متتركتتز  م�شرح 

بح�شور  اخليمة،  براأ�س  املجتمع  وتنمية 

املهند�س ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر 

املتتدين،  الطريان  دائتترة  رئي�س  القا�شمي 

ومروان اأحمد ال�شوالح وكيل وزارة الرتبية 

امل�شاندة،  للخدمات  امل�شاعد  والتعليم 

اأمني  املن�شوري  اإبراهيم  والدكتور حممد 

عام جائزة راأ�س اخليمة لالإبداع والتميز، 

و�شمية عبد اهلل حارب مديرة منطقة راأ�س 

اخليمة التعليمية، وجمل�س اأمناء اجلائزة، 

وعتتتدد متتن متتديتتري التتتدوائتتتر الحتتتاديتتة 

واملحلية، .

وقتتتتام �تتشتتاحتتب التت�تتشتتمتتو حتتاكتتم راأ�تتتس 

من  وطالبة  طالبًا   97 بتكرمي  اخليمة، 

املنطقة  مدار�س  يف  واملتميزين  املبدعني 

تكرمي  جانب  اإىل  املعاقني،  تاأهيل  ومركز 

يف  التعليم  م�شرية  رواد  جيل  متتن  ثالثة 

علي  �شيف  علي  املتترحتتوم  وهتتم  الإمتتتتارة، 

التعليمية  التتو�تتشتتائتتل  متت�تتشتتوؤول  اجلتتتتروان 

�شعيد  حممد  و�شعيد  �شابقًا،  باملنطقة 

املنطقة،  اآبتتتاء  جمل�س  ع�شو  الهنجري 

مدر�شة  مديرة  احلتتمتتادي  اأحمد  وناعمة 

تكرمي  اإىل  اإ�شافة  �شابقًا،  الثانوية  زينب 

فئة  وهتتي  اجلتتائتتزة،  فتتئتتات  يف  الفائزين 

الأوملبياد  م�شتوى  على  الفائزين  الطلبة 

واملتت�تتشتتاركتتات اخلتتارجتتيتتة، وفتتئتتة الأ�تتشتترة 

املتميزة، وفئة املعلم املتميز والخت�شا�شي 

املبدع  الطالب  وفئة  املتميز،  الجتماعي 

واملتميز، وفئة املدر�شة احلا�شنة، كما كرم 

�شموه املوؤ�ش�شات وال�شركات الداعمة.

اإ�شادة وتهنئة

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأ�تتشتتاد 

احلكيمة  بتتالتتروؤيتتة  القا�شمي،  �شقر  بتتن 

اآل  ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

الدولة، حفظه اهلل، وحر�س  نهيان رئي�س 

العلم  ت�شجيع  على  الكرمي  �شموه  واهتمام 

التعليمية  املتتوؤ�تتشتت�تتشتتات  ودعتتتم  والتعليم، 

يحقق  مبا  واأنواعها،  م�شتوياتها  مبختلف 

قفزة ونه�شة تعليمية رائدة لدولة الإمارات 

العربية املتحدة، �شهد لها اجلميع بالتقدم 

وتقدمها  املخرجات،  وتعدد  والزدهتتتار، 

من عام لآخر يف �شتى املجالت، تدعمهم 

يف  الر�شيدة  القيادة  لدى  الأكيدة  الرغبة 

تعزيز دور التعليم كج�شر للنه�شة والتقدم 

امل�شتدام، وفق برامج وخطط وروؤى ثاقبة، 

دولة  يف  الإن�شان  ومكانة  دور  من  تعزيز 

من  وت�شتفيد  املتحدة،  العربية  الإمتتارات 

خربات ومهارات وقدرات اأبناء الوطن يف 

�شتى املجالت.

�شمل 97 طالبًا و3 من جيل �لرو�د

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 

يكرم �لفائزين بجائزة �لإبد�ع �لتعليمي
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 ونتتتتتتوه �تتتشتتتمتتتوه بتتالتت�تتشتتيتتا�تتشتتة 

بقيادة  التتوزراء،  ملجل�س  الر�شيدة 

�تتشتتاحتتب التت�تتشتتمتتو التت�تتشتتيتتخ حممد 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

التتتتوزراء  جمل�س  رئتتيتت�تتس  التتدولتتة 

حاكم دبي، رعاه اهلل، يف حتقيق 

نقلة نوعية راقية مل�شتويات برامج 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  التعليم 

ال�شرتاتيجة  وبالروؤية  بالدولة، 

الرتتتقتتاء  يف  الحتتتتاديتتتة  للخطة 

بالتعليم، يف ظل املتابعة احلكيمة 

رئي�س  نتتائتتب  التت�تتشتتمتتو  لتت�تتشتتاحتتب 

التتتدولتتتة، وحتتر�تتشتته التتكتتبتتري على 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  دور  تدعيم 

بجهود  م�شيدًا  الوطن،  نه�شة  يف 

املتجددة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

وطرق  واآليات  مناهج  حتديث  يف 

الرتتتقتتاء  يف  و�شعيها  التتتتتعتتلتتيتتم، 

بجهود املعلمني واملعلمات وتطوير 

يدعم  مبتتا  ومهاراتهم  قدراتهم 

من  �شاحلة  لبنة  تاأ�شي�س  جهود 

اأبناء الوطن.

دور ور�سالة

واأعرب حاكم راأ�س اخليمة عن 

التعليمية  الهيئات  لأع�شاء  �شكره 

يف متتدار�تتس التتدولتتة، متتوؤكتتدًا على 

يف  التترتبتتويتتة  املعلم  ور�تتشتتالتتة  دور 

الأبناء على مناهج راقية  تن�شئة جيل من 

النماء  ويحقق  التقدم  يدعم  اأ�شيل  وعلم 

والزدهتتتتار، يف ظتتل التتدعتتم التتال حمتتدود 

الذي تقدمه الدولة للموؤ�ش�شات التعليمية، 

باإجناز  الأمتتور  واأولياء  املدار�س  هناأ  كما 

خمتلف  يف  واإبداعهم  وتفوقهم  اأبنائهم 

الأن�شطة الطالبية التي ك�شفت عن العديد 

من القدرات التي حتتاج منهم املتابعة يف 

�شاحلة  مواطنة  لت�شب  ورعايتها،  �شقلها 

وحتتاج  وتقدمه،  ورقيه  الوطن  خدمة  يف 

منهم الرعاية الالزمة ال�شحيحة.

وهناأ �شموه كذلك املتميزين واملتفوقني 

اأنف�شهم، م�شريًا  على جهودهم يف تطوير 

للتنمية  اأ�تتشتتا�تتس  ركتتتن  التعليم  اأن  اإىل 

يحظى  وهو  الإمتتارات،  دولة  يف  والنه�شة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  بالغ  باهتمام 

الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زايتتد  بن  خليفة 

حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 

رعاه  دبتتي،  حاكم  التتتوزراء  جمل�س  رئي�س 

اهلل، وقال اإن الطلبة املتميزين واملبدعني 

معربًا  ملجتمعهم،  واعدًا  م�شتقباًل  ميثلون 

ومب�شاهمة  التعليم،  يعمل  اأن  يف  اأمله  عن 

التدري�شية  والهيئات  الأ�تتشتتر  وم�شاعدة 

على  التعليمية،  اخليمة  راأ�تتتس  مبنطقة 

الرتقاء بالطلبة علميًا وثقافيًا، خللق جيل 

قادر على مواجهة التحديات يف امل�شتقبل.

اإجنازات متفردة

وقال الدكتور حممد اإبراهيم من�شور 

اأمتتني عتتام اجلتتائتتزة، يف كلمة اجلتتائتتزة: 

)لقد تفردت الإمارات العربية املتحدة عن 

غريها من الدول باإجنازاتها ومكت�شباتها 

عقود  اأربتتعتتة  يف  حت�شى  ول  ُتتتَعتتدُّ  ل  التي 

م�شت، وهي يف عمر الدول ق�شرية جدًا، 

اإذا ما ُقورنت يف عمر الدول التي �شبقتنا، 

�شوانا  دون  دومتتًا  حمظوظون  حقًا  فنحن 

متتن التت�تتشتتعتتوب، فتتمتتا جنتتتده يف الإمتتتتارات 

واألفة  ووحتتدة  احتتتاد  من  املتحدة  العربية 

ما  العالقة  يف  وتقارب  م�شتدامة،  وتنمية 

الرابطة  َليج�شد  واملحكوم،  احلاكم  بني 

الع�شوية القوية والتالحم بينهم.
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�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 

حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر الظيت جوي�س 

زميبابوي  جمهورية  رئي�س  نائبة  موجورو 

والوفد املرافق الذي زار البالد للم�شاركة 

الذي  العاملي  العربي  الأعمال  اجتماع  يف 

الفرتة من  راأ�س اخليمة خالل  ت�شت�شيفه 

التا�شع اإىل 10 دي�شمرب اجلاري.

جتتتترى ختتتتالل التتتلتتتقتتتاء ا�تتشتتتتتعتترا�تتس 

الإمتتتتارات  دولتتتة  بتتني  القائمة  التتعتتالقتتات 

املجالت  �شتى  يف  زميبابوي  وجمهورية 

�شعيد  عتتلتتى  ختتا�تتشتتة  تتتعتتزيتتزهتتا  و�تتشتتبتتل 

والتعاون  التجاري  التبادل  حجم  زيتتادة 

القت�شادي وال�شتثماري.

املهند�س  اللقاء  ح�شر 

�شلطان  بتتن  �تتشتتامل  ال�شيخ 

رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن 

دائتتتتتترة التتتتطتتتتريان املتتتدين 

والتت�تتشتتيتتخ طتتتتارق بتتتن كتتايتتد 

جامعة  رئتتيتت�تتس  التتقتتا�تتشتتمتتي 

بن  حممد  وال�شيخ  الحتتتاد 

كايد القا�شمي رئي�س دائرة 

وعدد  القت�شادية  التنمية 

من امل�شوؤولني.

�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ �سعود بن 

�سقر القا�سمي 

ا�ستقبل �سفري 

اليابان

ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

�شقر  بتتتن  �تتشتتعتتود  التت�تتشتتيتتخ 

املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

يف ق�شر الظيت، يو�شيهيكو 

الذي  اليابان،  �شفري  كامو، 

�شموه  عتتلتتى  لتتلتت�تتشتتالم  قتتتدم 

عمله  مهام  توليه  مبنا�شبة 

لدى  لبالده  جديدًا  �شفريًا 

الدولة.

ال�شمو  �شاحب  ورحتتب 

حاكم راأ�س اخليمة بال�شفري، 

متمنيًا له طيب الإقامة والتوفيق يف تعزيز 

ال�شديقني  البلدين  بني  القائم  التعاون 

اللقاء �شالح  املجالت. ح�شر  يف خمتلف 

راأ�تتتس  حتتاكتتم  م�شت�شار  التت�تتشتتال،  اأحتتمتتد 

م�شت�شار  ال�شرهان،  علي  و�شامل  اخليمة، 

حاكم راأ�س اخليمة.

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي

��شتقبل نائبة رئي�س زميبابوي و�ل�شفري �لياباين
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بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�تتشتتدر 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر 

راأ�س اخليمة، قانونًا ب�شاأن ال�شتمالك، وذلك 

بناء على موافقة املجل�س التنفيذي لالإمارة. 

ويهدف القانون رقم 9 ل�شنة 2012، الذي 

اخليمة،  راأ�تتس  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأ�تتشتتدره 

ا�شتمالك  تنظيم  اإىل  مادة   24 يقع يف  والتتذي 

القانون  من   2 املتتادة  يف  التتوارد  مبعناه  العقار 

اإجتتتتتراءات  �شمن  التتعتتامتتة،  امل�شلحة  لأجتتتل 

و�شوابط و�شروط من�شفة لأ�شحاب العقار.

األ  على  التتقتتانتتون  متتن   3 املتتتادة  ون�شت 

اإل مل�شروع يحقق نفعًا عامًا  اأي عقار  ي�شتملك 

ولقاء تعوي�س منا�شب تقرره جلنة التعوي�شات 

ت�شتند يف  والتي  القانون،  عليها يف  املن�شو�س 

من   10 املتتادة  ت�شمنها  مهمة  ملعايري  قرارها 

القانون.

واألغت املادة 23 من القانون اأية ت�شريعات 

هذا  اأحتتكتتام  متتع  اأحتتكتتامتتهتتا  تتعار�س  �شابقة 

القانون، فيما ن�شت املادة 24 من القانون على 

اأن يعمل به بعد �شهر من تاريخ �شدوره وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

اأي  ي�شتملك  اأن ل  املادة )3( على  وتن�س 

عقار اإل مل�شروع يحقق نفعًا عامًا ولقاء تعوي�س 

منا�شب تقرره جلنة التعوي�شات.

امل�شتملك  اأنه على  املادة )4( فن�شت  اأما 

ا�شتمالك  على  عزمه  العقار  مالك  يخطر  اأن 

العقار املو�شوف يف الإخطار واأن امل�شروع الذي 

�شيجري ال�شتمالك من اأجله هو للنفع العام، 

ويف حال تعذر العثور على عنوان مالك العقار 

يتم اإخطاره بالن�شر يف اإحدى ال�شحف اليومية 

املحلية اأو باأية طريقة اأخرى يرتاأيها امل�شتملك.

على  بناء  “يقرر احلاكم  املادة )5(:  ويف 

املعنية  الدائرة  اأو  البلدية  اأو  احلكومة  تن�شيب 

العقار  ا�شتمالك  اإمتتا  احلتتال  مقت�شى  ح�شب 

الت�شرف  حق  ا�شتمالك  اأو  مطلقًا  ا�شتمالكًا 

اأو النتفاع به ل�شتعماله ملدة حمدودة اأو فر�س 

قيد  اأي  اأو  عليه  الرتتتفتتاق  حقوق  من  حق  اأي 

عن  املتفرعة  احلتتقتتوق  متتن  اأي  ممار�شة  على 

للعقار  و�شفًا  القرار  ويت�شمن  العقار،  ملكية 

فيه  املت�شرفني  اأو  مالكيه  واأ�شماء  امل�شتملك 

فيه  احلقوق  واأ�شحاب  عليه  اليد  وا�شعي  اأو 

قرار  ل�شدور  التايل  يوم  من  الثالثني  وخالل 

ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

�شقر  بتتتن  �تتشتتعتتود  التت�تتشتتيتتخ 

التتقتتا�تتشتتمتتي حتتتاكتتتم راأ�تتتتس 

الظيت،  ق�شر  يف  اخليمة 

مات�شيالرو  ادريتتان  الدكتور 

�تتتشتتتفتتتري رومتتتتانتتتتيتتتتا التتتتذي 

�شموه،  على  لل�شالم  قتتدم 

عمله  مهام  توليه  مبنا�شبة 

�شفريًا لبالده لدى الدولة.

ال�شمو  �شاحب  ورحتتتب 

خالل  اخليمة  راأ�تتس  حاكم 

له  متمنيًا  بال�شفري،  اللقاء 

يف  والتوفيق  الإقتتامتتة  طيب 

عمله لتعزيز التعاون القائم 

يف  ال�شديقني  البلدين  بني 

خمتلف املجالت.

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي

 ي�شدر قانونًا ب�شاأن �ل�شتمالك يف �لإمارة

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 

ي�شتقبل �شفري رومانيا
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ال�شتمالك”.

املتتادة:  ن�س  جتتاء يف  كما 

اإىل  طلبًا  امل�شتملك  “يقدم 
احلتتتتاكتتتتم متتترفتتتقتتتًا مبتتختتطتتط 

ا�شتمالكه  املتتطتتلتتوب  التتعتتقتتار 

للتعوي�س  تقديرية  قيمة  متتع 

املتوقع”. وجاء يف املادة )6(: 

ال�شتمالك  قتترار  �شدور  بعد 

وختتتتتتالل ثتتتالثتتتني يتتتتومتتتتًا متتن 

يرتتب  ل�شدوره  التايل  اليوم 

يتتقتتدم  اأن  املتت�تتشتتتتتمتتلتتك،  عتتلتتى 

�تتشتتورة عتتن التتقتترار وخمطط 

دائتترة  مدير  اإىل  ال�شتمالك 

عليه  يرتتب  التتذي  الأرا�تتشتتي 

العقار  قيد  على  اإ�شارة  و�شع 

امل�شتملك  اجلزء  اأو  امل�شتملك 

قد  اأنتتته  تت�شمن  التتعتتقتتار  متتن 

ميتنع  واأن  ا�شتمالكه  تتتقتترر 

عليه  معاملة  اأيتتة  اإجتتتراء  عتتن 

واإذا كان العقار امل�شتملك غري 

اإىل  يقدم  اأن  امل�شتملك  على  فيرتتب  م�شجل 

وا�شعي  باأ�شماء  ك�شفًا  الأرا�شي  دائتترة  مدير 

اإىل  بالإ�شافة  اإقامتهم،  وحمتتالت  عليه  اليد 

قرار ال�شتمالك واملخطط اخلا�س به.

يجري  اأن  امل�شتملك  عتتلتتى  يتترتتتتب  كتتمتتا 

جلنة  بوا�شطة  امل�شتملك  العقار  على  ك�شفًا 

كان  التي  احلتتالتتة  اثتتبتتات  تتوىل  التعوي�شات 

ال�شتمالك  قتترار  �تتشتتدور  عند  العقار  عليها 

العقار  عن  املنا�شب  التعوي�س  قيمة  وحتديد 

وطتترق  اأ�تتشتت�تتس  ذلتتك  يف  متتراعتتيتتة  امل�شتملك، 

املادة )10( من  املن�شو�س عليها يف  التقدير 

هذا القانون.

اأ�س�ض تقدير التعوي�ض 

 تن�س املادة )10( على اأن تراعى الأ�ش�س 

يتم  عقار  اأي  عن  التعوي�س  تقدير  يف  التالية 

اأولتتهتتا،  التتقتتانتتون،  هتتذا  مبقت�شى  ا�شتمالكه 

عن  اأو  العقار  عن  منا�شبًا  تعوي�شًا  يعترب  اأن 

اأو  اأو الت�شرف به الثمن  ا�شتعماله اأو النتفاع 

بدل الإجارة الذي ميكن احل�شول عليه لو بيع 

�شخ�س  من  تاأجريه  جرى  اأو  ال�شوق  يف  علنًا 

اأو ال�شتئجار يف اليوم الذي  راغب يف ال�شراء 

يعترب  اأن  وثانيًا  ال�شتمالك،  قتترار  فيه  �شدر 

تعوي�شًا منا�شبًا عن ال�شرر الناجم من جراء 

اإن�شاء اأي حق ارتفاق اأو فر�س قيد على ملكية 

العقار  �شعر  متتن  ينق�س  التتذي  املبلغ  العقار 

ب�شبب اإن�شاء ذلك احلق، اأو فر�س ذلك القيد.

عن  العادل  التعوي�س  يعترب  اأن  ثالثًا،  اأما 

العقار  اأو النتفاع الذي ميلكه يف  حق الإجارة 

زوالهما  حالة  يف  مالكه  غري  اآخر  �شخ�س  اأي 

ال�شخ�س من  يقتطع مل�شلحة ذلك  مبلغًا  كليًا 

على  يزيد  ل  العقار،  ملالك  املقدر  التعوي�س 

العقار  كان  اإذا  التعوي�س  ذلك  من   )15%(

م�شغوًل لغايات جتارية اأو �شناعية وما ل يزيد 

لغايات  م�شغوًل  العقار  كان  اإذا   )5%( على 

اأخرى، واإذا كان زوال املنفعة اأو الإجارة جزئيا 

نق�س  ما  بن�شبة  التعوي�س  من  عنهما  فيقتطع 

منهما.

وتراعي اللجنة عند اإجراء تقدير التعوي�س 

املن�شو�س عليه ما يلي، اأوًل اأن ل يتم التعوي�س 

على  اأجتتريتتت  اإ�شافات  اأو  حت�شينات  اأي  عن 

اأن  العقار بعد �شدور قرار ال�شتمالك، وثانيًا 

يوؤخذ بعني العتبار ثمن العقارات 

ال�شتمالك  قرار  بتاريخ  املجاورة 

القائم،  العقار  عمر  مراعاة  مع 

وثالثا اأن ليوؤثر يف التقدير ارتفاع 

القيمة الذي ن�شاأ عن ال�شتمالك .

اإذا  اأنتتته   10 املتتتادة  وجتتتاء يف 

رغب املالك يف اأخذ كل اأو بع�س ما 

هو ثابت وملحق بالعقار امل�شتملك 

كاأنقا�س البناء والأ�شجار املقلوعة 

من  القلع  م�شتحقة  قيمتها  فتنزل 

املالك،  ي�شتحقه  التتذي  التعوي�س 

من  ونقلها  قلعها  عليه  ويتترتتتتب 

التي  العقار امل�شتملك خالل املدة 

قلعها  مت  واإل  امل�شتملك،  يحددها 

عقار  اأي  اإىل  نفقته  على  ونقلها 

اآخر يعود للمالك اأو اأي مكان اآخر 

وتنزل  منا�شبًا،  امل�شتملك  يتتراه 

نفقات القلع والنقل من التعوي�س 

امل�شتحق للمالك.

اأو  امل�شتحق  التعوي�س  دفتتع 

با�شم  التتعتتقتتار  ي�شجل  البلدية  لتتدى  اإيتتداعتته 

امل�شتملك

 جاء يف املادة )18( اأنه عند دفع التعوي�س 

لدى  اإيتتداعتته  اأو  ال�شتحقاق  لتتذوي  امل�شتحق 

امل�شتملك  با�شم  العقار  ي�شجل  البلدية  خزينة 

مقت�شى  ح�شب  املتتختتطتتطتتات  عتتلتتى  يتتنتتزل  اأو 

الأرا�شي،  دائتترة  عام  مدير  من  باأمر  احلتتال 

ول ي�شجل العقار الذي ي�شتملك للطرق اإل اإذا 

ملدير  تبني  واإذا  لذلك،  �شرورة  احلاكم  راأى 

التخطيط  اإدارة  مدير  اأو  البلدية  دائتترة  عام 

اأو  ال�شتمالك  خمطط  ح�شابات  اأن  وامل�شاحة 

التنظيم مل تكن �شحيحة جاز له بعد ا�شتئذان 

احلاكم اأن يطلب من امل�شتملك دفع التعوي�س 

املقرر  التقدير  وفتتق  التتزائتتدة  امل�شاحات  عن 

�شابقًا.

زيتتادة  قب�شه  متتا  بتترد  املتتالتتك  يكلف  كما 

عن  امتنع  واإذا  التعوي�س  يف  ا�شتحقاقه  عن 

له  يكون  اأمر  مبوجب  الزيادة  فتح�شل  الدفع 

معامالته  جميع  وتوقف  التنفيذي  ال�شند  قوة 

حلني  اخليمة  بتتراأ�تتس  املحلية  التتدوائتتر  لتتدى 
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للمالك  التعوي�س  يدفع  ول  لتتالأمتتر،  امتثاله 

والر�شوم  التنظيم  عتتوائتتد  دفعه  يثبت  مل  متتا 

الأرا�شي  ودائتترة  للبلدية  امل�شتحقة  والنفقات 

مل  واإذا  امل�شتملك  العقار  ذلك  على  املتحققة 

من  ذمته  بتتراءة  تثبت  �شهادة  امل�شتفيد  يقدم 

اأ�شل  من  ح�شمها  فيتم  والعوائد  الأمتتوال  تلك 

العوائد  تلك  قيمة  من  التثبت  بعد  التعوي�س، 

خطيًا من الدائرة املخت�شة.

اأنتته اإذا  املتتادة )19(: وجتتاء يف املتتادة 19 

كانت هنالك اأ�شباب تدعو لأن ي�شع امل�شتملك 

احلاكم  في�شدر  احلتتال  يف  العقار  على  يتتده 

اأو متتن يتتنتتوب عتتنتته متتع قتتترار ال�تتشتتتتتمتتالك اأو 

التقيد  دون  فتتورًا  العقار  بحيازة  قتترارًا  بعده 

باإجراءات ال�شتمالك املن�شو�س عليها يف هذا 

القانون، با�شتثناء الإجراءات املن�شو�س عليها 

هذا  ويكون  القانون،  هتتذا  من   )4( املتتادة  يف 

القرار نهائيًا غري قابل للطعن اأو وقف التنفيذ 

لدى اأية جهة ق�شائية اأو اإدارية.

املادة )20(: اأما املادة )20( فن�شت اأنه 

عند ا�شتمالك عقار مملوك لقا�شر اأو حمجور 

عليه اأو فاقد الأهلية القانونية، اأو غائب، اأو كان 

القوام  اأو  العقار موقوفًا، فال يجوز لالأو�شياء 

التعوي�س  ت�شلم  الوقف  متويل  اأو  النظار  اأو 

الناجت عن العقار امل�شتملك اإل باإذن خا�س من 

من  اأو  احلاكم  من  باأمر  اأو  املخت�شة  املحكمة 

ينوب عنه.

اأنه   )21( املتتادة  يف  وجتتاء   :)21( املتتادة 

اأي  ا�شتمالك  اأو جزئيًا عن  كليًا  التخلي  يجوز 

عقار مت ا�شتمالكه مبقت�شى هذا القانون، ول 

العقار بعد �شدور  اأي حق يف  للم�شتملك  يبقى 

اإذا  ال�شتمالك  عن  تخليًا  يعترب  كما  القرار، 

جرى تعديل خمطط التنظيم من اجلهة املعنية 

واأ�شبح العقار امل�شتملك غري داخل يف الطريق.

اأن  على   22 املتتادة  ون�شت   :)22( املتتادة 

ت�شكيلها  مت  جلنة  اأي  عن  ال�شادرة  القرارات 

قبل نفاذ اأحكام هذا القانون ومل يتم تنفيذها 

تعترب كاأنها �شادرة وفقًا لأحكام هذا القانون.

واأكد املادة )23( اأن هذا القانون يلغي اأي 

هذا  اأحكام  مع  ن�شو�شها  تتعار�س  ت�شريعات 

القانون 

اإلزام اإعداد تقرير التعوي�ض وفق 

النموذج املعتمد

 جاء يف املادة )11( اأنه يتم اإعداد تقرير 

دائتترة  متتن  املعتمد  التتنتتمتتوذج  وفتتق  التعوي�س 

مت  التي  والبيانات  بالوثائق  متتعتتززًا  البلدية، 

ت�شمل  اأن  على  التقرير  لإ�تتشتتدار  اعتمادها 

يبني  التتذي  املف�شل  التقرير  خا�شة،  ب�شورة 

اأ�ش�س  وبيان  التعوي�س  مقدار  حتديد  اأ�شلوب 

هذه  من   10 للمادة  وفقًا  وطريقته  التقدير 

للتقرير  املوؤيدة  للم�شتندات  بالإ�شافة  املتتادة، 

وخمطط  الأرا�تتشتتي  وخمتتطتتط  امللكية  ك�شند 

واملعلومات  العقار  و�تتشتتور  التنظيمي  املتتوقتتع 

واأيتتة  التقدير  مبو�شوع  املتعلقة  الإح�شائية 

م�شتندات اأخرى.

وجاء يف املادة )12(:

يقتطع من الأرا�شي غري املفرزة عند   -  1
ترتاوح  املالك  مل�شلحة  تخطيط  ن�شبة  الفراز 

الأرا�شي  لإ�شتعمالت  تبعًا   39% %ت   34 بني 

التخطيط  ن�شبة  تخ�شع  ل  الأحتتوال  ويف جميع 

املذكورة لأي تعوي�س اأو مقابل.

ب�شاأن  التعوي�شات  قرار جلنة  يخ�شع   -  2
على  املرتتب  التعوي�س  وتقدير  العقار  تثمني 

الق�شائية  اللجنة  اأمام  فيه  للطعن  ا�شتمالكه 

العقارية  املتتنتتازعتتات  يف  بالف�شل  اخلتتا�تتشتتة 

املن�شو�س عليها يف املر�شوم الأمريي رقم 12 

ل�شنة 2010 اأو اأية جهة اأخرى حتل مكانها.

امل�شتملك  “يدفع   :)13( املتتادة  يف  وجتتاء 

امل�شتملكة  املتت�تتشتتاحتتة  كتتامتتل  عتتن  التتتتتعتتويتت�تتس 

�شمل  اإذا  جمانًا  منها  جتتزء  اأي  اقتطاع  دون 

اأجتتزاء  بقيت  اأو  بكامله  العقار  ال�شتمالك 

اأو  لالإعمار  �شاحلة  غري  ف�شلة  امل�شاحة  من 

لالنتفاع منها، واعتربت م�شمولة بال�شتمالك 

يف  عليها  املن�شو�س  وال�شروط  لالأحكام  وفقًا 

املادة )14( من هذا القانون”.

اأ�شبح  اإذا  اأنتته  على   )14( املتتادة  ون�شت 

اجلزء املتبقي من العقار بعد ال�شتمالك غري 

�شالح لالإعمار اأو غري �شالح لالنتفاع به يعترب 

ال�شتمالك  بقرار  حكمًا  م�شموًل  اجلزء  هذا 

اإذا طلب مالكه التعوي�س عنه، ويدفع تعوي�شه 

على هذا الأ�شا�س، على اأنه ي�شرتط يف ذلك اأن 

اآخر مال�شق ميكن  العقار عقار  ملالك  ليكون 

اإليه لي�شبح العقاران معًا  �شم اجلزء املتبقي 

�شاحلني لالإعمار اأو النتفاع بهما.

ويف املادة )15( جاء:

اأي  تو�شيع  اأو  فتح  ا�شتمالكًا  يعترب   - “اأ   

طريق مبوجب خمطط تنظيم اأ�شلي اأو تعديلي 

ن�شخة عن خمطط  تر�شل  اأقره احلاكم، ب - 

التنظيم اإىل مدير دائرة الأرا�شي لي�شع اإ�شارة 

على قيد تلك العقارات امل�شتملكة وفقًا لأحكام 

تطبق   - ج  التتقتتانتتون،  هتتذا  متتن  املتتتادة )6( 

ال�شتمالك من  القانون على هذا  اأحكام هذا 

حيث الإجراءات وتقدير ودفع التعوي�س.

الف�شخ  دعتتاوى  اأن  املتتادة )16(  وجتتاء يف 

توقف  ل  العينية  الدعاوى  و�شائر  وال�شرتداد 

نتائجه،  على  توؤثر  ول  واإجراءاته  ال�شتمالك 

ويكون للمحكوم لهم يف تلك الدعاوى احلق يف 

التعوي�س املقرر.

وجاء يف املادة )17(:

اأحكام قانون الإجتتراءات  اأ - مع مراعاة   

املدنية املعمول به ل يجوز حجز بدل التعوي�س 

حجزه  يجوز  ل  حتتق  اأو  عقار  ا�شتمالك  عتتن 

عقار  عتتن  التعوي�س  كتتان  اإذا   - ب  قتتانتتونتتًا. 

للدين  تاأمينًا  مو�شوع  عقار  عتتن  اأو  حمجوز 

من  التاأمني  اأو  احلجز  قيمة  يعادل  ما  فيودع 

التعوي�س يف �شندوق البلدية ول يدفع لأية جهة 

�شادر  قطعي  قرار  اإل مبوجب  �شخ�س  لأي  اأو 

من مرجع ق�شائي اأو اإداري خمت�س.

بينة مالك العقار امل�سجل با�سمه

للعقار  “يعترب مالكًا   : املادة )7(  جاء يف 

دائتتترة  يف  با�شمه  م�شجاًل  التتعتتقتتار  كتتتان  متتن 

كان  واإذا  ال�شتمالك،  قرار  بتاريخ  الأرا�شي 

وا�شع  لتته  مالكًا  فيعترب  م�شجل  غتتري  العقار 

اأن  على  ال�شتمالك،  قتترار  بتاريخ  عليه  اليد 

يقدم بينة كافية تثبت هذا الو�شع وذلك دون 

اإقتتامتتة  يف  يتترغتتب  �شخ�س  اأي  بحق  اجتتحتتاف 

اأنه �شاحب احلق يف  الدعوى فيما بعد مدعيًا 

التعوي�س املقرر”.

كما جاء فيها: “تف�شل املحكمة يف امللكية 

يف حالة وجود خالف ب�شاأنها وتعذر حله اإداريًا 

من قبل دائرة البلدية اأو اجلهة امل�شتملكة.”
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راأ�تتس  لإمتتتارة  التنفيذي  املجل�س  عقد 

يف  التترابتتع  العتيادي  اجتماعه  اخليمة، 

ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  الأمتتتريي  التتديتتوان 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد 

عهد راأ�س اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي.

الجتماع  حم�شر  على  �شموه  �شادق 

املدرجة  املو�شوعات  وا�شتعر�س  ال�شابق، 

على جدول اأعماله واملتعلقة ب�شوؤون الإمارة 

الت�شريعية  البنية  تعزيز  متتن  املختلفة 

يف  ي�شهم  مبتتا  احلتتكتتومتتي  العمل  وتتتطتتويتتر 

تتتقتتدمي اأفتت�تتشتتل اخلتتتدمتتتات لتتلتتمتتواطتتنتتني 

التناف�شية  بالبيئة  ويتترتتتقتتي  واملتتقتتيتتمتتني 

تعوق  التتتتتي  ال�شعوبات  ويتتذلتتل  لتتالإمتتارة 

اإجناز اخلطط التنموية .

�شاحب  متتبتتادرة  على  املجل�س  واأثتتنتتى 

نهيان  اآل  زايتتد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

م�شاركة  بتعزيز  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 

املواطنني يف �شوق العمل انطالقًا من روؤية 

م�شتهل  يف  �شموه  اأطلقها  التي  التمكني 

عهده امليمون والتي تعك�س بال �شك حكمة 

العن�شر  تتتطتتويتتر  عتتلتتى  وحتتر�تتشتته  التتقتتائتتد 

الفر�س  جميع  واإتتتاحتتة  املتتواطتتن  الب�شري 

ودعتتتتم م�شرية  التتتوطتتتن  اأمتتتامتتته خلتتدمتتة 

القطاعني اخلا�س  املباركة، ودعا  التنمية 

هذه  متتع  الإيتتجتتابتتي  التفاعل  اإىل  والتتعتتام 

وتوفري  الإمكانات  كافة  وت�شخري  املبادرة 

هذه  لتحقيق  والفر�س  الت�شهيالت  كافة 

ال�شرتاتيجية الوطنية الرائدة .

التتتتتنتتمتتيتتة  اأن  عتتلتتى  املتتجتتلتت�تتس  واأكتتتتتتد 

القت�شادية التي ت�شعى احلكومة اإىل رفع 

فر�س  خلق  اإىل  ترتجم  اأن  لبد  معدلتها 

املرحلة  اأن  على  و�شدد  للمواطنني،  عمل 

هذا  على  ملمو�شة  نتائج  �شت�شهد  القادمة 

راأ�تتس  على  �شيظل  التوطني  واأن  ال�شعيد 

قائمة اأولويات واهتمامات احلكومة .

العامة  الأمتتانتتة  تكليف  املجل�س  وقتترر 

اإن�شاء  حول  �شاملة  درا�شة  اإجراء  برتتيب 

يف  احلكومية  للخدمات  متكامل  متتركتتز 

املتتنتتطتتقتتة اجلتتنتتوبتتيتتة لتتتالإمتتتارة متتتثتتل فيه 

من  وتتتقتتدم  املعنية  احلتتكتتومتتيتتة  اجلتتهتتات 

للمواطنني  تتت�تتشتتهتتيتتاًل  ختتدمتتاتتتهتتا  ختتاللتته 

نحو  التتدولتتة  ا�شرتاتيجيات  متتع  ومتا�شيًا 

جلميع  وم�شتدامة  متوازية  تنمية  حتقيق 

ال�شرتاتيجي  للنهج  وتتتاأكتتيتتدًا  املتتنتتاطتتق، 

القائم على التميز يف خدمة املتعاملني .

وقتتترر املتتجتتلتت�تتس بتتنتتاء عتتلتتى التتدرا�تتشتتة 

القت�شادية  التنمية  دائتترة  من  املقدمة 

املت�شررة  التجارية  املحال  جميع  اإعفاء 

على  تنفيذها  اجلتتاري  الطرق  اأعمال  من 

�شارع الق�شيدات من 50 يف املئة من قيمة 

ر�شوم الرتاخي�س دعمًا للن�شاط التجاري 

والقت�شادي يف الإمارة .

كما اأقر قانون ال�شتمالك املرفوع من 

دائرة البلدية الذي ينظم قواعد واإجراءات 

لأغتترا�تتس  التتعتتقتتارات  ا�تتشتتتتتمتتالك  عملية 

ل�شاحب  لرفعه  متهيدًا  العامة  املنفعة 

ال�شمو احلاكم لالعتماد والإ�شدار .

تنفيذي ر�أ�س �خليمة يدعو �لقطاعني �لعام و�خلا�س 

�إىل �لتفاعل �لإيجابي مع مبادر�ت �لتوطني
�إعفاء�ملت�شررين من �أعمال �شارع �لق�شيد�ت بر�أ�س �خليمة من ن�شف ر�شوم �لرت�خي�س

حاكم �أم �لقيوين وحاكم ر�أ�س �خليمة

 يعزيان يف وفاة خالد �لعو�شي
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اأكتتتتتتتتتتد �تتشتتمتتو 

بن  حممد  ال�شيخ 

�شقر  بتتتن  �تتشتتعتتود 

القا�شمي ويل عهد 

راأ�س اخليمة رئي�س 

التنفيذي  املجل�س 

توؤمن  احلكومة  اأن 

اإميتتتتتانتتتتتًا عتتمتتيتتقتتًا 

بتتقتتيتتمتتة واأهتتتمتتتيتتتة 

الب�شري  العن�شر 

الغايات  يف حتقيق 

وت�شع  والتطلعات، 

كتتل خمل�س  جتتهتتد 

وعتتتتطتتتتاء املتتتتتمتتيتتز 

حمل التقدير، وهو 

عليه  يتتحتتر�تتس  متتا 

�تتتشتتتاحتتتب التت�تتشتتمتتو 

بن  �تتشتتعتتود  ال�شيخ 

الأعتتلتتى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر 

حاكم راأ�س اخليمة .

اخليمة  راأ�تتتس  عهد  ويل  �شمو  واأثتتنتتى 

خالل تكرميه يف الديوان الأمريي عبداهلل 

الأ�شغال  دائرة  رئي�س  عبداهلل  اآل  يو�شف 

فرتة  انتهاء  مبنا�شبة  العامة  واخلدمات 

عمله لدى الدائرة، على جهوده وتفانيه يف 

العمل، وامل�شاهمات الوا�شحة التي قدمها 

املا�شية يف م�شرية تطوير  ال�شنوات  طوال 

خدمات البنية التحية يف الإمارة متمنيًا له 

التوفيق والنجاح .

اآل  يو�شف  اهلل  عبد  قتتدم  جانبه،  من 

ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير  ال�شكر  عبداهلل 

راأ�س اخليمة و�شمو ويل عهده على  حاكم 

الأخرى  والدوائر  للدائرة  الدائم  دعمهم 

يف الإمارة .

كّرم رئي�س د�ئرة �لأ�شغال �ل�شابق

�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي: 

�حلكومة توؤمن بقيمة و�أهمية �لعن�شر �لب�شري

التنظيمي  الهيكل  املجل�س  واعتتتتتمتتد 

العامة مبا  الأ�تتشتتغتتال واخلتتدمتتات  لتتدائتترة 

وجه  اأكمل  على  ر�شالتها  اأداء  من  ميكنها 

امل�شتقبلية،  عملها  ا�شرتاتيجيات  وحتقيق 

كما اعتمد ميزانية الدائرة لعام 2013 يف 

اأف�شل  لتقدمي  املقررة  العمل  خطة  �شوء 

منظومة  وتطوير  للمواطنني  اخلتتدمتتات 

العمل الداخلي ودعم اخلطط التنموية يف 

الإمارة .

وبارك املجل�س مبادرة دائرة الأ�شغال 

خدمة  مركز  اإن�شاء  يف  العامة  واخلدمات 

املتعاملني يف الدائرة الذي �شيتم افتتاحه 

الإجتتراءات  بتب�شيط  ووجه  الأ�شبوع،  هذا 

لأرقتتى  وفتتقتتًا  املتتعتتامتتالت  اإجنتتتاز  وت�شهيل 

معايري خدمة املتعاملني .

قتترار  م�شروعي  على  املجل�س  واطتتلتتع 

املتتجتتلتت�تتس التتتتتنتتفتتيتتذي يف �تتتشتتتاأن التتالئتتحتتة 

واخت�شا�س  التنفيذي  للمجل�س  التنفيذية 

اجلمركية  الر�شوم  من  الإعفاءات  تطبيق 

يف �شوء التعديالت التي اأدخلت عليها بناء 

اإقرارهما  ومت  ال�شابقة  املالحظات  على 

�تتشتتمتتو رئي�س  متتتهتتيتتدًا لإ�تتشتتدارهتتمتتا متتن 

املجل�س .

واأو�شى املجل�س بقيام دائرتي الأ�شغال 

واخلتتتدمتتتات التتعتتامتتة والتتبتتلتتديتتة بتتاإجتتراء 

تنظيمية  درا�شة  لتقدمي  التتالزم  التن�شيق 

حتتتول اإعتتتتتتادة �تتشتتيتتاغتتة الختتتتت�تتشتتا�تتشتتات 

امل�شتجدات  �شوء  يف  بهما  املناطة  واملهام 

واملتطلبات  ال�تتشتترتاتتتيتتجتتيتتة  واملتتعتتطتتيتتات 

الت�شغيلية ومبا يحقق التن�شيق والن�شجام 

ويحول  الأداء  وفاعلية  وكفاءة  والتكامل 

يف  والإهتتتدار  والتداخل  الزدواجتتيتتة  دون 

املوارد .
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اطتتتتتلتتتتتع �تتشتتمتتو 

التت�تتشتتيتتخ حمتتمتتد بن 

�تتتشتتتعتتتود بتتتتن �تتشتتقتتر 

عهد  ويل  القا�شمي 

رئي�س  اخليمة  راأ�س 

التنفيذي،  املجل�س 

دائرة  زيارته  خالل 

واخلدمات  الأ�شغال 

عتتلتتى �شري  التتعتتامتتة 

العمل يف الدائرة. 

جتتتتتتتتتاء ذلتتتتتتتك، 

�شمو  تد�شني  ختتالل 

راأ�تتتتتتس  عتتتهتتتد  ويل 

بح�شور  اخلتتيتتمتتة، 

التت�تتشتتيتتخ �تتشتتقتتر بن 

خدمة  مركز  القا�شمي،  �شقر  بن  حممد 

واملجهز  الدائرة  اأن�شاأته  الذي  املتعاملني 

باأحدث التقنيات احلديثة والإلكرتونية . 

اخليمة  راأ�تتس  عهد  ويل  �شمو  وا�شتمع 

عام  مدير  احلمادي  اأحمد  املهند�س  من 

اإىل  العامة  واخلتتدمتتات  الأ�تتشتتغتتال  دائتتترة 

من  يقدمه  وما  املركز،  عن  مف�شل  �شرح 

عن  �تتشتتمتتوه  واأعتتتترب  للجمهور،  ختتدمتتات 

التتدائتترة  تبذلها  التي  باجلهود  �شعادته 

فيها  العاملني  وبجهود  بالعمل،  لالرتقاء 

�شموه  داعتتيتتًا   .. التطوير  عجلة  دفتتع  يف 

ملا  اجلهد  لبذل  املوظفني 

فيه خدمة الوطن. 

متتتتن جتتتانتتتبتتته، اأ�تتتشتتتار 

احلمادي  اأحمد  املهند�س 

اإىل اأنه بناء على توجيهات 

ال�شيخ  التت�تتشتتمتتو  �تتشتتاحتتب 

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 

ومتابعة  اخلتتيتتمتتة،  راأ�تتتتس 

عهد  ويل  �شمو  واهتتتتتمتتام 

راأ�تتتتتس اخلتتيتتمتتة، حتتتر�تتس 

الدائرة دومًا على اأن تكون 

خدماتها  يف  متيزًا  الأكتتر 

للمتعاملني. 

�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي يد�شن مركز 

خدمة �ملتعاملني يف »�أ�شغال« ر�أ�س �خليمة
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اأكتتتتتتتتتد �تتشتتمتتو 

بن  حممد  ال�شيخ 

�شقر  بتتتن  �تتشتتعتتود 

ويل  التتقتتا�تتشتتمتتي، 

عهد راأ�س اخليمة 

حتتتر�تتتس �تتشتتاحتتب 

التت�تتشتتمتتو التت�تتشتتيتتخ 

ختتلتتيتتفتتة بتتتن زايتتتد 

رئي�س  نهيان،  اآل 

حفظه  التتتتدولتتتتة، 

و�تتتشتتتاحتتتب  اهلل 

التت�تتشتتمتتو التت�تتشتتيتتخ 

حمتتمتتد بتتن را�تتشتتد 

نائب  مكتوم،  اآل 

رئتتتيتتت�تتتس التتتتدولتتتتة 

رئتتتيتتت�تتتس جمتتلتت�تتس 

التتتتتتتتتوزراء حتتاكتتم 

اأ�تتشتتحتتاب  دبتتتي، رعتتتاه اهلل، واإختتوانتتهتتمتتا 

حكام  الأعتتلتتى  املجل�س  اأعتت�تتشتتاء  ال�شمو 

الإمارات، والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، على دعم 

ال�شيادين يف الدولة وتوفري كل الهتمام 

بالعي�س  ينعمون  ليظلوا  لهم  والتترعتتايتتة 

وال�شحية  الأ�تتشتتريتتة  واحلتتتيتتتاة  التتكتترمي 

والجتماعية الالئقة .

اخليمة  راأ�تتتس  عهد  ويل  �شمو  وقتتتال 

كل  حتر�س  للدولة  الر�شيدة  القيادة  اإن 

احلر�س على دعم جميع فئات ال�شيادين 

وتتتقتتدم كتتل التتعتتون لتتهتتم بتتاعتتتتتبتتارهتتم من 

الدولة  يف  املهمة  الجتماعية  ال�شرائح 

يف  مهمة  ا�شرتاتيجية  �شلعة  توفر  والتي 

الأكر  الفئات  من  ولكونها  الدولة 

احتتتتتيتتاجتتًا ولتتلتتحتتفتتاظ عتتلتتيتتهتتا من 

الت�شرب .

جتتاء ذلتتك ختتالل زيتتارة �شموه 

مدينة  يف  ال�شيادين”  “جمل�س 
كان  حيث  القدمية،  اخليمة  راأ�تتس 

الأ�شلي  را�شد  ح�شن  ا�شتقباله  يف 

الزعابي، رئي�س جمل�س ال�شيادين 

واأعتتت�تتتشتتتاء املتتجتتلتت�تتس متتتن الآبتتتتتاء 

وال�شباب .

رافتتتتق �تتشتتمتتوه ختتتالل التتزيتتارة 

ال�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر 

القا�شمي، وال�شيخ �شقر بن ماجد 

بن نا�شر القا�شمي، وال�شيخ في�شل 

ز�ر جمل�شهم و��شتمع �إىل مطالبهم ووعد بتلبيتها

ويل عهد ر�أ�س �خليمة يوؤكد دعم �ل�شيادين
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ال�شيخ  �شمو  كّرم 

بن  �شعود  بن  حممد 

ويل  القا�شمي  �شقر 

اخليمة،  راأ�تتتس  عهد 

العرب  الأعمال  قادة 

احتفاء   2012، لعام 

اأ�شحاب  بتتاإجنتتازات 

املتت�تتشتتاريتتع والأعتتمتتال 

العرب، ممن اأ�شهموا 

وقتتتتيتتتتادة  بتتتتنتتتتاء  يف 

و�شركات  موؤ�ش�شات 

عاملية ناجحة، خالل 

اجلوائز،  توزيع  حفل 

جل�شات  تخلل  التتذي 

الجتماع .

�تتتشتتتمتتتل التتتتتتتكتتترمي 

والرئي�س  املنتدب  الع�شو  القا�شي  حممد 

العقارية،  اخليمة  راأ�س  ل�شركة  التنفيذي 

التتتتتجتتاري  التتبتتنتتك  اإدارة  جمل�س  رئتتيتت�تتس 

الزير  و�شليم  الإمتتتتتارات،  متتن  التتتتدويل، 

من  روتتتانتتا  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

الإداري  املدير  علي  ويو�شف  الإمتتتتارات، 

ملجموعة Emke من الإمارات، وحممد 

ح�شن عمران رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 

�شابقًا  )ات�شالت(  لالت�شالت  الإمارات 

اخليمة  راأ�تتس  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

العقارية .

جتتتتاء ذلتتتتك ختتتتالل افتتتتتتتتاح �تتشتتاحتتب 

القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 

رئي�س  نتتائتتبتتة  متتوجتتورو  جتتويتت�تتس  بح�شور 

الوزير  باتيجا  و�شام  زميبابوي،  جمهورية 

القت�شادية  لل�شوؤون  الأعتتلتتى  امل�شت�شار 

الإ�شالمية،  اأفغان�شتان  جمهورية  لرئي�س 

ووزير  الأول  الوزير  فهيم  اأمتتني  وخمتتدوم 

الثالثة  الدورة  باك�شتان،  التجارة حلكومة 

تنظمه  الذي  العربي  الأعمال  اجتماع  من 

بالتعاون  الدولية،  “هورا�شي�س”  منظمة 

هيئة  يف  ممثلة  اخليمة  راأ�تتس  حكومة  مع 

جتتتارة  وغتترفتتة  لال�شتثمار  اخليمة  راأ�تتتس 

يزيد  ما  وح�شره  اخليمة،  راأ�س  و�شناعة 

اأهم قادة الأعمال من دول  500 من  على 

العامل .

�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي يكّرم 4 قادة 

�أعمال �أ�شهمو� يف بناء �شركات عاملية ناجحة

بن ماجد بن نا�شر القا�شمي .

 وتتتتبتتتادل �تتشتتمتتوه متتع التت�تتشتتيتتاديتتن يف 

جمتتلتت�تتشتتهتتم احلتتتديتتتث حتتتتول ذكتتريتتاتتتهتتم 

ال�شيد  رحتتتالت  وحتتكتتايتتات  مهنتهم  يف 

يف  التترزق  عن  البحث  رحلة  يف  البحرية 

اأعماق اخلليج .

ومت خالل الزيارة مناق�شة العديد من 

املو�شوعات املتعلقة بتطوير اخلدمات يف 

بع�س  تطوير  ومنها  اخليمة  راأ�تتس  مدينة 

بال�شيادين،  اخلا�شة  واملرافق  املن�شاآت 

حيث ا�شتمع �شموه اإىل مطالب ال�شيادين 

�شاأنه  متتن  متتا  كتتل  وتتتوفتتري  بتلبيتها  ووعتتد 

ال�شيادين  دور  وتعزيز  باملهنة  الرتقاء 

املهنة  هتتذه  على  واملحافظة  املجتمع  يف 

العريقة .

الدعم  توافر  اأهمية  اإىل  �شموه  واأ�شار 

ال�شعوبات  وتتتذلتتيتتل  التت�تتشتتيتتاديتتن  لتتفتتئتتة 

باعتبار  ال�شياد  تواجه  التي  والعقبات 

عن  ف�شاًل  لتتهتتم،  رزق  م�شدر  ال�شيد 

امل�شاهمة يف دعم وحماية الروة ال�شمكية 

واحلفاظ على البيئة البحرية، لفتًا �شموه 

املتوارثة  املهن  من  ال�شيد  مهنة  اأن  اإىل 

ومهمة  حمورية  جزئية  اأنها  عن  ف�شاًل 

الإمتتارات  بدولة  القت�شادي  احلتتراك  يف 

العربية املتحدة .

بن  عتتبتتداهلل  �شلطان  التتلتتقتتاء  ح�شر 

واملياه  البيئة  وزارة  وكيل  احلب�شي  علوان 

وعتتبتتداهلل  اخلتتارجتتي  للتدقيق  امل�شاعد 

جلنة  رئي�س  املتتحتترزي  ال�شريقي  خلفان 

تنظيم ال�شيد يف راأ�س اخليمة واملهند�س 

حممد ح�شن ال�شم�شي رئي�س جمل�س اإدارة 

من  وعدد  التعاونية  اخليمة  راأ�س  جمعية 

امل�شوؤولني .
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افتتتتتتتتحتتت حتتترم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

�تتتشتتتعتتتود بتتتتن �تتشتتقتتر 

التتتقتتتا�تتتشتتتمتتتي حتتاكتتم 

�شمو  اخليمة،  راأ�تتتس 

بنت  هتتنتتا  التت�تتشتتيتتختتة 

جمعة املاجد ، منتجع 

»�تتتتشتتتتبتتتتا« التت�تتشتتحتتي 

مب�شت�شفى  التتطتتبتتي 

الذي  اخليمة،  راأ�تتس 

نوعه  متتن  الأول  يعد 

متتتتتن حتتتيتتتث نتتوعتتيتتة 

العالجية  اخلتتدمتتات 

بعد  ما  ال�شتكمالية 

اجلتتتتراحتتتتة، والتتتتذي 

ي�شكل اإ�شافة نوعية لقطاع 

براأ�س  ال�شحية  الرعاية 

اخليمة. 

ال�شيخة  �شمو  وقتتالتتت 

املتتركتتز  تتتتتتنتتوع يف  هتتتنتتتا، 

اخلتتتتتتتتدمتتتتتتتتات التتتطتتتبتتتيتتتة 

الرجل  اأو  للمراأة  املقدمة 

�تتتشتتتواء اأكتتتتانتتتتت عتتالجتتيتتة 

ختتالل  متتن  جتتتمتتيتتلتتيتتة،  اأم 

الأ�شاليب والو�شائل واملواد 

الربنامج  يف  امل�شتخدمة 

العالجي، موؤكدة اأن جمال 

املتتنتتتتتجتتع طتتبتتي اأكتتتتر من 

كل  يفيد  اآختتتر  �تتشتتي  كتتونتته 

اإ�شافة  اإليه خا�شة واأنه ي�شكل  من يتوجه 

براأ�س  ال�شحية  الرعاية  لقطاع  نوعية 

اخليمة. 

بتتتتتدوره، قتتتال ر�تتشتتا �تتشتتديتتقتتي املتتديتتر 

»اإن  اخليمة  راأ�تتتس  مل�شت�شفى  التنفيذي 

مهمة  نوعية  خطوة  ميثل  الطبي  املنتجع 

ال�شحية  الرعتتتتاية  بخدمات  لالرتقاء 

ال�شتحي  املنتجع  يعتمد  حيث  بتتالإمتتارة، 

عتتلتتى نتتهتتج متتن اخلتتتتربات التتعتتاملتتيتتة التتذي 

اأبدعته »7e« لتوفري توجه �شحي متتتتكامل، 

التجميلية  اخلتتدمتتات  تتتوفتتري  ختتتالل  متتن 

مما  واحدة  حزمة  يف  وال�شحية  والطبية 

الأطباء  التوا�شل مع  للعمالء فر�شة  يتيح 

الخت�شا�شيني من خمتلف التخ�ش�شات، 

اجللدية،  الأمرا�س  التغذية،  اأطباء  مثل 

الغدد ال�شماء، جراحي البدانة، جراحي 

التجميل واخت�شا�شيي الأقدام، بالتزامن 

العالجية  ال�شحية  الرعاية  خدمات  مع 

الراقية  ال�شحية  للمنتجعات  التقليدية 

بالطني  اجل�شم  تغليف  التتتتتدلتتيتتك،  مثل 

واملواد الأخرى، عالجات الوجه، عالجات 

اجل�شم وخدمات ال�شرتخاء«.

حرم �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة 

تفتتح منتجعًا طبيًا مب�شت�شفى �لإمارة
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حتت رعاية �شمو ال�شيخ 

القا�شمي،  �شعود  بن  حممد 

راأ�تتتتس اخلتتيتتمتتة،  ويل عتتهتتد 

افتتتتتتتتح التت�تتشتتيتتخ حمتتمتتد بن 

كتتايتتد التتقتتا�تتشتتمتتي، رئتتيتت�تتس 

القت�شادية  التنمية  دائتترة 

رئي�س  نتتائتتب  الإمتتتتتتارة،  يف 

التتلتتجتتنتتة التتعتتلتتيتتا املتتنتتظتتمتتة 

ملهرجان عوايف، م�شاء اأم�س 

من  العا�شرة  التتدورة  الأول، 

املهرجان يف القرية الرتاثية 

مبنطقة عوايف.

العليا  اللجنة  ونظمت 

العا�شرة  للن�شخة  املنظمة 

افتتاح  حفل  املهرجان  من 

نحو  ح�شره  ومعرب،  مب�شط 

قدر عدد  فيما  �شخ�س،  اآلف   5
ال�شياحية  الطبيعية  املنطقة  رواد 

وفتتعتتالتتيتتات املتتهتترجتتان يف التتيتتوم 

 10 بحوايل  املهرجان  من  الأول 

املتتواطتتنتتني  متتن  �تتشتتختت�تتس،  اآلف 

من  الدولة،  اأر�س  على  واملقيمني 

التتدولتتة  واإمتتتتارات  اخليمة  راأ�تتتس 

توافد عدد  املتوقع  ومن  الأخرى. 

التعاون  جمل�س  دول  اأبتتنتتاء  متتن 

واملنطقة  املهرجان  فعاليات  على  اخلليجي 

الطبيعية ال�شياحية خالل الأيام القادمة.

املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  واأكتتد 

ال�شياحي  التن�شيط  يف  عتتوايف  مهرجان  قيمة 

براأ�س اخليمة، وتعزيز ح�شور الرتاث والقيم 

التي  املنطقة،  ومتتكتتانتتة  جمتمعيا،  الأ�تتشتتيتتلتتة 

املجتمع  �شرائح  املتميزة، بني  بطبيعتها  تتميز 

وتقديره  �شكره  عن  معربا  وال�شياح،  املحلي 

ملهرجان  الر�شمي  الراعي  »ات�شالت«،  لدور 

يف  للحدث،  الراعية  املوؤ�ش�شات  وبقية  عوايف، 

ملختلف  دعمها  غرار  على  للمهرجان،  دعمها 

الفعاليات الجتماعية والوطنية.

القا�شمي  كايد  بتتن  حممد  ال�شيخ  ولفت 

اإىل الدعم الكبري، الذي يحظى به املهرجان، 

من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 

راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 

اخليمة، ورعاية وتوجيهات �شمو ال�شيخ حممد 

اخليمة،  راأ�تتس  عهد  ويل  القا�شمي،  �شعود  بن 

�شقر  بتتن  في�شل  ال�شيخ  وحتتر�تتس  ومتتتتتابتتعتتة 

القا�شمي، رئي�س دائرة املالية يف راأ�س اخليمة، 

رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمهرجان.

الذي  الكبري،  الدور  اإىل  القا�شمي  واأ�شار 

الجتماعية  للتنمية  الإمتتتارات  جمعية  تلعبه 

العليا  اللجنة  �شركاء  اأحتتد  اخليمة،  راأ�تتس  يف 

املنظمة، يف املهرجان، من خالل تنظيم باقة 

التوعوية  املتتحتتا�تتشتترات  متتن  ومتنوعة  هتتادفتتة 

القيم  لتعزيز  وحياتية،  اجتماعية  ق�شايا  يف 

وال�شلوكيات والثقافة الإيجابية، مثل التح�شيل 

بع�س  انتتتتت�تتشتتار  ومتتنتتع  والتخ�ش�س،  العلمي 

والتدخني  كاملخدرات  ال�شلبية،  الظواهر 

والإفتتتتتتتراط يف العتتتتتمتتاد عتتلتتى اخلتتتدم 

ال�شائعات  وتف�شي  جرائمهم  ومواجهة 

الهواتف  �شبكات  على  ال�شلبية  والأخبار 

املتحركة والإنرتنت.

ر�شمية  برعاية  املتتهتترجتتان  ويحظى 

من  قائمة  جانب  اإىل  »اتتت�تتشتتالت«،  متتن 

العربية  ال�شركة  هم  الآختتريتتن،  التترعتتاة 

عبد  �شركات جمموعة  اإحدى  لل�شيارات، 

احل�شري  الوكيل  الر�شتماين،  التتواحتتد 

اخليمة  وراأ�تتس  وال�شارقة  دبي  يف  ل)ني�شان( 

وميناء  التتقتتيتتويتتن،  واأم  والتتفتتجتترية  وعتتجتتمتتان 

و�شركة  اخليمة،  راأ�تتس  اأحجار  و�شركة  �شقر، 

راأ�س  يف  احلتترة  املنطقة  وهيئة  روك،  �شتيفن 

�شركة  متتاجتتد،  بتتن  فتتنتتادق  جمموعة  اخليمة، 

اخلليج لل�شناعات الدوائية »جلفار«، وجمعية 

الإمارات للتنمية الجتماعية.

وت�شاهم جهات ودوائر حكومية يف تقدمي 

القيادة  اأبرزها  ورواده،  للمهرجان  خدماتها 

املتترور  واإدارة  اخليمة،  راأ�تتس  ل�شرطة  العامة 

بتتراأ�تتس  املتتتدين  التتدفتتاع  واإدارة  والتتتدوريتتتات، 

اخليمة، ودائرة الأ�شغال واخلدمات العامة يف 

راأ�س اخليمة، ومنطقة  بلدية  ودائرة  الإمتتارة، 

راأ�س اخليمة الطبية.

تو�فدو� على �ملنطقة يف �ليوم �لأول �آلف   10

حممد بن كايد يفتتح �لدورة �لعا�شرة من مهرجان عو�يف
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بلدية  دائتتترة  رئي�س  ال�شام�شي  علي  متتبتتارك  �تتشتتعتتادة  اأكتتتد 

الإبتتداعتتات   و  باملبادرات   الهتمام  �شرورة  على  اخليمة  راأ�تتس 

والبتكارات لدى املوظفني.

توؤكد على ذلك  البلدية  التحفيز لدى دائرة  اآليات  اإن  وقال: 

و اإننا على ا�شتعداد لتقدمي كل العون ملن يقدم للدائرة اأي اإبداع 

بخدمة  والنهو�س  التميز  و  باجلودة  ت�شهم  مبادرة  اأو  ابتكار  اأو 

املتعاملني.

واأ�شاف �شعادته:

اإننا نفتخر بكم ون�شكر جهودكم ونحن على ثقة باأنكم قادرون 

على تقدمي الأف�شل والأح�شن.

�شعادة مبارك علي �ل�شام�شي رئي�س د�ئرة �لبلدية

يكرم فريق �لفعاليات
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جاء ذلك مبنا�شبة تكرمي �شعادته لفريق الفعاليات بح�شور 

�شعادة حممد �شقر الأ�شم مدير عام دائرة البلدية وبع�س مدراء 

الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام وفريق الفعاليات.

و�شكر �شعادة املدير العام فريق الفعاليات على جهوده املقدمة 

�شعادة  ووزع  العمل  و  الإجنتتاز  اأجل مزيد من  الفريق من  وحفز 

الرئي�س و�شعادة املدير العام �شهادات التقدير على املتعاونني مع 

فريق الفعاليات وعلى اأع�شاء الفريق.

األقى  قد  البلو�شي  العزيز  عبد  الفعاليات  فريق  رئي�س  وكان 

ال�شنوات  خالل  الفعاليات  فريق  اإجنتتاز  عن  فيها  حتدث  كلمة 

اإىل هذا  اأن هذه الإجنازات ما كانت �شت�شل  اأكد فيها  املا�شية 

برئا�شة  الفريق  لهذا  الر�شيدة  القيادة  لول دعم  امل�شتوى اجليد 

فيلمًا  الفعاليات  فريق  عر�س  ثم  ال�شام�شي  علي  مبارك  �شعادة 

يو�شح منجزات الفريق ويف نهاية الحتفال قام �شعادة الرئي�س 

و �شعادة املدير العام بقطع قالب الكيك احتفاًل بهذه املنا�شبة.

دفتتتع  اإطتتتتتتتتار  يف 

متتتتت�تتتتتشتتتتترية التتتعتتتمتتتل 

وتتت�تتشتتجتتيتتع املتتوظتتفتتني 

اأجل  من  وحتفيزهم 

الأداء  واأف�شل  اأح�شن 

خلدمة املتعاملني. 

قتتتتتتتتام �تتتتشتتتتعتتتتادة 

متتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتارك عتتتتلتتتتي 

التت�تتشتتامتت�تتشتتي رئتتيتت�تتس 

دائتتتتترة بتتلتتديتتة راأ�تتتس 

اليوم  �شباح  اخليمة 

لإدارة  تفقدية  بجولة 

التتتتتختتطتتيتتط واطتتتلتتتع 

عتتتلتتتى �تتتشتتتري التتعتتمتتل 

اإجناز  ب�شرعة  ووجتته 

متتعتتامتتالت املتتواطتتنتتني 
دون  حتتتول  التتتتتي  العقبات  كتتافتتة  وتذليل 

اإجناز هذه املعامالت.

اأجل  من  يعملوا  اأن  املوظفني  وطالب 

واأن  اجلتتتودة  يف  ممتتيتتزة  متتراتتتب  حتقيق 

رئي�س د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة

يتفقد �إد�ر�تي �ل�شحة و �لتخطيط
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متتتد  اإطتتتتتتتتتتتتتتتتتار  يف 

الفني  التتتتتعتتاون  جتت�تتشتتور 

ال�شركاء  متتع  التقني  و 

لتخاذ  ال�شرتاتيجيني 

كافة التدابري التي حتقق 

التن�شيق  و  التعاون  �شبل 

تعزيز  اأجتتل  متتن  الفعال 

والبيئي  ال�شحي  الوعي 

فقد  املجتمع  اأفتتراد  لدى 

مذكرة  على  التوقيع  مت 

بلدية  دائتترة  بني  تفاهم 

ممثلة  اخلتتيتتمتتة  راأ�تتتتتتس 

حممد  املهند�س  ب�شعادة 

�تتشتتقتتر الأ�تتتتشتتتتم متتديتتر 

املنطقة  و  التتدائتترة  عتتام 

�شمية  الأ�شتاذة  ب�شعادة  ممثلة  التعليمية 

عبداهلل حارب ال�شويدي مديرة املنطقة. 

ت�شمنت املذكرة تقدمي دائرة البلدية 

للمنطقة التعليمية جمموعة من اخلدمات 

املتتدار�تتس  عتتلتتى  ال�شحي  الك�شف  منها 

للمقا�شف  الأغتتتذيتتتة  تتتتوريتتتد  ومتتراقتتبتتة 

املدر�شية وتعزيز الوعي ال�شحي و البيئي 

لدى الطلبة.

وتاأتي هذه املذكرة من �شمن مذكرات 

املحلية  احلكومية  التتدوائتتر  بتتني  التعاون 

والحتادية يف اإمارة راأ�س اخليمة.

مدير عام د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة 

يوقع مذكرة تفاهم مع مديرة �ملنطقة �لتعليمية

خلدمة  الأداء  يح�شنوا 

ينجزوا  واأن  املتتواطتتنتتني 

املتتتعتتتامتتتالت بتتالتت�تتشتترعتتة 

اأي  ليوجد  لأنه  الق�شوى 

م�شوغ لتاأخري اأية معاملة، 

حل  على  بنف�شه  واأ�شرف 

العالقة  الق�شايا  بع�س 

بالإدارة.

كتتتمتتتا تتتفتتقتتد خمتتتتترب 

بتتاإدارة  الغذائية  الرقابة 

واطتتلتتع  التتعتتامتتة  ال�شحة 

عتتتلتتتى اأ�تتتتشتتتتلتتتتوب التتعتتمتتل 

�شعادته  ووجتتته  واآلتتيتتاتتته 

يف  الدقة  توخي  ب�شرورة 

حتليل العينات واإجنازها 

اإىل  الو�شول  اأجل  من  املطلوبة  بال�شرعة 
التعرف  تكفل  التي  ال�شحيحة  اإىل �شالمة املياه و الغذاء باأنواعه.املعلومات 
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وزارة  بني  م�شرتك  ر�شمي  احتفال  يف  اأعلن 

نتائج  عن  اأبوظبي   - البيئة  وهيئة  واملياه  البيئة 

م�شروع م�شح الرتبة مبختلف اإمارات الدولة الذي 

 2012 اإىل   2010 متتن  التتفتترتة  ختتالل  تنفيذه  مت 

بالدولة  العالقة  ذات  اجلتتهتتات  بح�شور  وذلتتتك 

واملتخ�ش�شني من اجلامعات والهيئات احلكومية 

وو�شائل الإعالم و�شاهم امل�شروع يف توفري �شجالت 

متكاملة مدعمة باخلرائط عن اأرا�شي كل منطقة 

اأم   - عجمان   - ال�شارقة   / اإمتتتارات  مناطق  من 

القيوين - الفجرية - راأ�س اخليمة /.

يونيو  �شهر  يف  بتتداأ  قد  امل�شروع  تنفيذ  وكتتان 

حمتتاور  عتتدة  عمله  اإطتتتار  و�شمل   2010 عتتام  متتن 

للرتبة  التت�تتشتتامتتل  احلتتقتتلتتي  املتت�تتشتتح  وهتتتي  رئي�شية 

با�شتخدام نظام امل�شح ال�شبكي والتحليل املخربي 

للخ�شائ�س الفيزيائية والكيميائية لعينات الرتبة 

الرتبة  خلرائط  واأطل�س  بيانات  قواعد  واإن�شاء 

بالإ�شافة  لالأرا�شي  املثلى  ال�شتخدامات  وحتديد 

اإىل تدريب وبناء القدرات الوطنية يف هذا املجال.

امل�شروع  تنفيذ  يف  امل�شاركة  اجلهات  و�شملت 

املخت�شة  والحتتتاديتتة  املحلية  اجلهات  من  عتتددًا 

املتحدة  العربية  الإمتتتارات  جامعة  منها  بالدولة 

وجتتامتتعتتة التت�تتشتتارقتتة واملتتتركتتتز التتتتتدويل لتتلتتزراعتتة 

عاملية  بخربات  ال�شتعانة  اإىل  بالإ�شافة  امللحية 

متخ�ش�شة من كل من ا�شرتاليا والوليات املتحدة 

الأمريكية ونيوزيلندا وتايالند.

وغطى امل�شروع اإمارات ال�شارقة وراأ�س اخليمة 

وعجمان واأم القيوين والفجرية مب�شاحة كلية تقدر 

بحوايل خم�شة اآلف كيلومرت مربع فيما عدا بع�س 

املناطق الأخرى مثل املدن واملناطق اجلبلية.

وقال معايل الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير 

البيئة واملياه اأن م�شروع م�شح الرتبة بهذه الإمارات 

البيئة  وزارة  بتتني  م�شرتكة  مبتتبتتادرة  تنفيذه  مت 

واملياه وهيئة البيئة - اأبوظبي و بدعم من املجل�س 

�شراكات  ختتالل  ومتتن  اأبوظبي  لإمتتتارة  التنفيذي 

ا�شرتاتيجية على امل�شتويني الوطني والدويل.

التترتبتتة  م�شح  متت�تتشتتروع  اأن  معاليه  واأو�تتتشتتتح 

التتدولتتة  التتتتتزام  يج�شد  ال�شمالية  الإمتتتتتارات  يف 

باملحافظة على البيئة واملوارد الطبيعية واحلر�س 

اإدارة هذه املوارد ب�شورة م�شتدامة جت�شيدًا  على 

لروؤية المارات 2021 و �شعيًا نحو حتقيق التنمية 

امل�شتدامة املن�شودة.

واأ�شاف معاليه اإن اإجناز م�شروع م�شح الرتبة 

بالإمارات ال�شمالية �شاهم يف توفري قاعدة بيانات 

اأرا�شي  و  تربة  عن  باخلرائط  مدعمة  متكاملة 

المارات املعنية ما �شيدعم �شناع القرار يف و�شع 

وخطط  الأرا�شي  ل�شتخدام  امل�شتقبلية  اخلطط 

التنمية الزراعية والقت�شادية واإدارتها بناء على 

املعلومات املتوفرة يف نظام معلومات الرتبة املطور

نتائج م�شروع م�شح �لرتبة مبختلف �إمار�ت �لدولة

اأكد �شعادة حممد �شقر الأ�شم مدير عام 

التعاون  اأهمية  على  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة 

النوعي بني دائرة بلدية راأ�س اخليمة و�شركاء 

النجاح املوردين ودعا املوردين اإىل املزيد من 

الرقي و النهو�س باخلدمات املقدمة للدائرة و 

اإىل �شرورة اعتماد نظام الها�شب يف العمل و 

الإنتاج.

و اأ�شار �شعادته اإىل اأن دائرة البلدية تعمل 

مع  الإلتتكتترتوين  التوا�شل  اإجنتتتاز  على  حاليًا 

�شركاء النجاح و اأن يف براجمها خطة معتمدة 

لتتتتتدريتتب التتعتتمتتال يف التت�تتشتتركتتات واملتتطتتاعتتم و 

املوؤ�ش�شات اخلدمية وهناأ اجلميع على متيزهم 

وعلى ما قدموه من خدمات من خالل ال�شراكة 

مع بلدية راأ�س اخليمة.

اأقامته  جاء ذلك مبنا�شبة الحتفال الذي 

التتدائتترة يف قتتاعتتة الجتتتتتمتتاعتتات مبقر دائتترة 

البلدية اأواخر ال�شهر املا�شي.

دروعًا  املتميزين  املوردين  على  وزع  حيث 

اإىل  ا�شتمع  كما  تتتكتترمي  و�تتشتتهتتادات  تتتذكتتاريتتة 

دائتترة  مع  التعامل  يف  ومالحظاتهم  روؤيتهم 

البلدية.

جهودها  على  التتدائتترة  املتحدثون  و�شكر 

وعلى اأ�شلوب تعاملها املتميز معهم.

اأن املوردين و املتعاملني اخلارجيني  يذكر 

خدمة  يف  الأعلى  املعدل  على  ح�شلوا  الذين 

الربج،  مطبعة  هم:  املتميز  لأدائهم  الدائرة 

للكمبيوتر،  التتفتتدى  املتتاجتتد،  جمعة  موؤ�ش�شة 

ني�شان  �تتشتتركتتة  التتفتتنتتيتتة،  لتتلتتختتدمتتات  احلتتديتتث 

املحدودة،  الزراعية  املتتواد  �شركة  لل�شيارات، 

الفريوز للخدمات الكهربائية، املزاد للدعاية و 

الإعالن، ال�شاحل للتجارة، النور�س للتوريدات 

البيت  وم�شاوي  مطعم  املختربية،  و  الطبية 

الزراعية  املتتواد  �شركة  كنج،  برجر  اللبناين، 

يا�شر  املهند�س  اخلتترختتور،  اأحمد  املتتحتتدودة، 

الأ�شقر،  عتتبتتداهلل  عمار  املهند�س  التميمي، 

جمال م�شافري.

د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة تكرم �ملوردين �ملتميزين
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مكتب  اإدارة  مدير  العبدويل  عبداهلل  املهند�س  ا�شتقبل 

بن  مو�شى  مدر�شة  طالب  من  وفتتدًا  البلدية  بدائرة  امل�شاريع 

البلدية  دائتترة  تقدمها  التي  اخلدمات  على  لالطالع  ن�شري 

و  البلدية  فكرة موجزة عن خدمات  العبدويل  املهند�س  وقدم 

اإجنازاتها.

وزار الوفد اإدارة ال�شحة العامة ومكتب الت�شال املوؤ�ش�شي 

وعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

خلدمة املتعاملني وجت�شري العالقة بينها وبني اأفراد املجتمع.

اأحرزت اإدارة ال�شحة العامة بدائرة 

بلدية راأ�س اخليمة اأعلى النقاط 24/36 

يف تنفيذ �شروط اآلية التحفيز لالإدارات 

والأق�شام تالها مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي 

التميز  23/36  وكان مكتب  اأحرز  الذي 

لهذه  �شروط  ت�شعة  حتتدد  قد  املوؤ�ش�شي 

الغاية اأذكر منها:

العمل  متطلبات  حتديد  على  القدرة 

القدرة على حتديد  و  الإتقان  و  الدقة  و 

وقته  يف  املنجز  وت�شليم  العمل  خطوات 

املوظفني  اإ�تتشتتراك  و  التوجهات  وتقبل 

امل�شتجدات  ومتابعة  اجلتتودة  اأن�شطة  يف 

يف جمتتتتال تتتنتتفتتيتتذ الأنتت�تتشتتطتتة وتتتوثتتيتتق 

وحتتفتتظ التتوثتتائتتق اخلتتا�تتشتتة بتتتاجلتتتودة و 

اإمكانية  و  الجتماعات  بح�شور  اللتزام 

واخلتتطتتط  املتتكتتتتتوبتتة  املتت�تتشتتاركتتات  تفعيل 

الت�شحيحية.

البلدية  بتتدائتترة  املتتوظتتفتتون  ويتتبتتارك 

وخطواتها  الإجنتتاز  هذا  ال�شحة  لإدارة 

ال�شديدة يف اجلودة و التميز.

اأعلنت جلنة تنظيم ال�شيد يف راأ�س 

لل�شيد  ترخي�شًا   490 �شرف  اخليمة 

اأي�شًا  املعروفة  “التحويطة”،  بطريقة 

وزارة  قتتتترارات  ح�شب  ب”احلالق”، 

البيئة واملياه، ملمار�شة ال�شيد بوا�شطتها 

خالل املو�شم املخ�ش�س لها، املمتد من 

الأول من نوفمرب/ت�شرين الثاين املا�شي 

مايو/اأيار  �شهر  من  ع�شر  اخلام�س  اإىل 

املقبل .

مقر  يف   ، اجتماعًا  اللجنة  وعقدت 

اخليمة،  بتتراأ�تتس  ال�شمكية  التتروة  ق�شم 

برئا�شة عبد اهلل ال�شريقي، رئي�س جلنة 

بح�شور  اخليمة،  براأ�س  ال�شيد  تنظيم 

�شلطان عبد اهلل، الوكيل امل�شاعد للتدقيق 

نائب  واملياه،  البيئة  وزارة  يف  اخلارجي 

حممد  بحري  والتترائتتد  اللجنة،  رئي�س 

جمموعة  يف  الثاين  ال�شرب  قائد  املعال، 

من  اللجنة،  واأع�شاء  ال�شواحل،  حر�س 

ممثلي مناطق �شيادي الإمارة .

اأهم  لرئي�شها،  وفقًا  اللجنة،  وبحثت 

حاليًا،  ال�شيادين  ت�شغل  التي  الق�شايا، 

قطاع  تواجه  التي  امل�شاكل،  وتدار�شت 

ال�شيد البحري يف الإمارة .

بلدية  اأكد �شعادة حممد �شقر الأ�شم مدير عام دائرة 

راأ�س اخليمة على ال�شري قدمًا يف تنفيذ ا�شرتاتيجية وخطط 

وت�شجيع  الداخليني  باملتعاملني  الهتمام  ومنها  التتدائتترة 

العمل  تخدم  التي  الإيجابية  الأعتتمتتال  و  والبتكار  الإبتتتداع 

وبناء  نف�شه  واملوظف  الدائرة  على  بالنفع  وتعود  الوظيفي 

تتابع خطتها يف  راأ�تتس اخليمة  بلدية  دائتترة  فتتاإن  على ذلك 

تنفيذ برنامج موظف ال�شهر املثايل، التي جت�شد جانبًا من 

تفعيل  اإىل  امل�شتمر  الدائرة  �شعي  اإطتتار  يف  التنفيذ  جوانب 

اآليات التحفيز و الت�شجيع اإىل موظفيها.

– ق�شم  البكر  جاء ذلك مبنا�شبة تكرمي املوظفة مرمي 

اأخ�شائي تطوير وتدريب- مبنا�شبة فوزها  الب�شرية  املوارد 

عن فئة )البتكار و الإبداع( بعد اأن اأحرزت القيا�س الأعلى 

امل�شتخدم يف تقييم حالت التفوق ويبارك موظفو وموظفات 

لها  متمنني  الفوز  هذا  البكر  مرمي  للموظفة  البلدية  دائرة 

دوام التوفيق و التقدم.

د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة ت�شتقبل وفدً� من مدر�شة مو�شى بن ن�شري

�إد�رة �ل�شحة �لعامة حترز �لنقاط �لعليا يف تنفيذ معايري �لتحفيز

�خليمة ر�أ�س  “�لتحويطة” يف  بـ  لل�شيد  ترخي�شًا    490

مرمي يو�شف �لبكر تفوز بجائزة �لبتكار و�لإبد�ع
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كميات  اخليمة  راأ�تتتس  بلدية  �تتشتتادرت 

يف  ال�شالحية  منتهية  الزيوت  من  كبرية 

اأحد املنازل كانت معدة للتوزيع على منافذ 

البيع املختلفة.

عبوة   550 امل�شادرة  الكميات  ت�شمنت 

من  كرتونة  و200  لتتترتًا،   16 ب�شعة  كبرية 

احلجم املتو�شط حتتوي على عبوات بحجم 

لرتًا.  12
كما ت�شمنت الكميات امل�شبوطة �شيارة 

الزيوت  تلك  من  اأطنان  ثالثة  حتمل  كانت 

كانت يف طريقها اإىل اإمارة اأخرى.

مبارك  �شعادة  البلدية  رئي�س  واأو�شح 

املنزل  مداهمة  عملية  اأن  ال�شام�شي  علي 

تعبئة  لإعادة  م�شنعًا  �شاحبه  اتخذه  الذي 

الزيوت التي قاربت �شالحيتها على النتهاء 

مّتت بعد احل�شول على اإذن النيابة العامة، 

ترخي�س  اأي  حتمل  ل  املن�شاأة  تلك  كتتون 

جتاري.

البلدية  مراقبو  لحظ  املداهمة  وعقب 

تنتهي  ال�شم�شم  زيتتت  متتن  عتتبتتوات  وجتتتود 

�شالحيتها بعد �شهرين، فيما يفرغها عمال 

يف  تعبئتها  اإعتتادة  بغر�س  كبري،  برميل  يف 

متتد  �شالحية  وبتتتتتواريتتخ  اأختتترى،  عتتبتتوات 

لعامني، ح�شب ال�شام�شي.

و�شدد �شعادة ال�شام�شي على اأن البلدية 

�شتتخذ اأق�شى العقوبات التي يقّرها قانون 

الرقابة الغذائية، والذي ت�شري اإحدى مواده 

مواد  تتتداول  اأو  اأدختتل  من  كل  اإىل خمالفة 

الإمتتارة  يف  العامة  بال�شحة  �شاره  غذائية 

بغرامة 

ل تقل عن 30 األف درهم، ول تزيد على 

درهم. األف   200
املخالفة  هذه  لكون  ونظرًا  اأنه  واأو�شح 

لتتالأغتترا�تتس  ت�شتخدم  ل  متتنتت�تتشتتاأة  يف  متتتت 

التجارية، فقد مت ت�شليم العمال اإىل النيابة 

كونهم خمالفني.

وتوّعد باإجراءات رادعة �شد من ت�شول 

�شاأنها  متتن  غذائية  متتتواد  بغ�س  نف�شه  لتته 

ب�شحة امل�شتهلكني.

ال�شحة  اإدارة  مدير  اأو�شح  جهته،  من 

عادل  البلدية  يف  بالوكالة  والبيئة  العامة 

جميع  حتتّرزوا  املفت�شني  اأن  ال�شويدي  علي 

الأدوات والأختام التي ت�شتخدم يف عمليات 

التزوير، اإ�شافة اإىل عدد من الآلت الأخرى 

امل�شتخدمة يف غ�س تلك العبوات.

واأردف »كما �شادرنا عددًا من بطاقات 

ال�شالحية املعدة لل�شقها على العبوات من 

كلها  ال�شالحية  تواريخ  اأن  وتبني  جديد، 

مت�شابهة، وتنتهي عند عامني«.

اأثناء  اكت�شفت  ذاتها  العملية  اأن  وذكر 

جنح  املنطقة،  يف  عتتاديتتة  تفتي�شية  جتتولتتة 

حتمل  �شيارة  �شبط  يف  خاللها  املفت�شون 

ثتتالثتتة اأطتتنتتان متتن تلك التتزيتتوت كتتانتتت يف 

متت  حيث  جمتتتاورة،  اإمتتتارة  اإىل  طريقها 

م�شادرة تلك املنتجات بالكامل.

زيوتًا  �شبطوا  املراقبني  اأن  عن  وك�شف 

مدون  غري  عبوات  داختتل  امل�شدر  جمهولة 

عليها اأي بيانات ت�شري اإىل م�شدرها، حيث 

مرة  الزيوت  تلك  تعبئة  عمال  ثالثة  يعيد 

اأخرى.

اأعلن خالد موتيق مدير اإدارة بهيئة راأ�س 

�شتلزم  الهيئة  ان  ال�شياحة  لتنمية  اخليمة 

بالت�شجيل  اخليمة  بتتراأ�تتس  ال�شياحة  مكاتب 

للح�شول  ال�شياحيني  املتتر�تتشتتديتتن  دورة  يف 

اإطتتار  وذلتتك يف  مهني،  احتترتايف  تدريب  على 

وعالية  متكاملة  خدمات  تقدمي  على  احلر�س 

اجلودة لل�شياح تعك�س ال�شورة احلقيقية لدولة 

ب�شكل  اخليمة  وراأ�تتتس  عتتام  ب�شكل  الإمتتتتارات 

خا�س.

دورة  اأول  تتتختتريتتج  ختتتتتام  يف  ذلتتتك  جتتتاء 

والتي  اخليمة  راأ�س  ال�شياحيني يف  للمر�شدين 

والتي  املواطنات،  اخلريجات  عتتدد  ت�شمنت 

ال�شياحة  لتنمية  اخليمة  راأ�تتس  هيئة  نظمتها 

الوعي  ورفع  لتثقيف  الهيئة  كجزء من مبادرة 

والأثرّية  التاريخّية  الإمتتارة  مبواقع  واملعرفة 

ومراكز اجلذب ال�شياحي فيها.

الهيئة  دعتتتم  اإىل  متتوتتتيتتق  ختتالتتد  واأ�تتتشتتتار 

الأن�شطة  متتن  العديد  ختتالل  متتن  للمتدربني 

مهاراتهم  وتنمية  رعايتهم  منها  والفعاليات 

ل�شقل  الداخلية  الدولة  مبعار�س  واإ�شراكهم 

باملوقع  املر�شدين  اأ�شماء  اإدراج  مهاراتهم، 

الر�شمي للهيئة، وتعريف املر�شدين ال�شياحيني 

باملنتج ال�شياحي بالإمارة ليت�شنى لهم الرتويج 

جميع  اإعفاء  مع  �شليم،  ب�شكل  عنها  والإر�شاد 

املتتر�تتشتتديتتن التت�تتشتتيتتاحتتيتتني متتن ر�تتشتتوم دختتول 

املن�شاآت ال�شياحية، عقد اجتماعات ربع �شنوية 

للتن�شيق ومناق�شة الحتياجات وتعريفهم باآخر 

التطورات ال�شياحية يف الإمارة

ا�شرتك يف الدورة 19 متدربًا ومتدربة مت 

ح�شل  حيث   99% بن�شبة  للدورة  اجتيازهم 

اأحد ع�شر متدربًا  امتياز  متدربان على درجة 

على درجة جيد وجيد جدًا فيما ثالثة متدربني 

يجتز  مل  واحتتد  ومتتتتتدرب  مقبول  درجتتة  على 

الختبارات.

اأثناء  لأدائهم  طبقًا  امل�شاركني  تقييم  ومت 

والعمل اجلماعي  امليدانّية  التدريبّية  اجلولت 

وامل�شاركة  الكتابّية  الختبارات  اإىل  بالإ�شافة 

يف الأبتتتحتتتاث واملتتحتتا�تتشتترات التتتتتحتتلتتيتتلتتّيتتة يف 

احل�ش�س التدريبّية.

 ت�شمنت الدورة التي ا�شتمرت ع�شرة اأيام 

�شمل  �شًا  متخ�شّ وتدريبّيًا  تعليمّيًا  برناجمًا 

العديد من املوا�شيع التي من �شاأنها اأن تخلق 

مر�شدين �شياحيني ذوي خربة.

ت�شلم كل متخرج ومتخرجة �شهادة معتمدة 

لتنمية  اخلتتيتتمتتة  راأ�تتتتس  هيئة  متتن  ومتترختت�تتشتتة 

مر�شد  بطاقة  ت�شليمهم  �شيتم  كما  ال�شياحة، 

�شتنال اعرتاف جميع  والتي  �شياحي مرخ�س 

راأ�س  اإمارة  ال�شياحية يف  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 

اخليمة مبا يف ذلك الفنادق ومنظمو الرحالت 

�شياحي  كمر�شد  ال�شياحي  اجلتتذب  ومتتراكتتز 

�س باملواقع التاريخّية والأثرّية.  ُمتخ�شّ

م�شادرة �لزيوت منتهية �ل�شالحية باإذن �لنيابة يف ر�أ�س �خليمة

�إلز�م مكاتب �شياحة ر�أ�س �خليمة بالت�شجيل يف دورة �ملر�شد
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الر�شيدة  القيادة  تتترتك  مل 

يف ظل الحتاد جانبًا من جوانب 

اإّل  اإبداعه  ورعاية  الإن�شان  بناء 

واهتمت به وعملت على تطويره.

بهذه املقدمة حتدث ال�شاعر 

ذلك  وجاء  الع�شم  عي�شى  اأحمد 

ت�شكيلية  اأم�شية  اإقامة  مبنا�شبة 

الإمتتتارات  واأدبتتتاء  كتاب  باحتاد 

قاعة جمعه الفريوز حتت عنوان 

)التتتتت�تتشتتكتتيتتل يف ظتتتل الحتتتتتاد( 

واختتم حديثه بق�شيدة عنوانها 

)فوق بيتنا علم( قال فيها:

يابالدي 

يا الغال يف الروح

يازود غال

ابالدنا

يامثلها ابالد

�شاكنه يف احلنايا

يف لب الفوؤاد

تعال نرفع قيم

ونقول:

يارب احفظ هالوطن

نا�شر  الت�شكيلي  التتفتتنتتان  وحتتتتتدث 

اأبوعفرا عن م�شرية الفن الت�شكيلي يف ظل 

الحتاد بح�شور عبدالنا�شر ق�شري مدير 

غرفة جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة وكوكبة 

من الت�شكيليني و املثقفني و املتابعني.

بتتتتداأ حتتديتتثتته بتتتالإ�تتتشتتتادة و التتتتتقتتديتتر 

الإمارات  حكام  ال�شيوخ  ال�شمو  لأ�شحاب 

رعاية  الف�شل يف  لهم  ومازال  كان  الذين 

حتدث  ثم  املوهبني،  و  املبدعني  وتطوير 

يف  الت�شكيلية   الفنون  جمعية  تاريخ  عن 

الإمارات واأهم الرواد. 

و�تتشتتاحتتب الأمتت�تتشتتيتتة متتعتتر�تتس ر�تتشتتوم 

الزعابي  اإبراهيم  نتتورة  املوهوبة  للطفلة 

حيث ق�س ال�شريط عبدالنا�شر الق�شري 

عرب  وقتتد  بافتتاحه  اإيتتذانتتًا  الغرفة  مدير 

املتتعتتر�تتس متتتن ختتتالل لتتوحتتاتتته املتتتتتنتتوعتتة 

بح�شارة  الأطفال  اهتمام  عن  واملتعددة 

الزخرفة  و  ال�شامتة  وبالطبيعة  الإمارات 

الرتاثية و العربية.

للمعر�س  التتزائتتر  اجلمهور  اأعتتجتتب  و 

�شعادتها  عتتن  عتتربت  التي  نتتورة  مبوهبة 

و�شكرت والدتها على الرعاية الفائقة والتي 

كانت �شببًا يف اإبداعها وبهذه املنا�شبة قال 

الدكتور هيثم يحيى اخلواجة.

اإن اهتمام احتاد كتاب واأدباء الإمارات 

براأ�س اخليمة بالطفولة وال�شباب وحماولة 

على  الحتتتتاد  يعمل  توجه  بيدهم  الأختتتذ 

تكري�شه واإن اإقامة معر�س ت�شكيلي للطفلة 

نورة خري مثال على ذلك.

را�شد  وهيبة  الدكتورة  الت�شكيلية  اأما 

فقد اأ�تتشتتادت بتتدور الحتتتتاد وعتتربت عن 

اإىل  ودعت  نوره  املوهوبة  بالطفلة  اإعجابه 

دولة  اإن  و  خا�شة  املبدعني  الأطفال  تبني 

الإمارات العربية املتحدة موارة بالأطفال 

و ال�شباب املبدعني.

اإعجابة  عتتن  احل�شور  جمهور  وعتترب 

الفعالية  هتتذه  عاليًا  وثمن  نتتورة  باملوهبة 

التي تهتم بالنا�شئة وترعى جتاربهم.

باحتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت بر�أ�س �خليمة )�لت�شكيل يف ظل �لحتاد(

معر�س ر�شوم للموهوبة توره �إبر�هيم �لزعابي
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اخلواجة  يحيى  هيثم  الدكتور  اأكد 

جتاوز  اخلليجي  الروائي  اخلطاب  باأن 

والبتكار،  الإبتتتداع  اإىل  التقليد  حتتدود 

معا�شرة  ق�شايا  تثري  اأ�شحت  بحيث 

الجتماعية  العالقات  ت�شريح  من  بدءًا 

بتقري  وانتهاًء  والتجارية  والقت�شادية 

املالمح الإن�شانية واأحالم امل�شتقبل.

ومازال  النقد  “ وقد حاول   : وقال 

يحاول تر�شيخ اأقدامه وتعزيز دوره من 

للو�شول  النقدي  امل�شروع  اإثراء  منطلق 

اإىل اإبداع النقد ونقد الإبداع”.

جتتتتتاء ذلتتتتتك مبتتنتتا�تتشتتبتتة تتتقتتدميتته 

لالأم�شية النقدية التي قدمتها الروائية 

بقاعة  واأقيمت  النمر  فتحية  الإماراتية 

التتفتتريوز بتتاحتتتاد كتتتتتاب واأدبتتتاء  جمعة 

الإمتتتتتارات بتتراأ�تتس اخلتتيتتمتتة تتتوقتتفتتت التتروائتتيتتة 

للكاتب  القر�شان  رواية  م�شمون  عند  الناقدة 

القطري عبدالعزيز املحمود فقالت:

 ، ع�شر  التا�شع  التتقتترن  يف   : التتزمتتان   “
املكان : يف منطقة اخلليج.

بني  التتدائتتر  ال�شراع  يف  الأحتتتداث  متثلت 

ق�شد  املنطقة،  يف  العربية  والقبائل  الإجنليز 

ال�شيطرة عليها من قبل الطرفني، ولكل هدفه 

داميًا  �شكاًل  ويتخذ  ال�شراع  يزداد  ومق�شده، 

ب�شبب ؟

�شيف هندي ثمني ، ي�شتويل عليه القر�شان 

الإجنليزي،  ال�شابط  من   ، جابر  بن  ارحمة 

يف  علي  حممد  بن  اإبراهيم  للبا�شا  طريقه  يف 

�شلطان  مع  للتحالف  اإغرائه  ق�شد  احلجاز، 

الوهابية  احلتتركتتة  �شد  فتتار�تتس  و�تتشتتاه  عتتمتتان 

الإجنليز  بتكفري  فتاواهم  ب�شبب  ؟  ال�شاعدة 

بعودة  الأحتتداث  وتنتهي   ، و�شرورة حماربتهم 

واإيتت�تتشتتالتته  اأختتتترى،  متتترة  لتتالإجنتتلتتيتتز  ال�شيف 

للقبائل  الإجنليز  وهزمية   ، ال�شاأن  ل�شاحب 

وقيام  وختتورفتتكتتان،  اخليمة  راأ�تتس  يف  العربية 

املعاهدات وبدايات التنقيب عن النفط “ 

وتوجهت يف مقاربتها النقدية بعد امل�شمون 

اإىل حتليل عنا�شر الق�س ودللته ومرموزاته 

اللغة   ( بتتاأن  وراأت  الروائي  بال�شرد  فاأ�شادت 

تخلو  ل  كانت  واإن   ، متدفقة  �شل�شلة  جميلة 

وال�شتفا�شة،  واحل�شو  التكرارات  بع�س  من 

القراءة  متابعة  على  يحر�س  موجود  الت�شويق 

واجلغرافية  التاريخية  املعلومات  كتترة  رغتتم 

دقيق  �شف  الرواية  ويف  وال�شياحية  والنف�شية 

كان   ، هناك  متتوجتتود  بتتاأنتتك  ي�شعرك  و�شامل 

ل�شياغتها ب�شكل اأدبي �شل�س ، تخفيف جفوتها 

على القارئ ، الرواية براأيي بعد اإ�شافة بع�س 

التعديالت هي جاهزة للتحويل اإىل عمل درامي 

�شينمائي اأو تاريخي (.

ا�شتخدام  لعدم  النمر  فتحية  وا�شتغربت 

الروائي عبدالعزيز املحمود املونولوج باعتباره 

الذاتي  التت�تتشتتراع  لإبتتتراز  مهمة  ف�شحة  يقدم 

واملو�شوعي.

وعن الزمكانية قالت :

يف تتتوظتتيتتف التتو�تتشتتف لتتالأمتتاكتتن  “ جنتتح 
والأطباع واملالمح ، للكثري من ال�شخو�س، رغم 

ول  راأيتتي  يف  البطولة  كانت   ، ال�شخو�س  كرة 

لواحدة منها ؟ “

النهاية  تكون  اأن  النمر  الروائية  ومتنت 

وميتتالأ  اأ�شئلته  التتقتتارئ  يتتطتترح  لكي  مفتوحة 

واأنهت  الفارغة  والدوائر  البي�شاء  امل�شاحات 

غري  النقاط  بع�س  عتتن  باحلديث  مقاربتها 

املقنعة يف الروائية فقالت :

غري املقنعة تتمثل  النقاط  بع�س  “ هناك 

للبا�شا  ال�شيف  بتتاإعتتطتتاء  الإجنتتلتتيتتز  متتربر  يف 

البا�شا  اإن   : الوهابيني ، حني قال لوخ  ملحاربة 

خيب ظن الإجنليز ؟

ويتتحتتارب  غتتر�تتشتتهتتم،  كتتتان يحقق  اأ�تتشتتاًل 

الوهابيني ، من غري اإغراء اأو هدية اتباع ب�شر 

وم�شاعدته  الإجنتتلتتيتتزي،  ل�شابط  ارحتتمتتة  بتتن 

 ، اأ�شرته  اأفتتراد  اأحد  وكاأنه   ، ب�شكل غري مربر 

ملاذا فعل ذلك ، واأعان اأعداء بالده واأهله ، من 

واثق من  نف�شه غري  ، هو  املال  اأجل حفنة من 

ح�شوله.

يتتكتتون من  اأن  يتتفتترت�تتس  عتتفتتيتت�تتشتتان  بتتتن 

ال�شخ�شيات الهامة، ولكن ميتته جاءت ب�شكل 

عابر ومن غري الوقوف عليها. ارحمة كان يكر 

ويرتك  يتغري  اأن  يفرت�س  كان  املتتوت  ذكر  من 

القر�شنة وال�شطو بع�س اأفعال الفهلوة ؟

ارحمة يظهر ب�شكل غرائبي ، يف اأي مكان 

ي�شاء ، وي�شارك يف اأي خالف ، ويف ملح الب�شر 

، وكاأنه عفريت”.

مع  معمق  حتتوار  دار  الأم�شية  نهاية  ويف 

جتتمتتهتتور احلتت�تتشتتور التتتتذي متتتالأ التتقتتاعتتة حتتول 

ا�شتفادة الروائي من التاريخ وحول تغييب دور 

املراأة اخلليجية يف الن�شال �شد امل�شتعمر وحول 

كما   ، عام  ب�شكل  الرواية  من  الأعلى  الهدف 

الأ�شتاذ  من  تقدير  �شهادة  املحا�شرة  ت�شلمت 

حممد جمعة اآل �شامل با�شم فرع الحتاد. 

باحتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت بر�أ�س �خليمة 

)�لرو�ئية �لإمار�تية فتحية �لنمر تتقّرى مفا�شل رو�ية �لقر�شان(
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اخليمة  راأ�تتس  اأكادميية  اأقامت 

الأكادميية  م�شرح  يف  نوعيًا  احتفاًل 

وياأتي ذلك يف اإطار تعزيز الأن�شطة 

التتال�تتشتتفتتيتتة متتتن ختتتتالل متت�تتشتتروع 

يعمل  التتذي  اخليمة  راأ�تتس  اأكادميية 

عليه اجلهازين الإداري و التدري�شي 

حتتتت عتتنتتوان )اأطتتتفتتتال متتبتتدعتتون( 

الر�شيدة  القيادة  روؤية  يج�شد  الذي 

املتحدة  العربية  الإمتتتارات  دولتتة  يف 

حول اإثراء اللغة العربية الف�شحى و 

الهتمام بها.

وا�شرتاتيجية  روؤيتتة  يج�شد  ومبا 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 

القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 

با�شتمرار  يدعو  الذي  اخليمة  راأ�س 

ويحر�س  الأم  باللغة  الهتمام  اإىل 

على النهو�س بالتعلم و التعليم.

متتتن هتتتذه املتتنتتطتتلتتقتتات اأطتتلتتقتتت 

– ق�شم  راأ�تتتتس اخلتتيتتمتتة  اأكتتادميتتيتتة 

م�شروعها يف جمموعة  العربية  اللغة 

البتدائية  املرحلة  تخ�س  م�شابقات 

وتتت�تتشتتمتتل اخلتتتتط والإلتتتتقتتتتاء وكتتتتتابتتة 

الق�شة.

ومن اأهم اأهداف هذا امل�شروع:

للريادة. ال�شعي   -  1
2 - الهتمام بتطوير التعليم على م�شتوى 

الأهداف و الو�شائل والأ�شاليب.

الال�شفية  الأن�شطة  على  الرتكيز   -  3
الهادفة، وربط الأخالق بالعمل.

املتعرين. وت�شجيع  املوهوبني،  رعاية   -  4
الق�شائد. بتلحني  املناهج  اإثراء   -  5

وكتابة  واإبداع،  فن  فهو  اأهمية اخلط   -  6
الق�شة خلق لروح قيادية وتعبري عن الراأي، و 

اإلقاء ال�شعر يعزز الثقة بالنف�س.

ويتت�تتشتترف عتتلتتى املتتت�تتتشتتتروع املتتتدر�تتتشتتتون و 

القباين-  اإبراهيم  الأ�شتاذ  وهتتم  املدر�شات 

و  �شاهني  د.نعمة  املعلمات  و  الق�شم-  رئي�س 

�شلوى الرجب و اأمرية عبدالرحمن و هدى اأبو 

ال�شباب.

الوطني  الن�شيد  بتتعتتزف  الحتتتتتفتتال  بتتتداأ 

جمل�س  عن  الأ�شقر  يو�شف  الأ�شتاذ  وبح�شور 

من  املوؤلفة  التحكيم  جلنة  و  املدر�شة  اإدارة 

الدكتور هيثم يحيى اخلواجة و املوجه الرتبوي 

الأ�شتاذ زيدان عز الدين و اجلهازين الإداري 

و  الطالب  من  كبرية  وجمموعة  التدري�شي  و 

الطالبات.

والطالبات  الطالب  من  فريق  اأن�شد  ثم 

�شليمان  ال�شاعر  تاأليف  متتن  الطفولة  ن�شيد 

العي�شى و اأحلان الأ�شتاذ مهند اخلواجة.

والطالبات  الطالب  من  جمموعة  واألقى 

ق�شائد �شعرية مت حتكيم الإلقاء فيها.

و األقى الدكتور هيثم يحيى اخلواجة كلمة 

و  التعلم  يف  الق�شة  اأهمية  عتتن  فيها  حتتتدث 

و احلياة وحث الطالب على الهتمام  التعليم 

الطالبة  فازت  الفائزين حيث  اأعلن عن  و  بها 

و  الأوىل  بتتاملتترتتتبتتة  الطنيجي  عي�شى  متتيتتثتتاء 

الطالبة  و  الثانية  باملرتبة  عادل  �شهد  الطالبة 

لرا �شمري باملرتبة الثالثة.

عنها  اأعلن  فقد  ال�شعر  اإلقاء  جائزة  اأمتتا 

املتتوجتته التترتبتتوي الأ�تتشتتتتتاذ عتتز التتديتتن زيتتدان 

حيث األقى كلمة توجيهية حول اأهمية مثل هذه 

الأن�شطة وقد فاز اأيهم اجلراح باملرتبة الأوىل 

وحمدان �شقر العلكيم باملرتبة الثانية و ميثاء 

عي�شى باملرتبة الثالثة.

وفاز بجائزة اخلط كل من اأريام ال�شويدي 

دايل  اآمتتنتتة  )الثانية(  �شمري  ولنتتا  )الأوىل( 

)الثالثة( ميثاء عي�شى )الثالثة(.

و اأكد الأ�شتاذ اإبراهيم القباين رئي�س ق�شم 

اللغة العربية على �شرورة تطوير هذه الأن�شطة 

و�شكر املدر�شني واملدر�شات على جهودهم.

جلنة  الأ�شقر  يو�شف  الأ�شتاذ  �شكر  كما 

التحكيم و اجلهازين الإداري والتدري�شي على 

اجلهود املبذولة لإجناح احلفل بعد ذلك جتول 

اإبداع  على  اأثنوا  و  اخلط  معر�س  يف  احل�شور 

وابتكار الطالب.

مدر�شة �أكادميية ر�أ�س �خليمة تقيم ن�شاطًا ل�شفيًا نوعيًا
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تعاىل  اهلل  رحتتمتتة  اإىل  انتتتتتقتتل 

اخليمة،  بتتراأ�تتس  املتتا�تتشتتي  ال�شهر 

التدمري،  جتتالل  اأحتتمتتد  التتدكتتتتتور 

اأول دائرة لالإعالم  وموؤ�ش�س  مدير 

التتتتتدمتتري  �تتشتتغتتل  و   . الإمتتتتتتارة  يف 

اخليمة،  راأ�تتتس  يف  خمتلفة  متتواقتتع 

وترك ب�شمات وا�شحة يف احلقول 

يف  والرتاثية  والثقافية  الإعالمية 

من�شب  بينها  متتن  تتتوىل  الإمتتتتارة، 

يف  الأمتتتريي  التتديتتوان  يف  م�شت�شار 

توىل  كما  �تتشتتابتتقتتًا،  اخليمة  راأ�تتتس 

التتدرا�تتشتتات  متتركتتز  متتديتتر  من�شب 

قدمه  متتا  اإىل  اإ�تتشتتافتتة  والتتوثتتائتتق 

املحلي  التتتتتاريتتخ  درا�تتشتتات يف  متتن 

واخلليجي .

و�تتتتشتتتتدر لتتتلتتتراحتتتل متتتوؤلتتتفتتتات 

بعنوان  كتاب  �شمنها  من  خمتلفة، 

الثالث . . درا�شة  العربية  “اجلزر 
تناول فيه ق�شية اجلزر  وثائقية”، 

الإماراتية املحتلة، وترجم اإىل الإجنليزية، 

من  يتكون  التتذي  هرمز”،  “مملكة  وكتاب 

جزءين .

يف  لتتالإعتتالم  مكتبًا  التتتتتدمتتري  اأ�تتشتت�تتس 

املغفور  من  طلب  على  بناء  اخليمة،  راأ�تتس 

بن  �شقر  ال�شيخ  تتتعتتاىل،  اهلل،  بتتتتاإذن  لتته 

اأ�شدر  الذي  اهلل،  رحمه  القا�شمي،  حممد 

 1969 عتتام  من  الأول  دي�شمرب/كانون  يف 

لالإعالم  مكتب  باإن�شاء  اأمتترييتتًا  مر�شومًا 

العزيز  عبد  ال�شيخ  برئا�شة  الإمتتتتارة،  يف 

وتكليف  اهلل،  رحمه  القا�شمي،  حميد  بن 

التدمري مبن�شب مدير عام املكتب.

اخليمة،  راأ�تتس  يف  ن�شاطاته  باكورة  يف 

اأ�ش�س الفقيد جملة “اأخبار راأ�س اخليمة”، 

الثاين عام ،1969 رغم  1 يناير/كانون  يف 

واجهت  التي  وال�شعوبات  الإمكانات  �شح 

عملية  يف  �شواء  الوليد،  ال�شحفي  امل�شروع 

مهنية  متطلبات  متتن  غريها  اأم  الطباعة 

اإىل  املجلة  وا�شطرت   . ومو�شوعية  ومادية 

طباعة ن�شخها يف املطبعة الوطنية يف دبي.

املجلة  اإ�تتشتتدار  توقف   1970 عتتام  ويف 

بعنوان  اإختتبتتاريتتة  ن�شرة  لت�شدر  متتوؤقتتتتتًا، 

راأ�س اخليمة”،  لإمارة  الإخبارية  “الن�شرة 
ب�شورة  عامني  ملدة  ال�شدور  وا�شلت  التي 

ن�شف �شهرية، واأحيانًا اأقل من ذلك .

راأ�تتس  جملة  عتتتاودت   1974 عتتام  ويف 

التدمري  خاللها  كتتان  التت�تتشتتدور،  اخليمة 

رئي�س حترير املجلة، التي ا�شتقطبت بع�س 

ال�شخ�شيات وعددًا من ال�شباب، وهم على 

مقاعد الدرا�شة، ممن برزوا لحقًا يف حقل 

 . د  منهم  والدرا�شات  املتخ�ش�شة،  الأدب 

علي فار�س وحممد املزكي وجنيب ال�شام�شي 

وعلي حممد را�شد، وبع�س الأقالم الن�شائية 

باأ�شماء م�شتعارة.

عام  اإىل  ال�شدور  يف  املجلة  وا�شتمرت 

التتتتتدمتتري   الفقيد  عتتمتتل  وبتتعتتدهتتا   1985،

 . والوثائق  الدرا�شات  ملركز  موؤ�ش�شًا  مديرًا 

ومتثلت القفزة النوعية يف احلقل الإعالمي 

اخليمة،  راأ�تتس  اإذاعتتتة  باإن�شاء  الإمتتتارة  يف 

بتتارزًا يف  دورًا  التدمري  لعب  التي 

تاأ�شي�شها وتطويرها .

متتن جتتانتتب اآختتتر، نعى احتتتاد 

كّتاب واأدبتتاء الإمتتارات يف بيان له 

الفقيد، وجاء يف البيان اأن الحتاد 

ختت�تتشتتر بتترحتتيتتل التتتتتدمتتري بتتاحتتثتتًا 

م�شرية  رافق  بارزًا  وموؤرخًا عربيًا 

مرحلة  منذ  الإمتتاراتتتيتتة  النه�شة 

التتتتتاأ�تتشتتيتت�تتس، وكتتتان �تتشتتاهتتدًا على 

عا�شتها  التي  التتكتتربى  التحولت 

املنطقة، وعن�شرًا فاعاًل يف حركة 

املنهجي  العلمي  والتاأريخ  التوثيق 

املنظم .

الحتتتاد  اإن  البيان:  يف  وجتتاء 

يعزي ذوي الراحل الكبري، ويدعو 

لهم بال�شرب وال�شلوان، كما يعزي 

الذين  الإمتتتارات  ومبدعي  مثقفي 

كتتتان التتتراحتتتل فتتتتتردًا اأ�تتشتتيتتاًل يف 

�شيا�شة  من  وانطالقًا  اأ�شرتهم، 

فاإنه  التتثتتقتتايف  التت�تتشتتاأن  متابعة  يف  الحتتتتاد 

خالل  من  الراحل  تكرمي  على  عزمه  يوؤكد 

تبنيه مل�شروع ي�شتهدف جمع تراثه الفكري 

والعلمي، وو�شعه بني اأيدي املهتمني، وذلك 

تتعلق  اأهمية ل  الرتاث من  يراه يف هذا  ملا 

ب�شخ�س الراحل فقط، بل بالرتاث الوطني 

الإماراتي عمومًا .

جمل�س  رئتتيتت�تتس  التت�تتشتتايتتغ  حبيب  وقتتتال 

التتذي  اجلتتهتتد  نتتقتتدر  نحن  الحتتتتاد:  اإدارة 

اهلل،  رحمه  التدمري،  اأحمد  الدكتور  بذله 

واخلليجي،  الإمتتاراتتتي  التاريخ  خدمة  يف 

وذلك من خالل الإ�شهام يف تاأ�شي�س مركز 

الدرا�شات والوثائق يف راأ�س اخليمة، ثم من 

كان  حيث  اأي�شًا،  ال�شخ�شي  جهده  ختتالل 

الكثري  على  و�شاهدًا  ومتابعًا  ال�شلة  قريب 

من الأحداث املهمة التي مرت بها املنطقة .

العربي  املثقف  اأمنتتوذج  كان  واأ�تتشتتاف: 

الذي ارتبط باملكان، واأح�س به، وتفاعل معه 

هذه  وجتربته   . و�شلوكيًا  وفكريًا  وجدانيًا 

رحيل �لدكتور �أحمد جالل �لتدمري
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      ترحب هيئة التحرير يف جملة بلدية راأ�ض اخليمة مب�ساهمات املوظفني واملوظفات يف 

�سواء  املجلة  يف  لن�سرها  واالحتادية  املحلية  احلكومية  والدوائر  اخليمة  راأ�ض  بلدية  دائرة 

اأكانت مقاالت اأم بحوث اأم درا�سات اأم حتقيقات اأم حوارات �سمن ال�سروط االآتيه :

a اأن يكون املقال خا�صاً باملجلة ومل ي�صبق ن�صره يف اأية مطبوعة اأخرى.

- اأن تعالج املقالة مو�صوعاً جديداً له عالقة باأهداف املجلة ومنهجها وا�صرتاتيجيتها.

- اأن تكون اللغة العربية الف�صحى هي املعتمدة يف معاجلة املو�صوع.

بال�صور  اإغنائه  مع  على قر�س مرن  الدرا�صة..( مطبوعاً   - )املقال  الن�س  ير�صل  اأن   -

الالزمة عند ال�صرورة.

دعوة

ب�شرى
بلدية  جملة  باأن  الكرام  جملتها  لقراء  اخليمة  راأ�ض  بلدية  دائرة  تعلن 

راأ�ض اخليمة ميكن قراءتها على املوقع التايل :

  http://rakmunicipality.rak.ae/magazine.php

ال�شحة  اإدارة  ن�شاط  متتتحتتور 

خالل  اخليمة  راأ�تتس  ببلدية  العامة 

الفرتة املذكورة بالن�شاطات الآتية:

جولة   )213( ب  القيام   -  1
تفتي�شية مت خاللها تفتي�س )1284( 

حمتتاًل جتتتاريتتًا ومتت�تتشتتادرة واإعتتتدام 

)81( كيلو جرامًا من املواد الغذائية 

لتتتعتتتدم �تتشتتالحتتيتتتتتهتتا لتتال�تتشتتتتتهتتالك 

الآدمي.

حماًل   )186( �شبط  مت   -  2  

خمالفًا للقوانني وال�شروط ال�شحية 

واتخذت بحقهم الإجراءات الآتية:

 - حترير )55( اإنذارًا.

تتتتعتتتهتتتدًا.                             )37( حتتتتريتتتر   -  

. حمالت   )3( – اإغالق 

مببالغ  حمتتاًل   )52( تغرمي   -  

كان جمموعها )28625 درهمًا)

بطاقة   )942( اإ�شدار  مت   -  3
�شحية لعمال املحالت التجارية بعد 

خلوهم  من  والتاأكد  عليهم  الك�شف 

من الأمرا�س املعدية.

�شهادة   )53( اإ�شدار  مت   -  4
�تتشتتالحتتيتتة تتت�تتشتتديتتر متتتتواد غتتذائتتيتتة 

املواد  هذه  �شالحية  من  التاأكد  بعد 

لال�شتهالك الآدمي.

�شهادات   )9( اإ�شدار  مت   -  5
خلو من احل�شرات و القوار�س.

 )21( عتتلتتى  الك�شف  مت   -  6
 )6( على  وكذلك  جتتديتتدة،  رخ�شة 

على  وكذلك  مكانها  نقل  مت  رخ�شة 

، كما  الأ�شلية  للرخ�شة  )3( فروع  

لت)2(  التجاري  الن�شاط  تعديل  مت 

غري  رخ�شة  ووجدت)33(  رخ�س 

مطابقة لل�شروط ال�شحية. 

وبتتعتتد  قتتبتتل  التتكتت�تتشتتف  مت   -  7
الذبح على )995( راأ�شًا من املا�شية 

من  للتاأكد  وذلتتك  البلدية  م�شلخ  يف 

الآدمي و مت  �شالحيتها لال�شتهالك 

اإعدام )-( منها و)28( كبدة وذبح 

 ( �شوكة  مق�شب  يف  راأ�تتشتتًا   )586(

1827  ( ويف مق�شب الفلية �شباحًا 
ويف الفرتة امل�شائية )1143( .

على  التتكتت�تتشتتف  مت  كتتمتتا   -  8
قادمة  املا�شية  من  راأ�شًا   )11821(

عرب منافذ الإمارة الربية و البحرية 

راأ�شًا عرب  و اجلوية منها )11821( 

الرقم  و  التتربي  التتتدارة  راأ�تتس  منفذ 

)-( راأ�تتتشتتتًا عتتترب متتيتتنتتاء اجلتتتري و 

راأ�تتس اخليمة  راأ�تتس عرب ميناء   )-(

البحري ، وقد مت حجز  راأ�شًا واحدًا 

من  للتاأكد  البيطري  باحلجر  منها 

الأمتتترا�تتتس  متتن  وختتلتتوهتتا  �شالمتها 

على  التتكتت�تتشتتف  كتتمتتا مت  التتوبتتائتتيتتة، 

)6754كلغ( عرب مطار راأ�س اخليمة 

الدويل.

ملكافحة  بحملة  القيام  مت   -  9
اجلتتدول  �شمن  الطائرة  احل�شرات 

الإمتتارة  مناطق  جميع  لتغطية  املعد 

مرة كل اأ�شبوع .

من ن�شاطات �إد�رة �ل�شحة �لعامة بد�ئرة �لبلدية خالل �شهر نوفمرب لعام 2012م

توؤكد اأن الإمتتارات بيت لكل العرب . لذلك 

جاء اأملنا لرحيل هذا الرجل حقيقيًا، ونابعًا 

من تقديرنا ل�شخ�شه، ثم من اإح�شا�شنا باأنه 

وثقافتها،  الإمتتارات،  تاريخ  كان جتتزءًا من 

ون�شيجها الجتماعي .

اإدارة  جمل�س  ع�شو  الع�شم  اأحمد  وقال 

فتترع  يف  الإداريتتتتتة  الهيئة  رئتتيتت�تتس  الحتتتتتاد 

اأملنا كبري برحيل د  الحتاد براأ�س اخليمة: 

. اأحمد التدمري، فالرجل مل ياأل جهدًا يف 

م�شاندة الحتاد ودعمه، وكان مواظبًا على 

واآختتر  اخليمة،  راأ�تتس  يف  فعالياتنا  ح�شور 

ح�شور له كان يف احتفالية اأقمناها موؤخرًا 

والأربعني،  احلادي  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 

الإمارات  مل�شرية  �شائقًا  عر�شًا  فيها  وقدم 

منذ حلظات تاأ�شي�شها الأوىل .

ومن اأهم تاإ�شداراته :

- اإي�شاح املعامل يف تاريخ القوا�شم

اخلليج  يف  الثالث  الإماراتية  اجلزر   -

العربي

- مدارات يف حركة الزمن العربي

- فل�شفة الأخالق
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لتنمية  اخلتتيتتمتتة  راأ�تتتتس  هيئة  اأعتتلتتنتتت 

اإىل  التتتزوار  عتتدد  جمموع  عتتن  ال�شياحة، 

 ،2012 يناير حتى نوفمرب  الإمارة ما بني 

اإذ بينت ال�شجالت اأن العدد قد و�شل اإىل 

الإمارة  تكون  وبذلك  زائرًا،   1.001.495
لعام  املقرر  الزائرين  عدد  ا�شتقبلت  قد 

من  �شهر  فبل  زائتتر  مليون  وهتتو   ،2012
اإىل  الإيتترادات  ارتفعت  كما  العام،  نهاية 

582.7 مليون درهم )144 مليون دولر(. 
وقدم زوار راأ�س اخليمة لالإمارة يف 2012 

هي  عتتتدة،  دول  متتن  نتتوفتتمتترب  �شهر  حتتتتتى 

واأكرانيا  وايطاليا  املتحدة  واململكة  رو�شيا 

اأملانيا،  راأ�شها  وعلى  الت�شيك،  وجمهورية 

حيث بلغ عدد زوارها ما يقارب 283.733 

اإمتتارات  بقية  من  القادمون  يليها  زائتترًا، 

اأما  زائتتترًا،   267.616 يقارب  مبا  الدولة 

رو�شيا فقد بلغ عدد زوارها لراأ�س اخليمة 

نحو 136.430 زائرًا.

يذكر  عمومًا،  الفنادق،  اإ�شغال  وحول 

راأ�تتتس  فتتتنتتتادق  اأداء  اأن 

تت�شمن  التتتتتي  اخلتتيتتمتتة، 

متتنتتتتتجتتعتتات التت�تتشتتاطتتئ 

وفتتتنتتتادق املتتتديتتتنتتتة، كتتان 

يناير  متتن  للغاية  جتتيتتدًا 

 ،2012 نتتوفتتمتترب  حتتتتتى 

حيث اأظهر منوًا كبريًا يف 

احليوية  املجالت  جميع 

بالن�شبة   2.19 اإىل  و�شل 

كما  ال�شاطئ،  ملنتجعات 

اإ�شغال  معدلت  ا�شتقرت 

فنادق املدينة كما يف عام 

.2011
اإيتتترادات الغرف  اأمتتا 

فقد  املتوافرة  الفندقية 

بن�شبة  حت�شنًا  اأظتتهتترت 

22.41 ملنتجعات ال�شاطئ 
املدينة،  لفنادق  و6.78 

وبالنتيجة، فاإن اإجمايل الإيرادات قد زاد 

ما  تقريبًا،  درهم  مليون   582.7 نحو  اإىل 

يوازي )144 مليون دولر(، بزيادة ن�شبتها 

.2011 بعام  مقارنة   45.7
مدير  قال  الأرقتتام،  هذه  على  وتعليقًا 

ال�شياحة  لتنمية  اخليمة  راأ�تتس  هيئة  عام 

مايو  يف  الهيئة  »تاأ�ش�شت  لوي�س  فيكتور 

2011، ولل�شنه الثانية على التوايل نتجاوز 
اأعيننا،  ن�شب  و�شعناها  التي  الأهتتداف 

ففي نهاية 2011 ا�شتقبلنا 835.200 زائر 

له  التخطيط  مت  التتذي  العدد  متجاوزين 

اإمارة  اإىل  زائر   800.000 ا�شت�شافة  وهو 

مليون  ن�شتقبل  نحن  وهتتا  اخليمة،  راأ�تتس 

املتتحتتددة وهي  املتتدة  متتن  �شهر  قبل  زائتتر 

حتقيق  من  متكنا  وقد   .2012 عام  نهاية 

م�شرتك  لتتتتتعتتاون  كنتيجة  التتنتتتتتائتتج  هتتتذه 

ال�شياحة  جمتتال  يف  �شركائنا  متتع  وبتتنتتاء 

وخارجها،  اخليمة  راأ�تتس  داختتل  وال�شفر 

على  اخليمة  لراأ�س  حت�شب  �شهادة  وهتتي 

كجهة  املتميزة  وجاذبيتها  للنمو  قابليتها 

وال�شتثمارات  ال�شياح  ت�شتقطب  �شياحية 

ال�شياحية«.

راأ�تتس  هيئة  تاأ�شي�س  منذ  اأنتتته  يتتذكتتر 

 ،2011 مايو  يف  ال�شياحة  لتنمية  اخليمة 

ال�شمو  �تتشتتاحتتب  وتتتوجتتيتتهتتات  روؤى  عتتِقتتب 

ع�شو  القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 

املجل�س الأعلى لالحتاد، حاكم اإمارة راأ�س 

الإمتتارة  تعريف  الهيئة  اأعتتتادت  اخليمة، 

الوجهة  منها  لتجعل  واملتطورة  الناه�شة 

تناف�س  بتتاأ�تتشتتعتتار  التتفتتاختترة،  ال�شياحية 

فيها  تتوافر  حيث  الأوروبتتتيتتتة،  الأ�تتشتتواق 

�شبل الرتفية واملغامرة واملناظر الطبيعية 

املعتدل  واملناخ  الغني  والتترتاث  املتنوعة، 

وكذلك الفنادق واملنتجعات ذات العالمات 

احلملة  اإىل  وبالإ�شافة  العاملية.  التجارية 

تنفيذ  جتترى  التتتتتي  الن�شطة  الت�شويقية 

العربية  الإمتتتارات  دولتتة  داختتل  برناجمها 

جمل�س  ودول  املتتتتتحتتدة 

فقد  اخلليجي،  التعاون 

اأ�شواق  على  الرتكيز  مت 

اأوروبية حمددة واإيالئها 

اهتمامًا خا�شًا، ونظمت 

رحتتتالت جتتويتتة متتوؤجتترة 

اإىل  متتبتتا�تتشتترة  اأطتتلتتقتتت 

راأ�تتتتس اخلتتيتتمتتة، كتتمتتا مت 

ا�تتتشتتتتتتتحتتتداث حتتمتتالت 

تتت�تتشتتويتتقتتيتتة وتتترويتتجتتيتتة 

لوي�س  وي�شيف  خمتلفة. 

اأهدافنا  »حددنا  معلقًا 

راأ�تتس  هيئة  اإن�شاء  منذ 

اخلتتتتيتتتتمتتتتة لتتلتت�تتشتتيتتاحتتة 

وهتتي   2011 متتايتتو  فتتتى 

مليون   1.2 اإ�شت�شافة 

زائر بحلول عام 2013

قبل �شهر من نهاية �لعام ر�أ�س �خليمة حتقق هدف  2012 

با�شتقبال مليون ز�ئر للمرة �لأوىل
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العنا�صر: 

للآخر. الزوجني  من  كل  اختيار   .1
. الآخر  على  الزوجني  كل  حق   .2

. الآباء  على  الأبناء  حقوق   .3

. الأبناء  على  الآباء  حقوق   .4
على  بع�ضهم  خوات 

َ
والأ الإخوة  حقوق   .5

بع�ض .

الدنيا  عز  اإىل  اأبناَءهم  يدفعون  اآباء   .6
و�ضعادة الآخرة ((.

. م�ضلمات  مهات 
ُ
لأ خالدة  مواقف   .7

يد  يف  مانة 
َ
اأ �ضرة 

ُ
)الأ حذركم  خذوا   .8

مة فلتحذر اإهمالها(.
ُ
الأ

العن�صر االول

اختيار كل من الزوجني االآخر

�ضرع اهلل الزواج لبقاء النوع الإن�ضاين ما 

�ضاء له البقاء .

ُكُم  َربَّ ُقوْا  اتَّ ا�ُض  يَُّها النَّ
َ
اأ َيا  قال تعاىل : { 

ِمْنَها  َوَخ��َل��َق  َواِح���َدٍة  ْف�ٍض  نَّ ن  مِّ َخَلَقُكم  ��ِذي  الَّ

ول 
َ
)اأ َوِن�َضاًء   َكِثرًيا  ِرَجاًل  ِمْنُهَما  َوَبثَّ  َزْوَجَها 

الن�ضاء (. 

ر�ضد اهلل النا�ض يف حمكم كتابه اإىل 
َ
وقد اأ

اأن للحياة الزوجية ثلثة اأركان :

وهذا   . النف�ضي  ال�ضكون  الأول:  الركن 

الركن خا�ض بالزوجني . 

التي  املحبة  اأي   . امل��ودة   : الثاين  والركن 

وهو   . وال��ت��ع��اون   ، التعامل  يف  ث��ره��ا 
َ
اأ يظهر 

�ضرة كل منهما .
ُ
م�ضرتك بني الزوجني ، واأ

تكمل  ل  التي  الرحمة   : الثالث  وال��رك��ن 

ب����وة 
ُ
والأ  . الأم���وم���ة  ب��ع��واط��ف  اإل  ل��لإن�����ض��ان 

.ورحمتهما لأولدهما . 

�ضعادة  مدار  عيها  الثلثة  الأرك��ان  وهذه 

�ضعادة  عليها  يرتتب  التي  الزوجية  احل��ي��اة 

الإن�ضانية ..لذلك: 

ْن  َلُكم مِّ َخَلَق  ْن 
َ
اأ اآَياِتِه  قال تعاىل: {َوِمْن 

َبْيَنُكم  َوَجَعَل  اإَِلْيَها  َت�ْضُكُنوا  لِّ ْزَواًج��ا 
َ
اأ نُف�ِضُكْم 

َ
اأ

ُروَن   َيَتَفكَّ
ٍ
َقْوم ًة َوَرْحَمًة ، اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت لِّ َودَّ مَّ

}  ) الروم: 21(

) بت�ضرف من   » نداء للجن�ض اللطيف « 

لر�ضيد ر�ضا : �ض 16 ( 

وخلطورة الزواج ، وخطورة اآثاره يف نظر 

ن 
َ
ة اإىل اأ

َ
الإ�ضلم . اأر�ضد كًل من الرجل واملراأ

يح�ضن كلهما اختيار �ضريكه.

اختيار الرجل زوجته:

ة �ضاحلة 
َ
1 - فعلى الرجل اأن يختار امراأ

بنائها 
َ
ن زوجها ، واأ

َ
تقف عند حدود اهلل يف �ضاأ

، وغريهما .

مدى اهتمام 

�سرة 
ُ
الإ�سالم بالأ

من كتاب �صل�صلة الدين واحلياة

اإ�صدار وزارة ال�ص�ؤون االإ�صالمية واالأوقاف

اجلزء االأول 

1 - 2
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��اُت َق��اِن��َت��اٌت  ��احِلَ ق��ال ت��ع��اىل : { َف��ال�����ضَّ

الن�ضاء:   ( .{ 
ُ
ا َحِفَظ اهلل ِبَ ِلْلَغْيب  َحاِفَظاٌت 

)34
بي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي 

َ
وعن اأ

ربع 
َ
ة لأ

َ
�ضلى اهلل عليه و�ضلم قال : ) تنكح املراأ

: ملالها ، وجمالها ، وح�ضبها ، ودينها . فاظفر 

ال�ضيخان  رواه  ي��داك((  تربت  الدين  ب��ذات 

)الفتح الرباين : ج 11 �ض 144 (

ن ر�ضول 
َ
وعن عبداهلل بن عمرو مرفوعًا اأ

: ) ل تزوجوا  اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال 

ن يرديهن. 
َ
اأ الن�ضاء حل�ضنهن فع�ضى ح�ضنهن 

ن 
َ
اأ موالهن 

َ
اأ فع�ضى   . موالهن 

َ
لأ تزوجوهن  ول 

مة 
َ
تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين . ولأ

ماجه  اب��ن  رواه   ) ف�ضل 
َ
اأ دي��ن  ذات  ���ض��وداء 

والبيهقى ) الفتح الرباين : ج 16 �ض 144( .

نها الطاعة والعفة، 
ْ
ن تكون من �ضاأ

َ
2 - واأ

اهلل  ر�ضول  �ضئل  فقد   . ال��زوج  حلق  والرعاية 

ي الن�ضاء خري ؟ قال: 
َ
�ضلى اهلل عليه و�ضلم : اأ

مر ، ول 
َ
) الذي ت�ضره اإذا نظر ، وتطيعه اإِذا اأ

تخالفه فيما يكره يف نف�ضها وماله (.

هريرة  ب��ي 
َ
اأ عن  واحلاكم  الن�ضائي  رواه 

�ض   : ال�ضابق  امل�ضدر   ( احل��اك��م  و�ضححه 

 )145
و نفقتها.

َ
اأ  ، ل ي�ضق عليه �ضداقها 

َ
واأ  - 3

ن 
َ
،اأ عنهما  اهلل  ر�ضي  عبا�ض  اب��ن  فعن 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: ) خري الن�ضاء 

رواه   ) مهورًا  رخ�ضهن 
َ
واأ  ، وجوها  ح�ضنهن 

َ
اأ

ابن حبان و�ضححه . ) الإِحياء : ج 2 �ض 41 (

ة بحيث ترغبها نف�ضه 
َ
ن تكون املراأ

َ
4 - واأ

ويرجى دوام الع�ضرة معها: 

�ضلى  اهلل  ر�ضول  ن 
َ
اأ الرتمذي  روى  فقد 

وقع اهلل يف نف�ض 
ّ
اهلل عليه و�ضلم قال: ) اإذا اأ

ن 
َ
حرى اأ

َ
ة فلينظر اإِليها فاإنه اأ

َ
حدكم من امراأ

َ
اأ

ي تدوم ع�ضرتهما « ( رواه ابن 
َ
يوؤدم بينهما » اأ

ماجه وح�ضنه الرتمذي .

) الإحياء : ج 2 �ض 40(

طيبة  اجل�ضم  �ضليمة  ت��ك��ون  ن 
َ
واأ  -  5

الرائحة:

ن 
َ
اأ  ، عنه  اهلل  ر�ضي  مالك  بن  ن�ض 

َ
اأ فعن 

�ضليم  م 
َ
اأ ر�ضل 

َ
اأ و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي 

 « : )�ضمي عوار�ضها  فقال  تنظر اىل  جارية 

اإِىل  وانظري   » الفم  عر�ض  يف  التي  �ضنانها 
َ
اأ

عرقوبها » هو ما فوق العقب «( رواه الطرباين 

يف الكبري واحلاكم والبيهقى ) الفتح الرباين: 

ج 12 �ض 145 ( 

وعن جابر بن عبداهلل ر�ضي اهلل عنهما 

 : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  قال  قال: 

ن 
َ
اأ ا�ضتطاع  فاإِن   ، ة 

َ
املراأ حدكم 

َ
اأ اإِذا خطب   (

 .) فليفعل  نكاحها  اإىل  يدعوه  ما  منها  ينظر 

فكنت  �ضلمة  بني  من  جارية  فخطبت   : ق��ال 

ختبئ لها حتت الكرب ) بالتحريك بفتحتني: 
َ
اأ
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ما  بع�ض  منها  ي���ت 
َ
راأ حتى   ) النخل  ج��ري��د 

ب��و 
َ
اأ رواه   )) فتزوجتها  نكاحها  اإىل  دع��اين 

و�ضححه  وغريهم  واحلاكم  والبيهقى  داوود 

احلاكم .) الفتح الرباين : ج 16 �ض 153 (

 : بيئة متدينة �ضاحلة  ن تكون من 
َ
واأ  - 6

ن 
َ
بي �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه، اأ

َ
فعن اأ

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: )اإياكم 

وخ�ضراَء الدمن ) بك�ضر الدال امل�ضددة وفتح 

ق��ال:  ؟  ال��دم��ن  خ�ضراء  م��ا   : فقيل   ) امل��ي��م 

رواه   ) ال�ضوء  املنبت  يف  احل�ضناء  ة 
َ
امل���راأ  (

الدارقطني . ) الإِحياَء: ج �ض 42 (

اختيار املراأَة لزوجها 

 ، الفتاة  على  يفر�ض  ن 
َ
اأ ينهى  والإِ�ضلم 

ة ، رجل معني ، ولو كان الذي يفر�ضه 
َ
و املراأ

َ
اأ

و عمها .
َ
خوها اأ

َ
و اأ

َ
بوها اأ

َ
عليها اأ

يعرت�ضوا  ن 
َ
اأ لهم  لي�ض  ه��ل��ه��ا 

َ
اأ ن 

َ
اأ كما 

رغبتها يف رجل معني مادام كفوؤًا منا�ضبا .

ة يف اختيار زوجها ما 
َ
وي�ضهد حلرية املر اأ

روى عن ابن عبا�ض ر�ضي اهلل عنهما قال: قال 

حق 
َ
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم : ) الثيب اأ

بنف�ضها من وليها ، والبكر ت�ضتاأذن يف نف�ضها ، 

واإِذنها �ضماتها ( رواه اجلماعة اإِل:  البخاري 

وطار: ج 6 �ض 129 ( 
َ
) نيل الأ

ن 
َ
اأ ن�ضارية 

َ
الأ خ��دام  بنت  خن�ضاء  وع��ن 

تت 
َ
باها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك . فاأ

َ
اأ

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ، فرد نكاحها.

وطار: 
َ
خرجه اجلماعة اإِل م�ضلما ) نيل الأ

َ
اأ

ج 6 �ض 129( 

خربت 
َ
نها اأ

َ
وعن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها اأ

بي زوجني 
َ
ن فتاة دخلت عليها ، فقالت : اإن اأ

َ
اأ

نا كارهة.
َ
خيه لريفع بي خ�ضي�ضته و اأ

َ
ابن اأ

تي ر�ضول اهلل �ضلى 
َ
فقالت اإجل�ضي حتى ياأ

. فجاَء ر�ضول اهلل �ضلى اهلل  اهلل عليه و�ضلم 

بيها 
َ
اأ اإِىل  ر�ضل 

َ
فاأ  ، فاأخربته   ، و�ضلم  عليه 

مر اإليها . فقالت : يار�ضول 
َ
فدعاه ، فجعل الأ

ردت 
َ
اأ ولكن   ، ب��ي 

َ
اأ ما �ضنع  ج��زت 

َ
اأ قد   ، اهلل 

مر 
َ
الأ من  الآباء  اإىل  لي�ض  ن 

َ
الن�ضاَءاأ علم 

َ
اأ اأن 

 6 �ضيئ( رواه الن�ضائي . ) �ضنن الن�ضائي : ج 

�ض 87 (

ب��ي 
َ
وك��ان��ت ب��ري��رة ج��اري��ة م��ن ج���وارى اأ

كان  لو  لرت�ضاه  كانت  ما  عبدا  وزوجها  لهب 

م املوؤمنني 
َ
�ضفقت عليها عائ�ضة اأ

َ
مرها لها. فاأ

َ
اأ

�ضلى  اهلل  ر�ضول  فقال   . عتقتها 
َ
واأ فا�ضرتتها 

اهلل عليه و�ضلم : ) ملكت نف�ضك فاختاري ( 

ويبكي  وكان زوجها مي�ضي خلفها يرت�ضاها   .

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  باه. فقال 
ْ
تاأ وهي 

وبغ�ضها   ، لها  حبه  �ضدة  من  تعجبون  األ   (  :

بو ولدك. 
َ
له( ثم قال: اتقى اهلل فاإٍنه زوجك واأ

 . �ضافع  اأنا  اإمنا  ل،  فقال:  تامرين؟ 
َ
اأ فقالت: 

.)املب�ضوط  اليه  يل  حاجة  ل  اإذن   : فقالت 

لل�ضرخ�ضي : ج 5 �ض 99 ( 

: ك��ان زوج بريرة  اب��ن عبا�ض ق��ال   وع��ن 

اليه  نظر 
َ
اأ به  ين 

َ
ك��اأ �ضود، 

َ
اأ  ، مغيث   : له  يقال 

يف طرق املدينة يتبعها ويرت�ضاها ، واإِن دموع 

ل   : تقول  وه��ي   . حليته  على  لتتحاور  عينيه 

حاجة يل فيك . ) طبقات ابن �ضعد : ج 8 �ض 

)  260
ة 

َ
امل��راأ ر�ضا  ن 

َ
اأ وغ��ريه  هذا  من  وي�ضتفاد 

ما 
َ
م ثيبًا ، اأ

َ
البالغة لبد منه �ضواء كانت بكرًا اأ

م ل ؟ خلف 
َ
توىل العقد فهل ي�ضرتط الوىل اأ

بني العلماء يرجع اإليه يف كتب الفقه.

اختيار  اإىل  ير�ضد  ذل��ك  م��ع  والإ���ض��لم 

دعى 
َ
اأ الرجل ال�ضالح ليكون زوجا، فاإن ذلك 

كل  ح�ضول  و�ضهولة  واال�ضتقرار  ال�ضعادة  اإىل 

من الزوجني على حقه.

زوجته  بيد  خذ 
ْ
ياأ ال�ضالح  الزوج  ن 

َ
اأ كما 

على  ويحفظ  اهلل،  ير�ضى  م��ا  اإىل  وذري��ت��ه 

الأ�ضرة وحدتها وكرامتها وا�ضتقرارها.

ن النبي 
َ
بي هريرة ر�ضي اهلل عنه ، اأ

َ
فعن اأ

من  تاكم 
َ
اأ اإِذا   ( ق��ال:  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 

تر�ضون دينه واأمانته فزوجوه . اإِل تفعلوا تكن 

ر�ض وف�ضاد كبري (. رواه الرتمذي 
َ
فتنة يف الأ

بي حامت املزنى وح�ضنة ) الإِحياء: 
َ
من حديث اأ

ج 2 �ض 23 (

اأهل بيت من  اأتيا  ن بلًل و�ضهيبًا 
َ
اأ وروى 

العرب فخطبا اإليهم. فقيل لهما: من اأنتما ؟ 

نا بلل ، وهذا اأخي �ضهيب . كنا 
َ
فقال بلل: اأ

فاعتقنا  مملوكني  وكنا   . اهلل  فهدانا  �ضالني 

اهلل، وكنا عائلني فاأغنانا اهلل ، فاإن تزوجونا 

 . اهلل  ف�ضبحان  ت��ردون��ا  واإن   ، ف��احل��م��دهلل 

فقال �ضهيب  تزوجان واحلمدهلل.  بل  فقالوا: 

لبلل : لو ذكرت م�ضاهدنا و�ضوابقنا مع ر�ضول 

�ضكت فقد 
ُ
اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم . فقال: اأ

 2 ج   : الإِحياء   ( ال�ضدق (  نكحك 
َ
فاأ �ضدقت 

�ض 40 (.

العن�صر الثاين 

على  الزوجني  من  كل  حق�ق 

االآخر 

دلة من الكتاب: 
َ
الأ

قل اهلل تعاىل : { َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ 

َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة ، َواهلل َعِزيٌز  ِبامْلَْعُروِف َوِللرِّ

َحكيم }.) البقرة :228(.

الأدلة من ال�ضنة : 

عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال: �ضمعت 

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يقول: ) كلكم 

وم�ضوؤول  راع  الإم��ام  رعيته:  وم�ضئول عن  راع 

اأهله وم�ضوؤل عن  عن رعيته ، والرجل راع يف 

بيت زوجها وم�ضئولة  ة راعية يف 
َ
وامل��راأ رعيته 

ال�ضيخان.  رواه   ) احل��دي��ث   .. رعيتها  ع��ن 

)الرتغيب والرتهيب : ج 3 �ض 331، 332 (

حقوق الزوجة على زوجها : 

: ال�صداق   -  1
ُدَقاِتِهنَّ  �ضَ �َضاَء  النِّ َواآُت���وا   }: تعاىل  قال 

ِنْحَلًة َفاإِْن ِطْبَ َلُكْم َعْن �َضْيٍء ِمْنُه َنْف�ًضا َفُكُلوُه 

مهورهن«.   : �ضدقاتهن   «  { َم��ِري��ًئ��ا  َهِنيًئا 

)الن�ضاء: 4(.
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َزْوٍج  ا�ْضِتْبَداَل  َرْدمُتْ 
َ
اأ َواإِْن   } تعاىل:  وقال 

ُخُذوا 
ْ
َمَكاَن َزْوٍج َواآَتْيُتْم اإِْحَداُهَنّ ِقنَطاًرا َفَل َتاأ

 { ُمِبيًنا  َواإِْث��ًم��ا  ُبْهَتاًنا  ُخ��ُذوَن��ُه 
ْ
َت��اأ

َ
اأ �َضْيًئا  ِمْنُه 

)الن�ضاء: 20(

 : النفقة   -  2
�َضَعِتِه  ِمْن  �َضَعٍة  ُذو  ِلُيْنِفْق   }: تعاىل  قال 

َل   
ُ َّ
اهلل اآَتاُه  ا  مِمَّ َفْلُيْنِفْق  ِرْزُق��ُه  َعَلْيِه  ُقِدَر  َوَمْن 

 َبْعَد 
ُ َّ
اإِلَّ َما اآَتاَها �َضَيْجَعُل اهلل  َنْف�ًضا 

ُ َّ
ُيَكلُِّف اهلل

ُع�ْضٍر ُي�ْضًرا } ) الطلق: 7 (.

اُم���وَن َعَلى  َق���َوّ َج���اُل  وق��ال ت��ع��اىل: { ال���ِرّ

ا  ُهْم َعَلى َبْع�ٍض َوِبَ  َبْع�ضَ
ُ ّ َ
َل اهلل ا َف�ضَّ �َضاِء ِبَ الِنّ

ْمَواَلُهْم}. ) الن�ضاء : 34 ( . 
َ
ْنَفُقوا اأ

َ
اأ

ن ر�ضول 
َ
عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ، اأ

�ضحابه:  
َ
اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال يومًا لأ

) ت�ضدقوا. فقال رجل :.. با ر�ضول اهلل عندي 

دينار ، قال: اأنفقه على نف�ضك قال: اإن عندي 

اإن  قال:  زوجتك.  على  من  اأنفقه  قال:  اآخ��ر. 

اإن   : ق��ال  ول��دك  اأنفقه على  ق��ال  اآخ��ر  عندي 

عندي اآخر . قال: اأنفقه على خادمك . قال : 

اإن عندي اآخر قال : اأنت اأب�ضر به ( رواه ابن 

حبان . ) الرتغيب و الرتهيب : ج 3 �ض 345 (

واحتمال  الع�صرة  اإح�صان   -  3
االأَذى من الزوجة رحمة بها : 

قال تعاىل : { َوَعا�ِضُروُهنَّ ِبامْلَْعُروِف َفاإِْن 

 
ُ َّ
ْن َتْكَرُهوا �َضْيًئا َوَيْجَعَل اهلل

َ
َكِرْهُتُموُهنَّ َفَع�َضى اأ

ا َكِثريًا }. ) الن�ضاء: 19(.  ِفيِه َخرْيً

)ب�ضم  اجل�ضمي  حو�ض 
َ
الأ بن  عمرو  عن 

ن��ه 
َ
اأ  ، عنه  اهلل  ر�ضي  ال�ضني(  وفتح  اجل�ضم 

�ضمع ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف حجة 

ثنى عليه 
َ
واأ ن حمد اهلل 

َ
اأ – بعد  ال��وداع يقول 

– ثم  وذكر ) بفتح الكاف امل�ضددة (.ووعظ 

فاإِمنا  خ��ريًا  بالن�ضاِء  وا�ضتو�ضوا  ل 
َ
اأ  (  : قال 

غري  �ضيئًا  منهن  متلكون  لي�ض  لكم  عوان  هن 

فاإِن فعلن   ، بفاح�ضة مبينة  تني 
ْ
ياأ ن 

َ
اأ اإل  ذلك 

�ضربًا  وا�ضربوهن  امل�ضاجع  يف  فاهجروهن 

عليهن  تبغوا  فل  طعنكم 
َ
اأ ف��اإِن   ، م��ربح  غري 

�ضبيل ، اإِن لكم على ن�ضائكم حقا ، ولن�ضائكم 

يوطئن  ل 
َ
اأ عليهن  فحقكم   ، ح��ق��ا  عليكم 

بيوتكم  يف  ذن 
ْ
ي���اأ ول   ، تكرهون  من  فر�ضكم 

حت�ضنوا  ن 
َ
اأ عليكم  وحقهن  ل 

َ
اأ  ، تكرهون  ملن 

اإليهن يف ك�ضوتهن وطعامهن ( رواه ابن ماجه 

�ض   3 ج   : والرتهيب  الرتغيب   ( والرتمذي. 

)  334
اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال: قال  عن 

ر�ضول اهلل �ضلى عليه و�ضلم : ) اأكمل املوؤمنني 

خياركم  وخياركم   ، خلقا  اأح�ضنهم  اإمي��ان��ًا 

لن�ضائهم(. رواه الرتمذي وابن حبان.

عن �ضمرة بن جنذب ر�ضي اهلل عنه قال: 

اإن   (  : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  قال 

املراأة خلقت من �ضلع  » اأي اأن فيها مايف �ضلع 

من عوج « فاإن اأقمتها ك�ضرتها، فدارها »بك�ضر 

الراء« تع�ض بها (.

عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال : قال 

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم : ) ل يفرك 

ل  اأي  ال��راء:  وفتح  الفاء  و�ضكون  الياء  »بفتح 

يبغ�ض« موؤمن موؤمنة ، اإن كره منها خلقا ر�ضي 

منها اآخر( رواه م�ضلم.

: الغرية  يف  االعتدال   -  4
تخ�ضى  التي  الأم���ور  عن  يتغافل  األ  وه��و 

وجت�ض�ض  الظن  اإ�ضاءة  يف  يبالغ  ول   ، غوائلها 

اهلل  ر�ضى  عبداهلل  بن  جابر  عن  البواطن. 

عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  نهى   : قال  عنهما 

يخونهم،   ، ليل  اأهله  الرجل  يطرق  اأن  و�ضلم 

ر�ضي  م�ضلموعنه  رواه  عرثاتهم(.  يطلب  اأو 

اهلل عنه قال : قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم: )اإن من الغرية غرية يبغ�ضها اهلل عز 

غري  من  اأهله  على  الرجل  غرية   : وهي  وجل 

اأبو  رواه  ال�ضك«  اإىل  مايدعو  »من غري  ريبة( 

دواج والن�ضائي وابن حباة.

اأم�ر  زوجته  يعلم  اأن   -  5
الدين:

بال�ضلة  اأه��ل��ك  واأم����ر   (  : ت��ع��اىل  ق���ال 

وا�ضطرب عليها كان �ضلى اهلل عليه و �ضلم اإذا 

) �ضلوا  )�ضلوا  لأهله  قال  خ�ضائ�ضة  اأ�ضاب 

ابن اأبى حامت

ا�ضتيقظ  اإذا  اخل��ط��اب  ب��ن  ع��م��ر  ك���ان 

)يعنى: ي�ضلى من الليل ( اأقام اأهله ..

وقال تعاىل : ياأيها الذين اآمنوا قوا اأنف�ضكم 

قال  واحلجارة(  النا�ض  وقودها  نارًا  واأهليكم 

هذه  تف�ضري  يف  عنهما  اهلل  ر�ضي  عبا�ض  ابن 

معا�ضي  واتقوا  اهلل  بطاعة  اعملوا   }  : الآي��ة 

ينجيكم اهلل من  بالذكر  اأهليكم  واأمورا  اهلل، 

النار}.

وقال قتادة: ) تاأمرهم بطاعة اهلل وتناهم 

اهلل  باأمر  عليهم  تقوم  واأن  اهلل،  مع�ضي  عن 

وتاأمرهم به وت�ضاعدهم عليه، فاإذا راأيت اهلل 

مع�ضية زجرتهم عنها(.

اإن   ، الزوجات  بني  العدل   -  6
كان متزوجًا باأكرث من واحدة:

تعدلوا  األ  خفتم  ف���اإن   }  : ت��ع��اىل  ق���ال 

فواحدة }

العدل  فيه  ي�ضرتط  فل  القلبي  امليل  اأم��ا 

لأنه لميلكه.

تعدلوا  اأن  ت�ضتطيعوا  ولن   }  : تعاىل  قال 

امليل  كل  متيلوا  فل  حر�ضتم  ولو  الن�ضاء  بني 

فتذروها كاملعلقة} )الن�ضاء:129(

ن ر�ضول 
َ
بي هريرة ر�ضي اهلل عنه ، اأ

َ
عن اأ

كانت  ) من   : قال  و�ضلم  عليه  اهلل �ضلى اهلل 

يوم  ج��اَء   ، بينهما  يعدل  فلم  ام��راأت��ان  عنده 

وذلك  مائل  جنبه   (  ) �ضاقط  و�ضقه  القيامة 

ف�ضيحة له يوم القيامة ب�ضبب ظلمة وجوره ( 

رواه الرتمذي واحلاكم. ) الرتغيب والرتهيب 

: ج 3 �ض 343 ( 

العا�ض ر�ضي  وعن عبداهلل بن عمرو بن 

اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  ق��ال   : ق��ال  عنهما  اهلل 

املق�ضطني عند اهلل على  اإن   (( : و�ضلم  عليه 

منابر من نور عن ميني الرحمن ، وكلتا يديه 

ميني : الذين يعدلون يف حكمهم واأهليهم وما 

ال�ضابق  املرجع   (  . م�ضلم وغريه  رواه  ولوا(( 

�ض 343 (

يتبع
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اإجنازات  يف  جولة 

بلدية راأ�س اخليمة
اإعداد : الدكتور هيثم يحيى اخلواجة

كلمته  البلدية يف  دائرة  رئي�س  ال�سام�سي  علي  مبارك  �سعادة  يقول 

التي ن�سرت يف كتاب الإجنازات لعام 2011 والذي �سدر يف يناير 2012.

�سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  اإر���س��ادات  اإن 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم راأ �س اخليمة توؤكد على 

اإىل  يطمح  ال��ذي  وامل�ستمر  املتميز  والتطوير  النوعي  الإجن��از  �سرورة 

الزدهار الدائم يف جمالت احلياة كلها، وهذا ما دفع دائرة بلدية راأ�س 

اخليمة لكي تعمل جاهدة من اأجل جت�سيد هذه التوجيهات عمليًا اآخذين 

بعني العتبار الأولويات والأهم للو�سول اإىل اأبعد نقطة ميكن الو �سول 

اإليها يف املواكبة والإجناز وحتقيق التقدم املن�سود .

عهد  القا�سمي ويل  �سعود  بن  ال�سيخ حممد  �سمو  متابعة  نن�سى  ول 

راأ�س اخليمة لدعم م�سرية هذه الدائرة نحو التقدم.

البلدية عند �سدى  الأ�سم مدير عام  �سعادة حممد �سقر  ويتوقف 

كتب الإجنازات التي �سدرت عن الدائرة فيقول: )يطيب يل اأن اأ�سري يف 

هذا املدخل اإىل �سدى الكتابني اللذين �سدرا يف العامني 2010  2011- 

دائرة  باإجنازات  املعرفة  واملهتمني  والباحثني  لالإعالميني  وفرا  حيث 

بلدية راأ�س اخليمة وتخ�س�ساتها ور�سالتها واأهدافها ال�سرتاتيجية.

اإ�سدار  ال�سابقني يف  العامني  نحذو حذو  العام  كنا يف هذا  اإذا  )و 

�سمن  اإجن���ازه  يجب  ما  اأجن��زن��ا  فالأننا  للدائرة  الإح�سائي  الكتيب 

على  ذلك  يف  مركزين  املتاحة  والإمكانات  املر�سومة  ال�سرتاتيجيات 

الإح�سائيات والر�سومات البيانية والأرقام للتي�سري و�سهولة التو�سل اإىل 

راأ�س اخليمة بقيادة وتوجيه �صاحب  التي تعمل جاهدة على جت�صيد روؤية وا�صرتاتيجية حكومة  راأ�س اخليمة  اإن دائرة بلدية 

ال�صيخ حممد بن �صعود  اإ�صراف �صمو  و  راأ���س اخليمة ومتابعة  القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم  ال�صيخ �صعود بن �صقر  ال�صمو 

القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة تتطلع وبا�صتمرار اإىل تنفيذ خططها وا�صرتاتيجيتها على اأكمل وجه يف اإطار �صيغ اجلودة و التميز 

و املبادرات التي تدعم هذا التميز وتدفع به اإىل ف�صاءات م�صرقة. 
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النتائج من جهة ولتكون املعلومة وا�سحة للجميع من جهة اأخرى.

اإن املعلومات الواردة يف هذا الكتيب تعك�س جهد دائرة البلدية يف 

تطوير اأعمالها حتت مظلة خطة التطوير ال�ساملة التي اأر�سى دعائمها 

الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

ل�سمو  – واملتابعة احلثيثة  اهلل  – حفظه  راأ���س اخليمة  لالحتاد حاكم 

ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي ويل العهد حفظه اهلل (.

اإن ر�سالة دائرة البلدية التي تتلخ�س يف العمل على توفري بيئة ذات 

ميزة تناف�سية للمعي�سة و العمل ال�ستثمار دخلت مرحلة التطبيق العملي 

منذ زمن طويل و ال�سواهد على ذلك لتعد ولحت�سى ويكفي اأن نذكر 

الأهداف ال�سرتاتيجية التي و�سعتها من اأجل الو�سول  اإىل اأهدافها و 

التي ذكرت يف الكتاب الآنف الذكر اأخل�سها مبا يلي: 

 · حت�سني املظهر اجلمايل العام لإمارة راأ�س اخليمة.
لالإمارة. والبيئي  ال�سحي  الو�سع  · حت�سني 

لالإمارة. العمراين  بالتخطيط  · الرتقاء 
عامة. بلدية  خدمية  مرافق  · تطوير 

للمتعاملني. املقدمة  اخلدمة  مب�ستوى  · الرتقاء 
الفكر  مب�ستوى  والرتقاء  املتعاملني  مع  التوا�سل  م�ستوى  رفع   ·

والوعي.

املوؤ�س�سي. الأداء  مب�ستوى  · الرتقاء 
والفنية. الإدارية  والأنظمة  الت�سريعات  اإعداد  و  وتطوير  · مراجعة 

الب�سرية. القدرات  وحتفيز  كفاءة  · رفع 
البلدية. عمل  يف  واملعرفة  املعلومات  اإدارة  · تطوير 

· ا�ستخدام تقنية املعلومات والت�سالت احلديثة مبا يحقق اأهداف
البلدية.

ومن خالل قراءة متاأنية لكتاب الإجنازات يف عام 2011 يتبني لنا 

بها  قامت  التي  املت�سارعة  اخلطوات  خالل  من  ونتلم�س  املنجز  حجم 

دائرة البلدية.

اأما عن م�سوغ حديثنا عن عام 2011 ونحن نقف على العتبة الأوىل 

لعام 2013 فالأن كتابًا �سي�سدر عن الدائرة ير�سد املنجزات اجلديدة، 

ومن خالل ما�سنورده وباملقارنة مع ما�سيذكر يف الكتاب اجلديد اأي�سًا 

يفيد  بالطبع  وه��ذا  اأجن��ز،  مبا  الأط��ي��اف   وا�سعة  معرفة  اإىل  �سنو�سل 

اجلهود  عن  وا�سحة  �سورة  ويعطي  الإعالميني  و  الباحثني  و  املهتمني 

املبذولة من اأجل تنفيذ اخلطط وال�سرتاتيجيات على اأكمل وجه.

يف اإدارة التخطيط و امل�ساحة مت تخطيط 3160 ق�سمية �سكنية ومت 

اعتماد 2120 خمطط تف�سيلي و 1430 مقرتح خلطوط اخلدمات كما 

مت اإجناز وت�سليم 1365 ق�سيمة �سكنية ل�سالح الربنامج و )613( ق�سيمة 

�سكنية كمنحة �سكنية ومت اإجناز 27 ر�سالة عدم ممانعة وتدقيق 1887 

اإىل  اإ�سافية  5135 معامة  واأر�سفة ما يقارب  ا�سمًا من م�ستفيدي املنح 

ح�سر جميع الأرا�سي التابعة للدوائر و املوؤ�س�سات وكذلك ح�سر ق�سام 

و  املنا�سيب  برفع  يتعلق  املنجزة مبا  امل�ساريع  ومن  امل�سروفة  الربنامج 

الت�سوية:

. بورقيبة  • خمطط 
. ا�سفني  وادي  • خمطط 

.)12( و   )11( بلوك  اجلنوبي  الظيت  • خمطط 

• م�ساريع الإحالل لالإ�سكان يف عدة مناطق من الإمارة مثل العيم 
، العي�س، اأذن، الغيل، وادي �سفني بلوك )9( �سهيلة.

�سهيلة. • خمطط 
الغيل. • خمطط 

التجاري.  اأذن  • خمطط 
اأما عن امليكنة فاإنه مت اإجناز ن�سبة %90 من امل�سروع.

 2011 عام  يف  الإدارة  اأ�سدرت  فقد  املباين  و  الهند�سة  اإدارة  ويف 

اأجنز مراقبو ق�سم املباين  و  )6147( رخ�سة و )89( ت�سريح �سيانة 

يف عام 2011 حوايل )1281( معاملة وبلغ جمموع احلمالت التفتي�سية 

ت�سريحًا   )653( الإع��الن��ات  ت�ساريح  ع��دد  بلغ  كما  حملة   )9993(

وتتلخ�س اإجنازات ق�سم امل�ساريع العامة بالآتي:

عامي 2010 و 2011 بني  الإعالنالت  ت�ساريح  عدد   -   1

الإنذارات يف عامي 2010 و 2011 عدد   -   2
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عدد ال�سركات امل�سجلة  -   3

اأهم امل�شاريع املنجزة

الرئي�سي. الفلية  مق�سب  اإجناز   -  1
الغيل. �سباب  مبركز  الكرة  ملعب  اإجناز   -  2
القدمي. املق�سب  حمالت  مدخل  تطوير   -  3

املعدل. �سوكة  مق�سب  ت�سميم    -  4
بالق�سيدات. امل�سرتيات  خمزن  اإجناز    -  5

املعدين. الهيكل  اأعمال  اإجناز   -  6
للدائرة. الرئي�سي  املبنى  �سيانة   -  7

العامة  �سقر  بحديقة  التحتية  البنية  حتديث  م�سروع  اإجناز   -  8
)مرحلة اأوىل( .

املوا�سي. �سوق  �سربات  كهرباء  �سبكة  تطوير   -  9
ال�سحة. لإدارة  التابع  الكيماويات  خمزن  اإجناز   -  10

العمال. �سكن  مل�سروع  الرتبة  فح�س  اعمال  اإجناز   -  11
اأوىل(. )مرحلة  الت�سال  مكتب  �سيانة   -  12

13 - اإجناز اأعمال الهيكل احلديدي ملخزن ق�سم الرقابة الغذائية.

البنية التحتية بحديقة �سقر العامة )مرحلة ثانية(. 14 - تطوير 
املخازن. ملجمع  الكهربية  ال�سبكة  اأعمال  -اإجناز   15

املعريي�س. ب�سوق  اخلدمات  �سبكات  وحتديث  تطوير   -  16
ال�سمك. لأ�سواق  الكهربية  ال�سبكة  تطوير   -  17

القدمي. للمق�سب  الكهربية  ال�سبكة  كفاءة  رفع   -  18
التخطيط. باإدارة  �سيانة  اأعمال   -  19

املقا�سب. معدات  توريد    -  20
بالظيت. الريا�سية  ال�سالة  مدخل  تطوير    -  21

القدمي. اخل�سار  �سوق  اأر�سية  �سيانة   -  22
-ال�سحة(. -التخطيط  )الأ�سواق  كهربية  �سيانة  اأعمال   -  23

والأمالك. وال�سحة  التخطيط  اإدارة  و�سيانة  تو�سعة   -  24
اخليمة. براأ�س  ال�سمك  ل�سوق  املزاد  �ساحة  تو�سعة   -  25

الأغذية. رقابة  خمترب  مبنى  �سيانة   -  26
باملعريي�س. الأ�سماك  �سالة  �سيانة   -  27

 28  - 30 اإزالة كابل الت�سالت مببنى البلدية.

ومتحورت اإجنازات اإدارة ال�سحة العامة يف ن�ساطات متعددة، فقد 

املخالفة  املحالت  عدد  وبلغ  جولة   )2539( التفتي�سية  اجل��ولت  بلغت 

)2430( حماًل و املنذرة )723( اإنذارًا كما بلغ عدد املحالت احلا�سلة 

على غرامة )373( ومت الك�سف على )953( رخ�سة اما عينات الأغذية 

غري  و)123(  مطابقة   )2826( منها  عينة   )2949( حتليلها  مت  التي 

مطابقة.

وقد اأجنزت الإدارة جمموعة اأن�سطة اأذكر منها : 

 )PDA(1 - انتهاء م�سروع التفتي�س بجهاز امل�ساعد الرقمي املحمول
14 حما�سرة �سحية وبيئية لأ�سحاب املن�ساآت الغذائية  اإقامة   - 2

وطلبة املدار�س.

�سالمة  لنظام  الأ�سا�سية  املتطلبات  على  عاماًل   1505 تدريب   -  3
الغذاء �سمن اخلطة اخلم�سية التي تبناها الق�سم لتدريب كافة 

العاملني يف املن�ساآت الغذائية.

الأيزو  اأو  الها�سب  �سهادات  على  غذائية  من�ساآت   7 ح�سول   -  4
22000 �سمن خطة الق�سم لتطبيق نظام الها�سب على املطاعم 

درجة 4 و 5 جنوم واملن�ساآت الغذائية الكبرية.

ال�سهادات  وعدد  بطاقة   )12963( ال�سادرة  البطاقات  عدد  وبلغ 

ال�سحية لت�سدير املواد الغذائية )246( �سهادة.

راأ�س  مق�سب  يف  عليها  الك�سف  مت  التي  احليوانات  عدد  بلغ  كما 

وبلغ  الإم��ارة )401085(،  الأخ��رى يف  املنافذ  ، ويف  اخليمة )44529( 

عدد عينات الدم التي مت حتليلها )2070(.

عددها  بلغ  ر���س  بحمالت  البيئة  و  ال�سحية  الرقابة  ق�سم  وق��ام 

.)348810(

و قام ق�سم الأمالك خالل عام 2011 بتاأجري اأرا�س بعقود موؤقتة لها 

بجميع اأنحاء الإمارة مع بع�س ال�سركات التي تقدمت ل�ستئجار اأرا�س 

لإقامة من�ساآت موؤقتة لها وذلك اأثناء قيامها

بتنفيذ امل�ساريع احلكومية واخلا�سة باإمارة راأ�س اخليمة والإمارات 

املجاورة لها .

كما وقام بعمل عقود للق�سائم التي مت تخ�سي�سها لالإيجار بكل من 
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منطقتي الفلية

وال�سري�سة وذلك بعد اأن مت اإحالة هذه الق�سائم من اإدارة التخطيط 

وامل�ساحة اإىل ق�سم الأمالك .

وقام بتاأجري اأرا�س يف اأنحاء متفرقة بالإمارة عرب عقود ا�ستثمارية 

ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد تخ�س �سركات خمتلفة وذلك ملمار�سة 

اأن�سطة بها من مثل الأن�سطة ال�سياحية.

للق�سائم  الأرا���س��ي  دائ��رة  من  متليك  وثائق  با�ستخراج  ق��ام  كما 

من  لها  خمططات  اإ�سدار  مت  اأن  بعد  وذل��ك  وحديثًا،  �سابقًا  املوؤجرة 

اإدارةالتخطيط وامل�ساحة.

وقد بلغ عدد الأرا�سي املوؤجرة يف عام 2010  )167(ق�سيمة . وبلغ 

عدد الأرا�سي املوؤجرة يف عام  2011) 232 ( ق�سيمة .

2010 )819(عقدًا . وبلغ عدد  كمابلغ عدد العقود املنفذة يف عام 

العقود املنفذة يف عام 2011 )827( عقدًا. 

ومت التن�سيق مع اإدارة الهند�سة واملباين بعمل حظائر موا�سي جديدة 

التي خ�س�س موقعها  الفلية بدًل عن احلظائر  املوا�سي مبنطقة  ب�سوق 

لإقامة مق�سب جديدة للبلدية، و�سيتم تاأجري احلظائر التي مت اإ �سافتها 

الإجمايل  احلظائر  عدد  اأ�سبح  حيث  خطرية   )16( وعددها  لل�سوق 

للتاأجري. معدة  وهي  حظرية   )104( عن  بدًل  )120(حظرية 

وبني ق�سم املوارد املالية املتغريات النوعية اأجملها بالتايل:

- زيادة يف حجم الإيرادات كمًا و كيفًا بن�سبة 7 %.

- زيادة يف حجم املدفوعات كمًا و كيفًا بن�سبة 15 %.

بالأق�سام  امل�سرتيات  ق�سم  وربط  الآيل احلايل  النظام   مت حتديث 

الأخرى اآليًا.

-  مراجعة منهجية املوارد املالية و حت�سينها و تطويرها .

-  اإ�سدار عدد)2155(�سيكًا لأ�سحاب العالقة .

-  اإ�سدار عدد)47600( �سند قب�س حت�سيل اإيرادات الدائرة.

-  اإ�سدار )358( �سند �سرف نقدي من ال�سلفة امل�ستدامة .

-  النتهاء من املوازنة التقديرية لعام 2012 ..

-  عمل موازنة الطوارئ لعام 2012 .

- عمل موازنة طويلة الأمد ملدة 5 �سنوات.

- فتح مظاريف عرو�س الأ�سعار عدد )620(.

- اإجناز التقارير املالية ال�سهرية و تقارير اأخرى ح�سب الطلب.

اأما املوارد الب�سرية فقد اأجنزت خالل عام 2011 الآتي:

1 - تثبيت اأربعة و اأربعني)44( موظفًا وحتويلهم من نظام املكافاأة 
اإىل نظام ال�سهري يف �سهر اأكتوبر 2011 ...

الثالثة  الدرجة  على  وت�سكينهم  الأق�سام  روؤ�ساء  اأو�ساع  تعديل   -  2
والدرجة الرابعة ح�سب املقرتح ..

3 - تفعيل نظام املوظف املتميز من خالل معايري حمددة وتكرمي 
هذا  على  بالعتماد  العام  هذا  خالل  ع�سر)12(موظفًا  اثني 

النظام.

اإدارجها  و  الب�سرية  املوارد  بق�سم  خا�سة  ا�سرتاتيجة  و�سع    -  4
�سمن اخلطة ال�سرتاتيجية للدائرة ...

الب�سرية  املوارد  ومعيار  الب�سرية  املوارد  وحدة  من  النتهاء   -  5
2011 وتقدميه اإىل جائزة برنامج ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي 

..

عدد  بلغ  حيث  للدائرة  املعتمدة  التدريبية  اخلطة  تنفيذ   -  6
الدورات �ست ع�سرة)16( دورة مت تنفيذها داخل الدائرة ،كما 

�ستًا وع�سرين  الفنية وكان عددها  الدورات  تنفيذ عدد من  مت 

اإىل  اإ�سافة  وخارجية  داخلية  دورات  بني  تراوحت  دورة )26( 

ع��دد ال���دورات الإداري���ة املنفذة داخ��ل وخ��ارج الإم���ارة وكان 
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عددها اأربعًا و�سبعني )74( دورة ..

املدار�س  لطالب  امليداين  للتدريب  ال�سيفية  الدورة  تنظيم   -  7
واجلامعات درب فيها ع�سرون )20( طالبًا ..

2011 و الذي �ساركت فيه  8 - امل�ساركة يف معر�س الوظائف لعام 
الدائرة ( ق�سم املوارد الب�سرية)للمرة الثالثة ..

وذلك  اخليمة  راأ�س  م�ست�سفى  من  للموظفني  بطاقات  اإ�سدار   -  9
بتقدمي خدمات طبية وخ�سومات

لعدد من اخلدمات الطبية فيها ..

الهيكل  على   ) اإدارة  مدير  نائب   ( وظيفتي  ا�ستحدات   -  10
الوظيفي للدائرة واعتماده من �ساحب ال�سمو احلاكم..

11 - تعيني خبريًا هند�سيًا لإدارة الهند�سة واملباين لعام 2011 م .
..  2011 لعام  �سهريًا  املتميز  امل�ستخدم  نظام  تفعيل   -  12

لعام  العاملية(  القرية   ( للم�ستخدمني  ترفيهية  رحلة  تنظيم   -  13
..  2011

وتتلخ�س اإجنازات ق�سم تقنية املعلومات مبا يلي:

الرقابة  خمترب  يف  امل�ستخدم  العينات  نظام  وترقية  تطوير   -  

الغذائية.

ب��اإدارة  امل�ساحة  لق�سم  التابع  امل�ساحني  مواعيد  حتديد  نظام   -  

التخطيط وامل�ساحة.

 - م�سروع الأر�سفة الإلكرتونية باإدارة التخطيط وامل�ساحة.

 - م�سروع الأر�سفة الإلكرتونية باإدارة الهند�سة واملباين.

 -م�سروع اأر�سفة ال�سور ملكتب الت�سال املوؤ�س�سي.

 - م�ساريع الربط الإلكرتوين مع اجلهات الداخلية واخلارجية

ذلك  من  والغاية  املالية  دائرة  مع  البلدية  دائرة  • ربط 
املالية  املراجعة  اإدارة  مع  املالية  امل���وارد  ق�سم  رب��ط 

ل�سهولة التدقيق واملراجعة على املخرجات املالية.

مع   ) وامل�ساحة  التخطيط  اإدارة   ( البلدية  دائرة  • ربط 
دائرة الأرا�سي حيث

عن  والبحث  التحري  عملية  ت�سهيل  الربط  من  الغر�س 

الأرا�سي.

• ربط دائرة البلدية مع ق�سم الرقابة الغذائية )املخترب( 
واملخترب  الغذائية  الرقابة  لق�سم  يت�سنى  حتى  وذل��ك 

)ERP ( العمل على نظام دائرة البلدية املركزي

راأ�س  ل�سرطة  العامة  القيادة  مع  البلدية  دائ��رة  ربط   •
اخليمة .

والغر�س  القت�سادية  الدائرة  مع  البلدية  دائرة  ربط   •
)الرخ�س  التجارية  املن�ساآت  ع��ن  ال�ستعالم  ك��ان 

التجارية (.

احلكومة  وهيئة  البلدية  دائرة  بني  الربط  خط  ترقية   •
الإلكرتونية اإىل خط األياف ب�سرية.

اإدارة ال�سحة العامة ( مع �سركة  • ربط دائرة البلدية ) 
م�سايف.

مع برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان. البلدية  دائرة  • ربط 
 - اخلدمات الإلكرتونية ، فقد مت تفعيل )5( خدمات اإلكرتونية من 

اأ�سل )15(يف اإدارة الهند�سة واملباين.

اإك�سل  ملف  ب�سيغة  للبنوك  املحولة  املرتبات  ك�سوف  حتويل   -  

اإلكرتوين لت�سهيل وت�سريع عملية �سرف الرواتب.

 - ترقية نظام بدالة دائرة البلدية.

 - اأنظمة ال�سطفاف.

 - الإ�سراف التقني على نظام احل�سور والن�سراف ) الب�سمة (.

دائرة  يف  الأر�سيف  لق�سم  التابع  الإلكرتوين  الأر�سيف  م�سروع   -  

البلدية.

 - الإ�سراف على نظام التحري املرتبط بني كل من ) دائرة الأرا�سي 

+ اإدارة التخطيط وامل�ساحة(.

 - ا�ستحداث نظام التقارير Service Report الفنية عند تقدمي اأي 

خدمة تقنية اأو عمل �سيانة لأي جهاز اأو نظام.

 - ا�ستحداث مركز معلومات )Data Center (وزيادة عدد اخلوادم                 

)  Servers( من 3 اإىل 7 خوادم.

 - اإعداد البطاقات اخلا�سة باملوظفني وكذلك البطاقات التعريفية 

) للمندوبني وال�سيادين(

واأجنز ق�سم احلدائق جمموعة اإجنازات منها:

اخل�سراء  امل�ساحات  ت�سل  ومم���رات  داخلية  ط��رق  فتح   -  1
داخل  التجول  عملية  ت�سهل  حتى  البع�س  ببع�سها  وال�سوارع 

احلديقة لال�ستمتاع مبناظرها .

. والرجال  للن�ساء  باملعاقني  خا�سة  حمامات  اإجناز  مت   -  2
. النطاط  لعبة  توفري   -  3

. ريا�سي  ملعب  اإجناز  مت   -  4
. تراثية  مظلة  اإن�ساء  مت   -  5
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. كرا�سي  مظلة   20 اإن�ساء  مت   -  6
. الزائرين  خلدمة  مربدة  �سرب  ملياه  ثالجات   3 �سع  و  -مت   7

اخليمة  راأ���س  �سور  ب�ساأن  احلديقة  يف  دائ��م  معر�س  اأقيم   -  8
القدمية و تعريف الن�سء على تراث راأ�س اخليمة .

)411200(زائرًا.   2010 عام  يف  �سقر  حديقة  زوار  عدد  بلغ   -  9
وبلغ عدد الزوار يف عام 2011)420100 ( زائرًا . 

)6( عام2010  يف  العامة  �سقر  حديقة  اإجنازات  عدد  بلغ   -  10
اإجنازات . وبلغ عدد اإجنازات يف عام 2011 )8(اإجنازات .

كما اأجنز مكتب الت�سال املوؤ�س�سي جمموعة اإجنازات نوعية:

. م�سمونًا  و  �سكاًل  اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة  تطوير   -  1
. املجلة  توزيع  اأعداد  زيادة   -  2

اخلدمات. دليل  كتاب  اإجناز   -  3
. املجلة  اأر�سيف  تنظيم  و  ترتيب   -  4

5 - تعزيز الت�سال و التوا�سل مع املتعاملني اخلارجيني والداخليني.
6 - حتويل ال�سور القدمية املوجودة على ( النيجاتيف ) على قر�س 

مرن متهيدًا لأر�سفتها يف برنامج الأر�سفة املنجز.

الإلكرتونية. الأر�سفة  برنامج  على  العمل   -  7
الأر�سفة اخلا�س حيث  8 - تخزين ال�سور �سمن نطاقات برنامج 

بلغ حوايل �ستني األف �سورة.

ال�سور. اأر�سفة  برنامج  باإطالق  الحتفال   -  9
 10 - اإقامة معر�س ال�سور القدمية الدائم لراأ�س اخليمة يف حديقة 

�سقر.

التدريب برامج  يف  امل�ساركة   -  11
املوؤ�س�سي مع  التابعة ملكتب الت�سال  العامة   العالقات  • اإجنازات 

فريق الفعاليات:

راأ�س اخليمة يف مركز  القدمية لإمارة  ال�سور  اإقامة معر�س   - 1  

املنار. )فريق الفعاليات + العالقات العامة(.

ملكافحة  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  ال�سنوية  التوعية  حملة   -  2
املخدرات . )فريق الفعاليات(

الفعاليات( )فريق  املفت�س.  مع  فت�س  فعاليات   -  3
الفعاليات( )فريق   . �سعبان  من  الن�سف  فعاليات   -  4

القدم.)فريق  لكرة  اخلام�سة  الرم�سانية  البلدية  دورة   -  5
الفعاليات(

6 - تكرمي املوظفني املتقاعدين + امل�ستقيلني . )العالقات العامة(
الفعاليات( )فريق   . املتميز  امل�ستخدم   -  7

الفعاليات( )فريق   . مكتب  اأجمل  فعاليات   -  8
ال�سكر( و  ال�سغط  باأمرا�س  للتعريف   ( تهمنا  �سحتك  دورة   -  9

)العالقات العامة(

الفعاليات( )فريق   .  40 الوطني  اليوم  احتفالت   -  10
 + الفعاليات  )فريق  قدميًا.  اخليمة  راأ���س  �سور  معر�س   -  11

العالقات العامة(

دول  و  بالإمارات  ال�سكري  لأطفال  الرابع  الب�سمة  خميم   -  12
جمل�س التعاون . )فريق الفعاليات(

13 - يوم املراأة العاملي ) امل�ستقبل ينبع من الأ�سالة(. )العالقات 
العامة(

14 - يوم التوحد العاملي ) و�سع اإعالنات + توفري مكان لالحتفال 
يف حديقة �سقر( )العالقات العامة(

)العالقات   . التدخني  باأ�سرار  للتوعية  الت�سميم  م�سابقة   -  15
العامة(

ملكافحة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ال�سنوية  التوعية  حملة   -  16
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املخدرات . )العالقات العامة(

بتطوير  املتعلقة  الأن�سطة  يتوىل  املوؤ�س�سي  التميز  مكتب  لأن  ونظرًا 

اخلدمات البلدية كافة وتنفيذ معايري وبرامج اجلودة والتميز احلكومي، 

فاإنه عمل على:

اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإعداد  يف  وامل�ساركة  الإ�سراف   •
للدائرة 2012  - 2014

• الت�سجيل والتن�سيق مع خدمة برق للتوا�سل املبا�سر معهم وذلك 
من خالل ممثلي ال�سكاوي يف الإدارات

الهند�سة  اإدارة  يف  ت�سحيحي  كتوجه  ال�سكاوي  اإج��راء  تعديل   •
واملباين يف ملعاجلة �سكاويها خالل الإطار الزمني املتوقع وذلك 

اأط��ول  لفرتات  املتوجبة  وطبيعتها  امليدانية  ال�سكاوي  ب�سبب 

منها  املتفرعة  وال�سكاوي  اخلدمات  ت�سنيف  فتم  للمعاجلة 

واملجالت الزمنية لال�ستعمال املرجعي

كافة  الإدارات  �سملت  اإجراء   25 بتب�سيط  العمليات  فريق  • قيام 
وق�سم املوارد املالية

الأداء  موؤ�سرات  من  املزيد  باإعداد  املوؤ�س�سي  التميز  مكتب  • قيام 
املر�سومة.حيث  الأهداف  النجاح يف حتقيق  اإىل مدى  للتعرف 

التميز  ومكتب  واملخترب  املق�سب  من  ك��اًل  التوجه  ه��ذا  �سمل 

2012 مع  املوؤ�س�سي  للعقد  املبكر  الإعداد  اإ�سافة اىل  املوؤ�س�سي 

برنامج ال�سيخ �سقر

• اأبرم املكتب العديد من التفاقيات والتي كان لها الأثر الإيجابي 
على �سري العديد من امل�ساريع ومنها:

ال�سلة  خ��الل  م��ن  ال��ع��م��راين  التخطيط  م�����س��روع   -  1
التعاقدية مع مركز معلومات هيئة

الكهرباء واملاء الحتادية

من  الإمارة  يف  الغذائي  الت�سمم  حالت  ح�سر  اآلية   -  2
خالل عقد مع وزارة ال�سحة

اإ�سدار  بغر�س  واملباين  الهند�سة  اإدارة  مع  التن�سيق   -  3
يف  الآمنة  للمار�سات  الدولية  املعايري  على  قائم  كتيب 

�سركة بالتعاقد مع  العمرانية وذلك  الإن�ساءات  جمال 

HIST
فربايرو  �سنويًا  )مرتان  بانتظامية   الداخلي  التدقيق  تفعيل   •
�سبتمرب(  لتاأدية خدمات التوكيد من امتثال اجلهات التنفيذية 

للتطبيق الأمثل للعمليات، وقد مت التحقق من 62 عملية وبالتايل 

35 اإجراء ت�سحيحي بالأ�سباب املوؤدية اإىل حدوث حالت  رفع 

عدم املطابقة

ال�سركاء)اجلمهور  احتياجات  لتحديد  دورية  م�سوحات  اإجراء   •
–املوردون(  اخلا�س  –القطاع  احلكومي  القطاع   - –املجتمع 

واإعداد اخلطط الت�سحيحية

ومنها  وخارجيًا،  داخليًا  اجلودة  ثقافة  عن  توعوية  • حما�سرات 
�سهر اجلودة الداخلي

• اإ�سدار كتيب عن حقوق املتعاملني وتوزيعه من خالل الكاونرتات 
يف الدائرة .

كافة الإدارات  اجلمهورعن  خلدمات  �سامل  كتيب  • اإ�سدار 
التي  دورية عن اجلودة وخدماتها  • اإ�سدار خبري اجلودة ملقالت 

تقدمها الدائرة يف الإ�سدار ال�سهري ملجلة الدائرة

بخطة  املوظفني  معرفة  من  للتيقن  اإر�سادي  ا�ستبيان  اإع��داد   •
الدائرة و اأهدافها ال�سرتاتيجية
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بوك( )الفاي�س  على  للدائرة  موقع  �ستحداث  • ا 
• اإجراء التدقيق اخلارجي لالآيزو لهذه ال�سنة حيث مت رفع فر�ستي 
ال�سحة  اإدارة  اإجراء(لدى  بتعديل  �سلة  ذات  الأوىل  حت�سني: 

والكيماويات  البرتول  بت�سرب  املتعلق  اجلزء  لتغطية  العامة) 

بخ�سو�س  فهي  الثانية  اأما  حدوثها،  حال  يف  التجاوب  وكيفية 

تدريب املوظفني على اإخالء مبنى الدائرة يف حال الطوارئ

للتميز  �سقر  ال�سيخ  برنامج  مع  املوؤ�س�سي  الأداء  عقد  اإب��رام   •
اجلكومي

املدين الدفاع  اإدارة  مع  �سراكة  عقد  • اإبرام 
 - برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان

 - برنامج �سعود بن �سقر لدعم م�ساريع ال�سباب

 - دائرة الأرا�سي

 - هيئة ال�ستثمار

 - دائرة اجلمارك

 - هيئة حماية البيئة والتنمية

 - هيئة احلكومة الإلكرتونية

 - دائرة املالية

 - دائرة الطريان املدين

 - منطقة راأ�س اخليمة الطبية

 - قيادة �سرطة راأ�س اخليمة

 - الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء

 - منطقة راأ�س اخليمة التعليمية

 - غرفة التجارة وال�سناعة

• اإجراء درا�سات عن ر�سوم اخلدمات وعمل مقارنات معيارية مع 

بلديات متعددة يف الإمارات

املثايل ال�سهر  موظف  اختيار  على  املميزة  • املواظبة 
الف�سلية التقارير  اإعداد  و  الواردة  ال�سكاوي  • حتليل 

مل  التي  وللوحدات  والأق�سام  الأداءالإدارات  موؤ�سرات  حتليل   •
التقارير الف�سلية ومتابعة اخلطط  تنجز م�ستهدفاتها واإعداد 

الت�سحيحية املتعلقة بها .

من  اأع�ساء  تر�سيح  يف  ال��دائ��رة  اأق�سام  و  اإدارات  م�ساعدة   •
الدائرة  م�ستوى  على  التميز  م�سابقة  يف  للم�ساركة  موظفيها 

واإجراء تناف�س داخلي على فئات التفوق الوظيفي.

البلدية دائرة  بدالة  نظام  ترقية  على  • العمل 
املجاين اخلط  اآلية  ا�ستحداث  على  • العمل 

الإبداع اإدارة  اآلية  تفعيل  على  • العمل 
واملن�ساآت  للمباين  وال�سالمة  الأم��ن  كتيب  اإع��داد  يف  ال�سروع   •

احلكومية

ببيانات  لتزويدنا  لالإح�ساء  الوطني  املركز  مع  اتفاقية  توقيع   •
ف�سلية بغر�س تفعيل وحدة املعرفة الواقعة تنظيميًا حتت مظلة 

مكتب التميز املوؤ�س�سي

الن�سية  الر�سائل  اآلية  تفعيل  بغر�س  الإدارات  كافة  مع  • التن�سيق 
بني الدائرة واملتعاملني

جلوبال  مع  عقد  اإع��داد  ب�ساأن  التخطيط  اإدارة  مع  التن�سيق   •
VRS تكنولوجي مل�سروع

التظلم  اإجراء  تفعيل  بغر�س  الب�سرية  املوارد  ق�سم  مع  • التوا�سل 
وعليه ا�ستحدث ا�ستبيان من طرف خبري اجلودة ملعرفة ق�سور 

املوظفني عن كتابة املظامل

• توقيع اتفاقيات مع القطاع اخلا�س ) مع املتعاملني اخلارجيني( 
ومنها:

 - اآي�س لند

 - م�ست�سفى راأ�س اخليمة

 - �سركة راأ�س اخليمة للخدمات الأمنية

 - �سيانة مكيفات الهواء -الفريوز للخدمات الكهربائية

ما ل يقل عن 5 زيارات متبادلة للمقارنات املعيارية • اإعداد 
 - دائرة الطريان املدين

 - هيئة حماية البيئة والتنمية

 - غرفة التجارة وال�سناعة

 - دائرة البلدية والتخطيط بعجمان

 - الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء

ختامًا:

اإن دائرة البلدية التي ماتزال تعمل على املزيد من الإجناز وت�سر 

على اأن حتقق منجزاتها خدمة للمتعاملني اخلارجيني و الداخليني و اأن 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الإمارة  وازدهار  تطور  م�ساهمة يف  تكون 

اخليمة،  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 

الذي يقدم دعمًا ل حمدودًا من اأجل تقدم الإمارة وازدهارها ومن اأجل 

تواكب  اأن  اأجل  ومن  املوؤ�س�سات احلكومية  التطور يف  م�سرية  تتقدم  اأن 

الإمارة م�سرية الزدهار يف الدولة.
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�شعيد الأ�شقر - خبري اجلودة 

فهم ا�ستبيانات 

الراأي عامل اأ�سا�سي خلدمة الغر�س منها

فهم ا�ستبيانات 

الراأي عامل اأ�سا�سي خلدمة الغر�س منها

اأنواع ال�شتبيان 

الأ�سئلة  طبيعة  وفهم  ال�ستبيانات  من  اأن��واع  ثالثة  هناك 

التي ت�سملها:

حمددة  اأ�سئلته  تكون  التي  وه��و  املغلق:  ال�ستبيان   -  1
الإجابة كاأن يكون اجلواب بنعم اأو ل .

2 - ال�ستبيان املفتوح: وتكون اأ�سئلته غري حمددة الإجابة 
اأي تكون الإجابة مرتوكة ب�سكل مفتوح لإبداء الراأي 

مثل: ماهي مقرتحاتك لتطوير الدائرة ؟.

بع�س  حتتاج  النوع  وهذا   : املفتوح  املغلق  ال�ستبيان   -  3
اإىل  الآخ��ر  والبع�س  حم��ددة  اإج��اب��ات  اإىل  اأ�سئلته 

اإجابات مفتوحة مثال:

)مغلق( الدائرة  خلدمات  تقييمك  • ماهو 
 جيدة               متو�سطة                   �سعيفة

اأو �سعيفة ماهو اقرتاحك لتطويرها ؟  اإذا كانت متو�سطة 

) مفتوح (

لكل  اأف�سل  تكون  املغلقة  ال�ستبيان  اأ�سئلة  اأن  الوا�سح  ومن 

من الباحث وال�سخ�س املعني بالإجابة عنها.

لأ�سباب عدة :

حتتاج لتفكري معقد ،  ول  الإجابة  • �سهولة 

كبري جهد  اإىل  حتتاج  ول  الإجابة  • �سرعة 
من  املجمعة  امل��ع��ل��وم��ات  وجتميع  تبويب  �سهولة   •
ال�ستبيانات املوزعة ) 30 % نعم( و )70 % ل(· 

ولكن قد ي�سطر الباحث لذكر بع�س الأ�سئلة املفتوحة لعدم 

معرفته مبا يدور يف ذهن امل�ستهدفني.

والتي  املتنوعة  الأ�سئلة  م��ن  جمموعة  ه��و  ال�ستبيان 

ي�سعى  الذي  الهدف  يحقق  ب�سكل  البع�س  ببع�سها  ترتبط 

اإليه الباحث من خالل امل�سكلة التي يطرحها بحثه.
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مميزات ال�شتبيان وعيوبه :

مميزاته :

اأنه  واحلرة حيث  ال�سريحة  الإجابات  ال�ستبيان  يوؤمن  اأ ( 

اإعادته  اأخرى وعند  اأية و�سيلة  اأو  للفرد بالربيد  ير�سل 

فاإنه يفرت�س اأن يكون التنويه با�سم امل�ستهدف اختياريًا 

من اأجل عدم اإحراجه واأ ن يكون بعيدًا عن اأية حما�سبة 

اأو لوم فيها وهذا اجلانب مهم يف ال�ستبيان لأنه يوؤمن 

ال�سراحة واملو�سوعية العلمية يف النتائج .

ي�سهل  مما  العينة  اأف��رد  جلميع  موحدة  الأ�سئلة  تكون  ب ( 

تف�سريها  وبالتايل  املعلومات يف جماميع  عملية جتميع 

والو�سول اإىل ا�ستنتاجات منا�سبة

لكي  لهم  املنا�سب  الوقت  اختيار  للم�ستهدفني  ميكن  ج( 

اأ�سئلة  عن  لالإجابة  وفكريًا  نف�سيًا  مهيئني  فيه  يكونوا 

ال�ستبيان)ولكن دون اإطالة(

د( ي�سهل ال�ستبيان على الباحث جمع معلومات كثرية جدا 

من اأ�سخا�س عدة يف وقت حمدد . 

عيوبه :

1( عدم فهم وا�ستيعاب بع�س الأ�سئلة وبطريقة واحدة لكل 
ماا�ستخدم  اإذا  خا�سة   ( بالبحث  املعنية  العينة  اأفراد 

الباحث كلمات وعبارات تعني اأكرث من معنى اأو عبارات 

يف  دق��ه  هناك  تكون  اأن  املهم  فمن  ل��ذا  ماألوفة(  غري 

من  جمموعة  على  وجتريبه  ال�ستبيان  اأ�سئلة  �سياغة 

الأ�سخا�س قبل كتابته بال�سكل النهائي .

متكاملة  غري  الأ�سئلة  جميع  عن  الإجابات  تكون  قد   )2
ب�سبب اإهمال اإجابة هذا ال�سوؤال اأو ذاك �سهوا اأو تعمدا 

3( قد يعترب ال�سخ�س املعني بالإجابة عن اأ�سئلة ال�ستبيان 
جزءًا  باإعطائها  جديرة  غري  تكون  التي  الأ�سئلة  بع�س 

من وقته ) لعدم اأهميتها مثاًل( لذا فاإنه يجب النتباه 

ملثل هذه الأمور عند اإعداد اأ�سئلة ال�ستبيان . 

4( قد ي�سعر امل�ستهدف بامللل والتعب من اأ�سئلة ال�ستبيان 
خا�سة اإذا كانت اأ�سئلتها طويلة وكثرية .

موا�شفات ال�شتبيان اجليد :

يتحمل  ل  ال��ذي  الوا�سح  والأ�سلوب  املفهومة  اللغة   -  1
لدى  اإرب���اك���ًا  ي�سبب  ذل��ك  لأن  امل��ت��ع��ددة  التف�سريات 

امل�ستهدفني  مما يوؤدي اإىل اإجابات غري دقيقة.

وبالتايل  امل�ستهدفني  ل��دى  املتوفر  الوقت  م��راع��اة   -  2
رف�س  اإىل  توؤدي  ل  حتى  طويلة  الأ�سئلة  تكون  األ  يجب 

اإجابات  تقدمي  اأو  ال�ستبيان  عن  الإجابة  امل�ستهدفني 

�سريعة وغري دقيقة .

مما  املطروحة  اخليارات  من  كافيًا  ع��ددًا  اإعطاء   -  3
املختلفة  اآرائ��ه��م  ع��ن  التعبري  م��ن  امل�ستهدفني  ميكن 

تعبريا دقيقًا .

ا�ستخدام العبارات الرقيقة والالئحة املوؤثرة يف نفو�س   -  4
الآخرين مما ي�سجعهم على التجاوب والتعاون يف تعبئة 

ال�ستبيان مثل: )رجاء – �سكرًا ....الخ(.

املختلفة  ال�ستبيان  اأ�سئلة  بني  الرتابط  من  التاأكد   -  5  

وكذلك الرتابط بينها وبني مو�سوع البحث وم�سكلته .

عدم  �ساأنها  من  التي  املحرجة  الأ�سئلة  عن  البتعاد   -  6
ت�سجيع امل�ستهدفني على التجاوب يف تعبئة ال�ستبيان .

من  اأك��رث  ت�ستمل  التي  املركبة  الأ�سئلة  عن  البتعاد   -  7
فكرة واحدة عن املو�سوع املراد ال�ستف�سار عنه لأن يف 

ذلك اإرباكًا امل�ستهدفني. 

ال�ستبيان  �سياغة  كيفية  عن  املقدار  بهذا  هنا  اإىل  نكتفي 

لتف�سري  لحقة  حلقات  يف  معكم  نتوا�سل  اأن  على  ميزاته  و 

معايري ا�ستبيانات الراأي)وخا�سة ا�ستبيانات قيا�س الر�سا عن 

اخلدمات ( والذي يحمل بع�س منها لب�سًا يف معانيها �سعيًا اإىل 

ر�سد اآرائكم ب�سكل �سديد وتطويرًا خلدمات الدائرة .
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معهد �رشطة راأ�س اخليمة

ل نتوانى عن ن�رش ثقافة الأمن و تدريب اأف�سل الكوادر حلماية املجتمع

اإعداد و حوار مرمي الكيتوب 

 الأمن و ال�سالمة ر�سالة للمجتمع ، و دعوة للتعاون نحو خلق وحدة 

وطنية اآمنه ترف�س كل مظاهر العنف و ال�سلوكيات ال�سيئة وهذا ما اأكد 

تدريب  مبعهد  التدريب  ق�سم  رئي�س  النقبي  را�سد  ماجد  الرائد  عليه 

حول  حديث  خ��الل  من  بالإنابة  املعهد  مدير  اخليمة  براأ�س  ال�سرطة 

معهد تدريب ال�سرطة براأ�س اخليمة الذي يهدف اإىل تخريج اأفراد من 

بع�س  وتدريب  الأمن  �سبط  على  املقدرة  و  بالكفاءة  يتميزون  ال�سرطة 

اأفراد املجتمع على اأ�سا�سيات القيادة و حماية النف�س وك�سف املخاطر .

بداأ الرائد ماجد حديثه بالقول : 

كما يعلم اجلميع باأن حتقيق الأمن ورفع م�ستوى ال�سالمة يف الإمارة 

خا�سة و بالدولة هو رافد خ�سب من روافد قوة الدولة و منعتها و ح�سن 

قوي ملواجهة املف�سدين و مطلب لبد اأن ي�سعى اإليه كل من ينتمي بروحه 

و قلبه لهذا الوطن احلبيب.

�سيا�سية  �ساغتها   الع�سر  هذا  يف  الأم��ن  �سرورة  اأن  اإىل  اأ�سار  و 

النفتاح على الثقافات الأخرى التي فر�ستها التغريات ال�سريعة بو�سائل 

و  خمتلفة  ثقافات  مع  الختالط  �سهلت  حيث  التكنولوجيا  و  الت�سال 

الأمن  م�ستوى  برفع  ال�سروري مواجهتها  فبات من  اأبعادها،  لها  اأفكار 

و ال�سهر على حماية الأفراد ،وهذا ما ي�سعى معهد �سرطة راأ�س اخليمة 

اإىل حتقيقه حيث يقوم بتدريب الكوادر ال�سرطية وفق اأعلى امل�ستويات ، 

كما يتعاون مع املجتمع بن�سر ثقافة الأمن وتعزيز روح التعاون بني اأفراده 

ملواجهة هذه املخاطر منذ ن�ساأته و اإىل اليوم .

ن�شاأة املركز

بداأ معهد تدريب ال�سرطة براأ�س اخليمة حاليًا مب�سمى مركز تدريب 

ال�سرطة براأ�س اخليمة يف عام 1999 حيث بداأ م�سريته بدورة امل�ستجدين 

الأوىل والتي ا�ستمرت ملدة 5 اأ�سهر و ذلك بتدريب الكادر املحلي ل�سرطة 

راأ�س اخليمة، و بعدها ح�سل املركز على اعرتاف من وزارة الداخلية 

ومت اإقراره مب�ستوى فرع يتبع اإىل ق�سم التخطيط و التطوير ب�سرطة راأ�س 

اخليمة وا�ستمر اإىل عام 2011 و بعدها مت تغيري م�سماه من مركز اإىل 

معهد مب�ستوى اإدارة تابع لل�سرطة و وزارة الداخلية.

اأق�شامه 

ينق�سم اإىل ق�سمني رئي�سني :- 

ق�سم التدريب و ي�سمل 

فرع تنفيذ الربامج التنفيذية 

فرع تخطيط التدريب 

فرع التدريب املتخ�س�س

ق�سم تقييم الربامج التدريبية 

)احلياة الآمنة مطلب حياتي يتطلع اإليه الإن�صان با�صتمرار و ل 

تاأخذ على عاتقها  الآن  ب��اأن موؤ�ص�صات عديدة ل جمال لذكرها  ريب 

هذه امل�صوؤولية الكربى يف اأية دولة من دول العامل .

مع  احل���وار  و  املجتمعية  املوؤ�ص�صات  على  النفتاح  منطلق  م��ن  و 

اأن نكتب عن معهد تدريب ال�صرطة براأ�س  اآثرنا  �صركاء النجاح فقد 

اإم��ارة  يف  وا�صحة  ب�صمة  ت�صكلت  التي  جهوده  على  للإ�صاءة  اخليمة 

راأ�س اخليمة(
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املتابعة والتقييم 

اخلدمات التدريبية امل�ساندة 

وهناك فرع رئا�سي يتبع مدير املعهد مبا�سرة 

و ي�سمى فرع التدريب العام 

بالإ�سافة اإىل وحدة ال�سكرتارية 

اأهم اأعماله

ولعل اأهم ما يقوم به املعهد هو :- 

للم�ستجدين  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال����دورات  اإع����داد  

بال�سرطة 

اإعداد دورات الرتقي للرتب الأخرى 

لل�سرطة باملجالت  اإعداد دورات متخ�س�سة 

تدريب خمتلف  ي�سمل  والفنية  الإداري��ة  و  الأمنية 

الرتب وفق الحتياجات

دورات  تنظيم  ب�ساأن  املجتمع  م��ع  التوا�سل 

خا�سة بالقيادة و الأمن 

م�شاركات املعهد املجتمعية 

اأن املعهد خم�س�س لتدريب  على الرغم من 

املوؤ�س�سات  التعاون مع  اإىل  ي�سعى  اأنه  األ  ال�سرطة 

�سورة  على  اأو   ، منه  طلب  ح��ال  يف  املجتمعية 

مبادرات لن�سر ثقافة الأمن و ال�سالمة.

املوؤ�س�سات  ب��ني  التعاون  اأوج���ه  اأب���رز  م��ن  اإن 

دورات  اأو  زي��ارات  املدار�س يف  ا�ستقبال طلبة  هو 

، وتقدمي دورات  القائد  م�سغرة لختيار الطالب 

امل��دار���س  و  للموؤ�س�سات  الإن��ق��اذ  و  الإ���س��ع��اف  يف 

خا�سة  و  التفتي�س  يف  دورات  وت��ق��دمي  تنظيم   ،

التفتي�س اجلمركي ، كما يعد املعهد بع�س املبادرات اخلا�سة كالدورات 

يتدرب  حيث  للمدار�س  املوجة  ال�سرطة  اأ�سدقاء  دورة  مثل  ال�سيفية 

املنت�سب على العمل ال�سرطي مبختلف اأوجهه ومهامه .

و من م�ساركاته اأي�سا فرقة مو�سيقى ا�سرطة التابعة للمعهد التي تعد 

الأوىل على م�ستوى ال�سرق الأو�سط حيث ت�سارك بالعديد من الفعاليات 

املجتمعية يف حال الطلب.

اأي  مع  للتعاون  تام  ا�ستعداد  على  املعهد  ب��اأن  ماجد  الرائد  اأك��د  و 

اأي�سا  ا�ستعداد  وعلى  التعاون  منهم  تطلب  جمتمعية  جهة  اأو  موؤ�س�سة 

جهات  بني  و  بينهم  التعاون  مت  حال  يف  تدريبي  ن�ساط  ب��اأي  للم�ساركة 

املجتمع الأخرى.

تطلعات و مبادرات

بتوجه  م�ستقباًل  ي�سعى  املعهد  ب��اأن  النقبي  ماجد  الرائد  اأ�سار  و 

القائد حيث  بتعميم مبادرة الطالب  خم�س�س ملدار�س الطالب وذلك 

يتم تدريب عنا�سر من الطلبة املتمتعني ب�سفة القيادة تدريبًا ع�سكريا 

بداخل  توجيههم  و  القيادة  و  الت�سرف  ح�سن  و  واجللد  ال�سرب  على 

الف�سول ليكونوا قادة ف�سولهم و حلقة و�سل بينهم و بينال�سرطة.

روؤية م�شتقبلية 

يتطلع املعهد اإىل تدريب عدد كبري من املنت�سبني لل�سرطة و تدريب 

ال�سباط على دورات الرتقي خا�سة ملا لها من اأهمية ، كما اأكد على اأن 

ن�سائية  عنا�سر  اأيدي  على  الن�سائي  العن�سر  تدريب  اإىل  يتطلع  املعهد 

ذات كفاءة وخربات.

و يف ختام حديثه نوه اإىل اأن العمل ال�سرطي عمل �ساق ذو خماطر 

�سبيل  يف  ب�سيطة  ت�سحية  يعد  لأن��ه  الطعم  بحالوة  ميتاز  اأن��ه  اإل  عدة 

حتقيق اأمن هذا الوطن احلبيب و�سالمة اأفراده وذلك بتحقيق الهدف 

الأ�سا�سي وهو رفع م�ستوى الأمن يف دولة الإمارات عامة و يف اإمارة راأ�س 

اخليمة خا�سة .

اأخريًا :

 فاإنه لتحقيق هذا لبد اأن ندرك باأن ن�سر ثقافة الأمن �سبيل مهم 

والقادرة  املتخ�س�سة  التعاون مع اجلهات  واأن   اأمننا  نحو رفع م�ستوى 

على و�سع قواعد الأمن مطلب ملح و �سروري يف هذا الع�سر ،واأن تربية 

الأجيال على احرتام قواعد املجتمع منذ ال�سغر يوؤ�س�س مل�ستقبل يرفل 

الأمن بني جوانبه ، فلنكن يدًا واحدة ببيت اآمن .
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اأمل ال�سحي اأم �سلطان

    و مبا اأن املوظف  املتميزعن�سر 

ال��دائ��رة،  جن��اح  عنا�سر  م��ن  مهم 

هذا  تعزيز  على  ال��دائ��رة  حر�ست 

ال��ت��م��ي��ز، ب��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ج���اذب���ة ل��ه، 

املوظف  لهذا  م�ساحة  وتخ�سي�س 

يعرب من خاللها عن ذاته و هواياته 

الفعال  التناف�س  م��ن  ن��وع  خلق  و   ،

معار�س  تنظيم  خ��الل  ،م��ن  بينهم 

للهويات و الإبداع ي�سارك بها داخليًا 

وخارجًا . 

ب��ل��دي��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة ت��زخ��ر 

باملوهوبني 

م��وظ��ف��ة ت��ع��د م��ث��اًل ل��الإ���س��رار 

،خلوقة  بعطائها  ،م��ب��ادرة  والعمل 

   اإن كل من ي�صعى اإىل الرتقاء و التميز و الإبداع  يدرك متاماً باأن كل ما عنده من موارد مهم ، لتقوده بثبات 

دائماً نحو قمم النجاح ، هذا الهدف الذي تخطو نحوه دائرة بلدية راأ�س اخليمة بكل عزم وهمة.
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بتعاملها ، حتر�س دائمًا على اإتقان مهامها،، 

زميالتها  وت��ق��دي��ر  ب���اح���رتام  دوم����ًا  حت��ظ��ى 

املوظفة   ، ال�سحي  �سامل  اأم��ل  ،اإنها  وزمالئها 

بق�سم خدمة العمالء ببلدية راأ�س اخليمة.

تعد اأمل مثاًل للتحدي والأمل ، مقتب�سًة من 

ال�سعاب  قهر  نحو  والعزمية  الإ�سرار  ا�سمها 

،غري اآبهة باإعاقتها التي تعتربها و�سعًا عاديًا 

وجه  اأك��م��ل  على  مهامها  اأداء  ع��ن  يعيقها  ل 

،قائلة : اإن اإعاقتي ق�ساء من اهلل عز وجل و اأنا 

را�سية بها ، و عملي هو دليل كفاءتي و جهدي .

املتميزيات  امل��وظ��ف��ات  اإح���دى  اأم���ل   تعد 

حاورناها  وحني   ، اخليمة  راأ�س  بلدية  بدائرة 

عن هواياتها �سارحتنا اأنها حتب جمع ال�سور 

القدمية ، حيث �ساركت باأحد معار�س ال�سور 

براأ�س اخليمة.

كما اأنها حتب الفن باأنواعه ، حيث عملت 

باإ�سرار  فنون  من  تعلمته  ما  كل  تطبيق  على 

لتنمي موهبتها .

و من هواياتها اأي�سًا نق�س احلناء ، فربزت 

اإنها  يف هذا املجال مبا اأبدعته من نقو�س جميلة ومبهرة ، اإل 

ابتعدت عن ممار�سة هذا الفن بعد الزواج من قبيل احلر�س 

على اإعطاء اأ�سرتها الهتمام الالزم فهم اأغلى ما لديها .

منها  مل�سوه  ملا   ، اجلميع  تقدير  على  بجدارة  اأم��ل  حظيت 

مهامها  اأداء  على  حر�س  و  العمل  على  واإ���س��رار  عزمية  من 

الأم���ل  اأم���ل  ف��ه��ي   ، تق�سري  دون 

وكل  العزمية  ،�ساحبة  والبت�سامه 

من يعرفها يدرك ذلك بو�سوح.

و توجه اأمل ن�سيحة من القلب 

فحواها ،اإن كل اإن�سان لبد له من 

ما  لينال  ال�ساق  العمل  و  ال�سرب 

اأب��دًا  لتقف  الإع��اق��ة  اإن  و   ، يريد 

واإ���س��راره  ال�سخ�س  طموح  اأم���ام 

ع��ل��ى ال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء ، وه���ي ل 

تنق�س من قيمته �سيئًا ، وهوايات 

على  فليحر�س  منه  جزء  الإن�سان 

منفذًا  لتكون  وتعزيزها،  تنميتها 

روحيًا و معنويًا له.
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- فكرة موجزة عن ال�شركة ؟

برنامج  م��ن  بدعم  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

ال�شباب  م�شاريع  لدعم  �شقر  ب��ن  �شعود 

م�شتلزمات  توفري  وهدفها   .2011 مار�س 

ال��ف��ن��ون ال���ورق���ي���ة والأ����ش���غ���ال ال��ي��دوي��ة 

وهي  الهوايات،  وتنمية  تعليم  وم�شتلزمات 

تتطلع اإىل فئة الأطفال بدءًا من عمر ثالث 

�شنوات اإىل النا�شئة واليافعني وال�شيدات .

- م��ا الإجن�����ازات ال��ت��ي حتققت 

خالل هذين العامني ؟

جماعة  مع  اأك��ون  اأن  الأول  هديف  كان 

على  وبناء  ال�شتهالك،  جماعة  ل  الإنتاج 

ع�شوية  على  ح�شلت  م��ا  ���ش��رع��ان  ذل��ك 

موؤ�ش�شة احلرف اليدوية والهوايات العاملية 

و���ش��ارك��ت يف م��ع��ار���س ع��دي��دة يف راأ����س 

اخليمة ودبا احل�شن ودبي.

كما اأ�شهمت يف توفري م�شتلزمات ورقية 

للمدار�س يف راأ�س اخليمة واأبوظبي وجميع 

ب��اإع��ادة ت�شدير  ال��دول��ة وق��م��ت  اإم����ارات 

جمل�س  دول  اإىل  اأوف��ره��ا  التي  املنتجات 

اإىل  اإ�شافة  كافة  العربي  والوطن  التعاون 

الهند.

م���������ص����اه����م����ات����ك  ح����دث����ي����ن����ا   -

املجتمعية ؟

امل�شتلزمات  اأوف��ر  للمدار�س  بالن�شبة   

�شنع  مثل  من  جمتمعية  كم�شاركة  جمانًا 

بطاقات مبنا�شبة يوم الحتاد.

الإب��داع من خالل  و�شاهمت يف مركز 

توفري  خ��الل  م��ن  ب��الأي��ت��ام  خا�شة  فعالية 

الألعاب والهدايا لالأطفال حيث ت�شهم هذه 

الألعاب والهدايا يف تنمية التفكري والإبداع 

يف  الفنية  امل�شابقات  رعاية  يف  و�شاركت 

رابطة الإمارات لفن لّف الورق.

بقي اأن اأقول : اإن مامييز هذه املنتجات 

وهي  اإليه،  ت�شيء  ول  الطفل  ت�شر  ل  اأنها 

خ��راء  قبل  م��ن  وعمليًا  تربويًا  مدرو�شة 

وحائزة على جوائز يف الفكر والإبداع.

- م���ا الأف����ك����ار اجل���دي���دة ال��ت��ي 

م�صتقباًل  تنفيذها  ت��ودي��ن 

م���ن خ����الل ال�����ص��رك��ة ال��ت��ي 

تديرينها ؟

وامل�شاريع  الأفكار  من  جمموعة  هناك 

حكومية  جهات  مع  بدرا�شتها  اأق��وم  التي 

اأن  باعتبار  تنفيذها  يف  اأجن��ح  اأن  اأمتنى 

اأهدافًا  وحتقق  مفيدة  املجتمعية  عائداتها 

كثرية.

ربيع  را���ص��د  �صيخة  ه��ي  م��ن   -

املدر�صة  طفلة ثم طالبة يف 

اأعد احلوار واأجراه: هيثم يحيى اخلواجة

كان وما زال الإبداع اإ�رساقة احلياة، واإن كانت البذرة تبداأ من الهواية، فاإن الغر�س �رسعان مايكرب 

ويحقق الكثري. وهذا ماحدث حقًا مع �شيخة را�شد ربيع ، التي جمعت بني العلم والهواية فاأمرع الإبداع 

واأخ�شب .

)�رسكة فانت�شي للهوايات �شيخة را�شد ربيع – املدير العام(

حوار مع 

الهاوية واملبدعة . . 

�شيخة را�شد ربيع
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ثم جامعية وبعدها مديرة 

ل�شركة؟

يل  توفر  اأ�شرة  يف  ن�شاأت  يل  بالن�شبة 

وقد  والإبداع  والطماأنينة  الراحة  اأ�شاليب 

زرع والدي - رحمه اهلل - فينا روح التميز 

التي  والدتي  ذلك  يف  و�شاعدته  والإب���داع 

تعليم  على  وت�شر  تعليمنا  ترعى  كانت 

املدر�شة  ويف  الإماراتية،  اليدوية  احلرف 

كنت اأميل اإىل الأ�شغال اليدوية التي كانت 

والرتبية  الفنية  الرتبية  م��ادة  يف  تدر�س 

الأ�شرية، وقد ا�شتفدت منها كثريًا.

التقنية  كليات  اأ�شهمت  اجلامعة  ويف 

توفري  خالل  من  هواياتي  تنمية  يف  العليا 

عديدة  م�شابقات  يف  �شاركت  كما  الكتب 

)الت�شوير(  مثل  م��ن  ب��ال��ه��واي��ات  تتعلق 

وكنت اأفوز بها.

الوظيفي  العمل  خ��الل  م��ن   -

ماذا عن هواياتك ؟

لدي  الإداري  الوظيفة عززت اجلانب 

واأنني  خا�شة  وقتي  اأدي��ر  كيف  وعلمتني 

���ش��غ��ل��ت اأك����ر م���ن م��ن�����ش��ب يف جم���الت 

متنوعة وخمتلفة.

العمل  اأن  ه��و  ه��ن��ا  ذك���ره  واجل���دي���ر 

الذهني  الع�شف  على  �شاعدين  الوظيفي 

املتميزة  الذات  البحث عن  ومر�شني على 

و اأ�شلوب ا�شتغالل هذا التميز.

- ه���ل ت��ع��ام��ل��ت م���ع اأح����د لكي 

ت����اأخ����ذي ب���ي���ده ل��ل��ن��ه��و���س 

بهواياته؟

نعم ، فقد تعاملت مع خريجة جامعية 

اأ�شهمت يف  وق��د  ال��ورق��ي��ة  ال��ف��ن��ون  ت��ه��وى 

مب�شروع  البدء  لكيفية  ا�شت�شارات  تقدمي 

عمل بطاقات وتوزيعها يف الأفراح وتوفري 

ميزانيتها  ح��دود  �شمن  ال��الزم��ة  امل���وارد 

لتمكينها  خ�شومات  اإعطائها  اإىل  اإ�شافة 

بالبدء بامل�شروع الذي تتطلع اإىل تنفيذه .

من  للتاأكد  با�شتمرار  اأتابعها  ومازلت 

جناح م�شروعها، وهي الآن غدت �شاحبة 

م�شروع ناجح ومثمر.

اأن��������ك در�����ص����ت  اأع������رف������ه  - م�����ا 

املاج�صتري باخت�صا�س اإدارة 

امل�����ص��اري��ع ك��ي��ف ن��رب��ط بني 

م�������ص���روع ه���واي���ات���ك وه���ذه 

ال���درا����ص���ة ال���ت���ي ت�����ص��ب يف 

مركزية توجهاتك ؟ 

يف  اأف��ادت��ن��ي  امل�شاريع  اإدارة  درا���ش��ة 

ال�شعيد  وع��ل��ى  املهنية  العملية  احل��ي��اة 

ال�شخ�شي اأي�شًا.

ففي تاأ�شي�س امل�شروع )اأق�شد تاأ�شي�س 

ال�شركة( ا�شتندت على درا�شتي لالأ�شاليب 

يفيد  مميز  م�شروع  تاأ�شي�س  يف  احلديثة 

ي�شتند  باعتباره  حركته  يف  ويوؤثر  املجتمع 

على مداميك علمية قوية.

- من معك يف هذه ال�صركة؟

يف امل��ن��ت��ج��ات اع��ت��م��دت ع��ل��ى خ��راء 

عامليني لال�شتفادة من خرتهم يف املجال 

الورق  لف  جمال  يف  فنانيني  اإىل  اإ�شافة 

وح��رف��ي��ني يف الأ���ش��غ��ال ال��ي��دوي��ة وه���وؤلء 

ي�شهمون يف ترويج املنتجات اأي�شًا .

م�����ن اأي��������ن اأت�����ي�����ت ب���راأ����ص���م���ال 

ال�شركة؟

ثم  ج���دًا  ب�شيط  ب��راأ���ش��م��ال  ب���داأت   -

يكرهون  ممن  فاأنا  الربح  تدوير  اأع��دت 

فر�س  وج��ود  من  الرغم  على  ال�شتدانة 

اأف�شل من خالل  متاحة لال�شتثمار ب�شكل 

م�شاريع  لدعم  �شقر  ب��ن  �شعود  برنامج 

�شيدات  ون��ادي  خليفة  و�شندوق  ال�شباب 

الأعمال يف ال�شارقة.

كلمة اأخرية 

اأن  وه��ي  ل��الآب��اء  كلمة  اأوج���ه  اأن  اأح���ب 

من  اأطفالهم  مواهب  اكت�شاف  يف  يبادروا 

ال�شغر وي�شهموا يف تنميتها ، لأن هذا ي�شهم 

ويعود  واإبداعاتهم  الأطفال  فكر  تنمية  يف 

بالنفع على الأ�شرة واملجتمع طاملا نعمل على 

كلمة  اأوج��ه  كما  ومبتكر،  مبدع  جيل  تن�شئة 

لل�شيدات و الأمهات والفتيات اأن يعملوا على 

ومثمر  مفيد  هو  مبا  الفراغ  وقت  ا�شتغالل 

مواهب  لرعاية  ال�شتعداد  اأمت  على  واإنني 

خالل  ومن  معي  التعاون  يحب  من  واأفكار 

يف  ي��رغ��ب  مل��ن  جمانية  ا�شت�شارات  ت��وف��ري 

تاأ�شي�س م�شروع يعتمد على الهواية.
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لتغليف اخل�شر  ال�شمعية  املواد  ا�شتخدام  اإن   

بهدف  عقود  منذ  عليه  متعارف  اأم��ر  والفاكهة 

حمايتها واإطالة فرتة تخزينها. وي�شاهم الت�شميع 

يف حماية هذه املنتجات من الأمرا�س واحل�شرات، 

كما يحميها من فقد املاء الذي يعر�شها للجفاف 

والتلف. وي�شاهم الت�شميع كذلك يف حت�شني املظهر 

والفاكهة  والعديد من اخل�شار  للثمرة.  اخلارجي 

تكون عند القطاف مغطاة بطبقة �شمعية طبيعية 

تتعر�س  التي  العمليات  ولكن  حلمايتها،  رقيقة 

الغ�شيل  مثل  والتعبئة-  الإع���داد  م��راك��ز  يف  لها 

ن�شف  نحو  اإزال���ة  يف  ع��ادة  والتنظيف-تت�شبب 

الطبقة ال�شمعية الأ�شلية من �شطح الق�شرة، لذلك 

طبيعية  �شمعية  م��واد  من  بطبقة  ا�شتبدالها  يتم 

للثمرة  اخلارجي  ال�شطح  على  تر�س  م�شنعة  اأو 

وذلك للم�شاعدة يف اإطالة فرتة التخزين وحت�شني 

ت�شميع الفواكه 

واخل�رساوات

 اإعداد الكيميائية/ �شيماء عبدالفتاح طه

الفاكهة  اأنواع  بع�س  حول  �شمعية  مواد  وجود  عن  الأيام  هذه  احلديث  كرث   

مدى  وما  املواد  هذه  هي  فما  اإزالتها،  و�رسورة  اأ�رسارها  وعن  واخل�رساوات 

خطورتها؟
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املظهر اخلارجي للثمرة.

ويعتر التفاح ،الرتقال،الباذجنان،الليمون واخليار من 

اأكر اخل�شار والفواكه التى تتم لها عملية الت�شميع كخطوة 

عملية  خالل  اجل��ذاب  املظهر  واإك�شابها  حلمايتها  اأ�شا�شية 

احلفظ والنقل خا�شة اأثناء الت�شدير.

الطبيعة  ال�شمعية  املواد  من  نوعان  الغالب  وي�شتخدم يف 

قبل  من  ا�شتخدامه  جماز  وكالهما  و�شيالك  كارنيوبا  وهما 

هيئة د�شتور الأغذية )الكودك�س(، وكذلك من الهيئة العامة 

اأخرى  ودول  اأوروب��ا  و  وا�شرتاليا  الأمريكية،  الدواء  و  للغذاء 

. واملادتان ت�شتخدمان منذ عدة عقود يف كثري من الأطعمة 

اإذ يحتويان على مكونات طبيعية ول توجد مواد برتوكيميائية 

�شمن مكوناتهما. وحديثًا ت�شتخدم للغر�س نف�شه عدة مواد 

�شمعية اأخرى طبيعية مثل �شمع النحل اأو م�شنعة مثل �شمع 

هيئة  من  جم��ازة  والكارنوبا  وميكروكر�شتالني  الكنديليال 

خمت�شة  اأخرى  دولية  وهيئات  )الكودك�س(  الأغذية  د�شتور 

ب�شالمة الغذاء.

ق������د ي�����ك�����ون اأم������ر 

اخل�شار  ت�شميع  عملية 

وال���ف���اك���ه���ة اأم������ر غ��ري 

امل�شتهلك  ل��دى  معروف 

ف��ق��د ج���رت ال��ع��ادة اأن��ه 

امل����ادة  ك����ون  يف ح���ال���ة 

م�شموح  للغذاء  امل�شافة 

ب��ه��ا م���ن ق��ب��ل اجل��ه��ات 

الت�شريعية ومثبت علميًا 

اأنها ل ت�شكل خطرًا على 

و�شاحلة  الإن�شان  �شحة 

ل��ال���ش��ت��ه��الك الآدم�����ي 

حتذير  كتابة  يلزم  فال 

ب����ذل����ك، ول���ك���ن ب��ع�����س 

يف  الت�شريعية  اجل��ه��ات 

بع�س الدول ت�شجع و�شع 

ع��ب��ارات دال���ة ع��ل��ى اأن 

مت  اخل�شار  اأو  الفواكه 

طبيعية  ب�شموع  تغطيتها 

ل��غ��ر���س  ���ش��ن��اع��ي��ة  اأو 

املحافظة على طزاجتها 

وذل����ك ب��ق�����ش��د اإع���الم 

يحتويه  مب��ا  امل�شتهلك 

غذاوؤه.

عملية  اإن  باخت�شار 

الت�شميع هي يف الوقت احلايل عملية جتميلية ت�شويقية خالية 

من اأية اأ�شرار �شحية على الفرد ولكننا ل نعرف ماذا يحمل 

ال�شمعية  املواد  بانعكا�شات  تتعلق  مفاجاآت  من  امل�شتقبل  لنا 

التي تدفن داخل اأج�شامنا على مراحل، فالأف�شل الحرتا�س 

الطبقه  هذه  اإزال��ة  ثم  جيدًا  والفاكهة  اخل�شراوات  وغ�شل 

ال�شمعيه و غ�شل الطعام مرة اأخرى قبل تناوله ودمتم ب�شحة 

وعافية.

:References
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docs/CXS_192e.pdf
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للكاتب والباحث جنيب ال�سام�سي

و�صيلة  الأمم  خمتلف  ع��ن��د  ال�صعبية  الأل���ع���اب  مت��ث��ل   }

اأ���ص��رع  م��ن  وت��ع��د  واح���د،  اآن  وترفيهية يف  وت��رب��وي��ة  تعليمية 

واأقدر الو�صائل على اي�صال املوروث والعادات والتقاليد من 

بيئته وميار�س  ب���اأدوات  الطفل  يلعب  وفيها   ، اىل جيل  جيل 

اأعمال واأدوار وحرف الكبار ويردد اأقوالهم وحكمهم ويتغنى 

باأ�صعارهم واأهازيجهم.

ويف راأ�س اخليمة ذات التنوع البيئي املتميز فاإن هذا التنوع 

قد انعك�س على تنوعها الثقايف والجتماعي والرتاثي ومنها 

بيئة  التي متيز كل  واملو�صيقى  الأهازيج  و  الألغاز  و  الألعاب 

من البيئات الأربع اأو اخلم�س ، وقد توارثت الأجيال املتعاقبة 

يف هذه الإمارة تلك الثقافات وكانت عاماًل اأ�صا�صياً يف جمود 

اأمام املتغريات على مر ال�صنني وحتى وقت قريب ،  املجتمع 

وظلت حافلة باأنواع عدة اأغنتها احلياة الجتماعية وطورتها 

مع الأيام كتعبري عن موروث عريق واأ�صيل ملت�صق بالنا�س 

وحاجاتهم احلياتية }

اللعب غريزة اإن�سانية لدى الأطفال ، وهو ميل فطري يندفع 

له الأطفال ويعترب اللعب بالن�سبة للإن�سان ذا اأهمية ل تقل عن 

الغذاء والهواء ، و ذلك ملا للعب من وظائف اجتماعية ونف�سية 

وتربوية لي�س للأطفال فح�سب واإمنا للكبار اأي�سًا.

من  و�سيلة  تعترب  تكن  مل  الإم���ارات  يف  ال�سعبية  والأل��ع��اب 

و�سائل الت�سلية والرتفيه فح�سب واإمنا كانت لها وظائف واأهمية 

يف  �ساهمت  و�سلوكية  وتربوية  اجتماعية  اأبعاد  وذات   ، كبرية 

يف  والفتيات  ال�سبية  ملجتمع  واحل�ساري  الجتماعي  التطور 

الإمارات مما انعك�س على املجتمع الكبري.

لذا فاإن احلديث اأو الكتابة يف جمال الألعاب ال�سعبية اإمنا 

اأعماق الإن�سان مبا  هو دعوة اإىل جذور املا�سي ودعوة لزيارة 

فيها من ذكريات ، وهي اأي�سًا عودة اإىل احلارة واأزقتهاال�سعبية.

ميكن اإبراز اأهمية الألعاب ال�سعبية من خلل هذه الأبعاد:

اأوًل: البعد الرتبوي وال�سلوكي للألعاب ال�سعبية:

مما ل�سك فيه اأن للعب وظيفة تربوية و�سلوكية فاإىل جانب 

اأن ممار�سة الألعاب املختلفة تريح الأع�ساب والع�سلت فاإنها 

الأبعاد التعليمية والرتبوية 

والنف�شية للألعاب ال�شعبية

ل
و

لأ
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عن  وتبعده   ، للطفل  اجل�سماين  النمو  على  ت�ساعد 

امللل و�سيق ال�سدر . والألعاب ال�سعبية يف الإمارات 

�ساهمت وب�سكل كبري يف التنمية اجل�سمية و النف�سية 

والعقلية للطفل يف الإمارات واإعداده الإعداد اجليد 

)�سبية  الأطفال  جمتمع  فكان   .. وال�سوي  وال�سليم 

وفتيات الإمارات( نواة ملجتمع الإمارات الكبري الذي 

يت�سف بالتعا�سد والتما�سك الأ�سري والجتماعي:

النف�سي  التوازن  يف  الألعاب  هذه  �ساهمت  ولقد 

خلل  م��ن  والعقلية  واجل�سمية  الرتبوية  والتنمية 

ج�سمية  طاقة  من  الأط��ف��ال  ل��دى  ما  بتفريغ  القيام 

ونف�سية زائدة حيث بقاء هذه الطاقة الزائدة لها من 

اأهمية  وتاأتي  الطفل،  وخا�سة  الإن�سان  على  امل�سار 

ال�سلوك  خ��لل  الناحية من  ه��ذه  الأل��ع��اب من  ه��ذه 

الألعاب  فهناك  الأل��ع��اب.  ه��ذه  يف  اتباعه  ال��واج��ب 

ال�سعبية اجلماعية ، ل�سيما تلك الألعاب التي ينق�سم 

فيها اللعبون اإىل فريقني وكل فريق له قائد اأو زعيم 

والل��ت��زام  وتقديره  اح��رتام��ه  اللعبني  بقية  وعلى 

بتوجيهاته وعدم الإخلل بها .

 “ اأو   “ ال�سوير   “ لعبة   الأل��ع��اب  ه��ذه  وم��ن 

التي  الألعاب  اأن  كما   ، “القبة” وغريها  احللة” اأو 

تتطلب قوانني وقواعد فاإن على اللعب احرتام هذه 

القوانني وعدم اخلروج عنها ، حيث اأن اخلارج عن 

هذه القوانني وخمالفتها يعترب �سخ�سًا ل يحرتم من 

قد  اأو  اللعب  من  يطرد  وقد  يوبخ  لذلك  معه،  يلعب 

تلغى هذه اللعبة حتى ي�سعر هذا اللعب ب�سعور الندم ، بل قد 

ي�سار اإىل طرده وعدم اتاحة الفر�سة له باللعب مع املجموعة 

اأن هناك  لذا جند  التالية.   امل��رات  اأم يف  املرة  �سواء يف هذه 

�سعيًا  الأنظمة  و  القوانني  اح��رتام  على  اللعبني  من  حر�سًا 

للمحافظة على ثقة اجلميع فيهم .

ومن هنا يربز مدى اللتزام بال�سلوك ال�سليم الذي هو من 

قيم املجتمع ومن خلل لعبة “اأنا الذيب باكلكم” يتبني لنا مدى 

احلر�س الذي توليه الأم نحو بناتها وحمايتهن من الذئب ومن 

بناتها مدافعة  تتقدم  اأنها  الذئب فنجد  براثن  ي�سقطن يف  اأن 
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عنهن ومت�سدية للذئب الذي يحاول اأكل اإحداهن، 

�سلوك  يعك�س  التمثيلي  امل�سهد  ه��ذا  اأن  جند  ل��ذا 

تعك�س  كما   ، املجتمع  �سلوك  من  امل�ستمد  الفتيات 

لعبة “ �سريبانيان “ مدى قيمة الأمانة التي يتطلب 

اإمكانية  وجود  من  بالرغم  اللعب  بها  يت�سف  اأن 

اإغواء اللعب حيث يعلم كل منهم اأن من يغ�س مرة 

التعامل  اأو  اللعب  �سيغ�س مرارًا وبالتايل ل ي�ستحق 

معه “ فمن غ�سنا لي�س منا “.

وكذا هو احلال يف لعبة “ اخلامت” حيث تعتمد 

على اأمانة اللعب ، و هذا ين�سحب اأي�سًا على لعبة 

و  ال�سلوك  وج��ود  يفرت�س  حيث   “ ديك  ح�سن   “
الأمانة. ولعل يف لعبة العرائ�س “ احليا “ انعكا�سًا 

لل�سلوك الرتبوي امل�ستمد من قيم املجتمع وعاداته 

حيث تعك�س هذه اللعبة مدى التما�سك الجتماعي 

والأ�سري من خلل الزيارات التي تقوم بها الأ�سر 

بع�سها مع بع�س حيث يقمن بتمثيل ذلك من خلل 

حتريكهن للدمى ) احليا( من علبة اإىل اأخرى على 

نحو تلك الزيارات الأ�سرية.

للألعاب  والرتبوية  ال�سلوكية  القيمة  تت�سح  كما 

وال��لع��ب��ات  ال��لع��ب��ني  ق��ي��ام  خ��لل  م��ن  ال�سعبية 

اأو  امل�����س��اج��رات  م��ن  ب��احل��د  ال��واح��د  املجتمع  يف 

ال���س��ت��ب��اك��ات ال��ت��ي ق��د حت���دث ب��ني ال��لع��ب��ني اأو 

اللعبات حيث ت�ستمر عملية اإزالة اأ�سباب اخللف 

بني املتخا�سمني وال�سعي اإىل ت�سفية النفو�س حيث 

ل تطول املدة اأكرث من يومني اأو ثلثة اأخذًا بحديث 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الذي يدعو فيه بعدم 

جواز اأن يخا�سم امل�سلم اأخاه امل�سلم اأكرث من ثلثة اأيام. كما 

اأن هناك العرف ال�سائد بني اأو�ساط ال�سبية والفتيات ب�سرورة 

تعود  ما  �سرعان  لذا  التخا�سم.  يف  ال�ستمرار  وعدم  ال�سلح 

الأيدي  ومتتد  النفو�س  اإىل  ال�سفاء  ويعود  جماريها  اإىل  املياه 

واملحبة  الألفة  جتمعهم  األعابهم  اإىل  ال�سبية  ليعود  للت�سافح 

والإخاء .

ال�سبية  الرتبوية كذلك من خلل معرفة  الناحية  وتت�سح 

والفتيات اأن موعد غروب ال�سم�س هو املوعد املحدد للعودة اإىل 

املنازل.فيما ي�سرع البع�س الآخر للو�سوء من البحر اأو امل�سجد 

التقدي�س  حيث  الكبار  وب�سحبة  جماعة  املغرب  �سلة  لتاأدية 

لل�سعائر الدينية واحرتام الواجبات الربانية التي ت�سود جمتمع 

الإمارات اآنذاك.

اإن  هذه الألعاب مبا حتتويه من اأبعاد تربوية و�سلوكية اإمنا 

ملجتمع  الأخلقي  و  الجتماعي  ال�سلوك  الأمر  واقع  يف  تعك�س 

الإمارات ال�سغري. فاإىل جانب كون هذه الألعاب تنمي القدرات 

اأو   ، الواحد  اأبناء اجليل  النف�سية لدى  و  اجل�سمانية والذهنية 

وروح  القومي  ال�سلوك  فيهم  تربي  فاإنها  الواحد  احل��ي  اأبناء 

واجلماعية  والتفاين  واملحبة  والتعا�سد  والت�سامح  التفاهم 

والتي كلها من قيم ومبادىء املجتمع.

ثانيًا: البعد التعليمي للألعاب ال�سعبية:

اإن طفل الإمارات كبقية الأطفال لبد واأن مير يف مراحل 

ال�سعبية  األ��ع��اب��ه  ممار�سة  ي�ستطيع  حتى  طبيعية  تدريجية 

املعروفة، ذلك لأنها – اأي الألعاب – تختلف باختلف مراحل 

لتطور  تبعًا  الأخ��رى  عن  مرحلة  كل  األعاب  فتختلف  الطفولة 

الطفل. فاألعاب الأطفال من الثالثة وحتى اخلام�سة تختلف عن 

األعابه من اخلام�سة وحتى العا�سرة اأو مابعد العا�سرة.

ميار�س  اأن  ميكن  ل  حيث  اخلا�سة  األعابها  مرحلة  فلكل 

ال�سبي األعابًا تفوق قدراته اجل�سمانية والعقلية . فهو عند ن�ساأته 
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يلعب يف املنزل مع اأقرانه من اأطفال اجلريان يف احلي الواحد 

عند قيام الأمهات بالزيارات املعتادة ، وعند بلوغه الرابعة اأو 

اخلام�سة يلعب “ بالطيارة “ يف املنزل اأو على �ساطىء البحر. 

وكذلك ميار�س لعبة “ بيوت الرمل “ حيث يقوم بت�سكيل القلع 

اأثر  من  الرطب  الطني  اأو  البحر،  �ساطيء  رمال  من  واملنازل 

 ، “ اأو اخليالة  “ خيل يريد  لعبة  يلعب  ، كما  الأمطار  �سقوط 

اأو الكركعان ، وغريها من الألعاب التي تتطلب قوانني اأو جهدًا 

اأو  عمره  من  ال�ساد�سة  بلوغه  وعند   ، ق��درات��ه  يفوق  ع�سليًا 

ال�سابعة ميار�س مع الفتيات ال�سغريات وال�سبية ال�سغار لعبة 

“ اأنا الذيب باكلكم “ اأو “ الثعلب فات فات “ ويجر من خلفه 
ال�سيارة يف �سكلها الأويل الب�سيط.

وعند الثامنة اإىل العا�سرة من عمره يلعب “ الرنك” و “ 

اأن  العربانة” و” التفق” وعندما يفوق عمره العا�سرة فيمكن 

 “ مثل  ذهنيًا  اأو   ، ع�سليًا  جهدًا  تتطلب  التي  الألعاب  ميار�س 

الن�سبيل” اأو “ الن�سابة “ وكذلك الزبوت وهكذا جند الت�سل�سل 

التي  الألعاب  ميار�س  بذلك  وهو  اللعاب  تعلم  يف 

تتنا�سب مع عمره فهو ليلعب مع الأطفال ال�سغار 

ميار�سون  بل  منهم  اأك��رب  اأي  كبريًا  يكون  عندما 

مع  يلعب  ل  فهو  عمره  مع  تتنا�سب  التي  الألعاب 

ول�سيما  وقدراته  تتنا�سب  التي  ال�سغار  الأطفال 

التي تتطلب اجلماعية يف اللعب مت�سكًا بالقوانني 

والقواعد والتي ل ي�ستطيع ممار�ستها مع من هم 

�سغار عنها.

للطفل  التعليمي  ال��ت��درج  لنا  يتبني  هنا  وم��ن 

اأك��رث  وجتعله  ت��ع��ده  مرحلة  ك��ل  األ��ع��اب  اأن  حيث 

ا�ستعدادًا للمرحلة القادمة من عمره واأكرث تهيوؤًا 

للمعلومات  ا�ستيعابه  درج��ة  حيث  من  وذل��ك  لها 

والأهازيج  الأنا�سيد  على حفظ  والقدرة  والأرق��ام 

العقلية  وقدراته  ذهنيته  تفتح  على  ت�ساعده  التي 

لتفر�س  الأنا�سيد  اأو  املعلومات  ه��ذه  اإن  خا�سة 

عليه واإمنا يتلقاها بنف�سه وبدون �سغط من اأحد .

ومن هنا يلحظ اأن الطفل كلما ارتفعت األعابه 

وتقدمت �سنه �ساقت الفوارق بني األعابه و اأعماله. 

لذا فاإن الألعاب ال�سعبية ومبا تت�سمنه من تدريب 

ملختلف  ا�ستيعابًا  اأك��رث  الطفل  جتعل  وممار�سات 

واأكرثاكت�سابًا  والعملية  العلمية  حياته  ن��واح��ي 

للمهارات العملية.

الأبوين  حر�س  مدى  جند  املنطلق  هذا  ومن 

اأجل  من  ال�سعبية  الألعاب  اأطفالهما  تعليم  على 

حياتهم  يف  والتعليمية  الذهنية  القدرات  من  مزيد  اكت�ساب 

على  اعتمادًا  واأك��رث  امل�ستقبلية  حلياتهم  تهيوؤًا  اأكرث  وليكونوا 

اأنف�سهم .

�ساهمت  قد  ال�سعبية  الألعاب  ف��اإن  اجتماعية  ناحية  ومن 

وعك�ست   ، الإم���ارات  جمتمع  اأ�س�س  �سياغة  يف  كبري  وب�سكل 

اأنها  نف�سه حيث  الوقت  للمجتمع يف  الجتماعي  امل�ستوى  مدى 

�ساهمت يف احلفاظ على �سيغة املجتمع بعاداته وتقاليده وقيمه 

و�سلوكيات اأفراده وموروثاته .. فلكل جمتمع اأغانيه و اأهازيجه 

ما  له  الإم���ارات  وجمتمع   .. واأ�ساطريه  وق�س�سه  ومعتقداته 

لتحافظ على كل ذلك  الألعاب  . وجاءت هذه  مييزه من ذلك 

اإىل جانب الأعراف والنظم الجتماعية التي توارثتها الأجيال 

من ال�سلف، حيث اأن هذه الألعاب ال�سعبية مبختلف مظاهرها 

اإمنا حتكي هذه املوروثات، وت�سونها من الندثار .
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دوحة األدب

 

حتليل  اخلطاب الأدبي
درا�سة تطبيقية على ن�ص �سردي

من الأدب الإماراتي

رهف املبارك

الأعمال: م�ستوى   -  1
اأمام  الن�ص  بداية  من  اأنف�سنا  جند  الن�ص  مقاربة  عند   

�سوتني يوؤثران فينا،)الزوجة- الزوج( ، بينما تنقل لنا جميع 

امل�ساهد من زاوية واحدة ، هي زاوية نظر )الراوية / الزوجة( 

التي لونت لوحات الن�ص باألوان حزينة فجعلت القارئ يتفاعل 

و يندمج معها يف الأمل .و هذه الروؤية يطلع عليها التبئري .

: ال�سردية  املقاطع   -  2
ينق�سم املقطع الذي نحن ب�سدده اإىل ثالث مقاطع �سردية:

ال�سدمة و الرتاجع ،و هو من  البداية   : الأول  املقطع   •
)اأنِت ل�ست اأكرث من �سلع اأعوج( اإىل موقف الرتاجع يف اخلطوة 

الثالثة ) اأنِت �سلع اأعوج اإن عاندين نزعته من �سدري..خطت 

املغلق..ل  بالباب  ظهرها  ..ا�سطدم  ال��وراء  اإىل  ثالثة  خطوة   ْ

)2(
تراجع الآن( 

• املقطع الثاين: مراجعة الذات يف دائرة ال�سطهاد . اإىل 
قولها ) مل يكن ي�سعر بتلك الأ�سلع التي تنزع من �سدره عند 

اكتمال القمر كل �سهر..وبعد اأن انتهت بقي �سلع واحد ..�سلع 

)3(
واحد فقط(.

احلا�سم  والنت�سار  املواجهة  �سجاعة  الثالث:  املقطع   •

.وي�سري اإليه قولها )مّد يده اإىل �سدره اأخذ يبحث عن اأ�سلعه 

اأع�ساوؤه  ت�ساقطت  الأر����ص،  على  هيكله  يجدها..انكفاأ  فلم 

اإىل  راأ�سه  من  املمتد  املغلف  ذلك  يف  بغباء  حم�سورة  بقيت  و 

)4(
قدميه(

 و يالحظ القارئ اأن الن�ص بني على نظام �سردي منطقي 

خا�سع للتعاقب الزمني ، وقد ظهرت عدة ثنائيات تتمظهر يف 

الوحدات ال�سردية ، و�ساأبني ذلك ب�سيء من التف�سيل

1 - ثنائية احللم و�سدمة الواقع ، فتظهر مالمح احللم يف 
ذاكرة الزوجة ك�سور �سبابية تال�ست وبقيت خيوطها الواهية 

كقول الكاتبة )قبل اأن يلم�ص جمالها ..اأنوثتها..قبل اأن يحاول 

الدخول اإىل مملكتها..(

و الإدبار : فالإقبال يتمثل يف وح�سية  الإقبال  ثنائية    -  2
الزوج و رغباته ) فاأحكم �سيطرته عليها( و الإدبار يتمثل  يف 

ثانية... ..خطوة  واح��دة  خطوة  )تراجعت   : الزوجة  تراجع 

خطوة ثالثة..(

 3 - على م�ستوى الفواعل:

يبدو اأن بناء الق�سة على �سخ�سية واحدة يجعل الدرا�سة 

تبدو ملونة باألوان اأحادية النفعال والتاأثري.وميكننا اأن نح�سر 

)1(
» اأنِت ل�ضِت اأكرث من �ضلع اأعوج..هذه هي القطة التي ذبحها ليلة زفافه...« 

بهذا اخلطاب  ال�رسدي املتاأجج افتتحت الكاتبة الإماراتية مي�ضون اخلالدي ق�ضتها )�ضلع اأعوج( لتلج بالقارئ 

اإىل عامل اأنثوي مليء بالآلم م�ضحون بالتوترات..و �ضن�ضتعر�ض �ضويًا عتبات حتليل خطابها الق�ض�ضي   .
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الفواعل يف هذا الن�ص بالآتي:

اأنها  من  باأكرث  مالحمها  حتديد  لميكننا  و  ال��رواي: 

كاتبة  خليجية.

الزوج: رجل متعرت�ص ، م�سطرب نف�سيًا ، لديه عقدة 

من الن�ساء.

الزوجة : اأنثى م�سدومة ، مغلوب على اأمرها ،ولكنها 

قوية بذكائها.

/الرجل  ال��زوج  ذاك���رة)  يف  �سوت  �سدى  الأج���داد: 

ال�سرقي( ينادي ببقايا عادات و تقاليد بالية.

القطة و القمر و ال�سلع: رموز.

ال�سردي  الربنامج  ي��ب��داأ   : ال�سردي  الربنامج   -  4
وينتهي   ، تراجع  و  تقهقر  ثم  با�سطدام  الن�ص  هذا  يف 

باملواجهة وا�ستجماع القوى ثم النت�سار.

- على م�ستوى الدللة:  5
عمدت الكاتبة اإىل حذف اأ�سماء ال�سخ�سيات و كاأنها 

تريد اأن جتعل ق�ستها مفتوحة الدللة �ساحلة لكل زمان 

ومكان، وبذلك يظل هذا الن�ص يف اإطار املنظومة الأدبية 

اخلالدة.

اأما دللت الن�ص فهي متعددة:

لنماذج  بائ�سة  مواقف  عن  الن�ص  يك�سف  نف�سيًا:  اأ- 

من  ذل��ك  يتخلل  ما  و   ، جمتمعاتنا  يف  م��وج��ودة  زوجية 

ممار�سات وح�سية �سد املراأة 

�سور  م��ن  ���س��ورة  الن�ص  لنا  يقدم   : اجتماعيًا  ب- 

التقاليد  و  البالية  بالعادات  يتم�سك  لزال  الذي  املجتمع 

اجلائرة التي تعززها اخلرافات و الأمثال ال�سعبية.

ج – ح�ساريًا : ي�سور لنا الن�ص مدى حذر) الكاتبة/ 

الأنثى( من الت�سريح مب�ساعرها فتوؤثر ا�ستخدام الرمز.

من  متكنت  الكاتبة   ب��اأن  القول  ميكننا  اخلتام  يف  و 

النت�سار للمراأة يف هذه الق�سة و عار�ست املقولة ال�سائدة 

باأن املراأة ن�سف املجتمع مبقولة : املراأة هي املجتمع.

هام�ص:

،اأ�سواتهن  عبدامللك  وب��در  الظاهري  نا�سر   -  1
)ق�س�ص من اخلليج(، دار الفارابي ، ط1،2002م،�ص 27

�ص29 ال�سابق   -  2
30 �ص  ال�سابق   -  3
31 �ص  ال�سابق   -  4



60
ة 

ح
ف

�ص
ل
 ا

ة
م

ي
خل

 ا
س

�
راأ

ة 
ي
د

بل
ة 

جمل
 2

01
3/

1/
42

8:
د
د

ع
ل
ا

ة 
م
خي

ال
�س 

اأ
ة ر

طق
من

ك�سف ال�سيدليات المناوبة خالل �سهر كانون الثاني )يناير( �سنة 2013 م 

مـــالحظة  : تفتح �سيدلية هيثم  يومياً على مدار 24 �ساعة هاتف: 2271888,  

و�سيدلية عوافي  على مدار 24 �ساعة هاتف: 2337272,      و�سيدلية المنار طيلة دوام المركز هاتف:2274848

 

أمــيرة
خزام

ت
ظي

ال
خيمة

س ال
رأ

ف
س

اليو
العهد
الرازي 
الدنان

الهندية
المركزية
سر

ج
الـ

أمــيرة
خزام

ت
ظي

ال
العهد
الرازي 
الدنان

الهندية
المركزية
سر

ج
الـ

أمــيرة
خزام

ت
ظي

ال
خيمة

س ال
رأ

ف
س

اليو
العهد
الرازي 
الدنان

الهندية
المركزية
سر

ج
الـ

م
سال

حمد بن 
شارع م

شارع خزام
سعيد

شد بن 
خ را

شي
شارع ال

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م 
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

ســدروه
شارع  

م
سال

حمد بن 
شارع م

شارع خزام
سعيد

شد بن 
خ را

شي
شارع ال

م
سال

حمد بن 
شارع م

م 
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

ســدروه
شارع  

م
سال

حمد بن 
شارع م

شارع خزام
سعيد

شد بن 
خ را

شي
شارع ال

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م 
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

م
سال

حمد بن 
شارع م

ســدروه
شارع 

ف 
هات

ال
ن 

ا
و
عن

ال
�صيدلية 

ا�صم ال

ل
خي

الن
ة 

طق
من

طبي
جمع ال

الم
م

س
بل

زمزم
العناية

م
هيث

طبي
جمع ال

الم
م

س
بل

زمزم
العال

جديدة
شفاء ال

ال
جراند

الهدى
جوهرة

ال
م

النعي
خيل

الن
المدينة
سمة

الب
العائلة
الدانة

ض
المعيري

ش
كورني

ال
ج

خلي
ال

ت
اإلمارا

الدولية
المعمورة

فاين
الزهراوي
حة

ص
ال

كة
م

العناية
م

هيث

صقر
خ 

شي
شارع ال

صقر
خ 

شي
شارع ال

شارع أحمد بن ماجد
شارع جلفار

صر
شارع المنت

صقر
خ 

شي
شارع ال

صقر
خ 

شي
شارع ال

شارع أحمد بن ماجد
صر

شارع المنت
صقر

خ 
شي

شارع ال
صر

شارع المنت
صر

شارع المنت
س

جوي
شارع ال

صر
شارع المنت

صقر
خ 

شي
شارع ال

شارع أحمد بن ماجد
المعمورة

شد
شعبية را

صقر
خ 

شي
شارع ال

ت
جوازا

شارع ال
صقر

خ 
شي

شارع ال
صقر

خ 
شي

شارع ال
صر

شارع المنت
صر

شارع المنت
طان

سل
م بن 

سال
شارع 

صقر
خ 

شي
شارع ال

صقر
خ 

شي
شارع ال

صر
شارع المنت

طان
سل

م بن 
سال

شارع 
شارع جلفار

صر
شارع المنت

ف 
هات

ال
ن 

ا
و
عن

ال
�صيدلية 

ا�صم ال

�س
م
والر

م 
ع
�ش

و
ن 

خرا
ال

ق  
ط

منا

م
شع

س
الرم

جزيرة
ال

األمل
طئ

شا
ال

أذن
المنال
م

شع
س

الرم
جزيرة

ال
خران

ال
األمل

طئ
شا

ال
أذن

المنال
م

شع
س

الرم
جزيرة

ال
خران

ال
األمل

طئ
شا

ال
أذن

المنال
م

شع
س

الرم
جزيرة

ال
خران

ال
األمل

طئ
شا

ال
أذن

المنال

صقر
خ 

شي
شارع ال
س

الرم
حمراء

جزيرة ال
ال

طار
شارع الم

طار
شارع الم

شارع أذن العام
سعيد

شد بن 
خ را

شي
شارع ال

صقر
خ 

شي
شارع ال
س

الرم
حمراء

جزيرة ال
ال

سعيد
شد بن 

خ را
شي

شارع ال
طار

شارع الم
طار

شارع الم
شارع أذن العام

سعيد
شد بن 

خ را
شي

شارع ال
صقر

خ 
شي

شارع ال
س

الرم
حمراء

جزيرة ال
ال

سعيد
شد بن 

خ را
شي

شارع ال
طار

شارع الم
طار

شارع الم
شارع أذن العام

سعيد
شد بن 

خ را
شي

شارع ال
صقر

خ 
شي

شارع ال
س

الرم
حمراء

جزيرة ال
ال

سعيد
شد بن 

خ را
شي

شارع ال
طار

شارع الم
طار

شارع الم
شارع أذن العام

سعيد
شد بن 

خ را
شي

شارع ال

ف 
هات

ال
ن 

ا
و
عن

ال
�صيدلية 

ا�صم ال

التاريخ 

2667657
2662295
2446499
2443934
2271767
4997947
2442546
2667657
2662295
2446499
2442911
2443934
2271767
4997947
2442546
2667657
2662295
2446499
2442911
2443934
2271767
4997947
2442546
2667657
2662295
2446499
2442911
2443934
2271767
4997947
2442546

--
2277151----
2277151
2282627
2214868
2278200
2276116
2282255
2275333
2227133
2287786
2282627
2239271
2273949
2287457
2223987
2220551
2285799
2282255
2287255
2210522
2271654
2282627
2282991--

2352398
2364888
2352370
2333748-
2336676
2331919
2337625
2333951
2334332
2227133
2352398
2364888
2352370
2336676
2331919
2337625
2333951
2334332
2227133
2352398
2364888
2352370
2333748-
2336676
2331919
2337625
2333951
2334332
2227133

12345678910111213141516171819202122232425262728293031



اإعالنات

 

61
ة 

ح
ف

�ص
ل
 ا

ة
م

ي
خل

 ا
س

�
راأ

ة 
ي
د

بل
ة 

جمل
 2

01
3/

1/
42

8:
د
د

ع
ل
ا

 
يناير ) كانون الثاني ( �سنة 2013 م

 

 الروضة
 النجاح

 المدينة
 بترول حميد

 أذن
 الجزيرة الحمراء

 حديقة صقر
 الظيت

 خزام
 السالم
 السوان
 البوابة
 الروضة
 النجاح

 المدينة
 الندية

 بن ماجد
 الشريشة

 الذيب
 الكورنيش

 الخير
 دهان

 بترول حميد
 أذن

 الجزيرة الحمراء
 حديقة صقر

 الظيت
 خزام

 السالم
 السوان
 البوابة

شارع محمد بن سالم
شارع محمد بن سالم
شارع محمد بن سالم

شارع المطار
أذن

الجزيرة الحمراء
شارع المطار

شارع الشيخ راشد بن سعيد
شارع خزام

شارع الشيخ راشد بن سعيد
السوان

شارع محمد بن سالم
شارع محمد بن سالم
شارع محمد بن سالم
شارع محمد بن سالم
شارع محمد بن سالم

شارع الشيخ راشد بن سعيد
شارع المطاف

مقابل سيراميك رأس 
الخيمة

شارع كورنيش القواسم
شارع المنتصر

شارع محمد بن سالم
شارع المطار

أذن
الجزيرة الحمراء

شارع المطار
شارع الشيخ راشد بن سعيد

شارع خزام
شارع الشيخ راشد بن سعيد

السوان
شارع محمد بن سالم

 جلفار
 بابل للوقود

 سليمان عبداهلل
 غليلة
 عمان

 المعيريض
 غيالن

 خور خوير
 المنصورة
 الدقداقة

 الندود
 الزهراء
 الجسر
 جلفار

 بابل للوقود
 الجويس

 الغب
 القلعة
 الرمس

 العريبي
 سليمان عبداهلل

 غليلة
 عمان

 المعيريض
 غيالن

 خور خوير
 المنصورة
 الدقداقة

 الندود
 الزهراء
 الجسر

شارع أحمد بن ماجد
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Arab cities between tradition and modernity
Arab cities faced endless problems and challenges through-

out their history due to population expansion and planning,  ob-
stacles related to organization and development socio-econom-
ic conditions, cultural and otherwise.

However Arab municipal leaders were determined to solve 
such obstacles and add a touch of modernization besides keep-
ing heritage and traditions they insist on distributing aware-
ness among new generations to preserve their cities and in-
herited civilization development, progress and prosperity, do 
not prevent utilizing our heritage in building and architectural 
modernization, it is not and will not be an obstacle in raising 
awareness of urban and architectural order  cities that keeps the 
foregoing impose their

prestige and make the visitor appreciates the  heritage  and 
role of grandfathers in our civilization.

I think that people who talk about the conflict between the 
heritages founded on the tradition and those who poses renewal 
of rupture are mistaken and false because they play a role in our 
lives and therefore do not conflict but it is a poor understanding 
and knowledge of the importance of preserving the Arab

city identity.
If the problem is cultural, the role of the institutions con-

cerned
important because they carry the responsibilities of raising 

and consolidating the meaning of tradition and modernity.
Based on the foregoing, the proposal of the curriculum and 

plans to deepen the knowledge are very important as develop-
ment specialists in the creation of architecture which combines 
tradition and modernity.

We must assess new creative experiences that stem from 
the essence of consciousness that shaded conscious of culture  
and heritage and surrounded by modern development at the 
same time as inherited culture and modern civilization work 
together  without contradiction. This is a reality  and part of na-
tional identity , and in order to reach a cultural communication.

Mubarak Ali Al Shamsi
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RAK Ruler pardon 67 prisoners

 H. H. Sheikh 
Saud Bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
A l - K h a i m a h 
have said the 
Emirate of Ras 
A l - K h a i m a h 
was keen on 
becoming a 
hub for busi-
nessmen.

He added the 
Emirate will 
offer facilities 
to attract seri-
ous business 
persons due 
to their pivotal role in developing 
communities and consolidating ties 
among countries. 

“The Emirate of Ras Al-Khaimah 
hosts many investments from dif-
ferent countries worldwide, espe-
cially in the area of industry. RAK 
is home of various industries such 
as the cement, constructions and 
others.

This sector had exhibited its 
strength during the economic cri-
sis,”

Sheikh Saud said.

The remarks were made during 
the inauguration of the third edition 
of the Global Arab Business Meet-
ing (GABM) organized by Horasis, 
the Global Visions Community in 
cooperation with the RAK govern-
ment Represented by RAK Invest-
ment Authority and RAK Chamber 
of Commerce and Industry. 

The event is attended by 500 in-
ternational business leaders.

RAK Ruler welcomed the audi-
ence, saying “the forum is an ideal 
venue for effective communication 
and exploration of business and in-

vestment horizons, as well as dis-
cussion of views and sustainable 
future plans”.

The Vice President of Zimba-
bwe Joyce Mujuru welcomed the 
UAE’s decision to join African Un-
ion (AU) as an observer member in 
2011.

 For his part, Dr Frank Jurgen, 
Chairman of Horasis said “We will 
continue shedding light on poten-
tials and regional challenges in an 
attempt to reach more prosperous 
future.” 

Member of the Supreme Council and Ruler of Ras 
Al-Khaimah H.H Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi have 
ordered the release of 67 prisoners in view of the GCC 
Unified Inmates’ Week.

H.H Sheikh Saud Bin Saqr will pay the outstanding 

amounts owed to secure the release of the prisoners. 
Their release is also aimed at helping the prisoners who 
proved eligibility for pardon to reunite with their fami-
lies and at granting them a second chance to become 
productive and law-abiding members of the community.

His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi 
opens third edition of Global Arab 

Business Meeting 
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His High-
ness Sheikh 
Saud Bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah 
praised the 
vision of His 
Highness Pres-
ident Sheikh 
Khalifa Bin 
Zayed Al 
Nahyan “May 
God protect 
him” who is 
keen to show 
interest in pro-
moting science, education and sup-
port educational institutions at all 
levels and types so as to achieve 
the leap and leading educational re-
naissance of the state through  the 
progress, prosperity multiple out-
put and progress from one year to 
another in various fields.

His Highness the Ruler of Ras 
Al Khaimah hailed the  policy and 
guidance of the cabinet, led by His 
Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum, Vice Presi-
dent and Prime Minister Ruler of 
Dubai, “ in achieving a quantum 
leap and upgrading levels of pro-
grams in educational institutions 
through a Federal Plan for enhanc-
ing  education under the follow-up 
of His Highness the Vice President 
and his great interest in strengthen-
ing the role of educational institu-
tions in the renaissance of the na-
tion.

 This came during his attendance  
of the annual ceremony of Ras Al 
Khaimah Award for Creativity and 

Educational Excellence to honor 
the winners who excelled at its 
ninth session, which was held at the 
Cultural Center.

The ceremony was attended by 
Engineer Sheikh Salem Bin Sultan 
Bin Saqr Al Qasimi, Chairman of 
the Department of Civil Aviation 
Director of Ras Al Khaimah Edu-
cational  Zone Sumaya Harib and 
Dr. Mohamed Ibrahim Mansour 
Secretary General of the award 
and a number of directors of de-
partments, local governments and 
members of the Board of Trustees 
members of the teaching staff and 
students.

 His Highness Sheikh Saud 
praised efforts of the Ministry of 
Education to update the curricula 
mechanics and methods of educa-
tion and its quest to improve efforts 
of teachers and develop their skills 
to support establishing  an educated 
generation of the sons of the nation 
,expressing his thanks to the mem-
bers of the educational bodies in 
state schools.

 His Highness Sheikh Saud Bin 
Saqr Al Qasimi, pointed out that 
education is a cornerstone of de-
velopment and renaissance in the 
United Arab Emirates which is of 
great interest to His Highness the 
President and, His Highness Vice 
President and Prime Minister Ruler 
of Dubai.

 Outstanding students and crea-
tors representing a promising fu-
ture for their community, he em-
phasized.

He expressed hope that the con-
tribution and help of families will 
contribute to upgrading education-
al students scientifically and cultur-
ally to create a generation capable 
of facing challenges in the future.

His Highness the  Ruler of Ras 
Al Khaimah honored 97 students 
from the creators and excellence in 
the region’s schools and rehabilita-
tion center along with three of the 
pioneers in the education process in 
the emirate.

 Institutions and companies sup-
porting the award are the National 

Ruler of Ras Al Khaimah attends 
educational award ceremony
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Receptions of
His Highness Sheikh

Saud Bin Saqr Al Qasimi 

RAK Ruler perform funeral prayers on 
the body of Sheikh Mayed Bin Salim Bin 

Mohammed Al-Qasimi 

RAK Ruler 
receives

 Zimbabwean 
Vice president

H.H Sheikh 
Saud Bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme 
Council Mem-
ber and Ruler of 
Ras Al-Khaimah 
received at Al 
Dhait Palace, the 
visiting Vice-
President of 
Zimbabwe, Joice 
Mujuru and the 
accompanying 
delegation.

The Zimbabwe 
delegation is here to participate in 
the Global Arab

Business Meeting hosted by Ras 
al Khaimah.

 During the meeting they re-
viewed the existing relations be-

tween UAE and Zimbabwe in all 
fields as well as ways to boost them 
particularly the increase of trade, 
economic and investment exchang-
es.

 Eng. Sheikh Salem Bin Sultan 
Al Qasimi, Chairman of the De-

partment of Civil Aviation and 
other senior officials attended the 
meeting.

RAK Ruler receives 
Japanese Ambassador

 H.H Sheikh Saud Bin Saqr Al 

Bank of Ras Al Khaimah, Gulf Ce-
ment Company and Gulf Pharma-
ceutical Industries “Julphar.”

For his part, Dr. Mohamed Ibra-
him Mansour Secretary General of 
the prize in a speech said that the 
UAE is unique to all other states of 
its achievements and gains in four 
decades ago as at the age of nation 
is very short when compared to the 
age of nations that have preceded 
us.

What we find in the United Arab 
Emirates are the Federation the 
unity intimacy sustainable devel-
opment and in the relationship be-

tween the ruler and the ruled to em-
body association strong cohesion 
among them .

Dr. Mohammed Mansour praised 
initiative launched by His Highness 
Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister and Ruler of Dubai 
smart learning as new addition will 
enable the student in the UAE move 
beyond tradition in education to the 
stage to move towards excellence 
and innovation in thinking and re-
search and reasoning.

He noted that the successes wit-
nessed by the state in educational 

outcomes at the level of public and 
higher education is only a joint ef-
fort between the sectors of public 
and private in the community who 
supported the desire of honest lead-
ership for the opportunity in front 
of our generation .

“We in the UAE have the political 
will and freedom of thought which 
the ingredients needed to create a 
talent and we have only to improve 
education and student learning and 
working to create a generation that 
is aware of its responsibilities to-
wards himself and his country,
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 Ruler of Ras Al Khaimah issues property
acquisition law

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah issued a new law on 
property expropriation, based 
on the approval of the Executive 
Council of the emirate.

 The aim of Law No. 9 for the 
year 2012 which is located in 24 
articles is to regulate the acquisi-
tion of the property contained in 
the meaning of Article 2 of the 
law for the sake of public interest 
within the procedures and con-
trols and fair conditions for prop-
erty owners.

 Article (24) of the law says the 
law will be implemented after one 
month from the date of issuance 

and shall be published in the Of-
ficial Gazette.

 Article (3) a person may expro-
priate a project to achieve public

benefit in return for appropriate 
compensation determined by the 
Compensation Committee.

 The provisions of this Act shall 
apply to this acquisition in terms 
of the procedures , the assessment 
and payment of compensation.

Article (5) states that the ruler or 
his representative like the munici-
pality or department concerned, 
decides the case may be either ab-
solute possession or expropriation 
of property halting  the right to use 
for a limited period or enforce any 
right of  limitation on the exercise 

of the rights of ownership of the 
property and contain a description 
of the owned property and the 
names of its owners or affiliates 
squatters and rights holders and 
during the 30 days following the 
new decision The lands Depart-
ment should be informed through 
documents of the expropriation 
matter.

 Article (22) the decisions of 
any committee formed before the 
enforcement of the provisions of 
this law are not implemented.

Article (23) repealed this law, 
repealed any legislation contrary 
to its provisions.

Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al-Khaimah re-
ceived at Al Dhait Palace, Japanese 
Ambassador to the UAE, Yoshihiko 
Kamo, who called on him on the 
occasion of the beginning of his 
tenure in the UAE.

The Ruler wished the envoy a 
pleasant stay and good luck in 
boosting the existing cooperation 
between the two friendly countries 
in different fields.

Senior officials attended the 
meeting.

RAK Ruler 
received Ro-
manian Am-

bassador
  H. H. Sheikh 

Saud Bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras 
Al-Khaimah re-
ceived at Al Dhait 
Palace the Roma-
nian Ambassador 
to the UAE, Adri-
an Macelaru who 
called on him on 
the occasion of 
the beginning of 

his tenure in the UAE.
The Ruler welcomed the diplo-

mat and wished him a pleasant stay 
and good luck in his assignment in 
boosting the existing relations be-
tween the two countries in all fields.
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The Execu-
tive Council of 
the Emirate of 
Ras Al Khaimah 
convened last 
month its fourth 
regular meeting at 
the Emiri Diwan 
chaired by His 
Highness Sheikh 
Mohammed Bin 
Saud Bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras 
Al Khaimah and 
Chairman of the 
Executive Board.

H.H Sheikh Mo-
hammed endorsed 
the minutes of the 
previous meeting.

 He reviewed the 
topics listed on its 
agenda and related to various affairs 
of the emirate covering strengthening 
of the legislative structure and devel-
opment of government work, which 
would contribute to providing better 
services to citizens and residents ,pro-
moting the competitive environment 
of the emirate and overcoming dif-
ficulties impeding completion of the 
development plans. 

The Council commended the initia-
tive of His Highness President Sheikh 
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, may 
God protect him to strengthen citi-
zens’ participation in the labor market 
on the basis of vision launched by His 
Highness the president reflecting the 
wisdom of The leader and his com-
mitment to the development of the hu-
man element of citizens and access to 
all the opportunities in the country to 
serve the nation and support the devel-
opment process.

The Council called on the private 
and public sectors to interact posi-
tively with this initiative and harness 
all the possibilities and provide all the 
facilities and opportunities to achieve 
this Leading national strategy. 

The Council stressed that the eco-
nomic development that the gov-

ernment seeks to raise rates should 
translate into the creation of job op-
portunities for citizens.

He stressed that the next stage will 
see concrete results at this level and 
that resettlement will remain on top 
list of priorities and concerns of the 
government. 

The Council decided to entrust 
the Secretariat to arrange a compre-
hensive study on the establishment 
of integrated center for government 
services in the southern region of the 
emirates under-represented Govern-
ment agencies concerned and which 
provides its services to facilitate citi-
zens In line with the state’s strategies 
to achieve a balanced and sustainable 
development for all.

The Board decided on the basis of 
the study provided by the Department 
of Economic Development to exempt 
all shops affected by the road works 
being carried out on the street of Al-
Gosaidat by 50 percent of the value of 
the license fees in support of the com-
mercial activity in the emirate.

Also approved the Appropriation 
Law submitted by the Municipality, 
which regulates the rules and the real 
estate acquisition process for the pur-

poses of public benefit in preparation 
for submission to His Highness the 
Ruler for approval and issuance. 

The Executive Council adopted the 
organizational structure of the Depart-
ment of Public Works and Services.

The Council endorsed the initiative 
of the Department of Public Works 
and Services in the establishment of a 
service center dealers, which will be 
opened. in few days, it aims to sim-
plifying Procedures and facilitate the 
completion of the transactions, ac-
cording to the highest standards of 
customer service.

The Board recommended that the 
Department of Public Works and Ser-
vices and municipality conduct nec-
essary coordination to provide the 
organizational study on re-drafting 
the terms of reference and functions 
Assigned to them in the light of the 
new data and strategic requirements 
in order to achieve operational coor-
dination , harmony and integration, 
efficiency and effectiveness of perfor-
mance and preventing duplication.

العدد:  2013/1/428 جملة بلدية راأ�س اخليمة ال�صفحة 67

Crown Prince of Ras Al Khaimah 
chaired Executive Board Meeting
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H.H Sheikh Moham-
med Bin Saud Bin Saqr 
Al Qasimi, RAK Crown 
Prince and Chairman of 
the Executive Council em-
phasized that the Govern-
ment firmly believes in 
the value and importance 
of the human element in 
achieving the goals and 
aspirations and that was 
adopted by His Highness 
Sheikh Saud Bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras 
al Khaimah.

I commend His High-
ness the Crown Prince of 
Ras Al-Khaimah who honored me 
at the Emiri Diwan H E Abdulla 
Yousif Al-Abdullah, head of the 
Department of Bublic Works and 
Services said marking the end of 
his tenure with the Department . 

The efforts of his Excellency Ab-
dullah Yusuf and dedication dem-
onstrated by contributions over the 
years in the development of infra-
structure services in the emirate 
wishing him success.

For his part Abdullah Yousuf Al 
Abdullah extended thanks and ap-
preciation to His Highness the ruler 
of Ras Al-Khaimah and his Crown  
Prince to their constant support 
of the department 

His Highness Sheikh 
Mohammed Bin Saud Bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Ex-
ecutive Board was briefed 
during his visit to Public 
Works and services De-
partment on the progress 
of work in the department. 

This came during the in-
auguration of the customer 
service centre in the pres-
ence of Sheikh Saqr Bin 
Mohammed Bin Saqr Al 
Qasimi . The newly estab-
lished section is equipped 

Crown Prince of Ras al Khaimah honors’ 
EX-Chief of Public Works and Services Department

Crown Prince of Ras Al Khaimah visited Public 
Works and Services Department
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H.H Sheikh Mo-
hammed Bin Kayed 
Al Qasimi, Chair-
man of the Depart-
ment of Economic 
Development in 
Ras Al Khaimah, 
vice president of 
the Higher Organ-
izing Committee of 
the Awafi Festival, 
confirmed that the 
festival has earned 
a reputation of lo-
cal and regional 
distinct over the 
past decade, in light 
of its success in the 
occupation of a 
privileged position 
among local and regional, festi-
vals having a distinct identity, and 
value-added provided by the first 
festival in the emirate of Ras Al 
Khaimah to his audience and his 
fans, which is to organize its ac-
tivities in the area of  nature, away 
from the closed  halls, and draws 
large numbers of visitors from dif-
ferent emirates and a number of 
countries in the region.

He praised the activities of Awafi  
to mark the 10 years since the start 
of the festival, with the support 
of His Highness Sheikh Saud Bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 

Khaimah, and the patronage of 
H.H Sheikh Mohammed Bin Saud 
Bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah, and follow-up 
and guidance of H.H Sheikh Fais-
al Bin Saqr Al Qasimi, Chairman 
of the Department of Finance in 
Ras Al Khaimah, Chairman of the 
Higher Organizing Committee of 
the annual festival, which prompt-
ed strides of  the festival, and offi-
cially earned it the momentum the 
media and the masses, led to wide 
successes during the previous ses-
sions.

He stressed ,the keenness of 
the Organizing Committee of the 
Awafi Festival and subcommit-

tees to make every possible effort 
and harness all available means, to 
organize a new, distinct event  in 
its tenth session, and to satisfy dif-
ferent tastes of the community and 
age groups, and to ensure fun and 
entertainment along with the inter-
est, education and outreach to the 
public festival, pointing out that 
the philosophy of Awafi is achiev-
ing entertainment, while focused 
message is to give special atten-
tion to the activities of the family, 
to promote the concept of family 
tourism in the emirate of Ras Al 
Khaimah.

Awafi Festival 
marking 10 years since its inception

with the best modern equipment.
The Crown Prince listened to En-

gineer Ahmed Al Hammadi, Direc-
tor General of the Department of 
Public Works and Services to a de-
tailed explanation about the center 
and its services to the public.

His Highness Sheikh Mohammed 

Bin Saud Al Qasimi was pleased 
over efforts of the department 
which pledged to improve the work. 

He called staff to exert efforts for 
the service of the emirate.

For his part, Engineer Ahmed 
Al Hammadi  said under , the di-
rectives of His Highness Sheikh 

Saud Bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah and follow-up and at-
tention of His Highness the Crown 
Prince of Ras Al Khaimah the de-
partment always keen to be the most 
memorable in its services to clients.
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Director General of Ras Al Khaimah Municipality 
Signed a Memorandum of Understanding with the 

Director of Educational zone
Under willingness to boost  tech-

nical cooperation with strategic part-
ners in Ras Al Khaimah to take all 
measures that achieve cooperation 
and effective coordination in order 
to promote health and environmen-
tal awareness among members of 
the community  RAK Municipal-
ity have signed a memorandum of 
understanding with the Educational 
Zone Department.

RAK Civic body was represented 
by Mohamed Saqr Al Asam Director 
General of the Department and the 
Educational Zone representative is 
Sumaya Abdullah Hareb Al Suwaidi 
Director of the region.

RAK Municipality will offer a range of services, in-
cluding health screening on schools and controlling the 

supply of food to school canteens and promote health 

and environmental awareness among students.

Chairman of AK Municipality conducted an inspection 
tour to Planning and Health Departments

H.E Mubarak Ali Al-Shamsi 
Chairman of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department made an 
inspection tour to the Planning 
Department during which he was 
briefed on the work  at the depart-
ment and the  level of rapid process-
ing of business, urging officials  to 
overcome all the obstacles that pre-
vent the completion of these trans-
actions.

This tour comes in the context of 
advancing the work, encouraging  
and motivating  staff for the best 
performance and best customer ser-
vices.

AL Shamsi called staff to activate 
work in order to achieve the distinc-
tive degree in quality and improve performance to serve 
the citizens.

He also inspected the Food Control Laboratory at Public 

Health Department and was briefed on the working meth-
ods and mechanisms and the mass need for accuracy in 
the analysis of samples, asking concerned technicians to 
complete work in a timely manner.
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Writers Union UAE 
mourns writer and histo-
rian, Dr. Ahmed Galal Tad-
moury former director of 
the Center for Studies and 
Documentation in Ras Al 
Khaimah, who passed away 
last month. 

Writers’ Union said in a 
statement that the Writers 
Union lost the

Departure of Emirates 
Tadmoury as researchers 
and prominent Arab

historian who accompa-
nied the UAE renaissance 
since the establishment 
phase and was witness to 
major transformations ex-
perienced by the region and  
contributed to the documentation 
of the Arab history. 

The statement “from writers 
Union pledged to follow cultural 
writings of the late Tdmuri and 
confirms its intention to honor the 
late by adopting a project aimed at 

raising heritage intellectual, scien-
tific and putting it in the hands of 
interested and that what he sees in 
this heritage of importance not re-
lated to the person of the late, but 
also national heritage Said Habib 
Al Sayegh, Chairman of the Un-
ion of Writers “We appreciate the 

effort made by Dr.Ahmed 
Tadmoury in the service  
of history in UAE and the 
Gulf, through contribut-
ing to the establishment of 
the Center of Studies and 
Documentation in Ras Al-
Khaimah and then through 
his personal contributions 
also where he was closely 
related and following up 
and witness a lot of impor-
tant events experienced by 
the region. “

“It was a model of Arab 
intellectuals who associ-
ated the place and

felt interaction with him 
emotionally and intellectu-

ally and confirms that the 
UAE houses all Arabs for that 
came our pain for the departure of 
this man and stems from our ap-
preciation for the person and then 
our sense that he was part of the 
history of the UAE its culture and 
its social life” .

Due to increasing customer de-
mand, RAK Airways is increasing 
its flights from Ras Al Khaimah to 
Calicut to daily effective 15th De-
cember 2012.

Says Mr. John Brayford, CEO 
RAK Airways ‘Calicut is one of 
our key destinations and passenger 
demand on our Calicut flights has 
always been exceptionally good.

Effective 15 December 2012, 
RAK Airways will operate daily 
flights into Calicut. I believe step-
ping up the frequency will satisfy 

our passenger mix of tourists as 
well as the significant number of In-
dian expatriates from the southern 
state of Kerala, working in the UAE 
and in GCC.

The new flight schedule will also 
provide excellent connections for 
travelers who are working in the 
other GCC states within our net-
work, namely Doha and Jeddah’.

Editor’s notes
RAK Airways is one of the 

youngest airlines of the United 
Arab Emirates. In October 2012, 

RAK Airways made a historical 
landmark by being the UAE flag 
carrier to fly into the capital, Abu 
Dhabi and the first UAE flag carrier 
to codeshare with fellow UAE flag 
carrier Etihad Airways. RAK Air-
ways flew over 250,000 passengers 
on its network in 2011. The airline’s 
present route network comprises of 
10 cities – Abu Dhabi, Peshawar, 
Lahore, Chittagong, Dhaka, Cairo, 
Kathmandu, Calicut, Doha and Jed-
dah

Writers Union UAE obituary

RAK Airways increases its frequency to Calicut to 
daily flights
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A new type of soil has been dis-
covered near the coast of Ras Al 
Khaimah. 

The discovery came after a soil 
survey was completed in the north 
and east of the UAE, that will allow 
farmers, urban planners, scientists 
and even police to make use of this 
long-awaited data.

Done over the course of two 
years, from 2010 to 2012, by the 
Environment Agency - Abu Dhabi 
(EAD) and the Ministry of Environ-
ment and Water, the survey found 
28 different kinds of soil in Sharjah, 
Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al 
Khaimah and Fujairah, including a 
new type of soil.

“The new discovery was made 
near the coast of Ras Al Khaimah. 

It is a shallow soil containing sa-
line, water and bedrock. It still 
needs to be documented,” revealed 
Mahmoud Abdelfattah, Deputy 
Manager of soil and land use man-
agement at the EAD.

The best agricultural soil was 
found in Ras Al Khaimah, while the 
solid, ideal soil for construction is 
found around the Hajar Mountains.

Altogether, 89 different types 
of soil were found by EAD in the 
country, 62 of them being in Abu 
Dhabi. The large majority, 80 per 
cent of the nation’s soils, is sandy. 
the EAD’s survey excludes Dubai, 
which has done its own survey.

“Knowing what type of soil they 
have, farmers would know exactly 
how much water it needs and would 

not over irrigate their crops, which 
would end up giving poor qual-
ity fruits.” It is not just farmers 
that make use of the soil map. The 
Urban Planning Council was hav-
ing land stability issues for a new 
development in Al Ain, and it was 
grateful to have a soil map to con-
sult. And so was Abu Dhabi Police, 
Khaleej Times indicated.

“The police have set up a new fo-
rensic geology department that uses 
soil to establish where a crime has 
occurred. They were actually plan-
ning their own soil survey, so they 
were very happy when they found 
out about ours,” mentioned Abdel-
fattah. The soil map is available, 
free of charge, through the EAD’s 
website

Public Health Department in Ras 
Al Khaimah Municipality has is-
sued a monthly report over acti-
vates during November this year 
including :- (213) inspection tour, 
covering (1284) shops, confisca-
tion and execution (81) kilograms 
of food non-suitability for human 
consumption.

     (186) shops found contrary to 
the laws and health requirements 
and the following actions, were 

taken against them:-
* Writing (55) violations. (37) 

pledges.
* Fined (52) stores.
Issuing (942) health card for shops 

workers to detect them and make 
sure they are free from infectious 
diseases, (53) Certificate validity of 
export food after making sure of the 
validity of the material for human 
consumption,(9)  certificates of free 
from insects and rodents.

Detecting before and after slaugh-
ter (995) head of cattle in a Munici-
pal slaughterhouse to make sure of  
suitability for human consumption 
some found not suitable for con-
sumption.

Detected (11821) cattle coming 
across land and sea ports and air of 
RAK.

A campaign, to combat flying in-
sects, within the table prepared to 
cover all areas of the emirate.

Best agricultural soil found in RAK

Public Health Report (November 2012)


