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٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

املــقــدمــة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــــ�اد  تــقــبــل  ٭ ل 

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ل ترد لأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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ثقافة العمل التطوعي

من البدهي القول اإن العمل التطوعي لي�ستجيب له ول يقوم به اإل من امتلك وعيًا عميقًا وب�سرية 

قوية ومعرفة باأهميته وفوائده . لأن العمل التطوعي يغيب الـ )اأنا( ويربز )النحن( ولأنه يعترب جتليًا من 

جتليات الإيثار ، لكونه �سد الأثرة.

باعتبار اأن العمل التطوعي جزء ل يتجزاأ من تكوين الإن�سان العاقل والتكامل الإن�ساين والعمل بروح 

اجلماعة من اأجل خدمة املجتمع ، فاإن الذين عملوا يف ميادين العمل التطوعي ا�ستفادوا كثريًا �سلوكيًا 

واأخالقيًا هذا عدا عن �سقل املهارات وتفجري الطاقات وال�سعور بالراحة وال�سعادة ب�سبب الإيجابيات 

التي يفرزها العمل التطوعي .

وملا كان العمل التطوعي ينفتح على ف�ساءات رحبة يف احلياة ، فاإن اختيار الإن�سان للعمل الذي يجيده 

اأو يقدر عليه لكي يكون نتاج العمل مثمرًا . 

اإن العمل التطوعي يعزز الهوية الوطنية ، و ير�سخ اإن�سانية الإن�سان ويزيد الثقافة واملعرفة ، ويجلب 

الب�سر و ال�سعادة وحب الآخرين ويفتح قنوات لتعد ول حت�سى لالت�سال والتوا�سل وحلياة كرمية مفعمة 

بالحرتام املتبادل .

وقد خ�سر الذين راهنوا على العمل التطوعي واعتربوه ف�سوًل اأو تطفاًل اأو .. اأو ..

لأن العمل التطوعي اأثبت اأحقيته واإيجابياته وقدم نتائج مبهرة يف املجتمعات .

اإن دولة الإمارات العربية املتحدة – واحلمداهلل – تعد مثاًل يحتذى يف العمل التطوعي ولو اأردنا اأن 

نعد الأ�سماء لحتجنا اإىل كتب ، اإل اأن امل�سهد احلياتي يف هذا الوطن الغايل يوؤكد تطور العمل التطوعي 

وانت�ساره بني الطلبة ويف املوؤ�س�سات واملعامل والدوائر ، ويف كل بقعة من اأر�ض الإمارات .

الذين  هوؤلء  واإن  والن�سر  بالإ�ساءة  جديرة  التطوعي  العمل  من  املزيد  اإىل  الدعوة  فاإن  ذلك  بعد 

ميار�سون العمل التطوعي ي�ستحقون ال�سكر والثناء .

منذر حممد بن �شكر الزعابي

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

يوؤدي �شالة عيد الأ�شحى املبارك مب�شلى العيد الكبري يف خزام

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأدى 

�سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم 

راأ�ض اخليمة و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 

بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ض اخليمة  

�سالة عيد ال�سحى املبارك مب�سلى العيد 

الكبري يف خزام براأ�ض اخليمة.

�سموهما  جــانــب  اإىل  ال�سالة  واأدى 

وال�سيخ  القا�سمي  �سقر  بن  عمر  ال�سيخ 

دائــرة  رئي�ض  القا�سمي  �سقر  بــن  اأحــمــد 

اجلمارك رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة مناطق 

راأ�ض اخليمة القت�سادية “راكز” وال�سيخ 

اأحمد بن �سعود بن �سقر القا�سمي وال�سيخ 

وعدد  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  خالد 

وكبار  البالد  واأعيان  ووجهاء  ال�سيوخ  من 

اجلاليات  واأبــنــاء  واملــواطــنــني  امل�سوؤولني 

العربية والإ�سالمية.

ال�سحى  عــيــد  �ــســالة  خطيب  واأكــــد 

املبارك اأنه يوم مبارك من اأيام اهلل تعاىل 

فيه  النا�ض  ويلهج  اهلل  �سعائر  فيه  تعظم 

والتمجيد..  والتهليل  والتحميد  بالتكبري 

الذي  ال�سعيد  بعيدهم  للم�سلمني  وبــارك 

�سرعه اهلل �سبحانه بعد يوم عرفة لنفرح 

فيه بــعــوائــد الإحــ�ــســان واملــغــفــرة وزيـــادة 

احلمد  يــوم  اأنــه  اإىل  م�سريا  احل�سنات.. 

والنعمة وتر�سيخ قيم اخلري والرحمة ون�سر 

ال�سعادة يوم تعطى فيه الهدايا وت�ستعظم 

فيه الو�سايا.

يرحم  اأن  الــعــزة  رب  ف�سيلته  ودعـــا 

العربي  التحالف  وقــوات  الوطن  �سهداء 

ويرفع  الأخيار  منازل  ينزلهم  واأن  الأبرار 

درجاتهم يف عليني مع النبيني وال�سديقني 

ويجزي خري اجلزاء اأمهات واآباء ال�سهداء 

قوات  وين�سر  جميعا  واأهلهم  وزوجاتهم 

رد  على  حتالفوا  الذين  العربي  التحالف 

�ساحب  يــوفــق  واأن  اأ�ــســحــابــه  اإىل  ــق  احل

نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

رئي�ض الدولة حفظه اهلل ويدمي عليه موفور 

ال�سمو  �ساحب  ويوفق  والعافية  ال�سحة 

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 

ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “رعاه  دبي 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

ملا  امل�سلحة  للقوات  الأعــلــى  القائد  نائب 

اإخوانهم  يــوؤيــد  واأن  ويــر�ــســاه  اهلل  يحبه 

الأعلى  املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 

حكام الإمارات.

الــ�ــســالة  اأداء  مـــن  النــتــهــاء  ــد  ــع وب

واخلطبة تبادل �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض 

اخليمة التهاين بالعيد املبارك مع ال�سيوخ 

وكبار امل�سوؤولني وجموع امل�سلني.
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 

ي�شتقبل املهنئني بعيد الأ�شحى املبارك

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 

ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اخليمة  راأ�ــض  حاكم 

ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد 

خــزام عددًا  راأ�ــض اخليمة يف ق�سر  عهد 

وامل�سوؤولني  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  من 

�سموه  مــع  تبادلوا  الــذيــن  وال�سخ�سيات 

التهاين والتربيكات مبنا�سبة عيد الأ�سحى 

املبارك.

والتربيكات  التهاين  �سموه  تقبل  كما 

من كبار ال�سباط بالقيادة العامة ل�سرطة 

لالإقامة  العامة  والإدارة  اخليمة  راأ�ـــض 

و�سوؤون الجانب واإدارة الدفاع املدين.

عز  اهلل  اإىل  بالدعاء  اجلميع  وتقدم 

على  املباركة  املنا�سبة  هذه  يعيد  اأن  وجل 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

مبوفور  اهلل  حفظه  الــدولــة  رئي�ض  نهيان 

الإمــارات  �سعب  وعلى  والعافية  ال�سحة 

باليمن  والإ�ــســالمــيــة  العربية  والأمــتــني 

واخلري والربكات.

بن  عمر  ال�سيخ  ال�ستقبالت  ح�سر 

في�سل  وال�سيخ  القا�سمي  �سقر 

بن �سقر القا�سمي رئي�ض جمل�ض 

اإدارة �سركة اخلليج لل�سناعات 

وال�سيخ   “ جلفار   “ الــدوائــيــة 

اأحمد بن �سقر القا�سمي رئي�ض 

جمل�ض  رئي�ض  اجلمارك  دائــرة 

اإدارة هيئة مناطق راأ�ض اخليمة 

وال�سيخ  “راكز”  القت�سادية 

بـــن �سقر  ــعــود  ــس � بـــن  اأحـــمـــد 

الــقــا�ــســمــي والــ�ــســيــخ خــالــد بن 

�سعود بن �سقر القا�سمي وعدد 

من ال�سيوخ.
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

�شعود بن �شقر القا�شمي: 

نهج زايد د�شتور حياة ل�شعب 

الإمارات

اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 

راأ�ض  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  باإعالن  اخليمة 

اآل نهيان رئي�ض الدولة » حفظه اهلل  بن زايد 

« عام 2018 » عام زايد « اعتزازًا بالإجنازات 

املغفور  املوؤ�س�ض  الوالد  �سطرها  التي  اخلالدة 

له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

يف  كر�سها  التي  العطرة  ل�سريته  وتخليدًا  ثراه”  اهلل  “طيب 
حتظى  وح�سارية  ع�سرية  دولة  وبناء  الحتــاد  دعائم  اإر�ساء 

مبكانة دولية و�سمعة عاملية.

وقال �سموه : تعد هذه املبادرة الوطنية التي اأطلقها �ساحب 

» حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 

ال�سيخ  نوؤكد فيها مت�سكنا بنهج والدنا املغفور له  « فر�سة  اهلل 

زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه « وجن�سد من خاللها 

وفاءنا وولءنا لالإرث احل�ساري والإن�سانية الذي تركه لنا »زايد 

اخلري«  فهو القائد امللهم الذي قاد �سعبه بخطى ثابتة نحو احللم 

الذي طاملا اآمن به وجتاوز ال�سعوبات والتحديات لي�سبح واقعًا 

نعي�سه اليوم وهو قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة ، 

فهي اللحظة التي انطلقت فيها م�سرية التنمية ال�ساملة ليقدم 

�سعب  وينعم  الإنــ�ــســان  عرفها  احتــاديــة  جتربة  اأجنــح  للعامل 

الإمارات بعدها بالأمن وال�ستقرار والزدهار والعي�ض الكرمي 

لكل مواطن ومقيم على اأر�سها الطيبة.

تاريخ  بارزة يف  واأ�ساف �سموه : » �سيمثل عام 2018 عالمة 

ج�سد  التي  اخلري  زايد  جتربة  للعامل  و�سنقدم  احلبيبة  دولتنا 

قيم  واإعالء  الإن�سان  يف  وال�ستثمار  الأوطان  بناء  جتربة  فيها 

العطاء واخلري ومد يد العون للمحتاجني واملنكوبني حول العامل 

من دون تفريق بني عرق اأو مذهب اأو دين كما كان يويل العلم 

باأهمية  منه  اإميانًا  اأولوياته  �سلم  وعلى  اهتمامه  جل  والتعليم 

لقيادة  الإمــارات  اأبناء  من  املتعلمة  وال�سواعد  النرية  العقول 

م�سرية النه�سة ال�ساملة .. فنهج زايد هو د�ستور حياة ل�سعب 

الإمارات ن�ستمد منه الدرو�ض والعرب للعمل باإخال�ض وتفان من 

اأجل رفعة الوطن ور�سم حا�سر وم�ستقبل الإمارات «.

واأكد �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة مت�سك اأبناء الوطن 

بنهج ال�سيخ زايد » طيب اهلل ثراه « حيث �سطروا بالت�سحيات 

اأجمل معاين  والــذود عن حماه  الوطن  �سبيل  التي قدموها يف 

�سعبه  نفو�ض  يف  زايــد  ال�سيخ  له  املغفور  غر�سها  التي  الوفاء 

لتثمر جياًل مثقفًا وواعيًا باأهمية املحافظة على مكت�سباته ي�سع 

امل�سلحة الوطنية ن�سب عينيه ورفعة الوطن واأمنه وا�ستقراره 

على �سلم اأولوياته.
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ي�شتقبل وزير �شحة بنجالدي�ش

�ساحب  ا�ستقبل 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

القا�سمي  �سقر  بــن 

ع�سو املجل�ض الأعلى 

اخليمة  راأ�ــض  حاكم 

يف  �ــســمــوه  ق�سر  يف 

ــر بــن  ــق مـــديـــنـــة �ــس

ال�سيد  معايل  حممد 

وزيــر  ن�سيم  حمــمــد 

ـــة  الــ�ــســحــة ورعـــاي

جمهورية  يف  الأ�سرة 

والــوفــد  بنجالدي�ض 

املرافق.

�ساحب  ــحــث  وب

ــــمــــو حــــاكــــم  ــــس ــــ� ال

راأ�ــــض اخلــيــمــة خـــالل الــلــقــاء مــع الــوزيــر 

امل�سرتك  التعاون  جمالت  البنجالدي�سي 

تعزيزها  و�سبل  ال�سديقني  البلدين  بني 

املجال  يف  خ�سو�سًا  املجالت  خمتلف  يف 

الكبري  بالتطور  �سموه  م�سيدًا   .. ال�سحي 

على  البلدين  بني  العالقات  �سهدته  الذي 

كافة الأ�سعدة. 

ال�سحة  وزير  معايل  اأ�ساد  جانبه  من 

بالتقدم الكبري الذي حققته دولة الإمارات 

ــجــال الــ�ــســحــي وجــــودة اخلــدمــات  يف امل

العديد  يف  الدولة  تقدمها  التي  ال�سحية 

 .. الطبية  والتخ�س�سات  املــجــالت  مــن 

جتمع  التي  للعالقات  تقديره  عن  معرباً 

بنجالدي�ض  وجمهورية  الإمارات  دولة  بني 

والدعم الكبري الذى تقدمه دولة الإمارات 

اإىل �سعب بنجالدي�ض يف املجال ال�سحي.

�سقر  بن  في�سل  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 

�سركة  اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  القا�سمي 

“جلفار”  الــدوائــيــة  لل�سناعات  اخلليج 

�سقر  بــن  في�سل  بــن  عــبــداهلل  والــ�ــســيــخ 

الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نــائــب  القا�سمي 

وال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي 

م�ست�سار  ال�سال  اأحــمــد  �سالح  و�ــســعــادة 

�ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة و�سعادة 

الديوان  امل�ست�سار يف  الكيت  اأحمد  حممد 

الأمريي. 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ي�شتقبل �شفري مالوي

�ساحب  ا�ستقبل 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

القا�سمي  �سقر  بــن 

ع�سو املجل�ض الأعلى 

اخليمة  راأ�ــض  حاكم 

�ــســمــوه  قـــ�ـــســـر  يف 

�ــســقــر  ـــة  ـــن مـــدي يف 

بـــن حمــمــد �ــســعــادة 

�سفري  علي  ويلفريد 

ــة مــــالوي  ــوري ــه جــم

غــــري املـــقـــيـــم لـــدى 

ــــذي قــدم  الـــدولـــة ال

لل�سالم على �سموه.
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�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 

ي�شتقبل النابغة الإماراتي اأديب البلو�شي و�شقيقته دانة

ا�ستقبل �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ �سعود 

القا�سمي  �سقر  بن 

ـــو املــجــلــ�ــض  عـــ�ـــس

راأ�ض  حاكم  العلى 

ق�سر  يف  اخلــيــمــة 

مــديــنــة  يف  ــمــوه  ــس �

حممد  ـــن  ب ــقــر  �ــس

الإمــاراتــي  النابغة 

الـــ�ـــســـغـــري اأديـــــب 

البلو�سي  �سليمان 

ــــه  ــه دان ــت ــق ــي ــق ــس و�

اأ�سغر رائدة ف�ساء 

الف�ساء  وكــالــة  يف 

يرافقهما  “نا�سا” 
�سليمان  والــدهــمــا 

البلو�سي.

واأكــــد �ــســاحــب الــ�ــســمــو حــاكــم راأ�ـــض 

الإمــارات بقيادة �ساحب  اأن دولة  اخليمة 

رئي�ض  نهيان  اآل  ــد  زاي بــن  خليفة  ال�سيخ 

اهتمامها  جــل  ــويل  ت اهلل  حفظه  الــدولــة 

والطاقات  الوطنية  باملواهب  ورعايتها 

مواهبهم  و�سقل  قدراتهم  لتعزيز  ال�سابة 

بقدرات  منها  اإميــانــا  املــجــالت  �ستى  يف 

بناء  ودورهــم احليوي يف  الإمــارات  اأبناء 

الوطن وتعزيز مكانتها العاملية.

واعــتــزازه  فــخــره  �سموه عــن  واأعــــرب 

واملبتكرين  املبدعني  من  الإمــارات  باأبناء 

الذين ي�ساهمون باجنازاتهم واخرتاعاتهم 

الدولية  املحافل  يف  الوطن  ــة  راي رفــع  يف 

الإبداع  الدولة على خارطة  وتعزيز مكانة 

م�سرية  اأيديهم  على  لتتوا�سل  والبتكار 

له  املغفور  اأطلقها  التي  ال�ساملة  التنمية 

الوالد املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان طيب اهلل ثراه.

وهناأ �سموه النابغة اأديب البلو�سي على 

من  العربي  املــبــدع  جــائــزة  على  ح�سوله 

موؤ�س�سة املنجزين العرب ال�ساعد تقديراً 

ال�ستثنائية..  والدولية  املحلية  لإجنازاته 

العلمية  ــــازات  ــــالإجن ب �ــســمــوه  ــيــدًا  مــ�ــس

نابغة  قدمها  التي  املبتكرة  والخرتاعات 

دانة  و�سقيقته  البلو�سي  اأديــب  الإمـــارات 

الإمارات  با�سم  قدماها  التي  وامل�ساركات 

نال  والتي  الدولية  وامللتقيات  املحافل  يف 

عليها التكرمي من خمتلف اجلهات الدولية 

اأثمر جياًل  فهما غرا�ض زايد اخلري الذي 

مكانة  تر�سيخ  على  قـــادرًا  ومثقفًا  واعــيــًا 

والتميز  لالإبداع  عاملية  كوجهة  الإمــارات 

والبتكار.

وا�ــســتــمــع �ــســمــوه خـــالل الــلــقــاء الــذي 

�سقر  بن  حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  ح�سره 

القا�سمي من اأديب على خططه وم�ساريعه 

والبتكار  الخـــرتاع  جمــال  يف  امل�ستقبلية 

دولة  متثيله  خالل  حققها  التي  واجلوائز 

العربية  وملتقيات  املوؤمترات  يف  الإمارات 

والعاملية يف اأمريكا واأوربا.. كما ا�ستمع من 

دانة البلو�سي التي تعد اأ�سغر رائدة ف�ساء 

اإماراتية يف “نا�سا” على طموحاتها لتكون 

اأول رائدة ف�ساء ت�سل للمريخ.

البلو�سي  �سليمان  اأعـــرب  جانبه  مــن 

عن �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

اللقاء  على  القا�سمي  �سقر  بــن  �سعود 

اأديب ودانة وت�سجيعه لهما  باأبنائه  الأبوي 

على ال�ستمرار يف الإبداع والبتكار موؤكدًا 

اأن الإجنازات التي حقهها اأديب و�سقيقته 

به  يحظى  الــذي  الهتمام  نتاج  هي  دانــة 

الر�سيدة  القيادة  قبل  الإمــارات من  اأبناء 

والـــدعـــم الــتــي تــولــيــه الـــدولـــة بــاملــواهــب 

الوطنية لالأخذ باأيديهم نحو البداع.

راأ�ــض  حــاكــم  ال�سمو  �ساحب  وبــحــث 

اخليمة مع �سفري مالوي جمالت التعاون 

و�سبل  ال�سديقني  البلدين  بني  امل�سرتك 

تعزيزها على خمتلف امل�ستويات.

حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 

ال�سال  اأحمد  و�سالح  القا�سمي  �سقر  بن 

راأ�ـــض  حــاكــم  ال�سمو  �ــســاحــب  م�ست�سار 

اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�ست�سار يف 

الديوان الأمريي.
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حاكم راأ�ش اخليمة ياأمر بالإفراج عن 305 

من نزلء املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية

حرم حاكم راأ�ش اخليمة 

املراأة الإماراتية �شريك اأ�شا�شي يف م�شرية التنمية ال�شاملة

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأمــر 

الأعــلــى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر 

حاكم راأ�ض اخليمة بالإفراج عن 305 من 

يف  والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  نــزلء 

راأ�ض اخليمة مبنا�سبة حلول عيد الأ�سحى 

متفاوتة  عقوبات  يق�سون  املبارك..ممن 

ق�سايا  يف  اأحكام  بحقهم  �سدرت  وممن 

اللتزامات  بت�سديد  �سموه  وتكفل  خمتلفة 

لتلك  تنفيذًا  عليهم  ترتبت  التي  املالية 

الأحكام. 

اإطــــار حر�ض  ويــاأتــي هـــذا الأمــــر يف 

على  اخليمة  راأ�ــض  حاكم  ال�سمو  �ساحب 

فر�سه  عنهم  املــفــرج  ال�سجناء  اإعــطــاء 

من  وللتخفيف  جديدة  حياة  لبدء  اأخــرى 

حممد  ال�سيخ  �سمو  اأ�سرهم.ووجه  معاناة 

عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بــن  �سعود  بــن 

راأ�ض اخليمة رئي�ض جمل�ض الق�ساء باتخاذ 

�ساحب  اأمــر  لتنفيذ  الالزمة  الإجـــراءات 

عن  بالإفراج  اخليمة  راأ�ــض  حاكم  ال�سمو 

املوؤ�س�سة  ـــزلء  ن مــن  بالعفو  امل�سمولني 

يف  والإ�ــســالحــيــة  العقابية 

وبالتن�سيق  اخلــيــمــة  راأ�ــــض 

ل�سرطة  العامة  القيادة  مع 

راأ�ض اخليمة قبل حلول عيد 

الأ�سحى املبارك.

امل�ست�سار  �سعادة  ــال  وق

النائب  حميمد  �سعيد  ح�سن 

العام لإمارة راأ�ض اخليمة اإن 

مكرمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

القا�سمي  �سقر  بــن  �سعود 

حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو 

ــــض اخلــيــمــة بــالــعــفــو عن  راأ�

تاأتي  عليهم  املحكوم  بع�ض 

على  �سموه  حر�ض  اإطــار  يف 

ملعاودة  الفر�سة  بالعفو  امل�سمولني  منح 

املجتمع وحر�ض �سموه  ن�سيج  الندماج يف 

قلوب  اإىل  والبهجة  ال�سرور  اإدخــال  على 

عائالت املفرج عنهم وذويهم.

اإىل  بال�سكر  ــعــام  ال الــنــائــب  ــوجــه  وت

�سقر  بــن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

ادخل  الذي  ال�سامي  اأمــره  على  القا�سمي 

التي  الأ�سر  نفو�ض  يف  وال�سعادة  البهجة 

تنتظر اللتقاء بذويها .. كما توجه بال�سكر 

رئي�ض  اخليمة  راأ�ــض  عهد  ويل  �سمو  اإىل 

الدائمة  متابعته  على  الق�ساء  جمل�ض 

العامة  للنيابة  يوليها  والــتــي  وامل�ستمرة 

والق�ساء يف راأ�ض اخليمة.

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حــرم  اأ�ــســادت 

املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 

هنا  ال�سيخة  اخليمة  راأ�ــض  حاكم  الأعلى 

يف  ـــراأة  امل حققته  مبــا  املــاجــد  جمعة  بنت 

دولة الإمارات من اإجنازات بف�سل اهتمام 

لها  وفــرت  التي  للدولة  الر�سيدة  القيادة 

يف  الفعالة  وامل�ساركة  النجاح  مقومات  كل 

نه�سة الوطن جنبًا اإىل جنب مع الرجل.

جمعة  بــنــت  هــنــا  ال�سيخة  ــافــت  واأ�ــس

املاجد - خالل ا�ستقبالها لوفد ن�سائي من 

مبنا�سبة  اخليمة  راأ�ــض  يف  املحاكم  دائــرة 

اأن املغفور له   -“ الإماراتية  املراأة  يوم   “
“ طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

تاأ�سي�ض  منذ  املــراأة  دور  ثراه” اأدرك  اهلل 

�ساحب  نهجه  على  و�سار  الإمـــارات  دولــة 

نهيان  اآل  ــد  زاي بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

رئي�ض الدولة “حفظه اهلل”.

واأكدت اأن احتفال الدولة بـ” يوم املراأة 

القيادة  حر�ض  �سمن  ياأتي   “ الإماراتية 

اأ�سا�سيًا  �سريكًا  املراأة  جعل  على  الر�سيدة 

يف و�سع اخلطط ومبا ميكنها من امل�ساهمة 

التي  ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف  الفاعلة 

�سمو  دعـــم  بف�سل  الإمــــــارات  ت�سهدها 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 

ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 

الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية 

الإمارات” للمراأة  “اأم  والطفولة  لالأمومة 

جميع  يف  النه�سة  لتحقيق  الإمــاراتــيــة 

م�ساركة  الإمــارات  بنت  ولت�سبح  املجالت 

فاعلة يف م�سرية التميز والريادة للدولة.

نن�سى  ل  املنا�سبة  هــذه  يف  اإنــه  وقالت 

الالتي  الأبـــرار  الإمـــارات  �سهداء  اأمــهــات 

ربني اأولدهن على حب الوطن والإخال�ض 

البطولة  مالحم  ف�سطروا  ولقيادته  لرتابه 

 .. والــفــخــر  الــعــز  مــيــاديــن  يف  والت�سحية 

ال�سهداء  اأمهات  ت�سحيات  اأن  اإىل  م�سرية 

والكرامة  العز  �سجالت  يف  خالدة  �ستبقى 

لدولة الإمارات يت�سارك فيها اجلميع لرفع 

راية الدولة عالية خفاقة.

وهناأت ال�سيخة هنا بنت جمعة املاجد 

ال�سيخة فاطمة بن مبارك “اأم الإمارات” 

بهذا اليوم الذي يوؤكد املكانة الرفيعة التي 
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وروؤية  الر�سيدة  القيادة  لتوجهات  تنفيذًا 

اآل  را�ــســد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

التميز  منظومة  تطوير  مت  دبي  حاكم  مكتوم  

احلكومي لكي تتالءم مع الروؤية الطموحة لدولة 

الإمارات يف اأن تكون �سمن اأف�سل دول العامل 

يف عام 2021. ولتواكب هذه املنظومة الربامج 

دولة  حكومة  تطبقها  التي  الرائدة  وامل�ساريع 

التطوير احلكومي وتطوير  الإمارات يف جمال 

اخلدمات والتوجهات احلديثة يف جمال العمل 

احلكومي واملتمثلة يف حتقيق الريادة يف جميع 

املوؤ�س�سي  التطوير  مكتب  نظم   ، املــجــالت 

بدائرة  الب�سرية  املـــوارد  ق�سم  مع  بالتن�سيق 

اجليل  “منظومة  بعنوان  عمل  ور�سة  البلدية  

املوظفني  فــئــات  جميع  ا�ستهدفت  الرابع”، 

بالدائرة قدمها كل من : الدكتورة ليلى حبيب 

والأ�ستاذ  الباجوري  كمال  الدكتور   ، البلو�سي 

حممد القي�سي و هيثم اأبو املجد  حتدثوا فيها 

عن املحاور الرئي�سية واملعايري واآلية التقييم.

يذكر باأن املنظومة مت  اعتمادها كاأ�سا�ض 

امل�ساركة يف جائزة  لتقييم اجلهات احلكومية 

برنامج ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي  لتحديد 

م�ستوى الن�سج الذي و�سلته اجلهات احلكومية 

دائرة بلدية راأ�ش اخليمة تقيم ور�شة عمل بعنوان منظومة اجليل الرابع

تاأ�سي�ض  منذ  المــاراتــيــة  املـــراأة  حققتها 

لدعمها  ثمرة  كانت  والتي  الإمــارات  دولة 

يف  ومكانتها  املــراأة  دور  لتعزيز  وجهودها 

املجتمع حيث وفرت الدولة اأف�سل الفر�ض 

يف التعليم والعمل لتكون �سريكا فاعال يف 

منظومة تطور ودعم م�سرية التنمية.

�سيبان  مــــوزة  اأعـــربـــت  جــانــبــهــا  مــن 

املوؤ�س�سي  الت�سال  احلب�سي مديرة مكتب 

التطوعي  اخلـــري  �ــســواعــد  فــريــق  رئي�سة 

وتقديرها  �سكرها  بالغ  عــن  املحاكم  يف 

ومتابعتها  لهم  هنا  ال�سيخة  ل�ستقبال 

حماكم  يف  املـــراأة  ل�سوؤون  م�ستمر  ب�سكل 

الإمــارة  يف  واملـــراأة  خا�سة  اخليمة  راأ�ــض 

عامة. 

واأعـــربـــت عــن �ــســعــادتــهــا وتــقــديــرهــا 

ــا الــر�ــســيــدة بـــاملـــراأة  ــن ــادت لهــتــمــام قــي

كافة حتى حظيت  املجالت  وحتفيزها يف 

مبكانة مرموقة بني ن�ساء العامل.

اجتماع ت�شنيف املعلومات يف دائرة بلدية راأ�ش اخليمة

اخليمة  راأ�ــــض  بــلــديــة  نظمت 

اجتماعًا  الإلكرتونية  احلكومة  مع 

حيث  املعلومات  ت�سنيف  مل�سروع 

�ــســعــادة منذر  ــمــاع  حــ�ــســر الجــت

حممد بن �سكر الزعابي مدير عام 

وح�سر  اخليمة  راأ�ض  بلدية  دائرة 

ال�سياح   اأحــمــد  املهند�ض  �سعادة 

اللكرتونية  احلكومة  هيئة  مدير 

بـــراأ�ـــض اخلــيــمــة  وجمــمــوعــة من 

من  ــام  ــس والأقــ� الإدارات  مـــدراء 

الدائرتني.

حيث كان هدف الجتماع اأخذ 

طلب  حال  يف  الأق�سام  من  الدعم 

وت�سنيف   ، منها  مــعــلــومــات  اأي 

الت�سرب،  اآمن وحمايتها من  ب�سكل  املعلومات 

وكــذلــك حمايتها  اإلــيــهــا  الــو�ــســول  و�ــســهــولــة 

بالتعمد. اأو  اخلــطــاأ  بطريقة  احلـــذف   مــن 

بني  حــــوار  دار  ــمــاع  الجــت خــتــام          ويف 

بــاإجــراءات  املتعلقة  الأمـــور  حــول  امل�ساركني 

العمل ومت التفاق على ا�ستمرارية تنظيم مثل 

هذه اللقاءات مبا يحقق م�سلحة العمل.
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يف رحلتها نحو الريادة وحتديد جمالت وفر�ض 

التح�سني التي ت�ساعد هذه اجلهات يف حتقيق 

اأهدافها الطموحة.

تعترب  احلكومي  التميز  منظومة  فاإن   لذا 

اأ�سلوب تفكري جديد يف طريقة تخطيط وتنفيذ 

وتطوير العمل احلكومي تعتمد مبادئ ومفاهيم 

مبتكرة )مت جتربتها وتطبيقها يف حكومة دولة 

نتائج  حتقيق  يف  فاعليتها  واأثبتت  الإمــارات( 

رائدة.

منظومة  اإطـــالق  مــن  الرئي�سي  الــهــدف 

التميز احلكومي هو متكني اجلهات احلكومية 

للمواطنني  والــ�ــســعــادة  الرفاهية  من حتقيق 

وحتــقــيــق مــتــطــلــبــات وتـــوقـــعـــات املــجــتــمــع يف 

�سبع  مب�ستوى  حكومية  خدمات  على  احل�سول 

جنوم وباأعلى درجات الكفاءة والفعالية ودعم 

مبا  البتكار  جمــال  يف  احلكومية  التوجهات 

يحقق للدولة ميزة تناف�سية ومكانة رائدة.

احلكومي  التميز  منظومة  ت�سكل  حيث 

نحو  ت�سعى  الــتــي  للحكومات  طــريــق  خــارطــة 

التميز  تــتــعــدى  جــديــدة  اآفــــاق  اإىل  الــو�ــســول 

يف  الــريــادة  حتقيق  م�ستوى  اإىل  ت�سل  لكي 

ومبتكرة  �سباقة  حكومة  اإىل  والتحول  الأداء 

ـــه لأفــ�ــســل  ــذى ب ــت ــح ـــاًل ي ـــث ـــة تـــكـــون م ـــي وذك

جمموعة  ــالل  خ مــن  املــمــار�ــســات  احلكومية 

والتعلم  والكفاءة  الفاعلية  ت�سمل  املبادئ  من 

يف  حديثة  مفاهيم  وبا�ستخدام  والــتــطــويــر، 

وا�ست�سراف  البتكار  ت�سمل  احلكومي  العمل 

امل�ستقبل والتكامل يف العمل احلكومي.

ــمــد يف تــ�ــســمــيــم مــنــظــومــة الــتــمــيــز  اعــت

التطوير  ومبادرات  برامج  اأهم  على  احلكومي 

وتطبيقها يف حكومة  تبنيها  التي مت  احلكومي 

دولة الإمارات كاأ�سا�ض ملعايري املنظومة. حيث 

قبل  من  واملــبــادرات  الربامج  هذه  ت�سميم  مت 

اأف�سل  على  بناًء  الوزراء  جمل�ض  رئا�سة  مكتب 

املنظومة  هــذه  فــاإن  لــذا  العاملية.  املمار�سات 

العمل  مت  التي  التطوير  لرحلة  امتدادًا  تعترب 

على تطبيقها على مدى عدة �سنوات يف حكومة 

دولة الإمارات.

هذه  ت�سميم  عند  روعــي  فقد  عليه  وبناًء 

املنظومة اإمكانية تطبيقها من قبل اأي حكومة 

قامت  ملا  مقارب  نهج  تبني  خالل  من  اأخــرى 

التطوير  الإمـــارات يف جمــال  دولــة  به حكومة 

تطوير  وبــرامــج  مــبــادرات  وتطبيق  احلكومي 

م�سابهة لكي تتمكن من ال�ستفادة منها ب�سكل 

التطوير  ــرامــج  وب م�ساريع  فـــاإن  لــذا  كــامــل. 

ل  تعترب جزءًا  املنظومة  الــواردة يف  الرئي�سية 

يتجزاأ منها، ومتطلبًا م�سبقًا لتطبيق منظومة 

التميز احلكومي.

ويف ختام الور�سة  كرم �سعادة منذر حممد 

البلدية  ــرة  دائ عــام  مدير  الزعابي  �سكر  بن 

الــذي  الـــراء  على  احل�سور  واأثــنــى  املــدربــني 

لحظوه يف الور�سة املذكورة .

ور�شة عمل بعنوان ت�شنيف البيانات

اخليمة  ــض  راأ� بلدية  ــرة  دائ عقدت 

ت�سنيف  بــعــنــوان  عــمــل  ــة  ــس ور� بــعــقــد 

الإدارات  مــدراء  ا�ستهدفت  البيانات 

وروؤ�ساء الأق�سام 

اإطار  تطوير  الور�سة  اأهــداف  ومن 

ــومــات وتـــاأثـــريهـــا من  ــل تــ�ــســنــيــف املــع

حــيــث الــ�ــســريــة واخلــ�ــســو�ــســيــة وذلــك 

وحفظها  البيانات  حماية  عملية  لدعم 

الو�سول  ل�سهولة  واأي�سًا  ال�سياع  من 

الأ�ــســخــا�ــض املخولني  قــبــل  اإلــيــهــا مــن 

تطوير  اإىل  بــالإ�ــســافــة  هـــذا   ، بــذلــك 

ال�سيا�سات واملبادىء التوجيهية ملعاجلة 

احلكومـة  هيئة  مع  بالتن�سيق  البيانات 

الإلكرتونية.

ومن اجلدير ذكره اأن مبادرة ت�سنيف 

راأ�ض  بلدية  دائــرة  م�ستوى  على  البيانات 

اأمــن  مــبــادرات جلنة  اإحـــدى  اخليمة هــي 

املعلومات.
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دورة مهارات اإدارة الوقت يف بلدية راأ�ش اخليمة 

النهو�ض  اإطــار  يف 

باأداء املوظفني وتعميق 

ــم بــعــمــلــهــم  ــه ــت ــرف ــع م

الــــوظــــيــــفــــي نــظــمــت 

ــة راأ�ــــض  ــدي ــل دائــــــرة ب

التدريب  ق�سم  اخليمة 

مهارات  بعنوان  دورة 

مبنى  يف  الوقت  اإدارة 

اخليمة  راأ�ــــض  بــلــديــة 

، مــن اإعــــداد وتــقــدمي 

البناي  الأ�ستاذ جا�سم 

مـــن مـــركـــز الأعـــمـــال 

الأوروبـــــــــي لــلــتــدريــب 

والتطوير.

وممــــــــا جــــــــاء يف 

الوقت  اإدارة  اأن  هــو  التدريبية  الـــدورة 

و  املفكرون  و  الناجحون  مار�سه  فن  هي 

الزمان فكانوا مناذج  امل�سلحون على مر 

اإدارتهم الفعالة للوقت  فريدة و نوعية يف 

و  اأهــدافــهــم  لتحقيق  منه  ال�ــســتــفــادة  و 

املحا�سر  ،وتــنــاول  حولهم  مــن  م�ساعدة 

واحرتافية  بفعالية  الــوقــت  اإدارة  كيفية 

اأمــور  يف  وقته  ا�ستغالل  من  الفرد  متكن 

الدورة  ح�سر  ذاتــه،  تطوير  على  ت�ساعده 

22 موظفاً وموظفة من دائرة البلدية.
املحا�سر  اأقــــام  الــــدورة  ــام   خــت ويف 

مدى  لقيا�ض  للموظفني  ب�سيطًا  اختبارًا 

توزيع  مت  وبعدها  الــدورة  من  ا�ستفادتهم 

ال�سهادات على امل�ساركني .

العقاري  التنظيم  اإدارة  ا�ستقبلت 

بالقاعة  اخليمة  راأ�ـــض  بلدية  بــدائــرة 

الرئي�سية لالجتماعات وفدًا من �سركة 

واحــدة  تعترب  والــتــي  العقارية  اإعــمــار 

العقاري  التطوير  �سركات  اأكـــر  مــن 

ومتتلك   ، الــعــامل  يف  واحــرتامــًا  قيمًة 

ال�سركة خربات ا�ستثنائية يف قطاعات 

الت�سوق  ومــراكــز  الــعــقــاري  الــتــطــويــر 

والرتفيه،  وال�سيافة  التجزئة  وجتــارة 

احلياة  لأمناط  جديدة  مالمح  وتر�سم 

الرتكيز  خــالل  من  الراقية  الع�سرية 

البناء  وجــــودة  الت�سميم  متــيــز  عــلــى 

وت�سليم امل�ساريع يف املواعيد املحددة.

الجتماع  يف  اإعمار  جمموعة  ناق�ست 

تفا�سيل م�سروعها اجلديد براأ�ض اخليمة، 

بها  مير  التي  املختلفة  املــراحــل  و�سرحت 

امل�سروع.

هـــذه  اأن  ـــر  ـــذك ـــال ب ــــر  اجلــــدي ـــــن  وم

بلدية  دائرة  تعقدها  الهادفة  الجتماعات 

يف  ت�ساهم  التي  اجلهات  مع  اخليمة  راأ�ــض 

على  للوقوف  دائماً  الإمــارة  ودعــم  تطوير 

امل�ستجدات التي ت�سل اإليها هذه ال�سركات.

اأحد ع�سر  اأن عدد احل�سور بلغ  يذكر 

موظفًا .

دائرة بلدية راأ�ش اخليمة و �شركة » اإعمار العقارية « 

تبحثان تفا�شيل امل�شروع اجلديد يف الإمارة
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)PRINCE2( بلدية راأ�ش اخليمة ت�شارك يف دورة تدريبية عن اإدارة امل�شاريع يف بيئة حمكمة

التخطيط  اإطار حت�سني كفاءة  يف 

ــام وتــطــويــر  ــع والــنــهــو�ــض بـــــالأداء ال

مهارات املوظفني وحر�سًا على مواكبة 

�سارك  املــ�ــســاريــع،  اإدارة  يف  التميز 

بــالــدورة  املوؤ�س�سي  التــ�ــســال  مكتب 

�ــســهــادة  عــلــى  للح�سول  الــتــدريــبــيــة 

حمرتف اإدارة م�ساريع يف بيئة حمكمة 

اجلمعية  من  معتمدة   )®PRINCE2(

الربيطانية للحا�سب الآيل.

املهند�ض / حممد  الدورة  وح�سر 

اإبراهيم ال�سنيكي من مكتب الت�سال 

املوؤ�س�سي بالدائرة، بالإ�سافة اإىل عدد 

واملركز  دبي  حكومة  يف  املوظفني  من 

حيث  اأبوظبي،  يف  الربيطاين  الثقايف 

حا�سر الأ�ستاذ بريت�ض باتيل من اأكادميية املعرفة ملدة خم�سة اأيام 

 ®PRINCE2 يف فلورا بارك دبي وناق�ض مبادئ ومفاهيم نظام

الإداري والفريد من نوعه.

نقاط  اأربعة  اإىل  الــدورة  من  الأول  اجلزء  حماور  وانق�سمت 

وبيئة  عمليات  ،وال�سبع  معدات  ،وال�سبع  مبادئ  ال�سبع  اأ�سا�سية: 

املحاور  تلك  يف  بالتعمق  والثالث  الثاين  اليوم  وا�ستمر  العمل. 

اليوم  انتهى  ثم  معها،  والتعامل  توظيفها  وكيفية  منها  واملق�سد 

 PRINCE2® Foundation وهــو  الأول  بالمتحان  الأخـــري 

واملوؤلف من 60 �سوؤًل حموريًا لقيا�ض مدى فهم تلك املبادئ.

ويف اجلزء الثاين من الدورة واملقام على مدار اليوم الرابع 

واخلام�ض بداأ املحا�سر بتقدمي منوذج مل�سروع واقعي من بيئة عمل 

امل�سروع،  ذلك  اإدارة  يف  عملية  جتربة  بخو�ض  للقيام  املتدربني 

 PRINCE2® وهو  والنهائي  الثاين  بالمتحان  الدورة  اختتمت  ثم 

Practionioner واملوؤلف من ٦٨ م�سكلة اإدارية مطلوب حلها 
.®PRINCE2 بنظام

   واجتاز  املهند�ض حممد ال�سنيكي المتحانني املعتمدين من 

بيئة  يف  امل�ساريع  اإدارة  يف  الآيل  للحا�سب   الربيطانية  اجلمعية 

ال�سكر   وتقدمي  م�ساركة  �سهادات  توزيع  مت  اخلتام  ويف  حمكمة، 

اإىل املحا�سر واملركز التدريبي وامل�ساركني يف الدورة.

وفد هيئة الإمارات للهوية يزور دائرة بلدية راأ�ش اخليمة

ا�ستقبل مركز خدمة املتعاملني بدائرة 

خدمة  مركز  موظفي  من  عــدداً  البلدية 

وذلك  للهوية  الإمـــارات  بهيئة  املتعاملني 

وكيفية  املفقودة  الهوية  بطاقات  حل�سر 

التوا�سل مع هيئة  التعامل معها من حيث 

الهوية  بطاقة  وت�سليم  للهوية  الإمـــارات 

البلدية  لدائرة  مراجعتهم  عند  املفقودة 

لهيئة الإمارات للهوية.

تقليل  اإىل  تـــهـــدف  املــــبــــادرة  هــــذه 

بطاقات  فقدان  عن  الناجمة  امل�سكالت 

الهوية للمتعاملني والقيام بت�سليمها للهيئة 

حتى يتم ت�سليمها للمتعاملني .

قامت  الهيئة  اأن  ذكـــره  اجلــديــر  مــن 

تاأكد من ت�سليمك بطاقة هوية  بطاقات مببادرة )  فــقــدان  مــن  للحد   ) املتعاملني واملوظفني اأي�سًا.  املــتــعــامــل 
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1/7/2017
1/7/2017

1/7/2017
1/7/2017

1/8/2017
1/8/2017

1/8/2017
1/8/2017

1/8/2017
1/8/2017

1/8/2017
1/8/2017

1/8/2017
1/8/2017

1/8/2017

جورج ماثيو ماثيو

مرمي اأحمد ح�سن تركي

�سعيدة خمي�ض وحيد

منال دروي�ض الكيدي

عمران رحمة اهلل �ساديلي عمران

امام دين زين العابدين  زين العابدين

نورة اأحمد �سيف العدل العلي

خالد حممد ح�سن العلي

حمدان اأحمد عبداهلل اأحمد

حممد عبدالرحمن عبداهلل عبداهلل

عارف اأحمد علي حممد

اإميان حامد ن�سيب ال�سنفري

فاطمة حامد ن�سيب ال�سنفري

خ�سيبة �سيف را�سد املحرمي

خولة �سعيد م�سعود املزروعي

قائمة برتقيات موظفي دائرة البلدية عن �شهري يوليو و اأغ�شط�ش 
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م�سابقة
ال�سهر

ضمن الشروط التالية :
1. ترسل اإلجابات قبل تاريخ العشرين من كل شهر.

2. الرجاء إرسال اإلجابه على البريد اإللكتروني التالي :
magazine@mun.rak.ae

وسوف يتم إعالن اسم الفائز عبر اإليميل المذكور والعدد 
القادم من المجلة.

 ، الجوال  رقم  الثالثي،  االسم   ( بياناته  إرسال  المشارك  على   .3
البريد اإللكتروني ، صندوق البريد( 

تعلن دائرة بلدية راأ�ش اخليمة مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي 

عن م�شابقة �شهرية خا�شة باملتعاملني تن�شر �شهريًا يف 

بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�ش  بلدية  جملة 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين 

التايل:

magazine@mun.rak.ae

Monthly 
Contest

Ras Al Khaimah Municipality Department, 
Corporate Communications Office, introduces 
the monthly contest for customers, which is 
published on monthly basis in the Municipality 
Magazine. For participation, answers should be 
sent to the following email address
magazine@mun.rak.ae

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

address:
magazine@mun.rak.ae

The winner will then be announced using the 
mentioned email. 
3. Participants should send their contacts (Full Name, 
Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

Monthly 
Contest

السؤال : 
متى تأسس االتحاد النسائي العام في دولة اإلمارات العربية المتحدة ؟ 

Question
When the General Women’s Union was established in the UAE ?

» 484 «

Congratulations to   Ms. Mariam Emil Sedik 
the winner of the past month's contest (483).

مربوك لالأخت مرمي اإميل �شديق

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 483 (

ص. ب. : 4 رأس الخيمـــــــة ، اإلمارات العربية المتحـــدة. 
هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(

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



الإ�سالم دين الرحمة

العن�شر الأول : الت�شريع الإ�شالمي ت�شريع رحيم.

العن�شر الثاين : جمالت الرحمة يف ت�شريعات الإ�شالم.

العن�شر الثالث : الر�شول نبي الرحمة

الت�شريع الإ�شالمي ت�شريع رحيم

الأدلة من القراآن :

1 - قال تعاىل : )ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل �شيء، وهدى 
ورحمة، وب�شرى للم�شلمني(. )النحل:89(

ورحمة  �شفاء  ماهو  ال��ق��راآن  من  )ون��ن��زل  تعاىل:  ق��ال   -  2
للموؤمنني(. )الإ�شراء:82(

الأمي الذي. النبي  الر�شول  يتبعون  )الذين  تعاىل:  قال   -  3
ياأمرهم  الإجن��ي��ل،  و  ال��ت��وراة  يف  عندهم  مكتوبًا  يجدونه 

باملعروف وينهاهم عن املنكر ويحل لهم الطيبات، ويحرم 

عليهم اخلبائث، وي�شع عنهم اإ�شرهم والأغالل التي كانت 

عليهم( )الأعراف :157(

لت�شقى(  ال��ق��راآن  اأن��زل��ن��ا عليك  م��ا  ت��ع��اىل: )ط���ه.  ق��ال   -  4
)طه:1،2(

الإن�شان  ، وخلق  اأن يخفف عنكم  – قال تعاىل: )يريد اهلل   5
�شعيفًا( )الن�شاء: 28(

واأوامره  �شرائعه  اأن يخفف عنكم يف  يريد اهلل  ابن كثري:  قال 

ونواهيه ومايقدره لكم. )ابن كثري:ج1 �ص479(.

الع�شر(  بكم  وليريد  الي�شر،  بكم  اهلل  )يريد  تعاىل:  قال   -  6
)البقرة: 185(.

قال الإمام اأحمد ب�شنده اإىل عروة، قال: كنا ننتظر النبي �شلى 

 ، ف�شلى  غ�شل،  اأو  و�شوء  من  راأ�شه  يقطر  فخرج  و�شلم  عليه  اهلل 

فلما ق�شى ال�شالة جعل النا�ص ي�شاألونه : علينا حرج يف كذا ؟ فقال 

ر�شول اهلل �شلى عليه و�شلم : )اإن دين اهلل يف ي�شر )ثالثًا يقولها(. 

)ابن كثري: ج1 �ص217(

الت�شريع  من  الغر�ص  اأن  اأو�شحت  قد  اهلل  اآي��ات  كانت  واإذا 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  �شنة  فاإن  الرحمة  هو  الإ�شالمي 

تف�شل ذلك وتو�شحه.

عبا�ص ر�شي اهلل عنهما، قال : خطب ر�شول اهلل  ابن  روى   -  1
�شلى اهلل عليه و�شلم فقال: ) اإن اهلل قد اأعطى كل ذي حق 

حقه، األ اإن اهلل قد فر�ص فرائ�ص و�شن �شننًا وحد حدودًا 

�شهاًل  فجعله  الدين  و�شرع  حرامًا،  وح��رم  ح��الًل  واأح��ل   ،

من كتاب )�سل�سلة الدين واحلياة( 

اإ�سدار وزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف - 

اإعداد الإدارة العامة للدع�ة ب�زارة الأوقاف  - جمه�رية م�سر العربية    
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الكبري  الطرباين يف  رواه  وا�شعًا ومل يجعله �شيقًا(  �شمحًا 

)الرتغيب : ج1 �ص34(

�شلى  اهلل  ر�شول  ق��ال   : ق��ال  اخل�شني  ثعلبة  اأب��ي  عن   -  2
ت�شيعوها،  فال  فرائ�ص  فر�ص  اهلل  )اإن  و�شلم  عليه  اهلل 

تعتدوها،  فال  ح��دودًا  وحد  تنتهكوها،  فال  حرمات  وحرم 

رواه  تبحثوا عنها(  ن�شيان فال  اأ�شياء من غري  و�شكت عن 

الدارقطني. )القرطبي :ج6 �ص334(

بينما ر�شول اهلل   : قال  عنهما  اهلل  ر�شي  عبا�ص  ابن  – عن   3
اإذا هو برجل قائم ، ف�شاأل  �شلى اهلل عليه و�شلم يخطب، 

ال�شم�ص ول  اأن يقوم يف  ، نذر  اإ�شرائيل  اأبو   : ، فقالوا  عنه 

�شلى  النبي  فقال   ، وي�شوم  يتكلم،  ول  ي�شتظل  ول   ، يقعد 

وليتم  وليقعد  ولي�شتظل  فليتكلم  )م��روه  و�شلم:  عليه  اهلل 

�شومه(. رواه البخاري )ريا�ص ال�شاحلني : �ص87(

اإن   : اأن�ص بن مالك يقول  اإىل  ب�شنده  اأحمد  الإم��ام  روى   -  4
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )ي�شروا ول تع�شروا، 

اأخرجاه يف ال�شحيحني )ابن الكثري  و�شكنوا ول تنفروا ( 

ج1 �ص217(

العن�سر الثاين 

جمالت الرحمة يف ت�سريعات الإ�سالم

 .. والتخفيف  الرحمة  على  مبنية  الإ���ش��الم  ت�شريعات  جميع 

واإليك مناذج تف�شيلية لذلك:

اأوًل : يف ت�شريع العبادات 

اأمر اهلل �شبحانه عباده باأداء العبادات وفعل اخلريات ، وكان 

ل  ياأمرهم مبا  ومل  عليهم،  يثقل  فلم  الت�شريع  بهم يف هذا  رحيمًا 

ي�شتطيعون .

فمن القراآن :

واعبدوا  وا�شجدوا  اركعوا  اآمنوا  الذين  اأيها  )يا   : تعاىل  قال 

ربكم، وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون . وجاهدوا يف اهلل حق جهاده، 

 ،77: الدين من حرج( )احلج  عليكم يف  وما جعل   ، اجتباكم  هو 

.)78
قال ابن كثري يف تف�شري قوله تعاىل : ) وماجعل عليكم يف الدين 

من حرج ( : اأي ما كلفكم مال تطيقون ، وما األزمكم ب�شيء ي�شق 

اأكرب  التي هي  اإل جعل اهلل لكم فرجًا وخمرجًا. فال�شالة  عليكم 
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اأركان الإ�شالم بعد ال�شهادتني جتب يف احل�شر اأربعًا ، ويف ال�شفر 

م�شتقبلي  وركبانًا  رج��اًل  ت�شلى  اخل��وف  ويف   ، اثنتني  اإىل  تق�شر 

القبلة وغري م�شتقبليها . والقيام فيها ي�شقط لعذر املر�ص في�شليها 

من  ذلك  غري  اإىل   ، جنبه  فعلى  ي�شتطع  مل  فاإن   ، جال�شًا  املري�ص 

ولهذا   . وال��واج��ب��ات  الفرائ�ص  �شائر  يف  والتخفيفات  الرخ�ص 

:ج3  كثري  )ابن  ال�شمحة(.  باحلنيفية  )بعثت   : ال�شالم  عليه  قال 

�ص239( 

ومن ال�شنة املطهرة: 

روى الإمام اأحمد ب�شنده اإىل عبدالرحمن بن جبري ، عن عمرو 

بن العا�ص ، اأنه قال : ملا بعثه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عام ذات 

اإن  فاأ�شفقت  الربد  �شديدة  باردة  ليلة  احتلمت يف  قال:  ال�شال�شل، 

 . ال�شبح  �شالة  باأ�شحابي  �شليت  ثم  فتيممت  اأهلك  اأن  اغت�شلت 

قال: فلما قدمنا على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ذكرت ذلك 

قلت:  ق��ال:   ) جنب  واأن��ت  باأ�شحابك  �شليت  عمرو  )يا  فقال:  له 

يار�شول اهلل اإين احتلمت يف ليلة باردة �شديدة الربد فاأ�شفقت اإن 

 ، اأنف�شكم  تقتلوا  اأهلك فذكرت قول اهلل تعاىل: ) ول  اأن  اغت�شلت 

. ف�شحك  باأ�شحابي  اإن اهلل كان بكم رحيما( فتيممت ثم �شليت 

الر�شول ومل يقل �شيئًا(. )ابن كثري :ج 1 �ص 480(.

ويف حديث جابر قال : اأقبل رجل بنا�شحني )جملني( وقد جنح 

الليل، فوافق معاذًا ي�شلي، فرتك نا�شحيه واأقبل اإىل معاذ ، فقراأ 

ب�شورة البقرة اأو الن�شاء، فانطلق الرجل، وبلغه اأن معاذًا نال منه. 

النبي  فقال   . معاذًا  اإليه  ف�شكا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فاأتى 

)يا معاذ، اأفتان اأنت ، اأو اأفاتن )ثالث مرات( فلول �شليت )ب�شبح 

ا�شم ربك الأعلى ( ، )وال�شم�ص و�شحاها(، )والليل اإذا يغ�شى ( ؟ 

فاإنه ي�شلي وراءك الكبري وال�شعيف وذو احلاجة( )الكرماين علي 

البخاري :ج5�ص84(

ثانياً : يف الت�شريع القت�شادي:

فلقد اأمر الإ�شالم اأبناءه باأن ي�شود بينهم الرتاحم يف املعامالت 

القت�شادية . واأن ي�شمل ذلك غري امل�شلمني اأي�شًا .

اأ�شعافًا  ال��رب��ا  تاأكلوا  ل  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن  اأي��ه��ا  )ي��ا   : تعاىل  ق��ال 

م�شاعفة، واتقوا اهلل لعلكم تفلحون ( )اآل عمران: 130(.

قال يف املنار : ) فمن رحمة اهلل واإح�شانه اإىل خلقه. اأن حرم 

يرتكه  مل  من  واأعلن  و�شاهديه.  وكاتبه  وموؤكله  اآكله  ولعن  الربا 

الوعيد يف كبرية غريه.  ر�شوله، ومل يجئ مثل هذا  بحربه وحرب 

ولهذا كان من اأكرب الكبائر(. )املنار : ج4 �ص126(

وعن ابن م�شعود، اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )لعن اآكل الربا 

وموؤكله و�شاهديه وكاتبه( رواه اخلم�شة و�شححه الرتمذي . غري اأن 

لفظ الن�شائي : ) اآكل الربا وموؤكله و�شاهديه وكاتبه اإذا علموا ذلك 

ملعونون على ل�شان حممد �شلى اهلل عليه و�شلم يوم القيامة( )نيل 

الأوطار : ح5�ص201( قال تعاىل : ) يا اأيها الذين اآمنوا ل تاأكلوا 

اأموالكم بينكم بالباطل، اإل اأن تكون جتارة عن ترا�ص منكم . ول 

تقتلوا اأنف�شكم اإن اهلل كان بكم رحيمًا( )الن�شاء:29(

اإنه  اأي   :  ) رحيمًا  بكم  كان  اهلل  )اإن   : قوله  يف  املنار  يف  قال 

كان بنهيه اإياكم عن اأكل اأموالكم بالباطل وعن قتل اأنف�شكم رحيمًا 

بكم، لأن يف ذلك حفظ دمائكم واأموالكم التي هي قوام م�شاحلكم 

ومنافعكم ، فيجب اأن ترتاحموا فيما بينكم ، ويكون كل منكم عونًا 

ج5   : )املنار  الدهر  رزاي��ا  ومدافعة  النف�ص  حفظ  على  لالآخرين 

�ص45( 

اأموال امل�شلمني  و�شدد اهلل تعاىل اجلزاء على من يعتدي على 

بطريق ال�شرقة اأو الغ�ص اأو غريهما.

اأيديهما جزاًء مبا  وال�شارقة فاقطعوا  وال�شارق   (  : تعاىل  قال 

َك�َشَبا، نكاًل من اهلل ، واهلل عزيز حكيم( . )املائدة : 38(.

اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم مر على  اأبي هريرة ،  عن 

�شربة طعام فاأدخل يده فيها، فنالت اأ�شابعه بلال ، فقال )ماهذا يا 

�شاحب الطعام ؟( قال اأ�شابته ال�شماء يا ر�شول اهلل. قال: ) اأفال 

رواه   ) فلي�ص منا  النا�ص. من غ�شنا  يراه  الطعام حتى  جعلته فوق 

م�شلم )ريا�ص ال�شاحلني : �ص579(

وقال تعاىل : )اإمنا جزاء الذين يحاربون اهلل ور�شوله ، وي�شعون 

واأرجلهم  اأيديهم  تقطع  اأو  اأو ي�شلبوا  يقتلوا  اأن  ف�شادًا،  الأر�ص  يف 

من خالف اأو ينفوا من الأر�ص ، ذلك لهم خزي يف الدنيا ، ولهم يف 

الآخرة عذاب عظيم (. )املائدة :33(

ثالثا: يف الت�شريع الجتماعي:

�شرع اهلل احلدود والق�شا�ص رحمة باملجتمع ، و�شيانة له من 

العابثني واملف�شدين.

وال��زاين  )الزانية   : تعاىل  ق��ال  املجتمع  اأع��را���ص  حفظ  ففي 

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ول تاأخذكم بهما راأفة يف دين 

اهلل اإن كنتم توؤمنون باهلل واليوم الآخر ..( الآية )النور: 2(

باأربعة  ياأتوا  ثم مل  املح�شنات  يرمون  والذين   (  : تعاىل  وقال 

 ، اأب��دًا  �شهادة  لهم  تقبلوا  ول   ، ثمانني جلدة  فاجلدوهم   ، �شهداء 

واأولئك هم الفا�شقون ( )النور :4(.
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ويف حفظ الأنف�ص والدماء : اأوجب الق�شا�ص . ومع ذلك رغب 

يف العفو والت�شامح.

قال تعاىل : )ياأيها الذين اآمنوا كتب عليكم الق�شا�ص يف القتلى 

احلر باحلر والعبد بالعبد  والأنثى بالأنثى فمن عفي له من اأخيه 

�شيء فاتباع باملعروف واأداء اإليه باإح�شان، ذلك تخفيف من ربكم 

ورحمة  فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب األيم . ولكم يف الق�شا�ص 

حياة يا اأويل الألباب لعلكم تتقون( ) البقرة: 178، 179(

اإ�شرائيل  بني  يف  كان   : قال  عنهما  اهلل  ر�شي  عبا�ص  ابن  عن 

) كتب   : الأم��ة  لهذه  فقال اهلل   . الدية  فيهم  تكن  الق�شا�ص، ومل 

عليكم الق�شا�ص يف القتلى ، احلر باحلر ... الآية ( )فمن ُعفي له 

من اأخيه �شيء(.

 : باملعروف  والت��ب��اع  الدية  العمد  يف  يقبل  اأن  فالعفو   : ق��ال 

تخفيف  ذلك  باإح�شان  املطلوب  اإليه  ويوؤدى  الطالب مبعروف  ينبع 

البخاري  . )رواه  قبلكم  كان  كتب على من  فيما  ورحمة  ربكم  من 

والن�شائي )نيل الأوطار : ج 7 �ص8( 

وكان الإ�شالم حري�شًا على الرحمة بال�شعفاء ، ف�شرع ما يكفل 

لهم حياة الأمن وال�شتقرار وال�شعادة.

اأمر الإ�شالم بان�شافها والرحمة بها يف كل  ففي �شاأن املراأة : 

اأحوالها حتى عند الفرقة.

قال تعاىل : ) ل جناح عليكم اإن طلقتم الن�شاء مامل مت�شوهن اأو 

تفر�شوا لهن فري�شة ومتعوهن  على املو�شع قدره وعلى املقرت قدره 

متاعًا باملعروف  وحقًا على املح�شنني ، واإن طلقتموهن من قبل اأن 

مت�شوهن وقد فر�شتم لهن فري�شة فن�شف ما فر�شتم، اإل اأن يعفون 

اأو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، واأن تعفوا اأقرب للتقوى، ول تن�شوا 

الف�شل بينكم ، اإن اهلل مبا تعملون ب�شري( )البقرة :236،237(

ويف �شاأن اليتامى : اأمر باملحافظة عليهم من ال�شياع ، وحفظ 

اأموالهم ، وتعهد تربيتهم.

اخلبيث  تتبدلوا  ول   ، اأموالهم  اليتامى  واآت��وا   (  : تعاىل  ق��ال 

كان حوبًا كبريًا(  اإنه   ، اأموالكم  اإىل  اأموالهم  تاأكلوا  ول   ، بالطيب 

)الن�شاء، 2( .

قال تعاىل : ) اإن الذين ياأكلون اأموال اليتامى ظلمًا اإمنا ياأكلون 

يف بطونهم نارًا و�شي�شلون �شعريًا(. )الن�شاء :15(

: قال ر�شول اهلل �شلى  عن �شهل بن �شعد ر�شي اهلل عنه قال 

واأ���ش��ار  ه��ك��ذا،  اجل��ن��ه  يف  اليتيم  وك��اف��ل  )اأن���ا   : و�شلم  عليه  اهلل 

)ري��ا���ص  ال��ب��خ��اري  )رواه  بينهما(  وف���رج  وال��و���ش��ط��ى  بال�شبابة 

ال�شاحلني:�ص137(

ويف �شاأن اخلدم : اأمر برحمتهم والإح�شان اإليهم:

بالربذة  ذر  اأب��ي  على  دخلنا   : قال  �شويد  بن  املعرور  عن   -  1
فاإذا عليه برد وعلى غالمه مثله . فقلنا : يا اأبا ذر ، لو اأخذت برد 

غالمك اإىل بردك كانت حلة وك�شوته ثوبًا غريه؟ قال : �شمعت ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: )اإخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت 

اأيديكم ، فمن كان اأخوه حتت يده فليطعمه مما ياأكل وليك�شه مما 

داود  اأبو  رواه  فليعنه(  مايغلبه  كلفه  فاإن  مايغلبه،  يكلفه  ول  يكت�شي 

)الرتغيب والرتهيب: ج3�ص 496(

اأ���ش��رب غالمًا يل  : كنت  ق��ال  ال��ب��دري  اأب��ي م�شعود  وع��ن   -  2
فلم   ، م�شعود  اأبا  )اعلم  يقول:  خلفي  من  �شوتًا  ف�شمعت  بال�شوط، 

اأفهم ال�شوت من الغ�شب ، فلما دنا مني اإذا هو ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم . فاإذا هو يقول : ) اعلم اأبا م�شعود اأن اهلل عز وجل اأقدر 

عليك ، منك على هذا الغالم ( فقلت : يا ر�شول اهلل هو حر لوجه 

اهلل تعاىل . فقال : )اأما لو مل تفعل للفحتك النار اأو مل�شتك النار( 

رواه م�شلم واأبو داود والرتمذي )الرتغيب والرتهيب ج3 �ص494(.
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تاأ�سي�س النادي :

الريا�ضي،  الرم�س  ن��ادي  تاأ�ضي�س  فكرة  تبلورت  ال�ضتينات  مطلع  يف 

والتي جاءت كتطور زمني لفريق طالب مدر�ضة الرم�س للبنني، حيث كون 

مدر�س الريا�ضة اآنذاك فريقًا من طلبتها، �ضم ال�ضيخ اأحمد بن �ضلطان 

– علي  �ضالح  علي  اإبراهيم   - ب�ضي�س  �ضلطان  حممد  و  القا�ضمي 

 – – حممد را�ضد هبا�س- علي حممد دروي�س  عبداهلل دهم�س 

اأحمد �ضلطان – اإبراهيم خلف – عبداهلل من�ضور – حممد 

البدو  – عبداهلل خمي�س  اأحمد احل�ضيني  حممد حممود- 

– علي �ضالح احلر�س - اإبراهيم حممد يو�ضف ال�ضحي 
املرمى  وحار�س   – �ضويرب  عبداهلل  خليفة   –
– حممد  اأحمد احلر�س  املن�ضوري -  عبداهلل 

احلر�س -  را�ضد اآل طه – �ضالح عيدان – 

�ضعيد �ضليمان ثالث – اإبراهيم عبدالرحمن 

ال�ضحي وجمموعة من �ضباب املنطقة اآنذاك.

اللبنة  و���ض��ع  ال����رواد جن��ح��وا يف  ه����وؤالء 

ر�ضمي  ناد  اإىل  بعد ذلك  التي حتولت  االأوىل 

قارب عمره ما يربو على خم�ضني عامًا، حيث 

من  والثالثني  احلادي  يوم  التاريخ  ين�ضى  لن 

اأجرى احلوار : عبد العزيز كرم 

مقابلة مع ال�سيد اأحمد حممد بن جمعه الطنيجي

وجود جمل�س ريا�سي �سي�ساهم يف حتقيق  الطنيجي : 

امل�سلحة العامة للريا�سة يف الإمارة .
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للنادي حتت  االأول  الر�ضمي  الظهور  �ضجل  الذي   1965 مار�س 

مواقفها  الرم�ضية  للمراأة  ون��ذك��ر  اخلليج(،  )ن���ادي  م�ضمى 

كانت  اأي��ًا  الرجل  مع  وكفاحها  �ضربها  يف  واملميزة  امل�ضرفة 

ال�ضلة التي تربطهما )جدًا كان اأو اأبًا اأو اأخًا اأو ابنًا(.. فاإن لها 

فعاليتها ومتيزها واإبداعها وكل ما يعلن ح�ضورها، ويتبني ذلك 

�ضليمان  بنت  اآمنة  منزل  اتخاذ  اأبرزها  املواقف  من  عديد  يف 

مقرًا للنادي حينها وحمطة لبداية م�ضريته التي وا�ضل م�ضواره 

بعدها رغم ال�ضعاب التي واجهته.

املرحلة الثانية

جاءت  الريا�ضي  املجد  نحو  لالنطالق  البداية  هذه  وبعد 

املرحلة الثانية لت�ضكل الوجه احلقيقي لفريق كرة القدم الذي 

تكون من خالل اأبناء الرم�س الذين كانوا يعملون ويدر�ضون يف 

الكويت اآنذاك، ويف العام 1967 وبعد مرور عامني على االإطالق 

امل�ضوؤولية  عبء  حتملوا  الذين  الرواد  اجتمع  للنادي،  الر�ضمي 

ليتطور احللم  ن�ضاطهم وطموحاتهم  لهم يرتجم  ناد  لتاأ�ضي�س 

ويت�ضكل حتت م�ضمى )نادي الرم�س الثقايف الريا�ضي(.

النطالقة الر�سمية

وبعد هذا امل�ضوار احلافل جاءت االنطالقة الر�ضمية باإ�ضهار 

1972 حتت رعاية املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ  النادي يف �ضنة 

�ضقر بن حممد القا�ضمي، طيب اهلل ثراه، الذي ترجم حر�س 

تربية  يف  بدورها  اإمي��ان��ًا  االأن��دي��ة  ودع��م  التوا�ضل  على  �ضموه 

ال�ضباب والن�سء، و�ضجلت هذه الفرتة انتقال النادي من مقره 

ذلك  بعد  املناعي،  عبيد  منزل  يف  اجلديد  مقره  اإىل  القدمي 

تغري اال�ضم من نادي جنم اخلليج اإىل م�ضماه احلايل ليحت�ضنه 

تزويد  مت  حيث  اخل��وي�����ض��ري،  عبيد  خمي�س  امل��رح��وم  م��ن��زل 

االأدوات  وتوفري  النادي  �ضعار  حتمل  التي  باملالب�س  الالعبني 

و�ضع  ليتم  النادي  حمبي  جهود  وتوالت  الالزمة.  الريا�ضية 

ر�ضالة  مبوجب  الكويت  دولة  من  جاء  الذي  االأ�ضا�ضي  النظام 

انتقاالت  وتوالت  النادي،  رواد  العاملني هناك من  و�ضلت من 

مقر النادي التي دلت على مكانته يف قلوب اأهايل الرم�س، اإذ 

تعددت البقاع التي احت�ضنته حتى و�ضوله للمقر الر�ضمي، ولكن 

مل تتغري اأو تخبو �ضعلة االنتماء والوالء لدى حمبيه.

يوٌم للتاريخ :

لدى  م�ضهودًا  يومًا  اإبريل  من  الرابع  الثالثاء  يوم  ويعترب 

اأبناء املنطقة، اإذ �ضهد زيارة املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد 

بن �ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، اإىل النادي برفقة اأخيه 

حاكم  القا�ضمي  حممد  بن  �ضقر  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
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راأ�س اخليمة اآنذاك.

امليمونة ومكرمة رئي�س  الزيارة  اأ�ضفرت هذه 

الدولة، عن اإن�ضاء مقر ر�ضمي للنادي الذي اعترب 

بزوغ فجر جديد يف �ضماء م�ضريته، والذي انتقل 

ال��رواد  م�ضرية  لي�ضتكمل   1976 ال��ع��ام  يف  اإل��ي��ه 

�ضجالت  ت�ضطري  يف  اأب��ن��اوؤه  وي�ضاهم  الطويلة 

والبطوالت  االإجن��ازات  عرب  الريا�ضي  التاريخ 

والريا�ضية،  واالجتماعية  الثقافية  امل�ضتويات  يف 

خارطة  يف  الريا�ضية  قياداته  اإ�ضهام  بجان��ب 

الريا�ضة على م�ضتوى الدولة.

ح��دث��ن��ا ع��ن ا���س��ت��ع��داد ال���ن���ادي  للمو�سم 

القادم  ؟

على  اخليمة  راأ���س  بلدية  جملة  اأ�ضكر  بداية 

مبادرتها وتوجهها احلايل يف ت�ضليط ال�ضوء على 

واحلديث  وعملها  االإم��ارة  يف  الريا�ضية  االأندية 

حول خططها امل�ضتقبلية وم�ضاريعها حيث اأننا كنا 

نفتقد هذا ال�ضيء �ضابقًا .

للمو�ضم  النادي  ال�ضتعدادات  بالن�ضبة  واأم��ا 

جمل�س  ب���اأن  لديكم  م��ع��ل��وٌم  ه��و  فكما   ، ال��ق��ادم 

وعملنا  اأ�ضهر  ثالثة  ت�ضكل منذ  قد  النادي  اإدارة 

خالل هذه الفرتة على و�ضع ا�ضرتاتيجية خا�ضة 

للنادي ن�ضعى من خاللها لتحقيق روؤيتنا ال�ضاملة 

بالن�ضاط  يتعلق  وف��ي��م��ا   ، امل��رج��وة  واأه��داف��ن��ا 

الريا�ضي يف النادي فاإنه �ضيبداأ يف �ضهر اأغ�ضط�س 

�ضتتاأخر  االألعاب  بع�س  اأن  اإال  االأندية  باقي  يف  احلال  هو  كما 

قلياًل.

ماذا ميثل لكم الدعم الذي ي�سلكم من الهيئة ؟

يف حقيقة االأمر فاإن الدعم الذي ي�ضلنا قليل جدًا واالأندية 

الريا�ضية احتياجاتها كثرية  فمجموع ما ي�ضلنا من دعم خالل 

ونحن   ، االألعاب  جلميع  درهم  األف   60 يقارب  الواحد  ال�ضهر 

يكون  الأن  ون�ضعى  املو�ضوع  ه��ذا  ح��ول  الهيئة  مع  توا�ضل  على 

واالجتماعية  الريا�ضية  اأهدافه  النادي  اأكرب كي يحقق  الدعم 

فهذا كله ي�ضب يف م�ضلحة املجتمع واأبنائه .

واإذا ما حتدثنا عن ميزانية االأندية الهواة يف الدولة ف�ضتجد 

مع  يتنا�ضب  جيد  حكومي  دعم  على  حت�ضل  اأندية  هناك  باأن 

اأن ت�ضع  ال�ضنوية وطموحاتها امل�ضتقبلية ، فال ميكن  براجمها 

خططًا وبرامج م�ضتقبلية دون وجود موارد مالية ت�ضاعدك يف 

حتقيق هذه الربامج واخلطط .

ما راأيك بفكرة الدمج ؟

�ضحيحة  درا�ضة  على  مبنيًا  كان  اإذا  ناجح  م�ضروع  الدمج 

دمج  كم�ضروع  ولكن   ، املرجوة  االأه��داف  حتقق  �ضليمة  وروؤي��ة 

الدمج  ب��اأن  اأعتقد  وال  منا�ضبتني  يف  ف�ضله  اأثبت  فاإنه  لدينا 

 ، الدمج  ت�ضتدعي  حقيقية  اأ�ضباب  وجود  لعدم  وذلك  �ضينجح 

فمجموع ما ت�ضرفه هذه االأندية ال يكاد يذكر فبالتايل ال اأرى 

داعيًا للدمج يف ظل هذه الظروف .
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؟  الإم����ارة  اإن�����س��اء جمل�س ريا�سي يف  ت��وؤي��د فكرة  ه��ل 

وملاذا؟ .

موؤ�ض�ضة  اإىل  بحاجة  اأنديتنا  فاإن   ، الفكرة  هذه  اأوؤي��د  نعم 

قوية تتبنى فكرة تطوير العمل يف االأندية وت�ضع خططًا واأهدافًا 

وحتقق  االإم����ارة  يف  الريا�ضة  م�ضلحة  يف  ت�ضب  م�ضتقبلية 

اإىل جهة عليا تتابع عملها  اأبنائها ، فاالأندية حتتاج  طموحات 

يكون  حتى  املعتمدة  اال�ضرتاتيجية  للخطط  وتنفيذها  االإداري 

العامة  لالأهداف  موازيًا  االأندية  اإدارات  به  تقوم  الذي  العمل 

له  �ضتكون  املجل�س  هذا  واأي�ضًا   ، تنفيذها  ومراحل  املو�ضوعة 

نظرة اإدارية وفنية ي�ضتطيع من خاللها تقييم اجلانب االإداري 

والفني لعمل هذه االأندية .

لكرة  ال�سنية  املراحل  عمل  عن  اأك��ر  نعرف  اأن  نريد 

القدم يف النادي ؟

هيكاًل  واعتماد  النادي  يف  قدم  كرة  اأكادميية  تاأ�ضي�س  مت 

تنظيمي لها حيث مت ا�ضتقطاب مديرًا فنيًا لالأكادميية حا�ضاًل 

اأعلى ال�ضهادات االأكادميية و�ضاحب خربة وا�ضعة ، عمل  على 

وتطوير  االأكادميية  يف  العمل  على  و�ضي�ضرف  عديدة  اأندية  يف 

اأف�ضل  املراحل ال�ضنية يف النادي ولكي يح�ضل الالعبون على 

الربامج التدريبية احلديثة  ملواكبة التطور الذي ت�ضهده االأندية 

فيما يتعلق بعمل املراحل ال�ضنية وتاأ�ضي�ضها ال�ضحيح .

“ الدراجات  لعبة  يف  بطل  �سناعة  “ م�سروع 

ماهي الألعاب الن�سطة يف النادي غري كرة القدم ؟

بالن�ضبة  واأم��ا  فقط  الطائرة  كرة  اجلماعية  االألعاب  من 

لالألعاب الفردية فهناك : األعاب القوى + الدراجات  .

ون�ضعى حقيقًة الإدخال األعاب اأخرى مثل اجلوجيت�ضو حيث 

�ضالة  لوجود  يفتقد  النادي  ولكن  االأم��ر  ه��ذا  وناق�ضنا  �ضبق 

متار�س فيها هذه اللعبة ، واإننا ن�ضعى للتوا�ضل مع االحتاد حول 

هذا املو�ضوع فاإننا بحاجة لدعم من االحتاد الإطالق هذه اللعبة 

اأنه  ، كما  املنطقة على فر�ضتهم ملمار�ضتها  اأبناء  لكي يح�ضل 

نعمل  ما  وهذا  الدراجات  لعبة  يف  بطل  �ضناعة  م�ضروع  لدينا 

عليه ون�ضعى لتحقيقه .
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على  مدربني  ا�ضتقطاب  مت  فقد  الطائرة  لكرة  وبالن�ضبة 

م�ضتوى عاٍل ون�ضعى لتاأ�ضي�س اأكادميية لكرة الطائرة حيث اأنه 

لدينا ما يقارب  60 العبًا يف لعبة كرة الطائرة يف النادي .

حدثنا عن  امل�ساريع ال�ستثمارية يف النادي  ؟

جتارية  حم��الت  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  اال�ضتثمارية  امل�����ض��اري��ع 

وم�ضاكن وقاعات موؤجرة وهي قائمة ، اأما عن امل�ضاريع اجلديدة 

فهناك م�ضاريع قيد الدرا�ضة واإننا ن�ضعى باأن يكون دخل النادي 

مليون    3 يقارب  ما   2019 نهاية   اال�ضتثمارية مع  امل�ضاريع  من 

درهم �ضنويًا .

تدعم  اأن  اإمكانية  الإم��ارة عن  الريا�سيون يف  حتدث 

ن��ادي الإم���ارات كممثل للإمارة يف  اأندية الإم��ارة 

دوري املحرتفني ، ما اإمكانية حدوث ذلك ؟

كل موؤ�ض�ضة ت�ضعى لتحقيق اأهدافها وم�ضاحلها فال اأعتقد 

وال  الباقية  االأندية  من  دعم  اإىل  بحاجة  االإم��ارات  ن��ادي  ب��اأن 

اأعتقد باأن نادي االإمارات �ضيعجز عن �ضراء العب هو بحاجة 

اإليه من اأي نادي باالإمارة ، فبالتايل هذا احلديث عاطفي وال 

ت�ضع خططًا  اإدارة  فكل  االحرتايف  االإداري  العمل  مع  يتما�ضى 

يف  اال�ضتثمار  اأم  امل�ضاريع  يف  اأك��ان  �ضواء  ا�ضتثمارية  واأهدافًا 

وقفنا  فنحن  االأخرى  الق�ضايا  الدعم يف  واأما عن   . الالعبني 

خالل  فريق   14 على  االإبقاء  فكرة  يف  االإم��ارات  نادي  بجانب 

املو�ضم القادم وطالبنا بذلك .

هل ما مت اإجنازه خلل هذه الفرتة مر�ٍس للجماهري 

ولكم كاإدارة ،  وكيف ترى ذلك اإدارة النادي ؟

وال ميكن  اأ�ضهر   3 يقارب  ما  منذ  ب��داأ  عملنا  ف��اإن  ك��اإدارة 

خطة  و�ضعنا  فاإننا   ، اإجن���ازه  مت  عما  را���سٍ  باأنني  اأق��ول  اأن 

حتقيق  خاللها  من  ن�ضعى  قادمة  �ضنوات  خلم�س  ا�ضرتاتيجية 

الريا�ضية  اجل��وان��ب  جميع  ت�ضمل  وال��ت��ي  امل��رج��وة  اأه��داف��ن��ا 

واالجتماعية واال�ضتثمارية .

وقد مت التن�ضيق مع برنامج �ضقر للتميز احلكومي لعر�س 

اخلطة اال�ضرتاتيجية عليهم ومن ثم اعتمادها ، اإذ اأننا ن�ضعى 

لو�ضع خطة ا�ضرتاتيجية مبنية على اأ�ض�س �ضليمة ميكن قيا�ضها 

الحقًا وت�ضتكمل تنفيذها االإدارات املتعاقبة على النادي .

ماهي اخلطط امل�ستقبلية للنادي وما هي الطموحات؟

حقيقًة ن�ضعى باأن يكون النادي موؤ�ض�ضة اجتماعية ريا�ضية 
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املنطقة،  اأبناء  حتت�ضن 

وه����ذا ي��ت��ط��ل��ب اإن�����ض��اء 

امل���زي���د م���ن االأل���ع���اب 

ال��ري��ا���ض��ي��ة وت��ك��ث��ي��ف 

االجتماعية   الن�ضاطات 

حيث  به  بداأنا  ما  وهذا 

جمال�س  ل��دي��ن��ا  ك��ان��ت 

يف  و�ضنقوم   ، رم�ضانية 

بعمل   ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة 

لقاءات دورية  مع اأبناء 

امل��ن��ط��ق��ة واال���ض��ت��م��اع 

ومقرتحاتهم  الآرائ��ه��م 

الطموحات  ومناق�ضة 

 ، لتحقيقها  ن�ضعى  التي 

فالنادي اأن�ضئ ليحت�ضن 

جميع اأبناء املنطقة .

ك��ر احل��دي��ث يف ال��ف��رتة الأخ���رية ع��ن الفريق الأول 

ه��ل هناك رغبة يف  الرم�س  ن��ادي  ال��ق��دم يف  لكرة 

امل�����س��ارك��ة ب��ال��ف��ري��ق الأول وال���س��ت��ف��ادة م��ن دع��م 

الحتاد ؟

لديها  ولي�س  القدم  كرة  واالأخ��ري  االأول  همها  اأندية  هناك 

حتديات لتطوير االألعاب االأخرى ، ونحن يف نادي الرم�س نويل 

اهتمامًا جلميع االألعاب وال ميكن اأن ن�ضب تركيزنا واهتمامنا 

على لعبة معينة وعلى ح�ضاب االألعاب االأخرى . فح�ضب ميزانية 

النادي فنحن كنا اأمام خيارين اإما اإن�ضاء فريق اأول والرتكيز 

باالألعاب  االهتمام  وتقليل  االحتاد  دعم  من  واال�ضتفادة  عليه 

خطة  �ضمن  والعمل  االأول  الفريق  اإن�ضاء  تاأجيل  اأو  االأخ���رى 

تاأ�ضي�ضية �ضليمة واالهتمام بجميع االألعاب مبا فيها فرق املراحل 

ال�ضنية لكرة القدم وال ميكن اأن جنازف بامل�ضاركة بفريق اأول ال 

رديفًا  فريقًا  ميلك 

له ، فارتاأينا العمل 

ب���اخل���ي���ار ال���ث���اين 

بجميع  وااله��ت��م��ام 

هذا  ولكن  االألعاب 

ب����اأن����ه ال  ي��ع��ن��ي  ال 

نية  ل��دي��ن��ا  ت���وج���د 

بالفريق  بامل�ضاركة 

اأن��ن��ا  ح��ي��ث  االأول 

ومن �ضمن خططنا 

خ��الل  امل�ضتقبلية 

ال�����ض��ن��وات ال��ث��الث  

يكون  اأن  ال��ق��ادم��ة 

اأول  فريق   للنادي  

لكرة القدم .



اإعداد : علياء عبد العزيز حميدان الزعابي

غاية وطمــوح 

 اإدارة التنظيم العقاري

خليفة عبدالرحمن
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نبذة عن اإدارة التنظيم العقاري

املر�سوم الأمريي رقم  اإىل  ا�ستناداً  تاأ�س�ست  التي  العقاري و  اإدارة  التنظيم 

2008  ال�سادر من �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر  22 ل�سنة 
القا�سمي حاكم اإمارة راأ�س اخليمة حفظه اهلل واملر�سوم الأمريي رقم 

10 ل�سنة 2014 ال�سادر من �سمو ويل عهد اإمارة راأ�س اخليمة ال�سيخ 
املوؤ�س�سة  اليوم  ،تعد  القا�سمي رعاه اهلل  �سعود بن �سقر  حممد بن 

التي تلعب دوراً اأ�سا�سياً وتنفيذياً على �سعيد تنظيم القطاع العقاري 

كلها يف اإمارة راأ�س اخليمة ، و تعنى الإدارة بت�سجيل �سركات التطوير 

 العقاري و�سركات الو�ساطة العقارية بالعتماد على الكوادر املوؤهلة

وتتبع موؤ�س�سة التنظيم العقاري دائرة بلدية راأ�س اخليمة ، وتتوىل 

املوؤ�س�سة التي تعرف با�سم “ريرا “ م�سوؤولية تنظيم القطاع العقاري ، 

وامل�ساهمة يف اإعداد ال�سرتاتيجيات املتعلقة بهذا القطاع وتنظيم عمل 

 ال�سركات التي تدير العقارات واملجمعات ال�سكنية وجممعات امللك.. 

اأط��راف  بني  للعلقة  الت�سريعية  الأط��ر  و�سع  اإىل  الإدارة  وت�سعى 

التعاقد العقاري ،ورفدها بت�سريعات نافذة للحفاظ على حقوقهم، 

حمايًة  ذل��ك  و  وفنياً  مالياً  امل�سروعات  مراقبة  على  حر�ست  كما 

للم�سلحة العليا ومبا ي�سب يف �سالح ال�سوق وامل�ستثمرين .
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اأهدافها : 

• ت�سجيل املطورين العقاريني 	

• ت�سجيل امل�ساريع	

• ت�سجيل الوحدات املباعة على املخطط 	

• فتح ح�سابات ال�سمان 	

• تراخي�س البيع على املخطط 	

• التدقيق على درا�سات جدوى امل�ساريع العقارية  	

مقابلة مع خليفة عبدالرحمن 

مدير اإدارة التنظيم العقاري 

اخلربات العملية / ال�سهادات / اجلامعات ؟

�ضهادة بكالوريو�س يف التاريخ و العلوم االإن�ضانية

�ضهادة يف تي�ضيري ال�ضركات و املوؤ�ض�ضات

م��اذا عن جتربتك  و  ؟  البلدية  بدائرة  التحقت  متى 

يف العمل ؟

التحقت بالهيئة �ضمن نف�س االإدارة منذ 2008 و عندما نقلت 

ببلدية  اإحلاقي  مت  االإدارة اإىل البلدية مبر�ضوم اأمريي يف 2014 
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راأ�س اخليمة .

ت�ضرف  باعتبارها  ب���االإدارة  العمل  يف  جتربة 

حتدد  و  ال��ع��ق��اري  اال�ضتثمار  ن��ق��اء  و  ج���ودة  على 

م�ضوؤوليات كل من املطور الرئي�س و املطور الفرعي 

و امل�ضتثمرين مما يجعل هذا العمل جمااًل مفتوحًا 

لكثري من العالقات الفعالة

ما هي طبيعة عملك و م�سوؤوليات وظيفتك ؟

وت�ضجيل  اال�ضت�ضارية  امل�ضاريع  على  االإ�ضراف 

على  ب��االع��ت��م��اد  ال��ع��ق��اري  التطوير  ���ض��رك��ات  ك��ل 

الكوادر املوؤهلة و م�ضوؤولية تنظيم القطاع العقاري 

املتعلقة  االإ�ضرتاتيجيات  اإع���داد  يف  امل�ضاهمة  و 

تدير  التي  ال�ضركات  عمل  تنظيم  و  القطاع  بهذا 

العمل  يتم  كما  ال�ضكنية  املجمعات  و  ال��ع��ق��ارات 

على اإيجاد الت�ضريعات املنظمة للقطاع مبا ي�ضمن 

اأكرب قدر من ال�ضفافية واجلودة بعملية اال�ضتثمار 

العقاري. 

ما هي م�سرية عملك ) اأول وظيفة ( ؟ 

حما�ضب يف البنك
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تنفيذي ح�ضابات بهيئة اال�ضتثمار

م�ضاعد مدير ح�ضابات بهيئة اال�ضتثمار

م�ضاعد مدير التنظيم العقاري

مدير التنظيم العقاري

كيف تتعامل مع ال�سعوبات و امل�ساكل التي تواجهك ؟ 

العملية  احلياة  يف  امل�ضاكل  و  ال�ضعوبات  مواجهة  من  البد 

ولكن اأي�ضًا يوجد احللول الدائمة لها يجب اختيار احلل املنا�ضب 

و  ال�ضعوبات  مع  للتعامل  املنا�ضبة  و  ال�ضحيحة  والطريقة 

امل�ضاكل ويف االأوقات املنا�ضبة .

تعلمنا يف احلياة باأنه ال توجد م�ضكله دون حل مهما كان 

�ضكلها وبالتايل فاإن ال�ضعوبة لي�ضت يف اإيجاد احلل ولكن يف 

اختيار املنا�ضب من احللول للم�ضكلة نف�ضها. 

التطويرية  و  التدريبية  ال����دورات  ل��ك  اأ���س��اف��ت  م��اذا 

التي �ساركت فيها ؟ 

الدورات التدريبية مكنتني من اكت�ضاب مهارات جديدة 

تتما�ضى مع التطور يف جمال العمل .

حتى  الوظيفي  التدرج  و  ذات��ي  تطوير  يف  �ضاهم  وه��ذا 

و�ضويل اإىل وظيفة مدير اإدارة .

ماذا ت���فعل كي تطور ق����دراتك يف جمالك احلايل ؟ 

و  امللتقيات  ح�ضور  و  تدريبية  دورات  يف  امل�����ض��ارك��ة 

املعار�س الدولية و العاملية اخلا�ضة بالقطاع العقاري

براأيك كي���ف يكون املوظف �سعيداً يف عمله ؟ 

من خالل دعم و اهتمام و تقدير من امل�ضوؤول املبا�ضر 

عمل  بيئة  توفري  و  املوظف  احتياجات  توفري  اإىل  اإ�ضافة   ،

منا�ضبة تنا�ضب طبيعة عمله 

من ي�ساندك لتحقيق اأهدافك الإبداعية و متيزك يف 

احلياة ؟ 

احلياة العامة : العائلة 

احلياة املهنية : موظفو االإدارة . 

راأ���س اخليمة  ن�سيحة عامة تقدمها ملوظفي حكومة 

و املجتمع ؟ 

كن مبادرًا و ا�ضنع لنف�ضك طريقًا نحو التميز 

ما هو طموحك امل�ستقبلي ؟

�ضبيل  يف  العمل  و  املراتب  اأعلى  اإىل  ب��االإدارة  االرتقاء 

املنظمة  القوانني  و  الت�ضريعات  يف  املعايري  اأعلى  اإي��ج��اد 

للقطاع مبا يخدم كل املتداخلني فيه .  
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الدكتور اأحمد عبد اهلل العمران

راأ�س  ليقف رافعًا  ال�ضعاب  االإرادة تخطى جميع  و  بالعزم 

كانت  بل  اأمامه  عائقًا  اإعاقته  تكن  مل   . اأجن��ز  مبا  االإم���ارات 

حتديًا قام به ليكون اأول كفيف حا�ضل على �ضهادة الدكتوراه  .

ال�ضوؤون  وزارة  يف  يعمل  العمران  اهلل  عبد  اأحمد  الدكتور 

االإعاقة  ذوي  و  االإن�ضان  حقوق  يف  قانوين  كباحث  االجتماعية 

يف اإدارة رعاية و تاأهيل املعاقني عا�س يف بيئة حمفزة و كانت 

اأ�ضرته  كانت  فقد  باإعاقته  خاللها  يح�س  مل  عادية  طفولته 

داعمة له يف م�ضريته التعليمية تلقى الدرا�ضة يف مراحلة االأوىل 

1984، و التحق  يف مركز رعاية و تاأهيل املعاقني يف دبي عام 

بن  االإم��ام حممد  ال�ضريعة �ضمن جامعة  بكلية   1996 عام  يف 

التحق  ثم   ، ال�ضريعة  بكالوريو�س  الإمت��ام  الريا�س  يف  �ضعود 

نال ماج�ضتري  و  نف�ضها  للجامعة  التابع  للق�ضاء  العايل  باملعهد 

يف  احلقوق  يف  الدكتوراه  درا�ضة  بداأ   2006 عام  يف  و  احلقوق 

لكل �سيء بداية ، و حيث تكمن ال�سعاب و احلواجز يظهر اأوائ��ل الإم��ارات 

الدولة فمنهم  اإماراتيني يف  اأول  ال�سعاب و يك�سروا احلواجز ليكونوا  ليذللوا 

ن�ساء ناف�سوا الرجال يف عملهم و اأبدعوا .. منهم من اأبدع و اخرتع فاأنتج و رفع 

راأ�س الدولة عالياً ، و منهم من ناف�س و ربح و رفع علم البلد ليكون من الأوائل 

يف الإمارات الذين تفخر الإمارات بهم .

الدكتور اأحمد عبد اهلل العمران 

اأول كفيف ح�سل على �سهادة الدكتوراه

اإعداد: خلود �سعيد ال�سكار

اأوائــــــل من الإمــــــــــارات 
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جامعة اإ�ضيك�س الربيطانية و التي كانت بعنوان )تعزيز حقوق 

– درو�س  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  يف  للمعاقني  العمل 

يف  عامًا  ع�ضرين  اأم�ضى  فقد    ) دولية  جت��ارب  من  م�ضتفادة 

الدرا�ضة خارج الدولة و قد ح�ضل يف النهاية على دكتوراه يف 

القانون ومن ال�ضخ�ضيات املحببة اإليه الدكتور طه ح�ضني و قد 

 .. املهنية  و  التعليمية  م�ضريته  يف  احلديثة  التقنيات  �ضاعدته 

عائقًا  االإعاقة  جعل  �ضخ�س  لكل  قدوة  و  مثابرة  �ضخ�ضية  اإنه 

الدوؤوب و تطوره امل�ضتمر  اإلهام و يف عمله  اأمامه، ففي ق�ضته 

در�س نتعلمه .
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جملة بلدية راأ�س اخليمة من اأوائل املجلت يف الإمارات و تعد مرجعاً و اإرثاً ثقافياً 

اإم��ارة راأ�س اخليمة و منوها منذ  ملن ين�سد الثقافة و قد �سهدت املجلة مراحل تطور 

�سهر مايو )اأيار( من عام 1977 اإىل يومنا هذا لتكون مرجعاً للمعلومات و �ساهداً على 

التقدم يف اإمارتنا احلبيبة راأ�س اخليمة ومراآة لأخبار متنوعة و خمتلفة.

يف العدد ال�ضابع و الع�ضرين – ال�ضنة 

1979 م ملجلة  الثانية متوز )يوليو( عام 

بلدية راأ�س اخليمة �ضدرت املجلة بعنوان 

تعانق  اخليمة  براأ�س  العمرانية  )املباين 

�ضواطئ اخلليج(.

رئي�س  ب��اإ���ض��راف  امل��ج��ل��ة  ���ض��درت   

:ال�ضيخ  البلدية  )رئي�س  البلدي  املجل�س 

حمد بن حممد القا�ضمي – نائب رئي�س 

املجل�س: ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي 

جا�ضم  ال�ضيد  البلدية:  ع��ام  مدير   –
حممد دروي�س( و رئي�س التحرير حممد 

اأبو فا�ضة.

العدد  يف �ضفحة )اق��راأ( يف هذا 

املجلة  ال��ع��ن��اوي��ن يف  اأه���م  ت�����ض��درت 

حيث  حملية(  )اأخبار  �ضفحة  وتلتها 

من  عناوين  و  موا�ضيع  عدة  ت�ضمنت 

زايد  ال�ضيخ  ال�ضمو  )�ضاحب  اأهمها 

لتحكيم  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة  ي��دع��و 

ال�ضمري( و يف اخلرب املغفور له باإذن 

اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 

باأع�ضاء  التقى  ق��د  ك��ان  اهلل  رح��م��ه 

اليمني  اأدوا  ق��د  و  اجل���دد  ال�����وزارة 

الد�ضتوري و قد كان رئي�س الوزراء اآن 

ذاك املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ را�ضد 

احللقة الثالثة و الع�شرون

خلود �سعيد ال�سكار النعيمي

جملة البلدية بني املا�سي و احلـا�سر
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بن �ضعيد اآل مكتوم طيب اهلل ثراه و قد 

كانت حلظة تاريخية اأ�ضدى فيها رحمة 

عن  فيها  اأع��رب  و  الن�ضائح  عليه  اهلل 

�ضعادته مبا اأجنز.

 و يف ال�ضفحة اأي�ضًا )�ضاحب ال�ضمو 

الكويتي(  ال�ضفري  ي�ضتقبل  ال�ضيخ �ضقر 

القائم  ي�ضتقبل  ال�ضمو  )���ض��اح��ب  و 

و)�ضاحب  ال��دان��ي��م��ارك��ي(  ب��االأع��م��ال 

احلفل  ي�ضهد  ���ض��ق��ر  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و 

املعهد  يف  ال��درا���ض��ي  للعام  اخل��ت��ام��ي 

العلمي براأ�س اخليمة( و )بدء ا�ضتالم 

طلبات االلتحاق باجلامعة( و يف اخلرب 

االإم����ارات  جامعة  يف  الت�ضجيل  ب��دء 

و  للطالب  توفرها  التي  اخل��دم��ات  و 

)ترتيبات  اأي�����ض��ًا  و  الت�ضجيل  كيفية 

خ��ا���ض��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق احل���ج���ر ال�����ض��ح��ي 

بالدولة( و يف اخلرب و�ضع حجر �ضحي 

باالأمرا�س  امل�ضابة  احليوانات  على 

له  امل��غ��ف��ور  م��ن  بتوجيهات  ال��وب��ائ��ي��ة 

�ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  اهلل  ب����اإذن 

املحلية  احل��ي��وان��ات  وخ��ل��و  ن��ه��ي��ان  اآل 

م��ل��ي��ون دره��م  االأم���را����س و )39  م��ن 

ا�ضتفادة  رم�ضان(  يف  اللحوم  لدعم 

ال��درا���ض��ات  زراع���ة راأ����س اخليمة م��ن 

والبيوت  املحمية  ب��ال��زراع��ة  اخلا�ضة 

البال�ضتيكية( و)الوحدة الثالثة ب�ضركة 

االإنتاجية  قدرت  وقد  االحتاد(  اإ�ضمنت 

اآن ذاك بن�ضبة ثالثة ماليني طن �ضنويًا 

و )هيئة ات�ضاالت راأ�س اخليمة( حيث 

اإىل  الهاتفية  اخل��دم��ات  اإي�����ض��ال  ورد 

يف  امل��رور  و)دائ���رة  احلمراء  اجلزيرة 

ال�ضتني  يف  �ضائقًا  تكرم  اخليمة  راأ���س 

من عمره(و كذلك )ا�ضتعدادات �ضحية 

راأ����س  يف  ال�ضيف  اأم���را����س  مل��واج��ه��ة 

اخليمة( و)م�ضل�ضل الغو�س( و )اإجناز 

ق�ضم  )ن�����ض��اط��ات  و  حكومية(  م��ب��اين 

حيث  اخليمة(  راأ���س  بلدية  يف  ال�ضحة 
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تفتي�ضية  بحمالت  ال�ضحة  ق�ضم  يقوم 

كميات  �ضبطت  ووق����د  احل��ل��ي��ب  ع��ل��ى 

اإتالفه  ومت  الفا�ضد  احلليب  من  كبرية 

اإتالف منتجات فا�ضدة اأخرى  ، كما مت 

الرثوة  لتنمية  العربية  )ال�ضركة  واأي�ضًا 

مزرعة  تكلفة  اعتماد  تقرر  احليوانية 

االأبقار يف الدقداقة( و )اإمتام تخطيط 

مدينة الظيت براأ�س اخليمة( حيث ورد 

يف اخلرب اإمتام ق�ضم التخطيط بدائرة 

االأرا�ضي براأ�س اخليمة تخطيط مدينة 

ق�ضمني  اإىل  تق�ضم  كانت  قد  و  الظيت 

ق�ضم جتاري و ق�ضم �ضكني. 

)ق�ضم  ب��ع��ن��وان  �ضفحة  تلتها  و 

فيه  و  اخليمة(  راأ���س  بلدية  يف  الر�س 

امل�ضتنقعات  بر�س  ال��ر���س  ق�ضم  يقوم 

ب�ضبب  خمتلفة  اأم��اك��ن  يف  املنت�ضرة 

اإهمال النا�س و تكاثر البعو�س و)تعبيد 

اخليمة  راأ�����س  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق 

بلغت  وق��د  – خ��ت(  الدقداقة  وط��رق 

التكلفة 350 مليون درهم وقد مت تعبيد 

تكلفتها  م��رت  كيلو   500 ب��ط��ول  ط��رق 

اآخر  و خرب  دره��م  مليون   450 ح��وايل 

ب��ع��ن��وان )رخ�������س م��ه��ن��ي��ة( ح��ي��ث مت 

اإ�ضدار 2016رخ�ضة اآن ذاك و تخللت 

تلتها  و  البلدية  اإع��الن��ات  ال�ضفحة 

بقلم  ع��اد(  )رم�ضان  بعنوان  �ضفحة 

حممد علي النجار و )اأ�ضجار )النخيل 

يف راأ�س اخليمة( و )ال�ضرطة و دورها 

يف خدمة املجتمع( بقلم عبداهلل اأحمد 

اأحاديث  )يف  بعنوان  �ضفحة  و  جمعة 

علي  م��ع  املقابلة  كانت  و  ال��ذك��ري��ات( 

�ضفحة  تلتها  و  �ضعم  من  عيدان  عبيد 

ال��ق��راآن يف  ب��ع��ن��وان )م��راك��ز حتفيظ 

احلوف  اأبو  زكريا  بقلم  اخليمة(  راأ�س 

و يف ال�ضفحة ال�ضحية كانت العناوين 

التالية )اأمرا�س القلب( ، )التدخني(، 

)اجلديد يف اأمرا�س القلب( و )القلب 
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بعنوان  �ضفحة  تلتها  و  املفتوح( 

)االأح�����داث و االن���ح���راف( و يف 

�ضفحة )اكت�ضافات و علوم( كانت 

الHيل  )املرتجم  العناوين  اأهم 

يف االأ�ضواق – رادار جديد للرياح 

قبل  ال�ضلب  و  احلديد  – م�ضنع 
ملر�ضى  نباتات  و  ال�ضنني  مئات 

)ن��اف��ذة  �ضفحة  يف  و  ال�����ض��ك��ر( 

اإىل  العناوين  تفرعت  اجلميع( 

التالية )قالوا – من اأمثال االأمم 

– هل تعلم – من اأمثال العرب( 
و يف �ضفحة )ر�ضائل القراء( 

ت��ن��وع��ت ال��ر���ض��ائ��ل امل��ر���ض��ل��ة اإىل 

و  امل�ضاركة  يود  من  فمنها  املجلة 

منها من يديل باقرتاحاته و قد مت 

الرد على بع�س الت�ضاوؤالت الواردة 

من القراء من قبل املجلة و ن�ضرت 

�ضفحاتها  ع��ل��ى  م�����ض��اه��م��ات��ه��م 

و)م����ن امل��ك��ت��ب��ة( وق���ع االخ��ت��ي��ار 

البالغية(  )ال�ضورة  كتاب  على 

)ال���رثوة  التالية  ال�ضفحة  يف  و 

االإم��ارات(  على  اأثرها  و  النفطية 

ال�ضام�ضي  ع��ب��داهلل  جنيب  بقلم 

النفط  عن  معلومات  �ضمت  قد  و 

واإن��ت��اج��ي��ت��ه و امل�����ض��ايف امل��وج��ودة 

القيمة ويف  املعلومات  وغريها من 

تنوعت   ) غ��ري��ب  )ع���امل  �ضفحة 

)منر  منها  و  الغريبة  العناوين 

يهاجم طفاًل – دراجات جديدة – 

 – مودة  – اآخر  اكت�ضافات مذهلة جدًا 

مات و ي�ضتلم خم�ض�ضات تقاعده و اأكل 

ال�ضرب بال ذنب و املزيد( 

و يف ق�ضة العدد كان عنوان الق�ضة 

)اأقفا�س يف حديقة االإن�ضان – الثمن ( 

بقلم اأبو بكر عبد احلكيم و يف ال�ضفحة 

الريا�ضية تنوعت العناوين و من اأهمها: 

)�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضقر يكرم : فريق 

حيث   ) البطوالت  على  احلائز  ال�ضرطة 

مت تكرميهم من قبل املغفور له باإذن اهلل 

ال�ضيخ �ضقر بن حممد القا�ضمي لفوزهم 

يف الدوري املقام لل�ضرطة و )مدير نادي 

جديد  اإدارة  )جمل�س  و  اخليمة(  راأ���س 

)�ضفري  و  اخليمة(  براأ�س  الن�ضر  لنادي 

منتخب االإمارات لبطولة العام للنا�ضئني 

يف ال�ضطرجن(

و ختمت املجلة ب )زاوية االأ�ضرة( و 

يا  – لك  اأي�ضًا  لزوجك  )الر�ضاقة  فيها 

 – ال�ضرطان  من  يقي  – اخلبز  �ضيدتي 

حبة   – اليابان  يف  تقام  لالأطفال  قلعة 

الزهر(  ط��اول��ة  كيلو-   18 ت��زن  بطاطا 

�ضورة  و  اأي�ضًا  البلدية  اإعالنات  ون�ضرت 

يف  ال��ق��راآن  حتفيظ  )مركز  عليها  كتب 

املجلة  غالف  نهاية  يف  و  اخليمة(  راأ�س 

اإعالن يون�ضكو �ضوبر ماركت .



تتكرر علي هذه االأ�ضئلة بني وقت واآخر ، فاأبت�ضم واأحيانًا اأ�ضحك 

من مبالغة النا�س يف ت�ضور الن�ضاط والطاقة اللذين اأمتلكهما الأنني 

بل   ، النا�س  بقية  زائ��دًا عن  ن�ضاطًا  اأو  اأن يل طاقة خا�ضة  اأعتقد  ال 

واملتابعة  واالهتمام  االلتزام  تتطلب  اأكرب  وم�ضوؤوليات  اأكرث  م�ضاغل 

امل�ضتمرة .

التي ميكن  االأن�ضطة  الكثري من  اأجد وقتًا ملمار�ضة  وب�ضراحة ال 

اأن جتدد الطاقة ، ولكنني اأعتقد باأن حر�ضي على �ضيئني يف حياتي 

يعطيني با�ضتمرار طاقة وراحة وجتددًا يف الن�ضاط.

هو  يومي  ب�ضكل  طاقتي  يجدد  ما  اأك��رث  ال�ضالة.  االأول  ال�ضيء 

ال�ضالة، خم�س مرات يف اليوم تتوا�ضل النف�س مع خالقها ، والروح 

مع باريها. ي�ضت�ضلم االإن�ضان لربه، وي�ضلم له حوله وقوته ، ويلجاأ فيها  

هذا  بعد  النف�س  ترتاح  ال  فكيف  اجل��ربوت،  و�ضاحب   ، امللوك  مللك 

التوا�ضل ؟

مكتبي،  يف   ، كنت  حيثما  وقتها  يف  اأ�ضليها  بل  �ضالتي  اأوؤخ��ر  ال 

قدر  الر�ضمية.  اجتماعاتي  ،بعد  هواياتي  ممار�ضة  �ضفري،خالل  يف 

ا�ضتطاعتي ال اأوؤخر ال�ضالة ، فهي �ضلة بيني وبني ربي وخالقي فاطر 
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جتديد الإيجابية .. جتديد الطاقة  

  من كتاب تاأمالت يف ال�سعادة والإيجابية

احللقة الرابعة :

ك��ي��ف جت���دد ط��اق��ت��ك؟ ك��ي��ف ت��ب��ق��ى ن�����س��ي��ط��اً دائ���م���اً ب��ه��ذا 

ال�سكل؟  األ تتعب من كرة الجتماعات واملتابعات والزيارات 

وال�ستقبالت يف اليوم نف�سه ؟ كيف ت�ستطيع اأن تقطع 160 

واجتماعاتك  عملك  تتابع  ث��م  خيلك  ظهر  على  كيلومرتاً 

ولقاءاتك لبقية اليوم حتى امل�ساء؟

اإعداد : اأماين �سعيد النعيمي

اقتبا�سات



ال�ضماوات واالأر�س.

وتنري  قلبك،  وت�ضرح  ب��روح��ك،  وت�ضمو   ، طاقتك  جت��دد  ال�ضالة 

�ضدرك ،وت�ضتعني بها على جميع ما يواجهك. يقول �ضبحانه :” ا�ضتعينوا 

بال�ضرب وال�ضالة”

فكيف ال اأرتاح بعد ال�ضالة وكيف ال تتجدد طاقتي؟ بل حتى الو�ضوء 

يريح البدن والنف�س ويجدد الطاقة: ف�ضبحان الذي خلق ف�ضوى والذي 

قدر فهدى .

يعيد  ما  موؤقت،  ب�ضكل  وم�ضاغلها  الدنيا  عن  تنقطع  ال�ضالة  يف 

به  وثقتنا  بخالقنا  اإمياننا  وير�ضخ  �ضفاءها،  وللروح  توازنها،  للنف�س 

وتوكلنا عليه يف كل اأمورنا.

فكيف ال نرتاح بعد كل �ضالة ؟

ال�ضيء الثاين الذي اأداوم عليه ب�ضكل م�ضتمر اأي�ضًا ، واأعتقد اأن له 

دورًا كبريًا يف �ضحذ الهمة والعزمية وجتديد الطاقة، هو التاأمل. اأم�ضي 

ب�ضكل يومي ما يقارب 10 كيلومرتات وحدي يف ال�ضحراء، واأ�ضتغل  هذا 

الوقت يف التاأمل .

وباملنا�ضبة، التاأمل ريا�ضة روحية وذهنية ال ي�ضتغني عنها اأي قائد. 

وتوليد   ، االأفكار  حتفيز  يف  كبري  تاأثري  له  امل�ضي  اأثناء  التاأمل 

االإبداع ، ومراجعة النف�س.

لي�س  وال��ت��ف��ك��ر  ال��ت��اأم��ل  ول��ع��ل 

جزء  اإن��ه  حيث  علينا،  بغريب 

من ثقافتنا ومن ديننا.

بالتفكر  ال���ق���راآن  اأم���رن���ا 

وال��ت��ذك��ر  والتب�ضر  وال��ت��دب��ر 

ال�ضماوات   ملكوت  يف  والنظر 

ذل���ك حلكمة  وك���ل  واالأر��������س. 

ع��ظ��ي��م��ة،ن��ع��رف م���ن خ��الل��ه��ا 

ه����ذا ال���ك���ون وع��ظ��م��ة خ��ال��ق��ه، 

واأعمالنا  اأنف�ضنا  يف  اأي�ضًا  ونتفكر 

وقراراتنا ونظرتنا للحياة، فتتوازن 

وترتفع  الفهم،  النف�س،وي�ضتقيم 

الهمة ، وتقوى العزمية.

ال��ك��ون  يف  بالتفكر  رب��ن��ا  اأم��رن��ا 

عز  االإبل.قال  وخملوقاته،حتى  واآياته 

كيف  االإب��ل  اإىل  ينظرون  “اأفال   : وجل 

وطريق  وراحة  عبادة  والتفكر  خلقت”. 

م�ضدر  اأي�ضًا  الهمة.وهو  و�ضحذ  للعمل 

اإلهام �ضعري يل ب�ضكل خا�س،حيث تاأتي اأغلب 

التاأمل  ممار�ضة  اأثناء  اجلميلة  ال�ضعرية  االأفكار 

يف ال�ضحراء.

هي  عليها  اأوؤك��د  اأن  اأري��د  التي  هنا  املهمة  النقطة 

العالقة املبا�ضرة واملتالزمة مع االإيجابية والتاأمل. االإيجابية 

اأو جمموعة من  فكرة  ،هي  الكتاب  وكما عرفناها يف هذا  النهاية،  يف 

االأفكار: هي تغيري الزاوية التي ننظر من خاللها للكثري من االأمور حولنا 

، واأي�ضًا للنا�س الذين حولنا ، ولالأحداث التي تفاجئنا والتحديات التي 

منر بها.البد اأن يكون لدينا  الوقت الالزم للتاأمل والتفكر وتغيري زوايا 

تفكرينا يف هذه االأمور جميعها لنكون اإيجابيني.

اجلميع يحتاج اإىل وقت يختلي فيه بنف�ضه، لينقي عقله من االأفكار 

ال�ضلبية،ويزرع فيه اأفكارًا اإيجابية، واإال �ضيطرت عليه اأفكار من حوله، 

االأفكار. وهنا  وكاأنه قد �ضلم عقله وفكره لغريه يزرع فيه ما ي�ضاء من 

تاأتي اأهمية ا�ضتقطاع وقت من اجلدول اليومي للتفكر والتاأمل يف كل ما 

تراه حولك، وما يدور اأي�ضًا يف نف�ضك . 

التاأمل هو الو�سيلة الوحيدة لت�سال الإن�سان بدواخل نف�سه

املوؤمن  ، واحلكمة �ضالة  للحكمة  يقود  والفهم  للفهم،  يقود  التاأمل 

يعطي  التاأمل  اأن  راأي��ت  جتربتي  بها.من  النا�س  اأحق  فهو  وجدها  اأنى 

االأ�ضياء حجمها الطبيعي، ويعطي االأفكار وزنها احلقيقي ، ويفتح العقل 

على اآفاق وم�ضاحات اأكرث واأكرب و اأغنى و اأجمل .

يحتاج كل قائد ناجح مل�ضاحة يومية من التفكر واخللوة مع النف�س 

،الأنهما يو�ضحان لك احلقائق كما هي، من غري بهرجة اأو هاالت زائفة 

: حقيقة نف�ضك، حقيقة ما حولك ومن حولك،حقيقة العامل الذي نعي�س 

 ، النف�س  فتتوازن   ، ال�ضحيح  ومكانه  حجمه  يف  �ضي  كل  فيه.فت�ضع 

وتتعمق الب�ضرية ، وتزداد روؤيتك و�ضوحًا، وت�ضمو نف�ضك ،وترتفع 

همتك ، وتتجدد طاقتك .
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)يف دفع احلديث ، يف رفع احلديث  (

 ، العامل  زاوي��ة من هذا  والركون يف  بال�ضمت  ق��راري  دفع  اأح��اول 

واأترك اليبا�س يزحف لالألوان يف داخلي الأن ُكل ف�ضاء عودة لالحتفاء 

بالغياب

اأبحث عن اأول ظهور لل�ضوء

عن عامل اآٍت من خالله بال�ضموع

اأ�ضعها على الطاولة اأطفئها واأغادر

ما اأعمق احلزن ، ما اأق�ضى االنهيار!

ما من هذه املو�ضيقى يف و�ضح االأنهار ؟

العازف مل ي�ضتيقظ بعد ، مل يقراأ اأ�ضابعه بعد العزف

مل يتعرف اإىل ثيابه ،ومل ينف�س جيبه من القلق

من املمكن رج ال�ضورة يف احلب لتت�ضاقط حبات الياأ�س

وتخرج من �ضيق اأنفا�ضك التي حت�ضنك  كحقيبة �ضفر

	•	•	
ت�ضبح  ورمب��ا  الظلمة  يف  املرايا  النك�ضاراتها  تخ�ضع  اأن  تريد  كما 

وجوهًا اأخرى الأنه مل يعد اأحد يلتفت لل�ضوء يف الغرفة

اأيها امل�ضكون بنظرته

مل يعد اأحد بعد من رحلة �ضيد بعيدة ، ومل ي�ضطد بحبل وده من 

يالطف املارة يف ال�ضوق ، ثمة ما يريب يف �ضمت الليل ، ما ُيخيب ن�ضال 

باحث عن فر�ضة ل�ضرح موقفه من �ضجرة اللوز  يف و�ضط البلد

و�ضط البلد �ضاخ و�ضاق و�ضار اأكرث تعرجًا ، وتغريت لوحة عر�س ما 

ت�ضاهدونه الليلة ، ومل يذهب اأحد اإىل ال�ضينما 

وعرب اإليها ، الأن ) العربة ( اأنهكت م�ضتخدمها

اأيها امل�ضكون بقلقه

اآخر عن  	•حتدث 
اأعماقك يف  الزائد  الوزن  عن  	•حتدث 

	•حتدث بلغة بي�ضاء
غيابه عن  يكتب  لعاطل  	•حتدث 

ليل ين�ضاب واآمن باأنك اجتهدت باإيقاظه احلب مكان  	•حتدث عن 
التي  االأماكن  يف  معي  واأن��ت  عيوين  يف  تقراأه  اأن  ميكن  حبيبي  �ضادق 

األتقيك �ضدفة ، ال�ضدفة التي فيها الكثري من التعمد ، والتوقيت

�ضريعًا   ، املاء  �ضريعاً   وجهي يف   ، فرا�ضي  اأه��رب من  ال�ضباح  يف 

اأيقظ اأفراحي املكتظة لياًل ،�ضباحًا داخلي دمعة لفرحة المعةَ  هي اأنت

اآمن باحلب ولو كان م�سدراً ول تغلق قلبك

                                                                                     » طاغور «

اأحمد عي�سى الع�سم

غرفة يو�سف
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احلب حبيبي مكان خمتلف يف هذا العامل ، املكان ال�ضايف يف حياة 

اثنني رفعا اأحاديثهما عاليًا وذهبا يتنزهان  يف االألوان واأقاما يف مدينة 

كانا يحلمان بها

حبيبي احلب لي�س اعتقاداً  ، بل نب�ضاً  واجتاهاً   �ضادقاً  نحو االأبد 

، نحو ما اجتهدنا يف

االحتفاء فيه واندفعنا �ضادقني له ،  لذا اأنت واأنا يف غرفة يو�ضف 

نتاأمل اأ�ضابعنا املت�ضابكة.

	•	•	
هو ذا اأول االأ�ضبوع

اأنتظرك ولهفتي ن�ضيد اأرفعه ممتناً   لل�ضم�س التي تاأخرت ل�ضباح 

�ضحوك ، للورد الك�ضالن ، للرجل املخل�س يف ال�ضارع ) �ضرطي املرور ( 

، ل�ضانع ال�ضاي عند بيتنا اأحببتك هكذا الأنني اأبحث يف اأعماقي عنك 

دومًا

هذا اأول االأ�ضبوع

للعمل  الذاهبني  اكتئاب  بعيداً  عن   ، الزهور  اأماكن  اأنتظرك قرب 

بنظراتهم احلزينة ، هناك حيث املكان الذي و�ضعت �ضورتك 

من  اجلميل  خروجها  حني  الطرية  ال�ضغوفة  االنتظارات  باإيحاءات 

الروح ، حلظة ا�ضتفاق  الورد الغايف يف البلل، اأنتظرك متناثراً  يف حزن 

م�ضاعري يف نرث الكلمات على ال�ضفحة كي ت�ضبحي كتاباً  لغوياً   للعمر 

، ون�ضاً  عميق املعاين، با�ضم احلروف .

هوذا ال�ضباح 

ال جمازفة يف فمك 

ت�ضعدين اأفق املعنى ، بخجل ودود يف االأحاديث 

متنحني البداية �ضفات هادئة 

ال�ضباح يف �ضدري كوكب ي�ضطدم بلحظة ا�ضتدارتك عند املدخل 

، ينت�ضر �ضعادة 

	•	•	
اأفكر فيك هذا ال�ضباح 

لالأ�ضماء اجلميلة نوايا كي تلت�ضق فيك ، يل ما اأ�ضاء يف انتظارك 

واإهمال املواعيد يف مرورك ، قرب فمك الوردي تتوقف احلياة يف دورة 

معدن  �ضقوط  ي�ضبة  ي�ضقط  ما  �ضيء  ، ويف معدين  واأن�ضف  اأبت�ضم  الدم 

ثقيل 

	•	•	
يف ال�ضباح هذا كما يفعل يبحث عن عطورنا املركزة كي نلفت فيها 

االأنظار ، يف ال�ضباح  منحت عطوري  واأطرت �ضورتي كي تريني اأ�ضئلة 

لكني  غائباً   اأكن  مل   ، وت�ضاألني  غيابي  عن  تبحثني  وجدانك  يف  دافئة 

اأغادر اأفكاري .

 ، اأحمل فيه الزيادة لك دون نق�ضان  ال�ضباح قراري االأكيد الذي 

ت�ضتيقظ كل �ضباح اأفكاري ، وي�ضملني احلافز الذي يدفعني باإخال�س 

)الإذكاء �ضعلةٍ  منتزعةٍ   من االأرمدة ( » رامبو «

كما يف االأيام التي اأم�ضيناها بعيدين ندخل 

غرباء نقلب �ضرة املفاتيح مكررين مهجورين يختفي بنا ال�ضمت .

ومترح يف اأفكارنا الهواج�س راف�ضة.  طرقت اأيادينا االأبواب فقرية 

من مالم�ضتنا بعيدة عنا الغرفة .

	•	•	
ي�ضعنا ما فينا  اأزراره  ال  اأمانينا قمي�س مثقوب مفككة  االأيام  كما 

من�ضي لي�س لدينا ما نقوله يف احلب تلكمنا الكلمات وتوا�ضينا االأغاين 

احلزينة 

رفقاً  باحلروف التي يف الدفاتر حبيبتي التي يف اخلزانة اإنها لك 

حني نزلت هذا القلب وبعرثت حيلته فيك متايلت الأجلك اأغ�ضان ال�ضوق 

داخلي ، وتركت لك ال�ضريرة مكاناً  اأرحب وحلمنا معا بالغواية .

	•	•	
تبدو  ال   ، حقيقي  وه��ج  فيها  يلمع  ال  خطواتنا  مت�ضي  االأي���ام  كما 

مت�ضاحلني البوح بيننا �ضخب فاغر مثل جرح مفتوح تظل قلوبنا تن�ضاب 

منها عذوبتها وتفاجئنا ال�ضنة بامل�ضي 

حبيبي انتهت ال�ضنة االأ�ضعب !

ثملة يف الغياب اأيامنا وت�ضل لنا بثقل ، اأيامنا التي فاءت لل�ضكون ال 

ت�ضتيقظ اإال للداللة اأو حللم مفزع 

 لن اأتكلم مع اأحد 

 لن اأف�ضي االأ�ضرار حني اأغ�ضل راأ�ضي 

	•	•	
 ذاهب اإىل مكان ال اأعرفه 

 االأيام اأيادي تت�ضابك 

 نوافذ ال�ضهر ت�ضحك وتبكي 

 يتدىل املعنى ي�ضده ال�ضوء للنافذة 

مل�ضتِ  روحي اأيتها االإ�ضاءة 

 ماذا يعني املجهول ، واالأ�ضماء اجلميلة عذابي ؟

 مل تدخلني نومي واأحالمي واحلب )م�ضو�ضة ( ؟

االأك��رث حميمية  اأفكارنا  غيابه  روحي حا�ضرة يف   ،  احلب يف طّيه 

اأكرث اقرتاباً  ال�ضباح مني يف هذا   ، يف هدوء متر بلحظات منخف�ضة 

اليوم ، نوافذه مفتوحة على احلقيقة مل�ضت روحي .. و�ضعتني يف زاوية 

بعيدة عن طاولة العمل مثل مل�ضق اإعالين تنزوي داخلي حركات ت�ضبه 

املد واجلزر ، �ضكون وحراك تت�ضرب هم�ضات االآخرين وت�ضل اإىل اأذين 

وتطن 

يف كل �ضباح اأوقف امل�ضعد يف انتظار ي�ضبه االحتيال 

اأنتظرك ومعي ارتباك �ضارق اأنتظر االأيام  ت�ضفو وتنفرد نظرته بك 

اإنه م�س ٌ منك فيه 

احلب هذا دون البوح 

الوداعة هذه لو متكني من قول �ضيء مهم لك 

االحتفاظ هذا لو ي�ضمح يل بفتح �ضندوقه لقلب �ضيء ما  

واأف�ضحت به 

اإنه م�س ٌ منك لرمبا قال الكثري 



برج �إيفيل

�إعد�د: علياء عبد�لعزيز حميد�ن 

�أحد �أ�سهر �لأبر�ج يف �لتاريخ، ومعلم �ل�سياحة �لأ�سهر يف فرن�سا، �إنه برج 

�يفيل �لعريق �أحد �لأبر�ج �مل�سنوعة من �حلديد  ويعترب برج �إيفيل �أحد �أهم 

معامل مدينة باري�س �إن مل يكن �أهمها.

    م�سمم برج �إيفيل هو �ملهند�س �لفرن�سي جو�ستاف �إيفيل �لذي قام على 

معاونته يف ت�سميم �لربج بع�س �لأ�سخا�س. 

     كان يطلق على هذ� �لربج ��سم برج �لثالثمائة مرت �إىل �أن �أ�سبح هذ� 

�لربج بعد ذلك من �أ�سهر �ملن�ساآت يف فرن�سا و�أ�سهرها.

     ي�سل �رتفاعه �ىل ٣٢٤ مرتً� 

ل���ي���ك���ون ب��ذل��ك 

�لأماكن  �أكرث  �أحد  كونه  �إىل  �إ�سافة  باري�س،  �لفرن�سية  �لعا�سمة  مباين  �أطول 

زيارة يف �لعامل.

�س�سة للزو�ر و�ل�سياح، حيث      يحتوي برج �إيفيل على ثالثة �أق�سام مخُ

�أن �جلز�أين �لأول و�لثاين ميكن �لو�سول �إليهما عن طريق �ل�سالمل �أما �جلزء 

�لثالث فيمكن �لو�سول �إليه بو��سطة �مل�سعد فقط. 

�لأك��رث روع��ة على  �ملناظر  �أح��د  ل��زو�ره  بتوفريه  �إيفيل  يتميز برج      كما 

�لثاين  �لق�سم  م��ن  �ل�سم�س  غ��روب  م�ساهدة  ب�سدة  يو�سى  كما  �لإط����الق، 

�ملخُخ�س�س للزو�ر يف �لربج، حيث تتو�فر هناك �إمكانية �لروؤية �لو��سحة لأميال 

بعيدة مما �سي�سمن �حل�سول على �سور ر�ئعة بالكامري�.

�عتبار  ، مت  �لتي حققها  �لكبرية        بعد �سهرة �لربج 

�لتاريخية على م�ستوى  �لن�سب  �لربج كاأحد 

مت  ذل��ك  بعد   ، �لعامل  م�ستوى  وعلى  فرن�سا 

�إيفيل من قبل منظمة �ليون�سكو  ت�سنيف برج 

كاأحد معامل �لرت�ث �لعاملي �ملوجودة يف فرن�س�ا.

�مل���رج���ع: �مل��و���س��وع��ة �ل�����س��ام��ل��ة يف �مل��ع��رف��ة 

و�ملعلومات 

ويكبيديا �ملو�سوعة �ل�ساملة 
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�إعد�د: خلود ر��شد �ملزروعي 

�ملقيمني  �ملجتمع،  �سر�ئح  كافة  خلدمة  �لإم��ار�ت  �أم  حديقة  يدت  �سخُ

�لرتفيهية  �لأم��اك��ن  على  يركز  جمتمع  توفري  خ��الل  من  و�ل���زو�ر  منهم 

�لقيم  هذه  جت�سد  �حلديقة  و�إن  متنوعة،  خ��رب�ت  لكت�ساب  و�لتعليمية 

و�ملفاهيم للرتويج عن �لتعليم من خالل �ملجال �لرتفيهي، وتن�سئ فر�سًا 

جمموعة  طريق  عن  و�لتثقيف  لالإثر�ء  �خل��ربة،  ولكت�ساب  لالكت�ساف 

حيوية من �ملر�فق، كذلك �لتو��سل �لفّعال مع كافة �سر�ئح �ملجتمع يف بيئة 

م�سمونة و�آمنة.

�حلد�ئق  من  هكتار   14.5 م�ساحة  على  �لإم���ار�ت  �أم  حديقة  تقع 

�لر�سمية وغري �لر�سمية و �ملناظر �لطبيعية �لهادئة، بالإ�سافة �إىل مم�سى 

�حلديقة و�لذي ت�سطف على جانبيه �أ�سجار �لنخيل، كما ت�سم �حلديقة 

�لنباتات  تبقى  و�ملر�فق �جلديدة ولكن  �ل�سياحية  �ملعامل  �لعديد من 

و�حليو�نات هي ثروتها �حلقيقية.

�حلديقة  ت�سميم  قلب  يف  �ل�ستد�مة   وتقع 

�أكرث  بقاء  ل�سمان  بجد  �لتطوير  فريق  عمل  حيث 

�لنخيل  و�أ�سجار  �لأور�ق  عري�سة  �سجرة   200 من 

�لتي يزيد عمرها عن 25 �سنة و�لتي كانت موجودة يف 

�حلديقة �لأ�سلية، حيث مت �إز�لتها من �ملوقع وتخزينها 

و�إعادة زر�عتها يف �حلديقة �لتي مت جتديدها حديثًا.

 تعترب �لأ�سجار و�لنباتات و�حلد�ئق هي حياة �حلديقة، وقد حافظت 

�حلديقة على نظامها بعناية من خالل جهود فريق و��سع من �ملتخ�س�سني 

للمحافظة على نظام عاملي �مل�ستوى يف �إد�رة �حلد�ئق مما ي�سجع �ل�سكان 

على زيارة �حلديقة، �ل�سرتخاء و�لتمتع بامل�ساحات �ملفتوحة. 

و�جلدير بالذكر �أن حديقة �أم �لإمار�ت تقع يف موقع هام يف قلب �إمارة 

�أبوظبي ، وتتميز مب�ساحات و��سعة للجمهور مع مدرج ومرج �أخ�سر كبري 

ومالعب  حيو�نات  وحظرية  نباتية  وحديقة 

متنوعة لالأطفال.
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نا�صر البكر الزعابي

رامبو و ليايل احللمية

�سبقتها  التي  رامبو  ب�سخ�سية  �ستالون  �سيلف�سرت  الفنان  ا�ستهر 

�سخ�سية اأخرى ناجحة هي �سخ�سية روكي التي قدمها يف �ستة اأجزاء 

مطلع  منذ  وتداواًل  �سهرة  االأكرث  اال�سم  كان  رامبو  لكن   , منف�سلة 

الثمانينات واأ�سبحت �سخ�سية رامبو م�سربًا للأمثال يف القوة اخلارقة 

وال�سجاعة والباأ�س , ا�ستمر �ستالون بتقدمي �سخ�سية رامبو حتى نهاية 

الثمانينات, قّدم بعدها العديد من االأفلم وال�سخ�سيات لكن �سخ�سية 

رامبو كانت امل�سيطرة على ذهن اجلمهور , واليوم ي�ستعد �ستالون بعد 

فهل   , رامبو من جديد  �سخ�سية  الإحياء  العمر  ال�سبعني من  اأكمل  اأن 

اأم   , املا�سية  رامبو  باأجماد  اجلمهور  يقنع  اأن  ال�سن  بهذا  وهو  ينجح 

وعدم  اجلمهور,  وذائقة  الوقت  اختلف  ب�سبب  منطقيًا  الف�سل  يكون 

تقّبل البع�س باأن يقوم رجل بهذا ال�سن باأعمال ال�سباب .

م�سري رامبو املنتظر يقارب جتربة امل�سل�سل العربي االأ�سهر ليايل 

الراحل  واأخرجه  عكا�سة  اأنور  اأ�سامة  الراحل  كتبه  الذي   , احللمية 

الفنانني  من  ع�سرات  تقدميه  يف  اأبدع  والذي  عبداحلافظ  ا�سماعيل 

نهاية  ذاكرتنا حتى  �سخ�سياته حا�سرة يف  اأ�سماء  وبقيت   , اللمعني 

ناجحة  اأعمال  �سبقته عدة  قد  ليايل احللمية  وكان   , اجلزء اخلام�س 

والدموع  ال�سهد  اأبرزها  وعبداحلافظ  عكا�سة  الراحل  الثنائي  جمعت 

, وحتى عندما قدما م�سل�سل امل�سراوية كان يحمل مقاربات للم�سل�سل 

احللمية  ليايل  م�سل�سل  عاد  رحيلهما  وبعد   , احللمية  ليايل  ال�سهري 

لكن  عام   20 ا�ستمر  غياٍب  بعد  ال�ساد�س  جزئه  يف  احلايل  عامنا  يف 

على  وال�سعود  باالإفل�س  واتهامات  وا�سعة  انتقادات  القت  التجربة 

اأكتاف املا�سي , وبالنتيجة مّر اجلزء ال�ساد�س دون اأي اأثر له الأنه كان 

بعيدًا عن روح احللمية, و�سخ�سياتها التي توّزعت بني الوفاة واملر�س 

وال�سيخوخة والن�سيان ...

العودة للما�صي مغامرة ال ين�صح بها كثريًا .

خارج خط الراأي

اجلزء ال�صاد�س والأخري
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باب احلارة ورامز جالل

منذ عام 2006 ظهر م�سل�سل باب احلارة الذي ي�سّور اأحداث 

البيئة ال�سامية يف القرن املا�سي اأّيام اال�ستعمار الفرن�سي , وحّقق 

موؤقتًا  توّقف  حتى  اأجزاء  خم�سة  عرب  تقدميه  ليتم  هائًل  جناحًا 

اأثار  �ساد�سًا  جزءًا  املخرج  ليقدم   2014 عام  يف  وعاد   2010 عام 

جداًل وا�سعًا وال يزال عرب اجلزء ال�سابع والثامن والتا�سع الذي يتم 

منها  العمل  هذا  حول  االنتقادات  وكرثت   , املقبل  للعام  ت�سويره 

اإعــــادة �ســــخ�سيات توفـــت يف اأجزاء �سابقة وان�سحابات باجلــــملة 

م�ساهد  وتكرار  ا�ست�سهال  اإىل  اإ�سافة   , بع�سهم  وفاة  و  للفنـــانني 

راأيناها يف اأعماٍل �سابقة , بالنتيجة حتّول م�سل�سل باب احلارة اإىل 

اأو نختلف يف  نتفق  اأن  ال�سعب  , من  الربح  علمة جتارية هدفها 

حيثياته , تت�سابه حالة باب احلارة مع حالة الفنان رامز جلل نوعًا 

عرب  ال�سهرة  عرف  وال�سينما  التلفزيون  يف  عمل  الذي  رامز   , ما 

برامج املقالب املثرية للجدل منذ برنامج رامز قلب االأ�سد ورامز 

اآمون ورامز قر�س البحر ورامز واآكل  ثعلب ال�سحراء ورامز عنخ 

اجلو, و�سواًل اإىل رامز يلعب بالنار , و�سواًء اتفقنا اأم اختلفنا حول 

م�سداقية الربامج اإال اأّنها احتوت على �ستائم وعبارات بذيئة من 

رغم  الرقيب  �سفري  يقاطعها  معتادة  ولكمات  وركلت  ال�سيوف 

موهبة رامز اإال اأن التكرار يهدف للربح ليتحّول اإىل وجٍه اآخر من 

اأوجه باب احلارة اإىل حًد ما حيث يطلن �سويًا يف �سهر رم�سان 

املبارك ويف اأوقاٍت متقاربة..

التكرار ال يعني اجلودة .

لي�سرت �سيتي الإجنليزي و الفتح ال�سعودي

 2016 عام  يف  �سيتي  لي�سرت  معجزة  يتذكر  العامل  زال  ال 

حينما ا�ستطاع اأن يحقق لقب الدوري االإجنليزي املمتاز والذي 

 , الكبار  هيمنة  كا�سرًا  العامل  يف  دوري  اأقوى  الكثريون  يراه 

جتّنبه  على  واملناف�سة  الهبوط  بني  ترّنح  الذي  العريق  لي�سرت 

وبدا  القدمية  ملعاناته  عاد  اليوم  لكنه  ين�سى  ال  تاريخًا  �سنع 

, رغم تقدميه الأداٍء  لعوامل فنية ومعنوية  املتّوج  للبطل  �سبحًا 

حمرز  ريا�س  يزال  وال   , اأوروبا  اأبطال  دوري  بطولة  يف  جيد 

اإليهم  وان�سم  لي�سرت  ت�سكيلة  يف  رابحة  اأوراقًا  فاردي  وجيمي 

موؤخرًا النجم اجلزائري اإ�سلم �سليماين..

تت�سابه حالة لي�سرت �سيتي مع نادي الفتح ال�سعودي , الذي 

لقب  باإحرازه   2012-2013 مو�سم  يف  تاريخيًا  اإجنازًا  حقق 

بطولة الدوري ال�سعودي كا�سرًا احتكار الفرق الكبــــــرى , كما 

النجم  الكروي  ربيعه  و�سنـــــــع   , ال�سعودي  ال�سوبر  كاأ�س  حقق 

�ساملو  دوريــــــ�س  الكونغويل  واملهاجم  جوزيه  اإلتون  الربازيلي 

فتــــحي  الـــقدير  املدرب  وحنكة  املميزين  جنومه  اإىل  اإ�سافة 

الـجبال , واليوم ي�سارع الفتح على تفادي الهبـــوط وهو يعـــي�س 

نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال   , القـــريب  االأم�س  ذكـــريات  على 

بقوة .

هل هي ظاهرة ا�صتثنائية موؤقتة , 

اأم خطوة نحو اأجماد امل�صتقبل ؟ ! .
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حكايات م�صافر

�صفرة بوغوتا �صفرة روما

الدكتور حمد بن �صراي

منذ اأن �سافرُت اإىل هذه العا�سمة يف العام املا�سي للم�ساركة 

اأّيام, وقعْت يف نف�سي زيارتها مّرة  يف موؤمتر, وق�سيُت فيها ثلثة 

اأخرى, ولكن مل اأحّدد متى هذه الزيارة. وكنت حينها قد حتادثُت 

مع �سعادة ال�سفري حمّمد بن عي�سى القّطام الزعابي ب�ساأن حاجة 

وتراثها  وتاريخها  االإمارات  اأكادميي يحّدثهم عن  اإىل  البلد  هذه 

نف�سي.  يف  احلديث  هــذا  ووقــع  وم�ستقبلها.  وحا�سرها  وثقافتها 

و�ساءْت االأقدار اأن يتوا�سل معي االأ�ستاذ القّطام بخ�سو�س املجيئ 

خطابًا  ت�سّلمت  وفعًل  اخلارجية,  ــوزارة  ل ور�ّسحني  بوغوتا,  اإىل 

من الوزارة بهذا ال�ّساأن, وكنت قد اقرتحُت ل�سعادة ال�سفري بع�س 

وزارة  و  الكولومبية  مع اجلامعات  التوا�سل  مّت  وفعًل  املو�سوعات. 

اخلارجية واملعهد الدبلوما�سي والربملان, ومّت و�سع برنامج مزدحم. 

وقّدر يل ال�سفر بف�سل اهلل ثّم بف�سل جامعتي املوّقرة التي حتّملت 

جزءًا من تكاليف ال�سفر, وقد �سافرُت على الطريان الرتكي يف 9 

غ�سط�س وبقيت يف اأ�سطنبول مّدة ثلثة اأّيام, �سافرت بعدها يف 13 
ُ
اأ

غ�سط�س, وكانت ال�سفرة فجر يوم االأحد, وغادرُت الفندق مبّكرًا 
ُ
اأ

الأّن الطائرة �سوف تقلع يف متام ال�ساعة 1.45 ليًل, فو�سلُت املطار 

قبلها بوقت كاٍف, و�سحنُت حقيبتي, وختمُت اجلواز ودخلُت اأبحث 

عن �سالة رجال االأعمال, وبعد بحث م�سٍن وجدُتها متوارية خلف 

اأكد  مقهى �ستاربك�س, فدخلُتها فوجدُتها تزدحم بامل�سافرين, ومل 

اأعرث على كر�سّي للجلو�س. وهذه ال�سالة يف و�سع بائ�س, والطعام 

اإىل  وبقيُت  طابور.  عليها  واحلّمامات  بل  التنّوع,  حمــددود  فيها 

الوقت املعلوم وذهبُت اإىل الطائرة, واأخذُت كر�سيّي, ومتّددُت فيه. 

وطارْت على بركة اهلل, وعندما جاوزْت �سوي�سرا دخلْت يف مطّبات 

القلوب  بلغْت  حتى  ًا,  خ�سّ تنا  وخ�سّ رّجــًا,  رّجتنا  عظيمة,  هوائّية 

احلناجر. ثم جاوزناها بنعمة اهلل تعاىل.

حّطْت  �ساعة   15 وبعد  االأفـــلم  وم�ساهدة   
ٍ
وتــنــاوم  

ٍ
ــوم ن وبــني 

اأتهادى, والتقيُت  الطائرة يف مطار بوغوتا ب�سلمة اهلل. وخرجُت 

ت�سّلم عّني  الذي  وا�سمه عبداهلل,  االإمارات,  �سفارة  باأحد موّظفي 

احلمد.  وهلل  املطار,  خــارج  نحن  واإذا  دقيقة   17 وخــلل  اجلــواز 

 7.35 ال�ساعة  وو�ــســلــُت  نف�سه,  الــوقــت  يف  ومنع�س  بـــارد,  واجلـــّو 

4 م�ساء جاءين  ال�ساعة  الفندق, وا�سرتحُت حتى  �سباحًا, ودخلُت 

واالأ�ستاذة  الظاهري,  ن�سيب  بن  واالأ�ستاذ حمّمد  ال�سفري,  �سعادة 

اأمل مق�سود �سكرترية ال�سفري. وت�ساملنا ثّم خرجنا مع ال�سفري اإىل 

املول االأكرب يف العا�سمة ومت�ّسينا بع�س الوقت, ثّم ذهبنا اإىل بيت 
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 10.45 ال�ساعة  حتى  احلديث,  اأطــراف  وتبادلنا  ال�سفري,  �سعادة 

م�ساًء, عدُت بعدها اإىل الفندق. ومل اأ�ستطع الّنوم جّيدًا ب�سبب تغرّي 

الوقت. وجتّهزُت ملحا�سرة �سباح يوم االثنني. واإذا ب�سعادة ال�سفري 

ياأتي بنف�سه ال�سطحابي ملكان املحا�سرة يف اأحد الفنادق ملجموعة 

احلجم  كبرية  حكومّية  هيئة  وهي   ,)SENA( �ِسنا  هيئة  طلبة  من 

وامليزانية, وا�سُتقبلنا باحلفاوة, ثّم األقيُت حما�سرتي االأوىل, وكان 

�ساأل  وبعدها  االإ�سبانية.  اإىل  االإجنليزية  من  يرتجم  ال�سباب  اأحد 

بالت�سوير,  احل�سور  ا�ستلمني  ثّم  اال�ستف�سارات,  بع�س  احل�سور 

وبعدها  الهيئة,  هذه  على  العام  امل�سرف  مع  قليًل  جل�سنا  وبعدها 

ال�سفري  �سعادة  مع  وبقيُت  هناك,  وتغّدينا  ال�سفارة,  اإىل  غادرنا 

لفرتة من الوقت, عدُت بعدها اإىل الفندق. وُقبيل ال�ساعة 8 جاءين 

ال�سائق للذهاب اإىل بيت �سعادة ال�سفري للع�ساء هناك.

ال�سحفيني  نقيب  اإىل  اإ�ــســافــة  الــ�ــســفــارة,  مــوّظــفــو  وح�سر 

ون�سرب  وناأكل  نتحّدث  وجل�سنا  �سواء,  ع�ساء  وكان  الكولومبيني, 

واأو�سلني  �سعادته,  من  وا�ستاأذّنا  م�ساء,   11 ال�ساعة  جاوزت  حتى 

ال�سائق اإىل الفندق. ويف متام ال�ساعة 9 �سباح يوم االثنني جاءين 

االأ�ستاذ عزيز جابر, وخرجنا �سوّية اإىل الربملان, وكنت األب�س الزّي 

عدد  اإىل  وتعّرفُت  ال�سحفيني,  نقيب  ا�ستقبلني  وهناك  الوطني, 

�ساالته,  بع�س  يف  وجتّولُت  الربملان  ودخلُت  والّن�ساء,  الرجال  من 

اأجنبّية  عاّمة  �سخ�سّية  االأماكن  هذه  يدخل  اأن  االأوىل  للمّرة  وهي 

واحل�سن  ال�سّم  وكرث  ال�سور,  من  العديد  واأخذنا  حكومّية,  غري 

مقابلة  الإجـــراء  خرجنا  ثــّم  اجلــّو.  بــحــرارة  �سعرُت  حتى  واللم�س 

والم�سْت  اإحداهّن  اأتــت  وقبلها  الربملان,  بقناة  خا�سة  تلفزيونّية 

ب�َسرتي بالفر�ساة الّناعمة, ومكيجتني ثم اأجرْت معي اللقاء �سّيدة 

جاوزها العمر, ولكّنها تاأبى اأن تتجاوزه, اإذ ي�سّع من عينيها بريق 

االنت�ساء, ثّم اأجريُت مقابلة تلفزيونّية اأخرى مع نقيب ال�سحفيني 

يف  البكالريو�س  يدر�س  كولومبي  �ساّب  معي  وكان  دقيقة.   20 ملّدة 

االإ�سبانية.  اإىل  االإجنليزية  من  يرتجم  اأمريكا,  يف  بريكلي  جامعة 

الثانية  الإلقاء حما�سرتي  �سوّية  وذهبنا  ال�سفري,  �سعادة  ثّم جاءنا 

يف االإكادميّية الدبلوما�سّية, والتقينا هناك �سعادة االأ�ستاذ رامو�س 

م�سوؤول الدائرة االأفريقية واالآ�سيوية يف وزارة اخلارجية, وب�سعادة 

بف�سل  وكان  الفايز,  فيحان  االأ�ستاذ  االإمــارات  يف  كولومبيا  �سفري 

اأو العب  م�سهور,  وكاأّنني ممّثل  اأم�سي,  وكنت  مي�ّسرة.  االأمور  اهلل 

عاملّي من كرثة الت�سوير.

نتحّدث  وجل�سنا  قريب,  قدمي  فندق  يف  الغداء  اإىل  ذهبنا  ثّم 

وعدُت  الوقت,  انق�سى  حتى  والّنكات  احلــوار,  اأطــراف  ونتجاذب 

بعدها اإىل الفندق, وا�سرتحُت بع�س الوقت اإىل ال�ساعة 7.40 م�ساًء 

وكان  للع�ساء,  ال�سفرية  �سعادة  بيت  اإىل  وذهبنا  ال�سائق,  جاءين 

معنا اثنان من موّظفي ال�سفارة اإىل ُقبيل ال�ساعة 11 م�ساًء, فوّدعُته 

�ساكرًا, ومقّدرًا. واأخذت باال�ستعداد ملحا�سرة يوم الثلثاء, وكان 

عندي بع�س الوقت, وان�سغلُت منذ ال�سباح الباكر يف الكتابة اإىل اأن 

عرفُت باأن �سعادة ال�سفري يف بهو الفندق, فتعّجلُت اخلروج, وو�سلُته 
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وهناك  اإك�سترينادو,  جامعة  اإىل  �سوّية  ذهبنا  ثم  عليه,  و�سّلمُت 

احلكومّية  الّدرا�سات  ُكّلّية  مديرة  راي,  كلرا  بالدكتورة  التقينا 

اأمّيا احتفاء, وجتّولنا معها يف  الّدولّية التي احتفْت بنا  والعلقات 

اإليها  تقاطر  التي  املحا�سرة,  قاعة  اإىل  ذهبنا  ثّم  اجلامعة  ربوع 

�سّلم  ثّم  وحّيانا,  اجلامعة,  مدير  جاءنا,  ثم  امتلأت  حتى  الطلبة 

ال�سفري و�سّلمني كتاب اجلامعة, وقّدم حما�سرتي بكلمات ترحيبية 

رائعة, ثم اعتذر ملوعد م�سبق. وبداأُت حما�سرتي, وهلل احلمد القْت 

اإ�سغاًء, وح�سورًا رائعني, ثم تل ذلك العديد من االأ�سئلة, من ِقبل 

�سعادة  �سكرترية  مق�سود  اأمل  االأ�ستاذة  معي  وتداخلْت  احل�سور. 

ال�سفري حتّدث الطلبة باالإ�سبانية, وفجاأة �ساألُتهم هل فهمتم عليها؟ 

ف�سّج اجلميع بال�سحك, حينها طلبُت من اأحد الطلب اأن يرتجم 

ما قالْت, فرتّدد قليًل, ف�سّجعته, وحتّدث باالإجنليزية حديثًا جّيدًا. 

وكانوا يرّكزون يف ا�ستف�ساراتهم على دور املراأة, والطاقة املتجّددة, 

والّنفط, وغريها من االأمور الثقافّية والرتاثّية. وبعدها تزاحم علّي 

الطلبة للت�سوير معي فتذّكرْت م�ساهري اللعبني والفّنانني الذين 

من  وانتهينا  والتهام�س,  التلم�س  فحدث  القوم,  عليهم  يتزاحم 

ذلك, وعدُت اإىل الفندق. ويف متام ال�ساعة الثالثة جاءتي االأ�ستاذ 

عزيز جابر وا�سطحبني اإىل اجلامعة الوطنّية يف بوغوتا,  واأخذنا 

نطوف بال�ّسّيارة طواف التائه بحثًا عن  الدكتور خورخي اإي�سكوبار, 

و�ساحبنا  عليه,  عرثنا  حتى  االقت�سادية  العلوم  ُكّلّية  يف  االأ�ستاذ 

للجامعة, وهو اأ�ستاذ ح�سل على املاج�ستري من جامعة مان�س�سرت يف 

الوقت الذي كنُت فيه هناك ثم ح�سل على الدكتوراة من بلجيكا. 

به  باأ�س  ال  احل�سور  وكان  �سغري,  م�سرح  وقــّدم يل حما�سرتي يف 

االإجنليزية  باللغة  كافية  دراية  يكونوا على  الطلبة مل  اأن هوؤالء  اإال 

التقطنا  االنتهاء  وبعد  عنهم.  نف�سي  و�سرف  انتباههم,  قّلل  مما 

بع�س ال�سور اجلماعّية, ثّم غادرنا اإىل الفندق حيث وّدعُت عزيز, 

ر لليوم التايل. وق�سيُت ليلتي تلك يف غرفتي, اأكتب واأطالع واأح�سّ

املدائن  وهي  ميدلني  تدعى  ملدينة  مبّكرين  ال�سفر  علينا  وكان 

اأو امليادين, وكان علينا ال�سفر بالطائرة يف ال�ساعة ال�ساد�سة و20 

10 م�ساًء, وا�ستيقظُت ال�ساعة  دقيقة �سباحًا, ولهذا منُت ال�ساعة 

وانطلقنا  االأ�ستاذ عزيز جابر,  فتجّهزُت, حتى جاءين  �سباحًا,   3
اإىل املطار, وهو �سي�سافر معي. واأفطرنا يف املطار, وانتظرنا حتى 

واملدائن  بوغوتا  بني  وامل�سافة  اأڤانيكا.  خطوط  طائرة  بنا  اأقلعت 

واأ�سهل.  اأريح  بالطائرة  ال�سفر  ولكن  جبلّية,  طرقات  يف  كم   420
اجلامعة  مــن  �سائق  وا�ستقبلنا  �سباحًا,   7 ال�ساعة  وو�سلناها 

ال�سوارع,  نظيفة  م�سرقة,  رائعة,  جميلة,  مدينة  وهــذه  الوطنّية. 

الطبيعية  واملناظر  واالأ�سجار,  اخل�سرة  كثرية  االأرجــاء,  ف�سيحة 

لزعيم  موطن  ال�سابق  يف  وكانت  االرتفاع.  متفاوتة  وهي  اخلّلبة, 

الت�سعينات.  بداية  يف  ق�سى  الــذي  ال�سهري,  اإي�سكوبار  املــخــّدرات 

بلدّية حا�سم, وحازم, وجريء, حّولها  املدينة يف عمدة  ووّفق اهلل 

كان  نفقًا,  ال�ّسّيارة  بنا  ووجلــْت  عــاّم.  واطمئنان  اأمــان  بقعة  اإىل 

اأغرب ما فيه اأن ال�سخور داخله بارزة ووا�سحة مل ت�سوَّ اأو تنحت 

بهّي.  منظر  يف  باملرتفعات  مّتر  ال�سحب  وكانت  بك�ساء,  تغّطى  اأو 

اأحمق  بّوابة  حار�س  عند  ق�سري  انتظار  وبعد  اجلامعة,  وو�سلنا 

اأحمل حقيبة معي,  وغبّي, وبعد مداوالت دخلنا اإىل هناك. وكنُت 

فيها كندورتي وغرتتي وعقايل ووزاري, وا�ستقبلْتنا االأ�ستاذة تاتينا 

حّمام  اإىل  بنا  فمّرت  ملب�سي,  تبديل  يف  ا�ستاأذنُتها  ثّم  چريالدو, 

نظيف, دخلُته ب�سكل وخرجُت منه بهيئة اأخرى. ثّم جتّولنا يف هذه 

اجلامعة العريقة التي جتاوز عمرها 130 عامًا, وبها خم�س كّلّيات, 

القهوة,  نرت�سف  عزيز  مع  جل�سُت  ثم  املحا�سرة,  قاعة  اأرْتنا  ثّم 

اأتفاجاأ باأن  حتى حانْت �ساعة اللقاء يف العا�سرة �سباحًا, واإذا بي 

املدّرج امتلأ باأكمله ثم جل�س الطلبة على املمّر يف �سّفني, ثم وقف 

اآخرون يف اخلارج يطّلون من الّنوافذ, فانتع�سُت, وانت�سيُت, الأن هذا 

ميداين, وبداأُت اأ�سول واأجول, وا�سوح بيدي حتى انتهيُت على خري. 

اأحيانًا  يتدّخل  االأ�ستاذ عزيز  وكان  باالأ�سئلة,  ال�سباب  اأمطرين  ثّم 

عليه؟  فهمتم  هل  الطلبة  �ساألُت  مــّرة,  ويف  باالإ�سبانية,  للحديث 

واملراأة  والعمالة  املناخ  حول  االأ�سئلة  من  واأكــرثوا  كّلهم.  ف�سحكوا 

�سرية واالجتماعّية والعوملة والرتاث وامللب�س.
ُ
والعلقات االأ

بعدها ا�سطحبْتنا االأ�ستاذ تاتينا للقاء مدير اجلامعة الدكتور 

ثم جل�سنا على طاولة  وقّرب,  واحتفى  ورّحب,  فحّيا  بيدويا,  جون 

يف  العلمي  البحث  رئي�سة  اللقاء  و�ساركنا  مكتبه,  يف  م�ستديرة 

�س يف علوم املياه  اجلامعة, والدكتور اأندري�س اأريا�س, وهو متخ�سّ
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كّنا  اجلامعة  عن  متلفزًا  برناجمًا  املدير  لنا  وعر�س  املاء,  وتقنية 

اجلامعّية,  احلياة  عن  طويًل  حتادثنا  ثم  املحا�سرة,  ُقبيل  راأيناه 

امل�سرتك,  التعاون  وكيفّية  العلمي,  والبحث  العلمّية,  والّن�ساطات 

ثّم  ال�سفارة.  مع  التوا�سل  على  اأحّولهم  كنُت  االأخرية  الّنقطة  ويف 

جاء الغداء, وهو عبارة عن �سمك �سلمون م�سوّي وبطاطا مهرو�سة, 

فاأكلنا ما �ساء اهلل لنا, ثّم وّدعنا اجلمع, ودخلُت حّمامًا قريبًا بّدلُت 

ويلّوح  يوّدعنا  ال�ّسّيارة  اإىل  اجلامعة  مدير  وو�سل  ملب�سي.  فيها 

اإىل  له ذلك, و�سكرناه. وذهبنا  واإجلاًل, فقّدرنا  اإكرامًا  لنا,  بيده 

املطار, فاأطال لنا هذا ال�سائق الدرب, والحظنا زحامًا يف الطريق, 

وو�سلنا  به.  جئنا  الذي  غري  بطريق  اأخذنا  الأّنــه  ي�سرية,  وحــوادث 

املطار, وتاأّخرْت الطائرة 40 دقيقة, فجل�سنا ننتظر اإىل اأن اأقلعنا 

بنا  طــّوف  ثّم   ,6 حــدود  يف  وو�سلنا  م�ساًء,   5.15 ال�ساعة  نحو  يف 

ال�سائق يف ازدحامات بوغوتا, فداخت روؤو�سنا, ومّلْت 

ل  وتف�سّ فا�سرتحُت,  للفندق,  و�سلُت  اأن  اإىل  نفو�سنا 

اإىل  فذهبُت  عنده,  للع�ساء  بدعوتي  ال�سفري  �سعادة 

موّظفي  من  اثنان  معنا  وكان  وتع�ّسينا,  العامر,  بيته 

�ساكرًا,  وّدعــُتــه  ثــّم  عنده  القعود  واأطلنا  ال�ّسفارة, 

ومقّدرًا. وو�سلت غرفتي وجّهزت اأغرا�سي, ومنت ثم 

�سحوت مبكرًا, وانتظر يف البهو, ثّم مّر علّي االأ�ستاذ 

اأن  اإىل  ورافقني  املطار,  اإىل  وا�سطحبني  عبداهلل, 

مفتاحًا جديدًا.  له  ا�سرتيُت  اأن  بعد  �سحنُت حقيبتي 

وتعريفّية,  وثقافّية  وعلمّية  عملّية  زيارة  كانت  وفعًل 

وكان للأ�ستاذ حممد القّطام دورًا كبريًا يف جناح هذه 

الزيارة, فهو رجل كرمي, حكيم, عاقل, حمبوب, اإلف 

ماألوف, طّيب االأخلق, وله ح�سور كبري يف احلكومة 

بني  العلقات  تطوير  يف  عظيم  دور  وله  الكولومبّية, 

دولة االإمارات وكولومبيا.

ة, وزحمة  وبعد و�سويل اإىل قاعة رجال االأعمال, وجدُتها غا�سّ

قليلة  الطعام,  قليلة  جّدًا,  بائ�سة  حالة  يف  وال�سالة  احلّمام,  على 

ال�سراب, واجلميع متكّد�سون, وطال بحثي عن كر�سّي حتى عرثُت 

عليه اأخريًا, وق�سيت وقتي كاتبًا وم�ساهدًا للحا�سرين. ثم ذهبُت 

اإىل بّوابة ال�سفر, وطارْت بنا يف متام ال�ساعة 9.40 �سباحًا, �سوب 

بناما, التي انتظرنا فيها �ساعة ثّم اأقلعنا �سوب اإ�سطنبول, وجل�س 

بقربي �ساّب, والدته من كولومبيا, ووالده من اإيطاليا, فقلُت له: ما 

اأح�سنه من خليط. وقد طالْت رحلتنا وبلغت مبجوعها نحوًا من 16 

 9.30 ال�ساعة  اإ�سطنبول يف  وو�سلنا  رائعة,  وكانت اخلدمة  �ساعة, 

�سباحًا.
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�إعد�د : ل�ؤي �أحمد كحلة

مقتطفات من كتاب - �إد�رة �مل��رد  �لب�شرية

هناك اأ�ضباب قد تدعو الإدارة اإىل �ضرورة اتباع برنامج حمدد 

لال�ضتغناء عن العمالة اأو تخفي�ضها منها:

• تدهور الظروف االقت�سادية للمنظمة مما يتطلب تخفي�س 	

االأجور واملرتبات .

• التحول يف الطلب بالن�سبة لل�سلع واخلدمات اخلا�سة بها .	

• االآالت 	 ا�ستخدام  فمثًل  احلــديــثــة  التكنولوجيا  تطبيق 

احلديثة يتطلب عمالة اأقل مهارة .

• حدوث تغري يف املنتج وال�سوق مما يتطلب بالتبعية تغري يف 	

طبيعة القوة العاملة من حيث العدد والنوع .

• خ�سائ�س قوى العمل داخل املنظمة مثل وجود اأفراد ذوي 	

مدة خدمة كبرية اأو ذوي اأعمار كبرية .

املراحل االأ�صا�صية لربنامج تخفي�ض العمالة :

حتديد طبيعة الفائ�ض من العمالة :-  -  1
اإىل  للتعرف  باملنظمة  االأ�سياء  بع�س  حتليل  ذلك  وي�ستلزم    

طبيعة الفائ�س واختيار وتطبيق اال�سرتاتيجية املنا�سبة لل�ستغناء . 

حتليل البيئة :- والتي ت�ساعد يف االإجابة عن بع�س الت�ساوؤالت 

لتحديد طبيعة الفائ�س مثل )اإىل متى �سوف ي�ستمر هذا الفائ�س؟( 

و )هل هذا الفائ�س على م�ستوى املنظمة ؟( و )هل ميكن ا�ستخدام 

العمالة الفائ�سة يف مواقع اأخرى داخل املنظمة ؟(

العوامل  من  للمنظمة  املايل  املركز  يعترب   -: التنظيم  حتليل 

املوؤثرة يف املنظمة التي لديها مركز مايل قوي ي�ستطيع اأن يحافظ 

اختيار  ي�ساعد على  , وهذا  اأكرب  العمالة لفرتة زمنية  فائ�س  على 

البديل االأمثل لل�ستغناء عن العمالة , فمثًل ميكن اأن تقوم بت�سجيع 

�حللقة �ل�شاد�شة 

ا�صرتاتيجيات تخفي�س العمالة
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اخلروج املبكر )املعا�س املبكر( وتعطي حوافز ومكافاآت ملن يوافق .

نقل  يف  فكرنا  اأننا  لو  فمثًل  تاأثري  له  التنظيمي  املناخ  كذلك 

بطريقة  يتم  �سوف  فــاإن هذا   , اأخــرى  وظائف  اإىل  ــراد  االأف بع�س 

اختيارية ولي�ست اإجبارية , وبالتايل البد من تاأييد غالبية االأفراد 

واملجموعات داخل املنظمة .

حتليل الوظيفة :- ميثل حجر الزاوية يف حتليل طبيعة العمالة 

الزائدة , حيث ي�ساعد بدوره على حتديد الفائ�س املتوقع للعمالة , 

واملعارف املطلوبة للقيام بالوظائف . 

ويجب اأن ي�ساأل املدير عن اإمكانية وجود وظائف اأخرى ميكن 

اأن توؤدي املهارات املتوفرة نف�سها يف العمالة الزائدة , واأين يجب 

اأن تكون هذه الوظائف ؟ وهل حتتاج اإىل اأفراد اإ�سافيني ؟ وكيف 

ن�ستطيع حتويل هوؤالء االأفراد اإىل هذه الوظائف ؟

البديلة  اال�صرتاتيجيات  حتديد   -  2
لتخفي�ض العمالة 

العمالة  من  التخل�س  وهــي   -: الطبيعية  الطريقة  يف  وتتمثل 

لعوامل  ونتيجة  اإجــبــاريــة  غــري  بطريقة  ــزائــدة  ال

العمل  ـــرك  ت يف  الــرغــبــة  يف  املــتــمــثــلــة  الــتــ�ــســرب 

)اال�ستقالة , التقاعد , الوفاة ....( و يحتاح تطبيق 

هذه الطريقة اإىل �سرورة التنبوؤ بالعمالة ملدة 3 - 5 

�سنوات قادمة . 

مميزات هذه الطريقة

• توؤدي لتخفي�س العمالة باأقل االآثار ال�سلبية املمكنة .	

• اليقوم التنظيم بتعوي�س العمالة التي ترتك العمل .	

• اليجد مقاومة من جانب االأفراد .	

• عيوب هذه الطريقة .	

• ت�ستغرق فرتة زمنية طويلة .	

• حجم 	 من  التخل�س  بعد  اإال  اليتم  العمالة  توزيع  اإعــادة 

العمالة الزائدة .

النقل :- وهو حترك العامل من عمل اأو وظيفة اإىل عمل اأو وظيفة 

اأخرى على امل�ستوى التنظيمي نف�سه وباأجر م�سابه 

اإىل حد كبري دون اأن ي�ساحب ذلك زيادة اأو نق�س 

يف الواجبات وامل�سوؤوليات التي حتتوي عليها كل من 

الوظيفتني بالرغم من اأنه قد يكون هناك متغريات 

املخ�س�سة  الطبيعة  يف  حتى  اأو  العمل  ظــروف  يف 

للعمل ذاته .

اأ�ضباب النقل :

بالن�ضبة للمنظمة :

• تغري حجم العمالة .	

• تغري ال�سكل التنظيمي الداخلي .	

• عدم كفاءة الفرد الأداء عمله .	

بالن�ضبة للفرد :

• ــة يف 	 ــي ــرتق ــس ال ــر� �ــســعــورهــم بـــازديـــاد ف

الوظائف املنقولني اإليها .

• �سعورهم باأهمية العمل ذاته .	

• اأ�سباب �سخ�سية مثل القرب من املدار�س , 	

العائلة ........

عنا�ضر �ضيا�ضة النقل :-

• تراعى 	 �سوف  التي  االأ�س�س  اأن حتدد  يجب 

 , النقل ) مدة اخلدمة  �سيا�سة  اتباع  عند 

معدالت الكفاءة ..... ( .

• الت�سجيع 	 على  امل�سوؤولية  لــه  مــن  حتــديــد 

واملوافقة على النقل .
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• حتــديــد الــوظــائــف واالأعــمــال الــتــي �سيتم 	

النقل اإليها .

• اإليها 	 املنقول  للوظيفة  االأجـــر  معدل  هــل 

اأم  ال�سابقة  للوظيفة  مماثًل  يكون  �سوف 

ال؟ .

اأهمية النقل :

• االإدارات 	 بع�س  يف  الــكــادر  زيــــادة  عــنــد 

ونق�سه يف اإدارات اأخرى  يكون النقل �سببًا 

يف حل هذه امل�سكلة .

• من 	 املنخف�س  االأداء  م�سكلة  يف  ي�ساعد   

ــلل اإحــــداث تــــواوؤم اأفــ�ــســل بــني الفرد  خ

كان  فـــاإذا   , اإليها  انتقل  التي  والوظيفة 

اأداء الفرد يف وظيفة معينة غري جيد فمن 

وظائف  يف  اأف�سل  اأداوؤه  يكون  اأن  املمكن 

اأخرى .

: عك�س الرتقية , فيتم نقل الفرد اإىل وظيفة ذات  	•التنزيل 
اأجر ومكانة وم�سوؤوليات اأقل .

	•الت�ضريح ) ال�ضتغناء (:- اإ�سقاط الفرد من قوائم االأجور 
 , اخلــام  املــواد  يف  الق�سور   , املبيعات  انخفا�س  نتيجة  واملرتبات 

مكان  التكنولوجيا  اإحــلل  اإىل  تــوؤدي  التي  التكنولوجية  التغريات 

يتم  حيث  موؤقتًا  اأو  دائــمــًا  اال�ستغناء  يكون  وقــد   ,...... االأفـــراد 

اأخرى عندما تتح�سن الظروف ,  اال�ستعانة بهذه العمالة مرة 

لكن هذه الطريقة توؤدي حلدوث م�سكلت كبرية على م�ستوى 

�سوف  الذين  للأفراد  املعنوية  الروح  على  وتوؤثر   , املجتمع 

واالقت�سادي  الوظيفي  االأمــان  عن  الت�ساوؤل  يف  يبدوؤون 

املرتبط بعملهم .

لذا يجب على ال�سركة التي تتبع هذا االأ�سلوب م�ساعدة 

واإيجاد فر�س  التكيف مع االأو�ساع اجلديدة,  االأفراد على 

عمل لهم وم�ساعدتهم يف اإمتام مقابلت االختيار اخلا�سة 

بالوظائف اجلديدة ل�سمان اجتيازها بنجاح .

الف�ضل :- عملية ا�ستبعاد  طريق  عن  اخلدمة  	•اإنهاء 
نهائية للعمالة وذلك عندما تكون هناك معدالت اأداء متدنية 

عدم  نتيجة  اأو  حت�سنها,  اإمكانية  وعــدم  االأفـــراد  هــوؤالء  من 

االلتزام باللوائح والتعليمات اأو االإتيان ب�سلوكيات غري اأخلقية 

اأو غري مرغوب فيها , ولتحقيق ذلك يجب اأن تتوافر :

م�ستويات الأداء االأفراد .. 1

تكون . 2 اأن  و  الف�سل  ل�سروط  ودقيق  وا�سح  حتديد 

معروفه للأفراد .

الي�سبح . 3 حتى  االجتماعية  االأفراد  ظروف  مراعاة 

الف�سل و�سيلة عقاب غري �سليمة .

الرتك  عملية  يف  االإ�ــســراع  مايعني  وهــو   -: املبكر  امل��ع��ا���ش  •	
االختياري للمنظمة من جانب العاملني من خلل حتفيز العاملني 

, ك�سرف حافز للمعا�س املبكر, وبالرغم من تكلفة ال�سركة ب�سبب 

�سيعطي  كما   , العمالة  تخفي�س  اإىل  �سيوؤدي  اأنه  اإال  النظام   هذا 

انطباعًا جيدًا جلمهور وعملء ال�سركة .

اال�صرتاتيجي البديل  اختيار   -  3
 وقبل اختيار البديل , يجب االإجابة عن هذه االأ�سئلة:

هل اال�ستغناء �سوف يكون ب�سورة دائمة اأم موؤقتة ؟. 1

العمالة . 2 به عن  اال�ستغناء  يتم  لكي  املطلوب  الوقت  ما هو 

الزائدة ؟.

اال�ستغناء . 3 وراء  من  حتقيقها  املطلوب  االأهـــداف  هي  ما 

تخفي�س التكلفة , علج م�ساكل انخفا�س معدالت االأداء , 

فتح فر�س عمل للعمالة اجلديدة ؟

امل�صكالت املتعلقة  باأداء االأفراد .

املطلوبة  واملعارف  املهارة  نق�س  مبعنى   -: العامل  تقادم  •	
للحفاظ على م�ستوى اأداء منا�سب يف الوظيفة احلالية اأو امل�ستقبلية 

وقد   , ـــاأول  ب اأواًل  حتديثها  لــعــدم  نتيجة 

حتـــــــدث هــــذه 
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امل�سكلة نتيجة :

التغري يف البيئة املحيطة والتكنولوجيا .. 1

تقدم ُعمر الفرد والذي يتبعه رغبة اأقل يف التعلم .. 2

امل�ستوى التنظيمي للوظيفة وطبيعة التخ�س�س .. 3

امل�سوؤولية يف اتخاذ القرارات .. 4

مع  االأفــراد  ومعارف  املهارات  بتحديث  عليها  التغلب  وميكن   

اأو  التنظيمي  توؤثر �سلبًا على املوقع  اأن �سيا�سة املنظمة لن  مراعاة 

التخ�س�س اأو �سلطة اتخاذ القرارات على اأداء االأفراد .

اأعلى  اإىل  الفرد  و�سول  نتيجة  يحدث   -: الثابت  امل���وؤدي  •	
اإليها, و ي�سبح بعد ذلك عليه  اأو وظيفة يرغب يف الو�سول  مركز 

اال�ستمرار فيها لفرتة طويلة )�سوف ن�ستمر يف اأداء االأعمال , ويف  

الظروف نف�سها ومع الزملء اأنف�سهم ويف املكان نف�سه....(.

الذي  والثبات  باجلمود   ال�سعور  تقليل  عن  م�سوؤولة  ــاالإدارة  ف

و  الوظائف  التدوير يف  , وذلك عن طريق �سيا�سة  الفرد  ي�سعر به 

اإ�سافة م�سروعات جديدة يطلب منه تنفيذها , النقل اإىل وظائف 

مماثلة لتغيري هذا ال�سعور .

اأ�سبح  الذي  العامل  وهو   -: املحروق  اأو  امل�ضتهلك  العامل  •	
غــــري را�ـــــسٍ 

اإ�سايف , ومن علمات  اأن يتحمل اأي �سيء  عن عمله , والي�ستطيع 

هذه احلالة :

قيام العامل باأعمال كثرية مع عدم زيادة الناجت .. 1

ال�سغل . 2 مــع  التتنا�سب  �سريعة  بطريقة  بالتعب  ال�سعور 

املبذول .

االإثارة ال�سريعة و فقدان االأع�ساب الأب�سط االأ�سباب .. 3

عدم ر�سا العامل عن ناجت العمل الذي يقوم به .. 4

�سليم  وت�سخي�س  متعمق  حتليل  اإىل  يحتاج  امل�سكلة  هذه  وعــلج 

مل�سبباتها ومن اأمثلة طرق العلج اإثراء الوظيفة اأو تكبريها , التدريب, 

تخفي�س االإح�سا�س بال�سغط اأو يف النهاية التخل�س من هذه العمالة . 

    

الربنامج 4– تطبيق 
 وهذا يتطلب توخي احلذر يف التنفيذ, وكذلك تدريب االإدارة 

امل�سوؤولة عنها , وكيفية القيام به بالطريقة ال�سليمة لتحقيق الفوائد 

املرجوة وتقليل االأثار ال�سلبية امل�ساحبة له.

دور املوارد الب�صرية يف برنامج تخفي�ض العمالة

:- يعترب املدير التنفيذي هو امل�سوؤول  التنفيذية  الإدارة  	•دور 
االأول عن نقل املعلومات الكاملة عن الربنامج اإىل املروؤو�سني , لذا 

فعليه : 

اإبلغ املدير با�سرتاتيجيات التخفي�س واإجراءاته املختلفة . 1

والتدريب عليه .

رقابة اأداء املروؤو�سني والتعامل مع الق�سور الذي يكون لدى . 2

بع�سهم واتخاذ االإجرءات ال�سحيحة واللزمة بف�سل من 

الي�سلح منهم .

ت�سخي�س م�سكلت االأداء ) ال�سعور باحلرق , ثبات االأداء, . 3

التقادم (

دور اأخ�صائي املوارد الب�صرية

الربنامج . 1 لتطبيق  واملطلوبة  االأ�سا�سية  باالأن�سطة  القيام 

مثل تخطيط العمالة .

االأخــرى . 2 املنظمات  يف  املتبعة  التخفي�س  اأنظمة  درا�ــســة 

واال�ستفادة منها .

اإىل . 3 للتو�سل  املختلفة  اال�ــســرتاتــيــجــيــات  بــني  املــقــارنــة 

اال�سرتاتيجية املنا�سبة .

اال�ستغناء . 4 يتم  �سوف  الذين  االأفــراد  مع  املقابلت  اإجراء 

منها  لل�ستفادة  بنتائجها  املعنية  االأطراف  واإبلغ  عنهم 

م�ستقبًل .

تيم با�صم  يزن  اإعداد   - الب�صرية  املوارد  اإدارة  كتاب  من  	•املادة 



املـــــاء

عبد اخلالق اخلواجة 

باحث يف طب االأع�صاب

: �صفاته  و  املاء  	•تركيب 
عن�سرين  من  يرتكب   – احلياة  يف  االأ�سا�سي  العن�سر  هذا   - املــاء 

اإىل مواد غريبة  باالإ�سافة   , »الهيدروجني«  و  »االأوك�سجني«   ب�سيطني هما 

كبع�س االأملح و الغازات التي ميكن التخل�س منها بالتقطري .

واملاء ال لون له, بل ياأخذ لون االإناء الذي يو�سع فيه , واإذا جتمع اأخذ 

اللون االأزرق م�سوبًا بلون املكان الذي جتمع فيه .

واملاء الطعم له وال رائحة , واإذا وجد طعم اأو رائحة يف ماء ما , فهو 

اأثناء  التي مير فيها  اأو من املجاري   , الذي جتمع فيه  املكان  مكت�سب من 

جريانه على االأر�س , اأو من املواد التي ينقلها اإليه الهواء .

: االإن�صان  و  	••املاء 
لقد رافق املاء االإن�سان منذ خلقه , ففي تركيب ج�سمه 65 يف املئة من 

وزنه من املاء , ويف دمه 80 باملئة , ويف دماغه 85 % , ويف عظامه 20 % 

, ويف ع�سلته 80 % .

وحني دبت فيه احلياة كان يعي�س يف و�سط مائي , فظل يف هذا الو�سط 

اأ�سهرًا ومل  يفارق املاء اإال عندما يولد , ويبداأ حياته اجلديدة بتناول املاء 

مبا يعطى له من غذاء , وكلما كرب كان طلبه للماء اأكرث , حتى ترتاوح ن�سبة 

املاء الذي ي�سربه االإن�سان يوميًا ما بني ليرت واحد اإىل �ستة ليرتات بح�سب 

طراز حياته و غذائه وعمله واملكان الذي يقيم فيه, وهو يح�سل على اأكرث 

هذه الن�سبة من الغذاء الذي يتناوله , وبخا�سة من اخل�سراوات والفواكه 

العي�س بل ماء  فاإنه ال ي�ستطيع  املاء  النيئة , فاإذا �سام عن الطعام وعن 

اأكرث من ثلثة اأيام اإال نادرًا .

, خوفًا  التخفيف منه  اأو  املاء  تناول  االمتناع عن  االإن�سان  واإذا حاول 

الع�سوية  بــداأت   , طبيب  ا�ست�سارة  وبل   , اأخــرى  الأ�سباب  اأو  ال�سمنة  من 

اجل�سمية ت�ستعني عن املاء بهرمونات خا�سة تفرزها مراكز الدماغ العليا 

الإبطاء اإفراز الكلية املاء , في�ستد يف اجل�سم ال�سعور بالعط�س , واالإحلاح 

يف طلب املاء , فاإذا ا�ستمر االمتناع عن �سرب املاء , ي�سبح اجل�سم كاالآلة 

املحرومة من ال�سحم فيختل عمل الع�سوية , وي�سطرب نظام وظائف املاء 

يف اجل�سم , ويف مقدمتها اإذابة الطعام , وحمله اإىل كل اأجزاء اجل�سم , 

واإخراج االإفرازات املعدية و املعوية و غريها, ويعقب ذلك حدوث التجاعيد 

يف االأيدي ويف الوجه , ومن ثم عوار�س عديدة قد توؤدي اإىل املوت .

امتناع وال اإفراط : 	••ال 
وكما اأن االمتناع عن �سرب املاء م�سر , فاإن االإفراط اأي�سًا يف �سرب 

و  االأن�سجة  عمل  ويبطئ  اله�سم  اإبــطــاء  ب�سبب  عامًا  �سعفًا  ينتج  املــاء 

احلجريات , وميدد م�سل الدم , وينفخ البطن , ويثقله .

بع�س  عدا  ما  االأكــل  اأثناء  املاء  �سرب  عن  باالمتناع  االأطباء  ويو�سي 

اجلرعات لت�سهيل ابتلع الطعام اجلاف , ويكون �سرب املاء قبل الطعام 

اأو بعده ب�ساعتني , ويقولون : ا�سرب اإذا عط�ست باعتدال , وال ت�سرب اأثناء 

االأكل اإال جرعات , ولي�س من حيوان ي�سرب اأثناء االأكل , و االإن�سان اليجد 

اللذة بال�سرب اإال مع العط�س , ولذا يجب اأالَّ ي�سرب اإال حني ي�سعر باحلاجة 

اإىل ال�سرب , هذا ويقول علماء »الطب الطبيعي« اإن امل�سابني باحلمى اأو 

اأعطوا  اإذا  املاء  كثريًا من  يت�سفيدون  املزمنة  االأمرا�س  اأو  ال�سكري  البول 

قدر ما يطلبون .

املاء هو العن�ضر الأ�ضا�ضي يف وجود احلياة الإن�ضانية و احليوانية والنباتية على �ضطح 

الكوكب الأر�ضي الذي لول املاء ملا كانت عليه حياة ، ول�ضكنه اأحياء ، وقد ثبت هذا علمياً 

يف هبوط رواد الف�ضاء على �ضطح القمر الذي وجدوه خالياً من اأي كائن حي ، لأنه ل ماء 

فيه ، و�ضدق اهلل تعاىل يف قوله الكرمي ) وجعلنا من املاء كل �ضيء حي ( .
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اأو ن�سف �ساعة ت�ساعد على  اإن جرعة ماء واحدة كل ربع   : ويقولون 

ال�سفاء من كثري من االلتهابات املعدية و املعوية , وذوو الرائحة الكريهة 

من العرق يفيدهم �سرب املاء الكثري .

واإذا اأعطي املر�سى الذين ي�سكون من االإم�ساك , اأو احلرارة املرتفعة 

اأو العط�س ال�سديد ملعقة من املاء كل ن�سف �ساعة فاإنه دواء نافع لكثري 

من اأمرا�س املعدة .

: لل�صرب  ال�صالح  	••املاء 
اإن املاء ينق�سم اإىل نوعني : ماء مالح وهو ماء البحر , وماء عذب هو 

ماء االأنهر , و الينابيع والبحريات و االآبار و االأمطار , والثلوج , واجلليد .

فماء البحر ال ي�سلح لل�سرب مللوحته , وت�سفيته من امللح وغريه تتطلب 

جهودًا كبرية واأموااًل كثرية , اأما املياه العذبة االأخرى ف�ساحلة لل�سرب , 

وي�سرتط فيها اأن تكون : نظيفة , �سفافة , لذيذة الطعم ؟, ال رائحة لها , 

خالية من املواد الغريبة و اجلراثيم, والعنا�سر الع�سوية امل�سرة بال�سحة , 

وحرارتها معتدلة , وحتوي ن�سبة معينة من بع�س االأملح املعدنية اللزمة 

للج�سم .

: امللوثة  املياه  ت�صلح  	••كيف 
ولكن من املوؤ�سف اأن هذه ال�سفات ال توجد يف املياه اإال ما ندر , وجميع 

املياه معر�سة للتلوث باجلراثيم و غريها , ت�سل اإليها من طبقات االأر�س 

التي متر فيها , فتحملها معها , وتنقلها اإىل ال�ساربني , ومن اأجل اجتناب 

اأخطار املياه امللوثة , يجب ت�سفيتها اأواًل , ثم تعقيمها بالطرق الفيزيائية 

االأفراد  فاإن  اأمــوال طائلة  اإىل  الطرق حتتاج  اأن هذه  ومبا   , الكيمائية  اأو 

ميكن اأن يعتمدوا على اأنف�سهم بتعقيم مياههم بالطرق التالية:

وو�سع ن�سف غرام من   , للهواء  وتعري�سه  ثم تربيده  املاء مدة  غلي 

اأو   , الفو�سفات  من  �سئيلة  كمية  اأو  ماء  ليرت  كل  يف  ال�سودا  بيكربونات 

كاربونات الكل�س الإعادة �سهولة اله�سم اإليه .

ت�سفية املاء مب�ساف خا�سة كم�سفاة » �سامربالند » التي متنع مرور 

اجلراثيم العادية مع املاء .

اإ�ساقة ع�سري الليمون احلام�س , اأو اللنب احلام�س اأو م�سله 

اأو  ماء(  ليرت  اإىل  غرام  �سنرت   30( البي�ساء  ال�سّبة  اأو   , املاء  اإىل 

�سنتغرام   50  ( احلي  الكل�س 

الليرت(  اإىل 

 10( البوتا�سيوم  برمنغنات  اأو  الليرت(  اإىل  قطرات   6( اليود  �سبغة  اأو 

�سنتغرام اإىل الليرت( اأو ماء جافيل ) قطرة واحدة لكل ليرتين من املاء( .

احلياة : اأغرا�ض  يف  	••املاء 
له يف احلياة مهام  بل   , لل�سرب  ا�ستعماله  املاء يف  تقت�سر مهمة  وال 

اأغرا�سه  يف  املاء  ا�ستخدم  االأر�ــس  على  وجد  منذ  االإن�سان  فاإن   , عديدة 

ويف   , ومنزله  اأدواتــه  و  وثيابه   , ج�سمه  تنظيف  يف  ا�ستخدمه   , احلياتية 

و�سقيًا   , الأمرا�سه  علجًا  وا�ستخدمه   , �سرابه  و�سنع   , طعامه  طهي 

لزراعته ودوابه ودواجنه , كما ا�ستخدمه يف اأعماله ال�سناعية , واأغرا�سه 

الرتفيهية , ومل يتاأخر عن ت�سخري  ماء االأنهر اأو ماء االآبار اأو ماء املطر 

اأو ماء البحر الأمره , وقد هدي لل�ستفادة على اأو�سع مدى من هذا اخلري 

العميم الذي خلقه الباري تعاىل للإن�سان ينعم به وحده , وينعم اأي�سًا مبن 

�ساركه يف �سرب املاء ةاالرتواء به  اأو العي�س يف كنفه من نبات وحيوان بري 

و بحري .

لعلل  �سافية  فيها عنا�سر  املياه  ينابيع  بع�س  اأن  االإن�سان  اكت�سف  لقد 

لها حمامات خا�سة  واأن�ساأ   , وداوًء  فا�ستعملها علجًا  اأمرا�س ت�سيبه,  و 

املياه  ينابيع  اأن  , وعرف  بها  يق�سدها املر�سى من كل مكان لل�ست�سفاء 

�سديدة  ومنها   , احلــرارة  متو�سطة  ومنها   , الدافئة  ومنها  الباردة  منها 

, بح�سب ما فيه من معادن  واأن لكل منها خ�سائ�سه ومزاياه   , احلرارة 

واإ�سعاعات وغريها , فو�سع لها املوا�سفات والو�سفات   وحوام�س واأملح 

واالأنظمة و القوانني وال�سروط وال�سوابط التي تكفل الأ�سحاب احلمامات 

وم�ساريع ا�ستثمارها الربح , ولقا�سديها الفائدة من خ�سائ�سها ومزاياها 

مقابل ما يدفعون من مال , وما يتحملون من م�ساق ال�سفر و الغربة .

: الغازية  املياه  و  املقطر  	••املاء 
لل�سرب  العذب  املاء  ا�ستثمار  االإن�سان عند هذه احلدود يف  يقف  ومل 

و الطبخ و الغ�سيل والتنظيف وغريها , بل تعداه اإىل اأكرث من ذلك , فقد 

وجد اأن يف تركيب املاء مواد اأخرى – غري االأك�سجني و االإيدروجني 

– ال ي�سح وجودها يف اأدوية العيون وبع�س العلجات الباطنية 
, فاحتال على ذلك بتقطري املاء باالأنبيق املعوجة خاليًا من 

االأملح جميعها , وتر�سب االأملح يف اإناء االأنبيق .

اأوجد الكثري من  املاأكوالت  اإغراء  اأن  االإن�سان  وراأى 

االآكلني النهمني التخمة و النفخة والثقل , فان�سرف 
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بيكربونات  و  كالكازوز   , الفوارة  و  الغازية  املياه  �سنع  اإىل  الــدواء  علماء 

التخمة  ملكافحة  وت�سرب  املــاء  اإىل  ت�ساف  الفواكه  واأمـــلح   , ال�سودا 

فاأغروا  العر�س  ويف  ال�سنع  يف  تفننوا  املــواد  هذه  جتار  ولكن  والنفخة, 

النا�س – وال �سيما االأطفال – بتناولها حتى االإفراط , فانقلبت االآية – 

واأ�سبحت هذه املياه الدوائية – �سببًا الآفات ع�سر اله�سم , وقروح املعدة , 

واالإ�ساءة اإىل امل�سابني باأمرا�س القلب والكلى , وارتفاع ال�سغط ال�سرياين 

, وا�سطراب اله�سم , وكرثة التخمرات و الغازات , و ال�سعف العام , و 

االأرق وع�سر التنف�س و غريها.

: البحر  	••ماء 
يف  الطبيعية  بحالته  البحر  ماء  من  باال�ستفادة  االإن�سان  يكتف  ومل 

ركوبه باملراكب والبواخر , ويف �سيد حيواناته وا�ستثمار جواهره ونباتاته 

و اأملحه وغريها , بل امتدت يده اإىل طبيعة املاء نف�سه , فاأراد اأن يبدلها 

من ماء مالح اإىل عذب , وجنح يف اإزالة ملوحته , واأ�سبحت مناطق كثرية 

يف العلم تعي�س على ماء البحر ت�ستعمله مكان املاء العذب يف �سربها ويف 

اأغرا�سها املعا�سية وال�سناعية و الزراعية و غريها .

ي�ستطع  الذي مل  البحر  اأمام معجزة ماء  االإن�سان وقف عاجزًا  ولكن 

تقليده وال �سنع  البحر ال ميكن  اأن ماء  اأن ي�سنع مثله متامًا, وقد عرف 

مثله بطريقة جمع العنا�سر املعروفة املكونة له و احتادها, وتاأكد اأنه يحوي 

موادًا ع�سوية كثرية , وكائنات جمهرية �سغرية معلقة مبياه البحر , وهذه 

الكائنات تقاوم التلوث , و املياه امللوثة تتطهر غالبًا من تلوثها اجلرثومي 

باإ�سافة ماء البحر اإليها .

ومما يذكر يف هذا ال�سدد اأن احليوانات البحرية الحتتفظ باحلياة  

يف غري ماء البحر اإال باإ�سافة مقدار من ماء البحر الطبيعي اإىل املاء الذي 

يحويها ولو بن�سبة قليلة )1 %( 

كماء  ماء  �سنع  يف  االإن�سان  به  �سدم  الــذي  العجز  وامــام 

املناطق  – يف  – اأو غريها  ي�ستخدمه يف حمامات  البحر 

البعيدة من البحر , فقد ر�سي باالأمر الواقع , وجعل 

م�ساريعه اال�ستثمارية ملياه البحر يف حمامات 

علجية , وغريها تقام يف مياه البحر 

نف�سه , اأو على مقربة منه .

امل�����اء  • •	
عند العرب :

مــن  بــــد  وال 

ــيء عن  ــس ـــر � ذك

امل�سادر  يف  املـــاء 

العربية :

املـــاء  ذكــــر  ورد   

يف الـــقـــراآن الــكــرمي يف 

اآيــــات مــن ع�سر  عــ�ــســر 

�سور, منها االآية ال�ساملة 

خلق  قــ�ــســة  يف  املـــانـــعـــة 

اأفل  حي  �سيء  كل  املاء  من  وجعلنا   ...«  : فيهن  وما  واالأر�ــس  ال�سماوات 

يوؤمنون« )االأنبياء  30(.

وجاء يف ال�سحيحني اأن النبي حممد عليه ال�سلة و ال�سلم قال : » 

اإمنا احلمى من فيح جهنم فاأبردوها باملاء » , وروي اأنه اإذا حّم دعا بقربة 

البارد  املاء  ي�ستعذب  كان  واأنــه   , فاغت�سل   , راأ�سه  على  فاأفرغها  ماء  من 

البائت , وحتدث االأطباء والعلماء العرب عن املاء طويًل ومما قالوه :

قال » ابن قيم اجلوزية » يف كتابه الطب النبوي : » املاء مادة احلياة 

ال�سماوات  فاإن   , االأ�سلي  ركنه  بل   , العامل  اأركــان  واأحد   , ال�سراب  و�سيد 

, وقد جعل اهلل منه كل �سيء حّي , ...  خلقّت بخاره, و االأر�س من زبده 

واملاء ينفذ الغذاء اإىل اأجزاء البدن , واإىل جميع االأع�ساء , واأنه ال يتم اأمر 

الغذاء اإال به«

 تعترب جودة املاء من ع�سرة طرق اأهمها : اأن يكون �سافيًا , ال رائحة 

, خمتفيًا من  وامل�سلك  املجرى  , طيب  القوام  , خفيف  الطعم  , عذب  له 

ال�سم�س والريح , �سريع اجلري و احلركة .

املاء البارد ينفع من داخل اأكرث من خارج  , واحلار بالعك�س .. .

يوافق   , الراأ�س  اإىل  االأبخرة  و�سعود   , الدم  لعفونة  البارد  املاء  ينفع 

االأمزجة و االأ�سنان , واالأزمان و االأماكن احلارة , وي�سر الزكام و االأورام 

و  الدم  انفجار  عليه يحدث  واالإدمــان   , االأ�سنان  يوؤذي  الــربودة  و�سديد   ,

النزالت  واأوجاع ال�سدر , والبارد و احلار – باإفراط – �ساران للع�سب 

, ويرطب  الف�سول  , ويخرج  واملاء احلار يحلل وين�سج   , االأع�ساء  والأكرث 

وي�سخن , و�سربه يف�سد اله�سم , ويرخى املعدة , وال ي�سرع يف ت�سكني العط�س 

, ويزبل البدن , ويوؤدي اإىل اأمرا�س رديئة , وي�سر يف اأكرث االأمرا�س , على 

اأنه �سالح لل�سيوخ واأ�سحاب ال�سرع , وال�سداع البارد و الرمد , واأنفع ما 

ا�ستعمل من خارج .

ماء الآبار و القنى : 

على  ي�سرب  اأال  ينبغي   , ثقيل  القنى  وماء   , اللطافة  قليلة  االآبار  مياه 

الفور ؟, ويرتك للهواء ليلة , واأرداأه ما كانت جماريه من ر�سا�س.

ماء الأمطار : 

اأرطب من �سائر املياه واألطفها واأنفعها , ولكنه يتغري ويتعفن �سريعًا.

ماء الثلج و الربد :

 ينفع اأ�سحاب االأمزجة احلارة , ي�سكن التهاب القلب وحرارة املعدة, 

يف  ومــن   , البنية  وب�سعفاء   , وبالع�سب  وباالأ�سنان  بال�سيوخ  ي�سر  وهــو 

اأح�سائهم ورم .

ماء البحر : 

يطلق   , م�سر  و�سربه   , عديدة  جلدية  اآفــات  من  نافع  به  االغت�سال 

للمعدة,  رديء  وهو   , وعط�سًا  ونفخًا  وجربًا  حكة  ويحدث  ويهزل  البطن, 

م�سهل للبطن , وبخاره ينفع من ال�سداع وع�سر ال�سمع واال�ست�سقاء ويحتقن 

به للمغ�س .

املرجع :

 قامو�س الغذاء والتداوي بالنبات .

م�سادر و مراجع عربية و اأجنبية .
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Editorial
Volunteering Culture

There is no doubt that volunteering work can 
neither be accepted nor performed except for deep 
visioned personalities that understands the true 
benefits of such culture. Surely does volunteering 
educate humans to think of their society rather of 
their owns only.

Knowing that volunteering work is part of a re-
sponsible person and an integration value of their 
own souls with the community to form better life 
for everyone, it is widely known that volunteers 
have earned moral advancements, apart from en-
hancing their skills and utilizing their energy for a 
noble feeling of happiness helping others.

For the said great benefits, a wise man always 
consider volunteering a national duty that shows 
clear message enhancing the national identity, in 
addition to levering the humanitarian welfare, wid-
ening culture and boosting various channels for 
honoring communication.

Yes, volunteering has proved serious positivity 
in all nations; winning its bid against those who 
thought of it being curiosity or intrusion.

Thanks to the wise leadership, the United Arab 
Emirates is now an ideal model in volunteering, 
where our everyday life can be the most solid proof 
showing this noble intention and actions across all 
cities, sectors and ages on this beloved homeland.

Chapeaux to all volunteers!
Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
and H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman 
of Executive Council, 
performed Eid prayer at 
the Grand Eid Mussala 
in Al Khuzam.

Sheikh Omer bin 
Saqr Al Qasimi, Sheikh 
Ahmed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Sheikh 
Humaid bin Abdul-
lah Al Qasimi, other 
Sheikhs, senior officials and rep-
resentatives of Arab and Muslim 

communities, also performed the 
prayer along with the RAK Ruler.

The Imam said in that Eid sermon 

is the day of sacrifice and joy, as 
well as worship. He recounted the 
virtues of Eid Al Adha Al Mubarak.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, and H.H. 
Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah and Chair-
man of Executive 
Council, have re-
ceived crowds of 
well-wishers at 
Khuzam palace. and 
exchanged the Eid 
greetings with them.

The reception was attended by 

Sheikh Omer bin Saqr Al Qasimi, 
Sheikh Ahmed bin Saqr Al Qasimi, 
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr 

Al Qasimi, Sheikh Khalid bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi and a number 
of sheikhs.

The Ruler of Ras Al Khaimah performs 
Eid Al Adha prayers

The Ruler of Ras Al Khaimah receives 
Eid Al Adha well-wishers
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, praised the declaration of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan that 2018 will be 
the “Year of Zayed”.

The Year of Zayed was declared to celebrate the 
achievements of the founding father, the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, and commemorate his 
memory, as he established the union and created a mod-
ern and civilized country, which has attained a promi-
nent international position and reputation.

“The national initiative launched by President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed is an opportunity 
to confirm our commitment to the memory of the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and express our 
loyalty to his legacy, as the inspiring leader who led 
his people to fulfill their dreams and overcome all ob-
stacles to create the life that we enjoy today, after he 
established the union,” said H.H. Sheikh Saud bin Saqr.

His Highness added that 2018 will represent a re-
markable landmark in the history of the country, where 
the UAE will present to the world the experience of 
Sheikh Zayed, who built the nation, invested in its 
human resources, promoted the values of giving and 
helped victims and vulnerable people globally, without 
discrimination.

H.H. Sheikh Saud stressed that Sheikh Zayed had 

placed science and education on the top of his priori-
ties, as he believed that enlightened minds and edu-
cated hands could lead the journey of comprehensive 
development in the UAE. Sheikh Zayed’s memory is 
considered the foundation of life for the people of the 
UAE, he added.

His Highness, the Ruler of Ras Al Khaimah, affirmed 
the commitment of local citizens to the memory of the 
late Sheikh Zayed while highlighting their sacrifice for 
the sake of the nation.

Sheikh Zayed’s memory 
the foundation of life for the 

UAE people: RAK Ruler

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has ordered the release of 
305 prisoners who are serving vari-
ous sentences and those who have 
been sentenced in different cases, 
from punitive and reformative insti-
tutions in the Emirate, on the advent 
of Eid Al Adha.

H.H. Sheikh Saud will cover the 
financial charges and fines against 
those covered by the amnesty.

The move comes in line with the 

RAK Ruler’s keenness to give of-
fenders the chance to begin a new 
life and ease the suffering of their 
families.

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of RAK Judicial Council, 
has directed the taking of all neces-
sary measures to implement the 
RAK Ruler’s order in coordination 
with the General Command of Ras 
Al Khaimah Police.

Counselor Hassan Saeed Mhimed, 

Attorney-General of RAK Emirate, 
expressed profound gratitude to the 
RAK Ruler for his gesture as it will 
reunite the released prisoners with 
their families, and give them new 
opportunities to start a new life as 
good members of society, and bring 
happiness to their families.

He also thanked H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud Al Qasimi for the 
support His Highness extends to the 
Public Prosecution and the judici-
ary in the Emirate.

RAK Ruler orders release of 305 inmates for Eid Al Adha
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
has received Moham-
med Nasim, Minister 
for Health and Family 
Welfare in the Republic 
of Bangladesh and his 
accompanying delega-
tion.

During the meeting, 
H.H. Sheikh Saud dis-
cussed with the Bang-
ladeshi Minister areas 
of joint cooperation be-
tween the two friendly 
countries and means of boosting 
them in various fields, especially 
in the health field, commending the 
outstanding relations between the 
two countries at all levels.

The Minister of Health hailed 
the great progress achieved by the 
United Arab Emirates in the field 
of health and the quality of health 
services in many fields and medical 

specialties, lauding the great sup-
port provided by the UAE to the 
health sector in Bangladesh.

The meeting was attended by a 
number of Sheikhs and officials.

RAK Ruler receives Bangladeshi Minister for Health

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has 
received Wilfred Ali, 
Non-Resident Ambas-
sador of the Republic 
of Malawi to the Unit-
ed Arab Emirates, who 
came to pay a courtesy 
visit at the beginning of 
his tenure.

During the meeting, 
the RAK Ruler and the 
Malawian Ambassador 
discussed relations of 
cooperation between 
the two friendly countries as well 
as ways to boost them in various 
fields.

The meeting was attended by 

Sheikh Saqr bin Mohammed bin 

Saqr Al Qasimi and Saleh Ahmed 

Al Shal, Advisor to the Ruler of Ras 

Al Khaimah, along with a number 

of officials.

RAK Ruler receives Non-Resident Ambassador of Malawi
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RAK Ruler receives Adeeb, Dana Al Balushi

Emirati women are essential partner in process of 
comprehensive development: Wife of RAK Ruler

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has received 
the young Emirati genius, 
Adeeb Sulaiman Al Bal-
ushi, and his sister, Dana 
Al Balushi, the youngest 
astronaut at NASA, while 
accompanied by their fa-
ther, Sulaiman Al Balushi.

H.H. Sheikh Saud bin 
Saqr said that the UAE, 
under the leadership of 
President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, is providing 
considerable attention to 
young national talents, and 
is keen to promote and raise their 
capacities in all areas while believ-
ing in the abilities of all UAE na-
tionals and their vital role in build-
ing the country and promoting its 
international position.

He expressed his pride in talent-
ed and innovative UAE nationals, 
who raise the nation’s flag in inter-
national arenas as a result of their 
accomplishments, further promot-
ing the UAE’s position in the field 

of innovation, and continuing the 
legacy of the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan to ensure the na-
tion’s advancement.

His Highness congratulated 
Adeeb Al Balushi for winning the 
Arab Innovator Award from the 
Arab Achievers Foundation, in ap-
preciation of his exceptional local 
and international achievements. He 
also praised the scientific achieve-
ments and innovative inventions of 
Adeeb and his sister Dana, and their 
contributions towards attaining in-

ternational awards while represent-
ing the UAE.

H.H. Sheikh Saud was briefed 
by Adeeb about his future innova-
tive plans, inventions and projects, 
and the awards the young talent re-
ceived while representing the UAE 
in Arab and international forums in 
the United States and Europe. He 
also listened to Dana Al Balushi, 
who is the youngest UAE astronaut 
at NASA, about her ambitions to 
become the first female astronaut to 
reach Mars.

Sheikha Hana bint Juma Al Majid, 
Wife of His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, has praised the achievements of 
women in the UAE and their effec-
tive participation in the renaissance 
of the country, along with men, due 
to the support of the wise leadership 
that provided them with all the com-
ponents of success.

While receiving a delegation of 
women from the Ras Al Khaimah 
Courts on Emirati Women’s Day, 
Sheikha Hana added that the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
had realized the important role of 
women since the establishment of 
the UAE, and President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 
followed in his footsteps.

She stressed that the Emirati Wom-

en’s Day celebrations come from the 
desire of the wise leadership to make 
women an essential partner in their 
plans, and participate in the process 
of the UAE’s comprehensive develop-
ment. She also praised the support of 
H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak, 
Chairwoman of the General Women’s 
Union, Supreme Chairwoman of the 
Family Development Foundation and 
President of the Supreme Council 
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As per the vision of His 
Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler 
of Dubai; the Fourth Gen-
eration Government Ex-
cellence Model (4G) was 
developed in line with the 
2021 vision to make UAE 
one of the leading coun-
tries.

In the framework of com-
plying to this wise vision of 
government development 

Ras Al Khaimah Munici-
pality Department has held 
information categorization 
meeting.

The meeting was at-
tended by H.E. Munther 
Mohammed bin Shekar Al 
Zaabi, Director-General of 
Ras Al Khaimah Munici-
pality Department, H.E. 
Eng. Ahmed Al Sayyaah, 
General Manager of Elec-
tronic Government Author-
ity (EGA), and directors 
from both parties.

They discussed how to categorize 
data effectively and preserve any 

piece of information from being 
leaked or erased.

At the end of the meeting, they 

agreed on an implementation 
framework and further meetings 
were scheduled.

RAK Municipality holds 4G Excellence Model session

RAK Municipality holds information categorization meeting 

for Motherhood and Childhood, the 
“Mother of the UAE,” for women in 
all areas, which enabled them to ef-
fectively contribute to the nation’s re-
naissance and journey of excellence.

She further stressed that the nation 
must not forget the mothers of the 
UAE’s martyrs, who raised their sons 
and daughters to love and remain loy-
al to the nation and its wise leadership, 
while highlighting the importance of 
their sacrifice, to raise the flag of the 
UAE.

Sheikha Hana congratulated 
Sheikha Fatima on the national oc-
casion that confirms the prominent 
position attained by Emirati women, 
which is the fruit of her efforts to em-
power them and promote their role 
in the community. The country had 
provided women with the best oppor-
tunities in education and the labour 
market, to become an effective part-
ner in the process of development, she 
added.

Moza Shaiban Al Habsi, Director of 

the Institutional Communication Of-
fice and Chairperson of the Sawaed 
Al Khair Volunteer Team at the Ras 
Al Khaimah Courts, thanked Sheikha 
Hana and appreciated her constant at-
tention and monitoring of women’s 
affairs at the Ras Al Khaimah Courts.

She also expressed her happiness 
and appreciation for the wise leader-
ship’s support for women, which mo-
tivated them in all areas and enabled 
them to occupy a prominent interna-
tional position.
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Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department has organized a 
training course entitled “Data Cat-
egorization”, targeted to Admin-
istrations Directors and Sections 
Heads.

The team shall develop a frame-
work for data categorization and 
its confidentiality level, preserving 
it from future loss as well as devel-
oping the policies and principles 
of data processing in coordination 
with the Electronic Government 
Authority (EGA).

Worth mentioning that data cat-
egorization in the Ras Al Khaimah Municipality is an initiative by In- formation Security Committee.

Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment, Real Estate 
Regulatory Adminis-
tration (RERA), has 
received a delega-
tion of Emaar, the 
worldwide notable 
and recognized real 
estate developer, 
who owns excep-
tional experience in 
developing proper-
ties, shopping malls, 
retail shops, hotels 
and entertainment 
and draws modern 
life with quality con-
struction standards.

The meeting included 11 em-
ployees and discussed the details of 
Emaar’s new project timeline in the 

Emirate of Ras Al Khaimah.
Worth mentioning that RAK Mu-

nicipality conduct such meeting 

with developers to ensure a seam-
less development process in the 
Emirate.

Data Categorization Workshop

RAK Municipality and Emaar 
discussing new Real Estate project

and of services in work processes, 
and under the patronage if H.E. 
Munther Mohammed bin Shekar 
Al Zaabi, Director-General of Ras 
Al Khaimah Municiaplity Depar-

temnet, RAK Municiaplity has held 
a workshop entitled “4G Excellence 
Model” targeting all the department 
personnel.

The one-day workshop was 

lectured by Dr. Layla Habib Al 
Blooshi, where she covered the 
main aspects, Key Performance 
Indicators (KPIs) and measuring 
tools.
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In the frame-
work of lifting 
personnel produc-
tivity and deepen 
their professional 
knowledge, Ras Al 
Khaimah Munici-
pality Department, 
Human Resources 
Section — Train-
ing Division, has 
organized a train-
ing course entitled 
“Time Manage-
ment Skills”.

The one-day 
course was pre-
sented by Mr. 
Jasim Al Banayy 
from the European Business Center 
for Training and Development at 
the RAK Municipality HQs Grand 
Meeting Hall to 22 attendees.

Mr. Jasim discussed the impor-
tance of time management and the 
best practices in managing time-
frames and schedules efficiently on 
the professional and personal level.

At the end of the course, the lec-

turer gave an overview exam to the 

audience, then presented them Cer-

tificates of Participation.

Ras Al Khaim-
ah Municipal-
ity Department, 
Customer Ser-
vice Center, has 
received a num-
ber of employ-
ees of Emirate 
ID Authority in 
order to count 
the quantity of 
missing ID cards 
and do the need-
ful action on the 
communication 
with their own-
ers to ensure ap-
propriate hand-
ing over to their 
respective owners.

This initiative aims to minimize 
the circumstances caused by losing 

customers’ ID cards.
Worth mentioning that Emirates 

ID Authority has also launched the 

“Make Sure to Handover Emirates 
ID to Customer” initiative to reduce 
the number of lost ID cards.

Time Management course at RAK Municipality

Emirates ID Delegation visits RAK Municipality
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Public Health Administration of Ras Al Khaimah 
Municipality inspects more than 1300 shops in July 2017

Ras Al Khaimah Municipal-
ity’s Public Health Administration 
launched 385 inspection rounds on 
1329 shops last month in various dis-
tricts of the Emirate, which resulted in 
the confiscation and spoiling of more 
than 59 kilograms of food unfit for hu-
man consumption.

These tours included inspection of 
87 stores in contravention of laws, and 
diversified actions taken against them 
through editing thirty seven warnings, 
fining 87 stores, as well as remov-
ing of 11 vehicles parked for sale on 

the main streets and near malls of the 
Emirate, according to Municipality’s 
Public Health statement.

The Administration issued 2391 
health cards for workers in shops after 
assuring that they do not carry con-
tagious diseases and authorized 125 
food export certificates, after being 
validated for human consumption, in-
spected 73 new licenses, while mov-
ing 17 license and modifying the com-
mercial activity for twenty five stores, 
and finally detected 57 licenses violat-
ing health regulations.

Moreover, 608 cattle have been 
checked before and after slaughter in 
the Municipality’s slaughterhouse to 
ensure that they are fit for human con-
sumption, in addition to 496 in Shoka 
slaughterhouse and 3368 in Al Flaya’s. 
Additionally, the Public Health has 
confiscated and spoiled of around 222 
kilograms of birds and fish, inspecting 
of nearly four hundred thousand kilo-
grams of imported vegetables at Ras 
Al Khaimah International Airport in 
addition to pest control campaigns.

In the framework of 
enhancing project man-
agement capabilities and 
leveraging general admin-
istration processes to keep 
pace with 4G Excellence 
Model, Ras Al Khaimah 
Municipality Department, 
Corporate Communica-
tions Office, has arranged 
the participation in an in-
tensive training and certi-
fication course of PRojects 
IN Controlled Environ-
ments (PRINCE2®), 2017 
model, as accredited from 
the British Computer Soci-
ety (BCS), The Chartered 
Institute of IT.

Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky, 
Corporate Communications Specialist 
from the Corporate Communications 
Office, was the delegate of RAK Mu-
niciaplity, other participants included 
employees from Dubai Government 
and the British Council in Abu Dhabi.

The five-days training was lectured 
by Mr. Pritesh Patil, a project man-
agement expert from The Knowledge 
Academy of UK in Flora Park Ho-
tel Dubai, where they discussed the 

PRINCE2® 2017 projects manage-
ment model on the Foundation and 
Practitioner levels.

First three-day training was divided 
into discussing four main aspects: 
Seven Principles, Seven Themes, Sev-
en Processes and the Project Environ-
ment,  ending the third day with the 
PRINCE2® Foundation 2017 Exam 
of 60 questions.

While the fourth day was an inten-
sive workshop to ensure the delegates 
can use PRINCE2® model practically 

in their current to upcoming real pro-
jects, and it was finalized by taking the 
PRINCE2® Practitioner 2017 Exam 
of 68 questions.

Worth mentioning that Eng. 
ElSheneky has passed the two said ex-
ams and certified as PRINCE2® 2017 
Practitioner from the BCS.

At the end of the course the attend-
ees presented their gratitude to the 
lecturer and the training institute, and 
were awarded further Certificates of 
Participation.

Ras Al Khaimah Municipality Department participates
in Projects In Controlled Environments (PRINCE2®)
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We pass through uncountable stresses each day which 
make our life day after day a bit more heavy and upon 
problems’ accumulation our brain automatically play 
negative mood on so you start to seek isolation from the 
surroundings including work, friends and family; even 
your interests you stop enjoying them and by time you 
tend to enter that shield of depression.

You may have family issues with a little work stress 
or difficult exam, and no problem for threatened love 
besides debates that contributes a great part of your life 
which all ends up to sleeplessness.

Many people seeks a non-drug remedies for anxiety as 
it’s more easy way, less expensive and less side effects. 
Here we will continue our discussion for how to man-

age your stress and depression with natural aid and life 
style change.

Changing life style
Although it sounds simple however it has a great posi-

tive impact on stress, practically it was shown that life-
style changes alone can relieve anxiety. Here we will 
discuss few lifestyle changes which will definitely help 
you to have a better relieved un stressed life.

Morning Exercise and 21 minute cure
Exercise is considered the most important and power-

ful antidote for depression, including exercise in your 
daily life assure you to have a day with less anxiety and 

A Better Life with 
Less Stress

Lifesyle Dr. Nourhan Ibrahim El-Shneky
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healthy body as well as mind.

You can start your daily life with at least 21 — 30 
minutes walking or jogging as 21 minutes exercise is 
the minimum duration studies showed to reliably reduce 
anxiety, it can significantly reduce your risk for major 
chronic diseases besides it stimulates the body to pro-
duce serotonin and endorphins, alleviating depression, 
including exercise to your day will reflect on your over-
all mood as it increases self-esteem and boost self-confi-
dence, it creates a sense of empowerment and gives you 

that spirit for social connections and relationships.

Mid-day yoga and Mind Control
Yoga is a perfect exercise for reducing anxiety, people 

who stick to its classic technique assure that it’s consid-
ered a magical treatment, the reason is that you can’t 
breath deeply and be anxious at the same time.

Classical yoga technique is called the 4 — 7 — 8 
breath, it’s a breathing technique you start with mouth 
exhalation completely then nose inhalation deeply for a 
count of four, hold your breath and count of seven and 
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slowly exhale in a count of eight from mouth, and try to 
drop everything that bothers you down telling yourself 
that things will be better and good things will happen. 
You can repeat this at least twice a day and you will see 
the difference yourself.

Here comes the greatest part which by your own will 
it’s going to be the easy one, stress always drag you to 
negative thoughts and feeling unbalanced emotions with 
helplessness and hopelessness and that upset your the 
body’s hormone balance and deplete the brain chemicals 
required for happiness and comfort, in order to avoid 
these undesired consequences there is mental training 
which helps you to gain positive thoughts by practicing.

We believe that our emotions is a part of who we are 
and this is unchangeable, actually this idea tends to be 
not true Emotions can be changed by the way you see 
your day and the way you react upon your issues so for 
example if your work bothers you instead of focusing on 
people who disappoint and trick you, state that in words 
and give yourself time limit if things didn’t get better 
start searching for another job, try to notice the beauty of 
the day instead of traffic, reframe your perspective, in-
stead of judging this person as he doesn’t care take it as 
he is under stress, if you are financially unsecured, find 
and additional work with extra few hours but improves 
your life.

Always have purpose and be ambitious as it makes 
you capable of handing ups and downs more easily.

Evening Lifestyle
Take a shower, exercise classical yoga as mentioned 

above, watch a comedy movie, have a good adequate 
sleep since neurotransmitters that support mood are re-
plenished with sleep, make sure to take  6 — 8 hours 
that  your body needs at night and keep in mind that best 
time for neurotransmitter to be replenished and sleep 

hormones to be secreted is from 10 pm to 4 am.
Cheer up! if your life now is not going well, so Con-

gratulations! Because nothing lasts forever and consider 
what you are facing now as an additional experience that 
makes you capable of handling issues easily in the com-
ing days, and it’s ok to have problems you just want to 
think how to solve them and get out of it with all benefits 
you can gain, start to think of the brightest side you have 

I am sure that every one of us have many, so all what 
you have to take care of is your health as it’s a treasure 
you have to value now to stay with you all along and 
if you are able to do at least 60% from what is written 
above I assure you to have a better life with less stress 
and more joyful and comfort times.

Author Bio:

Dr. Nourhan Ibrahim 

El-Shneky, a pharmacist 

graduated from the Ger-

man University in Cairo 

with plenty of researches 

and professional experi-

ence at a number of nota-

ble pharmaceutical firms in 

the Middle East and North 

Africa region.
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A marketing plan is a comprehensive document or 
blue print that outlines a company advertising and mar-
keting efforts for the coming year, it describes business 
activities involved in accomplishing specific marketing 
objectives within a set time from marketing plan also 
includes a description of the current marketing position 
of business, a discussion of the target market and de-
scription of the marketing mix that a business will use 
to achieve their marketing goals, a marketing plan has 

a formal structure but can be used informal documents 
which flexible, it contains some historical data, future 
predictions and methods or strategies to achieve the 
marketing objectives.

In this episode, we will continue our discussion about 
the behavior and attitude sides of a marketing strat-
egy and their needs to be fully implement successfully 
achieve their targeted aims.

Marketing Plan

theoretical 
& practical

aspects

Elaboration Likelihood Model (ELM)

Mrs. Gehad Askar

Episode - 4

Issue No. 484 - September 2017 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

13 m u n r a k a e

B U S I N E S S



The Marketing Elaboration Likelihood Model
(1) Central Route
High involvement processing with cognitive re-

sponses, belief of attitude change and behavior 
change.

(2) Peripheral Route
Low involvement with belief to change behavior or 

attitude.

Persuasion
Message Effect

Viral marketing (or viral advertising) is a marketing 
technique that uses pre-existing social networking ser-
vices and other technologies to produce increases in 
brand awareness or to achieve other marketing objec-
tives (such as product sales or marketing buzz) through 

self-replicating viral processes, analogous to the spread 
of viruses or computer viruses. It can be delivered by 
word of mouth or enhanced by the network effects of the 
Internet and mobile networks.

It is a concept often misused to label any successful 
story or campaign. For example, a bit of news or any type 
of media that gains traction (i.e. is relatively successful 
regarding views or hits) is usually accompanied by an 
expression akin to «it went viral.» Success on its own, 
whether is lots of views or shares, is not enough to qualify 
as viral. Only those media items or campaigns that spread 
following a viral-like behavior (i.e. exponential growth 
rates, urge to share/»infect» others with it etc.). 

1- Message Appeal
2- Humor Appeal
3- Fear Appeal
4- Violence Appeal
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Source Effect
We knew from Springer International Publishing that 

the effect of a message source on the persuasion of a 
target audience has been a topic of interest to scholars 
in psychology, consumer behavior, and communications 
for many years. Narrative reviews of this literature are 
available; the contribution of this study is that we pre-
sent a quantitative review of studies of source effects on 
persuasion. 

One of our research goals is to determine how strong and con-
sistent source manipulations tend to be. We find that, on average, 
source manipulations account for nine percent of explained vari-
ance among studies reporting significant findings. In particular, 
expertise tends to have the greatest effect on persuasion with an 
average of 16 percent of the explained variance being due to 
the expert versus non-expert manipulation. As well as gaining 
insight into the pattern of results across a body of literature, our 
findings may be used as benchmarks by researchers, as advo-
cated by Sawyer and Ball (1981), to evaluate results of future 
persuasion studies employing a source manipulation.

1- Source Credibility
2- Source Attractiveness
3- Source Likability
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In the past episodes, we have 
discussed the importance of 
picking the right domain name 
to represent your online pres-
ence, choosing the right hosting 
provider to build your digital 
project, and planning for the 
simple yet responsive graphical 
design.

Today, we will discuss the 
core engine of any website or 
program, it is the main system 
that powers your entire project.

A Web System can be de-

7-Steps
 Philosophy

for a SUSTAINABLE 
web presence

Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky
MHD@MHDWEBS.COM

Step Tree    Web System  
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fined as a web-based in-
formation program that 
displays many benefits 
of multimedia technol-
ogy. Using today’s fast 
broadband connection, 
it’s possible to stream 
sophisticated content to 
a computer anywhere in 
the world. This is an ad-
vantage for many people 
as the information can be 
received and read wher-
ever and whenever it 
is convenient for them, 
which can be a crucial 
factor for a busy execu-
tive. A significant amount 
of interactive multimedia 
content is now delivered 
via the internet.

Web information sys-
tem, or web-based in-
formation system, is an 
information system that 
uses Internet web tech-
nologies to deliver infor-
mation and services, to 
users or other information systems/applications. It is a 
software system whose main purpose is to publish and 
maintain data by using hypertext-based principles.

A web information system usually consists of one or 
more web applications, specific functionality-oriented 
components, together with information components and 
other non-web components. Web browser is typically 
used as front-end whereas database as back-end.

Keep in mind that your system is equivalent to the 
construction plan of a building, it will be very hard to 
modify your core structure plan, it very much as if you 
are changing concrete columns with steel ones in a big 
operating mall!

Previously, we used to build web sites as a set of web 
pages, linked together in one hierarchy and can be ac-
tivated with hyperlinks of text or images; however, in 

todays world a web site is not pre-
senting static information to the 
end users; on the contrary, you are 
now construing a system that acts 
as a complete service provider to 
the customer, in addition to a sta-
tistical center with various aspects 
that cannot be covered in details in 
one article.

Long story short, this is where 
the role of a Content-Manage-
ment-System (CMS) was invent-
ed.

A content management system 
can be defined as a computer ap-
plication that supports the crea-
tion and modification of digital 
content. It is often used to support 
multiple users working in a col-
laborative environment.

CMS also features vary widely. 
Most CMSs include Web-based 

Issue No. 484 - September 2017 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

17 m u n r a k a e

T E C H  R E S E A R C H



publishing, format management, history editing and 
version control, indexing, search, and retrieval. By their 
nature, content management systems support the separa-
tion of content and presentation.

A Web content management system (WCM or 
WCMS) is a CMS designed to support the management 
of the content of Web pages. Most popular CMSs are 
also WCMSs. Web content includes text and embedded 
graphics, photos, video, audio, maps, and program code 
(e.g., for applications) that displays content or interacts 
with the user.

Content management systems will often contain mul-
tiple features such as: SEO-friendly URLs, Integrated 
and online help, Modularity and extensibility, User and 
group functionality, Templating support for changing 
designs, Install and upgrade wizards, Integrated audit 
logs, Compliancy with various accessibility frameworks 
and standards, such as WAI-ARIA and much more.

The market is crowded with a bunch of CMSs to 
choose from, each has its pros and cons, and each has 
its unique working environment that must be wisely bal-
anced studied during the Hosting Provider research.

You can use a commercial prebuilt CMS like Micro-
soft SharePoint, DotNetNuke, WordPress, Joomla! and 
many others, or you can develop you own system as 
many companies like Amazon, Apple and many others.

Keep in mind that there’s no developer that expertise 
all the system coding languages, and same goes for the 
content management systems.

You will be amazed when you see that you can get 
an end result of system sold at couple of million dollars 
with another system that can be more affordable, yet it 
depends on your knowledge, research and development 
and your team’s as well.

So, the main and most important rule when planing for 
the system is to measure all future expansions and make 
a feasibility study for its costs and timings and compare 
them across various systems, then choose the most eco-

nomic and reliable one based on your study, and your 
team as well.

Finally, make sure to study well the development of 
your web system, research a lot and build the right team 
to help you reach what you are targeting.
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