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تقان ا
هاية ون  بداية 

ل اأدري ملاذا وجدت مو�سوع الإتقان مو�سوعًا مهمًا يف بداية عام جديد ياأمل اجلميع اأن يكون عام خري 

وبركة وعام حتقيق الأماين وغري ذلك الكثري.

و�سرعان ماحاولت الإجابة عن ت�ساوؤيل فقد وجدت اأن م�سطلح الإتقان م�سطلح كبري ومهم يف حياة 

الإن�سان ، وقد �سماه البع�س )اإك�سري احلياة (

فالإن�سان عندما يتقن عمله ير�سي اهلل عز وجل وعبادة كما ير�سي �سمريه ويتخل�س من الأنا ويتعلم 

دروب النجاح واأ�ساليب الو�سول اإىل مركزية التفوق .

اإن�سانية الإن�سان فقد توجه الكثريون  وملا كان الإتقان يندرج حتت مظلة ال�سدق والإخال�س واحرتام 

اإىل اإدراج الإتقان يف قائمة القيم ويكفي اأن نذكر قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم )اإن اهلل يحب اإذا عمل 

اأحدكم عماًل اأن يتقنه( ، ويرتبط الإتقان بقناعة الإن�سان باإجنازه وحبه لعمله ، وهذا يعني اأن الإتقان هدف 

�سلوكي ومنجز ح�ساري ، ولهذا من �سفات املجتمعات املتطورة واملزدهرة اإميانها باأهمية الإتقان واإ�سرارها 

عليه.

ومن اأهم �سمات الإن�سان املتقن اأن ينبع الإتقان من ذاته و�سمريه و اإميانه ب�سرورته ل اأن يكون و�سيلة 

لغاية ما،  اأو اأن ي�ستخدم لفرتة مامن اأجل الو�سول اإىل هدف ما .

يف بداية هذا العام اأجد اأن الدعوة اإىل الإتقان يف جمالت احلياة كلها ، وهي دعوة تتماهى مع ماينجز 

يف دولتنا الغالية من اإجنازات متقنة دفعت م�سرية هذا الوطن الأحب اإىل مزيد من املتعة والعزة والتقدم .

اب رال د ب �ش ن 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة :
 حممد بن زايد عزز روح املواطنة والنتماء و�شجع اأبناء الإمارات على العمل والعطاء

ال�سيخ �سعود بن  ال�سمو   اأكد �ساحب 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر 
حاكم راأ�س اخليمة اأن اإجنازات �ساحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
يف  فارقة  عالمة  غدت  امل�سلحة  للقوات 
اأن  اإىل  ..م�سريًا  الإم���ارات  اأب��ن��اء  حياة 
�سموه عزز روح املواطنة والنتماء و�سجع 

اأبناء الإمارات على العمل والعطاء.
وجهها  ال��ت��ي  الكلمة  يف  ذل���ك  ج���اء 
راأ�����س اخليمة  ال�����س��م��و ح��اك��م  ���س��اح��ب 
مبنا�سبة مبادرة ”�سكرًا حممد بن زايد“ 
التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
”رعاه  دبي  الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اأبناء وبنات  اهلل“ والتي دعا فيها �سموه 
دولة الإمارات واملقيمني على اأر�س زايد 

والعرفان  ال�سكر  بتقدمي  والعطاء  اخلري 
والولء ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان. 
ال�سمو  �ساحب  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
حتت  ج��اءت  التي  اخليمة  راأ����س  حاكم 
عنوان » �سكرًا اأخي حممد بن زايد « : ما 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخي  مييز 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
كر�س  فقد  امل�ستحيل  دروب  ليعرف  انه 
الإم��ارات  الغايل  وطننا  �سبيل  يف  حياته 
، وامتلك روؤية ثاقبة يف القيادة احلكيمة 
فارقة  ع��الم��ة  �سموه  اإجن����ازات  وغ���دت 
اآمن  الذي  فهو  الإم��ارات  اأبناء  حياة  يف 
و�سابات  �سباب  و�سجع  الإن�����س��ان  ببناء 
جتاه  امل�سوؤولية  يتحملوا  لكي  الإم���ارات 
والتعليم  ب��ال��ع��ل��م  اآم����ن  ك��م��ا   ، ال��وط��ن 

وحفز  اجلامعات  من  الكثري  فا�ستقطب 
على الإبداع والبتكار للنهو�س والرتقاء 
يدل  ما  اأب�سط  ولعل   ، الإم���ارات  بدولة 
لأنحاء  زياراته  بالإن�سان  اهتمامه  على 
وحر�س  وبناته  باأبنائه  لاللتقاء  الدولة 
�سموه الدائم على التوا�سل معهم ، هذا 
عدا عن فتح جمل�سه اأ�سبوعيًا للقاء اأبناء 
خري  امل�سلحة  ال��ق��وات  بنى  كما   ، �سعبه 
بناء وزرع ثقافة الفداء من اأجل الوطن ، 
لأن اأبناءه وحدهم هم الذين يذودون عن 

حيا�سه ويدافعون عن مكت�سباته.
واآم��ن  امل��ك��ان  يف  الثبات  رف�س  لقد 
لكونه  امل�ستقبل  اأب���واب  وط��رق  بالتطور 
ف�سموه   ، متجددًا  ج��دي��دًا  ف��ك��رًا  يحمل 
احلا�سر  اأج��ل  من  الأم���ور  دقائق  يتابع 
اأن تظل  اأجل  والتخطيط للم�ستقبل ومن 

الإمارات يف �سدارة دول العامل. 
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اإن اأخي ال�سيخ حممد بن زايد ي�سر 
على اأن تكون الإمارات واحة اأمن واآمان 
، وقد وهبه اهلل ملكة لتحقيق طموحاته ، 
وها نحن اليوم نح�سد ثمار بذله وعطائه 
 ، باملنجزات  حافاًل  ر�سيده  غدا  اأن  بعد 
فهو يتابع م�سرية والده املغفور له ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
اأنه  �سموه  ويكفي   ، وا�سعة  رحمة  ورحمه 
وجه  اأك��م��ل  على  امل�سلحة  ال��ق��وات  بنى 
وعزز روح املواطنة والنتماء و�سجع اأبناء 
الإمارات على العمل والعطاء ويكفيه اأي�سا 
ون�سرته  الإم����ارات  مل�ستقبل  تخطيطه 

ال�ستثنائية  الإن�سانية  ومبادراته  للحق 
وحر�سه على التنمية امل�ستدامة.

���س��ك��رًا اأخ���ي حم��م��د ب��ن زاي���د على 
�سنيعك الذي �سجله التاريخ بحروف من 
و�ستبقى  �ستفعله  وما  فعلته  ما  وعلى  نور 

نربا�ساً لأبناء الإمارات . 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل رئي�س اللجنة العليا ل�شت�شافة اأبوظبي الأوملبياد اخلا�س

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 

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

اأن القيادة احلكيمة برئا�سة  راأ�س اخليمة 

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

تويل  اهلل“  ”حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

الهمم“  ”اأ�سحاب  بدعم  خا�سة  عناية 

وب�سكل  املجتمع  يف  ودجم��ه��م  ومتكينهم 

خ��ا���س ال��ري��ا���س��ات اخل��ا���س��ة ب��ه��م حيث 

تبواأت الدولة مكانة مرموقة على امل�ستوى 

العاملي يف ريا�سة اأ�سحاب الهمم.

�ساحب  ا�ستقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر �سموه 

حممد  �سعادة  حممد  بن  �سقر  مدينة  يف 

العليا  اللجنة  رئي�س  اجلنيبي  ع��ب��داهلل 

اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  اأب��وظ��ب��ي  ل�ست�سافة 

العليا.  اللجنة  اأع�ساء  يرافقه   2019
راأ���س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ورح���ب 

العليا  اللجنة  واأع�����س��اء  برئي�س  اخليمة 

موجهًا �سموه اجلهات ذات الخت�سا�س يف 

الإمارة بتقدمي كل التعاون يف �سبيل جناح 

ال��ذي  الكبري  العاملي  الريا�سي  احل��دث 

 2019 اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيفه  �سوف 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  مدينة  ك��اأول 

و�سمال اأفريقيا. 

راأ���س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  واط��ل��ع 

الربامج  اأب��رز  على  اللقاء  خ��الل  اخليمة 

التاريخي  للحدث  الأ���س��ا���س��ي��ة  وامل��الم��ح 

..مثمنًا �سموه جهود اللجنة العليا لإجناح 

ال��ع��امل  ث��ق��ة  يعك�س  ال����ذي  احل����دث  ه���ذا 

ب��اإم��ك��ان��ي��ات دول���ة الإم�����ارات وك��وادره��ا 

ال��وط��ن��ي��ة يف ت��ن��ظ��ي��م اأك����رب امل��ن��اف�����س��ات 

والأح������داث ال��ري��ا���س��ي��ة واإب������راز ال��وج��ه 

احل�����س��اري ل��الإم��ارات ال��ت��ي ب��ات��ت حمط 

الدعم  اإىل  �سموه  ..م�سريًا  العامل  اأنظار 

ال�سمو  �ساحب  يقدمه  ال���ذي  املتوا�سل 

ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  امل�سلحة 

والهتمام ب�سوؤونهم وت�سجيعهم واإدماجهم 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل مدراء الدوائر املحلية بالإمارة

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر 
الإم���ارات  دول���ة  اأن  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 
بروؤية وقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
” حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  بن زايد 
التنمية  من  جديدة  مرحلة  ت�سهد   ” اهلل 
حتى  احلكومي  امل�ستوى  على  والتطوير 
من  العديد  يف  رائ���دة  دول��ة  دولتنا  غ��دت 
القطاعات التنموية تتبواأ من خاللها مكانة 

ح�سارية رفيعة على امل�ستوى الدويل. 
�ساحب  ا�ستقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
يف  �سموه  ق�سر  يف  اخليمة  راأ����س  حاكم 
ال��دوائ��ر  م���دراء  حممد  ب��ن  �سقر  مدينة 

املحلية بالإمارة. 

راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأع���رب 
احلديث  اأط���راف  جتاذبه  خ��الل  اخليمة 
م��ع امل���دراء ع��ن ارت��ي��اح��ه لأداء ال��دوائ��ر 
اأم��ل��ه يف  م��ع��ربًا ع��ن  ب��الإم��ارة  احلكومية 
وحقبة  خ��ري  ع���ام   2018 ع���ام  ي��ك��ون  اأن 
جديدة من العطاء والتنمية وبذل اجلهود 
الدولة  يف  والتقدم  التطور  م�سرية  ودف��ع 
وجه  على  اخليمة  راأ����س  ويف  ع��ام  ب��وج��ه 

اخل�سو�س.
راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وط��ال��ب 
كافة  ب��ذل  اإىل  ال��دوائ��ر  م���دراء  اخليمة 
اجلهود لتحقيق روؤية الإمارة موجهاً �سموه 
الروتني  عن  البتعاد  ب�سرورة  امل�سوؤولني 
و  املجتمع  اأف��راد  وخدمة  الأعمال  اأداء  يف 
اأمام  الإج��راءات احلكومية  ت�سريع  اأهمية 

يف  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  املتعاملني 
جمال العمل احلكومي.

راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��ط��رق 
مب�ستوى  الرت��ق��اء  ”اأهمية  اإىل  اخليمة 
التن�سيق  وتعزيز  للدوائر  احلكومي  الأداء 
م��ع امل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات الحت��ادي��ة يف 
اآلية  خالل  من  بينهما  والتوا�سل  الإم��ارة 
موحدة لعمل م�سرتك بروح الفريق الواحد 
 .. اخليمة  راأ���س  ب��اإم��ارة  للنهو�س  و�سوًل 
م�سددًا �سموه على �سرورة تبني الكفاءات 
وت�سجيع  املواهب  ورعاية  املبدعة  الوطنية 
الإبداع ف�ساًل عن اإعداد وتنمية القيادات 
املواطن  ال�سباب  لتاأهيل  العليا  الإدارة  يف 
يف  القيادية  الأدوار  ل�ستالم  وجتهيزهم 

املوؤ�س�سات املحلية.

يف امل��ج��ت��م��ع وت��ذل��ي��ل ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات 
من  ومتكينهم  اأم��ام��ه��م  م��ن  وال�����س��ع��اب 
حت��ق��ي��ق الإجن��������ازات وال���ب���ط���ولت على 

امل�ستويني الإقليمي والدويل.
اأبناء  بقدرة  ثقته  عن  �سموه  واأع��رب 

الإمارات على و�سع مل�سات اإ�سافية ومهمة 
�سموه  متمنيًا  الأل��ع��اب  ه��ذه  م�سرية  يف 
وللجميع  العليا  اللجنة  واأع�ساء  لرئي�س 
الريا�سة  والنجاح يف خدمة هذه  التوفيق 

املهمة على امل�ستوى العاملي.

حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 
لنادي  الأعلى  الرئي�س  القا�سمي  بن �سقر 
و�سعادة  الثقايف  الريا�سي  اخليمة  راأ���س 
را�سد �سويدان اخلاطري مدير عام دائرة 
الت�سريفات وال�سيافة وعدد من امل�سوؤولني.
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حاكم راأ�س اخليمة 
ي�شدر قراراً باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة 

نادي »اجلزيرة احلمراء«

ويل عهد راأ�س اخليمة: حممد بن زايد قائد ا�شتثنائي و�شاحب روؤية حكيمة وثاقبة

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة القرار رقم ” 1 ” ل�سنة 2018 

الثقايف  احلمراء  اجلزيرة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  ب��اإع��ادة 

ثالث  وملدة  الزعابي  حميدان  حممد  �سعادة  برئا�سة  الريا�سي 

�سنوات.

�سالح  عبيد  من  كالً  الإدارة  جمل�س  ي�سم  القرار  ومبوجب 

الزعابي وخمي�س جا�سم الزعابي و�سيف حمدان العلكيم الزعابي 

وعمر حميدان حممد الزعابي ورا�سد �سيف العابر الزعابي ووليد 

حممد عبدالكرمي واإبراهيم عبداللطيف الزعابي وحمد اإ�سماعيل 

الأحمد ورحمه حممد ال�سام�سي وعائ�سة �سامل الزعابي.

ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد 
عهد راأ�س اخليمة مببادرة ”�سكرًا حممد بن زايد“ التي اأطلقها 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ”رعاه اهلل“ ودعا فيها 
�سموه اأبناء وبنات الإمارات واملقيمني على اأر�سها لتقدمي ال�سكر 
والعرفان والولء ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
قائد  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإن  �سموه  وق��ال 
و�سعادة  ورفاهية  راحة  على  ي�سهر  متميزة  و�سخ�سية  ا�ستثنائي 
والبناء  اخلري  م�سرية  موا�سلة  ل�سمان  وقته  كل  ويكر�س  �سعبه 
والتنمية وتر�سيخ اأ�س�س التالحم الوطني وخدمة الأمتني العربية 

والإ�سالمية والإن�سانية جمعاء.
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  ال�سمو  �ساحب  اإن  �سموه  واأ���س��اف 
واكت�سبها  القيادة  �سفات  ورث  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  الوطن  موؤ�س�س  العظيمة  ال�سخ�سية  من 
بن �سلطان اآل نهيان ”طيب اهلل ثراه“ ..فهو القائد الذي ي�سنع 

م�ستقبل الوطن بروؤية طموحة وحزم وعزم �سادق ل يلني.
يحظى  اأن  اأب���دًا  امل�ستغرب  من  لي�س  اأن��ه  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
املكانة  بهذه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املرموقة من احلب والتقدير يف قلوب اأبناء �سعبه باعتباره قائدًا 
ملهمًا لل�سباب، من خالل ا�ست�سرافه امل�ستقبل بالأمن وال�ستقرار 

والعزم واحلزم �سد كل مطامع غا�سمة للوطن فهو قدوة لل�سباب، 
و�سخ�سية اأثارت الكثري من الإعجاب، وحظيت ب�سيٍل من امل�ساعر 

الفّيا�سة وبف�سل قيادته الإمارات ت�سري من مناء اإىل مناء.
وقال �سموه ”ال�سكر والتقدير للذي �سخر حياته خلدمة وطنه 

و�سعبه، �سكراً حممد بن زايد .. لأنك علمتنا الكثري“.
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حممد بن �شعود ي�شتقبل جمل�س راأ�س اخليمة لل�شباب يف دورته الثانية

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر 
ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  اأن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل“  حفظه   ” الدولة 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
ال����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
”رعاه اهلل“ و�ساحب ال�سمو  حاكم دبي 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
هامًا  وطنيًا  دورًا  ال�سباب  اأولت  امل�سلحة 
اإميانًا  ال�ساملة  التنمية  يف تعزيز م�سرية 
الوطنية  ال��ك��ف��اءة  دع���م  ب��اأه��م��ي��ة  منها 
ر�سم  يف  امل�ساركة  من  ومتكينها  ال�سابة 
اخلطط امل�ستقبلية للوطن مبا ي�ساهم يف 

تعزيز املكانة للدولة يف �ستى املجالت.
وقال �سموه خالل ا�ستقباله بالديوان 
لل�سباب  اخليمة  راأ���س  جمل�س  الأم���ريي 
دورًا  لل�سباب  اإن   - الثانية  دورت���ه  يف 
لدولة  الوطنية  الأجندة  يف  ا�سرتاتيجيًا 
اجليل  ه��ذا  ميتلكه  ما  بف�سل  الإم���ارات 

امل��م��ي��ز م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن م��ن ط��اق��ات 
على  قائمة  اإنتاجية  وق���درات  اإيجابية 
الإبداع والبتكار يف بناء م�ستقبل الوطن 
مواجهة  يف  احلقيقي  ال�ستثمار  فهم 
امل�����س��ت��ق��ب��ل واحل����ف����اظ على  حت���دي���ات 

مكت�سبات الوطن.
راأ���س اخليمة  �سمو ويل عهد  وب��ارك 
اخليمة  راأ���س  ملجل�س  اجلديد  الت�سكيل 
لهم  ومت��ن��ى  الثانية  دورت���ه  يف  لل�سباب 

التوفيق والنجاح. 
والتقدير  ال�سكر  ���س��م��وه  وج���ه  ك��م��ا 
للمجل�س ال�سابق على اجلهود التي بذلوها 
الوطنية  امل�سرية  تعزيز  يف  امل�ساركة  يف 

وحتقيق الأجندة الوطنية لل�سباب.. 
املجل�س  م��وا���س��ل��ة  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دًا 
اجل��دي��د م��ن حيث ت��وق��ف اإخ��وان��ه��م يف 
بوترية  العمل  ليتوا�سل  ال�سابق  املجل�س 
يف  ت�ساهم  متكاملة  وب�سورة  مت�ساعدة 

حتقيق الأهداف املن�سودة.
املجل�س  اأع�ساء  اأع��رب  جانبهم  من 
الغالية  للثقة  وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأولها  التي 

بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 

ال�سيخ حممد  و�سمو  اخليمة  راأ�س  حاكم 

عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن 

راأ�س اخليمة للمجل�س اجلديد .. موؤكدين 

لتحقيق  وتفان  بجد  العمل  على  عزمهم 

اأهداف املجل�س يف تعزيز العمل ال�سبابي 

يف الإم���ارة م��ن خ��الل ترجمة الأج��ن��دة 

الوطنية لل�سباب اإىل مبادرات على اأر�س 

الدولية  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  ال��واق��ع 

وال��ت��وا���س��ل م��ع ال�����س��ب��اب ل��ل��ت��ع��رف اإىل 

طموحاتهم والتحديات التي قد تواجههم 

لتحقيق طموحاتهم واحتياجاتهم.

ويتكون جمل�س راأ�س اخليمة لل�سباب 

را���س��د علي  اآم��ن��ة  م��ن  الثانية  دورت���ه  يف 

و�سهيلة  املحرزي  حميد  ونا�سر  ال�سحي 

واآ�سيا  علي  اآل  ع��ب��داهلل  واأح��م��د  ال���وايل 

عبدالرحمن  وعائ�سة  ال�سحي  حممد 

النعيمي ومنار �سعيد املزروعي.
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شتقبل جمل�س اإدارة نادي التعاون

خالد بن �شعود القا�شمي يد�شن اأول فنادق ”بيوت العطالت“ يف راأ�س اخليمة

�سمو  ا�ستقبل 
بن  حممد  ال�سيخ 
�سقر  ب��ن  ���س��ع��ود 
ويل  ال��ق��ا���س��م��ي 
عهد راأ�س اÿيمة 

بالديوان الأمريي 
رئ��ي�����س واأع�����س��اء 
اإدارة  جم���ل�������س 
ن������ادي ال���ت���ع���اون 
الدراجات  وفريق 
عدد  على  احلائز 

من البطولت. 
�سمو  واأ����س���اد 
راأ�����س  ع��ه��د  ويل 
اخل��ي��م��ة ب��اأب��ط��ال 
من  ال�����دراج�����ات 

نادي التعاون وبالإجنازات التي حققوها 
واملثابرة  اجلهد  موا�سلة  اإىل  داعيًا   ..
املحافل  يف  الإم�����ارات  دول���ة  علم  ل��رف��ع 
بالأخالق  والتحلي  والإقليمية  اخلليجية 
احلميدة والعمل على الرتقاء مب�ستواهم 

الفني من خالل التدريبات اجلادة. 
حماد  ح�سن  ع��ب��داهلل  �سعادة  وثمن 
ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�سحي 
�ساحب  يوليها  ال��ت��ي  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
�سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو 
القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة للريا�سة 
والريا�سيني يف الإمارة والتي �ساهمت يف 
حتقيق هذا الإجناز لفريق الدراجات يف 

نادي التعاون.
وكان فريق الدراجات بنادي التعاون 
الذهبية  امليداليات  من  العديد  نال  قد 
والف�سية والربونزية يف البطولة العربية 
الثامنة للم�سمار التي اأقيمت يف ال�سارقة 
ال��الع��ب  ح��ق��ق  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي  دي�سمرب 

الذهبية  امليدالية  املن�سوري  ع��ب��داهلل 
ح�سن  الالعب  ح�سل  بينما  والربونزية 
ذهبية  ميدالية  على  ال�سحي  ع��ب��داهلل 
امليدالية  حقق  كما  ف�سيتني  وميداليتني 
التي  لل�سباب  اآ�سيا  كاأ�س  يف  الربونزية 

اأقيمت يف الهند 2017.
حممد  �سيف  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
ال�سابق  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سالح  بن 
ل��ل��ن��ادي وع����دد م��ن الأع�����س��اء وحممد 
برهان عرجه مدرب فريق الدراجات يف 

النادي.

 افتتح ال�سيخ خالد بن �سعود بن �سقر 

القا�سمي، رئي�س �سركة جزيرة »املرجان« 

ال�سياحية  براأ�س اخليمة، رئي�س جمل�س 

اإدارة �سركة �سرياميك راأ�س اخليمة، اأول 

العطالت“  ”بيوت  فئة  من  فاخر  فندق 

الإم��ارة، مبنطقة اجلزيرة احلمراء،  يف 

د�سنته  الذي  العقاري،  امل�سروع  اإطار  يف 

�سركة » كي « يف راأ�س اخليمة.

وتدير الفندق وت�سغله �سركة ”جنة“ 

ا�سم  حتت  واملنتجعات،  الفنادق  لإدارة 

راأ�س اخليمة“. فيالت  بالي�س  ”جنة 
حممد  ال�سيخ  الفتتاح،  حفل  ح�سر 

الع�سو  القا�سمي،  عبداهلل  بن  حميد  بن 

اخليمة  راأ�����س  م��ن��اط��ق  بهيئة  امل��ن��ت��دب 

ح�سن  وامل�ست�سار  ”راكز“  القت�سادية 

راأ�س  لإمارة  العام  النائب  �سعيد حميمد 

�سكر  بن  حممد  منذر  و�سعادة  اخليمة 

راأ���س  بلدية  دائ��رة  ع��ام  مدير  الزعابي 

اخليمة، وهيثم مطر، الرئي�س التنفيذي 

ال�سياحة،  لتنمية  اخليمة  راأ����س  لهيئة 

اأحمد حممد احلمادي، مدير  واملهند�س 
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ع���ام دائ����رة اخل��دم��ات 
الأعمال  ورجال  العامة، 
عني  حمر  را�سد  �سيف 
وحم��م��د ع��ب��د ال��ك��رمي، 
امل�سوؤولني  م��ن  وح�سد 
ورج��ال  وال�سخ�سيات 
وامل�ستثمرين  الأع��م��ال 
وامل���ه���ت���م���ني ب��ال��ق��ط��اع 
يف  والفندقي  ال�سياحي 

الإمارات.
عبداهلل  خالد  واأكد 
ع��ب��داهلل،  اآل  ي��و���س��ف 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة،  ”كي“ 
اخليمة،  راأ���س  ومقرها 

روؤي���ة  متتلك  ال�����س��رك��ة  اأن 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة وط���ن���ي���ة يف 
م���������س����روع����ه����ا اجل����دي����د 
وم�ساريعها الأخرى يف راأ�س 
تطوير  اإىل  تهدف  اخليمة، 
القطاع الفندقي وال�سياحي 
واإ����س���اف���ة  الإم�����������ارة،  يف 

فيها،  نوعية  �سياحية  فندقية  منتجات 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  لروؤية  ترجمة 
ع�سو  القا�سمي،  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ 
اخليمة،  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�س 
احلديث،  العقاري  امل�سروع  اأن  مو�سحًا 
وفق  موؤخرًا  اأجنز  الفندق،  ي�سغله  الذي 
موا�سفات عاملية، واأبرمت �سركة ”كي“ 
”جنة“ لإدارة  مع  اأع��وام   5 ميتد  عقدًا 
الفندق وت�سغيله �سمن امل�سروع العقاري.

ال�سركة  اإن  ع��ب��داهلل  خ��ال��د  وق����ال 
امل�سروع،  يف  درهم  مليون   40 ا�ستثمرت 
الذي �سممته �سركة اأمريكية متخ�س�سة، 
م�ساحته  وتبلغ  كاليفورنيا،  يف  مقرها 
الإجمالية 60 األف قدم مربعة، وم�ساحة 

البناء ”اأفقيا“ 70 األف قدم مربعة.

ال�سركة  ب��اأن  عبداهلل  اآل  خالد  ون��وه 

توجه  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  تعمل  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

قطاعها  احتياجات  لتلبية  اخليمة  راأ���س 

غرفة  اآلف   10 ب  امل��ق��درة  ال�سياحي، 

فندقية، يتوفر منها حاليًا 5 اآلف غرفة، 

العجز  ل�سد  اإنف�ست“  ”كي  ت�سعى  اإذ 

�سياحية  فندقية  مب�ساريع  الطلب  وتلبية 

ال�سركة  اأن  اإىل  لفتًا  وفاخرة،  متميزة 

لهذا  الفندقي  الرتخي�س  ا�ستحدثت 

الإم��ارة،  يف  الفنادق  من  اجلديد  النوع 

الإماراتية  ال�سركة  ”جنة“،  وا�ستقطبت 

واملنتجعات،  الفنادق  اإدارة  يف  املتميزة 

راأ�س  ال�سياحي يف  القطاع  لال�ستثمار يف 

اÿيمة.

دروي�س،  عماد  نعمة  قال  جانبه  من 

”جنة“  ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

متعط�س  اخليمة  راأ����س  �سوق  اإن 
الفندقية  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  ج����دًا 
ملحة  وب��ح��اج��ة  وال�����س��ي��اح��ي��ة، 
ل��ل��خ��دم��ات امل��ك��م��ل��ة ل��ل��خ��دم��ات 
ال�سياحي،  وال��ق��ط��اع  الفندقية 
يف  وقيمتها  ال��ب��ال��غ��ة  لأه��م��ي��ت��ه��ا 
خدمة ال�سياح وجذبهم، كاملطاعم 
املتنوعة  ال�سياحية  والن�ساطات 
والبحرية  اجلبلية  املختلفة،  البيئات  يف 
امل�ستثمرين  داع���ي���ًا  وال�����س��ح��راوي��ة، 
وال�سركات املتخ�س�سة اإىل ال�ستثمار يف 
راأ�س اخليمة، التي متتلك �سوقاً جاذبة، 
يف ظل ما حتظى به من بيئات متنوعة، 
و�سفها  و����س���ح���راء،  وب��ح��ر  ج��ب��ل  م���ن 

بالرثوة، التي ل تن�سب.
من جانبه، اأ�سار هيثم مطر، الرئي�س 
لتنمية  اخليمة  راأ����س  لهيئة  التنفيذي 
فيالت  بالي�س  ”جنة  اأن  اإىل  ال�سياحة، 
ن��وع��ه يف  م��ن  ال��ف��ري��د  راأ����س اخليمة“، 
الإمارة، بتقدميه هذا النوع من املنتجات 
ال�سابع  الفندق  اإجماًل  ي�سكل  الفندقية، 
والأرب���ع���ني يف راأ����س اخل��ي��م��ة، وت���رتاوح 
معظمها بني فئتي الأربع واخلم�س جنوم.
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فريق ال�شعادة يح�شر ندوة 
بعنوان تاأمالت يف ال�شعادة والإيجابية باإمارة دبي

الدولة  وزي��رة  الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  اأك��دت 
لل�سعادة وجودة احلياة اأن ال�سعادة والإيجابية يف فكر �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ”رعاه اهلل“، متثل منهجًا 
يف  ”تاأمالت  كتاب  واأن  حياة  واأ�سلوب  عمل  ومن��وذج  قياديًا 
ي�سكل  ما  ل�سموه  الروؤية  هذه  يعك�س  والإيجابية“  ال�سعادة 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  جلميع  وتوجيهًا  عمليًا  دلياًل 
املجتمعية لإر�ساء اأ�س�س ال�سعادة والإيجابية وجودة احلياة يف 

العمل احلكومي واملجتمعي.
لل�سعادة  الوطني  الربنامج  اإط��الق  مبنا�سبة  ذلك  جاء 
والإيجابية �سل�سلة ندوات ”تاأمالت يف ال�سعادة والإيجابية“ 
والإيجابية“  ال�سعادة  يف  ”تاأمالت  كتاب  من  امل�ستوحاة 
والهادفة  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ل�ساحب 
العمل  بيئة  يف  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�سعادة  ثقافة  وتعزيز  لن�سر 

الواردة  العمل  الأفكار ومنهجيات  احلكومي من خالل �سرح 
يف كتاب �سموه.

العام  مدار  على  �ستقام  التي  الندوات  وت�ستهدف 
يف عدد من اإمارات الدولة موظفي اجلهات الحتادية 
واأ���س��ح��اب  ب��ارزي��ن  متحدثني  وت�ست�سيف  واملحلية 
وجتاربهم  خرباتهم  خال�سة  ليقدموا  ملهمة  ق�س�س 
والإيجابية“  ال�سعادة  يف  ”تاأمالت  كتاب  �سوء  يف 
مكتوم يف  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب 
العمل احلكومي  والإيجابية يف  ال�سعادة  تر�سيخ  جمال 

واملجتمع.
وق��ال��ت م��ع��ايل ع��ه��ود ال��روم��ي: نتعلم ك��ل ي��وم يف 
مدر�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
كيف نكون اأفرادًا اإيجابيني �سعداء وموظفني متميزين 
قادرين على خدمة جمتمعنا وحتقيق الإجنازات رغم 
التحديات واأن هذه الندوات تركز على حماور اأ�سا�سية 
تهدف اإىل نقل بيئة العمل احلكومي يف دولة الإمارات 
على  الأ�سعد  دولتنا  لتكون  اأرح��ب  جديدة  اآف��اق  اإىل 
م�ستوى العامل ما يعزز م�ساعيها لتكون منوذجا يحتذى 
وم�سدر اإلهام للعامل يف حتويل ال�سعادة والإيجابية اإىل 

ثقافة واأ�سلوب حياة.
بلدية  بدائرة  ال�سعادة  فريق  ممثلو  الندوة  ح�سر 
راأ�س اخليمة بكليات التقنية العليا لالأولد باإمارة دبي .
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مدير بلدية راأ�س اخليمة ي�شيد بتطورقطاع الإعالم يف الإمارة
اأ����س���اد ���س��ع��ادة 
م���ن���ذر حم��م��د بن 
����س���ك���ر ال���زع���اب���ي 
م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
راأ�س اخليمة  بلدية 
ب��ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ري 
قطاع  ي�سهده  الذي 
الإعالم يف الإمارة 
بتوجيهات واهتمام 
����س���اح���ب ال�����س��م��و 
ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود بن 
���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي 
ع�������س���و امل��ج��ل�����س 
راأ�س  حاكم  الأعلى 
اخل��ي��م��ة وم��ت��اب��ع��ة 
حممد  ال�سيخ  �سمو 
بن �سعود بن �سقر 
القا�سمي ويل عهد 

راأ�س اخليمة ملواكبة التطور ال�سياحي والعمراين. 
جاء ذلك خالل زيارته ملبنى هيئة اإذاعة راأ�س اخليمة اجلديد 
كان  حيث  اخليمة  براأ�س  احلمرا  مبنطقة  الإعالمية  املدينة  يف 

اإذاعة راأ�س  يف ا�ستقباله حممد غامن م�سطفى مدير عام هيئة 
البث  يف  امل�ستخدمة  التقنيات  اأح��دث  على  اأطلعه  الذي  اخليمة 
الفرتة  خالل  الرقمي  للبث  للتحول  الإذاع��ة  وا�ستعداد  الإذاع��ي 

القادمة.

” Êدائرة بلدية راأ�س اخليمة تطلق نظام العنونة اجلغرافية اجلديد ” مكا

دائرة  اأعلنت 
ب����ل����دي����ة راأ��������س 
بدء  ع��ن  اخليمة 
الأوىل  امل��رح��ل��ة 
م�������ن م���������س����روع 
ح��ي��ث   ، م���ك���اين 
د���س��ن امل��ه��ن��د���س 
�سمحان  عبداهلل 
ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر 
التنفيذي  القطاع 
الفنية  ل��ل�����س��وؤون 
يف  الأوىل  اللوحة 
م��ق��ر ال���دائ���رة .  
 20 ترقيم  و�سيتم 
األ�����ف ع���ن���وان يف 
ابتداًء   ، الإم���ارة 
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الرتكيب   ي�ستمر  و�سوف   ، ال�سهر  هذا  من 

ملدة 4 اأ�سهر و�سي�سمل ما يقرب 16 منطقة.

امل�سروع  ه��ذا  اإجن���اح  يف  �ساهم  حيث 

التعاون امل�سرتك الذي مت حول تطبيق هذا 

بلدية  م��ع  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  يف  النظام 
و�سول  �سهولة  مميزاته  اأه��م  وم��ن   ، دب��ي 
اإىل  )مكاين(   الذكي  التطبيق  م�ستخدمي 
واملن�ساآت  وامل��ن��ازل  امل��ب��اين  م��ن  وجهاتهم 

الواقعة يف الإمارة.

ويذكر اأن التطبيق الذكي )مكاين( هو 

لإم��ارة  اجلديد  اجلغرافية  العنونة  نظام 

 10 من  مكاين  رق��م  ويتكون  اخليمة  راأ���س 
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خ��ان��ات  ك��ل رق��م )م��ك��اين( يحدد  
املبنى يف  مل��دخ��ل  امل��وق��ع اجل��غ��رايف 

اإمارة راأ�س اÿيمة . 

ن���ظ���ام ال���ع���ن���ون���ة اجل��غ��راف��ي��ة 
العنونة  لنظام  يعد مكماًل  )مكاين( 
بدياًل  يعترب  ول  للمباين  التقليدي 
اإط��الق  م��ن  الرئي�سي  وال�سبب  ل��ه 
ت�����س��ه��ي��ل عملية  ه���و  ال��ن��ظ��ام  ه����ذا 
اإليها من  وال��و���س��ول  امل��واق��ع  اإي��ج��اد 
اأجهزة  طريق  عن  اإم��ا  اجلميع  قبل 
ط��ري��ق  ع���ن  اأو  ال��ذك��ي��ة  ال���ه���وات���ف 

الأجهزة املالحية. 
لكل  حاليًا  مكاين  تطبيق  يتوفر 
فون  والآي  الأن���دروي���د  اأن��ظ��م��ة  م��ن 
خالل  من  ا�ستخدامه  ميكن  وكذلك 

مت�سفح اأجهزة احلا�سوب. 
اأن هذا  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ي��ع��ر���س ح����دود امل��ب��اين 
كنقاط  حم����دده  امل��ب��اين  وم���داخ���ل 
يتم  حيث  التفاعلية،  اخلريطة  على 
احت�ساب وعر�س امل�سار بني موقعني 
اأو اأكرث على اخلريطة و�سرح خطوات 
وتتوفر  امل�ستهدف،  للموقع  الو�سول 
الهواتف  يف  ال�سوتية  املالحة  ميزة 
امل�ستخدم  لإر�ساد  والأجهزة  الذكية 
للم�سار من املوقع احلايل اإىل املوقع 
حتويل  اإمكانية  وتتوفر  امل�ستهدف، 
نظام  اأي  اإىل  الإح���داث���ي���ات  قيمة 
العاملية(  اأو  )املحلية  اآخ��ر  اإحداثي 
مالحي  ج��ه��از  اأي  يف  ل�ستخدامه 
للم�ستخدمني  ومي��ك��ن  ال���ع���امل،  يف 
م�����س��ارك��ة اإح���داث���ي���ات امل���واق���ع مع 
الآخ���ري���ن م��ن خ���الل ع���دة ق��ن��وات 
للم�ستخدمني  ومي��ك��ن  ل��ل��ت��وا���س��ل، 
التفاعلية  اخلريطة  عر�س  اختيار 
كخريطة تخطيطية اأو ل�سور الأقمار 
العنوان  اإ�سافة  وميكن  ال�سناعية، 
اجلغرايف )رقم مكاين( اأي �سخ�س 
للهواتف  العناوين  �سجل  يف  م��دون 

املعروفة  واملواقع  املرافق  وحتديد  الذكية، 
املجاورة له مت�سمنًا املحالت.

بلدية  من  حر�سًا  امل�سروع  هذا  وياأتي 

اخلدمات  اأف�سل  تطبيق  على  اخليمة  راأ�س 
وا�ستحداث التطبيقات ذات اجلودة العالية 
التي من �ساأنها مواكبة التطورات احلا�سلة 

يف الإمارة من خالل اعتماد اأحدث الأنظمة 
 « ال��ذك��ي  العنونة  م�سروع  ومنها  املقدمة 

مكاين «.
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اإطالق املرحلة الأوىل لنظام الربط الإلكرتوين 
اخليمة راأ�س  بلدية  املوحدة“ بدائرة  ”النافذة 

ا�سرتاتيجية  م��ع  مت��ا���س��ي��ًا 
اإمارة راأ�س اخليمة  ومن منطلق 
مع  املتعاملني  ع��ل��ى   الت�سهيل 
البلدية اأطلقت دائرة بلدية راأ�س 
للربط  الأوىل  املرحلة  اخليمة 
املوحدة“  ”النافذة  الإلكرتوين 
الرتاخي�س  ق�سم  املباين  باإدارة 

للمكاتب ال�ست�سارية بالإمارة
حيث نظم ق�سم الرتاخي�س 
ور����س���ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ب���ال���دائ���رة ، 
ق�سم  مدير  الور�سة  يف  حا�سر 
ال��رتاخ��ي�����س ب��ال��وك��ال��ة ب����اإدارة 
نظمي  حممد  املهند�س  املباين 
جمموعة  ور���س��ة  ح�سر  حيث   ،
ك���ب���رية م���ن مم��ث��ل��ي امل��ك��ات��ب 
 ، اخليمة  ب��راأ���س  ال�ست�سارية 
و���س��رح امل��ه��ن��د���س ن��ظ��م��ي  اآل��ي��ة 

ال��ت��ق��دمي ل��ن��ظ��ام ال��رتاخ��ي�����س اجل��دي��د 
املختلفة  املعطيات  م��ع  التعامل  وكيفية 
الالزمة للتقدمي ، كما اأجاب عن الأ�سئلة 
ممثلي  قبل  من  املختلفة  وال�ستف�سارات 
املكاتب ال�ست�سارية عن النظام اجلديد .

ومن اجلدير ذكره اأن هذا النظام مت 
لت�سهيل  الدائرة  قبل  من  موؤخرًا  اإطالقه 
اإلكرتونيًا  متابعتها  واإمكانية  املعامالت 
الإجن��از  و�سرعة   ، اجلهد  لتوفري  وذل��ك 

ل��ل��م��ع��ام��الت مب���ا ي��ف��ي��د امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
ه��ذا  اأه��داف  ومن  والدقة  ال�سرعة  حيث 

امل�سروع:
جميع  لتقدمي  واح���دة  من�سة  اإن�ساء 
خ��ط��وات  وتقليل   ، ال��رخ�����س��ة  متطلبات 
 ، ال��ب��ن��اء  ت��راخ��ي�����س  عملية  واإج������راءات 
وتوفري الوقت واجلهد بالإ�سافة اإىل تقليل 
العتماد على العمل الورقي يف املعامالت 
احل��ك��وم��ي��ة ، وجت��م��ي��ع ك��اف��ة اخل��دم��ات 
الر�سمي  احلكومة  موقع  يف  املعلوماتية 

القطاعات  ب��ني  ال��ت��ع��ام��الت  وت�سهيل   ،
من  ال��ذي  الأع��م��ال  وقطاعات  احلكومية 

�ساأنه زيادة ن�سبة ر�سا املتعاملني.
 ومن التح�سينات املطبقة اإلكرتونيًا :

الربط مع ات�سالت لعتماد خمططات 
الإن�سائية  ، وتدقيق املخططات  اخلدمات 
واملعمارية وات�سالت ب�سكل متوازي ، كما 
يجري حاليًا العمل على الربط مع هيئات 
اأخرى كال�سرف ال�سحي والدفاع املدين 

والهيئة الحتادية للكهرباء واملاء .

IƒYO  ا � � وا ا ا شا ة  ي ا ا لة بلدية  رير   ة ال ي      تر 

ش�ا  لة  ا ا   لن�شر ية  ا وا لية  ا ية  � ا ر  والدوا ة  ي ا ا  بلدية  ر  ا

تية  ش ال�شرو ا ا  �ا قيقا ا  شا ا  ا قا ا  ا  ا
رى ب اأ شر  اأي  شب  ا و ي شا  ا ال  - اأ ي ا

ا ا ش ا وا ا ا و اأه ا    ي ا ج ش ا  ا ا  اأ 
ش ا ا م   ش ه ا ر ا  اأ  ا ا

 magazine@mun.rak.ae  ش ا ال ا ال  ا ا ش ا   اأ ير
شرو ش ا  ا ا ا  ر  ا ر  ا   ب اأو 
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FME بلدية راأ�س اخليمة تقيم ور�شة لنظام
����س���ع���ي���ًا لك���ت�������س���اب 
املهارات  وتطوير  املعرفة 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب���اخل���ربات 
العلمية واملهارات الالزمة 
  FME للعمل ، ولأن نظام
ي��ع��ت��رب ع���ام���اًل ه���ام���ًا يف 
ال��ت��دوي��ر  عملية  اإجن����اح 
اأفكار  وتطوير  الوظيفي 
اإب���داع���ي���ة ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
ال�سرتاتيجية  الأه���داف 

للدائرة .
بلدية  دائ�����رة  دع���ت   
راأ������س اخل��ي��م��ة – م��رك��ز 
نظم املعلومات اجلغرافية 

 FME ب��ن��ظ��ام  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ور����س���ة  اإىل   -
البيانات  قواعد  لخ�سائيي   DESTOP
املوظفني  من  وعدد  والر�سامني  اجلغرافية 

يف ق�سم البيانات املكانية . 

�سامر  املهند�س  ال��ور���س��ة  يف  حا�سر 

التعرف  ال��ور���س��ة  ال��زي��ن، ومم��ا ج��اء يف 

و  واأ�سا�سياته    FME ن��ظ��ام  م��ب��داأ  اإىل 

فيه  اخلا�سه  املميزات  اأهم  على  الطالع 

  ، املكانية  البيانات  ت�سحيح  كيفية  مثل   ،

على  التدقيق  كيفية  املحا�سر  �سرح  كما 

حمتوى البيانات واإعادة هيكلتها  وحتويل 

جمموعات كبرية من البيانات .

مبادرة )�شبيتال( اخلري بدائرة بلدية راأ�س اخليمة

ق���ام���ت جل��ن��ة 
عام اخلري بدائرة 
بلدية راأ�س اخليمة 
���س��ع��ادة  م��رك��ز   (
امل����ت����ع����ام����ل����ني( 
ب��رئ��ا���س��ة ال�����س��ي��د 
جا�سم  حم��م��د   /
ب������و احل������م������ام ، 
�سناديق  ب��ت��وزي��ع 
الأولية  الإ�سعافات 
الإدارات  اإىل 
والأق�����������������س��������ام 

بالدائرة.
وت�����اأت�����ي ه���ذه 
املبادرة من �سمن 
م������ب������ادرات ع���ام 

وحتتوي  ه��ذا  ب��ال��دائ��رة.  املعتمدة  اخل��ري 
���س��ن��ادي��ق الإ����س���ع���اف���ات ع��ل��ى جم��م��وع��ة 

اأدوات  وجود  الأدوية، ويعترب  من  متنوعة 
اإليها  الإ�سعافات الأولية و �سهولة الو�سول 
�سروريًا  اأمرًا  البلدية  واإدارات  اأق�سام  يف 

لأن وجودها ي�ساعد يف ال�ستجابة الفعالة 
لالإ�سابات و الطوارئ، ولأخذ احليطة يف 

املعاجلات ال�سريعة والإ�سعافات الأولية .
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة توزع الوجبات الغذائية على العمال يف املواقع الإن�شائية

مواقف خا�شة بال�شيدات يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة

بروح التعاون والتاآلف قامت جلنة عام اخلري 
يف بلدية راأ�س اخليمة بتوزيع 150 وجبة غذائية يف 
املواقع الإن�سائية يف اإمارة راأ�س اخليمة ، وتهدف 
البت�سامة  وزرع  العمال  اإ�سعاد  اإىل  احلملة  هذه 
هذه  وتاأتي  التطوع،  ثقافة  ون�سر  وجوههم  على 
املبادرة من �سمن مبادرات عديدة التي اعتمدت 
يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة لن�سر ثقافة التطوع 
الإم��ارات يف  اأبناء  الإن�ساين بني  والعمل  اخلريي 

هذا الوطن الغايل .
يف  العمال  من  بفئة  املبادرة  هذه  واخت�ست 
املواقع الإن�سائية والبنائية، وذلك بتوفري وجبات 
والع�سائر  الفواكه  ت�سمل  الطعام  م��ن  خفيفة 

الباردة.
يالم�س  اخل��ريي  العمل  ه��ذا  مثل  اأن  يذكر 
القلوب، فكل من �سارك يف املبادرة ا�ست�سعر هذه 
التي  والإن�سانية،  الإميانية  وامل�ساعر  الأحا�سي�س 
و�سرية  احلنيف  ديننا  وتعاليم  ب�سرية  تذكرهم 

ر�سولنا الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.
نفذ املبادرة كل من املوظفني : رقية عبداهلل، 

فاطمة العو�سي، نورة العلي ، عبدالعزيز كرم ، حممد الهرنكي 
الذين خ�س�سوا بع�س الوقت للعمل التطوعي الذي يعك�س قيمًا 

الدائرة  موظفو  عك�س  وقد  اخلري  لفعل  بناءة  اإيجابية  ورواب��ط 
الذي  الإن�ساين  العمل  وروح  والفرح  ال�سعادة  م�ساعر  املتطوعون 

ي�سرع اأبواب املودة ودعوات التوفيق .

عن  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  ك�سفت 
عند  بال�سيدات  خا�سة  م��واق��ف   4 حتديد 
الواجهة الأمامية للدائرة وهي ملونة باللون 
باملوقف،  خا�سة  لوحة  اإىل  اإ�سافة  ال��وردي 
�سعادة  مركز  م��ب��ادرات  �سمن  م��ن  وذل��ك 

املتعاملني.
ومت ع��م��ل ه���ذه امل��واق��ف ح��ف��اظ��ًا على 
خ�سو�سية املراأة، وتخفيفًا من عناء البحث 
الدائرة  حر�س  من  وكجزء  امل��واق��ف،  عن 
على الرتقاء بخدماتها لت�سمل جميع �سرائح 

املجتمع، وتلبي احتياجات النمو ال�سكاين.
اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة  اأن  ي��ذك��ر 
حت��ر���س ع��ل��ى ت��وف��ري ال�����س��الم��ة والأم�����ان 
اأكد  فيما  الن�ساء،  فئة  من  للزوار  وال�سعادة 
اأعلى  توفري  على  املتعاملني  �سعادة  مركز 

اإىل  اإ���س��اف��ة  لل�سيدات  الأم����ان  م�ستويات 

املواقف  هذه  وجود  مع  بالراحة  الإح�سا�س 

ال�����س��ي��ارات  دخ���ول  ت�سهل  ال��ت��ي  املختلفة 

خا�سة  واآم���ن  ه��ادئ  ب�سكل  لها  وخروجها 

واأنه روعي اأن تكون مواقف ال�سيدات قريبة 

يجعل حركة  وامل��خ��ارج مم��ا  امل��داخ��ل  م��ن 

دخول وخروج �سيارات ال�سيدات �سهلة ودون 

عوائق.
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1/11/2017

1/12/2017

1/12/2017

1/12/2017

1/12/2017

1/12/2017

1/12/2017

1/12/2017

1/12/2017

1/12/2017

عائ�سة حممد �سعيد حلوكة

مرمي اأحمد حممد ال�سحي

مرمي �سامل را�سد اخلاطري

ماجدة حممد نا�سر علي احلب�سي

غامن ح�سن حممد التميمي

اإبراهيم علي مراد اإبراهيم

م�سلح �سليمان الغفري حممد

هند عبد اهلل حممد احلرمي

كلثم عبا�س حممد يو�سف

اأحمد علي حممد

قائمة برتقيات موظفي وموظفات  دائرة بلدية راأ�س اخليمة

 عن �شهري نوفمرب و دي�شمرب 2017
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م�سابقة
ال�سهر

ضمن الشروط التالية :
١. ترسل ا6جابات قبل تاريخ العشرين من كل شهر.

٢. الرجاء إرسال ا6جابه على البريد ا6لكتروني التالي :
magazine@mun.rak.ae

وسوف يتم إعالن اسم الفائز عبر ا6يميل المذكور والعدد 
القادم من المجلة.

 ، الجوال  رقم  الثالثي،  االسم   ) بياناته  إرسال  المشارك  على   .٣
البريد ا6لكتروني ، صندوق البريد) 

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

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

بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س  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 : 
عن ) في التراث ا6ماراتي  ؟  - على ماذا يطلق اسم  ( الدَّ

Question
 -What is called “Al Da’aan” in Emirati heritage  ?

» 489 «

Congratulations to   Ms. Shauq Ali Al Naqbi 

the winner of the past month's contest (488).

مربوك لالأخ : �شوق علي النقبي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 488 (

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



فال ي�سعى تائبًا من ترك الذنوب لأنها توؤثر على جاهه و�سمعته بني 
النا�س، اأو رمبا طرد من وظيفته.

ترك  كمن  وقوته،  الذنوب حلف �سحته  ترك  تائبًا من  ي�سعى  ول 
الزنا اأو الفاح�سة خ�سية الأمرا�س الفتاكة املعدية، اأو اأنها ت�سعف ج�سمه 

وذاكرته.
اأو مل  للبيت،  لأنه مل يجد منفذًا  ال�سرقة  تائباأ من ترك  ي�سعى  ول 

ي�ستطع فتح اخلزينة، اأو خ�سي احلار�س وال�سرطي.
يكون معطيها من  اأن  لأنه خ�سى  الر�سوة  ترك  تائبًا من  ي�سعى  ول 

هيئة مكافحة الر�سوة مثاًل.
ول ي�سعى تائبا من ترك �سرب اخلمر وتعاطى املخدرات لإفال�سه.

عن  خارج  لأمر  مع�سية  فعل  عن  عجر  من  تائبًا  ي�سعى  ل  وكذلك 
فقد  اإذا  ال��زاين  اأو  النطق،  اأفقده  ب�سلل  اأ�سيب  اإذا  كالكاذب  اإرادت��ه، 
القدرة على الوقاع، اأو ال�سارق اإذا اأ�سيب بحادث اأفقده اأطرافه. بل لبد 
ملثل هذا الندم  والإقالع عن متني املع�سية اأو التاأ�سف على فواتها وملثل 

هذا يقول �سلى اهلل عليه و�سلم )الندم توبة(.
واهلل نزل العاجز املتمني بالقول منزلة الفاعل، األ تراه �سلى اهلل 
وعلمًا  ماًل  اهلل  رزقه  عبد  نفر،  لأربعة  الدنيا  )اإمن��ا  قال:  و�سلم  عليه 
فهو يتقى فيه ربه، وي�سل فيه رحمه، ويعلم هلل فيه حقًا، فهذا باأف�سل 
املنازل. وعبد رزقه اهلل علمًا، ومل يرزقه ماًل، فهو �سادق النية، يقول: 

لو اأن يل ماًل لعملت بعمل فالن، فهو بنيته، فاأجرهما �سواء. وعبد رزقه 
اهلل ماًل ومل يرزقه علمًا يخبط يف ماله بغري علم ول يتقى فيه ربه، ول 
وعبد مل  املنازل.  باأخبث  فهذا  فيه حقًا،  يعلم هلل  ول  فيه رحمه  ي�سل 
يرزقه اهلل ماًل ول علمًا فهو يقول: لو اأن يل ماًل لعملت بعمل فالن، فهو 

بّنيته فوزرهما �سواء(
الثاين: اأن ي�ست�سعر قبح الذنب و�سرره.

وهذا يعني اأن التوبة ال�سحيح ل ميكن معها ال�سعور باللذة وال�سرور 
حني يتذكر الذنوب املا�سية، اأو اأن يتمنى العودة لذلك يف امل�ستقبل.

وقد �ساق ابن القيم )رحمه اهلل( يف كتابيه الداء والدواء والفوائد 
اأ�سرارًا كثرية للذنوب منها:

– ووهن  الأم��ور  – وتع�سري  القلب  يف  – والوح�سة  العلم  حرمان 
– و�سيق  – وقلة التوفيق  – وحمق الربكة  – وحرمان الطاعة  البدن 
على  املذنب  اأن  – وهو  الذنوب  – واعتياد  ال�سيئات  – وتولد  ال�سدر 
اهلل وهوانه على النا�س – ولعنة البهائم له – ولبا�س الذل – والطبع 
يف  والف�ساد  الدعاء  اإجابة  ومنع   – اللعنة  حتت  والدخول  القلب  على 
الرب والبحر وانعدام الغرية – وذهاب احلياء – وزوال النعم – ونزول 
النقم – والرعب يف قلب العا�سي – والوقوع يف اأ�سر ال�سيطان – و�سوء 

اخلامتة – وعذاب الآخرة.
الذنوب  عن  يبتعد  الذنوب جتعله  لأ�سرار  العبد  من  املعرفة  وهذه 

تها �بة و �شر ال
د ن د 

اليــا  ــ   ــاأ ا   �شرو ما  ا ــر  ف  �ــشــروط  ــ    ا ل ــر  الأ ولأ 
ا ش ر  ا  ادي وه والأ

ا الأول ال  ا ف
افا م   ا ا ا

د م ا م   ا ا ا
ربا  م اأو  ا جا    را ا ا

ا   الأ الأول  ش ش  شروط ا ا رى  ش اأ ر  اأه ا  و
ا  م ا ادا اأو   م ا  اأو   ر  ش ا ر ا  ل  اأ ي 
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اأخرى  مع�سية  اإىل  مع�سية  عن  يعدل  قد  النا�س  بع�س  ف��اإن  بالكلية، 
لأ�سباب منها:

اأن يعتقد اأن وزرها اأخف.
لأن النف�س متيل اإليها اأكرث، وال�سهوة فيها اأقوى.

لأن ظروف هذه املع�سية متي�سرة اأكرث من غريها، بخالف املع�سية 
التي حتتاج اإىل اإعداد وجتهيز، اأ�سبابها لي�ست حا�سرة متوافرة.

اأن  عليه  وي�سعب  املع�سية  هذه  على  مقيمون  وخلطاءه  قرناءه  لأن 
يفارقهم.

لأن ال�سخ�س قد جتعل له املع�سية املعينة جاهًا ومكانة بني اأ�سحابه 
لبع�س  يقع  كما  املع�سية،  يف  في�ستمر  املكانة  هذه  يفقد  اأن  عليه  فيعز 
ال�ساعر  نوا�س  لأب��ي  ماوقع  وكذلك  والف�ساد،  ال�سر  ع�سابات  روؤ�ساء 
يف  تهتكه  على  ولم��ه  الواع  ال�ساعر  العتاهية  اأب��و  ن�سحه  ملا  املاجن 

املعا�سي، فاأن�سد اأبو نوا�س: 
تاركًا تلك املالهي اأتراين يا عتاهي   

اأتراين مف�سدًا بالّن�س�����ك عند القوم جاهي
الثالث: اأن يبادر العبد اإىل التوبة، لذلك فاإن تاأخري التوبة هو يف حد 

ذاته يحتاج اإىل توبة.
الرابع: اأن يخ�سى على توبته من النق�س، ول يجزم باأنها قد قبلت، 

فريكن اإىل نف�سه وياأمن مكر اهلل.
كاإخراج  ممكنًا  كان  اإن  اهلل  حق  من  مافات  ا�ستدراك  اخلام�س: 

الزكاة التي منعها يف املا�سي وملا فيها من حق للفقري كذلك.
يف  يوقعه  قد  وج��وده  كان  اإذا  املع�سية  مو�سع  يفارق  اأن  ال�ساد�س: 

املع�سية مرة اأخرى.
من  قبله  والذي  )وهذا  املع�سية  على  اأعانه  من  يفارق  اأن  ال�سابع: 

فوائد حديث قاتل املائة و�سياأتي �سياقه(
املتقني(  اإل  ع��دو  لبع�س  بع�سهم  يومئذ  ي��ق��ول)الأخ��الء  واهلل 
)الزخرف الآية67(. وقرناء ال�سوء �سيلعن بع�سهم بع�سًا يوم القيامة، 

والتحذير  ومقاطعتهم  ونبذهم  مبفارقتهم  التائب  اأيها  عليك  ولذلك 
منهم اإن عجز عن دعوتهم ول ي�ستجرينك ال�سيطان فيزين لك العودة 

اإليهم من باب دعوتهم واأنت تعلم اأنك �سعيف ل تقاوم.
باإعادة  املع�سية  اإىل  اأ�سخا�س  فيها  رج��ع  كثرية  ح��الت  وهناك 

العالقات مع قرناء املا�سي.
واآلت  امل�سكرات  مثل  عنده  امل��وج��ودة  املحرمات  اإت��الف  الثامن: 
املاجنة  والق�س�س  املحرمة  والأف��الم  ال�سور  اأو  واملزمار  كالعود  اللهو 

والتماثيل، وهكذا فينبغي تك�سريها واإتالفها اأو اإحراقها.
اجلاهلية  مالب�س  جميع  ال�ستقامة  عتبة  على  التائب  خلع  وم�ساألة 
اإبقاء هذه املحرمات عند  لبد من ح�سولها، وكم من ق�سة كان فيها 
التائبني �سببًا يف نكو�سهم ورجوعهم عن التوبة و�ساللهم بعد الهدى، 

ن�ساأل اهلل الثبات.
التا�سع: اأن يختار من الرفقاء ال�ساحلني من يعينه على نف�سه ويكون 
العلم  وجمال�س  الذكر  حلق  على  يحر�س  واأن  ال�سوء  رفقاء  عن  بدياًل 
وميالأ وقته مبا يفيد حتى ل يجد ال�سيطان لديه فراغًا ليذكره باملا�سي.

العا�سر: اأن يعمد اإىل البدن الذي رباه بال�سحت في�سرف طاقته يف 
طاعة اهلل ويتحرى احلالل حتى ينبت له حلم طيب.

احلادي ع�سر: اأن تكون التوبة قبل الغرغرة، وقبل طلوع ال�سم�س من 
مغربها.

وال��غ��رغ��رة ال�����س��وت ال���ذي ي��خ��رج م��ن احل��ل��ق عند �سحب ال��روح 
واملق�سود اأن تكون التوبة قبل القيامة ال�سغرى والكربى لقوله �سلى اهلل 
عليه و�سلم: )من تاب اإىل اهلل قبل اأن يغرغر قبل اهلل منه( وقوله: )من 

تاب قبل اأن تطلع ال�سم�س من مغربها تاب اهلل عليه(.

توبة عظيمة

�سحابة   ، الأم��ة  هذه  من  الأول  الرعيل  لتوبة  امنوذجًا  هنا  ونذكر 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
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اأتى  الأ�سلمي  مالك  بن  ماعز  اأن  عنه(:  اهلل  )ر�سي  بريدة  عن 
ظلمت  قد  اإين  اهلل  )يار�سول  فقال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
نف�سي وزنيت، واإين اأريد اأن تطهرين فرده فلما كان من الغد اأتاه، فقال: 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فاأر�سل  الثانية  فرده.  زنيت  قد  اإين  اهلل  يار�سول 
 ) عليه و�سلم اإىل قومه، فقال: )اأتعلمون بعقله باأ�سًا تنكرون منه �سيئًا
الثالثة.  فاأتاه  نرى،  فيما  �ساحلينا  من  العقل،  ويّف  اإل  نعلمه  ما  قالوا: 
فاأر�سل اإليهم اأي�سًا، ف�ساأل عنه فاأخربوه اأنه ل باأ�س به ول بعقله. فلما 
كان الرابعة حفر له حفرة، ثم اأمر به فرجم( قال: فجاءت الغامدية، 
فقالت: )يار�سول اهلل اإين قد زنيت فطهرين، واإنه رّدها، فلما كان الغد، 
قالت : يار�سول اهلل اإين قد زنيت فطهرين، واإنه ردها، فلما كان الغد، 
قالت: يا ر�سول اهلل مل تردين لعلك اأن تردين كما رددت ماعزًا، فواهلل 
اإين حلبلى، قال ( : اأما ل، فاذهبي حتى تلدي(. قال: فلما ولدت اأتته 
بال�سبي يف خرقة ، قالت: هذا قد ولدته. قال: )اذهبي فاأر�سعيه حتى 
اأتته بال�سبي يف يده ك�سرة خبز، فقالت : هذا  تفطميه(. فلما فطمته 
اإىل رجل من  ال�سبي  الطعام، فدفع  اأكل  يار�سول اهلل قد فطمته، وقد 
فرجموها.  النا�س  واأمر  �سدرها،  اإىل  لها  فحفر  بها  اأمر  ثم  امل�سلمني. 
فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راأ�سها فتن�سح الدم على وجه خالد 
ف�سبها ف�سمع نبي اهلل �سبة اإياها، فقال: ) مهاًل يا خالد  فالذي نف�سي 
بيده لقد تاتب توبة لو تابها �ساحب مك�س لغفر له. ثم اأمر بها ف�سلى 

عليها، ودفنت(.
ويف رواية فقال عمر يا ر�سول اهلل رجمتها ثم ت�سلي عليها  فقال: 
وهل  و�سعتهم،  املدينة  اأهل  من  �سبعني  بني  ق�سمت  لو  توبة  تابت  )لقد 

وجدت �سيئًا اأف�سل من اأن جادت بنف�سها هلل )عزوجل(

بلها ا   � �بة  ال
 وقد يقول قائل: اأريد اأن اأتوب ولكن ماذا ي�سمن يل مغفرة اهلل اإذا 
تبت واأنا اأرغب يف �سلوك طريق ال�ستقامة ولكن يداخلني �سعور بالرتدد 

ولو اأين اأعلم اأن اهلل يغفر يل لتبت
فاأقول له ماداخلك من امل�ساعر داخل نفو�س اأنا�س قبلك من �سحابة 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
ولو تاأملت يف هاتني الروايتني بيقني لزال مايف نف�سك اإن �ساء اهلل.

بن  عمرو  اإ�سالم  ق�سة  اهلل(  )رحمه  م�سلم  الإم��ام  روى  الأوىل: 
العا�س )ر�سي اهلل عنه( وفيها:

) فلما جعل اهلل الإ�سالم يف قلبي اأتيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
فقلت: اب�سط ميينك فالأبايعنك، فب�سط ميينه فقب�ست يدي قال: مالك 
اأن   : اأ�سرتط. قال ) ت�سرتط مباذا قلت  اأن  اأردت  ياعمرو قال: قلت 
واأن  اأن الإ�سالم يهدم ما كان قبله  يغفر يل . قال )اأما علمت ياعمرو 

الهجرة تهدم ماكان قبلها، واأن احلج يهدم ماكان قبله (
الثانية : وروى الإمام  م�سلم عن ابن عبا�س )ر�سي اهلل عنهما( اأن 
نا�سًا من اأهل ال�سرك قتلوا فاأكرثوا، وزنوا فاأكرثوا ثم اأتوا حممدًا �سلى 
اهلل عليه و�سلم فقالوا: ) اإن الذي تقول وتدعو اإليه حل�سن، ولو تخربنا 
اهلل  مع  يدعون  ل  )والذين  تعاىل:  اهلل  قول  فنزل  كفارة،  عملنا  ملا  اأن 
اإلهًا اآخر، ول يقتلون النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق ول يزنون . ومن 

يفعل ذلك يلق اأثاما( . ونزل )قل يا عبادي الذين اأ�سرفوا على اأنف�سهم  
لتقطنوا من رحمة اهلل (.

ر ا   ي
 وقد تقول اأريد اأن اأتوب ولكن ذنوبي كثرية جدًا ومل اأترك نوعًا من 
الفواح�س اإل واقرتفته، ول ذنبًا تتخيله اأول تتخيله اإل وارتكبته لدرجة 

اين ل اأدري هل ميكن اأن يغفر اهلل يل مافعلته يف تلك ال�سنوات الطويلة
واأقول لك اأيها الأ الكرمي: هذه لي�ست م�سكلة خا�سة بل هي م�سكلة 
كثري ممن يريدون التوبة واأذكر مثاًل عن �ساب وجه �سوؤاًل مرة باأنه بداأ 
يف عمل املعا�سي من �سن مبكرة وبلغ ال�سابعة ع�سرة من عمره فقط وله 
�سجل طويل من الفواح�س كبريها و�سغريها باأنواعها املختلفة مار�سها 
�سغرية،  بنت  على  اعتدى  حتى  وكبارًا  �سغارًا  خمتلفني  اأ�سخا�س  مع 
و�سرق عدة �سرقات ثم يقول: تبت اإىل اهلل عزوجل، اأقوم واأتهجد بع�س 
الليايل واأ�سوم الإثنني واخلمي�س، واأقراأ القراآن الكرمي بعد �سالة الفجر 

فهل يل من توبة
واحللول  الأح��ك��ام  طلب  يف  وال�سنة  الكتاب  اأه��ل  عندنا  وامل��ب��داأ 
يا  )قل   : عزوجل  اهلل  قول  وجدنا  الكتاب  اإىل  عدنا  فلما  والعالجات. 
اهلل  اإن  اهلل  رحمة  من  تقطنوا  ل  اأنف�سهم  على  اأ�سرفوا  الذين  عبادي 
يغفر الذنوب جميعًا اإنه هو الغفور الرحيم واأنيبوا اإىل ربكم واأ�سلموا له( 

الزفر الآيتان53،54
فهذا هو اجلواب الدقيق للم�سكلة املذكورة وهو وا�سح ل يحتاج اإىل 

بيان.
اأما الإح�سا�س باأن الذنوب اأكرث من اأن يغفرها اهلل فهو نا�س عن 

عدم يقني العبد ب�سعة رحمة ربه اأوًل:
نق�س يف الإميان بقدرة اهلل على مغفرة جميع الذنوب ثانيًا.

�سعف عمل مهم من اأعمال القلوب وهو الرجاء ثالثًا.
عدم تقدير مفعول التوبة يف حمو الذنوب رابعًا.

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /02 - 489 :Oó©dG

22mun r a k a e

واحة ا$سالم



وجنيب عن كل منها.
فاأما الأول: فيكفي يف تبيانه قول اهلل تعاىل: )ورحمتي و�سعت كل 

�سيء( الأعراف56.
واأما الثاين: فيكفي فيه احلديث القد�سي ال�سحيح: )قال تعاىل من 
علم اأين ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ول اأبايل، مامل ي�سرك 

بي �سيئًا( وذلك اإذا لقي العبد ربه يف الآخرة.
اآدم  واأما الثالث: فيعاجله هذا احلديث القد�سي العظيم: )يا ابن 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ماكان منك ول اأبايل، يا ابن اآدم 
لو بلغت ذنوبك عنان ال�سماء ثم ا�ستغفرتني غفرت لك ول اأبايل، يا ابن 
اأتيتني بقراب الأر�س خطايا ثم لقيتني ل ت�سرك بي �سيئًا  اأنك  اآدم لو 

لأتيتك بقرابها مغفرة(
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حديث  فيه  فيكفي  الرابع:  واأم��ا 

)التائب من الذنب كمن ل ذنب له(
اأن يغفر اهلل له فواح�سه املتكاثرة ن�سوق   واإىل كل من ي�ست�سعب 

هذا احلديث:

ة ا ات ا ت�بة 
عن اأبي �سعيد �سعد بن مالك بن �سنان اخلدري ر�سي اهلل عنه اأن 
قتل  رجل  قبلكم  كان  فيمن  )كان  قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  نبي 
اأهل الأر�س فدل على راهب فاأتاه  اأعلم  ت�سعة وت�سعني نف�سًا ف�ساأل عن 
فقال: اإنه قتل ت�سعة وت�سعني نف�سًا فهل له من توبة  فقال ل فقتله فكمل 
به مائة، ثم �ساأل عن اأعلم اأهل الأر�س فدل على رجل عامل فقال:اإنه قتل 
مائة نف�س فهل له من توبة فقال نعم، ومن يحول بينه وبني التوبة انطلق 
اإىل اأر�س كذا وكذا فاإن بها اأنا�سًا يعبدون اهلل تعاىل فاعبد اهلل معهم ول 
ترجع اإىل اأر�سك فاإنها اأر�س �سوء، فانطلق حتى اإذا ن�سف الطريق اأتاه 
املوت فاخت�سمت فيه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب . فقالت مالئكة 
الرحمة: جاء تائبًا مقباًل بقلبه اإىل اهلل تعاىل. وقالت مالكة العذاب: 
اإن��ه مل يعمل خ��ريًا قط، 
�سورة  يف  ملك  فاأتاهم 
 – بينهم  فجعلوه  اآدم��ي 
اأي حكمًا- فقال:  قي�سوا 
م��اب��ني الأر����س���ني  ف��اإىل 
اأي��ه��م��ا ك���ان اأدن����ى فهو 
ل���ه، ف��ق��ا���س��وا ف��وج��دوه 
التي  الأر����س  اإىل  اأدن���ى 
مالئكة  فقب�سته   ، اأراد 
رواي���ة  ويف   . ال��رح��م��ة( 
اإىل  فكان  ال�سحيح  يف 
اأقرب  ال�ساحلة  القرية 
اأهلها(  من  فجعل  ب�سرب 
ال�سحيح  يف  رواي��ة  ويف 
اإىل  تعاىل  اهلل  )فاأوحى 
واإىل  ت��ب��اع��دي  اأن  ه��ذه 

ب�سرب  اأق��رب  هذه  اإىل  فوجدوه  مابينهما،  قي�سوا  وق��ال:  تقربي  اأن  هذه 

فغفر له(.

نعم ومن يحول بينه وبني التوبة فهل ترى الآن يامن يريد التوبة اأن 

ذنوبك اأعظم من هذا الرجل الذي تاب اهلل عليه، فلم الياأ�س

بل اإن الأمر اأيها الأ امل�سلم اأعظم من ذلك، تاأمل قول اهلل تعاىل: 

التي حرم اهلل  النف�س  يقتلون  ول  اآخر  اإلها  مع اهلل  يدعون  ل  )والذين 

اإل باحلق ول يزنون، ومن يفعل ذلك يلق اأثامًا ي�ساعف له العذاب يوم 

القيامة ويخلد فيها مهانًا. اإل من تاب واآمن وعمل عماًل �ساحلًا فاأولئك 

يبدل اهلل �سيئاتهم ح�سنات وكان اهلل غفورًا رحيمًا(.

ووقفة عند قوله : ) فاأولئك يبدل اهلل �سيئاتهم ح�سنات وكان اهلل 

غفورا رحيمًا(.

ووقفة عند قوله: )فاأولئك يبدل اهلل �سيئاتهم ح�سنات( . تبني لك 

ف�سل اهلل العظيم قال العلماء التبديل هنا نوعان:

بال�سرك  كاإبدالهم  ب�سفات ح�سنة  ال�سيئة  ال�سفات  تبديل   : الأول 

اإميانًا وبالزنا عفة واإح�سانًا وبالكذب �سدقًا وباخليانة اأمانة وهكذا.

والثاين تبديل ال�سيئات التي عملوها بح�سنات يوم القيامة.

وتاأمل قوله )يبدل اهلل �سيئاتهم ح�سنات( . ومل يقل مكان كل �سيئة 

وذلك  الكيفية،  اأو  العدد  يف  اأك��رث  اأو  م�ساويًا  اأو  اأق��ل  يكون  فقد  ح�سنة 

هذا  من  اأعظم  ف�ساًل  ت��رى  فهل  توبته،  وكمال  التائب  �سدق  بح�سب 

الف�سل وانظر اإىل �سرح هذا الكرم الإلهي يف احلديث اجلميل التايل:

اأتى  اأن��ه  املمدود  �سطب  طويل  اأب��ي  عن  جبري  بن  عبدالرحمن  عن 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم – )ويف طرق اأخرى – )جاء �سيخ كبري هرم 

قد �سقط حاجباه على عينيه وهو يّدعم على ع�سى حتى قام بني يدّى 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم( فقال: اأراأيت رجاًل عمل الذنوب كلها فلم 

يرتك منها �سيئًا وهو يف ذلك مل يرتك حاجة ول داّجة )اأي ل �سغرية 

ول كبرية( اإل اأتاها، )ويف رواية، اإل اقتطعها بيمينه لو ق�سمنا خطيئته 

اأهل الأر�س لأوبقتهم )اأهلكتهم(. فهل لذلك من توبة قال �سلى  بني 

اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  فاأ�سهد  اأنا  اأما  قال:  اأ�سلمت(  )فهل  و�سلم  عليه  اهلل 

واأنك ر�سول اهلل قال: )تفعل اخلريات وترتك ال�سيئات فيجعلهن اهلل لك 

فما  اأكرب  قال اهلل  نعم  قال:  قال وغدراتي وفجراتي.  خريات كلهن(. 

زال يكرب حتى توارى.

وهنا قد ي�ساأل تائب، فيقول: اإين ملا كنت �ساًل اأ�سلي خارجًا عن 

ملة الإ�سالم قمت ببع�س الأعمال ال�ساحلة فهل حت�سب يل بعد التوبة اأو 

تكون ذهبت اأدراج الرياح.

اأخربه  ح��زام  بن  حكيم  اأن  الزبري  بن  ع��روة  عن  اجل��واب:  واإليك 

اأمورًا  اأراأيت  اأي ر�سول اهلل  اأنه قال لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

اأفيها  رحم  �سلة  اأو  عتاقة  اأو  �سدقة  من  اجلاهلية  بها يف  اأحتنث  كنت 

اأ�سلفت  ما  )اأ�سلمت على  و�سلم  عليه  ر�سول اهلل �سلى اهلل  فقال  اأجر 

من خري(.

فهذه الذنوب تغفر، وهذه ال�سيئات تبدل ح�سنات، وهذه احل�سنات 

اأيام اجلاهلية تثبت ل�ساحبها بعد التوبة، فماذا بقي
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اي  ر  ش  �ش ش اأ ري   م ه  �ش اأ ا ي   
ا   اي م   اأ ا ي  ا   ام 1977 و    
با  الأ و  ا  ــر  وا ــ ا با  اأ و  م  ا ــ  اأ ــا  ا با  اأ
ــا  ا�شرا ا  با ال ر اأ رد   ا  و   ا
ب  ووا ش    ا ش  ر و  م  ا ــ  اأ ي  ب ب  ا
ا  يري  م ا  ا  رج ا   ا  اأ ا ال
ا�شرا  ا  ش  و  ـــا  ال را   ي   ا رف 
شم  ا ا م  م   ش  ا ش  ا ر ا  ا  ب  ا ا 
ي  ب ير ا شم و  ا ر ا ش د   ش ش  ا  ا ا و

ش راه ا ب ا ا ش  ا ا ا

والثالثني  الثالث  عددها  يف  املجلة 
)يناير(   Êال��ث��ا ك��ان��ون  الرابعة  ال�سنة 

1980 م عنون الغالف بعنوان )ال�سفاء 
و النقاء يف راأ�س اخليمة( و نقراأ يف هذا 
1980م  اأهم العناوين لبداية �سنة  العدد 
ففي �سفحة اأخبار حملية كانت العناوين 
التالية )�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سقر ي�سهد 

اح��ت��ف��اًل ب��ذك��رى ان��ط��الق 
ال����ث����ورة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة( 
العمل  وزراء  و)ت��و���س��ي��ات 
– الأول���وي���ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ني 
ال��واف��دة(  العربية  للعمالة 
وزارة  تو�سيات  وملخ�سها 
العمالة  ل�ستقدام  العمل 

احللقة الثامنة و الع�شرون

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا
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قد  و  الأجنبية  العمالة  من  بدًل  العربية 
العمل  وزير  اجل��روان  �سيف  معايل  عقد 
مع  لقاءات  عدة  الجتماعية  ال�سوؤون  و 
لتنظيم  العربية  ال���دول  وف���ود  روؤ���س��اء 
ال�ستقرار  يحقق  مبا  ال��واف��دة  العمالة 
للموؤ�س�سات و اأ�سحاب الأعمال و )خطوة 
دولة  يف  الوافدة  العمالة  لتنظيم  ج��ادة 

الإمارات( و اأي�سًا )راأ�س اخليمة ح�سلت 
على املركز الأول يف م�سابقات ال�سحافة 
املدر�سية( و )مندوبون من الدفاع املدين 
الإع��م��ار  بلجنة  الكهرباء  و  الأ���س��غ��ال  و 
و  ال��دول��ة(  ببلديات  التخطيط  لتوحيد 
الأمانة  جمل�س  واف��ق  اأي�سًا  الأخ��ب��ار  يف 
العامة على اإ�سراك مندوبني من املديرية 

العامة ووزارة املاء 
يف  ال���ك���ه���رب���اء  و 
التخطيط  جل��ن��ة 
مت  التي  الإعمار  و 
قبل  م��ن  ت�سكيلها 
ب���ل���دي���ات ال���دول���ة 
اهلل  )ع������ب������د  و 
امل���و����س���ى م���دي���رًا 
بالوكالة(  للبلدية 
ب������دء  ف������ي������ه  و 
املبا�سر  الت�سال 
ب������ني م�������س���رتك���ي 
ال����ت����ي����ل����ف����ون����ات 
ب����راأ�����س اخل��ي��م��ة 
 27 اإ�����س����اف����ة  و 
دول���ة الت�����س��الت 
الداخلية لهم و )حفلة وداع ملدير بلدية 
راأ�س اخليمة ال�سابق( و اأي�سًا )الن�ساط 

الريا�سي بال�سرطة(.  
و تنوعت العناوين الأخرى يف املجلة 
املا�سي  ب��ني  اأه��م��ه��ا: )ال��ن��ظ��اف��ة  م��ن  و 
يف  ال��زراع��ي��ة  و)التنمية  احل��ا���س��ر(  و 
اأق����ط����ار اخل��ل��ي��ج 
ال���ع���رب���ي( ب��ق��ل��م 
غ���ازي اأب���و دق���ة و 
)م�ست�سفى  كذلك 
غبا�س  ب��ن  �سيف 
واخل����������دم����������ات 
الطبية( عرب لقاء 
اأج���راه زك��ري��ا اأب��و 
ال�سيد  مع  احلوف 
ع��ل��ي  اهلل  ع���ب���د 
ال�����س��ع��دي م��دي��ر 
�سيف  م�ست�سفى 
ب�����ن غ����ب����ا�����س يف 
راأ���س اخليمة و يف 
ال�سرطة  �سفحة 
اجلميع  خدمة  يف 
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ك���ان امل��و���س��وع ع��ن )ط���رق ال��ب��ح��ث يف 
اجلرائم اخلطرية( و اأي�سًا )جان جاك 

)اأم��را���س  و  املثالية(  الرتبية  و  رو���س��و 

بعنوان  )�سفحة  و  ال��زك��ام(   – ال�ستاء 

عربية(  �سيدة  ن�سيحة  على..  )اأ�سواء 

اإعداد اأحمد ق�سق�س .

)ع����امل  ���س��ف��ح��ة  يف  و 

غ���ري���ب( ك���ان���ت ال��ع��ن��اوي��ن 

الإجنليز  )اأط��ف��ال  التالية 

ينتحرون بالتدخني – كالب 

 – ال��ك��الب  ح��ي��اة  تعي�س  ل 

 – ترتاح يف برميل النفايات 

اق كلبًا لتكون اأر�ستقراطيًا 

....  ...( و يف �سفحة ر�سائل 

ال���ق���راء ت��ن��وع��ت ال��ر���س��ائ��ل 

ب��ني امل�����س��ارك��ات و الأ���س��ع��ار 

الت�ساوؤلت  و  املو�سوعات  و 

القراء  م�ساركات  من  و   ...

ق�سيدة ل اأبو حممد – راأ�س اخليمة 
ـب بـ ي ـ  ل  شـ ـ  ا اأ

اد  ي ا اد و ي  ف

ر  شرى   ب ا ا م  وي

ا  ـ  ش  ا ا شر  ش

را ا شر  ل ا  ش األ يا 

ا ى و  ـ اج ا  ه

غي�ابها      بع�د  ال�سع�د  لي�ايل  فبانت 
ظالم اجنلى و ال�سبح بانت ظواهره 

)ر�سالة(  منها  و  العناوين  تتابعت  و 
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بقلم اأبو بكر عبد احلكيم و )ال�سيكات( 
كانت  ع��ل��وم  و  اكت�سافات  �سفحة  يف  و 
طبية   �سغرية  )حقيبة  العناوين  اأه���م 
لالإ�سعافات الأولية – مقاومة الروماتزم 
ت�سر بالقلب – رادارات  متنقلة ل�سبط 

كان  العدد  و يف ق�سة  املرور(  خمالفات 
و  رم�سان  نادية  ل  )ال�سحية(  العنوان 
التنازل  البلدية  اإعالنات  تخلل ال�سفحة 

عن الرخ�س و حول اإلغائها.
اأهم  كانت  الريا�سية  ال�سفحة  يف  و 

 –  3 الأهلي  على  يفوز  )عمان  العناوين 
 1 –  2 الرم�س  على  الريموك  – فاز   1
– فتاة الإمارات  الثانية  بدوري الدرجة 
دول��ي��ة  ل���ق���اءات  م���رة يف  لأول  ت�����س��ارك 
و  بيوغ�سالفيا  لل�سطر 
على  يفوز  كلبا  احت��اد 

الرم�س(
كانت  اخلتام  يف  و 
لت�سم  الأ���س��رة  زاوي���ة 
اإ����س���ادات  و  ن�����س��ائ��ح 
ل��ل��م��راأة و الأ����س���رة و 
اأبو  هيام  بقلم  الطفل 
مغلي و من اأهم عناوين 
ال�����س��ف��ح��ة )ال���ن���وم 
امل���ن���ت���ظ���م �����س����روري 
عن  ق��ال��وا   – للطفل 
اإىل  – اأ�سيفي  امل���راأة 
�سماعة   – معلوماتك 

الطبيب ...( 



)امل���ع���ر����س، ال�������س���ارق���ة، ال�����دويل، 
ال��ك��ت��اب(، اأرب���ع م��ف��ردات م��ت��الزم��ات.. 
ومكمالت  البع�س،  لبع�سهن  متممات 

للم�سرية الثقافية الإماراتية..
للكتاب(:  ال��دويل  ال�سارقة  )معر�س 
منذ موقعه الأول )مركز اإك�سبو ال�سارقة(، 
ومنذ موقعته الأوىل )18 يناير 1982م(، 
ونحن مالزمني له، ومتالزمني مع كائناته 
وب�ساراته  الب�سرية،  ورم����وزه  ال��ورق��ي��ة، 
واجل��ه��ات،  الأوج����ه  امل��ت��ع��ددة  الثقافية 
ب��الآداب  العطرة  اأنفا�سه  مع  وملتزمني 

والفنون املتعددة امل�سارب.
للكتاب(:  ال��دويل  ال�سارقة  )معر�س 
عربه  نلتقي  عاملي،  ثقايف  اأدب��ي  �سالون 
من  ومثقفني  و���س��ع��راء  واأدب����اء  ب��اأع��الم 
كتبًا  ن�سافح  وف��ي��ه  و���س��وب،  ح��دب  ك��ل 

ت�ساطرنا تنف�ساتنا، ونخو�س جتارب تعرب 
تدور  حلكايات  طرفًا  وتعلننا  ذواتنا  عن 
اأحداثها يف اإطار م�ساريع ت�ستدعي التذكر 

والبوح مبا ينبغي من كالم:
ن��وف��م��رب   4(  :»16« ال�������دورة  ف��ف��ي 
1997م(، ويف الوقت الذي كنت اأنتظر فيه 
�سدور ديواين ال�سعري الثاين »ع�سر« يف 
»الآن«  الأول  بعد ديواين  1997م  دي�سمرب 
ال�سادر يف دي�سمرب 1996م.. وقعت عقدًا 
مع الراحل »يحيى اخلليل« �ساحب »مكتبة 
ودار احلياة، بريوت«، يق�سي بن�سر وتوزيع 
اأخبارها«  حتدث  »املرايا  اجلديد  ديواين 
ليكون يف متناول القراء يف العام 1998م.. 
جنيب  الباحث  طرح  ذاتها،  ال��دورة  ويف 
عبداهلل ال�سام�سي والأديب د. هيثم يحيى 
ال�سديقني  ال�ساعرين  على  اخل��واج��ة 

فكرة  املعلم«  »ها�سم  و  الع�سم«  »اأح��م��د 
كان  فما  م�سرتٍك..  �سعرٍي  ديواٍن  اإ�سدار 
اإيل  طلبا  اأن  اإل  واملعلم«  »الع�سم  منهما 
م�ساركتهما م�سروعهما ال�سعري املقرتح..

ولد
كتابنا  ���س��در  حيث  ك���ان..  م��ا  وك���ان 
يف  رئتي«  يف  »م�سهد  امل�سرتك  ال�سعري 
احتفالت  م��ع  ت��زام��ن��ًا  1998م،  نوفمرب 
عا�سمة  »ال�����س��ارق��ة«  باختيار  الإم����ارات 
حيث  1998م،  ل�سنة  العربية  للثقافة 
ال�سارقة  معر�س  م��ن   »17« ال  ال����دورة 
جمموعات  ث��الث  على  م�ستماًل  للكتاب، 
»�سجيج«  املعلم،  ها�سم  )»قبعة«  �سعرية: 
عبداهلل  »قمي�س«  الع�سم،  عي�سى  اأحمد 
ن�سخًا  تبادل  وج��رى  ال�سبب«(..  حممد 
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رئتي“  ‘ ”م�شهد 

1998م – 2018م ا  ش ش   

شب د ال بدا 

ة ل ا



يف  1998م،  اأكتوبر   4 بتاريخ  الكتاب  من 
يف  الثالثة  ال�سعراء  بني  خا�سة  احتفالية 
»النخيل«  مدينة  يف  حم��ل«  »ت��اج  مطعم 

براأ�س اخليمة.. فيما تعذر �سدور »املرايا 
وفاة  ثم  مر�س  ب�سبب  اأخبارها«  حت��دث 
مع  اهلل«،  »رحمه  اخلليل  يحيى  الأ�ستاذ 
ب��ربوف��ة  الآن  ح��ت��ى  اح��ت��ف��اظ��ي 
عام  بعد  فيما  لي�سدر  الكتاب، 
خالل دائرة الإعالم  من  2008م 
م�سحوبًا  ال�����س��ارق��ة،  وال��ث��ق��اف��ة، 
بن�سو�س جديدة مل تكن منجزة 

�سمن املخطوط الأول للمرايا.

ا ا
اختيارًا  رئ��ت��ي«،  يف  »م�سهد 
لل�ساعر  نف�سه  بالعنوان  ن�س  من 
اإ�سدار  الع�سم«.  عي�سى  »اأح��م��د 
املعلم،  )ها�سم  لل�سعراء  خا�س 
عبداهلل  الع�سم،  عي�سى  اأح��م��د 
حممد ال�سبب(: بوا�سطة النا�سر 
وال�ست�سارات  للدرا�سات  )امل�سار 
ل�ساحبها  ال�سارقة(،  والن�سر، 
ال�سام�سي(:  عبداهلل  جنيب  )اأ. 

الغالف،  لوحة  1998م.  الأوىل،  الطبعة 
اختيار  م���ريو«:  »خ���وان  ال��ع��امل��ي  للفنان 
ال�����س��اع��ر »ه���ا����س���م امل���ع���ل���م«. ال�����س��ف 
والتن�سيد: اأ. اآمنة ح�سن ال�سبب. الإخراج 
والإ�سراف العام: عبداهلل حممد ال�سبب. 
املحتوى ال�سعري: )قبعة: ها�سم املعلم(، 
– دب��ي«.  املعلم  »اأح��م��د  ال��غ��الف:  لوحة 
لوحة  الع�سم(،  عي�سى  اأحمد  )�سجيج: 
)قمي�س:  ظ��اع��ن«.  ب��ن  »عمر  ال��غ��الف: 
الغالف:  لوحة  ال�سبب(،  حممد  عبداهلل 

»عبداهلل حممد ال�سبب«.

ش اأ
.. ويف الدورة 18 )2 نوفمرب 1999م(، 
نظم ف��رع احت��اد كتاب واأدب���اء الإم��ارات 
نوفمرب   1 الث��ن��ني  م�ساء  اخليمة  ب��راأ���س 
1999م اأم�سية �سعرية �سارك فيها �سعراء 
عام  م���رور  مبنا�سبة  رئ��ت��ي«  يف  »م�سهد 
امل�سرتك،  ال�سعري  الكتاب   اإ�سدار  على 
وتزامنًا مع افتتاح عر�س ال�سارقة الدويل 
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حفل  الأم�سية  يف  ج��رى  حيث  للكتاب.. 
واإه���داء  رئ��ت��ي«  يف  »م�سهد  ك��ت��اب  توقيع 
الكتاب  احت��اد  ف��رع  اإىل  املوقعة  الن�سخة 
الر�سمي  الفتتاح  براأ�س اخليمة مبنا�سبة 
للفرع يف اأكتوبر من ال�سنة نف�سها 1999م، 
�سعراء  ب��ني  امل��وق��ع��ة  الن�سخ  ت��ب��ادل  م��ع 

الكتاب..
نظم فرع احتاد كتاب واأدباء الإمارات 
 /1 املا�سي  الإثنني  م�ساء  اخليمة  براأ�س 
فيها  �سارك  �سعرية  اأم�سية  99م   /11
رئ��ت��ي(:  يف  )م�سهد  جم��م��وع��ة  ���س��ع��راء 
الع�سم،  عي�سى  اأح��م��د  امل��ع��ل��م،  ه��ا���س��م 
الأم�سية  اأدار  ال�سبب.  حممد  وع��ب��داهلل 
اأن  اإىل  اأ�سار  الذي  اليا�سر  �سعد  الإذاعي 
عر�س  افتتاح  مع  تزامنت  الأم�سية  ه��ذه 
مرور  ومبنا�سبة  للكتاب  الدويل  ال�سارقة 
ال�سعرية  امل��ج��م��وع��ة  اإ����س���دار  ع��ل��ى  ع���ام 
امل�سرتكة والتي انطلقت فكرتها يف نوفمرب 
يف  بال�سارقة  الكتاب  معر�س  يف  1997م 

دورته ال�ساد�سة ع�سرة.
ت��ن��اوب ال�����س��ع��راء ال��ث��الث��ة يف اإل��ق��اء 
اإعجاب  على  ا�ستحوذت  التي  الق�سائد 
احل�سور وجتاوبهم معها من ناحية واأدت 
حول  ال�ستفهام  ع��الم��ات  ح�سور  اإىل 
ال�سعر النرثي والغمو�س ال�سعري ومو�سوع 
من  الق�سائد  يف  يجول  كان  الذي  احلب 

ناحية اأخرى.
ثم  ال�سعرية،  الأم�سية  املعلم  ا�ستهل 
على  ال�����س��وء  ي�سلط  اأخ���ذ  ال���ذي  الع�سم 
تبعًا  ثالثًا  جاء  ال��ذي  فال�سبب  ق�سائده، 
للرتتيب ال�سعري الذي حفلت به املجموعة 
لها�سم  القبعة  حيث  رئتي(  يف  )م�سهد 
ثم  الع�سم،  لأح��م��د  وال�سجيج  امل��ع��ل��م، 
ثالث  كاأنها  ال�سبب..  لعبداهلل  القمي�س 
قال  هكذا  واح���دًا  ج�سدًا  متثل  م��ف��ردات 
الفرتة  اأحدهم يف  �سوؤال  على  ردًا  ها�سم 

احلوارية التي اأعقبت الأم�سية.
جرى بعد ذلك حفل توقيع للمجموعة 

اإهداء من ال�سعراء الثالثة اإىل فرع احتاد 
ك��ت��اب واأدب����اء الإم����ارات ب��راأ���س اخليمة 
اأكتوبر  يف  له  الر�سمي  الفتتاح  مبنا�سبة 
اإ���س��راق��ة رائ��ع��ة واأب��وة  ل��ه  اآم��ل��ني  املا�سي 
واملبدعني  الثقافة  جت��اه  �سادقة  روحية 
ي�سارك  �سعرية  اأم�سية  اأول  ومبنا�سبة 
ها�سم  ال�ساعر  األقى  كما  ال�سعراء.  فيها 
ال�سعرية  امل��ج��م��وع��ة  خ���ارج  م��ن  امل��ع��ل��م 
ال�سيخ  الفقيد  روح  اإىل  اأهداها  ق�سيدة 
حممد بن �سلطان القا�سمي جنل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد القا�سمي 
حاكم ال�سارقة. اأما ال�ساعر اأحمد الع�سم 
ال�سعرية  خمطوطته  ق�سائد  ب��ني  فمن 
بعنوان:  ن�سًا  ق��راأ  قريبًا  �ست�سدر  التي 
واأه���داه  ال����روح(.  �سقف  )خ��ط��وط.. يف 
الع�سم  ا�ستهل  كما  )حم��م��د(،  ابنه  اإىل 
رئتي(  يف  )م�سهد  بق�سيدة  ق�سائده 
امل�سرتكة  املجموعة  ا���س��م  حتمل  وال��ت��ي 
ليفتتح  ال�سبب  ع��ب��داهلل  وج���اء  نف�سها. 
ق�سائده بعبارة: )احلب.. اأ�سد بردة من 

قراأ  ثم  الأملانيني،  الكتاب  لأح��د  امل��وت( 
عدة ق�سائد اختتمها بق�سيدة )قمي�س( 
ال�سعرية  للمجموعة  نف�سه  امل�سمى  وه��و 

التي تخ�س ال�ساعر ال�سبب .)1(*

ري ا �ش ا
� ش

يف بيت �سديقي
ع�سفور اأحدب

كلما.. وجدين خلف ق�سبان القف�س
اأطال النظر يف وجهي باأمل

ومرة
قال يل:

اإن هذا العامل يحت�سر
ول اأحد ي�سعر بحرائقي

لذا..

امنحني بهدوء طلقة الرحمة
اأنام ملء جفني

م  ا ا ا “ ال ا ب ”ا ش  ش   ا     1
.7078 د  ا  1999 فمرب   4 هـ   1420 ج   26
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فاإن روحي طائرة ورقية
بحلق جاف،

وعينني زائغتني،
تاأملته...

وكنهر ك�سيح
قلت: يا رفيقي

اأنا مل اأخلق
كي اأقتل الكائنات ال�سغرية

فكل �سيء �سغري.. جميل
دلفت

خارج وجهي
وبكيت.)1(*
» »ها�ش ا

ا اب
عط�س البحر، فكدت اأقتل يف جويف

�سهوًا..

1998م   1 ط  ش    ا  ش  ا     1
شا  ا شر  وا ا  شا ش وال شا  ا شا  ا

.14  “ ب ”ها�ش ا

يف فمي بحارة، ورواة، وع�ساق
وحجارة، اأعددتها للحفل

�سهوًا..

يف راأ�سي خارطة اإبحار، ونور�س

وب�سع مغامرين ك�ساىل.. ل ينامون

وكم هم..

اإب���ح���اري  امل�����س��اف��ة، يف  ت�����س��ع��ه��م  ل 

الآخر.)2(*

» ش ش ا م  »اأ

شب
لأن

لأنك

لأنك حتبني

»لأنك حتبني ال�سعر«)3(*

1998م   1 ط  ش    ا  ش  ا     2
شا  ا شر  وا ا  شا ش وال شا  ا شا  ا

.52  “ ش ش ا م  ش ”اأ
ر  شا ر  ا �ش ا دي ر  ش ب ا لأ      3

ر“. شا  ا ” ب ا

لأنك ال�سعر

لأنك

لأن...:

لأن ال�سماء متن علي بك

ترتب عقلك، وتربت على قلبك

لأن امل�ساء يحفني بك

يحتفي بي، ويحتوي احلافلة

لأن الن�ساء يغدقن علي بك

مينحنني ال�سفينة،

ويتطايرن،

فرا�ساٍت ودخان.

لأن...،

لأن...،

لأن...:

اأمنتك،

اأمنتك،

و......

اآمنت باهلل.)4(*

» شب م ا ا  ب «

اف

حكايات  م��ن  ح��ك��اي��ة  ه��ك��ذا  واإذن، 

»معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب«، �سهدت 

الدورة  متتاليات:  دورات  ثالث  اأحداثها 

16 »نوفمرب 1997م«، الدورة 17 »نوفمرب 
1999م«..  »نوفمرب   18 الدورة  1998م«، 
ويف ذكرى مرور ع�سرين عامًا من نقطة 

انطالق »م�سهد يف رئتي«.. اأح�سبها حكاية 

جديرة باأن تدون يف �سريتنا الثقافية، التي 

الثقافية  ال�سرية  من  يتجزاأ  ل  جزء  هي 

»ال�سارقة«،  البا�سمة  الإماراتية  لالإمارة 

الثقافية  ال�سرية  من  ج��زء  هي  وبالتايل 

املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  العامة 

وامل�سهد الثقايف العربي والعاملي العام.

1998م   1 ط  ش    ا  ش  ا     4
شا  ا شر  وا ا  شا ش وال شا  ا شا  ا

.82  “ شب م ا ا  ب م ”
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احللقة الأوىل : 

ش�يد ر ال �ا دا   ا

ايد ا  ا   ق

ا  د ا ا  ال

را ش ة  ال ايد ال�ا
اإن اأي عمل يبتغي تقدمي تقييم تاريخي 
حاكم  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  لل�سيخ 
 ،2004 عام  حتى   1966 عام  منذ  اأبوظبي 
واأول رئي�س لدولة الإمارات العربية املتحدة 
منذ عام 1971 حتى عام 2004 – ل بد اأن 
جده  وبني  بينه  مقارنه  اإج��راء  اإىل  يقودنا 
ال�سهري ال�سيخ زايد بن خليفه بن �سخبوط 
1855 حتى  ، الذي حكم الإم��ارة منذ عام 

”�سيخ عربي من  1909، وا�ستهر باأنه  عام 
رمزًا  اأ�سبحوا  الذين  ال�سيو  اأولئك  طراز 
الأو�سط“ .  ال�سرق  بالد  يف  عريقًا  تراثيًا 
وبعد قرن من الزمان تبدو ال�سفات نف�سها 
ال�سيخ  بها:  اجلدير  حفيده  على  منطبقة 
املوؤر  اآل نهيان ، فها هو  زايد بن �سلطان 
الربيطاين ال�سهري الدكتور جيه. بي. كيلي 
ال�سيخ  جده  جبلة  نف�س  ” من  باأنه  ي�سفه 

بال�سم  ي�سبهه  ل  وه��و   . الكبري“  زاي���د 

باملوا�سفات  ميتاز  كليهما  اإن  بل   ، فقط 
القيادية الرفيعه نف�سها ، وبالطباع العقلية 
كاًل منهما  التي منحت   ، ذاتها  والعاطفية 

ح�سورًا لين�سى يف التاريخ .
مدينة  يف   1918 عام  زاي��د  ال�سيخ  ولد 
قلب  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  القلعة  يف   ، اأب��وظ��ب��ي 
راب��ع  وه��و   . احل��اك��م  مقر  احل�سن  ق�سر 
حكم  ال��ذي  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  اأبناء 
عام  حتى   1922 ع��ام  من  اأبوظبي  اإم���ارة 

ا  ا ال  ش اي   ش  ا ا ــا ا وا ي  ا ا   اول ه ا
ا  اي ه ا ش  ر ا   ا ا ا ا ا و ال ب واأول   ا اأ ا ا
ا   ر  ا  م  ا ا  ش ش ا ى  ــ وا ر  ا ا  ا با   ا ش  ش وا

ا شا ا  ر ا و ا ا ا ا  ف  دو ال ا
ي وا  ا ب  ا �ش ج اأ ا  و ي شا   اأ ب ف با �ش ا و ش ب  ف اأ

ا  شا  اج  جم  ش ا  شا وا   جم ا وا
م  ا ا  ش و ا  ش ال ا  ا ا شب  واأ ي   ي  شا دو  ش    

ي  ا ا  ا ا 
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1926 ، واأ�سغرهم .  وميكن اإرجاع الن�سب 
الرفيع لل�سيخ زايد – �سليل اأ�سرة اآل نهيان 
ال�سهرية احلاكمة يف اأبوظبي – اإىل قبيلة 
اآل بو فالح من بني يا�س : اأحد التجمعات 
التي   ، العربي  اخلليج  يف  الرئي�سة  القبلية 
�سبه  قلب  يف  جن��د  منطقة   م��ن  ه��اج��رت 
الإقليم  يف  وا�ستقرت   ، العربية  اجلزيرة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  فيه  ن�ساأت  ال��ذي 

املتحدة و�سيطرت عليه .
بوفالح  اآل  فرع  ظل  القرون  مر  وعلى 
اأ�سغر واأقوى فروع بني يا�س ، الذين ميثلون 

اأ�سل الأ�سرة احلاكمة يف اإمارة بوظبي .
ش  ا تعل    1

تلقى ال�سيخ زايد – �ساأن معظم اأقرانه 
القراءة  يف  الأ�سا�سية  الدرو�س  بع�س   –
يد مطوع  على  الإ�سالم  وتعاليم   ، والكتابة 
ال��ق��راآن  اآي���ات  با�ستظهار  ي��در���س��ه  ك��ان   ،
يردد  ال�سغري  زايد  �سرع   . و�سوره  الكرمي 
�سورة الفاحتة وتعلم اأن القراآن لي�س كتاب 
جلميع  �سامل  تنظيم  ب��ل   .. فح�سب  دي��ن 

والجتماعية  القت�سادية  احلياة  جوانب 
الذي  الن�سيج  القراآن  ” كان   . وال�سيا�سية 
حيكت منه حياته ، وتعلم اأن يعود اإىل اآياته 
حافظًا  زاي��د  يكن  ومل   .” خطب  كل  عند 
�سعر  م��ن  يحف  ك��ان  ب��ل   ، فقط  ل��ل��ق��راآن 
فيه  اأث��رت  الأ�سعار  ه��ذه  اأن  وم��ع   . املتنبي 
كانت  البدوية  املو�سوعات  لكن   ، كمتعلم 
اأكرث مالءمة لولعه بفن الإجازة التي ينظم 
فيها املتناظرون اأبياتًا مرجتلة على القافية 
بديهة  �سرعة  من  فيها  ما  فيها  و   ، نف�سها 
القراءة  يحب  زايد  كان   . ذكية  وتلميحات 
وي�ستمتع باإلقاء ال�سعر العربي القدمي الذي 
تعلمه منذ ال�سغر ، وكان ينظم الق�سائد 
 – وك��ان  النبطي،  ال��ط��راز  على  ال�سعرية 
يخترب   – اللطيفة  ال��دع��اب��ة  م��ن  ب�����س��يء 
املهارات اللغوية ملرافقية باأن يطرح عليهم 
الكلمات  بع�س  م��ع��اين  يف  �سعبة  اأ�سئلة 
ال�سعر  يف  وردت  التي  املبهمة  اأو  ال�سعبة 
التعليم  ا�ستثنينا  واإذا   . ال��ق��دمي  العربي 
زايد كان يف  ال�سيخ  فاإن ماتعلمه   ، الديني 

”معلم  له  يكن  فلم   ، ذاتيًا  تعلمًا  معظمه 
اأو  حديث  ت��اري��خ  اأو   ، ريا�سيات  اأو  لغات 
القراءة  بنف�سه  نف�سه  علم  بل   ، جغرافيا 
من  احلياة  درو���س  وا�ستقى   ،  ” والكتابة 
تاأمل الطبيعة ومقابلة النا�س ، ففي �سنواته 
الأوىل يف اأبوظبي – حني كان والدة ال�سيخ 
– كان  ل��الإم��ارة  حاكمًا  زاي��د  بن  �سلطان 
يتعلم  والدة  وقته يف جمل�س  يق�سي معظم 
البدو  ومالمح  الدبلوما�سية لدى  املهارات 
قد  درو����س  وه��ي  ال�سحراء.  دميقراطية 
اأثبتت اأهميتها الكبرية يف حياته ال�سيا�سية 

بعد ذلك .
معلمه   – غنوم  عبداهلل  له  �سهد  وقد 
اأي�����ام ال�����س��ب��ا – ب��امل��ث��اب��رة امل��ده�����س��ة ، 
باأنه  وو�سفة   ، واللماحة  الثاقبة  وبفرا�سته 
 ”  : اأ�سجع فتى قابله يف حياته ، وقال فيه 
كان فتى �سديد الف�سول للمعرفة ، لينفك 

اأبدًا عن طرح الأ�سئلة ” .
ماأ�ساوية  حتول  نقطة   1926 عام  كان 
اأ�سرة اآل نهيان يف اأعقاب اغتبال  يف حياة 
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اأغ�سط�س.   4 يف  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ 
ويف خطوة بدت توقعًا لهذا القدر الو�سيك 
كان ال�سيخ �سلطان قد نقل ال�سيو ال�سغار 
)با�ستثناء ال�سيخ خالد ( مع اأمهم ال�سيخة 
�سالمة بنت بطي اإىل منتجعه ال�سيفي يف 

حمرم  �سهر  من  الأول  يف  الربميي  واح��ة 
)12 يوليو( من العام نف�سه . وبعد احلادث 

رحلت ال�سيخة �سالمة مع ابنها زايد للتموية 
را�سد  ال�سيخ  اإىل  ، وجلاأت  وجتنب اخلطر 
، الذي كان �سيخ قرية   ال�سام�سي  بن حمد 

حما�سة يف ذلك الوقت .
ال��ذي هزت  ال��وق��ت  ويف 
ال�سيا�سية  فيه ال�سطرابات 
والق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��ا���س��م��ة 
اأبوظبي ، كان زايد يف ماأمن 
ون�ساأ   ، الداخلية  املنطقة  يف 
ورع��اي��ت��ه��ا يف  اأم���ه  يف كنف 
اأج�����واء ال���واح���ات ال��ه��ادئ��ة 

الوديعة . 

ال�سيخان  علم  وعندما 
مبقتل  وه������زاع  ���س��خ��ب��وط 
حم��رم  م���ن   24 وال���ده���م���ا 
)4اغ�سط�س( ، وتويل ال�سيخ 

خلفًا  احلكم  زايد  بن  �سقر 
اأحمد  ال�سيخ  اإىل  – جلاآ  له 

ب��ن ه���الل ال��ظ��اه��ري وايل 
اأدرك���ا   اأن  وب��ع��د   . ال��ربمي��ي 
اأنه مل يعد اأمامهما اأي خيار 
ل�سقر  الطاعة  تقدمي  �سوى 
اجل��دي��د  احل��اك��م  ب�سفته 
بوالدتهما  حلقا   ، لأبوظبي 
حما�س  قرية  يف  و�سقيقهما 

يف حماية اآل بو�سام�س.
املاآ�سي  تركته  م��ا  وبعد 
يف  ج���راح  م��ن  ال�سخ�سية 
نف�سية زايد يف �سنني حياته 
واأ�سقاوؤه  هو  واج��ه   ، الأوىل 
اأخ��رى ،  النوائب واح��دة تلو 
فمن موت اأبيهم اإىل فقدان 
ثروتهم ومكانتهم التي كانت 

ملكًا �سرعيًا لأ�سرتهم.
واأظهرت ال�سيخة �سالمة 
قوية  �سخ�سية  كانت  التي 
ورباطة  �سجاعة   ، وم��وؤث��رة 
وج��ه  يف  عظيمتني  ج���اأ����س 
النوائب ، ونقلت اأبناءها اإىل 
واأخذت   ، احلياة  املهمة يف  الدرو�س  بع�س 
منهم عهدًا باأل يلجوؤوا اإىل العنف اأو اإيذاء 
اأحدهم الآخر ج�سديًا اأو غري ذلك ، وبذلك 
غري  مرحلة  على  الأب��د  اإىل  ال�ستار  اأ�سدل 
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جيل  عا�سها  العائلي  العنف  من  معهودة 
زوجها يف اأبوظبي .

واحتفظت ال�سيخة �سالمة حتى النهاية 
مبكانة موؤثرة وبارزة يف ” جمال�س اأ�سرها 
اأبناوؤها قط عن ا�ست�سارتها  ” . ومل يتوان 
، وحافظوا على عهدهم الذي قطعوه لها . 
ال�سلم  ا�ستعادة  البارز يف  بدورها  واإعجابًا 
عليها  اأطلقت   ، اأبوظبي  يف  وال���س��ت��ق��رار 
ال�سلطات الربيطانية لقب ” ال�سيدة الأكرث 
نفوذًا يف ال�ساحل املت�سالح ” ، وا�ستمرت 
ويف   . املحلية  ال�سوؤون  يف  بقوة  التاأثري  يف 
التي   ، والثالثينيات  الع�سرينيات  اأج���واء 
من  واح��دة  �سالمة  ال�سيخة  فيها  عا�ست 
والتخلف  القت�سادي  الركود  اأ�سواأ مراحل 
 – اأبوظبي  تاريخ  يف  ال�سعد  خمتلف  على 
كان لهم دور مهم يف �سياغة فل�سفة اأبنائها 
ومبادئهم يف احلياة بدرو�س وحكم ب�سيطة 
يف ف�سائل التق�سف ، وال�سرف والكرامة ، 

وال�سمو عن ملذات احلياة املادية .

وكان الفتى ال�سغري  زايد اأقرب الأبناء 
التي  للقيم  ت�سربًا  واأك��رثه��م   ، اأم���ه  اإىل 
زرعتها حرفًا وروحًا . وكان هو من ارتقى 
�سالمة  ال�سيخة  مثل  م�ستوى  اإىل  بالفعل 
الأح��داث  جمريات  اأظهرت  كما   ، وقيمها 

بعد ذلك.
�سنوات  ال�سغري  زاي���د  ال�سيخ  ق�سى 
املحيطة  ال�سحراء  بيئة  يف  وع��ي��ة  ت��ك��ّون 
البدو  ب��ني رج��ال  ف��رتع��رع   ، العني  ب��واح��ة 
ذات  وثقافتهم  تراثهم  اأ�س�س  وت�سرب   ،
الإ�سالمية  العقيدة  يف  الرا�سخة  اجل��ذور 
ال�سفات  واأ���س��ب��ح��ت   . ال��ب��داوة  وم��ب��ادئ 
الثقافية الجتماعية املتاأ�سلة – كاخل�سونة 
والب�ساطة ، واللياقة البدنية ، وقيم البدو يف 
ال�سليمة  والفطرة   ، الوفادة  وح�سن  الكرم 
زايد مدى احلياة و�سع عقيدته  – خ�سال 
ك��ان  ومل���ا   ، التطبيق  م��و���س��ع  الإ���س��الم��ي��ة 
ق�سى الق�سم الأكرب من �سني �سبابه و�سط 
رافقه  ع�سق  لديه  اأ�سبح  فقد   ، الطبيعة 

مدى احلياة لنباتات ال�سحراء وحيواناتها 
التي  ال��واح��ات  يف  املتموجة  وللخ�سرة   ،
احلياة  بحماية  كبريًا  اهتمامًا  فيه  غ��دت 
الربية يف البالد – من اأقرب الق�سايا اإىل 
قلبه . ومل يتوقف يومًا عن حبه للريا�سات 
ال�سحراوية ، كال�سيد بال�سقور ، و�سباق 

الهجن على نحو خا�س. 
الريا�سية  زاي��د  �سفات  اأن  واحلقيقة 
فقد   ، معا�سريه  من  كثري  اهتمام  اأث��ارت 
اأول  كان  الذي  هيو�ستيد   الكولونيل  و�سفه 
 1961 عام  منذ  اأبوظبي  يف  �سيا�سي  وكيل 
حتى عام -1965 باأنه كان: ”ريا�سيًا بارعًا 
على  ونا�سئًا  واجل��م��ال،  باخليل  مولعًا   ،

طبيعة احلياة البدوية يف ال�سحراء”.
الهتمام  وا�سل  زاي��دًا  اأن  الأه��م  لكن 
بهذه الريا�سيات وت�سجيعها ل ملجرد املتعة 
حياة  من  حموريًا  ج��زءًا  كانت  لأنها  بل   ،
ال�سيد  فريا�سة   ، وثقافتها  ال�سحراء 
ومعنى  احلرية  روح  تربي  كانت  بال�سقور 
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فكانت  اجلمال  اأم��ا   ، والنفتاح  ال�سحبة 
و�سط  الأ�سا�سية  البقاء  و�سيلة  البدو  متنح 
توفر  قلما  التي  القا�سية  ال�سحراء  بيئة 

�سيئًا اآخر .
وبية  و ا ا با ا   2

ايد ر   ب ا
)�سيخ  لقب  قومه  ل��دى  زاي��د  اكت�سب 
ن�ساأته  بف�سل   ، ج����دارة  ع��ن  ���س��ح��راء( 
وخ��ربت��ه ، وم��ع��رف��ت��ه ب���الأر����س وال��ن��ا���س 
م��ن ح��ول��ه ، واإق��ام��ت��ه امل��ت��ع��ددة يف اأن��ح��اء 
وقد  العني.  واح��ة  حول  النائية  ال�سحراء 
اأطلق عليه هذا اللقب البدو اأنف�سهم الذين 
كانوا يقولون بفخر واإعجاب :“ زايد بدوي 
كواحد  ويركبها   ، باجلمال  خبري  فهو   ،

 .” القتال  ويجيد   ، القن�س  ويعرف   ، منا 
وحتى امل�سوؤولون الربيطانيون املعا�سرون ، 
ومندوبو �سركات النفط الذين زاروا العني 
كممثل  م��ق��رًا  منها  يتخذ  زاي��د  ك��ان  التي 
من  الأوىل  ال�سنني  يف  اأب��وظ��ب��ي  حل��اك��م 
– كانوا معجبني به جدًا  ال�سيا�سية  حياته 
اإىل  رفيعة  �سفات  ين�سبون  كلهم  وكانوا   .
هيبة ح�سوره و�سخ�سيته اجلذابة و�سجاياه 
واأبلغها  الأو�ساف  هذه  اأول  ومن   . املحببة 
ماخطه قلم الرحالة وامل�ستك�سف الأوروبي 
زيارته  ل��دى  ث�سجر  ولفرد  ال�سري  ال�سهري 
و�سف  يف  يقول  اإذ   ،1948 ع��ام  للربميي 
زايد :“ اإنه رجل قوي البنية ، يف الثالثني 
من عمره تقريبًا، ذو وجه ين�سح ذكاء وقوة 

هادئًا  وك��ان   ، متاأملتني  ثاقبتني  وعينني   ،
ولكن ح�سوره مهيب“.

اإح��دى  هندر�سون  اإدوارد  ك��ان  ومم��ا 
املنطقة  زارت  التي  البارزة  ال�سخ�سيات 
 ، ال��ع��راق  نفط  ل�سركة  ممثاًل   1948 ع��ام 
يف  مهمة  منا�سب  ع��دة  ذل��ك  بعد  وت���وىل 

اخلليج .
مبظهر   . تاأثره  على  بو�سوح  يدل  مما 
لقائه  بعد  القيادة  و�سخ�سيته  املهيب  زايد 
به يف العني ، و�سفه له بالرجل الأنيق رمبا 
كان حينها يف الثالثينيات من عمره ، ويقول 
 ، وذك��اء  مرحًا  ت�سعان  عينني  ” ذو   : فيه 
وح�سوره موؤثر وجذاب ، لبا�سه ب�سيط كابن 
اإجن��ازات وعزمية  ، وهو رجل  عمه حممد 

ل تلني ”. 
ويف بداية يناير من عام 1954، عندما 
ال�سابط  م�ساعد   – ووك��ر  جوليان  اختري 
ال�سيا�سي املعني حديثًا يف ال�سارقة ، والذي 
ال�ساحل  يف  بامل�ستجد   ” نف�سه  يلقب  كان 
اإن���ز يف  ه��ام��ون��د  ” – مل��راف��ق��ة  املت�سالح 
 ، مبتهجًا  �سك  بال  كان   ، للربميي  زيارته 
اإن��ز- ووك��ر يف  لأن��ه �سريى الواحة . وب��ات 
للعني  ال�سمايل  الطرف  عند  العني  مربعة 
حتولت  لكنها   ، زاي��د  م�سافة  كانت  حيث 
اإىل م��ق��ر ل��ق��وات ع��م��ان امل��ت�����س��احل��ة يف 
امليجور  مع  اتفق  قد  زايد  وكان   . الربميي 
بيرت ماكدونالد – قائد ال�سرية – على اأن 
اإنز  يكون دلياًل يف جزء من جولة هاموند 
يف الواحة . ويروي ووكر كيف اأدرك ب�سهولة 
بينهما  لقاء  اأول  يف  زاي��د  �سافحة  عندما 
اللذين  والإعجاب  ال�سعبية  تلك  �سبب   ”
يحظى بهما يف املنطقة . �سحيح اأن عرب 
يت�سفون  جميعًا  كانوا  املت�سالح  ال�ساحل 
بالأدب والكيا�سة من وجهة نظر الأوروبني 
لكن لباقة زايد كانت تزدان بدفء ومودة 

حميمة ”.
وكان زايد اأي�سًا ذا اأ�سلوب اآ�سر وقدرة 
على جعل �سيوفه ي�سعرون بالرتياح ، حتى 
اإنه جعل ووكر ي�سعر باأن وجوده كان مك�سبًا 
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كبريًا.
يف  يختلج  كان  ال��ذي  ال�سعور  من  ب��دًل 
�سدره باأنه ” غر وتابع غري مرغوب به يف 

فريق هاموند اإنز“.
هيو  زار  – حني  زم��ان  من  عقد  وبعد 
بو�ستيد الربميي اأول مرة اأوائل ال�ستينيات 
كوكيل �سيا�سي يف اأبوظبي – علق قائاًل :“ 
الأوىل  زيارتي  ن�سيان  ال�سهل  من  يكون  لن 
للربميي ولقائي الأول ال�سيخ زايدًا . اإنه ذو 
�سخ�سية متقدة احلما�س واحليوية ، دائم 
الع�سرة،  و�سهل  وب�سيط   ، واملرح  ال�سحك 
ت�سحرك  ول  تقابله  اأن  عليك  ي�ستحيل 

�سخ�سيته على الفور.
ل��ق��د اأظ��ه��ر زاي����د ع��زمي��ة واإ����س���رارًا 
حباه  وقد   ، الأوىل  بداياته  منذ  وا�سحني 

اهلل �سخ�سية موؤثرة ومميزة.
ال�سيا�سية  ح��ي��ات��ه  زاي���د  ال�سيخ  ب���داأ 
من  ال�سرقية  للمنطقة  حاكمًا   1946 عام 
اأبوظبي نيابًة عن اأخيه ال�سيخ �سخبوط بن 

نف�سه  مثبتًا   ، لأبوظبي  ثم حاكمًا  �سلطان، 
بف�سل  للمنطقة  به  ومعرتف  ب��ارز  كقائد 
�سمائله القوية يف قيادة الدولة ، وح�سافته 
كان   ، التغيري  اأوان  اآن  وعندما  وك��رم��ه. 
اتخذ  قد  لأخيه  خالفته  ب�سرورة  القرار 
اأ�سبح   1966 ع��ام  من  اأغ�سط�س   6 و‘   .

حاكمًا لأبوظبي مببايعة �سعبية . وكان دوره 
يف حتويل اإمارة اأبوظبي اإىل مركز عمراين 
باملعجزة  و���س��ف��ه  ي�ستحق  دورًا  ح��دي��ث 
ال�سبع  الإم�����ارات  توحيد  عملية  وت��وج��ت 
التي كانت م�ستقلة بظهور احتاد الإمارات 
1971الذي  دي�سمرب   2 يف  املتحدة  العربية 
الوطن  ت��اري��خ  ب���ارزة يف  ك��ان نقطة حت��ول 
بن  زايد  ال�سيخ  اختيار  كان  كما   ، العربي 
بارزًا  معلمًا  لالحتاد  رئي�س  ك��اأول  �سلطان 
واأوج  املنطقة  اأح���داث  جم��ري��ات  يف  اآخ��ر 

�سريته ال�سيا�سية .
يعد ال�سجل ال�ستثنائي لإجنازات هذا 
القائد الفذ التي امتدت �ستة عقود �سهادة 

الوا�سع  وخيالة  تفكريه  عمق  على  بليغة 
التي  ال�سرية  وت�سور   . الباهر  وجن��اح��ه 
ترويها ال�سحات التالية حياة قائد و�سفته 
” بحق  باأنه  ال�سجالت الأوروبية املعا�سرة 
الأ�سرة احلاكمة يف  اأف��راد  اأذك��ى فرد بني 
 ” و�سعبية  جاذبية  واأك��رثه��م   ، اأب��وظ��ب��ي 
وميثل بال�سبط ” تلك ال�سورة النموذجية 
ل�سيخ ال�سحراء ” . اإنه رجل دولة ، يتمتع 
وكرمه  باإن�سانيته  وي�ستهر  ن��ادرة  بفرا�سة 
ال��ع��ظ��ي��م ، وي��ح��ظ��ى ب��ح��ب اجل��م��ي��ع حتى 
وتقديرًا   .) )ال��وال��د  ي�سميه  �سعبه  �سار 
 ، املجيدة  ولإجنازاته  الكبرية  ل�سخ�سيته 
وترك   ، كنزًا عظيمًا  كان  اإنه  القول  ميكن 
على  بالذهب  حروفه  �سنعت  اإرث���ًا  وراءة 

�سفحات التاريخ الزاهرة .

ا  ايــ   ا  رج    ا
اد  ا ال
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 لذا فقد كان لتمازج واختالط ال�سعوب واللغات اأو اللهجات 
املختلفة وان�سهارها، ظهور وبروز األفاظ خمتلفة لها مدلولت 
البدوية  البيئات  جميع  يف  اليومية  احلياة  اأمن��اط  عن  تعرب 
فكان  والثقافية،  الجتماعية  ب�سرائحها  واجلبلية  وال�ساحلية 
واألفاظهم اخلا�سة  لأ�سحاب املهن واحلرف والفنون لهجتهم 
فنتج  العامة(  احلياة  األفاظ   ( العامية  الألفاظ  فهذه  بهم، 
من كل ذلك اختالف اللهجات يف نطق بع�س حروف الكلمات 
فبع�س  لأخ��رى،  منطقة  من  متعددة  ب�سور  يختلف  ،فالنطق 
وهذا  ف�سيحة،  لغوية  اأ�سول  اإىل  تعود  الدارجة  الألفاظ  هذه 
الذي يتطور  اللغة كالكائن احلي  العامية يف  الألفاظ  اأن  يعني 
ويتغري ويتجدد وميوت، فاللغة فيها كلمات متوت وتندثر لعدم 
اأو  بالقتبا�س  جت��ددت  كلمات  وهناك  تداولها،  اأو  ا�ستعمالها 
ال�ستقاق من م�سدر ما، فت�ستمر من خالل التداول ح�سب ما 
الع�سور  عرب  ل�ستخدامها  النا�س  حاجة  عن  التعبري  يقت�سيه 
والأزمنة املتعاقبة والتي حملت التغري والتجدد فهي كلمات قد 
متيل دللتها اإىل ناحية دون اأخرى، وكل ذلك ب�سبب ا�ستعمال 
اللهجات  تكوين  يف  كتاأثريهم  فيها  وت��اأث��ريه��م  للغة  النا�س 
اأن  ميكن  ول  اإنكاره  ميكن  ل  اللغة  يف  العامي  فالأثر  العامية، 
منه  فائدة  ل  مهمل  ككم  نطرحها  اأو  العوام  لهجات  نتجاهل 

وهذا ما دفعنا اإىل الهتمام بدرا�سة الألفاظ العامية ، فلهجة 
دولة الإمارات العربية املتحدة غنية وثرية يف تعبريها الدقيق 

يف جميع جوانب احلياة من م�سميات واأفعال.
   يف هذه املادة �سنتناول اللهجة املحلية لالألفاظ العامية يف 
ونقدم فكرة  والتحليل  بال�سرح  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

موجزة عن اللهجة والألفاظ العامية ومعانيها .

ي�ستخدمها  النخيل  خو�س  من  م�سنوعة  �سلة  )اجلفري( 

اب يدان ال ي  بدالع ليا  دا   ا

و � ا  ا شا ا

ا ا ال

ا  ا  اأ ه ش   ا ي ا ا  ي  ا اأو  ا  ا�ش ي  ا ا  اد ا واأج او ا
ا  و اف   ل ا م   ا ا ا   اف ا  ي م ا  ا
ري ا  اه و را و ادا واأ ي   ا  ب   ش ا ا اأ  ا
ا ه   شم ب  ما يرو  ا  ا   ا ا ا أ اأو ا ا 
رو  ا   ا ا   ا ي ف ب و ا ر  اأ شري ا  و و
مر  ش ف  اف  اأم  ما  اج اأم  ش  ا ش اأم  شادي  ا ا  اأ ا  ش ا 

ا  مرا ا ش ا



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /02 - 489 :Oó©dG

39

ا&مارات

mun r a k a e

يف  الرب  اأهل  ي�ستخدمها  فيما  الأ�سماك،  حمل  يف  البحر  اأهل 
حمل الرطب. كما ت�ستخدم يف حمل امل�سرتيات من ال�سوق.

رب 

القربة وت�ستخدم لن�قل وحف املاء وغالبًا تكون م�سنوعة 
من جلد احليوانات ال�سغرية فبعد دبغ اجللد، اإ�سافة اإىل ذلك 

يوجد مزمار القربة.

 

بفتح حرف اجليم ، وتطلق الكلمة على ق�سا�س الأثر وهو 

وهو  القفار،  يف  الأق��دام  اآثار  يقتفي  اأن  ي�ستطيع  الذي  الرجل 
الأر���س  على  ي��دب  ما  كل  اأث��ر  اتباع  ويعرف  موهوب  �سخ�س 
من  وغريها  واخليل  والغنم  واحلمري  اجلمال   ( حيوانات  من 

الدواب( اأو اآثار الب�سر ) الإن�سان(.

ا   ر

طري جارح وهو نوع من اأنواع ال�سقور.

�ت 

 احلذاء الذى يلب�س يف القدم وهو عدة اأنواع واأ�سكال.

ش ا
ا             ا ا ال

جم و             

رو�ش             شما ا م ا



حكايات م�سافر

الدكتور حمد بن �صراي

ا  ر ا ش ب و ي   ا مراج ا  2016 ش  ا ام ا فمرب ا ب   ا ا يا   ر  ا ا

ا  ج ه شا   ا واأ ا اأيا ش ف ا و رف ا و رب ا ف  ر ا ش ش  ا اج  رى ال  ر اأ

ا  مام  ا ا�ش  م   ا  ر  ا ي  ش ي وا ا ا  يا  ا   ي ر  ش ا و ه 

م  ا و و شافر ا  ها  فمرب   ر  ر �ش دي  اأوا ش ر ا ا  ا ش ب  ا  ا ا  ال

ا  شا  ش و ا رب و   ا ا ريا وه ب ا  ا شر ر ا شا  م  اأ ا  ا 

رب  شم ا ما ف    ا   ا اف وداو  ش يا   ر  ش ا ا ر  ه واأف و اأ

شافر  ف  م ي راأ ف او ا م  ا و ب ا  ش واأ و ا ر  ادوا   و

ي  ا ا ا  ال ا  ج واأ ر ش ال  ر ا ش شا وا د  ا الأ ب   ا و ش

اي 2017. رهما  ا  17 ا 19  ش رو  اف 

�سفرة �سنغافورة
)الزيارة الأخÒة (
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بالو�سول  �سبقني  حيث  دبي،  مطار  من  الأربعاء  فجر  و�سافرنا 
اإىل املطار فراأيت  نا�سر  اأبو  اأو�سلني �ساحبي  الدكتور عتيج ثم  اإليه 
ّية لطريان  الف�سّ الع�سوّية  نحمل  اأّننا  وبحكم  املاأمون،  ال�سفر  �سديق 
ًا للت�سجيل و�سحن احلقائب،  الإمارات فمن حّقنا اأّن ن�سلك ممّرًا خا�سّ
البطاقة،  روؤية  واإ�سرارها على  املوّظفات،  اإحدى  �سوء ت�سّرف  ولكن 
اأخربها، فدخلنا معها يف نقا�س حاّد، ولفتنا  ملّا  ومل ت�سّدق الدكتور 
واإنهاء  احلقيبة  �سحن  وبعد  ثقتها.  وعدم  ت�سّرفها  �سوء  اإىل  نظرها 
اإجراءات ال�سفر، وا�سرتاحة يف ال�سالة، دخلنا الطائرة، ومن ح�سن 
لنا  تركت  كثرية  كرا�ٍس  فرغت  ولهذا  مزدحمة،  تكن  مل  اأّنها  حّظنا 

م�ساحة للّنوم وو�سل الكرا�سي فكانت لنا راحة ومالذًا. وبعد و�سولنا 
ظهر الأربعاء اإىل مطار �سنغافورة، التقينا باأحد الف�سالء من راأ�س 
اخليمة، وخرجنا �سوّية من املطار ثم ركبت مع �ساحبي �سّيارة اأجرة 
وبعد  العرب.  �سارع  على  الواقع   - بالّن�سبة يل  املعتاد   - الفندق  اإىل 
ا�سرتاحة ق�سرية خرجنا لتناول طعام الغداء يف مطعم زمزم حيث 
لة »مطبق« الرباتا مع حلم الغزال املفروم والبي�س،  طلبت اأكلتي املف�سّ
بينما كان طعام الدكتور برياين �سمك. واأخذ الدكتور عتيج يتحّدث 
ذلك  وظّن  امليالبارية  الألفاظ  ببع�س  املطعم  يف  العاملني  اأحد  مع 
باأّنه يجيد اللغة نف�سها، فلّما تعّمق معه يف احلديث، تعرقل �ساحبي، 
رطبًا  اجلّو  وكان  عميق.  بحر  يف  خا�س  اأّنه  واأح�س 
حاّرًا، وركبنا �سّيارة اإىل عنوان الدكتور حممد، وكنت 

ل ركوب القطار بحكم خربتي ال�سابقة فيه. اأف�سّ
وكان الدكتور حممد ي�سكن يف �سّقة ببناية قريبة 
فالتقينا  البهو  ودخلنا  امل�سهور،  اأورت�سارد  �سارع  من 
الوالد را�سد بن جا�سم بواحلمام، وولديه عبدالعزيز 
وم�سافحة  وعناقًا  �سالمًا  فكان  حممد،  والدكتور 
عواطف  فيها  واندجمت  احلّب،  مب�ساعر  اختلطت 
كانت  وكم  قلوبنا،  بها  اأ�سربت  التي  املفعة  املوّدة 
�سعادتنا وفرحتنا وراحتنا ملّاآ التقينا بزميلنا العزيز، 
وكانت اأّول مالحظة هي فقدانه جزءًا من وزنه، ولكّنه 
موؤمنًا  الروح،  هادئ  الّنف�س،  مطئّن  كان  اهلل  بحمد 
وتداول  والأحاديث  ال�سالم  وبعد  تعاىل،  اهلل  باأقدار 
الأخبار �سّلمناه ما اأعطانيه الدكتور اإبراهيم املجيني 
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وق�سينا  العالج،  يف  تنفع  �سعبّية  اأدوية  من 

حفظهم  والولدين،  الوالد  مع  ممتعًا  وقتًا 

اهلل جميعًا، وقد قّدروا جميئنًا، وخري تعبري 

عن ذلك ما ذكره الوالد را�سد من قوله: »ما 

جمياًل،  ال�سكن  وكان  يحّبك«.  اللي  اإل  اّييك 

لنا اجللو�س يف البهو، مع اإ�سرار  هادئًا، وف�سّ

ويف  ال�ّسّقة،  اإىل  النتقال  علينا  را�سد  الوالد 

حدود ال�ساعة الثامنة م�ساًء غادرناهم داعني 

على اأمل اأن نلتقي يف اليوم التايل.

اإىل  من�سي  اأن  عتيج  الدكتور  واقرتح 

ال�سوارع  هذه  اأّن   ّ احل ح�سن  ومن  الفندق، 

راكبًا  اأو  الأقدام  على  ما�سيًا  زرعتها  قد 

بالقرب  تاون  نيو  تقاطع  وعند  للحافالت، 

من احلّطة يوجد جتّمع مطاعم جتّولنا فيها 

�ساّلة  عن  نبحث  وكاأّننا  مت�سّكعني،  طوياًل، 

لنا، ومل ن�سرت فيها طعامًا، ثم وا�سلنا ال�سري 

امل�سي  من  ون�سف  �ساعة  بعد  الفندق  اإىل 

ن�سل  جعلتنا  بالرطوبة،  م�سبعة  اأجواء  يف 

والإرهاق،  التعب  من  �سيء،  على  نلوي  ل 

وتركت  �سبيله،  حال  اإىل  مّنا  كّل  ذهب  ثم 

الدكتور عتيج لي�سرتي له ع�ساء، واأّما اأنا فقد 

بت�سحيح  وان�سغلت  الغداء،  بطعام  اكتفيت 

بعدها،  الوقت ومنت  تاأّخر  المتحانات حتى 

ويف ال�سباح ذهبت لتناول طعام الريوق، يف 

ثم  �ساحبي  اأجد  ومل  فدخلت  الثالث  الدور 

احلالل  الطعام  اأردت  اإذا  اأحدهم  اأخربين 

وفعاًل  اخلام�س،  الدور  اإىل  الذهاب  فعلّي 

فبداأت  �ساحبي  اأجد  ومل  هناك  اإىل  ذهبت 

ذهبت  ثم  رّدًا  اأجد  مل  غرفته،  يف  به  اأت�سل 

حتى  بعنف  الباب  وطرقت  غرفته  يف  اإليه 

برهة  وبعد  احلّمام،  من  ي�سر  �سمعته 

كان يف  اأن موعدنا  واأخربين  الباب،  فتح يل 

ال�ساعة العا�سرة ولي�س التا�سعة. وعلى العموم 

ذهبنا للمطعم احلالل فراأيناه مليئًا بال�ّسّياح 

ومل  كّلها،  ردهاته  بها  اكتّظت  الذين  الهنود 

اخلبز  من  الك�سرات  بع�س  على  اإل  نعرث 

�سيء.  فيه  يبق  مل  عا�سف  به  مّرت  وكاأّنه 

وخرجنا مت�ساحكني من حالنا وماآلنا، حتى 

القهوة  ل�سرب  بوك�س  ال�ستار  مقهى  دخلنا 

واأكل بع�س ما فاتنا من ذلك املطعم. وفجاأة 

هطلت اأمطار عظيمة لو اأ�سابت راأ�س اخليمة 

�سنغافورة  ولكن  اأبيها،  بكرة  عن  لأغرقتها 

مل تغرق بفعل الت�سريف والتنظيم، وجل�سنا 

خ�ّسعهم  الذين  املاّرة  اإىل  وننظر  نتحادث 

من�سي  اأخذنا  انق�سى  فلّما  الغزير،  املطر 

ومّرة  اأتقّدمه،  اأنا  ومّرة  يتقّدمني،  هو  مّرة 

ونتوا�سل  ونتفارق  ونتقابل،  نتهادى  نت�ساوى، 

وقد اأحذ مّنا العمر ماأخذه، حتى و�سلنا اإىل 

وا�سرتينا  املطاعم،  ردهة  وفيها  تاون  نيوتن 

جوز الهند لكّل واحد مّنا، فاإذا هما مملوءتان 

قطعنا  ثم  �سربهما،  ننه  مل  وفعاًل  باملاء 

يف  وجل�سنا  الدكتور.  �سكن  وو�سلنا  امل�سافة 

ونرّتب  وجوهنا  ونغ�سل  اأمورنا  ن�سلح  البهو 

�سوؤوننا.

عبدالعزيز  واأخاه  الدكتور  نرى  بنا  واإذا 

نازلني يهادي كّل منهما الآخر، وبعد ال�سالم 

ذاهب  الدكتور  اأن  عرفنا  وامل�سافحة، 

من  فرع  وهو  معه،  فذهبنا  امل�ست�سفى  اإىل 

وجل�ست  اأمريكا،  يف  هوبكنز  جون  م�ست�سفى 
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يفر  ننتظر �سديقنا حتى  الدكتور عتيج  مع 

لنا  خرج  دقيقة   20 نحو  وبعد  مقابلته،  من 

با�سمًا كعادته حفظه اهلل، ورجعنا �سوّية اإىل 

اأطراف  نتجاذب  البهو  يف  وجل�سنا  ال�سكن، 

احلديث الذي مل يخل من النكات وال�سحكات 

والدعوات.

للغداء،  ينادينا  عبدالعزيز  ذلك  بعد   

را�سد،  الوالد  والتقينا  ال�سّقة  اإىل  فذهبنا 

ف�سّلمنا عليه ثّم تغّدينا ثّم جل�سنا ودارت بنا 

الزمن،  بنا  املا�سي والرتاث وطّوف  اأحاديث 

هو  را�سد  الوالد  وكان  امل�ساعر،  بنا  وجالت 

مقيمًا،  الع�سر  هو  بنا  و�سّلى  حديثنا،  نواة 

م�سافرين.  والع�سر  الظهر  نحن  و�سّلينا 

وّدعناهم  م�ساًء،  ال�سابعة  ال�ساعة  متام  ويف 

واأو�سلنا  مقّدرين،  ووّدعونا  �ساكرين،  داعني 

فوّدعته  ال�سكن،  خمرج  اإىل  حممد  الدكتور 

واأنا اأغالب احلب، واأدافع املوّدة، ولكّنها اأبتا 

اإل اأن تظهران على دموع عينّي.

اأورت�سارد،  �سارع  اإىل  ما�سيني  ورجعنا 

هناك  العريقة  املكتبتات  اإحدى  ودخلنا 

نف�سه  املبنى  يف  نزلنا  ثم  وقتًا  فيها  وق�سينا 

الفواكه  بع�س  ا�سرتينا  حيث  املطاعم  ردهة 

اأن  اإىل  نتم�ّسى  خرجنا  وبعدها  الطازجة، 

جّيدًا،  اأعرفه  الذي  الفالح  م�سجد  و�سلنا 

اأدراجنا  عدنا  ثم  والع�ساء  املغرب  و�سّلينا 

من�سي بالطريقة نف�سها حتى و�سلنا الفندق، 

عن  األطف  الأجواء  كانت  املّرة  هذه  ويف 

ا�ستحممت  غرفتي  و�سويل  وبعد  البارحة، 

ثم  اأنفا�سي،  فيها  األتقط  برهة  وارحتت 

الدرجات،  ور�سد  المتحان  ت�سحيح  اأنهيت 

بها  فاإذا  منت،  الواحدة  ال�ساعة  متام  ويف 

ال�ساعة  يف  اإىل  منها  اأنه�س  مل  عميقة  نومة 

لأّن  مرعوبًا،  قمت  �سباحًا،  دقيقة   7.50
موعد مغادرتنا الفندق يف ال�ساعة 8، وخالل 

�سرعة،  باأق�سى  وّظبت حقيبتي  دقائق  ع�سر 

ومع  بع�س،  فوق  بع�سها  اأغرا�سي  وو�سعت 

يف  ال�سغط  ارتفاع  دواء  و�سعت  العجلة  هذه 

ينق�سني،  كان  هذا  وكاأّن  الكبرية،  احلقيبة 

عتيج  بالدكتور  فاإذا  م�سرعًا  وخرجت 

ينتظرين يف البهو، فرمقني بنظرة من حتت 

اإحدى عينيه ذّكرتني باملا�سي. واملهم وبعيد 

وقائدها  الأجرة،  �سّيارة  يف  نحن  الثامنة 

العرق ال�سيني، ل يكاد يفقه  رجل كبري من 

الإجنليزية ونزلنا يف املكان اخلطاأ، وبعد اأن 

ال�سّيارة  يف  متخ�ّسبًا  بقي  الأجرة  له  دفعنا 

فنزلنا وحدنا واأخرجنا حقائبنا من احلقيبة 

ملكان  القطار  اأخذنا  ثم  لل�سّيارة،  اخللفّية 

الإقالع  موعد  وكان  الإمارات،  طريان  ر�سّو 

واأنهينا  حقيبتي،  و�سحنت   10.30 ال�ساعة 

الفجر،  لأ�سّلي  ذهبت  ثّم  ال�سفر،  اإجراءات 

وبعدها تناولت دواء الغّدة الدرقّية ثم التقيت 

ب�ساحبي بالقرب من �سالة طريان الإمارات. 

 ،777 بوينج  نوع  من  وهي  الطائرة  و�سعدنا 

ّ كذلك اأن الطائرة مل تكن  ومن ح�سن احل

مّنا  كّل  اأخذ  اأن  وبعد  بامل�سافرين،  مزدحمة 

مل  �سريعة  وجبة  وتناولنا  املتعّددة،  كرا�سيه 

تكن جّيدة ل طعما ول طعامًا، نام كالنا على 

تلك الكرا�سي الفارغة.
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الكرف�س عند العرب :

وعرفه العرب منذ القدمي ، ون�سب حديث اإىل النبي حممد 
نام   ، عليه  ن��ام  ثم  اأكله  من   «  : هو   ، وال�سالم  ال�سالة  عليه 
ونكهته طيبة ، وينام اآمنًا من وجع الأ�سرا�س و الأ�سنان « وقد 

نفاه علماء احلديث، وقالوا اأنه باطل على ر�سول اهلل .
غريهم  و  عرب  – من  القدماء  والعلماء  الأطباء  وحتدث 
– عن فوائده ، منهم الرئي�س ابن �سينا الذي اأطال ، وخال�سة 
ما قاله : »حملل للنفخ ، مفتح للم�سدد ، م�سكن للوجع، مطيب 
النف�س  و�سيق   ، وال�سعال   ، العني  اأوجاع  ينفع يف  للنكهة جدا، 
يحرك  ولكنه   ، الطحال  و  والكبد   ، الثدي  واأورام   ، وع�سره 

الن��ح��دار،  و  النه�سام  �سريع  ولي�س   ، اجل�ساء 
والربي منه ينفع من اجلرب و القوباء 
وعرق   ، تنختم  اأن  اإىل  واجل��راح��ات 
الن�سا ، ويف بزر الكرف�س تغثيه وتقيء 

اإىل اأن يغلى « .
جالينو�س  اليوناين  الطبيب  وق��ال 

وينقي   ، ال�ست�سقاء  من  ينفع  »ب��زره   :

 ، والرحم  واملثانة  الكلية  وينقي   ، والطمث  البول  ويدر  الكبد، 
وينفع من ع�سر البول ، وي�سلح اأن يوؤكل الكرف�س مع اخل�س «.

والكبد  املعدة  ينفع  رطبًا  ورقه   «  : اجلوزية  قيم  ابن  وقال 
البارد ، ويدر البول والطمث ، ويفتت احل�ساة ، وحبه اأقوى يف 

ذلك ، ويهيج الباه ، وينفع من البخر «
يجتنب  اأن  وينبغي   «  : ال��رازي  وق��ال 

اأكله اإذا خيف من لد العقارب «.
وق�����ال اب����ن ال��ب��ي��ط��ار: 

ال��ك��رف�����س  ع�����س��ري   «
من  ينقع  وورقه 

ا    ش ا ا   ا  ش   الأ  
ش  ر ا ب ا ا ش شر اأول   ا ا اأو  فا
ا ا  شب مر » و با ا شم » ا ري ف رف ال  و
ا    ش شا  و وج الأ أ اأ  

اأ . ش ا ش   ا يا
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عبد اخلالق اخلواجة
باح يف طب الأع�شاب

الكرف�س

The celery



احلمى، وورقه ينفع املعدة والكيد ويذيب احل�ساة، ومينع عن 
اأكل مع  واإذا   ، بثور رديئة يف ولدها  امل��راأة احلامل لئال تخرج 
اخلبز اأك�سبه اعتداًل ولذاذة ، واإذا خلط ع�سريه بدهن الورد 
و  نفع احلكة  متوالية  اأي��ام  �سبعة  به يف احلمام  وده��ن  واخل��ل 
اجلرب ، وينفع من ابتداء احل�سبة وعروقه تلني البطن اأكرث 
من الورق ، واإذا ت�سمد به مع اخلبز �سكن اأورام العني احلارة و 

اأورام الثدي ، والتهاب املعدة .

الكرف�س ‘ اأوربة و اأمريكة:

لأول  فرن�سة  يف  يزرع  مل  الكرف�س  اأن  التاريخ  يذكره  ومما 
امللكية  النباتات  1641 م حني زرع يف حديقة  �سنة  اإل يف  مرة 

يف باري�س.
على  فيها  فعرف  اأمريكة،  اإىل  املهاجرون  الأوربيون  ونقله 
مدى �سيق كا�ستعمال اأوراقه فقط لتتبيل بع�س الأكل، ثم انت�سر 
ب�سرعة حتى اأ�سبح اليوم من اأهم املواد التي ت�ستهلك كثريًا ول 
�سيما بعد اأن اأ�ساد الأطباء النباتيون وعلماء التغذية بفوائده، 
بعد  الثانية  املرتبة  الطازج  تناول ع�سريه  الإقبال على  فاحتل 

ع�سري الربتقال ،.
واأ�سبحت زراعته من اأن�سط الزراعات واأهمها.

خال�سة  ب��ذوره  من  فا�ستخرجت  اإليه،  ال�سناعة  وانتبهت 
قيمة طبية ، ومكانه يف م�سنوعات التعطري ، كما ت�ستعمل بذوره 
يف  اأوراق��ه  ومثلها   ، املاأكولت  بع�س  طبخ  يف  كثريًا  امل�سحوقة 
تتبيل الأطعمة ، كما ت�سلق جذوره ، وت�ستعمل يف عمل احل�ساء ، 
وهكذا عاد الكرف�س اإىل املكانة ال�سامية التي كانت له يف املطبخ 
العربي وال�سرقي القدمي . حتى كان من النادر اأن يخلو طعام 
منه ، ثم اأ�سبح ل ي�ستعمل اإل قلياًل يف اأكالت حمدودة ، وتكاد 

زراعته تكون نادرة .

دي  رف  ال ا ال
يحوي  اأن��ه  الكرف�س  حتليل  من  ظهر  احلديث  الطب  ويف 
 : منها  م��ع��ادن  اأ���س��ب��اه  و  وم��ع��ادن   ) ج   ، ب   ، اأ   ( قيتامينات 
احلديد، اليود ، النحا�س ، البوتا�سيوم ، الكال�سيوم ، الفو�سفور، 

واملنغنيزوم، وعنا�سر مهدئة .
وهو ي�ستعمل داخليًا مقباًل ، ومقويًا عامًا ومرممًا خلاليا 
احلفر،  داء  و�سد  ومنحفًا،   ، للبول  ومدرًا   ، ومرطبًا  اجل�سم، 
والروماتيزما ، ومطهر ملجاري الدم ، وم�سادًا للتعفن ، وع�سر 
واأمرا�س   ، ال�سرع  و   ، املتقطعة  واحلمى   ، والوهن   ، اله�سم 
الأرق  و  والعقد اخلنازيرية   ، الدم  ، وزبادة  وال�سمنة  ال�سدر، 

و النقاهة .
وطريقة ا�ستعماله داخليًا يوؤكل نيئًا مع ال�سلطة ، ويطبخ مع 
احل�ساء ، وتع�سر عروقه وي�سرب من الع�سري ن�سف قدح ملدة 
بني 20 – 25 يومًا ملعاجلة الروماتيزم بنجاح اأكيد ، والزكام، 
املفا�سل،  والتهاب  والنقر�س  والبحة  وال�سعال،  النف�س  و�سيق 
نوبات  ملكافحة  اليوم  يف  م��رات  ث��الث   ) 200( منه  وي�سرب 
الإغماء اأو ي�سرب مغلي – اأو نقيع 0 اأوراق الكرف�س )30 غرام 

يف ليرت ماء( .
واخلراجات،  اجلروح  -�سد  -خارجيًا  الكرف�س  وي�ستعمل 
من  )الت�سقق  وال�سرث  املفا�سل  التهاب   ، اخلناق  ال�سرطانات 

الربد( .
عروق  بع�سري  اجل��روح  تغ�سل   : هي  ال�ستعمال  وطريقة 
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ي��و���س��ع  اأو  ال��ك��رف�����س 
ك����م����ادات م���ن���ه ع��ل��ى 
اجل������روح وال��دم��ام��ل 
ال�������س���رط���ان���ات،  و   ،
وع��ل��ى اب��ه��ام ال��رج��ل 
م���ع ع�����س��ري ال��ل��ي��م��ون 
مل��ع��اجل��ة ال��ن��ق��ر���س ، 
وي�����س��ت��ع��م��ل غ���رغ���رة 
تقرحات  �سد  وغ�سوًل 
ال����ف����م واخل������ن������اق ، 
وخفوت ال�سوت، وورم 
وروؤو������س   ، ال���ل���وزت���ني 
( يف    250  ( عروقه 
نحو  تغلى   ، م��اء  ليرت 
فيها  وتغط�س  �ساعة 

الأيدي نحو ع�سر دقائق ) وهي حارة ( 
ثالث مرات يف اليوم ، وحتف من الهواء 
فيح�سل على فائدة موؤكدة ل�سفاء ت�سقق 

اجللد .
ال��ك��رف�����س  اأوراق  جت��ف��ي��ف  مي��ك��ن 
والأ���س��الع واجل��ذور – وه��ي مقطعة – 
ال�ستاء يف  الفرن لال�ستفادة منها يف  يف 

�سنع احل�ساء .
ل��ق��د ا���س��ت��ه��ر ال��ك��رف�����س يف اإق��ل��ي��م 
يف  يزيد  اأن��ه  بفرن�سا  كونتيه(  )فران�س 
القوة اجلن�سية حتى قيل فيه مثل ماأثور: 

» لو عرف الرجل فعل الكرف�س ، ملالأ به 
ب�ستانه « .

الكرف�س ‘ الغذاء :

بف�سل  مفيدة  خ�سرة  الكرف�س  اإن 
معطرة  واأم��الح  لذع،  طعم  من  فيه  ما 
يثري  فهم   ، جيدًا  وم�سهيًا  مقباًل  جتعله 
القابلية، وين�سط �سيالن اللعاب الها�سم 
، وع�سريه غني بالفيتامينات، وبخا�سة 
وه��م��ا  )ج(  وف��ي��ت��ام��ني  )اأ(  ف��ي��ت��ام��ني 
الأمرا�س  من  واحلف  النمو  فيتامينا 
األياف  من  موؤلف  الكرف�س  لب  ولكن   �،
ثخينة ميكن اأن ت�سبح ب�سهولة متخ�سبة 
ليفية  خ�سرة  والكرف�س  قا�سية، 
ولكنها   ، م�سهلة  مزايا  ذات 
الأم��ع��اء  تتحملها  ل  ق��د 
ول����ذا   ، ال�����س��ع��ي��ف��ة 
بطبخه  ي�ستعان 
ل����ي���������س����ه����ل 
ه�����س��م��ه 

ولي�سعف الطبخ �سالبة األيافه ، ويجعلها 
فيتاميناته  يفقد  بالطبخ  ولكنه   ، لينة 

وي�سبح ه�سًا وذوابًا يف املاء .
الآلية  بالع�سارة  الكرف�س  وع�سري 
املدرة  وبخ�سائ�سه  فيتاميناته،  يحف 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  وي�ستعمل   ، للبول 
اأنظمة  يف  وا���س��ع  م��دى  على  الأمريكية 
الغذاء التي تتبع ملكافحة ال�سمنة ، وملح 
الكرف�س هو مقابل جيد ي�ستعمل بدًل عن 

امللح العادي .
ي�سلح الكرف�س لكل الأ�سخا�س ذوي 
مفرومًا  نيئًا  ي��وؤك��ل  اجل��ي��دة،  ال�سحة 
عن  ومينع   ، بالأ�سنان  يعلك  اأو  ناعمًا 
ذوي الأمعاء ال�سعيفة، وامل�سابني بع�سر 
للم�سابني  بتناوله  وين�سح   ، اله�سم 
املفا�سل  التهاب  و   ، وال�سكري  بال�سمنة 

والروماتيزم والتهاب الكلى 
ال��ك��رف�����س  م���ن  ي��ن��ت��خ��ب  اأن  وي��ج��ب 
يف   – يف�سل  واأن   – الغ�س  و  ال�سغري 
الأكل القلب على الأطراف ، وبخا�سة اإذا 

كانت �سلبة قا�سية .
التدواي  و  الغذاء  قامو�س   : املراجع 
وبع�س   ) ق��دام��ة  اأح��م��د   ( ب��ال��ن��ب��ات 

امل�سادر العربية و الأجنبية .
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الر�سالة: 

ـــــ  ـــــمـــــ ـــــ يــــــــ  ــــــــ ــــــــ ــــــــــــا  ــــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــ

ـــمـــرا ـــ يـــر ا ـــ ـــ ـــ ـــ  ا ا ـــ ـــ ـــش ــ ال ــ ــ ــ ــ

ــمــ  ــ ــ ــــ ا ـــافـــ �ــــشــــرا ـــ ــــ  ــــا ــــ ـــ ا ـــشـــ ـــ  وا

ــــمــــا  ــــ ــــشــــ ــــ ـــــا  ـــــ ـــــ ـــــشـــــ ـــــ ــــمــــ و ــــ ــــ ــــــــمــــــــا  د

د ا ـــــمـــــ ـــــ ـــــــ  ـــــــ ــــ الأ ــــ ــــ ــــ ل ا ــــــــ ــــــ 

Vision : 
A leading Municipality, for a sustainable 

environment.

Mission : 
Offering distinctive municipal services 

to achieve sustainability of urban 

development and public health for the 

entire society segments; supporting 

the growth and encouraging the invest-

ment, through optimal recruitment of re-

sources
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Editorial
Perfection, a start with no end.

I do not know why I found perfection an impor-

tant topic to start this year, which we all hope to be 

a year of good, achievements and much more.

Meanwhile, I tried to find an answer to my 

question; where I’ve found that perfection is a very 

comprehensive and vital term in our life, I believe 

it was once called (Life Potion).

It is only when man makes his tasks perfec, 

pleases ALLAH the Almighty, and elevate away 

from being selfish and learns the model role of ac-

cess to the centrality of excellence.

Since perfection comes under the umbrella of 

honesty and sincerity and translates the innocent 

person of the qualities of the developed and flour-

ishing societies with perfect beliefs and actions.

It is important to have a way up to what, or to be 

used for, in order to reach a goal.

At the beginning of this year, I find that calling 

for perfection in all areas of life, is a call that goes 

hand in hand with our achievements in our precious 

state of excellent convictions that has led this coun-

try to more pleasure, pride and progress.

Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has emphasized that 
the achievements of His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, 
have become a milestone in the life 
of Emiratis.

H.H. RAK Ruler added that His 
Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed has enhanced the spirit of 
citizenship and belonging, and en-
couraged the citizens of the UAE to 
work and give.

These remarks were made by H.H. 
Sheikh Saud in his speech on the oc-
casion of the “Thank You, Moham-
ed bin Zayed” initiative, launched 
by UAE Vice President, Prime Min-
ister and Ruler of Dubai, His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, for Emiratis and ex-

patriate residents to express their 
love, gratitude and loyalty to His 
Highness Sheikh Mohamed.

H.H. Sheikh Saud said, “Never 
surrender to the impossible, that is 
one of the most important character-
istics of His Highness Sheikh Mo-
hamed. He dedicated his life for the 
sake of our beloved country. He has 
a far-sighted vision of leadership 
and his achievements have become 
a milestone in the lives of the UAE’s 
people. He is the one who believes 
in building human resources and he 
encourages the UAE’s youth to take 
responsibility for the country. He 
also believes in science and educa-
tion. He stimulated creativity and 
innovation to promote the nation.”

“His Highness gave much atten-
tion to Emiratis, this is obvious in 
his visits to the citizens nationwide 
and in his communication with 
them. He opened his “majlis” for 
Emiratis on a weekly basis. He has 

built the armed forces and instilled 
the culture of self-sacrifices for the 
sake of the homeland.”

“His Highness believed in adopt-
ing the development approach and 
exploring the future as he has a re-
newable thinking and he plans for 
the future in order to position the 
UAE among the developed coun-
tries globally.

“He is working hard to make the 
UAE an oasis of security and he 
was granted the gift from Allah to 
achieve this for his country. To-
day, we are harvesting the fruit of 
his efforts, as he follows the steps 
of the late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan. Thank You, brother 
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed. History will remember your 
achievements and you will be a 
guide for all Emiratis,” H.H. Ruler 
of Ras Al Khaimah said in conclu-
sion.

Mohamed bin Zayed has enhanced spirit of citizenship
 and belonging: RAK Ruler
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has stated that the wise 
leadership, led by President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, has prioritized support-
ing People of Determination and 
empowering them to be integrated 
in the community, especially in 
sports.

H.H. Sheikh Saud made this state-
ment while receiving Mohammad 
Abdulla Al Junaibi, Chairman of 
Higher Committee for hosting the 
Special Olympics World Games in 
2019, who was accompanied by the 
members of the committee, at his 
palace in Saqr bin Mohammed City.

H.H. Sheikh Saud welcomed Al 
Junaibi and the committee members 
and directed relevant local authori-
ties to co-operate in the success of 

the major international sporting 
event that will be hosted by the cap-
ital, Abu Dhabi, in 2019, as the first 
city in the Middle East and North 
Africa to host it.

RAK Ruler reviewed the key pro-
grams and features of the historic 
event while valuing the commit-
tee’s efforts to ensure its success, 
reflecting the international trust in 
the capabilities of the UAE and its 
national manpower in organizing 
major sporting competitions.

H.H. also highlighted the achieve-
ments of the UAE that have gained 
the world’s attention, as well as the 
ongoing support of His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dha-
bi and Deputy Supreme Command-
er of the UAE Armed Forces, for 
people with special needs and his 
care for their affairs, along with his 

encouragement to integrate them 
into the community, eliminate their 
challenges and difficulties, and em-
power them to achieve regional and 
international success and titles.

H.H. Sheikh Saud expressed his 
trust in the ability of Emiratis to 
add value to the organization of the 
games while wishing Al Junaibi, the 
committee members and everyone 
involved luck and success in serv-
ing the internationally important 
event.

The meeting was also attended 
by Sheikh Saqr bin Mohammed bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Chairman 
of the Ras Al Khaimah Sports and 
Cultural Club, and Rashid Suwaid-
an Al Khateri, Director-General of 
the Protocol and Hospitality De-
partment, along with several offi-
cials.

RAK Ruler receives Special Olympics World Games
 Higher Committee Chairman
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
has issued Resolution No. 01 for 2018 regarding the 
restructuring of the Board of Directors of the Al Jazira 
Al Hamra Cultural and Sports Club, under the three-
year chairmanship of Mohammed Humaidan Al Zaabi.

The resolution also named members of the Board of 
Directors, including Obaid Saleh Al Zaabi, Khamis Jas-
sim Al Zaabi, Saif Hamdan Al Alkeem Al Zaabi, Omar 
Humaidan Mohammed Al Zaabi, Rashid Saif Al Aber 
Al Zaabi, Waleed Mohammed Abdul Kareem, Ibrahim 
Abdul Latif Al Zaabi, Hamad Ismail Al Ahmad, Rahma 
Mohammed Al Shamsi and Aisha Salem Al Zaabi.

RAK Ruler restructures board of Al Jazira Al Hamra Club

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has received the heads of 
local departments in the Emirate of 
Ras Al Khaimah.

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud said that the United Arab 

Emirates, under the wise leadership 
of President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, is 
witnessing a new phase of develop-
ment at all levels, particularly in the 
government sector.

The Ruler of Ras Al Khaimah 
has called on the department heads 

to increase their efforts in order to 
realize the Emirate’s vision for de-
velopment and urged them to avoid 
red tape while providing services to 
the public and to follow the best in-
ternational practices in government 
services.

RAK Ruler meets heads of local departments
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H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of 
Executive Council, has emphasized that the achieve-
ments of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces, have 
become a milestone in the life of Emiratis.

H.H. RAK Crown Prince added that His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed has enhanced the spirit of 
citizenship and belonging, and encouraged the citizens 
of the UAE to work and give.

H.H. Sheikh Mohammed said, “Never surrender to 
the impossible, that is one of the most important char-
acteristics of His Highness Sheikh Mohamed. He dedi-
cated his life for the sake of our beloved country. He 
has a far-sighted vision of leadership and his achieve-
ments have become a milestone in the lives of the 
UAE’s people. He is the one who believes in building 
human resources and he encourages the UAE’s youth 
to take responsibility for the country. He also believes 
in science and education. He stimulated creativity and 
innovation to promote the nation.”

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of 
Executive Council, has reaffirmed that the wise lead-
ership of President His Highness Sheikh Khalifa bin 

Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President Prime Minister 
and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Moham-
med bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dha-

RAK Crown Prince: Mohammed bin Zayed 
is an exceptional leader with deep sharp vision

RAK Crown Prince receives 2nd RAK Youth board
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H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah and Chairman 
of Executive Council, has received 
the Chairman of the Board of Di-
rectors of Al Taawon Sports Club at 
the Ruler’s Court.

H.H. RAK Crown Prince praised 

the cyclists champions of the club 
and their achievements, directing 
them for exerting more effort to 
achieve higher ranks and keep the 
UAE flag up high.

H.E. Abdullah Hassan Hammad 
Al Shehhi, Chairman of the Board 
of Directors of Al Taawon Sports 

Club, reaffirmed the club efforts 

within the directives of H.H. RAK 

Crown Prince.

H.E. Saif bin Saleh, former Chair-

man, and a number of members has 

also attained the meeting.

Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
President of Al Marjan tourism company in 
Ras Al Khaimah, Chairman of the Board of 
Director of RAK Ceramic, has inaugurated the 
first premier hotel of rank (Holidays Homes) 
in Ras Al Khaimah, Al Jazira Al Hamra.

The hotel is administrated and operated by 
Jannah Hotels and Resorts Management, un-
der the name Jannah Plaza RAK Villas.

The inauguration ceremony was attended 
by Sheikh Mohammed bin Humaid bin Ab-
dullah Al Qasimi, RAKEZ appointed chief, 

RAK Crown Prince receives Al Taawon Sports Club board

Khalid bin Saud Al Qasimi 
inaugurates first Holidays Homes hotel

bi and Deputy Supreme Commander of UAE Armed 
Forces have provided great support to youth leadership 
and development to outline the prosperous future of our 
beloved homeland.

This came during a speech to H.H. RAK Crown 

Prince at the Ruler’s Court while receiving Board of 
2nd RAK Youth program.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud has also praised 
the efforts of the board to continuously enhance the Na-
tional Agenda.

Issue No. 489 - February 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

6

News

m u n r a k a e



Her Excellency Ohoud bint Khalfan Al Roumi, Minis-
ter of State for Happiness and Wellbeing, has reaffirmed 
that happiness and proactivity as defined by His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE 
Vice President Prime Minister and Ruler of Dubai, is a 
model that represents an ideal lifestyle with a complete 
guide for all government bodies, entities and individu-
als to leverage output quality hence live happier.

This coincides with the launching of the national pro-
gram for Happiness and Wellbeing, which was inspired 
by “Reflections on Happiness & Positivity” of His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
to enhance work output in government bodies.

The lecturer was attended by delegates from the Hap-
piness Team of Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment.

Happiness Team attends lecture entitled “Thinking of 
Happiness & Positivity” in Dubai

Consultant Has-
san Saeed Mehimd, 
Attorney-General of 
Ras Al Khaimah, H.E. 
Munther Mohammed 
bin Shekar Al Zaabi, 
D i r e c t o r - G e n e r a l 
of Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment, Eng. Ahmed 
Mohammed Al Ham-
madi, Director-Gen-
eral of Public Ser-
vices Departments, 
as well as a number 
of businessmen and 
tourism-interested in-
dividuals.
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H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar Al Zaabi, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department, has praised the great ad-
vancement of the media sector in Ras 
Al Khaimah under the directives of 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah.

This came during his visit to the 
new RAK Radio building in Al 
Hamra Media City, where he was 
received by Mohammed Ghanem 
Moustafa, General Manager of RAK 
Radio Authority. 

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
has announced the 
launching of the the first 
phase of Makani pro-
ject, where Eng. Abdul-
lah Samhan Al Nuaimi, 
Executive Manager of 
Technical Affairs Sec-
tor has inaugurated the 
launching of the first 
plate in the Headquar-
ters of the department.

Twenty thousand 
buildings are planned 
to be addressed starting 
this month and during 4 
months across 16 cities.

This project has contributed a lot to the coop-
eration between RAK Municipality and Dubai 
Municipality, where one of its important features 
the ease and accuracy of locating any building 
through its specific application.

Makani is a supportive system to the current 
Location-Based Systems, as it helps detect any 
location easier, faster and more accurate than ever.

This project comes in line with the RAK Mu-
nicipality’s vision to implement the best technolo-
gies in its services.

RAK Municipality DG praises media sector in RAK

RAK Municipality launches Makani system
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RAK Municipality launches Uni-Window 1st phase

RAK Municipality holds FME workshop

(Spital Al Khair) initiative at RAK Municipality

In line with the strategy of Ras Al 
Khaimah and in order to facilitate 
customers’ transactions with RAK 
Municipality, Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department has launched 
the first phase of the Uni-Window 
project in the Buildings Administra-
tion - Permits Section for the consult-
ants in the Emirate.

Permits Section has organized an 
introductory workshop, lead by Act-
ing Manager, Eng. Mohamed Nazmy.

Delegates from consultants’ offices 
have attended the meeting, where 
Eng. Nazmy gave tutorial about the 
new system.

In order to gain knowledge and 
develop essential skills for work, 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment - Geographic Information 
Systems (GIS) Center has called 
for an introductory workshop about 
FME DESTOP system.

This workshop was intended for 
Spatial Database Specialists, CAD 
Designers, and number of the GIS 
center staff.

Eng. Samer Al Zain, spoke in the 
workshop introducing FME system 
fundamentals and its specifications.

Year of Giving Committee at 
Ras Al Khaimah Municipality 
Department, lead by Mr. Mo-
hammed Jasim Bulhamam, has 
presented first-aid kits to the 
administrations and sections of 
the department.

This initiative comes inline 
with the Year of Giving ones, 
an has many noble meaning to 
ease the way admins and secs 
can get their medical support 
with ease.
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RAK Municipality 
presented ready 

meals to workers at 
sites

In the framework of Year of Giv-
ing spirit and activities, Ras Al 
Khaimah Municipality Department 
has presented 150 lunch meal in 
various contraction sites in Ras Al 
Khaimah.

This initiative aims to make work-
ers happy with a true smile though 
volunteering for good and giving 
initiatives.

A team of volunteers from RAK 
Municipality has put this initiative 
into action.

Women parking at RAK Municipality
As a part of 

Customer Happi-
ness Initiatives, 
Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment has an-
nounced that four 
parking lots at 
the front entrance 
have been dedi-
cated for women 
and painted in 
pink with a Wom-
en-Only sign.

These parkings 
were dedicated to 
in respect to the 
women privacy 
and to facilitate 
her way to the 
Municipality, in 
addition to levering the Munici-
pality services to a more enhanced 

level.
Worth mentioning that RAK Mu-

nicipality is always keen to provide 

safety and security measures to 
its female visitors, with a sense of 
comfort.
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Our main concern among tech-
nological devices is electronics. 
Why electronics? Because they 
form an electromagnetic field, 
spreading harmful radiations ca-
pable of penetrating your body 
and affects organs’ function. Na-
tional institute of drug abuse men-
tioned that these radiations emit-
ted from electronic devices can 
damage our DNA which eventu-
ally leads to cancer.

It was obtained from many re-
searches that these radiations 
damage the brain neurons in the 
frontal lobe, which is linked to 
memory loss affecting the learn-
ing capabilities and making deci-

Prevention is bet-
ter than cure

Brain
 Electronics

Dr. Nourhan Ibrahim El-Shneky

We spend every-day dealing with many technological devices. They truly sim-
plify most of our daily tasks. However, we should not give our backs to their seri-
ous hidden side-effects. We can-not ban technological devices, but we can mini-
mize our daily contact to reach an un-harmed, healthy and happy life.

(Part 01)
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sions. Additionally, brain glucose level was greatly af-
fected which was due to the compromise of the Blood 
Brain Barrier (BBB: a barrier between your circulatory 
system and the brain) and this was seen after two-hours 
of cell phone usage.

Furthermore, we found dementia can happen on pro-
longed time of usage. Besides the increased heart rates 
and elevated stress-protein level that has been confirmed.

This is for the obvious easy part. About the hidden 
harder part which is technology; no doubts new technol-
ogies specifically electronics contribute almost 90% of 
our daily life; however, it is important to keep your eyes 

wide open to how they affect your health, since they are 
considered a double-edged weapon.

Next episode we will explain how exactly new tech-
nology affect our health and how we can take only the 
beneficial edge of it. Minimum achievement is better 
than nothing.

Cell Phones
They are one of the greatest dangerous devices that 

we use frequently per day. World Health Organization 
confirmed the huge damage they do to your body con-
stituents due to the low microwaves emitted. They pro-
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duce ionized chemicals forming toxic substance in the 
brain. Take care upon using navigation apps since GPS 
builds a bigger field to detect your place and maintain 
it which cause a higher damage to your brain neurons. 
Certainly, I do not recommend you use these apps, it is 
better to depend on your memory to refresh your mind 
and minimize the radiations your brain bombarded with 
daily. Also, for women who carry their cell-phones in 
their bra. Researches obtained a breast cancer exactly in 
the same spot where they used to put their cell phones in 
their bra-pocket. 

Wi-Fi
The Environmental Health Trust warns people from 

using direct Wi-Fi in their homes since it was found that 
the BBB is greatly affected due to the huge amount of 
electromagnetic radiations that the Wi-Fi emits. Radia-
tions can pass the BBB causing toxic substances in the 
brain. It also enhances the production of stress proteins 
in side human body which leads to Dementia and Alz-
heimer. When researches where undergone on children 
at school it was found that children who used Wi-Fi 
and were in its field, showed symptoms of: dizziness, 
increase in heart rate, fatigue, anxiety and feeling faint. 
However other children who kept away from Wi-Fi did 
not show any of these symptoms.

It has no doubts new technologies specifically elec-
tronics contribute almost 90% of our daily life; however, 
it is important to keep your eyes wide open to how they 

affect your health, since they are considered a double-
edged weapon.

Next episode we will continue with how new technol-
ogy affect our health and how we can take only the ben-
eficial edge of it. 

Always remember, any small achievement is better 
than nothing.

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 

Marketing 
Plan

(02) Target 
Market

Market Segmentation (02)

Mrs. Gehad Askar

a.
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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.

Target Market involves breaking a market into seg-
ments and concentrating your marketing efforts on one 
or few key segments consisting of the customers who 
needs and desires most closely match your product or 
service offerings.

It can be the key to attracting new business, increasing 
your sales and making your business a success.

The beauty of target marketing is that by aiming your 
marketing efforts at specific groups of consumers it 
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makes the pricing strategy distribute on your product or 
services easier and more cost-effective. 

Find and Sell Your Target Market
The Balance share their experience when teaching 

small business classes on marketing strategy, a question 
asked, “Who are your customers? Who will buy your 
product?”

It is often surprising that otherwise savvy small busi-
ness people either have no idea who will buy from them, 
or they assume that ‘everyone’ will, instead of hom-
ing in on the target market.

Assumptions like this can lead to wrong decisions, 
wrong pricing, wrong marketing strategy, hence busi-
ness failure

The most successful small businesses understand that 
only a limited number of people will buy their prod-
uct or service. The task then becomes determining, as 
closely as possible, exactly who those people are, and 
‘targeting’ the business marketing efforts financials to-
ward them.

Competition Edge
One of the first things you need to do is to refine your 

product or service so that you are not trying to be ‘all 
things to all people.’ Be specific.

For example, an ecotourism company made some spe-
cific decisions early in marketing planning, that there 

were plenty of fishing charter operators in the area, 
and ‘party boats’ as well. So offer sightseeing or spe-
cial event charters and put other restrictions. Yes, this 
decision eliminated a percentage of the market, but it 
also expanded market in a way that other charter opera-
tors could not take advantage of.

Stay tuned for the next episode in this chapter to know 
how to set your prospect and extend or re-target your 
market whenever needed.

Author Bio: 

Energetic business and 

culture researcher with a 

decent background in Eu-

ropean Culture Bachelor 

studies from the Ain Shams 

University, and currently 

researching bachelor of 

Business Administration in 

Marketing Strategies.
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Sometimes after I finish drying 
my hands, I feel that I should have 
taken less papers, the used tissues 
still have unused areas, while other 
times I have to take more tissues as 
the used ones are 100% consumed 
and my hands still wet, which 
makes me nervous, specially when 
I am on a hurry or not in my good 
mood.

What happen in the latter case is 
that some people can go out with 
their wet hands, as they on a hur-
ry; however, this eventually could 
lead to them having skin problems, 

Artificial 
Intelligence

Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky
MHD@MHDWEBS.COM

ii.  Tissues Waste - The Problem

People usually run through a problem in bathroom, specially 
outdoor ones in restaurants, workplaces and parks; when they 
try to get some tissues to dry hands after a wash, they either take 
too much tissues, or too little.
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hence consume other resources in pharmacies to heal 
their skin.

On the other hand, some other people could, nerv-
ously driven by their stressed mood, could take one or 

more extra papers, that will definitely not be complete-
ly used.

Let’s not neglect the larger share of people, who will 
not even care about such thoughts, they will just pull 
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out the dispenser 5-6 times and get a bunch of tissues 
wrap their hands in matter of seconds and through away 
the consumed papers with about 70% unused areas! 

Such conditions with no doubt cause waste in natural 
resources, either papers and trees, recyclables, or even 
medical resources.

WebGerms Health Inc says that according to Nation-
al Geographic, about 270,000 trees are flushed into our 
sewer systems or dumped into our landfills. These are 
trees should be saved by reducing toilet paper use.

To create the 34,000,000 rolls of toilet tissue that 
Americans use in one day it takes A lot of water; about 
255,000,000 gallons of water. When you add that to 
the 88,000,000 pounds of greenhouse gases and the 

161,000,000 KWH of electricity it takes to make our 
toilet paper, it becomes very clear that we have to find 
a better option for our planet. 

Source: 2008 Lifecycle Inventory (LCI) study by 
Franklin & Associates

About the author
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 A Bachelor of Computer Science 

in Information Technology and Sys-

tems Engineering, holding a Master 

of Business Administration from 

University of Southampton, a certi-

fied PRINCE2® 2017 Practitioner, 

EFQM Internal Assessor, researcher 

in Bachelor of Civil Engineering 

at the Arab Academy for Science, 

Technology and Maritime Transport, 

and currently preparing a Ph.D. in 

advanced security technologies. He 

is a scientific researcher and enthusi-

ast of computer science engineering, 

and accomplished entrepreneur with 

a decade of experience and plenty of 

published scientific researches.

Issue No. 489 - February 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

19m u n r a k a e

T E C H  R E S E A R C H



Do you know how you get high blood glucose 
levels?

Food that we eat is turned into glucose with the help 
of insulin hormone, and then our bodies use this glucose 
for energy, lack of insulin or reduced your body cells 
sensitivity to insulin causes high blood glucose which is 
known by diabetes 

Global burden
Globally, an estimated 422 million adults were living 

with diabetes in 2014, compared to 108 million in 1980. 
The global prevalence (age-standardized) of diabetes 
has nearly doubled since 1980, rising from 4.7% to 8.5% 
in the adult population.

Are there different types of diabetes?
Yes, there are a number of different types of diabetes, 

some of which are more prevalent than others. The most 
common form of diabetes in the general population is 
type 2 diabetes, which often progression of a condition 
called pre-diabetes (health condition where blood sugar 
levels are higher than normal, but not high enough yet to 
be diagnosed as diabetes), oh, wait!! Don’t be confused 
we will take a deeper look on it later on …..

On the other hand, gestational diabetes is a form of 
diabetes that can occur during pregnancy, While, Type 1 
diabetes is an autoimmune disease results in destruction 
of insulin producing cells in pancreas leading to lack of 
insulin needed to regulate blood glucose levels, so it re-
quires regular insulin administration for treatment, As it 

Let’s keep 
life sweet

In this article we will know 
together how to actually increase 
the sweetness of our life by taking 
care of the sweetness of our blood

Dr. Dania Chawki Kamal
dano988@hotmail.com
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is commonly diagnosed in children it was referred as ju-
venile diabetes, however, this term is generally regarded 
as outdated cause the condition can develop at any age

Type 1 diabetes in adults over 35 years old will some-
times be referred to as Latent Autoimmune Diabetes of 
Adulthood (LADA).

Sometimes Specific types of diabetes result from other 
causes, e.g diseases of the pancreas and drug- or chemi-
cal-induced diabetes

Now let’s know more about type 2 diabetes
Risk factors that increase your probability to develop 

type 2 diabetes includes being 45 years or older, over-
weight, physically inactive, having prediabetes, pres-
ence of family history of type 2 diabetes, and having 
gestational diabetes. 

  

If you feel very hungry, very thirsty and very tired, or 
notice that you urinate a lot often at night or lose weight 

without trying, if you Have numb or tingling hands or 
feet, blurry vision, sores that heal slowly, and more in-
fections than usual, then it is important to visit your doc-
tor.

Diagnosis:
Your doctor will do one or more of the following 

blood tests to confirm the diagnosis like A1C test which 
measures your average blood sugar level over the past 2 
or 3 months, fasting Blood Sugar which measures your 
blood sugar after an overnight fast and Glucose Toler-
ance test which measures your blood sugar before and 
1 hour and 2 hours after you drink a liquid that contains 
specific amount of glucose.

Complications
High blood glucose levels over long periods of time 

are known to lead to blood vessels damage which in turn 
affects the organs that they supply such as the heart, the 
brain, the eyes, the nerves and the kidneys

Lifestyle Management: In accordance with the 
national standards for diabetes self-management educa-
tion and support, all people with diabetes should partici-
pate in diabetes self-management education to facilitate 
the knowledge necessary for diabetes self-care especial-
ly at the time of diagnosis, annually, when complicating 
factors arise, and when transitions in care occur.

Emotional well-     being                          

is an important part of diabe-

tes care and self-management

management
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Nutrition therapy has an integral role in overall 
diabetes management; the most challenging part of the 
treatment plan is determining what to eat. There is not a 
one-size-fits-all eating pattern for individuals with dia-
betes, meal planning should be individualized with more 
emphasis on nutrient-dense foods, such as vegetables, 
fruits, legumes, low-fat dairy, lean meats, nuts, seeds, 
and whole grains,

Studies of reduced calorie interventions show reduc-
tions in A1Cof 0.3% to 2.0% in adults with type 2 dia-
betes, as well as improvements in medication doses and 
quality of life

Weight Management
Management and reduction of weight is important 

for overweight and obese diabetics, weight loss >5% 
is needed to produce beneficial outcomes in glycemic 
control, lipids, and blood pressure, and sustained weight 
loss of ≥7% is optimal

Physical activity
Most diabetic adults should engage in 150 min or more 

of moderate-to-vigorous intensity aerobic activity per 
week, spread over at least 3 days/week, with no more 
than 2 consecutive days without activity to improve 
blood glucose control, reduce cardiovascular risk fac-
tors, contribute to weight loss, and improve well-being.

If you take insulin or another blood glucose-lowering 
medication, you are at risk for low blood sugar during or 
following physical activity and to prevent that you are 
advised to Learn how your body responds to exercise by 
checking your blood sugar levels before, (occasionally) 
during, and after exercise. If your blood sugar is near 
or below 70 mg/dl before you exercise, bring it back 
within normal range before you begin by consuming 
some carbohydrates, and be always prepared to correct a 
low blood sugar by carrying a rapid-acting carbohydrate 
with you during exercise.

Exercise does not always just cause hypoglycemia. 
Immediately after intense exercise, you may experi-
ence high blood sugar for a few hours instead due to 
the fact that intense exercise causes your body to re-
lease glucose-raising hormones, such as adrenaline so 
discuss the proper exercise regimen for you with your 
doctor.

Smoking cessation: Smokers with diabetes and 
people with diabetes exposed to secondhand smoke 
have a heightened risk of cardiovascular diseases, pre-
mature death, and diabetic complications. Smoking may 
have a role in the development of type 2 diabetes also, 
so that, try to apply smoking cessation methods to pro-
tect your health.

Wishing you a healthy life 
full of happiness

Foot care, It is relatively c o m m o n 
for people with diabetes to not feel foot problems un-
til they have developed, especially if you are suffering 
from poor circulation and numbness. therefore it is im-
portant to have regular foot examinations for signs of 
damage such as Cuts, Bruising, Swelling, Ulceration, 
Changes in colour and Hard skin, Also be aware of any 
cracking from dry skin as this could develop into an ul-
cer over time and of course don’t forget to wear proper 
and comfortable foot wear.

The good news is that you can prevent or delay type 
2 diabetes with simple, proven lifestyle changes such 
as achieving and maintaining 7% loss of initial body 
weight if you’re overweight, eating healthier, and in-
crease moderate-intensity physical activity (such as 
brisk walking) to at least 150 min/week, The Diabetes 
prevention program demonstrated that an intensive 
lifestyle intervention could reduce the incidence of 
type 2 diabetes by 58% over 3 years

About the author: 
Dr. Dania Chawki Ka-
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Introduction: why 
safety is important 
in the construction 

industries?
Although the construc-

tions have a well reputa-
tion worldwide in terms 
of the quality work, but it 
still one of the dangerous 
industry at all. It has the 
highest percent of death 
comparing to another sec-
tor.

For instance, in the UK, the fatal injury rate in 2004 
was 3.4 for each 100 000 workers, while the industrial 
average rate was 0.8. In response to the ‘Revitalising 
Health and Safety’ the construction industry set itself 
a target to decrease fatal and major injury rates to its 

workers by 40% in 2004 and by 66% in 2009. 
Another example, In Denmark, the 2002 report of 

working environment authority at Copenhagen pre-
sents the incidence of fatal accidents in different sec-
tors per 100,000 workers between 1993 & 2002; we 
can notice the highest incidence of the fatal accidents 
is in the construction industry as illustrated in Figure 1. 

Safety 
in 

Construction
 Industry

Eng. Nabil Shouki Attari
engnsha@hotmail.com
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Fig. 1. Fatal accidents per 100,000 employed, 1993-2001

Figure 1 above shows the highest fatal accidents are 
in the construction industry. For each year of monitor-
ing programme period, six workers of construction in-
dustry died in occupational accidents, compared with 
one person every third year for doctors, etc. It is clear 
from the numbers are shown above that construction in-
dustry has a weak respect to the human life worldwide. 
So, it is necessary to improve the safety record through 
the appropriate management systems and plans. 

Another instance, in the United Kingdom and Japan, 
the rates of fatal accidents and injuries in the construc-
tion industry are four times higher than the manufac-
turing industry. However, these systems cannot be 
efficient and sufficient without further commit and ap-
propriate awareness of all safety issues as well as a high 
control from the government.

To talk about the safety issues in the construction in-
dustry, we have to understand first the accident and its 
causation;

Accident Causation Models and Factors
The current traditional safety procedures depends on 

enforce and prescribe the defenses by use of the pro-
cedural and physical barriers which are reducing the 
exposure to hazards only. Under this procedure, the ac-
cidents occur when that defenses are violated as a result 
of lack of commitment and/or safety knowledge. This 
perspective has a narrow view for accident causality 
as well as it ignores factors of work system and their 
effective interactions which are generating the work 
behaviors and hazardous situations.

To reduce of construction accidents, it should be 
known the processes which can help to identify the 
problems from the root and to find remedial meas-
ures. The root of the problem is the accident and its 

causation models. There are a lot of accident causation 
models has been put for construction industry. These 
models aim to develop strong strategies to prevent the 
accidents, this is by analyzing and understanding the 
accident›s factors and its process involved in. 

Basically, the accident causation models which are 
related to the construction industry had been developed 
by Leather Leather (1978), Rasmussen (1990), Whit-
tington, Livingston and Lucas (1992), Hinze (1996), 
Duff and Peckitt (2001).

Some of the accident causation models are as follow-
ing:
• -  Potential Accident Subject (PAS),
• The Single Event Concept,
• The Fault Tree Analytical Methodology,
• The Management Oversight and Risk Tree,
• Rasmussen’s Descriptive Model of Work Behav-

ior,
• Task-Capability Interface Model.
The concerns of these models are diverse and vari-

ous, it will start from the accident victims within social 
and/or technical systems, worker interactions, work 
systems and the failures in the construction process.

Figure 2. Accident causation model
Figure 2 shows the conceptual framework of the acci-

dent causation model. The figure identifies the changes 
that influence the likelihood of accidents in one activ-
ity during the construction. When X factor will change, 
the Y factor changes in the same direction; i.e. increase 
casual factor X will increase the casual factor Y, or X 
decrease then Y decrease. The negative sign on the link 
indicates that the effect will change oppositely; direc-
tion X increase Y decrease, or X decrease then Y in-
crease. 

To be able to improve the workplace safety to prevent 
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accidents, it is necessary to know how the accidents 
and the injuries are happened;

Human error factor, it is noted from Rasmussen 
model above that the error will be reduced with 
applying more error management in the proce-
dure. It is widely accepted in several studies that 
human error is the main reason for all incidents 
and accidents in the construction industry which 
is defined under complex high-risk systems. 

Failure factor in project planning and execution, 
which had been highlighted by Whittington, 
Livingston and Lucas (1992) in their model of 
accident causation, explains how the poor plan-
ning and execution of any project can lead to ac-
cidents.

Over budget factor; Ordraguez, Jaselskis and Rus-
sell (1996) found that the over budget projects 
have a high accident incidence rates, principally 
at middle and end of construction. 

Production pressure factor, Hinze at 1996 discussed 
the distractions theory of accident causation at 
construction site. He predicts that the greater 
probability for generating an accident is to in-
crease the stress upon the workers. As well as 
where hazards exist workers will be distracted 
by them, increasing the probability of an injury 
and reducing productivity.

The productivity is an aim of any work team in any 
industry, so it is necessary to know the reflected rela-
tionship between safety and productivity in the con-
struction industry;

How safety issues affect productivity and 
profitability?

Many in the construction industry believe that safety 
issues conflict with productivity and profitability.

For instance, productivity in the UK construction in-
dustry is 30% lower than in most other European coun-
tries.

The relationship between the safety and productiv-
ity is a very close in the construction sites. This rela-
tionship can be simplified through a practical example: 
providing a tower scaffold for working at height will 
the risk of fall and potential distractions caused to find 
a secure position, thus increase productivity compared 
with using ladder. Thus, to guarantee the compatibility 
between safety and productivity, hazard and risk should 
be removed from workplace to reduce the distractions 
to workers. 

Productivity is the concern of the work owners, 
whose are looking to improve it through different ways 
like productivity bonus pay, which could lead workers 
to performing unsafely.

The Accidents have related costs like compensations, 
insurance claims and disruption to work; all of these 
costs will lose part of the expected profitability of the 
project. 

Death accidents lead to a drop-in worker morale, 
consequently drop in productivity which could last for 
long periods; as well as productivity could drop due to 
the need to renew the damaged equipment or materials. 
As much as the safety is respected and controlled at 
workplaces the productivity will be improved and lead 
to more profitability. To achieve that safety planning 
and management are required.

Health and Safety Management System:
Safety management aims to ensure the implementa-

tion of safety aspects in the construction sites and to 
focus on policies, rules, procedures, plans and systems 
which may encourage to safe actions, which should be 
effective and appreciated of human factors within an 
organization.  According to (HSE-HSG65), there are 
five elements (Figure 3) for successful management 
system for health and safety.

Figure 3. Key elements of successful management for health 
and safety

These elements are: (as per HSE-HSG65 1997)

Policy: A clear HS policies contribute to all aspects 
of business performance to demonstrate the continuous 
improvement. 
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Organising: Health and safety organization defined 
well to empower and motivate staff for working safe-
ly not only to avoid accidents but also to protect their 
long-term health, 

Planning: A clear health and safety plan to imple-
ment the health and safety policy through an effective 
management system for health and safety. This plan 
aims is to eliminate hazards and reduce risks.

Measuring performance: The performance of 
health and safety is measured against agreed standards 
to reveal when and where improvements are required 
and needed. Active self-monitoring reveals how the 
health and safety management system is functioning 
effectively. The monitoring covers also Longer-term 
objectives.

Auditing and reviewing performance: The health 
and safety performance is audited through a systematic 
review based on data from monitoring and from inde-
pendent audits. Performance could be assessed by in-
ternal reference to key performance indicators, as well 
as by external comparison with the best practices and 
the performance of business competitors.

Who is responsible?
The safety management plan will only remain as 

words on paper until an effective and responsible or-
ganization set up to achieve, implement, control and 
monitor its requirements. Everyone in the organization 
is responsible but management has more responsibili-
ties (see figure 4).

Figure 4 .Everyone from senior managers down has health 
and safety responsibilities.

Managers and directors are responsible for direct im-
plementation of standards and monitoring compliance 
in detail.

Conclusion
The Statistics wide world have proven that the work-

place accidents in the construction industries are the 
most serious, it causes in many deaths that occur dur-
ing construction works, especially during the working 
at highs without taking the means of prevention and 
safe work system.

So, it was necessary in the all different construc-
tion projects to prepare a plan for occupational Health, 
Safety and Environment (HSE) before embarking on 
the implementation of these projects. This plan illus-
trates the company›s policy is executing the project in 
the field of HSE throughout the implementation period 
and until the project is completed and handed over to 
the client.

In some countries, the HSE plan is one of the munici-
pality major requirements which should be submitted, 
reviewed and approved before issuing the building per-
mit of the project.

For example, in Abu Dhabi, there are a HSE frame-
work called: (AD EHSMS). This system was developed 
to ensure healthy and safe conditions for all workers 
and to control environmental impacts resulting from 
workplaces in the Abu Dhabi.
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