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ايد ا  لنا   ا و

نه�شتها  و�شانع  الإم��ارات  لباين  والتقدير  والتثمني  الوفاء  �شور  من  �شورة  العام  هذا  ي�شكل 

املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيََّب اهلل ثراه

ما اأكرث ما كتب عن القائد زايد ، وعلى الرغم من ذلك فاإن عامًا بل اأعوامًا ل تكفي للحديث 

عن منجزاته وحكمته وعبقريته �شواء اأكان ذلك يف احلكم اأم يف العدل اأم يف البناء اأم يف ال�شياحة 

اأم يف جمال الإميان بالوطنية والقومية اأم يف جمال الإميان بالحتاد والوحدة والأخوة والإن�شانية 

اأم يف دعم املتميزين واملجودين واملخل�شني اأم يف دعم املراأة ومنحها دورها احلقيقي يف احلياة 

والعمل وال�شراكة مع الرجل .

 والذي لبد من الوقوف عنده هو اأن القائد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

دولة الإمارات العربية املتحدة - حفظه اهلل - كان ومازال خري خلف خلري �شلف مما زاد اأبناء 

الإمارات اعتزازًا وافتخارًا بالقيادة الر�شيدة.

ما نريد الإنارة عليه هو اأن  - زايد رحمة اهلل عليه - �شيبقى مثاًل يحتذى لأبناء الإمارات اأبد 

الدهر فهو منارة الوطن عرب الزمن. وما نريد قوله : اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة �شيظل القائد الذي قاد الإمارات نحو املزيد من التقدم 

والزدهار. 

فتحية تقدير واحرتام اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظه 

اأولياء  واإىل  الإمارات  الأعلى لالحتاد حكام  اأع�شاء املجل�س  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل  اهلل - 

العهود واإىل �شعب الإمارات الويف .

اب رال د ب �ش ن 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد حفل جائزة التميز احلكومي

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة  حفل جائزة التميز احلكومي 
للتميز  �شقر  ال�شيخ  برنامج  نظمة  ال��ذي 

احلكومي يف دورته الثانية ع�شرة 2017.
الثقافة  وزارة  م�شرح  يف  الحتفال  بداأ 
والقراآن  الوطني  بال�شالم  املعرفة  وتنمية 

الكرمي و عر�س فيلم احلفل ثم التكرمي. 
احلا�شلني  املوظفني  تكرمي  بداية  ومت 
حممد  �شيماء  وه��م  ال�شعادة  دب��ل��وم  على 
الطنيجي ومرمي غامن الطويل وعلياء اأحمد 
و�شارة  الغي�����س  اأحم���د  وح�ش���ة  البلو�شي 

حممد الزعابي وناهد عبداهلل ال�شحي.
على  الوطنية  امل��ب��ادرات  تكرمي  مت  ث��م 
التطوعي  العمل  بجائزة  الإم���ارة  م�شتوى 
دائ��رة  عليها  ح�شلت  وق��د   2017 املتميز 
الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة  و  العامة  النيابة 
 2017 لعام  خرية  مبادرة  اأف�شل  ..وجائزة 
الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  عليها  ح�شلت  وقد 
يف مبادرة اأكادميية املعارف ودائرة التنمية 

القت�شادية يف مبادرة خريكم �شابق.
وقد ح�شل على جائزة التكرمي اخلا�س 
اإدارة امل�شاريع املجتمعية املتميزة دائرة  يف 
”م�شروع  عن  وذلك  وال�شيافة  الت�شريفات 

” وجائزة   2018 اأذن   - اجلماعي  العر�س 
احلكومية  امل���ب���ادرة  يف  اخل��ا���س  ال��ت��ك��رمي 
مبادرة  عن  وذل��ك  البلدية  دائ��رة  الواعدة 
املركز  على  وح�شولها  الطاقة“  ”كفاءة 
تكرمي  مت  ث��م  ال��واع��دة  الإدارة  يف  ال��ث��اين 
راأ�س  اإذاعة  هيئة  وهي  الإعالمية  ال�شراكة 
وتلفزيون  الم���ارات  اأن��ب��اء  ووك��ال��ة  اخليمة 

ابوظبي ”علوم الدار“.
على  احلا�شلة  اجل��ه��ات  تكرمي  مت  ث��م 
التطوعي  ال��ع��م��ل  يف  اخل���ري  ع���ام  ج��ائ��زة 
وبعد  النيابة  دائرة  عليها  وح�شلت  املتميز 
التميز  ف��ائ��ق��ي  امل��وظ��ف��ني  ت��ك��رمي  ذل���ك مت 
 33 ع��دده��م  ب��ل��غ  و  الإم�����ارة  م�شتوى  ع��ل��ى 
البلدية  دائ��رة  ..فمن  التميز  فائق  موظفًا 
ق�شم  مدير  الروزنامة  �شهاب  اأحمد  حممد 
احل�شري  والت�شميم  التف�شيلي  التخطيط 
بالوكالة وحنان اأحمد �شامل الغناة الغافري 
األطاف  وحممد  متعاملني  �شعادة  اأخ�شائي 
حممد �شليم اأخ�شائي تفتي�س اأغذية رئي�شي 
مهند�س  حممد  اأحمد  ن�شرالدين  واإيهاب 
وعائ�شة علي اأحمد اخلنبويل ال�شحي اإداري 
املحاكم  دائ���رة  ..وم���ن  �شعادة  متعاملني 
براأ�س اخليمة موزة �شيبان حممد احلب�شي 
وعمر حممد �شبحي املعاين وح�شام حممد 

عبد اهلل ..ومن هيئة حماية البيئة والتنمية 
موزة عبيد �شعيد.

من  التميز  فائقي  ت��ك��رمي  اأي�����ش��ا  ومت 
را�شد  بنت  علياء  ال��ع��ام��ة  النيابة  دائ���رة 
را���ش��د احلب�شي  واآم��ن��ة حم��م��د  ال�����ش��ع��دي 
وعائ�شة اأحمد علي ال�شويدي وفي�شل حممد 
عبد احلكيم حمبوب واأمينة بنت عبد اهلل 
القت�شادية  التنمية  دائرة  ..ومن  البلو�شي 
وموزة ح�شن �شعيد ال�شميلي واأمل اإ�شماعيل 
حممود عبداهلل و�شامي حممد فرج الرباح 
واأ�شماء  املن�شوري  عبدالرحمن  واأح��الم 
���ش��ع��ي��د ���ش��امل ال��ده��م��اين وم����رمي حممد 
دائ��رة  من  التميز  ...وفائقي  النقبي  على 
الت�شريفات وال�شيافة ناهد عبد اهلل ال�شحي 
املالية  دائ��رة  ..وم��ن  ال�شحي  ح�شن  وناهد 
رغ��د اأم��ني حممد ..وم��ن دائ��رة اجلمارك 
مروان حممد ال�شحي ومنى حممد ال�شميلي 
و�شما علي ال�شمي�شي ...ومن هيئة احلكومة 
فينكاتا  جاناكي  فيداناباتال  الإلكرتونية 
�شرينفاز واأمنية حممد عبد الرحمن وفادي 
اخل��دم��ات  ..وم���ن  بطحه  حممد  م�شهور 

العامة وعزة جا�شم ال�شويدي.
كما مت تكرمي فائقي التميز من القيادة 
العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة العميد يعقوب 
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ثائر  والنقيب  ليلة  اأب��و  يو�شف 
الأول  امل���الزم  ال��ن��ج��ار  حممد 
طالب حممد املندو�س مت تكرمي 
التفوق  فئات  �شمن  الفائزين 
الوظيفي فئة املوظف احلكومي 
من  اجلقة  خالد  اأحمد  املبتكر 
املتميز  املوظف  و  املالية  دائرة 
يف خدمة املتعاملني عبدال�شامل 
راأ���س  مناطق  هيئة  من  قنديل 
واملوظف  القت�شادية  اخليمة 
منري  البدالة  خدمة  يف  املتميز 
عبداهلل اأحمد من غرفة جتارة 

و�شناعة راأ�س اخليمة.
احلكومي  امل�شروع  فئة  ويف 
هيئة  ف���ازت  املتميز  امل�شرتك 
بالتعاون  الإلكرتونية  احلكومة 
مع دائرة اخلدمات العامة عن 
وهيئة  الذكي  املفت�س  م�شروع 
حماية البيئة والتنمية بالتعاون 
عن  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
 .. البيئة  ح��م��اة  ف��رق  م�شروع 
اليوم  حمكمة  مبادرة  ف��ازت  و 
راأ���س  ل��دائ��رة حماكم  ال��واح��د 
اخليمة كاأف�شل مبادرة خدمية 

متميزة.
التنظيمية  الوحدة  فئة  ويف 
اإدارة  املتميزة  الإدارة  ف��ازت 
دائ��رة  من  اجلمركية  ال�شوؤون 
املتميز  الق�شم  وفاز  اجلمارك 

جتارة  بغرفة  القت�شادية  الدرا�شات  ق�شم 
الإدارة  ف��ازت  كما  اخليمة  راأ���س  و�شناعة 
والتطوير  الأداء  اإدارة  بالبتكار  امللتزمة 
وفاز  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  من  الوظيفي 
الدرا�شات  ق�شم  بالبتكار  امللتزم  الق�شم 
راأ���س  و�شناعة  جت��ارة  بغرفة  القت�شادية 

اÿيمة.
يف  حكومية  دائ��رة  اأف�شل  بفئة  وف��ازت 
الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  احل��وك��م��ة  جم��ال 
اأف�����ش��ل دائ����رة ح��ك��وم��ي��ة يف  وف����ازت بفئة 
اخلدمات  دائ��رة  واملمتلكات  امل��وارد  اإدارة 

بها  ففازت  بيئة عمل  اأ�شعد  فئة  اأما  العامة 
التنمية  العامة وفازت دائرتا  النيابة  دائرة 
القت�شادية واخلدمات العامة يف فئة اأف�شل 
فازت  كما  بالبتكار  ملتزمة  دائرة حكومية 
دائرة النيابة العامة كاأف�شل دائرة حكومية 
متميزة يف اخلدمات الذكية وفازت كاأف�شل 
غرفة  اخلدمات  تقدمي  يف  حكومية  دائ��رة 
جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة كما فازت هيئة 
راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة كاأف�شل دائرة 
فئة  يف  الإ�شرتاتيجية  حتقيق  يف  حكومية 
و�شناعة  جتارة  غرفة  فازت  الق�شيد  بيت 
راأ�س اخليمة باملركز الأول بجائزة الدائرة 

منظومة  تطبيق  يف  امل��ت��م��ي��زة  احل��ك��وم��ي��ة 
اجليل الرابع.

كايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  احلفل  ح�شر 
القت�شادية  التنمية  دائرة  رئي�س  القا�شمي 
وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي 
الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س اخليمة ومعايل 
بالهول  حميد  عبداهلل  بن  اأحمد  الدكتور 
العايل  التعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير  الفال�شي 
وعدد من روؤ�شاء ومدراء اجلهات احلكومية 
اخليمة  راأ���س  حكومة  وموظفي  واخلا�شة 
بالإ�شافة اإىل مدراء اجلهات الإحتادية يف 

الإمارة وكبار ال�شيوف.
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�شعود بن �شقر يفتتح املوؤمتر العربي لال�شتثمار الفندقي يف راأ�س اخليمة

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر 
الرابع ع�شر  العربي  املوؤمتر   « راأ�س اخليمة  
لال�شتثمار الفندقي « الذي ت�شت�شيفه اإمارة 

راأ�س اÿيمة.
اأحمد بن  ح�شر الفتتاح .. �شمو ال�شيخ 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
و  الإمارات  الأعلى ملجموعة طريان  الرئي�س 
ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة 
مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلمارك 
راأ�س اخليمة القت�شادية ” راكز“ و ال�شيخ 
رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  اأحمد 
خالد  ال�شيخ  و  للبرتول  اخليمة  راأ���س  هيئة 
�شركة  رئي�س  القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  بن 
�شامل  ال�شيخ  ” املرجان“ واملهند�س  جزيرة 
دائرة  رئي�س  القا�شمي  بن �شقر  �شلطان  بن 
الطريان املدين و ال�شيخ �شقر بن حممد بن 
راأ�س  لنادي  الأعلى  الرئي�س  القا�شمي  �شقر 
حممد  �شعادة  و  الثقايف  الريا�شي  اخليمة 
اإعمار   ” �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العبار 
امل�شوؤولني  كبار  عدد  جانب  ” اإىل  العقارية 
ورج��ال الأع��م��ال و روؤ���ش��اء وم��دراء الدوائر 

والهيئات احلكومية بالإمارة.
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قال  و 
�شقر القا�شمي يف كلمة له يف افتتاح املوؤمتر 

: اإن راأ�س اخليمة تغريت ب�شكل جذري خالل 
من  وحت��ول��ت  ن�شبيًا  ق�شرية  زمنية  ف��رتة 
الزراعة  على  تعتمد  املا�شي  يف  هادئة  بلدة 
والبحر اإىل حد كبري وي�شعب فيها احل�شول 
معا�شرة  مدينة  اإىل  الر�شمي  التعليم  على 
و  متنوع  باقت�شاد  حتظى  حاليًا  م��زده��رة 

موؤ�ش�شات تعليمية رائعة.
و اأ�شار �شموه اإىل اأن حجم ال�شتثمارات 
عام  منذ  جت��اوز  اخليمة  راأ���س  يف  الأجنبية 
اأن  مو�شحًا  دره��م  مليار   15 حاجز   2000
�شناعية  �شركة  الإمارة ت�شم اأكرث من 150 
�شخمة تعمل يف نطاقها يف حني حتت�شن 13 
 » اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات   « من  األفا 
حول  دول��ة   100 م��ن  اأك��رث  اإىل  تنتمي  التي 
راأ�س  اأن  واأكد  فيها  اأعمالها  وتبا�شر  العامل 

اخليمة ل تاألو جهدًا يف �شبيل دعم ال�شركات 
اإيجابي  ه��و  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي  وامل�شتثمرين 

وممكن لهم.
الرئي�س  مطر  هيثم  اأك���د  ناحيته  م��ن 
التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة 
العربي  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال���دورة  ه��ذه  عقد  اأن 
اخليمة  راأ�س  اإم��ارة  يف  الفندقي  لال�شتثمار 
لتطوير  الإم��ارة  تبذلها  التي  اجلهود  يدعم 
اإىل  م�شرياً  بها  والفندقي  ال�شياحي  القطاع 
اأن املوؤمتر عقد خالل الدورات ال�13 املا�شية 
بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  برعاية  دبي  باإمارة 
كبري  ب�شكل  �شاهم  وال��ذي  مكتوم  اآل  �شعيد 
يف دعم الدورة احلالية من املوؤمتر بح�شوره 
 900 ج���ذب  امل��وؤمت��ر  اإن  ق���ال  و  اف��ت��ت��اح��ه��ا 

م�شارك من عدة دول عربية واأجنبية.
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�شعود بن �شقر ي�شهد تخريج 112 طالباً وطالبة من اأكادميية راأ�س اخليمة

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة اأن التعليم 
للعملية  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��رك��ي��زة  ي��ع��د 
التي  احل�شارية  والنه�شة  التنموية 
انطالقا من  الإم��ارات  ت�شهدها دولة 
ممثلة  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  اإمي��ان 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف 
”حفظه  زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل“و�شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل“  ”رعاه  دب��ي 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 

اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.
�شموه  مب�شرح  خ��الل ح�شور  ذل��ك  ج��اء 
راأ�س  يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز 
من  ج��دي��دة  كوكبة  تخريج  حفل   - اخليمة 
طالب ال�شف الثاين ع�شر يف اأكادميية راأ�س 
والبالغ   2017-2018 الدرا�شي  للعام  اخليمة 

وطالبة.  طالبا  عددهم 112 
ال�شتثمار  ه��و  التعليم  اإن  �شموه  وق���ال 
الر�شيدة  القيادة  اإليه  ت�شعى  الذي  احلقيقي 
ملواكبة  الوطن  �شباب  لتاأهيل  الإمارات  لدولة 
العامل يف  ي�شهدها  التي  املت�شارعة  التطورات 

التقدم  اأهمها  ومن  احلياة  جمالت  خمتلف 
الدولية  املعايري  وف��ق  والتقني  التكنولوجي 

احلديثة.
وح���ث ���ش��م��وه اأب���ن���اءه اخل��ري��ج��ني على 
على  وال�شري  واجتهاد  بجد  التعليم  موا�شلة 
اأع�شاء  العلمي .. وهناأ  درب النجاح والتفوق 
الهيئتني التدري�شية والإدارية تقديرا للر�شالة 
ال�شامية التي ينه�شون بها لتخريج اأجيال من 
حملة العلم القادرين على رفع حتديات ع�شر 

العوملة وبناء جمتمع املعرفة. 
لتحقيق  للخريجني  التوفيق  �شموه  ومتنى 
درا�شتهم  وا�شتكمال  امل�شتقبلية  طموحاتهم 
اجلامعية والتي تتطلب بذل املزيد من اجلهد 
الطموحات  لتحقيق  واله��ت��م��ام  وامل��ث��اب��رة 
ال�شخ�شية والرتقاء على �شلم النجاحات يف 

احلياة العملية.

اإدارة  ت��ق��دم��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
�شاحب  اإىل  بال�شكر  الأك��ادمي��ي��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب��ن �شقر 
املتوا�شل  دع��م��ه  على  القا�شمي 
واه��ت��م��ام��ه ال��دائ��م ب��الأك��ادمي��ي��ة 
وح��ر���ش��ه ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج 
اأف�شل  م��ع  يتوافق  مب��ا  الدرا�شية 
املعايري الدولية ما جعل الأكادميية 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  اأه��م  اإح��دى 
التعليم يف  وتطورًا يف حقل  تقدما 

اإمارة راأ�س اخليمة.
وق����د ���ش��ل��م ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و 
للطلبة  التخرج  �شهادات  اخليمة  راأ�س  حاكم 
واأع�شاء  اأمورهم  اأولياء  بح�شور  اخلريجني 
الهيئتني التدري�شية والإدارية يف الأكادميية. 

حممد  بن  �شقر  ال�شيخ   .. احلفل  ح�شر 
لنادي  العلى  الرئي�س  القا�شمي  �شقر  بن 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��ري��ا���ش��ي و���ش��ع��ادة م��ب��ارك 
راأ���س  حكومة  يف  امل�شت�شار  ال�شام�شي  علي 
الأمني  عبداللطيف  حممد  والدكتور  اخليمة 
يو�شف  واملهند�س  التنفيذي  للمجل�س  العام 
راأ�س  اأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأ�شقر 
اخليمة والأ�شتاذ رو�س هال مدير الأكادميية 
والحتادية  املحلية  الدوائر  مدراء  من  وعدد 
يف  والتدري�شية  الإداري���ة  الهيئتني  واأع�شاء 

الأكادميية واأولياء اأمور الطلبة. 
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�شعود بن �شقر ي�شهد احتفالت نادي اجلزيرة احلمراء باليوبيل الذهبي

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأك����د 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
على اأهمية الدور الثقايف واملجتمعي 
والرتبوي لالأندية الريا�شية بجانب 
على  م�شددًا   .. الريا�شي  دوره���ا 
الأن���دي���ة يف  ت��ع��زي��ز دور  ����ش���رورة 
تر�شيخ روح الولء والنتماء للوطن 
الوطن  اأبناء  من  الن�سء  نفو�س  يف 
ل�شقل  الإم��ك��ان��ات  كافة  وت�شخري 
متهيدًا  ال�شابة  الريا�شية  املواهب 
املحافل  يف  ال��وط��ن  ���ش��ع��ار  حل��م��ل 

الدولية.
ج��اء ذل��ك خ��الل احلفل الذي 
احتفالت  مبنا�شبة  �شموه  �شهده 
باليوبيل  احلمراء  اجلزيرة  ن��ادي 
ال��ذه��ب��ي ل��ل��ن��ادي حت���ت ���ش��ع��ار ” 
خم�شون عامًا من العطاء“ بح�شور 
�شقر  بن  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ 
لنادي  الأع��ل��ى  الرئي�س  القا�شمي 
من  وع��دد  الريا�شي  اخليمة  راأ���س 
واملجتمعية  الريا�شية  ال��ق��ي��ادات 

بالدولة. 
اإىل  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ���ش��م��وه  وق�����دم 
اليوبيل  مبنا�شبة  النادي  م�شوؤويل 
اجلديدة  املن�شاآت  وافتتاح  الذهبي 
بني  وال��ت��ك��ات��ف  العمل  اأن  م��وؤك��دًا 
و�شموخ  لرفعة  ال�شبيل  هو  اجلميع 
حيا  كما   . الإم���ارة  وتطور  ال��دول��ة 
الإع��داد  يف  الكبرية  اجلهود  �شموه 

الحتفال  رافقت  التي  للفعاليات  والتنظيم 
باليوبيل الذهبي.

راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واف��ت��ت��ح 
�شعود  ا�شتاد  احلفل  و�شوله  ل��دى  اخليمة 
بن �شقر القا�شمي اجلديد كما و�شع حجر 
يف  اجل��دي��د  ال��ت��ج��اري  للم�شروع  الأ���ش��ا���س 
واأربعني  اأرب��ع��ة  على  ي�شتمل  ال��ذي  ال��ن��ادي 
من�شاآت  ج��ان��ب  اإىل  جت��اري��ًا  حم��اًل   )44(

اأخرى لدعم ال�شتثمار.
يف  الذهبي  اليوبيل  اأوب��ري��ت  وا�شتمل 

ا�شتعرا�شية  ل��وح��ات  خم�س  على  احل��ف��ل 
ج�شدت  الرتاثية  البحرية  اللوحة  الأوىل 
اأه���ل الإم�����ارات واأه����ايل منطقة  ارت��ب��اط 
بالبحر  خا�س  ب�شكل  احل��م��راء  اجل��زي��رة 
الغو�س  ورح���الت  ل��ل��رزق  كم�شدر  ق��دمي��ًا 
عن  بحثًا  املنطقة  اأه��ل  بها  يقوم  كان  التي 
اللوؤلوؤ.. كما جاءت اللوحة الثانية تعبريًا عن 
ال�شيخ  له  املغفور  �شطرها  التي  الإجن��ازات 
زايد بن �شلطان اآل نهيان ”طيب اهلل ثراه“ 
لهم  املغفور  مع  الحت��اد  تاأ�شي�س  يف  ودوره 

حكام الإمارات.

تاأ�شي�س  ب��داي��ة  الأوب���ري���ت  ت��ن��اول  كما 
نادي اجلزيرة احلمراء يف عام 1968 على 
النادي  لعبه  الذي  والدور  املنطقة  اأبناء  يد 
من  العديد  يف  عامًا   )50( خم�شني  خالل 
والجتماعية  والثقافية  الريا�شية  املجالت 
لأه��ايل منطقة اجل��زي��رة احل��م��راء كذلك 
�شاحب  اإجن����ازات  اإىل  الأوب���ري���ت  ت��ط��رق 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
والريا�شيني  للريا�شة  امل�شتمر  �شموه  ودعم 

يف اإمارة راأ�س اخليمة. 
الزعابي  وتوجه �شعادة حممد حميدان 
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رئي�س جمل�س اإدارة نادي اجلزيرة احلمراء 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير  بال�شكر 
رعايته  ع��ل��ى  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 
باليوبيل  ال���ن���ادي  اح��ت��ف��الت  وح�����ش��وره 
التي  النادي  م�شرية  اأن  موؤكدا  الذهبي.. 
ما  عامًا   )50( خم�شني  م��دار  على  امتدت 
كان لها اأن ت�شتمر اإىل يومنا هذا لول الدعم 
الر�شيدة يف  القيادة  التي تقدمها  والرعاية 
اإميانا  الريا�شية  لالأندية  الإم���ارات  دول��ة 
بناء  يف  ودوره���ا  الريا�شية  باأهمية  منها 

ووطنيًا  ريا�شيًا  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  �شخ�شية 
وثقافيًا.

واهتمام  رعاية  بف�شل  النادي  اإن  وقال 
�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة قادر على 
اأبناء  خدمة  يف  املباركة  امل�شرية  موا�شلة 
راأ�س اخليمة.. م�شريًا اإىل اأن جمل�س الإدارة 
اجلانب  لتعزيز  زمنية  خطة  وف��ق  يعمل 
�شاأنه  م��ن  ال���ذي  وال�شتثماري  ال��ت��ج��اري 
تعزيز املوارد املالية للنادي كما نعمل على 
املراحل  يف  الالعبني  من  قاعدة  تاأ�شي�س 

جانب  اإىل  الأل��ع��اب  خمتلف  يف  ال�شنية 
الهتمام بالأدوار الثقافية والرتبوية.

ومبباركة  اليوم  هذا  يف  اإنه   : واأ�شاف 
اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
ن�شع حجر الأ�شا�س لعدد من ال�شتثمارات 
ال��ت��ج��اري��ة وه���ن���اك درا����ش���ة مل���زي���د من 
ال���ش��ت��ث��م��ارات خ���الل ال���ف���رتة ال��ق��ادم��ة 
�شت�شاعدنا على حتقيق تطلعات وطموحات 
النادي  �شعار  اأجل متثيل  النادي من  اأبناء 

يف خمتلف امل�شابقات الريا�شية املحلية.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل النائب الأول لرئي�س الوزراء وزير القت�شاد اجلورجي

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر 
كوم�ش�شفيلي  دمييرتي  معايل  حممد  بن 
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير 
والوفد  جورجيا  جمهورية  يف  القت�شاد 

املرافق الذي يزور البالد حاليًا.
راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  رح��ب  و 
اجلورجي  بامل�شئول  اللقاء  خالل  اخليمة 
و الوفد املرافق م�شيدًا بالعالقات الثنائية 

القائمة بني البلدين ال�شديقني.
مت خ����الل ال���ل���ق���اء ب��ح��ث اجل���وان���ب 
بني  وال�شياحية  وال�شتثمارية  القت�شادية 
التعاون  تعزيز  و�شبل  وجورجيا  الإم��ارات 

القائم ملا فيه م�شلحة البلدين و ال�شعبني 
ال�شديقني. 

لرئي�س  الأول  النائب  اأ�شاد  جانبه  من 
القت�شاد اجلورجي  وزير  الوزراء  جمل�س 
بالنه�شة احل�شارية و العمرانية و التنموية 
الإم���ارات  دول���ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال�شاملة 
اأ�شبحت مق�شدًا  الإمارات  اأن  اإىل  منوهًا 
مهماً ملختلف ال�شركات العاملية الباحثة عن 
فر�س لال�شتثمار م�شتفيدة من الت�شهيالت 

واملزايا التي تقدمها الدولة للم�شتثمرين.
راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأق��ام  وقد 
للم�شئول  ت��ك��رمي��ًا  غ���داء  م��اأدب��ة  اخليمة 

اجلورجي والوفد املرافق له.
ح�شر اللقاء و املاأدبة .. ال�شيخ حممد 

الع�شو  القا�شمي  عبداهلل  بن  حميد  بن 

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

عبدالعزيز  و�شعادة  ”راكز“  القت�شادية 

لرئي�س  الثاين  النائب  الزعابي  عبداهلل 

امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي و���ش��ع��ادة 

رئي�س  اخلاطري  حممد  اأحمد  امل�شت�شار 

و�شعادة  اخليمة  ب��راأ���س  املحاكم  دائ���رة 

مدير  املحرزي،  عبداهلل  حممد  الدكتور 

عام دائرة جمارك راأ�س اخليمة واملهند�س 

دائرة  عام  مدير  احلمادي  حممد  اأحمد 

�شويدان  را�شد  و�شعادة  العامة  اخلدمات 

اخلاطري مدير عام الت�شريفات وال�شيافة 

وعدد من امل�شوؤولني.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري الأرجنتني لدى الدولة

�شعود بن �شقر ي�شتقبل قائد �شرطة راأ�س اخليمة  و الفائزين بجوائز وزير الداخلية للتميز

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد 
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة بالنجاح الذي حققته القيادة 
العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة بح�شولها على 
جوائز  �شمن  ثالث جوائز  الأول يف  املركز 

�شمو وزير الداخلية بدورتها الرابعة.
اأف�شل  جائزة   .. اجلوائز  تلك  �شملت 
التميز  فئات  �شمن  الأمني  املجال  يف  جهة 
يف  ال�شرطة  قيادات  م�شتوى  على  املوؤ�ش�شي 
فئات  �شمن  جائزتني  جانب  اإىل  ال��دول��ة 
�شف  اأف�شل  جائزة  وهما  الوظيفي  التميز 
عليها  وح�شل  امل��ي��داين  املجال  يف  �شباط 
جائزة  و  اخل�شابي  حممد  اأول  امل�شاعد 
اأف�شل جندي جمهول وح�شل عليها الدكتور 

علي الكوباين.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شاحب ال�شمو 
���ش��م��وه يف  ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة يف ق�شر 
مدينة �شقر بن حممد اللواء علي بن علوان 
اخليمة  راأ����س  �شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي 

احلديدي  خمي�س  عبداهلل  العميد  يرافقه 
وكبار  العامون  وامل��دراء  العام  القائد  نائب 

ال�شباط والفائزون.
راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ب���ارك  و 
اخل��ي��م��ة ل��ل��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ����س 
وال�شباط  ال��ع��ام  بالقائد  ممثلة  اخليمة 
ل�شرطة  العامة  القيادة  ومنت�شبي  والأف��راد 
يعك�س  ال���ذي  الإجن���از  ه��ذا  اخليمة  راأ����س 
اجلهود الكبرية التي بذلت من جانب جميع 
املنت�شبني يف �شبيل الرتقاء بالعمل وم�شتوى 
امل�شتويات  اأف�شل  اإىل  املقدمة  اخل��دم��ات 
عن  ا�شتحقوها  التي  التميز  جوائز  ونيلهم 
جدارة لتاأتي تتويجًا لجنازاتهم على مدار 
العاملني  جميع  ت��ع��اون  خ���الل  م��ن  ال��ع��ام 

ومتتعهم بروح الفريق الواحد.
القيادة  دعم  على  حر�شه  �شموه  اأكد  و 
ملوا�شلة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
بقدرة  ثقته  عن  معربًا   .. ب��الأداء  الرتقاء 
راأ�س اخليمة على  العاملني ب�شرطة  وكفاءة 

املزيد  ب��ب��ذل  وج��ه  و   .. التطلعات  حتقيق 
و  التدريب  موا�شلة  و  املتميزة  اجلهود  من 
املتعاملني  تر�شي  خدمات  لتقدمي  التاأهيل 

وال�شركاء الإ�شرتاتيجيني.
ل�شرطة  العام  القائد  اأك��د  جانبه  من 
الذي حققته  الإجناز  اأن هذا  راأ�س اخليمة 
القيادة العامة اإمنا جاء بف�شل من اهلل ومن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دعم  و  توجيهات  ثم 
�شعود بن �شقر القا�شمي الذي يحر�س على 
الأداء  يف  والتميز  اجل��ودة  معايري  تطبيق 
يف  اأول��وي��ة  ذا  اإ�شرتاتيجيًا  ه��دف��ًا  وجعلها 

العمل بجميع القطاعات واملجالت.
من  العامة  القيادة  حققته  ما  اأه��دى  و 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  متيز  و  ف��وز  و  جن��اح 
قدما يف  امل�شي  موؤكدًا  راأ�س اخليمة  حاكم 
اأف�شل  وحتقيق  الإجن���از  و  التميز  م�شرية 
النتائج التي تليق مب�شتوى التقدم والزدهار 
الإم��ارات  دول��ة  به  تتمتع  ال��ذي  وال�شتقرار 

عمومًا وراأ�س اخليمة خ�شو�شًا.

�شاحب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
ع�شو  القا�شمي  �شقر 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
راأ���س اخليمة يف ق�شر 
�شموه مبدينة �شقر بن 
حممد �شعادة فريناندو 
�شفري  مارتينيز  رام��ون 
ج��م��ه��وري��ة الأرج��ن��ت��ني 

لدى الدولة.
ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
ال��ع��الق��ات  �شبل  ب��ح��ث 
البلدين  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة 
العديد  يف  ال�شديقني 

من املجالت. 
ح�شر اللقاء .. ال�شيخ �شقر بن حممد 
لنادي  الأعلى  الرئي�س  القا�شمي  �شقر  بن 

وال�شيخ  الثقايف  الريا�شي  اخليمة  راأ����س 

القا�شمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حميد  ب��ن  حم��م��د 

اخليمة  راأ�س  مناطق  بهيئة  املنتدب  الع�شو 

القت�شادية ”راكز“ و�شعادة را�شد �شويدان 

الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام  مدير  اخل��اط��ري 

وال�شيافة. 
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�شعود بن �شقر يعنينّ اأحمد بن �شعود رئي�شًا 
لـ  ”راأ�س اخليمة للبرتول“

افتتاح الدورة العا�شرة ملعر�س راأ�س اخليمة للتعليم والتدريب والتوظيف

اأ�����ش����در ����ش���اح���ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ����ش���ع���ود ب����ن ���ش��ق��ر 
ال��ق��ا���ش��م��ي، ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة 
للبرتول. اخليمة  راأ����س  لهيئة  رئي�س  بتعيني  اأم��ريي��ًا   مر�شومًا 

بن  اأحمد  ال�شيخ  تعيني  على   2018 ل�شنة   4 رقم  املر�شوم  ون�س 
�شعود بن �شقر القا�شمي رئي�شًا لهيئة راأ�س اخليمة للبرتول على 

اأن يفو�س الرئي�س بتعيني املدير التنفيذي للهيئة.
وي�شري مفعول هذا املر�شوم اعتبارًا من تاريخ �شدوره وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية. 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
ال�شيخ  افتتح  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى 

اأحمد بن �شعود بن �شقر القا�شمي رئي�س 
هيئة راأ�س اخليمة للبرتول الدورة العا�شرة 
من املعر�س ال�شنوي معر�س راأ�س اخليمة 

نظم  ال��ذي  والتوظيف  والتدريب  للتعليم 
خالل الفرتة من 17 حتى 19 اأبريل مبركز 

راأ�س اخليمة للمعار�س.
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وق��������ال ع��ب��د 
حممد  ال��ن��ا���ش��ر 
ال���ذه���ب امل��دي��ر 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي 
مل��وؤ���ش�����ش��ة روؤي����ة 
املعار�س  لتنظيم 
وامل���������وؤمت���������رات 
املنظمة  اجل��ه��ة 
ل����ه����ذا احل�����دث 
اأن  ال���������ش����ن����وي 
العا�شرة  ال���دورة 
 23 فيها  ت�شارك 
ج���ه���ة ح��ك��وم��ي��ة 
وحم��ل��ي��ة وق��ط��اع 
وجامعات  خا�س 
وم���راك���ز اإر���ش��اد 
اأكادميي من كافة 
اإم�����ارات ال��دول��ة 

الفر�س  خاللها  م��ن  لتعر�س  وخارجها 
والتي  العمل  وفر�س  والتدريبية  التعليمية 
خالل  للمتقدمني  عمل  فر�شة   550 بلغت 

فرتة املعر�س.
التح�شري  مت  الدورة  هذه  اإن  واأ�شاف 
خاللها  م��ن  �شيتم  بحيث  ف��رتة  منذ  لها 
معار�س  مفاهيم  تغيري  الإم��ك��ان  وب��ق��در 
وجديتها  م�شداقيتها  وم��دى  التوظيف 

حت��ق��ي��ق  يف 
ط���������م���������وح 
ال���ب���اح���ث���ني 
ع����ن ف��ر���س 
حيث  العمل 
�شيتم عر�س 
العمل  فر�س 
ج���م���ي���ع���ه���ا 
ب����داي����ة  يف 
ال�������دخ�������ول 
ل��ل��م��ع��ر���س 
وع����������ل����������ى 
����ش���ا����ش���ات 
و���ش��ع��ه��ا  مت 

اجلهة  ع��ر���س  �شيتم  ب��ح��ي��ث  للباحثني 
واملوؤهالت  الوظيفية  وامل�شميات  الباحثة 
املطلوبة لتلك ال�شواغر الوظيفية ولالبتعاد 
عند  وتكد�شها  الذاتية  ال�شري  اإح�شار  عن 
املقابالت  فرتة  خالل  امل�شاركة  اجلهات 
يف املعر�س وخا�شة الدوائر التابعة لدائرة 
اخليمة  راأ���س  حكومة  يف  الب�شرية  امل��وارد 
وينبغي على الباحثني الت�شجيل امل�شبق يف 
راأ�س  بحكومة  اخلا�س  الوظائف  برنامج 

وتقدمية  املرجعي  ال��رق��م  واأخ���ذ  اخليمة 
والتعامل به خالل فرتة مقابالت اجلهات 

احلكومية امل�شاركة يف املعر�س.
واأو�شح اأنه مت ا�شتقطاب عدة �شركات 
عاملية حتت اإدارة �شركة رئي�شية وم�شرح 
لها يف الدولة وكذلك من اجلهات املخت�شة 
والت�شويق  الأنرتنت  عرب  التجاري  للعمل 
الإل�����ك�����رتوين ب��ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني 
راأ���س  ودون  التجاري  العمل  يف  بالدخول 
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ميكن  ال��ذي  النظام  واأخ��ذ  الت�شجيل  مال 
التجاري  للموقع  الدخول  من  �شخ�س  كل 
�شلعة   100 ال�شركة واختيار  بتلك  اخلا�س 
ومن ثم ت�شويقها اإلكرتونيا وال�شتفادة من 
العمولة التي �شتدخل يف ح�شاب ال�شخ�س 
احل�شاب  من  املبالغ  �شحب  يتم  اأن  على 
بعد ت�شويق ما يفوق 1000 درهم لإمكانية 
منه..  وال�شتفادة  الت�شويق  مبلغ  �شحب 
دائم  وب�شكل  ال�شلع  توفري  اإمكانية  كذلك 
للت�شويق وح�شب اختيار ال�شخ�س امل�شجل 
ال�شرح  لعملية  خا�س  طاقم  و�شيتواجد 
امل��ب��ادرة  وت��ل��ك  امل��ج��ال  ل��ه��ذا  والت�شجيل 
التي �شنتميز بهذا دون معار�س التوظيف 

الأخرى.
�شبابية  ور����س  و  حلقات  تنظيم  ومت 
وع����ر�����س ل���الب���ت���ك���ارات م����ع ال�����ش��ري��ك 
ال�شرتاتيجي جمل�س راأ�س اخليمة لل�شباب 
ال�شباب  ا�شت�شافة  مت  خالله  م��ن  ال��ذي 
وال�شتماع  واحلديث  املعر�س  فرتة  خالل 
لهذه  ال��ق��ادم  امل�شتقبل  باعتبارهم  لهم 
جانب  ومن   ، الر�شيدة  ولقيادتها  الدولة 

اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  �شاركت  اآخ��ر 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة مبعر�س  ع��م��ل  ور�����س  ب��ع��دة 
التطبيقات  ور�شة  �شمنها  من  التوظيف 
نظم  جم����ال  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  ال���ذك���ي���ة 
تقدميها  مت  والتي  اجلغرافية   املعلومات 
حممد  واإمي��ن  عبيداهلل  حممود  قبل  من 
لزكريا كمايل  الغذائية  الرقابة  ور�شة  و   ،
البيانات  ق��واع��د  ع��ن  تعريفية  وور���ش��ة   ،
عن  ور���ش��ة  و   ، ك���وراين  ملحمود  املكانية 
للدكتور  جمتمعنا  و  البيطرية  ال��رق��اب��ة 

ماجد الد�شوقي .
احلدث  لهذا  املنظمة  اجلهة  روؤي��ة  اإن 
احلدث  ه��ذا  تنظيم  خ��الل  وم��ن  ال�شنوي 
للفئة  وال���ع���ن���اء  اجل���ه���د  ت���وف���ري  حت�����اول 
املرحلة  وطالبات  ط��الب  من  امل�شتهدفة 
الور�س  وتوفري  اجلامعات  وط��الب  العليا 
وال��ت��ي  وامل��ه��ن��ي��ة  والتعليمية  الإر���ش��ادي��ة 
وزارة  الإر����ش���ادي  ال�شريك  م��ع  �شتنظم 
متكن  خاللها  من  والتي  والتعليم  الرتبية 
الطالب من حتديد م�شتقبلهم وم�شارهم 
وحتقيق  وي�����ش��ر  ���ش��ه��ول��ة  ب��ك��ل  التعليمي 

طموحاتهم التعليمية واملهنية.
وتقديره  �شكره  ع��ن  ال��ذه��ب  واأع���رب 
�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
احلدث  لهذا  ال�شنوية  لرعايته  القا�شمي 
اخلدمي املجتمعي ول�شمو ال�شيخ حممد بن 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
لدعمه  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  اخليمة 
احل��دث يف  هذا  لإجن��اح  الدائم  وتوجيهه 
اإمارة راأ�س اخليمة ولل�شيخ اأحمد بن �شعود 
بن �شقر القا�شمي رئي�س هيئة راأ�س اخليمة 
العا�شرة  للبرتول لت�شريفه بافتتاح الدورة 
من هذا احلدث الوطني ال�شنوي وللجهات 
الب�شرية يف حكومة  املوارد  دائرة  الراعية 
الوطني  اخليمة  راأ�س  وبنك  اخليمة  راأ�س 
وغ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة راأ�����س اخليمة 
راأ���س  جمل�س  ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء 
العاملي  ال�شباب  ون��ادي  لل�شباب  اخليمة 
الإر���ش��������ادي وزارة  وال�����ش��ري��ك  ل��الأع��م��ال 
الإعالميني  وال�شركاء  والتعليم  الرتبية 
حوا�س  وقناة  اخليمة  راأ���س  اإذاع��ة  هيئ�ة 

الف�شائية.

بلدية راأ�س اخليمة توقع اتفاقية م�شتوى اخلدمة مع جمل�س اأبوظبي للمطابقة واجلودة 

اجلهات  بني  الإ�شرتاتيجي  التعاون  دعائم  اإر�شاء  اإط��ار  يف 
وتنظيم  تنفيذ  يف  وامل�شاهمة  ال�شراكة  هذه  وتفعيل  احلكومية  
املجالت الفنية والتقنية والقانونية والإجرائية ، و�شعيًا من اأجل 
واحلكومة  الدولة  روؤي��ة  حتقيق  يف  وال�شمولية  التكاملية  حتقيق 
م�شتوى  اتفاقية  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  وقعت   ، الر�شيدة 

اخلدمة مع جمل�س اأبوظبي للمطابقة واجلودة.
اأمني عام  الكعبي   الدكتور / هالل حميد  �شعادة  قام  حيث 
املجل�س و �شعادة/منذر حممد بن �شكر الزعابي مدير عام دائرة 
�شم  م�شرتك  وفد  بح�شور  التفاقية  بتوقيع  اخليمة  راأ�س  بلدية 

املعنيني من اجلهتني.
ال�شالحيات  �شالمة  على  احلر�س  اإىل  التفاقية  وتهدف 
واملهام التي تتعلق باملنتجات واجلودة واملطابقة ، و و�شع برامج 

املطابقة وحتديد املتطلبات الالزمة ملنح عالمات الثقة  ..
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ظاهرة الأبنية املهجورة

ا���ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ي��د 
اأح���م���د ع��ب��د ال���ه���ادي 
اإدارة  م��دي��ر  الأح���م���د 
اخل���دم���ات امل�����ش��ان��دة 
ب���دائ���رة ب��ل��دي��ة راأ�����س 
اأحمد  العقيد  اخليمة 
ج���م���ع���ة ال���ط���ن���ي���ج���ي 
ال�شرطة  اإدارة  م��دي��ر 
املجتمعية ب�شرطة راأ�س 
اخل��ي��م��ة وب��ح�����ش��ور كل 
من النقيب را�شد �شعيد 
ب��ل��ه��ون رئ��ي�����س ف��ري��ق 
املجتمعية  ال���دوري���ات 
اأحمد  جا�شم  والنقيب 
فريق  رئي�س  ب��ال��روغ��ة 
واملهند�س  ال�����ش��راك��ات 
را����ش���د ع��ب��د ال��ع��زي��ز 

ب��ال��وك��ال��ة  التفتي�س  ق�����ش��م  م��دي��ر  ه���الل 
ب��ال��دائ��رة وال�����ش��ي��دة خ��ل��ود را���ش��د مطر 
املزروعي اأخ�شائي تن�شيق اإعالمي مبكتب 
ظاهرة  ملناق�شة   ، املوؤ�ش�شي  الت�����ش��ال 

الأبنية املهجورة بالإمارة .
ويف ب����ادىء الأم����ر ن��اق�����س احل�����ش��ور 
ظاهرة الأبنية املهجورة والتي تقع اأغلبيتها 
مب��ن��اط��ق ال��رم�����س وامل��ع��م��ورة ، وت��ط��رق 
تواجه  التي  ال�شعوبات  اإىل  املجتمعون 

دائرة البلدية وال�شرطة املجتمعية يف اآلية 
اإزالة هذه الأبنية وخطورتها على املجتمع 
 ، النفو�س  ل�شعاف  م��اأوى  من  ت�شكله  وما 
كما مت عمل خريطة �شبكية ملناطق الإمارة 
مبيناً عليها اإحداثيات كل موقع مهجور مع 
اخلا�شة  الإج��راءات  ملتابعة  مرجعي  رقم 
اأخ��ذ  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��ك��ل م��وق��ع ، ه���ذا 
البنايات  اأ�شحاب  من  الالزمة  املوافقات 
اإقفالها  على  الطوابق  متعددة  املهجورة 
دائرة  بني  ما  والتن�شيق   ، �شليمة  بطريقة 

على  املجتمعية  ال�شرطة  واإدارة  البلدية 
اأ�شحاب هذه  اإىل عناوين  الو�شول  كيفية 

البنايات .
اإدارة  مدير  تقدم  الجتماع  نهاية  يف 
اإدارة  اإىل  بال�شكر  امل�شاندة  اخل��دم��ات 
اخليمة  راأ�����س  يف  املجتمعية  ال�����ش��رط��ة 
على  احل��ف��اظ  يف  املتوا�شل  اجلهد  على 
ال�شرطة  اإدارة  �شكرت  كما  املجتمع  اأم��ن 
الدائم  و�شعيها  البلدية  دائ��رة  املجتمعية 
على راحة املواطنني واملقيمني بالإمارة.   

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

تي  ش ال�شرو ا ا  �ا قيقا ا  شا ا  ا قا ا  ا  ا
 -

 magazine@mun.rak.ae
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اجتماع اإدارة ال�شحة مع دائرة اجلمارك 
ملناق�شة معوقات العمل باملنافذ واقرتاح احللول

التخطيط  ك��ف��اءة  حت�����ش��ني  اإط����ار  يف 

مهارات  وتطوير  العام  ب���الأداء  والنهو�س 

يف  التميز  مواكبة  على  وحر�شًا  املوظفني 

راأ���س  بلدية  دائ��رة  نظمت  ال�شحة،  اإدارة 

اخليمة - اإدارة ال�شحة العامة - اجتماعًا 

تن�شيقيًا مع دائرة اجلمارك وذلك ملناق�شة 

خط �شري العمل.

�شيماء  الأ�شتاذة  الجتماع  ح�شر  حيث 

العامة،  ال�شحة  اإدارة  م��دي��ر  الطنيجي 

وزكريا الكمايل مدير ق�شم الرقابة الغذائية 

، وماجد اإبراهيم د�شوقي مدير ق�شم الرقابة 

رم�شان  وم��اأم��ون   ، البيطرية  واخل��دم��ات 

طبيب بيطري، وحممد فوزي طبيب بيطري 

الأ�شتاذ  وح�شر  العامة،  ال�شحة  اإدارة  من 

مروان حممد دوربيني مدير اإدارة ال�شوؤون 

اجلمركة، وحممد كرم مدير اإدارة املراكز 

اجلمركية من دائرة اجلمارك.

بع�س  مناق�شة  الج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 

خالل  باملطار  طبيب  تواجد  وهي  النقاط 

قبل  م��ن  والت�شهيالت   ، الأه���ايل  رح��الت 

دائ�����رة اجل���م���ارك وال���رب���ط الإل���ك���رتوين 

العالقة،  ذات  للجهات 

وا���ش��ت��رياد احل��ي��وان��ات 

عرب  التجاربة  لل�شركات 

امل��ن��اف��ذ خ���الل ال��ف��رتة 

القادمة.

الجتماع  ختام  ويف 

دار حوار بني امل�شاركني 

املتعلقة  الأم������ور  ح���ول 

ب���اإج���راءات ال��ع��م��ل ومت 

ا�شتمرارية  على  التفاق 

ت���ن���ظ���ي���م م����ث����ل ه����ذه 

يحقق  مب���ا  ال���ل���ق���اءات 

م�شلحة العمل.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقدم برنامج فرق عمل اإبداعية عالية الأداء

راأ���س  بلدية  دائ���رة  ق��دم��ت 
اخل��ي��م��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
اإمناء للتدريب والتطوير برنامج 
الأداء  عالية  اإبداعية  عمل  فرق 
مول  بالنعيم  �شك�شبري  مبقهى 
للتنمية  الإم������ارات  وب��ج��م��ع��ي��ة 

الجتماعية على مدى يومني.
ال�شيد  ال����دورة  يف  ح��ا���ش��ر 
التدريب  خبري  امل��رزوق��ي  خالد 
مفهوم  اإىل  وت��ط��رق   ، ب��امل��رك��ز 
جناح  وع��وام��ل   ، العمل  ف��ري��ق 
ف�شل  واأ���ش��ب��اب   ، العمل  ف��ري��ق 
من  وال�شتفادة   ، العمل  فريق 
امل���واه���ب امل��ت��ع��ددة ل���الأف���راد ، 

وحتقيق   ، امل�شكالت  ح��ل  يف  والفاعلية 
واحتياجات  الفرد  اإنتاجية  بني  ال��ت��وازن 
الأع�شاء ، وتقدمي اأحدث واأدق املعلومات 
، واإتاحة الفر�شة للجميع يف اتخاذ القرار 

وحتمل م�شوؤولية تنفيذه.

كما تكلم املحا�شر عن مبادىء تكوين 

قائد  اختيار  على  ت�شتمل  والتي  الفريق 

والت�شال  والتدريب   ، الفريق  واأع�شاء 

وال��ت��ح��ف��ي��ز وحت��دي��د امل��ه��ام والأه�����داف 

والوحدة.

توزيع  مت  التدريبية  ال��دورة  نهاية  ويف 

�شهادات امل�شاركة على املتدربني. 

اإدارة ال�شحة العامة ببلدية راأ�س اخليمة تقيم دورة تدريبية مل�شريف مقا�شف املدار�س 
وريا�س الأطفال احلكومية .

اإدارة  ���ش��ع��ي  اإط�����ار  ف���ى 
بق�شم  ممثلة  العامة  ال�شحة 
ال��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ب��دائ��رة 
لتعزيز  اخليمة  راأ����س  بلدية 
ال�شحي  وال���وع���ي  امل��ع��رف��ة 
جلميع  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ة 
باملدار�س  املقا�شف  م�شريف 
احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ش���ة يف 
الإم��ارة ، الأم��ر ال��ذى ي�شب 
اأب��ن��ائ��ن��ا  ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة  يف 
م�شتقبل  هم  الذين  الطالب 
اإ����ش���راف  ال���دول���ة ، وحت����ت 
الطنيجي  الأ�شتاذة / �شيماء 
العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير 

بالتعاون  الغذائية  الرقابة  ق�شم  اأط��ل��ق 
يف   ، الإم�����ارات  م��وا���ش��الت  موؤ�ش�شة  م��ع 
 ، 2018م  اإبريل   03 اإىل    02 من   الفرتة 

مل�شريف  اخلا�شة  التدريبية  دورات��ه  اأوىل 

وري��ا���س  امل��دار���س  مقا�شف  وم�����ش��رف��ات 

 ، راأ�س اخليمة  باإمارة  الأطفال احلكومية 

وتاأتي الدورة  التدريبية التي �شارك فيها 

خم�شة و�شبعون )75( م�شرفًا وم�شرفة يف 

املدر�شية  املقا�شف  »تطوير  م�شروع  اإطار 
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مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي بدائرة بلدية راأ�س اخليمة ينظم مبادرة اخدم نف�شك بنف�شك 
م�شتخدم“ بال  ”يوم 

نظم مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي 
بدائرة بلدية راأ�س اخليمة مبادرة 
اخ�����دم ن��ف�����ش��ك ب��ن��ف�����ش��ك وال��ت��ي 
ال��دائ��رة  م�شتخدمي  ت�شتهدف 
وذلك باإقامة فعالية للم�شتخدمني 
ب��ح��دي��ق��ة ���ش��ق��ر ال��ع��ام��ة وذل���ك 
ل��ل��رتف��ي��ه ع��ن��ه��م وك�����ش��ر ال��روت��ني 

اليومي للعمل.
بالذهاب  الفعالية  بداأت  حيث 
مطاعم  اأح����د  يف  وج��ب��ة  ل��ت��ن��اول 
لرحلة  الذهاب  ثم  ومن   ، الإم��ارة 
العامة  �شقر  حديقة  اإىل  ترفيهية 
بغاية  لهم  مالية  مكافاأة  وتوزيع   ،

الإيجابية  وامل�شاعر  ال�شعادة  ن�شر  امل�شاهمة يف 

يف نفو�س هذه ال�شريحة من املوظفني. 

بث  اإيل  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  وت�شعى 

كافة  ملوظفيها  والإيجابية  ال�شعادة  م�شاعر 

احلكومة  مبادرات  وجت�شيد   معها  واملتعاملني 

التي  الفعاليات  الر�شيدة عمليًا وعرب مثل هذه 

واملتعاملني  املوظفني  قلوب  على  بامل�شرة  تعود 

معاً يف دولتنا احلبيبة.

باإمارة راأ�س اخليمة « والذي ي�شمل اإحكام 
الرقابة على املوردين للمقا�شف املدر�شية 
املتابعة  وزي����ارات  ال��روت��ي��ن��ى  والتفتي�س 
املدر�شية  لل�شكاوى  وال�شتجابة  للمقا�شف 
وت���دري���ب وت���اأه���ي���ل م�����ش��ريف امل��ق��ا���ش��ف 
ال�شحية  ال��ت��وع��ي��ة  وب���رام���ج  احل��ك��وم��ي��ة 
 ، التعليمية  املراحل  خمتلف  يف  للطالب 
الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الرتبية 
ومنطقة  الإم���ارات   وموا�شالت  والتعليم 

راأ�س اخليمة التعليمية.
زك��ري��ا  لل�شيد  بكلمة  ال����دورة  ب����داأت 
الغذائية  ال��رق��اب��ة  ق�شم  م��دي��ر  ال��ك��م��ايل 
راأ�س  بلدية  بدائرة  العامة  ال�شحة  باإدارة 
حممد   / املهند�س  ق��دم  بعدها   ، اخليمة 

 ) الأغ��ذي��ة  �شالمة  اأخ�����ش��ائ��ي   ( ال��زي��ن 
ال�شرتاطات  عن  فيها  حت��دث  حما�شرة 
واأ�شا�شيات  املدر�شية  للمقا�شف  ال�شحية 
ال�شحية  وامل��م��ار���ش��ات  الأغ��ذي��ة  �شالمة 
الأغذية  �شالمة  ل�شمان  اتباعها  الواجب 
ب��امل��ق��ا���ش��ف امل���در����ش���ي���ة. ك��م��ا ا���ش��ت��م��ل 
ومعايري  ا���ش��رتاط��ات  على  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
بتداولها  امل�����ش��م��وح  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
باملدار�س وطرق التغذية ال�شليمة للطالب 
بالذكر  واجل��دي��ر   ، وتطبيقات  ومت��اري��ن 
اأن  اأه��داف ال��دورة  التدريبية هي تاأهيل 
املدر�شية  باملقا�شف  وامل�شرفات  امل�شرفني 
الكافية  امل��ع��رف��ة  اإك�����ش��اب��ه��م  م��ن خ���الل  
واملمار�شات  الأغذية  �شالمة  باأ�شا�شيات 

�شالمة  ل�شمان  اتباعها  الواجب  ال�شحية 
معرفة  و   ، املدر�شية  باملقا�شف  الأغذية 
ال�شرتاطات ال�شحية للمقا�شف املدر�شية 
املنتجات  ومعايري  ا�شرتاطات  معرفة  و   ،
ب��امل��دار���س   ب��ت��داول��ه��ا  امل�شموح  ال��غ��ذائ��ي��ة 
املدار�س  لطالب  ال�شليمة  التغذية  وطرق 

يف املراحل العمرية املختلفة.
عن  نقا�س  بجل�شة  ال���دورة  واختتمت 
مبقا�شف  الأغ����ذي����ة  ���ش��الم��ة  حت���دي���ات 
كما  الأطفال  وريا�س  احلكومية  املدار�س 
خ�شع م�شرفو املقا�شف املدر�شية لمتحان 
هدفه حتديد مدى ا�شتيعابهم وا�شتفادتهم 
ومن  ب��ال��دورة  املقدمة  العلمية  امل��ادة  من 

التمارين والتطبيقات املنفذة فيها.
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فريق ال�شعادة والإيجابية بدائرة بلدية راأ�س اخليمة يقيم فعالية القراءة

كتابي ال�شغري لأطفال اليمن

اأقام فريق ال�شعادة 
ب���دائ���رة ب��ل��دي��ة راأ�����س 
اخل���ي���م���ة م����ن ���ش��م��ن 
الفعاليات التي ينظمها 
ال��ف��ري��ق ف��ع��ال��ي��ة ي��وم 
�شهر  مبنا�شبة  القراءة 
القراءة الوطني ، حيث 
قراءة  الفعالية  تت�شمن 
خالل  املتنوعة  الكتب 
ف�شح  اإىل  اإ�شافة  اليوم 
الكتب  ل�����ش��راء  امل��ج��ال 
امل���ت���ن���وع���ة مب�����ش��ارك��ة 

)مكتبة بيت الكتب ( .
بهدف  ،وذل��ك  م�شاركني   10 لأول  هدايا  تقدمي  ومت 
و  بالقيم  الإي��ج��اب��ي��ة   امل�شاعر  ورب���ط  املوظفني  اإ���ش��ع��اد 
ال�شلوكيات مبا يتنا�شب مع عادات و قيم جمتمعنا و روؤية 
ت�شاعد  الفعاليات  و تطلعات قيادتنا احلكيمة، ومثل هذه 
الطالع  وحب  القراءة  روح  تنمية  على  الدائرة  موظفي 

خالل الدوام و بث روح التعاون والإيجابية.
ك��ان كبريًا  الإق��ب��ال من قبل املوظفني  اأن         يذكر 
فريق  واأن  وا�شحًا،  ك��ان  الفعالية  اإجن��اح  يف  وامل�شاركة 
ال�شعادة يعمل على تعزيز التوا�شل والتعاون بني املوظفني 

بدائرة بلدية راأ�س اخليمة .

من منطلق التعاون مع وزارة تنمية املجتمع وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
مت اإطالق مبادرة كتابي ال�شغري لأطفال اليمن ال�شعيد ، وهي حملة تهدف اإىل جمع 

الكتب وق�ش�س الأطفال امل�شتعملة لإهدائها لأطفال اليمن.
العربية املتحدة لإبراز  الإمارات  جاء ذلك تزامنًا مع عام زايد الذي حتتفل به دولة 

عبقريته يف احلكم ويف ن�شر القيم الأ�شيلة ويف متتني اأوا�شر الإخوة وروابط الود.
دولة  موؤ�ش�س  اأراده��ا  طاملا  الإن�شانية  للم�شاعدات  فر�شة  امل��ب��ادرات  هذه  مثل  وتعد 
الإمارات العربية املتحدة ون�شري العمل الإن�شاين ورائد العمل اخلريي املغفور له باإذن اهلل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه كما تعد املبادرة اإ�شهامًا يف تعزيز ثقافة 

الأطفال والرتويح عنهم.
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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 

التا›:
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 : 
- ماهي ( الدروازة ) في التراث ا6ماراتي ؟ 

Question
 - From the Emirati heritage, what is ( Al Derwazah) ?

» 492 «

Congratulations to 

Ms. Amna Hassan Al Jaafarie 

the winner of the past month's contest (491).

مربوك لالأخت : اآمنة ح�شن اجلعفري

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 491 (

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

Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
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و  ا ا

م
قت: اأعطيته �شدقًة، والفاعل  دَّ ال�شدقة لغة: جمع �شدقات، وَت�شَ
بالبدل  يخفف  من  ومنهم  ال�شدقة(،  يعطي  الذي  )وهو  دق،  مت�شَ
التن����زيل:  دق، واملت�ش����������دق: املعط�������ي، ويف  والإدغام فيقال: م�شَّ

.)1( َ يَجزي املتَ�شَدقنيَ َّ اهللَّ َّق عَلَينَا اإن وَتَ�شَد
دقنَي  َواملَت�شَ العظيم:  القراآن  دق يف  وامل�شَّ املت�شدق  وقد جاء 
دق  امل�شَ واأما   .)3( َّدقَات وَامل�ش َّدقنيَ  امل�ش و   .)2( دقَات َاملَت�شَ و 

َعم )4(. بتخفيف ال�شاد:  فهو الذي ياأخذ �شدقات النَّ
والذي ي�شدقك يف حديثك )5( فال�شدقة: العطية.

اهلل  عند  الثواب  بها  يبتغى  التي  العطية  ا�شطالحًا:  وال�شدقة 
تعاىل )6( .

قال العالمة الأ�شفهاين: )ال�شدقة ما يخرجه الإن�شان من ماله 
ع  للمتطوَّ تقال  الأ�شل  يف  ال�شدقة  لكن  كالزكاة،  القربة،  وجه  على 
ى �شاحبها  ى الواجب �شدقًة اإذا حترَّ به، والزكاة للواجب، وقد ي�شمَّ

ال�شدق يف فعله )7( .
والعطية: ال�شيء ال�معطى، واجلمع: العطايا، ويقال: رجل معطاء: 

كثري العطاء، واملعاطاة: املناولة، والإعطاء: الإنالة)8(.
والعطية ا�شطالحًا: ما اأعطاه الإن�شان من ماله لغريه، �شواء اأكان 
يريد بذلك وجه اهلل تعاىل، اأم يريد التودد، اأو غري ذلك، فهي اأعم 

.88 (1(

.35 (2(

.18 (3(

.1/336 (4(

.151 (5(

.243 173 (6(

.480 (7(

2/417 185 (8(

�ص 572.

من الزكاة، وال�شدقة، والهبة، ونحو ذلك )9( .
التطوع لغة: التنفل، والنافلة، وكل متنفل خري متطوع، قال اهلل 

َّعَ خرَيًا فَهوَ خرَي لَه )10( . تعاىل:  فَمَن تَطَو
وقد تدغم التاء يف الطاء فيقال: املطوع: اأي املتطوع )11( .

ل  مما  نف�شه،  ذات  من  امل�شلم  به  تربع  ما  ا�شطالحًا:  والتطوع 
يلزمه فر�شه )12( .

وقيل: املتطوع هو الذي يفعل ال�شيء تربعًا من نف�شه، وهو تفعل 
من الطاعة )13( ، والتعريف الأول اأ�شمل.

ثانيًا:ف�شل �شدقة التطوع،لها ف�شائل كثرية جدًا،منها ما ياأتي:
– �شدقة التطوع تكمل زكاة الفري�شة وجترب نق�شها حلديث   1
متيم الداري  ر�شي اهلل عنه  مرفوعًا: )اأول ما يحا�شب به العبد يوم 
ها كتبت له تامة، واإن مل يكن اأمتها قال  القيامة �شالته، فاإن كان اأمتَّ
اهلل تعاىل  ملالئكته: انظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فتكملون بها 

فري�شته، ثم الزكاة كذلك، ثم توؤخذ الأعمال على ح�شب ذلك )14( .
عنه   اهلل  ر�شي  معاذ   حلديث  وتكفرها  اخلطايا  تطف   –  2
مرفوعًا اإىل النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم ، وفيه: )وال�شدقة تطف 

اخلطيئة كما يطف املاء النار  )15( .
ويف حديث حذيفة  ر�شي اهلل عنه : )فتنة الرجل: يف اأهله، وولده، 

.23/227 (9(

.184 (10(

.3/142 (11(

.8/243 (12(

.3/142 (13(

(14(

866 864
5/377 103 4/65 1425

  .2/353 1/245
5/531 2616 (15(

  .2/138 245 237 و236

ش �  ا ة ال شد

ش ا ا شلة  شل ا  ل ب و الق شعيد ب   

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /05 - 492 :Oó©dG

20mun r a k a e

واحة ا$سالم



باملعروف  والأم��ر  وال�شدقة،  وال�شوم،  ال�شالة،  تكفرها  وج��اره، 
والنهي عن املنكر()1(.

دخول اجلنة والعتق من النار حلديث عائ�شة  اأ�شباب  – من   3
لها،  ابنتني  حتمل  م�شكينة  جاءتني  ق��ال��ت:  اأن��ه��ا  عنها  اهلل  ر�شي 
فاأطعمتها ثالث مترات، فاأعطت كل واحدة منهما مترة، ورفعت اإىل 
التي كانت  التمرة  ابنتاها، ف�شقت  لتاأكلها، فا�شتطعمتها  فيها مترة 
تريد اأن تاأكلها بينهما، فاأعجبني �شاأنها، فذكرت الذي �شنعت لر�شول 
اهلل  �شلى اهلل عليه و�شلم  فقال: )اإن اهلل قد اأوجب لها بها اجلنة، اأو 

اأعتقها بها من النار()2(.
عائ�شة ر�شي  فعن   ، مترة  ب�شق  ولو  اجلنة  تدخل  – ال�شدقة   4
اهلل عنها قالت: دخلت عليَّ امراأة معها ابنتان لها ت�شاأل فلم جتد 
ومل  ابنتيها،  بني  فَق�َشَمتها  اإيَّاها،  فاأعطيتها  �شيئًا غري مترة،  عندي 
و�شلم   عليه  النبي  �شلى اهلل  قامت وخرجت، فدخل  ثم  تاأكل منها، 
فاأخربته فقال: )من ابتلي من هذه البنات ب�شيء فاأح�شن اإليهن كنَّ 

له �شرتاً من النار()3(.
ب��ني احلديثني  اب��ن حجر رح��م��ه اهلل يف اجل��م��ع  ق��ال احل��اف�� 
ع��روة:  حديث  يف  بقولها  م��راده��ا  ب��اأن  اجلمع  )وميكن  ال�شابقني: 
اأنها مل  بها، ويحتمل  اأخ�شها  اأي  فلم جتد عندي غري مترة واحدة: 

525 (1(

1435
.144

.2630 (2(

(3(

.2629 1418

تكن عندها يف اأول احلال �شوى واحدة، فاأعطتها، ثم وجدت ثنتني، 
ويحتمل تعدد الق�شة()4(.

القيامة حلديث عقبة بن  يوم  النجاة من حر  اأ�شباب  – من   5
عامر  ر�شي اهلل عنه  ، عن النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم  قال: )كل 
امر يف ظل �شدقته حتى يف�شل بني النا�س(. اأو قال: )يحكم بني 
القيامة �شدقته()6(. قال  يوم  املوؤمن  : )اإن ظل  لف النا�س()5(. ويف 
يزيد-  اأحد رواة احلديث: )وكان اأبو اخلري- راوي احلديث عن عقبة 
ل يخطئه يوم اإل ت�شدق فيه ب�شيء، ولو كعكة، اأو ب�شلة، اأو كذا()7(. 
وقال النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم  يف اأحد ال�شبعة الذين يظلهم اهلل 
يف ظله يوم ل ظلَّ اإل ظله: )...ورجل ت�شدق ب�شدقة فاأخفاها حتى 

ل تعلم �شماله ما تنفق ميينه()8(.
اأ�شباب الن�شر، والرزق حلديث �شعد  ر�شي  من  – ال�شدقة   6
اأنه قال: )هل تن�شرون  اهلل عنه  عن النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم  
)تاأويل  اهلل:  رحمه  بطال  اب��ن  ق��ال  ب�شعفائكم()9(.  اإل  وت��رزق��ون 
يف  خ�شوعًا  واأك��رث  الدعاء،  يف  اإخال�شًا  اأ�شد  ال�شعفاء  اأن  احلديث: 

.10/428 (4(

17333 (5(

.1/523 3310
18043 (6(

م 17333 (7(

1423 (8(

.1031
(9(

.2896
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العبادة خلالء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا()1(.
وعن اأن�س  ر�شي اهلل عنه  قال: كان اأخوان على عهد النبي  �شلى 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي   ياأتي  اأحدهما  فكان   ، و�شلم  عليه  اهلل 
النبي  �شلى اهلل عليه  اإىل  اأخاه  ف�شكى املحرتف  والآخر يحرتف،   ،

و�شلم  فقال: )لعلك ترزق به()2(.
7 – ال�شدقة تعود امل�شلم على �شفة اجلود والكرم، والعطف على 

ذوي احلاجات، والرحمة للفقراء.
َوَمن  ال�شح، قال اهلل تع���اىل:  النف�س عن  – ال�شدقة حتف   8

.)3( َّ نَف�شه فَاأولَئكَ هم املفلحونَ  يوقَ �شح
تعاىل،  اهلل  من   واخللف  والزيادة  الربكة  جتلب  – ال�شدقة   9
َخري  َوه��َو  يخلفه  َفهَو  �َشيء  م��ن  اأَنَفقتم  َوَم��ا  �شبحانه:   اهلل  قال 

.)4( الرَّازقنيَ 
وعن اأبي هريرة  ر�شي اهلل عنه  عن النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم  
اأنه قال: )قال اهلل تعاىل: اأنفق يا ابن اآدم، اأنفق عليك(. وقال: )يد 
الليلَ والنهار(. وقال: )اأراأيتم ما  اهلل مالأى ل يغي�شها نفقة �شحاء 
فاإنه مل يغ�س ما يف يده، وكان  والأر���س  ال�شموات  اأنفق منذ خلق 
عر�شه على املاء، وبيده امليزان، يخف�س ويرفع(. ولف م�شلم: )ميني 

اهلل مالأى...()5(.
وعن اأبي هريرة  ر�شي اهلل عنه  ، عن ر�شول اهلل  �شلى اهلل عليه 
و�شلم  قال: )ما نق�شت �شدقة من مال، وما زاد اهلل عبدًا بعفو اإل 

عزا، وما توا�شع اأحد هلل اإل رفعه()6(.
امل�شاكني  اإىل  الإح�شان  وف�شل  ال�شدقة،  ف�شل  على  يدل  ومما 
واأبناء ال�شبيل، وف�شل اأكل الإن�شان من ك�شبه والإنفاق على العيال)7( 
واأن من فعل ذلك يبارك اهلل له يف ماله ويح�شل له الأجر العظيم، 
)بينما  ق��ال:  و�شلم   عليه  اهلل  �شلى  النبي   عن  هريرة  اأب��ي  حديث 
ا�شق حديقة فالن،  �شحابة:  ف�شمع �شوتًا يف  الأر�س  رجل بفالة من 
تلك  من  �َشرَجة  فاإذا   )8( ة  حرَّ ماءه يف  فاأفر  ال�شحاب  ذلك  فتنحى 
ع املاء، فاإذا رجل قائم  )9( قد ا�شتوعبت ذلك املاء كله، فتتبَّ ال�شراج 
يف حديقته يحول املاء مب�شحاته فقال له: يا عبداهلل ما ا�شمك قال: 

.6/89 (1(

2345 (2(

.2/274
.9 (3(

.39 (4(

(5(

5352 4684
.993

.2588 (6(

.18/325 (7(

.18/325 (8(

.18/325 (9(

فالن، لال�شم الذي �شمع يف ال�شحابة، فقال له: يا عبداهلل: مل ت�شاألني 
عن ا�شمي قال: اإين �شمعت �شوتًا يف ال�شحاب الذي هذا ماوؤه يقول: 
ا اإذا قلت: هذا  ا�شق حديقة فالن ل�شمك، فما ت�شنع فيها قال: اأمَّ
فاإين اأنظر اإىل ما يخرج منها فاأت�شدق بثلثه، واآكل اأنا وعيايل ثلثًا، 
: )واأجعل ثلثه يف امل�شاكني، وال�شائلني، وابن  واأرد فيها ثلثه(ويف لف

ال�شبيل()10(.
وعن اأبي هريرة  ر�شي اهلل عنه  قال: قال ر�شول اهلل  �شلى اهلل 
عليه و�شلم : )ما من يوم ي�شبح العباد فيه اإل َمَلكان ينزلن، فيقول 
اأحدهما: اللهم اأعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم اأعط مم�شكًا 

تلفاً()11(.
املت�شدق،  املنفق  على  ال�شرور  وتدخل  ال�شدر  ت�شرح   –  10
فاملت�شدق اإذا اأح�شن اإىل اخللق، ونفعهم مبا ميلكه من املال، واأنواع 
�شدرًا،  النا�س  اأ�شرح  املح�شن  فالكرمي  �شدره  ان�شرح  الإح�شان، 
واأطيبهم نف�شًا، واأنعمهم قلبًا، والبخيل الذي ل يح�شن اأ�شيق النا�س 
العطاء  بد من  لكن ل  واأكرثهم همًا وغمًا،  واأنكدهم عي�شًا،  �شدرًا، 

بطيب نف�س، ويخرج املال من قلبه قبل اأن يخرج من يده )12(.
تلحق امل�شلم باملوؤمن الكامل حلديث اأن�س  ر�شي  – ال�شدقة   11
اهلل عنه  عن النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم  قال: )ل يوؤمن اأحدكم حتى 
يحب لأخيه – اأو قال – جلاره ما يحب لنف�شه()13(. فكما اأن امل�شلم 
يح�شل  اأن  يحب  فهو  به حاجته،  ي�شد  الذي  املال  له  يبذل  اأن  يحب 

لأخيه املحتاج مثل ذلك، فيكون بذلك كامل الإميان.
– ال�شدقة يح�شل بها ق�شاء احلاجات، وتفريج الكربات،   12
وال�شرت يف الدنيا ويوم القيامة ملا فيها من ق�شاء حاجات املحتاجني، 
من  اجل��زاء  لأن  املع�شرين  على  وال�شرت  املكروبني،  كربات  وتفريج 
جن�س العمل حلديث اأبي هريرة  ر�شي اهلل عنه  ، قال: قال ر�شول 
�س عن موؤمن كرَبة من كرب الدنيا  اهلل  �شلى اهلل عليه و�شلم : )من نفَّ
ر  ر على مع�شر ي�شَّ �س اهلل عنه كربًة من كرب يوم القيامة، ومن ي�شَّ نفَّ
الدنيا  والآخ��رة، ومن �شرت م�شلمًا �شرته اهلل يف  الدنيا  اهلل عليه يف 
اأخيه...()14(  عون  يف  العبد  كان  ما  العبد  عون  يف  واهلل  والآخ��رة، 
وحلديث ابن عمر ر�شي اهلل عنهما، وفيه: )ومن كان يف حاجة اأخيه 
ج اهلل عنه كربة من  ج عن م�شلم كربة فرَّ كان اهلل يف حاجته، ومن فرَّ

كرب يوم القيامة، ومن �شرت م�شلمًا �شرته اهلل يوم القيامة()15(.

.18/325 (10(

.1010 (11(

.6/10 2/25 (12(

(13(

.45
(14(

.2699
2442 (15(

.2580
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للعبد لقوله  �شلى  اأ�شباب رحمة اهلل تعاىل  – ال�شدقة من   13
اهلل عليه و�شلم : )ل يرحم اهلل من ل يرحم النا�س()1(.

لقوله  املح�شنني  يحب  واهلل  الإح�����ش��ان،  م��ن  ال�شدقة   –  14
تع����اىل:  وقال   .)2( املح�شننيَ  يحب   َ اهللَّ  َّ اإن وَاأَح�شنوا  تعاىل:  

َ َل ي�شيع اأَجَر  اإنَّ اهللَّ )3(.وقال �شبحانه: َ يَجزي املتَ�شَدقنيَ  َّ اهللَّ اإن
. )4( املح�شننيَ 

اهلل  يربيه  ال��ذي  العظيم  الأج��ر  ال�شدقة  على  يرتتب   –  15
تعاىل وي�شاعفه ل�شاحبه لقول اهلل تعاىل:  مَيَحق اهللَّ الرَبا َويربي 
  : )5(. وقال تعاىل  وَيربي ال�شَّدَقَات  ال�شَّدَقَات ميَحَق اهللَّ الربَا 
ا�س َفاَل َيربو عنَد اهللَّ َوَما اآََتيتم  َوَما اآََتيتم من رًبا لرَيبَو يف اأَمَوال النَّ
)6( ولقوله تعاىل:  من زَكَاة تريدونَ وَجهَ اهللَّ فَاأولَئكَ هم امل�شعفونَ
َّار اأَثيم  )7( وحلديث اأبي  َّ كَف  وَيربي ال�شَّدَقَات وَاهللَّ لَ يحب كل
هريرة  ر�شي اهلل عنه  قال: قال ر�شول اهلل  �شلى اهلل عليه و�شلم : 
ق بعدل()8() مترة، من ك�شب طيب()9() ول يقبل اهلل اإل  )من ت�شدَّ
لها بيمينه ثم يربيها ل�شاحبها كما يربي اأحدكم  الطيب، فاإن اهلل يتقبَّ
فلوه()10() حتى تكون مثل اجلبل( ويف لف م�شلم: )حتى تكون اأعظم 

من اجلبل كما يربي اأحدكم فلوه اأو ف�شيله( )11( .
ويف رواية مل�شلم: )ل يت�شدق اأحد بتمرة من ك�شب طيب...()12( .
تعاىل، يفوز بثناء اهلل عليه،  ابتغاء مر�شاة اهلل  – املت�شدق   16
وما وعد به املت�شدقني من الأجر العظيم، وانتفاء اخلوف واحلزن 
َهار �شرا َوَعاَلنَيًة  لقول اهلل تعاىل:  الَّذيَن ينفقوَن اأَمَواَلهم باللَّيل َوالنَّ
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17 – املت�شدق يح�شل على م�شاعفة الأجر على ح�شب اإخال�شه 
اأَمَواَلهم يف �َشبيل  هلل تعاىل لقول اهلل تعاىل:  َمَثل الَّذيَن ينفقوَن 
اعف  ة َواهللَّ ي�شَ ة اأَنَبَتت �َشبَع �َشَنابَل يف كل �شنبَلة مَئة َحبَّ اهللَّ َكَمَثل َحبَّ
الأن�شاري  م�شعود  اأبي  وحلديث   )14( عَليم   وَا�شع  وَاهللَّ  يَ�شَاء  مَلن 
قال: جاء رجل بناقة خمطومة، فقال: هذه يف �شبيل اهلل، فقال ر�شول 
اهلل  �شلى اهلل عليه و�شلم : )لك بها يوم القيامة �َشبعمائة ناقة كلها 

خمطومة()15(.
ك���الأ����ش���رة  امل�������ش���ل���م  امل���ج���ت���م���ع  جت���ع���ل  ال�������ش���دق���ة   –  18
ال�����واح�����دة، ي���رح���م ال���ق���وي ال�����ش��ع��ي��ف، وي��ع��ط��ف ال����ق����ادر على 
امل���ال  ���ش��اح��ب  في�شعر  امل��ع�����ش��ر،  اإىل  ال��غ��ن��ي  وي��ح�����ش��ن  ال��ع��اج��ز، 
ت��ع��اىل:  ق���ال اهلل  اإل��ي��ه،  اأح�����ش��ن  لأن اهلل  الإح�����ش��ان   ب��ال��رغ��ب��ة يف 

 وَاأَح�شن كَمَا اأَح�شَنَ اهللَّ اإلَيكَ  )16( .
اإذا كان زائدًا عن كفايته  للمت�شدق  خري  املال  بذل   –  19
اأمامة  ر�شي اهلل عنه  ، قال: قال ر�شول اهلل  �شلى  اأبي  حلديث 
اهلل عليه و�شلم : )يا ابن اآدم اإنك اأن تبذل الف�شل خري لك، واأن 
مت�شكه �شر لك، ول تالم على كفاف )17( ، وابداأ مبن تعول، واليد 

العليا خري من اليد ال�شفلى( )18( .
املعروف  و�شنائع  ال��رب،  غ�شب  تطف  ال�شر  �شدقة   –  20
تنجي من م�شارع ال�شوء حلديث معاوية بن حيدة  ر�شي اهلل عنه 
ال�شر  اأن��ه  قال: )اإن �شدقة   ، النبي  �شلى اهلل عليه و�شلم  ، عن 
عنه   اهلل  ر�شي  اأمامة   اأب��ي  )19(  وحلديث  ال��رب(  تطف غ�شب 
قال: قال ر�شول اهلل  �شلى اهلل عليه و�شلم : )�شنائع املعروف تقي 
الرحم  و�شلة  الرب،  تطف غ�شب  ال�شر  و�شدقة  ال�شوء،  م�شارع 

تزيد يف العمر( )20( .
. )21( لالأمرا�س   دواء  – ال�شدقة   21
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احللقة الثالثة : 

اإعداد : جواهر ال�سويدي

ايد ا  ا   ق

ا  د ا ا  ال

وظل   ،) اأبًا   ( لهم  �شعبه ف�شار  وكبار  �شغار  اأحبه  فقد 
يوجه اأبناء �شعبه باحلديث واحلكم للتغلب على جميع املحن 
م�شائل  جميع  يف  تواجههم  التي  وامل�شكالت  وامل�شاعب 

حياتهم .
اإجنازاته  واأك�شبته   ، حديثة  رفاهية  دول��ة  �شنع  يف  جنح 

ال�شتثنائية و�شفاته املميزة مكانًة خالدًة يف التاريخ .

املويجعي،  يف  ح�شنه  يف  وقته  معظم  يق�شي  زاي��د   كان 
�شيخًا منوذجيًا  باعتباره  وذلك   ،١٩٤٦ منذ  مقره  كان  الذي 
من » �شيوخ ال�شحراء «. ومع اأن املويجعي تعد مكانًا �شغريًا 
الرئي�شي  ”النقوذ  كانت مركز  فقد  الأخرى،  بالقرى  مقارنة 
املجاورة“،  ال�شحراوية  املناطق  و  ال��واح��ة  يف  بوفالح  لآل 
و�شكانها هم اأفراد هذه الع�شرية احلاكمة واأتباعهم وخدمهم. 



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /05 - 492 :Oó©dG

25

ا&مارات

mun r a k a e

وكان معظم كبار ال�شخ�شيات الذين زاروا الواحة مدة ولية 
زايد قد التقوه يف ح�شن املويجعي. كان هذا احل�شن مربعًا، 
ويف اأركانه اأبراج حماطة ب�شرفات وا�شعة، وكان ”مكانًا كبريًا 
ميني  وع��ن  اأق���دام،  ع�شرة  ارتفاعها  طينية  باأ�شوار  م�شيجًا 
احل�شن، خلف جدار متهدم مدفون تقريبًا حتت اأكوام رمليه 
- كانت حديقة اأ�شجار النحيل املغربة املتك�شرة“، ومن ورائها 
كبرية  باأهمية  املويجعي  حظيت  وق��د  حفيت.  جبل  ينت�شب 
لعدة اأ�شباب منها: اأنها مكان ولدة البن الأكرب لل�شيخ زايد: 
ال�شيخ خليفة الرئي�س احلايل لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
وقد ق�شى فيها �شني حياته الأوىل. ومقابل ح�شن املويجعي 

مبا�شرة ق�شر والدة ال�شيخ زايد: ال�شيخة �شالمة بنت بطي. 
ووفق عادة الأ�شالف بنى ال�شيخ زايد ح�شن مربعة العني عام 
بناه جده  الكبري الذي  اأمام احل�شن  ال�شهل املمتد  ١٩٥٠ يف 

ال�شيخ زايد بن خليفة يف ١٨٩٧.
كانت العالقات القبلية حجر الزاوية يف ال�شيا�شة الداخلية 
على مدى قرون، وكان جناح اأي حاكم اأو زعيم ما يعتمد دومًا 
على مدى براعته يف التو�شط ويف حل الآو�شاع املتاأزمة. وكانت 
اأن  اأبوظبي  يف  احلاكمة  نهيان  اآل  لأ�شرة  الدائمة  ال�شيا�شة 
حتتف بتحالفات قوية مع القبائل املجاورة، واأن تقدم معاملة 
ال�شتقرار  و  ال�شالم  �شخيفة لزعمائها، حمافظة بذلك على 

 …óëàdG øe
OÉ–’G ¤EG
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يف املنطقة. واأ�شبحت متابعة هذه ال�شيا�شة التقليدية القائمة 
لل�شيخ  الرئي�شية  امل�شوؤولية  هي  التحالف  و  ال�شداقة  على 
تابعها  ال�شرقية، وقد  املنطقة  زايد بو�شفه ممثل احلاكم يف 
برباعة. ومل يفت امل�شوؤولني الربيطانني املعا�شرين مالحظة 
القبائل  م��ن  العديد  م��ع  ال��ودي��ه  وع��الق��ات��ه  ال���ودود  م��زاج��ه 
بتاأثري  �شهد كثري منهم  وقد  املنطقة.  البارزين يف  وزعمائها 
معاجلة  يف  احلا�شم  دوره  ول�شيما  القبائل،  يف  العظيم  زايد 

م�شكالت ال�شيا�شة القبلية يف الربميي ويف اأرا�شي م�شقط.

حني زار ولفرد ت�شجر الربميي عام ١٩٤٨، كان ال�شخ�س 
الوحيد الذي يتطلع اإىل لقائه هو ال�شيخ زايد اإذ كان » خبريًا 
بال�شحراء « و  » يحظى ب�شهرة وا�شعة بني البدو « الذين كانوا 
يحبونه ”لأخالقه ال�شهلة غري الر�شمية و طبعه الودود، وكانوا 
يحرتمون قوة �شخ�شيته و ذكاءه و قوته البدنيه“. ويف حتليله 
ت�شجر عليه  اأغدق  القبائل،  تعامالته مع  زايد يف  ل�شر جناح 
كبرية:  اأ�شرة  رب  مثل  يت�شرف  كان  اأن��ه  اإىل  واأ�شار  الثناء، 

ويف  النا�س“.  م�شكالت  اإىل  لال�شتماع  دائم  ا�شتعداد  ”على 
ال�شكاوى اأو اخلالفات ” كان ي�شتمع باهتمام لدى عر�س كل 
ق�شية لديه“، يف حني كان اجلانبان يتجادلن ب�شوت عال و 
ودون   ، املخط يغ�شب  ان  زايد دون  وكان  مقاطعات متكررة 
اأن يفقد ما ا�شتهره به من حر�شه على العدل - ينجح برباعة 
بنفاذ   « تتميز  كانت  التي  باأحكامه  الطرفني  كال  اإر�شاء  يف 
الب�شرية و احلكمة و العدل «، وكان الطرفان يغادران بهدوء 

وهما را�شيان.
عام  للعني  زيارته  قي  هندر�شون  اإدوارد  ي�شرع  اأن  قبل 
١٩٤٨ ممثاًل ل�شركة نفط العراق كان قد علم اأن زايدًا ”خبري 
من  الرغم  فيها“ على  الأب��رز  وال�شخ�شية  املنطقة  ب�شيا�شة 
�شغر �شنه وحداثة ت�شلمه من�شبه يف الإدارة، والأهم اأنه ”كان 
قد اأ�ش�س �شلة وطيدة مع البدو يف كل من اأبوظبي وم�شقط“ 
لذا كان هندر�شون يتوق ب�شدة اإىل لقائه وطلب ن�شحه اأمرًا 
مفهومًا، اإذ كان ينتظر بفار ال�شرب عودته من رحلة �شيد، 
و�شيكًا.  بات  قدومه  اأن  علم  عندما  واإث��ارة  �شوقًا  ازداد  وقد 
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مهمة،  مو�شوعات  عدة  معه  وت��داول  التقاه  عندما  وبالفعل 
تبني له اأنه » كان ال�شخ�شية الأكرث اأهمية وتاأثريًا يف املنطقة، 
واأعمالها  قبائلها  ب�شوؤون  وامللمني  باأحوالها  العارفني  واأف�شل 

جميعًا « 
  
٤

كانت العالقات بني اأبوظبي وعمان مبنية على تقليد قائم 
التا�شع  القرن  بداية  منذ  امل�شرتك  والدفاع  ال�شداقة  على 
يف  الإداري��ة  ال�شوؤون  م�شوؤولية  زايد  ال�شيخ  ت�شلم  وبعد  ع�شر. 
الواحة، اأوىل العالقات اجليدة بني اأبوظبي وال�شلطنة اأهمية 
يف  امل�شرتكة  مب�شاحلهما  املتعلقة  الأم��ور  �شيما  ”ول  كبرية، 
الربميي“. بدا الو�شع الداخلي العام يف عمان يف اخلم�شينيات 
باحلكم  مقارنة  وال�شعف.  العارمة  الفو�شى  من  حالة  يف 
الر�شيد الذي كانت تنعم به اأبوظبي يف واحة الربميي. وكان 
�شديقة  الربيطانية-  واحلكومة  زاي��د  ال�شيخ  من  كل  ينتاب 
من  تنتج  اأخ��رى  م�شكالت  من  هواج�س  وحليفته-  ال�شلطان 
م�شرية  اأن  يدركان  وكانا  عمان.  يف  القائم  الو�شع  ا�شتمرار 
التدهور ل ميكن وقفها اإل باأن يقوم ال�شلطان بعمل حمدد فيما 

يخ�س �شيوخ الداخل، واأن يوؤ�ش�س عالقات اأقوى مع الزعماء 
موافقة  على  احل�شول  اأي�شًا  ال�شروري  من  وكان  العمانيني. 
اخلالفات  لت�شوية  طرائق  باإيجاد  وتعاونها  الهناوية  القبائل 
برز يف  الأ�شا�س  الربيطانية. وعلى هذا  دون تدخل احلكومة 
املرا�شالت الر�شمية للحكومة الربيطانية » مو�شوع ال�شتفادة 

من زايد يف عمان « مبا له من مزايا ومكانة مرموقة.
يف  م�شوغة،  اأ�ش�س  ع��دة  على  مبنيًا  الق���رتاح  ه��ذا   كان 
مقدمها اأن ”دعم موقع ال�شلطان يف املنطقة ب�شيوخ اأبوظبي 
الآخرين  واأ�شالفه  زاي��د  جد  اأن  اإذ  تاريخية  �شابقة  له  كان 
زاد  وق��د  م�شقط.  �شلطان  مع  ق��رب  عن  عملوا  قد  جميعهم 
تعزيز  يف  زايد  لل�شيخ  ال�شلطان  يكنه  الذي  الكبري  الح��رتام 
والدعم  ال�شداقة  على  القائم  الأم��د  الطويل  التقليد  ه��ذا 
امل�شرتك بني عمان واإمارة اأبوظبي فال�شلطان كان يحب زايدًا 
الوا�شع الذي  حبًا حقيقيًا، ويقدر كثريًا عمله اجليد والنفوذ 
كان يح�شن ا�شتخدامه يف الربميي، ول �شيما الن�شح والعون 
اللذين كان يقدمهما لرعايا م�شقط يف املنطقة نف�شها. وهكذا 
مل يكن من املده�س اأن يخول ال�شلطان اآل بو فالح –كما يف 

املا�شي-.
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1977 م

البلدية   جملة  كانت  فقد  اآن��ذاك  قليلة  املجالت  كانت  ملا  و 
تقوم بهذه املهمة وبقيت حتى الآن منرية يف ف�شاء اإمارة راأ�س 
ال�شعيد  على  م�شمونًا  و  �شكاًل  املجلة  تطورت  قد  و   ، اخليمة 
اأ�شبحت  فقد  الأخبار،  و  املو�شوعات  �شعيد  على  و  الإخراجي 
النظر املتعددة و تغطي غالب الأخبار  بالثقافة ووجهات  تعنى 

مبو�شوعية و �شفافية على مر الأيام.
املجلة يف عددها الثامن و الثالثني ال�شنة الرابعة حزيران 
و  �شقر  )م�شت�شفى  بعنوان  الغالف  عنون  م   1980 )يونيو( 
البلدي  املجل�س  باإ�شراف  املجلة  �شدرت  و  الطبية(  اخلدمات 
الذي كان برئا�شة ال�شيخ حمد بن حممد القا�شمي و نائب رئي�س 
املجل�س ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي و مدير البلدية بالوكالة 

احللقة واحد و الثالثون

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا
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ال�شيد عبد اهلل اإبراهيم املو�شى.
يفتتح  �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  )�شاحب  املحلية  الأخبار  يف 
معر�س  اهلل  رحمه  افتتح  اخل��رب  وج��اء يف  ال��رتاث(  معر�س 
و  العمل  ل���وزارة  التابع  الجتماعية  التنمية  مبركز  ال��رتاث 
له  املغفور  ا�شتقبالت  يخ�س  وفيما   ، الجتماعية  ال�شوؤون 
ثراه  اهلل  القا�شمي  طيب  بن حممد  �شقر  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن 
ي�شتقبل  �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  كالتايل )�شاحب  الأخبار  كانت 
الدكتور حممد الأمني( ، ) و ي�شتقبل �شفري اأملانيا الحتادية( 
و )�شاحب ال�شمو يطلع على التجارب الزراعية ( و يف الأخبار 
املجل�س  لأع�شاء  اخلام�س  الجتماع  )عقد  اأي�شًا  املحلية 
بغرفة  يف  الجتماع  عقد  مت  قد  اأنه  اخلرب  يف  وورد  البلدي( 
جتارة و زراعة و �شناعة راأ�س اخليمة برئا�شة ال�شيخ �شعود بن 
�شقر القا�شمي و قد اتخذت يف الجتماع عدة قرارات منها 
تعبيد ثالث طرق يف راأ�س اخليمة و اإعطاء الأولوية للمواطنني 
يف تعبيد الطرق و اإن�شاء �شوق جديد تابع لبلدية راأ�س اخليمة 
و غري ذلك من القرارات و ) م�شادرة مواد غذائية ( و يذكر 
ال�شحة  ق�شم  مواد غذائية من  اأنه متت م�شادرة  يف اخلرب 

التابع للبلدية من حمالت خمتلفة من الإمارة 
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و يف الأخبار املحلية اأي�شًا ) مكافحة املالريا ( وورد فيه اأن 
الإمارات  املالريا يف  لوحدات  التابعة  واملختربات  امل�شت�شفيات 
قامت بفح�س 7980 عينة دم  و عمليات ر�س و توعية للمنازل 
الإم��ارة من  اأخبار متنوعه عن  ..للك�شف عن املالريا و كذلك 
يف  امل�شتخدمة  اجلراحية  املعدات  بتوحيد  )التو�شيات  اأهمها 
جراحة العظام( ، ) 2.8 مليون درهم قرو�س زراعية �شرفت 
حمالت  )ا�شتمرار  امل��ا���ش��ي(،  ال��ع��ام  يف  ال��دق��داق��ة  مل��زارع��ي 
التيفوئيد يف راأ�س اخليمة (  و ) انتهاء امل�شح اجليولوجي يف 
املناطق البحرية يف راأ�س اخليمة ( و )اإعدام مليون و 500 األف 
كيلو غرام من مواد غذائية تالفة يف اأبوظبي تالها ) م�شت�شفى 

�شقر و اخلدمات الطبية ( 
و قد عر�شت �شورة قدمية مل�شت�شفى �شقر وورد يف املقال 
مليون   140 تكلفته  بلغت  قد  و   1977 عام  امل�شروع  بداأ  قد  اأنه 
و  للرجال  اثنان  و  للن�شاء  ثالثة طوابق  قد خ�ش�شت  و  درهم 
�شيتم تق�شيم التخ�ش�شات املتعددة يف امل�شت�شفى منها الأنف و 
الأذن و احلنجرة و الأمرا�س ال�شدرية و القلب و الأع�شاب و 

املزيد من التخ�ش�شات 
و تلتها عناوين متفرقة  منها )مع الطلبة املتفوقني براأ�س 
اخليمة( و)جمعية النه�شة الن�شائية( و يف ال�شفحة ال�شحية 
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)ت�������ش���و����س الأ�����ش����ن����ان( 
و)ال�������ش���ي���دل���ي���ة ع��ن��د 
�شفحة  يف  و  ال����ع����رب( 
ع��ل��وم   و  )اك���ت�������ش���اف���ات 
منها  ال��ع��ن��اوي��ن  ت��ن��وع��ت 
الأح��الم  لختيار  )جهاز 
امل��خ  ي��ف��رزه��ا  – م����ادة 
– اأ�شغر  الذاكرة  تن�شط 
ال����ع����امل...(  ط���ائ���رة يف 
)ر���ش��ائ��ل  يف  و  غ��ريه��ا  و 
الر�شائل  تنوعت  القراء( 
من  املجلة  اإىل  املر�شلة 
و  مالحظات  و  م�شاركات 
اقرتاحات و من م�شاركات 
القراء و هذه م�شاركة من 
راأ���س  من  حم���مد(  )اأب��و 

اخليمة:

و اأي�شًا مو�شوع بعنوان )تربية الأولد( و )الإن�شان و الآلة( 

 : منها  و  غريبة  عناوين  وردت   ) غريب  عامل   ( �شفحة  يف  و 

)اإذا �شرق ل�س منزلك ف�شاحمه – ت�شحية اأب – و لدة قطة  

و يف �شفحة ق�شة  البلدية  اإعالنات  تلتها  و   ) املطار  .. عطلة 

ق�شرية كان العنوان  )علياء( بقلم جمعة الفريوز و يف ال�شفحة 

العنوان  ك��ان  )ال��ري��ا���ش��ي��ة( 

علي  )حم���م���د  الأ����ش���ا����ش���ي 

للقاء  م�شتعد  اأنه  يوؤكد  كالي 

هوملز و ا�شرتداد لقب بطولة 

العليا  )ال��ل��ج��ن��ة  و  ال��ع��امل( 

تبحث  الريا�شية  زايد  ملدينة 

الثانية....(  املرحلة  تنفيذ 

الأ�شرة(  )زاوية  اخلتام  ويف 

ب��ع�����س ع��ن��اوي��ن��ه��ا  و ك���ان���ت 

الأول  طفلك  تعاملني  )كيف 

يف  احل���ن���اء   – ال�����ش��اي   –
التاريخ...(   
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نوا�شل يف هذه احللقة احلديث عن املدافع القدمية 
املوجودة يف اإمارة راأ�س اخليمة، ومنها:

الأمريي  املدفع يف مقر احلر�س  )1(: مكان وجود 
بخزام.

مادة ال�شنع: برونز.

قطر الفوهة: 3 �شم.
�شم. الطول: 75 

ول توجد عليه تواريخ اأو وثائق خا�شة باملدفع.
الأمريي  املدفع يف مقر احلر�س  )2(: مكان وجود 

بخزام.
مادة ال�شنع: برونز.
قطر الفوهة: 3 �شم.

�شم. الطول: 75 
ول توجد عليه تواريخ اأو وثائق خا�شة باملدفع.

الأمريي  املدفع يف مقر احلر�س  )3(: مكان وجود 
بخزام.

مادة ال�شنع: برونز.

قطر الفوهة: 5 �شم.
�شم. الطول: 143 

ول توجد عليه تواريخ اأو وثائق خا�شة باملدفع.
 )4(: مكان وجود املدفع يف مقر احلر�س الأمريي 

ة ال لقة ال ا

شرا  د ب    

ة ي ا ا ا  ة  ا داف القد ا
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بخزام.
مادة ال�شنع: برونز.
قطر الفوهة: 5 �شم.

�شم. الطول: 143 
ول توجد عليه تواريخ اأو وثائق خا�شة باملدفع.

)5(: مكان وجود املدفع يف مقر احلر�س الأمريي بخزام.

مادة ال�شنع: برونز.

قطر الفوهة: 3 �شم.
قطر اخللفية: 12 �شم.

الطول: 186 �شم.
ول توجد عليه تواريخ اأو وثائق خا�شة باملدفع.

فهي م�شنعة من  اخل���ام  م���ادة  م��ن حيث  اأن���ه  امل��الح��  م��ن 
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فاملدافع  ا�شتخداماتها،  ومن حيث  الربونز، 
املدافع  من  موا�شريها  يف  اأق�شر  الربونزية 
بحرية  مدافع  الأغلب  على  وهي  احلديدية، 
الربونز  اأن  اإذ  ال�شفن  على  مو�شوعة  كانت 
واأخ��ف  املياه،  ومللوحة  لل�شداأ  مقاومة  اأك��رث 
الفوهة  قطر  اأن  كما  �شالدة  واأك��رث  وزن���ًا، 
اأبدان ال�شفن. وق�شر عدد  منا�شب لفتحات 
له عالقة  املدافع رمبا  النوعية من  من هذه 
جوف  يف  تو�شع  كانت  حيث  ال�شفن  بارتفاع 
تو�شع  الأط��ول  املدافع  كانت  بينما  ال�شفن، 
وذات  الكبرية،  الأحجام  ذات  ال�شفن  على 

الرتفاع الكبري.
لأفاع  ر�شومات  املدافع  هذه  على  وتوجد 
بارزة  نباتية  اأوراق  اإىل وجود هياكل  اإ�شافة 
ر�شوم  وج��ود  وكذلك  املدافع،  موا�شري  على 
اإىل  ت�شري  رمبا  الر�شومات  هذه  ومثل  تنني. 
يف  وخ�شو�شًا  ال�شرقي  العامَل  يف  �شناعتها 
يرمز  ك��ان  ال��ذي  التنني  وب��ال��ذات  ال�شني، 
كثري  على  م��َت��َداول  ور�شمه  والعظمة،  للقوة 
ذلك  اإىل  واإ�شافة  ال�شينية.  املنتجات  من 
كذلك،  للقوة  ترمز  الأفاعي  ر�شومات  ف��اإن 
الكائن  التنني،  فاإن  ال�شينية  الأ�شطورة  ويف 
اخلرايف، ينفث من فمه النار، وكذلك املدفع 
الذي يقذف بالنار، وهنا يظهر الت�شابه بني 
يرجح  وهذا  النار،  اإخراج  الثنني من حيث 
يف  �شناعتها  مت��ت  حتديدًا  املدافع  هذه  اأن 

ال�شني.
ويف اأماكن اأخرى من اإمارة راأ�س اخليمة 

جند:
جمعية  يف  امل��دف��ع  وج���ود  م��ك��ان   :)1(

الرم�س للفنون ال�شعبية.
مادة ال�شنع: حديد.

ن�شبة احلديد: 55.29 ٪
قطر الفوهة: 10 �شم.

قطر اخللفية: 29 �شم.
الطول: 109 �شم.

خا�شة  وثائق  اأو  تواريخ  عليه  توجد  ول 
باملدفع.

مع�شكر  يف  امل��دف��ع  وج���ود  م��ك��ان   :)1(
املع�شكر،  �شاحة  يف  املعمورة،  يف  ال�شرطة 

اأمام املن�شة.
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مادة ال�شنع: حديد.

قطر الفوهة: 10 �شم.

قطر اخللفية: 31 �شم.

الطول: 137 �شم.

خا�شة  وثائق  اأو  تواريخ  عليه  توجد  ول 

باملدفع.

مع�شكر  يف  امل��دف��ع  وج���ود  م��ك��ان   :)1(

املع�شكر،  �شاحة  يف  املعمورة،  يف  ال�شرطة 

اأمام املن�شة.

مادة ال�شنع: حديد.

قطر الفوهة: 11 �شم.

قطر اخللفية: 40 �شم.

الطول: 166 �شم.

خا�شة  وثائق  اأو  تواريخ  عليه  توجد  ول 

باملدفع.

مدخل  عند  امل��دف��ع  وج���ود  م��ك��ان   :)2(

مع�شكر احلر�س بالأ�شقر، يف الربيرات.

مادة ال�شنع: حديد.

قطر الفوهة: 15 �شم.

�شم. قطر اخللفية: 30 

الطول: 250 �شم.

خا�شة  وثائق  اأو  تواريخ  عليه  توجد  ول 

باملدفع.

مدخل  عند  امل��دف��ع  وج���ود  م��ك��ان   :)3(

مع�شكر احلر�س بالأ�شقر، يف الربيرات.

مادة ال�شنع: حديد.

قطر الفوهة: 16 �شم.

قطر اخللفية: 36 �شم.

�شم. الطول: 257 

خا�شة  وثائق  اأو  تواريخ  عليه  توجد  ول 

باملدفع.

واملدفع الأخري هو اأطول واأ�شخم املدافع 

القدمية يف اإمارة راأ�س اخليمة. وهذه النوعية 

م��ن امل��داف��ع ه��ي م��داف��ع م��ي��دان، وه��ي ذات 

اأبعاد كبرية يف القذف والرمي، وبها يتم دك 

والأب��راج. وهي  الأ�شوار، وتدمري اجل��دران، 

وبال�شك  قوتها،  على  ترتكز  متينة  ثقيلة، 

فاإن اجلنود يعانون معها يف النقل والتحويل 

واجلر لثقلها.
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يعي�شون  زالوا  ما  الذين  اأو  عا�شوا  الذين  واأجدادنا  اآباوؤنا 
على  يحافظوا  لكي  ،عملوا  املعطاء  ال��وط��ن  ه��ذا  اأر����س  على 
لهجتنا اجلميلة من خالل املحافظة على موروثنا من املاأثورات 
ال�شعبية بكل ما حتتويه من عادات واأعراف ومفاهيم وتعريف 
كما  لغة احلياة(   ( العامية  لالألفاظ  املحلية  اللكنة  اأو  اللهجة 
التاأثر  و�شريعة  ومتطورة  حية  لغة  هي  ت�شميتها  للبع�س  يروق 
بالبيئة وما يحدث فيها من تغريات يف ظل الظروف املختلفة 
ثقافية  اأم  اجتماعية  اأم  �شيا�شية  اأم  اقت�شادية  اأكانت  �شواء 
فهي م�شتمرة با�شتمرار احلياة، لذا فقد كان لتمازج واختالط 
ال�شعوب واللغات اأو اللهجات املختلفة وان�شهارها، ظهور وبروز 
اليومية  احلياة  اأمن��اط  عن  تعرب  مدلولت  لها  خمتلفة  األفاظ 
ب�شرائحها  واجلبلية  وال�شاحلية  البدوية  البيئات  جميع  يف 
الجتماعية والثقافية، فكان لأ�شحاب املهن واحلرف والفنون 
العامية  الأل��ف��اظ  فهذه  بهم،  اخلا�شة  واألفاظهم  لهجتهم 
اللهجات  العامة( فنتج عن كل ذلك اختالف  )األفاظ احلياة 
يف نطق بع�س حروف الكلمات ،فالنطق يختلف ب�شور متعددة 
اإىل  تعود  الدارجة  الألفاظ  هذه  فبع�س  لأخ��رى،  منطقة  من 

اأ�شول لغوية ف�شيحة، وهذا يعني اأن الألفاظ العامية يف اللغة 
فاللغة  ومي��وت،  ويتجدد  ويتغري  يتطور  ال��ذي  احل��ي  كالكائن 
فيها كلمات متوت وتندثر لعدم ا�شتعمالها اأو تداولها، وهناك 
كلمات جتددت بالقتبا�س اأو ال�شتقاق من م�شدر ما، فت�شتمر 
من خالل التداول ح�شب ما يقت�شيه التعبري عن حاجة النا�س 
حملت  والتي  املتعاقبة  والأزم��ن��ة  الع�شور  عرب  ل�شتخدامها 
دون  ناحية  اإىل  دللتها  متيل  قد  كلمات  فهي  والتجدد  التغري 
فيها  وتاأثريهم  للغة  النا�س  ا�شتعمال  ب�شبب  ذلك  وكل  اأخرى، 
اللغة  العامي يف  العامية، فالأثر  اللهجات  كتاأثريهم يف تكوين 
ل ميكن اإنكاره ول ميكن اأن نتجاهل لهجات العوام اأو نطرحها 
ككم مهمل ل فائدة منه وهذا ما دفعنا اإىل الهتمام بدرا�شة 
الألفاظ العامية ، فلهجة دولة الإمارات العربية املتحدة غنية 
وثرية يف تعبريها الدقيق يف جميع جوانب احلياة من م�شميات 

واأفعال.
يف هذه املادة �شنتحدث عن بع�س مو�شوعات تتعلق باملوروث 

والألفاظ التي ت�شتخدم للتعريف بالت�شميات واملو�شوعات.

اب يدان ال ي  بدالع ليا  دا   ا

و � ا  ا شا ا

ا ا ا
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مرتع�سه:

قالدة من ذهب اأو ف�شة تتزين بها الن�شاء.

دب 
التمر يف  واأحيانا يو�شع  النخيل ومتورها،  لنوع من  ت�شمية 

اإناء وي�شاف له الدب�س
 ) ع�شل التمر ( وي�شمى مدب�س

را�
جمع غر�شه، وهي القنينة امل�شنوعة من الزجاج

 تاو 
هي وعاء حديدي مقعر يو�شع بها الزيت وتقلى فيها املواد 

) املقالة(

ب� 
حمفظة النقود



ل�شان  على  ب�شمة  ال�شعبي  للمثل  �شاحبه  ذم  و  البخل  جم��ال  يف 
املتو�شف : 

مذمة  وتبقى  يعطيك  ما  خذ  لكن  اجلزيل  يعطي  ل  البخيل  اأن  اأي 
بخله عليه

و يعد املثل من اأجمل الأمثال ال�شعبية التي اخت�شرت حياة البخالء 
ونهايتهم 

ويف جمال البخل اأي�شا يقول املتو�شف
والعيار املحتال 

�شمع  اأن��ه  ثري  و  غني  بخيل  عن  يحكى  حيث  ت��روى  ق�شة  للمثل  و 
من النا�س اأن �شعر اللحم يف القرية التي تبعد عن قريته 500 كيلو مرت 

اأرخ�س من �شعر اللحم الذي يباع يف قريته.
فقرر البخيل ال�شفر ل�شراء اللحم، وعندما و�شل اإىل القرية �شمع 

الأذان فتوجه اإىل امل�شجد لأداء �شالة الظهر،
ومن عادة اأهل القرية ا�شت�شافة الغرباء، فا�شت�شافه اأحد الرجال 
الكرماء يف بيته، واأعد له �شفرة طويلة عليها ما لذ وطاب من الطعام. 
اإنني  فاأجابه  ثروته  م�شدر  عن  ف�شاأله  الرجل  كرم  من  البخيل  تعجب 
عدتها  انتهاء  وبعد  الغني،  زوجها  يتوفى  التي  امل��راأة  على  عيني  اأ�شع 
اأتزوجها في�شبح مالها مايل، وقد �شمعت عن رجل ثري �شديد البخل 
يف القرية التي تبعد عن قريتنا 500 كيلو مرت، واإن �شاء اهلل تعاىل بعدما 

ميوت �شوف اأتزوج زوجته وي�شبح مالها مايل
انتهائه  اأنه املق�شود، وبعد  البخيل من هول ما �شمع وعرف  �شعق 

من الطعام �شكر الرجل على ح�شن �شيافته وودعه وخرج م�شرعا اإىل 
ومالب�س  طعام  من  عليه  عينه  وقعت  ما  كل  ا�شرتى  وهناك  ال�شوق، 

لزوجته، وحمل ب�شاعته على بعريين.
فلما و�شل اإىل بيته دخل بالبعريين فلما راأتهما زوجته قالت: هذه 
الب�شاعة لي�شت لنا فدخل زوجها يف احلال وقال: بل لنا كل هذا الطعام 

وهذه املالب�س ا�شرتيتها لك »اأح�شن ما ياكله العيار«.
يتداول على  العيار  ياكله  البخيل  ال�شعبي مال  املثل  اأ�شبح  ثم  ومن 
نطاق وا�شع، ويعني اأن اأموال البخيل املكد�شة �شتذهب يف نهاية املطاف 

. اإىل العيار اأي ال�شخ�س. املحتال 
و ي�شرب املثل ملن يبخل باحلاجة فت�شلب منه احتيال ودجال.

ويف و�شف حال البخيل يج�شد املثل ال�شعبي �شورة البخيل يف املثل 
التايل : يقول املتو�شف : 

�شر�س:  اجلمع : اأَ�شرا�س ، و �شرو�س
ن الطاحنة ،  ال�شر�س : ال�شَّ

و  اأن ي�شحي ب�شر�شه  البخيل قد يهون عليه  ال�شخ�س  اأي  و املعنى 
يفقده على اأن ل يفقد قر�شه اأو يخ�شر ماله 

 : املتو�شف  يقول  �شدةبخله  و  البخيل  و�شف  ويف 

واملثل كناية عن �شدة والبيزة عملة هنديه كانت متداولة قدميا وهي 
من النحا�س الأحمر

مال  م��ن  ينتق�س  ح��ني  يف  مباله  ي�شح  ال��ذي  البخيل  جم��ال  يف  و 
الآخرين يقول املتو�شف 
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و  ال��ت��ه��ك��م  ب�شيغة  امل��ث��ل  وج����اء 
املتو�شف  بقول  البخيل  من  ال�شخرية 

مايل �شحيح ومال النا�س ماهونة
ويف التوجيه اإىل اأهمية  املحافظة 
به  التفريط  م��ن  احل��ذر  و  امل��ال  على 

املتو�شف  يقول 
 

يارك بقلب اجليم ياء بلهجة اأهل 
الإمارات جارك : اأي اجلار القريب 

ويوجه املثل اإىل �شرورة املحافظة 
و  بعرثته  من  بدًل  و حفظه  املال  على 
عند  لالآخرين  التهام  توجيه  ثم  من 
للن�شح  الأم��ر  ب�شيغة  جاء  وقد  فقده 

و التوجيه .
ي���وؤك���د امل��ث��ل  ن��ف�����ش��ه  ويف امل��ع��ن��ى 

ال�شعبي حيث يقول املتو�شف 
 

ال��ت��وج��ي��ه و  و م�����ش��رب امل����ال يف 
الن�شح على �شرورة اهتمام ال�شخ�س 
ب��اله��ت��م��ام مب��ال��ه مب��ع��ن��ى ق���م على 
على  تعتمد  ل  و  بنف�شك،  ح��اج��ت��ك 
ينجح  ل  على غريه  فاملعتمد  الآخرين 

ول يربح.
اأنه ل يكفيك اأمرك اأحد غريك وجاء باملثل ب�شيغة الأمر على  اأي 

�شبيل الن�شيحة و التوجيه .
املتو�شف  يقول  اأخ��رى  ب�شيغة  املثل  وج��اء 

و جمال املحافظة على املال وعدم التفريط به يقول املتو�شف 
 

و  غلبه  ال�شراء  يف  وغبنه  اخَلديَعة   : ال�شَراء  اأَو  الَبيع  يف   َ الَغ  ;
خدعه ونق�شه 

ومعنى املثل اأم املال الذي ل يوجد من يقوم على تدبريه و ا�شتثماره 
على  املثل  يوؤكد  و  اخل�شران  من  ي�شكو  و  �شاحبه  �شيخ�شر  النهاية  ففي 

�شرورة تدبري املال يف ح�شن ال�شتثمار .
يقول  اجليد  ال�شيء  معرفة  يف  التخ�ش�س  و  اخل��ربة  جم��ال  يف  و 

املتو�شف : 

الزين : لفظة اإماراتية تطلق على كل �شيء جميل وجيد 
وي�شرب املثل يف التوجيه اإىل �شراء الأ�شياء غالية الثمن لأن قيمتها 

فيها .
 : يقولملتو�شف  ال�شعبي  املثل  ياأتي  التقدير  و  الح��رتام  قيمة  ويف 

 
اأي من ل يحرتمك و ل يقدرك و يكرمك ل تبالغ يف   ومعنى املثل 

يحرتمك  من  اح��رتام  ���ش��رورة  اإىل  املثل  يوجه  و  تقديره  اأو  اح��رتام��ه 
ويهمل  يرتك  باأن  ما  لإن�شان  كن�شيحة  يقال  �شعبي  مثل  وهو  يقدرك  و 

الإن�شان الذي ل يعطيه قدره
املتو�شف  يقول  املعنى  نف�س  على  ال�شعبي  املثل  يوؤكد  و 

 
: اأخ��رى  ب�شيغة  املثل  وقد جاء 

اأو  باحرتامك  و ل يحرتمك فغري جدير  قيمة  لك  يجعل  ل  اأي من 
تقديرك واإكرام النف�س بتجنبه وتركه .

ويف �شرورة ت�شخري املال يف خدمة النف�س و راحة اجل�شد ياأتي املثل 
املتو�شف ل�شان  على  الإماراتي 

وحط مبعنى �شع / و ايل�س فعل اأمر مبعنى اجل�س و قلبت اجليم ياء 
بلهجة اأهل الإمارات وهو فعل اأمر للن�شح و التوجيه 

ال�شعبية  الأمثال  املال يف  تناولت  التي  وتعددت  املو�شوعات  تنوعت 
ومنها اأي�شا ما دلل على ظاهرة عدم املحافظة على املال . 

)
اآيل للزوال و لي�س هناك من يقوم  اإذا وجدت مال والداك  واملعنى 

باملحافظة عليه فال تهتم و اجعل لك ن�شيب من هذا املال 
ويف نف�س املعنى يقول املتو�شف : مال عمك ل يهمك

اأي ما لي�س ملكًا لك فال تهتم له و ل ت�شعى للمحافظة عليه .
و من الأمثال املرتبطة باملال اأي�شًا 
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و يف جمال اأحقيتك بالت�شرف يف مالك والداك ومنع الآخرين لك 
يقول املتو�شف 

يقال على الإن�شان عندما ل يوؤخذ براأيه يف ماله واأ�شيائه، بل يدخل 
يف املو�شوع من ل دخل له به فياأمر و ينهي دون الأخذ براأيك و ياأتي املثل 

يف �شيغة ال�شتنكار لالأمر و رف�شه .
و يف املعنى نف�شه يقول املتو�شف : 

و يف املعنى نف�شه »املال مال اأبونا والقوم حاربونا«.
و يف قيمة التحذير من رفقة رفاق ال�شوء و اأ�شحاب امل�شالح املادية 

يقول املتو�شف
املفالي�س جمع مفل�س، واملبالي�س جمع اإبلي�س،

 و املعنى اأن من العادة اأن جتد حول الرجل الغ�ن�ي حلقة ل تنت�هي 
ومباهجها  احلياة  له  يزينون  الذين  املرتزقة   و  امل�شالح  اأ�شحاب  من 
عليه  تراكمت  و  اأمواله  نفدت  اإذا  ح�تى  والبذخ  ال�شرف  على  ويحثونه 
الديون فيبداأ يف القرتا�س و ال�شتدانة ممن اأنفق ماله عليهم في�شبح 
ماله الذي �شرفه وبذره عليه عند هوؤلء ال�شحبة الفا�شدة التي و�شفها 

املثل بالأبالي�س
وي�شرب هذا املثل يف حتذير الغن�ي من �شحبة رفاق ال�شوء اأ�شحاب 
ين  امل�شلحة حيث يلتفون حوله ويجرونه اإىل الإفال�س و�شلوك طريق الدَّ
و  يتنكر له اجلميع  اأحد  حيث  اأعماله ول يفيده   وال�شلف فيقع يف �شر 
ومودتهم  ر�شاهم  وك�شب  راحتهم  �شبيل  يف  ماله  اأنفق  من  بخا�شة 

الزائفة.
و يف اأثر املال على النف�س و تغريها بعد حوزة املال يقول املتو�شف

و  قيمه  فتتغري  الإن�شان  يغري  قد  ال�شريع  امل��ال  ك�شب  اأن  املعنى  و 
فيتباهى بهذا املال و قد يتعاىل على الآخرين وم�شرب املثل يف التدليل 

على من حاز مال فن�شى اأ�شحابه و تنكر لرفاقه .
ويف قيمة ال�شدق و اأهميته يف التجارة و املعامالت التجارية يقول 

املتو�شف
) ا�شدق و�شارك النا�س يف اأموالها ( 

املعاين:
ا�شدق: فعل اأمر كن �شادقًا.

�شارك: كن �شريكًا.
ثقة  حمل  يظل  ال�شادق  فالرجل  ال�شدق  على  يحث  و  املثل  يوجه 

النا�س ورغبتهم يف ال�شراكة.
و ي�شرب املثل يف احلث على ال�شدق و �شرورة التحلي بال�شدق واأن 
العالقات يف التجارة اأ�شا�شها و قوامها ال�شدق . فال�شادق يكون حمل 

ثقة النا�س و التاجر ال�شادق ي�شتطيع اأن ينجح يف جتارته ب�شدقه .
َمَع  َوكونوا   َ اتَّقوا اهللَّ اآَمنوا  الَّذيَن  اأَيَها  وهذا يذكر بقوله تعاىل )َيا 

ادقنَي( )التوبة: 119(. ال�شَّ
واملعنى كي تقيم عالقات جتارية مع النا�س لبد اأن تتحلى بال�شدق و 
تتم�شك به فال�شدق �شرط اأ�شا�شي لنجاح العالقات و ا�شتمراريتها وهذا 

ما حث عليه ديننا احلنيف وما دعتنا اإليه قيمنا وعاداتنا الجتماعية .
يقول  اإليه  ت��وؤول  اأن  تتمنى  ل  من  مالك  ياأخذ  قد  اأن��ه  جم��ال  يف  و 

املتو�شف : 
قاطعا  اأو  لوالديه  عاقا  كان  كم  مماته  بعد  امل��رء  يرث  قد  مبعنى 
لأقربائه  فياأخذ املال بحق �شرعي كوريث من هو اأبغ�س اأولدك اأو قاطع 

رحم .
و يف املقارنة بني املال و ال�شحة و اأيهما اأهم و اأجدى  يقول املتو�شف 

يق�شد باحلال هنا النف�س 
على  ال�شحة  تف�شيل  وي�شرب يف  ال�شحة،  بعد  للمال  بئ�شا  مبعنى 

املال
خال�شة  هو  ال�شعبي  املثل  اأن  جند  ال�شابق  الطرح  من  انطالقا 
وخربات يت�شمن معاين دينية واأخالقية ونف�شية واجتماعية ، تك�شف لنا 
تاأكيد  لنا  ، كما جتلى  اإليها  ينتمي  التي  املجموعة  الفرد يف  �شلوك  عن 
نظر  وجهات  اأن  اإل  احلياة  يف  دوره  وعظم  امل��ال  اأهمية  على  الأم��ث��ال 
قول  يف  كما  ال��روح  مبثابة  البع�س  ي��راه  فقد  تباينت  قد  حوله  ال�شعب 
قول  يف  كما  للراحة  و�شيلة  الغري  يراه  وقد  الروح  عديل  املال  املتو�شف 
وثقت  قد  الأمثال  هذه  اأن  كما  نف�شك  تهني  ل  و  قر�شك  هني  املتو�شف 
من  كالتنفري  منها  املجتمع  ينفر  التي  الجتماعية  ال�شلوكيات  لبع�س 
البخيل كما قال املتو�شف فالن يع�شر البيزة كناية عن �شدة بخله و يف 
قول املتو�شف :   و يف جمال التجارة 

تاأتي قيمة ال�شدق كاأ�شا�س للتعامل التجاري 
النتائج :

 - الأمثال هي �شوت ال�شعب الذي يدل على اأحواله وو�شيلة تعبريه 
التي تدل على تفكريه، و هي جزء من حياة الأ وال�شعوب و لقد جاءت 
املال هو   - اأن -  و  والر�شميات  الت�شنع  �شعبي خال من  بل�شان  الأمثال 
ع�شب احلياة كما يقال واقتناوؤه اأمر حمبب لدى غالبية النا�س و تختلف 

نظرة النا�س له باختالف فكرهم و تربيتهم وثقافتهم ..
القيم  �شتى  يف  ال�شعبية  بالأمثال  زاخ��ر  حقل  الإم���ارات  ت��راث   -
الأم��ث��ال   تختلف  والثقافة،و  الفكر  ع��ن  وتعرب  الرتبوية  و  الأخ��الق��ي��ة 
باختالف ثقافات الأفراد واجلماعات و باختالف مرجعياتهم الفكرية 

والعقدية ، وكذلك باختالف مواقعهم اجلغرافية وحدودهم الرتابية، 
واملباد  القيم  ويحدد  الإن�شاين  ال�شلوك  يوجه  املثل  اأن  جند   --
التي ترت�شيها اجلماعة وين�س على ما ينبغي وما ل ينبغي اأن يكون من 
ال�شلوك واملباد دون اإلزام اإل ب�شلطان العادات والتقاليد ال�شائدة يف 

املجتمع.
- لقد جاءت الأمثال تعبري عن فل�شفة يف احلياة وع�شارة خمتلف 
مبختلف  وتوا�شله  ات�شاله  يف  الب�شري  العن�شر  و�شمت  التي  التجارب 
و  التجارة  يف  التعامل  و  اليومية  احلياة  يف  كالتعامل  احلياة  مناحي 

التعامل مع الأ�شحاب .
اإ�شابة  و  الإيجاز  و  بالواقعية  متتاز  اأنها  الأمثال  خ�شائ�س  من   -
املعنى ودقته وبعد املغزى و متتاز الأمثال بالر�شاقة اللفظية ففيها جر�س 
مو�شيقى و تناغم بني األفاظها و تنا�شق بني اجلمل و جتان�س بني الأحرف 

و اجلمل و الرتاكيب 
- الأمثال من خالل تداولها بني ال�شعب باعتبارها ع�شارة لتجارب 
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احلياة الإن�شانية اجتاه مواقف معينة، ت�شهم يف تهذيب الأجيال، وتقومي 
الأخالق ،وتاأديب الأ�شخا�س و توجيههم نحو القيم و الأخالقية املرغوبة 
،ومن القيم وال�شلوكيات التي �شعت الأمثال املتعلقة باملال اإىل تر�شيخها، 
الأخالق احل�شنة اجلود والكرم و نبذ البخل و املحافظة على املال وعدم 
تبذيره و قيام �شاحب املال على ماله و بذل املال من اأجل ق�شاء احلاجة.

و يف الأخري بهذا العمل ناأمل اأن يكون قد وفقنا يف الإحاطة بالأمثال 
اأن  ال�شعبية املتداولة يف معنى املال و نتباين نظرة النا�س له  كما لبد 
للهوية  العتبار  لرد  كان حماولة  املو�شوع  بهذا  اهتمامنا  اأن  اإىل  ن�شري 
تعد  حيث  م��ادي  الغري  الثقايف  ال��رتاث��ي  للموروث  توثيق  و  اجلماعية 
الأمثال ال�شعبية اإحدى اأ�شكال الأدب ال�شعبي، التي حتتل حجمًا معتربًا 
من الذاكرة ال�شعبية، ب�شبب انت�شارها و�شيوعها بني النا�س، فهي تعك�س 
قيما فكرية وفنية، كما ت�شور املوافق وتلخ�س التجارب اليومية، وت�شف 

املحيط وتدون حلول امل�شاكل التي تعرت�س املجتمع . 
- امل�شادر واملراجع :

اإبراهيم   : املوؤلف  ا�شم  العربية  الإم��ارات  يف  ال�شعبية  الأمثال   --
را�شد ال�شبا �شنة ط 1978

-الأمثال والألغاز ال�شعبية عبيد را�شد بن �شندل النا�شر اأبوظبي : 
نادي تراث الإمارات ، 

- الأمثال ال�شعبية مدخل اإىل الثقافة الإماراتية تاأليف نا�شر اإ�شليم 
Nasser Isleem

CreateSpace Independent Publishing Platform النا�شر

- املعجم الوجيز موؤلف: جممع اللغة العربية
- دائرة املعارف الإ�شالمية ج -9 درهم

 : الن�شر  الرومي  الب�شر  اأحمد  ل�  املقارنة  الكويتية  الأمثال  كتاب   -
الكويت : وزارة الإعالم، مركز رعاية الفنون ال�شعبية،

- الأمثال العامية، الأ�شتاذ حممد بن نا�شر العبودي ج3 النا�شر : 
دار اإحياء الكتب العربية

املتو�شف : عبدهلل بن دملوك النا�شر : دبي : مركز حمدان بن حممد 
لإحياء الرتاث �شنة الن�شر : 2014. عدد ال�شفحات :

مواقع اإلكرتونية
www.albayan.ae شحيفة البيان�

بها  اهتمام  و�شر  اأهميتها  ال�شعبية:  الأمثال   / الريا�س   �شحيفة 
/www.alriyadh.com...

www.albayan.aeقراءة يف كلمة امللهم - �شحيفة البيان -
https://ar.wikipedia.org/wiki/درهم

 - روايات �شفوية 
- املرحوم علي اأحمد الغي�س 

- حممد جابر عبيد املذكور 
- مروان حممد الفال�شي 
- اآمنة جابر عبيد املذكور

- موزة �شامل بن �شليطني .
- �شيخة بنت خلفان الفجري ال�شويدي.

- لولوة عبدالرحمن بن جا�شم املعاودة .
- حمدة حممد بن ظبوي .

- فاطمة حممد العبار .
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“ عل ا ا�ش  ”

شب د ال بدا 

ة ل ا

م

تواجد  الإم��ارات��ي��ة  النرث  لق�شيدة  الذهبي  اجليل  ك��ان  اإذا 

زمنيًا يف ثمانينيات القرن الع�شرين، ويَعد مبثابة اجليل املوؤ�ش�س 

لها.. فاإن �شعراء جيل الت�شعينات يَعدوَن اجليل املوؤثث للق�شيدة 

النرثية الإماراتية.. وعلى ذلك، يقف ال�شاعر »ها�شم املعلم« يف 

اد اجليل الت�شعيني، وياأتي معه  من روَّ طليعة املوؤثثني لها، ورائدًا 

ال�شنة  اختالف  مع  �شعراء،  من  زمرة  ذاتها  الزمنية  احلقبة  يف 

بو�شجور،  اأحمد  ال��دويل،  )اإ�شماعيل  منها:  املنطلقني  امليالدية 

اأحمد بوعزوز، جمال علي، اأحمد عبيد املطرو�شي، حممد اأحمد 

بوخ�شيم، حممد ح�شن اأحمد، ......، اإلخ(..

ويف منا�شبة احلديث عن اجليل ال�شعري الإماراتي الت�شعيني، 

ال�شعري  )ع�شر()1(   ال�  ومن  1996م،  العام  يف  اأنه  اإىل  ن�شري 

املعلم«  »ها�شم  ا�شم  1997م، طار  دي�شمرب  ال�شادر يف  حتديدًا، 

1
1997م 1

)1(

»1997م«

“ ” “ ” 1
29

“ ”
1997م 1
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العربي  ال��ق��ار  اإىل  ال�����ش��اع��ر، 

»اأقود  ن�س  خالل  من  »الناقد«، 

���ش��رخ��ت��ي يف اخل������ارج« )����س: 

�شارت  ثم،  ومن   ..)31  –  29
املتمثلة  ال�����ش��ع��ري��ة  كينونته  ل��ه 

امل�شرتك  يف  املاثلة  )قبعة(  يف 

عام  رئتي(  يف  )م�شهد  ال�شعري 

خ��ارج  بعدها  ليحلق  1998م، 
ال�شرب يف ف�شاء الإبداع، لي�شار 

يف  )امل��دف��ون  ب���  بعد  فيما  اإل��ي��ه 

الهواء( عام 2003م..

��ت��ه  ه��ويَّ ع��ن  نك�شف  ه��ك��ذا 

نكت�شف  وه���ك���ذا  ال�����ش��ع��ري��ة، 

ن�شتمع  وهكذا  النرثية،  ق�شائده 

هويدي«  �شالح  »د.  الأدي��ب  اإىل 

ال�شعرية  التجربة  يف  ال�شعري  امل�شهد  »�شردية  عن  يحدثنا  وهو 

الإماراتية«، حيث »قراءة يف ن�شو�س الحتفاء باملهم�شني«: )ينتمي 

ال�شعرية يف  �شعراء احلداثة  الأخري من  اإىل اجليل  املعلم  ها�شم 

َم نتاجه يف الت�شعينيات من القرن  الإمارات، وهو اجليل الذي قدَّ

املن�شرم.

بن�شو�س  تقرنه  التي  ال�شمات  من  بجملة  املعلم  ن�س  يت�شم 

ال�شمات  من  بعدد  منهم،  ومتيزه  له،  املجايلني  زمالئه  من  عدد 

الفنية واخل�شائ�س امل�شمونية.

يلح على التجربة ال�شعرية لل�شاعر ان�شغالها بالهم اليومي، 

ما يجعلها �شديدة الرتباط مبا يعَرف بالق�شيدة اليومية. لكن ما 

مييز هذه الق�شيدة اليومية اأي�شًا اأنها تتجه اإىل �شريحة حمددة 

همومها  عن  والك�شف  معها  التماهي  اإىل  �شاعية  النا�س،  من 

وهواج�شها، والتعبري عن طموحاتها وروؤاها، واأق�شد بها �شريحة 

بدوا يف  ما  كثريًا  الذين  اأولئك  القاع،  واأنا�س  الب�شطاء  املهم�شني 

اإىل الدفء واملاأوى، يحيون يف  ال�شاعر حفاة، مفتقرين  ن�شو�س 

اإىل  اأق��رب  لت�شبح  والتحديث،  الرفاهية  من  حظًا  تنل  مل  مدن 

مالمح القرية منها اإىل �شيمياء املدينة()1(.

1
2010م 43
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هكذا تهم�س ال�شاعرة الرو�شية »اأنا  اأخما توفا«، وهكذا يفتتح 

الذي  ال�شاحر  العنوان  َعة(.. ذلك  ال� )قبَّ املعلم«  ال�شاعر »ها�شم 

ال�شعري  الكتاب  يف  املندرجة  الأوىل  ال�شعرية  ملجموعته  ه  َ تخريَّ

اإىل  اإهداوؤها  اأخذ على عاتقه  امل�شرتك )م�شهد يف رئتي(.. وقد 

»�شعاليك العامل«

ا�شتملت املجموعة على �شبعة ن�شو�س: )ل �شيء كاأنه وجهي 

اأبي�س، ذاكرة »مفتتح  ن�س  »مفتتح  9 ن�شو�س فرعية«، يقني 

طويل«، لطيفة »مفتتح  5 �شعرية«، ليل مبتل، لفافة »اإىل ال�شاعر 

ال�شديق علي العندل«، قطار ينهب اأمالحي »7مقاطع«(.

ومبللة  التوهج،  �شديدة  بلغة  م�شبعة  املعلم«  »ها�شم  ن�شو�س 

مباء ال�شعر ال�شفيف. ن�شو�س تذهب اإىل العمق الإن�شاين، وتبوح 

مبكوناتها  احلياة  يف  والتاأمل  والأم���ل  »الأمل  امل�شاعر  مبختلف 

وكائناتها«، وتلت�شق بالذاكرة اخلا�شة، ومتر على خمتلف املراحل 

احلياتية لل�شاعر: منذ طفولته الطافحة بالأحالم والتطلعات اإىل 

الغد القزحي، مرورًا مبحطات عرث اأو التقى فيها على اأنا�س من 

كل �شنف ولون وجن�س و�شفات، و�شادف فيها كائنات غري ب�شرية. 

ن�شو�س تَعرفَك بها�شم املعلم، ومتيط اللثام عن ذاكرته

امل���راآة،/  يف  واأ�شطحبني  راأ���ش��ي..  من  اأنبثق  ال��ب��دء،/  )يف 

اإليها..  اأميل  ام��راأة  وجه  يف  الوظيفة/  احللم،  اأ�شياء  الطفولة، 

مقلتي/  ي�شرق  اأن  اكتفى  ثم../  قامتي/  يت�شلق  اأن  وكاد  كثريًا/ 

واأرتع�س/  ركبتي..  على  اأجثو  وج��دين/  وح��ني  قدمية/  واأغنية 

.)1() قفز،/ مثل ليل،/ حايف القدمني.. و�شهل

ويقول:

.)2(

62 1998م 1 17 1
2003م 1

1998م 1 13 2
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.)1(

.)2(

اع الطيور/  )اأن��ا/ اآخ��ري َف��زَّ

�شلت  جنومًا  رافقت  احلقل/  يف 

ب�شقت  واأ����ش���ج���ارًا/  ط��ري��ق��ه��ا/ 

اأ���ش��ن��ان��ه��ا ال�������ش���ود/ ح��ي��ات��ي/ 

هكذا/  بالبورتريهات/  مزدانة 

ال�شارع/  يف  رغيفًا/  قلبي  رميت 

واح��ت��ف��ل��ت ب�����ش��م��ع��ة ال���ظ���الم/ 

���ش��م��دت/ روح�����ي/ م���ن ق��ط��اع 

مثل  با�شمك/  ونطقت  الطرق/ 

.)3() ل�س/ اأمام/ الأقفال 

يف العام 1998م، وب� »يقني اأبي�س«، يطلعنا »ها�شم املعلم« على 

�شيء من بوحه املعتمر يف القلب:

.)4(

ولأن ال�شاعر »ها�شم املعلم« قرر اإلغاء اجلاذبية، فقد قرر يف 

العام 2003م امتطاء الهواء، ومن ثم دفنه فيه.. لذا، �شار »املعلم« 

1998م 1 13 1
59 1998م 1 14 2

2003م 1
1998م 1 19 3
1998م 1 20 4

2003م 1 77

ب�شفاء  مكتنزة  ن�شًا   »49« ب�شحبة   ، الهواء()5(  يف  )املدفون 

اللغة وعمق املعنى و�شدقه.. من بينها »7« ن�شو�س ا�شطحبها من 

»قبعة« امل�شهد الراب�س يف الرئة: )ع�شفور، جمعة، رغبة، �شرير، 

�شجر،يقني اأبي�س، لفافة(..

ولأنه كذلك، )املدفون يف الهواء(.. فقد جاءت ثالثة ن�شو�س 

ت�شمنت عناوينها مفردة »الهواء«: )بورتريه الهواء »22«، املدفون 

يف الهواء »47«، ق�شر الهواء »84«(..

يرو�س   وكيف،  متى،  متامًا..  ي��درك  �شاعر  املعلم«:  »ها�شم 

بالقراءة  ج��دي��رة  ق�شائد  اإىل  ويحيلها  وال��ك��ل��م��ات،  احل���روف 

وال�شباحة يف مياهها:

.)6(

 – م 5
2003م 1

50 – 47
.

2003م 1 9 6
 – م



مييز الناقد امل�شرحي البحريني يو�شف احلمدان، بني الظاهرة 
امل�شرحية التي لها اأبعاد وجذور يف املجتمع ومتتلك اأ�شبابها الثقافية 
والفنية، وبني التجربة ال�شتثنائية اأو الفريدة والناجحة التي ميكن 
يعني  ل  عار�شًا  حدثًا  تبقى  لكنها  والنقاد  اجلمهور  تده�س  اأن 
والنظرة  التفكري  ومنط  الثقافية  احلالة  يف  والتجذر  ال�شتمرارية 

اإىل امل�شرح باعتباره الأب ال�شرعي للفنون.. ا�شتنادًا اإىل ذلك،
م

م
م

 تلك النقاط والعديد من الق�شايا الأخرى كانت حمور لقائنا 
مهرجان  فعاليات  يف  م�شاركته  هام�س  على  احلمدان  الناقد  مع 
الفجرية الدويل للفنون والتي كان للمونودراما احل�شة الأكرب فيه 

من حيث امل�شاركات العربية والعاملية.. يقول احلمدان:
من الأف�شل اأن نرتوى قلياًل عند النظر اإىل حال امل�شرح العربي، 
فاجلميع يعرف اأن امل�شرح العربي اأجنز الكثري من العناوين الهامة 

دولة  �شعيد  على  نذكر  اأن  وميكن  والإخ��راج  الن�س  �شعيد  على 
العامري  �شعيد  واملمثل حممد  املخرج  املتحدة  العربية  الإمارات 

ويف البحرين عبد اهلل ال�شعداوي، ويف ال�شعودية في�شل العمريي 
هادي  ومهند  تون�س  يف  اجلبايل  وتوفيق  املغرب  يف  احلر  وحممد 

العراق... اإىل ما هنالك من اأ�شماء ل جمال لذكرها كلها، لكن من 
املوؤكد اأن التجارب امل�شرحية العربية قدمت اأ�شياء خمتلفة تنطوي 

على خ�شو�شية تن�شجم والواقع العربي..
ي�شيف احلمدان: اأي�شًا 
الن�س  كتابة  �شعيد  على 
األ  ي���ف���رت����س  امل�������ش���رح���ي 
نتورط بالتعميم اأو منار�س 
جلد الذات يف نقد امل�شرح 
العربي  فامل�شرح  العربي، 
اأك��رث  على  الكثري  اأجن���ز  
اأن  م���ن ���ش��ع��ي��د وي��ك��ف��ي 
م�شرحيني  موؤلفني  نذكر 
م��رم��وق��ني مت��ك��ن��وا من 

فريدة  ن�شو�س  كتابة 
لهم  ت�شهد 
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الناقد امل�شرحي البحريني يو�شف احلمدان:

ار م�شــرحـــــيـة  لديـنا 

ــتلك  ا�شتثنائية لكننا ل 

ظاهــرة متكامـلة الأبـــــعاد

زيد قطريب



العربي  امل�شرح  يف  العالية..   ولمكاناتهم 
بالبنان،  لها  ي�شار  مهمة  ن�شو�س  ه��ن��اك 
�شليل   « اهلل  عبد  ا�شماعيل  كتبه  م��ا  منها 
الطني«.. ون�شو�س هامة منها اأي�شًا للكويتي 
ال�شحادين  درام��ا  كتب  ال��ذي  امل��ح��ارب  ب��در 
ال�شوريني  العرب  الكتاب  وم��ن  و“نتانيا“. 
�شعد اهلل ونو�س وغريه ممن كان لهم الأثر يف 
كتابة الن�شو�س العربية امل�شرحية، ول نن�شى 
الكتاب امل�شريني ومنهم �شامح مهران.. اإذن 
م�شكلة امل�شرح العربي ل تتعلق بالن�س، واإمنا 
�شعيد  على  الن�شو�س  هذه  معاجلة  بكيفية 
�شعيد  وعلى  ال��روؤي��ة  �شعيد  وعلى  الخ���راج 

القراءة  امل�شرحية.. هذه هي امل�شكلة..
لبد  كبرية  اأن مت���ردات  احل��م��دان  ي��رى 
اجل��راأة  ناحية  من  ال��واق��ع  حيال  حت��دث  اأن 
امل�شكالت  اإىل  الإ�شارة  النقد واجلراأة يف  يف 
اإىل  النظر  وطبيعة  وال�����ش��ل��وك  التفكري  يف 

الأ�شياء.. يقول:
عن  احلديث  من  لب��د  الق�شايا  ه��ذه  يف 
با�شتيعاب  تتعلق  ك��ب��رية  فكرية  مع�شالت 
ال��ذي يكمن يف ذواتنا..  الآخ��ر  الآخ��ر وفهم 
وقال  لبيب  الطاهر  اإليها  اأ�شار  م�شائل  وهي 

اإنها من امل�شكالت الكبرية، فما يلزمنا اليوم هو التمرد على الو�شع 
ال�شائد املت�شل بالتخلف وانعدام اجلراأة يف الطرح وغري ذلك من 
الأمور.. التجارب امل�شرحية التي منتلكها هي جتارب ا�شتثنائية، ول 
الظاهرة  ا�شتثناء..  واإمنا جتربة  نتكلم عن عن ظاهرة م�شرحية، 
تفاعل  م�شتوى  على  حتى  ثقافية  عنا�شر  توفر  تتطلب  امل�شرحية 
املجتمع مع امل�شرح اإىل جانب ما ميتلكه هذا امل�شرح من مقومات 

مادية وتقنية واأمور اأخرى ترتبط بالكوادر وور�س العمل وغريها..
الن�شو�س  معاجلة  اأ�شلوب  ق�شية  اإىل  الإ�شارة  احلمدان  يعيد 
العربي ب�شكل عام، فالن�شو�س  والتي رمبا تلخ�س م�شكلة امل�شرح 
بكيفية  يتعلق  ال�شوؤال  لكن  العربي  الأدب  يف  كبري  ب�شكل  متوفرة 

ا�شتقدامها اإىل خ�شبة امل�شرح وكيفية ت�شويرها.. يقول احلمدان:
اإىل  �شردية  من  نحولها  كيف  هو  بالن�شو�س  املتعلق  ال�شوؤال 
ب�شرية،  كيف نعالج هذه الن�شو�س، وكيف نك�شر الأطر التقليدية 
العقل  �شحر  ت�شتطيع  اخل�شبة  على  م�شهدية  جتارب  اإىل  ونحولها 
ب�شكل  الفن  من  النوع  هذا  تلقف  على  وتدريبها  الذائقة  وت�شذيب 

�شحيح..
حال اخلطاب النقدي يف امل�شرح يبدو مرتبطًا بحال امل�شرح من 
ناحية الن�س والإخراج والتمثيل على اخل�شبة، فاإذا �شلمنا اأن النقد 

الطرفني حتمية ومرتابطة..  العالقة بني  فاإن  الإب��داع،  اإبداع على 
يقول احلمدان:

اإىل  نحتاج  نعي�شها،  التي  النقدية  احل�شا�شية  اأي�شًا  م�شكلتنا 
مبهرجان،  املرتبط  املو�شمي  العر�س  ولي�س  ي�شتمر،  الذي  امل�شرح 
بهدوء  الوقف  ينبغي  وبالتايل  ومتنوعة  متعددة  التلقي  ف�شاءات 
وتاأمل.. اأعتقد اأن هناك يف امل�شرح العربي الكثري من الأمور املوؤملة.. 
ى كيف ت�شكل هذه التجارب روؤية  لكن علينا اأن نقف بتاأمل وهدوء ل

ا�شتبارية وعميقة وم�شتمرة وورائية للم�شهد امل�شرحي والثقايف. 
النقد بالن�شبة للحمدان يبدو �شروريًا من اأجل ت�شويب العمل 
ي�شاهم يف  ناحية  والنجاحات فيه، فهو من  العرثات  اإىل  والإ�شارة 
يو�شع  كي  اأمامه  املجال  يفتح  اآخر  ومن جانب  املبدع،  اإثراء خربة 
فمعرفة  ال�شحيح..  الطريق  على  وي�شعها  موهبته  فعالية  م��ن 
الجتاهات امل�شرحية اأمر �شروري يراه احلمدان بالن�شبة للمخرج 
واملمثل يف اآن، فهو ي�شاهم يف حتفيز الختالف والتجديد لدى كل 
الأطراف املتعلقة بالعر�س امل�شرحي.. يف هذه امل�شهدية الب�شرية 
والفكرية لبد من القيام بتخطيات تتجاوز املاألوف وجتري مقارنات 
جريئة للواقع العربي ب�شكل عام من اأجل الو�شول اإىل خطاب نقدي 
اإجن���ازات يف جميع  تقدمي  على  ق��ادر  وع�شري  ج��ريء  واإب��داع��ي 

الفنون ولي�س على �شعيد امل�شرح وح�شب..
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نتاجهم  جتاه  النقد  تق�شري  من  ي�شتكون  ال�شعر  و  الق�شة  مبدعو 
، و هم على حق يف  الب��داع  ت��وازي عربة  اأن  النقد  ياأملون من عربة  و 

�شكواهم ، اإذا ما راأينا تراكمَا بالنتاج  و تلكوؤَا من الطرف الآخر .
و الق�شا�شون  ال�شعراء  ا�شتثناءات ..نقدية غالبَا ما يقوم بها  ثمة 
منها   ، النق�س  ه���ذا  ل��ت��اليف 
تاأليف القا�س  كتاب من 
ال�شوري عدنان كزارة 
الثقافة  دائ���رة  ع��ن 
يف  الع������������الم  و 
بعنوان  ال�شارقة 
ال���ق�������ش���ة   (
ة  لق�شري ا

يف اأفق التلقي – نقد تطبيقي ( ا�شتمل على مقدمة للنا�شر جاء فيها:
ل  – بوابة  خا�شة  الق�شرية  – الق�شة  الم��ارات��ي  ال�شرد  �شيظل 

تن�شب و متجددة باألقها....
القرن  من  ال�شبعينيات  بداية  يف  انطالقها  منذ  اأوجها  بلغت  التي 

الع�شرين ....
الظل  اأوج��ه  دوم��َا  تبحث  م�شاحات  التلقي  و  املكا�شفة  و  فالنقد 

وم�شارب التمكن 
اأدباء اماراتيني ،  و يف هذا الكتاب تقدمي لروؤية عن بع�س كتاب و 

وتظل الكتابات املتجددة فاحتة لدروب اأخرى .
هذا ... و مل يقت�شر الكتاب الذي نحن ب�شدد التعريف مبحتوياته 
�شكاَل و م�شمونَا على الكتاب الماراتيني اإمنا تعر�س بالنقد اإىل كتاب 
اأعمالهم البداعية يف  اأو �شدرت  اأو ح�شدوا جوائز  عرب حلوا �شيوفَا 
ترعى  و  حتت�شن  هي  و  اخل�شو�س  وجه  على  ال�شارقة  يف  و  الم��ارات 

املواهب ت�شجيعَا و تقديرَا
اإن   : �شاعت  مقولة  على  فيه  ركز  مدخل  على  الكتاب  ا�شتمل  كما 
اإنها اجلن�س الأدبي الأقدر على ت�شوير هموم  و  الع�شر ع�شر الرواية 
على  الفذة  قدرته  اأدب��ي  جن�س  فلكل   ، اأحالمهم  ا�شت�شفاف  و  النا�س 

التعامل مع الواقع
و يطرح كاتب هذا املدخل �شوؤال:

اأو  اأزم��ة ق�شة ق�شرية  الأزم��ة  هل 
اأزمة مبدعني

اأزم��ة  �شك  ل  اإن��ه��ا   : يجيب  و 
املبدع الذي نحتاجه اليوم اأكرث من 
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.... قراءة يف كتا

الق�شة الق�شرية
يف اأفق التلقي

تاأليف : عدنان كزارة

ا د الن ى ا ش ر 



اأو  الق�شة   اأي وقت م�شى ل يف 
الرواية اأو امل�شرح فح�شب و اإمنا 
و  ال��ف��ن  و  العلم  ميادين  ك��ل  يف 
و  ال�شيا�شي  ف��ال��واق��ع   ، ال��ع��م��ل 
القت�شادي و الجتماعي ي�شغط 
على اأرواحنا و اأج�شادنا و عقولنا 
يكون  ق��د  الفن  و  ق����واه....  بكل 

خ�شبة يف �شفينة اخلال�س
و يرتجم موؤلف الكتاب هذا 
و  ال��رواي��ة  على  بانفتاحه  القول 
اليوميات و الق�شة الق�شرية و ق 
. ق . ج  متجاوزَا اجلدل الدائر 
يلقي  واح���د  اأدب����ي  جن�س  ح���ول 
فقط  كله  الع�شر  على  ظ��الل��ه 
فيفرد �شفحات كتابه لكل هوؤلء 
، للو�شول اإىل ال�شاط الآخر – 
كما يقول – حيث احلياة احلرة 
اخلري  و  احل��ق  حيث  و  الكرمية 
على  ال�شوء  م�شلطَا   ، اجلمال  و 
كتبه  كما  املراأة  كتبته  اأدبي  نتاج 
ال��رج��ل ب��ال متييز ام��ارات��ي��ني و 
غري اماراتيني ملخ�شَا اأعمالهم 
، منفتحَا  م��وؤوًل  و  لها  اأو مف�شرَا 
النقدية  املناهج  معطيات  على 
مثقل  ر�شيد  بتوجيه  ب��اإخ��ال���س 
اإب���داع  يف  بتجربته  و  ب��اخل��ربة 

الق�شة الق�شرية .
املقاربة  ه��ذه  ت�شري  ���ش��وف 
تبويبه  ع��ل��ى  ب��ال��وق��وف  للكتاب 
و  الق�ش�س  )ث��ي��م��ات(  ع��ل��ى  و 
ال���رواي���ات ، ومن����اذج م��ن ه��ذا 
ال��ن��ق��د ، غ��ط��ت ك���ل الأ���ش��م��اء 
كتابًا لمعني يف  ال��واردة مفتقدَا 
المارات اأمثال حممد املر وعلي 

اأبو الري�س و �شواهما.
جممل درا�شات الكتاب �شبق 

فخ�شعت   ، بجمعها  املوؤلف  ق��ام  و  ال�شحافة  يف  متفرقات  ن�شرت  اأن 
لتبويب لفت حتت العناوين التالية:

 –  1
 –  2
 –  3
 –  4

عنوان  كل  حتت  ان�شوى  ما  مب�شامني  قريب  حد  اإىل  ت�شي  فكانت 

من الدرا�شات ، هذا اأمر �شاعد على جناح 
الكاتب و الأمر الآخر كون الدرا�شات تعنى 
بالنقد التطبيقي و التنظري معَا يف الوقت 
الذي كرثت فيه التنظريات النقدية فقط.

فتحت عنوان ) مدارات البوح و القهر 
الق�ش�س  النقد  تناول  مثاَل   ) الت�شيوؤ  و 
نف�شية  ا�شكالية  مو�شوعات  تعالج  التي 
هاج�س  تعاين  �شخ�شيات  و  اجتماعية  و 
احل��رم��ان  و  النف�شي  ال�����ش��راع  و  القلق 
ال��ع��اط��ف��ي و ال��ق��م��ع ال���ذك���وري ل��الأن��ث��ى و 

الأحالم املحرتقة.
و حتت عنوان ) التاأويل بني ال�شرورة 

و احلرية ( 
احلكاية  بني  ما  متنوعة  ن�شو�س  خالل  من  التاأويل  هذا  ي�شت�شف 
الذات  اأزم��ة  و  ظلها  و  وال��ذات  احلرية  عن  البحث  و  الإن�شاين  الهم  و 

لأ�شخا�س خا�شة املراأة تف�شل اأن جترت اأزماتها الداخلية ب�شمت.
العمل  هذا  املعمارية  القوية  الأعمدة  مبثابة  كان  التبويب  هذا  اإن 
النقدي اإ�شافة اإىل املقاربات النقدية التي �شاعدت على ارتفاعه جماليًا                            
اإ�شكالية  اأم��ام  الق�شة  كتاب  بع�س  كان  املن�شرمة  الزمنية  العقود  يف 
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البحث عن م�شامني لق�ش�شهم  عن م�شامني مغايرة حتى اإين لأذكر 
ق�شة لقا�س م�شهور كان يبحث – وهو وراء زجاج املقهى – عن فكرة ما 
ليبني عليها هيكل ق�شته  وظل حتت وطاأة هذا الهاج�س اإىل اأن انتهى 
بقفلة هي ل�شي البته  وكاأن �شهرزاد اأ�شابها العي يف ل�شانها وخميلتها 
 مع اأن الواقع كان ل يخلو من هموم وتطلعات ت�شتحق الكتابة قبل اأن 
ي�شبح الواقع اأ�شبه مبنجم يحتوي على مواد خام مغايرة غرائبية ميكن 
اأن ي�شتعني الكاتب بها يف بناء اأعماله الإبداعية وهي مبثابة ) ثيمات ( 
كما يحب اأن ي�شميها ناقدنا الذي ي�شلط ال�شوء باحثًا عنها فيما تناوله 
بالنقد  منه ما يتعلق باملراأة اإذ يقول وهو يف عر�س ق�شة ) اأنامل على 
الأ�شالك ( للقا�شة �شيخة الناخي : تنت�شر القا�شة للمراأة يف �شورة اأم 
اأو زوجة اأو ابنة  وت�شتوعب ب�شادق فطرتها املمار�شات اخلاطئة لبع�س 
الرجال الذي ي�شيوؤون تقدير احلرية املمنوحة لهم وثمة ) ثيمة ( بثت 
جتريدية  من  الرغم  على  احليوية  عن�شر  يون�س  با�شمة  القا�شة  فيها 
الق�شة وذهنيتها هي �شراع مع املوت وتك�شف األوان ال�شراع عن خوف 
وجودي وخوف ميتافيزيقي . كما اأن يف ق�شة ) خرَوفه ( للقا�س عبد 
احلميد اأحمد ثمة ) ثيمة ( ج�شدتها �شخ�شيات �شعبية غرائبية ب�شورة 
هي اأم�شاج من الرومان�شية و ) النو�شتاجليا ( راأى القا�س فيها انتماء 
ك با الأ�شالة . ويف رواية الأمري للكاتب اجلزائري  اإىل اجلذور والتم�شَّ
القادر اجلزائري الأمري هو املو�شوع املنتمي  وا�شيني الأعرج كان عبد 
ارة.                            اإىل بوؤرة التاريخ  مبثابة وثائق تكتب بلغة الفن  كما يقول الناقد كزَّ
 : ال�شامي فهي كما ي�شفها  للقا�شة فاطمة  اأما ق�شة طوق الرمال 
اإنها متثل �شرخة احتجاج لفتاة مقموعة حتى العظم من متوالية عددية 
 ) عفراء   (  . العائلة  يف  ذكر  باأ�شغر  وتنتهي  ب��الأب  تبداأ  الرجال  من 
احلالة الإن�شانية التي حتملها القا�شة اأفكارها وروؤاها هي الراوي الذي 
تتواىل على ل�شانه اأحداث الق�شة  كما حتمل ق�شة حفلة انتحار فكرة 
 – لها  القا�س  ابتدع  ال�شوداء   الكوميديا  ق�ش�س  اإىل  وتنتمي  طريفة 
بنى ق�شته على حدث ل معقول  – حبكة ذكية حتى  الناقد  ي�شري  كما 
مولود   ( ق�شته  ويف  الق�س  عامل  اإىل  منه  ال�شينما  عامل  اإىل  اأق��رب   
�شعيد( للقا�س حممد عبد امللك  يلفت املتلقي – الناقد  نظر املتلقي – 
القار اإىل تدخل الكاتب من اخلارج يف ر�شم �شخ�شيات ن�شه ل تقيم 
اإح�شا�شنا  لزيادة  الأحداث هو مق�شود يف حد ذاته  اأو  للمفاجاآت  وزنًا 
باأ�شلوب  القا�س  يقدمها  النفاق  على  بخطورة مناذج جمتمعية متردت 
ارة  فكاهي رغبة يف تطهري اأنف�شنا من التعلَّق بها كما ي�شف الناقد كزَّ
) لالأبي�س تدرجات اأخرى ( للقا�شة عبري يون�س باأنها حتفل مب�شامني 
واملجتمع  الفنان  بني  العالقة  اإ�شكالية  ح��ول  ت�شاوؤلت  وتطرح  غنية 
وت�شتعري القا�شة يد الفنان لرت�شم بها �شخ�شيات اإجتماعية اأتقنت لعبة 
الوجه والقناع . وقام بتخلي�س معظم الق�ش�س الق�شرية جدًا للقا�س 
مبارك  اإبراهيم  ق�ش�س  اأمكن  ما  بتلخي�س  فعل  كما  �شعفان  اإبراهيم 
وحممد ح�شن احلربي  وريا البو�شعيدي  لقد اختار �شعفان زوابا متعددة 

لتكون حماور ق�ش�شه .
 . ق  عن  كزارة  الناقد  يقول  الن�س   فنية  يف  نقده  من  – مناذج 
ق . ج للقا�س حممد �شليمان ح�شن اإنها تعتمد على النكثيف وحمدودية 
احلدث والتكاء على املفارقة التي تاأتي يف �شورة خامتة مباغتة تدعو 

اإىل التاأمل ورمبا اإىل اإعادة القراءة للبحث عن ) الثيمة ( ترتاءى على 
ا�شتحياء يف الن�س . وعندما يتناول ق�ش�س ريا البو�شعيدي ) الرحلة 
رقم 8 ( يقول : �شيكون لهذه الدرا�شة منهج الدرا�شة الإختيارية يف بع�س 
ق�ش�س املجموعة التي رمبا لها ) من وجهة نظري ( طعم خا�س واأجواء 
فريدة ت�شخ�س اأو جت�شد �شيئًا كثريًا من اخل�شائ�س الفنية للمجموعة 
 ) وت��زول  �شدة   ( ج��ربان  نا�شر  القا�س  لن�س  نقده  �شياق  ويف   . كلها 
وداعة  ال��وداع  نب�س احلياة يف حميطه  باللغة  القا�س  التقط      : يقول 
الفطرة و�شخر ري�شته لر�شم الفرح يف اأعني النا�س حني يلعبون مع البحر 

وميرحون يف اأعطافه ..  
ووظ��ف  احلميمة   وتفا�شيلها  جزئياتها  يلتقط  بيئته  يف  اأدخ���ل  
مفردات حملية �شميمية يف انتمائها املحلي) احلوا�شيم – اجلندل – 
– النخيل ( مل يكن حياديًا يف تعامله  – ال�شك�شيك -  الرمل  الدعون 
معها . وي�شف لغة رحاب كيالين الروائية ال�شورية يف روايتها ) تثاوؤب 
دون  العاطفي  ال�شدق  من  كبري  ب�شيء  تت�شم  بوح  لغة  باأنها   ) الأنامل 
اأن يلزمها ال�شدق بالتنازل عن جماليات الت�شكيل الآ�شر بل تبدو اللغة 

اأطيافًا جمنحة ومنحوتات رائعة . 

النقد  روؤية ومنهج
كنت   ) التلقي  اأفق  الق�شرية يف  الق�شة   ( القراءة  بعد  وهلة  لأول 
اأحكام  اإطالق  البنيويون عن  يناأى  كما  النقدي  بجانبه  الناقد  اأن  اأظن 
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م�شطلحات  ظهور  هو  ذلك  اأظ��ن  جعلني   وما  يتقدون    ما  على  قيمة 
البنيوية  يف مقارباته اإل  اأنني وجدته منفتحًا على كل املناهج النقدية  
ففي �شياق عر�شه ملجموعة القا�س ابراهيم مبارك ) ع�شفور الثلج ( 
يَف�شح يف قراءته عن الكثري من الإنطباعية والهرب املتعمد من مقايي�س 
على  تعتمد  التي  احلميمية  نقده  يف  اأن  اإىل  ويذهب  ال�شارم  النقد 
– باأن  – كما يقول  النف�س رغم معرفته   اأغوار  الإ�شتبطان ومتتح من 
منهجًا مثل الل�شانية ) �شو�شري ( اأو اأ�شلوب ) بايل ( قد قام على اأنقا�س 
اأي منهج اآخر من الإنطباعية رغم تاأثره بالنقد الغربي احلداثوي فهو 
مع كل منهج يعينه بتف�شري وحتليل كل ق�شة فيعلن بكل توازن : اجلديد 
يحمل يف اأح�شائه بذور القدمي . كما اأرى اأن منهج النقد الثقايف يغلب 
على مقارباته النقدية ملا تختزنه ذاكرته املده�شة                                                                           

ا تعني القراءة  النقد  ما
اأن  ب�شاطة  بكل  تعني   : النهم  القار  وهو  عدنان  الأ�شتاذ  يجيب 
العمل مل يعد ملكًا ملنتجه بل غدا ملكًا ملعيد اإنتاجه اأو م�شاركًا يف ملكيته 
 فالعمل يف هذه احلالة مثل لوحة فن ت�شكيل وكما اأن لوحة الت�شكيل اأفق 
احتمال كذلك العمل الأدبي يخلق ف�شاءه الالمتناهي بتعدد القراءات 

فيه .                              
واأقول رغم اإميانه بهذه الروؤية املنفتحة الذي ليبخل باأ�شرار خربته 
والتوجيه  التعليم  فمهنة  – املعلم  املنَظر  بدور  ويقوم  الق�شة  كتابة  يف 

الرتبوي تركت ميا�شمها على نقده .                                                                                           اإذ 
يطلق اأحكام قيمة هنا وهناك  ويختار ق�ش�شًا اأو ي�شيح بنقده عن بقية 
الربع  لفائف   ( جمموعة  من  ن�شنَي  ا�شتبعاد  �شبب  يربر  بل  الق�ش�س 
اخلايل ( للقا�س حممد ح�شن احلربي اأحدهما قال عنه : هو مونولوج 
داخلي  مفرط يف الذاتية اأقرب اإىل اخلاطرة الفل�شفية منه اإىل الق�شة 

                                                                        .

 مفاهيم وم�شطلحات 
املفارقات  باأ�شلوب  الولع  اأ�شد  يولع   : احلربي  ق�ش�س  عن  يقول 
تاأخذ  ولهذا  الظاهر  م��اوراء  تاأمل  الأ�شداد   �شراع  عرب  الك�شف  لذة 
وح��دة  لق�ش�شه  لت�شمن  اهتمامه  م��ن  ك��ب��ريًا  ق�شطًا  التنوير  حلظة 
... ذاك  اأو  العن�شر  ه��ذا  يف  الفنية  الثغرات  ترميم  وت��ت��وىل  التاأثري 

.                                                                                         ولو اأجرينا اإح�شاء لهذه 
املفاهيم وامل�شطلحات �شواء العربية والأجنبية لعرثنا يف �شياق الكثري 
البريوقراطي   : مثل  الدرا�شة  من  الفقرة  هذه  به  مابداأت  اإىل  ت�شاف 
– – �شو�شيولوجيا  – �شوناتا  – اليوجا  – الثيمات  – الأوتوقراطية 
املونولوج – ميتافيزيقي – بورتريه – امليلودراما – املونتاج – الكولج 
– �شو�شري  الفيزيائي  – املوت  – الأك�شن  – براغماتية  – �شيناريو 
�شيوعها  بعد  ماعرف  امل�شطلحات  هذه  من    .. اإلخ   .. –نو�شتاجليا 
امل�شطلحات  من  تعريبه  ماميكن  تعريب  ولعل  الزمن  من  عقود  خالل 
الأجنبية ماهو مفيد  وبخا�شة لالأجيال اجلديدة واإىل من يجهل اللغة 
ارة اأ�شاف مل�شطلحني هما املونتاج والكولج ما  الأجنبية .. والناقد كزَّ
يرادفهما بالعربية ) التقطيع واللَّ�شق ( كما عرب ) �شوناتا ( عزف منف
رد.                                                                                                                                                       
                                                                                                                      

بطاقة تعريف
ارة  - عدنان كزَّ

قا�س وناقد من اجلمهورية العربية ال�شورية

 

- املعركة الأخرية ل�شيف عربي    

- هواج�س حكواتي    

- ق . ق . ج   عن دائرة الثقافة يف ال�شارقة   

- غوايات الق�ش�س الأخرية    

    

األ�شنة التاأويل    

اأوهاج العقل   

 

ال�شينما و اليديولوجيا   

يف الرتبية   

�شدى اجلربة   
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ميثل )احلق( قيمة القيم يف الفل�شفة الإغريقية ، ول�شيما 
املنطق  معيار  ففي   ، ال�شوري  املنطق  وا�شع  الأول  املعلم  عند 
املفردة  هو  وال�شدق   ، )ال�شدق(  بقيمة  الكالم  قيمة  تتحدد 
املرادفة ل�)احلق( ، لكن اأر�شطو )-384 322(ق . م ا�شتطاع 
اأن يدرك يف ال�شعر ما مل يدركه معلمه اأفالطون ، اأو ما اأدركه 
ال�شعر  من  الفني  اجلانب  هو  اأر�شطو  اأدركه  وما  متاأخرًا)1(، 
ب�شكل   ، ،اأو احلق  ال�شدق  يتجلى  ، وحيث  حيث قيمة اجلمال 

اآخر يختلف عن جتليه يف الفل�شفة اأو املنطق.
،عند  ال�شعر  قيمة  ي��ح��دد  ال��ذي  املعيار  ه��و  ال�شدق  ظ��لَّ 
بل   ، للواقع  العبارة  مطابقة  لي�س  ال�شدق  هذا  اأر�شطو،ولكن 
يتحدث  الأول  املعلم  ، وهاهو  الواقع  اأو تخييل  الواقع   حماكاة 
عن عظمة هومريو�س الذي علم جميع ال�شعراء كيف يحتالون 
وقع  قد  املزعوم  احلدث  وب��اأن   ، العبارة  ب�شدق  يوهمونا  لكي 

م 1

 –
45 1953

اأمام واقعتني  اإذا كان  العقل  اأن  فعاًل. وهذه احليلة تقوم على 
مرتابطتني عر�شًا ، و�شدقت اإحداهما توهم �شدق الأخرى)2( 

،وهذا الأمر يفيد ال�شاعر يف �شو احلبكة الدرامية يف �شعره.
اإن ال�شدق املطلوب من ال�شاعر هو هذا ال�شدق ، وهو ما 
نعرفه اليوم با�شم )ال�شدق الفني( ، وهو يختلف عن ال�شدق 
اأنه  العلمي من حيث  بال�شدق  وال�شاعر غري مطالب   ، العلمي 
اأن خطاأ ال�شاعر الذي يالم عليه هو يف  اأر�شطو  �شاعر. فريى 
فن ال�شعر ، اأما اإذا اأخطاأ عر�شًا يف علوم الطبيعة مثاًل ، فهذا 

لي�س باخلطاأ الكبري)3(.
على الرغم من اأن )ال�شدق الفني ( لي�س �شدقًا ، بل هو 
احلق   قيمة  يف  منزلة  اأر�شطو  عند  له  ف��اإن   ، بال�شدق  اإيهام 
جتعل ال�شعر ، وهو الذي يعر�س اأحداثًا متوهمة - اإذا ما قورن 
مع التاريخ الذي يعر�س اأحداثًا واقعية –اأكرث قربًا من الفل�شفة 
التاريخ«)4(،  اأكرث نزوعًا فل�شفيًا من  :«ال�شعر  اأر�شطو  .فيقول 

69 70 2
72 73 3

م 4

احه فن ال�شعر عند اأر�شطو و�شرنّ

شبني احلق واجلمال ش�ان ال
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 ، ال�شعر  »لأن  بقوله:  ويعلل ذلك 
بينما   ، الكلي  ي��روي   ، ب��الأح��رى 
واأعني   ، اجلزئي  ي��روي  التاريخ 
اأو  ال��رج��ل  ه���ذا  اأن  ب���)ال��ك��ل��ي( 
اأو  الأ���ش��ي��اء،  ه��ذه  �شيفعل  ذاك 
تلك ، على وجه الحتمال اأو وجه 
غراهام  ويعقب  ال�شرورة«)1(، 
ال�شعر  اأر�شطو  ترجيح  على  هو 
ال��ن��زوع  معيار  يف  ال��ت��اري��خ  على 
)ال�شعر(  »فهو  قائاًل:  الفل�شفي 
لرغبات  الأ�شياء  يخ�شع مظاهر 
العقل«)2( بينما يعر�س التاريخ 
م��ظ��اه��ر الأ���ش��ي��اء ك��م��ا ه��ي يف 
الواقع ، دون اإخ�شاعها لرغبات 
اأو  الكليات  على  القائمة  العقل 
وال�شرورة  الحتمال  مبداأ  على 
اأكرث  ال�شعرية  احلبكة  فتاأتي   ،
اإق��ن��اع��ًا م��ن ال��ت��اري��خ ،واأم��ث��ل��ة 
الفكرة  ت��ع��رب ع��ن ه��ذه  ال��ع��ام��ة 
من  خري  مرتب  )كذب   : بالقول 

�شدق مفكك(.
قد  الأول  املعلم  يكون  هكذا 
ال�شعر  يف  فل�شفية  قيمة  اأدرك 
ن��اف��ذة  ه��و  ال��ف��ن  ه���ذا  اأن  اأي   ،
ي�شو  اإذ  لأن��ه   ، احلقيقة  على 
ي�شوغه  ف��اإمن��ا  متخياًل  ع��امل��ًا 
العقل  تر�شي  التي  املباد  وفق 
 ، املغزى  اأو  املعنى  اإىل  ونزوعه 
امل�شلمون  الفال�شفة  قدم  فماذا 
الذين �شرحوا الفل�شفة الأر�شطية 
، من اإي�شاحات واإ�شافات لإثراء 

)بويطيقا( املعلم الأول.
الفارابي  )ت 339ه�(  

1393 م –  –  –
161 59 م 1973

26
26 27 1

161 م 2

يتابع املعلم الثاين نهج الفل�شفة الإغريقية على خطا اأر�شطو 
ال�شدق  ،اأي  احل��ق  قيمة  خ��الل  من  القول  قيمة  تاأكيد  يف   ،
والكذب . فيق�شم الأقوال اإىل خم�شة اأنواع ، اأعالها، يف ال�شدق 
، هو القول الربهاين ، واأدناها ،يف ال�شدق ، اأي اأكذبها ، القول 
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 ، �شادقة  تكون  اأن  اإما  الأقاويل  »اإن  الفارابي:  يقول  ال�شعري. 
ل حمالة، بالكل  واإما اأن تكون كاذبة ، ل حمالة ، بالكل واإما 
اأن تكون �شادقة بالأكرث كاذبة بالأقل، واإما عك�س ذلك  . واإما 
اأن تكون مت�شاوية ال�شدق والكذب. فال�شادقة بالكل ل حمالة 
اجلدلية  فهي  الأكرث  على  بالبع�س  وال�شادقة  الربهانية،  هي 
البع�س  يف  وال�شادقة   ، اخلطبية  فهي  بامل�شاواة  وال�شادقة   ،
على الأقل ، فهي ال�شوف�شطائية والكاذبة بالكل ل حمالة ، فهي 

ال�شعرية«)1(.
ف��اإن  ه��ذا،  ال�شعر  م�شتوى  ت��دين  م��ن  ال��رغ��م  على  ولكن   
حماكاة  هو  حيث  من  ال�شعر  عن  كاأر�شطو،  حتدث،  الفارابي 
اأو   ، الفنية  القيمة  تكمن  الناحية  ويف هذه   ، واإيهام  تخييل  اأو 
والقول  املغلط  القول  بني  الفارابي  ،فيميز  لل�شعر  الإ�شتطيقية 
املحاكي، فاإذا كان املغلط يقول بنقي�س الواقعة ، فاإن املحاكي 
ال�شاكن  ب��اأن  اإيهامنا  يحاول  فاملغلط  الواقعة،  ب�شبيه  يقول 

متحرك اأو العك�س ،بينما املحاكي يفعل ما تفعله املرائي)2(.
التخييل،  ج��ودة  حيث  من  ال�شعراء  بني  الفارابي  وميايز 
فريى اأن هناك نوعني من ال�شعراء، اأحدهما يعتمد على جبلته 

1
151

150 151 2

بهذه  ع��ارف  والآخ��ر  ال�شعر،  ب�شناعة  ع��ارف   وغري  وطبيعته 
ال�شناعة.  و�شعراء النوع الثاين هم الذين »يجودون التمثيالت 

والت�شبيهات بال�شناعة«)3(.
ابن �شينا )ت 428 ه�(

اأ�شلوب  من  و�شوحًا  اأكرث  باأ�شلوب  الرئي�س  ال�شيخ  يتحدث 
من  ال�شعري  الت�شديق  طبيعة  يخ�س  ما  يف    ، الثاين  املعلم 
النف�س(  )اإذع����ان  مفهوم  ب��اإدخ��ال  ،وذل���ك  تخييل  ه��و  حيث 
اأو)النفعال(. يقول: »واملخيل هو الكالم الذي تذعن له النف�س 
وفكر  روي��ة  غري  من  اأم��ور  عن  وتنقب�س   ، اأم��ور  عن  فتنب�شط 
واختيار. وباجلملة تنفعل له انفعاًل نف�شانيًا غري فكري ، �شواء 
كان املقول م�شدقًا به اأو غري م�شدق، فاإن كونه م�شدقًا به غري 
ق بقول من الأقوال  كونه خمياًل اأو غري خميل : فاإنه قد ي�شدَّ
ول ينفعل عنه، فاإن قيل مرة اأخرى وعلى هيئة اأخرى انفعلت 
النف�س عن طاعة للتخييل ل للت�شديق ،فكثريًا ما يوؤثر النفعال 

ول يحدث ت�شديقًا ، ورمبا كان املتيقن كذبه خميال«)4(.
وعلى الرغم من اأن كاًل من القول ال�شادق والقول املخيل 
يحدث قبوًل ما يف النف�س ،فاإن نوع هذا القبول ،اأو ما ي�شميه 

155 156 3
 – 4

161
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الإذع��ان،ي��خ��ت��ل��ف  �شينا  اب��ن 
من هذا اإىل ذاك ،ف�«التخييل 
اإذع��ان،  والت�شديق  اإذع���ان، 
للتعجب  اإذع��ان  التخييل  لكن 
والل����ت����ذاذ ب��ن��ف�����س ال���ق���ول، 
اأن  لقبول  اإذع��ان  والت�شديق 

ال�شيء على ما قيل فيه«)1(.
اأما كيف ي�شبح القول قوًل 
النف�س  يف  ،فيحدث  خم��ي��اًل 
لذًة وقبوًل حتى واإن كان غري 
م�شدق ،فاإمنا يتم ذلك عرب 
اللحن  اأول��ه��ا  ث���الث  و���ش��ائ��ل 
وثانيها    ، ب��ه  يتنغم   ال���ذي 
�شيتو�شح   – نف�شه  بالكالم 
ذلك عند ابن ر�شد – وثالثها 
بالكالم  والتخييل  ب��ال��وزن. 
والوزن  اللحن  دون  من  وحده 
يتجلى يف النرث، وهذا التخييل 
هو الأهم، على ما يبدو: »وقد 
خميلة،  منثورة  اأقاويل  تكون 
خميلة  غري  اأوزان  تكون  وقد 

لأنها �شاذجة بال قول«)2(.
اأن  الرئي�س  ال�شيخ  ويوؤكد 

اأقدم �شكل لإقرار العتقادات يف النفو�س اإمنا كان عرب التخييل 
ن�شوء  قبل  وبالتاأكيد  اخلطابة)3(.  ن�شوء  قبل  وذلك  ال�شعري، 

املنطق، اأو القول الربهاين.
ابن ر�شد )ت 595 ه�(

ابن ر�شد  الوليد  اأبو  والعامل املح�شل  الأجل  القا�شي  يبدو 
اأكرث و�شوحًا من �شابقيه يف تلخي�س اآراء املعلم الأول و�شرحها 
ابن  ذكرها  التي  املحاكاة  اأو  الت�شبيه  و�شائل  يذكر  اأن  فبعد   ،
�شينا ، وقد اأوردها على هذا النحو )املحاكاة والوزن واللحن( 
واللحن(،  وال���وزن  املخيل  )ال��ق��ول   : اآخ��ر  نحو  على  واأورده���ا 
اأن القول ال�شعري  اآراء �شاحب فن ال�شعر يف  يذهب اإىل بيان 
هو )القول املغري( مقابل ما ي�شمى )القول احلقيقي( ، فيقول: 
غري  اإذا  اأنه   ، املغري  هو  ال�شعري  القول  اأن  على  ي�شتدل  »وقد 
فعل  له  ووجد   ، �شعريًا  قوًل  اأو   ، �شعرًا  �شمي  احلقيقي  القول 

162 1
168 2

179 180 3

ال�شعر ،  مثال ذلك قول القائل:

اإمنا �شار �شعرًا من قَبل اأنه ا�شتعمل قوله : )اأخذنا باأطراف 
 : قوله  بدل  الأباطح(  املطي  باأعناق  و�شالت  بيننا  الأحاديث 

حتدثنا وم�شينا.«)4(.
الوزن مع  اجتماع  اأر�شطو يف �شرورة  راأي  ر�شد  ابن  ويورد 
ا�شتبعاد  يتم  وبالتايل  �شعرًا،  القول  لي�شبح  املحاكي  القول 

منظومات اأنباذقلي�س وحماورات �شقراط من ال�شعر)5(.
اأما جناح القول املحاكي، اأو بلوغه التمام، فيكون كلما كانت 

امل�شافة اأقرب بني طريف الت�شبيه)6(. 

4
 –

242
204 5

222 223 6
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املفكر  )ي��وت��وب��ي��ا(  م�شطلح  ���ش��ا 
Thomas More )1478- م��ور(  )توما�س 

 )OU( اليونانيتني  الكلمتني  من   )1535
وتعني )مكان(   )TOPOS( و وتعني )ل( 
يف  )لي�س  هي  للجملة  احلرفية  والرتجمة 
وكتبها   )O( احلرف  اأ�شقط  وقد  مكان( 
وثبتها   )UTOPIA( الالتيني  ب��احل��رف 
على غالف كتابه الذي حقق عقب �شدوره 
اإىل  الكتاب  ترجمة  وبعد  وا�شعة،  �شهرة 
عنوانه  تغيري  دون  الأوربية  اللغات  جميع 
امل�شاريع  على  يدل  و�شار  امل�شطلح،  �شاع 
واخل��ط��ط امل��ف��رت���ش��ة حل��ي��اة م��ث��ال��ي��ة يف 
امل�شتقبل. وهذا يختلف عن علوم امل�شتقبل 
ال��درا���ش��ات  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ع�شرنا  يف 
املتوفرة  الإمكانات  اأ�شا�س  على  العلمية 

يف الواقع. ويف املدينة التي تخيلها )مور( 
ي�شتطيع اأي مواطن الذهاب متى اأراد اإىل 
دفع  دون  اإل��ي��ه  يحتاج  م��ا  واخ��ذ  امل��خ��ازن 
للنقود،  قيمة  املدينة  تلك  يف  فلي�س  املال، 
اأو للذهب والف�شة، حتى اإن عقوبة املجرم 
الذهبية.  وامل�شوغات  باحللي  تزيينه  هي 
باأ�شكاله  امل��ال  اأن  بذلك  )م��ور(  وق�شد 
وبزواله  الطمع،  ويزيد  احل�شد،  يحر�س 
ي�شببها.  التي  اجلرائم  من  الكثري  ت��زول 
ولكن نيل الأ�شياء دون مقابل قد يزيد من 
اأكرث  فياأخذ  اأي�شا،  البع�س  لدى  اجل�شع 
ح�شاب  على  ول��و  احلقيقية،  حاجته  م��ن 
الآخرين، وهذا يقود اإىل م�شاكل اجتماعية 

قد ل تكون اأقل خطورة.
اأول  اأن  اإىل  التنويه  م��ن  ب��د  ل  ولكن 

هو  اليوتوبيا  لإق��ام��ة  التنظري  ح��اول  م��ن 
الفيل�شوف الإغريقي املعروف )اأفالطون( 
اأربعمائة  بحوايل  امليالد  قبل  عا�س  الذي 
ب�)جمهورية  اليوتوبيا  هذه  وعرفت  �شنة. 

اأفالطون(.
اأم�������ا الأديب واملف��������كر ه�. ج. ول�����ز  
يعد من  الذي   )H. j. Wilse 1866-1946
فقد  العلمي  اخليال  اأدب  موؤ�ش�شي  اأه��م 
القطيعة  )يوتوبيا حديثة(  كتابه  اأعلن يف 
مع اليوتوبيات ال�شابقة باأنواعها، لأنه وجد 
ينفذ  مثايل  اإيجاد جمتمع  املحال  من  اأنه 
�شراعات  وج��ود  دون  طوعًا  القانون  فيه 
يق�شد  مل  وه��و  ف��ردي.  مت��رد  اأو  داخلية، 
اليوتوبيا وتقوي�شها، بل حاول  اإلغاء فكرة 
دولة  تقدمي  يف  مو�شوعية  اأك��رث  يكون  اأن 
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ا � ال�ش ر ا شا



عادلة ت�شعى اإىل الكمال، فهذا براأيه اأهم 
تطويرها  يجب  التي  الب�شرية  الأح���الم 
دوما لت�شتمر كي ت�شمل الكرة الأر�شية ول 
تقت�شر على مكان جغرايف حمدد. ورغم 
مل  فاإنه  )ولز(  لدى  الواعية  النظرة  هذه 
ال��ق��وان��ني يف  الكثري م��ن  اإق��ح��ام  ينج م��ن 
القوانني  ب�شدة  انتقد  اأن��ه  رغم  يوتوبياه، 
ال��ت��ي حت��د م��ن ح��ري��ة الأف�����راد وتطوير 

املجتمع.
t�t�t

اأهم  اآراء  بني  مقارنات  اأجرينا  اإذا 
املفكرين والأدباء والفال�شفة 

ال��ذي��ن  وال�شيا�شيني 
و������ش�����ع�����وا ق����وان����ني 
نكت�شف  ال��ي��وت��وب��ي��ا 
اليوتوبي  الفكر  اأن 
ق�شمني  اإىل  ينق�شم 
الأول:  رئ��ي�����ش��ي��ني. 
ي�������ش���ع م�����ش��ل��ح��ة 
اجل��م��اع��ة ف��وق اأي 
يعترب  لهذا  اعتبار، 
ظ���ه���ور ال���ن���زع���ات 
مدان،  اأمر  الفردية 
اأي�شًا.  عليه  ويعاقب 
يجعل  الآخر  والق�شم 
هي  الفردية  احلرية 
لهذا  العليا،  ال��غ��اي��ة 
ت��ت��ع��ار���س  األ  ي��ج��ب 
ق��وان��ني اجل��م��اع��ة مع 
ال��ف��رد. ولكن  رغ��ب��ات 
اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  يجب 
اأغ���ل���ب ال��ي��وت��وب��ي��ات- 
ال��ع�����ش��ور  يف  ل���ش��ي��م��ا 
وجهة  تنا�شر  ال�شالفة- 
حتى  الأول،  الق�شم  نظر 
اأية  اإلغاء  و�شل الأمر اإىل 
ميزات فردية وو�شع قانون 
جماعي يحدد حتى موعد 
النوم واأوقات الطعام، دون 
النظر اإىل الرغبة الذاتية، 

وا�شتند  للفرد.  الفطري  ال�شتعداد  اأو 
اأن  القائل  الراأي  اإىل  الفكر  اأ�شحاب هذا 
اأغلبية النا�س جتد الراحة والطماأنينة يف 
اخل�شوع اإىل الأوامر، بعك�س القلة املختارة 
لهذا  م��ت��ط��ورة،  عقلية  ق��وى  متتلك  التي 
احلكم  مقاليد  ا�شتالم  يف  ه���وؤلء  ينجح 
هذا  ولكن  الدولة.  �شوؤون  على  والإ�شراف 
فقد  ب���دوره،  النتقاد  م��ن  ينج  مل  ال���راأي 
اأن  واملفكرين  الفال�شفة  من  الكثري  وجد 
ال���ي���وت���وب���ي���ات 

ال��ت��ي تفر�س ق��وان��ني ك��ث��رية و���ش��ارم��ة ل 
حتقق ال�شعادة والرفاهية لل�شعوب، وبذلك 
خا�شعا،  احلالني  كال  يف  الإن�شان  يعي�س 
واأ�شريا لقوى تفوقه يف الإمكانيات، لهذا ل 
ي�شتطيع العرتا�س على قراراتها كي ينال 

حقه، ويعي�س حياة كرمية.
t�t�t

لدى الطالع على كافة اليوتوبيات التي 
و�شعها كبار املفكرين يف خمتلف الع�شور 
موحدة،  اآراء  على  يتفقوا  مل  اأنهم  جند 
واإن اأكد معظمهم على �شرورة اأن يكون 
الفكر،  اأ�شحاب  من  احلكام 
هذا  اإي��ك��ال  يجب  ول 
الأم����ر ل��ل��وراث��ة 
الق������رتاع  اأو 
والن���ت���خ���اب. 
ول����������ش���������ك 
ه������ذا  اأن 
الخ�����ت�����الف 
ال��ق��وان��ني  يف 
ه�����و ال�����ذي 
دون  ح������ال 
ي���ك���ون  اأن 
م���������ش����روع 
ال��ي��وت��وب��ي��ا 
م�������ش���روع���ًا 
ي�شعى  عامليًا 
ال��ن��ا���س اإل��ي��ه 
م����ن خم��ت��ل��ف 
الأدي���������������������ان 
وال����ط����ب����ق����ات 
وال��������ف��������ئ��������ات 
الج���ت���م���اع���ي���ة، 
وه�������ذا م����ا ج��ع��ل 
احل������ي������اة اأك������رث 
واإن  وغنى،  تنوعًا 
احل��ل��م  ي���غ���ب  مل 
ب����ع����امل ت�������ش���وده 
وامل�شاواة  العدالة 

واحلرية.

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018/ 05 - 492 :Oó©dG

57

أدب وثقافة

mun r a k a e



حتى اإن كان البحر بعيدًا عن اأن يكون اإطار رواياته الوحيد 
، فاإن الذاكرة الكثرية الن�شيان لدى �شواد النا�س غالبًا ما ترى 
يف جوزيف كونراد كاتبًا بحريًا. ذلك اأن موؤلف » تيفون » و«قلب 
اأ�شبح  قد  الظل«  و«خط  و«نو�شرتومو«  جيم«  و«لورد  الظلمات« 
البحر«  »م��راآة  من  ونوعًا   ، املغامرات  ق�ش�س  اأ�شاتذة  اأح��د 
التي تعك�س على �شفحتها �شورة الع�شر البطويل لكن املتمرد 
ارة على َم ال�شفن ال�شراعية التي تعي�س اآخر اأيامها.  ، للَبحَّ
 ، اح �شاللة من الرجال الذين »انطفاأت جذوتهم«  اإنه يَعد َمدَّ
لقد   ، َبعدهم م�شرية ظافرة  يَعد  الإبحار  يعد  ارة مل  َبحَّ اإنهم 
َحلَّت »الآلت والفولذ والنار والبخار والتي اأ�شبحت حائاًل بني 
املرء والبحر )1(«. َبيَد اأن كونراد كان �شيئًا خمتلفًا متامًا عن 

�شخ�شيًا«  »حم�شَنًا  فيه  يرى  بورج�س«  لوي  »جورج  لأن  ذلك. 
)2( وحالة فريدة يف تاريخ الأدب: فهو اأحد اأكرب كتَّاب اللغة 
وهذا  اإنكليزية  كلمات  �شت  يعرف  يكاد  ل  اأنه  مع  الإنكليزية 
ر متاأخرًا يف �شن الثالثة والع�شرين  التعبري �شادر عنه عندما َقرَّ
ي�شبح  اأن  اأج��ل  من  يكن هذا  ومل  اللغة،  ج��ادًا هذه  يتعلم  اأن 
التجارية  البحرية  قبطان يف  �شهادة  على  ليح�شل  بل   ، كاتبًا 
الربيطانية  واملوهبة الأدبية مل تاأت اإلَّ فيما بعد: » َبداأت كتابة 
)جنون املاير( وهي اأول رواياته وظهرت يف العام 1895 وكان 
ا اأَفعله«. كان  َد فعاًل ممَّ ذلك م�شاَدفًة نوعًا ما ، دون اأن اأتاأكَّ
كونراد قد جَتاَوَز الثالثني بكثري عندما َدعاه البحر اإىل ركوبه 

ثم َناَدته الكتابة...

 2 اجلزء الأول ) 1
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ن� � ان  بقل  
ش� ن شر  د يا ة   تر

الكاتب والروائي البولوين جوزيف كونراد

 .. من البحر اإىل الأد

رحلة �شائقة

1857 م



را � ي  � ي�ا  
»حياته  نيوو�شكي  ك��ورز  ك��ون��راد  ت��ي��ودور  جل��وزي��ف  كانت 
البولونية« اأوًل، املتَّ�شفة بالرتحال واحلداد . فقد ولَد »مواطنًا 
رو�شيًا« يف 3 دي�شمرب 1857 يف برديت�شيف ، يف بولونيا ، اجلزء 
اإىل  ينتمي  كورزينوو�شكي  اأبولو  واأب��وه  اأوكرانيا.  من  البولوين 
النبالء البولونيني ال�شغار »�شلزا�شتا« . وكان اأبولو مثقفًا وقد 
َترَجَم لكل من �شك�شبري وفيغني وهوغو، وكان ن�شيطًا يعمل من 
اأجل الق�شية الوطنية البولونية ، ويقاوم الرتوي�س الإجباري )اأي 
الرو�شية(  الهوية  َفر�س 
ل���وط���ن ���ش��ط��َب 
اآن����������ذاك 
م���ن 

ت�شاطر  كانت  بوبروو�شكا  اأولينا  واأم��ه  ال�شيا�شية.  اخلارطة 
واد حدادًا  زوجها التزامه وجت�شد املراأة البولونية، املرتدية ال�شَّ
على ال�شتقالل ال�شائع، على الرغم من احَلظر املفرو�س على 
واد. ومتَّ توقيف اأبولو ب�شبب اأن�شطته املناوَئة للرو�س،  لبا�س ال�شَّ
ومتَّ ترحيله مع زوجته اإىل فولوغدا، �شمال �شرق مو�شكو. وقد 
اأ�شيبت هذه الزوجة بال�شل ، َف�شمَح لها بالقرتاب من بولونيا ، 
وفاَرَقت احلياة يف 18 اأبريل 1865 . اأقام اأبولو يف مدينة لفوف 
، ثم يف كراكويف، حيث انطفاأت �شعلة حياته بَدوره يف 23 مايو 
ة : فقد راأى والده  َعَق كونراد الطفل بقوَّ ة َم�شهد �شَ وثمَّ  .  1869
ة  يحرق خمطوطاته قبل َموته بخم�شة ع�شر يومًا »وهي اآخر مرَّ
»َم�شهد  التاأثر من  » فكان �شديد  »راآه فيها« خارج �شريره )3( 
ا�شت�شالمه )4( » . كانت حياة كونراد وحياة بع�س �شخ�شياته 
منذ ذلك احلني َتتَّ�شف باإرادة عدم ال�شت�شالم وعدم الإخالل 
ب�شورة مثالية لديه ، اإنها »مثالية الأنا« التي كان ي�شت�شعر دومًا 
باأنه َمدين لها. اإن طفولة كونراد البولونية قد انطبعت اأي�شًا 
على قراءات واأحالم الرحالت. فقد اأتاحت له الهروب من 
اأجواء املر�س الطاحنة، والأمل واحلداد، التي كانت تغمره 
حتى قمة راأ�شه: »ل اأدري ماذا كان �شيحدث يل َلو مَل اأَكن 
جمنونًا  اأ�شبح  قد  اأنني  ر  واأت�شوَّ للقراءة...  َنهمًا  طفاًل 
بح�شب طفولتي«)5(. ويروي كونراد اأنه يف �شن التا�شعة 
»وهو ينظر اإىل خارطة اإفريقية يف ذلك الع�شر وي�شع 
اخَلفي  ال�شر  ميثله  ال��ذي  الفار  املجال  على  اإ�شبعه 
هناك  اإىل  »�شاأذهب   : نف�شه  يف  قال  ة«  للقارَّ
الأ�شباب،  لنق�س  ونظرًا   .«  )6( يومًا 
كانت هذه الفكرة بليغة التعبري. وتدل 
من  ال��ه��روب  يف  رغبته  ق��َدم  على 
���ش��ور ال��رع��ب وال���ش��ط��راب يف 
طفولته. لكن هذه احلاجة اإىل 
بحث  �شوى  تكن  مل  الَهَرب 
عن الَغرابة اأو املغامرات. 
نف�شه  يف  ��َع��ر  ���شَ ل��ق��د 
ب�������الزدواج�������ي�������ة ، 
»الرغبة  ازدواجية 
ا���ش��ت��خ��ال���س  يف 
ت���ن���ظ���ي���م م��ن 
ال���ف���و����ش���ى« 
ورغ����ب����ة يف 
ال��ت��ن��ظ��ي��م 
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املمار�شة  َع��رب  ان��ف��ت��اح،  اإي��ج��اد  اإىل  امل��ط��اف  ب��ه  انتهى  ال��ذي 
الكتابة،  ثم  البحرية  مهنة  على  البيتية،  واحلياة  الروتينية 
الة َفهل يف هذا َخرق  اإنها �شورة مثالية لكونراد املغامر والرحَّ

للماألوف.
 

ب ر �ش   الب
اه خاله  اأ�شبح كونراد يتيمًا ومل يكد يبلغ الثانية ع�شرة ، َفَتبنَّ
»تادوز بوبروو�شكي« فكان له »َبَدل الأب والأم« )7( وحاَوَل هذا 
ثم   ، ارًا  َبحَّ ي�شبح  اأن  عن  املراهق  هذا  َعزم  َثني  اأوًل  اخلال 
اإىل الإذعان . وكان يجب يف كل الأحوال على  انتهى به الأمر 
للتمل�س  يبتعد عن رو�شيا  اأن  ال�شيا�شيني  املقاومني  ابن ذينك 
تفر�شها عليه مواَطَنته  التي  الإجبارية  الع�شكرية  من اخلدمة 
اأ�شرة  �شاعدته  حيث   ، مر�شيليا  اإىل  خاله  ر�شله  َفاأَ الرو�شية. 
فر�شة  اإنها  التي حتمله.  املركب  فوجد   ، البولونية  الأقلية  من 
الأنتيل،  جزر  حتى   ، الغربي«  »املحيط  لجتياز  رحلة  اأول  يف 
ار« و«نوتيًا َحَدثًا« متطوعًا ل اأَجر له ، ثم بعد  بَو�شفه »طالب َبحَّ
فرتة وجيزة اأ�شبح »نوتيًا مبتدئًا«. وهذه الحتكاكات الأوىل مع 
احلياة على َم َمركب ما اأَراَحت الفتى جوزيف يف رغبته اأن 
يثبت لَذاته اأنَّ بو�شعه اأن ينتزع نف�شه من »العامَل الأر�شي الذي 
ارًا حقيقيًا. واأَثَبَتت له اأي�شًا اإ�شهامها  ل يجدي )8( » لي�شبح َبحَّ
يف اأن تعطي حلياة الفتى اليتيم التائهة، اإن مل يكن معنى، فقد 
اأَعطته على الأقل اإطارًا وركائز كان يفتقدها بق�شوة . ومَلَّا �شاَر 
بالغًا عاَد كونراد اإىل الرتباط املختلط من الحرتام واخَل�شية 
تكوين  عن  وبعيدًا  البحر.  يف  الرجال  بع�س  بني  يوحد  وال��ذي 
فكرة رومان�شية عن البحر ، لأن البحر ل يبايل بالرجال، فقد 
ار  ى هذا البحر َدور »امل�شري املجهول الذي ينظم حياة الَبحَّ اأدَّ
)9( » . اإنه امتحان حلقيقة الرجل ، اإنه حتكيم اإلهي ملن يريد 
معرفة َمن هو : »اإين اأعرفه قادرًا على خيانة احلما�شة املفرطة 
لدى ال�شباب ، وكان يفعل ذلك ب�شرا�شة وعناد، دون اإقامة َوزن 
درجات  اأَرَف��ع  اأو  ة  اخل�شَّ درجات  اأدنى  ويخون  ر،  لل�شَّ اأو  للخري 
النبل البطويل. وفكرتي عن �شهامته العظيمة عاَي�شتها بنف�شي. 
الرجال  األعوبة  اأ�شبح  الذي  البحر   ، البحر احلق  ل  اأتاأمَّ وكنت 
َمتها، والذي يفني ال�شفن املتينة  اإىل درجة َفَطَرت قلوبهم وحطَّ
اإىل اأن يق�شي عليها. فال �شيء ميكنه حتريك احَل�شرة التي ل 
تقاوم يف نف�شه ... وحب البحر �شيء َعَبث )10( ». كان كونراد 
يرى يف البحر قبل كل �شيء هذا الو�شط املعادي الذي ي�شهر 
يدركون  يجعلهم  الذي  الأم��ر   ، �شفنهم  اإىل  بربطهم  الرجال 
َظر عن  َه�شا�شتهم وقيمة النظام والطاعة، ويدركون بَغ�س النَّ

ذلك ، �شرورة الثقة باأنف�شهم من اأجل اأن يظلوا اأحياء 
ارًا ممَتهنًا، وجَمال عمله يف  . لكن قبل اأن ي�شبح َبحَّ
البحرية التجارية الربيطانية . كان يعي�س حياة رتيبة 

مملَّة وكان عليه النت�شاب اإىل مدر�شة البحر. 

يا ت�شاوؤ  ا
كان املهاجر البولوين ال�شاب يختال َفرحًا ، ويعي�س 
على نفقة اخلال تادوز، من الأر�شتقراطيني الكاثوليك 
اأمَل يكن �شابًا ينتمي اإىل ال�شالزا�شكيك والفرتة التي 
ان الرحتال تظل »َخط ظل«  جعلت من اليتيم رجاًل اإبَّ
َط يف تهريب  غري معروف جيدًا. ويف العام 1877 ، َتورَّ
اأ�شلحة مل�شلحة الكارلي�شت )وهم امللكيون الإ�شبان(. 
وبعد زمن طويل َروى الكاتب )وب�شكل ق�ش�شي( تلك 
التجربة يف اأحلى ف�شول كتابه »مراآة البحر« واملعنون 
وكل  الذهبي«.  هم  »ال�شَّ موؤلَّفه  ثم يف   ، »ترميولينو«  ب� 
ن  املتخ�ش�شني باأدب كونراد متَّفقون على اأنه مل يتمكَّ
عي اأنه يروي جتاربه.  من ناحية الأدب عندما كان َيدَّ
ال�شاب  يكن  مل  اأن��ه  م��ن  متاأكد  الأح���وال  ك��ل  يف  فهو 
اأن يكونه.  املتهور، الرجويل املقدام الذي كان يرغب 
خاله  اأم���وال  َد  َب���دَّ قد  فهو   ، تنوعًا  اأك��رث   ، واحلقيقة 
وعندما  جمازفة.  عمليات  ويف  اللهو  يف  بوبروو�شكي 
اأدرَك اأنه على َو�شك اأن يف�شد حظوظه يف احلياة لَكونه 
ميكنه  ل  املال  من  مبلغًا  اأ�شدقائه  اأحد  من  ا�شتداَن 
باإطالق  ًا حلياته  َحدَّ ي�شع  اأن  حاَوَل جوزيف  �َشداده، 
ر�شا�شة يف �شدره. اإنه احل�شي�س الذي َو�شَل اإليه يف 
مراهقته التي داَمت حتى بلَغ التا�شعة والع�شرين من 
قانوين خاَطَر  وب�شكل غري  تاأ�شرية،  دون  ومن  عمره. 
ر يف العام 1878 اأن مي�شي بحثًا عن عمل  جوزيف وقرَّ
اء  وَج��رَّ الأوىل.  البحريَة  القوة  خدمة  يف  اإنكلرتا،  يف 
حما�شته واندفاعه وتغيري جمرى حياته وتناق�شاته ، 
األَّ يكون يف م�شتوى  نب ب�شبب َخوفه من  و�شعوره بالذَّ
طموحاته والثقة التي اأَوله اإيَّاها خاله، برَز كونراد يف 
اأ�شرته. وهذا ما يدفعنا اإىل اإدراك قوله: »احلياة التي 

ع�شتها َعرب العامَل الوا�شع موجودة يف كتبي«.
اأمرًا �شاقًا . فمن التزام  كان َتعلم مهنة البحرية 
اإىل اآخر ، وهو يثابر بجد على َتعلم الإنكليزية. واأ�شبح 
الثالثة  �شن  يف  اأوًل  م��الزم��ًا  كورزينوو�شكي  جوزيف 
�شهادة  على  َح�شَل  الثالثني  �شن  يف  ثم  والع�شرين، 
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قبطان، اإ�شافة اإىل ح�شوله على اجلن�شية الربيطانية. 

1880 وما بعدها تراكمت لديه اخلربات  وخالل �شنة 

ت عمله. والتجارب واللقاءات التي َغذَّ

ونريان الفحم احلجري على َمركبه القدمي »جيديه 

»فل�شطني«  احلقيقة  يف  ى  ي�شمَّ كان  الذي  جوني�س«  دو 

ي��ودع  وهو  الأخ��رية  َنزعه  اأي��ام  كونراد  �َشهَد  وال��ذي   ،

و�شورة  »نر�شي�س«،  الزجني  د�شي�شة  و�شورة  احلياة، 

اجلاأ�س  ال��راب��ط  وه��ري  م��اك  القبطان  ل��دى  »تيفون« 

املجنون  والنموذج  العا�شفة،  اأثناء  يف  الَفهم  والبط 

ل� اآملاير، كلهم جاوؤوا من تلك الفرتة ، وَنَقَلت �شورهم 

اإلينا َعبقرية كونراد. واأخريًا، اكت�شف ال�شرق الأق�شى 

والأرخبيل املاليزي، الذي ا�شتخدمه الكاتب اأكرث من 

اأي مكان اآخر، اإطارًا خليالته. ومع ذلك ، فاإنه مل َيقد 

�شوى �شفينة واحدة »اأوتاغو« ذلك اأن لهجته البولونية 

مل  رمب��ا  ال�شعيفة  الربيطانية  وفيزيولوجيته  القوية 

و«َخط  قيادات.  ت�شليمه  على  ال�شفينة  اأ�شحاب  حَتثَّا 

وفيه  قيادة«  »اأول  كان  اأوًل  املزمع  العنوان  وهو  الظل« 

الروح  بعيون  م�شتقبلية  »روؤية  التجربة  تلك  تعبري عن 

نة بتلك العاطفة التي ل ميكن َكبَتها وَمنَعها من اأن  وملوَّ

باأنه ل مكان يف حياته للخزي  ترَبهن لأحداث حياته 

والعار«. وكانت هذه القيادة الأوىل، هي يف احلقيقة، 

رواية  راوي  اأنه  عن  يعرب  والذي  لكونراد،  اإجناز  اأول 

كان  ال��زورق  هذا   ... �شفينتي »�شفينة  الظل«:  »خط 

م�شوؤولية  مو�شوع  وهو  اإمَرتي...،  وحتت  وبَحوَزتي  يل 

َقلبًاَ  ارًا  َبحَّ َكوين  مدى  واكت�شفت  وَتفان...  واإخال�س 

َفاأَنا رجل مهتم  القول قالبًا�  بو�شعي  واإذا كان  وقالبًا، 

الذي  الوحيد  العامَل  البحر،  والبحر،  بال�شفن  َح�شرًا 

ك الرجولة لَطبع املرء  يح�َشب ح�شابه وال�شفن هي حَمَ

و�شجاعته واإخال�شه وللحب )11( » . هذه ال�شاعرية 

قد تفاجَئنا عندما َنعرف، بعد ت�شديد َدينه، اأن كونراد 

التي  اكت�شاف موهبته احلقيقية، وظيفته  َدد  ب�شَ كان 

بعد   ، ال�شابقتان  احَلَياتان  تغذيها  ثالثة  حياة  �َشَتهَبه 

يف  حياته  وبعد  بولوين،  كمهاجر   ، ال��رَب  على  احلياة 

البحر، كمغامر كثري الأ�شفار. 
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Editorial
Still in Year of Zayed

This year is considered an icon for appreciation, 
loyalty and gratitude to the builder of the United 
Arab Emirates, the Late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan.

A lot has been written about the leader Zayed, 
yet despite of such amazing fact neither one nor 
many years will be enough to list his achievements, 
wisdom, genius; whether talking about leadership, 
fairness, faith, unity, brotherly, humanity and much 
more in supporting excellent and loyal people, or 
supporting the woman and providing her the chance 
to play the real vital role in life by working and 
partnering with the man. It is undoubtedly that the 
President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan is the best successor to the best prede-
cessor, which is always a reason for the continuous 
pride and glory for that beloved homeland people.

Here we must focus that Zayed will for ever and 
ever remain a role model for Emirates sons, he is 
the light of this homeland among all time, and we 
must reaffirm that President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan will alway remain the 
leader that lead the United Arab Emirates to more 
achievements and prosperity.

Chapeaux with a tribute of all respect, gratitude 
and appreciation to the President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and to Their 
Highnesses The Supreme Council Members and 
Rulers of the Emirates and their Crown Princes and 
to the sincere and loyal UAE people.

Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi
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RAK Ruler attends SSPGE award ceremony

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
has attended the ceremony for the 
presentation of the 12th Government 
Excellence Awards at the theatre at 
Ministry of Culture & Knowledge 
Development - Ras Al Khaimah.

The Awards ceremony which was 
organized by the Sheikh Saqr Pro-
gram for Government Excellence 
(SSPGE), was attended by Sheikhs, 
senior officials and heads of local de-
partments.

Dr. Mohammed Abdul Latif Khal-
ifa, Director-General of the SSPGE, 
said the ceremony coincides with 
the 12th anniversary of the Govern-
ment Excellence Awards, which was 
launched by the far-sighted vision of 
the late Sheikh Saqr bin Mohammed 
Al Qasimi, based upon the directives 
of Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi.

He noted that the award, since its 
establishment, has achieved a number 
of milestones through contributing 
to enhance development of govern-
ment work in all fields, as well as the 
spread of a culture of innovation and 
creativity in government services.

He also confirmed that these ac-

complishments were attained due to 
the unlimited support of H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, and the di-
rectives of H.H. Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and Chair-
man of the Executive Council, and the 
efforts of all local government depart-
ments.

First Place Awards:
• Happiness Diploma: Shaimaa Mo-

hammed Al Tunaiji, Maryam Ghanem 
Al Taweel, Alyaa Ahmed Al Blooshi, 
Hessa Ahmed Al Ghais, Sara Moham-
med Al Zaabi and Nahid Abdullah Al 
Shehhi.

• Excellent Volunteering Work: 
Public Prosecution Department and 
Human Resources Department.

• Excellent Initiative: Human Re-
sources Department and Economic 
Development Department.

• Community Projects: Protocol 
Department.

• Promising Government Initiative: 
Municipality Department – Second 
Place.

• Media Partnership: RAK Radio 
and WAM and Abu Dhabi TV.

• Year of Giving Excellent Volun-
teering: Public Prosecution Depart-
ment.

A total of 33 employees were also 
honored as winners in the Excellence 
Award, including from RAK Munici-
pality: Mr. Mohammed Ahmed She-
hab Al Roznama, Acting Manager of 
Studies and Master Planning Section, 
Ms. Hanan Ahmed Salem Al Ghenah 
Al Ghafri, Customer Happiness Spe-
cialist, Mr. Mohammed Altaf Moham-
med Selim, Chief Food Inspection 
Specialist, Eng. Ehab Nasr ElDeen 
Ahmed Mohammed, Engineer, and 
Ms. Aesha Ali Ahmed Al Khanboolie 
Al Shehhi, Customer Happiness Ex-
ecutive, while other prize places, cat-
egories and employees were also hon-
ored during the ceremony.

Sheikh Mohammed bin Kayed Al 
Qasimi, Chairman of DED, Sheikh 
Saqr bin Mohammed bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Chairman of RAK 
Club, His Excellency Dr. Ahmad bin 
Abdullah Humaid Belhoul Al Falasi, 
Minister of State for Higher Educa-
tion and Advanced Skills, along with 
various dignitaries, senior officials 
and government personnel also at-
tended the ceremony.
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah has opened the 
14th Arabian Hotel Invest-
ment Conference, hosted 
by Ras Al Khaimah.

H.H. Sheikh Saud deliv-
ered the keynote opening 
speech of the three-day 
event, held in partnership 
with Ras Al Khaimah Tour-
ism Development Author-
ity (RAKTDA).

“In a relatively short 
period of time, Ras Al Khaimah has 
changed dramatically, from a quiet, 
agricultural town, where a formal edu-
cation was hard to come by, to a thriv-
ing city with a diverse economy and 
great educational institutions,” H.H. 
Sheikh Saud said.

“Our Emirate, our people, our econ-
omy and our industries have been on 
quite an incredible journey. Thanks to 
them, the volume of foreign invest-
ment in Ras Al Khaimah since 2000 

has exceeded 15 billion dirhams, and 
there are more than 150 large indus-
trial companies operating here.”

The conference provides unique 
insights into modern leadership, for-
ward-thinking investment and new 
operating models via a stellar line-up 
of speakers confirmed for the annual 
gathering for the Middle East hospi-
tality investment community.

Attending the opening were H.H. 
Sheikh Ahmed bin Saeed Al Mak-
toum, Chairman of Dubai Civil Avia-

tion Authority and Chief Executive 
of Emirates Group; Sheikh Ahmed 
bin Saqr Al Qasimi, Chairman of the 
Ras Al Khaimah Customs and Ports 
Department and Board Chairman 
of Ras Al Khaimah Economic Zone 
(RAKEZ); and Sheikh Ahmed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Chairman of 
Ras Al Khaimah Petroleum Authority, 
along with the Emirate’s top officials 
and executives and a large number of 
leading businessmen and investors.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 

Khaimah has attended the gradu-
ation ceremony of 112 students of 
Grade 12 from Ras Al Khaimah 

Academy for the academic year 
2017 / 2018.

Speaking at the ceremony, H.H. 

Saud bin Saqr opens 14th Arabian Hotel Investment Conference

RAK Ruler attends convocation ceremony
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His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has 
reaffirmed that 
importance of 
sporting clubs 
in cultural and 
social aspects, 
s u p p o r t i n g 
them to deepen 
loyal spirit of 
youth along 
with their sport 
qualifications to reach top 
boards.

This speech came during 
the celebration of Al Ja-
zeera Al Hamra Sporting 
Club Golden Jubilee cel-
ebrations with the motto 
“Fifty Years of Giving”,

RAK Ruler offered 
congratulations to the Al 
Hamra Club officials, reaf-
firming that hard work is 
the only way of getting top 
rewards.

H.H. Sheikh Saud also inaugurat-
ed the new Saud bin Saqr Al Qasimi 

Stadium, and put the first brick for 
the new commercial project of 44 
shops and other establishments to 

support investment.
Sheikhs, official and dignitaries 

also attended the event.

RAK Ruler attends Al Hamra Club Golden Jubilee celebrations

stressed that education is a piv-
otal pillar of the UAE develop-
ment march in line with the vision 
of President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice Presi-
dent, Prime Minister and Ruler of 
Dubai, and His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces.

RAK Ruler also pointed out that 

through education our leadership 
wants to hone the skills of our 
young people to keep apace with 
the latest worldwide developments, 
particularly in technological ad-
vancements.

H.H. Sheikh Saud also congratu-
lated the graduates and thanked 
the faculty members for their great 
efforts in educating young gen-
erations to be capable of facing the 
challenges of globalization.

The management of the academy 
thanked H.H. the Ruler of Ras Al 

Khaimah for his unrelenting sup-
port to the education process and his 
keenness on enhancing the academy 
curricular to be on bar with the lat-
est international standards.

H.H. Sheikh Saud presented cer-
tificate to the graduates with their 
parents, faculty members and ad-
ministrative staff in attendance.

The event was attended by Sheikh 
Saqr bin Mohammed bin Saqr Al 
Qasimi, President of Ras Al Khaim-
ah Sports Club and a number of dig-
nitaries and officials.
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His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah has 
received Fer-
nando Ramon 
De Martinez, 
A m b a s s a d o r 
of Argentina 
to the United 
Arab Emirates.

During the 
meeting, the 
two sides re-
viewed means 
to enhance cooperation between the 

two friendly nations, across various 
sectors.

A number of Sheikhs and officials 
attended the meeting.

RAK Ruler receives Argentinian Ambassador

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has 
received, at his palace 
in Saqr bin Mohammed 
City, Dimitri Kumsish-
vili, First Deputy Prime 
Minister and Minister 
of Finance of Georgia, 
along with his delega-
tion.

During the meet-
ing, H.H. Sheikh Saud 
welcomed Kumsishvili 
and his delegation and 
praised the ongoing 
bilateral ties between 
the United Arab Emir-
ates and Georgia, while discussing 
the opportunities for business, in-
vestment and tourism between their 
countries, as well as ways of pro-
moting their ongoing cooperation to 

achieve their interests.
Kumsishvili praised the UAE 

comprehensive urban development 
and added that it has become a key 
destination for various international 
companies seeking investment op-

portunities, as well as to benefit from 
its assistance and incentives for in-
vestors.

H.H. Sheikh Saud also hosted a 
luncheon in honor of Kumsishvili 
and his delegation.

RAK Ruler receives First Deputy Prime Minister of Georgia
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has issued 
an Emiri Decree appointing the Chairman of the Ras Al 
Khaimah Petroleum Authority.

Emiri Decree No. 04 of 2018 details the appointment of 
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr Al Qasimi as the Authority 
Chairman, and that the Executive Director of the Authority 
shall be appointed by the Chairman.

This Decree shall come into effect from the date of its issu-
ance and shall be published in the Official Gazette.

H.H. Saud Al Qasimi appoints Ahmed bin Saud
Chairman of Ras Al Khaimah
Petroleum Authority

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
has praised the success of the Gen-
eral Command of Ras Al Khaimah 
Police in winning three awards, at the 
4th Minister of Interior’s Excellence 
Awards.

The awards included the “Best 
Organization in the Security Field” 
in the “Institutional Excellence Cat-
egories” on the level of the national 
police commands, as well as two 
awards in the “Occupational Excel-
lence Categories,” which are the 
“Best Non-Commissioned Offic-
ers in the Field Award,” received by 
Chief Warrant Officer Mohammed Al 
Khashabi, and the “Best Unknown 
Soldier Award,” received by Dr. Ali 
Al Kobani.

H.H. Sheikh Saud praised the win-
ners while receiving, at his palace 
in Saqr bin Mohammed City, Major 
General Ali bin Alwan Al Nuaimi, 

Commander-in-Chief of the Ras Al 
Khaimah Police, who was accompa-
nied by Brigadier Abdullah Khamis 
Al Hadidi, Deputy Commander-in-
Chief, along with general managers, 
senior officers and the winners.

RAK Ruler congratulated the Gen-
eral Command of Ras Al Khaimah 
Police, represented by its Command-
er-in-Chief, officers, individuals and 
other members, for their accomplish-
ments, which reflect their efforts to 
improve their work and services. 
Winning the awards is a crowning 
of their accomplishments during the 
previous year, which were achieved 
through cooperation and team spirit, 
H.H. added.

The Ruler of Ras Al Khaimah 
highlighted the desire to support 
the General Command of Ras Al 
Khaimah Police, to continue improv-
ing its performance, while express-
ing H.H. confidence in the abilities 
of its staff to achieve its goals. H.H. 

Sheikh Saud also instructed the Ras 
Al Khaimah Police to continue im-
proving its work and training, to offer 
services that will satisfy the needs of 
its customers and strategic partners.

Major General Al Nuaimi stressed 
that their accomplishments are due 
to the Almighty ALLAH, as well as 
the directives and support of H.H. 
Sheikh Saud, who aims to apply 
standards of quality and excellence 
in their performance, while making 
them a priority among the Emirate’s 
overall strategic goals.

He dedicated the success, awards 
and excellence of the Ras Al Khaim-
ah Police to H.H. Sheikh Saud, while 
highlighting their desire to achieve 
further excellence, successes and 
awards, which comply with the ad-
vancement, prosperity and stability 
witnessed by the United Arab Emir-
ates and Ras Al Khaimah.

Saud bin Saqr receives RAK Police Commander-in-Chief, winners 
of Minister of Interior’s Excellence Award
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Under the patron-
age of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, Sheikh 
Ahmed bin Saqr Al 
Qasimi, Chairman 
of Ras Al Khaimah 
Petroleum Authority 
has inaugurated the 
10th Ras Al Khaimah 
Knowledge, Training 
and Job Fair 2018. 
Ras Al Khaimah 
Municiaplity Depart-
ment has participated 
in the three-day Job Fair. 
which took place at the Ras 
Al Khaimah Exhibition 
Centre (RAK EXPO) to 
achieve efficient talent ac-
quisition for the vacancies 
of the Municipality Depart-
ment.

“The fair is held in the framework 
of supporting the Emiratization ini-
tiatives, which aims to provide vari-

ous job offers for the Emiratis,” said 
Abdul Nasser Al Thahab, General 
Manager of Rouya.

Mohammed Abdulnasser Al Tha-

hab announced that a total of 
23 entities had booths on daily 
basis, from 9am to 1pm and 
from 5pm to 8pm, offering a 
total of 550 vacancies.

The 3-day fair was held for 
the 10th year at Ras Al Khaim-
ah Exhibition Center, with par-

ticipation from 30 governmental, 
local and private institutions, and 
was organized by Rouya for Con-
ferences and Exhibitions.

Ras Al Khaimah Knowledge, Training and Job Fair 2018
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In the framework of strengthening strategic cooperation 
with government sector and activating partnerships and par-
ticipating in setting and acting in technical, technological, 
legal and work processing branches aiming for meeting the 
wise leadership vision; Ras Al Khaimah Municipality De-
partment has signed the Service Level Agreement (SLA) with 
Abu Dhabi Quality and Conformity Council.

H.E. Dr. Hilal Humaid Al Kaabi, Council General Secretary, 
and H.E. Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi, Director-
General of Ras Al Khaimah Municiaplity Departemnet, have 
singed the SLA, in presence of delegates from both entities.

The SLA aims for ensuring authority safety that relates to 
quality and conformity.

RAK Municipality signs SLA with Abu Dhabi Quality Council

Mr. Ahmed 
A b d u l h a d i 
Al Ahmed, 
Director of 
Support Ser-
vices Adminis-
tration - Ras Al 
Khaimah Mu-
nicipality De-
partment, has 
received Colo-
nel Ahmed Ju-
maa Al Tunaiji, 
Head of Com-
munity Policing 
Department in 
Ras Al Khaim-
ah Police.

The meeting 
was attended by 
other RAK Po-
lice members: 
Captain Rashid 
Saeed Balhwon, 
Community Patrols Team Leader, 
Captain Jassim Ahmed Balrogha, 

Partnerships Team Leader, and oth-
er members from RAK Municia-
plity: Eng. Rashid Abdulaziz Hilal, 

Acting Manager of Inspection Sec-
tion, Ms. Khulood Rashid Mattar Al 
Mazrooei, Media Specialist from 

Abandoned buildings phenomenon
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In the framework of enhancing 
planning efficiency and leverag-
ing the entire working capacity and 
personnel skills and keeping pace of 
excellence in Public Health, Ras Al 
Khaimah Municipality Department 
- Public Health Admin-
istration has arranged 
a coordinative meeting 
with Customs Depart-
ment.

Ms. Shaimaa Al Tu-
naiji, Director of Public 
Health Administration, 
Zakreya Al Kemaili, 
Manager of Food Con-
trol Section, Majid 
Ibrahim Al Desouqi, 
Manager of Vet Control 
and Services Section, 
and Vets Maamoun 
Ramadan and Moham-
med Fawzy, along with 

Mr. Marwan Mohammed Dorbini, 
Director of Customs Affair Admin-
istration, and Mohammed Karam, 
Director of Customs Center Admin-
istration in RAK Customs; attended 
the meeting.

The meeting discussed various 
points, including the presence of a 
vet at the airport to ensure facilitat-
ing work of RAK Customs along 
with electronic linking and import-
ing pets for companies.

RAK Municipality meets Customs to discuss working obstacles

Corporate Communications Office.
They discussed the abandoned 

buildings phenomenon, focusing on 
Al Rams and Al Mamoura regions, 
and the obstacles both entities are 

facing to take action towards these 
buildings.

They agreed on a working coop-
erative framework to react to this 
phenomenon.

At the end of the meeting, both 
sides exchanged appreciation for 
the cooperative work to ensure a 
prosperous living in the Emirate of 
Ras Al Khaimah.

Issue No. 492 - May 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

9

News

m u n r a k a e



Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment, in cooptation 
with Inmaa Training 
and Development 
center, has organized 
“High Performance 
Innovative Working 
Teams” program.

The two-day train-
ing program was pre-
sented by Mr. Khaled 
Al Marzouqi and 
took place in Shake-
speare cafe Al Naeem 
Mall, and Emirates 
Association for So-
cial Development.

The lecturer tacked 
various topics, including the team-

work concept, success and failure 
factors, utilizing team skills and 
equal opportunities.

At the end of the program, Cer-
tificates of Participation were pre-
sented to the trainees.

In the frame-
work of the con-
tinuous develop-
ment of Ras Al 
Khaimah Munic-
ipality Depart-
ment - Public 
Health Admin-
istration - Food 
Control Section 
to increase so-
cial awareness 
of food safety, 
and under the 
supervision of 
Ms. Shaimaa Al 
Tunaiji, Director 
of Public Health 
Administration, Mr. Zakreya Al 
Kemaili, Manager of Food Control 
Section, in cooperation with Emir-
ates Transport has launched the first 
training course in a wide awareness 

campaign.
The two-day training course was 

presented by Eng. Mohammed Al 
Zain, Food Safety Specialist, and 
held for schools and kindergartens 
canteens supervisors, with a total 

of 75 participants to develop RAK 
schools canteens.

At the end of the course the a dis-
cussion session took place, which 
after the participants were present-
ed an exercise.

RAK Municipality holds High Performance Teams program

RAK Municipality Public Health Administration holds lecture 
for schools and kindergartens canteens supervisors
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My little book to Yemen kids

In cooperation with the Ministry of Community Development and UAE Red 
Crescent, “My Little Book for Happy Yemen Kids” initiative was launched.

The coincided with the Year of Zayed that is marked in United Arab Emirates 
to emboss his wise leadership and acts of strengthening brotherhood relation-
ships.

Such noble initiatives embody the legacy of humanitarian aids as always 
wanted by the Late Sheikh Zayed to make the United Arab Emirates a noble 
and charity-loving nation, as well as keeping the kids culture.

In the framework of implementing 
wider happiness levels, Ras Al Khaimah 
Municipality Department - Corporate 
Communications Office has organized 
“Help Yourself Initiative”, which is de-
signed for the office boys.

The one-day event took place at Saqr 
Public Park, where all office boys were 
invited to enjoy an entertaining trip away 
from the daily working routine.

RAK Municipality always strives to 
offer a positive and encouraging work-
place, in line with the wise leadership 
initiatives to leverage the prosperity of 
our beloved homeland.

RAK Municipality Corporate Communications Office 
organizes “Help Yourself” initiative

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department - Happiness 
Team has held the World Read-
ing Day event, inline with the 
National Reading Month.

The event took place at the 
Municipality Department 
HQs, where a small book fair 
was arranged in cooperation 
with House of Books book-
store.

Gifts were presented to the 
first 10 participants to encour-
age participation and offering 
happiness for the entire work-
place.

RAK Municipality Happiness Team holds Reading initiative
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