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اوؤ ال
جميعنا نعرف اأهمية التفاوؤل يف حياة الإن�صان ملا له من �صمات اإيجابية ، فالتفاوؤل ي�صيع ال�صعادة 

والت�ازن  بالعتدال  وغنية  باخلري  مفعمة  م�صتقرة  حياته  ويجعل  الإن�صان  ت�صرفات  على  وي�ؤثر 

والقرارات الإيجابية ال�صائبة والدع�ة اإىل التفاوؤل يف اأم�ر احلياة كلها دع�ة لها اأهميتها لرتباط 

التفاوؤل باخلري والعمل ال�صالح والإجناز املتميز والدقة وال�عي يف الت�صرفات وغري ذلك الكثري 

الكثري .

يف العمل ال�ظيفي ميثل التفاوؤل بعدًا م�ؤثرًا يف النجاح ، وكذلك يف العلم والتعلم ويف الإجناز، 

ويلت�صق  بامل�صتقبل  يرتبط  والتفاوؤل   ، واملتن�عة  املتعددة  ، ويف اخلط�ات احلياتية  امل�صاريع  ويف  

مب�قف الإن�صان من كل مايدور ح�له من اأم�ر مادية واأم�ر معن�ية .

ولهذا دعانا ديننا احلنيف لأن يالزمنا التفاوؤل وقت ال�صدة واأن يك�ن دافعًا لنا من اأجل ال�صم�د 

وال�صرب والتحمل ، ومن اأجل حتقيق طم�حاتنا واأمنياتنا .

واملهم يف الأمر األ يك�ن هذا التفاوؤل جمانيًا اأو م�صطحًا لأن التفاوؤل يرتبط بالعزمية والهمة 

ولأن التفاوؤل مرحلة مهمة من مراحل الإجناز وال��ص�ل اإىل الهدف املن�ص�د .

كان ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يحب الفاأل وباملقابل كان �صل�ات اهلل عليه يكره الّطرية 

فعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال كان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يعجبه الفاأل احل�صن ، ويكره 

الطرية )اأخرجة اأب�دادود – 3917 -(

فالتفاوؤل ي�صيع يف النف�س ال�صعادة ويريح الإن�صان ويبعد القلق عنه ومن ال�صروري اأن ناأخذ بعني 

العتبار اأهمية التفاوؤل يف حياتنا .

ر د ب �ش ن 

الفتتاحية
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حممد بن زايد ي�شتقبل حاكم راأ�س اخليمة 
والرئي�س ال�شي�شاين ونائب رئي�س الوزراء اليمني

حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �شالة عيد الفطر املبارك
بن  �صع�د  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اأدى 
�صقر القا�صمي ع�ص� املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة و�صم� ال�صيخ حممد بن �صع�د 
بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
العيد  مب�صلى  املبارك  الفطر  عيد  �صالة 

الكبري يف خزام براأ�س اخليمة.
 .. �صم�هما  جانب  اإىل  ال�صالة  واأدى 
وال�صيخ  القا�صمي  �صقر  بن  عمر  ال�صيخ 
دائ��رة  رئي�س  القا�صمي  �صقر  ب��ن  اأح��م��د 

اجلمارك رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مناطق 
راأ�س اخليمة القت�صادية ”راكز“ وال�صيخ 
اأحمد بن �صع�د بن �صقر القا�صمي رئي�س 
خالد  وال�صيخ  للبرتول  اخليمة  راأ�س  هيئة 
بن �صع�د بن �صقر القا�صمي رئي�س جمل�س 
اإدارة �صركة جزيرة املرجان وال�صيخ �صقر 
واملهند�س  القا�صمي  �صقر  بن  �صع�د  بن 
ال�صيخ �صامل بن �صلطان بن �صقر القا�صمي 
وال�صيخ  امل���دين  ال��ط��ريان  دائ����رة  رئ��ي�����س 

عمر  وال�صيخ  القا�صمي  عبداهلل  بن  حميد 
بن  �صقر  وال�صيخ  القا�صمي  عبداهلل  بن 
جمل�س  رئي�س  القا�صمي  حميد  بن  خالد 
اإدارة م�ؤ�ص�صة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي 
وعل�مه وال�صيخ جمال بن �صقر بن �صلطان 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  القا�صمي 
وال�صيخ  اخليمة  راأ���س  يف  الهجن  ل�صباق 
�صقر بن حممد بن �صقر القا�صمي الرئي�س 
الريا�صي  اخليمة  راأ����س  ل��ن��ادي  الع��ل��ى 

حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ا�صتقبل 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 
بق�صر  امل�صلحة  للق�ات  الأع��ل��ى  القائد 
بن  �صع�د  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  البطني 
�صقر القا�صمي ع�ص� املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة .. يرافقه �صم� ال�صيخ حممد 
عهد  ويل  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صع�د  ب��ن 

راأ�س اÿيمة.
رم�صان  فخامة  �صم�ه  ا�صتقبل  كما 
ال�صي�صان  ج��م��ه���ري��ة  رئ��ي�����س  ق���ادي���روف 

ومعايل اأحمد املي�صري نائب رئي�س ال�زراء 
وزير الداخلية اليمني.

وتبادل اجلميع التهاين مبنا�صبة �صهر 
وجل  ع��ز  اهلل  ..داع���ني  امل��ب��ارك  رم�صان 
واليمن  ب��اخل��ري  اجلميع  على  يعيده  اأن 

والربكات والأمن وال�صتقرار.
الأحاديث  تبادل  اللقاء  خالل   وجرى 
ذات  الق�صايا  اأه��م  وا�صتعرا�س  ال���دي��ة 

الهتمام امل�صرتك.
بن  عي�صى  ال�صيخ  �صم�  اللقاء  ح�صر 

زايد اآل نهيان و�صم� ال�صيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�ص�صة زايد 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  بن 
ال�صيخ �صيف بن  والإن�صانية والفريق �صم� 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
وزير الداخلية و�صم� ال�صيخ ذياب بن زايد 
اآل  زايد  بن  خالد  ال�صيخ  و�صم�  نهيان  اآل 
زايد  م�ؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان 
العليا للرعاية الإن�صانية وذوي الحتياجات 

اخلا�صة.
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الثقايف وال�صيخ �صلطان بن جمال بن �صقر 
امل�اطنني  ���ص���ؤون  اإدارة  مدير  القا�صمي 
من  عدد  جانب  اإىل  الأم��ريي  الدي�ان  يف 
وكبار  ال��ب��الد  ووج��ه��اء  واأع��ي��ان  ال�صي�خ 
امل�اطنني  وال�صخ�صيات وجم�ع  امل�ص�ؤولني 

واأبناء اجلاليات العربية والإ�صالمية.
عبداهلل  حممد  ال�صيخ  ف�صيلة  وتناول 
�صبيعان اإمام وخطيب م�صجد ال�صيخ را�صد 
بن �صعيد مبنطقة الرم�س يف خطبة العيد 
املعاين اجلميلة التي يحملها �صهر رم�صان 

امل���ب���ارك واأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ي���م يف زي���ارة 
الأق��ارب والأرح���ام ؛ ملا يف ذلك من ت�اد 
وتراحم وخلق املحبة والحرتام بني النا�س 

وح�صن املعاملة.
اإىل  بالدعاء  اخلطبة  ختام  يف  وت�جه 
امل�ىل عز وجل اأن مين على �صاحب ال�صم� 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
ال�صحة  مب���ف���ر  اهلل“  ”حفظه  ال��دول��ة 
ال�صم�  اأ�صحاب  اإخ���ان��ه  وعلى  والعافية 
لالحتاد  الأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صي�خ 

حاكم الإمارات و�صم� اأولياء العه�د و�صعب 
والإ�صالمية  العربية  والأم��ت��ني  الإم���ارات 
باخلري واليمن والربكات مرتحمًا على روح 
امل�ؤ�ص�س املغف�ر له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان وال�صي�خ امل�ؤ�ص�صني رحمهم اهلل.

ال�����ص��الة  اأداء  م���ن  الن��ت��ه��اء  وب��ع��د 
واخلطبة تبادل �صاحب ال�صم� حاكم راأ�س 
بالعيد  التهاين  عهده  ويل  و�صم�  اخليمة 
ال�صعيد مع ال�صي�خ وكبار امل�ص�ؤولني وجم�ع 

امل�صلني.



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 7 - 494 :Oó©dG

6

ا%خبار

m u n r a k a e

�شعود بن �شقر ي�شتقبل املهنئني بعيد الفطر املبارك

�صع�د  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ا�صتقبل 
الأعلى  املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  �صقر  بن 
ال�صيخ  �صم�  بح�ص�ر  اخليمة  راأ���س  حاكم 
القا�صمي  ���ص��ق��ر  ب��ن  ���ص��ع���د  ب��ن  حم��م��د 
خ��زام  ق�صر  يف  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل 
وكبار  ال�صي�خ  ال�صم�  اأ�صحاب  من  ع��ددًا 

امل�ص�ؤولني وال�صخ�صيات الذين تبادل�ا مع 
عيد  مبنا�صبة  والتربيكات  التهاين  �صم�ه 

الفطر ال�صعيد.
عز  اهلل  اإىل  بالدعاء  اجلميع  وتقدم 
على  املباركة  املنا�صبة  هذه  يعيد  اأن  وجل 
اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 

نهيان رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“ مب�ف�ر 
الإم��ارات  �صعب  وعلى  والعافية  ال�صحة 
باليمن  والإ���ص��الم��ي��ة  العربية  والأم��ت��ني 

واخلري والربكات.
�صقر  بن  عمر  ال�صيخ  املقابلة  ح�صر 
ب���ن �صقر  ال��ق��ا���ص��م��ي وال�����ص��ي��خ ف��ي�����ص��ل 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قنا�شل الدول العربية والإ�شالمية والأجنبية

ا���ص��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب 
بن  �صع�د  ال�صيخ  ال�صم� 
ع�ص�  القا�صمي  �صقر 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
بح�ص�ر  اخليمة  راأ����س 
بن  حممد  ال�صيخ  �صم� 
�صع�د بن �صقر القا�صمي 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل 
�صع�د  بن  خالد  وال�صيخ 
ب���ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���ص��م��ي 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
املرجان  جزيرة  �صركة 
مب��ج��ل�����س ال�����ص��ي��اف��ة يف 
ال��دول  قنا�صل  خ���زام  
و  الإ�صالمية  و  العربية 
الأجنبية املعتمدين لدى 
ال���دول���ة ال��ذي��ن ق��دم���ا 

ل�صم�ه اأطيب التهاين و التربيكات مبنا�صبة 
عيد الفطر ال�صعيد.

راأ���س  حاكم  ال�صم�  �صاحب  تبادل  و 
اخليمة خالل اللقاء التهاين مع القنا�صل 
التي  ال��ع��الق��ات  عمق  م���ؤك��دًا  املعتمدين 
ال�صقيقة  ب��ال��دول  الإم����ارات  دول��ة  تربط 

وال�صديقة.

م��ن ج��ان��ب��ه��م مت��ن��ى ق��ن��ا���ص��ل ال���دول 
املعتمدون  والأجنبية  والإ�صالمية  العربية 
زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  ل�صاحب 
و  اهلل“  ”حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
اآل  �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
ال�زراء حاكم دبي ”رعاه اهلل“ و �صاحب 
ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
�صع�د  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  و  امل�صلحة 
الأعلى  املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  �صقر  بن 
اأ�صحاب  اإخ�انهم  و  اخليمة  راأ���س  حاكم 
ال�صحة  دوام  الإم�����ارات  ح��ك��ام  ال�صم� 
الأم��ت��ني  و  الإم�����ارات  ول�صعب  وال��ع��اف��ي��ة 
والرقي  التقدم  دوام  والإ�صالمية  العربية 

والزدهار.

اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ص��م��ي 
الدوائية  لل�صناعات  اخلليج  �صركة 
�صقر  بن  اأحمد  وال�صيخ  ”جلفار“ 
اجل��م��ارك  دائ���رة  رئي�س  القا�صمي 
مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
”راكز“  القت�صادية  اخليمة  راأ���س 
�صقر  ب��ن  �صع�د  ب��ن  اأح��م��د  وال�صيخ 
اخليمة  راأ���س  هيئة  رئي�س  القا�صمي 
بن  �صع�د  بن  خالد  وال�صيخ  للبرتول 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�صمي  �صقر 
�صركة جزيرة املرجان وال�صيخ �صقر 
وعدد  القا�صمي  �صقر  بن  �صع�د  بن 

من ال�صي�خ.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل ال�شفري الت�شيلي

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل جمل�س �شباب الإمارة

ال�صم�  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 

ال�صيخ �صع�د بن �صقر القا�صمي 

ع�ص� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 

ال�صيافة  جمل�س  يف  اخل��ي��م��ة  

طرود  ب�ل  جان  �صعادة  بخزام 

ك�ب�رون �صفري جمه�رية ت�صيلي 

�صم�ه  على  لل�صالم  ق��دم  ال��ذي 

عمله  م��ه��ام  ان��ت��ه��اء  مبنا�صبة 

�صفريًا لبالده لدى الدولة.

ال�صم�  ���ص��اح��ب  واأع������رب 

حاكم راأ�س اخليمة عن اأمنياته 

ل��ل�����ص��ف��ري ال��ت�����ص��ي��ل��ي ب��ال��ت���ف��ي��ق 

والنجاح يف مهامه امل�صتقبلية .. 

اأوا�صر  تعزيز  يف  جه�ده  مثمنًا 

البلدين  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون 

ال�������ص���دي���ق���ني ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 

امل�صت�يات.

ال�صفري  �صعادة  اأ���ص��اد   .. جانبه  م��ن 

بالتعاون الثنائي القائم بني دولة الإمارات 

يف  الت�صيلي  وجمه�رية  املتحدة  العربية 

العديد من املجالت.

ح�صر اللقاء .. ال�صيخ �صقر بن خالد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�صمي  حميد  بن 
الكرمي  ل��ل��ق��راآن  اخليمة  راأ����س  م�ؤ�ص�صة 
�صع�د بن �صقر  اأحمد بن  وال�صيخ  وعل�مه 
القا�صمي رئي�س هيئة راأ�س اخليمة للبرتول 

وال�صيخ خالد بن �صع�د بن �صقر القا�صمي 
رئي�س جمل�س اإدارة �صركة جزيرة املرجان 
وال�صيخ �صقر بن حممد بن �صقر القا�صمي 
ل��ن��ادي راأ�����س اخليمة  ال��رئ��ي�����س الأع���ل���ى 

الريا�صي.

اأ�صاد �صاحب ال�صم� ال�صيخ �صع�د 
املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  �صقر  ب��ن 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة بالهتمام 
للدولة  الر�صيدة  القيادة  ت�ليه  الذي 
خليفة  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  بقيادة 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة 
”حفظه اهلل“ و�صاحب ال�صم� ال�صيخ 
نائب  م��ك��ت���م  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د 
ال���زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
و�صاحب  اهلل“  ”رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صم� 
اأب�ظبي نائب القائد  نهيان ويل عهد 
ال�صباب  لفئة  امل�صلحة  للق�ات  الأعلى 
خالقة  طاقة  باعتبارهم  ورعايتهم 
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عماد  و  التنمية  مل�صرية  ف��اع��اًل  وحم��رك��ًا 
نه�صة ال�طن وم�صتقبله.

يف  �صم�ه  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
جمل�س  الي�م  خ��زام  يف  ال�صيافة  جمل�س 
�صباب راأ�س اخليمة برئا�صة اأحمد عبداهلل 
بن حميد ال علي من�صق عام جمل�س راأ�س 
الذين  املجل�س  واأع�صاء  لل�صباب  اخليمة 
قدم�ا لل�صالم على �صم�ه وتقدمي التهاين 
�صهر  م��ن  املباركة  الأي���ام  ه��ذه  مبنا�صبة 
من  الأواخ����ر  والع�صر  امل��ب��ارك  رم�����ص��ان 

ال�صهر الف�صيل.
وا�صتمع �صم�ه اإىل �صرح خمت�صر ح�ل 
اأع�صاء املجل�س يف  به  الذي �صيق�م  الدور 

الأفكار  اإع��داد  من  القادمة  الفرتة  خالل 
تنفيذ  على  والعمل  ال�صبابية  وامل��ب��ادرات 
التي  والأن�صطة  وال��ربام��ج  الأف��ك��ار  تلك 
امل�اهب  وتدريب و�صقل  تنمية  اإىل  تهدف 
يتم  التي  تلك الربامج  لل�صباب من خالل 

اإعدادها يف جمل�س �صباب راأ�س اخليمة.
يعيد  اأن  وج��ل  عز  اهلل  اجلميع  ودع��ا 
على  املباركة  والأي��ام  املبارك  ال�صهر  هذا 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�صم�  �صاحب 
و  �صم�ه  وعلى  والعافية  ال�صحة  مب�ف�ر 
العربية  والأمتني  الإم��ارات  و�صعب  قيادة 

والإ�صالمية باليمن واخلري والربكات.
من جانبهم قدم اأع�صاء جمل�س �صباب 

راأ�س اخليمة �صكرهم وتقديرهم ل�صاحب 
القا�صمي  �صقر  بن  �صع�د  ال�صيخ  ال�صم� 
الإم���ارة  ب�صباب  واه��ت��م��ام��ه  دع��م��ه  على 
تعليمات  جميع  وتنفيذ  متابعة  ..م�ؤكدين 
امل�صاركات  كل  يف  الأف�صل  وتقدمي  �صم�ه 

اخلا�صة بال�صباب.
ح�صر اللقاء .. ال�صيخ اأحمد بن �صقر 
رئي�س  اجلمارك  دائ��رة  رئي�س  القا�صمي 
اخليمة  راأ���س  مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س 
بن  �صقر  وال�صيخ  »راك���ز«،  القت�صادية 
�صع�د بن �صقر القا�صمي وال�صيخ �صقر بن 
حممد بن �صقر القا�صمي الرئي�س الأعلى 

لنادي راأ�س اخليمة الريا�صي الثقايف. 
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�شعود بن �شقر يت�شلم ن�شخة من كتاب 
اخليمة“ راأ�س  ”�شعب 

�صاحب  ت�صلم 
�صع�د  ال�صيخ  ال�صم� 
القا�صمي  �صقر  بن 
ع�������ص���� امل���ج���ل�������س 
راأ�س  حاكم  الأعلى 
اخل����ي����م����ة ن�����ص��خ��ة 
”�صعب  ك��ت��اب  م��ن 
اخليمة“  راأ���������س 
الكتاب  م�ص�ر  من 
ج����ي����ف ت����ب���ي���ي���ن���غ 
وممثلني عن املكتب 
حلك�مة  الإع��الم��ي 
راأ�������������س اخل���ي���م���ة 
ال�صيخ  وم���ؤ���ص�����ص��ة 
����ص���ع����د ب����ن ���ص��ق��ر 
لبح�ث  ال��ق��ا���ص��م��ي 

ال�صيا�صة العامة. 
وي���ث��ق ال��ك��ت��اب 

عامة  العربي  اخلليج  لثقافة  جذابة  بلغة 
وراأ�س اخليمة خا�صة من خالل جمم�عة 
ق�����ص�����س حت��ك��ي ع���ن احل���ي���اة امل�����ص���ق��ة 
بال�ص�ر  مدع�مة  اخليمة  راأ����س  ل�صعب 

الف�ت�غرافية املثرية لالهتمام.
وق����ال ���ص��اح��ب ال�����ص��م��� ح��اك��م راأ����س 
اÿيمة: ”�صعدت بروؤية هذا الكتاب الذي 
حياة  وق�ص�س  ال��ت��اري��خ  بال�ص�ر  ي���ث��ق 
�صعب راأ�س اخليمة.“ يروي الكتاب حكاية 
اإمارة راأ�س اخليمة املثرية لالهتمام التي 
�صمال  يف  هامًا  جغرافيًا  م�قعًا  تكت�صب 
دول��ة الإم����ارات م��ن خ��الل جمم�عة من 
الق�ص�س وال�ص�ر الف�ت�غرافية لأكرث من 
50 �صخ�صًا من �صكان اإمارة راأ�س اخليمة 
ن�صفهم من املناطق احل�صرية يف الإمارة 
املنت�صرة  العديدة  القرى  وباقي ه�ؤلء من 

ح�لها.
من  خا�صة  اأهمية  الكتاب  ويكت�صب 
ن�صف  ميثل�ن  الذين  امل�اطنني  مقابالت 

امل�صاركني ومعهم اآخرون من جن�صيات 16 
باأ�صل�ب  الكتاب  م�صم�ن  يحكي  كما  دولة 
�صيق ودقة متناهية عن حياة النا�س قدميًا 
الجتماعي  الإم����ارة  ت��اري��خ  على  ع���الوة 
خالل فرتة متتد ل�صبعني عامًا وحتى ي�منا 
يف  الن�صاء  م�صاهمة  على  يركز  كما  ه��ذا 
اإثراء احلياة املجتمعية واأي�صًا دور العمال 

املهاجرين يف تنمية وتط�ير الإمارة. 
التقت  عندما  الكتاب  فكرة  وانبثقت 
كندية  م�اطنة  وه��ي  زك��ري��ا  اآن��ا  الكاتبة 
لكنها ترعرعت يف اإمارة راأ�س اخليمة مع 
امل�ص�ر جيف ت�ببينغ اأثناء مهمة �صحفية 
وت��ع��ززت ال��ف��ك��رة ب��دع��م وم�����ص��اع��دة من 
اخليمة  راأ���س  حلك�مة  الإع��الم��ي  املكتب 
وم�ؤ�ص�صة ال�صيخ �صع�د بن �صقر القا�صمي 

لبح�ث ال�صيا�صة العامة. 
وب���دوره���ا ق��ال��ت اآن����ا زك���ري���ا م���ؤل��ف��ة 
ت�صتهر  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  اإن  الكتاب 
ه��ذا  وي��ك�����ص��ف  ���ص��ع��ب��ه��ا..  وذك����اء  مبحبة 
الذين  لأولئك  امل�صرتكة  اخلربات  الكتاب 

يعتربون الإمارة م�طنهم مع الرتكيز على 

واملجتمعات  املهاجرة  والعائالت  الن�صاء 

اخلارجية.

بجد  وج��ي��ف  اأن���ا  عملت  لقد  وتابعت 

وتفاين على جميع حمت�يات كتاب ”�صعب 

راأ�س اÿيمة“ على اأمل اأن يعطي الكتاب 

فر�صة لالآخرين بالتعرف على الإمارة كما 

يعرفها الأ�صخا�س الذين يعي�ص�ن فيها من 

خالل كرم ال�صيافة وق�ص�س �صعبها.. اأما 

اأن  فناأمل  اخليمة  راأ�س  مل�اطني  بالن�صبة 

يك�ن هذا الكتاب مبثابة ذكرى للعالقات 

اإىل  النتقال  اأثناء  اجل��ريان  بني  العميقة 

ع�صر احلداثة.

احمد  حممد  ���ص��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�صر 

الأم���ريي  ال��دي���ان  يف  امل�صت�صار  الكيت 

حلك�مة  الع��الم��ي  املكتب  ع��ن  وممثلني 

راأ�س اÿيمة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�صع�د  بن  حممد  ال�صيخ  �صم�  ت��راأ���س 
ب���ن ���ص��ق��ر ال��ق��ا���ص��م��ي ويل ع��ه��د راأ�����س 
اجتماع  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  اخليمة 
بداية  يف  �صادق  حيث  العتيادي  املجل�س 
ال�صابق  اجتماعه  حم�صر  على  جل�صته 
ث���م ا���ص��ت��ع��ر���س امل������ص���ع��ات امل��درج��ة 
امل��رت��ب��ط��ة مبتابعة  اأع��م��ال��ه  ع��ل��ى ج���دول 
الت�صريعية  املنظ�مة  وتط�ير  الإجن��ازات 
للعمل  والذكي  الإلكرتوين  التح�ل  وتعزيز 

احلك�مي وتط�ير اخلدمات.
عبداللطيف  حممد  الدكت�ر  و���ص��رح 
خليفة الأمني العام للمجل�س التنفيذي اأنه 
مت الطالع على تقرير اللجنة القت�صادية 
ب���الإج���راءات  اإح���اط���ة  م��ن  ت�صمنه  وم���ا 
التنمية  دائ��رة  قبل  من  اتخاذها  مت  التي 
لتطبيق  اأنظمتها  لتهيئة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
امل�ص�ؤولية  ب�����ص��اأن  ال�����زراء  جمل�س  ق���رار 
ا�صتعرا�س  مت  كما  لل�صركات،  الجتماعية 
الرخ�س  تط�ر  واجت��اه��ات  اإح�صائيات 
للمن�صاآت  الهيكلية  التجارية واخل�صائ�س 
لعام  الأع��م��ال  بيئة  وم�ؤ�صر  القت�صادية 

 .2017
ووجه املجل�س باتخاذ كافة الإجراءات 

وجذب  الإم��ارة  تناف�صية  بتعزيز  الكفيلة 
امل�صتثمرين،  حق�ق  وحماية  ال�صتثمارات 
والت�صهيالت  امل��ح��ف��زات  بحزمة  واأ���ص��اد 
لتعزيز  اعتمادها  مت  التي  القت�صادية 
فرتة  متديد  ت�صمل  والتي  الت�جهات  هذه 
ال�صماح لتجديد الرخ�س املهنية، وال�صماح 
واح��د،  م�قع  يف  رخ�صة  م��ن  اأك��رث  بفتح 
وال�صماح باإ�صدار الرتاخي�س القت�صادية 
دون احلاجة لت�فري مكتب يف ال�صنة الأوىل 
لأفرع ال�صركات من خارج الإمارة، واإلغاء 
الرخ�س  اإ���ص��دار  عند  امل�صبقة  املعاينة 
اجلديدة لبع�س الأن�صطة، وتطبيق رخ�صة 

املتاجرة الإلكرتونية لالأن�صطة القائمة.
كما ناق�س املجل�س تقرير جلنة التح�ل 
الإل���ك���رتوين وال��ذك��ي واجل��ه���د امل��ب��ذول��ة 
الرقمية  اخل���دم���ات  م��ت��ط��ل��ب��ات  مل���اك��ب��ة 
املتط�رة، ووجه بامل�صاركة يف م�صروع تقييم 
الن�صج احلك�مي الرقمي �صمن اإطار عمل 
لقيا�س  الدولة  الرقمية يف  ن�صج احلك�مة 
للتح�ل  املحلية  احلك�مات  جاهزية  مدى 
تنظيم  هيئة  عليه  ت�صرف  وال��ذي  الرقمي 
التقييم  حم���اور  وت��رت��ك��ز   .. الت�����ص��الت 
واحل�كمة،  وال�صرتاتيجية،  القيادة،  على 

وال���ق����ان���ني والأن���ظ���م���ة وال�����ص��ي��ا���ص��ات، 
والتقنيات النا�صئة، والتكن�ل�جيا.

ال�صتفادة  اأهمية  على  املجل�س  واأك��د 
مب�صت�ى  لالرتقاء  التقييم  خمرجات  من 
الن�صج الإلكرتوين اإىل امل�صت�يات املاأم�لة 
التنم�ية  والإم���ارة  الدولة  روؤي��ة  �ص�ء  يف 
الإلكرتونية  تكليف هيئة احلك�مة  وقد مت 
املعنية  احلك�مية  اجلهات  مع  بالت�ا�صل 

للتعامل مع املتطلبات.
ويف جمال ا�صتكمال وتط�ير املنظ�مة 
والأنظمة  الق�انني  وحتديث  الت�صريعية 
احل��ك���م��ي،  ال��ع��م��ل  جم���الت  خمتلف  يف 
وتعديل  اإع���داد  يف  العمل  املجل�س  اأج���از 
م�صروع  يف  تتمثل  الت�صريعات  من  جملة 
العمرانية،  والتنمية  التخطيط  ق��ان���ن 
وم�صروع تعديل قان�ن تنظيم مزاولة مهنة 
املقاولت، وم�صروع قان�ن �صفة ا�صتعمالت 
اأعمال  تنظيم  قان�ن  وم�صروع  الأرا�صي، 
النظافة  قان�ن  وم�صروع  والإزال��ة،  الهدم 
عمل  لتنظيم  التنفيذية  والالئحة  العامة، 
ن��اق��الت ال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي، وال��الئ��ح��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لع��ت��م��اد م���راك���ز ال��ت��دري��ب 
وم�ص�ؤويل  املنح،  وجهات  وال�صت�صارات، 
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�صالمة الغذاء.
يف  درا�صة  ب��اإج��راء  املجل�س  وج��ه  كما 
ت�صاريح  ملنح  التنظيمية  الالئحة  �صاأن 
يناط  بحيث  الإم��ارة  يف  الفعاليات  اإقامة 
بهذه امل�ص�ؤولية لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية 

ال�صياحة.
اجلمالية  الن�احي  تعزيز  اإط��ار  ويف 
املظهر  على  واحل��ف��اظ  الإم����ارة  ملناطق 
العامة،  ال�صحة  ومتطلبات  احل�صاري 
واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى اآل��ي��ة ه���دم واإزال����ة 
ت�صمل  والتي  واملهج�رة  القدمية  املباين 
ال����ص���رتاط���ات والإج�������راءات واحل���اف��ز 
لالأوامر  ال�صتجابة  على  املالك  لت�صجيع 

املرتبطة بهذا ال�صاأن.
ب���اإع���داد ت�ص�ر  امل��ج��ل�����س  ك��م��ا وج���ه 
تخطيطية  درا����ص���ة  واإج�����راء  م�صتقبلي 
الزراعية  املناطق  بع�س  تخطيط  لإع��ادة 
التخطيط  متطلبات  م��ع  املت�افقة  غ��ري 
فر�صة  ت��ت��اح  بحيث  احل��دي��ث  احل�����ص��ري 
التق�صيم  واإم��ك��ان��ي��ة  ال�صتعمالت  ت��ن���ع 

والفرز لأغرا�س �صكنية وفقًا ل�صرتاطات 
احل�صرية  الأه������داف  ت��ل��ب��ي  تخطيطية 
املن�ص�دة على اأن يتم اختيار اإحدى املناطق 

كمرحلة جتريبية.
املقارنة  الدرا�صة  على  املجل�س  واطلع 
يتعلق  فيما  اجلمارك  دائ��رة  من  املقدمة 
ال��دارة  مركز  يف  التفتي�س  اأنظمة  بتعزيز 
احلدودي من خالل تطبيق اأحدث الأنظمة 
احلاويات  فح�س  جمال  يف  التكن�ل�جية 
ال�صاأن  هذا  يف  واعتمد  املركبات،  وم�صح 

امليزانية الالزمة لتنفيذ امل�صروع.
وا�صتعر�س املجل�س التقرير املقدم من 
دائرة البلدية يف �صاأن احتياجات ال�صباب 
البعيدة  املناطق  يف  اخلدمات  ومتطلبات 
النقا�س  حلقة  �ص�ء  يف  املدينة  مركز  عن 
التي نظمها جمل�س راأ�س اخليمة لل�صباب، 
امل�صاريع  بع�س  تنفيذ  املجل�س  اأق��ر  حيث 
والتجهيزات التي تلبي احتياجات ال�صباب، 
العامة  واخلدمات  البلدية  دائرتي  ووج��ه 
بالت�ا�صل والتن�صيق مع اجلهات احلك�مية 

املعنية لت�فري املتطلبات الالزمة .. وياأتي 
وت�فري  ال�صباب،  دعم  على  حر�صًا  ذلك 
ال��ت��م��ك��ني لأداء  ك��اف��ة ف��ر���س وم��ق���م��ات 
متا�صياً  وجه  اأكمل  على  املجتمعي  دورهم 

مع ا�صرتاتيجية الدولة يف هذا ال�صاأن.
وح���ر����ص���ًا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة 
احلك�مة  م�ؤ�ص�صات  م��ع  ال�صرتاتيجية 
الحت���ادي���ة وت��ط���ي��ر جم����الت ال��ت��ع��اون 
مذكرة  اإب��رام  م�صروع  على  املجل�س  وافق 
وزارة  و  التنفيذي  املجل�س  ب��ني  تفاهم 
ال�صيخ  وبرنامج  التحتية  البنية  تط�ير 
دائرتي  تف�ي�س  مت  حيث  لالإ�صكان،  زايد 
املجل�س  لتمثيل  العامة  واخلدمات  البلدية 
يف ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة واإب�����داء امل��الح��ظ��ات 
املذكرة  مل�ص�دة  العري�صة  اخلط�ط  ح�ل 
بالتن�صيق والت�صاور مع ال�زارة مبا ي�صاهم 
امل�صرتك،  العمل  ب��ج���ان��ب  الرت��ق��اء  يف 
ذات  وامل�صاريع  املبادرات  تنفيذ  وت�صريع 

العالقة.

�صع�د  بن  حممد  ال�صيخ  �صم�  اأ���ص��در 
بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
الق�صاء مر�ص�مًا اأمرييًا ب�صاأن تعيني مدير 

عام لدائرة حماكم راأ�س اخليمة.
” ل�صنة   10 ” رق��م  امل��ر���ص���م  ن�س  و 
اإبراهيم  اأحمد  اإبراهيم  2018 على تعيني 
الزعابي مديرًا عامًا لدائرة حماكم راأ�س 

اÿيمة.
و يلغي هذا املر�ص�م كل ما يتعار�س مع 
تاريخ  اعتبارًا من  ي�صري  اأن  اأحكامه على 

�صدوره وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

حممد بن �شعود القا�شمي ي�شدر مر�شومًا بتعيني اإبراهيم اأحمد الزعابي 
مديراً عامًا لدائرة حماكم راأ�س اخليمة
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حرم حاكم راأ�س اخليمة  الأ�شرة �شمام اأمان للمجتمع
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ح��رم  اأك���دت 
املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  �صقر  بن  �صع�د 
هنا  ال�صيخة  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى 
كبريًا  دورًا  لالأ�صرة  اأن  املاجد  بنت جمعة 
يف  ال��صطية  ال��رتب��ي��ة  الأب��ن��اء  تربية  يف 
ا�صتيعاب  غر�س  واأهمية  الدين  يف  الت�جه 
الآخر وال�لء لل�طن ول ن�صمح لأي دخيل 
اأن  النظر  وج��ه��ات  يف  اختلفنا  ل���  حتى 
ي�صق ترابطنا واحتادنا كاأ�صرة واحدة من 

اأب�ظبي اإىل الفجرية.
اخليمة  راأ���س  حاكم  قرينة  واأو�صحت 
يف املجل�س الرم�صاين الذي نظمته جمعية 
الإمارات للتنمية الجتماعية بعن�ان ”دور 
مقرها  يف  ال�طن“  ا�صتدامة  يف  الأ���ص��رة 
املرتابطة  الإماراتية  الأ�صرة  اأن  بالرم�س 
من  الكثري  واأن  للمجتمع  اأم���ان  �صمام 
كبري  دور  لهن  كان  الإماراتيات  الأمهات 
نح�  وت�جيههم  اأ�صرهن  على  احلفاظ  يف 
امل�صار ال�صحيح  ونح� ال�لء لل�طن وذلك 
اأولته حك�متنا اجتاه  نتيجة التمكني الذي 
ال�صيخة  �صم�  ت�جيهات  وخا�صة  امل���راأة 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي 
لالأم�مة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة  ال��ع��ام 
والطف�لة الرئي�صة الأعلى مل�ؤ�ص�صة التنمية 
املراأة  متكني  يف  ال��دوؤوب  وعملها  الأ�صرية 

و�صقل مهاراتها لتك�ن اجلزء الأ�صا�صي يف 
املجتمع ملا تق�م به من دور كبري يف تن�صئة 
القيم  على  ال�صحيحة  التن�صئة  الأب��ن��اء 

واملبادئ الإ�صالمية ال�صمحة.
وقالت ال�صيخة هنا اإننا جميعًا ك�صعب 
زايد  ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له  للمغف�ر  ندع� 
ث��راه  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن 
كاأبناء  واملغفرة  بالرحمة  دولتنا  م�ؤ�ص�س 
اأو�صلنا  ملا  للجميل  وكرد  بارين  �صاحلني 
اإخ�انه  مع  �صعبه  قاد  حني  تقدم  من  اإليه 
ا�صرتاتيجية  و�صع  على  واتفق�ا  امل�ؤ�ص�صني 
املراأة  وخ�ص��صًا  وطنه  يف  الإن�صان  متكن 
التي مكنتها قيادتنا كجزء اأ�صا�صي خلدمة 

ال�طن وتنميته.
”واجبنا  ه��ن��ا  ال�����ص��ي��خ��ة  واأ����ص���اف���ت 
كاأمهات اأن نت�ا�صل مع اأبنائنا بكل �صفافية 
ونتيح لهم حرية احل�ار لنخلق جياًل معتدًا 
التن�صئة  اأن  اإذ  قدراته  من  واثقًا  بنف�صه 
جتعلنا  اخل�ص��س  ه��ذا  يف  ال�صحيحة 
م�صتقبلهم  على  نطمئن  اأم����ر  ك��اأول��ي��اء 
تربينا  التي  القيم  ا�صتمرارية  ون�صمن 

عليها“.
يف  التط�ع  غر�س  دور  باأهمية  ون�هت 
حياة الأبناء ورد اجلميل لل�طن وت�جيههم 
املجتمعي  للرتابط  املعززة  املجالت  نح� 

وه��ن��ا ال����دور اأ���ص��ا���ص��ي ل��ك��ل م��ن الأ���ص��رة 

جمعيات  وك��ذل��ك  الت�جيه  يف  وامل��در���ص��ة 

يف  للمتط�عني  امل�صتقطبة  ال��ع��ام  النفع 

اح��ت�����ص��ان الأف������راد و���ص��ق��ل م��ه��ارات��ه��م 

بفعاليات  ون�صاطهم  طاقاتهم  وا�صتيعاب 

ب�صكل  للمجتمع  ف��ائ��دت��ه��ا  ت��ع���د  م��ث��م��رة 

للتنمية  الإم��ارات  اأكرب مثمنة دور جمعية 

يف  كبريًا  �ص�طًا  قطعت  التي  الجتماعية 

املجتمع  �صرائح  وخمتلف  ال�صباب  تاأهيل 

يف عدة جمالت اجتماعية وثقافية.

الن�صائي  الرم�صاين  املجل�س  وتناول 

الذي اأدارته مرمي الدهماين ثالثة حماور 

اأولها كان بعن�ان ”دور الأ�صرة يف حتقيق 

حارب  �صمية  فيه  واأك��دت  املجتمع“  قيم 

اخليمة  راأ����س  منطقة  م��دي��رة  ال�ص�يدي 

على  ال�صحيحة  التن�صئة  اأهمية  التعليمية 

يف  التط�ع  اأهمية  وغر�س  واملبادئ  القيم 

التي  للقيم  الأبناء كرتجمة حقيقية  حياة 

ترب�ا عليها واملح�ر الثاين عن دور الأ�صرة 

فيه  حتدث  والذي  القت�صادي  التط�ر  يف 

عارفة الفالحي نائب رئي�س ومدير اإقليمي 

مدير  الكيبايل  وم���رمي  امل�صرق  بنك  يف 

م�ؤ�ص�صة �صع�د لتنمية م�صاريع ال�صباب.
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قرينة حاكم راأ�س اخليمة ت�شتقبل فريق ال�شرطة الن�شائي

بح�شور �شعادة منذر بن �شكر الزعابي ، مكتب الإح�شاء بدائرة بلدية راأ�س اخليمة 
يعقد اجتماعًا لعر�س نتائج ا�شتبيان الر�شا الوظيفي

ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  قرينة  اأ�صادت 
املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  �صقر  بن  �صع�د 
هنا  ال�صيخة  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى 
راأ���س  �صرطة  بجه�د  امل��اج��د  جمعة  بنت 
اخليمة الأمنية املتميزة املبذولة يف �صبيل 
والأم��ان يف كافة رب�ع  الأمن  ن�صر وتعزيز 
الإم��ارة.. كما ثمنت ح�ص�ل �صرطة راأ�س 
اخليمة على جائزة اأف�صل جهة يف املجال 
امل�ؤ�ص�صي  التميز  ف��ئ��ات  �صمن  الأم��ن��ي 
الدولة  يف  ال�صرطة  قيادات  م�صت�ى  على 
التميز  فئات  �صمن  جائزتني  جانب  اإىل 
وزير  جائزة  فئات  �صمن  وذلك  ال�ظيفي 

الداخلية للتميز للدورة الرابعة.
ال�صيخة  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�صرطة  ل��ف��ري��ق  امل��اج��د  جمعة  ب��ن��ت  ه��ن��ا 
اأول  راأ�س اخليمة الن�صائي برئا�صة مالزم 

م�زة را�صد اخلاب�ري مدير فرع الربامج 
املجتمعية رئي�س الفريق وح�ص�ر منت�صبات 
الع�صكري  الن�صائي  العن�صر  من  ال�صرطة 
الن�صائية  القيادات  واملدين وجمم�عة من 
�صمن  وذل��ك  ب��الإم��ارة  املجتمع  و�صيدات 
�صاحب  ق�صر  يف  ال��رم�����ص��اين  جمل�صها 
ال�صم� حاكم راأ�س اخليمة يف مدينة �صقر 

بن حممد.
وي���ه���دف امل��ج��ل�����س ال��رم�����ص��اين اإىل 
على  وامل�صتجدات  الأم����ر  كافة  مناق�صة 
املجتمع  وتخدم  امل��راأة  تهم  التي  ال�صاحة 
وت�صجيع  دعم  بهدف  الإم��ارة  يف  الن�ص�ي 
املجتمع  يف  دوره  لإبراز  الن�صائي  العن�صر 
ورفعة  خلدمة  اخل��ري  فيه  ما  كل  وتقدمي 

ال�طن.
ب��ن��ت جمعة  ال�����ص��ي��خ��ة ه��ن��ا  واأك������دت 

املراأة  �ص�ؤون  متابعة  على  حر�صها  املاجد 
العن�صر  بجه�د  م�صيدة  الإم�����ارة..  يف 
املتميزة  اخليمة  راأ���س  ب�صرطة  الن�صائي 
الفعاليات  كافة  يف  م�صاركتهن  خالل  من 
م�صت�ى  على  واملجتمعية  والأمنية  ال�طنية 
الإمارة وخارجها وتفاين الفريق يف حتقيق 
الرتابط املجتمعي ودعم الأمن والأمان يف 

كل مكان وزمان.
فريق  ع�����ص���ات  وج��ه��ت  جانبهن  م��ن 
ال�صكر  الن�صائي  اخليمة  راأ����س  �صرطة 
ال�صم�  �صاحب  لقرينة  والثناء  والتقدير 
الفر�صة  اإتاحة  نظري  اخليمة  راأ�س  حاكم 
لهن من خالل جمل�صها الرم�صاين لإبراز 
..واأك���دن  واملجتمعية  الأم��ن��ي��ة  جه�دهن 
اجله�د  من  املزيد  تقدمي  على  حر�صهن 

لتعزيز اأمن املراأة خا�صة واملجتمع عامة.

ح�������ص���ر ����ص���ع���ادة 
�صكر  بن  حممد  منذر 
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام 
دائ�����رة ب��ل��دي��ة راأ�����س 
اخليمة الجتماع الذي 
عقده مكتب الإح�صاء 
ل��ع��ر���س   ، ب���ال���دائ���رة 
ال���ن���ت���ائ���ج اخل��ا���ص��ة 
ب��ا���ص��ت��ب��ي��ان ال��ر���ص��ا 

ال�ظيفي بالدائرة .
ح�����ص��ر الج��ت��م��اع 
حممد  رقية  الأ�صتاذة 
مكتب  م��دي��ر  �صلنك 
الإح�������ص���اء وال�����ص��ي��د 
حم������م������د ج����ا�����ص����م 

املتعاملني  خدمة  مركز  مدير  ب�احلمام 
اإدارة  م��دي��ر  دروي�������س  ح�����ص��ن  وع��ائ�����ص��ة 
مدير  الطنيجي  حممد  و�صيماء  امل�صاريع، 
بالإ�صافة  ه��ذا   ، العامة  ال�صحة  اإدارة 

املختلفة  والأق�صام  الإدارات  م��دراء  اإىل 

بالدائرة .

�صلنك  رقية حممد  الأ�صتاذة  وتطرقت 

اإىل نقاط مهمة من �صمنها : و�صع اخلطة 

التح�صينية لنتائج ا�صتبيان الر�صا ال�ظيفي 

، وت�زيع ن�صرات ت�عية عن حق�ق وواجبات 

امل�ظف ، و زيادة ن�صبة ال�صتجابة يف تعبئة 

ال�صتبيان الر�صا ال�ظيفي .
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة و م�شدر توؤهالن الفلل ال�شكنية
راأ�س اخليمة  بلدية  تتعاون كل من دائرة 

و �صركة اأب�ظبي للطاقة امل�صتقبلية ”م�صدر“ 

لتح�صني  ال�صكنية  الفلل  لتاأهيل  خطة  على 

على  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي  البيئية.  كفاءتها 

ل�  الطرفني  بني  تفاهم  مذكرة  ت�قيع  اأعقاب 

ال�صهر  مطلع  النم�ذجية“  الفيال  ”مبادرة 
املا�صي. 

تدير  و  متلك  م�صدر  �صركة  اأن  حيث 

يف  البيئة-  -�صديقة  للفيال  الأويل  النم�ذج 

مدينة م�صدر، و الذي ي��صح احلل�ل العملية 

و املي�صرة يف ت�صميم املباين ال�صكنية امل�فرة 

للطاقة و املياه.

�صتق�م كل من دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

املياه على  و  الطاقة  كفاءة  بدرا�صة  و م�صدر 

الفلل امل�ج�دة يف اإمارة راأ�س اخليمة، و  من 

نطاق  على  ن�صرها  و  النتائج  ه��ذه  حتليل  ثم 

وا�صع لرفع م�صت�ى ال�عي ح�ل وف�رات الطاقة 

مالكي  قبل  من  حتقيقها  ميكن  التي  املحتملة 

الفلل الآخرى املهتمني بعمل حتديثات مماثلة.

�صركة  �صتقدم  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  م��ن خ��الل 

راأ�س  بلدية  لدائرة  الإ�صت�صاري  الدعم  م�صدر 

اخليمة. �صيتم اإطالق هذه املبادرة لتاأهيل فيال 

واحدة يف وقت لحق خالل هذا العام على اأن 

يتم النتهاء من امل�صروع يف عام 2019.

بن  حممد  منذر  �صعادة  �صرح  جهته،  من 

راأ�س اخليمة:  بلدية  لدائرة  العام  املدير  �صكر 

ع��ل��ى خطة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ح��ك���م��ة  تعمل   ”
ال�صتدامة،  لتحقيق  املدى  ط�يلة  ا�صرتاتيجة 

لذا فاإننا نرحب بالتعاون امل�صرتك مع م�صدر 

ممار�صات  و  تقنيات  ت�ظيف  اعتماد  لدعم 

و  ال��ط��اق��ة  اإن��ت��اج  خف�س  �صاأنها  م��ن  ج��دي��دة 

ا�صتبدالها بالطاقة املتجددة. اإن تطبيق مبادرة 

للتعاون  اأوليًا  النم�ذجية تعترب من�ذجًا  الفيال 

امل�صرتك فيما بيننا“.

اأحمد  ي��صف  �صعادة  �صرح  جانبه،  م��ن 

التط�ير  لإدارة  التنفيذي  امل��دي��ر  با�صليب 

العمراين امل�صتدام لدى م�صدر: ” اإننا نرحب 

و  اخليمة،  راأ����س  بلدية  دائ���رة  م��ع  ب�صراكتنا 

و  الإقت�صادية  اإثبات اجلدوى  اإىل  تهدف  التي 

الع�ائد التجارية لإعادة تاأهيل املنازل باأحدث 

جم��الت  يف  خربتنا  اإن  ال�صتدامة.  تقنيات 

اإ�صافة  مبثابة  تعد  النفايات  و  املياه   ، الطاقة 

نهاية املطاف �صيقدم  الذي يف  للم�صروع  قيمة 

وف�رات كبرية للعمالء“.

املبادرة  ه��ذه  ”تعد  با�صليب“  اأ���ص��اف  و 

و  احلالية  م�صاريعنا  ملحفظة  مهمة  اإ�صافة 

التي تنفذها م�صدر يف خمتلف اإمارات الدولة 

م�صاريع  دف��ع  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من  التي  و 

التنمية امل�صتدامة يف جميع اأنحاء الدولة ككل 

و ال�صرق الأو�صط“.

ح���ارات  خلفية  على  التفاقية  هذه  تاأتي 

الطاقة  و  الطاقة  كفاءة  اإدارة  بني  م�صرتكة 

و فريق  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ب��ل��دي��ة  امل��ت��ج��ددة يف 

خالل  م�صدر  يف  امل�صتدام  العمراين  التط�ير 

اأ�صب�ع اأب�ظبي لال�صتدامة.

اإن عملية اختيار الفيال �صيك�ن من خالل 

لتقدمي  اخليمة   راأ���س  اإم���ارة  م�اطني  دع���ة 

�صيتم  ثم  و من   ، الفيال  تاأهيل  اإع��ادة  طلبات 

املطابقة  الفلل  جميع  على  ال��ع��ام  ال�صحب 

�صتق�م  ال��ف��ي��ال،  اخ��ت��ي��ار  ع��ن��د   . ل��ل��م��ع��اي��ري 

”م�صدر“ بتقييم الفيال و اإعادة تاأهيلها ، دون 
هذه  تهدف  حيث  تكاليف.  اأية  املالك  حتميل 

امل�صتقبلية  التحديثات  نطاق  لت��صعة  املبادرة 

على فلل الإمارة. 

اخليمة  راأ���س  حك�مة  اأن  بالذكر  اجلدير 

للطاقة  اخليمة  راأ���س  ”اإ�صرتاتيجية  اأطلقت  

2040“ القائمة على  وكفاءة الطاقة املتجددة 

اإعادة   ، اخل�صراء  املباين  اأنظمة  ركائز:  ت�صع 

تاأهيل املباين ، اإدارة الطاقة ، الأجهزة الفعالة 

اإعادة ا�صتخدام   ، ، كفاءة الإ�صاءة اخلارجية 

املياه و الري الفعال ، برامج الطاقة ال�صم�صية،  

حت�يل النفايات اإىل طاقة ، واملركبات الفعالة.

اإىل عالقات  ملزم  الغري  التفاق  ي�صتند  و 

”م�صدر“ احلالية مع راأ�س اخليمة . ففي عام 
الطاقة  م�صروع  بتثبيت  م�صدر  قامت   2015
قدرتها  تبلغ  التي  الكهرو�ص�ئية  ال�صم�صية 

على  يعمل  ال��ذي  و   KWp  543 ال�صتيعابية 

عبد  را�صد  مل�صت�صفى  املتجددة  الطاقة  ت�فري 

اهلل عمران يف راأ�س اخليمة.

مقا�شب بلدية راأ�س اخليمة ت�شهد تزايداً يف اأعداد الذبائح 
خالل �شهر رم�شان و عيد الفطر املبارك

اخليمة  راأ�����س  اإم����ارة  مقا�صب  ���ص��ه��دت 

ارتفاعًا ملح�ظًا يف اأعداد الذبائح خالل �صهر 

 15760 الذبائح  عدد  بلغ  حيث  املا�صي  ماي� 

راأ�س من الأغنام والأبقار والإبل مبت��صط  ) 

ي�م.  / راأ�س   )  525
وتع�د هذه الزيادة تزامنًا مع حل�ل �صهر 

اإن  حيث  ال�صهر،  ه��ذا  يف  امل��ب��ارك  رم�صان 

خالل  املذب�حة  احل��ي���ان��ات  اأع���داد  اج��م��ايل 

 ) 31581 ال�صه�ر الأربعة الأوىل من ال�صنة ) 

راأ�س . مبت��صط ي�مي للذبح 261 راأ�س / ي�م .

املاعز  م��ن  ال��ذب��ائ��ح  اج��م��ايل  بلغ  حيث 

الهندي  وامل��اع��ز   ، راأ�����س   )4950( امل��ح��ل��ى 
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ور�شة عمل ل�شرح دليل جائزة التميز احلكومي 2018

بلدية راأ�س اخليمة تنفذ حمالت تفتي�س على اأماكن تربية وبيع الطيور احلية

امل�ؤ�ص�صي  التط�ير  مكتب  نظم 
ور�صة  اخليمة  راأ���س  بلدية  بدائرة 
ع��م��ل ل�����ص��رح ال���دل���ي���ل اخل��ا���س 
للعام  احل��ك���م��ي  التميز  ب��ج��ائ��زة 
�صقر  ال�����ص��ي��خ  ل��ربن��ام��ج   2018
العربية  باللغتني  احلك�مي  للتميز 

والإجنليزية .
لهذه  الرئي�صية  النقاط  وم��ن 
ال�ر�صة �صرح دليل اجلائزة ومعايري 
الرئي�صية  اجلائزة  فئات  وعنا�صر 
اإىل  بالإ�صافة  ه��ذا   ، وال�ظيفية 
تعريف امل�ظفني على كيفية اإعداد 

العمل  خطة  وعر�س   ، امل�صاركة  طلبات 
املطل�ب  وامل���ؤ���ص��رات  باجلائزة  اخلا�صة 

حتقيقها لهذا العام .
اإىل  احلك�مي  التميز  جائزة  وتهدف 
حتقيق  ودعم  لتعزيز  والتحفيز  الت�صجيع 
وتط�ير   ، ال�صرتاتيجية  الدائرة  اأه��داف 

واأع��ل��ى  جن���م  �صبعة  مب�صت�ى  خدماتها 
اإىل  بالإ�صافة  والفعالية  الكفاءة  درجات 
املمار�صات  اأف�صل  وت��ب��ادل  املعرفة  ن�صر 
على م�صت�ى الدائرة ، لإحداث نقلة ن�عية 
كافة  يف  التميز  وم�صرية  اأداء  وتط�ير   ،
يف  اجلائزة  هذه  ت�صاهم  كما  املجالت.     
تقييم  م��ن  وامل���ظ��ف��ني  الإدارات  مت��ك��ني 

الق�ة  م�اطن  اإىل  والتعرف  اإجنازاتهم 
يف  م�صاركتهم  لتعزيز   ، التح�صن  وفر�س 

فئة التف�ق ال�ظيفي.  
  ومت خالل ور�س العمل ا�صتعرا�س اآلية 
و�صبل  اجلائزة،  امل�صاركة يف  تط�ير طلب 
الالزمة  واملرفقات   ، املعايري  ا�صتكمال 

لدعم البيانات.

نفذ ق�صم الرقابة واخلدمات البيطرية 
بدائرة بلدية راأ�س اخليمة حمالت تفتي�س 
الطي�ر  وبيع  وت���داول  تربية  اأم��اك��ن  على 
احلية عرب منافذ البيع بالإمارة وذلك يف 
�صهر  من  وامل�صائية  ال�صباحية  الفرتتني 

رم�صان املبارك.
وا�صتهدفت احلملة احليازات اخلا�صة 
واملزارع التي متار�س ن�صاط تربية وجتارة 
قبل  من  املرخ�صة  غري  احلية  ال��دواج��ن 
اجلهات املخت�صة مما ميثل خطرًا كبريًا 

ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة والأم�����ن احل��ي���ي 
بالإمارة مع احتمال اأن ت�صبح هذه املزارع 
ووبائية  فريو�صية  لأمرا�س  وم�صدراً  ب�ؤراً 
وت�صتلزم  الإن�����ص��ان  وح��ي��اة  �صحة  ت��ه��دد 
طائلة  اأم���اًل  الدولة  وتكبد  ط�يلة  فرتات 

للتعايف والق�صاء عليها.
ومت خالل هذه احلملة حتى الآن �صبط 

طائر. و21800  مزارع   5
اإدارة ال�صحة العامة الأفراد  وحذرت 
امل�صدر  جمه�لة  ال��دواج��ن  ���ص��راء  بعدم 

على  حفاظًا  مرخ�صة  غري  اأماكن  من  اأو 

الإب���الغ  م��ع  واأط��ف��ال��ه��م  اأ���ص��ره��م  �صحة 

مبا�صرة عن اأي حالة ي�صتبه يف خمالفتها 

وكذلك  العامة  ال�صحة  وق�اعد  لأنظمة 

عليها  تظهر  التي  ال��دواج��ن  ���ص��راء  ع��دم 

اأعرا�س مر�صية اأو غري طبيعية.

ي��اأت��ي ذل��ك يف ظ��ل الإج�����راءات التي 

ت�صديد  ال�صحة من خالل  اإدارة  اتخذتها 

الرقابة على منافذ بيع منتجات الدواجن.

الذبائح  اجمايل  بلغ  واأي�صًا   . راأ�س   )5887(
ال�صاأن  و  راأ�س،  املحلي  )1991(  ال�صاأن  من 
 )379( والأب���ق���ار  راأ����س   )2417( ال��ه��ن��دي  

واجلمال)93( . 
الإم��ارة  مبقا�صب  الذبائح  عدد  بلغ  وقد 

خالل عطلة عيد الفطر فقط ) 2793 ( .
هذه  بالفلية  امل��رك��زي  املق�صب  وي��ق���د 
بالإمارة  الرئي�صي  املق�صب  اأنه  حيث  الزيادة 

اخليمة  راأ���س  الأخ��رى   للمقا�صب  بالإ�صافة 
والغيل و�ص�كة.

الزيادة  ه��ذه  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن    
زي��ادة  اإن��ه��ا  ب��ل  فقط  م��اي���  �صهر  يف  لي�صت 
م�صطردة ودورية على مدار ال�صه�ر والأع�ام 
اإدارة  من  املبذولة  للجه�د  نتيجة  ال�صابقة. 

ال�صحة العامة
الدائم  �صعيها  البلدية  دائرة  اأكدت  حيث 

يف  املقا�صب  خ��دم��ات  وحت��دي��ث  تط�ير  على 
ال�عي  م�صت�ى  رف��ع  على  وال��ع��م��ل  الإم�����ارة، 
اأهمية  لإدراك  الأهايل  لدى  والبيئي  ال�صحي 
طبيب  ب�ج�د  املعتمدة  املقا�صب  داخل  الذبح 
بيطري م�ؤهل ومتخ�ص�س وق�صابني حمرتفني 
وبيئة عمل �صحية وخالية من م�صادر التل�ث، 
�صمانا ل�صالمة اللح�م وت�فري الأمن احلي�ي 

والغذائي للم�اطنني .
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م�سابقة
ال�سهر

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

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

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

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

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

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

بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين 

التايل:
magazine@mun.rak.ae

Monthly 
Contest

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

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

address:
magazine@mun.rak.ae

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

Monthly 
Contest

السؤال : 
-  على ماذا يطلق اسم " الوكر " و "المنقلة " وما الفرق بينهما في التراث االماراتي ؟

Question
 - What is ‘Wicker’ & ‘Protractor’ and what is the difference

 between them in the Emirati Heritage?

» 494 «

Congratulations to 
Ms.  Amana Hassan Suleiman

the winner of the past month's contest (493).

مربوك لالأخت :  اآمنة ح�شن �شليمان

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 493 (

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

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



ا÷زء الثالث

ش  ول ا ا ا �ش  
فال تقبل ال�صدقة اإل اإذا اأريد بها وجه اهلل والدار الآخرة 

لالأدلة املذك�رة على النح� الآتي:
1 - الإخ����ال�س اأعظم ما اأمر اهلل به، قال اهلل تعاىل: وما 

اأمروا اإل ليعبدوا اهلل خمل�صني  )1) .
جالله:  ج����ل  قال  العبادات،  لأن�اع  �صامل  الإخال�س   -  2
قل اإن �صالتي ون�ص��كي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني  ل 

�صريك له وبذلك اأمرت واأنا اأول امل�صلمني )2) .
�صبحانه:  اهلل  قال  الإخال�س،  ه�  هلل:  ال�جه  اإ�صالم   -  3
 (3( حم�صن  وه���  هلل  وجهه  اأ�صلم  ممن  دين���ًا  اأح�صن  وم��ن 
فيه  هلل،والإح�صان  والعمل  الق�صد  اإخال�س  ال�جه  .فاإ�صالم 

متابعة ر�ص�ل اهلل � و�صنته )4) .
تعال����ى:  قال  العظيم،  الأجر  به  يح�ص����ل  الإخ���ال�س   -  4
ل خري يف كثري من جن�اهم اإل من اأمر ب�صدقة اأو معروف اأو 

شو ا ا 5.  (1(

م ا -162 163. شو ا  (2(

ش ا 125. شو ا  (3(

ش  ا 2/90. ا ا  (4(

اإ�صالح بني النا�س ومن يفعل ذلك ابتغاء مر�صاة اهلل ف�ص�ف 
ن�ؤتيه اأجرًا عظيمًا )5) .

الذين  اإن  �صبحانه:  قال  رابحة،  جت��ارة  الإخال�س   -  5
�صّرًا  رزقناهم  مما  واأنفق�ا  ال�صالة  واأقام�ا  اهلل  كتاب  يتل�ن 
اأج�رهم ويزيدهم  لي�فيهم  تب�ر   وعالنيًة يرج�ن جتارًة لن 

من ف�صله اإنه غف�ر �صك�ر )6) .
وم��ا  �صبحانه:  ق��ال  الأج����ر،  به  ت�فى  الإخ��ال���س   -  6
تنفق�ا من خري فالأنف�صكم وما تنفق�ن اإل ابتغاء وجه اهلل وما 

تنفق�ا من خري ي�ف اإليكم واأنتم ل تظلم�ن )7) .
تعاىل:  قال  املخل�صني،  للمنفقني  7 - م�صاعفة احل�صنات 
من  وتثبيًتا  اهلل  مر�صاة  ابتغاء  اأم�الهم  ينفق�ن  الذين  ومثل 
اأنف�صهم كمثل جنة برب�ة اأ�صابها وابل فاآتت اأكلها �صعفني فاإن 

مل ي�صبها وابل فطل واهلل مبا تعمل�ن ب�صري )8) .
باأح�صن من العمل، قال تعاىل  فيمن ينفق�ن  8 - اجلزاء 

ش ا 114. شو ا  (5(

شو  ا 29-30.  (6(

شو ا ا 272.  (7(

شو ا ا 265.  (8(

ش �  ا ة ال شد

ش ا ا شلة  شل ا  ل ب و الق شعيد ب   
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ول  �صغريًة  نفقًة  ينفق�ن  ول  تعاىل:  هلل  اإخال�صًا  النفقات 
اإل كتب لهم ليجزيهم اهلل اأح�صن ما  كبريًة ول يقطع�ن وادًيا 

. (1( كان�ا يعمل�ن
بالنيات، عن عمر بن اخلطاب � عن  الأعمال  اإمنا   -  9
النبي � اأنه قال: )اإمنا الأعمال بالنيات واإمنا لكل امرئ ما 

ن�ى...()2) .
نفقة اأهله �صدقة، عن اأبي م�صع�د  الرجل  احت�صاب   -  10
اأهله  على  ال��رج��ل  اأن��ف��ق  )اإذا  ق��ال:  اأن��ه   � النبي  ع��ن   ،�

يحت�صبها فه� له �صدقة))3) .
قال  املباح،  فعل  على  الأج��ر  يح�صل  بالإخال�س   -  11
النبي � ل�صعد بن اأبي وقا�س �: )اإنك لن تنفق نفقة تبتغي 

بها وجه اهلل اإل اأجرت عليها، حتى ما جتعل يف امراأتك))4) .
اأبي كب�صة الأمناري � اأنه  عن  لأربعة،  الدنيا  اإمنا   -  12

و ا 121. شو ا  (1(

و � ا  ش  ا   و  1  )2)   ا   ا

ل   1907. ا

و  ش  ا   ا ل   )3)   ا ا    ا ا

ش   ا ا  ش  ا   ش    5351   4006   55  

ا  1002. ا  ا 

ش   ل   56  )4)   ا  ا    ا ا

ش   1628. و ش  ا و ا

واأحدثكم  عليهن،  اأق�صم  )ث��الث  يق�ل:   � اهلل  ر�ص�ل  �صمع 
�صدقة،  من  عب���د  م��ال  نق�س  )م��ا  ق��ال:  فاحفظ�ه(  حديثاً 
فتح  ول  ع��ّزًا،  زاده اهلل  اإل  ول ظلم عبد مظلمًة ف�صرب عليها 
نح�ها  كلمة  اأو  فقر(  باب  عليه  اهلل  فتح  اإل  م�صاألة  باب  عبد 
نفر:  لأربعة  الدنيا  )اإمنا  قال:  فاحفظ�ه(،  حديثاً  )واأحدثكم 
عبد رزقه اهلل ماًل وعلمًا، فه� يتقي فيه ربه، وي�صل فيه رحمه، 
ويعلم هلل فيه حقا، فه� باأف�صل املنازل، وعبد رزقه اهلل علمًا 
لعملت  ماًل  اأن يل  ل�  يق�ل:  النية  يرزقه مالً، فه� �صادق  ومل 
ماًل  رزقه اهلل  وعبد  �ص�اء،  فاأجرهما  بنيته،  فه�  بعمل فالن، 
ومل يرزقه علمًا، فه� يخبط يف ماله بغري علم، ل يتقي فيه ربه، 
ول ي�صل فيه رحمه، ول يعلم هلل فيه حقا، فهذا باأخبث املنازل، 
ماًل،  يل  اأن  ل�  يق�ل:  فه�  علمًا،  ول  ماًل  اهلل  يرزقه  وعبد مل 

لعملت فيه بعمل فالن، فه� بنيته، ف�زرهما �ص�اء()5) .
13 - يكتب للعبد امل�صلم ما ن�ى، من ف�صل اهلل على عبده 
امل�ؤمن اأنه يكتب له ما ن�ى من ال�صدقات وغريها اإذا اأخل�س يف 
النية؛ ولهذا قال النبي � يف غزوة تب�ك: )لقد تركتم باملدينة 
ول قطعتم من  نفقة،  اأنفقتم من  ول  �صرمت م�صريًا،  ما  اأق�امًا 
ا    2325 ا    ا   ا      ا    (5(

ش  ش  ا   ش   4/130 ا   4228 ا   ا    

ا 2/535.
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واد، اإل وهم معكم فيه(، قال�ا: يا ر�ص�ل اهلل كيف يك�ن�ن معنا 
وهم باملدينة فقال: )حب�صهم العذر))1) .

فاإنه يكتب  امل�ؤمنني؛  اإىل عباده  العظيم  اإح�صان اهلل   - 14
لهم احل�صنات مبجرد العزمية والهم ال�صادق حتى ول� مل يعمل 
� فيما يرويه عن ربه: )اإن اهلل كتب احل�صنات  امل�صلم؛ قال 
وال�صيئات، ثم بني ذلك فمن هم بح�صنة فلم يعملها كتبها اهلل 

عنده ح�صنة كاملة...))2) .
ما  منها  عظيمة  اآداب  لل�صدقة  ال�صدقة:  اآداب  خام�صًا: 

ياأتي:
– الحت�صاب يف كل ما ينفقه امل�صلم؛ حلديث اأبي �صعيد   1
اأهله  على  نفقة  امل�صلم  اأنفق  )اإذا   :� النبي  اإىل  مرف�عًا   �

وه� يحت�صبها كانت له �صدقة))3) .
قال الإمام الن�وي رحمه اهلل: )فيه بيان اأن املراد بال�صدقة 
اإذا  ومعناه  احت�صبها،  اإذا  الأحاديث  باقي  يف  املطلقة  والنفقة 
اأراد بها وجه اهلل تعاىل، فال يدخل فيه من اأنفقها ذاهاًل، ولكن 

يدخل املحت�صب()4) .
وطريقة الحت�صاب: اأن ينفق بنية اأداء ما اأمره اهلل به من 
تعاىل  اهلل  اأمره  الذي  بال�اجب  القيام  وبنية  اإليهم،  الإح�صان 
الذي  الكرمي،  م�له  عند  ث�ابه  يرج�  اهلل،  مر�صاة  ابتغاء  به، 

اأمده باملال، ثم يثيبه اإذا اأنفقه يف طاعته، بنية �صاحلة.
اهلل  ف����اإن  ال��ط��ي��ب؛  احل����الل  امل����ال  م��ن  – الإن���ف���اق   2
قال  ق���ال:   � ه��ري��رة  اأب���ي  ط��ي��ب��ًا؛ حل��دي��ث  اإل  يقبل  ل  طيب 
اإل  يقبل  ل  طيب  اهلل  اإن  النا�س  اأي��ه��ا  )ي��ا   :� اهلل  ر���ص���ل 
فقال:  املر�صلني،  ب��ه  اأم��ر  مب��ا  امل�ؤمنني  اأم��ر  اهلل  واإن   طيباً، 
مبا  اإين  �صاحًلا  واعمل�ا  الطيبات  من  كل�ا  الر�صل  اأيها  يا 
يا اأيها الذين اآمن�ا كل�ا من طيبات  . وقال:  تعمل�ن عل�����يم
. ثم ذكر الرجل يطيل ال�صفر، اأ�صعث، اأغرب، ميد  ما رزقناكم
يديه اإىل ال�صماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وم�صربه حرام، 

وملب�صه حرام، وغذي باحلرام، فاأنى ي�صتجاب لذلك()5).
قال الإمام الن�وي رحمه اهلل: )... فيه احلث على الإنفاق 
املاأك�ل،  اأن  وفيه:  الإنفاق من غريه،  والنهي عن  من احلالل، 
�صبهة  ل  خال�صًا  حالًل  يك�ن  اأن  ينبغي  وامللب��س،  وامل�صروب، 

ا  و  ا  2839 ا   ا   ش  ش    ا ا  ا    (1(

و  ا  2508. ش  ا ا   ا  ا

ش    6491 ش   ا  ش  ا     ا     (2(

ش    131. ا  ا  ا  ا

ا  م     1002 ش    5351 ا      (3(

ش ول ا �ش  

ش 7/93. ش  و   �ش ا  (4(

ش ا   65 )1014). ش  ا ول ا ش  ا    (5(

فيه، واأن من اأراد الدعاء كان اأوىل 
بالعتناء بذلك من غريه()6) .

ال�صدقة  م��ن  يحقرن  ل   –  3
فر�صن  ول���  مت���رة،  �صق  ول���  �صيئًا، 
منها  اأحاديث،  ذلك  يف  وجاء  �صاة، 

ما ياأتي:
احلديث الأول: حديث عدي بن 
 :� ق��ال:ق��ال ر�ص�ل اهلل   � ح��امت 
)ما منكم من اأحد اإل �صيكلمه ربه، 
لي�س بينه وبينه ترجمان »ول حجاب 
يرى  فال  منه  اأمين  فينظر  يحجبه« 
فال  منه  اأ�صاأم  وينظر  ق��دم،  ما  اإل 
يرى اإل ما قدم، وينظر بني يديه فال 
فاتق�ا  وجهه،  تلقاء  النار  اإل  ي��رى 
بكلمة  ول���   « ب�صق مت��رة  ول���  ال��ن��ار 

طيبة «()7).
: ذكر لنا ر�ص�ل اهلل �  ويف لف
ب�جهه«  واأ���ص��اح   « فاأعر�س،  النار، 
اأعر�س  ثم  النار(،  )اتق�ا  قال:  ثم 
اأن��ه  ظننا  حتى  ب���ج��ه��ه«   « واأ���ص��اح 
)اتق�ا  قال:  ثم  اإليها،  ينظر  كاأمنا 
يجد  مل  فمن  مت��رة،  ب�صق  ول�  النار 
للبخاري:  لف  ويف  فبكلمة طيبة(. 
منها  فتع�ذ  النار،   � النبي  ذك��ر 
واأ�صاح ب�جهه، ثم ذكر النار، فتع�ذ 
منها واأ�صاح ب�جهه » ثالثًا « ثم قال: 
)اتق�ا النار ول� ب�صق مترة، فاإن مل 

يكن فبكلمة طيبة))8) .
اأن �صق مترة: ن�صفها، وجانبها،  وذكر الن�وي رحمه اهلل: 
وفيه احلث على ال�صدقة، واأنه ل ميتنع منها لقلتها، واأن قليلها 
من  للنجاة  �صبب  الطيبة  الكلمة  واأن  النار،  من  للنجاة  �صبب 
كانت  اإذا  الإن�صان  قلب  تطييب  فيها  التي  الكلمة  وهي  النار، 

ش 7/104. ش  و   �ش ا  (6(

ش  ا  ا ش   و  وا ا  )7)   ا  ا  ا

ا    ش   و  ش  ا  ا ا   ش    1413  

ا   ا  1016.

)8)   ا  1413 1417 3595 6023 6539 6540 6563 7443 7512 

م   ا  ش  68 1016 
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مباحة اأو طاعة)1) )2) . 
ق��ال احل��اف�� اب��ن حجر رح��م��ه اهلل: )وف��ي��ه احل��ث على 
احلديث  يف  قيدت  وقد  قلت،  ول�  ال�صدقة،  وقب�ل  ال�صدقة، 
من  القليل  احتقار  ت��رك  اإىل  اإ���ص��ارة  وفيه  الطيب،  بالك�صب 

ال�صدقة وغريها()3) .
وكانت  عنها،  اهلل  ر�صي  بجيد  اأم  حديث  الثاين:  احلديث 

و 7/106. ا �ش ا  (1(

ا  ش    ا  ش  ل   و    ا�ش  و   (2(

ا  ا  ا  ا   ش ا  ل ا ا  

ا ا  �ش    ا ا  ا   ا   ا ا ا  

ش  و   ش  ا ا ا  ا ا  �ش ا   ا

ش 7/106  ا 11/405.

)3)  ا   11/405.

ممن بايع ر�ص�ل اهلل �، اأنها قالت: يا ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل 
اأعطيه  �صيئًا  له  اأجد  فما  بابي  على  ليق�م  امل�صكني  اإن  عليك، 
اإياه فقال لها ر�ص�ل اهلل �: )اإن مل جتدي له �صيئًا تعطينه 

اإياه اإل ظلفاً)4) حمرقاً فادفعيه اإليه يف يده))5).
احلديث الثالث: حديث اأبي ذر � ، قال: قال يل النبي �: 
)ل حتقرن من املعروف �صيئاً، ول� اأن تلقى اأخاك ب�جه طلق))6).

ا    ا   ا  ا    ا     (4(

ا  ا 3/159.

ا  ا     ش  1667  ا  ا   ا و  ا  (5(

ش  ا 1/464   ش ا  ش  ش ا   ش  665    ا

ش ا 1/359.

و  ا  2626. ش  ا ش  ا ا ش  ا   (6(
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وظل   ،) اأب��ًا   ( لهم  ف�صار  �صعبه  وكبار  �صغار  اأحبه  فقد 
املحن  جميع  على  للتغلب  واحلكم  باحلديث  �صعبه  اأبناء  ي�جه 
وامل�صاعب وامل�صكالت التي ت�اجههم يف جميع م�صائل حياتهم .
اإجنازاته  واأك�صبته   ، حديثة  رفاهية  دول��ة  �صنع  يف  جنح 

ال�صتثنائية و�صفاته املميزة مكانًة خالدًة يف التاريخ .

ا ا ش ا  و ا
لدى حماولتنا فهم الطريقة التي ا�صتطاع زايد بها ت�طيد 
القبائل يف منطقته و احلفاظ على هذا  عالقاته و ك�صب ولء 

ال�لء، ل بد من اأن نتذكر دائما اأنه كان قد اأتقن فن الدبل�ما�صية 
ج�هرها  يف  تعني  ه��ي  و  حياته،  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  القبلية 
و  بيئة حرة  املحك�م يف  و  بني احلاكم  الدميقراطي  الت�ا�صل  
منفتحة. ويف هذا ال�صياق اأبدى الكثري من معا�صريه اإعجابهم 
ال�صديد بدبل�ما�صيته البدوية و جناحه يف تطبيقها، وباأن ”نادرا 
ما اأخطاأ يف و�صع قدمه يف امل�ط ال�صحيح اأيا كانت املنا�صبة 
ال�صيا�صة  تعقيدات  احل�صبان  يف  اأخ��ذن��ا  واإذا   . احلالة“  اأو 
القبلية، فلرمبا تك�ن هذه املالحظة اأف�صل اإطراء يح�صل عليه 
املن�صرم، عندما  القرن  بدايات خم�صينيات  ويف  قبيلة.  زعيم 

ال  ش  ا   ش  ا ا  ا ش    ا  ل  
ا  ش  ا ا ا   ا ا ل   ا ا و    ا ا
ا  ا  ش  ش ا ا  ا  ا  ا   ش  ش ا ا  و 

ش ا ا ا   و   ا      
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اإعداد : جواهر ال�سويدي

ايد ا  ا   ق

ا د ا ا  ال



ك���ان زاي����د جم���رد رج��ل 
فهم  يحاول  �صاب  اإدارة 
ت��ع��ق��ي��دات ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
ال��ق��ب��ل��ي��ة وت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا 
ح�صل   - ال���ربمي���ي  يف 
زياراته  ووكر يف  ج�ليان 
املتكررة لل�احة - بهدف 
عنها  امل��ع��ل���م��ات  ج��م��ع 
ل�صكانها  م�صح  واإج���راء 
– على ”بع�س املعل�مات 
ع��ن اأ���ص��ب��اب الإع��ج��اب 
ال��ل��ذي��ن حظي  وال��دع��م 
بهما ال�صيخ زايد بني اأهل 
كان  بينما  و  املنطقة“. 
بحثه  على  يعمل  وك��ر  و 
زايد  كان  م�صاء،  �صباح 
جمال�صة  يف  وقته  يق�صي 
اأو  �صنا  الأك����رب  ت��اب��ع��ي��ه 
الكبرية  القبائل  �صي�خ 
التي تقطن الق�صم التابع 
لأب���ظ��ب��ي م��ن ال���اح��ة، 
احلديث  معهم  ي��ت��ب��ادل 
فروعها،  و  القبائل  عن 
كل  زع��م��اء  اأ�صماء  وع��ن 
تفا�صيل  ع���ن  و  م��ن��ه��ا، 
اأ���ص��ره��م  ح����ل  خمتلفة 
و اأخ��ب��اره��م. ك��ان ووك��ر 
�صعيدًا  و  ج��دًا  مت�ص�قًا 
ع���ن���د ����ص���م���اع ك����ل ه���ذه 
اخلالفات  و  النقا�صات 
و  اأهميتها  و  القبائل  عن 
ق�ص�س  وه��ي  تاريخها، 
ورواي������ات ���ص��م��ع���ه��ا يف 

. وغالبًا ما كانت هذه الأحاديث تقاطع  اأجدادهم  الأ�صل من 
ب��ص�ل ”كبار ال�صن من بدو اأو قرويني. مبالب�س بالية مل تكن 
اإىل  ي��اأت���ن  كان�ا  ممن  واحلرة“،  الفخ�رة  �صيامهم  لتخفي 
اإليه عن �صكاواهم من  زايد، وكان�ا ينادونه با�صمه، ليتحدث�ا 
املاء،  اأو  الإب��ل  م�صكالت  وعن  املختلفة،  مظاملهم  و  جريانهم 

ووكر:  ي��روي  كما  و  العدالة.  حتقيق  و  امل�صاعدة  اإليه  طالبني 
”فلم تكن هناك اأي فخامة �صرقية، بل كرامة و لياقة ب�صيطتان 
اقتحام  الفقراء  اأح��د  حم��اولت  الآخ��ر  و  احل��ني  بني  تزينهما 
حمادثتنا با�صتحياء حتى يتمكن من طلب امل�صاعدة من �صيخه 
الذي كان م�ج�دًا للم�صاعدة دائما ”. اأثناء اجلل��س ح�ل النار 
م�صاء كانت هذه اللحظات فر�صة حقيقة لروؤية زايد عن قرب 
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وه� ي�صتمع ب�صرب اإىل �صي�فه، حماوًل حل م�صكالتهم بحكمته 
وعدالته. وكانت اأحكامه ”ت�صجل عن ال�صرورة على قطعة من 
ال�رق ي��صع عليها ختمه من اخللف“، وبعد اأن يح�صل عليها 
عدالته  اأ�ص�ل  ”كانت  �صاكرًا.  املجل�س  من  ين�صحب  مقدمها 
وب�صاطة يف هذه  كرامة  من  العرب  اأخالق  مع  تن�صجم  ولطفه 
”كيف حظي زايد  اأن نفهم  ال�صهل  املنطقة“. وهكذا بات من 
بهذا الحرتام والإعجاب، لي�س فقط بني اأتباعه، و اإمنا اأي�صا 

ي القبائل التي تقطن ال�صحراء ال�صا�صعة ح�ل الربميي“.
املختلفة  القبائل  م�صارب  اإىل  ال��دوري��ة  ال��زي��ارات  كانت 
”جزءًا مهمًا وحي�يًا من عملية اإدارة القبائل ”�صمن التقاليد 
التقاليد �صرع زايد  ال�صارية يف املنطقة. وتبعًا لهذه  ال�صيا�صية 
ال�صاملة“  ”اجل�لت  يدع�نه  الربيطاني�ن  ك��ان  فيما  اأي�صًا 
املطلق  القبيلة  رجال  ”ب�لء  الف�ز  يف  كبري  اأثر  لها  كان  التي 
�صلطته  اإظ��ه��ار  ب��ذل��ك  ا�صتطاع  و  فالح“،  ب���  ”اآل  مل�صلحة 
عليهم. ويف واحدة من القبيلة املطلق مل�صلحة ”اآل ب� فالح“، 
هذه  من  واح��دة  ويف  عليهم.  �صلطته  اإظهار  بذلك  وا�صتطاع 
فبائل:  اأف��راد  من  الكثري  بحرارة  ”ا�صتقبله  املهمة،  اجل���لت 
اآل ب��صعر، واآل ب� رحمة، واآل ب�خيل، و الع�امر، وبع�س اأفرد 
البدو،  بني  املتبعة  القدمية  التقاليد  وح�صب  املزاريع“.  قبيلة 
القبائل  على  ال�صيافة  و  ال��رثوات  ت�زيع  اإىل  تدع�  كانت  التي 
ب��صاطة �صي�خها – قام زايد بت�زيع التمر و اأطعم الكثريين، 
ودفع لهم مبالغ جيدة، منفقًا قرابة ٩ اآلف روبية، و١٨ كي�صا 

الإخال�س“  ”دائم  كان  لقد  التمر.  اأجربة من   ٤ و  الأرز،  من 
و كان م�صتعدًا  النا�س يف كل وقت،  الأ�صمى وه� خدمة  لهدفه 
الظروف.  كانت  اأيًا  املعن�ية  و  املادية  امل�صاعدة  لتقدمي  دائما 
اأ�صبح�ا يرتددون يف  امل�صتائني  البدو  الكثريين من  اأن  رغم  و 
الذهاب اإىل اأب�ظبي للح�ص�ل على املكرمات و الإعانات التي 
كان�ا يتلق�نها  عادة، و هجر احلرا�س القبليني عملهم ب�صبب 
”قلة الأج�ر و ندرتها“، لكن طبقًا لراي امل�ص�ؤولني الربيطانيني 
متكن زايد و اأخ�ه هزاع من ”ك�صب ود البدو على اأف�صل وجه 
دون احلاجة اإىل الإغداق عليهم اأكرث من الالزم“. وبالنتيجة 
زايد  ال�صيخ  اأما  القبائل“.  بني  كبري  بنف�ذ  ”الف�ز  من  متكنا 
فقد كان الأمر جديرًا بالتقدير اإذ كان عليه اأن يكافح للحفاظ 
على و�صعية اأب�ظبي مقابل خم�ص�صات مالية �صن�ية هزيلة يف 
وقت كان نظراوؤه  ال�صع�دي�ن ينفق�ن املاليني، و مع ذلك فقد 
”متكن من احلفاظ على كرمه و �صعبيته بني البدو ، بني اأفراد 

منطقته“، كما ذكر ج�ليان ووكر. 

ا  ش   م ا  
املتعلقة.  الأم�����ر  يف  ج��ل��ي��ًا  زاي���د  ال�صيخ  ن�����ص��اط  ي��ك��ن  مل 
�صيافته  وح�صن  كرمه  ك��ان  فقد  فح�صب؛  وعمله  مب�ص�ؤوليته 
امل�ارد  قلة  من  الرغم  على  التقليدية-  العربية  الطريقة  على 
اأي  اإعجاب اجلميع. ومل يكن يف�ت  التي كان ميتلكها- حمط 
فر�صة للخروج ب�صي�فه وا�صت�صافتهم خارجًا يف اخلالء ب�صبب 
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اإعجابه ال�صديد بج� ال�صحراء وطبيعتها، وهي عادة مل يتخل 

املدنية اخلانق.  �صن�ات ط�يلة كلما �صعر ب�صغط احلياة  عنها 

يف  تقريبًا  �صهر  مدة  زايد  مع  بقي  الذي  ث�صجر  ولفريد  �صجل 

الربميي، كيف كان يخرج بعد تناول الإفطار لين�صم اإىل زايد 

يف جمل�صه على ال�صرفة، وكيف كان اأحيانًا اأخرى ”يجل�س حتت 

�صجرة خارج احل�صن“، وكيف كانا يتحدثان وي�صربان القه�ة 

حتى اقرتاب م�عد الغداء، تقاطعهم بني احلني والآخر زيارة 

بع�س الرجال من �صاكني ال�صحراء اأو من ال�صع�دية، اأو بع�س 

�صخب�ط من  ال�صيخ  اأو رمبا مرا�صل  القبائل من عمان،  رجال 

اأب�ظبي. و اأ�صهب ادوارد هندر�ص�ن يف ”مذكراته“ عن الأيام 

الأوىل التي ق�صاها ب�صحبة ال�صيخ زايد يف العني، يف ذكرياته 

ال�صارة“  ”الزيارات  ع��ن 
”جل�صات  وع��ن   ، ال��ك��ث��رية 
اجلال�س  و  امل�صائية  الطعام 
امل��م��ت��ع��ة ع��ل��ى ب�����ص��اط يف 
التي  ال�لئم  اأو  ال�صحراء، 
حدائق  اأ�صجار  حتت  تقام 
مياه  ق��ن���ات  اأم���ام  النخيل 
من  ج�  يف  ال�صافية،  الري 
العزلة  و  الهدوء  و  ال�صكينة 
ت��ت�����ص��ف بها  ال���ت���ي ك���ان���ت 
الأيام“،  ت��ل��ك  يف  ال���اح��ة 
اإعجابه  اأث��ار  ما  اأك��رث  لكن 
”دفء ال�صداقة وروح  كان 
ال���ت���ع���اون ” ال��ل��ذي��ن ك��ان 
يف  زاي��د  ال�صيخ  يظهرهما 
اإىل  بالإ�صافة  منا�صبة.  كل 
ذلك اأقام زايد- كعادته يف 
 - وت�صليتهم  �صي�فه  اإك��رام 
حفل غداء كبريًا يف حديقته 
ت��ك��رمي��ًا ل�����ص��ي��ف��ه ال���ك��ي��ل 
ب��صتيد  ه��ي���  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 
ع��ام  ال��ربمي��ي  زار  ع��ن��دم��ا 

ي�ني� 1964.
كان اأهم ما يف العادات 
– ����ص����اء ما  زاي�����د  ع��ن��د 
اأم  ل�صي�فه،  باإكرامه  يتعلق 
ريا�صة  اأم  لل�صيد،  اخلروج 
ال�صيد بال�صق�ر، والتي تعد جميعها جزءًا من الرتاث والثقافة 
البدويني – ه� اأنها جتري دائمًا يف ج� من ال�صداقة والألفة. 
وبعيدًا من وترية احلياة الي�مية ومن اجل� الر�صمي الذي كان 
يفر�صه من�صبه ومكانته، كانت هذه الرحالت فر�صة حقيقية 
لإزالة  فعالة  وطريقة  ال�صريحة،  والنقا�صات  ال���دي  للتفاعل 
احل�اجز بني هذا احلاكم وق�مه، وه� ما جعله اأكرث قدرة على 
دائرة  من  وبعيدًا  وحاجاتهم.  اآمالهم  وفهم  تطلعاتهم  امتثال 
الذين  الربيطانيني  امل�ص�ؤولني  جميع  �صعر  واأتباعه،  اأ�صدقائه 
تعامل�ا معه بالإعجاب ال�صديد ب�صخ�صيته ال�صاحرة و مزاجه 

ال�دي.

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /07 - 494 :Oó©dG

25

ا&مارات

mun r a k a e



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /07 - 494 :Oó©dG

26

ا&مارات

mun r a k a e

ا   �ش  ا    ا    

     1977 م  و   �ش  ش   ش

ا  ا  ا  ا   ا   ا   

ا   ش  ا ا   ا  ا ا  ا  

ا     ا ا   ا ا  

 و ملا كانت املجالت قليلة اآنذاك كانت جملة البلدية  تق�م 
راأ���س  اإم���ارة  ف�صاء  يف  منرية  الآن  حتى  بقيت  و  املهمة  بهذه 
ال�صعيد  على  م�صم�نًا  و  �صكاًل  املجلة  تط�رت  قد  و   ، اخليمة 
اأ�صبحت  فقد  الأخبار،  و  امل��ص�عات  �صعيد  على  و  الإخراجي 
النظر املتعددة و تغطي غالب الأخبار  بالثقافة ووجهات  تعنى 

مب��ص�عية و �صفافية على مر الأيام.
)اأغ�صط�س(  اآب  الرابعة  ال�صنة  الأربعني  عددها  يف  املجلة 
�صقر  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب   ( بعن�ان  الغالف  عن�ن  م   1980
يفتتح املقهى ال�صعبي ( و �صدرت املجلة باإ�صراف املجل�س البلدي 
النائب  و  القا�صمي  �صقر  بن  حممد  ال�صيخ  برئا�صة  كان  الذي 
و مدير  القا�صمي  ال�صيخ �صع�د بن �صقر  لرئي�س املجل�س  الأول 

احللقة الثالثة و الثالثون

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا
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البلدية بال�كالة ال�صيد 
اإب���راه���ي���م  اهلل  ع��ب��د 

امل��صى.
بداأ العدد ب�صفحة 
العدد(  )اق��راأ يف هذا 
ال���ت���ي ت�����ص��م��ن��ت اأه���م 
العناوين ، و يف �صفحة 
ت�صدرت  اأخبار حملية 
باإذن  له  املغف�ر  اأخبار 
بن  �صقر  ال�صيخ  اهلل 
حممد القا�صمي املجلة 
العناوين  اأه��م  كانت  و 
)�صاحب ال�صم� ال�صيخ 
املقهى  ي��ف��ت��ت��ح  ���ص��ق��ر 
و)�صاحب   ) ال�صعبي 
ال�صيخ �صقر يف  ال�صم� 
للمملكة  خا�صة  زي��ارة 
امل��ت��ح��دة ( و)اف��ت��ت��اح 
م����ع����ر�����س ال���ك���ت���اب 
الإ�����ص����الم����ي ب���ن���ادي 
عمان( و يف اخلرب �صم� 
�صقر  بن  �صع�د  ال�صيخ 
نادي  افتتح  القا�صمي 
عمان الثقايف الريا�صي 
حما�صرات   ( اأي�صًا  و 
م�صاركة  و  املدار�س  يف 
ل��ل��ت��ع��داد  ال��دع��اي��ة  يف 
)املجل�س  و    ) ال��ع��ام 
البلدي يف راأ�س اخليمة 
ي���ق���رر �����ص����راء ح��ف��ار 
لإخراج الرمال من قاع 
يف  ا�صتغاللها  و  البحر 

حركة البناء (. 
ال�����ص��ف��ح��ة  يف  و 
)اقرتاح  اأي�صًا  املحلية 

ل��ل��خ��ارج ل��درا���ص��ة التخطيط  ب��اإي��ف��اد ب��ع��ث��ات م��ن امل���اط��ن��ني 
العمراين( و يف اخلرب اإر�صال خريجي اجلامعات لت�فري ك�ادر 
يف  للعمل  العمراين  التخطيط  جم��ال  يف  متخ�ص�صة  وطنية 

بلديات الدولة يف هيئة التخطيط العمراين 
 ) اخليمة  راأ�س  بلدي  )جمل�س  املحلية  الأخبار  يف  اأي�صا  و 
متت عدة اعتمادات و قرارات من اأهمها تعبيد و تزفيت بع�س 
ال�صماح  و عدم  نقل  ب�صيارات  الدائرة  تزويد  و  املحلية  الطرق 
بنقل الرمال من ال�ص�اط و ) ا�صتبيان الكتابات ( و ) حملة 
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نتائج  حتليل   ( و   ) الفجرية  يف  نظافة 
النفط  اآب���ار  حلفر  اجلي�ل�جي  امل�صح 
الإم���ارات   ( كذلك  و   ) اخليمة  ب��راأ���س 
ت�صارك مب�ؤمتر الغرفة التجارية بت�ن�س( 
و ) تقارير عن التجارب الزراعية براأ�س 
اخليمة ( حيث مت اإعداد تقارير للرثوة 
احلل�ل  و  الأمرا�س  انت�صار  و  الزراعية 
اإعالنات  تلتها  و  الإنتاج  زيادة  و  ل�قفها 

البلدية 
الثقافية(  الق�افل  ن�صاط  و)اأي�صًا 
ثقافية  و  دينية  متن�عة  م�ا�صيع  وتلتها 
منها ) ليلة القدر ( و ) اإنها ق�ة الإميان 
الكتئاب(   – الع�صر  اأمرا�س  من   ( و 
نكت�صفهم  كيف   ) عباقرة  اأطفالنا  و) 
امل�ا�صيع  تتابعت  و   .. معهم  ونتعامل 
و   ) العلم  كن�ز  من   ( منها  و  الثقافية 
يف �صفحة ) عامل غريب ( كانت بع�س 
 – طبيب  )م�صاعد  الغريبة   العناوين 
فقط  زوج��ان  ي�صكنها  ي�غ�صالفية  قرية 
العمر  يف   – القامة  لط�ال  جمعية   –
بقية ( و يف ال�صفحة الطبية ) ال�صيف 
و اأمرا�س العي�ن ( و التن�مي املغناطي�صي 
ال�صحة   ( و  ا�صتخداماته  و  اأدوات���ه  و 
ت�اأم النظافة (  و يف ) ر�صائل القراء ( 
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تن�عت الر�صائل من القراء فمنها للم�صاركة و منها لال�صتف�صار 

و منها لإبداء املالحظات و من امل�صاركات ق�صيدة بعن�ان فال 

نامت الأجفان – بقلم اأب� حممد من راأ�س اخليمة  : 

وا ا  ا �ش ا 

ا وا  ش     

ا   ا  

ا  وا   ا ا  

ا  ش   و ا  و

ا و ش      ا

ال      ا  

ا  ش ا  ش    ا 

اأي�صًا عناوين متفرقة منها ) ج�صد املراأة  و يف هذا العدد 

عند ال�صرقيني و الغربيني( و ال�صرورات ال�صعرية و يف �صفحة 

 – )اكت�صافات و عل�م( ) طريقة جديدة لكت�صاف ال�صرطان 

اأجنبية  بلغات  ناطقة  – بطاقة  ال�صمك  ل�صيد  طريقة طريفة 

......( و يف ال�صفحة )الريا�صية ( بع�س العناوين) الإمارات 

املنتخب   مدير  ف��اة  و   – الثانية  العربية  البط�لة  يف  ت�صارك 

ببط�لة  التا�صع  املركز  يف  – الإم��ارات  الطائرة  لكرة  ال�طني 

العامل لل�صطر – ت�قيع العقد بني كالي و ه�ملز..... ( 

اأب� مغلي  بقلم هيام   ) الأ�صرة  و يف اخلتام جاءت )زاوية 

مفه�م   – بنف�صه  التجربة  يخ��س  طفلك  ات��رك��ي   ( فيها  و 

ال�صخ�صية – عزيزي الزوج – الزوج يحمل ا�صم الزوجة ...(.
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“ شب ال د  بدا  ”
ا شرا شيد با ا ال  ي با ال 

وا    و  ا       ا

شب د ال بدا 

ة ل ا

فيما ارتدى »ها�صم املعلم« ال� »قبعة« التي اأراد منها مت�صيط 

عي�صى  »اأحمد  �صمر  وفيما  ال�صنني،  �صداأ  وكن�س  ال�صعر  دروب 

لبد  ك��ان  »ال�صجيج«..  وج��ه  يف  �صم�دًا  ق�صائده  عن  الع�صم« 

بعد  ب��ه،  يليق  »قمي�س«  ارت��داء  من  ال�صبب«  حممد  »عبداهلل  ل� 

جتربتني �صعريتني مفت�نتني باللغة فاتنتني لل�صعر...:

ش ا ش   ش ا ش ا ا و

ش  ا  ا  ش  و وا  ا ا  ا  ا  ش  و

.(1 ش ش  ا ا  ش ش   ا

 ..“ ش ا  ا ” “ ” “111”  “ ”   2     1
1998م  1   “ ش   ”

ا  ا
وا  ا
وال  ا
وال  ا
وال  ا
ل  ا
ل  ا

ل ا
ا 
وا  ا
ا 
 
وا 
وا 
وا  ا

1): »1998م ا ا

 ..“ ش ا ا   ”  “ ”  “79” ش   ا  “ ”    1
1998م  1   “ ش   ”
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وحيث كذلك، وبعد تلك التجربتني املثبتتني يف ال�صجل ال�صعري 

من  لبد  كان  1997م(،  ع�صر  1996م،  )الآن  الإماراتي  العربي 

ا�صرتاحة حمارب يف امليدان ال�صعري، �صبقًا لتجربة �صعرية اأخرى 

)املرايا حتدث اأخبارها: 1998م – 2008م(، فجاء ال� )قمي�س 

ليك�ن له ذلك، ولأنه كذلك، كانت العائلة حم�ر رئي�س  1998م( 
للق�صائد ومقا�صدها...:

(1
اإليك.. اأيتها املطر الذي تنف�س، اأيتها احللم الذي الآن...

اإليك.. يا م�صهد وجهي، يا �صهد وجهتي، و�صهادة وجاهتي.

بال�ص�ق  املعطر  امل��اء  وعطاء  وع��ط��ري،  ع�صري،  �صهيدة  يا 

وال�صهر.

اإليك.. يا �صبح ليلى، وليلي، وخيلي، وخيايل.

اإليك، اإليك، اإليك.. ول اأبايل)1(.

 “ و ” ا  1997م   ش  ا  “ ش ”ا ا    ا      1
 ..“ ش ا ا   ”  “ ”  “84” ش   ا ا    –

1998م  1   “ ش   ”

(2
اأ�صعدت جميًئا اأيتها املقد�صة..

ونبل  امل�صاء،  وهم�س  والنتماء.  والنماء،  باملاء،  املكد�صة.. 

الن�صاء.

يا ن�صل ال�صماء..

اأ�صعدت جميًئا، وم�صيا..

م�صيء اأنا.. بك، بك، بك..

يا �صجر املاء.. يا ن�صب ال�صماء)2(.

(3
ا�صطفيتك.. يا وجه قلبي، ووجهتي، ووجاهتي.

املطر  يا ذات  ال�صهر.  نحلة  يا  الع�صر،  نخلة  يا  ا�صطفيتك.. 

ليلى  يا  الع�صق،  ليلة  يا  والب�صرية.  والب�صر،  بال�صرب،  املعطر.. 

ال��ف���ج،  ذات  يا  امل�صرية.  جن���ى  يا  ال�ص�ق،  جنمة  يا  الع�صرية. 

والفرج.

و  و 25/2/1998م   –  19 ا    “ و ”ا ا    ا      2
ا  ”  “ ”  “85” ش   ا ا    – “ ” ا 

“  1 1998م ش   ” ..“ ش  ا
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جدائلهن،  ي�صففن  �صفا..  �صفا  وال��صيفات  ا�صطفيتك، 

باأجنحتهن،  ي�صفقن  ويرق�صن.  ال�صاعة،  ير�صفن  وي�صّلني. 

ويتطايرن.

ا�صطفيتك، والعا�صفة عاطفة االهالك.

وال�صهر  ال�ّصعر،  قبلة  والقبل.  القلب،  �صلطانة  ا�صطفيتك.. 

الغرام.

ا�صطفيتك، ا�صطفيتك، ا�صطفيتك: �صلطنة)1(.

ا ش ا   ا ا

فللق�صائد  وزواي���اه،  وم��زاي��اه  اأزراره  للقمي�س  كما  مت��ام��ًا.. 

اأ�صرارها واأ�صاورها واأ�ص�ارها

�صعر..  وم�صائد  ومقا�صد،  ق�صائد،  من  طائفة  هنا  ل��ذا.. 

ال��ق��راءة،  ع��امل  يف  م�صتمرة..  مثمرة،  مثرية،  رحلة  لها  نتمنى 

والقرارات القريرة الذهن والعافية...

 ” 1997م   ش  ا  “ ش ”ا ا     ا      1
ش   ”  ..“ ش ا ا   ”  “ ”  “86” ش   ا  “ ا

“  1 1998م

(1
اإجابات،  وترتيثني  اأ�صئلة،  تتحينني  العا�صرة:  النافذة  عند 

ونداءات دائنات، ودانات، ذائبات، ودوؤوبات، دافئات.

على  ت�صر  و�ص�ر..  و�ص�ت،  �صمت،  العا�صقة:  النافذة  عند 

ف�صاءات، ف�صية، وفا�صلة. �ص�ر.. ت�صاحب املراآة، وتن�ح.

وي�صلي:  ب��ذاك��رت��ه،  يطل  راأ������س..  ال��غ��ارق��ة:  ال��ن��اف��ذة  عند 

9/4/1997م)2(.

(2
ل  �صيء،  ل  لدي،  �صيء  ل  �صيء،  لدي  لي�س  لدّي،  لي�س  لي�س، 

وق�صة  وق�صا�صة،  وم�صطرة..  مق�س،  �ص�ى:  �صيء..  ل  �صيء، 

ق�صرية.. �صالفة...)3(/ ورق�صة رقيقة، ورقية راقية.

 ..“ ش ا ا   ”  “ ”  “106” ش   ا  “ شو ”      2
1998م  1   “ ش   ”

ش   �  ” ش  ا  ا   ش  ا  “ ش ”     3
ش  ش ا ا  ا ا ا  ا ا ا    “ ش ا

ش 1995م
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، وركعة هلل. لي�س لدي �صيء..�ص�ى: رقعة �صطر

ح���م���دًا هلل ع��ل��ى ����ص���الم���ت���ي../ ع��ل��ى ���ص��الم��ت��ي ال�����ص��الم: 

14/2/1998م)1(.

(3
اأنني اأحلم. لكن.. ماذا ل�: اأن ن�اخذة الكالم، هكذا،  اأعلم، 

ب�ص�رهم،  باأ�ص�اتهم،  اأطل�ا  قلياًل..  �صمتهم،  عن  تنح�ا  فجاأة، 

وب�صالة، خمباأة، يف كتابة، مكبلة، بن�صيان، متدل، من �صماعة، 

: 20/1/1998م)2(. م�صمعة، بكربياء، مدلل، ومكلل

ال��� )قمي�س(  امل���اء(: هكذا هي رحلة  ه���اء  ال��ه���اء..  )م��اء 

برفقة  ب��اأزراره  اأط��ل  ال��ذي  ال�صبب«،  حممد  »عبداهلل  ل�  ال�صعري 

 ..“ ش ا ا   ”  “ ”  “107” ش   ا  “ شو ”      1
1998م  1   “ ش   ”

 ” 1997م   ش  ا  “ ش ”ا ا     ا      2
ش   ”  ..“ ش ا ا   ”  “ ”  “86” ش   ا  “ ا

“  1 1998م

الزميل  )�صجيج(  و  املعلم«،  »ها�صم  الزميل  )قبعة(  رفيقيه: 

العربية  النرث  ق�صيدة  عامل  يف  اإبحارًا  الع�صم«..  عي�صى  »اأحمد 

رئتي(:  امل�صرتكة )م�صهد يف  التاريخية  ال�صفينة  الإماراتية، عرب 

)1998م – 2018م(...

)ب��صعي، ب��صعك، ب��صعنا.. اأن نت�صع لنا.. نزف نزيفنا.. اإىل 

�صح�تنا - �صه�تنا.. واإىل ع�صرنا – عطرنا.

ب��صعنا، اأن ن�صتف�صر منا.. نف�صرنا، ون�صفر عنا...

ن�صافر، ن�صافر، ن�صافر، ونغرد:

لك  ال�صمت..  اأّيها  ال�صرب  لك  ال��ذاك��رة..  اأّيتها  املجد  لك 

اأيتها  ال��ص�ء  لك  البحر..  اأيها  امل���ج  لك  ال�صرب..  اأيها  ال�قت 

ال��روح.. لك اهلل، لك اهلل، لك اهلل  اأيتها  ال�صالة.. لك احلرية 

اأيتها احلرية(: 1/1/1998م)3(.

ا   ”  “ ”  “112”   “ ” ا    ا      3
“  1 1998م ش   ” ..“ ش ا



اب يدان ال ي  بد الع ليا  دا   ا

 � اية و

رافية ي ا �شا ش ا

لي�ن  بد ا  ة  فا
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ش  دا الق ا
ا ا  ش  ش  ا    ا و ا
ا      ا و  ا   
ا   ا  ش ا ام  ش ا ا  ا ش   ا
و  ا ا  ل  ا   ا  ا  ش  و
ش   ا ش  ا ا     ا
ا  ا ا و   ش ا ا ا ا ا  ا ا
ش ا  ش �ش  وا  ا ا ش  ا ا ا ش
ا  ش    ا ا ا ا ش ا  ا ا

رافية ا ا عل� ي  ا �شا ش  ش�ؤوليا  ها  و
� t الإ�صراف على تط�ير  عدد من امل�صاريع والتطبيقات اخلا�صة

بدائرة البلدية  واملخت�صة بتقنية نظم املعل�مات اجلغرافية .
� t واخل��روج املتخ�ص�صة   امل�صاريع  اإجن��از  ج���دة  على  الرقابة 

امليداين ملتابعة الأعمال املنجزة .
� t املعل�مات نظم  لتط�ير  الالزمة  والبح�ث  بالدرا�صات  القيام 

اجلغرافية والنظام العاملي ال�صامل لتحديد امل�اقع.
� t الإمارة وتغذية  املكاين  بالإر�صاد  خا�صة  م�صاريع  على  العمل 

بل�حات اإر�صادية ذات م�ا�صفات دولية معتمدة .



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /07 - 494 :Oó©dG

35

مقابالت

mun r a k a e

� t اخلا�صة وامل��زاي��دات  واملناق�صات  العق�د  اإدارة 
مب�صاريع املركز 

� t. )اإجناز م�صروع العن�نة الذكية ) مكاين
� t. اإجناز م�صاريع الت�ص�ير اجل�ي
� t  متثيل الدائرة   يف امل�ؤمترات واملعار�س اخلا�صة

العربية  و  املحلية  اجلغرافية  املعل�مات  بنظم 
والإقليمية والدولية.

ا  عل� ي  ا �شا ي �شعبة  قابلة  
رافية   ي ا �شا ش ا رافية –  ا

لي�ن  بد ا  ة  فا

ا   ش ا    
ا ا  ش ا ا  ا  ا

املعل�مات  نظم  يف  البكال�ري��س  �صهادة  على   حا�صلة   -
اجلغرافية من جامعة الإمارات العربية املتحدة �صنة 2006 .

- حا�صلة على �صهادة ماج�صتري يف اإدارة الأعمال من جامعة 
�صيفلي بزن�س .

ا    ا ا     ا 
 ا 

 ،1/11/2007 بتاريخ  اخليمة  را���س  بلدية  بدائرة  التحقت 
املعل�مات  نظم  وح���دة  يف  جغرافية  ب��ي��ان��ات  ق���اع��د  كمدخل 
اجلغرافية يف اإدارة الهند�صة واملباين ق�صم الإعالنات والعن�نة، 
متخ�ص�صًا  اأك�ن  اأن  العمل  الأول يل يف  الي�م  وكان طم�حي يف 
وبارعًا يف جمال عملي ، ورفع كفاءتي املتخ�ص�صة واملميزة حتى 
اأف�صل مكانة ممكنة  اإىل  لل��ص�ل  الدائرة  وتط�ير  برفع  اأ�صاهم 
مهاراتي  وتط�ير  الذات  اإثبات  و   ، املجتمع  يفيد  اإجناز  وحتقيق 
بامل�صت�ى  والرتقاء  النجاح  وكذلك  واكت�صاب اخلربات  وقدراتي 

املهني واملعي�صي والجتماعي.

ش     ا  2007  2014  
� t كافة تقدمي  و  واملراقبني  املهند�صني  طلبات  ا�صتقبال 

بالبيانات  وت��زوي��ده��م  الأخ����رى  للجهات  امل�����ص��اع��دات 
واخلرائط الت��صيحية 

� t وخروج م�اقع الل�حات الإر�صادية وم�صروع العن�نة 
� t متابعة م�صاريع نظم املعل�مات اجلغرافية مثل ) م�صروع

م�صروع اخلريطة   ، اجلغرافية  املعل�مات  نظم  تطبيقات 
 ، اجل�ي  الت�ص�ير   ، املركبات  تتبع  م�صروع   ، ال�صياحية 

وكذلك م�صاريع ق�اعد بيانات للجهات اخلارجية ( 



� t عمل خرائط ا�صتدللية للم�اقع املطل�بة من قبل اجلهات
احلك�مية واخلا�صة

� t   تنظيم عملية الرتقيم والعن�نة والإر�صاد املكاين
� tالتدقيق على اخلرائط ال�صتدللية لل�صركات وامل�ؤ�ص�صات
� t عقد دورات تدريبية يف جمال نظم املعل�مات اجلغرافية

للدوائر احلك�مية
� t التدريب على  والإ�صراف  الداخلي  املدرب  مبهام  القيام 

العملي يف الدورات املتخ�ص�صة يف جمال نظم املعل�مات 
اجلغرافية

� t م�اقع حتديد   - الإر���ص��ادي��ة  الل�حات  ت�صاميم  اإجن��از 
الل�حات الإر�صادية

� t2012 مدرب معتمد منذ عام
� t2012 قائد معيار ال�صرتاتيجية لعام
� t الدائرة فئة  يف  ال��دائ��رة   اإجن���ازات  ت�ثيق  يف  امل�صاركة 

 -2012  -2010-  2009( ل��الأع���ام  املتميزة  احلك�مية 
.  )  2014-  2013

شو        
منذ ا�صتحداث مركز نظم املعل�مات اجلغرافية يف عام 2015  
املركز وحتديدًا يف  اإىل  واملباين  الهند�صة  اإدارة  النتقال من  مت 

ق�صم امل�صاريع اجلغرافية .
وطبيعة العمل وامل�ص�ؤوليات اإ�صرافية ترتكز على  و�صع خطط 
بتقنية  امل�صاريع املخت�صة  باإدارة ومتابعه  العمل اخلا�صة  واآليات 
 ، التقنية  بهذه  املرتبطة  والأن�صطة  اجلغرافية  املعل�مات  نظم 
وامل�صاهمة يف حتقيق اأهداف الإدارة من خالل الإ�صراف واملتابعة 
على جميع الأعمال التنفيذية يف اخلطة الت�صغيلية ذات ال�صلة. 
�صري  ومتابعة  الأدوار  وتنظيم  امل�ظفني  على  الإ���ص��راف  كذلك 
العمل يف �صعبة امل�صاريع اجلغرافية  وتط�ير العمل وحت�صني طرق 
الأداء، تزويد من�صقي اجل�دة بتقارير اإجناز مل�ؤ�صرات اأداء كافة 

امل�صاريع
يف  وامل�صاركة  ال��دائ��رة  اإدارات  لكافة  الدعم  تقدمي  كذلك 

الجتماعات واللجان الفنية  مثل : 
� t ع�ص� يف جلنة الأ�صماء اجلغرافية
� t ع�ص� يف فريق ا�صتمرارية الأعمال
� t ع�ص� يف جلنة اأمن املعل�مات
� t ع�ص� يف جلنة العن�نة
� t ع�ص� يف  جلنة تثبيت الأمالك القدمية
� t ع�ص� يف فريق منظ�مة اجليل الرابع
� tفريق البتكار

ش ا  ا و  ش     ا
وا

يف  ل��ل��ت��م��ّي��ز  اأط���م���ح  ك��ن��ت  اإذا  احل���ا����ص���ر،  ع�����ص��رن��ا  يف 
ل��ل��م��دي��ر ع���ن طبيعة ال�����ص��ك���ى  ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ي ع����دم   ،  ع��م��ل��ي 

املنا�صب  حّل  لها  اإيجاد   يف�صل   بل   ، ت�اجهني  التي  امل�صكالت 
اأي�صًا  امل�صكالت  م��ن  العديد  ي���اج��ه  فاملدير  ذل���ك؛   م��ن  ب��دًل 
اأج��ل حّل بت�ظيفك من  ق��ام  قد  اأن��ه  ي��رى  وه���  ي�مي،  نح�   على 

امل�صكالت ل لإيجادها والت�قف عندها فقط .
 ل���ه���ذا وج����ب ع���ل���ي  ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح���ل م���ا ي���اج��ه��ن��ي  من

ال�صع�بات  اإىل  باإيجابية  النظر  طريق  عن  عملي  يف  عقبات 
ا�صتخدام  و  للنجاح  وفر�صة  حتديًا  تعترب  اأنها  حيث  وامل�صكالت 
الإمكانيات املتاحة حلل امل�صكلة ومعرفة �صبب امل�صكلة ميثل اأهميه 

كربى حللها. 

و  ا ا  ا  ا ش   ا ا   
ا �ش 

التدريب والتط�ير اأ�صا�س وقاعدة لنجاح ومتيز اأي م�ظف
بالعمل  واملرتبطة  اجل��دي��دة   وامل��ه��ارات   امل��ع��ارف  اأ�صافت 
اأثناء  ن�اجهها   التي  للم�صكالت  احلل�ل  اأف�صل  اإىل  التعرف  يف 
ممار�صة  العمل  مما يزيد من التمكني يف اأداء العمل  و جتنب 

الأخطاء .
ولعل اأهم الدورات التي كان لها كبري الأثر على اأدائي دورة 
التعامل مع الأمناط ال�صخ�صية و دورة الك�ت�صنج ، والتي اأفادت 
وال��زم��الء وامل��راج��ع��ني، كذلك  ال��روؤ���ص��اء  التعامل م��ع  ك��ث��ريًا يف 
القيادة  واأ�صا�صيات  والتنظيم  التخطيط   باآلية  املعنية  ال��دورات 

الإيجابية  .
ومن جانب التط�ير يجب عدم الثبات على الدورات التدريبية 
ما  لكل  الدائم  والط��الع  امل�صتمرة  املتابعة  من  لبد  بل   ، فقط 

ي�صيف لقدراتي ال�ظيفية.

ا   ا و  ا     
برامج  خ��الل  م��ن  التعلم  يف  ال���ص��ت��م��رار  على  احل��ر���س   -

ال�صهادات الدرا�صية، والدورات املتنّ�عة
- الن�صمام اإىل اللجان املختلفة لكت�صاب اخلربة 

عمليات  يف  وامل�صاركة  التح�صني   فريق  اإىل  الن�صمام   -
التح�صني وتك�ين معرفة عن ا�صا�صيات اجل�دة وال�صرتاتيجيات 

الأمر  هذا  لأن  ال�صعف،  نقاط  من  التخل�س  على  العمل   -
�صي�صهل عملية التط�ر.
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- كتابة الأهداف، وحتديدها، وال�صعي يف �صبيل حتقيقها مع 
التخل�س من الياأ�س .

ا   ش و  و ا ا    
عندما يجد قدرًا من التقدير من رئي�صه وزمالئه يف العمل، 
ولكنه  تفعله  ما  ت��صيح  على  مقت�صرًا  لي�س  الأم��ر  ف��اإن  ولذلك 
مرتبط بالبيئة التعاونية بني زمالء العمل ، لذلك لبد من خلق 
وبث  �ص�ا�صية  اجلميع  فيها  يك�ن  و  الت�تر   من  خالية  عمل  بيئة 
ما  لكل  وتقدير  اأهمية،  ذات  اآراءه���م  اأن  امل�ظفني  ل��دى  �صع�ر 
اإىل   ي���ؤدي   مما  امل�ظفني   اإنتاجية  من  يزيد  ما  وه�  يقدم�نه  

تط�ير العمل داخل امل�ؤ�ص�صة .
كذلك عندما يك�ن امل�ظف ملمًا بالثقافة امل�ؤ�ص�صية اخلا�صة 
بعمله مما يعطيه  الثقة بالنف�س ولكن لبد اأن تك�ن الثقة معتدلة 
لأن القليل منها ل يجدي نفعًا والكثري منها يتح�ل اإىل اإح�صا�س 

بالغرور والقرارات املنفردة
وقد �صعيت لبذل كل ما لدي  لتحقيق ال�صعادة الذاتية واإبراز 
م�ظف  تقييم  على  وح�ص�يل  العمل  يف  �صخ�صيتي  من  ج�انب 

فائق التميز كان له الأثر يف بل�رة جه�دي .

ا ا   ا ا ش  ا   
 ا  

ثقة زميلتي وم�ص�ؤولتي وتقديرها يل  والت�صجيع امل�صتمر منذ 
بداية  يف  وذل��ك  منها  الكبري  ال��دع��م  تلقيت  حيث   2007 �صنة 

م�ص�اري يف العمل فقد تعلمت اأ�صا�صيات كثرية ومهارات جديده 
مت اكت�صابها منها يف جمالت عديدة يف العمل واحلياه والعلم .

ا  و  و  ش     
ا  ا 

 من واقع خربتي يف العمل  هنالك عدد من امل�ظفني حتت 
مهتمني  غ��ري  مت�صابهة؛  وظيفية  وم��ه��ام  واح��د  وظيفي  م�صمى 
اأو مهاراتهم والكتفاء بالعمل الروتيني  لذلك  بتط�ير قدراتهم 
الآخرين  بخدمة  املبادرة  و  بال�صعي  ن�صيحة  لهم  اأوج��ه  اأن  اأود 
والأعمال التط�عية واإثبات اأنف�صهم بكل الطرق املتاحة؛ وال�صعي 
وتنميها  املهارات  اأم�ر ت�صقل  كلها  التحديات،  واملثابرة وخ��س 
وتق�ي اخلربات ، مما يفتح اأمامهم اآفاًقا كثرية للتقدم يف العمل

كذلك من النقاط املهمة التي يجب الرتكيز عليها �ص�اء على 
م�صت�ى امل�ظفني اأم املجتمع   هي الحرتام لكل الزمالء واملدراء 
والعاملني مهما كانت درجاتهم املهنية؛ فالحرتام �صفة ثابتة يف 

ال�صخ�س ل تتغري بتغري الآخرين. 

ش   و ا و    
اأطمح يف اإكمال درا�صة املاج�صتري يف اإدارة البتكار والتغيري، 
 ، والإيجابية  لل�صعادة  ال�طني  الربنامج  فريق  اإىل  والن�صمام 

كذلك الرتقاء اإىل وظيفة اأف�صل . 
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�لة البلدية للب  بدا الع�ا ب ب  � ا
PES 2018 شتي�شن�

من �صمن الأن�صطة الرم�صانية التي نظمها مكتب الت�صال امل�ؤ�ص�صي يف 
�صهر رم�صان »  بط�لة البالي �صتي�صن PES 2018  «  والتي لقت اإقباًل كبريًا 
اللعبة من �صعبية كبرية بني �صريحة حمبي  ، ملا لهذه  من م�ظفي الدائرة 
الريا�صة ب�صكل عام واملهتم�ن بكرة القدم على وجه اخل�ص��س ، فا�صرتك 

يف البط�لة 33 م�ظفًا من الدائرة ومن خمتلف 
الإدارات والأق�صام مما زاد من ق�ة املناف�صة 
الي�م  ويف    ، فيها  التحدي  روح  وب��ث  عليها 
الأول من البط�لة افتتحت املباريات مب�اجهة 
ق�ية حمد ال�صام�صي ومعن حممدانتهت بف�ز 
الثاين  الي�م  �صهد  و  ال�صام�صي  حلمد  كا�صح 
يف  ت�اجه  الثقيل  العيار  من  نارية  م�اجهات 
ال�صنيكي   اإبراهيم  حممد  املهند�س  بدايتها 
فيها  تقدم  حمدي  الدين  ت��اج  املهند�س  مع 
ال�صنيكي بهدفني مل ي�صتطع احلفاظ عليهما 

فانتهت ب� 5 مقابل 3 ل�صالج تاج الدين .
مما  والإي��اب  الذهاب  بنظام  املباريات  لعب  املنظمة  اللجنة  اعتمدت 
يتيح لالعب تقييم م�صت�ى املناف�س ومعرفة اأ�صل�به واخلطة التي يتبعها يف 

اللعبة وبالتايل تك�ن له فر�صة التع�ي�س يف حال خ�صارته للمباراة الأوىل .
بعد انتهاء اجل�لة الأوىل للبط�لة وتاأهل املناف�صني اإىل املراحل النهائية 
اعتمدت اللجنة اللعب بنظام مباراة واحدة بني املناف�صني مت�صمنة �صربات 
اجلزاء الرتجيحية يف حال تعادل الالعبني يف الأ�ص�اط الأ�صا�صية ، وهذا 

ما زاد من ق�ة املناف�صة يف هذه اجل�لت ، حيث حاول 
التي  الرتجيح  ركالت  اإىل  ال��ص�ل  املناف�ص�ن جتنب 
يلعب احل دورًا كبريًا فيها برتجيح كفة مناف�س على 

اآخر .
النهائية  امل���ب���اراة  يف  ال��ب��ط���ل��ة  ع��ل��ى  وت��ن��اف�����س 
امل�ظفان:  عبداهلل الع�امي من مركز نظم املعل�مات 
اجلغرافية واملهند�س ح�صام مهريات من ق�صم امل�صاحة 
وانتهت بف�ز امل�ظف عبداهلل الع�امي باأربعة اأهادف نظيفة ت�ج بها بطاًل 

PES 2018 لبط�لة البالي �صتي�صن

ر القد 2018 ية ل شا �لة البلدية الر ب
يف الي�م ال�صاد�س من رم�صان انطلقت بط�لة البلدية الرم�صانية لكرة 
برباعية  وانتهت  باملالية  امل�صاحة  جمعت  افتتاحية  مبباراة   2018 القدم 
من  ع�صر  التا�صع  الي�م  حتى  البط�لة  وا�صتمرت   ، امل�صاحة  ل�صالح  نظيفة 

ا   ا  و ا و  ش   ش  ا ا ا ا    
ش   ش و ل ا ش و  ا م  ش  ش  ش   ا و  ا ا ا   
ا ا   ش   ا  �ش  ش ا  ا ول ا ا  ش  و  ا
ش  و  ا  ا ش  ش    ا ا ا ا ا و    ش ا
و  وا    ا ش  ا ا  ا  ش و  ا �ش   ا

ا  ش   
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م�شابقات ريا�شية 

رملوظفي البلدية يف الأجواء الرم�شانية ي  بد الع دا  ا



رم�صان .
ويف بط�لة  هذا العام ارتاأت اللجنة 
املنظمة تغيري  نظام البط�لة  ففي العام 
ال��دوري  بنظام  البط�لة  لعبت  الفائت 
اأكرب  يحرز  ال��ذي  الفريق  يك�ن  والبطل 
العام  ه��ذا  ويف  النقاط  من  ممكن  ع��دد 
لعبت الط�لة بنظام املجم�عات والأدوار 
النهائية، ف�صمت املجم�عة الأوىل الفرق 
التفتي�س،   ، املالية   ، امل�صاحة   : التالية 
املجم�عة  هذه  ت�صدر   ، العامة  ال�صحة 
يف  امل�صاحة  فريق  وح��ل  التفتي�س  فريق 
الثانية   املجم�عة  ، و�صمت  الثاين  املركز 
الفرق التالية : نظم املعل�مات اجلغرافية 
، اإ�صدار امل�صتندات ، امل�صاريع ، الإ�صراف 
فريق  املجم�عة  هذه  ت�صدر   ، الهند�صي 
ثانيًا  وح��ل  اجلغرافية  املعل�مات  نظم 
ن�صف  دور  يف  وت�اجه   ، امل�صاريع  فريق 
النهائي فريق التفتي�س مت�صدر املجم�عة 
املجم�عة  ثاين  امل�صاريع  فريق  مع  الأوىل 
الرتجيح  بركالت  املباراة  وانتهت  الثانية 
ابت�صم  ال���ذي  التفتي�س  ف��ري��ق  ل�صالح  
البط�لة  لنهائي  ليتاأهل  فيها  احل��  له 
نظم  فريق  لعب  الأخ���رى  امل��ب��اراة  ويف   ،
املجم�عة  مت�صدر  اجلغرافية  معل�مات 
املجم�عة  ثاين  امل�صاحة  فريق  مع  الثانية 
امل�صاحة  ف��ري��ق  ب��ف���ز  وان��ت��ه��ت   ، الأوىل 
ليتاأهل للمباراة النهائية يف م�اجهة فريق 

التفتي�س يف نهائي من العيار الثقيل .

ا  با ش  ي ة  شا ا فري 
ة  ال  ي ق ا ب ا

شا 
كما قيل ويقال وبالق�ل ال�صريح » ل 
اإل ال�صحيح » فمنذ ال�هلة الأوىل  ي�صح 

من الإعالن عن بط�لة البلدية الرم�صانية 
اأول  امل�صاحة  ففريق  تت�صح  البطل  الفريق  معامل  بدت   2018 القدم  لكرة 
فريق بادر اإىل الت�صجيل واأر�صل اأ�صماء لعبيه بكل ثقة وبال تردد وكاأنه يق�ل 
اأهداف  وبثالثة  الثالث  واللقب  الثالثة  والبط�لة  الثالثة  للنجمة  م�صتعد  اأنا 

حقق انت�صاره على التفتي�س مت�جًا باللقب الثالث .
هنا ل نن�صى اأن ن�صيد بفريق امل�صاريع الذي حت�صن م�صت�اه كثريًا يف هذه 
البط�لة عك�س ما كان عليه يف العام املا�صي حيث كان لقمة �صهلة للفرق فقد 
كان يخ�صر بالت�صعة والع�صرة ، اأما  يف هذا البط�لة فقد كان ندًا ق�يًا للفرق 

ول�ل احل ل��صل اإىل املباراة النهائية .

�ي الب ت
�صهد املباراة النهائية ال�صيد اأحمد عبدالهادي الأحمد مدير اخلدمات 
امل�صاندة ، وقام بعد نهاية املباراة بت�صليم ج�ائز البط�لة  للفائزين ، فت�صلم 
فريق التفتي�س بقيادة مدربه املهند�س را�صد عبدالعزيز كاأ�س املركز الثاين 
املهند�س  الفريق  مدير  بقيادة  الأول  املركز  كاأ�س  امل�صاحة  فريق  وت�صلم  
وحت�صل  حمدي  الدين  ت��اج  املهند�س  الفريق  وم��درب  املبي�صني  �صليمان 
اأف�صل حار�س يف  على جائزة  امل�صاحة  فريق  حممد حمم�د حار�س مرمى 
البط�لة ، واحتفل لعب� فريق امل�صاحة مع م�ظفي ق�صم امل�صاحة بالبط�لة 

واللقب الثالث.
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نا�شر البكر الزعابي

ي�صتيق ويذهب اإىل الن�م ، بيته ا�صرتاحة م�صافر، ي�صكن 
بالإيجار ، ل فارق بني الغرف ، الغرف ممتلئة بالفراغ.

 ، وع�صب  وغ�صن  �صجرة  منت  ولكن   ، حديقة  لديه  لي�س 
احلمد هلل على نعمة املطر ، فال ي�جد ب�صتاين ول ي�جد ماء 

كاف .
الذي  ال�صاعر احلزين  الالهثة حتاول جماراة هذا  الأيام 
تعرث  بداأ  حينما   ، ا�صم  عن  باحثًا  حياته  اأرباع  ثالثة   ق�صى 
الذي ي�صطحب معه  القلق  القلق (،  ت�صّمى )  ب�صخرة كبرية 

الت�تر واخلجل ، يا لهم من رفاق.
حينما قّرر اأن يجتاز هذه احل�اجز ال�همية مل يطلب م�ص�رة 
اأحد ، كان على يقني باأنه �صينجح يف ال�صيء الذي يع�صقه منذ 
طف�لته ، وبالرغم من كل ال�صع�بات واملتاعب التي رافقته يف 
�صباه اإل اأنه قّرر النطالق نح� عامل جديد بعيدًا عن اأحاديث 

املغر�صني و�صخرية ال�صامتني والفا�صلني.

ش ش ام ا ا
   

ق�صائده عناقيد العنب التي تدغدغ م�صاعر املحّبني ، 
اإعجاب  ليثري   ، امل�صتقبل  وحداثة  املا�صي  باأً�صالة  ومتتزج 
املحايدين الذين ينبهرون كثريًا يف كتاباته الغري منطية ، لكن 
اجلهلة ي�صّرون على تعكري �صف� النجاح بالنقد الالذع  الغري 

منطقي.
ه� غّ�ا�س يف بحر الق�ايف والأوزان ، يعي�س مع ذاته اأم�صية 
�صعرية مفت�حة وه� يتنّقل بني الأل�ان الأدبية بر�صاقة وان�صيابية 
، عك�س �صخ�صيته املرتّددة التي يغلب عليها اخلجل وال�صمت.

يبحث عن التفّرد. يدّون التاريخ ، يعرب مع اآلة الزمن اإىل 
التي ي�صعر معها   ، ، �صديق الطرقات القدمية  جميع الع�ص�ر 

القائمون على ال�شمت

ال�شاعر املهمل

ش ا و ا  ا   ش   ا ا ا

ا  ش  و   و   
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بالألفة ، وقد تعّ�د على امل�صالك املتعّرجة ، والرمال والأر�صفة 
، وحيدًا كما تعّ�د ، مت�صّلحًا بالتاأمل.

و   و  ش  ا  و ا ا ا ا  ا ا ا
و ا  ش  

ش  و ا  ش و  

من�صغل�ن  اجلميع   ، اأحدًا  يرى  فال  البيت  اإىل  يدخل 
باأ�صيائهم وي�مياتهم ، ه� البعيد الغريب ، ياأكل وينام ول يكّلم 
ياأبه  الياأ�س ، ل  اإل نادرًا. وكاأن ال�صمت حربة يف �صدر  اأحدًا 
اإنه   ، الت�صاوؤل وف�ص�ل اجلريان ، وهم�صات الآخرين  بنظرات 
مي�صي يف طريقه املر�ص�م لكنه �صاحب مكتئب من وجهة نظر 

عقلية.
القادمة  الأجيال  اأجل  ، من  الإبداعي  نذر حياته مل�صروعه 

والأدب واملعرفة.
لكن احلياة القا�صية �صخرة اأخرى تعرت�س طريق الأحالم 
حّل  اأينما  و�صاأنه  ترتكه  اأن  ترف�س  املفزعة  الأرقام  وكاأن   ،

وارحتل.

ا ش   ا 
و    

تعّ�د  لقد   ، واحدة  بكلمة  يتف�ه  مل  اجلميع  عنه  تخّلى  لقد 
على اجلح�د واخلذلن ، وطعنات املقّربني و نكران الأً�صدقاء ، 
واأمزجة الرفاق الذين يت�صاقط�ن من ذاكرة  امل�صتقبل، مل يعد 

يهتم بالب�صر.
ت�صتجدي  واأن  الكيل�مرتات  ع�صرات  تقطع  اأن  اأ�صعب  ما 
الأر�صفة لتحميك من بركة ماء ، ومن جن�ن �صائق عابث، يف 

مكان يغرق بال�صيارات .
العائلة رهان خا�صر على ح�صان هزيل.

اأوراقه املتكّد�صة بداخل خزانة م�صرتكة ، املغطاة بع�صرات 
املالب�س والأكيا�س والأوراق الغري مهمة.

حتى اجلماد  كالب�صر .
دون  الإجازة  ي�م  ليع�د  الآخرين  ليطعم  عمله  من  يقتات 

غداء ، ي�صفق على نف�صه بقه�ة معتادة .

 
ا  

 
 

ش  م  ش  ا وم   ا   

  ا 
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لالأطفال  �صيما  ول   ، ج��دًا  للج�صم  مفيد  الع�صري  اأن  يف   �� �صك  ل 
الف�اكه  من  كثرية  اأن���اع  م�صغ  ي�صتطيع�ن  ل  الذين  امل�صنني  وال�صي�خ 
املر�صى  وكذلك   ، الع�صري  ا�صتعمال  اإىل  احلاجة  فتدع�هم   ، ال�صلبة 
معدهم  تتحملها  ل  منها  كبرية  كميات  ت��ن��اول  اإىل  يحتاج�ن  ال��ذي��ن 
ارة ( ليتخل�ص�ا من نفايات  واأمعاوؤهم في�صطروا اإىل ا�صتعمال ) الع�صّ

الق�ص�ر والبذور وغريها ..

شان ي ا اف تا ش  الع
الإن�صان  تاريخ  يف  جديدًا  لي�س  الع�صري  وتناول 
واأدخلها  وتذوقها  الف�اكه  ع��رف  منذ  رافقه  ه�  بل 

ال��صائل  يفقد  ومل   ، و���ص��راب��ه  طعامه  قائمة  يف 
اأو  الفاكهة  من  الع�صري  بها  ي�صتخرج  التي 

)اخل�صرة ( �ص�اء بهر�صها باحلجر ، اأم 
بال�صغط عليها بجرم ثقيل اأو تعري�صها 
حتى  النار  على  بطبخها  اأو   ، لل�صم�س 

تن�صج في�صهل عليه ع�صريها .
التاريخية  ال���رواي���ات  حدثتنا  وق���د 

وو�صائل   ، الع�صري  ت��ن��اول  ع��ن  ك��ث��ريًا 
، وتف الأق�ام يف تقدميه  ا�صتخراجه 
وما   ، ب��غ��ريه  م��زج��ه  وط���رق  ل�صي�فهم 

تغّنى به كتابهم و�صعراوؤهم من ال�صارة بطيب طعمه ولذة �صربه ، وما 
حتدث به الأطباء عن ف�ائده ومنافعه يف �صفاء العلل والأمرا�س .

شر د وال ا ش ب ال الع
اإن ) ع�صري الف�اكه ( رغم ف�ائده الكثرية ، فه� ل يخل� 

ا    ا  ش     ا ش  ا ش  ا    
ش   و   ش   ش  �ش  و  ا ل    ش  

ا ا  ش  ا ا ا وا   وا   ش ا     
ا ا     ش ا ا       ا و  

ش  ا  ش    
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عبد اخلالق اخلواجة
باح يف طب الأع�شاب

الع�شري

The Juice



من خماطر الأمرا�س ، بل قد ي�صفي وحده بع�صها دون دواء وه� غذاء 
مق� ومن�صط ، وه� اأكرث امل�اد ال�اقية لالإن�صان من عدة علل ، هذا اإىل 
من  الثمينة  والعنا�صر  النكهة  وطيب  لطعمه  لذة  من  يقدمه  ما  جانب 

فيتامينات ومعادن واأمالح وغريها..
وما ي�صاعد به اجلهاز اله�صمي على اأداء مهمته بكل ي�صر واأمان .

ولكن ) ع�صري الف�اكه ( رغم ف�ائده الكثرية فه� ل يخل� من خماطر 
لي�س ه� الباعث لها ، بل الذي تناولها بكرثة فقد ثبت بالتجربة اأن تناول 
مقدار كبري من ع�صري الربتقال وغريه من احل�ام�س يف�صد 
وي�صرع  اجل�صم  يف  الكال�صي�م  مادة 
 ، الأ���ص��ن��ان  بنخر 

بينما القليل من ع�صري احل�ام�س يثبت الكال�صي�م يف العظام ، ويحف 
الأخ��رى  الف�اكه  كمثل  احل�ام�س  ومثل   ، احلفر  مر�س  من  الأ�صنان 
� فاإن تناول الكثري من ع�صريها  وبخا�صة الف�اكه الغنية مبادة ال�صكر 

يتعب الكبد وجهاز اله�صم كله ، وي�صاعد يف ايجاد الرمال واحل�صى .

ش ا �شرا الع
اإن ع�صري الف�اكه يعطينا اأعظم �صراب نتناوله ، لأنه يحت�ي على 
العنا�صر الفيتامينية ، واملدّرة للب�ل ، واملعدنية ، ثم ه� يخل�صنا من جلد 
ولب بع�س الف�اكه التي ت�صبب لآكلي الف�اكه متاعب �صديدة ، وبخا�صة يف 
اأجهزتهم اله�صمية ، وبهذا ن�صتطيع اأن نقدم الع�صري اإىل الأطفال منذ 
ال�صهر اخلام�س اأو ال�صاد�س من عمرهم مع املاء ، كما نقدمه اإىل ال�صي�خ 
الأكل  مع  منه  ي�صرب�ن   ، املتعبة  والأمعاء  املعد  ذوي  واإىل 
منت�صف  ويف   ، امل�صاء  ويف  ال�صباح  يف 
اأ�صا�صية  كمادة  ويتناول�نه   ، النهار 
اأن  ب�صرط  ول��ك��ن   ، غذائهم  يف 
املحدد  امل��ق��دار  منه  ي�صرب�ا 
ي�صرب�ن  فال   ، حلالتهم 
 ، و�صراهة  بنهم  منه 
وبال معيار ول مقدار 
ع�اقب  فاإن  نظام  ول 
ذل��ك ك��ث��ريًا م��ا تك�ن 
اأ������ص������اأ م����ن ع����اق���ب 

احلرمان منه .
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ا  ش  م ا   ا  ا
ش  ا  ا    ش  ا  
شو  ا و       2018 م 
ا  ش   ا   ا شو    
ا   و      

ش ا  ا

اإىل الرواية من ال�صعر وال�صحافة، قلب الطاولة  خليل القادم 
يق�ل  والتي  ال�صردية  الكتابة  يف  تقليديًا  املكر�صة  الأ�صماء  على 
اإحداث انعطافات حقيقية يف هذا الفن  اإنها مل تتمكن من  النقاد 
الذي بقي مت�قفًا عند اأ�صل�بية معينة مل ي�صتطع مغادرتها بال�صكل 
ال�ص�ري  للحرب  كان  رمبا  الأخ��رى،  الفن�ن  يف  حدث  كما  املنتظر 
واإع��ادة دفق احلي�ية فيه، خا�صة  الأثر الأكرب يف �صحذ هذا الفن 
بالن�صبة لالأدباء الذين بل�روا خالل �صبع �صنني من احلرب الكثري 
تقتحم  اأن  حاولت  جميعًا  لكنها  ال�ص�ية،  املتفاوتة  امل�ؤلفات  من 
”اختبار  رواي���ة  فعلته  م��ا  وه��ذا  وج��دي��د،  خمتلف  ب�صيء  امل�صهد 
الندم“ للكاتب �ص�يلح يف عب�رها اإىل داخل ال�صخ�صيات املتحركة 
�صمن بيئة احلرب واخلطر الكامن يف ال�ص�ارع وم�اقف البا�صات 
وداخ��ل امل��ن��ازل.. يف ه��ذا اجل���، ك��ان على احل��ب اأن يتبدل وعلى 
العالقات الجتماعية اأن تاأخذ منحى مفاجئًا ي�ازي املفاجاآت التي 
حتدث على اأر�س املعركة، يف هذه البيئة تتحرك رواية �ص�يلح بني 
املقهى وور�صة ال�صيناري� التي يدر�س فيها البطل الراوي، وي�صارك 
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  خليل �شويلح الفائز 

بجائزة ال�شي زايد للرواية 

ربة �شردية جديد تقتحم امل�شهد الأدبي

ري يد الق



اأن يكّن خري من يلب�س رداء  يف الأحداث عدة ن�صاء اختار �ص�يلح 
تت�صل  كثرية  واحتمالت  اأوجه  حمالة  بطبيعتها  املراأة  لأن  الق�صة 

بالأر�س واملجتمع وغري ذلك..
جاء �ص�يلح من ريف احل�صكة اإىل دم�صق وعمل يف ال�صحافة 
الثقافية، ثم اأ�صدر ثالثة دواوين �صعر قدمته اإىل ال�صاحة الأدبية، 
ثم  احل��ب،  وراق  برواية  اأع���ام  عدة  بعد  الروائي  امل�صهد  ليقتحم 
نهائيًا  ال�صعر  مغادرة  من  عربها  خليل  متكن  رواي��ات  عدة  تبعتها 
باجتاه الق�س، لكن ال�ا�صح من اأ�صل�ب روايته لالأحداث واكت�صاف 
العك�س،  على  بل  اأب��دًا،  ال�صعر  من  يتخل�س  مل  اأن��ه  ال�صخ�صيات، 
فقد ا�صتفاد من الأ�صل�ب ال�صعري املكثف وامل�صق�ل جيدًا يف دعم 
اأ�صل�ب الروّي و�صرد الأحداث يف الروايات التي كتبها، لذلك فاإن 
غياب امللل عن القارىء ه� من ال�صفات البارزة يف كتابة �ص�يلح، 
يف هذه الن�ص��س التي ت�صرد حكاية ”اختبار الندم“، نقراأ اجلملة 
ل�صك  ميزات  وهي  الرمح،  حد  مثل  واملكثفة  امل�صق�لة  الق�صرية 
يق�ل:  ذلك  يف  وه�  وال�صحافة،  ال�صعر  من  معه  حملها  خليل  اأن 
اأن  كما  لدي،  كبري  ب�صكل  الرواية  اأف��ادت  قد  ال�صعرية  اللغة  ”اإن 
لغة ال�صحافة فعلت فعلها هي الأخرى، وكانت الهدف يف كل اأن�اع 
الكتابة ه� الفكرة التي ميكن اأن ن�ص�رها ب�صكل بليغ غري مرتهل ول 

يحتمل الأوجه امل�صرة للمعنى...“.
ال�صردية  اللغة  اإىل  الأع�صاء  اأ�صار  التحكيم  جلنة  تقرير  يف 
اإ�صافة  ت�صكل  اأنها  الندم“ بحيث  ”اختبار  التي طرحتها  املختلفة 
خليل  ج��ذور  تذكرنا  م��ا  واإذا  لل�صرد،  خا�صة  ن��ربة  ذات  ج��دي��دة 
ال�صعرية، ميكن اأن نحذر حجم التاأثري اجليد للق�صيدة يف ال�صرد 
الروائي لديه، فنحن يف كل �صفحة نقراأ جماًل �صعرية ي�صح اأن ترد 
بالزيادات  املثقلة  غري  البليغة  اجلملة  اإنها  ال�صعرية،  الكتابات  يف 
وه� ما �صكل عامل راحة بالن�صبة للقارىء الذي يطلب الي�م ن�صًا 
يخت�صر املعنى باأقل ما ميكن من الكلمات، وهي ميزة ا�صتهر بها 

ال�صعر كما ه� معروف.. 
الندم“،  ”اختبار  رواي��ة  يف  الأح��داث  بني  من  احل��رب  تت�صلل 
فنحن نكاد ن�صمع �ص�ت القذيفة وهي ت�صقط قرب الراوي عندما 
يك�ن يف الطريق اإىل املقهى اأو اإىل ور�صة ال�صيناري�، وعندما يقابل 
الطالبة التي كانت معتقلة وتعر�صت لالغت�صاب والتعذيب، يخت�صر 
الكثري من معاناة احلرب واإفرازاتها، فالكاتب حاول اأن ي�ص�ر كل 
امل�صاهدات ب�صكل عادل بني احلب واحلرب والأمل واحللم، حالت 
كثرية حملتها ال�صخ�صيات الن�صائية التي كان عليها اأن حتلم وتندم 
وحترك جم�صاتها الإن�صانية و�صط ظروف قا�صية ومريرة من حيث 
وكثريون  مات�ا  كثريون  النف�س..  على  واخل��ط���رة  العي�س  �صظف 
كل هذه  لكن يف  ال�صتمرار..  قدرية  �صيئًا عن  يكتب�ا  اأن  ينتظرون 
يت�صكل،  ماأل�فة  غري  مبفردات  جديد  معجم  هنا  كان  التفا�صيل 
كلمات ينا�صب احلرب وظروف ال�صراع القا�صي على الأر�س وهي 

ق�صايا كان لها الدور الأبرز يف ر�صم مالمح ال�صخ�صيات..
اإح��دى  ت��ق���ل  فعندما  ال��رواي��ة،  يف  النقدية  امل���اق��ف  حت�صر 
باأن  عليها  يرد  م�صم�صي(،  بكامل  )اأنتظرك  للبطل:  ال�صخ�صيات 
احلادثة  وه��ذه  دروي�����س،  حمم�د  ال�صاعر  م��ق���لت  خ��ارج  تخرتع 
تت�صبب بح�ار لغ�ي معريف يدور ح�ل املعجم و�صرورات تق�صري اللغة 
من البالغة الفا�صحة والبحث يف ال�صرديات واملفردات عن معان 
ع�صرية تنا�صب جتربة الفرد وخ�ص��صيتها دون ال�ق�ع حتت تاأثري 

ا�صم كبري مثل دروي�س..
لكتاب  واأ�صماء كثرية  الأدبية  املعل�مات  العمل كم كبري من  يف 
الفكري  الغنى  ه��ذا  الكتابة..  يف  مليزاتهم  اإ���ص��ارة  مع  م�صه�رين 
اأ�صاف مل�صات خمتلفة للعمل الروائي وجعلنا نكت�صف ينابيع �ص�يلح 
قال  عندما  مرة  من  اأكرث  خليل  اإليها  اأ�صار  ق�صية  وهي  الثقافية، 
ب�صرورة ال�صتغال على الثقافة وتعبئة اخلزان املعريف عند الكاتب 
الن�س  اإىل  ي�صيف  اأن  �صاأنه  من  ذل��ك  لأن  بالكتابة  �صروعه  قبل 
فرادته املنتظرة كما اأنه �صي�صاعد الكاتب على ال��ص�ل اإىل اأعماق 

ال�صخ�صيات ا�صتنادًا اإىل هذا الرثاء الذي يحمله..

ا  ل   1959 ش  ا وا  و  ش ا  شو   
  1986 م  ش  ا     
م 2002    ا ا  ا ا  
ش   ا ا م 2009   ا  و 
ش   و  و      
ا  ا  ا  ا ال   ا ش 
وا   �ش ا ا    2017 ا  ش م ا ا
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الفعل احلكائي والفعل ال�شردي

اأحمد ح�شني حميدانيف ق�ش�س عائ�شة الزعابي

اأبًا  تقدميها  يف  املاأل�ف  عك�س  احل��زن(  )مدائن  ق�صة  يف  وتذهب 
يفرط يف عق�بة ابنه اإىل حد امل�ت ب�صبب ا�صتيقاظه على �ص�ته الآخذ 
حتليقًا  بها  ازدادت  حتى  بالأرج�حة  اأخته  يدفع  وه�  والرتفاع  بالعل� 
اأخيها فكانت عق�بة الأب  كما ازدادت خ�فًا فاختلط �صراخها ب�ص�ت 
الق�صة  بطلة  تتذكره  ذلك  كل   ... الكربى  الطامة  وكانت  له  ال�صارمة 
تعاملها  الزائدة لأولدها وعدم م�صارعتها باحل�صم يف  لتعلل مراعاتها 
الفرويدي  الال�صع�ر  ملخزون  الكاتبة  ا�صتثمار  منه  يت��صح  الذي  معهم 
لبطالتها وه� ما يجعل احلالت املج�صدة يف العديد من ق�ص�صها اأكرث 
اإمعانًا واإغراقًا يف الفردية لأن الت�صابه الإن�صاين الذي قد يق�م يف احلالة 
ال�صع�رية اإزاء اأحداث دائرة ح�ل ال�صخ�صيات ل يح�صل بال�صرورة ما 
مياثله يف مكن�ن املا�صي الال�صع�ري الناجتة اأحداثه اأ�صا�صًا من وقائع 
تغيري  تبلغ حد  والتي  ال�صردي  �صياقها  الكاتبة يف  اأوردتها  كالتي  فردية 

القناعات ال�صابقة وعدم �صم�دها اأما ال�صغ�طات التي تاأتي من تقدم 
قطار   ب��اأن  �صعرت  حني  م��ا(  )�صيء  ق�صة  بطلة  اأ�صاب  كالذي  العمر 
باأنه  لنف�صها  هام�صة  ثانية  زوج��ة  تك�ن  ب��اأن  فتقبل  فاتها،  قد  ال��زواج 
بت�جيهات بطالت ق�ص�صها  تاأخذ  الكاتبة  ولد)2(. وكاأن  اإجناب  يكفيها 
ومع  اأي�صًا،  الجتماعي  وبالعرف  بالغرائز  حمك�مة  قدرية  مناح  وفق 
الروؤية منذ جمم�عتها الق�ص�صية الأوىل  ال�صمان متثلت هذه  اأن غادة 
)عيناك قدري( اإل اأنها قالت لحقًا باأن عذابات املراأة مع الرجل لي�صت 
قدرًا حمت�مًا... بهذا املعنى ميكن ا�صتقراء القدرية القائمة بني الرجل 
واملراأة والإقرار بها على اأ�صا�س الأ�صل الإن�صاين ال�احد لكال اجلن�صني 
والختالف الن�عي املاثل بينهما يف الن�احي البي�ل�جية والنف�صية يجعل 
براهني  منه  يتاأتى  ما  وه�  عنه،  له  غنى  ول  لالآخر  مكماًل  منهما  كاًل 
واملراأة  الرجل  بني  النا�صئة  القدرية  بهذه  الإق��رار  اأوا�صر  مت  قاطعة 

و  ا ا  ا ا  وا  ا    ش  ا   ش  ا ش  ا ا 

ا  ا ش    ا  ا  ا  ا وم  ش  ا ش     

ا   ش و       ا ا   ل ا ا  ا ا

ش  و   و     ا  ش   و  ا   ول     

شو  ا  ش ا ا ا    ش   ش  ش و ا  

ل)1( . ش  ش  ل ا  ا ا ا  ا  ا
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على اأ�صا�س ال�صراكة يف �صياغة املعادلة احلياتية واإذا كان ثمة �صل�كيات 
وممار�صات تخل بتفاعالت هذه املعادلة فاإنه ل ميكن اعتبار هذا اخللل 
ل  منه طاملا  مفر  ل  �ص�يًا حمت�مًا  قدرًا  اأنث�يًا  اأم  كان م�صدره  ذك�ريًا 
�صرائع تقره ول ق�انني عادلة تعرتف به .. يف �صياق ذلك اأعادت غادة 
ال�صمان �صياغة روؤيتها للعالقة الإن�صانية بعدما اأن�صجتها التجربة. وما 
قدمته عائ�صة الزعابي يف �صياقها ال�صردي الذي تناولت فيه مكابدات 
املراأة اكتفت يف بنيتها الق�ص�صية بر�صد الهم اخلا�س للمراأة ورغم اأن 
اأن  اإل  اجلديدة  الإماراتية  الق�صة  كاتبات  من  تعترب  الزعابي  القا�صة 
التقليدية  لل�ص�رة  وا�صتكانتها  ب�صلبيتها  �ص�رة بطالتها جاءت حماكية 
التي ر�صمتها لها الق�صة العربية منذ ع�صرات ال�صنني وكاأنها مل تتخل�س 
من معاناتها التقليدية تلك. ففي ق�صة ) نهارات م�صروق منها احلب ( 
ل تظهر اأي �صبب تعلل فيه �صرقة احلب من نهارات وم�صاءات دفعت اإليها 
بطلتها لالجتهاد يف زينتها والرك�ن على جمر انتظار زوج له عنها دافعة 

بها اإىل ا�صتمالته دون جدوى فتجرت مرارة الهزمية وتهم�س لنف�صها :
ينتقد  ليته   .. اإيّل  ينظر  ليته   .. واأتاأمله   .. ببطء  الطعام  )اأم�صغ 
اأو يعيب طريقة طبخي .. ليته يفعل .. ملاذا ل  ت�صريحة �صعري و�صكلي 

. )3().. .. ملاذا يتجاهل وج�دي وي�صعرين بال�صاآلة والتقزم  يفعل 
فتجعلها  )النتظار(  ق�صة  بطلة  مع  نف�صها  احلالة  الكاتبة  وتكرر 

ترتقب ع�دة زوجها حتى �صاعة متاأخرة من الليل وهي بكامل زينتها كي 
بالنيابة  التي تقرر  الكاتبة  املتعة احلرام كما تبني  ل ي�صرق مع غريها 
عن بطلتها باأنها هذه املرة: )�صتقاوم اخل�ف والقلق من اأجله و�صت�صعل 
حلظاته بامل�دة واحلب ..( لكنها بعد ع�دته املتاأخرة تبتلع كل ما اأزمعت 
ماء  يف  �ص�رته  تذوب  بينما  بالبكاء  وت�صرق  املرتفع  �ص�ته  اأم��ام  عليه 
مالح غزير مل ت�صلم منه بطلة ق�صة )اأعيدوا عمري( وانتهت اإليه على 
خ�صارة اأفدح ب�صبب النتظار اأي�صا والذي مت فر�صه عليها هذه املرة من 
)الأنا( الجتماعية با�صم الزواج من ابن العم امل�صافر والذي يع�د بعد 
عدة �صن�ات وه� متزوج بفتاة اأجنبية تاركًا ابنة عمه ت�صاأل حالها بخجل 

وتهم�س لنف�صها: 
كل   .. طال  الذي  �صجني  على  اأحتج  اأو  اأ�صرخ  اأن  واأخجل  )اأتقلب 
�صيء ين�صكب يف اأعماقي ويغ�ر عميقًا عميقًا و�صيء ي�صبه القلب يتدحرج 
بني الأقدام خملفًا وراءه دماء قانية جلرح ل اأعرف كيف اأوقف نزفه (

 .)4(

هكذا ، ومن خالل الرتداد اإىل الداخل املليء باحلرية والعذابات 
غري املنتهية تفاقم الكاتبة الأزمة يف هذه الق�ص�س الثالث التي جعلت 
من النتظار قا�صمًا م�صرتكًا يف �صياق كل منها ولكن دون بل�غ اأي جدوى 
اخليبة  اإىل  والثانية  الأوىل  الق�صة  يف  الزوجة  انتظار  انتهي  لقد   ..
لفار�س  اخلطيبة  ان��ت��ظ��ار  انتهي  كما 
املفجعة  امل��رارة  اإىل  امل�صافر  اأحالمها 
الن��ت��ظ��ار  ي���ربر  م��ا  ث��م��ة  ك���ان  واإذا   ..
فلي�س  الجتماعية  الناحية  من  الثاين 
الذي  الأول  لالنتظار  م��ربر  من  هناك 
مفرغة  ب��دائ��رة  اآف��اق��ه  الكاتبة  ح��ددت 
فيه  طغت  �صياق  عرب  اإليه  �صعت  بعدما 
– على  – املنل�ج  الداخلية  التداعيات 
– ال��ذي  – ال��دي��ال���ج  ح�صاب احل����ار 
يفرت�س من خالله ت�صخني احلدث ودفع 
فما   .. امل�اجهة واحلل  نح�  فيه  الأزم��ة 
ب�ص�ؤال  تكتفي  الق�صة  بطلة  يجعل  الذي 
نف�صها عن �صبب جتاهل زوجها ل�ج�دها 
يتناول  اأمامها  اجلال�س  وه�  ت�صاأله  ول 
معها ط��ع��ام ال��غ��داء ك��م��ا ه��� م��اث��ل يف 
الكاتبة  تهرب  ه�  هل   .. الق�صة �صياق 
عن  البحث  منها  تتطلب  حماججة  من 
م����ربرات ل�����ص��ل���ك ال����زوج ث��م ال���ق���ف 
ف�صلت  ذك���ري  تعريتها يف جمتمع  على 
ال�صخ�صية  اأن  اأم  عنه،  والناأي  حتا�صيه 
جت�صيد  يف  الكاتبة  عليها  اعتمدت  التي 
احلدث غري م�ؤهلة للقيام بهذه الأعباء 
الكاتبة  يظهر من خالل هيمنة  ما  وه� 
ال�����ص��رد ف��اع��ت��م��دت ع��ل��ى اجلملة  ع��ل��ى 
اخلارجي  املظهر  نقلت  التي  ال��صفية 
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للحدث وال�صخ�صيات يف ق�صة )النتظار( يف حني اأن بطلة الق�صة بدت 
م�اقفها ال�صعيفة غري من�صجمة مع لغتها الق�ية وال�صاعرية التي تعرب 
اأن تر�صى بالتخاذل وال�صمت حيال  عن �صخ�صية غري عادية ل ميكن 
اأنه  اأحد  يعتقد  لن  املرء  ي�صرخ  فاإذا مل  لها  واإهماله  زوجها  ت�صرفات 
الكاتبة معه وتظهره  ي دوم�نرتلن وه� ما تت�افق  متاأمل كما يق�ل ه
ب�ص�رة جلية حينما يبلغ احل�صار الجتماعي مبلغًا باهظًا ببطلة ق�صتها 
لتع�د  الأهل واملجتمع �صدها  الأخري( وذلك من جراء وقفة  )املخا�س 
انتقامًا منه وممن  وتقتله وه� خمم�ر  ال�صكري فرتجع  بيت زوجها  اإىل 
تربح  مل  ال��ذي  ال�صرب  خ��ارج  تقف  وبذلك  اإليه..  الع�دة  على  اأرغمها 
الق�ص�صي  ال�صياق  اآخر  اإىل  منها  وال�صك�ى  الأزم��ة  ف�صاء  �صخ�صياته 
الذي �صلكت به الكاتبة منحى اأكرث اإيجابية يف ق�صة )العقاب( املبنية 
على مفارقات املراأة الع�صرية التي دفعها خ�فها من الرتهل اجل�صدي 
اإىل اللج�ء للر�صاعة ال�صطناعية يف تغذية م�ل�دتها .. واأثناء زيارتها 
للعيادة ال�صحية ت�ؤكد لها الطبيبة اإ�صابتها ب�صرطان الثدي كما ت�ؤكد لها 
اأنها ل� األقمت ثديها للم�ل�دة ملا اأ�صيبت بهذا املر�س الع�صال)5(. وه� ما 
ياأخذ مبقا�صد الكاتبة نح� اإدانة �صريحة للمراأة – اجل�صد – املاأخ�ذة 
بحمى الظه�ر ال�صتهالكي الآيل اإىل التال�صي والغياب والفناء تاركة يف 
بفعاليتها  التي تكرب  للروح  الباقية  الأخري( زمن احلياة  ق�صة )ال�قت 
الكاتبة  ورمزت  وج�هرها  خال�صتها  تعني  الأ�صياء  وروح   ... ت�صيخ  ول 
اإىل ذلك يف �صياق ق�صتها ب�صخ�صية ) خالد ( الذي بقي رغم تغييب 
نريان املعارك جل�صده يف حني اأن �صديقه الذي مل ي�صب ب�صيء خالل 
احلرب بداأ يعي�س اإ�صكالية الغياب رغم �صالمته اجل�صدية وذلك بعدما 
مت��صعت مالمح زميله ال�صهيد فيه وحفرت عميقًا يف ذهنه من خالل 
التذكر الدائم له ... الأمر الذي دفعه للقيام برحلة بحث عن مالحمه 
الراحل  دربه  رفيق  الكفاحي مطمئنًا  امل�ص�ار  بداية  اإىل  به  ، عادت  ه� 
– الباقي ، اإىل اأنه تزوج من امراأته ) ثريا ( التي اأرادها له من بعده ، 
ومتت ت�صمية ابنه خالد على ا�صمه.. ول يرتدد وه� يخاطبه من غبطه 

على ا�صت�صهاده قائاًل له:
حتى  ف��راق��ك  م��ن  اأع���اين  وح��دي  وتركتني  لت�صرتيح  رحلت  )لقد 
بعد  اإذليل وعذابي حتى  �ص�ى  تريد  واأن��ت ل   .. اأنا  ..  منهك  اللحظة 
م�تك .. ول تريد �ص�ى ثريا .. ولهذا .. لهذا فقط �صاأتركها لك و�صاأع�د 

لأبحث عن جن�مي الأوىل ولكن هذه املرة من دونك ..()6(. 
ال�صل�صلة من العرتافات يرف�س من ارتهن وج�ده ببقاء  عرب هذه 
اجل�صد اأن يك�ن الرجل امل�صتعار لرثيا – ال�طن – التي هي يف املح�صلة 
الدائب عن  البحث  لالآخر  يبقى  بينما  اأجلها  بها من  فني  النهائية ملن 
بنيته  يف  الزعابي  عائ�صة  قدمت  �صياق  عرب  ال�صائعة  وج���ده  مالمح 
ال�صردية واحلكائية ق�صة متقدمة اعتمدت فيها اأ�صل�ب الرمز ومل ترتك 
البط�لة من خاللها منح�صرة ب�صخ�صية فردية كما هي العادة يف جممل 
عمليات ال�صرد الق�ص�صية بل جعلتها يف ال�صياق هنا بني ال�صهيد )خالد( 
الغائب احلا�صر عرب تقنية التذكر وبني رفيق دربه الذي اأقامت الكاتبة 
ح�صب روايته الأحداث �صياقها ال�صردي ، يف حني اأنها هيمنت على رواية 
الأحداث يف معظم ق�ص�صها الأخرى فجاءت �صخ�صياتها على اختالف 
م�اقعها وقدراتها تتحدث ب�ص�ية لغ�ية مفعمة بال�صاعرية وزخرف الق�ل 

يف م�صاحة فا�صت باجلملة ال��صفية والتداعيات الداخلية على ح�صاب 

احل�ار ال�اجب تفعيله بني ال�صخ�صيات وا�صتثماره يف الأماكن املنا�صبة 

واإذا كانت  والعام..  الق�ص�صي وخلدمة هدفه اخلا�س  ال�صياق  ل�صالح 

ل  وال�صخ�صيات عالقة  الأح��داث  وبني  ال�صياق  هذا  �صارد  بني  العالقة 

نهائية كما يعرب الناقد اأوت�ل)7( ، فاإن على هذا ال�صارد اأن يت�خى ال�ق�ع 

باأي تناق�س بني ما تق�م عليه البنية احلكائية يف �صيغتها النهائية وبني 

ما يقيمه ه� يف البنية ال�صردية كي ل ينه�س ال�صياق ال�صردي على بنائية 

متناق�صة بني الثنتني ومتعار�صة مع مفاهيم واأعراف بيئة ال�صخ�صيات 

ويف  )غ�صاوة(  ق�صة  يف  الزعابي  عائ�صة  به  وقعت  ما  وه�  الق�ص�صية 

ق�صة )ذات ليلة( فلم تفلح يف اإقامة ال�صك على اأ�صباب مقنعة يف كلتا 

الق�صتني فال يعقل اأن يك�ن الزوج جاهاًل با�صم ابنه الذي اقرتب جميئه 

من بطن اأمه حتى يح�صبه رجاًل اآخر حني تكتب با�صمه عبارات ال�ص�ق 

م�صتقل يف  بيت  �صابة مبفردها يف  تعي�س  اأن  اأي�صًا  يعقل  ول  والنتظار. 

جممع ذك�ري، وكاأن الكاتبة جتهل اأو تتجاهل امل�انع الجتماعية اجلمة 

التي ل ت�صمح بهكذا اإقامة بحال من الأح�ال ، مما اأوقعها بتعار�س مع 

ت�افق  عدم  م���ؤداه  من  كان  ال�صخ�صيات  هذه  حياة  �صريورة  يحكم  ما 

الفعل احلكائي مع الفعل ال�صردي يف بع�س �صياقاتها الق�ص�صية. ناهيك 

عن التكرار الذي بدا وا�صحًا يف م��ص�ع ق�صة )نهارات م�صروق منها 

)�صيء  ق�صة  غياب احلدث يف  اإىل  اإ�صافة  )النتظار(  وق�صة  احلب( 

ما(.

اأخريًا ن�صري اإىل اأن عائ�صة الزعابي بدت يف معظم ق�ص�صها اأكرث 

ذاته  الهتمام  تعر  ومل  ولغتها  الق�ص�صية  اجلملة  زخرفة  يف  ان�صغاًل 

جاء  لذلك  ال�صرد،  ق���ام  عليها  ينه�س  التي  الأخ��رى  الفنية  للعنا�صر 

�صاعرية على  امل�صت�ى، رغم ما نرثته من  الق�ص�صي متفاوت  منجزها 

والتذكر فقدمت  تقنية احللم  فيها على  اعتمدت  التي  �صياقاته  امتداد 

الذي   – ب��اك  الفال�س   – خلفًا  اخلطف  باأ�صل�ب  الق�ص�صي  ن�صها 

اأتاح لها تقدمي  خرجت مب�جبه عن الرتاتبية الزمنية التقليدية ، مما 

�صريورة احلدث يف اأماكن حمددة من ال�صياق وتاأخريها يف اأماكن اأخرى 

مبا يخدم التكثيف والت�ص�يق والإثارة التي تعترب من الدعامات الهامة 

والأ�صا�صية للفن الق�ص�صي يف قدامته وحداثته على حد �ص�اء ..

مراجع واإحالت: 
ا  شو  ش ا ش ا  ش  ش  و    1

ا 

ش �ش   33 ش –  ا ا   2
ا  ش   – ا  ش  ش  ش  و    3

 22 ش  ا 

57 ا   59 ش ا ش ا  ش  ا ا    4
28 ش ا  51 ش ا ا  ش  ا ا    5

و ا  44 ا ش   – ش  ا ا    6
ا  ا  – ا  ا  ا ا    – ش  ا ا    7
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Editorial
Optimism

We all know the importance of optimism in hu-
man lives for its positive characteristics. Optimism 
prevails happiness, affects human actions, make his 
life stable, full of good and rich in moderation, bal-
anced and positive right decisions.  We encourage 
optimism in all life matters for its importance asso-
ciated with good work, outstanding achievements, 
accuracy, awareness of actions and many more. 

In career life, optimism represents an effective 
dimension in success, knowledge, learning and 
achievement, projects as well as various and varied 
life steps. Optimism relates to future and adheres to 
human position of all material and moral matters.

Therefore, our religion has called us to be op-
timistic at times of distress, motivated to patience 
and endurance in addition to achieving our ambi-
tions and aspirations. 

It is important for optimism that it should not be 
superficial as it is linked to determination and vigor 
in addition to its vital role in achieving our desired 
goals. 

Prophet Muhammad –peace and blessings be 
upon him- liked hoping for good. Abu Huraira re-
ported: The Prophet -peace and blessings be upon 
him- said: “There are no omens, but the best of it 
is optimism.”

Optimism prevails in self-happiness, relaxes 
and distances concerns; thus, we should take into 
account the importance of optimism in our lives. 

Munther Mohammed bin Shekar 
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Mohamed bin Zayed receives RAK Ruler, Chechen President and 
Yemeni Deputy PM

RAK Ruler performs Eid Al Fitr Prayer

His Highness Sheikh Moham-
ed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, received at Al Ba-
teen Palace His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, who was accompanied 
by His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Executive 
Council.

H.H. Sheikh Mohamed also re-

ceived Chechen President Ramzan 
Kadyrov and Ahmed Al Maisari, 
Deputy Prime Minister of Yemen.

During the meeting, H.H. Sheikh 
Mohamed exchanged Ramadan 
greetings with H.H. Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, H.H. Sheikh 
Mohammed bin Saud, President 
Kadyrov and Ahmed Al Maisari 
on the occasion of Holy Month of 
Ramadan. The meeting discussed 
issues of mutual interest.

The meeting was attended by 
H.H. Sheikh Issa bin Zayed Al 
Nahyan; H.H. Sheikh Nahyan bin 

Zayed Al Nahyan, Chairman of 
Board of Trustees of Zayed bin 
Sultan Al Nahyan Charitable and 
Humanitarian Foundation; H.H. 
Lt. General Sheikh Saif bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister 
and Minister of the Interior; H.H. 
Sheikh Diab bin Zayed Al Nahyan 
and H.H. Sheikh Khalid bin Zayed 
Al Nahyan Chairman of Board of 
Zayed Higher Organization for Hu-
manitarian Care & Special Needs 
(ZHO).

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

Khaimah and Chairman of the Ex-
ecutive Council, performed Eid Al 
Fitr prayer at Eid Grand Musalla in 
Khuzam.

A number of Sheikhs, senior of-
ficials, dignitaries, citizens and resi-

dents also performed prayers along-
side Ras Al Khaimah Ruler.

H.H. Sheikh Saud listened to Eid 
Al Fitr sermon, delivered by Shai-
kh Mohammed Abdullah, Imam of 
Sheikh Rashid bin Saeed Mosque, 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, has received a number of Sheikhs, 
senior officials, businessmen and Emirati citi-
zens who expressed their well wishes on the 
occasion of Eid Al Fitr.

In presence of H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah and Chairman of the Executive 
Council.

They wished good health and prosperity to 
UAE leadership and development for UAE 
people as well as Arab and Islamic nations.

RAK Ruler receives Eid well-wishers

who called on 
worshippers to 
follow the ap-
proach of Proph-
et Muhammed 
(PBUH) and 
spread the val-
ues of tolerance 
and compassion 
among people.

After the 
prayer, H.H. 
Sheikh Saud 
exchanged Eid 
greetings with 
Sheikhs, sen-
ior officials and 
worshippers.

Issue No. 494 - July 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

3

News

m u n r a k a e



His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, ex-
changed greetings 
on the occasion of 
Eid Al Fitr with a 
group of consuls 
of Arab, Islamic 
and foreign coun-
tries accredited 
to the UAE, dur-
ing a reception at 
Al Diyafa Maj-
lis in Khuzam. In presence of H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman of 
the Executive Council.

The diplomats wished President 

His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, His 
Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 

Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed 
Forces, H.H. Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, and His Highnesses 
UAE leaders, good health and well-
being and further progress and pros-
perity for Arab and Islamic nations.

RAK Ruler receives Consuls of Arab, Islamic and foreign countries

Sheikh Omar bin 
Saqr Al Qasimi; 
Sheikh Faisal bin 
Saqr Al Qasimi, 
Chairman of Gulf 
Pharmaceutical In-
dustries, Julphar; 
Sheikh Ahmed bin 
Saqr Al Qasimi, 
Chairman of the Ras 
Al Khaimah Cus-
toms and Ports De-
partment and Board 
Chairman of Ras Al 
Khaimah Econom-
ic Zone, RAKEZ; 
and Sheikh Ahmed 
bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Chair-
man of Ras Al Khaimah Petroleum Authority; Sheikh 
Khalid bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Chairman of Al-

Marjan Island Company, and Sheikh Saqr bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, attended the reception. 
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H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived at Khu-
zam Majlis, 
Jean-Paul Tarud 
Kuborn, Ambas-
sador of Chile, 
who called to bid 
farewell at the 
end of his tenure.

H.H. Sheikh 
Saud thanked the 
outgoing Chile-
an Ambassador for 
his efforts in strengthening ties of 

friendship and cooperation between 
the two countries and wished him 
success in his new assignment.

The meeting was attended by a 
number of Sheikhs and senior of-
ficials.

His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
received at 
Khuzam Maj-
lis a delegation 
from the Ras 
Al Khaimah 
Youth Coun-
cil, headed by 
Ahmed Abdul-
lah Al Ali, who 
called to offer 
him greetings 
on the Holy 
Month of Ramadan.

H.H. Sheikh Saud praised the at-
tention given by the UAE, under 
the wise leadership of President 
His Highness Sheikh Khalifa bin 

Zayed Al Nahyan; His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, and 
His Highness Sheikh Mohamed bin 

Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed 
Forces, to the youth, as the champi-
ons for the country›s development 

RAK Ruler receives Chilean Ambassador

RAK Ruler receives members of Emirate’s Youth Council
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His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah, 
received a copy of a book 
entitled, "People of Ras Al 
Khaimah," from the book’s 
photographer, Jeff Topping, 
and representatives of the 
Ras Al Khaimah Media Of-
fice and Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi Foundation 
for Policy Research.

The book documents 
the culture of the Arabian 
Gulf and Ras Al Khaim-
ah through stories about 
the lives of people of the 
Emirate and historic photo-
graphs.

" I am pleased to see this book, 
which documents, with pictures, the 
history and stories of people of Ras 
Al Khaimah, " H.H. Sheikh Saud 
stated.

The book tells Ras Al Khaimah 
tale through stories and photo-
graphs of over 50 local people.

It also features interviews with 

residents, which include people 
from 16 nationalities, telling their 
stories accurately in an interesting 
style, as well as the Emirate’s social 
history of over a period of 70 years.

The idea for the book came when 
the writer, Anna Zacharias, a Cana-
dian national who grew up in Ras 
Al Khaimah, met with photogra-

pher Jeff Topping, which got sup-
ported by Ras Al Khaimah Media 
Office and Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi Foundation for Policy Re-
search.

Mohammed Ahmed Al Kait, Ad-
viser to the Emiri Court, and repre-
sentatives of the office, attended the 
meeting.

RAK Ruler receives copy of ‘People of Ras Al Khaimah’

and bright future.
H.H. Sheikh Saud 

was briefed on the 
Council,s programs, 
initiatives and activi-
ties.

The audience 
prayed to Allah the Al-
mighty to preserve the 
homeland and wished 
health and happiness 
to President His High-
ness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan.

A number of Sheikhs 
and senior officials at-
tended the meeting.
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His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saqr bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of the Executive Coun-
cil, endorsed the minutes of H.H. 
previous meeting and reviewed the 
topics on His Highness’s agenda 
related to follow-up achievements, 
develop the legislative system, 
promote electronic and intelligent 
transformation of government work 
and services development..

Dr. Moham-
med Abdul Latif 
Khalifa, Secre-
tary-General of 
the Executive 
Council, said that 
the report of the 
Economic Com-
mittee and its 
briefing about the 
measures taken by 
the Department of 
Economic Devel-
opment to prepare 
its systems for 
implementing the 

decision of the Council of Minis-
ters on corporate social responsibil-
ity were reviewed and the statistics 
and trends of the development of 
commercial licenses and structural 
characteristics For economic estab-
lishments and the business environ-
ment index for 2017. 

The Council also discussed the 
report of the e-transformation com-
mittee and the efforts to meet the 
requirements of advanced digital 

services. He also participated in the 
Digital Government Maturity As-
sessment Project in the framework 
of the digital government maturity 
process in the country to measure 
the readiness of local governments 
for digital transformation. Leader-
ship, strategy, governance, laws, 
regulations, policies, emerging 
technologies, and technology.

The Council reviewed the re-
port submitted by the Municipality 

RAK Crown Prince heads Executive Board Meeting
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H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and Chair-
man of the Executive Council & Ras Al Khaimah Ju-
dicial Council, has issued an Emiri Decree appointing 
Ibrahim Ahmed Ibrahim Al Zaabi as Director-General 

of Ras Al Khaimah Courts Department.
The Emiri Decree No.10 of 2018 shall annul all 

rules that contradict its provisions. It shall come into 
effect from the date of issuance and shall be published 
in the official Gazette.

H.H. Wife of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah Sheikha Hana bint 
Juma Al Majid, confirmed, “The 
family has a great role in educating 
children and orient them to religion 
and importance of including others 
as well as showing loyalty to home-
land. It is the family’s responsibility 
to teach their children not to allow 
outsiders even if we disagree; we 
must strengthen 
our ties and un-
ion as a family 
from Abu Dhabi 
to Fujairah.” 

"The UAE 
family is a safe-
ty valve for the 
community and 
many Emirati 
mothers have 
played a big 
role in keep-

ing their families on the right path 
towards the family," reaffirmed 
H.H. Sheikha Hana. Loyalty to the 
nation as a result of the empower-
ment given by our government to 
women, especially the directives of 
Her Highness Sheikha Fatima Bint 
Mubarak, President of the General 
Women's Union, President of Su-
preme Council for Motherhood and 
Childhood, Supreme President of 
the Family Development Founda-

tion and her hard work in empower-
ing women improve their skills to 
be the core part of society for their 
significant role in upbringing their 
children on the values and princi-
ples of Islam.  

"As mothers, we must communi-
cate with our children in a transpar-
ent manner and allow them freedom 
of dialogue, to create a generation 
that is self-confident and confident 

in its abilities. 
The correct for-
mation in this 
regard makes us 
parents secure 
their future and 
ensure the con-
tinuity of the 
values we have 
raised." H.H. 
Sheikha Hana 
concluded.

RAK CP appoints DG to RAK Courts Department

Wife of RAK Ruler:
 The family is a safety valve for the community

Department on the needs of youth 
and the requirements of services 
in areas far from the city center in 
light of the panel discussion organ-
ized by the Ras Al Khaimah Youth 
Council. The Council approved the 
implementation of some projects 
and equipment that meet the needs 
of youth. The government agencies 
concerned to provide the necessary 
requirements .. This comes in order 
to support the youth, and provide all 

opportunities and elements of em-
powerment to perform their role in 
the community to the fullest in line 
with the strategy of the State in this 
regard.

In order to strengthen strategic 
partnership with federal govern-
ment entities and develop areas of 
cooperation, the Council approved 
a draft memorandum of understand-
ing between the Executive Council, 
the Ministry of Infrastructure De-

velopment and the Sheikh Zayed 
Housing Program. The Municipal-
ity and the General Services were 
delegated to represent the Council 
in this agreement and to comment 
on the outline of the draft The 
memorandum is in coordination 
and consultation with the Ministry, 
which contributes to improving as-
pects of joint work and accelerating 
the implementation of relevant ini-
tiatives and projects 
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H.H. Wife of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah Sheikha Hana bint 
Juma Al Majid, hailed the efforts 
of Ras Al Khaimah Police Depart-
ment to promote security and safety 
throughout the Emirate. Ras Al 
Khaimah Police has received ‘Best 
in field of Security’ Award within 
institutional excellence categories 
at the level of police leadership in 
the country as well as two awards 

within career excellence categories 
of Minister of Interior Award for 
Excellence for the fourth session.  

This came during the recep-
tion of H.H. Sheikha Hana in Her 
Highness’s Majlis in Saqr bin Mo-
hammed City to Ras Al Khaimah 
Women’s Police Team, headed by 
First Lieutenant Mouza Rashid Al 
Khabouri, Director of Community 
Programs Branch, members of mili-
tary and civil female police officers, 
Women Leaders and Community 

Women in the Emirate. 
H.H. Sheikha Hana stressed her 

keenness to follow up women’s af-
fairs in the Emirate. Her Highness 
praised efforts of women’s com-
ponent in Ras Al Khaimah Police 
through their participation in all 
national, security and community 
events at Emirate level and beyond 
and the team’s dedication to achiev-
ing social cohesion and supporting 
security and safety in every place 
and time. 

Ras Al Khaimah, United Arab 
Emirates, May 24, 2018: Ras Al 
Khaimah Municipality and Masdar 
(Abu Dhabi Future Energy Com-
pany) are collaborating on a plan to 
retrofit residential villas to improve 
their environmental efficiency. The 
initiative follows the signing of 

a memorandum of understanding 
(MoU) on the ‘Model Villa Initia-
tive’ earlier this month. 

Masdar already owns and op-
erates the Eco-Villa prototype in 
Masdar City, which demonstrates 
practical and affordable solutions in 
energy- and water-efficient residen-

tial building design. 
Ras Al Khaimah and Masdar will 

study the energy and water effi-
ciency of existing villas in Ras Al 
Khaimah. The results will then be 
analysed and made public to raise 
awareness of the potential energy 
savings that can be achieved by 

RAK Municipality-Statistics 
Office holds a meeting to view 
results of job satisfaction survey 
in presence of H.E. Munther 
Mohamed bin Shekar, Director-
General of the Municipality.

The meeting was attended 
by Mrs. Ruqiah Mohammed 
Shalank, Director of Statistics 
Office, Mr. Mohammed Jas-
sim Bu Al Hamam, Director of 
Customer Service Center, Aisha 
Darwish, Director of Project 
Management, Shaima Al Tena-
iji, Director of Public Health 
Department in addition to directors 
of various administrations and sec-
tions within the department. 

Mrs. Ruqiah Shalank addressed 

several important points including: 
Developing an improvement plan 
based on job satisfaction survey’s 
results, increasing employees’ 

awareness of their rights and duties 
through distributing leaflets as well 
as increasing response rate in filling 
job satisfaction survey. 

Wife of RAK Ruler receives Female Police Team

Ras Al Khaimah Municipality and Masdar to retrofit residential villas

RAK Municipality-Statistics
Office views Job Satisfaction Survey
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other villa owners attempting simi-
lar retrofits.

Masdar will support Ras Al 
Khaimah Municipality in an advi-
sory capacity. The initiative will be 
launched later this year with the ret-
rofit of one villa, due for completion 
in 2019.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shekar, Director General of 
Ras Al Khaimah Municipality, said: 
“The Ras Al Khaimah government 
is engaged in a long-term strategy 
for sustainability. We welcome the 
collaboration with Masdar to sup-
port the adoption of new technolo-
gies and practices that will reduce 
the energy intensity of our economy 
and increase the share of renewable 
energy. The Model Villa initiative 
will be the first, concrete example 
of our collaboration.” 

Yousef Baselaib, Executive Di-
rector of Sustainable Real Estate 
at Masdar, said: “We welcome 
this latest partnership with Ras Al 
Khaimah Municipality, which aims 
to demonstrate the economic fea-
sibility and commercial benefits of 
retrofitting homes with the latest 
sustainable technology. Our exper-
tise in energy, waste and water con-
servation will be a valuable addition 
to this project, which will 
ultimately offer substan-
tial savings to custom-
ers.” 

“This is an important 
addition to our existing 
portfolio of projects cur-
rently being undertaken 
by Masdar with other 
UAE emirates, and it 
will help drive sustain-
able development pro-
jects across the UAE and 
the wider Middle East,” 
Baselaib added.

The MoU signing fol-
lows discussions between 

the Municipality’s Energy Efficien-
cy and Renewables Administration 
and Masdar at Abu Dhabi Sustain-
ability Week in January.

The selection of the villa to be ret-
rofitted will be through an open-call 
for applications in Ras Al Khaimah. 
Masdar will then audit and retrofit 
the selected villa at no cost to its 
owner. The aim is to roll out further 
villa retrofits in the emirate in the 
future. 

The Government of Ras Al 
Khaimah has initiated the ‘Ras Al 
Khaimah Energy Efficiency and 
Renewable Energy Strategy 2040’ 

based on nine pillars: green build-
ing regulations, building retrofits, 
energy management, efficient ap-
pliances, efficient outdoor lighting, 
water reuse and efficient irrigation, 
solar programmes, waste to energy, 
and efficient vehicles.

The non-binding agreement 
builds upon Masdar’s current ties 
with Ras Al Khaimah. In 2015, 
Masdar installed a 543 KWp pho-
tovoltaic (PV) solar power project 
that delivers renewable energy to 
the Rashid Abdullah Omran Hospi-
tal in the emirate. 

-Ends-
About Masdar
Masdar is Abu Dhabi’s renew-

able energy company, which works 
to advance the development, com-
mercialisation and deployment 
of clean energy technologies and 
solutions. The company serves as 
a link between today’s fossil fuel 
economy and the energy economy 
of the future. Wholly owned by the 
Mubadala Investment Company, 
the strategic investment company 
of the Government of Abu Dhabi, 
Masdar is dedicated to the United 
Arab Emirates’ long-term vision for 
the future of energy and water.
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Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment-Corporate 
Development Office 
organized a work-
shop to explain Gov-
ernment Excellence 
Award 2018 Guide in 
both Arabic and Eng-
lish. 

The workshop dis-
cussed several points 
including guide ex-
planation, criteria and 
functional categories 
elements. In addition 
to participation process and prepar-
ing work plan presentation high-
lighting achieved indicators within 
this year. 

Government Excellence Award is 
designed to encourage and motivate 
achieving strategic objectives of the 

Department, to develop its services 
with the highest standards of effi-
ciency and effectiveness, and to dis-
seminate knowledge and share best 
practices at the department level. 
The award also empowers depart-
ments and employees to assess their 
achievements and identify strengths 

and opportunities for improvement 
to enhance their participation in ca-
reer excellence category.

The workshops reviewed mech-
anism for developing participa-
tion application, ways of updating 
standards, and necessary annexes 
to support data.

Ras Al Khaimah Municipality-
Veterinary Control and Services 
Section has launched a series of 
inspection campaigns that targeted 
areas where live birds are bred and 
sold, which are being 
conducted in morn-
ings and evenings dur-
ing the Holy Month of 
Ramadan.

The campaign target-
ed private properties 
and farms that breed 
and sell unlicensed 
live poultry, which is 
a risk to the Emirate’s 
general health and 
security, as they can 

be a source of viral and infectious 
diseases that threaten human health 
and require considerable time and 
money to eliminate.

During the campaign, five farms 

were caught, and 21,800 birds were 
confiscated.

Public Health Administration 
warned individuals about buy-
ing poultry from unknown sources 

or from unlicensed 
stores, especially 
those with unnatural 
symptoms while add-
ing that they must re-
port any suspicious 
cases that could pose a 
risk to general health.

Such campaigns are 
part of the Emirate’s 
effort to tightening 
control over poultry 
sale.

Government Excellence Award 
2018 Manual Explanatory Session 

RAK Municipality launches inspection campaigns targeting 
breeding & sale of live birds
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