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دروب

يف حياة الإن�ضان دروب كثرية يحار الإن�ضان اأحيانًا اأي درب ي�ضلك واأي طريق يعتمده 

يف حياته لكي يك�ن اإن�ضانًا معطاًء وفاعاًل م�ؤثرًا يف املجتمع .

وال�ض�ؤال املهم من اأين تنبع احلرية ؟ هل تاأتي من النحياز واله�ى اأو من احلاجة اأو 

من الطم�ح اأو .. اأو اإلخ 

حقيقة الأمر الأ�ضباب وامل�ضببات ل تعد ول حت�ضى لكن عقالنية الإن�ضان تدفعه اإىل 

اأو ل يعتمد على منطق  اإذا كان الختيار ع�ض�ائيًا  الختيار وهنا تكمن الطامة الكربى 

احلياة، الكثريون يقع�ن يف هذا الفخ يف حياتهم ، والكثريون يعتربون هذا ن�ضيبهم من 

احلياة ويقف�ن عند هذه النقطة .

يف هذه احلال يغدو التحليل وال�ضتقراء وال�ضتنتاج مهمًا وتغدو املراجعة الذاتية اأكرث 

اأهمية لإعادة اخلط�ات واإعادة بناء الذات يف احلياة ، وعندما نتحدث عن ممهدات 

العمل من اأجل النجاح يف احلياة اأول ما يخطر على بالنا اأ�ضئلة ق�ضرية مكثفة و�ضرورية: 

كيف كان البدء ؟ ما الذي فعلناه ؟ ما الأ�ضل�ب املتبع يف معاجلة اخلطاأ ؟ اإىل اأي حد 

كانت الإرادة ق�ية ؟ هل متت املراجعة الذاتية ؟ هل اعتربنا مما حدث ؟ الأ�ضئلة كثرية 

والإن�ضان قادر على ت�ليدها ح�ضب الظروف املتاحة .

يبقى درب القناعة ، والعطاء ، والت�ضحية ، وح�ضاب الأم�ر ، و و�ضعها يف ن�ضابها 

والإ�ضرار على النجاح ه� الدرب املفيد .

ر د ب �ش ن 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام 
بعيد الأ�شحى املبارك

القا�ضمي ع�ض�  بن �ضقر  �ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  هناأ �ضاحب 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ خليفة 
عيد  اهلل“ مبنا�ضبة  ”حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

الأ�ضحى املبارك.
واأعرب �ضم�ه عن اأطيب التهاين والتربيكات بهذه املنا�ضبة 

ال�ضعيدة.. 
�ضاحب  على  املنا�ضبة  هذه  يعيد  اأن  وجل  عز  امل�ىل  داعيًا 
�ضعب  وعلى  والعافية  ال�ضحة  مب�ف�ر  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضم� 
واخل��ري  باليمن  والإ���ض��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  والأم���ت���ني  الإم�����ارات 

والربكات.
كما هناأ �ضاحب ال�ضم� حاكم راأ�س اخليمة - بهذه املنا�ضبة 
- �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكت�م نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي ”رعاه اهلل“ و�ضاحب 
ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 
ال�ضم�  اأ�ضحاب  واإخ�انهما  امل�ضلحة  للق�ات  الأع��ل��ى  القائد 

اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات.

القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  بعث  وقد 

برقيات تهنئة باملنا�ضبة لعدد من قادة الدول العربية والإ�ضالمية 

متمنيًا لهم م�ف�ر ال�ضحة والعافية ول�ضع�بهم املزيد من التقدم 

والرقي ولالأمتني العربية والإ�ضالمية العزة والزدهار.

القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضع�د  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضم�  هناأ  كما 

ويل عهد راأ�س اخليمة - بهذه املنا�ضبة - �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 

و�ضاحب  الدولة »حفظه اهلل«  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم� 

ال�ضم�  و�ضاحب  »رعاه اهلل«  دبي  ال���زراء حاكم  رئي�س جمل�س 

ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 

اأع�ضاء  ال�ضم�  اأ�ضحاب  واإخ�انهم  امل�ضلحة  للق�ات  الأع��ل��ى 

ون�اب احلكام  العه�د  واأولياء  الإم��ارات  الأعلى حكام  املجل�س 

وعدداً من قادة الدول العربية والإ�ضالمية.
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حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�شتقبالن احلكام واأولياء العهود 
ونواب احلكام مبنا�شبة عيد الأ�شحى

حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ا�ضتقبل 
الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�ضد  بن 
”رعاه  دبي  حاكم  ال���زراء  جمل�س  رئي�س 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  و�ضاحب  اˆ“ 
نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
 - الي�م  امل�ضلحة  للق�ات  الأع��ل��ى  القائد 
 - اأب�ظبي  العا�ضمة  يف  امل�ضرف  بق�ضر 
املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضي�خ  ال�ضم�  اأ�ضحاب 
و�ضم�  الإم����ارات  حكام  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى 
اأولياء العه�د ون�اب احلكام مبنا�ضبة عيد 

الأ�ضحى املبارك. 
�ضاحب   .. �ضم�هما  ا�ضتقبل  ف��ق��د 
حممد  بن  �ضلطان  الدكت�ر  ال�ضيخ  ال�ضم� 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ض�  القا�ضمي 
ال�ضارقة و�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حميد بن 
را�ضد النعيمي ع�ض� املجل�س الأعلى حاكم 
بن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضم�  و�ضاحب  عجمان 
حممد ال�ضرقي ع�ض� املجل�س الأعلى حاكم 

الفجرية و�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ �ضع�د بن 
را�ضد املعال ع�ض� املجل�س الأعلى حاكم اأم 
بن  �ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  و�ضاحب  القي�ين 
�ضقر القا�ضمي ع�ض� املجل�س الأعلى حاكم 
ال�ضيخ  �ضم�  بح�ض�ر  وذلك  اخليمة  راأ���س 
حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكت�م ويل 

عهد دبي. 
ال�ضيخ  �ضم�   .. �ضم�هما  ا�ضتقبل  كما 
حاكم  نائب  مكت�م  اآل  را�ضد  بن  حمدان 
دبي وزير املالية و�ضم� ال�ضيخ عبداهلل بن 
حاكم  نائب  القا�ضمي  �ضلطان  بن  �ضامل 
حميد  ب��ن  عمار  ال�ضيخ  و�ضم�  ال�ضارقة 
ال�ضيخ  و�ضم�  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
ويل  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد 
عهد الفجرية و�ضم� ال�ضيخ را�ضد بن �ضع�د 
بن را�ضد املعال ويل عهد اأم القي�ين و�ضم� 
ال�ضيخ حممد بن �ضع�د بن �ضقر القا�ضمي 

ويل عهد راأ�س اخليمة. 

حمدان  ال�ضيخ  �ضم�  ال�ضتقبال  ح�ضر 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
عبداهلل  اأم��ل  ال��دك��ت���رة  وم��ع��ايل  الظفرة 
القبي�ضي رئي�ضة املجل�س ال�طني الحتادي 
نهيان  اآل  حممد  بن  �ضيف  ال�ضيخ  و�ضم� 
نهيان  اآل  حممد  بن  �ضرور  ال�ضيخ  و�ضم� 
و�ضم� ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
اأب�ظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اآل  زاي��د  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضم�  والفريق 
وزير  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
زايد  بن  طحن�ن  ال�ضيخ  و�ضم�  الداخلية 
و�ضم�  ال�طني  الأم��ن  م�ضت�ضار  نهيان  اآل 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ض�ر  ال�ضيخ 
رئي�س جمل�س ال�زراء وزير �ض�ؤون الرئا�ضة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  و�ضم� 
و�ضم�  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
اآل نهيان  ال�ضيخ خالد بن حممد بن زايد 
اآل نهيان  ومعايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
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حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �شالة عيد الأ�شحى مب�شلى العيد الكبري يف خزام

بن  �ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  اأدى 
�ضقر القا�ضمي ع�ض� املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة و�ضم� ال�ضيخ حممد بن �ضع�د 
بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
املبارك  الأ�ضحى  الي�م �ضالة عيد  �ضباح 
ب��راأ���س  خ���زام  يف  الكبري  العيد  مب�ضلى 

اÿيمة.
 .. �ضم�هما  جانب  اإىل  ال�ضالة  واأدى 
وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر  بن  عمر  ال�ضيخ 
دائ��رة  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  اأح��م��د 

اجلمارك رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مناطق 
راأ�س اخليمة القت�ضادية ”راكز“ وال�ضيخ 
اأحمد بن �ضع�د بن �ضقر القا�ضمي رئي�س 
خالد  وال�ضيخ  للبرتول  اخليمة  راأ�س  هيئة 
بن �ضع�د بن �ضقر القا�ضمي رئي�س جمل�س 
اإدارة �ضركة جزيرة املرجان وال�ضيخ �ضقر 
بن �ضع�د بن �ضقر القا�ضمي وال�ضيخ �ضقر 
الرئي�س  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  حممد  ب��ن 
الريا�ضي  اخليمة  راأ����س  ل��ن��ادي  الأع��ل��ى 
الثقايف وعدد من ال�ضي�خ ووجهاء واأعيان 

واأبناء  وامل�اطنني  امل�ض�ؤولني  وكبار  البالد 
اجلاليات العربية والإ�ضالمية.

راأ���س  حاكم  ال�ضم�  �ضاحب  وا�ضتمع 
عيد  خطبة  اإىل  امل�ضلني  وجم�ع  اخليمة 
األ��ق��اه��ا ف�ضيلة  الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك ال��ت��ي 
وذك��ر  �ضبيعان  ع��ب��داهلل  حم��م��د  ال�ضيخ 
وحرمته  الي�م  هذا  بف�ضل  فيها  امل�ضلني 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  والأخذ ب�ضنة 
فيه  تنحر  ال��ذي  امل�ضه�د  ال��ي���م  ه��ذا  يف 
 : .. وقال  اإىل اهلل تعاىل  الأ�ضاحي تقربا 

طحن�ن  بن  خليفة  وال�ضيخ  الت�ضامح  وزير 
التنفيذي  امل��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب��ن 
ويل  دي�ان  يف  ال�ضهداء  اأ�ضر  �ض�ؤون  ملكتب 
وال���زراء  ال�ضي�خ  من  وعدد  اأب�ظبي  عهد 
مدنيني  م��ن  ال��دول��ة  يف  امل�ض�ؤولني  وك��ب��ار 

وع�ضكريني.
اأع�ضاء  ال�ضي�خ  ال�ضم�  اأ�ضحاب  ورفع 
و�ضم�  الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
اأولياء العه�د ون�اب احلكام مبنا�ضبة عيد 
التهاين  اآي��ات  ..اأ�ضمى  املبارك  الأ�ضحى 
والتمنيات اإىل مقام �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
”حفظه اهلل“ قائد م�ضرية ال�طن املباركة 

..داع����ني امل����ىل ع��ز وج��ل اأن ي��دمي على 
�ضم�ه م�ف�ر ال�ضحة والعافية وي�فقه لكل 
وتعزيز  ورفعته  وطننا  �ضاأن  اإعالء  فيه  ما 

منجزاته.
والتمنيات  التهاين  �ضم�هم  وت��ب��ادل 
وجل  عز  امل���ىل  �ضائلني   .. املنا�ضبة  بهذه 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  على  يعيدها  اأن 
املتحدة و�ضعبها باخلري واليمن والربكات 
ويدمي عليها نعم الأمن والأمان وال�ضتقرار 
والرخاء ويبارك يف م�ضريتها نح� امل�ضتقبل 

املزدهر.
..اإىل حماة  التهنئة  كما وجه �ضم�هم 
ق�اتنا  اأب��ن��اء  ال���ط��ن ودرع����ه احل�����ض��ني 

امل�����ض��ل��ح��ة يف ���ض��اح��ات ال����اج���ب واحل���ق 

اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  ..�ضائلني  والإن�����ض��ان��ي��ة 

يبارك خطاهم و ي�فقهم يف اأداء واجباتهم 

ال�طنية واأن يرحم �ضهداءنا الأبرار الذي 

والبط�لت  الت�ضحية  �ض�ر  اأروع  قدم�ا 

احلق  ون�ضرة  وال�اجب  ال�طن  �ضبيل  يف 

ويتقبلهم يف جنات النعيم.

وكان �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن 

�ضابق  وقت  ا�ضتقبل يف  قد  نهيان  اآل  زايد 

را�ضد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب 

التهاين  �ضم�هما  تبادل  حيث  مكت�م  اآل 

والتمنيات مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك.
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” اإنه ي�م مبارك من اأيام اهلل تعاىل تعظم 
فيه �ضعائر اهلل ويلهج النا�س فيه بالتكبري 
للم�ضلمني  وب��ارك   .. والتهليل  والتحميد 
بعيدهم ال�ضعيد الذي �ضرعه اهلل �ضبحانه 
بعد ي�م عرفة لنفرح فيه بع�ائد الإح�ضان 
اإىل  م�ضريًا   .. احل�ضنات  وزي��ادة  واملغفرة 
اأنه ي�م احلمد والنعمة وتر�ضيخ قيم اخلري 
فيه  تعطى  ي���م  ال�ضعادة  ون�ضر  والرحمة 

الهدايا وت�ضتعظم فيه ال��ضايا“.
يرحم  اأن  القدير  العلي  ف�ضيلته  ودعا 
العربي  التحالف  وق���ات  ال�طن  �ضهداء 

ويرفع  الأخيار  منازل  ينزلهم  واأن  الأبرار 
درجاتهم يف عليني مع النبيني وال�ضديقني 
ويجزي خري اجلزاء اأمهات واآباء ال�ضهداء 
ق�ات  وين�ضر  جميعا  واأهلهم  وزوجاتهم 
رد  على  حتالف�ا  الذين  العربي  التحالف 
�ضاحب  ي���ف��ق  واأن  اأ���ض��ح��اب��ه  اإىل  احل��ق 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضم� 
رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“ ونائبه �ضاحب 
مكت�م  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم� 
ال�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
حاكم دبي ”رعاه اهلل“ وويل عهده الأمني 

زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب 
القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
الأعلى للق�ات امل�ضلحة واإخ�انهم اأ�ضحاب 
الأعلى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضي�خ  ال�ضم� 
�ضعبهم  خ��دم��ة  فيه  مل��ا  الإم�����ارات  ح��ك��ام 

واإ�ضعاده وخدمة الإ�ضالم وامل�ضلمني.
ال�����ض��الة  اأداء  م���ن  الن��ت��ه��اء  وب��ع��د 
حاكم  ال�ضم�  �ضاحب  تبادل   .. واخلطبة 
مع  املبارك  بالعيد  التهاين  اخليمة  راأ���س 

ال�ضي�خ وكبار امل�ض�ؤولني وجم�ع امل�ضلني.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قنا�شل الدول العربية والإ�شالمية والأجنبية 
وجموع املهنئني بعيد الأ�شحى

�سموه ي�ستقبل املهنئني بعيد 
الأ�سحى املبارك

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ �ضع�د بن 

�ضقر القا�ضمي ع�ض� املجل�س الأعلى حاكم 

حممد  ال�ضيخ  �ضم�  بح�ض�ر  اخليمة  راأ�س 

بن �ضع�د بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س 

ال�ضي�خ  اخليمة يف ق�ضر خزام عددًا من 

وامل�ض�ؤولني وال�ضخ�ضيات الذين تبادل�ا مع 

عيد  مبنا�ضبة  والتربيكات  التهاين  �ضم�ه 

الأ�ضحى املبارك. 

عز  اهلل  اإىل  بالدعاء  اجلميع  وتقدم 

على  املباركة  املنا�ضبة  هذه  يعيد  اأن  وجل 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب 

نهيان رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“ مب�ف�ر 

الإم��ارات  �ضعب  وعلى  والعافية  ال�ضحة 
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باليمن  والإ���ض��الم��ي��ة  العربية  والأم��ت��ني 
واخلري والربكات.

ال�ضيخ عمر بن   .. ح�ضر ال�ضتقبالت 
�ضقر  بن  اأحمد  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر 
رئي�س  اجلمارك  دائ��رة  رئي�س  القا�ضمي 
اخليمة  راأ���س  مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س 
بن  اأحمد  ” وال�ضيخ  ” راكز  القت�ضادية 
�ضع�د بن �ضقر القا�ضمي رئي�س هيئة راأ�س 
اخليمة للبرتول وال�ضيخ خالد بن �ضع�د بن 

�ضقر القا�ضمي رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة 
جزيرة املرجان وال�ضيخ �ضقر بن �ضع�د بن 

�ضقر القا�ضمي وعدد من ال�ضي�خ.

�سموه ي�ستقبل قنا�سل الدول العربية 
والإ�سالمية والأجنبية وجموع املهنئني 

بعيد الأ�سحى
�ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ا�ضتقبل 

الأعلى  املجل�س  ع�ض�  القا�ضمي  �ضقر  بن 
ال�ضيافة يف  اخليمة  مبجل�س  راأ�س  حاكم 
والإ�ضالمية  العربية  الدول  قنا�ضل  خزام 
الذين  الدولة  ل��دى  املعتمدين  والأجنبية 
والتربيكات  التهاين  اأطيب  ل�ضم�ه  قدم�ا 

مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك.
راأ���س  ح��اك��م  ال�ضم�  �ضاحب  وت��ب��ادل 
املعتمدين  القنا�ضل  مع  التهاين  اخليمة 
التي تربط  ..م�ؤكدًا �ضم�ه عمق العالقات 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري اململكة املتحدة و قن�شلها العام

�ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ا�ضتقبل 
بن �ضقر القا�ضمي ع�ض� املجل�س الأعلى 
يف  �ضم�ه  بق�ضر  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 
�ضم�  بح�ض�ر  حممد  ب��ن  �ضقر  مدينة 
ال�ضيخ حممد بن �ضع�د بن �ضقر القا�ضمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة .. �ضعادة باتريك 
م�دي �ضفري اململكة املتحدة يرافقه اأندرو 
يف  الربيطاين  العام  القن�ضل  جاك�ض�ن 
�ضم�ه  على  لل�ضالم  قدما  اللذين  و  دبي 
يف  عملهما  م��ه��ام  ت�ضلمهما  مبنا�ضبة 

الدولة.

راأ���س  حاكم  ال�ضم�  �ضاحب  ورح��ب 
اململكة  ع��ام  قن�ضل  و  ب�ضفري  اخليمة 
الإق��ام��ة  ط��ي��ب  ل��ه��م��ا  متمنيًا  امل��ت��ح��دة 
اأوا���ض��ر  تعزيز  م��ن  م��زي��د  وال��ن��ج��اح يف 
التعاون امل�ضرتك بني البلدين ال�ضديقني 

على خمتلف امل�ضت�يات.
تعزيز  �ضبل  بحث  اللقاء  خ��الل  مت 
فيه  ملا  البلدين  بني  القائمة  العالقات 

م�ضلحة �ضعبيهما ال�ضديقني.
بن  اأح��م��د  ال�ضيخ  ال��ل��ق��اء..  ح�ضر 
هيئة  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  �ضع�د 

بن  خالد  وال�ضيخ  للبرتول  اخليمة  راأ���س 

جمل�س  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضع�د 

وال�ضيخ  امل��رج��ان  ج��زي��رة  �ضركة  اإدارة 

القا�ضمي  عبداهلل  بن  حميد  بن  حممد 

راأ����س  م��ن��اط��ق  لهيئة  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ض��� 

” راكز“ والدكت�ر  القت�ضادية  اخليمة 

عام  مدير  النقبي  ال�ضايب  عبدالرحمن 

دائرة التنمية القت�ضادية و �ضعادة را�ضد 

���ض���ي��دان اخل��اط��ري م��دي��ر ع��ام دائ��رة 

الت�ضريفات وال�ضيافة. 

دولة الإمارات بالدول ال�ضقيقة وال�ضديقة.
راأ�س  حاكم  ال�ضم�  �ضاحب  تقبل  كما 
الإ�ضالمية  املنا�ضبة  بهذه  التهاين  اخليمة 
ال����زراء  وامل��ع��ايل  ال�ضي�خ  م��ن  ال�ضعيدة 
البالد  ووجهاء  واأع��ي��ان  امل�ض�ؤولني  وكبار 
واأب��ن��اء  وال�ضخ�ضيات  ال��دول��ة  ورج���الت 

القبائل واجلاليات العربية املقيمة.
متنياتهم  خال�س  عن  املهنئ�ن  وعرب 
داعني  وال�ضعادة  ال�ضحة  مب�ف�ر  ل�ضم�ه 
�ضاحب  على  يعيدها  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضم� 
مب���ف���ر  اهلل“  ”حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
وعلى  امل��دي��د  وال��ع��م��ر  والعافية  ال�ضحة 
���ض��ع��ب الإم��������ارات مب���زي���د م���ن ال��ت��ق��دم 
العربية  الأمتني  وعلى  والزده��ار  والرقي 

والإ�ضالمية بالربكة والرفعة والزدهار.
بن  عمر  ال�ضيخ  ال�ضتقبالت  ح�ضر 
�ضقر  بن  اأحمد  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر 
رئي�س  اجلمارك  دائ��رة  رئي�س  القا�ضمي 
اخليمة  راأ���س  مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س 

بن  اأحمد  وال�ضيخ  ”راكز“  القت�ضادية 

�ضع�د بن �ضقر القا�ضمي رئي�س هيئة راأ�س 

اخليمة للبرتول وال�ضيخ خالد بن �ضع�د بن 

�ضقر القا�ضمي رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة 

جزيرة املرجان وال�ضيخ �ضقر بن �ضع�د بن 

حممد  بن  �ضقر  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر 

لنادي  الأعلى  الرئي�س  القا�ضمي  بن �ضقر 

من  وعدد  الثقايف  الريا�ضي  اخليمة  راأ�س 

ال�ضي�خ.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري البو�شنة والهر�شك
ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ا�ضتقبل 
ع�ض�  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن  ���ض��ع���د 
اخليمة  راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س 
بن  �ضقر  مدينة  يف  �ضم�ه  ق�ضر  يف 
ميلي�ضيفيت�س  زوران  �ضعادة  حممد 
���ض��ف��ري ال��ب������ض��ن��ة وال��ه��ر���ض��ك ل��دى 
الدولة الذي قدم لل�ضالم على �ضم�ه 
لدى  عمله  ف��رتة  ان��ت��ه��اء  مبنا�ضبة 

الدولة.
حاكم  ال�ضم�  ���ض��اح��ب  ومت��ن��ى 
راأ������س اخل��ي��م��ة ل��ل�����ض��ف��ري ال��ت���ف��ي��ق 
والنجاح يف املهام امل�ضتقبلية ..مثنيًا 
على م��ا ق��ام ب��ه خ��الل ف��رتة عمله 
بني  القائمة  للعالقات  ت�طيد  م��ن 

البلدين يف العديد من املجالت.
�ضالح  ���ض��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�����ض��ر 
اأحمد ال�ضال م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضم� 

حاكم راأ�س اÿيمة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل ال�شفري ال�شربي لدى الدولة

ا���ض��ت��ق��ب��ل ���ض��اح��ب ال�����ض��م��� 
ال�ضيخ �ضع�د بن �ضقر القا�ضمي 
الأع���ل���ى حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��� 
�ضم�ه  ق�ضر  يف  اخليمة   راأ����س 
مبدينة �ضقر بن حممد  �ضعادة 
�ضفري  ف�كي�ضيت�س  �ضتانيمري 
ال��دول��ة  ل��دى  �ضربيا  جمه�رية 
�ضم�ه  على  لل�ضالم  ق��دم  ال��ذي 
مبنا�ضبة ت�ضلمه مهام عمله لدى 

الدولة.
ال�ضم� حاكم  ورحب �ضاحب 
راأ�س اخليمة بال�ضفري ال�ضربي، 
متمنيًا له طيب الإقامة والت�فيق 
عمله  م��ه��ام  اأداء  يف  وال��ن��ج��اح 
اجلديد يف تعزيز اأوا�ضر التعاون 
امل�ضرتك بني البلدين ال�ضديقني 

على خمتلف ال�ضعد.
ومت خالل اللقاء ا�ضتعرا�س العالقات 
وال�ضعبني  البلدين  تربط  التي  القائمة 

خمتلف  يف  ت�طيدها  و�ضبل  ال�ضديقني 
امليادين.

علي  م��ب��ارك  �ضعادة   ، اللقاء  ح�ضر 

ال�ضام�ضي امل�ضت�ضار يف حك�مة راأ�س اخليمة 
م�ضت�ضار  ال�ضال  اأح��م��د  �ضالح  و���ض��ع��ادة 

�ضاحب ال�ضم� حاكم راأ�س اخليمة.
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بن  �ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  اأم��ر 
الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ض�  القا�ضمي  �ضقر 
حاكم راأ�س اخليمة مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى 
امل��ب��ارك ب���الإف���راج ع��ن 272 م��ن ن��زلء 
راأ�س  يف  والإ�ضالحية  العقابية  امل�ؤ�ض�ضة 
باتة  اأحكام  بحقهم  اخليمة ممن �ضدرت 
ونهائية بالإدانة من حماكم الإمارة وتكفل 
�ضم�ه ب�ضداد الغرامات املالية التي ترتبت 

عليهم تنفيذا لتلك الأحكام.
ياأتي هذا الأمر يف اإطار حر�س �ضم�ه 
اآخ���رى  ع��ل��ى م��ن��ح امل��ف��رج عنهم ف��ر���ض��ة 
�ضاحلني  اأف�����رادًا  باملجتمع  ل��الن��خ��راط 

والتخفيف من معاناة اأ�ضرهم.

�ضع�د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضم�  ووج��ه 
بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
الإجراءات  باتخاذ  الق�ضاء  رئي�س جمل�س 
ال�ضم� حاكم  اأمر �ضاحب  لتنفيذ  الالزمة 
امل�ضم�لني  ع��ن  ب���الإف���راج  اخليمة  راأ����س 
و  العقابية  امل�ؤ�ض�ضة  ن���زلء  م��ن  بالعف� 
مع  وبالتن�ضيق  الإم����ارة  يف  الإ���ض��الح��ي��ة 
القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة قبيل 

عيد الأ�ضحى املبارك.
حميمد  �ضعيد  ح�ضن  امل�ضت�ضار  قال  و 
اأمر  اإن  راأ�س اخليمة  لإمارة  العام  النائب 
�ضقر  ب��ن  �ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب 
القا�ضمي ع�ض� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 

ياأتي  املحك�مني  بع�س  عن  العف�  اخليمة 
يف اإطار حر�س �ضم�ه على منح امل�ضم�لني 
بالعف� الفر�ضة ملعاودة الندماج يف ن�ضيج 
اإىل  والبهجة  ال�ضرور  اإدخ���ال  و  املجتمع 

قل�ب عائالت املفرج عنهم وذويهم.
اإىل  بال�ضكر  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ت���ج��ه  و 
�ضقر  ب��ن  �ضع�د  ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب 
اأدخل  الذي  ال�ضامي  اأم��ره  على  القا�ضمي 
التي  الأ�ضر  نف��س  يف  ال�ضعادة  و  البهجة 
تنتظر اللتقاء بذويها واإىل �ضم� ويل عهد 
على  الق�ضاء  جمل�س  رئي�س  اخليمة  راأ���س 
ي�ليها  التي  وامل�ضتمرة  الدائمة  متابعته 

للنيابة العامة والق�ضاء يف الإمارة.

حاكم راأ�س اخليمة 
ياأمر بالإفراج عن 272 من نزلء املوؤ�ش�شة العقابية

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قن�شل كوريا اجلنوبية
ا�����ض����ت����ق����ب����ل 
����ض���اح���ب ال�����ض��م��� 
بن  ���ض��ع���د  ال�ضيخ 
���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي 
ع�������ض���� امل��ج��ل�����س 
الأعلى حاكم راأ�س 
ق�ضر  يف  اخل��ي��م��ة 
مدينة  يف  ���ض��م���ه 
ب���ن حممد  ���ض��ق��ر 
ي�نغ  جي�ن  �ضعادة 
عام  قن�ضل  ووك 
ج��م��ه���ري��ة ك���ري��ا 
اجل���ن����ب���ي���ة ل���دى 
ال��دول��ة ال��ذي قدم 
�ضم�ه  لل�ضالم على 
ت�ضلمه  مب��ن��ا���ض��ب��ة 
م����ه����ام ع���م���ل���ه يف 

الدولة.
ورح���ب ���ض��اح��ب ال�����ض��م��� ح��اك��م راأ����س 
له  متمنيًا  اجلن�بية  ك�ريا  بقن�ضل  اخليمة 
اأداء  يف  والنجاح  والت�فيق  الإق��ام��ة  طيب 
التعاون  اأوا�ضر  لتعزيز  مهام عمله اجلديد 

على  ال�ضديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل�����ض��رتك 

خمتلف ال�ضعد.

العالقات  ا�ضتعرا�س  اللقاء  اأَث��ن��اء  مت 

وال�ضعبني  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  القائمة 

خمتلف  يف  ت���ط��ي��ده��ا  و���ض��ب��ل  ال�ضديقني 

امليادين.

ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ���ض��ع��ادة م���ب���ارك علي 

ال�ضام�ضي امل�ضت�ضار يف حك�مة راأ�س اخليمة 

م�ضت�ضار  ال�����ض��ال  اأح��م��د  ���ض��ال��ح  و���ض��ع��ادة 

�ضاحب ال�ضم� حاكم راأ�س اخليمة.
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اجلاري العام  من  الأول  الن�شف  خالل  اخليمة  راأ�س  اأرا�شي  ت�شرفات  درهم  مليار   2.664

مدير عام بلدية راأ�س اخليمة يعقد اجتماعًا مع القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة

امل�ضجلة  العقارية  الت�ضرفات  حققت 
بقطاع الأرا�ضي والأمالك بدائرة البلدية 
براأ�س اخليمة اأكرث من 2.664 مليار درهم 
خالل الن�ضف الأول من عام 2018 بن�ضبة 
%33 مقارنة بالن�ضف الأول  زيادة بلغت 

من العام املا�ضي.
�ضن�ي  ال��ن�����ض��ف  ال��ت��ق��ري��ر  فبح�ضب 
 2632 ت�ضجيل  مت  ال��دائ��رة  ع��ن  ال�ضادر 
عمليات  �ضملت  متن�عًا  عقاريًا  ت�ضرفًا 
ال�ضراء والبيع والره�ن العقارية للق�ضائم 
جت��اوزت  مبايعة   1412 منها  وال���ث��ائ��ق 
قيمتها 902.13 ملي�ن درهم و844 معاملة 
 1.479 عق�دها  جمم�ع  بلغ  عقاري  رهن 
 106.4% بلغت  زيادة  بن�ضبة  مليار درهم 
مقارنة بالن�ضف الأول من العام املا�ضي و 
376 ت�ضرفات عقارية اأخرى بلغت قيمتها 

اأكرث من 283.63 ملي�ن درهم.

�ضكر  ب��ن  حممد  م��ن��ذر  �ضعادة  وق���ال 
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ���رة بلدية راأ���س 
ق��ط��اع الأرا���ض��ي والأم���الك  ب���اأن  اخليمة 
ري��ادي��ًا  م��رك��زًا  حقق  ق��د  اخليمة  ب��راأ���س 
بانفراده بن�ضر اأول م�ؤ�ضر اأ�ضعار لالأرا�ضي 
بح�ضب ن�ع الأر�س واملنطقة الأكرث تداوًل 
اأبدت  يف ال�قت نف�ضه كذلك فاإن الدائرة 
الدويل  البنك  ا�ضتطالع  مع  كبريًا  جتاوبا 
املتعلقة  الأع��م��ال  ممار�ضة  �ضه�لة  ح���ل 
بت�ضجيل عق�د بييع امللكيات العقارية وذلك 
التناف�ضي  املركز  حت�ضني  يف  للم�ضاهمة 
ن�ضر  على  املرتتبة  اخليمة  راأ����س  لإم���ارة 
يقيم  وال���ذي  الأع��م��ال  ممار�ضات  تقرير 
مناخ ن�ضاط الأعمال �ضن�يًا يف اأكرب املدن 
م�ضت�ى  على  دول��ة   190 نح�  يف  التجارية 
العامل، ومن ثم تتطلع الدائرة يف اأن ي�ضهم 
الأجنبية  ال�ضتثمارات  جذب  يف  التقرير 

بذل  مت  ذلك  اأجل  ومن  لالإمارة  املبا�ضرة 
اأجل  من  التح�ضينية  اجله�د  من  العديد 
ت�ضجيل  خدمة  اإجناز  اإج��راءات  اخت�ضار 
اثنني  اإج��راءي��ن  من  العقاري  البيع  عقد 
اإىل اإجراء واحد فقط ي�ضتغرق تنفيذه 18 
بي�مني  مقارنة  املت��ضط  يف  فقط  دقيقة 
الدائرة  حر�ضت  كذلك  عامني  قبل  عمل 
على ن�ضر معل�مات كاملة لأطراف ال�ض�ق 
العقاري  ال��ت��داول  عمليات  ع��ن  العقاري 
لل�ض�ق  املنظمة  وال���ق���رارات  وال��ق���ان��ني 
العقاري هذا بالإ�ضافة اإىل دليل العمليات 
الأرا���ض��ي  بقطاع  املرتبطة  واخل��دم��ات 

والأمالك.
واأ�ضاف مدير عام بلدية راأ�س اخليمة 
ت�ضدرت  احل��م��راء  اجل��زي��رة  منطقة  اأن 
املناطق من حيث قيمة املبايعات العقارية 
والأمالك خالل  الأرا�ضي  امل�ضجلة بقطاع 

�ضعادة  عقد 
بن  حممد  منذر 
���ض��ك��ر ال��زع��اب��ي 
م�������دي�������ر ع������ام 
دائ���������رة ب��ل��دي��ة 
راأ��������س اخل��ي��م��ة 
اج����ت����م����اع����ًا م��ع 
العامة  ال��ق��ي��ادة 
ل�����ض��رط��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ت��ن��اول 
ف���ي���ه ال���ط���رف���ان 
اإزال���ة  عمل  اآل��ي��ة 
ال�����������ض�����ي�����ارات 
امل��������ه��������ج���������رة 

بالإمارة.
ون������اق�������������س 

�ضعادة مدير عام دائرة البلدية اخلط�ات 
الظاهرة  هذه  على  والإج���راءات للق�ضاء 
ال��ت��ي ت�����ؤدي اإىل ت�����ض���ي��ه امل��ن��ظ��ر ال��ع��ام 

واجلمايل لالإمارة.

اأحمد  جمال  العميد  الجتماع  ح�ضر 

العامة  الإدارة  عام  مدير  الطري  عبداهلل 

بالإ�ضافة  امل�ضاندة  واخل��دم��ات  للم�ارد 

العامة  القيادة  �ضباط  من  جمم�عة  اإىل 

ل�ضرطة راأ�س اخليمة.
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الن�ضف الأول من عام 2018 والتي 
 508.31 587 مبايعة بقيمة  �ضجلت 
%56.35 من  ملي�ن درهم وبن�ضبة 
املركز  ويف  املبايعات  قيمة  اإجمايل 
والتي  جلفار  منطقة  جاءت  الثاين 
 53.75 بقيمة  مبايعة   87 �ضجلت 
من   5.96% وبن�ضبة  دره��م  ملي�ن 
اإجمايل قيمة املبايعات تلتها منطقة 
ال��ظ��ي��ت يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وال��ت��ي 
 35.72 بقيمة  مبايعة   51 �ضجلت 
من   3.96% وبن�ضبة  دره��م  ملي�ن 
منطقة  ثم  املبايعات  قيمة  اإجمايل 
والتي  الرابع  املركز  يف  الغب  �ضيح 
 30.04 بقيمة  مبايعة   76 �ضجلت 
ملي�ن درهم تلتها مدينة خليفة بن 
 29 بعدد  اخلام�س  املركز  يف  زاي��د 
28.24 ملي�ن درهم  مبايعة وبقيمة 
تلتها منطقة احلديبة والتي �ضجلت 

ثم  درهم  ملي�ن   21.84 بقيمة  مبايعة   41
عدد  �ضجلت  والتي  العريبي  �ضيح  منطقة 
45 مبايعة بقيمة 20.69 ملي�ن درهم تلتها 
مبايعة   27 �ضجلت  والتي  الرفاعة  منطقة 
منطقة  تلتها  درهم  ملي�ن   18.47 بقيمة 
الق�ضيدات والتي �ضجلت 32 مبايعة بقيمة 
العا�ضر  املركز  ويف  درهم  ملي�ن   16.65
 20 �ضجلت  والتي  ال�ضاغي  منطقة  جاءت 
بقيمة  زراع��ي��ة  اأرا���ض��ي  معظمها  مبايعة 

درهم. ملي�ن   13.05
مبايعة  اأع���ل���ى  اإن  ال��زع��اب��ي  وذك����ر 
الأول  الن�ضف  خ��الل  القيمة  حيث  م��ن 
مبنطقة  ت�ضجيلها  مت  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن 
�ضياحية  �ضكنية  لأر�س  احلمراء  اجلزيرة 
خالية بقيمة 19 ملي�ن درهم يف حني كانت 
اأعلى مبايعة من حيث امل�ضاحة مت ت�ضجيلها 
احلمرانية  مبنطقة  خالية  زراعية  لأر���س 
والتي بلغت م�ضاحتها 272،083 مرت مربع 

وذلك بقيمة 5.60 ملي�ن درهم.
ح�ضن  ج���اه��ر  اأ���ض��ارت  جانبها  وم��ن 
ال��ع��ق��اري  ال�����ض��ج��ل  اإدارة  م��دي��ر  اأم����ريي 

قد  والأمالك  الأرا�ضي  قطاع  اأن  بال�كالة 

الأرا�ضي  لأ�ضعار  م�ؤ�ضر  اأول  بن�ضر  انفرد 

ت��داول  الأك��رث  املناطق  يف  ن�عها  بح�ضب 

حيث  العقارية  املبايعات  قيمة  حيث  من 

احلر  التملك  �ضقق  �ضعر  م���ؤ���ض��ر  �ضجل 

مبنطقة اجلزيرة احلمراء خالل الن�ضف 

 7867 بلغت  قيمة   2018 ع��ام  م��ن  الأول 

واق��ع عدد  وذل��ك من  املربع  للمرت  دره��م 

درهم  ملي�ن   346.54 بقيمة  مبايعة   524
مرتا   44،050 بلغت  م�ضاحة  ب��اإج��م��ايل 

�ضقق  �ضعر  م�ؤ�ضر  �ضجل  ح��ني  يف  مربعا 

التملك احلر مبنطقة اجل�ي�س قيمة بلغت 

املربع. للمرت  درهم   4322
احلر  التملك  فلل  �ضعر  م�ؤ�ضر  وبلغ 

بلغت  قيمة  احل��م��راء  اجل��زي��رة  مبنطقة 

واقع  من  وذلك  املربع  للمرت  درهم   6525
ملي�ن   135.56 بقيمة  مبايعة   53 ع��دد 

 20،776 بلغت  م�ضاحة  باإجمايل  دره��م 

مرتا مربعا يف حني �ضجل م�ؤ�ضر �ضعر فلل 

التملك احلر مبنطقة العرق�ب قيمة بلغت 

املربع. للمرت  درهم   7451

واأ�ضافت اأمريي باأنه يف منطقة 

اأي�����ض��ًا �ضجل  اجل��زي��رة احل��م��راء 

ال�ضكنية  الأر�����س  اأ���ض��ع��ار  م���ؤ���ض��ر 

ال�ضياحية اخلالية قيمة بلغت 1900 

م�ؤ�ضر  و�ضجل  املربع  للمرت  دره��م 

قيمة  املبنية  التجارية  الأر�س  �ضعر 

امل��رب��ع  للمرت  دره���م   3704 بلغت 

و�ضجل نف�س امل�ؤ�ضر مبنطقة جلفار 

للمرت  دره����م   2778 ب��ل��غ��ت  ق��ي��م��ة 

 2753 بلغت  قيمة  و�ضجل  امل��رب��ع 

منطقة  يف  امل���رب���ع  ل��ل��م��رت  دره����م 

درهم   2108 قيمة  و�ضجل  الظيت 

للمرت املربع يف منطقة احلديبة يف 

مبنطقة  له  قيمة  اأعلى  �ضجل  حني 

التملك  انتقال  خالل  من  اجل�ي�س 

دره��م   9537 بلغت  بقيمة  احل���ر 

للمرت املربع.

الزراعية  الأر���س  �ضعر  م�ؤ�ضر  و�ضجل 

مبنطقة ال�ضاغي الأكرث تداوًل يف مبايعات 

درهم   31 بلغت  قيمة  الزراعية  الأرا�ضي 

بقيمة  مبايعة   16 واق��ع  من  املربع  للمرت 

لأرا���ض��ي  وذل���ك  دره���م  م��ل��ي���ن   12.22
 396،108 م�ضاحاتها  جمم�ع  بلغ  زراعية 

مرتًا مربعًا.

الأر����س  �ضعر  مب���ؤ���ض��ر  يتعلق  وف��ي��م��ا 

امل�ؤ�ضر  هذا  �ضجل  فقد  اخلالية  ال�ضكنية 

يف  امل��رب��ع  للمرت  دره���م   350 بلغت  قيمة 

دره��م   337 بلغت  وقيمة  جلفار  منطقة 

للمرت املربع يف منطقة الظيت وقيمة بلغت 

�ضيح  منطقة  املربع يف  للمرت  درهم   240
للمرت  دره��م   212 بلغت  وقيمة  العريبي 

�ضجل  كما  الق�ضيدات  منطقة  يف  املربع 

�ضيح  مبنطقة  م�ضت�ياته  اأقل  امل�ؤ�ضر  هذا 

للمرت  دره���م   142 بلغت  بقيمة  احل���رف 

 6،13 بقيمة  مبايعة   43 واق��ع  من  املربع 

ملي�ن درهم وذلك لأرا�ضي �ضكنية خالية 

بلغ جمم�ع م�ضاحاتها 43،178 مرت مربع.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفل بيوم املراأة الإماراتية حتت �شعار
زايد“ نهج  على  ”املراأة 

اح��ت��ف��ل��ت دائ�����رة 
اخليمة   راأ������س  ب��ل��دي��ة 
امل����������راأة  ”ي�م  ب������� 
ال���ذي  الإماراتية“ 
حتت  العام  ه��ذا  اأقيم 
�ضعار ”املراأة على نهج 
زايد“ تزامنًا مع مئ�ية 
واإع���الن �ضاحب  زاي��د 
ال�ضم� ال�ضيخ خليفة بن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اهلل“  ”حفظه  الدولة 
عن اإطالق ت�ضمية عام 
زايد“ . ب�“عام   2018
وق���������ال ����ض���ع���ادة 
�ضكر  بن  حممد  منذر 
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة : ”اإننا ن�ؤكد على 
التط�ر  م�ضرية  دعم  امل��راأة يف  دور  اأهمية 
التي ت�ضهدها الدولة واملكانة املرم�قة التي 
اإليها يف �ضتى املجالت التي تت�ضم  و�ضلت 
بروح  والعمل  والإب���داع  التميز  مبق�مات 

الفريق ال�احد“.
ويعك�س اهتمام قيادة الدولة الر�ضيدة 
التي ت�ضادف  املنا�ضبة -  بهذه  بالحتفال 
اإميانها   - ع��ام  ك��ل  م��ن  اأغ�ضط�س   28
ودورها  الإم��ارات  ابنة  م�ضاهمات  باأهمية 

يف جه�د التنمية ونه�ضة البالد. 
وياأتي الحتفال هذا العام حتت �ضعار 
التاأكيد على  زايد“ ليعيد  نهج  ”املراأة يف 
�ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغف�ر  دور 
التاأ�ضي�س  ثراه“ يف  اهلل  ”طيب  نهيان  اآل 
مل�ضرية املراأة يف الإمارات والذي عرب عنه 
 ” يف العديد من امل�اقف والأق�ال ومنها: 
ل �ضيء ي�ضعدين اأكرث من روؤية املراأة وهي 
تاأخذ دورها املتميز يف املجتمع، ويجب األ 

يعيق تقدمها �ضيء“. 
وحتظى املراأة الإماراتية بدعم مبا�ضر 
زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضم�  من �ضاحب 
اهلل“  ”حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
و�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 
”رعاه اهلل“ و�ضاحب  ال�زراء حاكم دبي 
ال�ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
اأع�ضاء  ال�ضي�خ  ال�ضم�  واأ�ضحاب  امل�ضلحة 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات. 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضم�  واأ�ضهمت 
العام  الن�ضائي  الحت���اد  رئي�ضة  م��ب��ارك 
والطف�لة  لالأم�مة  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة 
الأ�ضرية  التنمية  مل�ؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة 
املراأة  ح�ض�ر  تعزيز  يف  الإمارات“  ”اأم 
ب��رام��ج متكينها  دع���م  ع��رب  الإم���ارات���ي���ة 
جمالت  يف  التنمية  برامج  يف  واإ�ضراكها 

احلياة العامة كافة.
اأبعادًا  اأ�ضافت  اأنها  ل�ضم�ها  ويح�ضب 

من  العام  الن�ضائي  العمل  على  اإن�ضانية 
ت�ضتهدف  التي  املهمة  مبادراتها  خ��الل 
حماية املراأة وت�فري اأوجه الرعاية ال�ضاملة 
لها وت��ضيع نطاق حمايتها و�ض�ن كرامتها 
ال��ع��امل.  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف   الإن�����ض��ان��ي��ة 
الق�ي  ح�ض�رها  الإماراتية  املراأة  واأثبتت 
وامل��ت��م��ي��ز يف خدمة  ال��ف��اع��ل  وع��ط��اءه��ا 
مبا  ال��ع��م��ل  جم���الت  خمتلف  يف  وط��ن��ه��ا 
ال�طني  املجل�س  رئا�ضة  تب�وؤها  ذل��ك  يف 
يف  ال���زاري��ة  املنا�ضب  وت�ليها  الحت��ادي 
املميز  وح�ض�رها  الحت��ادي��ة   احلك�مة 
اإىل  وان�ضمامها  الدبل�ما�ضي  ال�ضلك  يف 
�ضف�ف الق�ات امل�ضلحة واخلدمة ال�طنية 

وال�ضرطة والأمن. 
اأنفًا قامت دائرة  ومتا�ضيًا مع ما ذكر 
عن  خاللها  م��ن  ع��ربت  بفعالية  البلدية 
دول��ة  ل��ل��م��راأة يف  ال��ري��ادي  ال���دور  تقدير 
ب�ضكل  ال��دائ��رة  ع��ام يف  ب�ضكل  الإم���ارات 
لدولتنا  الزده����ار  دوام  متمنني  خ��ا���س 

احلبيبة.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف مبادرة ”بيئة عمل �شحية واإيجابية“ 
التي تنظمها وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع

دائرة بلدية راأ�س اخليمة ب�شدد اإ�شدار لئحة املباين اخل�شراء

���ض��ارك��ت دائ�����رة ب��ل��دي��ة راأ����س 
عمل  ”بيئة  م���ب���ادرة  يف  اخل��ي��م��ة 
اأطلقتها  التي  واإيجابية“  �ضحية 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ض��ح��ة  وزارة 
والتعزيز  التثقيف  ب���اإدارة  متمثلة 
والعيادات  املراكز  بقطاع  ال�ضحي 
ال�ضحية  يف مقر الدائرة ، وتهدف 
هذه املبادرة اإىل متكني جهات العمل 
عن   ، امل���ظ��ف��ني  �ضحة  تعزيز  م��ن 
طريق اإك�ضابهم املهارات واملعل�مات 
الالزمة لرت�ضيخ العادات ال�ضحية، 

اإىل  بالإ�ضافة   ، املفاهيم اخلاطئة  وتغيري 
خلق بيئة داعمة لل�ضحة .

تثقيفية  اأن�ضطة  امل��ب��ادرة  وتت�ضمن 
واأن�ضطة  طبية  وف��ح������ض��ات  للم�ظفني 
وتناول  املاء،  �ضرب  اأهمية  ح�ل   ، ت�ع�ية 
املبادرة  وتهدف   ، واخل�ضروات  الف�اكه 

لتمكني   ، لل�ضحة  داع��م��ة  بيئة  خلق  اإىل 

امل�ظفني من تبني عادات �ضحية ، وزيادة 

احلياة  باأمناط  املرتبط  ال�ضحي  ال�عي 

ال�ضحية لدى امل�ظفني.

�ضكر  ب��ن  حممد  م��ن��ذر  �ضعادة  وق���ال 

ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ���رة بلدية راأ���س 

امل��ب��ادرات  م��ن  ال��ن���ع  ه��ذا  اإن   ، اخليمة 

 ،2021 الإم���ارات  روؤي��ة  حتقيق  يف  ي�ضهم 

 ، املتعلقة بال�ضحة  ال�طنية  وم�ضتهدفاتها 

ال�ضحي  ال�عي  تعزيز  ت�ضهم يف  اأنها  كما 

ل����دى امل����ظ���ف���ني احل��ك���م��ي��ني يف دول���ة 

الإمارات.

�ضكر  ب��ن  حممد  منذر  �ضعادة  �ضرح 
اأن  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  عام  مدير 
عملية  �ضتدعم  اخل�ضراء  املباين  ” ل�ائح 
اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  يف  العقاري  التط�ير 
ج���دة  ذات  حديثة  مباين  نح�  بالت�جه 
عالية، حيث �ضت�ضتهلك هذه املباين احلد 
الأدنى من الطاقة و املياه مما �ضي�ضهم يف 

تقليل ف�اتري الكهرباء و املياه“.
و اأ�ضاف �ضعادة منذر حممد بن �ضكر: 
” �ضيتم اإطالق ا�ضم بارجيل على م�ضروع 
بالأهمية  العرتاف  مع  اجلديدة،  الل�ائح 
التقليدية،  املباين  لت�ضاميم  التاريخية 
بتقلي�س  �ضي�ضهم  بارجيل  م�ضروع  اأن  اإل 
املن�ضاآت  يف  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ا���ض��ت��ه��الك 
مبعايري  مقارنة   ٪  30 بن�ضبة  اجل��دي��دة 
البناء احلالية ، مع حت�ضني م�ضت�ى راحة 
و�ضي�ؤثر  البيئي.  التاأثري  وتقليل  ال�ضكان 
و�ضيحفز  القت�ضاد  على  اإي��ج��اب��ي��ًا  ه��ذا 

اأي�ضًا ال�ض�ق املحلية للمنتجات واخلدمات 
اخل�ضراء «.

” اإن انطالق  و اختتم �ضعادته قائاًل: 
�ضيتم من خالل مرحلة جتريبية  امل�ضروع 
تط�عية  و  احلك�مية  للمباين  اإل��زام��ي��ة 
للقطاع اخلا�س، على اأن يتم تعميم الل�ائح 
العامني  خ���الل  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  ع��ل��ى 
جهدًا  العمل  فريق  ب��ذل  لقد  ال��ق��ادم��ني. 
كبريًا ل��ضع ل�ائح �ضل�ضة ي�ضهل تطبيقها، 
حتقق  التي  املتطلبات  على  الرتكيز  م��ع 
اأ���ض��اف  و  مبا�ضرة.“  و  وا�ضحة  ع���ائ��د 
الأوائ��ل  املتبنني  ت�ضجيع  �ضيتم  �ضعادته:“ 
التجريبية  الفرتة  خ��الل  امل�ضروع  لفكرة 
الطريق  �ضيمهد  للم�ضروع  تنفيذهم  لأن 

اأمام التطبيق ال�ضل�س للجميع“
اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة  اإن  يذكر 
يف ���ض��دد اإ���ض��دار لئ��ح��ة ���ض��روط املباين 
حمدثة  م�ض�دة  تخ�ضع  حيث  اخل�ضراء، 

للقان�ن لتدقيق اللجنة الت�ضريعية. 
دائرة  نظمت   ،2018 عام  مطلع  ففي 
م�ضروع  ح�ل  ت�ضاورية  عمل  ور�س  البلدية 
من  العديد  م��ع  اخل�ضراء  امل��ب��اين  ل���ائ��ح 
اأ�ضحاب العالقة من القطاعني احلك�مي 

و اخلا�س.
هذا واإن اإعداد ل�ائح املباين اخل�ضراء 
ي�ضكل عالمة بارزة اأخرى يف اإ�ضرتاتيجية 
التي  و  امل��ي��اه،  و  الطاقة  لكفاءة  الإم���ارة 
 ،  %  30 بن�ضبة  الطاقة  ت�فري  ت�ضتهدف 
وت�فري املياه بن�ضبة 20 ٪ وامل�ضاهمة بن�ضبة 
عام  بحل�ل  املتجددة  الطاقة  من   20٪
2040. اإ�ضافًة اإىل اإجنازات حديثة اأخرى 
بالطاقة  معني  مكتب  اإن�ضاء  ذلك  يف  مبا 
جلنة  تر�ضيح  و  اخليمة،  راأ����س  بلدية  يف 
اإط��الق  و  العالقة  لأ�ضحاب  متخ�ض�ضة 

برنامج حتديث املباين القائمة. 
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دورة تدريبية بعنوان الفهر�شة والأر�شفة الرقمية املتقدمة واإدارة امل�شتندات اإلكرتونيًا

ن�������ظ�������م ق���������ض����م 
بلدية  بدائرة  التدريب 
راأ�س اخليمة وبالتعاون 
م����ع م���رك���ز الإب�������داع 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ض��ري��ة 
بعن�ان  تدريبية  دورة 
والأر���ض��ف��ة  الفهر�ضة 
ال���رق���م���ي���ة امل��ت��ق��دم��ة 
امل�����ض��ت��ن��دات  واإدارة 
اإع��داد  م��ن  اإلكرتونيًا 
وت��ق��دمي امل���درب عدي 
احل���ي���ايل ا���ض��ت��ه��دف��ت 

م�ظفي الدائرة.
ب��داي��ة ���ض��رح امل���درب ع��دي احليايل 
م��ف��ه���م ال���ظ��ائ��ف الإداري��������ة  يف واق���ع 
الأر���ض��ف��ة  وم��ف��ه���م  العربية  جمتمعاتنا 
الإلكرتونية ، وانتقل اإىل الأهداف العامة 
من  والتي  الإلكرتونية  الأر�ضفة  دورة  من 
الأر�ضفة  اأهمية  املتدربني  اإدراك  �ضمنها 
كما   ، لها  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات  واكت�ضاب 
قدم �ضرحًا تف�ضيليًا خلطة التدريب التي 

الإلكرتونية  الأر�ضفة  مفه�م  عليها  تق�م 
والتنظيم .

وقال املدرب اأن اإحدى اأهم التحديات 
هي  احلديث  الأعمال  جمتمع  ت�اجه  التي 
اإدارة وحفظ وا�ضرتجاع املعل�مات من الكم 
الهائل من ال�ثائق وامللفات ال�رقية والتي 
تنظيم  هي  وواأن��ه��ا   ، ي�مي  ب�ضكل  تتزايد 
تقنيات  با�ضتخدام  وامل�ضتندات  للملفات 
بالتجهيزات  متمثلة  املتجددة  املعل�مات 

والربجميات .

ك��م��ا حت���دث ع���ن حت���ي��ل الأر���ض��ي��ف 
وتعريف   ، اإلكرتوين  اأر�ضيف  اإىل  ال�رقي 
ال�ثيقة ال�رقية و�ضرب اأمثلة متعددة عن 
الإلكرتونية  الأر�ضفة  عن  واقعية  ق�ض�س 

تبني اأهميتها.
مع  احل�ض�ر  ناق�س  ال��دورة  نهاية  ويف 
لنظام  املختلفة  امل��راح��ل  ع��دي  امل���درب 
التعامل  وكيفية  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأر���ض��ف��ة 
على  امل�ضاركة  �ضهادات  ت�زيع  ومت   ، معها 

احل�ض�ر. 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقوم بزيارة جمعية دار الرب
حر�س  منطلق  م��ن 
دائ�������رة ال���ب���ل���دي���ة ع��ل��ى 
املجتمعية،  امل�����ض��ارك��ة 
ون�ضر الهتمام و ال�عي، 
اأ�ضر  تق�ية  على  والعمل 
ال�ضيد  ق��ام    ، الت�ا�ضل 
حممد جا�ضم ب� احلمام 
م���دي���ر م���رك���ز ���ض��ع��ادة 
ال��دائ��رة  امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
الرب  دار  جمعية  بزيارة 
الزيارة  ت�ضمنت  حيث   ،
”عيادي“ لأطفال  ت�زيع 
متمنني  املتعففة  الأ���ض��ر 
مبنا�ضبة  ال�ضعادة  لهم 

حل�ل عيد الأ�ضحى املبارك. 

وتاأتي هذه املبادرة من �ضمن املبادرات  

كافة  مع  الجتماعي  الت�ا�ضل  تدعم  التي 

فئات املجتمع على م�ضت�ى الإمارة .
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دورة تدريبية بعنوان مهارات التوا�شل الفعال با�شتخدام تقنيات الربجمة اللغوية 
NLP الع�شبية بدائرة بلدية راأ�س اخليمة

بدائرة  التدريب  ق�ضم  نظم 
بلدية راأ�س اخليمة دورة تدريبية 
الفعال  الت�ا�ضل  مهارات  بعن�ان 
ب��ا���ض��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ال��ربجم��ة 
اللغ�ية الع�ضبية مل�ظفي الدائرة 
ا���ض��ت��م��رت مل���دة ث��الث��ة اأي����ام من 
اإبراهيم  الدكت�ر  وتقدمي  اإعداد 
علي املن�ض�ري  من مركز الإبداع 

والتنمية الب�ضرية.
املن�ض�ري  الدكت�ر  وناق�س 
مفه�م  ع���ن  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  حم����اور 
ال���ت����ا����ض���ل ال���ف���ع���ال واأن�����اع����ه 
ومعرفة   ، ونظرياته  ومع�قاته 

الربجمة  وماهية   ، الآخرين  مع  الفعال  الت�ضال  عنا�ضر  وتطبيق 
حتقيق  يف  وتطبيقاتها  امل�ضبقة  وافرتا�ضاتها  الع�ضبية  اللغ�ية 
الت�ا�ضل الفعال ، وحتليل اأمناط ال�ضخ�ضية وطرق الت�ا�ضل الفعال 
الت�ا�ضل  م�ضت�ى  زيادة  ودورها يف  والإ�ضارات  العي�ن  ولغة   ، معها 
الت�ا�ضل  حتقيق  يف  العليا  العقلية  الربامج  وا�ضتخدام   ، الفعال 

الفعال ، ومعرفة نظام الألفة )النظام التمثيلي( ، واأخريًا تطبيقات 
وور�س عملية تدريبية يف مهارات الت�ا�ضل الفعال مع الآخرين على 

مدى الأيام الثالثة خالل فرتة الدورة التدريبية.
من  املن�ض�ري  علي  اإبراهيم  الدكت�ر  قام  ال��دورة  ختام   ويف 
امل�ضاركني  على  ال�ضهادات  بت�زيع  الب�ضرية  والتنمية  الإبداع  مركز 

بالدورة. 

دورة تدريبية بعنوان ”تقنيات ا�شت�شراف امل�شتقبل“ يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة
املهام  تط�ير  على  حر�ضًا 
يف جمالت العمل التخ�ض�ضية 
ال�ضيا�ضات احلك�مية  وم�اءمة 
حك�مة  فكر  مل�اكبة   ، احلالية 
احلك�مي  العمل  يف  امل�ضتقبل 

والتط�ر الذي تعي�ضه الدوله.
ن���ظ���م���ت دائ��������رة ب��ل��دي��ة 
 ” بعن�ان  دورة  اخليمه  راأ���س 
  “ امل�ضتقبل ا�ضت�ضراف  تقنيات 
ال���ر���ض��ة ع��دد من  وق��د ح�ضر 
امل����ظ���ف���ني وامل�����ظ����ف����ات م��ن 

خمتلف اأق�ضام الدائرة .
عمر  املحا�ضر  ق��ام  حيث 

الإم���ارات  ا�ضرتاتيجية  ب�ضرح  ال��ط��راون��ة  
ل�ضت�ضراف امل�ضتقبل وتت�ضمن ال�ضرتاتيجية 
ال�ضحية  للقطاعات  م�ضتقبلية  مناذج  بناء 
والبيئية  والتنم�ية  والجتماعية  والتعليمية 

بالإ�ضافة اإىل بناء قدرات وطنية يف جمال 
ا�ض�ضت�ضراف امل�ضتقبل وعقد �ضراكات دولية 
واإط���الق  تخ�ض�ضية  خم��ت��ربات  وت��ط���ي��ر 
خمتلف  م�ضتقبل  ح����ل  ب��ح��ث��ي��ة  ت��ق��اري��ر 
ال��ق��ط��اع��ات يف ال���دول���ة ، واأه����م امل��ح��اور 

من  والهدف  الإ�ضرتاتيجية  تتناولها  التي 
الإ�ضرتاتيجية واملراحل التي تعتمد عليها  .

التي  ال�ضت�ضراف  مناهج  مناق�ضة  ومت 
مت تط�يرها من قبل احلك�مات وال�ضركات 

بهدف ال�ضتفادة منها يف معرفة امل�ضتقبل.
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م�سابقة
ال�سهر

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

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

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

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

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

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

بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين 

التا›:
magazine@mun.rak.ae

Monthly 
Contest

Ras Al Khaimah Municipality Department, 

Corporate Communications Office, introduces 
the monthly contest for customers, which is 

published on monthly basis in the Municipality 
Magazine. For participation, answers should be 
sent to the following email address
magazine@mun.rak.ae

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.

2. Please send your answer to the following email 

address:

magazine@mun.rak.ae
The winner will then be announced using the 

mentioned email. 

3. Participants should send their contacts (Full Name, 

Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

Monthly 
Contest

السؤال : 
- في أي عام تم تأسيس االتحاد النسائي العام  لدولة ا6مارات العربية المتحدة  ؟

Question
 - In which year was United Arab Emirates Women’s General Union established?

» 496 «

Congratulations to 

Ms.  Hessa Mohammed Matar Al Mazrooei
the winner of the past month's contest (495).

مربوك لالأخت :  ح�شة حممد مطر املزروعي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 495 (

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 الرابع 

 � اهلل  ر�ض�ل  اأن   � اأبي هريرة  الرابع: حديث  احلديث 
ول�  جلارتها  ج��ارة  حتقرن  ل  امل�ضلمات  ن�ضاء  )يا  يق�ل:  كان 
فر�ضن)1) �ضاة))2). قال احلافظ ابن حجر رحمه اهلل: )واأ�ضري 
اإىل  ل  وقب�له،  الي�ضري،  ال�ضيء  اإه��داء  يف  املبالغة  اإىل  بذلك 
حقيقة الفر�ضن لأنه مل جتر العادة باإهدائه، اأي ل متنع جارة 
اأن  ينبغي  بل  امل�ج�د عندها ل�ضتقالله،  الهدية جلارتها  من 
جت�د لها مبا تي�ضر، واإن كان قلياًل، ويف احلديث احل�س على 

التهادي ول� بالي�ضري لأن الكثري قد ل يتي�ضر كل وقت()3).
 � النبي  عن   ،� هريرة  اأبي  حديث  اخلام�س:  احلديث 
اأه��دي اإيل ك��راع  اأن��ه ق��ال: )ل��� دعيت اإىل ك��راع لأجبت، ول��� 

س  ل ست  ة و ي � ل حل  ب  ل وهو  � ل � �س  �أو    (1(

ية   � ة  سل �أ و  ــ  � و  و� ل  � هو  س  ل ــ  و� س  �س  ل 

أ 3/429 ي  � ي �حل

 ،2566 ل   ي  ت و� سل  و بة  � ــ  بة  � ت  ب  � ل  ت   (2(

ت  ل  ل و   � و  ة و س ل � ت �  �حل  سل  و

1030 

ج 5/198 ب   ت �  (3(

لقبلت))4).
اأنها  عنها  اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  حديث  ال�ضاد�س:  احلديث 
ثالث  فاأطعمتها  لها  ابنتني  حتمل  م�ضكينة  جاءتني  ق��ال��ت: 
مترات، فاأعطت كل واحدة منهما مترة ورفعت اإىل فيها مترة 
لتاأكلها فا�ضتطعمتها ابنتاها، ف�ضقت التمرة التي كانت تريد اأن 
تاأكلها بينهما، فاأعجبني �ضاأنها، فذكرت الذي �ضنعت لر�ض�ل 
اˆ � فقال: )اإن اهلل قد اأوجب لها بها اجلنة، اأو اأعتقها بها 

من النار))5).
احلديث ال�ضابع: حديث جرير بن عبداهلل � قال: كنا عند 
عراة  حفاة،  ق�م  فجاء  قال:  النهار،  �ضدر  يف   � اهلل  ر�ض�ل 

بة   ت � 5178 و     �  � �أ     � ت  ب  �  (4(

 � بل و �  � � �أو  و �أه � ذ ب و أ  � � �أو  � ذ و    2568
  � ه و� �  �أ �   أ � جم  �حل  و�   

ج 5/200 ب   ت �  � ل  ذ � ي ب  �أ � مة  و � 

ل  ت  � تم  � ــ   � ي  ة   س � س  م   و  2630 سل    (5(

سل  2629 ب  1418 و ت � س

ش �  ا ة ال شد

ش ا ا شلة  شل ا  ل ب و الق شعيد ب   
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من  عامتهم  ال�ضي�ف،  متقلدي  العباَء،  اأو  النمار)1)  جمتابي 
ر، فتمعر وجه ر�ض�ل اهلل � ملا راأى ما بهم من الفاقة،  م�ضَ
فدخل ثم خرج، فاأمر بالًل فاأذن واأقام، ف�ضلى ثم خطب فقال: 
يَا اأَيهَا النا�س اتق�ا رَبكم الذي خَلَقَكم من نَف�س وَاحدَة اإىل 

اآخر الآية:  اإن اهلَل َكاَن َعَليكم َرقيًبا )2).
اتق�ا  اآََمن�ا  الذيَن  اأَيَها  َيا  التي يف �ض�رة احل�ضر:   والآية 
)3). ت�ضدق رجل من ديناره،  اهلَل وَلتَنظر نَف�س مَا قَدمَت لغَد 
من درهمه، من ث�به، من �ضاع بره، من �ضاع متره، حتى قال: 
)ول� ب�ضق مترة( قال فجاء رجل من الأن�ضار ب�ضرة كادت كفه 
راأيت  حتى  النا�س  تتابع  ثم  قال:  عجزت،  قد  بل  عنها،  تعجز 
َك�مني من طعام، وثياب، حتى راأيت وجَه ر�ض�ل اهلل � يتهلل 
الإ�ضالم  يف  �ضن  )من   :� اهلل  ر�ض�ل  فقال  مذَهَبة)4)،  كاأنه 
اأن  اأجرَها، واأجر من عمل بها بعده، من غري  �ضنة ح�ضنًة فله 

م  ب  م و� سو   م  وه   م  � ب  � �أو  م  � ت   (1(

وو  � س  و   و� و�س  ــو و وه  �أ  ت  ت و ية  ب ب و

سل 7/107 س  ل 

ية 1 س � �سو �  (2(

ية 18 س � �سو �حل  (3(

ل  و �أ هبة  سة  هبة   و  � و و ست  و�س ل �أ ي يت و   (4(

وو 7/108 س � � و  ذ  س و و� س �  

يَنق�سَ من اأج�رهم �ضيء، ومن �ضن يف الإ�ضالم �ضنة �ضيئة كان 
عليه وزرها َووزر من َعمَل بها من بعده، من غري اأن ينق�َس من 

اأوزارهم �ضيء()5).
ووعظهم،  املهمة،  لالأم�ر  النا�س  جمع  الف�ائد:  من  وفيه 
القبائح، وفيه �ضرور  وحثهم على م�ضاحلهم، وحتذيرهم من 
وب��ذل  ت��ع��اىل،  اهلل  ط��اع��ة  اإىل  امل�ضلمني  مب��ب��ادرة   � النبي 
ه�ؤلء  حاجة  ولدفع   � اهلل  ر�ض�ل  اأمر  وامتثال  هلل،  اأم�الهم 
املحتاجني، و�ضفقة امل�ضلمني بع�ضهم على بع�س، وتعاونهم على 
الرب والتق�ى، وفيه احلث على البتداء باخلريات، و�ضن ال�ض 
وامل�ضتقبحات،  الأباطيل  اخ��رتاع  من  والتحذير  احل�ضنات، 
و�ضبب هذا الكالم يف اآخر احلديث اأنه قال يف اأوله: فجاء رجل 
الف�ضل  وكان  النا�س  فتتابع  عنها،  تعجز  اأن  يده  كادت  ب�ضرة 

العظيم للباد بهذا اخلري، والفا لباب هذا الإح�ضان)6).
نزلت  ملا  قال:     � م�ضع�د   اأبي  حديث  الثامن:  احلديث 
كثري،  ب�ضيء  فت�ضدق  رجل  فجاء  نحامل،  كنا  ال�ضدقات  اآية 
فقال�ا: مرائي، وجاء رجل فت�ضدق ب�ضاع فقال�ا: اإن اهلل لغني 

ج    بة و�أ  لمة  س  �أو  و  ة و س ل � ت �  �حل  سل   (5(

1017  �

سل 7/107 – 109 س  ل  وو  س �  (6(
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فنزلت:  ه���ذا،  ���ض��دق��ة   ع��ن 
املط�عنَي  َي��ل��م��زوَن  ال��ذي��َن 
ال�ضَدَقات  يف  امل���ؤم��ن��نَي  م��َن 
اإل  َي�����ج�����دوَن  َل  َوال�����ذي�����َن 
رواي���ة:  ويف   .(1( جهدَهم
)مل���ا اأم���رن���ا ب��ال�����ض��دق��ة كنا 
عقيل  اأب���  فجاء  نتحامل)2) 
�ضاع،  بن�ضف   » فت�ضدق   «
ب���اأك���رث منه  اإن�������ض���ان  وج����اء 
اهلل  اإن  امل��ن��اف��ق���ن:  ف��ق��ال 
وما  ه��ذا،  �ضدقة  ع��ن  لغني 
اإل ري���اًء،  ف��ع��ل ه���ذا الآخ����ر 
َي��ل��م��زوَن  ال��ذي��َن  فنزلت:  
امل��ط���ع��نَي م��َن امل���ؤم��ن��نَي يف 
َيجدوَن  َل  َوالذيَن  ال�ضَدَقات 
ويف   .(3( ج����ه����دَه����م  اإل 
الف�ائد:  م��ن  احل��دي��ث  ه��ذا 
ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى الع��ت��ن��اء 
اإذا  امل�ضلم  واأن  بال�ضدقة، 
اإىل  يت��ضل  م��ال  ل��ه  يكن  مل 

الأ�ضباب)4)،  من  غريه  اأو  حمل،  من  به:  يت�ضدق  ما  حت�ضيل 
وفيه اأنه ل ينبغي اأن حتتقر ال�ضدقة بالقليل، ول يعاب على من 
ت�ضدق مبا ي�ضتطيع ول� كان قلياًل، واأن من عاب عليه يت�ضف 
ب�ضفة من �ضفات املنافقني، وفيه ف�ضل ال�ضحابة y، وحر�ضهم 

على اخلري، حتى باحلمل على ظه�رهم ليت�ضدق�ا بذلك.
لالأحاديث  ال�ضدقة  اإخراج  يف  وامل�ضابقة  – امل�ضارعة   4

الآتية:
�، قال: �ضليت  احلديث الأول: حديث عتبة بن احلارث 
م�ضرعًا،  ق��ام  ثم  ف�ضلم،  الع�ضر،  باملدينة   � النبي  وراء 
فتخطى رقاب النا�س اإىل بع�س حجر ن�ضائه، ففزَع النا�س من 
اأنهم عجب�ا من �ضرعته، فقال:  �ضرعته، فخرج عليهم، فراأى 

ية 79 ة � تو �سو �  (1(

أ  و  ل  م  و   ل  ة    و�ية � )2)  و �

سل 7/110 س  ل  وو  س � ل  س   ت أ �أو  ل � س   ت و

ة  س � ل   س  و� و  � و و�  �   � ت  ب  � ل  ت   (3(

س  � و   � ــ  و  � و  يلم يــ  ــ � س   ت � ت  و  1415  

ت  4668، 4669،  ه  بو  و ي يلم ه  و �  ي  يج و�

س  ت ي   � س س  و� � أ يت ت �  �حلم  سل  و

1018 

سل 7/110 س  ل  وو  س �  (4(

فكرهت  عندنا،  ترب)5)  من  �ضيئًا   » ال�ضالة  يف  واأنا   « )ذكرت 
فاأمرت  يبيت عندنا،  اأو  اأن مي�ضي   : رواي��ة«  » ويف  اأن يحب�ضني 

بق�ضمته()6).
ويف هذا احلديث من الف�ائد: اأن اخلري ينبغي اأن يبادر به، 
ي�ؤمن، والت�ض�يف  الآفات تعر�س، وامل�انع متنع، وامل�ت ل  فاإن 
غري حمم�د، والإ�ضراع: اأبراأ للذمة، واأنفى للحاجة، واأبعد من 
املطل املذم�م، واأر�ضى للرب، واأحمى للذنب)7)، واأعظم لالأجر.
ر�ض�ل  قال  قال:   ،� هريرة  اأبي  حديث  الثاين:  احلديث 
األ مير علي  اأحد ذهبًا ما ي�ضرين  �: )ل� كان يل مثل  اˆ 

ثالث وعندي منه �ضيء، اإل �ضيء اأر�ضده لدين))8).
احلديث الثالث: حديث اأبي ذر �: اأن النبي � قال: )ما 
اأحب اأن اأحدًا ذاك عندي ذهب اأم�ضي ثالثة عندي منه دينار، 
به يف عباد اهلل: هكذا)  اأق�ل  اأن  اإل  لدين،  اأر�ضده  ديناراً  اإل 

ية  س   � ذ�  �ه  س  و ب �أ ي سة  ه و� ترب هو � رب �  (5(

أ 1/179 ي  � ي �حل  

س   ة  يو  1430 وهو �أي س ج � ت �   �أ  ب  �  (6(

6275  � �ست ت � أذ�  851 و  ت �

ب 3/299 س � س  ب  ت �  (7(

 ،7288 ــ  و  2389 يــو   ــ �  � �أ ــ   � �ست � ت  ــ  ــبــ � ل  ت   (8(

ة   يو �  991 و ل  ت �   سل  و
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حثا بني يديه )وهكذا( عن ميينه )وهكذا( عن �ضماله،... )اإن 
الأكرثين هم الأقل�ن ي�م القيامة، اإل من قال: هكذا، وهكذا، 

وهكذا( مثل ما �ضنع يف املرة الأوىل...( )1).
اهلل  من  الكبري  الأجر  رجاء  وعالنية  �ضرا  الإنفاق   –  5
تعاىل، وين�ي ب�ضدقة العالنية دفع غريه ليقتدي به، فيح�ضل 
وفيها  تبني ذلك،  القراآنية  الآيات  اأجره، وقد جاءت  على مثل 

احلث على ال�ضدقة يف ال�ضر والعالنية، ومنها، الآيات الآتية:

اإن تبدوا ال�ضَدَقات َفنعما هَي  الآية الأوىل: ق�له تعاىل: 

من  َعنكم  َويَكفر  َلكم  َخري  َفهَ�  الفَقَراَء  َوت�ؤت�َها  تخف�َها  َواإن 

�ضَيئَاتكم وَاهلل مبَا تَعمَل�نَ خَبري  )2).

بالليل  اأَمَ�اَلهم  ينفق�َن  الذيَن  تعاىل:  ق�له  الثانية:  الآية 

َوالنَهار �ضرا َوَعاَلنَيًة َفَلهم اأَجرهم عنَد َربهم َوَل َخ�ف َعَليهم 

.(3( َوَل هم َيحَزن�َن 

رَبوا ابتَغاَء َوجه َربهم  َوالذيَن �ضَ الآية الثالثة: ق�له تعاىل: 

َواأََقام�ا ال�ضاَلَة َواأَنَفق�ا مما َرَزقَناهم �ضرا َوَعاَلنَيًة َوَيدَرءوَن 

.(4( باحلَ�ضَنَة ال�ضيئَةَ اأولَئكَ لَهم عقبَى الدار 

الآية الرابعة: ق�له تعاىل:  قل لعَبادَي الذيَن اآََمن�ا يقيم�ا 

َياأتَي  اأَن  َوَعاَلنَيًة من َقبل  َرَزقَناهم �ضرا  ال�ضاَلَة َوينفق�ا مما 

يَ�م لَ بَيع فيه وَلَ خالَل )5).

َرَب اهلل َمَثاًل َعبًدا مَمل�ًكا  �ضَ الآية اخلام�ضة: ق�له تعاىل: 

َفهَ� ينفق منه  َح�َضًنا  َرَزقَناه منا رزًقا  َوَمن  َعَلى �َضيء  َيقدر  َل 

�ضرا وَجَهرًا هَل يَ�ضتَ�ونَ احلَمد هلل بَل اأَكرثَهم لَ يَعلَم�نَ )6).

اهلل  كَتاَب  َيتل�َن  الذيَن  اإن  تعاىل:  ق�له  ال�ضاد�ضة:  الآية 

َيرج�َن  َوَعاَلنَيًة  �ضرا  َرَزقَناهم  مما  َواأَنَفق�ا  ال�ضاَلَة  َواأََقام�ا 

جتَارَةً لَن تَب�رَ )7).

فهذه الآيات فيها الثناء على من اأنفق حيث دعت احلاجة 

والزكاة  وامل�ضتحبة،  ال�اجبة،  النفقات  من  وعالنية،  �ضرا 

ال�اجبة، وال�ضدقات امل�ضتحبة، واهلل تعاىل اأعلم)8).

الليل  ويف  والعالنية  ال�ضر  يف  الإنفاق  يف  الأح��ادي��ث  اأم��ا  و 

ت �   سل  لب  6268 و �أ     � �ست ت � ل  ت   (1(

ة  94 س �  �

ية 271 ب � )2)  �سو �

ية 274 ب � �سو �  (3(

ية 22 �سو � �  (4(

ية 31 �ه � �سو �  (5(

ية 75 �سو � �  (6(

ية 29 �سو  �  (7(

س و  417 و� س    س �  (8(

والنهار، فهي كثرية، ومنها، الأحاديث الآتية:
احلديث الأول: حديث جرير بن عبداهلل �، وفيه: اأن ق�مًا 
اأت�ا اإىل النبي �: حفاة عراة، فتمعر وجه ر�ض�ل اهلل � 
ملا راأى ما بهم من احلاجة، ثم اأمر بالأذان والإقامة، و�ضلى، 
طاقتهم،  ح�ضب  على  بال�ضدقة  واأم��ره��م  النا�س،  خطب  ثم 
ب�ضرة  رجل  وت�ضدق  قدرته،  ح�ضب  على  اإن�ضان  كل  فت�ضدق 
ال�ضدقة،  النا�س يف  فتتابع  يده،  اأن تعجز عنها  عظيمة كادت 
�: )من �ضن  بعدما راأوا هذا الرجل و�ضدقته، فقال النبي 
يف الإ�ضالم �ضنة ح�ضنة فله اأجرها واأجر من عمل بها بعده من 

غري اأن ينق�س من اأج�رهم �ضيء...( )9).
احلديث الثاين: حديث عبداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما، 
اهلل  اآت��اه  رج��ل  اثنتني:  اإل يف  )ل ح�ضد  ق��ال:   � النبي  عن 
القراآن فه� يق�م به اآناء الليل واآناء النهار، ورجل اآتاه اهلل ماًل 

فه� ينفقه اآناء الليل واآناء النهار))10).
� قال: قال  الثالث: حديث عبداهلل بن م�ضع�د  احلديث 
ماًل  اهلل  اآت��اه  رجل  اثنتني:  يف  اإل  ح�ضد  )ل   :� اهلل  ر�ض�ل 
ف�ضلطه على هلكته يف احلق، ورجل اآتاه اهلل احلكمة فه� يق�ضي 

بها ويعلمها))11).
الذين  ال�ضبعة  يف   � هريرة  اأبي  حديث  الرابع:  احلديث 
فاأخفاها  ب�ضدقة  ت�ضدق  )ورجل  وفيه::  ظله،  اهلل يف  يظلهم 

حتى ل تعلم �ضماله ما تنفق ميينه))12).
� عن النبي  احلديث اخلام�س: حديث معاوية بن حيدة 

� اأنه قال:: )اإن �ضدقة ال�ضر تطف غ�ضب الرب))13).
ر�ض�ل  اأن   ،� عامر  بن  عقبة  حديث  ال�ضاد�س:  احلديث 
وامل�ضر  بال�ضدقة،  بالقراآن كاجلاهر  � قال: )اجلاهر  اˆ 

بالقراآن كامل�ضر بال�ضدقة))14).

 � ل  ه � � ل �أ ه و  ة و س ت � م � يج   م  سل  1017 و  (9(

س ل � ت  ت   س  �س و �

�  5025 و  س � تب  �  � س � ت  ب  ل � ت   (10(

ت  سل  و  7529   � ــ ــ �  � ــ  � ــ   � ب  � ول  تو   � ت 

يتلو  ب  لم  815 و � � وي وم  س  ي ي   س س �

ل و� � � �

ت  سل  مة  73 و ل و�حل تب  � ل  � ت � ب  ل � ت   (11(

لم  816 � وي وم  س  ي ي   س س �

يج م  سل  1031 و ب  1423 و ل � ت   (12(

  � س  ب    أ � س  و  1018   19/421 ب  � رب�   �  (13(

يج م  و 1/532ـ 
 � � ــو�  ت  و�   2560 ة   س س  �   � ت  س  �  (14(

س  ب   أ س � م 4/151 و مو    2919 و�أ   

ي   ب �حل �م  لو � ل  ت  س م �    ل � س 2/215 و و �

�س   1479
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وظل   ،) اأب��ًا   ( لهم  ف�ضار  �ضعبه  وكبار  �ضغار  اأحبه  فقد 

املحن  جميع  على  للتغلب  واحلكم  باحلديث  �ضعبه  اأبناء  ي�جه 

وامل�ضاعب وامل�ضكالت التي ت�اجههم يف جميع م�ضائل حياتهم .

اإجنازاته  واأك�ضبته   ، حديثة  رفاهية  دول��ة  �ضنع  يف  جنح 

ال�ضتثنائية و�ضفاته املميزة مكانًة خالدًة يف التاريخ .

� ة و� بل ة � �س لو �

بها  زاي���د  ا�ضتطاع  ال��ت��ي  الطريقة  فهم  حم��اولت��ن��ا  ل��دى 

احلفا  و  منطقته  يف  القبائل  ولء  ك�ضب  و  عالقاته  ت�طيد 

اأتقن  قد  كان  اأن��ه  دائما  نتذكر  اأن  بد من  ال���لء، ل  على هذا 

فن الدبل�ما�ضية القبلية يف وقت مبكر من حياتة، و هي تعني 

يف  املحك�م  و  احلاكم  بني  الدميقراطي  الت�ا�ضل  ج�هرها  يف 

بيئة حره و منفتحة. ويف هذا ال�ضياق اأبدى الكثري من معا�ضريه 

اإعجابهم ال�ضديد بدبل�ما�ضيته البدوية و جناحه يف تطبيقها، 

اأيا  و باأن ”نادرا ما اأخطاأ يف و�ضع قدمه يف امل�ط ال�ضحيح 

كانت املنا�ضبة اأو احلالة“ . 

واإذا اأخذنا يف احل�ضبان تعقيدات ال�ضيا�ضة القبلية، فلرمبا 

قبيلة.  زعيم  عليه  يح�ضل  اإط��راء  اأف�ضل  املالحظة  هذه  تك�ن 

�ل  �سل  �يــ   س  �  � ــ و� ة حل  ي س  و ة  � ه  ول  ت
�ي  س  ت  � � ة � � � ة � و ب و�أول   و   � �أ
ت  � مة  � س  س � ــ  و�  �  � ب   � ة  س س و�  � هو 

س ت و  ة � � � ة � و  � و  ل      
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احللقة ال�ساد�سة : 

اإعداد : جواهر ال�سويدي

ايد ا  ا   ق

ا د ا ا  ال



زايد  ك��ان  عندما  املن�ضرم،  القرن  خم�ضينيات  بدايات  ويف 

جمرد رجل اإدارة �ضاب يحاول فهم تعقيدات ال�ضيا�ضات القبلية 

وتفا�ضيلها يف الربميي - ح�ضل ج�ليان ووكر يف زياراته املتكررة 

لل�احة - بهدف جمع املعل�مات عنها واإجراء م�ضح ل�ضكانها – 

عن  امل��ع��ل���م��ات  ”بع�س  ع��ل��ى 

اأ���ض��ب��اب الإع���ج���اب وال��دع��م 

ال�ضيخ  ب��ه��م��ا  ح��ظ��ي  ال��ل��ذي��ن 

و  املنطقة“.  اأه���ل  ب��ني  زاي���د 

على  يعمل  وك��ر  و  ك��ان  بينما 

زايد  كان  م�ضاء،  �ضباح  بحثه 

ي��ق�����ض��ي وق���ت���ه يف جم��ال�����ض��ة 

�ضي�خ  اأو  �ضنًا  الأك���رب  تابعيه 

تقطن  التي  الكبرية  القبائل 

من  لأب���ظ��ب��ي  ال��ت��اب��ع  الق�ضم 

ال�احة، يتبادل معهم احلديث 

وعن  فروعها،  و  القبائل  عن 

اأ�ضماء زعماء كل منها، و عن 

تفا�ضيل خمتلفة ح�ل اأ�ضرهم 

و اأخبارهم. كان ووكر مت�ض�قا جدا و �ضعيدا عند �ضماع كل هذه 

النقا�ضات و اخلالفات عن القبائل و اأهميتها و تاريخها، وهي 
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وغالبا   . اأجدادهم  من  الأ�ضل  يف  �ضمع�ها  ورواي��ات  ق�ض�س 

بدو  من  ال�ضن  ”كبار  ب��ض�ل  تقاطع  الحاديث  هذه  كانت  ما 

الفخ�رة  �ضيامهم  لتخفي  تكن  مل  بالية  مبالب�س  قرويني.  اأو 

ياأت�ن اإىل زايد، وكان�ا ينادونه با�ضمه،  واحلرة“، ممن كان�ا 

ليتحدث�ا اإليه عن �ضكاواهم من جريانهم و مظاملهم املختلفة، 

حتقيق  و  امل�ضاعدة  اإليه  طالبني  املاء،  اأو  الإبل  م�ضكالت  وعن 

العدالة. و كما يروي ووكر: ”فلم تكن هناك اأي فخامة �ضرقية، 

بل كرامة و لياقة ب�ضيطتان تزينهما بني احلني و الآخر حماولت 

اأحد الفقراء اقتحام حمادثتنا با�ضتحياء حتى يتمكن من طلب 

امل�ضاعدة من �ضيخه الذي كان م�ج�دا للم�ضاعدة دائما ”. اأثناء 

فر�ضة حقيقة  اللحظات  كانت هذه  م�ضاء  النار  اجلل��س ح�ل 

حماوًل  �ضي�فه،  اإىل  ب�ضرب  ي�ضتمع  وه�  قرب  عن  زايد  لروؤية 

”ت�ضجل عن  حل م�ضكالتهم بحكمته وعدالته. وكانت اأحكامه 

ال�ضرورة على قطعة من ال�رق ي��ضع عليها ختمة من اخللف“، 

�ضاكرًا.  املجل�س  من  ين�ضحب  مقدمها  عليها  يح�ضل  اأن  وبعد 

من  العرب  اأخالق  مع  تن�ضجم  ولطفه  عدالته  اأ�ض�ل  ”كانت 
اأن  ال�ضهل  من  بات  وهكذا  املنطقة“.  هذه  يف  وب�ضاطة  كرامة 

نفهم ”كيف حظي زايد بهذا الحرتام والإعجاب، لي�س فقط 
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ال�ضحراء  تقطن  التي  القبائل  ي  اأي�ضا  اإمنا  و  اأتباعه،  بني 

ال�ضا�ضعة ح�ل الربميي“.

كانت الزيارات الدورية اإىل م�ضارب القبائل املختلفة ”جزءا 

مهما وحي�يا من عملية اإدارة القبائل ”�ضمن التقاليد ال�ضيا�ضية 

اأي�ضا فيما  ال�ضارية يف املنطقة. وتبعا لهذه التقاليد �ضرع زايد 

لها  كان  التي  ال�ضاملة“  ”اجل�لت  يدع�نه  الربيطاني�ن  كان 

اأثر كبري يف الف�ز ”ب�لء رجال القبيلة املطلق مل�ضلحة ”اآل ب� 

فالح“، و ا�ضتطاع بذلك اإظهار �ضلطته عليهم. ويف واحدة من 

اإظهار  ”اآل ب� فالح“، وا�ضتطاع بذلك  القبيلة املطلق مل�ضلحة 

�ضلطته عليهم. ويف واحدة من هذه اجل�لت املهمة، ”ا�ضتقبله 

بحرارة الكثري من اأفراد قبائل: اآل ب��ضعر، واآل ب� رحمة، واآل 

ب�خيل، و الع�امر، وبع�س اأفرد قبيلة املزاريع“. 

وح�ضب التقاليد القدمية املتبعة بني البدو، التي كانت تدع� 

اإىل ت�زيع الرثوات و ال�ضيافة على القبائل ب��ضاطة �ضي�خها – 

قام زايد بت�زيع التمر و اأطعم الكثريين، ودفع لهم مبالغ جيدة، 

منفقا قرابة 9 اآلف روبية، و18 كي�ضا من الأرز، و 4 اأجربة من 

”دائم الإخال�س“ لهدفه الأ�ضمى وه� خدمة  التمر. لقد كان 

امل�ضاعدة  لتقدمي  دائما  م�ضتعدا  ك��ان  و  وق��ت،  كل  يف  النا�س 

من  الكثريين  اأن  رغم  و  الظروف.  كانت  اأيا  املعن�ية  و  املادية 

اأب�ظبي  اإىل  الذهاب  يف  ي��رتددون  اأ�ضبح�ا  امل�ضتائني  البدو 

للح�ض�ل على املكرمات و الإعانات التي كان�ا يتلق�نها عادة، 

وهجر احلرا�س القبليني عملهم ب�ضبب ”قلة الأج�ر وندرتها“، 

لكن طبقًا لراي امل�ض�ؤولني الربيطانيني متكن زايد واأخ�ه هزاع 

من ”ك�ضب ود البدو على اأف�ضل وجه دو احلاجة اإىل الإغداق 

بنف�ذ  ”الف�ز  من  وبالنتيجة متكنًا  الالزم“.  من  اأكرث  عليهم 

جديرًا  الم��ر  كان  فقد  زاي��د  ال�ضيخ  اأم��ا  القبائل“.  بني  كبري 

اأب�ظبي  اأن يكافح للحفا على و�ضعية  اإذ كان عليه  بالتقدير 

نظراوؤه  كان  وقت  يف  هزيلة  �ضن�ية  مالية  خم�ض�ضات  مقابل 

ال�ضع�دي�ن ينفق�ن املاليني، و مع ذلك فقد ”متكن من احلفا 

على كرمه و �ضعبيته بني البدو ، بني اأفراد منطقته“، كما ذكر 

ج�ليان ووكر.
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ــ  � ية  س لة  هــ  مة  � �أ�ـــ  ية  ل لة 

لة  ــ   و   1977 م  ــ ــ  يو  س  س   أ�س

�أ�ــ  ــ  � ب  �أ �يت   مة   � �أ�ــ  ية  ل

ة  ل و� � ب � مة و �أ �

 و ملا كانت املجالت قليلة اآنذاك كانت جملة البلدية  تق�م 
راأ���س  اإم���ارة  ف�ضاء  يف  منرية  الآن  حتى  بقيت  و  املهمة  بهذه 
ال�ضعيد  على  م�ضم�نًا  و  �ضكاًل  املجلة  تط�رت  قد  و   ، اخليمة 
اأ�ضبحت  فقد  الأخبار،  و  امل��ض�عات  �ضعيد  على  و  الإخراجي 
النظر املتعددة و تغطي غالب الأخبار  بالثقافة ووجهات  تعنى 

مب��ض�عية و �ضفافية على مر الأيام.
ت�ضرين  الرابعة  ال�ضنة  الأربعني  و  الثاين  عددها  يف  املجلة 
الأول )اأكت�بر( 1980 م عن�ن الغالف بعن�ان ) ال�ض�ق اجلديد 
الذي  البلدي  املجل�س  باإ�ضراف  املجلة  �ضدرت  و   ) باملعريي�س 
كان برئا�ضة ال�ضيخ عبد اهلل بن كايد القا�ضمي و النائب الأول 
النائب  و  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضع�د  ال�ضيخ  املجل�س  لرئي�س 

احللقة اخلام�سة و الثالثون

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا
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الثاين لرئا�ضة املجل�س املهند�س اإبراهيم ال�ضحي مدير البلدية 
بال�كالة ال�ضيد مبارك علي بن قحيطر.

اأهم  ت�ضمنت  التي  العدد  هذا  اقراأ يف  ب�ضفحة  العدد  بداأ 
وفد   ( املجلة بخرب  بداأت  اأخبار حملية  و يف �ضفحة  العناوين 
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رف���ي���ع راف������ق ���ض��اح��ب 
اإىل  �ضقر  ال�ضيخ  ال�ضم� 
و)�ضاحب   ) ال�ضع�دية 
�ضقر  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��� 
ي���ت���ف���ق���د م�������ض���روع���ات 
ا���ض��ت��خ��راج ال��رم��ل من 
اخليمة  راأ����س  ���ض���اط�� 
ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 
اخل��رب  يف  و   ) ال��ب��ن��اء 
ب��اإذن  ل��ه  امل��غ��ف���ر  تفقد 
بن  ���ض��ق��ر  ال�����ض��ي��خ  اهلل 
رحمه  القا�ضمي  حممد 
ميدانية  ج���ل��ة  يف  اهلل 
اخليمة  راأ����س  ���ض���اط�� 
م�ضاريع  على  ل��الط��الع 
من  لال�ضتفادة  احلفر 
م�ضروعات  يف  ال��رم��ال 
البناء و ) �ضاحب ال�ضم� 
ال�ضيخ را�ضد ياأمر ببناء 
���ض��ع��ب��ي��ًا  331م�ضكنًا 
حيث   ) اخليمة  ب��راأ���س 
اأم���ر امل��غ��ف���ر ل��ه ب���اإذن 
م�ضكنًا   331 ببناء  اهلل 
منطقتي  م��ن  لل�ضكان 
يف  اخل���ر  ووادي  الغيل 
راأ�س اخليمة و مت تكليف 
جلنة خم�ض�ضة لإعداد 

درا�ضة عن امل�ضروع 
)رئ��ي�����س  ك���ذل���ك  و 
يبعث  ال��ب��ل��دي  املجل�س 
بربقية �ضكر اإىل �ضاحب 
 ) را�ضد  ال�ضيخ  ال�ضم� 

و)�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ �ضقر بن حممد 
القا�ضمي يهن جاللة امللك خالد عاهل 
)�ضاحب  و   ) ال�ضع�دية  العربية  اململكة 
القا�ضمي  حممد  بن  �ضقر  ال�ضيخ  ال�ضم� 
ي�ضتقبل ال�ضفري الليبي( و اأي�ضًا )اجتماع 
قد  و   ) ع�ضر  احل���ادي  البلدي  املجل�س 

كايد  بن  امللك  عبد  ال�ضيخ  برئا�ضة  كان 
القا�ضمي و قد �ضدرت عدة قرارات مهمة 
يف هذا الجتماع و منها اتخاذ قرار رادع 
�ضد من يق�م�ن بالبناء دون رخ�س من 
البلدية تكليف اللجنة الفنية ب��ضع خطة 
للم�ضاريع التي حتتاجها الإمارة و غريها 

من القرارات.
وطنية  ���ض��رك��ة   ( ال��ع��دد  ه���ذا  يف  و 

لت�زيع الغاز ( و قد �ضرح ال�ضيد مبارك 
بن قحيطر مدير عام بلدية راأ�س اخليمة 
اآن ذاك باأن البلدية عر�ضت على م�زعي 
الغاز التعاون مع البلدية لتاأ�ضي�س �ضركة 
وطنية لت�زيع الغاز بهدف و�ضع �ض�ابط 
 338  ( و  الأ�ضعار  و  الغاز  ت�زيع  لعملية 
 ) املاء  و  الكهرباء  مل�ضاريع  درهم  ملي�ن 
و كانت يف الإمارات ال�ضمالية و ) كهرباء 
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 ) اخليمة  راأ���س  يف  اجل��دي��دة  للمدار�س 
الكهرباء  مب��د  عاجل  ق��رار  �ضدر  ق��د  و 
للمدار�س من قبل ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد 

املكت�م رحمه اهلل 
و تن�عت امل��ض�عات و منها ) اأ�ضرار 
و   ) زم��زم  م��اء   ( و   ) ف�ضائله  و  احل��ج 
)ن�ضاطات ق�ضم ال�ضحة ( و فيه متابعة 
غريها  و  املقاهي  و  امل��ح��الت  مراقبة  و 

ا�ضرتاتيجية   ( و  التجاريه  امل��راف��ق  من 
بقلم   ) الإم������ارات  دول���ة  يف  ال�����ض��ي��اح��ة 
على  الط�يل  الطريق   ( و  دقة  اأب�  غازي 
تراثنا  م��ن   ( كذلك  و  الأر�����س(  �ضطح 
تبعها  و   ) الطف�لة  م�ضكالت  من   ( و   )
البرتول(  ملحطات  الليلي  ال��زام  )ك�ضف 
تن�عت  عل�م  و  اكت�ضافات  �ضفحة  يف  و 
عادية  غ��ري  �ضفينة   ( منها  و  العناوين 

اإىل  ال�ضمك  اإنتاج  تزيد 
�ضن�يًا  �ضمكة  ملي�ن   25
– زلزل �ضغرية لل�قاية 
 - الكبرية  ال���زلزل  من 
ال��زاوي��ة  يف  و  اكت�ضاف 
امل��ض�ع  ك��ان  ال�ضحية 
ع���ن ) احل�����ض��ا���ض��ي��ة ( 
ب��ق��ل��م ال���دك���ت����ر ك��رمي 
ميالد و يف ق�ضة العدد 
ل�ضت   ( ال��ع��ن���ان  ك���ان 
�ضفحة  يف  و   ) م��الك��ًا 
ع�����امل غ���ري���ب ع��ج��ي��ب 
العناوين و منها  تن�عت 
ال��ع��رو���ض��ني  ) )���ض��رب 
ب���الأح���ذي���ة ال��ق��دمي��ة و 
– ل��ل��رج��ال  ال��ب�����ض��ل 
– رجل  فقط  املرتملني 
املطاف ي�ضعل احلرائق 
( و يف �ضفحة )ر�ضائل 
ال��������ق��������راء( ت���ن����ع���ت 
وامل��ض�عات  الت�ضاوؤلت 
تالها  و  امل�����ض��ارك��ات  و 
م������������ض������ع ب����ع����ن�����ان 
)ال��ق��ان���ن( م��ن اإع��داد 
ال�ضمريي  ح�ضن  حممد 
الأدب  يف  )اخل���ي���ل  و 
ال�ضفحة  و يف  العربي( 
تعددت   ) الريا�ضية   (
)يف  منها  و  ال��ع��ن��اوي��ن 
لل�ضطر  العامل  بط�لة 
و  ك�����ض���اين  جعفر  ف����ز 
تعادل في�ضل و خ�ضارة حممد �ضريف – 
– ه�ملز  عمان  على  الرم�س  نا�ضئي  ف�ز 
11 ( و  يف�ز على حممد علي يف اجل�لة 
اأب�  هيام  بقلم  الأ�ضرة  زاوي��ة  اخلتام  يف 
يف   – ال�ضعادة   ( عناوينها  من  و  مغلي 
عزيزي   – الكالم  الطفل  يبداأ  �ضن  اأي 
الزوج ( و يف الغالف �ض�رة ل�ضالة عيد 



س ت م �

حني تراودنا فكرة الإ�ضارة اإىل الأجيال الأدبية الإماراتية، 

العام وال�ضعري على  التجييل الأدبي  فاإننا حتمًا �ضنتكبد عناء 

وجه اخل�ض��س.. ولأننا نعرف متامًا اأن »حممد ح�ضن اأحمد« 

تاأكيد  اإىل  �ضنذهب  فاإننا  الت�ضعيني،  اجليل  اإىل  ينتم�ن  ممن 

كتبت  ال��ذي  )2009م(  العام  دي���ان  واق��ع  من  التن�ضيب  ذلك 

هذه  كتبت  2000م(:  اإىل  1995م  )من  الفرتة  يف  ن�ض��ضه 

الن�ض��س قبل �ضن�ات بينما اللحظات تلعق ل�ن املهد مبنازلة 

حرة تتلكاأ كما روح �ضاجة، وتكنز الأرق املمتد من م�ضغة اإىل 

ال�ضاعر  يخربنا  هكذا   .. )2000  –  1995( بداخلي  �ض�ء 

حممد ح�ضن اأحمد عرب ال�ضفحة رقم 26 من اليتيم ال�ضعري 
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  ه  �أ

شب د ال بدا 

ة ل ا



)زح���ام ل اأح���د ف��ي��ه(.. الأم��ر 

)يف  ال��ق���ل:  اإىل  يدفعنا  ال���ذي 

زم���ن م���ا، يف م��ك��ان م���ا، ح��دث 

�ضيء ما(:

م  �أ 

)حممد ح�ضن اأحمد(، رجل 

راأ�س اخليمة.. حدث  اإم��ارة  من 

ل  )زح���ام  �ضياغة  يف  رغ��ب  اأن 

من  ف��ر  وح��ني   ، فيه()1( اأح��د 

التي  بالكيفية  ال�ضياغة  تلك 

يد  مل��د  م��ا  جهة  اإىل  جل��اأ  اأراد، 

ال��ع���ن يف اإب�����راز م��الم��ح ذل��ك 

النا�س  اأع��ني  ليالم�س  امل�ضروع 

)هيئة  من  كان  فما  واأياديهم.. 

اإل  وال���رتاث(  للثقافة  اأب�ظبي 

اأن م���دت ي��ده��ا ع��رب )امَل��ج��َم��ع 

امل�ضروع  ذل��ك  لتتبنى  الثقايف( 

ال��ن���ر  اإىل  واإظ���ه���اره  ال�����ض��ع��ري 

ه�،   1430( الأوىل  وهلته  منذ 

)قلم:  م�ضروع  �ضمن  2009م(، 
كتابات من الإمارات(.. وكان ما 

كان، ليخربنا »حممد«، عن تلك 

اأراده��ا  التي  ال�ضعرية  الرتجمة 

عرب ورق يهم�س يف اآذاننا ما ل يريد لنا تاأويله...

يق�ل »حممد«: )زحام ل اأحد فيه.. كتابة �ضا�ضعة بالأمنيات 

ناعم،  رمل  اإىل  القلب  �ض�اتر  وح�لت  املدينة  �ض�ر  من  قفزت 

امل�قرة..  فتنتها  املياه يف  وتل�ض�س  املباع  الزمن  حتدثكم عن 

لنفقد معها املتاجرة بالربزخ ونباري يف الهذيان ونكمل اأفكارنا 

طاملا  ي�ضكننا  اأن  الزحام  هذا  على  الغاوين.  نخب  تتبع  التي 

امل�ضي  اإنه  ال�ضغرية،  باملتع  ليع�د  املكان  يف  يراوح  كذلك  اأنه 

اإنه  والرتجل،  اخلفاء  اأقبية  يرف�س  الذي  ال�ضتباك  ب�ارق  يف 

الداخل اإىل مدن ال�ضمت دون جتزوؤ، يختار العبث والع�ضيان 

ب  و �أ ة  2009م ه  1 س   “ م �أ س  م  ” �أ   م       1
جم � � � ة و� ل

امل�ضتع�ضية..  بالنكات  اإليه  املنتمني  اأف���اه  وتفغر  ي�ضتد  حني 

الهني  الفرا  يف  به  ونلتحق  م�ض�س  على  نتعانق  معه،  لنتمرن 

حيث وج�هنا امل�ضغ�طة تباغت فرا�ضتها وتنحني دون خطيئة، 

فقط..  هنا  الرغيف.  اأج��ل  من  ال�ضالة  يف  املاكثني  كرائحة 

تنتمي خط�اتنا من اأجل الذكر والتذكر..()2(.

م س �أ م 

يدعى »حممد ح�ضن  برجل  فيه(، مزدحم  اأحد  ل  )زحام 

اأحمد«.. اإل اأننا، ودون �ضابق اإنذار، ودون اللتفات اإىل الإ�ضارات 

ال�ضعرية احلمراء.. �ضناأخذ بتتبع اآثار نف�ضه، واأنفا�ضه الالئحة 

جم  � � و� ة  ل ب  و �أ ة  2009م ه  1 س  �أ   م       2
.)103 104 سة   ة  أ   س � � �
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لنا يف �ضيء من ذلك ال� )زحام( الذي )ل اأحد فيه( �ض�اه.. 

�ض�اء بالتلميح تارة، اأو بالت�ضريح تارات:

)اإىل  املدر�ضة(..  ميكرف�ن  من  البلد  يخاطب  �ضبي  )اإىل 

)اإنها  اأح��م��د(..  ح�ضن  حممد  )اإىل  ال��ن��ق��ال(..  هاتفي  رق��م 

ال�ضارع  لفظ  عالية  ب�ضماءات  النب�س  يقني  ال�ض�ء  تراتيل 

وهذا   ..(  .23 �س   :) الظيت)1( �ض�ارع  نعرب  حني  لأ�ضمائنا 

حمل  يبادله  رمبا  اأحمد  ح�ضن  حممد  ل  �ضاأتركه  الر�ضيف 

اأحمد..  ح�ضن  حممد  عنق  »اقطع�ا   ..(  .29 �س  الأ�ضياء(: 

بابًا  منحت  اإن�ضانًا  )ولدت   .35 �س  للكالب«(:  راأ�ضه  وارم�ا 

الأر�ضية  الكرة  اأحببت  طف�لتي  يف  وهناك  واآذان  ونافذًة 

)له   49 �س  ح�ضالتي(:  املدر�ضية  كتبي  األعابي منحتها 

دلق  بحدة  والآخ��ر  للقمامة  حتفه  ي�ضد  ظل  واحد  ا�ضمان 

اأنا  ال��خ..  وا�ضرتاح  اأحمد  ح�ضن  حممد  �ضتم  مفاهيمه 

حممد ح�ضن اأحمد جي�ل�جيًا ل مكان م�ؤثثًا لدي ول حقيبة 

�ضفر(: �س »68 – 69«. )�ضيع�د قريبًا فه� بحاجة لقدمني 

س � س  ي مة  � �أ�   � ة   سم  �  �     1

(: �س 70. )مدينتي.. من اأول مقربة  وبيت �ضعبي يف دهان)2(

)بيتنا   .72 �س  ميتًا(:  اأو  حيًا  بي  ت�ضتهر  اآخرها  حتى 

يدوية(:  قنابل  اإخ�تي  يح�ل  با�ضتهتار  وراح  امل��زاج  تعلم 

اأننا نعرث على  – 76«. )الأ�ضياء لي�ضت مت�ازنًة طاملا  �س »75 

الأ�ضياء ببطء ونركز على اليقني املفرط، لتعد تلك حاجتي يف 

ك�ضر احل�ض�ر بداخلي، واعت�ضار الروؤى ومنح الكثري من التتبع 

للذاكرة املخرومة ب�ض�ر الأ�ضدقاء والكالب والن�ضاء الالتي ل 

تعرفن حممد ح�ضن اأحمد اإل يف ال�ضراء..(: �س »122 – 123«. 

)النهاية: ل قرب حممد.. نذرت اأن تبقى عذراء..(: �س 141.

س لو    ي

ت�اجد  اأح��د فيه(، ل يخل� من  ال��ذي )ل  ال���)زح��ام(  هذا 

واآلم��ه،  واآم��ال��ه  وابت�ضاماته  ودم���ع��ه  ودم��ه  بلحمه  ب�ضري.. 

وب�ضفته الرتباطية ب�«حممد ح�ضن اأحمد« ال�ضاعر والإن�ضان.. 

عرب �ضالت قربى اأو رفقة حياة اأو زمالت �ضعر وكتابة واإبداع.. 

و�ض�اء  بالتعميم،  اأو  بالت�ضمية  اأو  بالتلميح  اأو  بالت�ضريح  �ض�اء 

بالإيجاب اأو ال�ضلب:

بني  ونبتت  ثيابنا،  البحر يف  الذي جفَف  اأبي  )اإىل   :5 �س 

اأ�ضمائنا  عن  اهلل  تخرب  وهي  اأمي  )اإىل  العلق(.  �ض�رة  كتفيه 

»اأحمد،  الأولد  اإخ���ت��ي  )اإىل  ال���روح(.  م��اء  يدها  يف  وت��د���س 

عبداهلل، علي، ي��ضف« وهم يدفع�ن حدبة الأحالم يف �ضباحات 

ال�طن(. )اإىل اأاخ�اتي البنات »مرمي، عائ�ضة، زينب« من اأي 

ح�ضن  )اإىل  الفرا�ضات(.  ترتب  وهي  رائحتكم  تن�ضل  فردو�س 

حتت  قل�بنا  نن�ضب  نحن  والأ�ضدقاء..  الع��ضي  وحمد  طاهر 

ال�ضم�س ونع�ضر له العنب(. )اإىل اأغنية »�ضعب ال�ض�ؤال« للفنان 

طالل مداح(. اإىل �ضبي يخاطب البلد من ميكرف�ن املدر�ضة(. 

)اإىل ... ... ... بقالة عي�ضى، ال�ضديقات، اإىل حبيبتي قبل اأن 

يخلقها اهلل من نطفة(. )اإىل حممد ح�ضن اأحمد(.

و: )اإىل اأحمد را�ضد ثاين.. قل يل وحدي.. اأي �ض�رة علق�ا 

�ضاملني  اأحمد  كائنات  )اإىل   .17 �س  ول���دت(:  حني  فياأذنك 

ال�ضاعدي(:  مرمي  اإىل  )عم�ديًا...:   .24 �س  الف�تغرافية..(: 

اأمي  26. )لكل الأ�ضماء التي قرعت باب منزلنا ل�ض�رة  �س 

حممد  ل  �ضاأتركه  الر�ضيف  )وهذا   .27 �س  �ضاجدة(:  وهي 

س   � � �س   � ة  و مة  �أ� �  � ة   ه      2
ة 1975م – 1987م �س
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ح�ضن اأحمد رمبا يبادله حمل الأ�ضياء(: �س 29.

. م �

اأه��داه  ال��ذي  الكتاب  فيه(، ذلك  اأَح��َد  ل  اإذا كان )زح��ام 

له  قريبة  ب�ضرية  جمم�عة  اإىل  برمته  اأح��م��د«  ح�ضن  »حممد 

)وال���ده،  الجتماعية:  احل��ي��اة  قلب  يف  وحا�ضرة  القلب  م��ن 

اأَحَد  فاإن )زحام ل   ..)... اأ�ضدقاوؤه،  اأخ�اته،  اإخ�ته،  والدته، 

خا�س  التي  للحكايات  املكر�س  ال�ضعري  الف�ضل  ذلك  فيه(، 

املدف�ن  )اإىل  اأهداه  قد  ولياليه  قلبه  اأيام  ال�ضاعر يف  غمارها 

اإهداء  وه�  املعلم(،  ها�ضم  ال�ضاعر  ال�ضديق   .. اله�اء)1( يف 

�ضاحب اأهله.. فها�ضم املعلم �ضاعر نا�ضع البيا�س بقلبه وقالبه 

وب�ضفاء جملته ال�ضعرية..

هكذا تبداأ ق�ضة العن�ان بذلك الإهداء الأنيق، لتن�ضل من 

بعده حكايات وي�ميات »حممد« باإن�ضاد �ضعري مكثف: )مقدمة 

ناق�ضة: �س 103، الكه�لت املحظية: �س 105، �ضذرات من ي�م 

 – م  ــ و� ة  �  � ”  � س �  “ ل � س  ”ه ـ  و�  � و   �     1
2003م  1   “ � س �” سلة  �سل سم  ة“  س ة � و

خائب: �س 109، للحزن �ض�ارب بي�ضاء: �س 115، تل�ض�س: �س 

122، لنمتنع: �س 129(.. ثم تاأتي الإهداءات ال�ضعرية الداخلية 
القيامة: »اإىل علي العندل«..  تباعًا: )ل �ضيء ي�ضلح قبل ي�م 

�س  الع�ضم«..  اأحمد  »اإىل  والقلب:  املدينة  )�ضاعر   ،)126 �س 

الفريوز«..  جمعة  »اإىل  ال�ضاعر:  حجرة  يف  )�ضراخك   ،)135
اأن  نذرت  حممد«..  ل«قرب  )النهاية:  اإىل  لي�ضل   ..)138 �س 

تبقى عذراء.. �س 141(.

مة  �أ� � و�  م   م «   و�س �أ س  م  س »  �  t
ت   1975م   � ت   ة � � � ــ � ة  و

و�س  ــ  ــو� � ــ  ي  � ــ  ــمــ �أ ــ  ــ و يوه  �س

ي  � لة  و�س  و 1995م  ة  �س  � س  ة 

ي  � و�س  و  “ �حل ة  ة   لة  ”
ل  م   ي لة“  ست ة  م ة �س مو ة ” م س �

ل  ــ  ــســ ــ  ــ ـــ  �أ م   ـــ ــ  ست  ــ  ــ �

مت  يت ـــ   “ س � ”�س  و�يــــــة  ـــ  ـــســـ �أ ــســة  ــمــ

ب  و �أ ة  1 ه ب   و �أ “ �أ  م   ” ية  س �

ل 2009م  � ة و� ل
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يعي�ض�ن  زال�ا  ما  الذين  اأو  عا�ض�ا  الذين  واأجدادنا  اآباوؤنا 
على  يحافظ�ا  لكي  ،عمل�ا  املعطاء  ال���ط��ن  ه��ذا  اأر����س  على 
لهجتنا اجلميلة من خالل املحافظة على م�روثنا من املاأث�رات 
ال�ضعبية بكل ما حتت�يه من عادات واأعراف ومفاهيم وتعريف 
كما  لغة احلياة(   ( العامية  لالألفا  املحلية  اللكنة  اأو  اللهجة 
التاأثر  و�ضريعة  ومتط�رة  حية  لغة  هي  ت�ضميتها  للبع�س  يروق 
بالبيئة وما يحدث فيها من تغريات يف ظل الظروف املختلفة 
ثقافية  اأم  اجتماعية  اأم  �ضيا�ضية  اأم  اقت�ضادية  اأكانت  �ض�اء 
فهي م�ضتمرة با�ضتمرار احلياة، لذا فقد كان لتمازج واختالط 
ال�ضع�ب واللغات اأو اللهجات املختلفة وان�ضهارها، ظه�ر وبروز 
الي�مية  احلياة  اأمن��اط  عن  تعرب  مدل�لت  لها  خمتلفة  األفا 
ب�ضرائحها  واجلبلية  وال�ضاحلية  البدوية  البيئات  جميع  يف 
الجتماعية والثقافية، فكان لأ�ضحاب املهن واحلرف والفن�ن 
العامية  الأل��ف��ا  فهذه  بهم،  اخلا�ضة  واألفاظهم  لهجتهم 
اللهجات  العامة( فنتج عن كل ذلك اختالف  )األفا احلياة 
يف نطق بع�س حروف الكلمات ،فالنطق يختلف ب�ض�ر متعددة 
اإىل  تع�د  الدارجة  الألفا  هذه  فبع�س  لأخ��رى،  منطقة  من 
اأ�ض�ل لغ�ية ف�ضيحة، وهذا يعني اأن الألفا العامية يف اللغة 
فاللغة  ومي���ت،  ويتجدد  ويتغري  يتط�ر  ال��ذي  احل��ي  كالكائن 
فيها كلمات مت�ت وتندثر لعدم ا�ضتعمالها اأو تداولها، وهناك 
كلمات جتددت بالقتبا�س اأو ال�ضتقاق من م�ضدر ما، فت�ضتمر 
من خالل التداول ح�ضب ما يقت�ضيه التعبري عن حاجة النا�س 
حملت  والتي  املتعاقبة  والأزم��ن��ة  الع�ض�ر  عرب  ل�ضتخدامها 
دون  ناحية  اإىل  دللتها  متيل  قد  كلمات  فهي  والتجدد  التغري 

فيها  وتاأثريهم  للغة  النا�س  ا�ضتعمال  ب�ضبب  ذلك  وكل  اأخرى، 
اللغة  العامي يف  العامية، فالأثر  اللهجات  كتاأثريهم يف تك�ين 
ل ميكن اإنكاره ول ميكن اأن نتجاهل لهجات الع�ام اأو نطرحها 
ككم مهمل ل فائدة منه وهذا ما دفعنا اإىل الهتمام بدرا�ضة 
الألفا العامية ، فلهجة دولة الإمارات العربية املتحدة غنية 
وثرية يف تعبريها الدقيق يف جميع ج�انب احلياة من م�ضميات 

واأفعال.
تتعل����ق  م��ض�����عات  بع�س  عن  �ضنتحدث  امل��ادة  هذه  يف 
بالت�ضميات  للتعريف  ت�ضتخدم  ال��ت��ي  والأل���ف���ا  ب���امل����روث 

وامل��ض�عات.

�

تعني �ضاحب ،كق�لهم )راع�ي امل�تر(، وهي اأي�ضًا ال�ضخ�س 
اأمثالهم )و�ضي الراعي  الذي يق�م مبهمة رعي الأغنام، ومن 

و�ض�ره عنده(.

اب يدان ال ي  بدالع ليا  دا   ا

و � ا  ا شا ا

شاب ا ال
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راغ:

طرد و)فالن را فالن( اأي طرده.

�

املنطقة  اأ�ضجار  من  بيئية  �ضجرة  وهي  الأراك  �ضجرة  هي 
العربية وبذورها جتتذب الطي�ر وهي تقاوم العط�س، و�ضجرة 
الأراك عبارة عن اأ�ضجار معمرة دائمة اخل�ضرة تنم� يف املناطق 
احلارة وحتى يف الرتبة املاحلة وهي ذات اأغ�ضان غ�ضة تتدىل 
وكثريًا  الأحيان،  بع�س  يف  زاحفة  تك�ن  اأو  الأ�ضفل  اإىل  ع��ادة 
ارتفاع  وي�ضل  الأج��زاء،  مت�ضابكة  كبرية  جمم�عات  ت�ضكل  ما 
عر�ضها  وي�ضل  م��رتًا  ع�ضر  واثني  اأمتار  ع�ضرة  بني  ال�ضجرة 
الأراك جذور ط�يلة متتد عر�ضًا حتت  ول�ضجرة  اأمتار،   5 اإىل 
ال�ض�اك حيث  امل�ضتعمل يف  الأر�س واجلذور هي اجلزء  �ضطح 
يق�م جتار الأراك بحفر الأر�س وجتميع اجلذور على خمتلف 
وتباع  �ضمكها  ح�ضب  خمتلفة  اأحجام  اإىل  تق�س  ثم  اأحجامها 

على هيئة حزم يف الأ�ض�اق وعند اأب�اب امل�ضاجد.

يف  ويكرث  اللذيذ،  بطعمه  معروف  ال�ضمك  اأن���اع  من  ن���ع 
بع�س دول اخلليج )الك�يت(

�م
اأطيح  اأخ��اف  دعن  اأ�ضل  )م��اروم  كق�لهم  ا�ضتطاع،  تعني 
واأدربح وياه( اأي ل اأ�ضتطيع حمل حزمة جريد اأخ�ضى اأن اأ�ضقط 

واأتدحرج معها لثقلها.

 

اأي ولدت املراأة جنينها، فيقال )ربت احلرمة( اأي و�ضعت 
ولدًا، ول يقال لها )ولدت( لأن ال�لدة تنعت بها احلي�انات.

و�

فن من الفن�ن ال�ضعبية التقليدية التي يتميز باأدائها اأهايل 
فن  م�ضميات  وتختلف  اجلبلية(  )القبائل  اجلبلية  املناطق 
الرواح ح�ضب الأوقات التي ي�ؤدى فيها، فلكل فرتة زمنية ي�ؤدى 

فيها ت�ضمية:
ســـــــب  �ض���������ارح  �
ســــ  �ض��������ادر  �
ســــ  ال�������رواح  ــــ �
ســـ  �ض�������اري  ــــــ �



كبري  دور  بلعب  اخلريية  التط�عية  اخلدمات  قامت  ولقد 
عرب  الأفكار  ون�ضر  واملجتمعات  احل�ضارات  من  الكثري  نه�ضة  يف 
، بل  ولي�ضت مهنة  العائد  الربح  الع�ض�ر ب�ضفتها عمال خاليا من 
ه� عمل يق�م به الأفراد ل�ضالح املجتمع ككل ياأخذ اأ�ضكال متعددة 
التجاوب  اإىل  الذاتية  للم�ضاعدة  التقليدية  الأعراف  من  بدءا 
الجتماعي يف اأوقات ال�ضدة وجمه�دات الإغاثة اإىل حل النزاعات 
التط�عية  املجه�دات  على  املفه�م  وي�ضتمل  الفقر  اآثار  وتخفيف 
احلدود. خارج  اإىل  ت�جه  التي  تلك  واأي�ضا  والق�مية   املحلية 
ولقد حفل الرتاث الإ�ضالمي بدءًا بتاأ�ضيل العمل اخلريي عقائديا 
مبا ورد من اآيات قراآنية واأحاديث نب�ية �ضريفة ب�ض�اهد تعزز من 
قيمة العمل اخلريي ومنها ق�له تعاىل )لي�س الرب اأن ت�ل�ا وج�هكم 
قبل امل�ضرق واملغرب ولكن الرب من اآمن باهلل والي�م الآخر واملالئكة 
واليتامى  القربى  ذوي  حبه  على  املال  واآتى  والنبيني  والكتاب 

ال�ضالة  واأقام  الرقاب  ويف  وال�ضائلني  ال�ضبيل  وابن  وامل�ضاكني 
واآتى الزكاة وامل�ف�ن بعهدهم اإذا عاهدوا وال�ضابرين يف الباأ�ضاء 
وال�ضراء وحني الباأ�س اأولئك الذين �ضدق�ا واأولئك هم املتق�ن( ويف 
هذه الآية الكرمية تاأكيد على اقرتان العمل التط�عي بالعبادة ور�ضا 
ف�ضل  يف  ال�اردة  الأحاديث  ذلك  اأكدت  كما  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل 
اأي�ضا ففي حديث ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل  العمل اخلريي وهي كثرية 
النا�س حببهم  عليه و�ضلم )اإن هلل عبادا اخت�ضهم لق�ضاء ح�ائج 
للخري وحبب اخلري اإليهم اأولئك الناج�ن من عذاب ي�م القيامة( 
كما جاءت �ضرية النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم و�ضحابته الكرام ر�ضي 
تطبيقا  اخلري  على  اإقداما  بهم  تاأ�ض�ا  الذين  والتابعني  عنهم  اهلل 
وا�ضتجابة لتلك الن�ض��س فالتاريخ الإ�ضالمي �ضجل حافل باأعمال 
اخلري التي تعددت وتن�عت �ضبلها من العناية باملحتاجني والأيتام 
واملدينني  الزواج  الع�ن لطالبي  اإىل تقدمي  العلم وغريهم  وطالب 

    � م  � م  و  ة  و � ل   �أ  � �ي  م  هو   2018
س  �سلو   � م  س  �أ ل   ب و�  � تم   رب  ة  س � مة 
و  و� ة  � ة   ت ستوي  ت   � جتم  � �سو   مو  �    
م  ت  م و جتم  � وي  و�يج   م   � و  � م  � ويل  ة  سوو و�
ب  � مل  همة   س لم سة  �  � أ � ة  يت  ية  � ة  و ت � س  و�س � ل 
س  � ة   سوو  � س � ة  م ل  س  ي م  ة  � س  ت و� تم  �

و  يتم ت  � ج  � ة   س و� رب  � و   � ل  ه   س  وي
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عـام زايـد .. عـام الـعـمـل الـخـيــري
يد � و �شري 



امتد  حتى  وغريهم  للم�ضافرين  ال�ضرتاحات  واإقامة  الطرق  و�ضق 
خريها لي�ضل اىل احلي�ان.

ال�ضياق  يف  بارزة  اأهمية  اخلريي  العمل  مفه�م  اكت�ضب  وقد 
اأهميته من  املفه�م  وا�ضتمد هذا  ب�ضفة عامة  الجتماعي  الفكري 
ات�ضاله مبفه�م اأكرث حم�رية وه� مفه�م املجتمع املدين حيث تتباين 
وظائفه واأدواره يف برامج احلركات الجتماعية وتط�ر املجتمعات. 
وانطالقا من مفه�م العمل اخلريي والذي ه� يف الأ�ضا�س عمل خال 
من الربح و العائد، حيث يحر�س املتط�ع يف م�ضمار العمل اخلريي 
اإىل تقدمي الإيثارية على الأنانية ، والبذل على الك�ضب يف معاجلة 
امل�ضكالت احلياتية، فما يق�م به الأفراد املتط�ع�ن وما يبذل�نه من 
وقت ومال وجهد ل�ضالح املجتمع يف �ضتى ميادين العمل التط�عي 
للقيم  كان  ولقد  م�ازيا.  مقابال  له  يت�قع�ن  ل  املتعددة  واخلريي 
واملتعمقة يف املجتمع العربي  املتجذرة  الدينية  الجتماعية وخا�ضة 
امتاز  حيث  اخلريي  العمل  روح  تعميق  يف  اأ�ضا�ضي  دور  الإ�ضالمي 
مبفه�مها  الآخرين  م�ضاعدة  بني  يف�ضل  ل  باأنه  الإ�ضالمي  الدين 

العمل  كان  هنا  ومن  الإ�ضالمي  ال�ضدقة مبفه�مها  وبني  التط�عي 
تاأكيده  اأريد  ما  وه�   ، والتط�ع  ال�ضدقة  بني  امل�اءمة  ه�  اخلريي 
بتعريف العمل اخلريي حيث يت�ضاءل العديد عن الفرق بني العمل 
اخلريي  العمل  مفه�م  واأن  خ�ض��ضا  اخلريي،  والعمل  التط�عي 
وتطبيقاته يف الرتاث الإ�ضالمي ت�ضتمل على كل املعاين والتطبيقات 

التي ت�رد �ضمن مفه�م العمل التط�عي .
فقد لعب املتط�ع�ن دورًا هامًا  كمًا و كيفًا يف رعاية و تط�ير 
الدول النامية من خالل الربامج الق�مية، يف جمالت امل�ضاعدات 
والدميقراطية  الإن�ضان  حق�ق  وتعزيز  التقني  والتعاون  الإن�ضانية 
اأ�ضا�ضًا لكثري من ن�ضاطات املنظمات غري  اأي�ضًا  كما ي�ضكل التط�ع 
املدنية،  واملنظمات  والحتادية  الروابط احلرفية  ومنها  احلك�مية 
هذا اإ�ضافة اإىل كثري من امل�ضاريع يف جمالت حم� الأمية وحماية 
على  مبا�ضرة  ب�ض�رة  تعتمد  التي  امل�ضاريع  من  وغريها  البيئة 

املجه�دات التط�عية.
بالتنمية  والتط�عي  اخلريي  العمل  مفه�م  يرتبط  وبذلك 
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ال�ضاملة، من خالل الكثري من 
التي  والربامج  الأعمال  تلك 
به  الإن�ضان وترتقي  ت�ضتهدف 
ابتداء بالفرد ثم الأ�ضرة ومن 
اإىل املجتمع تلك  متتد  ثم 
املرتابطة  الثالث  احللقات 
ومفرداتها  مبجم�عها 
�ضالح  من  الأ�ضرة  ف�ضالح 
و�ضالح املجتمع من  الفرد 
فحقيقة  الأ�ضرة.  �ضالح 
العمل اخلريي وخططه يجب 
اأن  ميكن  فيما  ترتبط  اأن 
وتغريات  تاأثريات  من  حتدثه 
التنمية  يف املجتمع باجتاه 
جه�دا  لي�س  فه�  ال�ضاملة 
م�ضاب  لإنقاذ  وح�ضب  تبذل 
اأم�ال  اأو  مري�س  عالج  اأو 
تنفق ل�ضد رمق حمتاج بل اإن 
خطة العمل اخلريي يجب اأن 

تك�ن يف اجتاه التنمية ويف اجتاه بناء املجتمع فردا و اأ�ضرة ومن هنا 
املنتج حينما نخطط  ال�ضحيح  �ضياقها  الأعمال يف  اأن ن�ضع  ميكن 
للربامج امل�جهة اإىل كل من الفئات. بدءا من تنمية الأفراد مرورا 
بالأ�ضرة التي هى ن�اة املجتمع. ففي اجتاه تنمية الفرد حيث تق�م 
املنظمات والهيئات اخلريية بالعناية بالفقراء اأطفال ون�ضاء ورجال 
من خمتلف الفئات العمرية يجب هنا اأن تك�ن امل�ضاعدة يف اجتاه 
امل�ضاعدة لالعتماد  بعد م�ضي فرتة من  الفرد  ي�ؤهل ذلك  اإيجابي 
على نف�ضه مع مراعاة بع�س احلالت اخلا�ضة ككبار ال�ضن، فمثال 
عند تقدمي امل�ضاعدة يجب اأن تتجه امل�ضاعدة اإىل العناية ال�ضاملة 
باأولئك الأطفال بحيث ت�ضري خطة امل�ضاعدة نح� تاأهيل الطفل اليتيم 
للنه��س بنف�ضه والعتماد على قدراته وذلك بعدم اقت�ضارها على 
ت�فري مبلغ من املال �ضهريا اأو �ضن�يا ح�ضب خطة امل�ؤ�ض�ضة ، بل يجب 
الرعاية الرتب�ية  لي�ضمل  الكفالة  العمل على تط�ير مفه�م  يتم  اأن 
وال�ضحية والتعليمية فهناك حاجة للت�عية والإر�ضاد والت�جيه بحيث 
ي�ضتفيد اليتيم و اأ�ضرته من تلك اخلدمات، لين�ضاأ اليتيم ق�يا واعيا 
مدركا قادرا على الختيار والعمل ، وكذلك رعاية الطالب املحتاج 
بحيث ي�جه الطالب اإىل اختيار تخ�ض�س ودرا�ضة ميكنه ال�ضتفادة 
منها �ضخ�ضيا باأن ت�فر له م�ضتقباًل فر�ضة للعمل كما يجب اأن يك�ن 
التخ�ض�س يف اإطار احتياجات �ض�ق العمل. وكذلك املراأة والرجل 
واملعاق يتم درا�ضة احلالة وعمل خطة للم�ضاعدة بحيث ينه�س ذلك 
الفرد بنف�ضه فحتى املعاق هناك من الأعمال احلرفية ميكنه ب�ضيء 

ي�ضري ومب�ضت�ى جيد  ب�ضكل  باأدائها  يق�م  اأن  والعناية  التدريب  من 
الإر�ضاد  اأهمية برامج  اإىل  الإ�ضارة  بنف�ضه، مع  ينه�س من خاللها 

والت�جيه امل�ضاحبة ومن هنا ياأتي مفه�م التنمية .
عماد املجتمع وبرتابطها  ك�نها  الأ�ضرة  لتنمية  الجتاه  وفى 
يف  اأ�ضا�ضي  ركن  بالأ�ضرة  �ضالحا للمجتمع فالعناية  و�ضالحها 
يجب  الفقرية  الأ�ضرة  مل�ضاعدة  فالعمل  اخلريي،  العمل  م�ضرية 
الإنتاج  عنا�ضر  عن  بالبحث  وتنميتها  تاأهيلها  خالل  من  يك�ن  اأن 
العنا�ضر  تلك  وتنمية  وبيئتها  حميطها  يف  املت�افرة  املحلية 
ومتليك  وت�فري  التدريب  خالل  من  اإنتاج  اآلة  اإىل  وحت�يلها 
اأ�ضرة  الأ�ضرة من  تلك  القادرة على حت�يل  الإنتاج  واأدوات  و�ضائل 
والدخ�ل  العطاء  على  قادرة  منتجة  اأ�ضرة  اإىل  حمتاجة  معاله 
اقت�ضاد  يف  امل�ضاهمة  من  لتتمكن  الق�مي  القت�ضاد  دورة  اإىل 
واخلدمات. ال�ضلع  وا�ضتخدام  وبيع  ب�ضراء  واملجتمع   الدولة 
ولبد من التاأكيد على اأن الأ�ضرة ل حتتاج فقط اإىل عنا�ضر الإنتاج 
والتدريب بقدر ما هي بحاجة اإىل الت�جيه والإر�ضاد، بحيث ت�ضتطيع 
�ض�ؤونها  اإدارة  يف  وقدراتها  اإمكاناتها  وتط�ير  التكيف  الأ�ضرة 
الأ�ضرية اخلا�ضة كالعناية بالأفراد وبخا�ضة الأطفال والفتيان من 
واإدارة  وال�ضحية  والتعليمية  الرتب�ية  الن�احي  و�ضابات من  �ضباب 
اآلة الإنتاج التي مت ت�فريها لها وح�ضن الت�ضرف بالعائد واأ�ضاليب 
اإنفاقه ال�ضليمة، وميكن حتقيق ذلك من خالل جمم�عة من الربامج 
الدورية  الإر�ضادية  والزيارات  والتدريبية  التاأهيلية  والدورات 
امل�ؤ�ض�ضات اخلريية  اإ�ضهامات  .ومن خالل  للباحثات الجتماعيات 
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على  واملقدرة  الإنتاج  دائرة  اإىل  ونقلهم  والأ�ضر  الفراد  تاأهيل  يف 
العطاء، تك�ن قد اأتاحت الفر�ضة لهم للدخ�ل اإىل دورة القت�ضاد 
ب�ضراء  واملجتمع  الدولة  اقت�ضاد  م�ضاهمة يف  ن�اة  لت�ضبح  الق�مي 

وبيع وا�ضتخدام ال�ضلع واخلدمات. 
ومدى  التنمية  بني  جدلية  عالقة  هناك  اأن  فيه  ل�ضك  ومما 
جناحها يف املجتمع والعمل التط�عي، حيث ت�ضري ال�ض�اهد ال�اقعية 
و�ضيلتها  يعترب  الذي  الإن�ضان  من  تنبع  التنمية  اأن  اإىل  والتاريخية 
يف  به  الرتقاء  اإىل  ذاته  ال�قت  يف  تهدف  اأنها  كما   ، الأ�ضا�ضية 
جميع امليادين القت�ضادية والجتماعية وال�ضحية والثقافية، ومن 
ي�ضتلزم  ما  وه�  الب�ضري  اجلهد  على  تق�م  التنمية  اأن  امل�ضلمات 
ال�اعي  الإن�ضان  وج�د  واملحددة  ال�ا�ضحة  اخلطط  اإىل  بالإ�ضافة 
القادر على امل�ضاركة يف عمليات التنمية ومن هنا ياأتي دور العمل 
يلعب  حيث  الب�ضرية،  امل�ارد  من  بال�ضتفادة  التنمية  يف  اخلريي 
اأفراد املجتمع للم�ضاهمة  لكافة  الفر�ضة  اإتاحة  يف  اإيجابيا  دورا 
زمان  كل  يف  الالزمة  والقت�ضادي  الجتماعي  البناء  عمليات  يف 

التط�عي  العمل  ي�ضاعد  كما  ومكان 
على تنمية الإح�ضا�س بامل�ض�ؤولية لدى 
على  بقدرتهم  وي�ضعرهم  امل�ضاركني 
والن�ضيحة  اخلربة  وتقدمي  العطاء 
فيه. يتميزون  الذي  املجال   يف 
العمل  مفه�م  تر�ضيخ  يتم  وحتى 
بني  عليه  احلث  من  لبد  التط�عي 
الجتماعية  وال�ضرائح  الفئات  جميع 
املختلفة وخلق املناخ املالئم لت�ضجيع 
وهذا  والإبداع  للعطاء  الأفراد  كل 
ميكن  التي  املجالت  حتديد  يتطلب 
وخلق  والإبداع  التط�ع  خاللها  من 
لرفع  واملعن�ية  املادية  احل�افز 
املجالت. �ضتى  يف  املتط�عني   ن�ضبة 
اإن اغلب الدول املتقدمة ت�يل اأهمية 
بني  ال�ثيقة  العالقة  لهذه  خا�ضة 
زيادة  على  والقدرة  التط�عي  العمل 
فعالية امل�ارد القت�ضادية لهذا فانه 
جذب  على  العمل  �ضرورة  املهم  من 
على  وت�ضجيعها  املتن�عة  الكفاءات 
ب�ضكل  حمددة  باأوقات  امل�ضاهمة 
خرباتهم  من  وال�ضتفادة  تط�عي 
خالل اأوقات فراغهم وهناك العديد 
ميكن  التي  والأن�ضطة  املجالت  من 
للمتط�عني امل�ضاهمة فيها مما يزيد 
من معدل الرفاهية للجميع. اأما فيما 
وت�ضكل جمال  ووا�ضعة  متعددة  فهي  العمل اخلريي  يتعلق مبجالت 
ميادين  �ضتى  يف  واملتط�عني  اخلريية  امل�ؤ�ض�ضات  لتفاعل  خ�ضبا 
امل�ضت�ضفيات  خدمة املجتمع ومنها  يف  والإ�ضهام  اخلريي  العمل 
واملراكز الطبية واملدار�س على اختالف مراحل التعليم وبرامج حم� 
الأمية وامل�ضاجد والهيئات اخلريية وال�ضج�ن والإ�ضالح الجتماعي 
الجتماعية  امل�ضكالت  حلل  الجتماعي  والن�ضح  والإر�ضاد 
يف  وامل�ضاركة  املحا�ضرات  واإلقاء  وغريها  واجلرائم  مثل الطالق 
الإطفاء  ومراكز  الجتماعية  القيم واملفاهيم  لرت�ضيخ  الندوات 
وحمالت  البيئة  على  واملحافظة  املختلفة  والإنقاذ  املدين  والدفاع 
النظافة العامة وتقدمي ال�ضت�ضارات القان�نية والطبية وغريها من 
املجالت التى تهدف اىل خدمة املجتمع افرادا وجماعات.اإن العمل 
اخلريي لي�س قا�ضرًا على ا�ضخا�س بعينهم واإمنا ه� متاح للجميع كل 
ح�ضب قدراته واإمكانياته. والهدف الأ�ضا�ضي ه� امل�ضاركة الإيجابية 

من اجلميع جلعل عام زايد عاما للخري والعطاء ا�ضمًا وفعاًل.
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نا�شر البكر الزعابي

جملًة  تكمل  ل  ق�ضرية  بكلمات  الطف�لة  تخت�ضر  اأن  اأ�ضعب  ما 

مفيدة

ماذا عن الذين مل يعرف�ا ال�ضعادة يف طف�لتهم وقد كتب عليهم 

واأن ي�ضح�ا بالدرا�ضة وال�ضعادة  ال�ضقاء يف �ضن مبكرة  اأن يتحمل�ا 

والأحالم من اأجل لقمة العي�س ولي�ضاعدوا ذويهم يف احلفا على 

متا�ضك اأ�ضرهم من ال�ضتات والتمزق 

الأقدام احلافية ميزقها احل�ضى واملحار ، جت�ب مظالت ال�ضاط 

 ، نظرات ت�ضتجدي العطف وال�ضفقة ، اأكرث من �ضلعة جتارية هدفها الربح.

البائعة ال�ضغرية ل متتلك الكثري �ض�ى الرباءة و قلة احليلة وكاأنها 

ال�ضغر  منذ  ترتاكم  التي  الأمل  زفرات  و  ال�ضقاء  �ضن�ات  تخت�ضر 

لتتح�ل اإىل حمم بركانية رهيبة يف م�ضتقبل الأيام.

القائمون على ال�شمت

بائعة املناديل

 … لم ل �  س يج  م هو �أول  ت �
ت ت  س �س � هو �أ  وه

و�سو «    «
س  
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� � �حلل  سب  بو� ي م �  �أي

»   «

�ضرود م�ضتقر ، �ضمت القب�ر ، تبلد احل�س ، ا�ضمئزاز 

وغريه و غريه.

متزق   حريته   ، بكثري  عمره  من  اأكرب  يبدو  والدها 

قمي�س الح�ضا�س، الع�ز والفقر قرينان ل خري بهما.

لكنها  بالغر�س  ت�يف  ل  ال�ضلة  يف  املكتظة  املناديل 

حتلم  اأن  البائ�ضة  للطفلة  ذنب  ل  للكرامة،  اأخري  �ضتار 

دون  و  �ض��ضاء  دون  لتنام  مكيفة  وغرفة  جديد  ب�ضرير 

التعب. ت�ضبه هذا  ل  األعابها    ، املزعج  النام��س   وخزات 

 ، املطر  وغياب  الرط�بة  وق�ض�ة  احلر  وطاأة  حتت  تلهث 

تبحث عن الظل فال جتده منت�ضف النهار .

    … و  و س  � � �

و و � � مو �  و �                

رب� « ل  رب�   «

س ي   �أ

من ال�ضعب اأن ت�افق بني اأحالمك و واقعك امل�ؤمل يف 

�ضن مبكرة لي�س لها �ض�ى الإرادة والعزمية و ر�ضم الهدف 

امل�ضتقبلي املن�ض�د لتجاوز هذه احلياة القا�ضية والنتقال 

اإىل حياة اأخرى بتفاوؤل و�ضعادة..

نظرات   ، الهلع  و  اخل�ف   ، جدًا  مبكر  التاأمل  هذا 

تبنيه  الذي  اجلميل  الرمل  ق�ضر  الأمل ،  خيبة   ، الفزع 

اأبيها  غف�ة  يف   ، ومنهك  �ضاق  جت�ال  بعد  ي�م  كل  م�ضاء 

املتعب حتت ظل �ضجرة ال�ضن�بر العتيقة الع�ضافري تغني 

عجز  ما  عنها  وتخفف  ت�ا�ضيها  وكاأنها  الغروب  قبل  لها 

عنه الب�ضر البائعة ال�ضغرية حتلم بق�ضر

اأكاليل  وي�ضع�ن  بالإن�ضانية  يت�ضدق�ن  الذين  اإىل 

الزه�ر ف�ق �ضريح ال�ضمائر ، اأين من هكذا اأمل وهكذا 

عناء ، اأين هم من دم�ع البائعة ال�ضغرية التي لن جتففها 

�ضلة املناديل



ها�ضم  �ضعيد  الأ�ضتاذ  معي  ت�ا�ضل  ماي�  �ضهر  منت�ضف  يف 
ح�ل  ندوة  يف  م�ضاركتي  بخ�ض��س  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة  من 
الرحالة ال�ضهري ابن بط�طة مع امل�ضت�ضرقة الإيطالية الدكت�رة 
العربية  والآداب  العربية  اللغة  اأ�ضتاذة  تري�ض�،  ماريا  كالوديا 
والثقافات احلديثة بجامعة  الأجنبية  والآداب  اللغات  ق�ضم  يف 
ت�رين� يف م�ضاء ي�م اجلمعة 11 ماي� 2018 �ضمن م�ضاركة هيئة 

ال�ضارقة للكتاب يف املعر�س الدويل للكتاب يف ت�رين�.
اأنهي  اأن  بعد  اجلمعة  ي���م  فجر  اأ�ضافر  اأن  على  واف��ق��ت 
مع  ت�ا�ضلت  وفعاًل  بالعني.  اجلامعة  يف  النهائي  المتحان 
عن  تتحدث  هي  بيننا،  فيما  الندوة  نق�ضم  اأن  على  الأ�ضتاذة 
ابن بط�طة وحياته ورحالته، واأنا اأحتدث عن "منطقة اخلليج 
العربي يف رحلة ابن بط�طة: م�ضاهدات و�ضماعات". وبعد اأن 
رجعت من العني، وا�ضتعددت لل�ضفر مع عدم ارتياح من الأهل 
فيه  اأقيم  اأكاد  ل  الذي  البيت  �ضفرتي هروبًا من  راأت يف  التي 
هي  وه��ذه  الأ�ضب�ع.  اأي��ام  اأغلب  يف  العني  اإىل  لذهابي  نظرًا 

احلياة هروب واإياب.

حكايات م�شافر

�شفرة تورينو

الدكتور حمد بن �شراي
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اأخذتني �ضيارة طريان الإمارات من راأ�س اخليمة يف حدود 
 3.30 ال�ضاعة  يف  الإق��الع  م�عد  ك��ان  م�ضاًء،   11.30 ال�ضاعة 
قد  ال�قت  ف��اإن  وبال�ضك  ومتعب.  �ضعب،  م�عد  وه�  �ضباحًا، 
ق�ضيته يف �ضالة النتظار لطريان الإمارات. ومبجرد اأن اأخذت 
مكاين على مقعدي يف الطائرة حتى غططت يف الن�م، وكانت 
تكد  مل  ميالن�  مطار  و�ضلنا  وملا  بامل�ضافرين.  غا�ضة  الطائرة 
الطائرة حتط على الأر�س املطار حتى اأنهيت اإجراءات الدخ�ل 
�ضائق  انتظاري  يف  وكان  دقائق.  �ضبع  يف  رمبا  �ضرعة  باأق�ضى 
ال�ضيارة الذي انطلقت معه يف �ضفرة ملدة �ضاعتني اإىل ت�رين�. 
مير  والطريق  �ضباحًا.   10 ال�ضاعة  متام  يف  الفندق  وو�ضلنا 
عرب اأرا�س مزروعة وع�ضبية، ولحظت بع�س الأرا�ضي مغم�رة 
القريبة  البي�ت  ال�ضارع وبني  باملياه، وت�جد ح�اجز عالية بني 

منه بحيث ل ي�ضعر ال�ضكان ب�ضجيج واإزعاج ال�ضيارات.
وهذا الفندق ه� اأفخم فندق يف هذه املدنية العتيقة، وهي 
من مدن ال�ضمال الإيطايل الرائعة ذات التاريخ احلافل. ومن 
ول�  م�ا�ضع،  اأربعة  يف  الفندق  دخ�ل  على  وقعت  اأين  العجيب 
قدمي،  والفندق  نف�ضه.  الفندق  َلتملكت  خام�ضًا  ت�قيعًا  وقعت 
جهازا  وبها  مرتبة.  نظيفة،  خ�ضبية،  الغرفة  واأر�ضية  جميل، 

تلفاز، واحد يف ال�ضالة والآخر يف غرفة الن�م.
اأ�ضماء  الأ�ضتاذة  الراحة ثم ت�ا�ضلت مع  اأخذت ق�ضطًا من 
م�ضاًء.   5 ال�ضاعة  متام  يف  الفندق  اأغ��ادر  اأن  على  الهيئة  من 
املعر�س.  اإىل  وو�ضلنا  كرمية  الأ���ض��ت��اذة  م��ع  خ��رج��ت  وف��ع��اًل 

حممد  والأ�ضتاذ  العامري،  اأحمد  بالأ�ضتاذ  هناك  والتقيت 
للندوة  ال�ضتعداد  وبعد  ال�ضارقة.  تلفزي�ن  يف  املذيع  ماجد، 
بداأنا ال�ضاعة 7 اإىل ال�ضاعة 8. وكان احل�ض�ر جيدًا، وحتدثت 
نتا�ضا  الأ�ضتاذة  والعقال، وكانت  الغرتة  بالعربية، وكنت لب�ضًا 
ترتجم اإىل اللغة الإيطالية. واملعر�س لي�س بالكبري، ولكنه من 
اأقدم معار�س الكتاب يف اأوربا. وبعد ع�دتي للغرفة اأخذت يف 
ت�ضحيح اأوراق المتحان ومل اأنته منها اإل يف حدود ال�ضاعة 12 
يف منت�ضف الليل. واأما الأ�ضتاذة املحا�ضرة فاإنها عاملة، جتيد 
اللغة العربية، وكتبت يف الأدب والنح� العربي باللغة الإيطالية، 

ولها عدة م�ضنفات يف ذلك.
9 وذهبت لتناول الإفطار ثم عدت  وا�ضتيقظت يف ال�ضاعة 
اإىل الغرفة، وخرجت يف ح�ايل ال�ضاعة 12.30 ظهرًا. وم�ضيت 
حماطة  �ضخمة  �ضاحة  اإىل  وو�ضلت  م�ضم�س،  جميل  ج���  يف 
بالق�ض�ر اجلميلة، وهي من ع�ضر النه�ضة، مع كرثة يف التماثيل 
املختلفة الأحجام والأ�ضكال والغايات. وكانت املطاعم واملقاهى 
اأك�ضاك،  ال�ض�ارع، ويف املمرات يتم بيع الكتب يف  على ج�انب 
اإ�ضافة اإىل بع�س الل�حات الفنية. والنا�س يف اإقبال على الأكل، 
بكل  الأحاديث  بتبادل�ن  و�ضعادة  فرح  وهم يف  القه�ة،  و�ضرب 
الأفارقة  البع�س. ولحظت كرثة من  بع�ضهم  على  واإقبال  ود، 
ال�ضرطة،  يراقب�ن  ولكنهم  ال�ضغرية،  الأ�ضياء  بع�س  يبيع�ن 
وهم م�ضتعدون على الفرار ب�ضرعة. وكان اأحدهم ي�ضنع دوائر 
كبرية من ال�ضاب�ن ثم يلب�ضها لالأطفال، وتتمزق عليهم مبجرد 
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و�ضعها على روؤو�ضهم، وياأخذ على ذلك اأجرًا. وي�جد اآخر قد 
بالأبي�س كذلك، يقف جامدًا ثم  البيا�س، و�ضبغ، وجهه  لب�س 
اأجر  ، مقابل  ال�ض�ر  يلتقط�ن معه  ال�ضائح�ن  وياأتيه  يتحرك، 
ع�ضبية  حالة  يف  و�ضديقته  رج��اًل  راأي��ت  الطريق  ويف  زهيد. 
كبرية، وه� ي�ضرخ عليها بكل عنف، وهي جامدة ل تتحرك بل 
كانت تنظر اإليه بكل بالهة، وه� يدور كما يدور الديك، يدخن 
ال�ضيجارة، ثم يبتعد عنها، وي�ضرخ، ثم يع�د اإليها، يفعل ذلك 
مرارًا، وتكرارًا. ثم تركتهما وهما على هذه احلال الغريبة. ثم 
� ال�ضهري الذي مير مبدينة ت�رين�.  م�ضيت اإىل اأن و�ضلت نهر ال
وهناك التقيت بالأ�ضتاذ حممد ماجد و�ضديق له يدعى وئام. 
هي  البيتزا  تعد  وكالعادة  كبرية،  �ضاحة  يف  مطعم  يف  وتغدينا 
اأ�ضهر اأكلة يف اإيطاليا. وبعد ذلك رجعنا اإىل الفندق. وبقيت يف 
غرفتي ثم هطل املطر بغزارة ملدة ن�ضف �ضاعة. ومع اأن الفندق 
يعد اأف�ضل فنادق ت�رين� اإل اأن خدماته لي�ضت بالعالية اجل�دة، 
بل اإن امل�ضعد متعطل لي�مني ومل يتم ت�ضليحه، والإفطار كذلك 

مت�ا�ضع.
وكان علي مغادة الفندق يف متام ال�ضاعة 8.30 �ضباح ي�م 
الأحد 13 ماي� للذهاب اإىل مطار ميالن�. وفعاًل بعد اأن تناولت 
واإذا  غرفتي،  غ��ادرت  ي�ضرية،  مدة  وانتظرت  الإفطار،  طعام 
عند  ا�ضتقبلني  الذي  نف�ضه  وه�  البه�.  يف  بال�ضائق  األتقي  بي 

جميئي، وه� �ضاب ط�يل، اأ�ضلع، ملتح، فاأخذ حقيبتي، وو�ضعها 

 8.30 ال�ضاعة  قبل  بل  مبكرًا  الفندق  غادرنا  ثم  ال�ضيارة،  يف 

ميكن 8.15 �ضباحًا. وحينها راأيت اأجزاًء من املدينة القدمية، 

مليئة بالكنائ�س والعمائر القدمية، وبع�ضها م�ض�ر ب�ض�ر يت�ضح 

من  عليه  حمافظ  وه�  الرومانية،  للفرتة  يع�د  اأنه  بداخله  ما 

بني  واأنا  الريح،  ي�ضابق  كاأنه  م�ضرعًا  بي  وانطلق  البلدية.  قبل 

ح�ايل  يف  ج��دًا  مبكرين  املطار  و�ضلنا  حتى  واليقظة  الن�م 

املطار  يف  اأنتظر  �ض�ف  باأنني  ال�قت  فح�ضبت   9.30 ال�ضاعة 

 2.30 ال�ضاعة  متام  يف  �ضتغادر  الطائرة  لأن  �ضاعات   5 لنح� 

ثالث  م  الإم��ارات  لطريان  اأن  احلظ  ح�ضن  ومن  الظهر.  بعد 

 11.30 ال�ضاعة  تغادر  رحالت من ميالن�، وكانت واحدة منها 

لتغيري احلجز، ومت يل ذلك، ودفعت  �ضباحًا، فكانت فر�ضتي 

مبلغ 318 درهمًا �ضريبة تغيري احلجز. وه� بالتايل اأف�ضل يل 

من النتظار خم�س �ضاعات.

ومتت اإجراءات املغادرة بكل ي�ضر و�ضال�ضة، وختمت اجل�از، 

ثم ا�ضرتحت ملدة 45 دقيقة يف �ضالة طريان الإمارات. وبعدها 

فكري  واحتار  بامل�ضافرين.  غا�ضة  اأي�ضًا  وهي  للطائرة  اجتهنا 

اأين يذهب كل ه�ؤلء؟
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Editorial
Paths 

There are so many paths in life that might make 
a person confused about deciding the right direction 
to follow in order to become effective and influen-
tial person in the society. 

The important question is: Where does this con-
fusion comes from? Is it from bias, passion, need, 
ambition, etc. 

Indeed, the reasons and causes are innumerable, 
yet it is rationality that leads someone to choose. If 
the choice was made randomly without depending 
on logic, then a disaster would occur. Many people 
had fall into this trap, and they consider that their 
share of life and stopped at that point.  

In this case comes the importance of analysis, 
induction, conclusion and self-evaluation in restor-
ing and self-rebuilding. 

When we talk about success platform, we 
should consider intensive and necessary reflective 
questions: how did it begin? What we have done? 
How do we handle errors? Was the interest strong 
enough? Did self-evaluation occur? Have we con-
sidered what happened? And so many other ques-
tions that can be generated according to the circum-
stances.  

Yet, the path of contentment, giving, sacrifice, 
measuring and putting things in the right perspec-
tive remains the best path towards success. 

Munther Mohammed bin Shekar

 Municipality 
 Magazine

A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Issue No. 495 - 42nd Year Dul-Huja439 - Sibtambar 2018

Supervisor

Munther Mohammed bin Shekar
Director-General

Editor-in-Chief
Ahmed Abdulhadi Al Ahmed

Editors
Dr. Haitham Yahia Al Khawajah

Jawaher Sultan Al Suwaidi
Alya Abdulaziz Al Zaabi
Raayed Abdul Aziz Hilal

Designer
Louay Ahmed Kahlah

Mouza Al Suwaidi

Translator
Amna Ali Al Mahya

Copyeditors & Archivists
Khulood Rashid Al Mazrooei

Khulood Saeed Al Sakkar
Amna Obaid Ali Alnaqbi
Amani Saeed Al Nuaimi

Abdulaziz Karam
Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky

  
Photographer

  Sagar

1 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, has congratulated Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, on Eid Al 
Adha.

H.H. RAK Ruler expressed his 
sincere congratulations on the Is-
lamic occasion, praying Allah Al-
mighty for further progress, pros-
perity and stability to the people 
of the UAE, and Arab and Islamic 
nations.

H.H. Sheikh Saud also extended 
his Eid Al Adha greetings to 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, and Their Highnesses Su-
preme Council Members and Rul-
ers of the Emirates.

Marking the auspicious occasion, 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi sent messages of con-
gratulations to Presidents of Arab 
and Islamic countries and wished 
them continued good health and 

further glory, progress and stability.
H.H. Sheikh Mohammed bin 

Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of the Executive Coun-
cil, also congratulated President 
His Highness Sheikh Khalifa, His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid, His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed, Their High-
nesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, Deputy 
Rulers, and Crown Princes, as well 
as Presidents of Arab and Islamic 
countries..

RAK Ruler Congratulates
 UAE Leaders on Eid Al Adha
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His Highness Sheikh Moham-
med 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 Dep-
uty Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, received Their High-
nesses Supreme Council Members 
and the Rulers of the Emirates, and 
Their Highnesses the Crown Princes 
and Deputy Rulers, at Al Mushrif Pal-
ace in Abu Dhabi, on the occasion of 
Eid Al Adha.

H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid 
and H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed 
received H.H. Dr. Sheikh Sultan bin 
Mohammed Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Shar-
jah, H.H. Sheikh Humaid bin Rashid 
Al Nuaimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ajman, H.H. Sheikh 
Hamad bin Mohammed Al Sharqi, 

Supreme Council Member and Ruler 
of Fujairah, H.H. Sheikh Saud bin 
Rashid Al Mu'alla, Supreme Council 
Member and Ruler of Umm Al Qai-
wain and H.H. Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, in the 
presence of H.H. Sheikh Hamdan bin 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Crown Prince of Dubai and Chairman 
of Dubai Executive Council.

They also received H.H. Sheikh 
Hamdan bin Rashid Al Maktoum, 
Deputy Ruler of Dubai and UAE Min-
ister of Finance, H.H. Sheikh Abdul-
lah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, 
Deputy Ruler of Sharjah and Deputy 
Chairman of the Executive Council, 
H.H. Sheikh Ammar bin Humaid Al 
Nuaimi, Crown Prince of Ajman, H.H. 
Sheikh Mohammed bin Hamad bin 
Mohammed Al Sharqi, Crown Prince 
of Fujairah, H.H. Sheikh Rashid bin 

Saud bin Rashid Al Mu'alla, Crown 
Prince of Umm Al Qaiwain, and H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman of the Execu-
tive Council.

Among those who attended the re-
ception were H.H. Sheikh Hamdan 
bin Zayed Al Nahyan, Ruler's Rep-
resentative in Al Dhafra Region, Dr. 
Amal Abdullah Al Qubaisi, Speaker 
of Federal National Council, H.H. 
Sheikh Saif bin Mohammed Al Nahy-
an, H.H. Sheikh Surour bin Moham-
med Al Nahyan, H.H. Sheikh Hazza 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Chair-
man of Abu Dhabi Executive Coun-
cil, H.H. Lt. General Sheikh Saif 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of the Interior, 
H.H. Sheikh Tahnoun bin Zayed Al 
Nahyan, National Security Adviser, 
H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al 

Mohammed bin Rashid, Mohamed bin Zayed receive Rulers 
of Emirates on Eid Al Adha
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah and H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Executive 
Council, offered Eid Al Adha prayer 
at Eid Grand Musalla in Khuzam in 
the emirate.

Sheikhs, senior officials, dignitar-
ies, UAE citizens and members of 
Arab and Islamic communities, of-
fered prayer alongside H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi.

Sheikh Mohammed Subai'aan, 
who led the prayer, delivered a ser-
mon, during which he spoke about 
the important meaning and symbol-
ism of Eid Al Adha. He also prayed 
to Allah the Almighty to rest the 
souls of the martyrs of the UAE 
and the Arab Coalition in Yemen in 
Paradise.

Sheikh Subai'aan prayed for good 
health and longevity to 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, and Their Highnesses the 
Supreme Council Members and 
Rulers of the Emirates, to continue 
the development march in the best 
interest of Emiratis.

Following the prayer, His High-
ness Sheikh Saud exchanged Eid Al 
Adha greetings with Sheikhs, sen-
ior officials and worshippers.

RAK Ruler performs Eid Al Adha prayer at Eid Grand Musalla

Nahyan, Deputy Prime Minister and 
Minister of Presidential Affairs, H.H. 
Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahy-
an, Minister of Foreign Affairs and In-
ternational Cooperation, H.H. Sheikh 
Khalid bin Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Chairman of the State Secu-
rity Department, Sheikh Nahyan bin 
Mubarak Al Nahyan, Minister of Tol-
erance, Sheikh Khalifa bin Tahnoun 
Al Nahyan, Director of the Martyrs' 
Families' Affairs Office at the Abu 

Dhabi Crown Prince's Court, along 
with a number of Sheikhs, ministers, 
and senior officials.

Their Highnesses the Supreme 
Council Members and the Rulers of 
the Emirates, and the Crown Princes 
and Deputy Rulers, extended their 
greetings to President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
on the auspicious occasion, wishing 
him health and prosperity to continue 
the march of giving, progress and de-

velopment for the benefit of the coun-
try and its people.

They also expressed their well 
wishes to the nation's brave soldiers, 
as well as their prayers to the Al-
mighty to grant the UAE's martyrs 
mercy and peace in Paradise.

H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed 
received earlier Sheikh Mohammed 
bin Rashid, where they exchanged 
Eid Al Adha congratulations and well 
wishes.
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RAK Ruler receives Eid Al 
Adha well-wishers

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has received a number of 
Sheikhs, senior officials, business-
people and Emirati citizens who 
expressed their well wishes on Eid 
Al Adha. 

In presence of H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-

mi, Crown Prince of Ras Al Khaim-
ah and Chairman of the Executive 
Council.

The well-wishers wished good 
health and prosperity to President 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan and the UAE 
leadership and development for the 
UAE people and the Arab and Is-
lamic nations.

The reception was attended by: 
Sheikh Omar bin Saqr Al Qasimi; 

Sheikh Faisal bin Saqr Al Qasimi, 
Chairman of Gulf Pharmaceutical 
Industries, Julphar; Sheikh Ahmed 
bin Saqr Al Qasimi, Chairman of 
the Ras Al Khaimah Customs and 
Ports Department and Board Chair-
man of Ras Al Khaimah Economic 
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 

RAK Ruler receives Consuls of Arab, Islamic and foreign countries

Issue No. 496 -Sibtambar 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

5

News

m u n r a k a e



Al Marjan Island Company, and 
Sheikh Saqr bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi.  

RAK Ruler receives Consuls 
of Arab, Islamic and foreign 

countries
His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, exchanged greetings to-
day on the occasion of Eid Al Adha 
with a group of consuls of Arab, Is-
lamic and foreign countries accred-
ited to the UAE, during a reception 

at Al Diyafa Majlis in Khuzam.
H.H. Sheikh Saud bin Saqr also 

received greetings from Sheikhs, 
ministers, senior officials, digni-
taries, tribesmen and UAE citizens 
and residents, on the auspicious oc-
casion.

The visitors wished good health 
and prosperity to President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan and the UAE leader-
ship and development for the UAE 
people and the Arab and Islamic na-
tions.

Sheikh Omar bin Saqr Al Qasimi, 
Sheikh Ahmed bin Saqr Al Qasimi, 

Chairman of the Ras Al Khaimah 
Customs and Ports Department and 
Board Chairman of Ras Al Khaimah 
Economic Zone (RAKEZ); Sheikh 
Ahmed bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Chairman of Ras Al Khaimah 
Petroleum Authority, Sheikh Khalid 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Chair-
man of Al Marjan Island Company, 
Sheikh Saqr bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, and Sheikh Saqr bin Mo-
hammed bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Chairman of the Ras Al 
Khaimah Sports and Cultural Club 
attended the reception.
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His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
received at his 
palace in Saqr 
bin Mohammed 
City, the British 
Ambassador to 
UAE, Patrick 
Moody, and 
British Con-
sul General to 
Dubai Andrew 
Jackson, who called on him on as-
suming their missions in the coun-
try. 

In presence of H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 

Khaimah and Chairman of the Ex-
ecutive Council, H.H. RAK Ruler 
welcomed and wished them a pleas-
ant stay and success to further en-
hance cooperation between the two 
friendly countries at all levels.

The meeting discussed ways to 
enhance the existing relations in 
the best interest of the two friendly 
countries.

A number of Sheikhs and senior 
officials, also attended the meeting 

RAK Ruler receives British Ambassador, Consul General

RAK Ruler receives outgoing Bosnian Ambassador
His Highness 

Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, received Zoran 
Milicevic, Ambas-
sador of Bosnia 
and Herzegovina 
to UAE, who paid 
His Highness a 
courtesy visit to 
mark the end of his 
tenure in the UAE.

H.H. Ruler of 
Ras Al Khaimah 
praised the good 
relations between 
the two countries, and wished him 

success in his future work.
H.E. Saleh Ahmed Al Shal, Ad-

viser to RAK Ruler, attended the 
meeting.
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His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived at Saqr 
bin Mohammed 
City Stanimir 
Vukicevic, the 
Ambassador of 
Serbia to UAE, 
who called on 
His Highness 
on assuming 
his new as-
signment in the 
country.

H.H. Sheikh Saud welcomed the 
Serbian Ambassador, and wished 
him success in carrying out his 

duties to enhance cooperation be-
tween the two friendly countries 
across various sectors.

During the meeting, the two sides 
discussed bilateral ties between 

UAE and Serbia, and means of 
advancing them for the interest of 
their peoples.

A number of senior officials at-
tended the meeting.

His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
received South 
Korea's Con-
s u l - G e n e r a l , 
Jion Yung Wok.

His Highness 
welcomed the 
Consul-General 
and wished 
him success in 
carrying out 
his duties to 
strengthen cooperation between the 
two friendly nations across various 
levels.

During the meeting, the two sides 
reviewed existing relations between 
UAE and South Korea, and means 
of further enhancing them across 

numerous sectors of interest.
RAK government senior officials 

and representatives attended the 
meeting.

RAK Ruler receives Serbian Ambassador

RAK Ruler receives South Korea’s Consul-General
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
has ordered the release of 272 prisoners from punitive 
and reformative institutions in the emirate on the advent 
of Eid Al Adha.

H.H. Sheikh Saud has also pledged to pay all financial 
obligations due of those pardoned.

The move comes in line with H.H. RAK Ruler’s keen-
ness to give offenders the chance to begin a new life and 
ease the suffering of their families.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of the 
Executive Council, has directed to take all necessary 
measures to implement the Ruler's order in coordination 
with the General Command of Ras Al Khaimah Police 
before Eid.

Counselor Hassan Saeed Mahimed, Attorney-General 
of RAK Emirate, expressed profound gratitude to the 
RAK Ruler, saying that this great humanitarian gesture 
brought happiness to many families.

He also thanked H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, for the support he extends to the Public 
Prosecution and the judiciary in the emirate.

H.E. Munther Moham-
ed bin Shaker, D-G of Ras 
Al Khaimah Municipality 
Department, held a meet-
ing with Ras Al Khaimah 
General Police in which 
the two sides discussed 
the mechanism of remov-
ing abandoned cars in the 
Emirate.

The Director-General 
of Municipality Depart-
ment discussed the steps 
and procedures to elimi-
nate this phenomenon, 
which lead to distorting 
the general and aesthetic 
landscape of the Emirate.

Brigadier Jamal Ahmed Al Tayer, D-G of Resources and 
Supportive Services Administration 

and a number of officers from RAK 
Police GHQ, attended the meeting.  

Ras Al Khaimah Ruler pardons 272 inmates

Director-General of RAK Municipality meets 
RAK Police GHQ

Issue No. 496 -Sibtambar 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

9

News

m u n r a k a e



The total value of real estate transactions in Ras Al Khaimah 
rose to AED 2.7 billion in the first half of 2018, an increase of 33 
percent compared to the corresponding half of 2017, according to 
a report issued by the Lands and Properties Sector at the emirate's 
municipality.

The bi-annual report indicated that 2,632 real estate transac-
tions were registered in the January to June period, with 1,412 
sales worth AED902.1 million and 844 mortgage deals valued at 
AED 1.5 billion an increase of 106.4 percent for the period under 
review. The value of another 376 different transactions stood at 
AED 283.6 million.

H.E. Munther Mohammed bin Shaker, D-G of Ras Al Khaimah 
Municipality Department, noted that the highest deal in value was 
registered for a tourism plot in Al Jazirah Al Hamra at AED 19 
million, while the highest sale deal in size, was for a 272,083 
square metre agricultural land in Al Hamraniya at AED 5.1 mil-
lion.

 RAK property transactions up 33% to AED 2.6 bn in H1 2018

RAK Municipality celebrates Emirati Women Day
“Women on Zayed’s Approach”

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department celebrated Emirati 
Women Day ‘Women on Zayed’s 
Approach’, in conjunction with 
Zayed Centennial.

Coinciding with this event, H.E. 
Munther Mohammed bin Shaker, 
D-G of RAK Municipality stated: 
‘We emphasize the importance of 
Women’s role in supporting the de-
velopment process witnessed by the 
country and the pres-
tigious position they 
have reached in various 
fields that are character-
ized by excellence, cre-
ativity and team spirit.’

Celebrating Emi-
rati Women Day, which 
falls on August 28 each 
year, reflects our wise 
leadership’s believes 
and keenness in UAE’s 

daughter contribution and role in 
the development process.  

Emirati women have the direct 
support of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an, His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister of UAE 
and Ruler of Dubai, and His High-
ness Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 

Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces. 
Her Highness Sheikha Fatima Bint 
Mubarak, Chairperson of General 
Women's Union and Chairperson of 
Supreme Council for Motherhood 
and Childhood. This continuous 
support has contributed to enhanc-
ing the presence of Emirati women 
by supporting their empowerment 

programs and involving 
them in development pro-
grams in all areas of life.

RAK Municipality ex-
pressed its appreciation of 
the leading role of women 
in the UAE in general 
and in the department in 
particular, wishing the 
prosperity of our beloved 
country by distributing 
symbolic gifts to Female 
employees. 
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Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
participated in «Healthy 
and Positive Work En-
vironment» initiative 
launched by Ministry of 
Health and Community 
Protection represented 
by Health Education and 
Promotion Administra-
tion in Health Centers 
and Clinics Sector at 
the Department's HQ. 
This initiative aims to 
empower employers to 
enhance their health by 
providing them with the 
skills and information needed to 
establish healthy habits, change 
misconceptions, and create a sup-
portive healthy environment.

The initiative included education-
al activities, medical examinations 
and awareness-raising activities on 

various issues such as the impor-
tance of drinking water and eating 
fruits and vegetables. The initiative 
aims to create a supportive environ-
ment for health, enabling employ-
ees to adopt healthy habits and in-
crease health awareness related to 
healthy lifestyles.

«This type of initiative contrib-
utes to the vision of UAE 2021 and 
its national health goals and con-
tributes to enhancing health aware-
ness among government employees 
in the UAE,» said H.E. Munther 
Mohamed bin Shaker, D-G of RAK 
Municipality. 

 RAK Municipality launches ‘Healthy & Positive Work 
Environment’ in cooperation with Ministry of Health & Prevention

  The Ras Al Khaimah Municipality 
Department is in the process of issu-
ing Green Building Regulations for 
new construction. An advanced draft 
of the code is undergoing the legisla-
tive process.

Earlier in 2018 the Municipality had 
conducted consultation workshops on 
the same topic with multiple stake-
holders, both from the government 
and the private sector.

“The Green Building Regulations 
will support real estate develop-
ment in the entire Emirate of Ras Al 
Khaimah towards more modern and 
higher quality buildings. They intro-
duce minimum energy and water ef-
ficiency standards which will help our 
residents reduce their energy and wa-
ter bills” H.E. Munther Mohammed 
bin Shekar, Director-General of Ras 
Al Khaimah Municipality Department 

stated.
“The new regulations will be named 

Barjeel, recognizing the historical im-
portance of efficient building design 
in our traditions. Barjeel is expected 
to moderate the energy and water con-
sumption of new constructions by ap-
proximately 30% vs. the current con-
struction standards, while improving 
occupant comfort and reducing envi-
ronmental impact. This will positively 
affect the economy and also incentiv-
ize the local market for green products 
and services.”, he added. 

Implementation is expected to start 
with a pilot phase, when the regula-
tions will be mandatory for govern-
ment buildings and voluntary for the 
private sector. A complete roll-out 
across all sectors is foreseen within 
the next 2 years. “A great effort has 
been put in place to have a code that 

is very easy to follow, focusing on 
requirements that bring clear and di-
rect benefits. We will encourage early 
adopters during the voluntary period, 
as their experience in implementation 
will pave the way for a smooth roll-
out”, he concluded.

Preparation of green building regu-
lations marks another milestone in 
the Emirate’s strategy for energy and 
water efficiency, which targets 30% 
energy savings, 20% water savings 
and 20% contribution from renewable 
energy by 2040. 

Other recent achievements includ-
ing the creation of a dedicated office 
at RAK Municipality, the nomination 
of a dedicated stakeholder committee, 
and the launch of a retrofit program 
for existing buildings.

RAK Municipality is in the process of issuing Green Building Regulations
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Ras Al Khaimah Munici-
pality Department- Training 
Section in cooperation with 
Innovation Center for Hu-
man Development Center 
held training session enti-
tled ‘Indexing, Advanced 
digital archiving & Elec-
tronic document manage-
ment Training Session’ 
Prepared and presented by 
Uday Al Hayali, targeting 
Department’s Employees. 

Al Hayali explained the 
concept of administrative 
functions in Arab societies 
and the concept of elec-
tronic archiving. He discussed the 
general objectives of electronic ar-
chiving course, which included the 
trainees' understanding of the im-
portance of archiving and acquir-
ing necessary skills for them. He 
also gave a detailed explanation of 
the training plan that underlies the 
concept of electronic archiving and 
organization.

The lecturer highlighted one of 

the most important challenges fac-
ing the modern business communi-
ty is the management, preservation 
and retrieval of information from 
huge amount of documents and pa-
per files, which are increasing on a 
daily basis, and it is the organization 
of files and documents using the in-
formation technology of renewable 
equipment and software.

Al Hayali also addressed the idea 

of converting paper archive into an 
electronic one, defining the paper 
document and discussing examples 
of real stories about electronic ar-
chiving showing their importance.

At the end of the session, the 
trainees discussed various stages 
of electronic archiving system and 
how to deal with it. Then attendance 
certificates were distributed to the 
participants.

Indexing, Advanced digital archiving & Electronic document 
management Training Session

Mr. Mohammed Jas-
sim Bu Al Hamam, Di-
rector of Customers Ser-
vice Center, visited Dar 
Al Ber Society, where 
the visit included Dis-
tributing ‘Eidiya’ to the 
children of needy fami-
lies wishing them happi-
ness on Eid Al Adha.

This initiative is part 
of several initiatives 
that support social net-
working with all society 
segments at the Emirate 
level. 

Ras Al Khaimah Municipality visits Dar Al Ber Society
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RAK Municipality holds ‘Future Foresight Techniques’ Training
In order to develop specialized 

work tasks in alignment with cur-
rent government policies, to keep 
pace with future government vision 
in government work and the devel-
opment of the country. 

Ras Al Khaimah Municipality 
Department held a training session 
entitled ‘Future Foresight Tech-
niques’ which was attended by a 
number of employees from various 
sections of the department. 

Lecturer Omar Al Tarawneh ex-
plained UAE Future Foresight 
Strategy, which includes building 
future models for health, education, 
social, developmental and environ-
mental sectors as well as building 
national capacities in field future 
foresight. Along with establishing 

international partnerships, develop-
ing specialized laboratories, launch-
ing research reports on the future of 
various sectors in the country ad-
dressing the most important topics 
and objective of the strategy and the 

stages on which it depends.
Prospective approaches devel-

oped by governments and compa-
nies were discussed in order to take 
advantage of them in the knowl-
edge of the future.

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department- 
Training Section held a 
three-day training session 
entitled ‘Effective commu-
nication skills using NLP 
techniques’ Prepared and 
presented by Dr. Ibrahim 
Ali Al Mansouri from In-
novation Center for Human 
Development Center. 

Dr. Al Mansouri dis-
cussed essential elements 
of effective communication 
concepts, its types, con-
straints and theories, the 
knowledge and application 
effective communication 
elements with others, the 
nature of NLP and its preconceived 
assumptions and applications in 
achieving effective communication, 
analysis of personality patterns and 
methods of effective communica-

tion with them. The presenter also 
addressed the use of higher mental 
programs in the achievement of ef-
fective communication, knowledge 
of familiarity system (representa-
tive system). Finally, the course 

included applying training skills of 
effective communications with oth-
ers. 

At the end of the course, Dr. Ibra-
him Al Mansouri distributed certifi-
cates to participants in the course.

RAK Municipality holds ‘Effective communication skills using 
NLP techniques’ Training
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