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مالحظة

٭ املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن ر�أي
ك��ات��ب��ه��ا ول��ي�����س ب��ال�����ض��رورة ع���ن ر�أي
البلدية.
٭ ت���رت���ي���ب امل���������واد يف امل���ج���ل���ة ي��خ�����ض��ع
العتبارات فنية.
٭ ال ت��ق��ب��ل امل�����واد امل��ن�����ش��ورة �أو امل��ق��دم��ة
لدوريات �أخرى.
٭ املواد املر�سلة للمجلة ال ترد لأ�صحابها
ن�شرت �أم مل تن�شر.
طبعت يف مطبعة ر�أ�س اخليمة
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االفتتاحية

العام اجلديد
يف العام اجلديد تغدو م�ساحة التفكري والت�أمل وا�سعة وكبرية  ،فقد م�ضى عام
ب�أفراحه و�أحزانة وب�إجنازاته وعطاءاته  ،لكنّ العام اجلديد  ..ماذا تخبئ �أيامه ؟ وما
الذي ميكن فعله يف العام اجلديد ؟ تطوى �صفحات هذا �صحيح  ،ولكن الأهم �أن تفتح
�صفحات لتجديد عهد العطاء  ،ول�شحذ الهمم من �أجل عمل متميز  ،ومن �أجل �إجناز
�أكرث جودة  ،ومن �أجل خطوات وا�سعة على ال�صعيد الوظيفي والإن�ساين واالقت�صادي
واالجتماعي واحل�ضاري ب�شكل عام .
جميل �أن ينفذ الإن�سان مراجعة ذاتية  ،وجميل �أن ي�ستفيد من خالل هذه املراجعة
الذاتية ليفتق نوافذ الأمل وي�صوغ �أ�شرعة النور  ،ويبحر يف �صباحات التفا�ؤل .
ونحن �أبناء دولة الإمارات العربية املتحدة ن�ؤمن بذلك ودليلنا على ذلك املنجزات
احل�ضارية يف ظل قيادتنا الر�شيدة التي حتفز على التميز وت�شجع على االبتكار وت�ؤكد
يف كل منا�سبة �ضرورة التواجد يف ال�صدارة  ،فما من عام م�ضى �إال وكان مليئ ًا باجلديد
مفعم ًا باملنجز  ،والتطور والتقدم واالزدهار � ...إلخ
فتحية تقدير واحرتام لقيادتنا الر�شيدة وحتية وتقدير واحرتام لأبناء �شعب الإمارات
 ،الذين �ضربوا مثا ًال يحتذى يف الوفاء الوالء ويف الإجناز والعطاء والفداء .
منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة:
الإمارات وطن الت�سامح والتعاي�ش واالنفتاح على الآخر

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة �أن الإمارات ب�إرث
م�ؤ�س�سها زايد وبحكمة قائدها خليفة هي وطن الت�سامح والتعاي�ش واالنفتاح على الآخر.
وقال �سموه  :ال �شك �أن �إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 2019
عاما للت�سامح هو ترجمة لر�سالة الإمارات ال�سامية القائمة على مد ج�سور املحبة وال�سالم مع خمتلف �شعوب العامل
ً
لن�ؤكد �أن دولة الإمارات هي عا�صمة للت�سامح يف العامل �أجمع.
و�أكد �أن الت�سامح قيمة �أ�سا�سية يف تكوين دولة الإمارات وخ�صلة متجذرة يف نفو�س �أبنائها نابعة من التزامهم
بتعاليم الدين احلنيف وبقيمهم العربية الأ�صيلة  ..ويعزز ذلك وجود منظومة قانونية ت�ضمن العدل وامل�ساواة وتنبذ
العنف والتطرف والكراهية ما خلق بيئة جاذبة لأكرث من  200جن�سية تعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة.
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حاكم ر�أ�س اخليمة و ويل عهده ي�شهدان ختام مهرجان الهجن العربية الأ�صيلة

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة و �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن
�صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة ختام «
مهرجان ر�أ�س اخليمة « ال / 26 /ل�سباقات
الهجن العربية الأ�صيلة الذي �أقيم يف ميدان «
ال�سوان » يف ر�أ�س اخليمة من � / 16 /إىل 19 /
 /من ال�شهر احلايل.
���ش��ارك يف امل �ن��اف �� �س��ات م�ل�اك الهجن
العربية الأ�صيلة من دول��ة الإم ��ارات و دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وثمن �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
دع��م واهتمام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»
 ..بالريا�ضات الرتاثية التي تعربعن �أ�صالة
وع��راق��ة �أب�ن��اء ال��دول��ة واع�ت��زازه��م باملوروث
ال�شعبي ال��ذي يعترب �أح��د م�ك��ون��ات الهوية
الوطنية الإماراتية.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن ما و�صلت �إليه ريا�ضة
�سباقات الهجن العربية الأ�صيلة يف الدولة من
تنظيم ومناف�سة ومق�صد للأ�شقاء من دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية للم�شاركة
ي�ؤكد التزام �أبناء الإم ��ارات باحلفاظ على
تراثهم الأ�صيل ��س�يراً على نهج املغفور له
munrakae

ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان « طيب اهلل
ثراه » الذي �أو�صى بالتم�سك مب��وروث الآباء
والأجداد.
و�أ� �ش��اد �سموه مب�ه��رج��ان ر�أ� ��س اخليمة
اخلتامي ل�سباقات الهجن العربية الأ�صيلة
ال��ذي يقام �سنوي ًا يف الإم ��ارة واملكانة التي
يحظى بها ميدان « ال�سوان » بني امليادين
والتي جعلت منه منا�سبة �سنوية ينتظرها
مالك الهجن يف الدولة واملنطقة اخلليجية
للم�شاركة والظفر ب�ألقاب املهرجان حيث تعترب
امل�شاركة الوا�سعة واملتزايدة يف املهرجان عام ًا
بعد عام دلي ًال على اخلطى الثابتة للمهرجان
نحو التميز يف تنظيم �سباقات الهجن.
وتوجه �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
بال�شكر والتقدير �إىل القائمني على تنظيم
امل�ه��رج��ان..م���ش�ي��د ًا ب�ج�ه��ود اللجنة العليا
املنظمة للمهرجان برئا�سة ال�شيخ جمال بن
�صقر بن �سلطان القا�سمي والتي مل تدخر
جهدا يف �سبيل �إجن��اح املهرجان مم��ا مهد
لظهوره ب�صورة متميزة بعدما وفرت اللجنة
العليا خمتلف الت�سهيالت لأ�صحاب الهجن
للم�شاركة يف ال�سباقات والظفر باجلوائز
القيمة ال�ت��ي ر� �ص��دت للفائزين واملتابعني
للفعاليات  ..وهن�أ �سموه الفائزين من مالك

الهجن الذين حققوا املراكز الأوىل متمني ًا
التوفيق للجميع يف العام القادم.
وم��ن جانبه �أك��د �سم ّو ال�شيخ حممد بن
�سعود ب��ن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ���س
اخليمة � ،أن املهرجان ال�سنوي للهجن العربية
الذي اختتمت فعالياته اليوم يف ميدان ال�سوان
برا�س اخليمة يعبرّ عن م��دى التالحم بني
الأ�شقاء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
والتوا�صل وال��رواب��ط املتينة التي تربط بني
�أبناء اخلليج م�شيد ًا �سموه بالنجاح الباهر
الذي حققه املهرجان اخلتامي وذلك بف�ضل
اجلهود الكبرية التي بذلتها اللجنة املنظمة
وال �ل �ج��ان ال�ع��ام�ل��ة يف امل �ه��رج��ان ،م��ن �أج��ل
خروجه يف �أبهى و�أف�ضل �صورة مثلما اعتاد
املهرجان على الظهور يف كل عام.
وقال �سم ّوه �إن « النامو�س واح��د ،واملهم
امل�شاركة املتميزة التي �شهدها املهرجان،
والتي تعك�س املحبة والأخ��وة التي تعبرّ عنها
ريا�ضة الآب��اء والأج ��داد» م�شري ًا اىل الت�ألق
املتميز لهجن النايفات من اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة بح�صولها على  3ك�ؤو�س يف
حتديات الأقوياء يف اليوم اخلتامي للمهرجان
�إ��ض��اف��ة �إىل الهجن االخ ��رى ال�ت��ي ك��ان لها
التميز يف الأ�شواط الأخرى.
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ح�ضر ال�ي��وم اخلتامي م��ن امل�ه��رج��ان..
ال�شيخ خالد بن �سعود بن �صقر القا�سمي،
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة جزيرة املرجان و
ال�شيخ جمال بن �صقر بن �سلطان القا�سمي
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمهرجان وال�شيخ
�صقر بن حممد بن �صقر القا�سمي الرئي�س
االعلى لنادي ر�أ�س اخليمة الريا�ضي وال�شيخ
ارح�م��ة ب��ن �سعود ب��ن خالد القا�سمي مدير
الق�سم الإعالمي ملكتب �سمو ويل عهد ر�أ�س
اخليمة وعدد من �شيوخ القبائل وال�سيد حممد
�سامل مردد نائب رئي�س اللجنة العليا املنظمة
للمهرجان وامل�س�ؤولني واملعنيني ومالك الهجن
وامل�شاركني و�أبناء القبائل والأهايل.
وتوجه ال�شيخ جمال بن �صقر بن �سلطان
ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا املنظمة
للمهرجان بال�شكر والتقدير ل�صاحب ال�سمو
ح��اك��م ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة..ع�ل��ى دع�م��ه امل�ستمر
للمهرجان واملتابعة املبا�شرة ل�سمو ال�شيخ
حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ�س اخليمة والتي كانت وراء النجاح الكبري
للمهرجان هذا العام �أ�سوة بالأعوام ال�سابقة
مما كان له الأثر الإيجابي يف موا�صلة امل�سرية
الناجحة مليدان « ال�سوان » والتي امتدت على
مدار  / 26 /عام ًا.
من جانبه �أك��د حممد �سامل م��ردد نائب
6
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رئي�س اللجنة العليا املنظمة اجلهود الكبرية
التي قامت بها اللجان العاملة يف املهرجان
وال�ت��ي حظيت ب��الإ� �ش��ادة واال�ستح�سان من
امل�شاركني واملتابعني و�أ�سهمت يف هذا النجاح
الكبري للمهرجان..الفتا �إىل �أن املهرجان
حظي باهتمام �إعالمي وتغطية حية و مبا�شرة
ع�بر ق �ن��اة ي��ا���س الف�ضائية و�إذاع � ��ة ر�أ� ��س
اخليمة من خالل تواجد فريق عمل ميداين
متخ�ص�صني يف تغطية ��س�ب��اق��ات الهجن
العربية الأ�صيلة.
ويف ختام املهرجان ت��وج �صاحب ال�سمو
ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة و�سمو ويل عهد ر�أ���س
اخليمة الفائزين بالأ�شواط الرئي�سية ال�ستة
لليوم اخلتامي والتي خ�ص�صت لل�شيوخ مفتوح
« �إي��ذاع ولقايا وحقايق » وت��راوح��ت امل�سافة
فيها بني �أربعة و خم�سة و �ستة كيلومرتات...
وتوجت « �شهلوله » لهجن النايفات وم�ضمرها
فهيد حممد بي�شان العجمي بال�شوط الرئي�سي
الأول «ل�لاي��ذاع» على ك��أ���س �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» بزمن وق��دره ثمان دق��ائ��ق و/
 / 56ثانية  /بينما ظفرت « جنوم » ملالكها
�سمو الأمري تركي بن حممد بن فهد �آل �سعود
وم�ضمرها م��اج��د حممد الربي�صي امل��ري
بك�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد

�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل فئة اللقايا بزمن
وقدره �سبع دقائق و / 12 /ثانية  /وح�صلت
« �شهلولة » لهجن النايفات وم�ضمرها فهيد
حممد بي�شان العجمي بال�شوط الثاين لاليذاع
على ك�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة وبزمن وقدره ثماين
دقائق و / 58 /ثانية  /كما ح�صلت « مذيار
» لهجن الرئا�سة وم�ضمرها �سهيل �أحمد بن
دري الفالحي على ك�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة عن فئة « احلقايق » بزمن
وق��دره خم�س دقائق و / 47 /ثانية  /ونال
«�شاهني» لل�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد �آل
مكتوم وم�ضمره را�شد حممد �سعيد مرو�شد
على ك�أ�س �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي بزمن وقدره
�سبعة دقائق و / 15 /ثانية  /وح�صلت �شهلوله
من هجن النايفات وم�ضمرها �سعيد حمد
املري على ك�أ�س �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ���س اخليمة
بزمن وقدره خم�س دقائق و / 46 /ثانية.
munrakae
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ا�ستقباالت �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي

حاكم ر�أ�س اخليمة
ي�ستقبل �سفري
�أملانيا

ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن ��ص�ق��ر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة
يف ق �� �ص��ر � �س �م��وه يف
مدينة �صقر بن حممد
��س�ع��ادة �إرن���س��ت بيرت
في�شر �سفري جمهورية
�أملانيا االحتادية الذي
ق� ��دم ل �ل �� �س�لام على
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه
م � �ه� ��ام ع��م��ل��ه ل ��دى
الدولة.
ورح � ��ب ��ص��اح��ب
ال�سمو ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة بال�سفري ..
متمني ًا ل��ه طيب الإق��ام��ة وتعزيز �أوا��ص��ر
التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني
على خمتلف ال�صعد.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات القائمة
munrakae

�سعود بن �صقر

بني البلدين يف العديد من املجاالت و�سبل
توطيدها ملا فيه م�صلحة ال�شعبني.
ي�ستقبل �سفري اليابان
من جهته �أ�شاد �سفري �أملانيا بالنه�ضة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
احل�ضارية التي ت�شهدها دول��ة الإم��ارات
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
عامة و�إمارة ر�أ�س اخليمة خا�صة.
ر�أ�س اخليمة يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر
7

األخبار

العدد - 2019 /1 - 500 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

بن حممد �سعادة كاجني فوجيكي
�سفري ال�ي��اب��ان ل��دى ال��دول��ة ال��ذي
ق��دم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة
انتهاء فرتة عمله �سفري ًا لبالده لدى
الدولة.
ومت�ن��ى �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ����س اخل�ي�م��ة لل�سفري ال�ت��وف�ي��ق و
النجاح يف مهام عمله امل�ستقبلية ..
مثنياً على جهوده يف تعزيز العالقات
القائمة بني الإمارات واليابان.
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل
�سفري الت�شيك

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
��س�ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة
يف ق�صر �سموه يف مدينة �صقر بن
حممد �سعادة �إلك�ساندر �سبوري�ش
�سفري جمهورية الت�شيك لدى الدولة
ال� ��ذي ق ��دم ل�ل���س�لام ع �ل��ى �سموه
مبنا�سبة انتهاء م�ه��ام عمله لدى
الدولة.
ومت�ن��ى �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة ل�ل���س�ف�ير ال�ت��وف�ي��ق
والنجاح يف املهام امل�ستقبلية مثني ًا
مب��ا ق��ام ب��ه م��ن جهود خ�لال فرتة
عمله يف الدولة من تعزيز �أوا�صر
ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء � �س �ع��ادة �صالح
�أحمد ال�شال م�ست�شار �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ���س اخليمة و�سعادة حممد �أحمد الكيت
امل�ست�شار يف ال��دي��وان الأم�ي�ري و�سعادة
را�شد �سويدان اخلاطري مدير عام دائرة
الت�شريفات وال�ضيافة.

ر�أ� ��س اخليمة يف ق�صر �سموه يف مدينة
�صقر بن حممد �سعادة �إليزابيث كاردو�سو
ج��ورداو �سفرية دوقية لوك�سمبورج الكربى
التي قدمت لل�سالم على �سموه مبنا�سبة
ت�سلمها مهام عملها لدى الدولة.
ورح ��ب ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخل�ي�م��ة بال�سفرية  ..متمني ًا ل�ه��ا طيب
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفرية الإقامة وتعزيز �أوا�صر التعاون امل�شرتك بني
البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
دوقية لوك�سمبورغ
ومت خالل اللقاء بحث العالقات القائمة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم بني البلدين يف العديد من املجاالت و�سبل
8

توطيدها ملا فيه م�صلحة ال�شعبني.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا �أ�� �ش ��ادت � �س �ف�يرة دوق �ي��ة
لوك�سمبورغ بالنه�ضة احل���ض��اري��ة التي
ت�شهدها دولة الإم��ارات عامة و�إمارة ر�أ�س
اخليمة خا�صة.
ح�ضر اللقاء � ..سعادة �صالح �أحمد
ال���ش��ال م�ست�شار ��ص��اح��ب ال�سمو حاكم
ر�أ���س اخليمة و�سعادة حممد �أحمد الكيت
امل�ست�شار يف ال��دي��وان الأم�ي�ري و�سعادة
را�شد �سويدان اخلاطري مدير عام دائرة
الت�شريفات وال�ضيافة.
munrakae
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حاكم ر�أ�س اخليمة
ي�ستقبل القن�صل
الربيطاين

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ � �س �ع��ود ب��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة
يف ق���ص��ر � �س �م��وه مبدينة
��ص�ق��ر ب��ن حم �م��د ال�سيد
�أن ��درو جاك�سون القن�صل
ال �ع��ام ال�بري�ط��اين يف دبي
ي ��راف� �ق ��ه ال �� �س �ي��د حم�م��د
الب�ستكي ملحق ال���ش��ؤون
احل�ك��وم�ي��ة الإم��ارات �ي��ة يف
ال�سفارة الربيطانية.
مت خ�لال اللقاء بحث
� �س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات
ال��ق��ائ��م��ة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
ال���ص��دي�ق�ين ع�ل��ى خمتلف
امل�ستويات.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء ال�شيخ
خ��ال��د ب��ن �سعود ب��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س جمل�س
�إدارة �شركة جزيرة املرجان
وال�شيخ �صقر بن حممد بن
�صقر القا�سمي الرئي�س
الأعلى لنادي ر�أ�س اخليمة
الريا�ضي و��س�ع��ادة حممد
�أحمد الكيت امل�ست�شار يف
عام كندا يف دبي التي قدمت لل�سالم على
ال��دي��وان الأم�يري و�سعادة را�شد �سويدان �سموه مبنا�سبة ت�سلمها م�ه��ام عملها يف
اخل��اط��ري مدير ع��ام دائ ��رة الت�شريفات الدوله.
وال�ضيافة.
ورح ��ب ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ� ��س
اخليمة بالقن�صل متمني ًا لها طيب الإقامة
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل القن�صل وتعزيز �أوا�صر التعاون امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
الكندي
ومت خالل اللقاء بحث العالقات القائمة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم بني البلدين يف العديد من املجاالت ،و�سبل
ر�أ�س اخليمة ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر توطيدها ملا فيه م�صلحة ال�شعبني.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء  ..ال���ش�ي��خ ��ص�ق��ر بن
بن حممد ال�سيدة مار�سي جرو�سمن قن�صل
munrakae

حممد بن �صقر القا�سمي الرئي�س الأعلى
ل�ن��ادي ر�أ� ��س اخليمة الريا�ضي و�سعادة
را�شد �سويدان اخلاطري مدير عام دائرة
الت�شريفات وال�ضيافة.
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل فريق
التجديف التابع جلمعية املطاف
للرتاث

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
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ر�أ�س اخليمة يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر
بن حممد فريق التجديف التابع جلمعية
املطاف للرتاث والفنون البحرية بح�ضور
�سعادة �أحمد بن حمدان �آل مالك.
وقدم احل�ضور التهنئة ل�صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ���س اخليمة مبنا�سبة فوز القارب
“جلفار  “ 7العائد ل�سموه بقيادة النوخذة
ب��در نا�صر �أحمد وال�سكوين خالد حممد
ال�شحي باملركز الأول يف �سباقات التجديف
التي �أقيمت يف العا�صمة �أبوظبي �ضمن
اح�ت�ف��االت ال��دول��ة باليوم الوطني ال �ـ 47
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ك�أف�ضل زمن وقدره  14دقيقة على م�ستوى
الدولة.
وهن�أ �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
فريق التجديف بالإجناز الريا�ضي الرتاثي
الذي يدل على �أن حتقيق االنت�صارات ي�أتي
ببذل اجلهد واملثابرة واال�ستمرار يف العمل
اجل��اد والتدريب املتوا�صل ..معرب ًا �سموه
عن �سعادته بالإجناز ومتنى للفريق النجاح
والتوفيق وحتقيق املزيد من الإجنازات.
و�أثنى �سموه على اجلهود التي تبذلها
�إدارة اجلمعية للمحافظة على ال�تراث

وريا�ضة الآباء والأجداد وتو�صيلها �إىل جيل
اليوم من �شباب الوطن والتناف�س يف �أقوى
و�أجمل الريا�ضات البحرية الرتاثية حل�صد
املزيد من البطوالت واالنت�صارات.
ح�ضر اللقاء ال�شيخ �صقر بن حممد بن
�صقر القا�سمي الرئي�س الأعلى لنادي ر�أ�س
اخليمة الريا�ضي و�سعادة را�شد �سويدان
اخل��اط��ري مدير ع��ام دائ ��رة الت�شريفات
وال�ضيافة.

حاكم ر�أ�س اخليمة
يوجه ب�إعفاء  272من�ش�أة جتارية من الر�سوم بن�سبة  50باملئة
وج��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود الطرق.
و�أ�شار �إىل �أن هذا القرار يتما�شى
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
و�أك��د �سعادة الدكتور عبدالرحمن م��ع اجل �ه��ود وامل �� �س��اع��ي ال �ت��ي تبذلها
حاكم ر�أ�س اخليمة ،ب�إعفاء  272من�ش�أة ال �� �ش��اي��ب ال�ن�ق�ب��ي م��دي��ر ع ��ام دائ ��رة الدائرة لدعم قطاع الأعمال يف الإمارة،
جتارية من ر�سوم التجديد و�أية خمالفات التنمية االقت�صادية بر�أ�س اخليمة �أن م ��ؤك��د ًا �أن��ه ي�ساهم يف تعديل �أو��ض��اع
ترتتب عليها من كافة الدوائر املحلية ه��ذه التوجيهات الكرمية م��ن �صاحب
املن�ش�آت العاملة يف املنطقة ،وتخفيف
يف ر�أ�س اخليمة بن�سبة  50باملئة وذلك ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ت�أتي يف �إطار
دعماً لهذه املن�ش�آت نتيجة لأعمال تطوير حر�ص �سموه على دعم ا�ستمرارية قطاع الأعباء املادية املرتتبة عليها ..داعي ًا
البنية التحتية يف منطقة املعريي�ض الأعمال وتذليل كافة ال�صعوبات التي �أ�صحاب املن�ش�آت لال�ستفادة من الإعفاء
والتي تقوم بها دائرة اخلدمات العامة تعرت�ض عملها خا�صة نتيجة لظروف يف ت�سوية �أو�ضاعهم خالل هذه الفرتة
الزمنية املحددة ملنح الإعفاء.
ويف �إط��ار ا�سرتاتيجيتها لرفع كفاءة خارجية ذات طبيعة م�ؤقتة.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ���س اخليمة
رئي�س املجل�س التنفيذي االجتماع االعتيادي
للمجل�س.
و�صادق املجل�س يف بداية جل�سته على
حم�ضر اجتماعه ال�سابق ث��م ا�ستعر�ض
املو�ضوعات امل��درج��ة على ج��دول �أعماله
وامل�ت�ع�ل�ق��ة بتطوير اخل��دم��ات احلكومية
وا�ستكمال الت�شريعات وا�ست�شراف امل�ستقبل
وبلورة الر�ؤية اال�سرتاتيجية.
و�أكد الدكتور حممد عبداللطيف خليفة
الأمني العام للمجل�س التنفيذي �أن املجل�س
اطلع على تقرير اللجنة االقت�صادية حول
ر�صد م�ؤ�شرات وعوامل تعزيز الثقة يف بيئة
الأعمال والتطورات االقت�صادية يف الإمارة
وكذلك درا�سة توجهات احلكومة االحتادية
نحو رفع ن�سبة ملكية الأجانب يف الأن�شطة
االق�ت���ص��ادي��ة حيث وج��ه املجل�س اللجنة
بالعمل على �إيجاد الو�سائل الكفيلة بتعزيز
ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي وت �ق��دمي امل�ق�ترح��ات
الالزمة ملعاجلة التحديات التي تواجه بيئة
munrakae

الأع �م��ال وك��ذل��ك رف��ع تو�صيات ح��ول �آلية
و�إج��راءات التملك الأجنبي يف القطاعات
االقت�صادية مب��ا يحقق ال �ت��وازن املطلوب
بني فتح ن�سبة التملك والإ�ضافة النوعية
للم�ستثمرين الأجانب لالقت�صاد املحلي.
وا�ستعر�ض املجل�س كذلك تقرير جلنة
التحول الإلكرتوين والذكي حول �سري العمل
يف تنفيذ خطط م�شاريع ال��دخ��ول الذكي
والتوقيع الرقمي والربط الإل�ك�تروين بني
اجلهات احلكومية و�أكد على �ضرورة ت�سريع
�إجناز هذه امل�شاريع لتطوير العمل احلكومي
وت�سهيل عملية تقدمي اخلدمات للمتعاملني.
ويف �إطار ا�ستكمال املنظومة الت�شريعية
وافق املجل�س على م�شروع الئحة �شروط
وموا�صفات املباين اخل�ضراء يف الإمارة
“بارجيل” بغر�ض دع��م ر�ؤي ��ة ال��دول��ة
يف �إن�شاء مباين وجممعات وم��دن �أك�ثر
ا�ستدامة لتلبية االحتياجات االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية والبيئية للأجيال
احلالية وامل�ستقبلية ..وتهدف الالئحة
على وج��ه اخل�صو�ص �إىل توجيه قطاع

ال�ب�ن��اء والت�شييد للحفاظ على م��وارد
الطاقة واملوارد املائية وتو�سيع ا�ستخدام
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وت �ع��زي��ز ا��س�ت�خ��دام
م��واد البناء امل�ستدامة وتقليل املخلفات
والنفايات ،وتعزيز ال��راح��ة والرفاهية
لل�سكان.
وناق�ش املجل�س �إط��ار الر�ؤية التنموية
ل�ل�إم��ارة  2030وتوجهاتها اال�سرتاتيجية
حيث ا�ستعر�ض مكونات الإط��ار وجماالت
ال�ترك �ي��ز ال��رئ�ي���س�ي��ة ومم �ك �ن��ات التنفيذ
وخ ��ارط ��ة ت��وزي��ع الأدوار وامل �� �س ��ؤول �ي��ات
و�آليات املواءمة وا�سرتاتيجيات االت�صال
والتوا�صل  ،ويت�ضمن الإطار ثالثة جماالت
تركيز رئي�سية ترتبط بالبعد االقت�صادي
واالجتماعي واال�ستدامة البيئية ..ووجه
املجل�س با�ستكمال متطلبات الإخ���راج
النهائي للر�ؤية يف �ضوء اخلطة املو�ضوعة.
كما اطلع املجل�س على التقرير املقدم
من برنامج ال�شيخ �صقر للتميز احلكومي
حول �إجنازات مراكز �سعادة املتعاملني يف
تطبيق معايري التميز اخلدمي حيث �أ�شاد
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األخبار
بح�صول  8مراكز �سعادة املتعاملني على
ت�صنيف  4جنوم يف ال��دورة الأوىل �ضمن
نظام ت�صنيف النجوم العاملي حتت �إ�شراف
مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء..
و وجه املجل�س ب�ضرورة تو�سيع م�شاركة
جميع مراكز �سعادة املتعاملني يف ال��دورة
القادمة وتطوير العمل وتوفري املتطلبات
التقنية والب�شرية وتكثيف برامج تدريب
ال�ع��ام�ل�ين يف امل��راك��ز ل�لارت �ق��اء مب�ستوى
الت�صنيف �إىل �أعلى امل�ستويات.
و ا�ستعر�ض يف ه��ذا ال�سياق منظومة
تطوير اخل��دم��ات احلكومية وم��ا تت�ضمنه
من منهجيات و�آليات عمل تتمثل يف �أربعة
حماور رئي�سية ت�شمل :حمور جائزة التميز
احلكومي وما يرتبط بها من فئات ومعايري
ذات ال���ص�ل��ة ب �ج��ودة اخل��دم��ات وحم��ور
امل�شاريع والربامج وي�شمل :برنامج املت�سوق
ال�سري ودرا�سات البنك ال��دويل يف جمال
�سهولة ممار�سة الأع �م��ال بالرتكيز على
كفاءة العمليات اخلدمية من حيث التكلفة
وال�سرعة وب�ساطة الإج��راءات وحمور بناء
ال�ق��درات وامل �ه��ارات لرفع كفاءة وفاعلية
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عملية تقدمي اخلدمات ،وا�ستيفاء متطلبات
الت�صنيف وحمور الدعم امل�ستمر واملتابعة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة مل���س�ت�ه��دف��ات وم ��ؤ� �ش��رات
خمرجات العمليات اخلدمية.
و وجه املجل�س مبواكبة �أف�ضل النماذج
يف تقدمي اخلدمات وتبني �أف�ضل املمار�سات
يف �إ�سعاد املتعاملني متا�شي ًا مع التوجهات
اال�سرتاتيجية للحكومة ..و�أكد �أهمية تطوير
ال �ق��درات امل�ؤ�س�سية ال��داخ�ل�ي��ة وتوظيف
التقنيات احلديثة بكفاءة وفاعلية وتعزيز
ثقافة التميز اخلدمي واالبتكار وتوطيد
ال�شراكات اخلارجية لتحقيق امل�ستهدفات
املن�شودة ..كما �أك��د على ��ض��رورة تطبيق
�أنظمة الت�صنيف العاملية والرتكيز على
م�ع��اي�ير �سهولة مم��ار��س��ة الأع��م��ال التي
ي�صدرها البنك ال��دويل لتح�سني عنا�صر
العملية اخلدمية وحتقيق �أعلى املراتب.
وا�ستعر�ض املجل�س التقرير املقدم
م��ن الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجل�س التنفيذي
ح��ول م���ش��ارك��ة ح�ك��وم��ة ر�أ����س اخل�ي�م��ة يف
االج �ت �م��اع��ات ال���س�ن��وي��ة ال�ث��ان�ي��ة حلكومة
الإم� ��ارات حيث �أ��ش��اد بالرعاية الكرمية

ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ل�ه��ذا امل �� �ش��روع ال��وط�ن��ي ال��رائ��د
ال��ذي يعزز التكامل واالن�سجام بني جميع
امل�ستويات وامل�ك��ون��ات احلكومية لتحقيق
الر�ؤية امل�ستقبلية للدولة..
و وجه يف هذا ال�ش�أن اجلهات احلكومية
بتعزيز عملية املوائمة اال�سرتاتيجية يف
جميع امل �ج��االت وامل���س��اه�م��ة ال�ف��اع�ل��ة يف
تنفيذ امل�ب��ادرات وامل�شاريع التي متخ�ضت
عنها االجتماعات واال�ستفادة من �أف�ضل
املمار�سات التي مت طرحها �أث�ن��اء اللقاء
وا�ستثمار �إط��ار التكامل يف تعزيز فر�ص
جن ��اح ال ��ر�ؤي ��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة لل��إم��ارة
وامل�شاركة بفاعلية يف ف��رق العمل املكلفة
بالتح�ضري �أو املتابعة �أو التقييم واال�ستمرار
يف تقدمي الأفكار واملبادرات املبتكرة لدعم
جهود التكامل.

ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل البطل الإماراتي في�صل الغي�ص الزعابي
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ
حم �م��د ب��ن � �س �ع��ود بن
��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي ويل
ع��ه��د ر�أ� � � ��س اخل �ي �م��ة
يف ال ��دي ��وان الأم �ي�ري
البطل الإماراتي في�صل
الغي�ص الزعابي العب
املنتخب الوطني لبناء
الأج�سام والقوة البدنية
يرافقه م�ساعد مدربه
الكابنت �سعيد املا�س.
وهن�أ �سمو ويل عهد
ر�أ� ��س اخليمة الالعب
ع �ل��ى �إجن � ��ازه ال ��دويل
الكبري الذي حتقق من
خ�لال ف��وزه بامليدالية
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وموا�صلة النجاح والإبداع يف كل البطوالت
من �أجل حتقيق املزيد من الإجنازات ورفع
ا�سم الدولة يف املحافل الدولية.
وكان الالعب في�صل الغي�ص الزعابي
قد �أه��دى الإم ��ارات امليدالية الذهبية يف
بطولة ال�ع��امل للقوة البدنية يف “الربجن
بري�س” التي �أقيمت يف العا�صمة الفنلندية
“هل�سنكي” بوزن  83كجم رافع ًا وزن ًا قدره

 190كجم.
و�أه� � ��دى ال�ل�اع ��ب ف�ي���ص��ل ال��زع��اب��ي
امليدالية الذهبية �إىل �سمو ال�شيخ حممد
ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ�س اخليمة ..متوجه ًا بال�شكر �إىل �سموه
على اهتمام وت�شجيع ودعم �سموه للريا�ضة
والريا�ضيني عامة وريا�ضة كمال الأج�سام
والقوة البدنية خا�صة.

ح�ضر اللقاء ال�شيخ �سلطان بن جمال
ب��ن �صقر القا�سمي م��دي��ر �إدارة �شئون
املواطنني يف الديوان الأمريي بر�أ�س اخليمة
وال�شيخ ارحمة بن �سعود بن خالد القا�سمي
مدير الق�سم الإعالمي ملكتب �سمو ويل عهد
ر�أ���س اخليمة وال�شيخ حممد بن �سعود بن
خالد القا�سمي وعدد من امل�س�ؤولني.

ويل عهد ر�أ�س اخليمة:
الإمارات �سباقة يف ن�شر قيم ال�سالم والت�سامح والوحدة والتعاي�ش

�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ويل عهد ر�أ�س اخليمة �أن الت�سامح جزء �أ�صيل من ثقافة
ال�شعب الإماراتي ورثه عن �آبائه و�أج��داده ،غر�سته يف
نف�سه قيم ال��دي��ن الإ��س�لام��ي ال�سمح وتقاليد الآب��اء
والأجداد وا�ستلهاما من ر�ؤية القائد امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه والآب��اء امل�ؤ�س�سون
رحمهم اهلل التي متثل نربا�س ًا نهتدي به لل�سري قدم ًا
على درب الريادة الأم��ر الذي �ساهم يف تعزيز مكانة
الإمارات وباتت الأوىل عاملي ًا يف الت�سامح والتعاي�ش.
و ق��ال �سموه �إن دولتنا �أ�صبحت بف�ضل م��ن اهلل
ور�ؤية القيادة الر�شيدة للدولة واحة �آمنة وبيئة مثالية
للتعاي�ش الإن���س��اين وال�ت�ع��ددي��ة ومن��وذج � ًا يحتذى به
يف التعاي�ش والتعددية وقبول الآخ��ر ونبذ الكراهية
والع�صبية والتمييز والت�سامح بني جميع �أفراد املجتمع يف كنف
من امل�ساواة والوئام دون متييز على �أ�سا�س الدين �أو املذهب �أو
العرق �أو اللون الأمر الذي جعل دولة الإمارات حا�ضنة لل�شعوب
حيث يعي�ش على �أر�ضها �أكرث من  200جن�سية من خمتلف دول
العامل يف وئام وان�سجام واحرتام الآخر دون عن�صرية وهوما
يالم�سه كل من يدخل هذه الأر�ض الطيبة.
و�أث�ن��ى �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة على الإع�ل�ان ال��ذي
�أ�صدره �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
munrakae

عاما للت�سامح
الدولة “حفظه اهلل « ب�أن يكون عام » ً 2019
م�شري ًا �سموه �إىل �أن دولة الإمارات �س ّباقة يف ن�شر قيم ال�سالم
والت�سامح والوحدة والتعاي�ش واالنفتاح على الآخر يف العامل
حتى �أ�صبحت يف وقت قيا�سي رائدة يف العديد من املجاالت،
ومل تتوقف يوم ًا عن �إبهار العامل �سواء يف التفوق العمراين �أم
بغريه دون االنتهاء بالإن�سانية والت�سامح فهي ت�شكل مثا ًال ريادي ًا
يف تعزيز قيم التعاون والت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي واالحرتام
املتبادل بني كل الفئات مبعتقداتها و�أفكارها ومكافحة التطرف
وانعكا�ساته ال�سلبية.
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بلدية ر�أ�س اخليمة تعلن عن الفائز يف مبادرة الفيال النموذجية
�أطلقت بلدية ر�أ���س
اخل�ي�م��ة ب��اال� �ش�تراك مع
م�صدر (�شركة �أبوظبي
ل��ط��اق��ة امل �� �س �ت �ق �ب��ل) ،
“مبادرة فيال منوذجية”
يف حماولة لتعزيز كفاءة
ال �ط��اق��ة وب �ن��اء م�ساكن
�سكنية �أكرث ا�ستدامة يف
الإمارة.
وت��أت��ي ه��ذه امل�ب��ادرة
يف �إط��ار برنامج حتديث
امل �ب��اين يف ب�ل��دي��ة ر�أ� ��س
اخل �ي �م��ة  ،و ال� ��ذي يعد
�أح� ��د ال��رك��ائ��ز ال�ه��ام��ة
ال���س�ت�رات��ي��ج��ي��ة ر�أ� � ��س
اخليمة لكفاءة الطاقة و
الطاقة املتجددة 2040
 ،و ال�ت��ي ن���ش��أت برعاية
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي
ع���ض��و امل�ج�ل����س الأع �ل��ى
ح ��اك ��م ر�أ� � � ��س اخل �ي �م��ة
حفظه اهلل� ،إىل توفري
ال�ط��اق��ة بن�سبة  30%و
توفري املياه بن�سبة  ،20%و توليد  20%من
الطاقة مب�صادر الطاقة املتجددة بحلول عام
.2040
و كجزء م��ن م �ب��ادرة الفيال النموذجية،
قامت بلدية ر�أ�س اخليمة بجمع طلبات التقدمي
من العائالت الإماراتية حيث دخلت الطلبات
امل�ؤهلة يف �سحب عام الختيار عائلة حمظوظة
للح�صول على حتديث كامل للفيال اخلا�صة بهم
جمان ًا.
مت ع�ق��د ال�سحب يف مبنى دائ���رة بلدية
ر�أ���س اخليمة الرئي�سي ي��وم اخلمي�س املوافق
 13/12/2018بح�ضور مدير عام الدائرة و
م�س�ؤولني حكوميني و ممثلني من م�صدر و عدد
من املتقدمني .حيث �أ�شرف على ال�سحب عدد
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من امل�ست�شاريني القانونيني و الذين �شهدوا على
عدالة و �شفافية عملية ال�سحب.
هذا و قد فاز بال�سحب على عملية حتديث
الفيال اخلا�صة به يو�سف علي يو�سف الزعابي و
الذي �شهد عملية اختيار ا�سمه يف ال�سحب العام
م��ن ب�ين جميع الطلبات امل��ؤه�ل��ة .حيث �سيتم
حتديث الفيال الفائزة و من ثم حتليل نتائج
التحديث و عر�ضها على اجلمهور العام لت�شجيع
مالكي الفلل من حتديث منازلهم ب�شكل مماثل.
يف هذه املنا�سبة �صرح �سعادة منذر حممد
بن �شكر ،مدير عام دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة:
“ي�سعدنا اليوم فوز �أحد املر�شحني بالتحديث،
رغم ب�ساطة اخلطوة �إال �أنها ُتعد حجر الأ�سا�س
لن�شر مبادئ ا�سرتاتيجيتنا لكفاءة الطاقة و
الطاقة املتجددة ،و التي �ست�سهدف �شريحة �أكرب

من العائالت يف الإمارة”.
م��ن ج��ان�ب��ه�� ،ص��رح ��س�ع��ادة يو�سف �أحمد
با�صليب امل��دي��ر التنفيذي لإدارة التطوير
العمراين امل�ستدام ل��دى م�صدر « :نياب ًة عن
م�صدر �أُهنئ الفائز مببادرة الفيال النموذجية
يف ب�ل��دي��ة ر�أ����س اخل�ي�م��ة ال�سيد ي��و��س��ف علي
الزعابي .نعمل يف م�صدر على تطوير عقارات
م�ستدامة ذات جدوى جتارية من خالل تقدمي
خ�صي�ص ًا لهياكل املباين
حلو ًال مبتكر ًة م�صمم ًة
ّ
اجلديدة والقائمة  ،حيث يتم حتقيق وفورات يف
الطاقة من خالل جمموعة من التدابري الن�شطة
وال�سلبيةُ .تعد مبادرة الفيال النموذجية فر�صة
لـ «م�صدر» لتبادل معرفتها يف الت�صميم البيئي
وتطبيقها على الهياكل ال�سكنية الدائمة .حيث
�سيكون دورن��ا يف م�صدر عبارة عن توفري حل
عملي و جت��اري قابل للتطبيق م��ن قبل عامة
النا�س  ،ول��زي��ادة ال��وع��ي ح��ول ف��وائ��د املعي�شة
امل�ستدامة« .
و يف �أعقاب فوزه يف ال�سحب� ،صرح يو�سف
الزعابي – الفائز يف مبادرة الفيال النموذجية
«��ُ�س��ررت بتلقي خ�بر ف��وزي يف م�ب��ادرة الفيال
النموذجيه و التي �أطلقتها بلدية ر�أ�س اخليمة
بالتعاون م��ع م�صدر� .إن توجه الإم���ارة نحو
اال�ستدامة يف ظل القيادة الر�شيدة ل�صاحب
munrakae

األخبار

العدد - 2019 /1 - 500 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي  ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة،
�سيكون ل��ه ب��ال��غ الأث���ر على
اقت�صاد الفرد و املجتمع».
اجلدير بالذكر � ،أنه و يف
وقت �سابق من العام �أعلنت
ك��ل م��ن بلدية ر�أ� ��س اخليمة
و�شركة م�صدر  ،عن خطط
ل�ل�ت�ع��اون يف جم ��االت ك�ف��اءة
الطاقة والطاقة املتجددة.
حيث ُتعترب م �ب��ادرة الفيال
ال�ن�م��وذج�ي��ة �أوىل النتائج
امللمو�سة لهذا التعاون.

ور�شة عمل تطبيق الئحة �شروط املباين اخل�ضراء لإمارة ر�أ�س اخليمة بارجيل
ن �ظ �م��ت ب �ل��دي��ة
ر�أ� � � � � � ��س اخل� �ي� �م ��ة
ب��رن��اجم � ًا ت��دري�ب�ي� ًا
ل � �ك� ��اف� ��ة امل� �ك ��ات ��ب
اال�ست�شارية للتعريف
ب� � ��ا� � � �ش� �ت��راط� � ��ات
«ب� � � � ��ارج � � � � �ي� � � � ��ل»
وال� �ت� �ح� ��� �س� �ي� �ن ��ات
احل� ��ا� � �ص � �ل� ��ة ع �ل��ى
ن �ظ��ام ال�تراخ�ي����ص
االل� � �ك �ت��روين ف�ي�م��ا
ي � �خ � ��� ��ص حت��م��ي��ل
امل�ستندات واملخططات
اجل� ��دي� ��دة يف م��رح �ل �ت��ي
التطبيق االختياري والإلزامي
ل��ه��ذه ال�ل�ائ��ح��ة ا� �س �ت �ع��داد ًا
لإط�لاق العمل بالئحة �شروط
املباين اخل�ضراء لإم��ارة ر�أ�س
اخليمة «بارجيل» .
وم� ��ن م �ن �ط �ل��ق ال �� �ش��راك��ة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م��ع امل�ك��ات��ب
اال�ست�شارية و�ضمان التطبيق
الفعال ال�شرتاطات «بارجيل»
قامت البلدية ب�إعداد برنامج
munrakae
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امل�ستندات واملخططات اجل��دي��دة يف مرحلتي
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التطبيق االختياري وااللزامي لهذه الالئحة.
الالئحة والنتائج التي تو�صل �إليها فريق العمل
مت ع�ق��د ور� �ش �ت��ي ع�م��ل مل�ج�م��وع�ت�ين من بالإ�ضافة �إىل �شرح مف�صل لكافة اال�شرتاطات
امل�ك��ات��ب اال�ست�شارية ك�ج��زء م��ن الربنامج ال��واردة يف «بارجيل» و�سيتم عقد ور�ش عمل
ال �ت��دري �ب��ي ح�ي��ث مت ع��ر���ض م��راح��ل اع ��داد مماثلة لبقية املكاتب اال�ست�شارية    .

بلدية ر�أ�س اخليمة ت�ستقبل القوافل الوعظية
م� � � � � � � ��ن
م�� �ن�� �ط�� �ل� ��ق
احلر�ص على
تعزيز مفهوم
امل�����س���ؤول��ي��ة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
وال�� �ت�� �ع� ��اون
م��ع ال��دوائ��ر
احل� �ك ��وم� �ي ��ة
وامل��ؤ��س���س��ات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات
و�أف�� � � � � � � ��راد
املجتمع كافة
مب � ��ا ي� �خ ��دم
دائ���رة ب�ل��دي��ة ر�أ����س اخل�ي�م��ة حما�ضرة
�أ�س�س التكافل االجتماعي ،نظمت الهيئة
بعنوان « و�صية �أبونا زايد» وهي جمموعة
ال�ع��ام��ة لل�ش�ؤون الإ��س�لام�ي��ة والأوق ��اف
مبنا�سبة ع��ام زاي��د مبادرة توعية حتت حما�ضرات تنفذها الهيئة تهدف �إىل
�شعار ال�ق��واف��ل الوعظية ب��ال�ت�ع��اون مع ��ض�م��ان و� �ص��ول ال�ت��وع�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة �إىل
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�شرائح املجتمع كافة مع بث روح الرتابط
وال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ب�ي�ن الأف� ��راد
مبختلف امل���س�ت��وي��ات م��ن خ�ل�ال تنفيذ
املحا�ضرات الدينية.
قدم املحا�ضرة الأ�ستاذ
ع �ب��دال��رح �م��ن ال���ش��ام���س��ي
حما�ضرة (رباعية ال�سعـادة)
وح�ضرها ع��دد من موظفي
دائ ��رة بلدية ر�أ� ��س اخليمة
وت�ضمنت املحا�ضرة �أفكار َا
توعوية عن �أهمية التعاون
وبث روح الرتابط والتوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ب�ي�ن الأف � ��راد
مبختلف امل�ستويات وتعزيز
الهوية الوطنية  ،والتالحم
الأ�سري والرتابط بني الكادر
الوعظي واجلمهور.
munrakae

Ras
Al Khaimah Municipality Department,
األخبار
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

مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي
� ر-بلدية
تعلن
اخليمةاخليمة
أ�سبلدية ر�أ�س
جملة
2019 /1دائرة
- 500 :العدد
عن م�سابقة �شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف
جملة بلدية ر�أ�س اخليمة فعلى الراغبني باال�شرتاك
بهذه امل�سابقة �إر�سال �إجاباتهم �إىل الربيد الإلكرتوين
:التايل

magazine@mun.rak.ae

500 «
Monthly
م�سابقة
Contest
ال�شهر
»

Monthly
Contest

 من هو أول رئيس وزارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ؟Question

: السؤال

- Who is the first Prime Minister in the UAE ?
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)
Congratulations to
Ms. : Mahra Ebrahim Abdulla
the winner of the past month's contest (499).
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. اإلمارات العربية المتحـــدة،  رأس الخيمـــــــة4 : . ب.ص

)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكــــس رقم+ 971( 7246 6666 : هاتــــف رقم

: ضمن الشروط التالية
. ترسل اإلجابات قبل تاريخ العشرين من كل شهر.1
:  الرجاء إرسال اإلجابه على البريد اإللكتروني التالي.2
magazine@mun.rak.ae
وسوف يتم إعالن اسم الفائز عبر اإليميل المذكور والعدد
.القادم من المجلة
،  رقم الجوال، على المشارك إرسال بياناته ( االسم الثالثي.3

) صندوق البريد، البريد اإللكتروني

: مربوك للأخت مهرة �إبراهيم عبد اهلل
) 499 ( الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد

m u n..rInstagram|
a k a e munrakae
Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

واحة اإلسالم

أثرها
الزكا ُة و� ُ
يف �إ�صالح املجتمع

احلمدهلل الذي جعل الزكاة طهارة للنف�س ،وح�صان ًة للمال،
و�صالح ًا للمجتمع ،و�سعاد ًة للأفراد.
و�أ�شه ُد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،قال يف حمكم
كتابه(:و�أقيموا ال�صالة وءاتوا الزكوة واركعوا مع الراكعني)
«البقرة .»43
و�أ�شه ُد �أن �سيدنا حممد ًا عبدُاهلل ور�سولهُ� ،أر�سل ُه رب ُه رحم ًة
للعاملنيَ ،فهو �أرحم النا�س بالنا�س ،كان يت�صدق ويعطي عطاء
من اليخ�شى الفقر �أبد ًا.
اللهم �صل و�سلم وب��ارك على �سيدنا حممد ،وعلى �آل��ه
إح�سان �إىل يوم الدين.
و�صحبه �أجمعني ،ومن تبعهم ب� ٍ
�إن ديننا يدعو �إىل الرحمة بني �أفراد املجتمع ،لذلك �شرع
اهلل الزكاة ،وجعلها ركن ًا من �أركان الإ�سالم اخلم�سة ،وب�شر
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أهلها ب�أنهم يف ظل اهلل يوم القيامة،
فقال�( :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل �إال ظله – فذكر
منهم – ورجل ت�صدق ب�صدق ٍة ف�أخفاها حتى ال تعلم �شماله ما
�صنعت ميينه).
الزكاة يف الإ�سالم هي النماء والربكة والزيادة ،وهي يف
احلقيقة �إخ��راج حق الفقراء من مال الأغنياء ,و�صرفه �إىل
م�ستحقيه ،كما �شرع اهلل تعاىل يف قر�آنه ،وبني امل�صطفى �صلى
18
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الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
و الأوقاف

اهلل عليه و�سلم يف �سنته,فهي طهار ٌة للقلب واملال ،وا�ستعال ٌء
على حب ال��ذات ،وانت�صا ٌر على و�سو�سة ال�شيطان للإن�سان،
وثقة مبا عند اهلل تعاىل من العو�ض واجلزاء ،والزكاة �صيانة
للمجتمع من اخللل ال��ذي ين�ش�أُ فيه من ال�ع��وز ،وه��ي ت�أمني
اجتماعي رباين للأفراد جميع ًا ،و�ضمان للعاجزين ،بل ومعونة
للقادرين �إذا تعرثت �أقدامهم يف دروب احلياة ،كالغارمني،
واملفل�سني ،والتجار ،وال�صناع ،حتى ال ينهاروا ،وحتى يوا�صلوا
م�سرية العطاء ،ودورهم الإيجابي يف بناء املجتمع امل�سلم.
لقد بني اهلل تعاىل م�صارف الزكاة يف قر�آنه ،فقال اهلل
تعاىل (�إمن��ا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني والعاملني عليها
وامل�ؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني ويف �سبيل اهلل وابن
ال�سبيل فري�ضة من اهلل واهلل عليم حكيم) «التوبة.»60:
ف�إذا �أعطى امل�سلم زكاة ماله �إىل �أحد هذ ِه الأ�صناف فال
يظنن �أن هذا العطاء نق�ص من ماله ،و�إن كان هناك نق�ص
يف الظاهر فحقيقة الأمر عند اهلل هو زيادة املال وم�ضاعفته،
وحلول الربكة فيه ،فينتفع به املزكي خري االنتفاع ،وي�ستمتع
به ح�سبما �شرع اهلل لعباده من الطيبات ،ق��ال اهلل تعاىل:
(وماءاتيتُم من زكاة تريدون وجه اهلل ف�أولئك هم امل�ضعفون)
«الروم.»39:
munrakae
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ويف هذا املعنى يقول امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم (ما
نق�صت �صدقة من مال).
�إن �أداء الزكاة ف� ً
ضال عن كونه فري�ضة ديني ًة ،يعد و�سيلةً
ح�ضاري ًة تعرب ع��ن �إيجابية ال��دي��ن الإ��س�لام��ي وفاعليته،
وت�صديه حلل م�شكالت املجتمع وحمايته ،ويقدم احللول
الناجعة وال��دواء ال�شايف ،في�ؤمن اخلائفني ،ومي�سح دموع
احلزن عن امل�ساكني ،وي�صون البالد ،ويحفظ الأعرا�ض،
م�سلك ح�ضاري العون وامل�ساعدة للمحتاجني لها
ويقدم يف
ٍ
دون من �أو�أذى ،بل ابتغاء وجه اهلل �سبحانه ،قال تعاىل(:وما
�أم��روا �إال ليعبدوا اهلل خمل�صني له الدين حنفاء ويقيموا
ال�صلوة وي�ؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة) «البينة.»5 :
لقد حذر اهلل تعاىل من منع الزكاة وعدم �إخراجها �أو
التهاون يف �أدائ�ه��ا ،فلقد توعد اهلل تعاىل ما نعها بعذاب
�شديد ،فقال �سبحانه (والذين يكنزون الذهب والف�ضة وال
ينفقونها يف �سبيل اهلل فب�شرهم بعذاب �أليم} {34يوم
يحمى عليها يف ن��ار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم هذا ما كنزمت لأنف�سكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)
«التوبة.»34-35 :
وب�ين �سبحانه �أن منع ال��زك��اة يعد �إل�ق��ا ًء بالنف�س �إىل
التهلكة ،فقال اهلل تعاىل (و�أنفقوا يف �سبيل اهلل وال تلقوا
ب�أيديكم �إىل التهلكة و�أح�سنوا �إن اهلل يحب املح�سنني)
«البقرة.»195 :
كما �أن منع ال��زك��اة وع��دم �إخراجها يحرم الأم��ة من
بركات الغيث ونزوله ،ويف ذلك قال حبيبنا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم ....( :ومل مينعوا زكاة �أموالهم �إال منعوا القطر من
ال�سماء).
�إن الزكاة فري�ضة وت�شريع اجتماعي من لدن حكيم خبري،
ق�صد به �سعادة املجتمع ،و�صيانته وتي�سري معي�شته ،وفوق ذلك
ر�ضا اهلل عن املجتمع املزكي ،ولكن تتحقق ال�سعادة للمجتمع
فال بد من �إغناء الفقري وحماربة الفقر ،ويعترب قيام هيئ ًة
ر�سمي ٍة تتوىل حت�صيل الزكاة وتوزيعها على م�ستحقيها �ضرورة
من �ضرورات الواقع ،قال تعاىل( :خذ من �أموالهم �صدق ًة
تطهرهم وتزكيهم بها و�صل عليهم �إن �صلواتك �سكن لهم واهلل
�سميع عليم) «التوبة.»103:
و�سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ت�ؤيد هذا ،فقد �أر�سل
جبا ًة �إىل خمتلف الأم�صار جلمع الزكاة ،منهم على �سبيل
املثال :معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه قال له النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم حني �أر�سلة �إىل اليمن�( :أعلمهم �أن اهلل افرت�ض عليهم
�صدق ًة يف �أموالهم ،ت�ؤخذ من �أغنيائهم وترد على فقرائهم).
وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه قال :ادفعوا �صدقات �أموالكم
�إىل من وال ُه اهلل �أمركم ،فمن بر فلنف�سه ،ومن �أثم فعليها.
�إن قيادتنا الر�شيدة قد �أن�ش�أت يف بلدنا �صندوق الزكاة،
munrakae
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وذلك بتوجيهات �سامي ٍة من املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه ،وجعل ذلك يف ميزان ح�سناته،
فقد كان لل�صندوق دور كبري يف حماربة الفقر ،فالفقر �آفة
اجتماعي ٌة تخلف �آثار ًا وخيم ًة على البنية االجتماعية ،تتج�سد
آفات اجتماعي ٍة كاالنحراف وال�سرقة واملخدرات ،مما ي�ؤدي
يف � ٍ
ً
�إىل عدم اال�ستقرار وفقدان الأمن ،وينعك�س �سلبا على التنمية
االجتماعية.
ومن هنا كانت الزكاة �إح��دى الركائز املهمة يف حماربة
�آفة الفقر والت�سول ،ودعم التنمية االجتماعية� ،ضمن منظوم ٍة
اقت�صادي ٍة متكامل ٍة ،ت�ب��د�أ باحلث على العمل ونبذ العجز
والك�سل ،وتنتهي ب�إعانة املدين دفع ًا لغلبة الدين.
ويريد من و�ضوح دور الزكاة يف حماربة الفقر والتنمية
االجتماعية� :أن الفهم ال�صحيح للزكاة لي�س هو جمرد جوع
بدريهمات ،و�إمنا وظيفتها ال�صحيحة
الفقري� ،أو �إقامة عرثته
ٍ
متكني الفقري من �إغناء نف�سه بنف�سه،بحيث يكون له م�صدر
دخل ثابت يغنيه عن طلب امل�ساعدة من غريه ،لذا ف�إن �صندوق
ال��زك��اة ميثل �صمام الأم ��ان يف ال�ت��وزي��ع وال��رق��اب��ة والعدالة
والفاعلية يف عملية توزيع و�صرف الزكاة على م�ستحقيها.
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مقتطفات من كتاب زايد
من التحدي �إىل االحتاد

�إعداد  :جواهر ال�سويدي

احللقة ال�سابعة :

تتناول هذه املقالة عرو�ضاً تاريخية حلياة و�إجن��ازات ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان حاكم �إمارة �أبوظبي و�أول رئي�س لدولة الإمارات العربية املتحدة � ،إن ال�شيخ زايد
هو القائد وال�شخ�صية البارزة يف العامل العربي و�إح��دى ال�شخ�صيات العظيمة التي
مرت علينا يف زماننا  ،فهو مهند�س دولة الإمارات العربية املتحدة وباين ح�ضارتها.

فقد �أحبه �صغار وكبار �شعبه ف�صار لهم ( �أب � ًا ) ،وظل
يوجه �أبناء �شعبه باحلديث واحلكم للتغلب على جميع املحن
وامل�صاعب وامل�شكالت التي تواجههم يف جميع م�سائل حياتهم .
جنح يف �صنع دول��ة رفاهية حديثة  ،و�أك�سبته �إجنازاته
اال�ستثنائية و�صفاته املميزة مكان ًة خالد ًة يف التاريخ .
 - 7النفط و التوقعات امل�ستقبلية لالقت�صاد
عند ت�سلم ال�شيخ زاي ��د ال�سلطة ب ��د�أ اقت�صاد ال��دول��ة
باالزدهار .و قد �أ�شار المب �إىل �أن االقت�صاد يف نهاية العام
كان “ يف و�ضع �أكرث تعافي ًا على الرغم من عجز بع�ض التجار
20

املحليني عن اال�ستفادة من الفر�ص املفرو�ضة عليهم على
النحو املرجو ب�سنن نق�ص اخلربة وعدم وجود الدافع القوي
“ و ا�ستمر �إنتاج النفط يف النمو  .وب�سبب �ض�آلة الن�شاطات
ال�صناعية الأخرى ,و �ضعف اجلدوى املتوقعة منها – كان ُيتوقع
�أن تبقى عوائد النفط هي امل�صدر الرئي�س يف الإمارة ز وبعد
توقيع اتفاقية جديدة يف نوفمرب مع �شركة �أبوظبي للمناطق
البحرية ( �أدما ) على �أ�سا�س مبد�أ املنا�صفة – �أعطت �شركات
النفط م�ؤ�شر ًا �إىل داخل الإمارة املتزايدة من عوائد النفط يف
ال�سنوات الالحقة  :فقد �أعلنت �شركة نفط �أبوظبي و �شركة
�أدما �أنهما دفعتا للحاكم نحو  38مليون جنية �إ�سرتليني عام
munrakae

العدد - 2019 /1 - 500 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

اإلمارات

 , 1966و تتوقعان �أن تدفعا  41مليون
جنيه �إ�سرتليني على الأق��ل عام 1967
 ,ونحو  53مليون جنيه �إ�سرتليني عام
 . 1968وعالوة على ذلك تقرر ت�شغيل
حقل زاك��وم ال��ذي يفرت�ض �أن��ه يحتوي
على �أكرث من �ضعفي معدل �إنتاج �أدما
�آنئذ  ,وذلك يف �أكتوبر  1967قبل � 3أ�شهر
من املوعد املحدد  .وق��د �أ�شار الوكيل
ال�سيا�سي يف تقدير مبكر �إىل �أن �إنتاج
�شركتي النفط العاملتني يف �أبوظبي (
�شركة نفط �أبوظبي  ,و�أدما) �سيزيد من
 14مليون طن ل�شركة نفط �أبوظبي  ,و 6
ماليني طن لأدما عام  , 1967لي�صبح
 40مليون طن من كلتا ال�شركتني يف عام
 . 1970و �ستزيد العوائد املتوقعة منها
�إىل حكومة �أبوظبي يف املدة نف�سها من
munrakae
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 40مليون جنيه �إ�سرتليني �إىل  75مليون جنيه
�إ�سرتليني  .ويف  21يناير  1967منح ال�شيخ
زايد �شركة نفط فيليب�س امتياز ًا يف الأرا�ضي
التي تركتها �شركة نفط �أبوظبي (املناطق
ال�بري��ة)  .ويف ال�سنة نف�سها �أ��ش��ار الوكيل
ال�سيا�سي �إىل �أن من املتوقع �أن مينح احلاكم
طرف ًا ما امتياز ًا يف الأرا�ضي التي تركتها �أدما
( املناطق البحرية )  ,وذكر �أن التقديرات
ال�سابقة مل تكن نهائية � :إذ ك��ان هناك “
على الأقل فر�صة لأن تكت�شف �شركة فيليب�س
النفط بكميات جتارية على ال�ساحل  ,ويقدر
مدى احتمال حدوث ذلك بن�سبة , “ % 50
و�سيكون االحتمال نف�سه قائم ًا للطرف الذي
�سيح�صل على االمتياز اجلديد يف املناطق
البحرية .
وبعد اكت�شاف النفط بكميات جتارية يف
�أبوظبي اكت�سبت الإم ��ارة مكانة خا�صة يف
22
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الإ�سرتاتيجية الربيطانية  ,وجذب ازرهارها االقت�صادي انتباه
املراقبني الداخليني و ال��زوار من اخل��ارج  .وقد الحظ ندمي
الباجه جي م�ست�شار ال�شيخ زايد �أن �أمام احلاكم قدر ًا كبري ًا
من العمل  ,وتوقع –للزيادة الدائمة يف عوائد النفط – “ �أن
يكون معدل دخ��ل ال�ف��رد م��ن الأج ��ور �أرب�ع��ة �أ�ضعاف املعدل
يف الكويت “  .وعندما قام ال�سري غيلربت ليثوايت الذي كان
حينها مدير �شركة وعندما قام ال�سري غيلربت ليثوايت الذي
كان حينها مدير �شركة �إين�شكب  ,بزيارة �أبوظبي يف دي�سمرب
 1966ليناق�ش مع احلاكم و �شخ�صيات رفيعة �أخرى م�سائل
ذات طبيعة �سيا�سية –زار جزيرة دا�س و ر�أى معدات احلفر
يف حقل زاك��وم  ,و “ �أعجب كثري ًا بالتقدم “ ال��ذي مت منذ
زيارته الأخرية عام  . 1960وكان من �أوائل الأ�شخا�ص الذين
قابلهم ال�سري غيلربت �صديقه القدمي الوكيل ال�سيا�سي �آر�شي
المب  ,ومن �أه��م ما ناق�شه معه “ ال�سبل “ الكفيلة بتعزيز
امل�صالح التجارية الربيطانية  .و �أكد المب لليثوايت �أن هناك
دالئ��ل كافية على جناح التجارة بوجود التطورات الرئي�سية
القادمة يف �أبوظبي  ,و “ برنامج ال�شيخ للتنمية الذي بلغت
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اإلمارات

تكلفته  40مليون جنيه �إ�سرتليني “ ومت ترويجه كثري ًا  ,رغم
املناف�سة اجلديدة من جهات خمتلفة  .ويف ر�أي المب الذي
وافق عليه ليثوايت � ,أن �شركة غراي ماكينزي ميكن �أن حتتل
“ مبكانتها العالية يف اخلليج “ ال�صادرة يف خدمات املوانئ ,
و �أن تبني ر�صيف ًا بحري ًا لل�سفن يبقى مبدئي ًا �سنتني �أو ثالث
�سنوات  .و الأمر الذي كان ذا �أهمية خا�صة يف هذا ال�سياق هو
التو�صيه ب�أن “ ي�سمح للب�ضائع الربيطانية بالدخول جمان ًا  ,يف
حني تدفع ال�شركات الأخرى التي ت�ستخدم الر�صيف البحري
�أجر ًا منا�سب ًا  .وقد هن�أ ال�سري غيلربت احلاكم على “ برنامج
التنمية العظيم “ الذي با�شره  ,وا�ستغل فر�صة لقائه لي�ؤكد �أن
الربيطانيني �سيكونون “ توافني جد ًا �إىل م�ساعدة �سموه ب�أي
طريقة  ,والتعاون معه تعاون ًا كام ًال � :إذ �إن الربنامج يت�ضمن
واردات �ضخمة جد ًا  ,ويحتاج �إىل ترتيبات مالئمة للتعامل معها
 .ومع “ اال�ستجابة الكبرية “ من احلاكم “ �سارت املقابلة على
�أح�سن ما يرام “ كما ذكر ليثوايت  ,وختم الن�صيحة التالية :
“ ملا كنا قد تقدمنا �إىل هذا احلد  ,فعلينا �أن نتحرك ب�أ�سرع ما
ميكن �إذا كنا نريد �أال ي�سبقنا �أحد .
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جملة البلدية بني املا�ضي و احلـا�ضر
خلود �سعيد ال�سكار النعيمي

احللقة الثامنة و الثالثون

جملة بلدية ر�أ���س اخليمة ه��ي جملة �شهرية رائ��دة
ت�أ�س�ست يف �شهر مايو م��ن ع��ام  1977و ق��د كانت جملة
بلدية ر�أ���س اخليمة يف بدايتها تغطي �أخبار �إم��ارة ر�أ���س
اخليمة و �أخبار الدوائر املحلية فيها.
و ملا كانت املجالت قليلة �آنذاك فقد كانت جملة البلدية تقوم
بهذه املهمة و بقيت حتى الآن منرية يف ف�ضاء �إمارة ر�أ�س اخليمة ،
و قد تطورت املجلة �شك ًال و م�ضمون ًا على ال�صعيد الإخراجي و على
�صعيد املو�ضوعات و الأخبار ،حيث �أ�صبحت تعنى بالثقافة ووجهات
النظر املتعددة و تغطي غالب الأخبار مبو�ضوعية و �شفافية على مر
الأيام.
املجلة يف عددها اخلام�س و الأربعني ال�سنة اخلام�سة كانون
الثاين (يناير)  1981م عنون الغالف بعنوان (�صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صقر يفتتح املخيم الك�شفي اخلام�س باخلران) و �صدرت املجلة
ب�إ�شراف املجل�س البلدي الذي كان برئا�سة ال�شيخ عبد امللك بن كايد
القا�سمي و ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي النائب الأول لرئي�س
املجل�س و املهند�س �إبراهيم ال�شحي النائب الثاين وال�سيد مبارك علي
بن قحيطر مدير البلدية بالوكالة.
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كانت ال�صفحة
الأوىل(�أقر�أ يف هذا
العدد) و يف �صفحة
الأخ � �ب� ��ار امل�ح�ل�ي��ة
(� �ص��اح��ب ال���س�م��و
ال�شيخ �صقر يفتتح
امل �خ �ي��م ال�ك���ش�ف��ي
اخلام�س باخلران)
و (حم �ل ����س �إدارة
ج� � ��دي� � ��د ل� �غ ��رف ��ة
ال� �ت� �ج ��ارة)  ،فقد
اف �ت �ت��ح امل �غ �ف��ور له
ال �� �ش �ي��خ � �ص �ق��ر بن
حم �م��د ال�ق��ا��س�م��ي
ان �ت �خ��اب��ات جمل�س
الإدارة اجل��دي��د
للغرفة و يف عناوين
�أخ � � � ��رى (وزراء
ال �ع �م��ل و ال �� �ش ��ؤون
االجتماعية) ومقال
ع��ن (ج���س��ر ر�أ���س
اخل �ي �م��ة ال�ن�خ�ي��ل)
حيث حت��دث املقال
ع��ن �أه �م �ي��ة ج�سر
ر�أ�س اخليمة و دوره
يف تقريب امل�سافات
بني الربين و (مواد
غ ��ذائ� �ي ��ة ت��ال �ف��ة)
و(ت ��وزي ��ع م�ساكن
� �ش �ع �ب �ي��ة يف ر�أ�� ��س
اخل �ي �م��ة) ف �ق��د مت
ر� �ص��د م���واد تالفة
ومغ�شو�شة من قبل
ال�صحة.
و يف جانب �آخر خرب عن (توزيع م�ساكن �شعبيةيف ر�أ�س
اخليمة) و فيه مت توزيع 36م�سكن ًا �شعبي ًا من �أ�صل  40يف
منطقة الدقداقة ثم عنوان (بلدية ر�أ�س اخليمة – �إح�صاءات)
حيث ن�شرت البلدية �إح�صاءاتها من الرخ�ص ب�أنواعها تال
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ذلك عنوان ( :خطة زراعية جديدة للدولة لتقليل االعتماد على
البرتول) حيث تقوم وزارة الزراعة و الرثوة ال�سمكية بو�ضع
خطة زراعية جديدة مع منظمة الأغذية و الزراعة العاملية
و(وزير الرتبية يفتتح معر�ض خدمة البيئة يف ر�أ�س اخليمة)
ويف الأخبار املحلية �أي�ض ًا ((االجتماع الثالث من الدورة الثانية
ملجل�س الأمانة العامة للبلديات) و قد افتتح االجتماع ال�شيخ
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حميد ب��ن را� �ش��د النعيمي ويل عهد
عجمان
و تعددت العناوين يف ه��ذا العدد
و منها( :مولد الر�سول) و(النه�ضة
العمرانية و جتارة الأثاث و املفرو�شات)
و بع�ض الإع�لان��ات التجارية  ،وتلتها
ويف �صفحة اكت�شافات و علوم تنوعت
العناوين منها (جهاز غ�سيل اوتوماتيكي
لال�ستخدام املنزيل مبا فيه ال�سيارة –
قلب بال�ستيك ملر�ضى القلوب – �سيارة
على احلطب) و(�أهمية ع�سل النحل
يف عالج اجل��روح) و (عندما يتملكنا
26

munrakae

العدد - 2019 /1 - 500 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

اخلوف)�..إلخ
و تلتها م�سرحية بعنوان (الفيل يا ملك الزمان) و كانت
برعاية ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي حفظه اهلل و ا�ستمرت
�إع�لان��ات البلدية و ق�صة ه��ذا ال�ع��دد كانت بعنوان (�شذى
العطر) بقلم املحامي حممد عوي�ص و يف �صفحة عامل غريب
كانت العناوين التالية (جت��ارب خارج اجل�سد – ورثت ثروة
فوزعتها على �أ�صحابها – جزاء املعروف)
munrakae
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و ت � � �ن� � ��وع� � ��ت
امل ��و�� �ض ��وع ��ات ال �ت��ي
ت�ن��اول�ه��ا ه ��ذا ال�ع��دد
وم ��ن �أه �م �ه��ا (ت�ل��وث
ال �ب �ح��ار و الأن� �ه ��ار)
و يف �صفحة ر�سائل
القراء كانت الر�سائل
ما بني طلب امل�شاركة
و ال� � �ت� � ��� � �س � ��ا�ؤالت و
امل���ش��ارك��ات املتنوعة
من ق�صائد و خواطر
وق �� �ص ����ص و غ�يره��ا
و م� ��ن امل� ��� �ش ��ارك ��ات
م� ��� �ش ��ارك ��ة ب��ع��ن��وان
(باقة ورد) بقلم عبد
اهلل ع �ل��ي ع �ب��د اهلل
احلميدي
ال �ع �ي��د �أن تبقى
ط ��وي�ل ً�ا و ت �� �س �ع��دا /
تبني لدار العرب جمد ًا
خملدا
ت �ب �ق��ى ع �ل��ى ط��ول
ال��زم��ان م��ع��زز ًا من
بعد يو�سف و امل�سيح
و�أحمدا/
�أن��ت ال��ذي �شيدت
� �ص��رح � ًا � �ش��اخم � ًا /
وبنيت ل�ل�أوط��ان ع��ز ًا
�سرمدا
يف عهدك امليمون
�أ�سمى وحـــــدة  /ت�سمو
على كل احتاد و تخلدا
و يف ال�صفحة الريا�ضية كانت بع�ض العناوين (الكرة الطائرة
– يف �آخر دقيقة فاز عمان على العني  – -24 25ر�أ�س اخليمة يفوز
على ال�شارقة  0 3-يف دوري الكرة الطائرة)
و اختتم العدد مبقالة عنوانها( :زاوية الأ�سرة) بقلم هيام �أبو
مغلي (اعريف ميول طفلك قبل اختيار مالب�سه – ال�ضحك – املولود
ال�سبيعي) و يف اخلتام كانت الإعالنات التجارية.
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�إعداد  :ل�ؤي �أحمد كحلة

دائما ما ن�سعى يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة �إىل تن�شيط التفاعل املجتمعي والثقايف يف كافة اجلهات احلكومية واالحتادية
وحتى امل�ؤ�س�سات اخلا�صة وذل��ك من خالل دعمهم ورفدهم مبا يحفزهم ويدفع م�سريتهم �إىل الأم��ام لتكون بلدية ر�أ�س
اخليمة �أنوذجاً لتمثيل وتنفيذ توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي حاكم ر�أ�س اخليمة حفظه اهلل و ويل
عهده الأمني �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي رعاه اهلل بتن�شيط التفاعل بني املتعاملني وامل�ؤ�س�سات احلكومية ليتم
ن�شر الوعي الثقايف واملعرفـي يف املجتمع وتقدمي الإمارة ب�أح�سن �صورة.
واحتاد ك ّتاب الإمارات -فرع ر�أ�س اخليمة يعترب من �أهم امل�ؤ�س�سات التي تقوم بن�شر الوعي املجتمعي والثقايف  .من خالل
خطة منهجية تراعي كافة النواحي الثقافية  ،التي من �ش�أنها تعريف املجتمع والأجيال القادمة على الكتاب وال�شعراء
والعاملني باملجال الثقايف والإع�لام��ي من خ�لال مت��ازج رائ��ع بني احت��اد الكتاب وامل�ؤ�س�سات الأخ��رى لذلك �سنلقي نظرة
مقت�ضبة على هذه الفعاليات التي ت�شري من خالل تنوع املو�ضوعات وتغري �أماكن الفعاليات �إىل رقي الهدف و�إظهار قيمة
التعاون ال�صادق بني هذه امل�ؤ�س�سات واحتاد الكتاب .
الإثنني 17/9/2018
جل�سة ع�صف ذهني
د .عبري احلو�سني � ،أ�سيل  ،مهرة �صراي ،ح�صة �سيف
�أ�سماء الكيتوب  ،عائ�شة الزعابي
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الثالثاء 25/9/2018
جل�سة ( اللقاء املفتوح )
بالتعاون مع نادي فتيات ر�أ�س اخليمة واحتاد كتاب و�أدباء
الإمارات عقدت جل�سة ( اللقاء املفتوح للتعرف �إلـى �أبجديات
ت�أليف كتاب ناجح ) يف مطعم tea communt
الأ�ستاذة  /عبري احلو�سني

munrakae

العدد - 2019 /1 - 500 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

الثالثاء 2/10/2018
جل�سة ع�صف ذهني
جل�سة ع�صف ذهني يف نادي الإمارات الريا�ضي

ال�سبت 13/10/2018
فعالية ا�سرتاحة نادي ال�سيدات
التقدمي  /فاطمة املعمري
عبري احلو�سني � ،أ�سيل الرمالوي  ،فاطمة املعمري  ،وبع�ض
ع�ضوات نادي ا�سرتاحة ال�سيدات
الأربعاء 17/10/2018
( �أحمد الع�سم  ..الأب اخليال)
حفل انطالق املو�سم الثقايف للعام  2019 - 2018حتت
�شعار ( �أحمد الع�سم  ..الأب اخليال)
جمموعة من املدراء واملثقفني
ال�شاعرة  /فاطمة املعمري

اإلمارات

الأربعاء 24/10/2018
(ندوة امل�سرية الثقافية)
ندوة عن امل�سرية الثقافية يف عهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ( حفظه اهلل ) يف املركز الثقايف
بر�أ�س اخليمة  .تقدمي ال�شاعر  /عبداهلل الهدية

الثالثاء 13/11/2018
فعالية ( نتعاي�ش ب�سالم وت�سامح )
تنظم دائرة الآثار واملتاحف بالتعاون مع احتاد كتاب و�أدباء
الإمارات فرع ر�أ�س اخليمة
فعالية ( نتعاي�ش ب�سالم وت�سامح ) وذلك مبنا�سبة اليوم
العاملي للت�سامح
تقدمي الكاتبة  /مرمي الزعابي

الإثنني 22/10/2018
مقابلة
مقابلة مع الأ�ستاذ  /حممد غامن مدير �إذاعة ر�أ�س اخليمة
فاطمة املعمري � /أ�سيل الرمالوي  ،عبري احلو�سني
munrakae
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اإلمارات
الأربعاء 14/11/2018
( برنامج مقهى املوروث الثقايف )
نظم احت��اد ك�ت��اب و�أدب� ��اء الإم� ��ارات ف��رع ر�أ� ��س اخليمة
(برنامج مقهى املوروث الثقايف )
الفنان  /خالد حممد  ،ال�شاعر  /فهد املعمري
تقدمي ال�شاعر  /نا�صر البكر

اخلمي�س 15/11/2018
حما�ضرة �أدب الت�سامح
�أدب الت�سامح بالتعاون مع وزارة الداخلية و�إدارة ال�ش�ؤون
الإ�صالحية والعقابية
التقدمي ال�شاعرة  /فاطمة املعمري
الدكتورة  /عبري احلو�سني
احل�ضور  /نزالء املن�ش�آت العقابية و�أ�سرهم
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الدكتورة  /عبري احلو�سني

الأربعاء 21/11/2018
( كتاب وكاتب )
نظم احتاد كتاب و�أدباء الإمارات فرع ر�أ�س اخليمة برنامج
( كتاب وكاتب )
تتحدث عن كتابها ( حدث ذات ليلة – ب�أي ذنب قتلت )
الكاتبة  /مرمي الزعابي

اجلمعة 23/11/2018
معر�ض م�سرية وطن يف نادي الإمارات الثقايف الريا�ضي

الأربعاء 21/11/2018
حتكيم م�سابقة �شعر
امل�شاركة يف حتكيم م�سابقة �شعر يف مدر�سة الإم��ارات
الوطنية ( �صباح ًا )
ال�شاعرة  /فاطمة املعمري
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ال�سبت 24/11/2018
�أم�سية �شعرية
�أم�سية �شعرية للدكتور  /عارف ال�شيخ وعبداهلل الهدية يف
نادي الإمارات الثقايف الريا�ضي
الدكتور  /عارف ال�شيخ
ال�شاعر  /عبداهلل الهدية
تقدمي ال�شاعر  /ح�سن النجار

اإلمارات

الثالثاء 27/11/2018
كلمات يف حب وطن

الأربعاء 28/11/2018
احتفاالت اليوم الوطني
امل�شاركة يف احتفاالت اليوم الوطني بالتعاون مع نادي
الإمارات الثقايف الريا�ضي
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اجلمعة 30/11/2018
�أم�سية �شعرية
ال�شاعرة  /زينب الرفاعي  ،املو�سيقي  /طار�ش خمي�س
ال�شاعر  /نا�صر البكر الزعابي
املذيعة  /مرمي الدهماين
�أم�سية �شعرية يف جمعية الإمارات للتنمية االجتماعية
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�إ�ضاءات يف املوروث
اجلزء العا�شر

�إعداد  :علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي

�آبا�ؤنا و�أجدادنا الذين عا�شوا �أو الذين ما زالوا يعي�شون
على �أر���ض ه��ذا ال��وط��ن املعطاء ،عملوا لكي يحافظوا على
لهجتنا اجلميلة من خالل املحافظة على موروثنا من امل�أثورات
ال�شعبية بكل ما حتتويه من عادات و�أعراف ومفاهيم وتعريف
اللهجة �أو اللكنة املحلية للألفاظ العامية ( لغة احلياة) كما
يروق للبع�ض ت�سميتها هي لغة حية ومتطورة و�سريعة الت�أثر
بالبيئة وما يحدث فيها من تغريات يف ظل الظروف املختلفة
�سواء �أكانت اقت�صادية �أم �سيا�سية �أم اجتماعية �أم ثقافية
فهي م�ستمرة با�ستمرار احلياة ،لذا فقد كان لتمازج واختالط
ال�شعوب واللغات �أو اللهجات املختلفة وان�صهارها ،ظهور وبروز
�ألفاظ خمتلفة لها مدلوالت تعرب عن �أمن��اط احلياة اليومية
يف جميع البيئات البدوية وال�ساحلية واجلبلية ب�شرائحها
االجتماعية والثقافية ،فكان لأ�صحاب املهن واحلرف والفنون
لهجتهم و�ألفاظهم اخلا�صة بهم ،فهذه الأل�ف��اظ العامية (
�ألفاظ احلياة العامة) فنتج عن كل ذلك اختالف اللهجات
يف نطق بع�ض حروف الكلمات ،فالنطق يختلف ب�صور متعددة
من منطقة لأخ��رى ،فبع�ض هذه الألفاظ الدارجة تعود �إىل
�أ�صول لغوية ف�صيحة ،وهذا يعني �أن الألفاظ العامية يف اللغة
كالكائن احل��ي ال��ذي يتطور ويتغري ويتجدد ومي��وت ،فاللغة
فيها كلمات متوت وتندثر لعدم ا�ستعمالها �أو تداولها ،وهناك
كلمات جتددت باالقتبا�س �أو اال�شتقاق من م�صدر ما ،فت�ستمر
من خالل التداول ح�سب ما يقت�ضيه التعبري عن حاجة النا�س
ال�ستخدامها عرب الع�صور والأزم�ن��ة املتعاقبة والتي حملت
التغري والتجدد فهي كلمات قد متيل داللتها �إىل ناحية دون
32

�أخرى ،وكل ذلك ب�سبب ا�ستعمال النا�س للغة وت�أثريهم فيها
كت�أثريهم يف تكوين اللهجات العامية ،فالأثر العامي يف اللغة
ال ميكن �إنكاره وال ميكن �أن نتجاهل لهجات العوام �أو نطرحها
ككم مهمل ال فائدة منه وهذا ما دفعنا �إىل االهتمام بدرا�سة
الألفاظ العامية  ،فلهجة دولة الإمارات العربية املتحدة غنية
وثرية يف تعبريها الدقيق يف جميع جوانب احلياة من م�سميات
و�أفعال.
يف هذه املادة �سنتحدث عن بع�ض مو�ضوعات تتعلق باملوروث
والألفاظ التي ت�ستخدم للتعريف بالت�سميات واملو�ضوعات.
�سردال:رواح:

قائد �أ�سطول �سفن الغو�ص �إىل املغا�صات (الهريات).
munrakae
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�سرود:رواح:

اإلمارات
التغرودة � ...إلخ).
�شلق:
نوع من ان��واع املفرقعات كانت جتلب من الهند يلعب بها
الأطفال يف املنا�سبات اخلا�صة (ليايل رم�ضان�/أيام العيد)
وهي خطرة و ِم�ؤذية.
�صاح:
ن��ادى ب�أعلى �صوته ,وتعني بكى �أي�ض ًا ,وق��د تعني �صوت
الرنني(�صاح التليفون)�إذا رن جر�سه.
�صايف:رواح:

قطعة ح�صرية م��دورة من اخلو�ص امل�شغول تو�ضع عليها
�أطباق الطعام .
�شغاب:رواح:

نوع من �أنواع ال�سمك ,وهو نوعان � (:صايف عربي ) �صغرية
ن��وع م��ن حلقات الأذن الن�سائية تتميز بطولها(احللي احلجم ,و(�صايف �صنيفي) عري�ض وبه بع�ض اخلطوط.
�صاللة:
الن�سائية).
مدينة �ساحلية تطل على بحر العرب حتدها اجلبال من
�شالت:رواح:
اجلهة ال�شمالية و ال�شرقية و الغربية ,وهي �أهم مدن حمافظة
ظفار و العا�صمة الإداري���ة للمحافظة ,وتقع على ال�ساحل
اجلنوبي ل�سلطنة عمان ويربطها بباقي �أجزاء ال�سلطنة طريق
معبد ي�صلها بالعا�صمة م�سقط التي تبعد عنها قرابة ()1040
كم ,ويبد�أ مو�سم اخلريف فلكيا يف � 6/21إىل  9/21من كل
عام.
طا�سة:
وع��اء يو�ضع فيه الطعام ,و (الطا�سة)�أي�ضا مقيا�س ذو
ثقوب ي�ستعملها الطوا�ش لغربلة الل�ؤل�ؤ بق�صد ت�صنيفه ح�سب
�أحجامه ,و ت�ستعمل يف ذلك عدد (�سبع طو�س) تختلف �أقطار
ق�صائد ت ��ؤدى بلحن( الطارج  ,الونة ال�سيع  ,الردحة  ,الثقوب فيها.
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الق�صة الإماراتية..
قراءة �سيميائية معا�صرة

مع و�صول مناهج النقد الأدب���ي احل��دي��ث -ب��االط�لاع املبا�شر �أو
بوا�سطة الرتجمة -تطورت تقنيات وممار�سات النقد الأدبي يف الوطن
العربي بعدما ا�ستفاد النقاد والدار�سون من منجزاتها .ولكن تلك
التيارات املتعددة ،واملختلفة ن�سبيا فيما بينها� ،أحدث ما ي�شبه الإرباك
النقدي يف بع�ض مفا�صل تلك امل�سرية ،مم��ا ح��ال دون متثلها بكل
معطياتها ،ف�ضال عن �أنها مل تكن تطورا طبيعيا مل�سرية النقد العربي،
بل �أتت كنتاج م�ستورد بكل ما فيه من تغريب ،وم�صطلحات غري موحدة.
لهذا اقت�صرت �أغلب التجارب العربية على العر�ض والتقدمي دون العمل
ب�شكل منهجي على النقد التطبيقي ال��ذي مل يتم اال�شتغال عليه مبا
يكفي ،وهذا �أظهر فجوة معرفية يجب العمل على ردمها كيال يغدو النقد
الأدبي العربي بعيدا عن احلراك النقدي املرجو واملطلوب.
وقلة من النقاد امتلكوا ثقافة ت�ؤهلهم ملمار�سة النقد احلديث على
النتاج الأدبي ب�شكل �صحيح ،وذلك بفتح �أبواب جديدة �أمام املبدعني
لتطوير جتاربهم الإبداعية� ،أو م�ساعدة القارئ للغو�ص عميقا يف دالالت
املعاين التي قد ال يفطن �إليها للوهلة الأوىل.
•••
الناقد املعروف الدكتور (ر�سول حممد ر�سول) من النقاد الذين
امتلكوا ثقافة نقدية حديثة ا�ستثمرها يف جم��االت النقد التطبيقي.
34

�سامر �أنور ال�شمايل

ونلحظ هذا بجالء يف كتابه (العالمة والتوا�صل) ال��ذي ا�شتغل فيه
على قراءة �سيميائية لنماذج من الق�صة الإماراتية املعا�صرة ،بطريقة
احرتافية ال يقت�صر فهمها على املخت�صني ،بل �أت��ت مي�سرة ي�ستطيع
القارئ املهتم التوا�صل معها واال�ستفادة منها لقراءة الن�ص بطريقة
�أكرث عمقا.
•••
يف مطلع ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ظهرت الق�صة الق�صرية يف
الإمارات �سابقة الرواية ب�سنوات قليلة ،والحقا �سارت �إىل جانبها .وجند
�أغلب كتاب الق�صة كتبوا الرواية ،وقلة من كتبوا امل�سرح ،وبع�ضهم ابتعد
عن الأجنا�س النرثية وخا�ضوا غمار ال�شعر.
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ع��دم الإخ�لا���ص للق�صة� ،أو �صدور
جمموعات معدودة لكتابها ،جعل التجارب الق�ص�صية تقف عند حد
معني ال تتجاوزه -رغم �أهمية بع�ضها -ال�سيما �أن عمر الق�صة الق�صرية
الإماراتية لي�س بالطويل.
وقد انتخب الناقد (ر�سول) من كل جمموعة اختارها ق�صة
واحدة ليوفيها حقها من االهتمام ،ولري�صد بدقة دالالت ال�سرد ،ويفك
�شيفراته ،من منظوره النقدي ال�سيميائي .كما اختار ق�ص�صا مل تن�شر
يف كتب ،رمبا من منطلق لفت الأنظار لتجارب واعدة ت�ستحق املزيد من
munrakae
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الت�شجيع واالهتمام.

•••
�سن�شري �إىل كتاب وكاتبات الق�صة ب�إيجاز ليت�سنى ملن مل يطلع
على الكتاب تكوين فكرة عامة عن جمموعة من القا�صني والقا�صات يف
الإمارات ،وذلك بح�سب ورودها يف الكتاب.
• �شيخة مبارك الناخي -ال�شارقة 1952
من رائ���دات الق�صة الن�سوية الإم��ارات��ي��ة ،ورغ��م ذل��ك هي مقلة
يف الن�شر ،فخالل ما يقارب ثالثة عقود �صدر لها ثالث جمموعات
ق�ص�صية� ،أي مبعدل جمموعة ق�ص�صية واح��دة كل ع�شر �سنوات،
وحملت جمموعاتها العناوين التالية:
الرحيل 1992رياح ال�شمال 1999العزف على �أوتار الفرح 2007وكتبت امل�ؤلفة يف جمال �أدب الأطفال ،وامل�سرح ،ولكن م�سرحياتها
مل تطبع يف كتاب.

• علي �أبو الري�ش -ر�أ�س اخليمة 1957

• عبد اهلل �صقر �أحمد املري -دبي 1952

�صاحب �أول جمموعة ق�ص�صية يف الإمارات:
-اخل�شبة 1975

• جمعة الفريوز 2001 - 1955

حقق رقما غري م�سبوق يف امل�شهد الروائي الإماراتي
ب�إ�صداره لإح��دى ع�شرة رواي��ة .وق��د �أوىل بع�ض
اهتمامه للق�صة الق�صرية ،وا���ص��در جمموعة
واحدة بعنوان:
 ذات املخالب 1986• نا�صر الظاهري -العني 1960

من احلاالت املميزة يف امل�شهد الأدبي الإماراتي ،فرغم
ن�شاطاته املتعددة ،وت�أثريه يف امل�شهد الأدب��ي ،مل
يكن غزير الإنتاج ،فقد �صدر له جمموعة �شعرية،
ورواية واحدة ،كما ا�شتغل يف امل�سرح ،ويف جمال
الق�صة �صدر له:
 علياء وهموم �سامل البحار 2001 م�سافة� ..أنت الع�شق الأول 2001وق��د ت��ويف يف عمر مبكر� ،أم��ا باقي الأدب���اء فهم من
الأح��ي��اء ،فم�سرية الق�ص الإم��ارات��ي الزال���ت يف
بواكريها.
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كتب رواية واحدة ،وثالث جمموعات ق�ص�صية:
 عندما تدفن النخيل 200935

أدب وثقافة
 خطوة للحياة خطوتان للموت حاالت من الليل يخ�شاها النهارومل يتجاوز �أي من كتاب وكاتبات الق�صة الثالث
جمموعات.
• د .فاطمة حمد املزروعي

يبدو �أن��ه لي�س للقا�صة �أي جمموعة مطبوعة� ،أما
الق�صة املعتمدة فمن�شورة يف �صحيفة (االحت��اد
الثقايف) .2009

• حارب الظاهري
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• منى عبد القادر

فنانة ت�شكيلية ،كتبت جمموعة ق�ص�صية بعنوان:
-املر�آة .2009

• فاطمة الناه�ض

ال �إ�شارة �إىل كتاب مطبوع ،وق�صتها املعتمدة م�أخوذة
من املوقع االلكرتوين (الق�صة العربية) .2008

• فاطمة املزروعي -العني 1981

م��ن �أك�ثر الكاتبات الإم��ارات��ي��ات تنوعا يف نتاجها،
كتبت ال�شعر ،وامل�سرحية ،والرواية ،وال�سيناريو
ال�سينمائي ،و�صدر لها يف الق�صة:
ليلة العيد 2003-وجه �أرملة فاتنة 2009

• عائ�شة عبد اهلل -ال�شارقة 1963

كتبت للأطفال ،و�صدر لها يف الق�صة:
-ما بعد الطوفان 2003

جمع ب�ين ال�شعر وال��ن�ثر ،فقد �صدر ل��ه جمموعتان
�شعريتان ،ويف جمال الق�صة �صدر له:
مندلني 1997ليل الدمى 2005• عائ�شة الكعبي

�صدر لها جمموعة بعنوان:
-غرفة القيا�س 2007

• �صالح كرامة� -أبو ظبي 1961

ا�شتغل يف جم��ال امل�سرح ،ورغ��م ذل��ك �أوىل الق�صة
جانبا من اهتمامه ،و�صدر له جمموعة ق�ص�صية
بعنوان:
�-سهرة مع الأرق 2003

36
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�أوراق امر�أة 2007• مرمي هالل ال�ساعدي -العني 1974

�صدر لها جمموعة بعنوان:
-مرمي واحلظ ال�سعيد 2009

• حم�سن �سليمان ح�سن -ال�شارقة 1976

�صدر له جموعة واحدة:
خلف ال�ستائر املعلقة .2005وغالبا ما يكتفي كتاب الق�صة الإماراتية مبجموعة
ق�ص�صية ال غري

•••
يقول الدكتور (ر�سول) يف مقدمة الكتاب عن واقع الق�صة الإماراتية
ونقدها( :مل تنل الق�صة الإماراتية ن�صيبها الوافر من االهتمام النقدي،
ال مبعناه التقليدي ،وال مبعناه احل��داث��ي ،خ�صو�صا ذل��ك االهتمام
القرائي الذي يتعامل مع الن�صو�ص الق�ص�صية الإماراتية وفق املنهج
ال�سيميائي  Semiotics Methodالذي يدر�س حياة العالمات
يف العمل الإبداعي ،من خالل براجمه الرئي�سية ،كالربنامج احلكائي،

أدب وثقافة
والربنامج التوا�صلي ،والربنامج ال�سردي ،والربنامج اخلطابي ،وبقية
الربامج الأخرى) �ص.9
ويعلن الناقد ع��ن خطة عمله يف تبني ه��ذا الربنامج املعتمدة
وامل�شتقة من برامج الل�سانيات التي �أولت ال�سرد ذاته العناية كلها يف
معزل عن العوامل اخلارجية /غري الن�صية.
ويربر الناقد خياره قائال( :خالل ب�ضع �سنوات �أم�ضيتها قارئا
ع��ددا وف�يرا من الن�صو�ص الق�ص�صية الإماراتية الق�صرية ،وجدت
ال��وع��ي ال�سيميائي حا�ضرا يف الكثري م��ن تلك الن�صو�ص ،فدخلت
عاملها مب�صباح �سيميائي كا�شفا الكيفية التي مار�س من خاللها الوعي
ال�سيميائي -وهو وعي جمايل بالدرجة الأوىل -دوره يف الكتابة الإبداعية
لدى بع�ض كتاب الق�صة الإماراتية الق�صرية) �ص.10
ولالطالع على �أ�سلوب (ر���س��ول) ومعرفة �أ�سلوبه النقدي
نقتطف بع�ض ال�سطور التي ظهرت بجالء طريقتها يف املعاجلات
ال�سيميائية:
(بينما كان ال�صمت �سيد املكان ،كان ال�صوت  Voiceاملقرون
بفعل الطرق العايل  Bangعلى ب��اب ال�شقة هو ال��ذي �أذن لقيامة
الرعب �أن تعلن وجودها ،وكان فعل االقتحام الفعل الثاين يف احلدث،
بينما �صار االلتفاف حول الزوج الفعل الثالث� ،أما الفعل الرابع فكان
الإم�ساك (ام�سكوا بي) به.
�إن (الطرق) ،و(االقتحام) ،و(االلتفاف) ،و(الإم�ساك) �أربعة
�أفعال توا�صلية ك�شفت �أربع عالمات ذات طابع تثويري ،انفعايل ،توتري
خلقت ف�ضاء الرعب ،بيد �أن الراوي مل يكتف بهذه العالمات فح�سب،
و�إمن��ا �أي�ضا راح يك�شف بقدر ما ي�ضخ جملة من العالمات االنفعالية
التي ح�ضرت على وجوه املقتحمني ،مثل :اجلالفة ،واخل�شونة ،والوجوه
الباردة ،والنظرات القا�صدة ،والأيدي التي مات جلدها)� .ص.43
ونلحظ عناية الناقد بال�سرد ذاته مبا فيه من �ألفاظ دالة على الفعل
وال�شخ�صية واملعاين املرتتبة ،كذلك جند الت�أكيد على املنظور ال�سردي
وت�أثريه يف �سياق ال�سرد�( :إن هذه الر�ؤية وجدت معادلها املو�ضوعي
يف خطاب ق�صة (امل��ر�آة) ،التي جاء ال��راوي فيها ب�ضمري املتكلم ،ما
يعني �أن الراو ي  Narratorهو الفاعل �أو املمثل �أو ال�شخ�ص A c
 torامل�شارك يف برنامج الق�صة احلكائي الذي ينفرد با�ستجالء كل
�أحداث هذا الربنامج� ،إىل جانب عوامل �أخرى  ،Actantsكالغرفة،
والأر�ضية ،واجل��دران ،واملرايا ،وال�سقف ،وال�ضوء ،والغبار ،والكتاب،
وال�صورة ،واملقب�ض ،وغري ذلك) .116
•••
قدم الدكتور (ر�سول حممد ر�سول) كتابا نقديا ينطلق من قواعد
النقد الأدبي احلديث دون �أن يقت�صر خطابه على املخت�صني يف جماالت
الكتابة ،فقد �شملت الفائدة الكاتب الذي يرغب بتطوير �أدواته ال�سردية،
والقارئ الذي يريد اكت�شاف �أ�سرار ال�سرد.
امل�ؤلف :د .ر�سول حممد ر�سول
العنوان :العالمة والتوا�صل
النا�شر :دائرة الثقافة والإعالم -حكومة ال�شارقة 2011م
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ال�سبب
(كما لو �أنني للتو) لل�شاعر عبداهلل ّ
البحث عن الذات يف جتليات احلداثة

بقلم /م�صطفى �أحمد النجار

�سوف �أجتاوز املراحل التي م ّر بها ال�شعر العربي وما طر�أ عليه من جتديد
�إىل منط اختلف فيه النقاد ما بني رف�ض وقبول �أطلقت عليه نازك املالئكة يف
�ستينات القرن الع�شرين ا�سم ق�صيدة النرث؛ و�أنا �أميل �إىل هذه الت�سمية �إذ جتمع
بني بع�ض خ�صائ�ص ال�شعر وخ�صائ�ص النرث يف ت�شكيل جديد يتباين بني موهبة
�شاعر و�شاعر.

ما لفت انتباهي رواج ق�صيدة النرث يف الإم��ارات العربية املتحدة
وكرثة كت ّابها بعد �أن ازدهرت يف لبنان و�سورية يف عقدي اخلم�سينات
وال�ستينات على وجه اخل�صو�ص وكان لكتاب الأدي��ب د .هيثم يحيى
اخلواجة ف�ضل التع ّرف �إىل �شعرائها و�شاعراتها  ..وكان من ه�ؤالء
ال�سبب.
ال�شاعر عبداهلل حممد ّ
خمتارات �شعرية

وجدت يف هذه املختارات التي بعنوان (كما لو �أنني للت ّو..؟) ما
يعك�س �أمام قارئها انطباع ًا وا�ضح ًا عن �شخ�صية ق�صيدته النرثية وعن
مالحمها و�أهدافها؛ وتلتقي مع �سواها �أو تفرتق!
انتماء للحداثة

التحر ّر من �أوزان البحور ال�شعرية
مل يقت�صر انتما�ؤه للحداثة على ّ
املعروفة وعلى جت��اوز امل�ألوف يف ن�صه �إىل الالم�ألوف بل �أعلن عن
38

اجتاهه ب�إ�صدار بيان (ال�شحاتني) كان ذلك يف دي�سمرب  1989حتت
عنوان الفت ( جرعة جنون – رغيف مترد) م�شرتك ًا مع جمموعة من
ال�شعراء .البيان كان ورقي ًا و�أعلن �إذاعي ًا من خالل الربنامج الثقايف
(نادي امل�ستمعني) عرب �إذاعة ر�أ�س اخليمة.
مالمح و�سمات

جتلى
ثمة نزوع حداثي وا�ضح ومعلن للإتيان باجلديد باحلديث املغاير ّ
بالتعبري والت�صوير يف منطني من اللغة :لغة برزت فيها �إمكاناته الإبتكارية
تت�صف باجلدّة تعانق فيها ال�شعر والنرث .ولغة
ف�أبدع من خاللها ن�صو�ص ًا ّ
جنحت �إىل �صياغات متداولة �شاعت بني �شعراء احلداثة مثل�( :أبحث
عني – كدت �أن�ساين) وا�ستعمال (�أنا) �ضمري املتكلم بعد اجلملة الفعلية
(ذهبت �أنا � ...إلخ) �إ�ضافة �إىل مفردات (اجلنون – الهذيان – التمرد
� ...إلخ) التي �أفرزتها موجة احلداثة على �صعيد املدلول.
ومن �سمات ن�صه �أي�ض ّا الإكثار من الإنزياح ال��داليل والرتكيبي
munrakae
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والأ�سلوبي يف معظم ن�صو�صه وماله عالقة بال ّنمط الأول من اللغة
اجلديدة .مثال على ذلك:
يبا�س يرت ّب�ص بي عند قارعة حلم(((
ُيغم�ض يديه(((
دمي يت�سكع فوق جثة ر�صيف(((
الطواف حول الذاكرة(((
على مقربة من م�ضارب ال�شم�س(((
ال�ساعة الآن الثانية ع�شرة قيل امليالد(((
انفعاالت تختزنها الن�صو�ص
وجهي فوق املق�صلة �أفرت�شه و�أ�صلي(((
�صور املعاناة نوعان� :صور نتجت عن انفعال عاطفي متوقد و�صور
أحك ذاكرتي حتى الفي�ضان(((
� ّ
نتجت عن انفعال عقلي .بالتايل يغتني ن�صه ب�صور تخييلية �أو ب�صور
حتاكي الواقع� .إذ �أرى ال�شاعر يهند�س ن�صو�صه بوعي حداثي معظمها
 - 1من ن�ص (ان�سالخ)� ،ص  ،26كتاب (كما لو �أنني للتو)� :إ�صدار وزارة الثقافة يخ�ضع لنظام ارت�آه؛ يبد�أ بعنوان غالب ًا ما يكون مده�ش ًا مثال (�شهقتان
وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
والثالثة على �أهبة ال�صهيل) ثم مبفتتح يت�ألف من جملة �أو �أكرث ثم
( - 2الطواف حول الذاكرة) عنوان ن�ص� ،ص  ،18كتاب (كما لو �أنني للتو) :مبقاطع مرقمة  1-2-3-4وي�برع يف �إم�ساك الن�ص فيحقق بذلك
�إ�صدار وزارة الثقافة وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
الوحدة الع�ضوية يف �أغلب ن�صو�صه ثم ت�أتي القفلة �إدها�شية ال ت�ش ّذ عن
 - 3من ن�ص (الطواف حول الذاكرة)� ،ص  ،18كتاب (كما لو �أنني للتو)� :إ�صدار معمارية الن�ص وتتالءم مع تناميه وال تخلو ن�صو�صه من قفالت عادية
فمي ملعقة �ضوء(((

يف

وزارة الثقافة وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
 - 4من ن�ص (ا�شتهاء)� ،ص  ،25كتاب (كما لو �أنني للتو)� :إ�صدار وزارة الثقافة  - 7من ن�ص (ا�شتهاء)� ،ص  ،25كتاب (كما لو �أنني للتو)� :إ�صدار وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
 - 5من ن�ص (ا�شتهاء)� ،ص  ،24كتاب (كما لو �أنني للتو)� :إ�صدار وزارة الثقافة  - 8من ن�ص (�ضجيج)� ،ص  ،22كتاب (كما لو �أنني للتو)� :إ�صدار وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
 - 6من ن�ص (�ضجيج)� ،ص  ،22كتاب (كما لو �أنني للتو)� :إ�صدار وزارة الثقافة  - 9من ن�ص (ا�شتهاء)� ،ص  ،24كتاب (كما لو �أنني للتو)� :إ�صدار وزارة الثقافة
وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
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مثال ذلك:
ها �أنا �أختنق
ها �أنت حترتق
ها نحن نحت�ضر
وهي قليلة �إذا ماقي�ست بقفالت رائعة مث ًال يف ن�ص (ا�شتهاء) يختم
املقطع الأول بـ (وجهي فوق املق�صلة �أفرت�شه و�أ�صلي للحرية  ..للإله!)
ويف املقطع الثالث (ال�ساعة الآن الثانية ع�شرة قبل امليالد � ..أيقظيني
حني �أولد ويف فمي ملعقة من �ضوء؟!)
ال�سياق �أن �أ�شري �إىل ما �س ّماه الناقد الدكتور �صالح
و�أرغب يف هذا ّ
ال�سبب يف مزاوجة
ف�ضل بتزاوج املفردات وما ينتج عنه .يربع ال�شاعر ّ
مفردة مبفردة زواج ًا ي�سفر عن �صياغة رائعة مثال على ذلك:
ال�صـه ـ ـ ـ ــيل
�أه ـ ـ ـ ـبـ ـ ــه � +صه ـ ـ ــيل = �أهب ــة ّ
م�ضـارب  +ال�شمـ�س = م�ضارب ال�شمـ�س
حمفظة  +الظـ ــالم = حمفظة الظـالم
ثرثـ ـ ـ ــرة  +ال�صمــت = ث ــرثـ ــرة ال�صمت
و�سوف يتّ�ضح مدلول هذا التّزاوج �أكرث عندما ت�أخذ مكانها الطبيعي
يف ج�سد الن�ص �إال �أن بع�ض هذا التزاوج يختلف ويبتعد عن تق ّبل املنطق
الفني وال �أق�صد املنطق العلمي العقلي .مثال على ذلك:
فمفردة (ب�ستان) لها مالها من جمال و�إي��ح��اء وم��ف��ردة اجلمر
من ل�سع وحريق فالتّزاوج ينتج ب�ستان اجلمر وعلى �شاكلته (�أنياب
ال�سراب)؟!
وثمة �صياغات جتمع ما بني الواقع واملجاز (قوانني الغمو�ض –
مرافعة ال�س�ؤال –�أفواه الفجيعة).
الوزن يف ال�شعر العربي بتفعيالته وت�شكيلها يجعل الكالم يرق�ص
على ح��د تعبري (ب��ول ف��ال�يري) ولقد مالت احل��داث��ة منذ عقود �إىل
التخلي عنه وح ّولت الن�ص من ن�ص ُين�شد �إىل ن�ص ُيقر�أ مذ ّيل بهوام�ش
وا�ستعا�ضت عن مو�سيقى البحور مبو�سيقى خف ّية – كما تُ�سمى –
ال�سبب يت�أتى عن طرائق خمتلفة – كما �أرى – يف
الإيقاع يف ن�صو�ص ّ
ن�صه منها:
 تكرار لفظة �أو جملة �أو الزمة فراغ ..ينتهي ب�إ�شارة ا�ستفهام �أو �إ�شارة تعجب مب ّد احلروف (�آ � ..آ ..ه) �أو ب��االت��ك��اء على جمل م��ت��وازي��ة مقفاّة (والقافية م��ن �سماتالق�صيدة التقليدية وال تخلو التفعيلية منها) مثل:
 ترت�صدين �أ�شباح الف�صول تت�صيدين عفاريت ال�سهول�أو
 مدينة �أعياها الغياب مدينة �أ�ضناها ال�سراب مدينة �أفناها اخلراب�أو باللجوء �إىل مرتادفات مق ّفاة م ّنونة �إذ حتدث ما ُي�شبه الإيقاع مع
املفارقات الداللية مثال على ذلك:
�أبدو �إنهيارياً  ..انهزامياً  ..احت�ضارياً  ..انتحارياً
40
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�أبدو جنائزياً � ..أبدو تالطفياً  ..ودائعياً زئبقياً
�أبدو حاملاً مثل فرا�شة بلون قزح؟!
البحث عن املعنى  ..البحث عن الذات
ن�ص (�شهقتان والثالثة على �أهبة ال�صهيل)
�ضجيج
يف هذا العامل
غجريّ ال �أعرفه
�أظنه �أنا
()1
هاهو �أنا
الذاكرة ت�أتي لزيارتي
تطرق �أبواب العزلة
حتمل قنبلة هذيان
وعالمة ا�ستفهام �أزلية
مغلفة بال�صمت
ّ
مبطنة باالحت�ضار:
من �أنا..؟!
()2
هاهو �أنا
� ّ
أحك ذاكرتي حتى الفي�ضان
يبا�س يرت ّب�ص بي عند قارعة حلم
و�أنا
مازلت �أحدق يف مر�آة فلق
املر�آة ترجمني
ل�ست �أدري من �أنا..؟!
()3
هاهو �أنا
�أبحث عني
�أفت�ش عني بني �أنفا�س املطر
املطر ي�شعلني
بطوفان �س�ؤال:
من �أنا..؟!
()4
هاهو �أنا
جثتي هناك
ووجهي ي�ستغيث
احلمو�ضة حتا�صرين
يف دمي تتن ّزه
و�أنا
مازلت �أ�س�أل عني ذاكرة العراء
العراء يلفظني
ل�ست �أدري من �أنا..؟!
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()5
يا �أنا
ها �أنا �أختنق
ها �أنت حترتق
ها نحن نحت�ضر؟!(((
يف هذا الن�ص الذي �أوردت��ه كله ال�شاعر يف حالة ت�سا�ؤل قلق عن
كينونته وهو يف حالة اختناق احلمو�ضة تتنزّه يف دمه وحتا�صره ووجهه
ي�ستغيث وجثته ملقاة يف العراء وثمة مر�آة للقلق ترجمه  ..يحاول �أن
ي�ستعني بذاكرته  ..فال جدوى  ..يبا�س يرتب�ص به عند قارعة حلم ..
هو �أ�شبه بغجري ّ
مت�شرد  ..يت�ساءل غري مرة من �أنا ما فتئ �أن ينعطف
يخ�ص الآخ��ر  ..يخ�ص الـ
تخ�صه فقط بل ّ
بقارئه �إىل �أن احلالة ال ّ
(نحن)؟! فالن�ص يع ُّج باحلركة  ..ويف ن�ص (ا�شتهاء) يبد�أ مت�أمل ًا:
 ..و�أنا  ..كدت �أن�ساين بني �أفواه الفجيعة
كدت �أراين بني �أنياب ال�سراب
ويف ته ُّكم ّ
مبطن:
م�ساء جميل بالغة الوالدة
م�ساء جميل /لغة مباركة
متم ّردة على ال�شراهة
على ال�ضجيج  ..على النهايات الناهيات
 - 1ن�ص (�ضجيج)� ،ص “ ،”23 – 21كتاب (كما لو �أنني للتو)� :إ�صدار وزارة
الثقافة وتنمية املجتمع ،ط 2013 ،1م.
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وي�ستم ّر يف هذه اللغة املغايرة نف�سي ًا عما �سبق من دالالت
يعج باحلركة
م�ؤملة  ..ت�شا�ؤمية قلقة  .فمثلما كان يف ( ا�شتهاء ) ّ
ف�إن ( ا�شتهاء ) ثمة ماي�شبه ال�صراع  ..ثم القفلة املتفائلة:
ال�ساعة الآن الثانية ع�شرة قبل امليالد
�أيقظني حني �أولد
ويف فمي ملعقة �ضوء ؟!
رب عنه بفن الكلمة
ثمة حزن  ..ثمة �إح�سا�س عنيف فجائعي ًع ّ
بلغة املجاز حين ًا وبلغة النرث تبدّت يف الن�صو�ص بكثافة بلغة
تتالءم مع التّوتر الداليل دفقات من اجلمل �أ�شبه بالإنفجار:
�أبدو انهيارياً  ..انهزامياً  ..احت�ضارياً
انتحارياً � ..أبدو جنائزياً
مثل قمر �سقط وجهه يف حمفظة ال�سالم .
�إذ ًا  ..ف�شاعرنا قلق حتى الثمالة  ..بل و�أبعد من ذلك يف قوله:
قطرة ماء مل ّثمة
ترتطم بكتلة �صمت �شاهقة
دمعة ماء نافقة
(�أنا)
فكم حتمل مفردة (نافقة) من داللة �شديدة املرارة؟
ثمة خفافي�ش و�أ�شباح وعفاريت – كما يقول – تطارده على
قارعة حلم وجثة ر�صيف ي�ضيق ذرع�� ًا بنف�سه فينعتها مبدينة
وال�سقم واخل��راب في�سعى مع رفاقه يف بيانهم
�أ�صابها العياء ّ
الغرائبيب بتقدمي جرعة جنون ورغيف مترد وهم على طريق
غام�ض و�شائك وطويل قائلني ولل�سماء زرقة �أخرى ال يدركها �إال
البحر واملطر؟! فهل يحق لقارئ ن�صو�صه �أن ي�س�أل عن ماهية الوجع ..
بل الأ�صح عن م�صادره و�أ�سبابه؟
جما ّ
فعل على احلياة الع�صرية
ين عبثي
ّ
وجودي؟ هل هو ردة ٍ
هل هو ّ
ال�سحاب وال ّنائية عن
املحا�صرة بالتكنولوجيا العمالقة وبناطحات ّ
ت�سربت �إىل ن�صو�صه
الب�ساطة ونقاء الطبيعة؟ �أم هي ثقافة حداثوية ّ
كما ت�س ّربت �إىل ن�صو�ص غريه بعد قراءة رامبو (املبدع املتمرد) وبودلري
(ال�شاعر الرجيم رائد ق�صيدة النرث) و�إليوت (�صاحب الأر�ض اليباب)
وع ّراب احلداثة العربية (�أدوني�س) ثقافة فيها الثمر احللو والثمر امل ّر.
وال�شاعر ال�سبب �شديد ال�شغف مبوجة احلداثة بكتابة ن�ص جديد ين�أى
بنف�سه عن �شخ�صية الق�صيدة العربية املعروفة ببالغتها مبو�سيقاها
بو�ضوحها و�سماتها؟ �إمنا �أرى ن�صه املفعم باملرارة  ..بالبحث عن الذات
يف جت ّليات احلداثة يختلف عن ن�صو�ص غريه فهو لي�س عبثي ًا من�سلخ ًا
عن الواقع الراهن  ..عن الأمة وح�ضارتها التليدة:
وجهي فوق املق�صلة �أفرت�شه و�أ�صلي
قرباناً للحرية
ت�ض ُّرعاً للإله
ً
وهو ال��ذي يف مقاالته يعت ُّز برتاثه يف زحمة العوملة معتمدا بيان
ال�سعادة والإيجابية منهح �سلوك وحياة!
ّ
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ال�شعر اجلاهلي القدمي
والعالقة مع بيئة

زيد القطريب

اجلزيرة العربية

حيوانات ال�صحراء �أمنوذج ًا
ال�شعر ابن بيئته ،فهو و�إن ت�أثر باحل�ضارات الأخرى الوافدة واملجاورة� ،إال �أن ملعبه الأ�سا�سي �سيبقى البيئة
التي يعي�ش فيها وامل�شاهدات التي تغذي عينه وعقله و�أحا�سي�سه ،تلك العنا�صر التي تبدو غريبة للوهلة الأوىل،
حملت الكثري من الفنون �إىل العاملية ب�سبب �إغراقها يف املحلية ،وكان الرهان دائم ًا يف ال�شعر على تلك ال�صور التي
حتمل خ�صو�صية بيئتها و�شاعرها وهي قاعدة نقدية تقر بها كل �أنواع الفنون وي�شتغل عليها اخلرباء واملهتمون
ب�شتى �صنوف الإبداع ولي�ست وقف ًا على الكتابة �أو ال�شعر فقط.
تفيدنا يف تو�ضيح هذه القاعدة ق�صة ال�شاعر علي بن اجلهم (188
هـ  249 -هـ863 - 803/م) عندما دخل على اخلليفة املتوكل و�أراد مده
بق�صيدة نهل معانيها من بيئته وم�شاهداته اليومية وتفاعله مع تلك
املفردات التي كان على ر�أ�سها احليوانات رفيقة الإن�سان الدائمة يف
ذلك الع�صر ..يقول اجلهم يف مديح اخلليفة املتوكل:
ُ
�أَن َ
����وب
ط
����
خل
ا
ع
ِ��������را
ق
يف
�������س
�����ت َك��ال�� َك��ل ِ��ب يف حِ ��ف��اظِ َ��ك لِ��ل�� ُو ْد
ِ
َو َك���ال��� َت���ي ِ
ِ
������ت َك���ال��� َدل��� ِو ال عَ��� ِدم���ن َ
�أَن َ
���وب
���اك َدل����واً مِ ����ن كِ���ب���ا ِر ال�����دِال َك���ث�ي�رَ ال��� َذن ِ
وبالطبع ،مل ترث تلك الأب��ي��ات غ�ضب اخلليفة املتوكل ،فهو يعلم
القاعدة النقدية التي حتدثنا عنها يف البداية وهي حتمية عودة الفنون
�إىل البيئة ونهلها منها مفرداتها و�صورها وت�شابيهها ،وهي م�س�ألة د�أب
اجلهم على تكرارها يف الكثري من �أ�شعاره و�أهمها تغزله باملها وعيونها
باعتبار �أن هذه احليوانات ال�صحراوية كانت رفيقة الإن�سان ومثار تغزله
بلونها الأبي�ض وعيونها احلوراء الوا�سعة التي ت�سحر الألباب ..يقول علي
بن اجلهم:
َ
َ
نبالهَوىمِ نحَ ُ
عُيو ُن املَها َب َ
جل�س ِر جَ لَ َ
يث�أدريوَال�أدري
ني ال ُر�صا َف ِة وَا ِ
َ
ُ
َ
�أَعَد َن يِ َ
ل َ
مي َولمَ �أكن �سَ ل ُ
وت وَلكِن زِد َن جَ مراً عَلى جَ م ِر
ال�شو َق ال َقد َ
�إذا ما ذهبنا يف التاريخ �أقدم من ذلك فو�صلنا �إىل ال�شاعر امرىء
القي�س� ،سنجد الكثري من �شعره يف خماطبة احليوان �أو يف ا�ستخدامه
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الت�شابيه �سواء احل�سية املادية �أم النف�سية ،و�أهم �أ�شعار امرىء القي�س
نبك) وبالتحديد تلك الأبيات
يف هذا ال�صدد هي املعلقة ال�شهرية (قفا ِ
التي يتغزل بها بح�صانه في�شبه خا�صرتيه بخا�صرتي الظبي و�ساقيه
ب�ساقي النعامة ثم ي�صف عدوه بعدو الذئب و�أ�سلوبه قفزه وتقريب قدميه
من �أذرعه �أثناء الوثب مبا يفعله “تتفل» ابن الثعلب ..يقول امر�ؤ القي�س:
َل ـ ُه �أ ْي َـطــال َظ ـ ْب ٍـي ،وَ�سَ ـا َقــا َن ـ َعــا َم ـ ٍة و ِ�إ ْر َخــا ُء �سَ ـرْحَ ــانٍ َ ،و َتـ ْقـ ِر ْيــبُ َتـ ْتـ ُفلِ
و�صف احليوان والتغزل به �أو ا�ستخدام �صفاته يف �شرح ال�صورة
وجعلها �أكرث بالغة يف التعبري ،مل تكن تعني �إال �شدة مالحظة ونباهة من
ال�شاعر القادر على ا�ستنتاج اجلمال وقن�صه بالتعابري والألفاظ ،وهذه
كانت من �صفات البالغة التي ال تكرث يف الكالم يف تغدق يف املعاين يف
�أقل ما ميكن من الألفاظ ،يقول ال�شاعر �أبو ذ�ؤيب الهذيل وا�صف ًا احلمار
الوح�شي:
م�ستقبل الريح جتري فوق من�سجه �إذا ي���راح اق�شعر الك�شح وال�صفد
ي��رم��ي ال��غ��ي��وب بعينيه ومطرفه مغ�ض كما ك�سف امل�ست�أخذ الرمد
يعني احلمار ،امتد «م�ستقبل ال��ري��ح»« ،جت��ري ف��وق من�سجه» �أي
جتري على �أعلى من�سجه ..والك�شح اخلا�صرة ،قال الأ�صمعي :اختار
الك�شح والع�ضد لأنهما �أبط�أ اجل�سد ق�شعريرة وهما ترعد قبل كل �شيء
القوائم ف�إذا بلغ الك�شح مل يبق �شيء� ،أي بلغ الفزع منه �أن يق�شعر كل
munrakae
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ج�سده ،يلتوي الفزع �إىل املو�ضع الذي ال يق�شعر فيق�شعر ،و”م�ستقبل
الريح” يتربد بها� ،أي يربد جوفه بذاك..
ه��ذه الأب��ي��ات ت�ؤكد ذك��اء الق�صيدة وعبورها �إىل داخ��ل الكائن
ال�صحراوي من �أج��ل التقاط اجلماليات التي ينطوي عليها �شكله
و�سلوكه يف �آن مع ًا ،ورمبا تفيدنا �أي�ض ًا الق�صيدة ال�شهري للفرزدق الذي
يخاطب بها الذئب يف ليلة موح�شة يق�ضيها يف ال�صحراء وحيد ًا بعيد ًا
عن النا�س مع ناره التي ت�ؤن�س وحدته ،في�ضطر �إىل تقا�سم الطعام مع
الذئاب ويعقد معه �صداقة ال تخلو من احلذر والتوج�س خ�شية غدر هذا
الكائن ال�صحراوي الذي له يعد �أحد مفردات البيئة يف حياة العرب،
يقول الفرزدق:
َ
َ
ً
ً
َ
ُ
�����س عَ��� ّ��س��الٍ َوم��ا ك��ان �صاحِ با
َدعَ��������وت ِب����ن����اري م���وهِ ���ن���ا ف�����أت����اين
َو�أَط��لَ َ
�����ت اِد ُن دو َن َ
ِ�إ َّن���ن���ي َو ِ�إ ّي َ
َف����لَ���� ّم����ا َدن��������ا ُق�����ل ُ
��������ك
������اك يف زادي لمَ ُ�����ش�َتِرَ ِ ك��انِ
َف��� ِب ُّ���ت �أُ� َ����س����وّي ال�����زا َد َب��ي��ن��ي َو َب��ي�� َن�� ُه عَ���ل���ى � َ����ض����و ِء ن������ا ٍر مَ�������� َّر ًة َو ُدخ��������انِ
َف��� ُق���ل ُ���ت َل������ ُه لمَ ّ������ا َت��� َك���� َّ���ش��� َر ���ض��احِ ��ك��اً
َوق����ا ِئ���� ُم ���سَ ��ي��ف��ي مِ ���ن َي����دي بمِ َ ���ك���انِ
َن ُكن مِ ث َل مَن يا ِذئ��بُ ي َ
َت�� َع َّ
�����ش َف�����إِن وا َث��ق�� َت��ن��ي ال َتخو َنني
َ�صطحِ بانِ
يف هذه الأبيات مقدرة عالية على و�صف الذئب �أغ�بر اللون وهو
الأطل�س ،الذي ت�شده النار موقن ًا �أن هناك طعام ًا ،في�شاء ال�شاعر �أن
يعقد اتفاق ًا مع احليوان ال�شر�س ب�أن يتقا�سما الطعام مع ًا ..لكن يف
الوقت نف�سه يبقى ال�شاعر ويده على مقب�ض �سيفه حذر ًا من غدر الذئب
مرة ومذكره مرة �أخرى �أنهما �صاحبان �صديقان البد من حفظ الود
والعهد..
ال�شاعر ن�صب الأ�صغر املكنى ب�أبي احلجناء� ،أجاد يف و�صف ناقته
و�أعطاها �صفات عالية ي�شعر القارىء �أنه يرفع من �ش�أنها ويف هذا �إ�شارة
�إىل املكانة الكبرية التي حتظى بها عنده ..يقول:
مَ ُ
ل��� َه���ا مِ ���� ْر َف���� َق����انِ �أَف����� َت��ل��انِ ك��ـ���أَ ّن��ـ�� َم��ـ��ا
�������ج ُم��ـ�� َت��ـ��� َ��ش��ـ�� ِّد ِد
ت������ ُّر ب�����سَ �� ْل��مَ��ي دَال ٍ
ك�� َق�� ْن َ��ط��ر ِة ال����رُّومِ ِّ����ي �أَ ْق�������سَ ��� َم َر ُّب��ـ��ه��ـ��ا ل�� ُت�� ْك�� َت�� َن��ف ْ��ن حَ ��� َّت���ى ُت���� َ���ش���ا َد ب��ـ��ق��ـ�� ْرم��ـ�� ِد
ُ�صهَا ِب َّي ُة العُث ُنونِ ُم���ؤْجَ ��د ُة ال َقـ َرا
َب��عِ��ي�� َد ُة و َْخ��� ِد ال�� ِّر ْج��ل مَ����وّار ُة الـ َي ِد
�أُمِ ��� َّر ْت َي��دَاهَ��ا َف ْت َل � َ��ش�� ْز ٍر و�أُ ْجنِحَ تْ
َل�� َه��ا عَ���ُ��ض��دَاه��ا يف ���سَ ��قِ��ي��فٍ مُ�����سَ �� َّن�� ِد
معظم الن�صو�ص التي وردتنا من الع�صور القدمية املختلفة ت�ؤكد
ت�أثري البيئة ال�شديد يف املعجم اللغوي ومعجم املعاين وبالتايل كنا دائم ًا
�أم��ام ن�ص متفرد له خ�صو�صيته املرتبطة بخ�صو�صية البيئة التي ال
تتوفر يف جغرافيا �أخرى من العامل ،وهنا ميكن �أن نتحدث عما فعلته
البادية وال�صحراء يف الن�صو�ص ال�شعرية وجعلتها ميالة �إىل القوة
وال�صعوبة مقارنة باللغة امل�ستخدمة اليوم يف اليوميات ويف الكتابة،
فاللغة التي ا�ستخدمت نتجت عن تلك البيئة ولذلك ن��رى �أن هناك
�أ�سماء كثرية جد ًا للخيل يف حاالتها املختلفة مثلما هو الأمر بالن�سبة
لأبناء احليوانات ال�صحراوية والتي �شكلت معجم ًا كام ًال ميكن احلديث
عنه من النواحي اللفظية ..ويف مقدمة الت�سميات اللغوية هي ت�سميات
اخليل حيث راف��ق العرب ه��ذا الكائن ال�صديق منذ والت��ه ف�أطلقوا
عليه الأ�سماء املنا�سبة لكل مرحلة عمرية فكان وليد الفر�س (مهر ًا)
فهو»ح ْويل» ،ثم يف
ثم ( ُف��ل��و ًا) ..وبعد �أن يبلغ من العمر �سنة واح��دة
َ
ي�سمى»ج ْذع ًا» ،والثالثة» ِث ْن ِي ًا» ،ف���إذا �أمت الثالثة ودخل الرابعة
الثانية
َ
ً
ً
�سمي» َرباعا» ،ويف اخلام�سة»قادحا» ،حتى يبلغ الثامنة ،وهي نهاية القوة
munrakae
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وال�شدة ،ثم ي�أخذ يف النق�ص �إىل الرابعة ع�شرة ،ف���إن جتاوزها �إىل
نهاية عمره ي�سمى» ُم َذ ّكى» .وعالمات هَ َرم اخليل ا�سرتخاء جحفلتها
(�شفاهها) ،واختفاء �أنيابها ،واغورار عينيها.
�أي�ض ًا برع العرب يف ت�سمية �أ�صوات اخليل ،وتلك كانت عالمة �أكيد
على احلياة الوثيقة بني احل�صان والفار�س ،بني العربي واخليل ب�شكل
ع��ام ..كما تناول املعجم العربي الأ�سماء الكثرية على �أ�سلوب م�شي
اخليل و�أ�سلوب عدوها ،فكان ّ
ال�ض ُرب� :إذا وثب احل�صان فجمع يديه.
وتو�سع يف م�شيه .وال َه ْم َلجة:
وال َع َنقُ  :ال�سري ال�سريع� ،إذا باعد بني خطاه ّ
�إذا �أن قارب بني خطاه ،وم�شى يف �سرعة و َبخْ ترَ َ ٌة .وا ِالرْتجِ ال� :إذا راوح
الفر�س بني ال َع َن ِق وال َه ْم َلجة .وا َ
خل َب ُب� :إذا قب�ض رجليه وراوح بني يديه،
وا�ستقام جريه .والتقدي� :إذا خلط ال َع َنقَ باخلببَّ .
وال�ض ْب ُع� :إذا لوي
حافريه �إىل ع�ضديه ،و�أ�سرع يف �سريه .وال َتقْريب�:إذا كان �أثناء جريه
�ضرب من العدو .وال ُعجيلي� :إذا
ي�ضع يديه ويرفعها يف �آن واحد ،وهو
ٌ
جمع يف جريه بني ال َتقْريب واخلبب .والإجم��اج� :أن ي�أخذ الفر�س يف
العدو قبل �أن ي�ضطرم .وال ْإح َ�ضار� :أن يعدو عدو ًا متدارك ًا ،يتبع بع�ضه
بع�ض ًا .والإرخاء� :أ�شد من الإح�ضار .والإهذاب� :أن ي�ضطرم يف عدوه.
والإهماج :هو ق�صارى جهد الفر�س يف العدو.
هذا الغنى يف املعجم العربي فيما يخ�ص الفر�س وعمرها و�صوتها
و�أ�سلوب م�شيها ،يدل على عالقة ال�شاعر وال�شعر الوثيقة مع البيئة،
وهذا ال يت�صل باخليل وح�سب ،بل يطال معظم حيوانات ال�صحراء التي
كانت جزء ًا من احلياة العربية يف ذلك الوقت وهذا �أمر يندر �أن نراه
على هذا النحو من الرثاء يف ثقافات �أخرى.
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القائمون على ال�صمت
نا�صر البكر الزعابي

العامل احلزين

الإن�سان ميكن �أن يغري حياته � ،إذا ما ا�ستطاع �أن يغري اجتاهاته العقلية
« وليام جيم�س فيل�سوف �أمريكي »

�سوف مي�شي وحيد ًا كعادته م�ساء كل يوم وجهته الب ّقالة
لي�شرتي رغيف ًا وثالث بي�ضات ,وجبة الفطور والع�شاء ,وجبة
الغداء تع ّو�ض �شيئ ًا من راتبه ال�شحيح ,ثيابه املمزقة �أثر �صبغ ٍة
و �ألوان � ,أعمال حرفية متع ّددة  ,متو�سطة خفيفة و�شا ّقة
,كيفما اتفق مزاج املراقب ,مظهره اخلارجي ي�شبه لوح ًة
لفنان بولندي تقليدي  ,املخمل ي ّلف جميع امل�شاهد ,
ت�شكيلية ٍ
كل ما يريده العامل ,كلمة طيبة وحتية با�سمة ,كل �شيء جامد
تتغي التفا�صيل ,يتبادل مع املا ّرة االهتزازات
يف مكانه  ,لن رّ
ال�صامتة وح�شرجة الكالم.الق�سوة واجلفاء رفيقان متط ّفالن
يف حياته البائ�سة  ,ي�شاركانه م�سالك الطرقات  ,كوالي�س
احلياة  ,القهر والإكراه  ,ال�صراخ واالزدراء  ,بني هاج�س الأهل
والغربة الطويلة  ,ونفقات الأ�سرة الكبرية ,وا�شتياقه العميق.
خمزن
مبحل �صغري � ,أو عرب ٍة متج ّولة �أو
ٍ
ال زال يحلم ٍ
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للذكريات  ,حتى املاء �أً�صبح حم�سوب ًا بعدد
�شح ال�صرب  ,حنني
�شح املطر ّ ,
القطرات ّ ,
�إىل البدايات اجلميلة.
�إمنا خلق الإن�سان ليعمل كما خلق
الع�صفور ليطري
« فران�سوا رابليه كاتب وعامل فرن�سي »
حينما يت�أ ّمل بع�ض الوجوه يف تلك
املنطقة الهادئة  ,باحث ًا عن مر�آة ,لتخل�صه
من التوتر الدفني ,هو جمرب على ال�صمت,
�أ�صبح الكالم لل�ضرورة ال غري  ,يحاول زرع
الزهور � ,أمام �سكن الع ّمال لكن الرتبة ال
ت�صلح للأحالم  ,حتى ذلك ال�شاب الذي
munrakae
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يلتقط الفكرة ال�سابحة يف الهواء � ,أ�صابته الغ�شاوة  ,مل يلتفت �آماله لأنه رف�ض اال�ستماع �إىل احلكاية ب�أكملها.
�إىل ذلك العامل الذي ح ّياه بابت�سام ٍة وامتنان وم�ضى  ,وم�ضى
العامل �أي�ض ًا حزين ًا �شاحب ًا ,فاقد ًا لل�شهية بعد �أن خ ّيب ال�شاب

العمل يبعد عن الإن�سان ثالثة �شرور  :ال�س�أم و الرذيلة
واحلاجة
« فولتري فيل�سوف فرن�سي »
كيف كانت احلكاية ؟

�أنفا�سه الثقيلة املتعبة � ,أمرا�ضه املتع ّددة
لي�ست وليدة اليوم ,اتخذ قرار ًا منذ ال�صغر
ربع بكليته �إىل والدته املري�ضة  ,رغم
ب�أن يت ّ
ال�صعوبات وحتذير الأطباء
نحن هنا يف �صفح ٍة مهم ٍة للغاية ,الإهمال
�صيف خادعة لن يت�ألمّ كثري ًا بعد
والندم �سحابة ٍ
اليوم لن يوا�صل ال�سرد فالأم ال يعادلها ثمن
�سنوات
وال تعادلها كنوز الأر�ض,عا�شت والدته
ٍ
طويلة ,قبل وفاتها �أعلنت للملأ �أنها را�ضية عنه
طي
يف الدنيا والآخرة ,فالت�ضحية وفاء نادر بقي ّ
الكتمان ,ظل هذا ال�سر مكتوم ًا يف �أعماقه رغم
تق ّدمه يف ال�سن وتزايد الأ�سقام ,وامل�ضاعفات
واال�ست�شارات,والتحذيرات
والو�صفات
امل�ستمرة والقلق واال�ضطراب,لكنه مل يندم
�أبد ًا,هو فخور بذلك يقول:
لو عاد بي الزمن لأقدمت على نف�س اخلطوة
مل ي�ستطع �أن يعرث على �صديقي حقيقي
ويتغيون ويتعاملون
طيلة حياته ك ّلهم يتل ّونون رّ
ح�سب م�صاحلهم وح�سب �أهوائهم  ,ويحاولون
فر�ض و�صايتهم عليه دون وجه حق ليخفوا
جهلهم وف�شلهم الكبري لذلك بقي العامل وحيد ًا
مقتنع ًا بالعزلة را�ضي ًا بالب�ساطة وال�صمت.
مريح لك وللآخرين
ردّد يف �س ِّرك �إن ال�صمت ٌ
 ،وبخا�ص ًة الآخرين
« الطاهر بن ج ّلون روائي مغربي »
هناك الكثري من الب�سطاء الذين مل ن�ستطع
الو�صول �إليهم ومل ن�ستطع تدوين حكاياتهم
ب�شكل كاف .
الإن�سانية ٍ
munrakae
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جوز الهند
The coconut tree

�شجر من الف�صيلة النخلية
وثمرته تدعى «جوزة الهند»
ا��ش�ت��ق ا��س�م��ه من
ك��ل��م��ة (ك� ��وك� ��و)
ال �ب�رت � �غ� ��ال � �ي� ��ة،
ومعناها «ق��رد»،
ل �� �ش �ب��ه اجل � ��وزة
ب�� ��ر�أ��� ��س ال � �ق� ��رد.
وي�سمى يف تركية
«ال �ن��ارج �ي��ل» ويف
�إي��ران «ال��راجن �أو
ال �ي��ارجن» و�س ّماه
ابن �سينا «اجلوز
الهندي»
يعي�ش جوز الهند
يف اجلو احلار املعتدل وامل�شبع
بالرطوبة ،وهذا يتوفر له يف بالد الهند
و�سيالن و�أمريكا اال�ستوائية ،وهو نخل غري
�شائك ،وترتفع ال�شجرة �إىل � 20أو  25مرت ًا،
ويع ّمر طوي ًال ويعرف مبلكة النباتات .منه
ب ّري يعي�ش يف الغابات ،وتعطي ال�شجرة من
46
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 30-35جوزة يف العام ،ومنه ما يزرع فتعطي ال�شجرة ما بني
 60-65جوزة وتبد�أ ال�شجرة يف العطاء من ال�سنة ال�سابعة من
عمرها ،وحني ت�صل �إىل اخلام�سة ع�شرة تعطي ما بني 80-
 100جوزة.
فوائد جوز الهند:
ي�ستفاد من جميع �أج��زاء �شجرة ج��وز الهند يف الطب،
وال�صناعة واالقت�صاد و  ...فجذعها ي�صنع منه خ�شب للبناء
وللحريق ،وورقه لعمل ال�سالل ،ونواته للطبخ وا�ستخراج زيت
ال�صابون ،و َث� َف��ل ال�ن��واة علف للما�شية ،وي�صنع من غالف
ثمرته (اجلوزة) فناجني لل�شرب ،وت�صنع من ليفه حبال وما
ي�شبهها ،واجلوزة ت�ؤكل وجتفف وتطحن ويباع مطحونها ويعرف
با�سم «ال ُكو ّبرا» وي�ستخرج منه زيت وفري �أبي�ض اللون يعرف

munrakae
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با�سم «زيت جوز الهند» يعمل منه «�سمن
�صناعي» كما ي�ستعمل يف �صنع ال�صابون،
ومن ع�صارة اجلوز ي�ستخرج َغ ْول وخل،
ويف الهند وغريها ت�ستعمل ج��ذور جوز
الهند لعالج الزحار «والزنتارية» ،ولإدرار
البول.
جوز الهند عند العرب:
عرف العرب جوز الهند منذ القدمي،
وذكر يف كتبهم ،و�صفه �شعرا�ؤهم ومنهم
« ُك�شاجم» القائل:

وذات ق � �� �ْ�ش � � ٍر �أ�� � �س � ��ود َح �� � ْ�ش � ُوه �ـ �ـ ��ا
َّ
ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اف��ور ٌة مرموقـــــــــــة ال�ن�ظ��ر
ق � ��د ُن � �� � �ش� ��رت يف ر�أ�� � �س� � �ه � ��ا َوف � � � ��ر ٌة
ت �� �س�ت�ره ��ا ع� ��ن ن ��اظ ��ر امل ُ � ْب �� �ص ��ر
ك �ـ �ـ ��أن �ه �ـ �ـ �ـ��ا ُج � ْم �ج �م �ـ �ـ � ٌة �أُ ْل � ِب �� �س �ـ �ـ ��ت
ذوائ �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �اً م ��ن خ��ال ����ص ال �ع � ْن�َبَ

وبحث الأطباء العرب فوائده ،ومما قالوه فيه:
�أجود اجلوز ما كان حديث ًا ،طري ًا� ،أبي�ض اللون ،منه ماء
حلو ،فهذا يزيد يف الباءة ،وي�سخن البدن ،وينفع من تق�صري
البول وبرد املثانة ،ووجع الظهر العتيق ،ودهنه العتيق جيد
للبوا�سري ،والعتيق منه يقتل ال��دود ،ويزيل الكلف والنم�ش
واحلكة واجلرب ،وي�شد ال�شعر �إذا ُجعل مع احل ّناء ،و�أكل ل ّبه
يغذي ،وينفع من ال َب ْل َغم واجلنون والو�سوا�س وال�سوداء و�ضعف
الكبد وال ُكلى ،وقروح الباطن ،وهو ي�س ّمن �إذا �أُكل مع البطيخ،
مغذ �أي�ضا ومفيد ،والإكثار منه يف�سد عقل من ال ي�ألفه،
ولبنه ٍ
ويجب �أال ي�ؤخذ بعده طعام �إال بعد �ساعة.

�أحما�ضا د�سمة ثابتة تتحد مع الغلي�سرين .ويف كل مئة غرام
منه يوجد  87.27%من احلام�ض بالإ�ضافة �إىل �أحما�ض
�أخرى وخا�صة حم�ض (الكربوليك) وهذا الزيت – وبالأحرى
هذا ال�سمن – ي�شكل م�ستحلب ًا لطيف ًا جد ًا يجعل �إفراز املرارة
والبانكريا�س ها�ضم ًا جد ًا وبالتايل يقوم مبهام عظيمة يف حالة
تكاثر الكي�سرتول يف الدم .ولذا يو�صف جوز الهند ب�أنه منظف
وملني ومغذ.
املرجع :قامو�س الغذاء والتداوي بالنبات  -ت�أليف �:أحمد قدامة

جوز الهند يف الطب احلديث:
ويف الطب احلديث ظهر من حتليل جوز الهند �أنه
يحتوي على م��اء وب��روت�ين ،وم��واد د�سمة و�ألياف،
ومواد م�ستخل�صة لي�ست �آزوتية ،ويف لنب اجلوزة
حام�ض �شبه بحام�ض اللنب واللعاب ،و�سكريات
( 80%من �سكر العنب و�سكر الثمار) وعنا�صر
فو�سوفورية ،والكولني.
وزيت جوز الهند امل�ستخرج من اجلوزة يحوي
munrakae
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Automotive

Working with all major car manufacturers
Caﬆolin Eutectic is working with all major
worldwide manufacturers enabling them to meet
their goals. Whether on the production line,
rebuilding dies, or providing innovative joining and
wear solutions for transmission, body, or engine
parts in the ﬁnished vehicle, enormous
coﬆ-savings are being achieved.

Tool & Die

Coﬆ-eﬀective repairs

Tool and die ﬆeels have to withﬆand severe impact
and wear during service, whilﬆ maintaining their exact
dimensional tolerances for many thousands of parts.
Consequently, the ﬆeels are usually complex in their
manufacturing and very sensitive. The ability to
ﬂexibly, reliably and coﬆ-eﬀectively repair cracked
sections, renovate worn areas, or make slight
geometric modiﬁcations highlights Caﬆolin Eutectic's
reputation as specialiﬆs in the Tool & Die and
associated induﬆries.
In addition to our current specialiﬆ range of products
and technologies, research and development projects
in several countries allow Caﬆolin Eutectic to now
oﬀer the lateﬆ laser welding and Plasma Transferred
Arc solutions.

MULTI - DEPARTMENTAL TURNKEY PROJECTS

Oil Components
What is Hardbanding?

Hardbanding is a very eﬆablished name for the
wearfacing welding process used in drilling to
minimize wear on casing and drilling tool joints in
order to reduce operational coﬆs associated with Oil
& Gas production. It involves the application of a
wearfacing material on the drill tool joint. The
process is performed by approved hardbanding
applicators for OEM drill pipe producers and drilling
companies.

49

Emil : bill.mcdougall@castolin.com
Tel :+97148806884

Atlas Medical was founded in 1975 in the UAE.
Our philosophy is to ensure that the best
solutions are available for the Healthcare sector
in the UAE and this is achieved by importing and
distributing state-of-the-art medical equipment,
medical device
We focus on advocating, educating and training on the medical
technology for the healthcare community. Our goal is to
advance health outcomes for patients in the UAE by ensuring
access to proven, safe technology and new and innovative
medical technology.

Dubai
Sheikh Mohd. Bin Rashid Humanity & Charity Building
1ﬆ Floor 103, Amman Street
Opp. Lulu Village - Muhaisnah 4
Al Qusais, Dubai
Phone: +971 4 2554522
Fax: +971 4 2554566
E-mail: atlas@atlasmedical.ae

Abu Dhabi
Al Masaood Towers
Hamdan Street, PO Box 46200
Abu Dhabi, UAE
Phone: +971 2 621 7732
Fax: +971 2 621 6410
E-mail: atlas@atlasmedical.ae

50

51

47

۷
52

53

With best compliments from

Centegy Technologies

Client Testimonials

You are positive thinkers and we were able to interact with you in an excellent way. Thanks to your
management professionalism and your ﬆaﬀ engagement

Featured Item

Centegy’s retail solution S&D Pro is a comprehensive sales and diﬆribution software that can govern the
entire diﬆribution….
Centegy Technologies
Headquarters
Oﬃce No 516 Liberty House,
Dubai International Financial Center,
Dubai,United Arab Emirates

Phone: +9714 3864921
Fax: + 9714 3864922
P.O. Box 506545
Email: contact@centegytechnologies.com
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MEDAS
MEDAS MIDDLE EAST SOFTWARE SYSTEMS LLC

is a complete healthcare software solution provider
company eﬆablished in 2008 and now is a part of
UNISIS Group. MEDAS goes beyond juﬆ being a product vendor, but encourages clients to cuﬆomize and
enhance the solutions to meet their speciﬁc needs. MEDAS
provides Complete ERP solutions for Hospital, Polyclinics, Pharmacies, Laboratories and health insurance organizations of any
size.

Al Shoala Building, Al Naboodah
301 – Dubai, United Arab Emirates
Tel : +971 4 259 8651
Fax :+971 4 259 8641

sales@medasuae.com
info@medasolutions.com
Sales@medassolutions.com
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PREFACE

It is essential that Company consiﬆently meets or
exceed its ‘cuﬆomers’ requirements and
expectations for the quality, performance,
timeliness, and coﬆ of the services it provides. This
manual deﬁnes Company policies that reﬂect the
requirement of ISO 9001:2008. Implementation of
this manual ensures that Company consiﬆently
Perfectly
Engineered
Services
meets
its quality
objectives. I personally aﬃrm my
commitment to enhancing the Company’s Quality
Management Syﬆem through implementation of
ISO 9001:2008 and solicit the active partnership of
all personnel in its implementation throughout the
Company.

www.optionscons.com

1

DUBAI, United Arab Emirates
605, DOHA CENTER, AL MAKTOM ROAD, DEIRA
TEL: +971 4 2854383, FAX: +971 4 2855251, P.O.BOX: 377041
E-MAIL : OECUAE2000@GMAIL.COM
RAS AL KHEMAH, United Arab Emirates
AL - NAKHEEL, AL GESER ST, JULPHAR OFFICE TOWER, 4TH FLOOR, 405
TEL: +971 7 2219961, FAX: +971 4 2855251, P.O.BOX: 377041
E-MAIL : OECUAE2000@GMAIL.COM
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Municipality
Magazine

A monthly cultural Magazine
dealing with municipal affairs
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As the New Year approaches, it is good to review

the accomplishments of the previous year, review

to come with a new set of goals. In order to stimu-

late outstanding work and achieve highest quality
outcomes in several fields such as functional, human, economic, social and cultural.

The start of a New Year provides us with the per-

fect opportunity to look back at the last 12 months,
the decisions we made and where they led us.

Here in UAE, we believe in the importance

of reflection in our achievements under our Wise
Leadership, who stimulates excellence, encourages

innovation and emphasizes at every opportunity the
need to be at the forefront. There was no passing
year without being full of new achievements, progress, prosperity etc.

We extend our appreciation and respect for our

wise leadership, tribute and respect for the people

of the UAE, who have set an example in fulfilling
loyalty, achievements, giving and redemption.

Munther Mohammed bin Shekar
munrakae
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UAE is a homeland of tolerance,
coexistence and openness: RAK Ruler

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
has said that due to the legacy of the Founding Father,
Late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and wisdom
of President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, the UAE has become a homeland of tolerance,
coexistence and openness.
H.H. Sheikh Saud said that the declaration of 2019 as
‹Year of Tolerance› by President His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, «reflects the existing
UAE noble message to extend bridges of love and
peace with various peoples of the world, and it also
emphasizes that the UAE is the capital of tolerance in
the whole world.”
His Highness also stressed that tolerance is an essential component of the UAE’s society and Emirati culture, which was gleaned from the teachings of Islam
and the deep-rooted Arab values.
H.H. Sheikh Saud added that this component, which
is protected by a legal system that guarantees justice
and equality and rejects violence, extremism and hatred, has created an attractive environment for more

than 200 nationalities living peacefully on this precious
land.

RAK Ruler, Crown Prince attend closing of
RAK Camel Race Festival

His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah
and
H.H.
Sheikh
Mohammed
bin Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of
Ras Al Khaimah
and Chairman
of the Executive
Council, attended the closing of
Ras Al Khaimah
Camel Race held
at Al Sawan Camel Racetrack in the Emirate from 16th
to 19th December.
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A number of owners of the Arabian camels from the
UAE and the GCC countries took part in the competi-
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tions.
H.H. RAK Ruler
hailed the support
provided by His
Highness President
Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan
to traditional sports
which reflects Emirati authenticity, rootedness and the pride
of Emirati legacy,
which is one of the
components of Emirati National Identity.
His
Highness
pointed out that the
development of the
Arabian Camel Races
witnessed in the country represented in having strong competitions,
good organization and becoming a

destination for all GCC countries to
participate in such races confirms
the commitment of the people of
UAE to preserve their heritage in

accordance with the approach of
Late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan “Which recommended adherence to ancestors’ legacy.”

Receptions of His Highness Sheikh
RAK Ruler
receives
Ambassador
of Germany

His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras
Al
Khaimah,
received Ernst
Peter Fischer,
Ambassador of
Germany to the
UAE.
H.H. Sheikh
Saud welcomed
the German Ambassador, and
wished him success in carrying out
his duties to enhance mutual cooperation between the two friendly
countries across various sectors.
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Saud bin Saqr Al Qasimi

During the meeting, the two sides
discussed bilateral ties between the
UAE and Germany, and means of
boosting them for the interest of
their peoples.

The German Ambassador commended the cultural renaissance
witnessed by the UAE in general
and Ras Al Khaimah in particular,
in various fields.
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Saud bin Saqr receives
outgoing Ambassador of
Japan

His Highness Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, has received
Kanji Fujiki, Ambassador of
Japan to the UAE, who called
on His Highness on the end of
his tenure to the UAE.
H.H. Sheikh Saud praised
Fujiki’s efforts in strengthening relations between the
UAE and Japan and wished
him success in his career in
the future.
In return, the Ambassador
wished H.H. Sheikh Saud and
the people of Ras Al Khaimah
peace and prosperity.

RAK Ruler receives outgoing Ambassador of
Czech Republic

His Highness Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, received Alexandr Sporys, Ambassador
of the Czech Republic, who
paid him a courtesy visit to
mark the end of his tenure in
the UAE.
H.H. RAK Ruler wished the
Czech envoy success in his future
assignments, commending his efforts in boosting relations between
the UAE and the Czech Republic in
various fields.
The meeting was attended by
Saleh Ahmed Al Shaal, Advisor
to H.H. Ruler of Ras Al Khaimah,
Mohammed Ahmed Al Kait, Adviser at Emiri Court and Rashid
Suwaidan Al Khatiri, DirectorGeneral of Protocol and Hospitality
Department.
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RAK Ruler receives Ambassador of Luxembourg

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received Elisabeth Cardoso Jordao, Ambassador of the
Grand Duchy of Luxembourg to the
UAE.
H.H. Sheikh Saud welcomed the
Ambassador of Luxembourg, and
wished her success in carrying out
her duties to enhance mutual co-

operation between the two friendly
countries across various sectors.
During the meeting, the two sides
discussed bilateral ties between the
UAE and Luxembourg, and means
of boosting them for the interest of
their peoples.
The Ambassador of Luxembourg
commended the cultural renaissance witnessed by the UAE in
general and Ras Al Khaimah in particular, in various fields.
The meeting was attended by and
number of Sheikhs and officials.
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RAK Ruler, UK ConsulGeneral discuss ties

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has received at his palace in Saqr bin Mohammed City,
British Consul-General to Dubai
Andrew Jackson.
During the meeting, the two
sides discussed means to enhance
cooperation between the two
friendly countries.
A number of Sheikhs and officials also attended the meeting.

RAK Ruler receives Canadian Counsel-General

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah received at Saqr bin
Mohammed City the Canadian
Consul-General in Dubai Marcy
Grossman, who called on His
Highness on the occasion of assuming her missions in the UAE.
H.H. Sheikh Saud welcomed the
Diplomat and wished her a pleasant stay to enhance cooperation
between the two countries in various fields.
During the meeting, the two parties reviewed the existing bilateral
relations between the two countries and ways to enhance them in
the best interest.
Sheikh Saqr bin Mohammed bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Chairman of the Ras Al Khaimah Sports
and Cultural Club and a number of
officials, attended the meeting.

RAK Ruler receives Al
Mataf Heritage and Marine
Folklore Society Rowing
Team

His Highness Sheikh Saud bin
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Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received in his palace
in Saqr bin Mohammed City, the
Rowing Team of Al Mataf Heritage
and Marine Folklore Society, in the
presence of Ahmed bin Hamdan Al
Malek.
The delegation congratulated
H.H. Sheikh Saud on the victory
of his boat, Jelfar 7, led by Bader
Nasser Ahmed, as well as Khalid
Mohammed Al Shehhi’s first place
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finish, in a rowing competition that
took place in Abu Dhabi as part of
the country’s 47th National Day
celebrations.
H.H. Sheikh Saud congratulated
the Rowing Team for their achievements and hard work, while expressing his happiness and wishing
them further success.
His Highness also praised the efforts of the association’s management in conserving the nation’s heritage and the sports of the nation’s

ancestors, as well as for raising future generations who are aware of
these sports, can compete in marine
heritage sports, and achieve leading
positions.
Sheikh Saqr bin Mohammed
Al Qasimi, Chairman of Ras Al
Khaimah Sports Club, and Rashid
Suwaidan Al Khateri, DirectorGeneral of Hospitalities and Protocols Department attended the meeting.

RAK Ruler exempts 272 Commercial Establishments from 50% of
Renewal Fees & Fines

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras
Al Khaimah, has exempted 272
commercial establishments from
50 percent of any renewal fees or
fines imposed by any local department in Ras Al Khaimah.
The exemption aims to support these establishments, which
have been affected by infrastructure works in Maareedh that were
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conducted by the Public Services
Department.
H.E. Dr. Abdul Rahman Al Shayeb Al Naqbi, Director-General
of Economic Development Department, stressed that Directives
of His Highness RAK Ruler are
part of H.H. Keenness to support
local business sector and help
them overcome their difficulties
caused by the temporary circumstances.

H.E. also pointed out that the
decision is in line with the department’s efforts to support local
business sector while noting that
it will help adjust the status of
local establishments and release
them from their financial burdens.
H.E. also urged their owners to
benefit from the exemptions and
settle their status before the deadline.
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RAK Crown Prince chairs Executive Council Meeting

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud Bin Saqr Al Qassimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of the Executive
Council, chaired the council’s ordinary meeting.
The meeting started with approving pervious meetings’ minutes then
reviewing the topics of the current
agenda related to the development
of government services, followingup the progress of developmental
projects, modernization of system
legislation, shaping
the future and developing a strategic
vision.
The Council directed the Economic Committee
to find the means to
promote economic
growth and provide
the necessary proposals to address
the challenges facing the business environment, as well
as
recommendations on the mech-
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anism and procedures of foreign
ownership in the economic sectors,
so as to achieve the required balance
between opening the percentage
of ownership and qualitative addition of foreign investors to the local
economy.
The Executive Council also reviewed the report of the Electronic
and Intelligent Transformation
Committee on the progress of the
implementation of plans for smart
entry projects, digital signing and

electronic linking between government entities. The Council stressed
the need to accelerate the completion of these projects to develop
government work and facilitate the
process of providing services to clients.
As part of the completion of the
legislative system, The Council
approved a draft of Green Buildings Regulations ‘GBR’ in the
Emirate’Barjeel’ in order to support the country’s vision of building
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more sustainable buildings, complexes and cities to meet the social,
economic, cultural and environmental needs of present and future
generations. The regulation aims in
particular to guide the construction
sector to conserve energy and water
resources, expand the use of renewable energy, promote the use of sustainable building materials, reduce
waste, and enhance the comfort and
well-being of the population.
The Council also discussed several issues related to the development
of the Emirate such as the Emirate’s
Vision 2030 and its strategic direction and the system of development
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of government services and the
mechanisms involved.
The Council also reviewed the
report submitted by the General
Secretariat of the Executive Council on the participation of Ras Al
Khaimah Government in the Second
Annual UAE Governemt Meeting.
The Executive Council praised the
generous patronage of His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vice President and Prime
Minister of the UAE and Ruler of
Dubai, and Sheikh Mohammed bin
Zayed Al Nahyan, Crown Prince
of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed
Forces for this pioneering National

Project, which promotes integration
and harmony between all levels and
government components to achieve
the future vision of the country.
In this regard, The Council urged
government entities to enhance the
process of strategic alignment in all
areas, to actively contribute to the implementation of the initiatives and projects that resulted from the meetings,
to benefit from the best practices that
were presented during the meeting, to
invest the integration framework in
enhancing the success of the strategic
vision of the Emirate and to actively
participate in tasks and continuing to
provide innovative ideas and initiatives to support intergration efforts.

RAK Crown Prince receives Emirati Hero Faisal Al Ghais Al Zaabi

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and
Chairman of the Executive Council, received UAE
Champion Faisal Al Ghais Al Zaabi, the National Team
Player for Bodybuilding and Physical Strength, accompanied by assistant coach Captain Saeed Almas.
H.H. RAK Crown Prince congratulated the player
on his great international achievement, which was
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achieved through winning the Gold Medal for the first
time at the local and Arab levels. H.H. RAK Crown
Prince wished Al Zaabi continued success in all competitions in order to achieve more achievements and raise
the country’s banner in international forums.
Faisal Al Ghais Al Zaabi scored Gold Medal at the
World Championship for Bodybuilding at the Bring
Press, which was held in Helsinki, Finland, weighing

munrakae

News

Issue No. 500 -January 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

83 kg with a weight of 190 kilograms.
Al Zaabi presented the Gold Medal to H.H. Sheikh
Mohammed. He thanked His Highness for the interest,
encouragement and support of His Highness for sport
and athletes in general, and bodybuilding and physical
strength in particular.
The meeting was attended by Sheikh Sultan bin Ja-

mal bin Saqr Al Qasimi, Director of Employees Affairs Department at Amiri Diwan in Ras Al Khaimah.
Sheikh Arhamah bin Saud bin Khalid Al Qasimi, Director of the Media Section of Crown Prince Office,
Sheikh Mohammed bin Saud bin Khalid Al Qasimi and
a number of officials

UAE leads the way in spreading peace, tolerance, unity and
coexistence: RAK Crown Prince

His Highness Sheikh
Mohammed bin Saud bin
Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of the Executive
Council, stated that “Tolerance
is an integral part of the Emirati
Culture which we inherited from
our ancestors. Tolerance instilled
in ourselves through Islamic Values, Traditions and Inspiration of
the Founding Fathers Late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan and
his brothers founders of the Union. This inspiration guided us to
move forward on the path of our
wise leadership, which contributed
to the promotion of the UAE and
became the world’s first nation in
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tolerance and coexistence.”
His Highness added ‘The vision
of our wise leadership enabled us
to live in a safe ideal environment.
We became a model for pluralism
and acceptance of the other and
the rejection of hatred, intolerance,
discrimination. We live in tolerance among all members of society in an atmosphere of equality and
harmony without any discrimination on basis of religion, sect, race
or color. This has made the UAE
an incubator for the peoples where
more than 200 nationalities from
all over the world live in harmony

and respect for each other
without racism.
H.H.
RAK Crown
Prince praised His Highness President Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan’s, deceleration
of year 2019 as ‘Year of Tolerance’, pointing out that the UAE
is a pioneer country in spreading values of peace, tolerance,
unity, coexistence and openness
to the world. UAE has become a
pioneering example in promoting
values of cooperation, tolerance,
peaceful co-existence, mutual respect among all groups with its
beliefs and ideas, while combating
extremism and its negative repercussions.
munrakae
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Model Villa Raffle at RAK Municipality

Ras Al Khaimah
Municipality, in partnership
with Masdar (Abu
Dhabi Future Energy Company),
has launched its
“Model Villa Initiative” in an effort to promote
energy efficiency
and the building
of more sustainable residential villas in the emirate.
The initiative
is part of RAK
M u n i c i p a l i t y ’s
Building Retrofits Program, an
important pillar
of the RAK Energy Efficiency and
Renewable Energy Strategy 2040,
established under the patronage of
His Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
targeting 30% energy savings, 20%
water savings, and 20% generation
from renewable energy sources by
2040.
As part of the Model Villa Initiative, RAK Municipality collected
applications from local
families. Eligible applicants participated in
a raffle draw, meant to
select a lucky winning
family to receive a full
energy retrofit of their
awarded villa, completely free of charge.
The raffle draw was
held on December
13th 2018 at RAK
Municipality’s main
building, in the presence of its Director
General, other Government officials and a
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large number of the applicants. The
raffle draw was supervised by legal
representatives, who attested to the
fairness and transparency of the process.
The lucky winner of the Model Villa Initiative is Yusuf Al Zaabi, who
saw his application chosen among
all the many submitted. The retrofit
of his villa will proceed in collaboration between RAK Municipality and
Masdar. The results of the project
will be made available to the public,

in order to promote awareness on the
benefits of energy retrofits.
HE Munther Mohammed bin
Shekar, Director General of RAK
Municipality, said: “We are extremely pleased to award this remarkable
prize to a local Ras Al Khaimah family. Although this is a small step, it’s
an important milestone on the deployment of our strategy for energy
efficiency and renewable, which will
target many other families in the
emirate.”

munrakae

News

Issue No. 500 -January 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

Yousef Ahmed Baselaib, Executive Director of Sustainable
Real Estate, Masdar,
said: “On behalf of
Masdar, I would like
to congratulate Yusuf
Al Zaabi for winning
RAK Municipality’s
Model Villa Initiative.
Masdar is advancing
commercially viable
sustainable real estate
by delivering innovative solutions tailored
to both new and existing building structures,
where energy savings
are achieved through a combination
of active and passive measures. The
Model Villa Initiative is an opportunity for Masdar to share its knowledge in environmental design and
apply it to standing residential structures. Our role will be to provide a
solution that is both practical and
commercially viable for the general
public, and to raise further aware-

ness about the benefits of sustainable
living.”
Yusuf Al Zaabi, winner of the Model Villa Initiative raffle draw, said: “I
was so happy to win the Model Villa
Initiative Raffle, which is launched
by RAK Municipality in cooperation
with Masdar. The emirate’s approach
towards sustainability under the wise
leadership of His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme

Council Member and Ruler of Ras
Al Khaimah, will have a profound
impact on the economy of both individuals and society.”
Earlier during the year, RAK
Municipality and Masdar had announced plans of collaboration in
the field of energy efficiency and renewables. The Model Villa Initiative
is among the first concrete results of
this collaboration.

In preparation of the
official launch of Ras Al
Khaimah Green Buildings Regulations ‘Barjeel’; RAK Municipality held a training course
targeting all Consultant
Offices in the Emirate in
order to introduce Barjeel requirements, discuss enhancements to
the electronic licensing
system for uploading
documents and plans for
both optional and mandatory application phases of hereby regulation.
Based on the strategic partnership
with Consultant Offices, the Municipality held two training sessions so

far as part of the training program.
The training included regulation’s
preparation stage and the results of

the working team in addition to a
detailed explanation of all Barjeel’s
requirements.

RAK Municipality held Barjeel Implementation Workshop
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RAK Municipality receives Qawafel Al Wadiyah

Social solidarity is
based on the sense of
social responsibility
and cooperation between governmental
departments and individuals.
General Authority
of Islamic Affairs &
Endowments in cooperation with RAK
Municipality organized an awareness initiative Preaching Convoys –Al Qawafel Al
Wadiyah- on ‘Year of
Zayed’ entitled ‘Happiness Quadruple’. This initiative is
a community-based religious initiative aimed at ensuring access of religious awareness to all society segments, while spreading the spirit of
social cohesion and communication
between individuals at various levels through religious lectures.
Mr. Abdul Rahman Al Shamsi,
Director of Preaching Department
at Awqaf presented ‘Happiness
Quadruple’ which was attended by
the department’s employees.
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