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ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ  -ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت
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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

�شهر القراءة
احلديث عن �شهر القراءة يطول  ،وعلى الرغم من ذلك ف�إنني �أجد �أن الإ�ضاءة على بع�ض
املحاور يفيد بهذه املنا�سبة التي لها �أهميتها و�ضرورتها
قال تعاىل يف كتابه الكرمي :
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
} اقر�أ ب�سم ربك الذي خلق  ،خلق الإن�سان من علق  ،اقر�أ وربك الأكرم  ،الذي علم بالقلم ،
علم الإن�سان ما مل يعلم { « �سورة العلق » 5 - 1
�صدق اهلل العظيم
�أمتنا �أمة اق��ر�أ وهذا يدعونا �إىل االهتمام بالقراءة لكونها نافذة النور واملعرفة يف حياتنا
االجتماعية والإن�سانية والعلمية واالقت�صادية  ،وجماالت احلياة كلها.
�إن للقراءة �سحرها وال يدركه �إال من مار�س القراءة وعرف ما تعك�س على فكره و�سلوكه ور�ؤيته
للحياة من �إيجابيات  ،وهنا منيز بني القراءة التخ�ص�صية والقراءة احلرة  ،ولكل منهما دوره
و�أهميته  ،ولهذا البد من جعل القراءة عادة يومية لتظل �صديق النور  ،ولكي حتر�ص على جتديد
خاليا الدماغ  ،ولكي تكون قادر ًا وبا�ستمرار على �إدارة حوار ناجح مفيد وعلمي ومنطقي  ،ولكي
تكون من املتميزين وحتقق �أهدافك يف التفوق �سواء �أكان ذلك على ال�صعيد الوظيفي �أم العملي
�أم الأ�سري �أم االجتماعي.
و�إذا �أردت �أن تقر�أ  ،فالبد �أن حتاور الكاتب و�أن ت�ستفيد من امل�ضامني و�أن حتاكي هذه امل�ضامني
يف حياتك لت�ستفيد من جهة ولتحقق االعتبار املطلوب من �أجل خطوة  ،بل خطوات �إىل الأمام.

منذر حممد بن �شكر

munrakae

3

األخبار

العدد - 2019 / 4 - 503 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

حاكم ر�أ�س اخليمة � :شعلة الأمل  ..نور ي�ضيء طريق �أ�صحاب الهمم
�أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
� �س �ع��ود ب ��ن � �ص �ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي
ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى حاكم
ر�أ�س اخليمة ب�شعلة الأمل التي
ت�ست�ضيفها دول� ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة �ضمن فعاليات
الأل� �ع ��اب ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�أومل�ب�ي��اد
اخل��ا���ص  2019وال �ت��ي م� � َّر ْت
بجميع م��دن الدولة وا�ستقرت
نهايتها يف العا�صمة �أبوظبي يف
 13مار�س اجلاري.
و�أكد �سموه اهتمام القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ب ��أ� �ص �ح��اب الهمم
ودجم �ه��م يف املجتمع ليكونوا
ع��ن��ا���ص��ر ف ��اع� �ل�ي�ن م�ن�ت�ج�ين
وم�ؤثرين يف حياتنا فهم جزء ال
يتجز�أ من منظومة هذا الوطن
و�شعلة الأم��ل ج��اءت لرت�سخ يف
�أذهاننا و�ضمائرنا حق �أ�صحاب الهمم
علينا ودورن��ا جتاههم ولتنري لهم طريق
م�ستقبلهم يف دول��ة حتفظ �إن�سانيتهم
وكرامتهم ليكونوا �سعداء و�شعلة �أمل على
خارطة العامل.
م��ن جانبه �أك��د ��س�ع��ادة ال �ل��واء علي
ع�ب��داهلل ب��ن ع�ل��وان النعيمي ق��ائ��د عام
�شرطة ر�أ�س اخليمة دعم �صاحب ال�سمو
ح��اك��م ر�أ� ��س اخليمة ال�ست�ضافة �شعلة
الأم ��ل يف املحطة الثانية لها يف ر�أ���س
اخليمة والتي جتري برعاية من الفريق
�سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية حيث
مت ت�سخري كافة الإمكانيات وح�شد جميع
املوارد والطاقات الب�شرية بالقيادة العامة
ل�شرطة ر�أ�س اخليمة وكذلك من خمتلف
ال��دوائ��ر احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية
وامل�ؤ�س�سات ب��الإم��ارة لإجن��اح ا�ست�ضافة
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�شعلة الأم��ل املرحلة الأخ�يرة من مراحل
التمهيد ل�ل�أل �ع��اب ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�أومل�ب�ي��اد
اخل��ا���ص و�إظ �ه��اره بال�صورة ال�ت��ي تليق
با�سم الدولة ويعك�س مكانتها و�سمعتها
يف ا�ست�ضافة الأح��داث العاملية ويف �أكرب
ح��دث �إن �� �س��اين وري��ا� �ض��ي ع�ل��ى م�ستوى
ال �ع��امل ب �ه��دف تر�سيخ ق�ي��م الت�ضامن
االجتماعي والإن�ساين بني خمتلف الفئات
و اجلن�سيات والثقافات حول العامل.
و�أو�� �ض ��ح � �س �ع��ادة ال�ع�م�ي��د ع �ب��داهلل
علي منخ�س نائب مدير ع��ام العمليات
ال�شرطية رئي�س الفريق الدائم لت�أمني
الفعاليات ب��الإم��ارة �أن��ه مت ت�شكيل فرق
عمل من خمتلف الإدارات على م�ستوى
ال�ق�ي��ادة ال�ستقبال ه��ذا احل ��دث الهام
وت�أمني خط �سري ال�شعلة والوفود املرافقة
لها على �أكمل وج��ه حيث مت تخ�صي�ص
 56دورية مرورية و�أمنية لت�أمني م�سارات
ال�شعلة الرئي�سية والفرعية وت�أمني �أماكن

االحتفاالت اخلا�صة بها ..كما
مت و�ضع خطط ت�أمني الطرق
و� �ض �م��ان ان���س�ي��اب�ي��ة احل��رك��ة
امل��روري��ة �أم ��ام امل��واك��ب التي
حتمل ال�شعلة و�أي�ضا �أمام بقية
املركبات يف خمتلف ال�شوارع
وال�ط��رق الرئي�سية والفرعية
بالإمارة.
و�أ�� � �ض � ��اف �إن ال �� �ش �ع �ل��ة
�ستنطلق ��ص�ب��اح� ًا م��ن �أع�ل��ى
ق �م��ة ج�ب�ل�ي��ة يف ال ��دول ��ة قمة
جبل جي�س ثم عرب م�سارات
مت حتديدها لتمر على �أب��رز
املعامل الأثرية وال�سياحية يف
�إم���ارة ر�أ� ��س اخليمة وه��ي “
فندق الريتز كالرتون �صحراء
ال� ��وادي واجل��زي��رة احل�م��راء
ال �ق��دمي��ة وف��ن��دق وال � ��دورف
ا��س�ت��وري��ا وك��ورن�ي����ش ج��زي��رة املرجان”
لتنتهي يف حفل يقام خ�صي�ص ًا لفعالية
ال�شعلة عند �سارية العلم على كورني�ش
القوا�سم لتعزيز املعاين والقيم الإن�سانية
للحدث ومنح جميع املواطنني واملقيمني
فر�صة م�شاهدة ال�شعلة وامل�شاركة يف
االح�ت�ف��اء مبعانيها الإن���س��ان�ي��ة يف دعم
�أ�صحاب الهمم.
وتوجه العميد عبداهلل منخ�س بدعوة
كافة �أف��راد املجتمع للم�شاركة وح�ضور
خمتلف الفعاليات املقامة وذل��ك دعم ًا
ل�شعلة الأمل وم�ساهمة يف �إجناح م�سريتها
ب��الإم��ارة ..كما دعاهم للتعاون مع كافة
الأجهزة ال�شرطية واتباع كافة الإر�شادات
وال �ت��وج �ي �ه��ات ال� ��� �ص ��ادرة ع�ب�ر م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي للقيادة وو�سائل
الإعالم ل�ضمان �سري خط ال�شعلة وكذلك
عدم عرقلة حركة ال�سري �أمامهم.
munrakae
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حاكم ر�أ�س اخليمة يد�شن الن�صب التذكاري للأوملبياد اخلا�ص
ثمن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
��س�ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة ا�ست�ضافة دولة
الإم��ارات للأوملبياد اخلا�ص
ل�ل�أل�ع��اب العاملية  2019يف
�أبوظبي الذي يعد �أكرب جتمع
ريا�ضي �إن�ساين على م�ستوى
العامل بدعم ورعاية �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب ��ي «رع� ��اه اهلل» و��ص��اح��ب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س
لالحتاد حكام الإمارات.
و�أك � ��د � �س �م��وه �أن دول ��ة
الإم � � � ��ارات ب �ل��د ال�ت���س��ام��ح
واملحبة وال�سالم التي طاملا
ارت �ب �ط��ت مب �ع��اين ال�ت�ك��اف��ل
وال �ت �ع��اون جت�سد ال �ي��وم من
خالل ا�ست�ضافة هذا احلدث
التاريخي واال�ستثنائي هذه
القيم الإن�سانية التي ن�ش�أت عليها منذ عهد
الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه” ومازالت
وفية لها.
جاء ذلك خالل تد�شني �صاحب ال�سمو
ح��اك��م ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة الن�صب ال�ت��ذك��اري
للأوملبياد اخلا�ص العاملية «�أبوظبي »2019
يف ج��زي��رة امل ��رج ��ان ال� ��ذي ي��رم��ز ل��دور
�أ�صحاب الهمم الرائد يف املجتمع مبنا�سبة
munrakae

ا�ست�ضافة احلدث العاملي البارز لأول مرة
يف املنطقة العربية وكذلك مبنا�سبة م�شاركة
�إم ��ارة ر�أ���س اخليمة �ضمن برنامج امل��دن
امل�ضيفة للأوملبياد اخلا�ص و�سط ح�ضور
كبري من كبار امل�س�ؤولني و�ضيوف الدولة من
امل�شاركني.
ورحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ب��ال��وف��ود امل�شاركة �ضمن
ب��رن��ام��ج امل ��دن امل�ضيفة يف �إم� ��ارة ر�أ���س
اخليمة والإم��ارات عموم ًا ..م�شري ًا �إىل �أن

اهتمام دول��ة الإم� ��ارات ب�أ�صحاب الهمم
نابع من الفطرة ال�سليمة والرتبية القومية
التي ن�ش�أت عليها القيادة وال�شعب بف�ضل
حكمة الأجداد وقبل ذلك من تعاليم ديننا
احلنيف.
وقال �سموه “ �إن املجتمعات املتح�ضرة
ال متيز بني �أبنائها ،ودولتنا كانت �سباقة يف
دمج �أ�صحاب الهمم يف املجتمع واال�ستفادة
من طاقاتهم وقدراتهم يف خدمة الدولة
واملجتمع �أ�سوة ب�إخوتهم يف الإمارات  ،فهم
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�شركاء يف الطفرة والنجاحات و�شركاء يف
الآمال والطموحات والتطلعات و�شركاء يف
حب الوطن والتفاين يف خدمته».
و�أ���ض��اف ��س�م��وه “ا�ست�ضافة ال��وف��ود
امل �� �ش��ارك��ة يف خم�ت�ل��ف �إم � � ��ارات ال��دول��ة
ت�ع��د ف��ر��ص��ة ل�ل�ت��وا��ص��ل وال �ت �ب��ادل الثقايف
واحل�ضاري بني ال�شعوب فهي منا�سبة ن�سعى
من خاللها �إىل تقدمي ال�صورة امل�شرقة عن
�شعب الإمارت �أمام العامل �أجمع ونعك�س ما
حققته دولتنا من تقدم ح�ضاري و�إن�ساين
ومكانة مميزة على اخلارطة الدولية ومن
جانب �آخر هي فر�صة لي�ساهم جميع �أفراد
املجتمع من مواطنني ومقيمني يف تنظيم
ه��ذا احل��دث التاريخي الإن���س��اين بكل ما
يحمله م��ن ذك��ري��ات طيبة ع��ن الإم ��ارات
و�شعبها الويف».
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و�أ���ش��اد ��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة بفكرة الن�صب التذكاري الذي يعرب
عن �إميان القيادة الر�شيدة و�شعب الإمارات
ب�إمكانات �أ�صحاب الهمم وعن مدى الدعم
واحل��ب ال��ذي يحظى ب��ه ف��ر��س��ان الإرادة
يف الإم� ��ارات ..متمني ًا التوفيق والنجاح
للريا�ضيني امل�شاركني يف االلعاب العاملية.
وي �ن��درج احل��دث �ضمن برنامج امل��دن
امل�ضيفة برعاية �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ���س اخليمة
حتت �شعار”ها هم �أ�صحاب الهمم” والذي
د�شنته الإم��ارة بنجاح كبري حقق �أهدافه
للتعريف بالعادات والتقاليد والرتاث وت�أكيد
الدور املهم لأ�صحاب الهمم يف املجتمع.
و�شهد الأم�سية �إىل جانب �سموه ،ال�شيخ
�أحمد بن �سعود القا�سمي رئي�س هيئة ر�أ�س

اخليمة للبرتول وال�شيخ �صقر ب��ن �سعود
القا�سمي ،وماري ديفيز ،الرئي�س التنفيذي
ل�ل�أومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص ،ف�ض ًال ع��ن م�س�ؤويل
الدوائر وامل�ؤ�س�سات املحلية يف ر�أ�س اخليمة،
ووف���ود دول ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ،وا�ستونيا،
ومنغوليا ،واليونان ،و�آذربيجان ،وقرب�ص،
وطاجيك�ستان ،ولوك�سمبورج وكازاخ�ستان.
وع�ب�رت م ��اري دي�ف�ي��ز ع��ن تقديرهم
للجهود التي قامت بها دول��ة الإم ��ارات يف
ا�ست�ضافة احلدث العاملي وامل�شاعر اجلميلة
التي �أحاطت بها جميع الوفود امل�شاركة،
وقالت �إن الأجواء الرائعة املوجودة يف هذه
الدولة تعك�س قيمة االهتمام ب�أ�صحاب الهمم
وتعزيز الثقة يف قدراتهم ومنحهم فر�صة
امل�شاركة الإيجابية يف الأن�شطة املجتمعية.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وزير �ش�ؤون املجل�س الأعلى لالحتاد
ا���س��ت��ق��ب��ل
�صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ �سعود
ب � � � ��ن �� �ص� �ق ��ر
القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى
ح���اك���م ر�أ� � ��س
اخليمة معايل
�أح� �م���د ج�م�ع��ة
ال��زع��اب��ي وزي��ر
��ش��ؤون املجل�س
الأعلى لالحتاد
يف وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة وذلك
ب�ق���ص��ر �سموه
مب��دي �ن��ة �صقر
بن حممد.
واط �ل��ع �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة من معايل الوزير الزعابي على
ع��دد م��ن املو�ضوعات املتعلقة بال�ش�ؤون
االحت ��ادي ��ة وال��وط �ن �ي��ة وم �� �س�يرة ال��دول��ة
التنموية ال�شاملة يف ظل القيادة الر�شيدة
6

ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” والتي
�أ�سهمت يف حتقيق االزدهار والتقدم للوطن
والرفاهية والرخاء ل�شعب الإمارات.
وت�ط��رق اللقاء ال��ذي ح�ضره ال�شيخ
خالد بن �سعود بن �صقر القا�سمي رئي�س

جمل�س �إدارة �شركة جزيرة املرجان �إىل
الربامج واملبادرات املختلفة التي تتبناها
الدولة والتي من �ش�أنها تعزيز قيم املواطنة
والوحدة الوطنية وتوفر احلياة الكرمية
للمواطنني وتر�سيخ املكانة املرموقة لدولة
الإمارات على ال�صعيد العاملي.
munrakae
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حاكم ر�أ�س اخليمة يطلع على خطط “هات�شي�سون” امل�شغلة حلاويات ميناء �صقر
اط�ل��ع �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي
ع� ��� �ض ��و امل �ج �ل ����س
الأع� � �ل�� ��ى ح��اك��م
ر�أ���س اخليمة على
اخلطط التطويرية
مل� � � �ج� � � �م � � ��وع � � ��ة
«ه��ات�����ش��ي�����س��ون»
العاملية احلا�صلة
على امتياز تطوير
وت �� �ش �غ �ي��ل م��راف��ق
حم��ط��ة ح ��اوي ��ات
ميناء �صقر وعلى
�أب��رز النتائج التي
حققتها ال�شركة
خ�� �ل� ��ال ال� � �ع � ��ام
املن�صرم .2018
و�أك ��د �صاحب
ال�سمو حاكم ر�أ�س
اخل� �ي� �م���ة خ�ل�ال
ح�ضوره جانبا من
اج��ت��م��اع ال�ل�ج�ن��ة
التن�سيقية الدائمة
ب�ين م��وان��ئ ر�أ� ��س
اخل �ي �م��ة ودائ � ��رة
اجل�م��ارك و�شركة
“ ها ت�شي�سو ن ”
ــ ال��ذي عقد يف فندق الكوف روتانا ر�أ�س
اخل�ي�م��ة ـ �ـ �أه �م �ي��ة ت��و��س�ي��ع �آف� ��اق ال�ت�ع��اون
وال�شراكة بني خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية
التي من �ش�أنها تعزيز مكانة الإمارة كمركز
�إقليمي ودويل للخدمات املالحة البحرية
بف�ضل موقعها اال�سرتاتيجي ومبا متتلكه من
مقومات و�إمكانات وبنية حتتية متقدمة يف
قطاع املوانئ واخلدمات اللوج�ستية.
و�أ��ش��ار �سموه �إىل ال�ت��زام �إم��ارة ر�أ���س
اخليمة بتعزيز م�شاريع التنمية االقت�صادية
من خالل تطوير اخلدمات والبنى التحتية
munrakae

يف م��وان��ئ ر�أ� ��س اخليمة ورب�ط�ه��ا ب�شبكة
املوانئ العاملية ..ف�ض ًال عن دعم ال�شركات
العاملة فيها مبجموعة وا�سعة من الأعمال
املتعلقة باال�سترياد والت�صدير وبخطوط
النقل وال�شحن البحري وفق �أحدث التقنيات
املعتمدة و�أف�ضل املمار�سات العاملية.
كما اطلع �سموه خ�لال االجتماع على
النتائج التي حققتها “هات�شي�سون ر�أ���س
اخليمة” يف جم��ال زي���ادة ح��رك��ة ت��داول
احلاويات الواردة وال�صادرة يف ميناء �صقر
بعد م��رور ع��ام على حق ح�صول ال�شركة
على امتياز الت�شغيل وبعد عمليات التحديث

امل�ستمرة التي �شهدها امليناء خالل الفرتة
املا�ضية والتي �ساهمت يف ارت�ف��اع حركة
ال�شحن و�شجعت ال�شركات العاملية على
زي��ادة حجم �أعمالها للو�صول اىل �أ�سواق
اخلليج وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ح�ضر االجتماع الدكتور حممد املحرزي
مدير عام دائ��رة اجلمارك بر�أ�س اخليمة
و�آندي ت�سوي املدير الإقليمي ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا يف موانئ “هات�شي�سون”
وكليف ب��ران��د امل��دي��ر التنفيذي ملجموعة
م��وان��ئ ر�أ���س اخليمة وع��دد م��ن املديرين
وامل�س�ؤولني.
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�سعود بن �صقر القا�سمي ي�ستقبل �أع�ضاء م�سرح ر�أ�س اخليمة الوطني
ا� � �س � �ت � �ق � �ب� ��ل
� �ص��اح��ب ال���س�م��و
ال�شيخ �سعود بن
��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي
ع�����ض��و امل �ج �ل ����س
الأعلى حاكم ر�أ�س
اخل �ي �م��ة بق�صر
�� �س� �م ��وه مب��دي �ن��ة
��ص�ق��ر ب��ن حممد
�أع�����ض��اء جمل�س
�إدارة م�سرح ر�أ�س
اخل �ي �م��ة ال��وط�ن��ي
مب��ن��ا���س��ب��ة ف ��وز
الوعي الثقايف والفني من خالل امل�شاركة ل�ه��ا دور يف رف��د امل�شهد امل���س��رح��ي يف
امل �� �س��رح ب�ج��ائ��زة
الفرقة امل�سرحية املتميزة لعام  2018يف خم �ت �ل��ف امل �ه��رج��ان��ات وامل�ل �ت �ق �ي��ات الإمارات منذ �أواخر ال�ستينات.
وه �ن ��أ ��ص��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
على م�ستوى الدولة والتي تقدمها جمعية امل�سرحية وال�ف�ن�ي��ة ب ��أع �م��ال م�سرحية
مميزة تعك�س الهوية الوطنية والثقافية اخليمة �أع�ضاء امل�سرح ومنت�سبيه مبنا�سبة
امل�سرحيني يف الإمارات.
للدولة  ..م�ؤكد ًا �أن م�سرح ر�أ�س اخليمة الفوز باجلائزة  ..متمني ًا �أن ي�شكل هذا
و�أ� �ش��اد �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س
الإجن��از حافزا ملوا�صلة الت�ألق لتحقيق
اخليمة ب ��دور م�سرح ر�أ� ��س اخليمة يف يزخر بالطاقات ال�شبابية املبدعة التي
امل��زي��د م��ن الأع �م��ال الفنية والثقافية
ً
دعم احلركة امل�سرحية والثقافية يف ر�أ�س ت�شكل ام �ت��دادا للتاريخ الكبري للم�سرح الهادفة.
اخليمة والإم��ارات وم�ساهمته يف ت�شكيل الذي �أبرز العديد من الأ�سماء التي كان
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه �أع � � � ��رب
ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ك��ا���س ن��ائ��ب
رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة م�سرح
ر�أ���س اخليمة عن �شكر وتقدير
جمل�س الإدارة ل�صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ�س اخليمة على الدعم
ال �ك �ب�ير ال� ��ذي ي �ق��دم��ه ��س�م��وه
للم�سرح مما كان له بالغ الأثر
يف متكني امل���س��رح م��ن القيام
ب��أه��داف��ه باحت�ضان الطاقات
ال�شبابية و�صقل املواهب املبدعة
وامل�����ش��ارك��ة يف امل �ه��رج��ان��ات
امل�سرحية على امل�ستوى املحلي
واخلليجي.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة  :ذكرى الوالد زايد �ستبقى خالدة للأبد
ت�سلم �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ���س اخليمة
م�سكوكة تذكارية من الف�ضة  -الإ�صدار اخلا�ص  -بـمنا�سبة « عام زايد «.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه يف الديوان الأمريي وبح�ضور ال�شيخ ارحمه بن
�سعود بن خالد القا�سمي مدير الق�سم الإعالمي ملكتب �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة
وفد ًا من م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي برئا�سة �سعيد الع�سعو�سي مدير
فرع امل�صرف يف ر�أ�س اخليمة.
وقال �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة �إن ذكرى الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه �ستبقى خالدة للأبد جت�سد �سرية قائد ا�ستثاين
�سطر تاريخ ًا حاف ًال ب��الإجن��ازات و�أ�س�س دول��ة �أ�صبحت تناف�س عاملي ًا فهو القائد
الإن�سان الذي مل يدخر جهد ًا لدعم �شعبه وبناء دولته وهو الوالد الذي �صنع التاريخ
وغر�س اخلري والت�سامح والطيبة والعدل.
و�أعرب �سموه عن تقديره ملبادرة امل�صرف املركزي ب�إ�صدار م�سكوكة تذكارية من
الف�ضة احتفا ًء بالذكرى املئوية مليالد ملغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه.
ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل فريق عمل اللجنة الأوملبية الوطنية
�أ�شاد �سمو ال�شيخ
حممد بن �سعود بن
�صقر القا�سمي ويل
ع�ه��د ر�أ�� ��س اخليمة
ب� �ج� �ه���ود ال �ل �ج �ن��ة
الأومل��ب��ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
يف دع���م ال��ري��ا� �ض��ة
وال ��ري ��ا�� �ض� �ي�ي�ن يف
ال � ��دول � ��ة و�إع� � � ��داد
ال �ك �ف��اءات الوطنية
وت�أهيلهم يف خمتلف
�أن� � ��واع ال��ري��ا� �ض��ات
ليكونوا خري ممثلني
ل��دول �ت �ن��ا الإم�� ��ارات
رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه على �شخ�صيتهم و�سلوكهم ب�صورة �إيجابية
ولتحقيق تطلعات و�أهداف قيادتنا الر�شيدة اهلل” وحت�م��ل �شعار “الإمارات جتمعنا” انطالق ًا من ال��دور ال��ذي تلعبه الريا�ضة يف
يف امل�شاركات اخلارجية واملحافل العاملية على م�ستوى جميع �إم� ��ارات وم��دن ال��دول��ة التوعية والتثقيف املجتمعي.
والعمل على �إي�صال ريا�ضة الإم ��ارات �إىل
تعد بوابة كبرية للمعرفة وتبادل الأف�ك��ار و
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سمو ال�شيخ
من�صات التتويج.
وثمن �سموه مبادرة اليوم الريا�ضي التي فر�صة كبرية ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية حممد ب��ن �سعود القا�سمي ويل عهد ر�أ���س
حتظى بدعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد والرتفيهية لتعميم الأ�س�س ال�سامية والنبيلة اخليمة يف الديوان االمريي فريق من اللجنة
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة بني �أف��راد فئات املجتمع كافة مما ينعك�س الأومل �ب �ي��ة الوطنية برئا�سة العميد طالل
munrakae
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�أحمد ال�شنقيطي �أمني عام اللجنة الأوملبية
الوطنية بالوكالة وح�ضور العميد �صالح بن
عا�شور الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الفنية
والريا�ضية وال�سيد حممد �سعيد بن دروي�ش
امل��دي��ر التنفيذي وال�سيد نا�صر ب��و �شاالت
�إدارة االت�صال والت�سويق وال�سيد �سامل مبارك
العالقات العامة واملرا�سم.
واطلع �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة خالل
اللقاء على خطط وبرامج اللجنة الأوملبية
و�آخ��ر اال�ستعدادات لإجن��اح اليوم الريا�ضي
يف الدوله عامة ور�أ�س اخليمة خا�صة والذي
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�أقيم مب�شاركة كافة �أبناء وفئات املجتمع..
متمني ًا �سموه لأع�ضاء اللجنة الأوملبية
التوفيق واملزيد من النجاح يف هذه املنا�سبة
الريا�ضية املجتمعية.
من جانبه قدم طالل ال�شنقيطي و�أع�ضاء
اللجنة املنظمة مل �ب��ادرة ال �ي��وم الريا�ضي
الوطني �شكرهم وتقديرهم ل�سمو ويل عهد
ر�أ�س اخليمة على دعمه الكبري ملبادرة اليوم
الريا�ضي الوطني يف �إم ��ارة ر�أ���س اخليمة
وامل���ش��ارك��ة الفعالة للم�ؤ�س�سات واجل�ه��ات
املحلية والأف��راد يف الإم��ارة وكذلك اجلهود

املبذولة يف �إجن��اح مبادرة اليوم الريا�ضي
الوطني.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ عبداهلل بن حميد
بن عبداهلل القا�سمي رئي�س مكتب �صاحب
ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة وال�شيخ �أرحمه
بن �سعود بن خالد القا�سمي مدير الق�سم
الإعالمي ملكتب �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة
واملقدم فهد عبداهلل بن جمعة من�سق عام
فعاليات ااي ��وم ال��ري��ا��ض��ي ال��وط�ن��ي برا�س
اخليمة.

ويل عهد ر�أ�س اخليمة :ا�ست�ضافة الأوملبياد اخلا�ص �إجناز تاريخي جديد يف �سجل الدولة
�شهد �سمو ال�شيخ
حممد بن �سعود بن
�صقر القا�سمي ويل
ع�ه��د ر�أ����س اخليمة
ف�ع��ال�ي��ات االح�ت�ف��ال
ب��ا��س�ت���ض��اف��ة �شعلة
الأم � � � ��ل اخل ��ا�� �ص ��ة
ب��الأل��ع��اب ال�ع��امل�ي��ة
ل�ل�أومل�ب�ي��اد اخلا�ص
2019م يف �إم� ��ارة
ر�أ�س اخليمة.
ح�ضر الفعاليات
ال �� �ش �ي��خ حم �م��د بن
ح�م�ي��د ب��ن ع�ب��داهلل
لهذا البلد املعطاء ،ور�أ���س اخليمة اليوم
ب�شرطة ر�أ�س اخليمة.
ال �ق��ا� �س �م��ي الع�ضو
و�أك��د �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة �أن ت�شع فرح ًا وبهجة وهي ت�ست�ضيف �شعلة
امل �ن �ت��دب لهيئة م�ن��اط��ق ر�أ�� ��س اخليمة
االقت�صادية «راك��ز» وال�شيخ �سلطان بن ا�ست�ضافة دولة الإمارات العربية املتحدة الأم��ل وحاملي ه��ذه ال�شعلة من خمتلف
ج�م��ال ب��ن �صقر القا�سمي م��دي��ر �إدارة الألعاب العاملية للأوملبياد اخلا�ص 2019م �أرج ��اء دول ال �ع��امل ،لإي���ص��ال ر�سالتهم
� �ش ��ؤون امل��واط �ن�ين يف ال��دي��وان الأم�ي�ري �إجن ��از ع��امل��ي ج��دي��د ي�ضاف �إىل �سجل للإن�سانية جمعاء ،ب�أن �أ�صحاب الهمم هم
بر�أ�س اخليمة ،وال�شيخ ارحمه بن �سعود �إجنازاتها الكثرية والعظيمة ،يف خمتلف جزء ال يتجز�أ من تكوين �أي جمتمع ،بل هم
بن خالد القا�سمي مدير الق�سم الإعالمي املجاالت ،خا�صة الإن�سانية منها بهدف �أ�صحاب همم عالية ،وطموحات كبرية،
ملكتب �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة و�سعادة تعزيز القيم الإن�سانية وبث روح الت�سامح و�أ�صحاب �إرادة �صلبة قوية للو�صول �إىل
اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد والتالحم والوئام بني �شعوب العامل �أجمع� .أهدافهم وتطلعاتهم».
وتوجه �سموه بخال�ص ال�شكر والثناء
وقال �سموه “وهلل احلمد نحن يف دولة
عام �شرطة ر�أ�س اخليمة ،وعدد كبري من
ر�ؤ�ساء ومديري الدوائر احلكومية واملحلية الإم��ارات نفخر ونعتز بقيادتنا الر�شيدة جلهود وزارة الداخلية وعلى ر�أ�سها الفريق
وكبار امل�س�ؤولني يف الإم ��ارة ،واملديرين التي حتر�ص على غر�س قيم الإن�سانية �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب
ال�ع��ام�ين وم��دي��ري الإدارات وال�ضباط النبيلة يف نفو�س كل مواطن ومقيم وزائر رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية،
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لرعايته �شعلة الأم��ل ،وت�سخري
كافة الإمكانيات لهذا احلدث
املهم ،فكل التوفيق للجميع يف
�إي�صال هذه الر�سالة الإن�سانية
ال�سامية.
بد�أ االحتفال بو�صول راعي
احل �ف��ل ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي
ويل عهد ر�أ���س اخليمة ملن�صة
االحتفال عند �سارية العلم على
كورني�ش القوا�سم ،لي�ستقبل
حملة �شعلة الأمل ،والذين كانت
يف ا�ستقبالهم ف��رق��ة العيالة
ال �ت��اب �ع��ة جل�م�ع�ي��ة ب ��ن م��اج��د
للفنون ال�شعبية وكذلك فرقة
مو�سيقى ال�شرطة  ،وبح�ضور
جماهريي حا�شد وقف تهلي ًال
ب��إي�ق��اد ال�شعلة م��ن قبل �سمو
ويل العهد ،ليتبع ذل��ك عزف
ال�سالم الوطني.
بعد ذلك �ألقى كلمة حكومة
ر�أ�س اخليمة ال�شيخ ارحمه بن
�سعود بن خالد القا�سمي والتي
قال فيها �إن م�سرية �شعلة الأمل
متثل ال�سبيل الأم �ث��ل لت�أكيد
و� �ص��ول ال�ق�ي��م وامل��ب��ادئ التي
تت�ضمنها ال��ر��س��ال��ة ال�سامية
للأوملبياد اخل��ا���ص ،م�شري ًا �إىل م�سرية
ال�شعلة �شكلت رحلة ملهمة لكل من �شارك
فيها ،وعملت على بناء �صداقات والتعرف
على املجتمع الإماراتي عن قرب.
و�أك��د �أن جميع امل�شاركني متحم�سون
للو�صول �إىل العا�صمة �أبوظبي ،حل�ضور
حفل االفتتاح واملناف�سة يف هذه البطولة،
م�ؤكداً �أن م�سرية �شعلة الأمل متثل ر�سالة
حقيقية لإبراز قدرة �أ�صحاب الهمم على
�أداء دور �أ�سا�سي يف املجتمع ،وبتكاتف
اجلميع ق��ادرون ب ��إذن هلل على الو�صول
لأه��داف �ن��ا ،وال �ت ��أك �ي��د ع�ل��ى ق ��درة دول��ة
الإم��ارات العربية املتحدة على ا�ست�ضافة

م� ��ؤك ��د ًا احل��ر���ص ع�ل��ى �إجن� ��اح م�سرية
ال�شعلة ،وتوفري كل ما من �ش�أنه �إجن��اح
و�إبراز هذه الفعالية الإن�سانية العاملية.
وم��ع نهاية االحتفال تقدم �سمو ويل
عهد ر�أ���س اخليمة ال�ستالم درع ال�شعلة،
املقدم ل�سموه من وزارة الداخلية ،بح�ضور
�سعادة قائد ع��ام �شرطة ر�أ���س اخليمة
و��س�ع��ادة العميد ول�ي��د ��س��امل ال�شام�سي
رئي�س اللجنة العليا التنفيذية املنظمة
ل�شعلة الأمل ،كما مت تبادل الهدايا والدروع
التذكارية بني �شرطة ر�أ�س اخليمة ووفد
حاملي �شعلة الأمل.

munrakae

مثل هذه الأحداث العاملية.
م��ن جانبه ق��ال ��س�ع��ادة ال �ل��واء علي
ع �ب��داهلل ب��ن ع �ل��وان النعيمي ق��ائ��د عام
ال �� �ش��رط��ة �إن � �ش��رط��ة ر�أ�� � ��س اخل�ي�م��ة
وب�ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة احل�ك�ي�م��ة تدعم
ا�ست�ضافة دولة الإمارات العربية املتحدة
ملثل ه��ذه الفعالية ال��دول�ي��ة وال�ت��ي تعزز
الروح الريا�ضية والإن�سانية ..م�شري ًا �إىل
�أنها فر�صة لإبراز الدور الذي تلعبه الدولة
وج�ه��وده��ا يف تنمية املجتمع وامل�شاركة
الدولية وتعزيز قيم اخلري والعطاء.
و�أ���ش��ار �إىل �أن م���س�يرة ال�شعلة يف
ر�أ�س اخليمة تعترب فر�صة للتعريف ب�أهم
الأم��اك��ن ال�سياحية والثقافية ب��الإم��ارة،
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�صقر بن �سعود القا�سمي يفتتح املهرجان الأول لل�سيارات بر�أ�س اخليمة
افتتح ال�شيخ �صقر بن �سعود بن �صقر
القا�سمي رئي�س ن��ادي التعاون الريا�ضي
الثقايف فعاليات املهرجان الأول لل�سيارات
يف مركز ر�أ�س اخليمة للمعار�ض بح�ضور
�سعادة حممد علي م�صبح النعيمي رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جت��ارة ر�أ���س اخليمة
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وعدد من املدراء
وامل�س�ؤولني بامل�ؤ�س�سات والدوائر املحلية
ب��الإم��ارة وال���ش��رك��ات امل���ش��ارك��ة و�أ�شهر
قائدي ال�سيارات بالدولة.
و�أ�شاد ال�شيخ �صقر القا�سمي بتنظيم
امل �ه��رج��ان يف ظ��ل امل �� �ش��ارك��ة امل�ت�م�ي��زة
لل�شركات العاملية ووكالء ال�سيارات و�شدد
على الأهمية الكبرية للمهرجان ملا ميثله
م��ن �إ�ضافة قيمة القت�صاد �إم ��ارة ر�أ���س
اخليمة  ،خا�صة على �صعيد الأن�شطة
ال�سياحية  ..الفت ًا �إىل �أن املهرجان ي�شكل
خطوة مهمة للمحافظة على ري��ادة ر�أ�س
اخليمة كوجهة لل�سياحة العائلية مبا يعزز
من اجلهود الرامية يف ا�ستقطاب املزيد
من ال�سياح من حول العامل.
و�شهد ال�ي��وم الأول م��ن امل�ه��رج��ان -
الذي ينظمه مركز املعار�ض التابع لغرفة
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جتارة ر�أ�س اخليمة م�شاركة �أكرث من 31
�شركة حملية وعاملية  -وعر�ض ًا لل�سيارات
يف ال�ساحة الكبرية �أثار �إعجاب احل�ضور.
و�أك��د �سعادة حممد م�صبح النعيمي
رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة حر�ص مركز
امل�ع��ار���ض على ت�ق��دمي الأف���ض��ل واملتميز
جل �م �ه��ور ورواد م �ه��رج��ان ال �� �س �ي��ارات
ال��ذي يعد واح��د ًا من ع�شرات الفعاليات
املتنوعة على �أجندة مركز املعار�ض املزمع
تنفيذها خ�لال العام اجل��اري  ..م�شري ًا
�إىل �أن برنامج فعاليات و�أن�شطة املهرجان
�سي�شهد �أكرث من  25فعالية تتميز بالتعدد
وال�ت�ن��وع يف امل�ف��اج��آت والفعاليات التي
تخت�ص بال�سيارات.
ول �ف��ت ال�ن�ع�ي�م��ي �إىل �أن امل�ه��رج��ان
�سيتخلله ا�ست�ضافة مركز املعار�ض لبطولة
الإم � ��ارات للدريفت يف جولتها الثالثة
والأخ �ي�رة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تنظيم ثالث
م�سريات ت�شارك فيها مئات ال�سيارات
احل��دي�ث��ة وال�ك�لا��س�ي��ك م�ت�ع��ددة الأن���واع
واال�ستخدامات وتتوا�صل على مدى �أيام
امل�ه��رج��ان وتنطلق م��ن ج��زي��رة امل��رج��ان
لتنتهي عند مركز ر�أ�س اخليمة للمعار�ض.

من جانبه ق��ال حممد ح�سن ال�سبب
مدير عام غرفة ر�أ���س اخليمة وامل�شرف
العام على مهرجان ال�سيارات � 2019إن
الفعاليات التي تقام على مدار �أربعة �أيام
متتالية يف مركز ر�أ�س اخليمة للمعار�ض
�ست�شهد مناف�سات وم�سابقات ال�سيارات
الكال�سيكية.
ول�ف��ت �إىل �أن امل�ه��رج��ان ي�ق��ام على
م�ساحة تبلغ � 37.4أل��ف مرت مربع منها
م�ساحة ل�ع��ر���ض ال���س�ي��ارات الريا�ضية
احل��دي�ث��ة وم�ن�ه��ا ال �� �س �ي��ارات الريا�ضية
ل�شرطة ر�أ���س اخليمة وم�ساحة ل�شركات
قطع تعديل وتزويد ال�سيارات وم�ساحة
�أخ ��رى لعر�ض ال���س�ي��ارات الكال�سيكية
بالتعاون م��ع ن��ادي ال�شارقة لل�سيارات
الكال�سيكية بالإ�ضافة �إىل م�ساحة لبطولة
الإنزالق.
و�أ�شار ال�سبب �إىل �أن املهرجان مينح
الفر�ص لفرق وه��واة ال�سيارات الرتاثية
والكال�سيكية لن�شر ثقافة ريا�ضة ال�سيارات
الكال�سيكية يف املجتمع يف جوانب مثل
امل� � �ح�� ��اف� � �ظ�� ��ة
ع� �ل ��ى امل� � � ��وروث
وااله � �ت � �م� ��ام ب��ه
وتداوله وانت�شاره،
�إ�ضافة �إىل توفري
م�ن��اف��ذ ترفيهية
وت�ع�ل�ي�م�ي��ة مهمة
ل �ك��اف��ة � �ش��رائ��ح
ال��زوار من خالل
هواية ال�سيارات
ال��ك�ل�ا���س��ي��ك��ي��ة
وامل��ح��ب��ب��ة ل��دى
الكبار والنا�شئة.
munrakae
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قرينة حاكم ر�أ�س اخليمة تطلع
على م�شروعات طالبات كليات التقنية العليا وت�شيد بقدراتهن
زارت قرينة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ووعيهن باحتياجات
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى املجتمع والق�ضايا
حاكم ر�أ�س اخليمة ال�شيخة هنا بنت جمعة وال� � �ت� � �ح � ��دي � ��ات يف
املاجد كليات التقنية العليا يف ر�أ�س اخليمة العديد من قطاعات
واطلعت على امل�شروعات االبتكارية التي ال �ع �م��ل ،مم��ا يدعم
نفذتها طالبات الإع�لام والهند�سة وعلوم ف ��ر� ��ص ت��وظ �ي �ف �ه��ن
وقدرتهن على �إثبات
الكمبيوتر واملعلومات.
وا�ستمعت ل�شرح م��ن الطالبات حول ذوات � �ه� ��ن يف � �س��وق
الأف �ك��ار التي تتمحور حولها م�شاريعهن ال��ع��م��ل يف ظ���ل م��ا
وال �ل�ات� ��ي ي �ق��دم��ن م ��ن خ�لال �ه��ا ح �ل��و ًال يتمتعن به من معرفة
لتحديات وتطوير ًا خلدمات تتعلق باملجتمع وقدرة على االبتكار،
وقطاعات العمل املختلفة كما تعرفت اىل م���ش�يرة �إىل �أهمية
البيئة التعليمية املتطورة التي حتت�ضنها ت�شجيع ال�ط��ال�ب��ات
الكليات والتي متكن الطالبات من البحث واحت�ضان �أفكارهن
وتطويرها بالتعاون
على التميز.
واالبتكار وتطوير الأفكار وتطبيق معارفهن
وفق
العمل
ؤ�س�سات
�
وم
جهات
خمتلف
مع
م���ن ج��ان��ب��ه ع�ب�ر ال ��دك� �ت ��ور ي�ح�ي��ى
وخرباتهن العلمية.
امل�ستقبلية.
االحتياجات
الأن �� �ص��اري م��دي��ر كليات التقنية ب��ر�أ���س
وعربت ال�شيخة هنا بنت جمعة املاجد
و�أكدت قرينة حاكم ر�أ�س اخليمة دعم
اخليمة عن �سعادتهم يف الكليات بزيارة
عن �سعادتها مبا �شاهدته من بيئة تعليمية القيادة احلكيمة بالدولة ل�شباب وفتيات
قرينة حاكم ر�أ���س اخليمة ال�شيخة هنا
متطورة وحمفزة يف كليات التقنية بر�أ�س ال��وط��ن ،بهدف خلق جيل متم ّكن بالعلم
اخليمة وم��ن م�شروعات الطالبات والتي واملعرفة وقادر على �صناعة م�ستقبل �أف�ضل بنت جمعة املاجد ،والتي عك�ست من خالل
ل��ه ول�ل�أج �ي��ال املقبلة زيارتها مدى اهتمامهما ببناتها الطالبات
مل�ست فيها مهاراتهن وقدرتهن على الإبداع،
..م�شرية �إىل �أن كليات وحر�صها على االط�ل�اع على �إبداعاتهن
التقنية العليا واح��دة م��ن امل���ش��اري��ع املبتكرة وال�ت�ح��دث �إليهن
من م�ؤ�س�سات التعليم ح��ول درا�ستهن والأف �ك��ار التي يطرحنها
ال� �ع ��ايل ال� ��رائ� ��دة يف يف م�شروعاتهن ونظرتهن ل�سوق العمل
جم��ال �إع� ��داد الطلبة وامل �ه��ارات ال�ت��ي يحر�صن على امتالكها
ومتكينهم من التعامل ليمثلن �إ��ض��اف��ة نوعية وحقيقية مل�سرية
مع متغريات �سوق العمل التنمية الوطنية عامة ودع��م امل�شروعات
والتناف�سية ،يف ظل ما واخلطط امل�ستقبلية لإم��ارة ر�أ���س اخليمة
ت��رك��ز عليه م��ن تعليم ب�شكل خ��ا���ص ..م���ؤك��د ًا �أن زي ��ارة قرينة
تطبيقي يعزز الإب��داع حاكم ر�أ�س اخليمة مثلت حافز ًا للطالبات
واالبتكار ويجعل الطلبة لال�ستمرار يف م�سرية متيزهن وحر�صهن
على ارتباط مب�ؤ�س�سات على العمل اجلاد لإب��راز �أف�ضل ما لديهن
ال� �ع� �م ��ل ،م� �ع�ب�رة ع��ن من �إمكانات يف ظل وعيهن بتحديات �سوق
ف �خ��ره��ا ب��ال �ط��ال �ب��ات العمل والتناف�سية التي تتطلب اجلاهزية
وحما�سهن وحر�صهن لأخذ الفر�صة �أو خلقها.
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة حتتفل بيوم ال�سعادة العاملي
احتفلت دائرة بلدية ر�أ�س
اخليمة بيوم ال�سعادة العاملي
ال ��ذي ي���ص��ادف  20م��ار���س
من كل عام  ،وذلك على وقع
النتائج الإيجابية والتقدم
امل�ستمر ،ال ��ذي حتققه يف
م��ؤ��ش��ر ال���س�ع��ادة ال�ع��امل��ي ،
حيث بات الإماراتيون �أ�سعد
�شعب عربي.
وم��ن �ضمن الفعاليات
املختلفة التي �أقيمت بهذه
املنا�سبة بالدائرة م�شاركة
�سعادة منذر حممد بن �شكر
مدير عام دائرة بلدية ر�أ�س
اخليمة موظفي ال��دائ��رة يف ق�سم امل��وارد
الب�شرية االحتفالية اخلا�صة بهذه املنا�سبة
وتقدمي �إهداء بهذه املنا�سبة ل�سعادته  ،كما
احتفلت �إدارة ال�صحة العامة بيوم ال�سعادة
حيث مت ت��وزي��ع ه��داي��ا رم��زي��ة وم�شروبات
خمتلفة تعرب عن ال�سعادة  ،هذا بالإ�ضافة

�إىل الفعاليات املتنوعة ملوظفي الإدارة
وتوزيع بالونات ال�سعادة عليهم مما �أ�شاع
البهجة يف نفو�س املوظفني على مدار اليوم
 ،وعرب املوظفون عن �سعادتهم على ما تقوم
به الدائرة من جهود لالحتفال بهذه املنا�سبة
ال�سعيدة و�إ�ضفاء البهجة على اجلميع.
وتعترب دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة

من ال��دول التي يرتفع بها معدل ال�سعادة
العاملي بناء على ما حققته من تقدم وا�ضح
يف جميع املحاور ،ومن �أبرزها الناجت املحلي
الإج�م��ايل للفرد ال��واح��د ،ومتو�سط العمر
ال�صحي امل�ت��وق��ع ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الدعم
االجتماعي.

مدير عام دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة يفتتح مق�صب الغيل

�أك ��د ��س�ع��ادة م�ن��ذر حم�م��د ب��ن �شكر
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ ��رة بلدية ر�أ���س
اخليمة ب ��أن دائ ��رة بلدية حت��ث اخلطى
باجتاه اجل��ودة والتميز وزي��ادة املن�ش�آت
اخل��دم �ي��ة ب��ا� �س �ت �م��رار وذل � ��ك مل��واك �ب��ة
14

اال�سرتاتيجية املعتمدة وتلبية التطلعات
يف ال�ت�ط��ور والتنمية و�إجن� ��از امل�شاريع
ال�ضرورية املعتمدة لهذا العام.
جاء ذلك مبنا�سبة االفتتاح الر�سمي
ملق�صب الغيل بح�ضور �سعادة منذر حممد

ب��ن �شكر م��دي��ر ع��ام دائ ��رة بلدية ر�أ���س
اخليمة و�شيماء الطنيجي مدير عام �إدارة
ال�صحة العامة بالدائرة .
وقال �سعادته �إن �إن�شاء هذا املق�صب
يهدف �إىل تلبية وتي�سري احتياجات �أهايل
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املناطق اجلنوبية البعيدة عن
املدينة ممن يجدون �صعوبة
يف ق�صد املقا�صب املتواجدة
يف امل��دي��ن��ة خ��ا� �ص��ة خ�لال
الأع �ي��اد والعطل وبالأخ�ص
عيد الأ�ضحى املبارك  ،و�إن
دائ��رة البلدية ت�سعى دائم ًا
�إىل االرتقاء بجودة اخلدمات
والتي�سري على املواطن واملقيم
ع�ل��ى ال �� �س��واء  ،مم��ا يج�سد
ا�سرتاتيجية دائ��رة البلدية
يف ت �ق��دمي خ ��دم ��ات ن��وع�ي��ة
وذات ج��ودة عالية ب��أح��دث
التقنيات احل��دي�ث��ة كما هو
احلال يف مق�صب الغيل الذي
مت جتهيزه ب�أحدث الو�سائل
الالزمة لإمتام عمليات الذبح
املختلفة وامل�ت�ع��ارف عليها ،
ف�ض ًال ع��ن تعيني املوظفني
املخت�صني والفنيني والأطباء
ال �ب �ي �ط��ري�ين امل�خ�ت���ص�ين يف
تقدمي مهام الفح�ص الطبي
للحيوانات ،وذلك قبل الذبح
وبعده.
و�أك��دت �شيماء الطنيجي
مدير �إدارة ال�صحة العامة
�أن افتتاح املق�صب اجلديد
�سيخفف الزحام الذي ت�شهده
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امل�ق��ا��ص��ب الأخ� ��رى يف الإم � ��ارة ،ومنها
املق�صب املركزي ومق�صب ر�أ�س اخليمة
ومق�صب �شوكة� ،إىل جانب التقليل من
مدة انتظار املتعاملني والتي كانت حتدث
يف ال�سابق ،خا�صة خالل املنا�سبات و�أيام
الأع �ي��اد� ،إ�ضافة �إىل �أن��ه �سيق�ضي على
ظاهرة الق�صابني اجلائلني.
يحتوي املق�صب اجل��دي��د على خط
الذبائح ال�صغرية (مثل الأغنام واملاعز)،
و��ص��ال��ة ك�ب�يرة للذبح وح�ظ�يرة و�أم��اك��ن
خ��ا��ص��ة ال��س�ت�ق�ب��ال ال �ط �ل �ب��ات املختلفة
للمتعاملني.
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اجتماع تعريفي للإيزو  50001بدائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
ت��ر�أ���س �سعادة
م� �ن ��ذر حم��م��د ب��ن
� �ش �ك��ر م��دي��ر ع��ام
دائ ��رة بلدية ر�أ���س
اخل�ي�م��ة االج�ت�م��اع
ال �ت �ع��ري �ف��ي مل�ع�ي��ار
الآيزو  50001الذي
ع��ق��د يف ال �ق��اع��ة
ال��رئ�ي���س�ي��ة مببنى
البلدية.
و ق � ��د ح �� �ض��ر
االجتماع املهند�س
ع�ب��د اهلل �سمحان
امل ��دي ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي
متت مناق�شة �أهمية املعيار واخلطوات مببادئ توفري و ح�سن �إدارة الطاقة ,قام
ل �ق �ط��اع ال� ��� �ش� ��ؤون
ال�ف�ت�ي��ة و م� ��دراء الإدارات والأق �� �س��ام الالزمة لتحقيق متطلباته.
�سعادته بالتوقيع على �سيا�سة الطاقة
و كتعبري ع��ن ال�ت��زام دائ��رة البلدية اخلا�صة بالبلدية .
و�أع�ضاء فريق الآي��زو يف ال��دائ��رة ،حيث
اجتماع تن�سيقي مع هيئة املوارد العامة ودائرة اخلدمات العامة واينوك
اجتماع تن�سيقي
م� ��ع ه �ي �ئ��ة امل� � ��وارد
ال � �ع� ��ام� ��ة ودائ� � � ��رة
اخل���دم���ات ال �ع��ام��ة
واي�� �ن� ��وك ل �� �ض �م��ان
ان �� �س �ي��اب �ي��ة ورب� ��ط
امل���ش��اري��ع اجل��دي��دة
يف الإم��ارة مع �شبكة
ال��ط��رق اجل��ان�ب�ي��ة،
وح �� �ض��ر االج �ت �م��اع
�سعادة منذر بن �شكر
الزعابي مدير عام
دائ� ��رة ب�ل��دي��ة ر�أ� ��س
اخل �ي �م��ة  ،و� �س �ع��ادة
م � �ي � �� � �س� ��ون حم �م��د
للمحطة اجلديدة ( اينوك)  ،و�ضرورة دوم ًا حكومة ر�أ�س اخليمة مبا يتوافق مع
ال��ذه��ب م��دي��ر ع��ام
الهيئة بالإنابة و املهند�س �أحمد ال�سيد بان توفري املداخل اخللفية للمحطة ل�سهولة �أهدافها اال�سرتاتيجية الرامية �إىل �ضمان
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الأ�شغال التابعة و� �ص��ول امل �ن��اط��ق ال�سكنية ل �ه��ا ،بهدف تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق معايري
لدائرة اخلدمات العامة يف ر�أ�س اخليمة ،مواكبتهم لأحدث التطورات وت�سهي ًال على اجل ��ودة وال�ك�ف��اءة للو�صول �إىل جمتمع
ح�ي��ث مت��ت م�ن��اق���ش��ة ب�ع����ض الأم���ور الأف��راد وحتقيق ًا للريادة التي تطلع لها داخلي �سعيد.
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�إدارة ال�صحة العامة تعقد مقارنة معيارية مع بلدية دبي لبنك الإمارات للطعام
عقد ف��ري��ق عمل
مبادرة بنك الطعام
ب� � � � � ��إدارة ال �� �ص �ح��ة
ال� �ع ��ام ��ة اج �ت �م��اع � ًا
م � ��ع ف ��ري ��ق ال �ع �م��ل
اخلا�ص مببادرة بنك
الإم� � � ��ارات ل�ل�ط�ع��ام
مب� ��رك� ��ز ال� �ك� �ف ��اف
ببلدية دب��ي بالقاعة
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ب��دائ��رة
بلدية ر�أ�س اخليمة.
وق� ��د مت �إج � ��راء
مقارنة معيارية لبنك
الإم� � � ��ارات ل�ل�ط�ع��ام
ح� �ي ��ث مت االط��ل��اع
على �أف�ضل املمار�سات يف ما يخ�ص نظام
ت�شغيل بنك الإم ��ارات للطعام يف دب��ي ،
كما مت عمل زي��ارة ميدانية ملن�ش�أة بنك
الإمارات يف القوز لالطالع على الت�صميم
والت�شغيل على �أر�ض الواقع.
ومت توزيع ثالثة �أطنان من الأغذية
�ضمن مبادرة بنك الإمارات للطعام بر�أ�س
اخليمة
فى �إط��ار التعاون امل�شرتك بني بنك

الإمارات للطعام فرع ر�أ�س اخليمة وبنك اخليمة ب ��أن كمية امل��واد الغذائية التى
الإم ��ارات للطعام ف��رع دب��ى قامت �إدارة وردت �إىل ب�ن��ك الإم � ��ارات للطعام فى
ال�صحة ال�ع��ام��ة ببلدية ر�أ�� ��س اخليمة العام 2018م بلغت  70طن ًا  ،و�أن الكمية
با�ستالم �شحنة امل��واد الغذائية من بنك امل�ستهدف توزيعها للعام  2019م هى 100
الإم � ��ارات للطعام ف��رع دب��ي وت�سليمها طن  ،بالإ�ضافة �إىل التفاعل والتعاون
جلمعية الرحمة اخلريية لتوزيعها على الكبري من امل�ؤ�س�سات الغذائية واجلمعيات
اخلريية و القائمني على املبادرة بالإمارة
الفئات امل�ستحقة داخل الإمارة .
كما �أكدت الأ�ستاذة �شيماء الطنيجى  ،واحلر�ص على و�صول الأغ��ذي��ة للفئات
مدير �إدارة ال�صحة العامة ورئي�س جلنة امل�ستحقة من خالل اجلمعيات اخلريية
مبادرة بنك الإم��ارات للطعام فرع ر�أ�س بالإمارة .
�إدارة ال�صحة العامة ا�ستقبلت طالب ًا من جامعة ر�أ�س اخليمة للطب والعلوم ال�صحية

ا�ستقبلت �إدارة ال�صحة
العامة يف بلدية ر�أ���س اخليمة
وف��د ًا م��ن طلبة جامعة ر�أ���س
اخليمة للطب والعلوم ال�صحية
بهدف تدريب الطلبة وتعريفهم
ب�أهمية ال�صحة العامة وتعزيز
�أه� ��داف وق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع من
الأمرا�ض ،وا�ستهدفت الزيارة
تدريب عملي وزي��ارة ميدانية
للمق�صف امل��رك��زي للوقوف
على �أهمية امل�س�ؤولية املجتمعية
ودور الأفراد فيها.
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تدريب تطبيقي للموظفني على الإ�سعافات الأولية
ن� �ظ ��م م��ك��ت��ب االت� ��� �ص ��ال
امل�ؤ�س�سي بالتعاون مع م�ست�شفى
�صقر احلكومي ور�شة الإ�سعافات
الأولية ملوظفي الدائرة وح�ضر
ال��ور���ش��ة ع���دد م ��ن امل��وظ �ف�ين
وامل ��وظ� �ف ��ات ،وذل� ��ك ح��ر� �ص � ًا
للتعامل مع احلاالت امل�صابة �أو
الطوارئ وكيفية الت�صرف مع
ال�شخ�ص امل�صاب.
�إ� �ض��اف � ًة �إىل التمييز بني
�أنواع الإ�سعافات الأولية ومعرفة
كيفية �إج ��راء �إ�سعافات �أولية
ل�ضيق التنف�س وال�سكتة القلبية
ويف نهاية الور�شة �شجع املحا�ضر كل
عدم و�صول الهواء ومبعنى �أدق عدم و�صول
والكثري من احل��االت واملواقف
والرئتني
التنف�سي
اجلهاز
إىل
�
أك�سجني
ل
ا
التي قد تواجه الإن�سان �سواء معنا �أم مع
�شخ�ص مهما كانت وظيفته �أن ي�أخذ دورة
�أ�شخا�ص حولنا ،ومعظمنا ال يعرف كيف لل�شخ�ص امل�صاب ،ويحدث فيه �صعوبة
�شديدة يف التنف�س .و�أع��را���ض االختناق �أو يتعلم على الأق��ل م�ب��ادئ الإ�سعافات
يتعامل مع مثل هذه احلاالت ...
و حتدث املحا�ضر عن االختناق وهو وكيفية الت�صرف مع ال�شخ�ص امل�صاب .الأولية ال�ستخدامها عند اللزوم.
مبنا�سبة �شهر القراءة بلدية ر�أ�س اخليمة �أقامت ور�شة عن التوازن
ت�� ��زام� � �ن� � � ًا م��ع
احتفاء الدولة ب�شهر
ال �ق��راءة ،ا�ستقبلت
دائ� ��رة ب�ل��دي��ة ر�أ���س
اخل �ي �م��ة د� �.ض �ح��ى
احل�� �ي� ��ايل م ��درب ��ة
م� �ع� �ت� �م ��دة  ،ح �ي��ث
ح� ��� �ض ��ر ع� � ��دد م��ن
امل��وظ �ف��ات ال��ور��ش��ة
ومتت مناق�شة بع�ض
املوا�ضيع مثل االتزان
وت ��أث�ير االن�ف�ت��اح يف
املجتمعات ،
وال� � �ت � ��وازن ب�ين
اجل� �م ��ال ال��داخ �ل��ي
واجل� �م ��ال ال�شكلي
الروح» .
انطالق ًا م��ن حر�صها على االرت�ق��اء
واجل�م��ال الروحاين
و�أك ��دت �أن قيادتنا الر�شيدة �أول��ت ب�أبناء الإم ��ارات واملقيمني على �أر�ضها
وب�ع����ض امل�ق�ت�ط�ف��ات م��ن ك �ت��اب « جمال
اهتمام ُا كبري ًا للقراءة ،
وتطويرها .
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مبنا�سبة يوم الطفل الإماراتي
وفد من بلدية ر�أ�س اخليمة يزور مدر�سة فاطمة بنت مبارك
�شاركت بلدية ر�أ�س اخليمة
ب�ي��وم الطفل الإم��ارات��ي ال��ذي
ي���ص��ادف اخل��ام����س ع�شر من
مار�س يف كل عام ،حيث �شارك
مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي بدائرة
بلدية ر�أ�س اخليمة بتوزيع هدايا
للأطفال ،وذلك يف �إطار حر�ص
الدائرة على توعية جميع فئات
املجتمع بحقوق الأط �ف��ال لكي
ي �ن �م��وا يف ب�ي�ئ��ة ��ص�ح�ي��ة �آم �ن��ة
وداعمة ت�سهم يف تطوير جميع
ق ��درات� �ه ��م وم��ه��ارات��ه��م مما
يعود بالنفع على جمتمع دولة
الإمارات ككل باعتبار الأطفال
جيل امل�ستقبل الواعد.
و ي ��أت��ي االح �ت �ف��ال ب �ـ «ي��وم
ال �ط �ف��ل الإم� ��ارات� ��ي» م �ب��ادرة
م ��ن � �س �م��و ال �� �ش �ي �خ��ة ف��اط�م��ة
بنت م �ب��ارك ،رئي�سة االحت��اد
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأع� �ل ��ى ل�ل�أم��وم��ة وال�ط�ف��ول��ة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية� ،ضمن اال�سرتاتيجية
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�أم��وم��ة والطفولة
 ،2020 - 2017بهدف توعية
ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع الإم� ��ارات� ��ي
واملقيمني كافة بحقوق الطفل و�أهميته
يف جمال الأ�سرة واملجتمع ،ومن خالل
حتفيز امل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�ؤ�س�سات
اخل��ا��ص��ة وم��ؤ��س���س��ات املجتمع امل��دين
والأفراد لتعزيز دورها يف حتقيق التنمية
وتنفيذ اخلطط والربامج الوطنية.
و يعك�س اح�ت�ف��اء دول ��ة الإم� ��ارات
بالطفل والتوعية بحقوقه ،الدور الذي
ت�ضطلع به لتوفري �أرق��ى �سبل احلماية
والرفاهية للطفل.
munrakae
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دورة تدريبية بعنوان حماية حقوق امللكية الفكرية ودعم االبتكار امل�ؤ�س�سي
نظمت �شعبة التدريب
بدائرة بلدية ر�أ���س اخليمة
وبالتعاون مع مركز �ضاحي
خ �ل �ف��ان للملكية ال�ف�ك��ري��ة
دورة تدريبية بعنوان حماية
حقوق امللكية الفكرية ودعم
االبتكار امل�ؤ�س�سي يف مقهى
Chocolate Republic Café.
بد�أت املحا�ضرة مبقدمة
مت� �ه� �ي ��دي ��ة ت� �ت� �ح ��دث ع��ن
االهتمام املتزايد باالبتكار
والت�شجيع عليه �سوا ًء على
امل���س�ت��وى ال �ع��امل��ي �أم على
امل�ستوى الإقليمي �أم املحلي من جانب القيادات
الر�شيدة بالدولة  ،كما حتدث املحا�ضرة عن حقوق
امللكية الفكرية و�أق�سامها املختلفة  ،واالبتكار
امل�ؤ�س�سي بالتف�صيل وعنا�صره  ،و�أنواعه املختلفة
من ملكية فكرية و�صناعية و�أدب�ي��ة  ،كما حتدث
عن ب��راءات االخ�تراع وتعريفها والغر�ض منها ،
والعالمات التجارية .
ويف نهاية ال��دورة مت توزيع �شهادات امل�شاركة
على امل�شاركني .
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تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate
Communications Office, introduces the monthly contest
�شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
for customers, which is published on monthly basis in the
اخليمة
بلدية ر�أ�س
الراغبني - 2019 /
العدد4 - 503 :
امل�سابقة �
جملةبهذه
باال�شرتاك
فعلى
إر�سال �إجاباتهم �إىل الربيد Municipality Magazine. For participation, answers should
be sent to the following email address
الإلكرتوين التايل:

األخبار

magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

« 503

»

�أكمل املثل التايل :
اللي يبينا عيّت النف�س تبغيه ......... ...... ...... ...... ........ ،
نعم هكذا هي الدنيا  ..فاملحبوب الذي نريده ونطلبه حتول بيننا وبينه الظروف و�أحداث الليايل �أما الإن�سان الذي
يحبنا ويريدنا فالنف�س ال تريده وال تتقبله ..

مربوك للأخ  :عالء غ�سان �إبراهيم
الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد ( ) 502

�ضمن ال�شروط التالية :

 .1تر�سل الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.
 .2الرجاء �إر�سال الإجابه على الربيد الإلكرتوين التايل :
magazine@mun.rak.ae

و�سوف يتم �إعالن ا�سم الفائز عرب الإمييل املذكور والعدد القادم
من املجلة.
 .3على امل�شارك �إر�سال بياناته ( اال�سم الثالثي ،رقم اجلوال  ،الربيد
الإلكرتوين � ،صندوق الربيد)
munrakae

Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae

Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

Congratulations to Mr. : Alaa Ghassan Ibrahim
the winner of the past month's contest (502).

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

�ص .ب 4 : .ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة  ،الإمارات العربية املتح ــدة.
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الأحكام املخت�صرة لـ �صالة العيدين
�إعداد ف�ضيلة ال�شيخ حامد بن خمي�س اجلنيبي
من كتاب الأحكام املخت�صرة
لـ �صالة العيدين
اجلزء الثاين

امل�س�ألة الرابعة ع�شرة:
ويُ�شرع �إذا خ��رج النا�س �إىل العيد �أن يظهروا التكبري �إىل �أن
ينتهوا �إىل امل�صلى.
عن نافع �أن ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما�« -أنه كان �إذا غدا يوم
كب حتى
الأ�ضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبري حتى ي�أتي امل�صلى ،ثم ُي رِّ
ي�أتي الإمام» (الدارقطني  1716وغريه ،وهو �صحيح).
امل�س�ألة اخلام�سة ع�شرة:
ال�سنة يف �صالة العيد �أن ُت�ص َّلى يف امل�صلى خارج امل�سجد.
عن �أبي �سعيد اخلدري -ر�ضي اهلل عنه -قال« :كان النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم -يخرج يف الفطر والأ�ضحى �إىل امل�صلى» (متفق عليه).
ولو �صالها النا�س يف امل�سجد فال �شيء عليهم ،ولكن الأف�ضل �أن تكون
يف امل�صلى؛ ملا يف ذلك من �إظهار هذه ال�شعرية العظيمة.

امل�س�ألة ال�ساد�سة ع�شرة:
ُت�ش َرع �صالة العيد قبل اخلطبة ال بعدها.
قال ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما�« :-شهدت �صالة الفطر مع
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�أبي بكر وعمر فكلُّهم ُي�ص ِّليها قبل
اخلطبة» (متفق عليه).
وق��ال ال�براء بن ع��ازب -ر�ضي اهلل عنه« :-خطبنا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -ي��وم النحر بعد ال�صالة» (متفق عليه).وقال جابر بن عبد اهلل -ر�ضي اهلل عنهما�« :-إن النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -قام يوم الفطر ف�صلى ،فبد�أ بال�صالة قبل اخلطبة ،ثم خطب
النا�س» (م�سلم .)2/603

امل�س�ألة ال�سابعة ع�شرة:
�صالة العيدين ركعتان ب�إجماع امل�سلمني.
امل�س�ألة ال�ساد�سة ع�شرة:
قال عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه�« :-صالة الأ�ضحى ركعتان،
ال ي�شرع الأذان وال الإقامة للعيدين.
و�صالة الفطر ركعتان ،و�صالة امل�سافر ركعتان ،و�صالة اجلمعة ركعتان
قال جابر بن �سمرة�« :صليت العيدين مع ر�سول اهلل �-صلى اهلل متام لي�س بق�صر على ل�سان النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم( »-الن�سائي
عليه و�سلم -غري مرة وال مرتني ،بغري �أذان وال �إقامة» (م�سلم  ،1566 .)2/604و�صححه الألباين يف الإرواء رقم .)638
امل�س�ألة ال�سابعة ع�شرة :ال ُي�صلى قبل �صالة العيد وال بعدها �إال حتية
امل�سجد للم�صلي يف م�سجد.
امل�س�ألة الثامنة ع�شرة:
ً
ً
عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما�«-أن النبي �-صلى اهلل عليه
ُي� َك� رِِّّب� يف ال�صالة �سبعا يف الركعة الأوىل ،وخم�سا يف الركعة
و�سلم -خرج يوم الفطر ف�صلى ركعتني ،مل ي�صل قبلها وال بعدها» الثانية.
(متفق عليه).
عن عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها�« -أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
كان يكرب يف الفطر والأ�ضحى ،يف الأوىل �سبع تكبريات ،ويف الثانية
22
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واحة اإلسالم

خم�س ًا �سوى تكبريتي الركوع» (�أبو داود  ،1149و�صححه الألباين).
وع���ن ن��اف��ع م���وىل اب���ن ع �م��ر ق� ��ال���« :ش��ه��دتُ الأ���ض��ح��ى وال�ف�ط��ر
امل�س�ألة الثالثة والع�شرون:
َّبرَ يف الأوىل �سبع ت �ك �ب�يرات ق�ب��ل ال �ق��راءة،
�إذا ان�صرف الإمام من ال�صالة ف�إنه يقوم مقابل النا�س ،ويعظهم
م��ع �أب ��ي ه��ري��رة ،ف � َك� رَّ َ
ويف الآخ� � ��رة خ�م����س ت �ك �ب�يرات ق �ب��ل ال � �ق� ��راءة» (امل���وط� ��أ  .)619ويذكرهم.
واختلفت �أقوال الفقهاء يف تكبرية الإح��رام هل هي �ضمن التكبريات
ع��ن �أب��ي �سعيد – ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه -ق��ال« :ك��ان النبي �-صلى
ال�سبع يف الركعة الأوىل �أو ال؟ وظاهر الأحاديث والآث��ار �أنها منها ،اهلل عليه و�سلم -يخرج ي��وم الفطر والأ��ض�ح��ى �إىل امل�صلى ،و�أول
والأمر يف ذلك وا�سع.
�شيء يبد�أ به ال�صالة ،ثم ين�صرف فيقوم مقابل النا�س ،والنا�س
جلو�س على �صفوفهم ،ف َي ِع ُظهم و ُيو�صيهم وي�أمرهم ،و�إن كان يريد
ٌ
امل�س�ألة التا�سعة ع�شرة:
�أن يقطع بع ًثا �أو ي�أمر ب�شيء �أم��ر به ثم ين�صرف» (متفق عليه).
عامة العلماء على م�شروعية رفع اليدين يف التكبريات يف العيد .وعن جابر -ر�ضي اهلل عنه -قال�« :شهدت مع النبي �-صلى اهلل عليه
وهو مروي عن جمع من ال�سلف ،وهو قول �أبي حنيفة وال�شافعي و�سلم -يوم العيد ،فبد�أ بال�صالة قبل اخلطبة بغري �أذان وال �إقامة،
و�أحمد ،ورواية عن مالك.
ثم قام متوك ًئا على بالل ،ف�أمر بتقوى اهلل ،وحث على الطاعة ،ووعظ
النا�س وذك��ره��م ،ثم م�ضى حتى �أت��ى الن�ساء ،فوعظهن وذكرهن»
امل�س�ألة الع�شرون:
(م�سلم).
امل�سبوق �إذا فاتته التكبريات مع الإم��ام ف�إنه ال يق�ضي ما فاته؛
لأن عليه متابعة الإمام والإن�صات لقراءته.
امل�س�ألة الرابعة والع�شرون:
عن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قال :قال النبي �صلى اهلل عليه
ح�ضور خطبة العيد �سنة ولي�س بواجب ،ولكن ال ينبغي للم�ؤمن
و�سلم�« :إمنا جعل الإمام لي�ؤمت به ،ف�إذا كرب فكربوا ،و�إذا ركع فاركعوا� ،أن يرتكه ملا فيه من اخلري والأجر العظيم.
عن عبد اهلل بن ال�سائب ،قال� :شهدت مع ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�إذا قال� :سمع اهلل ملن حمده ،فقولوا :ربنا ولك احلمد ،و�إذا �سجد
و�سلم -العيد ،فلما ق�ضى ال�صالة ،قال�« :إنا نخطب ،فمن �أحب �أن يجل�س
فا�سجدوا ،و�إذا �صلى جال�س ًا ف�صلوا جلو�س ًا �أجمعون» (متفق عليه).
للخطبة فليجل�س ،ومن �أحب �أن يذهب فليذهب»� .صحيح �أبي داود.
امل�س�ألة احلادية والع�شرون:
َ
امل�س�ألة اخلام�سة والع�شرون:
يُ�ش َرع له �أن يذكر اهلل تعاىل ويحمده و ُيك رِّبه بني كل تكبريتني؛
من فاتته ال�صالة مع اجلماعة ف�إنه ي�صليها لوحده يف امل�صلى؛
لوروده عن غري واحد من ال�صحابة -ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني.-
قال عبد اهلل بن م�سعود -ر�ضي اهلل عنه« :-تبد�أ ف ُت َك رِّ َب تكبري ًة لثبوت الأمر به.
عن ابن م�سعود وعطاء وغريهم من ال�سلف.
تفتتح بال�صالة ،وحتمد ربك ،وت�صلي على النبي حممد �-صلى اهلل
عليه و�سلم ،-ثم تدعو �أو تكرب وتفعل مثل ذلك ثم تكرب وتفعل مثل
امل�س�ألة ال�ساد�سة والع�شرون:
ذلك ثم تكرب وتفعل مثل ذلك… ،فقال حذيفة و�أبو مو�سى -ر�ضي اهلل
ُ�سن للإمام �أن ُ
ي ُّ
يخ ّ�ص الن�ساء ب�شيء من املوعظة.
عنهما� :-صدق �أبو عبد الرحمن»( .ف�ضل ال�صالة على النبي �-صلى
قال جابر -ر�ضي اهلل عنه« :-فلما فرغ نبي اهلل �-صلى اهلل عليه
اهلل عليه و�سلم -للجه�ضمي  ،88و�صححه الألباين).
و�سلم ،-نزل ف�أتى الن�ساء ،فذكرهن وهو يتوك�أ على يد بالل ،وبالل
با�سط ثوبه تلقي فيه الن�ساء ال�صدقة».
امل�س�ألة الثانية والع�شرون:
ي ُّ
ُ�سن للإمام �أن يقر�أ يف �صالة العيدين ب�سورة (ق) يف الأوىل،
امل�س�ألة ال�سابعة والع�شرون:
و(القمر) يف الثانية� ،أو يقر�أ بـ (الأعلى) يف الأوىل ،و(الغا�شية) يف
ً
ي ُّ
ُ�سن بعد ال�صالة �أن ي�سلك طريقا غري الطريق الذي �سلكه يف
الثانية.
عن عبيد اهلل بن عبد اهلل� ،أن عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه� -س�أل الذهاب �إليها.
عن جابر -ر�ضي اهلل عنه -ق��ال« :ك��ان النبي �إذا كان يوم عيد
�أبا واقد الليثي -ر�ضي اهلل عنه :-ما كان يقر�أ به ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم -يف الأ�ضحى والفطر؟ فقال« :كان يقر�أ فيهما ب “ق والقر�آن خالف الطريق» .البخاري
املجيد” ،و”اقرتبت ال�ساعة وان�شق القمر”» (�صحيح م�سلم .)2/607
امل�س�ألة الثامنة والع�شرون:
عن النعمان بن ب�شري ،قال« :كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ي ُّ
ُ�سن ملن رجع من ال�صالة �أن ي�صلي ركعتني يف منزله .
يقر�أ يف العيدين ،ويف اجلمعة ب�سبح ا�سم ربك الأعلى ،وهل �أتاك حديث
قال �أبو �سعيد« :كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ال ي�صلي
الغا�شية» ،قال« :و�إذا اجتمع العيد واجلمعة ،يف يوم واحد ،يقر�أ بهما
ً
قبل العيد �شيئا ف�إذا رجع �إىل منزله �صلى ركعتني».
�أي�ضا يف ال�صالتني» (م�سلم .)2/598
munrakae
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من فكر امل�ؤلف �إىل عني القارىء
�إعداد  :علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي
احللقة الثالثة
( من منا ال ي�ستهوي قراءة الأمثال واحلكم واخلواطر والأقوال خ�صو�صاً
�إذا كانت ل�شخ�صيات حتمل عالمة مميزة يف احلياة و�سرية معروفة �أي�ضا نحب
�أن نطلع عليها  ..وم��ن منا مل ي�صادف �أن��ه وج��د �ضالته يف بع�ض احلكم ؟..
فاحلكم والأقوال من املمكن �أن تكون تلك الر�سائل املبعوثة �إليك من �شخ�صية
معا�صرة �أو من املمكن �أن تكون من �شخ�صيات من التاريخ الإ�سالمي او من �أحد
الرجال العظماء الباحثني �أو من �أحد دكاترة علم النف�س والتنمية الب�شرية
املعا�صرين �أو من �أحد رجال الفال�سفة العظماء  ..املهم �أنه يف هذه العبارات �أو
اجلمل �أو الر�سائل ما يثري عقولنا ويعلمنا .
يف هذه املادة �سنطرح مقتطفات من كتب خمتلفة لعلها قد تفيدك يوماً ما
يف حياتك اليومية..
بداية �س�أكتب بع�ض املقتطفات من كتاب « ق�صتي » ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل)..،

النوم مع العقارب
( كنت يف ال�سابعة �أو الثامنة من عمري عندما بد�أ والدي ي�أخذين
لأحد �شيوخ املنا�صري يف ال�صحراء ،وا�سمه حميد بن عمهي ،لأتعلم منه
ال�صيد .وحميد مل يكن ي�سكن قرب املاء مثل بقي البدو ،بل كان بعيد ًا يف
وكلب لل�صيد وم�ضارب خيم .ما زلتُ
ال�صحراء ،مع زوجته و�إبله و�صقره ٍ
�أذكر زوجته وقوتها يف حمل احلطب وحلب النوق وذبح الغنم وطبخها
لوحدها ،بالإ�ضافة �إىل مهاراتها يف ال�صيد بال�صقور والكالب .ما زلت
�أذكر وجبتها التي كانت تعدُها عندما ال يكون هناك �صيد ،وهي عبارة
عن خبز بدو غليظ �أو «قر�ص» ،مطبوخ ًا حتت الفحم والرماد ،ومطحون ًا
بـ « الر�شاد » بعد تنظيفه ،وم�ضاف ًا �إليه الدهن والع�سل ،حيث كنا ن�شرب
معها حليب النوق .كانت وجبة فاخر ًة يف برد ال�صحراء.
كان �أبي يرتكني مع حميد بالأيام .تعلمتُ منه ال�صيد بال�صقور
24

والكالب ،وحركة احليوانات وعاداتها وخدعها الكثرية لالختفاء ،وكيف
املفرت�س منها ،وكيف ُي�صاد ال�ضعيف فيها .فمث ًال ،ال جدوى من
ي�صي ُد
ُ
حماولة �صيد الأرنب عندما يرعى ،لأنه يكون �سريع ًا ،و�إمنا يف �أول النهار
�أو يف �آخره عندما ت�أوي الأرانب �إىل بيوتها .وحتفر الأرانب يف ال�صيف
لنف�سها جحور ًا عميقة� ،أما يف ال�شتاء ،وهو مو�سم ال�صيد ،ف�إنها تدفن
نف�سها بني ال�شجريات و�سط الرمل .و�أف�ضل طريقة ل�صيدها هي تعقب
حركتها حتى بيوتها ،لكنها تتغ ّلب على ذلك بالقفز بخف ٍة �شديدة نحو
�أماكن نومها ،كي ال ترتك �آثار ًا ،لأنها تعرف �أنها �ستد ُّل �أعداءها عليها،
ك�أن �أقدامها قط ٌع من القطن اخلفيف على الرمل ،وال يرى تلك الآثار �إال
اخلبري بها وبعاداتها وبال�صحراء وحركة الرمال فيها.
تعلمت من حميد الكثري عن ال�صقر وعاداته ،وكلب ال�صيد وطبائعه.
ميكنك �أن تد ِّرب كلب ًا ل�صيد الغزالن الربية ،وتد ِّربه يف الوقت نف�سه
على الت�أقلم والتك ُّيف مع الغزال الذي تربيه يف بيتك .كذلك ،ميكنك �أن
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تد ِّرب غزا ًال على الت�أقلم مع الرعي مع الأغنام والتكيف مع كلب ال�صيد
اخلا�ص بك.
ً
البدوي ال�صقر على يده ويرفعه
كثريون ،مثال ،ال يعرفون ملاذا ي�ضع
ُّ
يح�س باخلطر �إذا كان على عل ِّوُ
دائم ًا عند م�ستوى نظره ،لأن ال�صقر ُّ
ممن عال
�أقل من الذي بجانبه .عد ّو ال�صقر هو الن�سر ،ودائم ًا يحذر َّ
ارتفاعه عنه ،وقد يهاجمه.
ّ
بعد ي��وم ملئ بال�صيد ودرو���س��ه ،كنا جنتمع ح��ول النار للع�شاء
واحلديث الذي ال يمُ ل .ذكريات مازالت حمفور ًة يف ذاكرتي بجمالها
و�شغفها ،وحتى ب�آالمها .نعم �آالمها ،ال ُ
يعادل دف َء الفرا�ش يف ال�صحراء
الباردة بالليل �أي �شيء .لكنني كنت �أ�ستقيظ عدة مرات على لدغات
عقارب �صغرية ،يبدو �أنها كانت تبحث عن الدفء �أي�ض ًا يف فرا�شي.
�أقوم مت�أمل ًا ب�شدة .ي�أخذين حميد �إىل النار ،وي�ضع الرماد على �أماكن
اللدغات لينح�سر ال�س ُّم وي�سهل امت�صا�صه .كانت حرارة الرماد تخ ِّفف
�أمل اللدغات ،حتى �إذا برد الرماد عاودتني الآالم .ولك �أن تتخ ّيل �أنني
كنت �أقوم من نومي ثالث �أو �أربع مرات ،مت�أمل ًا من لدغاتها ال�شديدة.
أ�ستغرب �إنني الوحيد الذي تلدغه العقارب!
وكنت �
ُ
ُّ
نعم الوحيد ،وذلك ل�سببني ،الأول لأنني مل �أ�ستمع للن�صح بالتحقق
من الفرا�ش قبل النوم يف ال�صحراء وما ي�ض ّمه ،والثاين لأن حميد يجمع
ما بني � 10إىل  12من �صغار العقارب وي�ضعها يف فرا�شي متعمد ًا!
�أدركت ذلك مت�أخر ًا .كان حميد يريد �أن يبني مناعتي �ضد لدغات
ع��ق��ارب ال�صحراء املميتة ع��ن طريق ه��ذه اجل��رع��ات م��ن العقارب
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ال�صغرية ولدغاتها .ولليوم ،ال تزال لدي مناعة �ضد �سم العقارب.
نعم ،لي�س ك ُّل ما ي�ؤملك هو �ش ّر� ،أحيان ًا فيه اخلري ،وفيه احلماية لك.
قبل �سنوات قليلة ،كنت �أط��ارد عقرب ًا كبرية يف ال�صحراء ،حتى
دخلت بني بع�ض ال�شجريات ال�صغرية والت ّفت على نف�سها .مل �أكن
حري�ص ًا لألتفت و�أنا �أرجع بخطواتي �إىل الوراء ،فلدغتني بك ّل ق َّوتها.
ع�صبتُ �ساقي ،وو�ضعت بع�ض الرماد وامل��اء ال�ساخن عليها ،وجنوت
منها بف�ضل مناعتي وحكمة حميد ورحمة اهلل بي.
عقارب ال�صحراء �أه��ون من عقارب الب�شر .باملنا�سبة ،عقارب
ال�صحراء تبحث يف الليل عن الدفء فقط وال تلدغ ،بل تغادر الفرا�ش
أح�ست باخلطر.
مع انح�سار برد الليل .ال تلدغ العقارب �إال �إذا � َّ
حتب �أن تلدغ وت�ؤذي .تقول العرب»:
ولكن هناك عقارب من الب�شر ُّ
ّ
العقارب بينهم «� ،أي ال ّنمائم والو�شايات .نعم ،النمائم والو�شايات
َك رُث ِت
ُ
أحب الو�شاة
ت�ؤذي النفو�س ِّ
وتدمر العالقات ،وتخرب روح الفريق .ال � ُّ
ِّ
والنمامني ،يف�سدون قلبك ،ويوغرون �صدرك على النا�س ،ويحطمون
املعنويات يف امل�ؤ�س�سات ،ويق ِّللون من حجم الإجنازات ،ويركزون فقط
على ال�سلبيات ،وال يذكرون خري النا�س وال احل�سنات ،هم �أ�صحاب
وجهني ،ال يدفعهم للنميمة �إال احل�سد.
تقول العرب »:ال�سعاية قبيحة و�إن كانت �صحيحة «.
حاطب �أحد امللوك �أحد جل�سائه املخل�صني :بلغني عنك كذا وكذا.
قال :واهلل ما فعلت وال قلت .قال امللك :الذي جاءين باخلرب ال يكذب.
مام �صادق ًا �أيها امللك .قال �صدقت.
فر َّد علية :ال يكون ال َّن ُ
25

اإلمارات

الإدارة بالت�سامح..
نظرية الدولة احلديثة وجناح اخلطط
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زيد ح�سن قطريب

يتفق الباحثون على الدور احلا�سم للإدارة يف جناح اخلطط وا�ستثمار املوارد
وتوظيفها يف املكان ال�صحيح الذي يكفل النجاح ورجوع العائدية على جميع
�أفراد امل�ؤ�س�سة وعلى الدولة يف النهاية ،لكن اخلالف بني املهتمني مازال قائماً
حول نوع الإدارة الأكرث �أثراً داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها ،هل هي الإدارة املت�ساحمة
�أو املت�شاركة مع الهيئات الأقل مرتبة يف اتخاذ القرارات� ،أم الإدارة امل�ستبدة التي
تكتفي ب�إ�صدار القرارات مكتوبة دون حوار مع الهيئات التنفيذية؟.
ومب��ا �أننا نعرب ع��ام الت�سامح من خمتلف النواحي االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،ف�إن احلديث عن الإدارة يعترب الأكرث �إحلاح ًا
اليوم ب�سبب العوملة وانت�شار ال�شركات الكربى التي تبحث دائما يف
حتديث تقنياتها و�أ�ساليبها يف تنفيذ اخلطط ،وبالتايل ف�إن خط�أ �صغريا
ميكن �أن يت�سبب يف انهيار مادي وجمموعة خ�سارات ترجع �إىل �سوء يف
اتخاذ القرار وت�سيري الأمور ،وهذا الأمر ي�صح على خمتلف امل�ؤ�س�سات
الب�سيطة واملعقدة ،الكبرية بر�أ�سمال هائل وال�صغرية مبيزانيات
متوا�ضعة ،لأن الغاية يف النهاية ترتبط بالإنتاج املتوقع ومدى تطور هذا
الإنتاج وحتقيقه العائدية املنتظرة على امل�ستوى املادي والنف�سي..
لقد �أثبت التطور احلديث �أن الت�سامح يف نهج الإدارات هو ال�سبيل
الأهم لنجاح اخلطط ،والكارثة الكبرية تكمن دائما يف �أنواع حمددة من
املديرين الذين ي�أخذون مهماتهم �إىل غري وجهتها ويت�سببون بانت�شار
�شعور بعدم الراحة والر�ضى بني املوظفني ،ما ي�ؤثر على الأداء ويخفف
من م�ستوى الأمان يف امل�ؤ�س�سة ،ولدينا �أهم ال�شركات العاملية التي ن�شرت
تفا�صيل حول مديريها كما قام العديد من مراكز الأبحاث ب�إجراء
درا�سات عن �أن��واع املديرين وتقنياتهم ومدى طغيان ال�شخ�صي على
العام وكانت النتائج مبهرة على هذا ال�صعيد..
�أظهرت وثائق حماكم �أمريكية �أن مايك جيفريز ،املدير التنفيذي
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ال�سابق ل�شركة «�أبيكرومبي �آند فيت�ش» ،كان قد �أجرب م�ضيفي وم�ضيفات
طائرته اخلا�صة على �أن ميتثلوا لتعليمات �صارمة (وغريبة) تتعلق
مبلب�سهم و�سلوكهم ،مبا يف ذلك كمية العطور التي ميكن للرجال �أن
ي�ضعوها .كما كانت ماري�سا ماير ،املديرة التنفيذية ال�سابقة ل�شركة
ياهو ،تق ّر دوما ب�أنها مديرة تتابع �أدق التفا�صيل .هذا كله دفع مراكز
الأبحاث الكت�شاف �أ�صعب �أنواع املديرين و�أكرثهم ا�ستبداد ًا وتدخال
بال�ش�أن ال�شخ�صي للعاملني ،وك��ان �أو ًال املدير الرنج�سي ال��ذي يظهر
ب�شخ�صية �أكرب من الواقع ،ويطالب بالكثري من الوالء واملديح حتى �إزاء
الأ�شياء الب�سيطة التي ينجزها وميكن اعتبارها من مهماته العادية..
وبالتايل ف�إن هذا النوع من املديرين ميال دائم ًا �إىل الإغ��راق يف لوم
الآخرين وحتميلهم النتائج ال�سلبية رغم عدم م�شاركتهم ب�شكل مبا�شر
فيها ..تقول ويندي بيهاري ،م�ؤلفة كتاب «تعطيل فاعلية ال�شخ�ص
الرنج�سي»�« :إن املديرين من ه��ذا النوع يفتقدون �إىل ال��ق��درة على
التوا�صل مع الآخرين �شخ�صي ًا ،ب�سبب تراجع قدرتهم على التعاطف مع
غريهم» .وللأ�سف ف�إن غياب املقدرة على التعاطف مع الآخرين يذهب
باخلطط �إىل غري مكانها ب�سبب تدمري نف�سية العاملني وتكري�س جو من
الفردانية يف ال�سلوك.
ال��ن��وع ال�سلبي م��ن امل���دراء ه��م م���دراء «�أدق التفا�صيل» الذين
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ي�صطدمون باملدراء الأقل رتبة ويتميزون با�ستقاللية بعيدة عن املركزية
ال�شديدة التي يحاول �أولئك تكري�سها ،ما يجعلهم يف �صدام دائم وتوتر
مع املدراء الأكرث خربة يف امل�ؤ�س�سة وهو ما ي�ؤثر على العملية الوظيفية
يف امل�ؤ�س�سة ب�شكل �سلبي ويفاقم امل�شاكل الداخلية فيها وهذا ما يكون
له بالغ الأثر يف �إبطاء عملية الإنتاج كم ًا ونوع ًا من دون �أن يعلم �أحد �أن
ال�سبب وراء ذلك هو املدير!.
تقول م��اري ج��ي م��اك-ان��ت��اي��ر ،م�ؤلفة كتاب «�أ���س��رار النجاح يف
�سلوكيات املكاتب»� ،إنه عند العمل مع مدراء «التفا�صيل الدقيقة» ،ف�إن
مفتاح النجاح هو فهمك �أن القلق هو قوة حمركة لهذا ال�سلوك .ولهذا
ال�سبب ،ف�إن رد الفعل الغريزي املحتمل املتمثل يف حماولة �صدهم هو
أمر ميكن �أن تفعله ،لأنه
يف احلقيقة خط�أ فادح ..وت�ضيف« :ذلك �أ�سو�أ � ٍ
ً
�سيجعل ذلك املدير املحب للتفا�صيل الدقيقة �أك�ثر قلقا .لي�س فقط
لأنهم ال يفهمون ما يجري ،و�إمنا �سيظنون �أنك رمبا تخفي �أم��ر ًا ،لذا
فهم مييلون لأن ي�ضغطوا �أكرث ،ويحوموا حولك �أكرث».
املدير احلامل ،من الأنواع ال�صعبة يف الإدارة ،وهو الذي يتخلى عن
التفا�صيل وال�ضغط على الإدارات الأدنى كلما �أح�س �أن هناك فر�صة
لتحقيق املزيد من املراتب الأعلى بالن�سبة �إليه ،لذلك ف�إن الثمن هنا
ي�ساوي الر�شوة ال�شخ�صية ،وعلى امل�ؤ�س�سة �أن تتحمل من دون �أن تدري
حالة الفردانية التي يعي�شها هذا النوع من املدراء لأنه لن يرتك الأمور
جتري على طبيعتها يف قواعد امل�ؤ�س�سة �إال �إذا �شعر ب�أنه يف طريقه
�إىل قمة الهرم مادي ًا و�إداري ًا ،وتلك حاالت �أبعد ما تكون عن الت�سامح
واالن�سجام مع ال��ذات �إذ تتطلب منه القيام ب�ضغوطات �أك�بر كلما
غاب احللم الوظيفي املنتظر والرتاخي والت�ساهل كلما كانت فر�صته
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ال�شخ�صية �أكرب يف التطور..
من �أ�سو�أ الإدارات �أ�سلوب املدير املتقلب الذي يقود امل�ؤ�س�سة �إىل
اخل�سارة ب�سبب عدم الثقة وتبديل القرارات دون وجهة علمية ما يعني
الف�شل يف النهاية ،وال يوازيه يف الكارثة �إال املدير املتكرب املتغطر�س
الذي يزيح �أفكار الآخرين ويخفف من �ش�أنها مع �أنها تكون منطوية على
م�ضامني �أف�ضل من �أفكاره وكله بهدف اال�ستبعاد من املناف�سة املحتملة
التي ميكن �أن يتعر�ض لها جراء �صعود ا�سم مدير جديد يحقق النجاح..
وهذا يعني يف الواقع التخلي عن امل�صلحة العامة للم�ؤ�س�سة التي يدير
دفتها ل�صالح �أهدافه ال�شخ�صية فتغرق امل�ؤ�س�سة باخلالفات وتذهب
�إىل غري وجهتها ال�سليمة...
اخرتنا الإ�شارة �إىل �أ�سو�أ الإدارات و�أ�صعبها كي ن�صل �إىل �إثبات
مقولة الت�سامح يف الإدارة وجناح الت�سامح يف الو�صول �إىل الأهداف
ب�شكل �أدق وعلمي يحدث كنتيجة منطقية لآلية العمل ..ولنتابع �آليات
عمل البنوك وال�شركات ال�ضخمة التي ميكن �أن ت�صدر ال��ق��رارات
الت�ساحمية مع املتعاملني من �أجل الو�صول �إىل ت�شاركية �أكرب وهذا �أمر
يغيب متام ًا يف �أنواع �أ�صعب الإدارات التي بحثناها �أعاله ..فالت�سامح
يف الإدارة يعيد وجهة العمل �إىل مكانتها ال�صحيحة وال يغري البو�صلة
باجتاه الأف��راد الذين يعترب خريهم من خري امل�ؤ�س�سة ،ويف كل هذا
يعود الف�ضل للت�سامح لأنه يعني يف حقيقة الأمر خربة �إدارية ون�ضوج ًا
يف تطبيق اخلطط ..فالبحوث الإدارية تثبت كل يوم جناح هذا التوجه
ومتكنه من حتقيق غايته الإن�سانية �إىل جانب جناحه الوظيفي� ،سواء
حتدثنا عن الإدارات الرتبوية �أم االقت�صادية املختلفة �أم حتى الإدارات
الأهلية القائمة على التربع يف العمل من دون عائدية مالية ..ففي كل
امل���رات كانت الغطر�سة تقف وراء
ف�شل اخل��ط��ط وك���ان الت�سامح هو
ال��ق��ادر على انت�شال امل�ؤ�س�سة نحو
حتقيق املزيد من النتائج ..لذلك كله
ف�إن �أبحاث الإدارة تعترب هذه املهنة
فن ًا متكام ًال ين�سجم فيه ال�شخ�صي
مع العام والثقافة مع اخلربة العملية
والبعد الإن�ساين مع البعد العملي
ال��واق��ع��ي ال���ذي يفرت�ض �أن حتققه
امل�ؤ�س�سة على الأر����ض ..ولأن��ه عام
الت�سامح ف�إن القول ب�أنه �أحد �أركان
الدولة احلديثة �أمر �صحيح متام ًا،
وقد نفذته دولة الإم��ارات يف نهجها
العام منذ ن�شوئها حتى اليوم و�إليه
ي��ع��ود ال��ف�����ض��ل يف ب��ن��اء امل��دام��ي��ك
ال��ق��وي��ة يف االق��ت�����ص��اد وال��ت��ع��ل��ي��م
وحيوية اال�ستثمارات العاملية التي
ا�ستقطبتها ..ول��ه��ذا كله ف���إن عام
الت�سامح ينطوي على البعد الإن�ساين
والإداري االنتاج يف الوقت نف�سه..
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�أحمد ح�سني حميدان

بداية ن�شري �إىل �أن الكاتب الإماراتي عبداحلميد �أحمد اعتمد التنويع يف بنائية ال�سرد
لديه لذلك جند �سياقه الق�ص�صي قد جمع بني ما هو واقعي وما هو غرائبي ومتخيل ..
وهو بذلك جعل كل �شيء متاحاً يف �سبيل خدمة خطابه ال�سردي و�شكله الفني الذي ي�أتي
على الغالب مفتوحاً على م�ساحات م�ستطيلة من ال�سياقات الق�ص�صية املتعددة ب�أمكنتها
واملتداخلة يف �أزمنتها ومو�ضوعاتها املتنوعة  ،التي تبد�أ يف جمموعة (على حافة النهار)
( )1ب�سرب �أغوار �أزمة الوعي يف البيئة املحلية الإماراتية .

ثم مت�ضي �ضمن م�ساحة �شا�سعة لر�صد �أفق الأمل الإن�ساين
الذي يتخطى به عبد احلميد �أحمد احلدود املحلية �إىل جهات
�أخرى يخرتق بها �سياقه ال�سردي احلدود اجلغرافية املعهودة ،
�إال �أنه يتعمد فيه عدم ذكر �أي م�سمى ميكن �أن يحدد من خالله
موقع املكان �أو ا�سمه بل يبقى من�صرف ًا يف �سرده حتى النهاية
�إىل جت�سيد ح��ال ال�شخ�صيات امل�ترع��ة بالفاقة واحل��رم��ان
ومكابدات العي�ش وانك�سارات �أح�لام اليقظة املف�ضية �إىل
انحرافات �أخالقية تبد�أ بال منتهى وكذلك انك�سارات �أحالم
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النوم امل�ؤدية �إىل اجلهل وانحطاط العقل الفطري يف عتمات
املعرفة .
وال نبالغ �إذا قلنا �إن احلزن املحفوف بالفقر واحلرمان من
املفاتيح الرئي�سية لعامل عبد احلميد �أحمد الق�ص�صي الذي ال
يتوقف عند حدود معاناة ال�شخ�صية الإماراتية وحدها بل يت�سع
ملعاناة ال�شخ�صية العربية وغري العربية املقيمة يف الإم��ارات
وغري املقيمة �أي�ض ًا كتلك ال�شخ�صيات التي �صادفها الكاتب يف
�سفره ،والتي ترك �أمكنة عي�شها جمهولة العنوان،
munrakae
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لذلك جنده يف العديد من ق�ص�صه يتخلى عن ت�سمية املكان،
مما يتيح للحدث الق�ص�صي عنده �أن ي�أخذ بعد ًا ال حت�صره
جغرافيا بعينها كما جنده يف العديد من ق�ص�صه الأخرى يبتعد
عن ت�سمية �شخ�صياته ب�أ�سماء متداولة �سواء يف بيئتها املحلية
�أم غري املحلية فيلج�أ �إىل املجاز وي�سميها مبا يتوافق مع و�ضعها
الإن�ساين ومبا يتناغم مع معاناتها ومكابداتها وك�أنه يتفق بذلك
مع مار�سيل برو�ست الذي يرى يف (الزمن ال�ضائع) �أن اال�سم
هو ما يتبقى من الكائن الب�شري فيذهب يف ق�صته (ن�سمة هواء
طائ�شة) وفق هذا املنحى وي�سمي بطله (ناحل بن راجل العاري)
وي�شري �إىل �أنه ملقب (ب�أبي جائع املطحون) وي�سمي زوجة بطله
(م�سحوقة) و�أوالدهما (جائع ومقهورة ومقموع) وبذلك يتحول
اال�سم �إىل �ضوء ي�ستفيد منه الكاتب يف ك�شف احلالة الإن�سانية
ل�شخ�صياته الق�ص�صية  ،كما ي�ستخدمه لت�أجيج �سريورة حدثه
الق�ص�صي من خالل عالقة جعلها تتنا�سب طردي ًا بني ن�سمة
الهواء الطائ�شة املحملة برائحة ال�شواء وب�ين بطله امل�سمى
(ناحل �أب��و اجل��وع) – �أي �صاحب اجل��وع املزمن – وتبد�أ
عملية ال�سرد وفق ذلك بالت�صاعد و�سط االجنذاب احلا�صل
بني موجب رائحة ال�شبع و�سالب حالة اجل��وع  ،وق��ام الكاتب
با�ستثمار عملية التفاعل القائمة بينهما ب�سياق واقعي يبلغ فيه
بطله حمل بائع اللحم الذي غمره �شوا�ؤه بلذة الطعام امل�شتهى
munrakae
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 ..وب�سياق �آخر حلمي تخييلي يحمل من خالله بطل الق�صة
اللحم امل�شوي �إىل بيته ليفاجئ زوجته (م�سحوقة) بع�شاء ما
كان يخطر لها على بال  ...وهناك يف البيت ينك�شف عرب �سياق
ال�سرد مكنون خمزونه الدفني في�س�أل زوجته عن �أوالده (جائع
ومقهورة ومقموع) وي�صر عليها �إيقاظهم من النوم  ..ويقول
لها  :اللحم كثري و ال ميكن �أن يناموا وبطونهم خاوية ويطلب
منها �أن تتغذى جيد ًا و�أن تنتبه �إىل �صحتها لي�أتي ولدهما
القادم قوي ًا معافى  ..وترد هي عليه :يا ليت كل ليلة ن�أكل اللحم
هكذا  ...ويقرتب هو منها يف ليلة ت�ساوي من حياتهما �ألف ليلة
ويهم�س لها فتحذره وهي ت�شري بعينها �إىل الأوالد فيكف ناحل
وي�صمت  ،وي�صمت معه حلمه ليجد نف�سه يف ال�صحوة وجه ًا
لوجه �أمام بائع اللحم  ،ويعود ال�سرد الق�ص�صي مرة �أخرى
�إىل �سياقه الواقعي  .و�إذا كان مقدر ًا له �أن ميار�س يف لعبته
اخلادعة حماولة ردم �أو جت�سري الهوة بني عاملي احللم والواقع
كما يقول اليا�س فركوح ( )2ف�إنه مل ي�أخذ ه��ذا املنحى يف
عامل عبد احلميد �أحمد الق�ص�صي  ،بل ذهب يف منحى �آخر
ت�صعيدي ًا زاد يف دنيا بطله حجم هذه الهوة عند �أول حماولة له
يف ت�ضييقها  ،وهو ما يظهر منذ جترئه ودخوله دكان اجلزار
و�سعيه ل�شراء �شيء من اللحم من عنده  ..وتتو�ضح �صورة
امل�أ�ساة �أكرث من خالل احلوار الذي يبد�أه ناحل بقوله للجزار:
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( � -أريد حلم ًا ...
 كم كيلو ... اثنان ... بكم الكيلو ؟... بع�شرين درهم ًا ...ت�سللت يد ناحل �إىل جيبه حيث تقبع الع�شر دراه��م التي
ا�ستلمها م�ساء بعد �أن �أنهى عمله اليومي ومل يجدها هناك
ف�شهق �شهقة مكتومة انتبه لها اجلزار .
 ما بك  ،هل �أنت مري�ض ؟...ومثل طفل ي�ضبط متلب�س ًا تلعثم ناحل ثم قال :
 ال �شيء  ..ال �شيء ولكن قل يل � ،أمل يكن الكيلو بخم�سةدراهم ؟ ...
جلجلت يف املكان �ضحكة مرعدة ه��زت الأرج���اء  ..كان
اجلزار يقهقه وانتفخت �أوداجه و�أبو جائع يقلب ناظريه مذهو ًال
لي�س من اجلزار الذي حتول �إىل حلم مرتجرج من �أعاله �إىل
�أ�سفله بل من ذلك الإبلي�س الذي ا�ستطاع �أن ي�سرق من جيبه
�أجرة يومه ليقف يف خنوع وانك�سار �أمام اجلزار  )3()..وتنفر
الدماء من �أنف ناحل لتختلط بلحيته الطويلة املهملة وبتخييل
من الكاتب – ولي�س من بطله هذه املرة – تداعب يد ناحل
�سكني اجلزار وت�ضغط عليها فتنبثق الدماء الفائرة من �أ�صابعه
ب�شهوانية اجلائع امل�شتاق �إىل ال�شبع من اللحم وطعمه اخلرايف
 ...ويهيم يف فراغ ال يح�س فيه ب�ضحكات اجلزار املاكر وال ي�شعر
ب�سخريته  ..وي�ستمر الكاتب بالتخييل القائم على الت�صفية اجل�سدية لبطله ويتجاوز فيها تقطيع الأ�صابع ليوا�صلها اجلزار
�إىل بقية �أع�ضاء اجل�سم فيتحول (ناحل �أبو اجلوع) �إىل مزق
م���ت���ن���اث���رة م��ن
اللحم والعظم
يجمعها اجلزار
وي�������ض���ع���ه���ا يف
واجهة املحل ثم
يحمل الأح�شاء
وال�����ر�أ������س �إىل
����ص���ن���دوق م��ن
ال�������ق�������اذورات
وك���م���ا ي��ت��ح��ول
الإن�������س���ان عند
ف���ران���ز ك��اف��ك��ا
�إىل ح�����ش��رة ،
ي��ن��ق��ل��ب ن��اح��ل
�أب���و اجل���وع �إىل
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�صر�صور عند عبد احلميد �أحمد ويغادر دكان اجلزار ومي�شي
ق��رب الر�صيف متجنب ًا �أرج��ل امل��ارة الكثرية لكن املبيدات
احل�شرية جتهز عليه وحتمله املياه الآ�سنة �إىل البحر في�ستقر
يف جوف ال�سمك ...
�إن عبد احلميد �أحمد يلج�أ يف هذا ال�سياق �إىل �إك�ساب
الأزمة الإن�سانية �أكرث من جانب  ،ويحاول �إبرازها على �أكرث
من حمور وهو ما يظهر بو�ضوح من لعبة الأ�سماء التي اختارها
ليودع فيها هذه التعددية لوجوه الأزمة  ...فتظهر �أمام املتابع
لها ب�شق �إن�ساين من خالل ا�سم بطل الق�صة وزوجته (ناحل
العاري وم�سحوقة) �إ�ضافة �إىل ا�سم ابنه (جوع) كما تظهر
الأزمة ب�شق �آخر اجتماعي و�سيا�سي من خالل مدلول ا�سمي
ولديه الآخرين (مقهورة ومقموع) و�إذا كانت �سخرية جربان
خليل جربان قد دفعته للتهكم على العدالة الراهنة بالقول:
«وقاتل اجل�سم مقتول بفعلته
وقاتل الروح ال تدري به الب�شر»
ف�إن عبد احلميد �أحمد �أخذ مبجامع هذه املعاناة النف�سية
وج�سدها ب�صورة ح�سية متخيلة جن��م عنها اغتيال بطله
munrakae

(ن��اح��ل) وتقطيع �أع�ضائه وق��د ذه��ب �إىل حتميل املجتمع
و�سلطاته و�أنظمته املختلفة م�س�ؤولية ما كابده من �أزمات مركبة
بدت قا�سية وحادة يف �سياقها الواقعي والتخييلي �أي�ض ًا  ،وما
يلفت االنتباه يف هذه الق�صة هو ا�ستخدام الكاتب غري تقنية
يف �إجن��از مق�صوده ال��داليل انفتح من خاللها ال�سرد على
�سياق مزدوج من التخييل  ...الأول ذهب فيه بطل الق�صة عرب
تقنية احللم �إىل �صنع ليلة ت�ضج بال�شبع اجل�سدي والعاطفي
له ولأ�سرته الطافحة باحلرمان  .والثاين ذهب عربه الكاتب
�إىل خط �آخ��ر �صنع يف �أج��وائ��ه لوحة تتداخل فيها الأمكنة
وي��خ��رج ال��زم��ن يف بنيتها ع��ن تراتبيته وه��و مثقل مب�أ�ساة
متعددة متداخلة يف ن�سب من يعانون منها ويف ح�سبهم وجل
حياتهم و�إذا ك��ان الفتيل فيها هو الفقر ال��ذي بقي مالزم ًا
(لناحل املطحون) يف هذه الق�صة حتى �أو�صله �إىل املوت كما
�أو�صل (غريب) �إىل م�صري م�شابه من قبل يف ق�صة (الطائر
الغمري)  ،ف�إن القا�ص عبد احلميد �أحمد يتم�سك بهذا الفتيل
ويعتمد عليه يف ق�صته (على حافة النهار) التي ال تقل �أهمية
عن �سابقاتها  ،بل رمبا �أن لها �أهمية �إ�ضافية حتى جعلها عنوان
جمموعته الق�ص�صية وكنا قد �أ�شرنا من قبل �إىل �أن هذا الفتيل
الذي هو الفقر يعترب من �أهم مفاتيح �سياقه ال�سردي ،ورغم
تكرار االعتماد عليه �إال �أن��ه ي�أخذ �أبعاد ًا خمتلفة تتوافق مع
الفكرة التي ي�سعى الكاتب �إىل بلوغها وجت�سيدها يف حكائيات
الق�ص التي يغلب عليها طابع التنوع  ،ويبدو �أن التنقل وال�سفر
لديه كان له بالغ الأث��ر يف هذا التنوع ويف رفد ن�صه باملزيد
من امل�شاهد الإن�سانية � ،إال �أنها على كرثتها ظلت حمكومة
بالأزمات وعالقة بها وم�ستغرقة يف تفا�صيل مكابداتها اليومية
وهو ما جعل �سياقها يت�شكل وفق بنائية روائية م�سرت�سلة ت�أخذ
منحى اال�ستطراد واال�ستطاالت ال�سردية التي متلأ م�ساحات
الق�ص بتفا�صيل احلدث الق�ص�صي ومكابدات �شخ�صياته مما
يدور عربه من جمريات..
الهوام�ش :

 - 1جمموعة ق�ص�ص على حافة النهار – عبد احلميد �أحمد –
احتاد كتاب و�أدباء الإمارات ال�شارقة 1992م .
 - 2لعبة ال�سرد اخلادعة – ح��وارات مع �إليا�س فركوح –
�إع��داد جعفر العقيلي – دار �أزمنة للن�شر – عمان
 2006م .
 - 3جمموعة ق�ص�ص على حافة النهار لعبد احلميد �أحمد –
ق�صة ن�سمة هواء طائ�شة �ص  ، 31-32وق�صة الطائر
الغمري �ص . 87 - 86
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عامل احليوان
يف الأمثال ال�شعبية الإماراتية

عائ�شة علي الغي�ص

اجلزء الأول
تعد الأمثال �أحد الأجنا�س الأدبية ال�شفهية الأكرث بروزا يف الكيان الثقايف للمجتمع �إذ جت�سد
مب�ضامينها جانبا هاما من الإرث الذهني واملعريف للأمة  ،و فيها متتزج اخل�برة و التجربة
حتمل بني طياتها �إرث املا�ضي و وحكمة احلا�ضر و ذخر امل�ستقبل �ألفاظ خمت�صرة ومعاين
وفرة عرب جمل م�سجوعة �أطلقها الأجداد لتكون معينا للأحفاد تكمن قوتها و �أهميتها يف �أنها
تختزل املعاين العميقة يف جمل ق�صرية وملا متنحنا �إياه من حكمة خال�صة جتارب من مروا بها
و عاي�شوها و لأن عالقة الإن�سان باحليوان عالقة قدمية فقد ج�سدها يف كثري من �أمثاله حتى
كان لها ن�صيب الأ�سد ف�أ�صبح لها ح�ضور وا�ضح و يف هذه ال�سانحة و يف هذه ال�سانحة �س�أتناول �أهم
الأمثال ال�شعبية الإماراتية التي دارات حول عامل احليوان مرتكزة على الروايات ال�شفوية من
الرواة و املهتمني و ما جاء يف كتب الأمثال ال�شعبية مع الرتكيز على عر�ض الأمثال التي حتمل
بني طياتها املغزى و العربة و الفائدة
 م��ا �أه ��م احل �ي��وان��ات ال�ت��ي ت�ع��د �أك�ث�ر ح���ض��ورا يف الأم �ث��الال�شعبية الإماراتية وما داللتها ؟

الإبل ( اجلمل )

لقد ا�ست�أثرت الإبل دون �سائر �أنواع احليوانات الأخرى ،بالكثري
من الأمثال ال�شعبية  ،فقد كان لها ن�صيب الأ�سد وذلك لعالقة �أهل
الإمارات الوثيقة بالإبل حيث متثل رمزا من رموز الرتاث يف دولة
الإمارات على وجه اخل�صو�ص ،واملنطقة العربية ب�شكل عام ،وقد
اكت�سبت الإبل مكانة مميزة يف احلياة البدوية ،نظر ًا لقدرتها على
الت�أقلم مع حياة ال�صحراء� ،إ�ضافة �إىل تعدد الوظائف التي كانت
ت�ستخدم فيها ،فاجلمل ي�ستخدم يف الأحمال واحل��رث والتجارة
والتنقالت� ،إىل جانب الرعي وال�صيد .كما كان م�صدر ًا للحوم
والألبان واجللود والوبر ،ومن �أ�شهر الأمثال التي لها عالقة بالإبل
و التي تفطنت من خاللها ال��ذاك��رة ال�شعبية �إىل عواقب الك�سل
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والبطالة وما تلحقه بالفرد من �سلوكيات �سلبية خطرية قد تدمر
ال��ذات الفردية واالجتماعية ،ما ج��اء يف ال�شعبي املعروف (كل
اليمال ت�أكل و ترتعي �إال ميل ح ْمدان َبارِك يف ِّ
الظلة )
اليمال  :جمع و املفرد ميل و بقلب اجليم ياء اجلمال
َبارِك :قا ِب ٌع يف محَ َ ِّله و يقال برك البعري و كالبعري البارك.
ي�صور املثل حال اجلمال الن�شيطة التي ترعى الع�شب و ي�ستثني
منهم جم ًال واحد ًا �إال وهو جمل �شخ�ص يدعى حمدان  ،حيث �إن
جمله بارك �أي قابع يف الظلة يف مكان بعيدً ا عن وهج ال�شم�س و ذلك
ل�شدة ك�سله و خموله وعدم رغبته يف احلركة
ِّ
الك�سول الذي يف�ضل البقاء
و ي�ضرب املثل يف انتقاد ال�شخ�ص
ِ
بال عمل ،فهو كجمل حمدان القابع بعيدا عن ال�شم�س ممتهنا
الك�سل مهنة له  ،و ي�أتي املثل ب�صيغة �أخ��رى ( كل الركاب ترعي
وترتعي� ،إال جمل حمدان بارك يف الظلة ) و الركاب اجلمع ُ :ر ْك ٌب،
munrakae
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كاب  :الإبل املركوبة � ،أو احلاملة �شي ًئا � ،أو
ِكاب و ال ِّر ُ
َركا ِئ ُب  ،ر ٌ
لل�س ْرج َ ::ح ْلق ٌة من حديد جهتها
التي يراد احلم ُل عليها وال ِّر ُ
كاب َّ
بال�سرج مي ِّكن فيها الفار�س ر ِْجله  ،وهما
ُّ
ال�سفلى مفلطحة مع َّلقة َّ
رِكابان
ويف بع�ض الإمارات ( �أخرى ) كل البو�ش ترعي وترتعي� ،إال جمل
حمدان بارك يف الظلة ) يف نف�س املعنى و احلث على العمل يتداول
و �أفراد املجتمع الإماراتي املثل ال�شعبي امل�شهور ( يل ما عِ ندِ ه عِ َمل
يكاري له يمِ َْل)
يكاري  :ي�ست�أجر.
يمِ َْل :بلهجة �أهل الإمارات بقلب اجليم ياء َ
اجل َمل.
يوجه املثل �إىل �ضرورة العمل ف�إن مل يجد ال�شخ�ص عم ًال يعمله؛
ف�أب�سط الأمور �أنْ ي�ست�أجر َج َم ًال و يعمل به .و ي�ضرب املثل يف ال ُّن�صح
لك�س ِب ال ِّرزق.
بالعمل يف �أيِّ جمال ْ
ومن الأمثال ال�شهرية �أي�ضا و التي عرفت يف املجتمعات البدوية
الإماراتية املثل ال�شعبي املعروف
( �إ�ستا َفى من ال ِي َم ْل قيدِ ه )
ا�سترَ َْجع ويقال ا�ستوفى الرجل ماله :
�إ�ستا َفى :فعل �أمر مبعنى ْ
�أي ا�سرتجعه.
ال ِي َم ْلَ :
اجل َمل
ا�سترَ َْجع ِمنَ اجلمل حتى لو ق َّيدَ ه
يوجه املثل ن�صيحة مفادها ْ
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�أي ا�سرتجع مالك و لو بالقليل منه  ،وذلك �أق ُّل ما ميكن �أن تخ�سره
يف تلك ال َّنائبة �أو الكارثة التي �ألـ َّم ْت بك ،و ي�أتي املثل على وجه
الن�صح و الإر�شاد حيث ي�ضرب يف توجيه ال�شخ�ص الذي ُيرا ُد له �أال
يخ�سر ك َّل ماله يف كارث ٍة مالي ٍة ح َّل ْت به� ،أو من �أقر�ض ماله للآخرين
ويخ�شى عدم �إرجاعه له .
وم��ن الأم��ث��ال امل��ت��داول��ة �أي�����ض��ا (:ك��ل �أك ��ل اجل �م��ال وق ��وم قبل
الرجال).
و يوجه املثل �إىل ال�سلوكيات التي يجب �أن تراعى عند الأكل
فيحث املخاطب على �أن ي�أكل بال�سرعة التي ت�ؤدي �إىل �شبعه  ،و يف
حدود اللياقة على �أن يقوم مع �أول القائمني كي ال يتهم بال�شراهة
وحب الأكل و ي�أتي املثل ب�صيغة �أخرى يف اجلزيرة العربية «كل �أكل
اجلمال وقم مع �أول الرجال وي�ضرب املثل يف احلث و التوجيه �إىل
�ضرورة اال�ستعداد اجليد للأمور.
و من املالحظ �أن الأمثال ال�شعبية التي دارت حول اجلمل قد
ات�سعت و ات�سمت بال�شمولية حيث وظفت الأ�سماء املتعددة للجمل
يف الأمثال و من الأ�سماء التي ا�شتهر بها اجلمل يف البيئة الإماراتية
البعري  ،و الرجاب الرجاب بقلب الكاف جيم الركاب و الناقة،
واحل���وار و املطية  ،و البو�ش و وم��ن ذل��ك املثل ال�شعبي امل�شهور
(الِبعري بعري ال�شيوخ والع�صا من الوادي )
َ
أباع ُر و �أباع ُري و �أ ْب ِع َرة و ُب ْعران وهو
الِبعريَ :ذ َكر الإبل و اجلمع ِ � :
(احليوان) ما �ص َلح للركوب وا َ
اجلمال  ،وذلك �إذا ا�ستكمل
حل ْمل من ِ
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اإلمارات
�أربع �سنوات ُ ،يط َلق على اجلمل وال َّناقة ويقال للجمل والناقة َ :ب ِعري
ال�شيوخ :ا ُ
ُّ
حل َّكام والأُ َم َراء و ال�شيوخ جمع و مفردها ال�شيخ .
ي�صف لنا املثل حال ال�شخ�ص الذي ميتلك ك َّل �شيء دون �أيِّ
جمهود ُيذ َكر؛ و بذلك فهو َال ُي ِعري هذه الأ�شيا َء اهتمام ًا كبري ًا ،كما
لو �أ َّنه ا�شرتاها ،فقد ح�صل من ال�شيوخ على ما يريد و هو البعيـر ،
وح�صل على ع�صا توجيه البعري من الوادي دون َت َعب ،و ي�ضرب املثل
َ
ُ
ذم ال�شخ�ص غ ِري املباليِ الذي يعتمد على غريه ؛ ليح�صل على
يف ِّ
ِّ
كل �شي ٍء يف احلياة ب�سهولة دون �أ ْدنى ُجهد.
كما تردد على الأل�سنة املثل املعروف يف و�صف حال من ال ي�ستفيد
من العمل الذي ي�ؤديه بقولهم ( ال من لبعري وال من ْح ُمو ْلتِه )
ْح ُمو ْلتِه :ما يحمله البعري على ظهره.
و ي�ضرب املثل يف التدليل على من قام بعمل معني �أو بذل جهد
ومل ي�ستفد من العمل ال��ذي ق��ام به فيقال ال من البعري و ال من
حمولته �أي ال مل يح�صد �شيئ ًا ذا قيمة من العمل الذي قام بت�أديته
 ،و مل يعد عليه ب�أي نفع �أو فائدة �أو م�صلحة �شخ�صية  ،كما ي�ضرب
املثل للتدليل على تربئة ال�شخ�ص من �أي �أطماع �أو م�صالح يبتغيها
لقيامه بالعمل على و ذلك ِل َتبرْ ِ َئ ِته ومُ�ساندَ ِته،
ومن الأمثال ال�شعبية املعروفة �أي�ضا (الر�أي مثل البعري ال�شارد)
�أي �أن الر�أي قد تطلبه فال جتده عند من ق�صدت ا�ست�شارته وقد
ي�أتيك بالر�أي ال�سديد من مل تكن تتوقع منه ذلك وكذلك ف�إن البعري
ال�شارد قد مي�سك بزمامه من مل يجد يف طلبه.
ويف الداللة على احتمالية تغلب ال�ضعيف على القوي وي�ضعه يف
م�أزق ي�أتي املثل ال�شعبي (�شنيوب غرق ميل)
و ال�شنيوب  :من احليوانات البحرية املف�صليهة (العناكب)
�سرطان البحر
�أي �أن الكائن البحري ال�صغري جدا يف حجمه ا�ستطاع �أن يغرق
اجلمل وهذا يعني ب�إمكان ال�شخ�ص ال�ضعيف �أن يتغلب على القوي
و ي�ضرب املثل يف الداللة على تغلب ال�ضعيف على القوي حلنكته
وذكائه .
وقد كان للناقة ن�صيب �أي�ضا من الأمثال ال�شعبية حيث كان لها
ح�ضور وا�ضح ومن ذلك املثل ال�شعبي ال�شهري يف ا�ستهجان ت�صرف
ال�شخ�ص الأناين ( ِ�إ ْن ْ�س ِل ْمت �أنا ونا ْقتي ما َعلَ ِّيه من ْرفاقتي)
ْ�س ِل ْمت :نجَ َ ْوت.
ُ
ناقتي  :ال َّنا َق ُة  :الأنثى من ا ِلإبل.
ما َعلَ ِّيه  :ال �ش�أن يل
رفاقتي� :أ�صحابي و الرفاق هم الأ�صحاب
و ي�أتي املثل على ل�سان املتكلم الذي ي�صرح ب�أهدافه و غاياته
قائ ًال  :ما دُمتُ �أنا وممتلكاتي �ساملني ،فال يعنيني ما ي�صيب رِفاقي
من �ضرر  ،و ي�ضرب املثل يف ا�ستهجان ت�صرفات بع�ض الأ�شخا�ص
الذين يقومون بتغليب م�صلح ِتهم ال�شخ�صية على م�صلحة الآخرين،
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و قد ي�أتي املثل بلهجة �أخرى تختلف من �إمارة �إىل �أخرى � :إن �سلمت
�أنا وناقتي ما عليه من �إرباعتي
و يف و�صف ال�شخ�ص ال�ضعيف الذي ال ي�ستطيع �أن يحرك �ساكن
يطالعنا املثل ال�شعبي ( ناقة ولو هدرت ) �أي �أن ال�ضعيف �ضعيف ولو
تظاهر بالقوة فالناقة مهما حاولت حماكاة البعري بخ�صائ�صه فهي
لن تقدر وتبقى على ما هي عليه وي�ضرب املثل يف و�صف ال�شخ�ص
ال�ضعيف القدرات و الإمكانيات
كذلك ي�صور لنا املثل ال�شعبي ( ما ي�ستوي �شوق ورعية نوق)
ما ي�ستوي  :ما النافية و املعنى ال ي�صري و ال ي�صلح
رعية  :من الرعي
نوق  :املفرد ناقة و اجلمع
و يقال يف التدليل على عد القدرة على جمع عملني كل عمل
يحتاج �إىل تركيز و �إتقان
كما يدلل املثل ال�شعبي (ما ناقة حنت على ناقة وال ناقة حنت
على ولد غريها) و يدلل املثل على �صعوبة �أن جتد من يعطف عليك
و ال�سيما يف جن�س الن�ساء فالناقة هي �أنثى اجلمل كما ي�شري �إىل
�صعوبة وجود �شخ�ص يعطف على ابنك غري �أمه التي ولدته
و يف جمال الرتبية و ت�أديب الأبناء يطالعنا املثل ال�شعبي امل�شهور
( الحِ ْ وار ما ْت ِ�ض َّره َو ْط َي ْة �أُ َّمه)
ال�صغري .و قال ابن منظور :و ا ُ
حل��وار و
الحِ ْ ��وار :اب��نُ ال َّناقة َّ
احلوار  :،ولد الناقة من حني يو�ضع �إىل �إن يفطم و يف�صل  .و
ِ
اجلمع �أحورة و حريان
ما ْت ِ�ض َّره :ال ُت ـ ـ ـ ْل ِحقْ به �ض َرر ًا.
الو َْط َيةَ :و ْط ُء ال َّناقة ُ
بخ ِّفها على ال َّرمل ب ِث َق ِلها �أي �أنَّ َقدَ م ال ِّأم ال
ت َُ�ض ُّر وليدَ ها عندما ت ََط�أ ُه.
كما �أن احلوار ابن الناقة لن يت�ضرر من وطية �أمه فلن يت�ضرر
االبن من توجيهات والديه �أو ت�أديبهم له.
و يدلل املثل على �أن فعندما معاقبة �أح ُد الوالدَ ْين الب َنه َّ
بال�ض ْرب
�أو غ ِريه ل ُي�ؤَ ِّد َبه ال �ضرر عليه من هذا الت�أديب الذي �سيهذب �أخالقه
و يقوم �سلوكه و �سيعود بالنفع و الفائدة.
فت�أديب الأب و الأم البنهما �أمر مطلوب وهذا التوجيه والت�أديب
لن ي�ضره يف امل�ستقبل بل �سيجعل منه �إن�سانا حمرتما ومن الألفاظ
التي تطلق على اجلمل �أي�ضا لفظة ( البو�ش ) وت�أتي ب�صيغة اجلمع
و يف ذلك يطالعنا املثل ال�شعبي امل�شهور ( ِيدْها خ�ضرا واط ِع ْمها
البو�ش)
ِيدْها :اقطع عذقها �أو ثمارها ،واملق�صود هنا ال َّنخلة.
خ�ضرا :ال ُ
تزال ثما ُرها خ�ضراء قبل ال ُّن�ضج.
البو�ش :الإبل..
ي�ضرب املثل يف التحري�ض لتحدي الآخ��ري��ن وع��دم االهتمام
ب��� ُردُود �أفعا ِل ِهم  ،حيث يوجه املثل املخاطب �إىل �أن يقطع عذق
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النخلة و يطعمها البو�ش و هي الإبل حتى ال يرتك جمال للآخرين
لال�ستفادة منها �أو االنتفاع بها
و يف التحذير من مغبة الكذب و اكت�شاف �أمر ال�شخ�ص الكاذب
ي�أتينا املثل ال�شعبي ( مطية الكذاب هزيلة)
واب  :ما ُي ْركب وميتطى كالبعري وال َّناقة
مطية  :ا َمل ِط َّية من ال َّد ّ
(للمذ َّكر وامل�ؤ َّنث ) و اجلمع  :مطايا  ،و َم ِط ٌّي و يقال َ َ�ص َل َر ِاكب ًا َع َلى
َم ِط َّي ِت ِه  : -:ال َّدا َّب ُة ا َّل ِتي ُت ْر َك ُب و اللفظة ف�صيحة وقد وردت يف ال�شعر
العربي يف قول ( ال�شنفرى ).
�أَقِي ُموا َبنِي �أُمِّي ُ�صدُو َر مَطِ ِّي ُك ْم .
ي�صف املثل هيئة ال�شخ�ص الذي يتخذ الكذب مطية له  ،ب�أنه
لن ي�صل �إىل ما ي�صبو �إليه و حتما �سيك�شف �أمره وي�صبح يف نظر
اجلميع مها ًنا وي�ضرب املثل يف التحذير من الكذب .
ه��ذا وق��د وردت بع�ض الكنايات يف الأم��ث��ال ال�شعبية املتعلقة
خب و ال برك ،وال مات وال احرتك) .
باجلمل ومن ذلك قولهم (و ال ّ
َخ ْبَ :ج َرى.
َ
َب َركَ :ب َر َك َ
اجل َم ُل َ :ث َنى ر ِْج َل ْي ِه َو�أ ْل َ�صقَ َ�ص ْد َر ُه َو ِم ْن َط َق َة َب ْط ِن ِه
ِبالأ ْر ِ�ض ب َّرك َ
ولزم
اجل َم ُل ب َرك ؛ ا�ستناخ � ،أل�صق �صد َره بالأر�ض ِ
مكانه
ي�صور املثل حال اجلمل �إما �أنْ َي ْج ِر َي و�إما �أنْ يَبرْ ُ َك ،والأمر يف
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مرغوب فيه .ويقال ملن ال ي�ؤدي دوره �أو عمله بال�صورة
احلا َلينْ ِ غ ُري
ٍ
املطلوبة ،ف�إما �أن يبالغ فيه � ،أو ي�ؤديه ناق�صا �أو ال ي�ؤديه
و ي�ضرب املثل يف ا�ستهجان بع�ض ال�سلوكيات من الأ�شخا�ص
يتو�سط يف عمله ،ف�إما �أنْ يت�س َّرع يف الإجناز دون �إتقان� ،أو
حيث ال َّ
يتمادَى يف الك�سل والخْ ُ ُمول.
كذلك املثل ال�شعبي ال�شهري( ا ْو�سِ ْمها قبل ال ت ِْ�ضلَع )
كي  ،وبعري
ا ْو�سِ ْمهاِ :ا ْك ِوها و املق�صود الناقة والو�سم � :أث��ر ّ
مو�سوم  :و�سم ب�سمة يعرف بها  ،من قطع اذن.
ْ
ت�ضلَعَ :ت ْع ُرج:.
احتمال �إ�صاب ِتها َّ
بال�ض َلع ،قبل
�أي عليك ب َو ْ�سم الناقة يف مو�ضع
ِ
�أنْ ُت�صاب به ،ويف هذا ا َمل َثل حتذي ٌر من َت ْرك الأمور حتى ال ت�ستفحل،
وعدم �إتاح ِة الفر�صة حلدوث اخلط�أ املحتمل ،الذي �سيت�سبب يف
ا�ستفحال الأمر وي�ضرب يف احلثِّ على اال�ستعداد للأمر له م�سبقا،
و�أخذ احليطة و احلذر جتنيا ُ
حل َ
دوث �أي م�شكل ٍة الحقا ،
مما �سبق جند �أن �شغلت الإبل حيزًا كب ًريا يف الوجدان  ،وفيها
ُ�ضربت �أروع الأمثال العربية و ال�شعبية  ،حتى غدت مكا ًنا للحكمة
واملوعظة �إىل يومنا هذا و قد �ضرب بها املثل يف خمتلف جماالت
احلياة يف تربية الأبناء و يف حل امل�شكالت و يف الأخالقيات التي
ينبغي للفرد �أن يتجنبها .
35
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« حني ي�ستيقظ ال�ضوء»
نا�صر البكر الزعابي

خالد البدور رحلة مع احلروف
يف �إ�صدار مميز حتت عنوان ( يف بالد الريح ) يقدّم لنا ال�شاعر القدير خالد
البدور جمموعة من الن�صو�ص ذات اللم�سات اجلمالية املفعمة بروح الطبيعة
والت�أمل وال تخلو كذلك من ب�صمة �سينمائية وا�ضحة  ,ونالحظ يف اجلزء
الأول من الكتاب املعنون ب ( قرب البئر) بروز مفردات الطبيعة ب�شكل وا�ضح
(غيمة ,جبال � ,سحب � ,شجرة  ,الريح  ,النخلة  ,ال�شم�س )
يقول :
حريّ بي
و جبال الرمال �أمامي
ال�صعود ب�صمت
كغيمة
يف بالد الريح « �ص » 13
ً
ّ
نالحظ الرمزية بني هذا البدء املكثف معبرّ ا عن الأمل والطموح
يليه مبا�شرة ن�ص ي�سري يف الوترية نف�سها يقول فيه :
�سحب
�سحب كثرية م ّرت
فوق تلك ال�شجرة
وال زلت �أنت �صغرياً
تلهو
قرب البئر
امل�صدر نف�سه « �ص » 14
�إنه حلم ال�صغر الذي يعي�ش يف عقل كل طفل وكل حامل وينتقل نحو
م�شهد �آخر فيقول :
36

ريح �شمالية عاتية
يف ليلة موح�شة
�أنت ترجتف وحيداً حتت اللحاف
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والنخلة و�سط البيت تكاد
تهوي
امل�صدر نف�سه « �ص » 15
ملحة �سينمائية وا�ضحة يف هذه اجلمل املميزة وهي ت�ص ّور حالة
والتوج�س ثم يعود مالم�س ًا طيف الأمل قائ ًال :
القلق
ّ
ال�شم�س ت�صعد معراجها
ويومي طويل
امل�صدر نف�سه « �ص » 16
القلم اجلميل ال��ذي مزج ال�شاعرية بال�سينما والت�أمل والطبيعة
�أخ��رج لنا ن�صو�ص ًا تفي�ض باحلداثة وه��و ال�شاعر �صاحب التجربة
الطويلة يف ق�صيدة النرث  ,وحينما نع ّرج على جتربته ن��راه ي�ستذكر
الأديب الراحل �أحمد را�شد ثاين رحمه اهلل يف اجلزء الثاين من الكتاب
املعنون ب ( �أر�ض �أخرى )
يقول يف ن�ص « �صار لديك ما يكفي »
�أتذكر ذاك الوادي
حيث �أنفقنا الليل ك ّله
نتجادل دون نهاية
يف �سبب ت�سمية بقال ٍة يف الطريق
با�سم بقالة الردّة
بقرب املقربة العتيقة لفلول اخلوارج
كان ذاك
munrakae
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ذات ظهرية يو ٍم خريفي
امل�صدر نف�سه « �ص » 28
لقد ا�سرتجع خالد البدور
ذك���ري���ات���ه م���ع �أح���م���د را���ش��د
ث���اين ون���� ّوه ببع�ض التفا�صيل
وامل�����س��م��ي��ات امل��ع�ّبررّ ة ع��ن �صل ٍة
حميمية جمعتهما
ويف حمور الذكريات جنده
يف ن�ص �آخر يقول :
يف القطار ال�سفلي للمدينة
جت�ل����س مب�ع�ط�ف��ك الثقيل
خ�شية الربد
يف املدينة التي ا�ستقبلتك
قبل ثالثني عاماً
حني كانت احلياة فتية
امل�صدر نف�سه « �ص » 35
ويف اجل��زء الثالث املعنون
ب (كما الكهرباء ) يتع ّمق يف
الأجواء حاملة �أكرث ف�أكرث ويقول:
كنا قد �سرنا
ك �م��ا ل ��و ك �ن��ا من �� �ش��ي ف��وق
الهواء

ثم جل�سنا
فوق مقعد خ�شبي �أمام النهر
امل�صدر نف�سه « �ص » 51
هذه الأجواء عبارة عن م�شاهد خيالية قد نلمحها يف فيلم عاطفي
�أو رواية حب دافئة ويح ّلق نحو مناطق وجدانية �أخرى فيقول :
البحر يف اخلريف
لونه لي�س �أزرق
بعيد عني
خلفي جبال داكنة
التحفت بال�سحاب
امل�صدر نف�سه « �ص » 66
يلخ�ص خالد البدور رحلته مع احلروف قائال ً:
ويف اجلزء الأخري ّ
جئت �أبني منز ًال من الكلمات
يف بالد الريح
حتت �شجرة جل�ست
لها �أغ�صان
ولي�س يل بقربها ذكريات
امل�صدر نف�سه « �ص » 74
ً
القلم احلامل اجلميل الذي ر�سم لنا �صورا اختزلها الكتاب جديرة
بالت�أمل والقراءة
37
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الر�شاد

()The cress

عبد اخلالق اخلواجة
باحث يف طب الأع�شاب

اجلزء الثاين

ال�ت��ي ع��رف��ت –حتى الآن -يف الر�شاد
الر�شاد يف الطب احلديث:
ويف الطب احلديث يقول عنه الدكتور ه��ي :احل��دي��د ،ال�ف��و��س�ف��ور ،املنغنيز،
«جان ﭬالينه» « »J.valnetرائد الطب ال��زرن �ي��خ ،ال �ي��ود “ 45م�ل��غ يف ك��ل مئة
النباتي ال�شهري� :إن العنا�صر البناءة غرام”  ،الكال�سيوم “ 200ملغ يف كل مئة
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غرام” ،فيتامينات « ج » «  140ملغ يف
كل مئة غرام » (�أ) و (ب) و (ب  ،ب)
 ،و(ه �ـ) ،والكاروتني واخلال�صة امل� ّرة.
�أما فوائده فهو :م�شهّ ،مقو ،مرمم �ضد
فاقة الدم� ،ضد احلفر ،مدر
للبول ،خمف�ض ل�ضغط الدم،
مق�شع ،مهدئ ،مقيئ  ،مكافح
لل�سرطان� ،ضد النيكوتني،
م�ن���ش��ط حل �ي��وي��ة ب�صيالت
ال�شعر.
ي���س�ت�ع�م��ل م ��ن ال��داخ��ل
لأمرا�ض وعاهات :فقد �شهية
ال �ط �ع��ام ،ال ��وه ��ن ،احل �ف��ر،
الك�سل اللمفاوي ،فاقة الدم،
ال �� �س��ل ،ال��ر� �ش��ح� ،أم��را���ض
ال �� �ص��در� ،أم ��را� ��ض اجل�ل��د،
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احل �� �ص��ى ،ال �ك �ب��د ،امل� ��رارة،
ال ��رم ��ال ،ال��ب��ول) ال��ري �ث��ه «
ال��روم��ات �ي��زم »  ،ال���س�ك��ري،
ال �� �س��رط��ان��ات ،الطفيليات
املعوية ،اال�ست�سقاء.
وي���س�ت�ع�م��ل م ��ن اخل���ارج
ل� �ع�ل�اج :ت �� �س��اق��ط ال �� �ش �ع��ر،
ع� ��اه� ��ات ج� �ل���دة ال �� �ش �ع��ر،
التقرحات اجللدية.
ي���س�ت�ع�م��ل م��ن ال��داخ��ل:
ك��أ���س �صباح ًا وك ��أ���س م�ساء
م ��ن ع �� �ص�ير ال��ر���ش��اد (60
– 150غ) يف م��اء �أو ح�ساء
بارد لطرد ال��دود ،وال�سموم،
ول�ل�ت�ج�م�ي��ل .وي���ؤخ��ذ ن�صف
ك�أ�س من ع�صري الر�شاد مع
مثله من زيت اللوز احللو �أو
زي��ت ال��زي �ت��ون ل�ع�لاج حب�س
ال� �ب ��ول .وت �غ �ل��ى ق�ب���ض��ة من
الر�شاد وثالث ب�صالت ور�أ�سا
لفت يف ليرت ماء وي�شرب منه
ثالثة �أكواب يف اليوم بني وجبات الطعام
لإدرار البول
وي�ستعمل من اخلارج:
ع�صري ال��ر��ش��اد ي�ف��رك ب��ه ال��ر�أ���س
لتقوية ال�شعر ووقوف �سقوطه .وت�ستعمل
لبخات م��ن ال��ر��ش��اد امل�سحوق لعالج:
اخل� � ��راج� � ��ات ،االل� �ت� �ه ��اب ��ات
املو�ضعية احل ��ادة ،واجل�م��رة.
وي�ستعمل غ���س��ول ل�ل��وج��ه من
ثالثة �أجزاء من الر�شاد وجزء
م��ن الع�سل ي��ده��ن ب��ه ال��وج��ه
�صباحا وم�ساء ويغ�سل –بعد
ج�ف��اف امل ��اء -مل�ع��اجل��ة البقع
والكلف يف الوجه.
ي�ن���ص��ح ب �ت �ن��اول ال��ر� �ش��اد
ل�ل�م���ص��اب�ين ب �ت��وت��ر الأوع� �ي ��ة
ال��دم��وي��ة ،وبالتعب والإع �ي��اء،
munrakae
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وللن�ساء احل��ام�لات ،والر�ضع ،و�صغار واحل�سا�سية يف املعدة ،و�ضعف املجاري
الأوالد ،وم��ر��ض��ى ال���س�ك��ر ،و�أ��ص�ح��اب البولية.
احل���س��ا��س�ي��ة يف امل� �ج ��اري التنف�سية،
وامل�صابني ب��الأك��زمي��ا و�أم��را���ض اجللد
املراجع:
ال��ع��ام��ة ،وه���و ي �ف �ي��د ال �� �ش �ع��ر واجل �ل��د
ق��ام��و���س ال � �غ� ��ذاء وال� � �ت � ��داوي ب��ال �ن �ب��ات
والأظافر...
للم�ؤلف �أحمد قدامة
ومينع عن امل�صابني بع�سر اله�ضم،
الغذاء ال الدواء للدكتور �صربي القباين

39

نوافذ

العدد - 2019 /04 - 503 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

حكايات م�سافر
الدكتور حمد بن �صراي

�سفرة نيودلهي

اجلزء الأول

لقد كانت �سفرة الربازيل رائعة حيث �شاركنا فيها يف معر�ض
الكتاب ال��دويل يف �ساوباولو هناك بدعم من حكومة ال�شارقة،
وبرتتيب من هيئة ال�شارقة للكتاب .ومنذ تلك ال�سفرة �صار احلديث
عن م�شاركة متم ّيزة �أخرى يف معر�ض نيودلهي للكتاب .وم ّرت الأيام
ومل �أنتبه �إال بدعوة ط ّيبة من الأ�ستاذ �أحمد بن ر ّكا�ض العامري،
رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب ،يدعوين للم�شاركة يف معر�ض نيودلهي

40

يف الفرتة من � 4إىل  11يناير  .2019ف�سعدتُ كثري ًا بهذه الدعوة
ال ّدا ّلة على الثقة والتقديرّ ،ثم بد� ْأت �إجراءات الت�أ�شرية �إىل الهند،
ف ��أوراق تذهب ،و�أوراق جتيء ،وفورمات تع ّبى ،وفورمات غريها
حت�صلتُ على الت�أ�شرية .ومن غرائب اال�شرتاطات معرفة
ت�أتي حتى ّ
ً
َ
والدي اللذان �أ�صال هما ال يتذ ّكرانه.
تاريخ ّي
مولدي َّ
َّ
وحني ا�ستق ّر الر�أي على موعد ال�سفر ،يف �صباح يوم اجلمعة 4
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يناير ،وبعد تهيئة اجلو مع الأ�سرة التي كانت فيها ُبن ّياتي يتط ّلعن
ل�شراء الد ّراجات الهوائ ّية واخلروج معهنّ �إىل كورني�ش القوا�سم،
فتح ّقق لهنّ ال�شراء على الأقل .و ُبعيد الفجر جاءتْني �س ّيارة طريان
فانطلقت بي نحو مطار دبي ،ومل �أكد
الإم��ارات �إىل باب البيت ،
ْ
�سبات عميق ،ومل �أنتبه
�أ�ضع ج�سدي على
الكر�سي �إال وذهبتُ يف ٍ
ّ
منه �إال عند املطار .وب�سرعة �شحنتُ حقيبتي ،و�أنهيتُ �إج��راءات
ال�سفر ،وو�صلتُ �صالة طريان الإمارات �إىل وقت الإقالع .وهناك
التقيتُ ب�صديقي القدمي العزيز ال�شاعر عبداهلل الهد ّية ،والأ�ستاذة
املبدعة �شيخة املطريي ،والدكتور حممد بن جر�ش .ومل نكد نطري
حتى و�صلنا يف حدود ثالث �ساعات ،و�إذا بنا يف مطار نيودلهي.
وهو مطار كبري ،وجم ّدد ،ونظيف ،و�إذا بنا نقف بع�ض الوقت ُقبيل
حت�صلنا على ما ُيعرف بــ»�إي ڤيزا» �إال �أ ّنه
دخولنا املدينة ،ومع �أ ّننا ّ
كان والب ّد �أن نقف بع�ض الوقت ،ومنلأ ا�ستمارة جديدة .ثم اجتهنا
حلمل حقائبنا ،و�إذا به طابور طويل ،وك� ّ�م هائل من احلقائب،
وا�سحب ما ت�سحب ،ومن ذوق ّيات الهد ّية �أ ّنه يف كل ثانية ي�س�ألني
عن حقيبتي ،ما لونها ،ثم ي� ّؤ�شر على �أ ّية حقيبة �سوداء ،ثم عرثنا
عليها تتهادى بني احلقائب ثم وب�سرعة ننطلق نحو املخرج وركبنا
�س ّيارات طريان الإمارات �إىل فندق ِل ْييال پاال�س(  (The Leela Pa l
 ،)aceوو�صلناه بعد طول �سفر.
علي
وعند مدخل الفندق فتّ�شوا حقائبنا ،عرب اجلهاز ،ونادوا ّ
على ر�ؤو�س الأ�شهاد ،يف بهو الفندق� ،أ ّنه يف حقيبتي �س ّكني �صغرية،
آوت
و�ص ًال لها .ومن البهو �إىل الغرفة التي � ْ
�أخذوها ع ّني ،و�أعطوين ْ
munrakae

نوافذ

ج�سدي ،و�أراحت بدين ِب َن ْو ِمي الهانئ فيها .وعند ال�صباح يحمد
القوم ال�سرى ،وبعد طعام الإفطار التقيتُ بزمالءٍ �آخرين ،وهم
الدكتور حبيب غلوم ،والأ�ستاذ نا�صر الظاهري ،والدكتور طالل
اجلنيبي ،والأ�ستاذة �شيخة املطريي ،والدكتور حممد بن جر�ش.
فركبنا حافلة �صغرية ،مع الأ�ستاذ �سعيد ها�شم .وكم تفاج�أتُ من
هذه احلافلة املتهالكة �شك ًال ونظم ًا و�إيقاع ًا و�صوت ًا .تهت ّز كرا�سيها،
وعلاّ قات الأيدي فيها مرتفعة ال تكاد ت�صلها الأيادي وتتط ّلب جهد ًا
وانطلقت بنا �إىل مكان املعر�ض ،وقبل �أن ندخل تب ّدى
للو�صول �إليها.
ْ
لنا عدد من رجال ال�شرطة ،ك ٌّل يديل بدلوه يف توجيهنا ،وت�صويب
طريقنا .فم�شينا ،نرفع �أقدامنا ونتل ّم�س دربنا و�سط مياه راكدة،
وكالب �ضا ّلة ،ورمال مبت ّلة حتى و�صلنا �إىل مكان االفتتاح.
عجل ،مهلهلة ال�سياج ،و�ألقى
أن�ش ْ
وجت ّمعنا ك ّلنا يف خيمة � ِ
ئت على َ
امل�س�ؤولون كلماتهم ،وكان �أحدهم وزير ًا يف احلكومة الهند ّية ،مع
�أ ّنني مل �أفهم لغته� ،إال �أ ّنه كان خطيب ًا ،مف ّوه ًا ،مبدع ًا ،رائع ًا ،يعرف
�أين ينظر ومتى يرفع �أو يخف�ض �صوته ،وكيف يح ّرك يديه ومتى
يكون ذلك .ثم �ألقى ال�شيخ فاهم القا�سمي ،كلمة حكومة ال�شارقة،
وكان يتح ّدث الإجنليزية بطالقة وبهاء .ثم و ّزعوا �شهادات تقدير
و�شاالت على ال�شيخ فاهم ،والأ�ستاذ �أحمد بن ر ّكا�ض ،والأ�ستاذ
حبيب ال�صايغ .ثم عزف �شباب و�شابات من ذوي االحتياجات
توجهنا
اخلا�صة �أغنية هند ّية .وبعد االنتهاء من مرا�سم احلفلّ ،
ّ
�إىل جناح �إم��ارة ال�شارقة ،و�ضللنا الطريق ،وكان دليلنا الدكتور
حبيب غلوم الذي مل يرتك �أحد ًا �إال �س�أله �أين ب ّوابة رقم ( .)8حتى
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جناح ّي فرن�سا
و�صلنا� ،إىل اجلناح ،وهو كبري ،ف�سيح� ،أكرب من َ
والربازيل .وكان العمل قد انتهى تقريب ًا .وفاتنا جت ّول امل�س�ؤولني يف
اجلناح ب�سبب الدكتور حبيب .وهناك التقيتُ برفيق �سفرتَي باري�س
و�ساوباولو ال�شاعر الرائع طالل �سامل ،وعن طريقه تع ّرفتُ على
الأ�ستاذ عبداهلل �سعيد الكعبي .ثم رجعنا �إىل الفندق بعد ال�ساعة
الواحدة ظهر ًا .وك ّنا نلب�س الد�شدا�شة والغرتة والعقال� ،أنا والدكتور
حبيب والأ�ستاذ طالل اجلنيبي.
وبعد راحة يف الغرفة ،التقينا يف البهو للذهاب �إىل ال َع�شاء،
وركبنا حافلة جديدة ،نظيفة ،مزر ّقة الألوان ،مع ال�صديق العزيز
ان�ضم �إلينا الحق ًا .وكان
الأ�ستاذ الأ�ستاذ �سلطان العميمي الذي
ّ
ال َع�شاء يف فندق ت��اج پ��اال���س ،وه��و فندق كبري ،ف�سيح ،جميل،
وو�صلنا �إىل مكان ال َع�شاء قبل ك ّل �أحد ،وهذا كله ب�سبب الأ�ستاذ
�سعيد ها�شم الذي �أخرجنا مب ّكرين من فندقنا .و�أخذنا مكاننا
على طاولة م�ستديرة ،ترتيبها جميل ،بديع يف ك ّل �شيء .ومل نكد
جنل�س حتى انهالت علينا الك�ؤو�س التي ال حت ّرك الر�ؤو�س ،ثم تلتْها
�صحون ال�سلطات ،ومل نكد ننتهي من واحد حتى �أتانا الثاين وهكذا
دواليك ،نحن يف �سباق مع النادلني هناك .واحتاروا مع الأ�ستاذ
�سلطان العميمي الذي ال يطيق طعام ًا مفلف ًا �أو حا ّر ًا ،وكاد رئي�س
النادلني يرت ّنح ر�أ�سه من كرث حماوالته مع الأ�ستاذ العميمي ،حتى
�أخذ ي�أتيه ب�أكالت ال بهار فيها .وكذلك الدكتور حبيب الذي بد�أ
يتململ من ه��ذا وذاك ،وال ي�أكل �إال قلي ًال ،وي�ستن�شق كل طعام
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قبل �أن ي�أكله� .أ ّما �أنا وبق ّية الزمالء مل نرتك �شاردة وال واردة �إال
يت كلمات
تناولناها ب�أفواهنا وهلل احلمد .حتى تكامل اجلمع و�أُل ِق ْ
الرتحيب ،ثم �أكلنا ما تو ّفر من برياين وج ّباتي .وبعد االنتهاء عدنا
لغد ن�شيط .وفع ًال
�أدراجنا �إىل الفندق ،لق�ضاء النوم ،ا�ستعداد ًا ٍ
انطلقت جمموعتنا نحو املعر�ض ،ورف�ض رجال
بعد طعام الإفطار
ْ
ّ
ال�شرطة �إدخ��ال حافلتنا اجلديدة اجلميلة ،وطبعا كلهم يفتي،
من�ش �إال
ونحن حيارى ال ندري ماذا نفعل ،حتى ف َر َجها اهلل ،فلم ِ
قلي ًال .ويف جناح ال�شارقة بد�أت الندوات ترتى ،والأحاديث اجلميلة
تتتابع منذ �ضحى اليوم الثاين ،وهو يوم الأحد.
وكانت �أوىل ندوات املعر�ض حول« :جتربة الإمارات يف جمال
الن�شر»� ،شارك فيها ك ٌّل من :حممد بن دخني ود .اليازية خليفة ،ود.
تبعت تلك
فاطمة الربيكي ،و�أدار اجلل�سة الأ�ستاذ را�شد الكو�س .ثم ْ
الندوة ندوة �أخرى بعنوان« :احلكايات ال�شعبية (�أ�سطورة اجلن)»،
�شارك فيها :الدكتور عبد العزيز امل�س ّلم ،و�سورابي خانا من الهند،
و�أدار الندوة الأ�ستاذة ثريا ال�صابري .ومن اجلدير ِّ
بالذكر �أنّ
احلديث يف الندوة مل يتناول عنوانها �أ�ص ًال ،ثم بد�أ الدكتور امل�س ّلم
والأ�ستاذ ثريا يتح ّدثان الهندية مع الأ�ستاذة ال�ضيفة ،ف�ضعنا،
ومل نعلم ما يدور حولنا .ثم ندوة بعنوان« :كتب الفن واملتاحف»،
ا�شرتكت فيها الأ�ستاذة عائ�شة دميا�س ،وتارا للن�شر ،ب�إدارة علياء
ْ
ِّ
ال�شام�سي .ثم انتقلنا �إىل «ال�شعر �أطياف( :ق��راءات �شعرية)»،
للأ�ستاذ حبيب ال�صايغ ،والأ�ستاذة خلود املعال ،ب��إدارة الأ�ستاذ
ع �ل��ي ال �� �ش �ع��ايل .ويف ه��ذه
اجلل�سة ط ّوف بنا و�شحط
ب�ن��ا الأ� �س �ت��اذ حبيب عرب
الزمان واملكان ،و�أرجعتنا
الأ�ستاذة خلود �إىل القلب
والوجدان.
�ذت
�أث� �ن���اء ذل� ��ك �أخ � � ْ
ف ��رق ��ة م �ع �ه��د ال �� �ش��ارق��ة
ل �ل�تراث ب� � ��أداء � �ش��يء من
اللوحات الرتاث ّية الف ّن ّية،
ف�أقبل اجلمهور ،ي�ستمع،
وي �� �ص � ّور ،و�أخ���ذ ال�شباب
يطوفون ويتمايلون ،ونحن
�أ�شد متاي ًال منهم ،ولكن
يف �أماكننا خ�شية �أن يرانا
�أحد فيح�سب علينا نقطة.
وك� ��م �أع� �ج� �ب ��تُ ب��ال �ف � ّن��ان
امل �ب��دع ،امل�ت�ع� ّدد امل��واه��ب،
الأ��س�ت��اذ م�ب��ارك امل�ه��ري،
munrakae
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فهو ف ّنان ،ي�ؤ ّدي دوره على �إيقاع ،ويح ّرك يديه على �إبداع ،ويتمايل
على �إ�شباع .وكان معه �أ�صحابه يتجاوبون معه يمُ نة و ُي�سرة ،وقارعو
الطبول يعرفون متى يتح ّركون .وخرجتُ مع الأ�ستاذ طالل �سامل
ّ
ليدخن �سيجاره اجلميل ،وي�شفط هواءه ،كنبالء �أوربا ،و�أنا �أتابع
حلقات الدخان وهي ترتفع .وللأ�سف ف�إن املنطقة املحيطة ب�صاالت
املعر�ض غري ج ّيدة ،ففيها الكالب تتج ّول ،والأو�ساخ ّ
تتوطن ،واملياه
مما زاد الطني
رب �أ�ص ًالّ ،
الراكدة تتع ّفن� ،إ�ضافة �إىل جو املدينة املغ ّ
ِب ّلة .وانتهينا من برناجمنا يف املعر�ض ُبعيد ال�ساعة الرابعة ع�صراً،
وعدنا �أدراجنا �إىل الفندق يف احلافلة اجلديدة ،املريحة .وتلك
الليلة ق�ضيتُها يف غرفتي يف الفندق� ،أكتب بع�ض املقاالت ،كما
تناولتُ طعام ال َع�شاء يف غرفتي.
ويف �صباح يوم االثنني ،وبعد تناول طعام الإفطار ،كان املوعد
املح ّدد للخروج من ِقبل الأ�ستاذ �سعيد ها�شم هو ال�ساعة 10.15
�صباح ًا .ومن الغريب هو دائم ًا يح ّدد بني الع�شر والع�شر والن�صف
موعد ًا لالنطالق �إىل املعر�ض .وانطلقنا يف متام العا�شرة والن�صف،
وو�صلنا �إىل الب ّوابة ،وكالعادة تفل�سف علينا رجال ال�شرطة ،ك ّل
يوجهنا نحو مكان ،حتى و�صلنا �إىل املدخل الأ�صلي ،وبعد ل ٍأي
ّ
دخلنا باحلافلة �إىل �أقرب نقطة من البوابة رقم .7 :وبعد و�صولنا
بقليل بد�أت �أوىل ندوات هذا اليوم« :مبادرة  1001ودورها يف �إثراء
املكتبة الإماراتية»� ،شارك فيها ك ٌّل من :جمد ال�شحي ،والأ�ستاذ
طالل �سامل ،والأ�ستاذ علي ال�شعايل ،ب�إدارة :مرمي العبيديل .ثم
تالها ندوة« :الهند يف �أدب الرحالت العربي»� ،شارك فيها ك ٌّل من:
الأ�ستاذ نا�صر الظاهري ،والدكتور حممد بن جر�ش ،والأ�ستاذ
أدارت اجلل�سة باقتدار الأ�ستاذة �شيخة املطريي.
�سلطان العميمي ،و� ْ
munrakae

نوافذ

والثالثة مبدعون ،رائعون يف الطرح واحلديث والتعليق واال�ست�شهاد
باملواقف والأ�شعار والأمثال .وتبعتْها ندوة بعنوان« :مكتبة لكل بيت:
جتربة من ال�شارقة و�أثرها على قطاع الن�شر» ،و�شارك فيها :نورا بن
هدية ،والأ�ستاذ حممد بن دخني ،والأ�ستاذة �صاحلة غاب�ش ،ب�إدارة
الأ�ستاذ را�شد الكو�س .مع بع�ض العرو�ض الف ّن ّية ،ولقاء �آخرين
من الكتّاب الهنود ،و�أحاديث جانب ّية مع الأ�صدقاء ،انق�ضى اليوم
الثاين يف املعر�ض ،وعدنا �إىل الفندق .ومل �أخرج من غرفتي يف تلك
نظمها ّ
الليلة .ومل �أذهب مع الزمالء �إىل وجبة ال َع�شاء التي ّ
منظمو
املعر�ض .لأنيّ كنتُ متعب ًا ،مرهق ًا .وعند عودة الزمالء �س�ألتهم عن
ع�شائهم فقالوا يل :زين ما ييت ،لأنّ الطهي كان يف ال�صالة ،ف�أ ّدى
�إىل امتالء ال�صالة بدخان الطهي.
ويف �صباح اليوم التايل ،ذهبتُ �إىل املطعم لتناول الإفطار،
وهناك على الواحد �أن يخربهم عن �إعداد الأومليت ،وطلب خا�ص
�أي�ض ًا للرباتا ،وللعلم ف�إن براتا نيودلهي غري عن الرباتا املعتادة
التي ن�أكلها يف الإمارات .ثم خرجت �إىل ال�ساحة املع�شو�شبة ،املز ّينة
بالورود مع د .طالل ،و�أخذنا بع�ض اللقطاتّ .ثم حت ّركنا يف متام
ال�ساعة العا�شرة والن�صف �إىل املعر�ض .ومبا �أنّ �أغلب املوجودين
يف احلافلة من ال�شباب فيما عدا الأ�ستاذة �شيخة املطريي ،فحني
يريدون �أن ّ
تزل �أل�سنتهم ،يتنحنح الدكتور حبيب ،ويقول�« :شيخة
ً
م��وج��ودة» ،فيلوذون بال�صمت ،و�أحيانا تتف ّلت �أفواههم �إذا مل
يتم ّكنوا من جلم �أل�سنتهم .ومع ذلك ف�إنّ ما ك ّنا نقوله ،مع التح ّفظ
من وجود �شيخة ،فكثري ،كثري .وهي ت�ضحك �أحيان ًا ،وتن ّك�س ر�أ�سها
أحيان �أخرى .ونحن نتمايل من ال�ضحك ،ومنيل احلافلة معنا،
يف � ٍ
امل�صحة العقل ّية.
وك�أ ّننا جمانني الكتّاب ،ذاهبون �إىل
ّ
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ال�شاعر نا�صر البكر الزعابي
بني البوح و نرثيات احلياة

جتاوز �شاعر ق�صيدة التفعيلة املقولة التي
مت�سك بها �شاعر الق�صيدة التقليدية �أال وهي
ًّ
م�س�ألة الألفاظ ال�شعرية و الألفاظ النرثية � ،إذ
جاءت حركة ال�شعر احلديث منذ الأربعينيات
من القرن الع�شرين ت�شجع على ا�ستعمال املفردة
النرثية و امل��ت��داول��ة ب�ين عامة النا�س و ح�سن
توظيفها يف بناء الق�صيدة  ،متال ذلك ما قام به
ال�شاعر �صالح عبد ال�صبور يف ديوانه ( النا�س
يف بالدي ) و على النقي�ض كان ال�شاعر عمر �أبو
ري�شة معروف َا باختيار �ألفاظه ال�شعرية الأنيقة
و �أبعاد ق�صيدته عن �أية لفظة دارجة �أو عامية
متداولة  ،يف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان ال�شاعر ن��زار
قباين يفيد مما �أ�شيع و ال يتحرج من ا�ستخدام
�ألفاظ �أجنبية  ،و معجمه اللغوي اخلا�ص به ي�ؤكد
على منحاه و من ثم جاء �شاعر ق�صيدة النرث
يجيز لنف�سه �أن يقرتب من دائرة النرث كثري َا ،
و �أن يقرتب من ال�شارع و من جتمعات النا�س
يف املقاهي و احل��اف�لات و احل��دائ��ق و بخا�صة
يف امل��دن الكبرية املزدحمة بالنا�س و بتقنيات
الع�صر املتطورة  ،فبد�أ املتلقي يقف ده�ش َا �أمام
ن�صو�ص يغلب عليها النرث  ،تت�صف بالإيجاز
و التكثيف  ،تهتم مبا هو مهم�ش يف احلياة و
ال��واق��ع م��ن �شخ�صيات و �أمكنة و مو�ضوعات
 ،و تهتم باجلزئيات ال�صغرية  ،مبتعدة عن
املو�سيقى املعروفة �سواء يف ال�شعر العمودي �أو
�شعر التفعيلة  ،و عن ّ
التطريب العربي فيهما ،
و بخا�صة يف الق�صيدة العمودية  ،هي ن�صو�ص
�أقرب اىل النرث من ال�شعر  ،لقطات  ،وم�ضات ،
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منها ما يرقى اىل فن الوم�ضة و منها ما هو نرث
 ،جمرد نرث عادي و لو توافرت فيه نكهة ُّ
الطرفة
�أو احلكمة !
َ
لقد وجد من قارب ق�صيدة النرث نقديا مبا
مي�سى بـ ( نرثيات الواقع و نرثيات احلياة ) وهذا
امل�صطلح يعترب مدخ َال �صحيح َا �إىل منجزات
ه��ذا االب���داع اجلديد يف تو�صيفه و مقاربته و
�ضبط و �إطالق حكم القيمة النقدي عليه و �إال
�أُ�شيعت با�سمه الفو�ضى بذريعة حرية ال�شاعر  ،و
تغلب على جممله �سمة املجانية و الال�شيء  ،كما
ير ُّوج بع�ض احلداثويني �إليه:
�إن ال�شاعر يكتب لنف�سه؟!
ال��ن��اق��د ال��دك��ت��ور �أح��م��د زي����اد حم��ب��ك يف
كتابة ( ق�صيدة النرث يف �سورية) ال�صادر عن
احتاد الكتاب العرب يف دم�شق عام  2006بعد
ا�ستفرائه العديد من الن�صو�ص قال:
ال ميكن �أن تنه�ض ق�صيدة النرث مبفارقة
عقلية جافة و �إال كانت طرفة.
و ال ميكن �أن تنه�ض بلغة عادية جد َا  ،و ال
بلغة نرثية تبالغ يف التب�سيط.
و الأمر كما �أرى لي�س جمرد التمرد على (
طغيان ال�شعر ) كما �سمته الناقدة الفرن�سية
���س��وزان ب��رن��ار يف كتابها ( ق�صيدة النرث من
بودلري �إىل �أيامنا)  ...و التي توقعت انت�شارها
فقالت  ... :و مبا �أنها ولدت من معا�شرة املدن
الكبرية و من وثبات الرومانتيكية نحو الالمنتهى
 ،ف�سوف ن�شهد تكاثرها و ت�شعبها كلما �أخ�ضعها
ال�شعراء �إىل جهودهم  ،لرتجمة حقيقية داخلية

�أك�ثر ف���أك�ثر تعقيد َا �إي��ج��اد لغة ت�ستجيب �إىل
طموحات جمهولة ! ( ق�صيدة النرث من بودلري
�إىل �أيامنا ) �سوزان برنار – م�ؤ�س�سة الأهرام –
القاهرة ) 1999
م��ع وج��اه��ة ر�ؤي���ة ���س��وزان ب��رن��ار و توقعها
امل�ستقبلي �إال �أن دعوتها لل�شعراء برتجمة �أكرث
تعقيد َا لدواخل نفو�سهم ب�إيجاد لغة مفتوحة على
املجهول  ،على املجانية كما �أ�شارت يف كتابها
يف مو�ضع �آخ���ره يدعونا �إىل �إع���ادة النظر يف
املنطلقات و امل�آالت ؟!
ليعذرين قارئ هذه املقاربة باطالة التمهيد
قبل التما�س املبا�شر مع ن�صو�ص �أح��د مبدعي
ق�صيدة النرث يف الإمارات العربية  :نا�صر البكر
الزعابي حتديد َا يف منجزه الأول ( ال بوح بعد
هذا ...؟ )
داللة الن�ص
ق��ل يل م��ا ه��ي ه�م��وم��ك �أق ��ل ل��ك من
�أنت ؟
بعد ق��راءة ثانية و ثالثة مل�ست لي�س بع�ض
هموم هذا الرجل بل اهتماماته و ر�ؤاه بدء َا من
الأب ( يو�سف ) الذي هو مدار همه و اهتمامه
 ،وطفلته ال�صغرية و جده و جدته و �أمه من قبل
و �أ�صدقائه
و �شخ�صيات من الب�سطاء و ثمة اهتمامات
تلفت نظره و عقله وروحه �أ�شاح بع�ضهم جمرد
النظر �إليها مثل  :دراج���ة  ،خ��زان��ة  ،حفرة ،
ت�شققات يف اجلدار ...الخ.
و بالإمكان التف�صيل يف هذا  ..فثمة توجه
munrakae

أدب وثقافة
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يبدو متعمد َا يف ر�صد هذه اجلزئيات املهملة ،
من نرثيات الواقع  ...و التعامل مع النا�س �سواء
مع �سائق ال�سيارة  ،و �ساي�س اال�سطبل � ،أو مع
�أ�صدقائه ال�شعراء مثل �أحمد الع�سم � ،أو مع قطة
�أو ببغاء �أو مع الأ�شياء ب�أن�سنتها الخ ....
�إذ َا م����دار اه��ت��م��ام��ات��ه و ه��م��وم��ه و ر�ؤاه
متحورت حول الأ�شخا�ص و املكان ( مقهى � ،سوق
� ،صالون حالقة  ،مكان عمل  ،غرفة جدته ) و
حول اجلمادات و املجردات ( :جهل – ن�شاز –
كرا�سي بي�ضاء – مروحة ...ال��خ ) �أو كان هذا
التوجه تلقائي َا ملا يت�صف به �صاحب كل موهبة
و �صاحب �شعور مرهف يعرب عن انطباعاته عن
ه�ؤالء �سلب َا �أو �إيجاب َا  ،مبعنى �أن نا�صر الزعابي
لي�س منعز َال �إذ جاء الزعابي �إىل ق�صيدة النرث
لي�ضخ فيها خال�صة جتاربه ال�صغرية و الكبرية
�إىل التفا�صيل  ..من النماذج
فتحت عنوان ( قطة ) نقر�أ ما يلي :من
مظاهر الوقاحة �أن ترى قطة يف �ساحة منزلك
ت�صرخ يف وجهك ؟!
كما نقر�أ� :صديقي القدمي  ...عقدان من
الزمان و �أك�ثر  ...رفيق ال��درب منذ �أن ركلنا
الكرة  ...و كنا �سبب َا يف ق�صيدة النرث ؟
و نقر�أ �أي�ض َا  :حتت عنوان حفرة مايلي:
ح��ف��رة يف ال��ط��ري��ق ت��ت��ب��ادل م��ع امل���ارة �أرق
التحايا
يف جميع املنا�سبات امر�أة
و حتت عنوان ( املقهى ) نفر�أ:
�أ�صدقاء والدي يلعبون الورق
و دخانهم �سحاب �أفكار كثيف
مقعده اخلايل
�صامد كاجلبل
يتهام�سون بحما�س  ...ك�لام��ه��م يقطر
باحلكمة
و جتارب ال�سنني تزين جل�ستهم
ال ي��ت��ح��دث��ون ك���ث�ي�ر َا ن�����ص��و���ص مت��ي��ل �إىل
التًّو�صيف  ،و االيجاز و التب�سيط و القفلة العادية
وم�ضات خمتلفة
على الطرف الآخر  ،ثمة ن�صو�ص متيل �إىل
التكثيف  ،و �إىل اللغة املوحية الرمزية و �إىل
القفلة الالفتة فتحت عنوان ( خم�سة ) نقر�أ:
خم�سة يف حديقة
يقطفون ورد َا �صناعياَ
يتباهون بالرائحة
خم�سة ينح�صرون يف مكان �ضيق
ه�ؤالء ينتمون غلى �صنف من الب�شر �ضحية
munrakae

�أوه��ام��ه��م ي��خ��ي��ل لهم
�أنهم يح�سنون �صنع َا ،
�إذ هم منعزلون ل�ضيق
�أفكارهم .
ت�سعة و �سبعون ...
ت�س�ألني يف جر�أة ت�شكر
عليها
كم امر�أة
عرفت قبلي ؟
ت�سعة
و ت�سعون
لكن قلبي
رمل ؟!
لكن قلبي رمل ...
�أي �شيء  ....فالرمل
ال ي��ح��ت��ف��ظ ب���امل���اء ...
اطمئني قلبي ال يحتفظ
�إال مبثلك !
ال�شرح و التف�سري
ي������ك���ث��ر ن����ا�����ص����ر
ال��زع��اب��ي م��ن ���ش��رح و
ت��ف�����س�ير م���ا ال ي��ح��ت��اج
�إىل ذل��ك  ...و هاتان
ال�صفتان ع����دوان ل����دودان ت�سيئان للوم�ضة
ال�شعرية و ال��ق��ارىء هو على غاية من الذكاء
ي�ضيق ذرع َا بهما مثال على ذلك يف الدراجة:
بقايا من �أحالم قدمية
تركب معي على الدراجة
توقظ الليل
ومت�شي يف ال�شارع
ذكرياتي
ي�أتي لي�شرح هذه الأحالم و هذه الذكريات بـ
( �صور و �إ�ضاءات ) !
على العك�س من ذلك ت�أتي الوم�ضة امل�سماة
( عطر �أبي ) تدع للقارئ ف�ضا َء مفتوح َا:
عطر �أبي  ...دمعات �أمي يف ال�سكون
لوحة زيتية غزاها الغبار
�أرق  ...ودفاتر للغياب � ...سحابة ماطرة!
و ر�أي��ت ع��دد�أَ من الوم�ضات الفنية �أق�صد
التي حتمل مزايا جناحها مند�سة بني اجلمل
الو�صفية  ،و خمتفية �ضائعة مثال على ذلك حتى
الورود – تغريت �أ�شواكها
العطر متعب بعد ترك يدها
�إذ َا  ..لي�س ك��ل اخ��ت��زال وم�ضة  ،و لي�س
كل �شرح �إ�ضاءة  ،و لي�ست ق�صيدة النرث �ضد

موح و �أناقة
جماليات ال�شعر من �صورة و رمز ِ
لغة موظفة يف الداللة و املبني .
لقد اعتمد ال�شاعر ال��زع��اب��ي يف معظم
ن�صو�صه على اجلمل التو�صيفية فوفقًّ يف بع�ضها
و هي �أ�شبه ببقع فر�شاة ر�سام يف لوحة و بع�ضها
مل يتجاوز التو�صيف
�أبنية ق�صيدة النرث
ا�ستنبط الناقد حمبك يف كتابه املذكور �آنف َا
عدد َا من �أ�شكال ق�صيدة النرث منها:
الغنائي  ،املتنامي  ،ال��درام��ي  ،احل��واري
 ،الق�ص�صي ،ب��ن��اء املقطقي املتنامي  ،بناء
الوحدات املتكررة  ،بناء اللوحة الفنية  ،بناء
التداعي احلر  ...الخ
و ال�شاعر الزعابي ال��ذي �أت��ى �إىل ق�صيدة
النرث �أو كان مع �صديقه القدمي �سبب َا فيها � ...أنا
كمتلق كنت �أبحث عن �صدى الغناء و املو�سيقى
ِ
يف ن�صو�صه و هو �صاحب جتربة وا�سعة مع �أهل
الأحلان و الأ�صوات ...
����ال تتيح
ف��ق�����ص��ي��دة ال��ن�ثر حت��ت ���س��ق��ف ع ِ
ملبدعها �أن ال يكتفي مبمار�سة حرية التعبري
فح�سب بل تدعوه �إىل ثقافة الفن و فن الثقافة
و ال�شاعر الزعابي م�ؤهل الرتياد طموحات حتقق
الن�ص الكامل .
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The InItIatIve
VATOMATIC - Public service

We have now launched the ﬁrst phase of the APP, focusing on the
Used Car Industry.
Since these businesses are not keeping proper documents of their
Business transactions, we are stepping in with this free mobile App,
Where documents are automatically created, saved for later printing
And sharing via email, WhatsApp etc.

Quick

Tax

Invoice

PHASE II
Many businessmen are on the move and do not get to manage their
Tax Invoices. We offer a mobile App which help them manage the
VAT on the go. Prepare and send Tax invoices, manage expenses
And the VAT on the move.

Vatomatic

www.vatomatic.com

A complete ERP System for smEs
Looking for a reliable ERP on the cloud, which can be hosted in your own
Premises as well. You have come to the right place.
•Accounting
•Inventory
•Bill of Material
•Manufacturing
•Landed Cost

ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
Congratulation
His Highness

H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates and Supreme commander Of the Armed Forces

And To His Highness

H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Miniﬆer of UAE and Ruler of Dubai

And To His Highness

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻹﻋﺘﺰاز

H.H.SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYAD AL NAHYAN
Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces

On the Auspicious Occasion Of
The 43th Anniversary Of The
UAE Armed Forces Uniﬁcation

DCG TECHNICAL SERVICES LLC

DUBAI CREATIVE GEN. TRDG. LLC

ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﺷﻜﺮاً ﻳﺎﺑﻮ راﺷﺪ

DCG JEWELLERY TRADING LLC

Tel: 04 2210015, Mob: 058 5082330
Sales Ofﬁce 101, Crystal Business Center Sheikh Khalifah Bin Zayed Rd Dubai
P.O. Box: 63057 | Branches – Dubai | Sharjah | Ajman | Oman
www.dubaicreativegroup.com

QASAR AL BARON
RESTAURANT & CAFE

Near City Centre – Ajman,
United Arab Emirates
Direct Location
Tel : +971 6 744 55 90
Email : info@qasaralbaron.com
Web : qasaralbaron.com

Scanned with CamScanner

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ-رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ- وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت
OFFICE 104 - Al Istiqlal Super Market (164) Building,
Al Falah St. - Abu Dhabi Branch
OFFICE 10 - BACK SIDE OF LULU HYPER MARKET - AL AIN Branch.
Tel : +971 2 6664551 , +971 2 6223568 ,+971 50 3363491
Email : info@ohmuae.net
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Email: shipping@jumboline.com
www.jumboline.com

P.O Box 16158 Dubai

Tel: 04 2213102

Fax: 04 2214187

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ-رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ- وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت

MECHANICAL WORKS
Engine Work
Gear box Work
Transmission Work
Oil and Filter Change
Brake System Work
Suspension System

OUR SERVICES

At Auto Clinic Service Center our At Auto Clinic Service
Center our specialist will take care of all your
professional way. Star�ng from diagnosing and
assessing the issues to the best and most
reliable solu�ons. Whether you have problems with
engine, gear box or transmission, our experts will have
it ﬁxed with the highest standards.

ELECTRICAL & ELECTRONICS
Computer Diagnostic
Retrofitting
Engine & Gear box Updating
Immobilizer Function
Navigation System Updating
Conversion of Navigation
All Electronic System Repairs

Visit Our Website at WWW. autoclinicuae.com And Contact Us For More Info +9714-341-3993 / Mob : +971-54-791-4647

Thanks and Appreciation

Congratulation
His Highness

H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN

We Would Like to Extend Our Heartfelt
Congratulations to
H.H Sheikh

MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

50 years For the Country
Thanks “ Abu Rashid”

President of the United Arab Emirates and Supreme commander Of the Armed Forces

And To His Highness

H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

And To His Highness

H.H.SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYAD AL NAHYAN
Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces

On the Auspicious Occasion Of
The 43th Anniversary Of The
UAE Armed Forces Unification

Dart Global Logistics - Managing Tonnes of Trust

Dart Global Logistics is a company with a proven ability, and a hard won reputation of delivering
Hassle free service to our clients over the last 40 years. We are considered to be one of the top
International Logistics Service Providers in the Asia Paciﬁc region, catering to the needs of
Exporters and importers who seeks ﬂexibility, efﬁciency, competitive pricing and a guarantee of on
Time delivery to meet their business goals.
Po Box 43909, Hamsa Building, Block A, Ofﬁce #401,
Zabeel Road, Karama.
www.dart-global.com
info.dxb@dartglobal.com
Tel : +97143579499
Fax : +97143579477

Shahnaz Husain Signature Salon
No.5, Zeenah Building,
Opp. Deira City Center-P3 Parking, Dubai, UAE
Phone:+971 54 347 7570
E-mail:info@shahnazhusaindubai.com / Website:http://shahnazhusaindubai.com

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ-رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
Smart Home & Ofﬁce Automation Solutions
Cloud Vahan is an integrated solution provider helping businesses to achieve their objectives using innovative smart
Technology solutions.
Secured Networking, Wireless & Uniﬁed Communications
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360° Smart Home & Oﬃce Automation Solutions
Software Solutions - Database Management Solutions, Microsoft/Oﬃce 365, Azure Cloud, Odoo ERP, Hospital Information
Management Syﬆem, Pharmacy Management Syﬆem, HRMS, Employee Engagement & Enhancement Solution, Retail
PoS, Reﬆaurant/Cafe PoS

P.O. Box: 44391,
Dubai, UAE

info@cloudvahan.com

اhttp://www.cloudvahan.com

Dubai - JLT
Tel : +971 445 29991
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Proﬁt General Trading L.L.C.

Dubai - United Arab Emirates / P.O. Box: 182190
Tel: +971 4 2955253 / Fax: +971 4 2955263
Email: info@proﬁt-me.com
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ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

We Would Like to Extend Our Heartfelt
Congratulations to
H.H Sheikh

MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

50 years For the Country
Email : namvaluers@gmail.com
Web Address : www.namvaluers.com
MOB: +971502578411

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ-رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
 ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ رﻋﺎﻩ ﷲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
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 ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ- وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت

NAM (Najmat Al Murjan) Valuation services is a professional asset valuation and advisory firm
Delivering expert services throughout UAE, and INDIA since last 20 years.

Our Services are
Valuation of Residential Apartments, Villas, Hotel, Shops, offices, Plant &amp;
Machineries, Oil &amp; gas, Automobile and Marine vassels and business valuations.
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Congratulation
His Highness

H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates and Supreme commander Of the Armed Forces

And To His Highness

H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
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Congratulations to
H.H Sheikh

MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

50 years For the Country
Thanks “ Abu Rashid”

UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

And To His Highness

H.H.SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYAD AL NAHYAN
Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces

On the Auspicious Occasion Of
The 43th Anniversary Of The
UAE Armed Forces Unification

Safe Hand Foodtech Consultants
Office No. 439, Al Moosa Tower 1
Post Box No. 117400
Shaikh Zayed Road
Dubai - United Arab Emirates

Phone No.: + 971 4 3291115 E-mail : sfc@emirates.net.ae
Fax No. : + 971 4 3329129
Web site : www.safehand.co
Cell No. : + 971 50 5050177
: + 971 50 5445339
: + 971 55 8810599

Al Ameer English School
Al Zahra - Ajman - UAE
Tel : +9716 7436600
Fax : +9716 7436650
Mob : + 971 50 2969 786
Email : mail@alameerschool.com

Congratulation
His Highness

H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates and Supreme commander Of the Armed Forces
And To His Highness

H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai
And To His Highness

H.H.SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYAD AL NAHYAN
Crown Prince of Abu Dhabi and Depreme Commander of The Armed Forces

On the Auspicious Occasion Of
The 43th Anniversary Of The
UAE Armed Forces Unification
PO BOX – 123008
WELLCOST MIDDLE EAST FZC
X2 26 SAIFZONE, SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

Tel : 00971 6 5278661
Mob : 00971 56 1876958
ashfaq@wellcoﬆme.com

ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ-رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
 رﻋﺎﻩ ﷲ-  ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ-  رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء- ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘـﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘـﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ- وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ

Athena Education
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AIDirections is a Dubai based company, which was eﬆablished in response to the exciting developments in
Artiﬁcial Intelligence (AI). AIDirections' value proposition is based on the development of use cases across a
number of induﬆries. We provide AI consultancy and, while we are technology neutral in our approach, we
are also developing a set of AI products through the use of computer vision.
We are passionate about empowering organizations to transform AI advantages into innovation and business success!

WHAT WE OFFER
AWARENESS AND ADVICE

CONSULTANCY

Despite of the increasing news about AI

AIDirections consults on the development of

And its developments, there is ﬆill a

A particular AI ﬆrategy for an organization.

Large set of people who have not yet got

We also advice on the ﬆeps an organization

In contact with the subject – AIDirections

Can take to identify the opportunities and

Is intending to change this, through our

Risks that AI presents to their business, and

Events, presentations, or any other

How to achieve the desired outcome.

SOLUTIONS
We are providing ﬂexible and easy to
integrate AI solutions, which we tailor to
your business to achieve the biggeﬆ
success. Our solutions do not need
connectivity and can feed into any of
your exiﬆing syﬆems.

Means you would like to choose.

If you are simply seeking advice, AIDirections is juﬆ a phone call or an email away to
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial
Reading Month

The topic of Reading Month goes on, yet I prefer to spot the light on some issues for their importance.
Al Mighty Allah stated in the Holy Quran: “Recite in the name of your Lord who created (1) Created man from a clinging substance (2) Recite, and
your Lord is the most Generous (3) Who taught by
the pen (4) Taught man that which he knew not (5)”
Surah Al-’Alaq
We are the Reading Nation, this invites us to
pay attention to reading because it is the window
of light and knowledge in our social, human, scientific, economic and all spheres of life.
Reading has its charm which can’t be understood
except by readers who know what reflects does
reading has on their thoughts, behaviors and visions. We should distinguish between specialist and
free reading, as each has its role and importance,
so it is necessary to make reading part of our daily
routine to be aware of things around us, to renew
our brain cells and to be able to manage successful
and useful dialogues. In order to be outstanding and
achieve our goals of excellence, whether at functional, practical, family or social levels.
Therefore, if you want to read, understand the
book and its contents, apply them into your life,
benefit from them to take necessary steps forward.

Munther Mohammed bin Shekar
munrakae
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RAK Ruler : Flame of Hope
illuminates
the path of People
of Determination

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
hailed the Flame of Hope hosted by the United Arab
Emirates as part of Special Olympics World Games
2019 which will be tour all the cities of UAE and will
end in Abu Dhabi.
His Highness stressed the interest of the wise leadership in People of Determination and their integrating
them into the society to be productive and influential
members as they are an integral part of the system of
this homeland. The Torch of Hope came to establish
in our minds and consciences the right of those who
are important to us and our duty towards them and to
illuminate the path of their future in a country that preserves their humanity and dignity to make them happy
and enable them to become a torch of hope on world’s
map.
Major-General Ali Abdullah Bin Alwan Al Nuaimi, Commander-in-Chief of Ras Al Khaimah Police,
praised the support of His Highness the Ruler of Ras
Al Khaimah to host the Flame of Hope stop in Ras Al
Khaimah for its 10-day tour to Abu Dhabi. The tour
which is sponsored by Lt. General H.H. Sheikh Saif bin
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister
of Interior. Where all capabilities and resources were
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harnessed by RAK Police HQ as well as various federal
and local government departments and entities in the
Emirate to successfully host the torch of hope in the
final stage of the preliminaries of the Special Olympics World Games. In order to present the event in a
manner appropriate to the position and reputation of
the country in hosting global events while hosing the
largest humanitarian and sporting event in the world in
order to consolidate the values of social and humanitarian solidarity among different groups, nationalities and
cultures around the world.
The Torch kick off from the top of Jabal Jais - the
highest mountain peak in the country- then through the
tracks identified to pass on the most important archaeological and tourist landmarks of Ras Al Khaimah, “The
Ritz-Carlton Al Wadi Desert and Old Al Jazeerah Al
Hamara, Waldorf Astoria Hotel and Al Murjan Island
Corniche” to end at a special ceremony at the flagpole
on Al Qawasim Corniche to promote the meanings and
human values of the event and to give all citizens and
residents the opportunity to watch the torch and participate in the celebration of its humanitarian meanings in
support of People of Determination.

munrakae
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RAK Ruler inaugurates Special Olympics Memorial

His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah, praised
the UAE’s hosting of the Special
Olympics
World
Games,
Abu Dhabi 2019,
which is the largest humanitarian
sporting event in
the world, under
the
patronage
of President His
Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and
the Vice President, Prime Minister
and Ruler of Dubai, His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, and His Highness
Sheikh Mohamed bin Zayed Al
Nahyan, Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces,
and Their Highnesses Supreme
Council Members and Rulers of
the Emirates.
H.H. Sheikh Saud added that
the UAE is a country of tolerance,
compassion and peace, which is
reflected in the hosting of the historical event, with the aim of reinforcing the humanitarian values
that were established in the UAE
by Founding Father Late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan.
His Highness Sheikh Saud made
this statement while inaugurating
the Special Olympics Memorial in
Al Murjan Island, to highlight the
role of People of Determination in
the community, on the occasion
of the Special Olympics and as
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part of the participation of Ras Al
Khaimah in the "Special Olympics
Hosting Town Program."
The Host Town program offers
the opportunity to the delegations
to enjoy Emirati hospitality, customs and traditions. It also creates public awareness of intellectual disabilities and promotes the
Special Olympics spirit all over
the UAE. Additionally, it helps
familiarize athletes with their new
environments before starting competitions through sports, cultural,
artistic and community events. The
Host Town Program will provide
Special Olympics athletes with a
chance to experience the Emirati
culture and hospitality while in
turn providing every citizen of the
UAE a life-changing and memorable experience with Special Olympics athletes.
H.H. RAK Ruler welcomed the
delegations participating in the
program, which was organized under the patronage of H.H. Sheikh
Mohammed bin Saud bin Saqr Al

Qasimi, Crown Prince of Ras Al
Khaimah and Chairman of Ras Al
Khaimah Executive Council, entitled, "These are the People of Determination."
The event was attended by
Sheikh Ahmed bin Saud Al
Qasimi, Chairman of the Ras Al
Khaimah Petroleum Authority,
Sheikh Saqr bin Saud Al Qasimi,
and Mary Davis, Special Olympics CEO, as well as officials from
local entities and institutions, and
the participating delegations from
South Africa, Estonia, Mongolia,
Greece, Azerbaijan, Cyprus, Luxembourg and Kazakhstan.
The UAE had welcomed more
than 7,500 athletes from over
190 nations for Special Olympics
World Games Abu Dhabi 2019
between 14th and 21st March.
Athletes competed in 24 officially
sanctioned Olympic-style sports in
what will be the first World Games
to be held in the Middle East.
munrakae
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RAK Ruler receives Minister of Federal Supreme Council

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, received H.E. Ahmad
Jumaa Al Zaabi, Minister of the Federal Supreme Council at
the Ministry of Presidential Affairs.
His Highness RAK
Ruler was briefed on
a number of issues
related to federal and
national affairs and
the
comprehensive
country’s development
process under the wise
leadership of His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,
which contributed to the prosperity
and progress not only to the nation

but to the citizens as well.
The meeting, which was attended
by Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Chairman of Al Marjan
Island Company, discussed various
programs and initiatives adopted

by the government which will enhance the values of citizenship and
national unity, provide a decent
life for the citizens and establish a
prestigious position of the UAE at
global level.

Hutchison Ports is operating the

the meeting underscored the im-

His Highness Sheikh Saud during

partnerships between various gov-

RAK Ruler briefed on Hutchison’s Development Plan of Saqr Port

His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras
Al
Khaimah,
was
briefed
on
Hutchison
Ports’ Plans for
the development
of Saqr Port Facilities.
This came at
a meeting H.H.
Sheikh
Saud
had with the
standing committee in charge
of communicating between RAK
Ports and Hutchison Ports under
the concession agreement whereby

4

container terminal at Saqr Port.

portance of widening the scope of
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ernment entities to further invigorate the status of the Emirate as an
eminent regional and international
maritime hub thanks to its strategic
gateway location and advanced infrastructure.

His Highness RAK Ruler learned
about the milestones made by
Hutchison Ports RAK with regards
to boosting the container traffic
following the signing of the concession agreement one year ago to

encourage global companies to take
advantage of a less congested and
more sustainable multimodal shipping route.
The meeting was attended by a
number of officials from both sides.

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, received members of the
Board of Directors of
Ras Al Khaimah National Theater on the
occasion of winning
the Theater Award
2018.
H.H. Ruler of Ras Al
Khaimah praised the
role of Ras Al Khaimah National Theater in
supporting the theater
and cultural movement in Ras Al Khaimah and the UAE and its contribution
to the formation of cultural and artistic awareness through participation in various festivals, theaters and
artistic exhibitions.
H.H. Sheikh Saud,
stressed that Ras Al
Khaimah Theater
is full of creative young people,
which is an extension of the great
history of the theater, that highlighted
many names that
have played a role
in providing theatrical scene in the
UAE since the late
sixties.

His Highness Ruler of Ras Al
Khaimah congratulated the members of the theater on the occasion
of winning the prize. H.H. RAK

Ruler hoped that this achievement
will serve as an incentive to continue to shine to achieve more artistic
and cultural works.

Saud bin Saqr receives members of
Ras Al Khaimah National Theater
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RAK Crown Prince: The memory of Late Father Zayed will
remain immortal forever
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of the Executive Council,
received a commemorative silver coin - the special edition - for the
occasion of Year of Zayed.
This came during a meeting with His Highness the Crown Prince
in presence of Sheikh Arhamah bin Saud bin Khalid Al Qasimi, Director of Media Section at Crown Prince of Ras Al Khaimah’s Office, and a delegation from the United Arab Emirates Central Bank
headed by Saeed Al Assousi, Director of the Bank’s Branch in Ras
Al Khaimah.
H.H. the Crown Prince of Ras Al Khaimah said that the memory
of the Founding Father Late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
will remain forever immortal. Which reflects the biography of an
exceptional leader embodies a long history of achievements and the
foundations of a country that has become a global competitor. He
was the human leader who spared no effort to support his people and
build his country, who made history and instilled goodness, tolerance, and justice among his nation.

RAK Crown Prince receives National Olympic Committee Team

His
Highness
Sheikh
Mohammed bin Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of
Ras Al Khaimah
and
Chairman
of the Executive
Council, praised
the efforts made by
the National Olympic Committee to
support
Emirati
sports and athletes,
prepare
national
talent, and train
them in various
sports in order to
achieve the aspirations and goals of the wise leadership.
H.H. Sheikh Mohammed made
the remarks while receiving, at
Amiri Diwan, a team from National
Olympic Committee, headed by
Brigadier Talal Ahmed Al Shan-
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qeeti, Acting Secretary-General of
the National Olympic Committee,
with the attendance of Brigadier
Saleh bin Ashour, Assistant Secretary-General for Technical and
Sports Affairs, Mohammed Saeed
bin Darwish, Executive Director,
Nasser Bu Shalat, Representative of

the Communication and Marketing
Department, and Salem Mubarak,
Representative of Public Relations
and Ceremonies.
His Highness RAK Crown Prince
praised the Sports Day Initiative,
which is supported by the Vice
President, Prime Minister and Ruler
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of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
The initiative carries the national
theme, «Emirates Unites Us," and
is a platform for exchanging knowledge and ideas, and an opportunity
to practice sports and entertainment
activities, to disseminate the supreme and noble message among
the entire community, which will
positively reflect on their personalities and behavior, due to the role
played by sports in social awareness

and education, His Highness added.
During the meeting, H.H. Sheikh
Mohammed reviewed the committee’s plans and programs and the
latest preparations for ensuring the
success of the Sports Day Initiative,
which was held with the participation of the entire community.
The 4th National Sports Day involves aerobics as well as sports,
recreational, promotional, communal, educational and competitive
activities, which epitomize the co-

hesion of community segments and
reflect the intimacy, harmony and
positive interaction among multi
cultures living peacefully and happily in the UAE.
The UAE National Sports Day
draws the participation of all citizens and residents living in the
UAE, whether young or old, males
or females, disabled or otherwise.
The event coincides with the Year
of Tolerance and the World Special
Olympic Games – Abu Dhabi 2019.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud
bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras
Al Khaimah and Chairman of the Executive
Council, witnessed the
celebration of hosting Special Olympics
World Games 2019 in
Ras Al Khaimah.
The event was attended by Sheikh
Mohammed bin Humaid bin Abdullah
Al Qasimi, Managing Director of Ras
Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ),
Sheikh Sultan bin Jamal bin Saqr
Al Qasimi, Director Citizen Affairs
Administration at Ras Al Khaimah
Emiri Diwan, Sheikh Arhamah bin
Saud bin Khalid Al Qasimi, Director of Media Section at Crown
Prince of Ras Al Khaimah’s Office,
Maj. Gen. Ali Abdullah bin Alwan
Al Nuaimi, Commander-in-Chief
of Ras Al Khaimah Police, a large
number of heads and directors of
government and local departments
and senior officials in the Emirate,
as well as general managers and directors of departments and officers

of Ras Al Khaimah Police.
His Highness RAK Crown Prince
said that hosting Special Olympics
World Games 2019 by the United
Arab Emirates is a new international
achievement, in addition to its great
achievements in various fields, especially humanitarian ones, in order
to promote human values, tolerance
and harmony among the people
around the world.
“We in the UAE are proud of our
wise leadership, which is keen to
instill values of noble humanity in
the hearts of every citizen, resident
and visitor of this generous coun-

try. Today, Ras Al Khaimah is honored to host the Flame of Hope and
the Torchbearers from all over the
world to convey their message to
all humanity that People of Determination are an integral part of the
formation of any society. They have
high hopes, great ambitions and
strong will to reach their goals and
aspirations. “ His Highness Sheikh
Mohamed bin Saud Stated.
His Highness extended his appreciations to Lt. General H.H. Sheikh
Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy
Prime Minister and Minister of Interior for sponsoring the Flame of

RAK CP: Hosting Special Olympics sets a Historical Record
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Hope and harnessing all possibilities for this important event. Wishing all the best for all to deliver this
lofty humanitarian message.
At the end of the ceremony, His
Highness the Crown Prince of Ras

Al Khaimah received the Torch
Shield, presented to H.H. by the
Ministry of Interior, in the presence
of His Excellency Commander-inChief of Ras Al Khaimah Police and
Brigadier Waleed Salem Al Shamsi,

Chairman of the Executive Flame

Sheikh Saqr bin Saud bin
Saqr Al Qasimi, President of
Al Taawon C.S. Club inaugurated Ras Al Khaimah’s First
Auto Festival at RAK Exhibitions Center, in presence of
H.E. Mohamed Ali Musabah
Al Nuaimi, Chairman of RAK
Chamber of Commerce and
Industry, Board Members, Officials and Most Famous Drivers in the country.
Sheikh Saqr Al Qasimi
praised the Festival’s organization, recalled the outstanding
participation of international
companies and car dealers and
stressed the great importance of
the festival as it adds value to the
economy of Ras Al Khaimah, especially in the field of tourism activities. Sheikh Saqr pointed out that
the festival is an important step to

maintain the role of Ras Al Khaimah as a leading tourist destination
which enhances the efforts to attract more tourists from around the
world.
H.E. Al Nuaimi pointed out that
the festival hosted the UAE Drift

Championship in its third and final
round, in addition to organizing
three marches in which hundreds
of modern and classic cars participated over the festival days, starting
from Al Marjan Island to end at Ras
Al Khaimah Exhibition Center.

H.H. Sheikha Hana bint Jumma
Al Majid wife of H.H. Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, visited Higher Colleges
of Technology-Ras Al Khaimah and
briefed on the innovative projects
carried out by female students in
media, engineering, computer science and information.
H.H. Sheikha Hana listened to
students’ presentations regarding
concepts of their projects, through
which they provided solutions to the
challenges and development of services related to community and dif-

ferent sectors of work.
H.H. also learned
about the advanced educational environment
which enables students
to search, innovate, develop ideas and apply
their knowledge and
scientific expertise.
Her Highness Wife
of RAK Ruler, expressed her happiness
with the advanced
and stimulating educational environment
in HCT-RAK and the projects of

of Hope Organization Committee.

Gifts and memorial shields were
exchanged between Ras Al Khaimah Police and the Torchbearer.

Saqr bin Saud inaugurates First RAK Auto Festival

Wife of RAK Ruler briefs on HCT Female Students Projects
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female students, in which H.H.
touched their skills and creativity,
and their awareness of the needs
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of the community, issues and challenges in many work sectors, thus
supporting their employment opportunities and their ability to prove

themselves in labor market in light
of their knowledge and ability to innovate. H.H. noted the importance
of encouraging students to embrace

and develop their ideas in cooperation with various institutions and
work entities according to future
needs.

Ras Al Khaimah Municipality Department celebrated the International Day of
Happiness which falls on
20 March each year, based
on positive results and continuous progress achieved in
the World Happiness Index,
where the UAE has become
the Happiest Arab Nation.
H.E. Munther Mohammed
bin Shaker, D.G. of RAK
Municipality participated
in the events organized by
Human Resources Section,
where they presented a gift
on this occasion to His Excellency. Meanwhile, Public Health
Administration celebrated by giving
away symbolic gifts and beverages
among staff to express happiness. In
addition to various activities held at
the department such as distributing

Happiness Balloons, which have
had a significant positive impact on
the employees throughout the day.
The employees expressed their appreciations and happiness for the
Department’s efforts to remark this
occasion and satisfy everyone.

It is worth mentioning that the
UAE has become one of the world’s
happiest countries based on the continuous progress witnessed in many
sectors, notably the GDP per capita,
the expected life expectancy, in addition to social support.

RAK Municipality celebrates International Day of Happiness

D.G. of RAK Municipality
Department inaugurates Al Ghail Slaughterhouse

His
Excellency
Munther Mohammed
bin Shaker, DirectorGeneral of Ras Al
Khaimah
Municipality Department,
stressed that the Municipality is constantly pushing for quality
and excellence in order to keep pace with
the adopted strategy,
meet the aspirations
of development and
progress and completion approved pro-
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jects for this year.
This came during the official opening of Al Ghail
Slaughterhouse in presence of H.E. Munther
Mohamed bin Shaker,
Director-General of RAK
Municipality Department
and Shaima Al Taneiji,
Director of Public Health
Administration.
His Excellency said
that the establishment of
this Slaughterhouse aims
to meet and facilitate the
needs of southern areas
residents who live far from the city,
and face difficulty in visiting the
Slaughterhouses located in the city,
especially during holiday seasons,
especially Eid Al Adha. H.E. stated that the Municipality is always
striving to improve the quality of
services and facilities provided to
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the community, which reflects the
strategy of the Municipality Department to provide high quality services with the latest modern technologies. As in the case of Al Ghail
Slaughterhouse, which is equipped
with the latest means necessary to
complete various slaughter operations, as well as the appointing spe-

cialized personnel, technicians and
veterinarians who are specialized in
providing medical examination of
animals, before and after slaughter.
The new slaughterhouse contains
a line of small carcasses (such as
sheep and goats), a large slaughter
hall, a barn and special places to receive customers’ requests.

ISO 50001 Introductory meeting at RAK Municipality

His Excellency Munther
Mohammed bin Shaker, Director-General of RAK Municipality, headed the induction meeting of ISO 50001
standard at the Municipality
Department.
The meeting was attended
by managers of administrations and sections along with
ISO team members, where
they discussed the importance of the standard and the
necessary steps to achieve
its requirements.
His Excellency signed the
Municipality Energy Policy
as an expression of the municipality’s commitment to
the principles of providing
and managing energy.
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Coordination meeting with General Resources Authority,
Public Services Department and ENOC

Ras Al Khaimah Municipality
Department held
a
coordination
meeting
with
General Resources
Authority,
Public Services
Department and
ENOC to ensure
the smooth flow
of new projects in
the emirate with
the network of
side roads. The
meeting was attended by H.E.
Munther Mohammed bin Shaker,
Director-General
of Ras Al Khaimah Municipality,
H.E. Mayson Mohammed Al Dahab Acting Director-General and
Mr. Ahmed Al Sayed Ban, CEO of
Works Agency of Public Services
Department.

Issues related to the new ‘ENOC’
station were discussed, such as the
need to provide rear entrances to the
station to facilitate the access of residential areas, in order to keep them
with the developments pace, facilitate the individuals and to achieve

the aspiration of RAK Government
in line with its strategic objectives
to ensure the provision of all administrative services according to
quality standards and efficiency to
establish a happy society.

Emirates Food Bank Benchmarking

Pictures from the meeting
between Dubai Municipality
with
RAK Municipality-Public
Health Administration met
with Dubai Municipality,
where RAK Initiative Working
Team met with his counterpart
from Dubai at Al Kifaf CenterDubai Municipality.
The meeting included a conduction of benchmarking for
Emirates Food Bank, where
best practices were reviewed
regarding the operating system
in Dubai. A field visit was also
made to the Emirates Bank
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Facility in Al Quoz for design and

operation on the ground.
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Public Health Administration receives Health Sciences
University Students

Ras Al Khaimah
Municipality Department- Public
Health Administration received a delegation of students
from Health Sciences University to
train students and
introduce them to
the importance of
Public Health and
to promote the objectives of Community Prevention.
The visit aimed at
practical training
and a field visit to the Central Canteen to ascertain the
importance of social responsibility and the role of individuals.

Practical First Aid Training

RAK Municipality-Corporate
Communications
Office in cooperation with
Saqr Governmental Hospital organized a first aid
workshop for the employees. The workshop was attended by a number of employees, in order to raise
awareness of how to deal
with injuries or emergency
situations and how to deal
with the injured person.
Due to the lake of awareness, the lecturer spotted
the light on various types
of First Aid explaining
how to deal with different
situations such as shortness
of breath or cardiac arrest beside
other situations that we might en-
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counter either personally or with
people around us.
the lecturer raped up the workshop by encouraging the audience

regardless of their positions to at
least be familiar with First Aid Principles to use them when necessary.
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Ras Al Khaimah Municipality received Dr. Duha Al Hiali in
concurrent with Reading Month

In line with the country’s celebration Reading Month, Ras Al
Khaimah Municipality received Dr. Duha
Al Hiali an accredited
trainer, who presented
a workshop to the employees. Several topics
were discussed such as
balance, the impact of
openness in societies,
the balance between
aesthetic and internal
aesthetic and spiritual
beauty as well as discussing parts of ‘Beauty of the Soul’ book.
Dr. Al Hiali stressed that our wise leadership has paid

great attention to reading, based on its keenness to raise
well-educated citizens and residents.

RAK Municipality celebrates UAE Child Day

Ras Al Khaimah Municipality Department participated in UAE Child Day
which falls on 15 March
each year. Where RAK
Municipality represented
by Corporate Communications Office visited Fatima bint Mubarak School
and distributed of gifts for
children. This participation reflects the Department’s keenness to educate the society about the
rights of children in order
to allow them to grow in a
safe, healthy and supportive environment, enabling them to develop
their skills and abilities, which will
benefit the UAE society as a whole
as the children form the promising
future of the country.
The UAE Child Day is an initiative of Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak, Chairwoman of
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the General Women’s
Union, President of
the Supreme Council
for Motherhood and
Childhood, and Supreme Chairwoman
of the Family Development Foundation,
within the framework of the National
Strategy for Motherhood and Childhood
2017-2020. In order
to raise the awareness of UAE community and residents of
children’s rights and
importance, and by
stimulating governmental, private
and civil society entities as well as
individuals to enhance their role in
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achieving development and implementing National Plans and Programs.
The celebration of UAE Child

Day reflects the role played by the
wise leadership in providing the
best protection and welfare for the
children.

Protecting IPRs and Supporting Corporate Innovation
Training Course
Ras Al Khaimah
Municipality Department- Training
Section organized
in
cooperation
with Dhahi Khalfan
Intellectual
Property Center a
training course entitled “Protecting
Intellectual Property Rights and
Supporting Corporate Innovation” at
Chocolate Republic Café.
The lecture began with spotting
the lights into the
wise leaders growing interest in
encouraging innovation at local, regional and global levels.
The lecturer covered several aspects such as Intellectual Property
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rights and its various types of property such as: intellectual, industrial
and literary as well as Corporate
Innovation and its components. In
addition to discussing about Patents

definition and purpose, and Trademarks.
The training was concluded by
distributing participation certificates to employees.
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