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٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

املــقــدمــة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــــ�اد  تــقــبــل  ٭ ل 

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ل ترد لأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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العمل الناجح

�أو �أكرث من �لنا�س  يقول نابليون هيل : » �إن �ملبد�أ �لذي يقوم عليه �لعقل �ملوجه هو �أن �ثنني 

�لذين ينهمكون يف مالحقة هدف حمدد مع �جتاه ذهني �إيجابي ي�صكلون قوة ل تهزم « .

�لأ�صل يف  �لعمل �جلماعي هو  يكون  �أن  ربانية  �صنة  �إنها   «  : �لفقي  �إبر�هيم  �لدكتور  يقول  و   

�حلياة، �نظر حولك فلن جتد �أبدً� من يعمل وحده « .

فمنذ �لقدم ثبت �أن �لعمل �ملوحد بيٍد و�حدة عمٌل موفق و ناجح ، و لكن �ل�صوؤ�ل �لذي يزيدنا 

�ندفاعًا نحو �لعمل �جلماعي هو ما �صروط �لعمل بروح �لفريق �لو�حد ؟ .

�إن  �أن �أخل�س قائاًل:  �إىل �صفٍر كامل، و ميكن بهذه �لعجالة  �إن �حلديث عن �ل�صروط يحتاج 

�ل�صبب �لذي جعل �ليابان من �أغنى �لبالد يف �لعامل �ليوم هو �لهتمام بالعمل �جلماعي  و �لرتكيز 

على �لفوز �أي على هدف و�حد، فال �أحد يتذمر من مهامه و ل �أحد ل يرغب بالو�صول �إىل �أف�صل 

�لنتائج .

 �لعمل �جلماعي يحتاج �إىل وعي، و يحتاج �إىل �إتقان و يحتاج �إىل ثقافة �لود و �لإيثار و �لت�صحية 

و �ل�صهامة و �لأريحية و �لعلم و �ملعرفة، كما يحتاج �إىل �لبتعاد عن �لأثرة و �لبحث عن �لفائدة �أو 

�لنجاح �ل�صخ�صي . 

نحن يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و �حلمد هلل، نوؤمن �إميانًا مطلقًا بالعمل �جلماعي، ملا 

له من فو�ئد عظيمة يف �لو�صول �إىل �أح�صن و �أف�صل �ملر�تب، و قد دعانا ديننا �حلنيف �إىل �لعمل 

�جلماعي فاأمرنا �أن نتحاور و نت�صاور يف �أمورنا و ق�صايانا .

و بناًء على ذلك عندما يوؤمن �لإن�صان بالعمل �جلماعي، ي�صتطيع �أن يفعل �ملعجز�ت، لأن فريق 

�لعمل �ملخل�س �لو�عي ميتلك قوة ل ي�صتهان بها لالإجناز، و ذلك هدف يتطلع �إليه �لكثريون من 

�أجل �لتميز و �لتفوق .

منذر حممد بن �شكر

الفتتاحية
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�شعود بن �شقر يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة راأ�س اخليمة

ت���ر�أ����س ���ص��اح��ب 

�صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو 

�لقا�صمي  �صقر  ب��ن 

ع���������ص����و �مل���ج���ل�������س 

�لأع��ل��ى ح��اك��م ر�أ���س 

ق�صر  يف  �خل���ي���م���ة  

�صقر  مبدينة  �صموه 

�جتماع  حم��م��د،  ب��ن 

�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

ل�����الإم�����ارة ب��ح�����ص��ور 

حممد  �ل�صيخ  �صمو 

ب��ن ���ص��ع��ود ب��ن �صقر 

عهد  ويل  �لقا�صمي 

رئي�س  �خليمة  ر�أ����س 

�ملجل�س �لتنفيذي.

و�أك�����د ���ص��م��وه يف 

مو��صلة  ���ص��رورة  على  �لجتماع  م�صتهل 

على  و�حلفاظ  لالإمارة  �لتنموية  �مل�صرية 

�صتى  يف  بالعمل  و�لرت���ق���اء  �ملكت�صبات 

�مل�صتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �مل���ج���الت 

ورفاهية و�صعادة �ملو�طنني و�صنع م�صتقبل 

متكامل  �إطار  �لقادمة يف  لالأجيال  �أف�صل 

م��ع ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة، وب��ن��اًء 

�أف�صل  بتحقيق  ترتبط  م��رت��ك��ز�ت  على 

تقييم  على  وتقوم  �ملتاحة  للمو�رد  مردود 

و�لقدر�ت  للتحديات  و�صفاف  مو�صوعي 

�مل�صتقبل  و����ص��ت�����ص��ر�ف  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�لريادة �لتناف�صية.

ثالثة  على  �للقاء  خ��الل  �صموه  ورك��ز 

�ملمكنات  مبجملها  ت�صكل  �أ�صا�صية  حماور 

�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل���ص��ت��د�م��ة �لإجن�����از�ت 

حيث  �مل��رج��وة  �ل��روؤي��ة  وحتقيق  �لتنموية 

تنظيم  ح�صن  على  �لأول  �مل��ح��ور  ي�صتند 

�جل���ه���از �حل��ك��وم��ي ب��اع��ت��ب��اره �ل��د�ع��م 

�لقت�صادي  للتطوير  و�ملحفز  و�مل��ح��رك 

و�ل��ت��ن��م��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة، و����ص���رورة بناء 

�ل�����ص��ي��ا���ص��ات و�خل���ط���ط �ل��ت��ن��م��وي��ة على 

�إح�صائيات وتنبوؤ�ت دقيقة، و�أهمية �لعمل 

بروح �لفريق وحتقيق �لن�صجام و�لتن�صيق 

�مل�صتمر بني كافة �لأجهزة �حلكومية خللق 

�لتنموي  �ل��ف��ارق  و�صنع  �مل�صافة  �لقيمة 

�حلكومية  �خل��دم��ات  مب�صتوى  و�لرت��ق��اء 

��صتخد�م  ك��ف��اءة  م��ن  متينة  �أ�ص�س  على 

�ملو�رد وتوجيهها وفقًا لأولويات �لعمل.

و�أكد �صموه يف هذ� �ل�صياق �أن �لدعامة 

�لأ�صا�صية للتميز �حلكومي هي ح�صن �إد�رة 

�مل��و�رد  و��صتقطاب  �لب�صري  �مل��ال  ر�أ����س 

�لعايل  �لتاأهيل  ذ�ت  �ملو�طنة  �لب�صرية 

و�لثالث  �لثاين  �ل�صفني  وتطوير  و�إع��د�د 

�ملمار�صات  �أف�صل  ت�صاهي  ب��ر�م��ج  وف��ق 

وكفاء�ت  مو�هب  �إد�رة  ومنظومة  �لعاملية 

ب�صرية ت�صت�صرف �مل�صتقبل وت�صتعد ملو�جهة 

حتدياته.

تعمل  �لتي  �حلكومة  �أن  �صموه  و�أك���د 

وفق ��صرت�تيجية مدرو�صة، وتنظيم ر�صيد 

و�لتحديات  �ملتغري�ت  كافة  مع  يتعاطى 

وم��رون��ة  ب��ك��ف��اءة  م�صريته  تعرت�س  �ل��ت��ي 

�لهمم  ت�صحذ  تنفيذية  وق��ي��اد�ت  وتعلم، 

�خلدمي  و�لتمري  �لإجن���از  ثقافة  وتخلق 

�ملوؤ�ص�صية  وتركيبتها  �صفوفها  وت��ب��ن��ي 

�أنها  �صك  ل  �ملتطلبات،  تو�كب  ب��ق��در�ت 

و�لم��ك��ان��ي��ات  �مل�����و�رد  خ��ل��ق  �صت�صتطيع 

�لروؤية  �إىل  للو�صول  �لتناف�صية وت�صخريها 

�ملاأمولة بجد�رة و�قتد�ر.

�لهتمام  �أه��م��ي��ة  �إىل  �صموه  و�أ���ص��ار 

باملحور �لثاين �لقائم على حتقيق �لرخاء 

و�ل�صتقر�ر �لجتماعي من خالل �لرتكيز 

�لأ���ص��ري  �لإ���ص��ك��ان  متطلبات  توفري  على 

وحت��ق��ي��ق ك��اف��ة و���ص��ائ��ل وف��ر���س �حل��ي��اة 

�لكرمية لزدهار �لأ�صرة.

�إج����ر�ء  �إىل  �ل�����ص��اأن  ه���ذ�  ودع����ا يف 

در������ص����ات لح��ت��ي��اج��ات �مل���و�ط���ن���ني من 

منهجي  �إط���ار  وف��ق  �ل�صكنية  �لأر�����ص���ي 

�صامل ومنظومة متكاملة باأخذ يف �لعتبار 

ت��وق��ع��ات �ل��ن��م��و �ل�����ص��ك��اين و�لم���ت���د�د�ت 

�لأبعاد  وجميع  �ملكانية  و�لقيود  �لأ�صرية 

�حل�������ص���ري���ة و�خل�����دم�����ات �لأ���ص��ا���ص��ي��ة 

مبا  و�مل�صتقبلية  �حل��ال��ي��ة  و�ل��ت��ح��دي��ات 

�خللل  ويعالج  �لأ�صري  �ل�صتقر�ر  يحقق 

�لرخاء  من  ويعزز  �ل�صكانية  �لرتكيبة  يف 

و�لرفاهية �لجتماعية.

و�أك����د ���ص��م��وه ع��ل��ى دور �حل��ك��وم��ة يف 

على  �ملنا�صبة  �لإ�صكانية  �حللول  �إي��ج��اد 

�ملدى �لق�صري و�ملتو�صط و�لطويل ��صتنادً� 

�لتخطيط  يف  �ل��ر�ئ��دة،  �ملنهجيات  �إىل 

�مل�صتقبلية  و�لإ����ص���ق���اط���ات  �ل��ع��م��ر�ين 

�لأدو�ت  با�صتخد�م  �لفر�س  و��صتحد�ث 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل مدير عام املجل�س الوطني لالإعالم

�حل�صرية �ملبتكرة.

دعم  �أهمية  على  كذلك  �صموه  و�أك��د 

جمالت  بكافة   2030 �خليمة  ر�أ���س  روؤي��ة 

تركيزها �لقت�صادية و�لجتماعية و�لبيئية 

ومبا ت�صمله من �أهد�ف ومببادر�ت وبر�مج 

وتعزيز  جناحها  مقومات  توفري  و�صرورة 

ونوه  �لتنموية.  م�صتهدفاتها  فر�س حتقيق 

يف  �لكبري  بالتقدم  �ل�صياق  هذ�  يف  �صموه 

�خلدمي  و�ل�صياحي  �ل�صناعي  �لقطاع 

بالتعاون  و�أ���ص��اد  و�للوج�صتي  و�لتعليمي 

لتعزيز  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  مع  �مل�صتمر 

عملية �لنجاح ودعا �إىل مزيد من ت�صافر 

فرق  وت�صكيل  �ل�صعدة  كافة  على  �جلهود 

وحت�صني  �لعقبات  لتذليل  �مل�صرتكة  �لعمل 

فر�س �لنجاح.

ك��م��ا �أ����ص���اد ���ص��م��وه ب��ك��ف��اءة �جل��ه��از 

�ل��ق�����ص��ائ��ي يف �لإم�����ارة وم���ا و���ص��ل �إل��ي��ه 

�ملقايي�س  �إىل  ��صتنادً�  وري��ادة  تطور  من 

دوره  على  و���ص��دد  �لعاملية  و�لت�صنيفات 

ثقة  وتعزيز  �حل��ق��وق  حماية  يف  �حل��ي��وي 

وجذب  �ملحلي  �لقت�صاد  يف  �مل�صتثمرين 

تكثيف  �إىل  د�عيًا  �خلارجية  �ل�صتثمار�ت 

�جلهود لرفع تناف�صية بيئة �لأعمال وزيادة 

روؤو���س  تدفق  لت�صهيل  �لعاملية  جاذبيتها 

و�لرتويج  �لإم��ارة  يف  لال�صتثمار  �لأم��و�ل 

للفر�س �ل�صتثمارية �لو�عدة منها.

حممد  �ل�صيخ  �صمو  �أك��د  جانبه  وم��ن 

بن �صعود �لقا�صمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 

رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي على �أهمية �لعمل 

�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  توجيهات  لرتجمة 

�صعود بن �صقر �لقا�صمي �إىل بر�مج عمل 

�لقائم  �ل�صمويل  �ملنظور  و�نتهاج  متكاملة 

�لدقيقة  و�لح�����ص��ائ��ي��ات  �لأرق�����ام  ع��ل��ى 

و�لتحليالت �لتنبوؤية �ل�صلمية وباأطر زمنية 

�لتحديات  كافة  مع  للتعامل  �مل��دى  طويلة 

�لتنفيذي  �ملجل�س  دور  م��وؤك��دً�  �لتنموية 

�لأج��ه��زة  ب��ني  �ل���الزم  �لتن�صيق  خلق  يف 

�حل��ك��وم��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة م��وؤ���ص��ر�ت �لجن���از 

�لأد�ء ودعم  نتائج  �مل�صاءلة حول  وحتقيق 

جهود �لتكامل وتطوير �خلدمات �حلكومية 

�لقت�صادين  متطلبات  م��ع  يتما�صى  مب��ا 

�ملعريف و�لرقمي.

����ص��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب 

بن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو 

ع�صو  �لقا�صمي  �صقر 

حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

ر�أ���س �خليمة  يف ق�صر 

بن  �صقر  مبدينة  �صموه 

حممد.. �صعادة من�صور 

�إب��ر�ه��ي��م �مل��ن�����ص��وري، 

للمجل�س  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 

�لوطني لالإعالم.

و�أكد �صاحب �ل�صمو 

ح��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، 

خ�����الل �ل���ل���ق���اء �ل����ذي 

هبة  ����ص���ع���ادة  ح�����ص��ره 

ف��ط��اين، �مل��دي��ر �ل��ع��ام 

ل��ل��م��ك��ت��ب �لإع����الم����ي 

�خليمة،  ر�أ���س  حلكومة 

�لنعيمي،  خلفان  ر��صد  �لدكتور  و�صعادة 

�ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�صوؤون �لإعالمية 

�أهمية   .. ل��الإع��الم  �لوطني  �ملجل�س  يف 

دور �لإعالم كاأد�ة ت�صهم بفاعلية يف بناء 

�صموه  م�صددً�  �ملجتمع..  وتنمية  �لإن�صان 

على �صرورة �لرتقاء بالر�صائل �لإعالمية 

�ل���ت���ي ت��ع��ر ع���ن ق��ي��م وم����ب����ادئ �خل��ري 

و�لت�صامح �لتي قامت عليها دولة �لإمار�ت 

على يد �لآباء �ملوؤ�ص�صني، وترز �لنجاحات 

�لدولة يف كافة  �لتي حققتها  و�لإجن��از�ت 

�ملجالت خالل �لعقود �ملا�صية.

ر�أ���س  ح��اك��م  �ل�صمو  �صاحب  و�أ���ص��اد 

لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  بجهود  �خليمة 

�إع��الم��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره 

�لإع���الم  بقطاع  للنهو�س  ر�ئ���دة  وطنية 

نقل  يف  دوره  وتعزيز  مكوناته  مبختلف 

�حل�صارية  وم�صاهماتها  �لإم��ار�ت  ر�صالة 

و�لإن�����ص��ان��ي��ة وج��ه��وده��ا �مل��ت��م��ي��زة على 

�صموه  منوهًا  و�لعاملي،  �لإقليمي  �مل�صتويني 

و�صائل  كافة  بني  �جلهود  ت�صافر  باأهمية 

دولة  باإجناز�ت  للتعريف  �ملحلية  �لإعالم 

�مليادين  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

كافة.
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��صتقبل �صاحب �ل�صمو 

ب���ن �صقر  ���ص��ع��ود  �ل�����ص��ي��خ 

�ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي 

�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 

مبدينة  ���ص��م��وه  ق�����ص��ر  يف 

�لدكتور  حممد،  بن  �صقر 

ح�صن عبا�س �حلا�صل على 

�إد�رة  يف  �لدكتور�ه  �صهادة 

�لعلوم  �لأعمال من جامعة 

و�لإد�رة مباليزيا.

�ل�صمو  �صاحب  و�أك���د 

على  �خليمة  ر�أ����س  حاكم 

بالعلم  �ل��ت�����ص��ل��ح  �أه��م��ي��ة 

و�مل����ع����رف����ة �لأك����ادمي����ي����ة 

م�����ص��رية  يف  ل��ال���ص��ت��م��ر�ر 

حتققها  �ل��ت��ي  �لنجاحات 

�حل�صارية  �لإجن�����از�ت  �أن  �إىل  م�����ص��ريً�  �مل��ج��الت،  �صتى  يف  �ل��دول��ة 

لهتمام  �نعكا�صًا  ت�صكل  �لإم��ار�ت  حققتها  �لتي  �لوطنية  و�ملكت�صبات 

ودعم  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  بالتعليم  �لر�صيدة  �لإمار�تية  �لقيادة 

�أبنائها خالل �صعيهم للح�صول على �ل�صهاد�ت �لعليا.

وهناأ �صاحب �ل�صمو حاكم ر�أ�س �خليمة �لدكتور ح�صن عبا�س 

على هذ� �لإجناز ..متمنياً له �لتوفيق و�لنجاح يف خدمة �لوطن.

����ص��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب 

�ل�صيخ �صعود بن  �ل�صمو 

ع�صو  �لقا�صمي  �صقر 

حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

ر�أ�س �خليمة  يف ق�صر 

�صقر  مب��دي��ن��ة  ���ص��م��وه 

���ص��ع��ادة   .. ب��ن حم��م��د 

في�صر  ب��ي��رت  �إرن�������ص���ت 

�أملانيا  جمهورية  �صفري 

�لدولة  ل��دى  �لإحت��ادي��ة 

وع������ددً� م���ن �أع�����ص��اء 

�ملجل�س  �إد�رة  جمل�س 

�لأمل��������اين �لإم�����ار�ت�����ي 

�مل�������ص���رتك ل��ل�����ص��ن��اع��ة 

و�لتجارة.

�لعديد  ��صتعر��س  �للقاء  خالل  جرى 

م��ن �مل���ح���اور �لق��ت�����ص��ادي��ة و �ل��ت��ج��اري��ة 

�آف��اق  فتح  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل�صتثمارية  و 

�ملزيد  و��صتك�صاف  �لطرفني  بني  �لتعاون 

�ل�صر�كات  وتعزيز  لتوطيد  �لفر�س  من 

�ل�صرت�تيجية يف خمتلف �لقطاعات.

من  ج��م��ل��ة  مناق�صة  �ل��ل��ق��اء  ���ص��ه��د  و 

�مل�����ص��رتك يف  �ل��ق�����ص��اي��ا ذ�ت �له��ت��م��ام 

�ملجالت  و  �حليوية  �لقطاعات  خمتلف 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل مواطنًا ح�شل على �شهادة الدكتوراه

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل ال�شفري الأملاين



 العدد: 512 - 01/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

7

األخبار

m u n r a k a e

�جلاذبة لال�صتثمار�ت، ف�صاًل 

ع���ن ���ص��ب��ل دع���م �ل�����ص��ر�ك��ات 

�لتقدم  ودفعها نحو مزيد من 

�أق�����ص��ى  حت��ق��ي��ق  ي�صمن  مب��ا 

��صتفادة للطرفني.

�ل�صمو  ���ص��اح��ب  �أث��ن��ى  و 

حاكم ر�أ�س �خليمة على جهود 

�لإم��ار�ت��ي   - �لأمل��اين  �ملجل�س 

و�لتجارة  لل�صناعة  �مل�صرتك 

يف خ��ل��ق ف��ر���س ����ص��ت��ث��م��اري��ة 

يف  دوره  على  عالوة  للطرفني 

ك�صريك  �لدولة  مكانة  تعزيز 

جتاري و�صناعي لأملانيا.

بدورهم ��صتعر�س �أع�صاء 

�لوفد جهود �ملجل�س يف تعزيز 

�لن�صاطات �لتجارية لل�صركات 

�لتي  �لدعم  وط��رق  و�لإم��ار�ت��ي��ة  �لأملانية 

ت��زوي��ده��م  ع��ر  لل�صركاء  تقدميها  ي��ت��م 

�لتي  �ل�صت�صارية  و�خلدمات  باملعلومات 

وفهم  �لأ���ص��و�ق  دخ���ول  عملية  م��ن  تي�صر 

�لجت���اه���ات �ل�����ص��ائ��دة ب��ه��ا، ف�����ص��اًل عن 

تطوير من�صة فعالة ترفد �صركاء �ملجل�س 

�لفر�س  و  �ملوثوقة  بالبيانات  �أع�صاءه  و 

�لتجارية.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفرية الفلبني

����ص��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب 

بن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو 

ع�صو  �لقا�صمي  �صقر 

حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

ر�أ�س �خليمة، يف ق�صر 

بن  �صقر  مبدينة  �صموه 

جي�صلني  �صعادة  حممد 

�صفرية  ك��ون��ت��ان��ا،  �م. 

لدى  �لفلبني  جمهورية 

قدمت  �ل��ت��ي  �ل���دول���ة، 

لل�صالم على �صموه.

ورح��������ب ���ص��اح��ب 

�ل�����ص��م��و ح���اك���م ر�أ�����س 

�خل����ي����م����ة ب�������ص���ع���ادة 

لها  متمنيًا  �ل�صفرية، 

�أد�ء مهام عملها مبا  و�لنجاح يف  �لتوفيق 

�مل�صرتك  �لتعاون  �أو��صر  تعزيز  يف  ي�صهم 

خمتلف  ع��ل��ى  �ل�صديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

�ل�صعد.

�لتي  �ل�صد�قة  بعالقات  �صموه  و�أ�صاد 

�لفلبني  وجمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تربط 

و�لتي من �صاأنها حتقيق �ملزيد من �لتقدم 

و�لرخاء لل�صعبني.

�ل�صفرية  �صعادة  عرت  جانبها،  ومن 

�صكرها  ب��ال��غ  ع��ن  كونتانا  �م.  جي�صلني 

ر�أ���س  حاكم  �ل�صمو  ل�صاحب  وتقديرها 

�خل��ي��م��ة ع��ل��ى ك����رم �ل�����ص��ي��اف��ة وح�����ص��ن 

�ل���ص��ت��ق��ب��ال، م��ث��ن��ي��ًة ع��ل��ى �ل��ع��الق��ات 

�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي ت��رب��ط بني 

�لبلدين.
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حاكم راأ�س اخليمة يزور » كرنفال كل وا�شكر «

���ص��اح��ب  ز�ر 

�صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو 

بن �صقر �لقا�صمي، 

ع�������ص���و �مل���ج���ل�������س 

ر�أ�س  حاكم  �لأعلى 

“كرنفال  �خليمة، 

�ملقام  و��صكر”  كل 

�ل��ع��رب  م��ي��ن��اء  يف 

ب�����ر�أ������س �خل��ي��م��ة 

ع��ددً�  ي�صم  و�ل��ذي 

�ملطاعم  �أق���دم  م��ن 

يف �لإمارة.

و�ط���ل���ع ���ص��م��وه 

خ�������الل �ل�����زي�����ارة 

فعاليات  �أه��م  على 

�مل��ه��رج��ان و�أ����ص���اد 

بحجم �لتطور �لذي ي�صهده قطاع �ل�صيافة 

بالإمارة حيث تعد �ملطاعم �مل�صاركة و�لتي 

يعود تاريخ بع�صها للخم�صينات من �لقرن 

هذ�  تطور  يف  رئي�صيًا  م�صاهمًا  �ملا�صي 

�لقطاع.

و��صتمع �صموه ل�صرح عن كيفية �لعمل 

ه��ذه  �صهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح  وق�����ص�����س 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري جمهورية �شنغافورة

�صاحب  ��صتقبل 

�ل�صمو �ل�صيخ �صعود بن 

�لقا�صمي، ع�صو  �صقر 

حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 

ر�أ�س �خليمة يف ق�صر 

�صقر  مدينة  يف  �صموه 

ب���ن حم���م���د، ���ص��ع��ادة 

�صفري  ت���ان،  �صامويل 

�صنغافورة  جمهورية 

ل����دى �ل����دول����ة، �ل���ذي 

ل��ل�����ص��الم على  ح�����ص��ر 

�نتهاء  مبنا�صبة  �صموه 

مهام عمله.

�أكد  �للقاء  وخالل 

حاكم  �ل�صمو  �صاحب 

�لعالقات  وعمق  ق��وة  على  �خليمة  ر�أ���س 

�لإم��ار�ت وجمهورية  �لتي تربط بني دولة 

�صنغافورة يف �ملجالت كافة.

�صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وع��ر 

�أمنياته  خال�س  عن  �لقا�صمي  �صقر  بن 

ل�صعادة �ل�صفري بالتوفيق و�لنجاح يف �ملهام 

ما  على  مثنيًا  �إليه،  توكل  �لتي  �مل�صتقبلية 

قدمه من جهود �صادقة خالل فرتة عمله 

يف �لدولة لتعزيز �أو��صر �لتعاون �مل�صرتك 

خمتلف  ع��ل��ى  �ل�صديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

�ل�صعد.
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�لإمارة،  �مل�صاريع خالل م�صرية عملها يف 

�مل�صاركة  �ملطاعم  �أ�صحاب  �صموه  و�صكر 

يف �حلدث موؤكدً� �أن هذه �مل�صاريع �صكلت 

جزًء� من ذ�كرة �لإمارة وثقافتها.

بن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وقال 

�أ�صحاب  كل  ندعم  �لقا�صمي”�إننا  �صقر 

م�صاريعهم  �فتتاح  يف  و�لر�غبني  �لأعمال 

�خليمة  ر�أ���س  يف  �ملتو�صطة  �أو  �ل�صغرية 

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  �صو�ًء من مو�طني 

�صك  ب��ال  فهم  خ��ارج��ه��ا  م��ن  �أم  �مل��ت��ح��دة 

�حل���ر�ك  م���ن  ه���ام���ًا  ج�����زًء�  �صي�صكلون 

�صي�صاهم  ك��م��ا  ل���الإم���ارة  �لق��ت�����ص��ادي 

ت��و�ج��ده��م ب��ت��وف��ري �ل��ت��ن��وع �ل����ذي يعتر 

يف  �ل�صياحة  لتنمية  �لأ�صا�صية  �لركيزة 

�ملنطقة«.

حاكم راأ�س اخليمة يوجه باإعفاء 197 من�شاأة جتارية من الر�شوم واملخالفات

ويل عهد راأ�س اخليمة 

يلتقي الطالب امل�شاركني يف “رحلة الحتاد«

�صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب  وج���ه 

�لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي  �صقر  بن 

من�صاأة   197 باإعفاء  �خليمة  ر�أ���س  حاكم 

جتارية من ر�صوم �لتجديد و�أية خمالفات 

و�لهيئات  �لدو�ئر  كافة  من  عليها  ترتبت 

�ملحلية بن�صب تر�وحت بني 70 و 100 %.

وي���اأت���ي ه���ذ� �لإع���ف���اء ب��ه��دف دع��م 

من  ت�صررت  �لتي  �ملن�صاآت  هذه  وت�صجيع 

منطقة  يف  �لتحتية  �لبنية  تطوير  �أعمال 

�ملعريي�س و�لتي تاأتي حتقيقًا ل�صرت�تيجية 

�لإمارة لرفع كفاءة �لطرق و�خلدمات يف 

كافة �أرجاء �لإمارة.

�ل�صيخ  �صمو  ��صتقبل 

�صقر  بن  �صعود  بن  حممد 

ر�أ���س  عهد  ويل  �لقا�صمي 

�مل�صاركني  �خليمة �لطالب 

�لحتاد  “رحلة  مبادرة  يف 

تنظمها  �ل���ت���ي   ”2019
متوحد”  “�لبيت  جمعية 

�لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون 

�لطالب  لتعريف  و�لتعليم 

مب��ن��ج��ز�ت �ل���وط���ن �ل��ت��ي 

حتققت بف�صل وحدة �أبنائه 

قيادتهم  خلف  وتالحمهم 

�حلكيمة وتعزيز قيم �لولء 

لديهم،  و�لفخر  و�لنتماء 

ت�صليط  خ��الل  م��ن  وذل���ك 

�ل�������ص���وء ع��ل��ى �إجن������از�ت 

�لرحلة  �لو�قع عر هذه  �أر�س  على  �لدولة 

�لتعريفية �ل�صاملة.

�خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  �صمو  و��صتمع 

�مل��ب��ادرة  �أه����د�ف  �إىل  �ل��ل��ق��اء -  - خ��الل 

لتعزيز  تهدف  �لتي  �مل�صاحبة،  و�لأن�صطة 

للوطن  �لن��ت��م��اء  وروح  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة 

�ل��ذي  بالتقدم  �ل��وع��ي  وزي���ادة  و�ل��ق��ي��ادة، 

�ملعامل  متثله  ما  وباأهمية  �لدولة  �أح��رزت��ه 

زيارتها  �صيتم  �لتي  و�ل�صياحية  �لثقافية 

خر�ت  و�كت�صاب  �مل��ب��ادرة  برنامج  خ��الل 

دولة  برت�ث  معرفتهم  تعمق  وعملية  علمية 

و�إجن��از�ت��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 

�لوطنية على خمتلف �ل�صعد.

هذه  على  �لقائمني  جهود  �صموه  وثمن 

�ملبادرة �لتي �أطلقتها جمعية “�لبيت متوحد 

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون   “
و�ل��ت��ي م��ن خ��الل��ه��ا ت��ه��دف ل��ت��ع��زي��ز روح 

ثقافة  وتنمية  �لطلبة  بني  للوطن  �لنتماء 

�كت�صاب  خ��الل  من  للمجتمع  �جلميل  رد 

�خل����ر�ت و�مل���ع���ارف ح���ول ت���ر�ث �ل��وط��ن 

ومكت�صباته �حل�صارية.

زي��ار�ت  برنامج  مبثابة  تعد  و�مل��ب��ادرة 

ول��ق��اء  �ل��دول��ة  مل��ع��امل مهمة يف  م��درو���س 
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زيارة الوفد ال�شيني ملدير عام بلدية راأ�س اخليمة

�����ص���ت���ق���ب���ل 

����ص���ع���ادة م��ن��ذر 

�صكر  ب��ن  حممد 

ع����ام  م����دي����ر   ،

د�ئرة بلدية ر�أ�س 

مبكتبه  �خل��ي��م��ة 

يف �لد�ئرة، وفد� 

م����ن ج��م��ه��وري��ة 

�ل�صعبية  �ل�صني 

وذل������ك ل���زي���ادة 

�ملتبادل  �لتفاهم 

�لعالقة  وتعميق 

ب�������ني �ل�������ص���ني 

ور�أ�������س �خل��ي��م��ة 

جم�����الت  يف   ،

�ل�����ص����ت����ث����م����ار 

و�ل�������ت�������ج�������ارة 

و�ل������ث������ق������اف������ة 

و�ل�صياحة .

ومت���������������������ت 

م��ن��اق�����ص��ة �آخ����ر 

�لتطور�ت لتعميق 

يف  �لتعاون  �صبل 

�ل�صتثمار  جمال 

و�لتجارة ، خا�صة  

�لتجاري  �لتبادل 

ب��ني �إم����ارة ر�أ���س 

و�ل�صني   �خليمة 

عر �ملناطق �حلرة .

�لبلدية  د�ئ��رة  من  حر�صًا  ذلك  جاء 

�آفاق  وفتح  �ملثمرة  �خل��ر�ت  تبادل  على 

�ل��ت��ع��اون �مل�����ص��رتك م��ع ك��اف��ة �جل��ه��ات 

و�ل��دو�ئ��ر د�خ���ل �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا ومت 

�إقامة �صر�كة  �لنظر حول  تبادل وجهات 

ر�صمية بني �ل�صني و�إمارة ر�أ�س �خليمة.

م��������ن  و 

ج������ان������ب������ه ع���ر 

�ل�صيني  �ل��وف��د 

ع������ن �إع����ج����اب����ه 

ب����اآل����ي����ة �ل��ع��م��ل 

�ملتبعة  �حل��دي��ث��ة 

ر�أ�����س  ب��ل��دي��ة  يف 

م�صيد�  �خل��ي��م��ة، 

ب������اخل������دم������ات 

�لإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 

�مل���ت���ط���ورة �ل��ت��ي 

حتقيق  يف  ت�صهم 

م�صتويات  �أرق����ى 

�خل�����������دم�����������ات 

بخدمة  �ملتعلقة  �مل��ج��الت  يف  وخ��ا���ص��ة 

تعزيز  �أهمية  �إىل  �لوفد  و�أ�صار  �لعمالء، 

عالقات �لتو��صل و�ل�صر�كة و�لتعاون .

عر  ومكانة  خرة  ذ�ت  موؤثرة  �صخ�صيات 

يف  �مل�صاركة  وتقوم  �لدولة.  �إم��ار�ت  جميع 

2019” على مبد�أ �ملناف�صة  “رحلة �لحتاد 
�ل�صف  من  �ملر�حل  وت�صمل  �ملتميزين  بني 

�لطلبة  وع��دد  ع�صر  �حل���ادي  �إىل  �لتا�صع 

28 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة ت���رت�وح  �مل�����ص��ت��ه��دف 

�إم���ار�ت  م��ن  �صنة  12و17  ب��ني  �أع��م��اره��م 

�لعلمي  �لتح�صيل  ذوي  من  كافة،  �لدولة 

�ملمتاز. 

ح�صر �للقاء .. �ل�صيخ �رحمة بن �صعود 

بن خالد �لقا�صمي مدير �لق�صم �لإعالمي 

ملكتب �صمو ويل عهد ر�أ�س �خليمة و�ل�صيخ 

حممد بن �صعود بن خالد �لقا�صمي و�صعادة 

ر��صد �صويد�ن �خلاطري مدير عام لد�ئرة 

�لت�صريفات و�ل�صيافة وعدد من �مل�صوؤولني.
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بلدية راأ�س اخليمة توقع اتفاقية تعاون مع هيئة راأ�س اخليمة للموا�شالت

�ن��ط��الق��ًا م���ن ح��ر���س 

�لطرفني على �إر�صاء دعائم 

�ل���ت���ع���اون �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي 

روؤي���ة  لتحقيق  �مل�����ص��رتك 

حكومة �إمارة ر�أ�س �خليمة 

�ل��ع��م��ر�ين  �ل��ت��ط��وي��ر  يف 

�حل�����ص�����ري  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  و 

وتخطيط �لنقل يف �لإمارة 

ر�أ�س  بلدية  د�ئ��رة  وقعت   ،

�خل��ي��م��ة �ت��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون 

م���ع ه��ي��ئ��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة 

للمو��صالت .

ح���ي���ث ق������ام ����ص���ع���ادة 

�لبلو�صي  ح�صن  �إ�صماعيل 

م��دي��ر ع����ام  ه��ي��ئ��ة ر�أ����س 

�خل���ي���م���ة ل���ل���م���و�����ص���الت و 

���ص��ع��ادة/م��ن��ذر حم��م��د بن 

�صكر، مدير عام د�ئرة بلدية 

ر�أ�س �خليمة بتوقيع �لتفاقية 

�صم  م�صرتك  وف��د  بح�صور 

�ملعنني من �جلهتني.

عالقات  تعزيز  �إىل  �لتفاقية  وتهدف 

وتنفيذ  تخطيط  يف  �لطرفني  بني  �لتعاون 

م�صاريع �لنقل و�ملو��صالت يف �إمارة ر�أ�س 

يتو�ءم  وفني  موؤ�ص�صي  �إط��ار  وفق  �خليمة 

�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة،و حت�صني  م��ع �خل��ط��ط 

�لإج������ر�ء�ت  وت��ب�����ص��ي��ط  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �أد�ء 

لتحقيق  ب��ج��ودة �خل��دم��ات  و�لرت��ق��اء 

يف  للمتعاملني  �لر�صى  م�صتويات  �أعلى 

�لإمارة.

و�أ�صار �صعادة منذر حممد بن �صكر 

�إىل �أن �ل�صر�كة ت�صاهم يف دعم وتطوير 

�لأثر  لها  و�صيكون  �مل�صرتك  �لتعاون  �صبل 

�لتي ي�صبو  �لأهد�ف  �لإيجابي يف حتقيق 

�إليها �لطرفان لتحقيق �مل�صلحة �لعامة .
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�شكر بن  حممد  منذر  �شعادة  م�شوؤول” ي�شت�شيف  مع  “حوار 
• بلدية راأ�س اخليمة تت�شدى للبناء يف جماري الأودية بالقانون

• اأ�شواق جديدة يف املناطق ال�شكنية احلديثة
�أك���د م��دي��ر ع���ام د�ئ���رة 

�صعادة  �خليمة،  ر�أ�س  بلدية 

�أن  �لزعابي،  منذر بن �صكر 

�لبلدية لن ت�صمح بالبناء يف 

جمرى  من  �لقريبة  �ملناطق 

�لإجر�ء�ت  و�صتتخذ  �لأودية 

�صخ�س  �أي  �صد  �لقانونية 

عزم  �إىل  م�صريً�  خم��ال��ف، 

�ل��ب��ل��دي��ة �إن�������ص���اء �أ����ص���و�ق 

�ل�صكنية  �ملناطق  يف  جديدة 

�حل��دي��ث��ة، م��ن��ه��ا �ل��رف��اع��ة 

وم��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 

�حتياجات  لتوفري  و�لظيت، 

�ل�صكان.

وق����ال خ����الل »ح�����و�ر م���ع م�����ص��وؤول« 

للتنمية  �لإم����ار�ت  جمعية  نظمته  �ل��ذي 

�لجتماعية يف ر�أ�س �خليمة �إن �لتخطيط 

للمناطق �لعمر�نية �ل�صكنية يتم من خالل 

خمت�صة  جلان  ت�صكيل  مت  حيث  خ��ر�ء، 

و�ملكان  �مل�صاحة  �لبناء من حيث  لتنظيم 

وو�صع �خلطط �ل�صرت�تيجية و�خلدمات 

قبل �لبدء يف تنفيذ م�صاريع �لبناء.

�إعادة  على  تعمل  �لبلدية  �إن  و�أ�صاف 

وتنظيمها،  �لع�صو�ئية  �ملناطق  تخطيط 

يف  مهجورة  منازل  �صبعة  ه��دم  مت  حيث 

�تخاذ  بعد  منزًل   44 �أ�صل  من  �لإم���ارة 

�لإجر�ء�ت �لالزمة و�لتو��صل مع مالكها 

ت�صكل  كونها  �إز�لتها،  ب�صرورة  و�إبالغهم 

�لبلدية  �أن  و�أو�صح  �ل�صكان.  على  خطرً� 

تعطي �أولوية يف توزيع �لق�صائم للحا�صلني 

�ل�صيخ  برنامج  من  م�صبقة  مو�فقة  على 

و�ل�صباب  و�مل��ت��زوج��ني،  لالإ�صكان  ز�ي��د 

�ل��ر�غ��ب��ني يف �ل����زو�ج م��ق��اب��ل �لل��ت��ز�م 

�لبلدية  �أن  �إىل  بال�صروط و�ملعايري، لفتًا 

لديها وفرة يف �لأر�صي باملناطق �جلنوبية 

�ل�صا�صعة  للم�صاحات  نظرً�  �لإم��ارة  من 

�لتي تتمتع بها �إمارة ر�أ�س �خليمة.

و�أ�صار �إىل �أن جميع �ملناطق �ل�صكنية 

�إن�����ص��اوؤه��ا ت�صم  ي��ت��م  �جل���دي���دة �ل��ت��ي 

مياه  ���ص��رف  م��ن  حتتية  بنية  ���ص��ب��ك��ات 

و�صبكات  �صحي،  �صرف  و�صبكة  �لأمطار 

و�لت�صالت،  و�ملياه  �لكهرباء  خلطوط 

جممع  �إن�صاء  ب�صدد  �لبلدية  �أن  م�صيفًا 

خدمات �صامل ي�صم �لدو�ئر و�ملوؤ�ص�صات 

�لرم�س  مدينة  �صكان  خلدمة  �حلكومية 

�ل�صمالية،  �ملناطق  وبقية  و�صعم  وغليلة 

و�أ�صو�ق يف �ملناطق �جلديدة.

�أر�����سٍ  تخ�صي�س  مت  �أن���ه  و�أ���ص��اف 

وم�صاحات لأ�صحاب �مل�صاريع �لقت�صادية 

هو  �ملو�طن  يكون  �أن  �صرط  �ل�صباب  من 

مبا�صر،  ب�صكل  م�صروعه  ميلك  �ل���ذي 

ت�صمل  �ل�صناعية  �ملدينة  �أن  �إىل  م�صريً� 

�إقامة م�صاكن للعمال ليكونو� قريبني من 

تنفيذ  يف  �لبدء  و�صيتم  عملهم،  مناطق 

�مل�صاريع بد�ية من �لعام �ملقبل.

و�صدد منذر بن �صكر  على �أن �لبلدية 

لن تتهاون يف قر�ر منع �لبناء يف �ملناطق 

و�صتتخذ  �لأودي����ة،  جم��رى  م��ن  �لقريبة 

�صخ�س  �أي  �صد  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت 

خمالف.
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

-  على ماذا يطلق ا�شم ) اجلفري( ؟

- What is the thing called ( Juffair ) ?

» 512 «

Congratulations to Miss. : Badria Mohammed Abdullah
the winner of the past m contest (511).

مربوك لالأخت :  بدرية حممد عبداهلل

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 511 (

�شمن ال�شروط التالية :

الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر. تر�شل   .1
الإجابه على الربيد الإلكرتوين التايل : اإر�شال  الرجاء   .2

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذك�ر  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعلن  يتم  و�ش�ف   

من املجلة.

الربيد   ، اجل�ال  رقم  الثلثي،  ال�شم   ( بياناته  اإر�شال  امل�شارك  على   .3
الإلكرتوين ، �شندوق الربيد( 

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

اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة  يف  �شهريًا  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية 

فعلى الراغبني بال�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد 

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

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

2. Please send your answer to the following email address:

magaz ine@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)



كيفية �سالة النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(

عبد العزيز بن عبداهلل بن باز

املفتي العام - للمملكلة العربية ال�سعودية

رئي�س هيئة كبار العلماء واإدارة البحوث العلمية

اجلزء الأول

1 - ي�ضبغ الو�ضوء وهو اأن يتو�ضاأ كما اأمره اهلل عمال بقوله 
ِة  الاَ ال�ضَّ اإِلاَ  ُقْمُتْم  ا  اإِذاَ ُنوا  اآماَ الَِّذيناَ  ا  يُّهاَ

اَ
اأ ا  وتعال  {  ياَ �ضبحانه 

ِبُرُءو�ِضُكْم  ُحوا  اْم�ضاَ واَ اِفِق  اْلاَراَ لاَ  اإِ ُكْم  ْيِدياَ
اَ
اأ واَ ُكْم  ُوُجوهاَ اْغ�ِضُلوا  فاَ

{ ْيِ ْعباَ ْرُجلاَُكْم اإِلاَ اْلكاَ
اَ
اأ واَ

بغري  تقبل �ضالة  ال   (  : و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  وقول 

طهور (.

2 - يتوجه ال�ضلي اإل القبلة وهي الكعبة اأينما كان بجميع 
اأو  فري�ضة  من  يريدها  التي  ال�ضالة  فعل  بقلبه  قا�ضدا  بدنه 

نافلة, وال ينطق بل�ضانه بالنية, الأن النطق بالل�ضان غري م�ضروع, 

لكون النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم مل ينطق بالنية وال الأ�ضحابه 

ر�ضي اهلل عنهم وي�ضن اأن يجعل له �ضرتة ي�ضلي اليها ان كان 

اإمامًا اأو منفردًا, الأمر النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم بذلك.

3 - يكرب تكبرية االإحرام قائاًل )اهلل اأكرب( ناظرًا بب�ضره 

اإل حمل �ضجوده.

اإل  اأو  منكبيه,  حذو  ال  التكبري  عند  يديه  يرفع   -  4
حيال اأذنيه.

الي�ضرى.  كفه  على  اليمنى  �ضدره,  على  يديه  ي�ضع   -  5
لورود ذلك من حديث وائل بن حجر وقبي�ضة ابن هلب الطائي 

عن اأبيه ر�ضي اهلل عنهما.

6 - ي�ضن اأن يقراأ دعاء اال�ضتفتاح وهو ) اللهم باعد بيني 
وبي خطاياي كما باعدت بي ال�ضرق والغرب, اللهم نقني من 

اغ�ضلني  اللهم  الدن�س,  من  االأبي�س  الثوب  ينقى  كما  خطاياي 

من خطاياي بالاء والثلج والربد(.

وبحمدك,  اللهم  �ضبحانك   ( ذلك  من  بداًل  قال  �ضاء  واإن 

وتبارك ا�ضمك, وتعال جدك. وال اإله غريك( ثم يقول: )اأعوذ 

باهلل من ال�ضيطان الرجيم ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم( ويقراأ 

من عبد العزيز بن عبداهلل بن باز اإل كل من يحب اأن ي�ضلي كما كان ر�ضول 

كما  “ �ضلوا  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  بقوله  عمال  ي�ضلي  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 

راأيتموين اأ�ضلي “ رواه البخاري.
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�ضورة الفاحتة, لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم:) ال �ضالة لن مل 

يقراأ بفاحتة الكتاب( ويقول بعدها )اآمي( جهرا يف ال�ضالة 

اجلهرية, ثم يقراأ ما تي�ضر من القراآن.

اأذنيه,  اأو  منكبيه  حذو  اإل  يديه  رافعا  مكربا  يركع   -  7
مفرقا  ركبتيه,  على  يديه  وا�ضعا  ظهره,  حيال  راأ�ضه  جاعال 

 ) العظيم  ربي  �ضبحان   ( ويقول  ركوعه  يف  ويطمئن  اأ�ضابعه, 

واالأف�ضل اأن يكررها ثالثا اأو اأكرث, وي�ضتحب اأن يقول مع ذلك 

) �ضبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر يل (

8 - يرفع راأ�ضه من الركوع, رافعا يديه اإل حذو منكبيه اأو 
اأذنيه قائال: ) �ضمع اهلل لن حمده ( اإن كان اإماما اأو منفردا, 

ويقول بعد قيامه: ) ربنا ولك احلمد حمدا كثريا طيبا مباركا 

فيه ملء ال�ضموات وملء االأر�س, وملء ما بينهما وملء ما �ضئت 

من �ضيء بعد ( . واإن زاد بعد ذلك: ) اأهل الثناء والجد اأحق 

ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم ال مانع لا اأعطيت وال معطي 

لا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ( فهو ح�ضن, الأن ذلك 

االأحاديث  بع�س  يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  عن  ثبت  قد 

)ربنا  الرفع:  عند  يقول  فانه  ماأموما  كان  اإن  اأما  ال�ضحيحة. 

ولك احلمد ( اإل اآخر ما تقدم. وي�ضتحب اأن ي�ضع كل منهم 

يديه على �ضدره, كما فعل يف قيامه قبل الركوع , لثبوت ما يدل 

على ذلك عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  من حديث وائل بن 

حجر, و�ضهل بن �ضعد ر�ضي اهلل عنهما.

تي�ضر  اإذا  يديه  قبل  ركبتيه  وا�ضعا  مكربا  ي�ضجد   -  9
باأ�ضابع  يديه قبل ركبتيه, م�ضتقبال  �ضق عليه قدم  فاإن  ذلك, 

اأع�ضائه  ويكون على  يديه.  اأ�ضابع  القبلة, �ضاما  ويديه  رجليه 

ال�ضبعة, اجلبهة مع االأنف, واليدين والركبتي. وبطون اأ�ضابع 

ثالثا  ذلك  ويكرر   ) االأعلى  ربي  )�ضبحان  ويقول:  الرجلي. 

ربنا  اللهم  �ضبحانك   ( ذلك:  مع  يقول  اأن  وي�ضتحب  اأكثثرث.  اأو 

وبحمدك..اللهم اغفر يل ( ويكرث من الدعاء لقول النبي �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم ) اأما الركوع فعظموا فيه الرب واأما ال�ضجود 

فاجتهدوا يف الدعاء فقمن اأن ي�ضتجاب لكم ( وقوله �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم: ) اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �ضاجد فاأكرثوا 

الدعاء (. رواهما م�ضلم يف �ضحيحه. وي�ضاأل ربه له ولغريه من 

ال�ضلمي من خريي الدنيا واالآخرة, �ضواء اأكانت ال�ضالة فر�ضا 

اأو نفال, ويجايف ع�ضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه 

النبي �ضلى اهلل  لقول  االأر�ثثس,  ويرفع ذراعيه عن  �ضاقيه  عن 

عليه و�ضلم: ) اعتدلوا يف ال�ضجود وال يب�ضط اأحدكم وال يب�ضط 

اأحدكم ذراعيه انب�ضاط الكلب(. 

ويجل�س  الي�ضرى  قدمه  ويفر�س  مكربا,  راأ�ضه  يرفع   -  10
وركبتيه  يديه على فخذيه  وي�ضع  اليمنى  وين�ضب رجله  عليها 

ويقول: ) رب اغفر يل, رب اغفر يل, رب اغفر يل, اللهم اغفر 

واأرحني وارزقني وعافني واهدين واجربين ( ويطمئن يف  يل 

بعد  كاعتداله  مكانه  اإل  فقار  كل  يرجع  حتى  اجللو�س  هذا 

الركوع الأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم كان يطيل اعتداله بعد 

الركوع وبي ال�ضجدتي.

يتبع
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من هو ال�سيد اأحمد عبداهلل حممد ال�سحي ) ال�سرية 

الذاتية ( ؟  

       ت�شري �ل�شرية �لذ�تية للع�شو �أحمد عبد�هلل  �ل�شحي �إىل 

�أنه عمل 28 �شنة يف �شفوف �لقو�ت �مل�شلحة، كما مثل �لدولة يف 

�مللتقيات و�ملوؤمتر�ت �لع�شكرية و  �لريا�شية .

و�أو�شح �أن فوزه بع�شوية �ملجل�س جاء لزيادة عطائه للدولة 

فريقني  على  �عتمد  �أنه  وتابع  و�ملو�طنات،  �ملو�طنني  وخلدمة 

الإد�رة حملته �النتخابية .

لطرح  عائلية  جمال�س  �شتة  يوميًا  ي��زور  كان  �أن��ه  و�أ�شاف 

من  ملل  �أو  تعب  دون  عمل  �أنه  �إىل  الفتًا  �النتخابي،  برناجمه 

وتابع  متميز،  عمل  فريق  �شمن  للناخبني  �شوته  �إي�شال  �أجل 

�لتعليم  �أبرزها  حم��اور  ت�شعة  ت�شمن  �النتخابي  برناجمه  �أن 

و�ل�شحة و�ملر�أة و�لطفل و�الإ�شكان و�الأحو�ل �ملعي�شية و�لتوطني 

�النتخابي  برناجمه  لتطبيق  ي�شعى  �أن��ه  و�أو���ش��ح  و�أ���ش��ح��اب 

و�لعمل  �الحت����ادي،  �لوطني  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  م��ع  بالتن�شيق 

در��شتها  على  و�لعمل  و�قرت�حاتهم  �ملو�طنني  �آر�ء  �أخذ  على 

ومناق�شتها يف �ملجل�س �لوطني .

املوؤهالت العلمية احلا�سل عليها ؟

ت��ر�ث  يف  ودب��ل��وم   ، �لبديل  �لطب  يف  دب��ل��وم  على  حا�شل 

�الإمار�ت .

اأجرى احلوار : علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي 

 لقاء مع اأحمد عبداهلل حممد ال�شحي

ع�شو املجل�س الوطني لالحتاد
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م��ا ال����ذي دف���ع اأح��م��د ع��ب��داهلل ال�����س��ح��ي ل��ر���س��ي��ح يف 

املجل�س الوطني ؟.

للمجل�س  نف�شي  لت�شريح  دفعني  �ل��ذي  �لرئي�شي  �ل��د�ف��ع 

�لوطني ، هو نقل �لر�شالة و حتمل م�شوؤولية.

اأهم اخلربات التي اكت�سبتها يف حياتك املهنية ؟

دول��ة  ب��ه  ترتقي  �ل��ذي  �ل��ه��دف  �إىل  للو�شول  �ل�شعي         

�الإمار�ت ومو�طنيها وذلك بتحقيق �الآمال و�لتطلعات �لوطنية 

وفقا للروؤى و�ال�شرت�تيجيات �لعامة من خالل �لعمل �جلماعي 

�لتكاملي  �لعمل  طريق  عن  �ل�شعاب  وتذليل  باليد  �ليد  مببد�أ 

من �أجل �لوطن �لغايل .

اأهم النقاط التي ركز عليها اأحمد ال�سحي يف حملته 

االنتخابية  ؟

ومبادئه  بقيمه  و�ع  جيل  وبناء  �لوطنية  �لهوية  تعزيز   -

وموروثاته �لتي ت�شاهم يف �شناعة �مل�شتقبل. 

�لتطور  يو�كب  �لتعليم وخمرجاته مبا  �الرتقاء مب�شتوى   -

�لعاملي ) �لذكاء �ال�شطناعي (.

�ل�شباب ومبادر�ت طموحه متنح  - طرح م�شاريع مل�شتقبل 

�الأمثل  �ال�شتثمار  خالل  من  و�لبناء  �لتطوير  فر�شة  �ل�شباب 

للفر�س �ملتاحة. 

�حلكومية  �مل��ب��ادر�ت  يف  �لتكامل  حتقيق  �إىل  �ل��دع��وة   -

ل�شمان جودة �حلياة يف �ملجتمعات �ل�شكنية.

- �لريا�شة للجميع من خالل �إ�شر�ك �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 

للعي�س  �ملختلفة  �ملجتمع  فئات  على  و�لرتكيز  دوره��ا  وتعزيز 

بنمط حياة �شحية مبنية على �جل�شم �ل�شليم.

يف  �ل�شرعي  حقهم  وحفظ  �لهمم  �أ�شحاب  دور  تفعيل   -

دورهم للمجتمع.

نبارك لك فوزك الذي ت�ستحقة ، ون�ساألك عن اآمالك 

وطموحاتك يف هذا املن�سب ؟

�ملجتمع  �أف����ر�د  وت��وع��ي��ة  للوطن  و�الن��ت��م��اء  �ل���والء  تعزيز 

من  ممتلكاته  على  و�حلفاظ  �لوطن  قو�نني  �ح��رت�م  ل�شرورة 

يف  مدرو�شة  بر�مج  عرب  وطني  هويتي  منهج  تد�شينه  خ��الل 

عملية �لتعليم و�حرت�م حقوق �الآخرين وثقافات �لدول �الأخرى 

وعدم �الإ�شاءة لتلك �لثقافات وعدم �النحياز و�لبعد عن �لعوملة 

و�لطائفية ، و�المتثال فقط لوالة �الأمر.  
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) �إنَّ �إعالن �شاحب �ل�شمو رئي�س �لّدولة 2019 عامًا للت�شامح جاء 

ترجمة لنهِج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه، 

مع  و�ل�شالم  �ملحبة  ج�شور  مّد  على  تقوم  �شامية  مبادئ  على  وتاأكيدً� 

خمتلف �شعوب �لعامل(.. )1) .

املغفور له ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان

ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة “رحمه اهلل”

حدث يف هذا العام

)�الثنني: 18 نوفمرب 2019م، 21 ربيع �الأول 1441 ه�(

نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �أخ��اه  ينعى  �لدولة  )رئي�س 

ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �لذي و�فته �ملنية �ليوم.. ووز�رة �شوؤون 

�لرئا�شة ُتعلن �حلد�د �لر�شمي وتنكي�س �الأعالم ملدة 3 �أيام �عتبارً� من 

�ليوم(: »برق �الإمار�ت«..

)خال�س �لتعازي ل�شعب �الإمار�ت والآل نهيان �لكر�م يف وفاة �ل�شيخ 

�الإم��ار�ت..  �أبناء ز�يد لهم ب�شمات خالدة يف دولة  �شلطان بن ز�يد.. 

الثاين”  ت�سرين   – “نوفمرب   84 العدد  الثقافية”:  “االإمارات  جملة  امل�سدر،   -  1
2019م .. جملة �سهرية ُتعنى باثقافة والفكر، ت�سدر عن “مركز �سلطان بن زايد 

للثقافة والإعالم”، اأبوظبي.

�أبناء ز�يد �شركاء  �إمار�تي..  �أبناء ز�يد لهم حمبة خمتلفة يف قلب كل 

ف�شيح  و�أ�شكنه  �شلطان  �ل�شيخ  �هلل  رحم  �لزمن..  ين�شاهم  لن  تاأ�شي�س 

جّناته و�ألهمنا و�شعب �الإمار�ت �ل�شرب و�ل�شلو�ن(: »برق �الإمار�ت«..

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم

نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 

دبي »رعاه اهلل«

ورمز  �الأوفياء  �لدولة  رج��االت  �أحد  وع�شيدي  �أخي  �ليوم  )فقدت 

من رموزها �لوطنية.. عمل مع �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد على و�شع 

لبنات موؤ�ش�شات �الحتاد وخدمة �شعبه.. رحم �هلل فقيد �لوطن �لكبري 

�ل�شرب  و�ألهمنا جميل  و�أ�شكنه ف�شيح جناته  نهيان  �آل  ز�يد  �شلطان بن 

و�ل�شلو�ن(: »برق �الإمار�ت«..

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة

)�شالة �جلنازة على �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �شمو �ل�شيخ �شلطان 

�شالة  بعد  2019م«  نوفمرب   20« �الأرب��ع��اء  غ��ٍد  ي��وم  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان

{ رائد الرتاث الإن�شاين الإماراتي }

)1955م – 2019م(

عبداهلل حممد ال�شبب

اإطــــــــاللــــــة
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�لظهر يف �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 

�الأول بالبطني يف �أبوظبي(: »برق 

�الإمار�ت«..

)حم��������م��������د ب����������ن زاي����������د 

واحل����ك����ام واأول�����ي�����اء ال��ع��ه��ود 

وال�����س��ي��وخ واجل���م���وع ي����وؤدون 

اجل��ن��ازة على جثمان  ���س��الة 

�سلطان بن زايد(: »تلفزيزن 

ال�سارقة«..

)ا���س��ت��ق��ب��ال ال���ت���ع���ازي يف 

يوم  باأبوظبي  امل�سرف  ق�سر 

الع�سر  �سالة  بعد  االأرب��ع��اء 

املغرب، ويومي  وحتى �سالة 

اخل���م���ي�������س واجل����م����ع����ة م��ن 

ال�ساعة 10:00 �سباحاً وحتى 

����س���الة ال���ظ���ه���ر، وم�����ن ب��ع��د 

�سالة  وحتى  الع�سر  �سالة 

املغرب(: »برق االإمارات«..

اإل��ي��ن��ا  اأب���رق���ت  ه���ك���ذا   ...

و�سائل االإع��الم املحلية بهذا 

ال��ن��ب��اأ االأل���ي���م، وه��ك��ذا ن�سري 

ن����ح����و �����س����ريت����ه وم�������س���ريت���ه 

ال����ع����رب����ي����ة  ال����ن����ه���������س����ة  يف 

اأث���ره  لتق�سي  االإم���ارات���ي���ة.. 

الفكري والتنموي يف امل�سهد 

االإماراتي العام...

ُث  �������������دِّ ال���������س����ح����اف����ة ُتَ

اأخبارها)1)

�ل�شادرة  �الإم����ار�ت  �شحف 

نوفمرب   19( �ل��ث��الث��اء:  ���ش��ب��اح 

 1441 �الأول  ربيع   22 2019م، 
�لوطن  ف��ق��د�ن  ���زت على  ركَّ ه���(، 

�آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو 

نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 

ربه  جو�ر  �إىل  �نتقل  �لذي  �لدولة 

نوفمرب   18 )�الثنني  �الثنني  ي��وم 

https://emarat- 2019م 19 نوفمرب  “االإمارات نيوز”، الثالثاء  1 -   امل�سدر: 
)بت�سرف(.  /news.ae

2019م، 21 ربيع �الأول 1441 ه�(، بعد م�شرية 
حافلة من �الإجناز�ت:

)1(: )ذاكرة الوطن ال تن�سى(

نعى  وق��دره،  �هلل  بق�شاء  موؤمنة  )بقلوب 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

له  �ملغفور  �أخ��اه  �هلل«،  »حفظه  �لدولة  رئي�س 

ممثل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو 

و�فته  و�ل��ذي  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 

�ملنية �أم�س، بعد م�شرية حافلة وجميدة، �شارك 

�لوطن  ونه�شة  بناء  �لكبري يف  �لفقيد  خاللها 

�لتي  و�مل�شوؤوليات  �ملنا�شب  من  �لعديد  عرب 

عك�شت عقاًل حكيمًا يف �لقيادة، وروحًا �أ�شيلة 

يف �النتماء و�لوفاء، عرب تاريخ يزهو بب�شماته 

�إجناز�ته  وعرب  و�لتطور،  �لتاأ�شي�س  ذ�كرة  يف 

تاريخ  م��ن  رئي�شًا  ج���زءً�  تعد  �ل��ت��ي  وم��ه��ام��ه 

�مل�شلحة،  و�ل��ق��و�ت  �ل���وزر�ء  جمل�س  وذ�ك���رة 

�إ�شافة �إىل �لعديد من �لقطاعات �لتي �شرفت 

برئا�شته وع�شويته و�أعماله( .. و)لي�س هناك 

�أبلغ من كلمات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

�مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد 

يف نعي �أخيه �لفقيد �لكبري: »فقدت �ليوم �أخي وع�شيدي، �أحد رجاالت 
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�لدولة �الأوفياء، ورمز من رموزها �لوطنية.. عمل مع �ملوؤ�ش�س �ملغفور له 

�شعبه«(..)�إن  وخدمة  �الحتاد  موؤ�ش�شات  لبنات  و�شع  على  ز�يد  �ل�شيخ 

هذه �لكلمات �ملكثفة ميكنها �أن ت�شيء على جممل م�شرية �لفقيد �لر�حل 

�لذي جتلت يف ��شمه وم�شريته قيم قادة �الإمار�ت و�أبنائها �لذين تربو� 

يف مدر�شة �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 

طيب �هلل ثر�ه(، )و�إن رحيل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان، بكل 

�ل�شعبة  �للحظات  هذه  يف  ي�شعنا  كبريين،  و�أ�شى  حزن  من  يحمله  ما 

توطيد  يف  �لكبري  �لوطن  فقيد  بذله  �لذي  �لعطاء  وتذكر  تعظيم  �أم��ام 

�أمام  ي�شعنا  كما  �لعريق،  وما�شيها  برت�ثها  �جلديدة  �الأجيال  عالقة 

ف�شيلة �القتد�ء و�لثناء �مل�شتحق و�لد�ئم على جهوده �لتي مل تتوقف يومًا 

يف دعم �لهوية �لوطنية و�لثقافة �الإمار�تية و�لعربية عرب مركز �شلطان 

بن ز�يد للثقافة و�الإعالم، ونادي تر�ث �الإمار�ت، و�الإ�شد�ر�ت �لرت�ثية 

وذ�ك��رة  تاريخ  على  �ل�شباب  �أم��ام  كثرية  نو�فذ  فتحت  �لتي  و�لثقافية 

بن  �شلطان  �لكبري  �لوطن  فقيد  �هلل  �الأ�شيلة(.. )رحم  وثو�بته  �لوطن 

ز�يد �آل نهيان، و�أ�شكنه ف�شيح جناته، ود�م يف ذ�كرة �لوطن رمزً� للبذل 

و�لعطاء و�الأ�شالة.. و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون(: »�الحتاد«.

يرجل( )فار�س   :)2(

)بقلوب موؤمنة بق�شاء �هلل وقدره، نعى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

�شمو  له  �ملغفور  �أخ��اه  �هلل«،  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 

�لدولة،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 

كان  �ل��ذي  و�حت��اده  بعد عمر ق�شاه يف خدمة وطنه  �ملنية  و�فته  �ل��ذي 

�ملنا�شب  من  ع��ددً�  فيها  تقلد  حافلة  وم�شرية  تاأ�شي�شه،  فر�شان  �أح��د 

و�ملر�كز كان فيها مثااًل لاللتز�م بق�شايا �لوطن و�لعمل يف �شبيل رفعته 

�لر�ئد  دوره  عن  ف�شاًل  وتقدمه، 

�لوطني  �ل��رت�ث  حلماية  �لعمل  يف 

كان  حيث  �الأ�شيلة،  و�لريا�شات 

تاريخنا  �أن  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  د�ئ���م 

�أن تطلع عليها  �أمانة يجب  وتر�ثنا 

بها،  �لتعريف  يتم  و�أن  �الأج��ي��ال 

ي�����ش��رف ب�شكل  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  وك���ان 

�لفعاليات  من  �لكثري  على  مبا�شر 

د�خل  من  �جلميع  ت�شتقطب  �لتي 

�أبناء  وخارج �لدولة(.. )�إن حمبة 

�ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لقائد 

»طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 

�هلل ثر�ه« كبرية وعظيمة يف قلوب 

ج��م��ي��ع �أب���ن���اء �ل��وط��ن و�ل�����ش��ع��وب 

�ل�شمو  �شاحب  �أكد  وكما  �لعربية، 

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 

جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 

»رع���اه �هلل«،  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 

ز�يد ب�شمة خالدة وهم  الأبناء  �أن 

تاأ�شي�س �الحتاد  �شركاء يف م�شرية 

�ل�شامخ، �لتي كان �ملغفور له �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �أحد رجاالت تلك 

�حلقبة �لتاريخية وفر�شانها من �لذين عملو� يف كنف �لقائد �ملوؤ�ش�س يف 

�شبيل �الحتاد �لذي بات ملهمًا جلميع دول �لعامل مب�شريته و�إجناز�ته(.. 

)�شتبقى ذكرى فقيد �الإمار�ت وم�شريته �لنرية و�أثر عمله وجهده خالدً� 

رحم  وم�شريته..  وعزته  لر�يته  و�لوفاء  �لوطن  يقتدى يف خدمة  ومثااًل 

�هلل فقيد �لوطن �لكبري �شلطان بن ز�يد �آل نهيان و�أ�شكنه ف�شيح جناته 

و�ل�شلو�ن(:  �ل�شرب  �الأ�شيل  �الإم��ار�ت  و�شعب  �لكر�م  نهيان  �آل  و�ألهم 

»�لوطن«.

�سرية .. و .. م�سرية

على  �الإم���ار�ت  دول��ة  �َس  �أ�شَّ �هلل«  »رحمه  ز�ي��د  �ل�شيخ  �لو�لد  )�إنَّ 

لنه�شة  �َس  و�أ�شَّ عاليًا  �الإم��ار�ت  ��شم  رفع  مت�شامح  معطاء  �إن�شاين  نهج 

ح�شارية �شاملة تتو��شل �ليوم بقيادة �أخي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل()1) .

على �شوء تلك �ملقولة �لف�شل، �ملاثلة �شمن ف�شل من ف�شول �ل�شنة 

�لع�شرية  �ل�شهاد�ت  من  وك�شهادة  �ل�شو�هد،  من  ك�شاهد  �الإمار�تية 

لالإمار�ت �لدولة �لد�لة على �خلري و�النطباع �حَل�َشن، حيث �ملغفور له 

�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 

لدولة  �الأمم��ي  �لتاأ�شي�س  ع�شر  �شهود  من  ك�شاهٍد  �هلل”،  “رحمه 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.. ناأتي على جانٍب من جو�نب �شريته وم�شريته 

1 -   من مقوالت املغفور له ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان، رحمه اهلل.. ممثل �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة “حفظه اهلل”: امل�سدر، جملة “االإمارات الثقافية”: العدد 8 

“اأكتوبر – ت�سرين االأول” 2019م .. جملة �سهرية ُتعنى باثقافة والفكر، ت�سدر   3
عن “مركز �سلطان بن زايد للثقافة والإعالم”، اأبوظبي.
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على �لنحو �لتايل:

�سجرة اآل نهيان

مت�شفحني  ن��ه��ّي��ان«،  »�آل  �شجرة  ُن��ط��ال��ع  ح��ني 

�أحد  �أن  �شندرك متامًا  ورق��ة..  �إث��ر  ورق��ة  �أور�ق��ه��ا، 

عنا�شر تلك �ل�شجرة �ل�شاخمة هو »�شلطان بن ز�يد 

�لثاين«.. وقد �ُشّمي كذلك ن�شبة �إىل جده »�شلطان بن 

ز�يد �الأول« حاكم �إمارة �أبوظبي �الأ�شبق »1922م – 

1926م«.. فحني نتهجى ��شمه، �شتت�شح لنا �ملفرد�ت 
�ال�شمية �لتالية: هو )�شلطان بن ز�يد بن �شلطان بن 

ز�يد بن خليفة بن �شخبوط بن ذياب بن عي�شى بن 

نهّيان �آل نهّيان(.. من مو�ليد �أبوظبي عام 1955م، 

نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  لل�شيخ  �لثاين  �البن  وهو 

رحمه �هلل..

)األٌف، باٌء ... هاٌء، واٌو، ياٌء(

يف  در��شته  وو��شل  »�أب��وظ��ب��ي«،  و  »�لعني«  يف  �الأّويل  تعليمه  تلقى 

�لع�شكرية  هري�شت«  »�شاند  ة  كلِّيَّ من  1973م  عام  وتخّرج  »ب��ريوت«، 

»باك�شتان«  من  كل  يف  خارجية  ع�شكرية  ب��دور�ت  و�لتحق  �لربيطانية، 

و »م�شر«..

منا�سب .. و .. مراتب:

))1( نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء يف حكومة دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة: »1997م – 2009م«. )2( ويف 28/08/2009م �أ�شدر �شاحب 

�هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لدولة،  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  ممثاًل  �شموه  بتعيني  ادّيًا  �حتِّ مر�شومًا 

�شو�ء  �لدولة،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  بها  يكّلفه  �لتي  �ملهام  يتوىل  حيث 

نائب   )4( �مل�شلحة.  �لقو�ت  عام  قائد   )3( خارجها.  �أو  �لدولة  د�خل 

قائد قو�ت دفاع �أبوظبي وقائد �ملنطقة للمنطقة �لع�شكرية �لغربية. )5) 

�الإمار�ت  اد  �حتِّ رئي�س   )6( �أبوظبي.  حكومة  يف  �الأ�شغال  د�ئرة  رئي�س 

لكرة  �لقدم: »1976م – 1981م«. )7( باالإ�شافة �إىل توليه »رحمه �هلل« 

�لعديد من �ملنا�شب �الأخرى، منها ع�شويته يف ُكلٍّ من: )�ملجل�س �الأعلى 

و�مل�شاجد  �ملعاهد  لال�شتثمار،  �أبوظبي  جهاز  �إد�رة  جمل�س  للبرتول، 

و�مل�شت�شفيات و�لعياد�ت �لطبية و�الأندية �لريا�شية و�لدو�ئر((..

اهتمامات تراثية:

))1( ُيعترب �شموه من �أ�شد �ملهتمني باحلفاظ على تر�ث �الإمار�ت 

وعاد�ت وتقاليد �شعبه. )2( �إن�شاء »نادي تر�ث �الإمار�ت« �لذي ير�أ�شه 

وُيْوليه متابعة و�هتمامًا خا�شًا. )3( ومتتد ُهو�ياته �إىل ريا�شة �ل�شيد 

بال�شقور، مع بالغ �الهتمام بالفرو�شية عرب �إقامة نادٍي للفرو�شية على 

�ُش�ٍس مدرو�شة، ومع �إن�شاء مكتبة خا�شة عامرة باأّمهات �لكتب ون�شو�س 
ُ
�أ

�لرت�ث. )4( مع �إن�شاء »مركز �شلطان بن ز�يد للثقافة و�الإعالم« �لذي 

�لثقايف  بال�شاأن  معنية  فعاليات  خالله  من  وتنطلق  ويرعاه،  ير�أ�شه، 

و�لرت�ثي و�الأدبي..

مركز �سلطان بن زايد للثقافة واالإعالم

اأواًل، نبذة موجزة:

�آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  �الإعالمي  �لثقايف  �ملركز  �أن�شئ 

للتنمية  فّعالة  �أد�ة  ليكون  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان 

�لثقافية وتن�شيط �ل�شاحة �لفكرية و�لثقافية و�لعلمية من خالل �أن�شطته 

و�إ�شد�ر�ت وغري ذلك. وجاءت فكرة  �ملختلفة من حما�شر�ت وندو�ت 

�إن�شائه ��شتجابة للطلعات �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان وروؤيته 

للتنمية �لثقافية يف �لدولة و�الأمتني �لعربية و�الإ�شالمية، باعتبار �لثقافة 

و�لتما�شك  �لُهوية  و�أ�شا�س  و�ملجتمعات،  و�ل�شعوب  �الأمم  مات  مقوِّ �أَهمَّ 

�الجتماعي.

ْن�ِشئ مكتب �شوؤون �الإعالم ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل 
ُ
لذلك �أ

�أعيدت ت�شميته لي�شبح )مركز  2003م، �لذي  �أغ�شط�س عام  نهيان يف 

�شلطان بن ز�يد للثقافة و�الإعالم(.

ثانياً، الروؤية والر�سالة واالأهداف:

تتج�شد )روؤية( �ملركز يف ن�شر �لوعي �لعلمي و�ملعريف لدى �ملجتمع، 

مع �حلفاظ على �الإرث �لتاريخي و�حل�شاري للدولة وُهويتها �لوطنية، 

بهدف بناء جمتمٍع ع�شري متقدم ومنفتح وقادر على �الإبد�ع و�البتكار.

متنوعة  ثقافيةو�إعالمية  بر�مج  تقدمي  يف  �ملركز  )ر�شالة(  تتمثل 

وم�شتنرية تخدم �ملجتمع وتتبنى �لقيم �لنبيلة و�ملبادئ �ل�شامية، وت�شاهم 

يف ت�شكيل �لوعي �ل�شحيح مب�شكالت �ملجتمع وق�شاياه �مل�شتجدة، وتبتكر 

�حللول �ملنا�شبة لها.

لتحقيق  �ملختلفة،  و�أن�شطته  فعالياته  خ��الل  من  �مل��رك��ز،  ي�شعى 

)�الأهد�ف( �لتالية:
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و�إد�رة  �الأن�شطة  يف  �ملو�طنني  �إ�شر�ك  طريق  عن  �لثقافية  �لتنمية 

�حلو�ر لتنمية مو�هبهم وقدر�تهم �لثقافية و�لفكرية، باعتبار �الإن�شان، 

وفقًا ملبد�أ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

)هو �لرثوة �حلقيقية للوطن(.

قيادتها  حتت  �لعربية  لالإمار�ت  فة  و�مْلُ�َشرِّ �مْلُ�شِرقة  �ل�شورة  تقدمي 

�مل�شتنرية �مْلَُمثَّلة ب�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان، حفظه �هلل.

وتنظيم  ون�شرها  �ملتخ�ش�شة  �لعلمية  و�لبحوث  �لدر��شات  �إع��د�د 

�ل��در����ش��ي��ة و�ل��ن��دو�ت و�مل��ح��ا���ش��ر�ت �لفكرية  �مل��وؤمت��ر�ت و�حل��ل��ق��ات 

و�الإعالمي  �لثقايف  �لعمل  لتن�شيط  و�لفلكلورية  �ل�شعرية  و�الأم�شيات 

وتنميته.

�الأهلي  و�ملجتمع  �لدولة  موؤ�ش�شات  خمتلف  مع  و�لتن�شيق  �لتعاون 

)�ملدين(.

لغة  وت�شجيع  �ل�شالم  ثقافة  ون�شر  و�لتعاون  �لت�شامح  قيم  تر�شيخ 

�حلو�ر، وقبول �الآخر، و�حرت�م حقوق �الإن�شان.

�كت�شاف �ملو�هب �لو�عدة، وحترير �لطاقات �لكامنة لدى �ملو�طنني، 

َل �لفعال حَملِّيًّا وعربيًا وعامليًا. وَتبّني �شيا�شات وبر�مج ُتتيح لهم �لتَّو��شُ

)الفكر امل�ستنري .. يف خدمة التنوير()1)

�أبنائي و�إخو�ين �لكر�م .. رو�د هذ� �ملوقع

-   كلمة �سمو رئي�س )مركز �سلطان بن زايد للثقافة واالإعالم(   1

�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته .. وبعد،،

)فمن �ملعروف و�ملتفق عليه �أن �تخاذ �أي قر�ر ال بد �أن ت�شبقه مرحلة 

من  �ملرحلة  هذه  �أن  �مل�شكلة  ولكن  وعو�قبه،  وفو�ئده  �أهميته  يف  تفكري 

�لتفكري �ملطلوب قد تطول �أحيانًا، و�أن �لتفكري ذ�ته قد يغرق خاللها يف 

�لتنظري، وقد ي�شتغرق �جلدل يف �شاأنه وقتًا وجهدً� رمبا كان من �الأفيد 

ها �إىل �إخر�جه يف �شورة �أقرب �إىل �لو�قع و�حلقيقة، وهذه �آفة  �أن ُيَوجَّ

ت�شيب �لقر�ر يف مقتل، وقد توؤدي 

يف  ظهوره  �أو  منا�شب،  غري  توقيت  يف  ظهوره  �أو  ظهوره،  عدم  �إىل 

�شورة م�شزهة بعيدة عن �لغاية من ور�ئه.

ويف قر�ر �إن�شاء هذ� �ملركز  �لثقايف �الإعالمي نزعم �أننا قد جتاوزنا 

�تخاذ  نتوقف، ومل نرتدد يف  �لهدف مبا�شرة. مل  و�أ�شبنا  ذلك �جلدل 

قر�ر باإن�شائه، ورمبا كان �ل�شبب �قتناعنا �لتام باأهمية كل من �لثقافة 

و�الإعالم يف حياة �الأمم و�الأفر�د، وهي قناعة يتفق معنا فيها كثريون، 

ولذلك، فقد توقفنا �أمام �شوؤ�ل �أكرب هو: �أي ثقافة و�أي �إعالم نريد من 

ور�ء �إن�شاء هذ� �ملركز؟

فقد  طوياًل،  وقتًا  مّنا  تاأخذ  مل  �ل�شابق  �ل�شوؤ�ل  عن  �الإجابة  وحتى 

 ، ُنِطلُّ م�شتقلة،  نافذة جديدة  يكون  �أن  يلبي طموحنا يف  �أردن��اه مركزً� 

باأن  �قتناعًا  �مل�شارب،  متعددة  �أخ��رى  علىثقافات  غرينا  معنا  وُيِطلُّ 

�حلقيقة لها �ألف وجه، كما �أردنا �إعالمًا م�شتنريً�، ال يكتفي برتديد ما 

ي�شمعه، وال بنقل ما ي�شاهده من موقع كامري� ثبتها يف  مكان ما بز�وية 

ما ثم وقف �أو جل�س �أحيانًا ي�شاهد يف غري تب�شر ما يجري. ثم �أردنا �أن 

ي�شهم �ملركز بجناحيه �لثقايف و�الإعالمي يف تقدمي فكر م�شتنري، يخدم 

عملية �لتنوير.

وعندما ناأتي على ذكر �لتنوير، فاإننا ناأمل �أن يكون ما نر�ه �شحيحًا، 

وهو �أن �لتنوير عملية م�شتمرة ��شتمر�ر عمل �لعقل و��شتمر�ر �إنتاج �لفكر 

و��شتمر�ر �لتبادل �لثقايف، ولي�س مرهونًا مبرحلة �شبق �أن حملته عنو�نًا 

�أو ع�شرً� و�شم به. �شحيح �أن �لتنوير قد يكون بد�أ، �أو لوحظت بو�دره، �أو 

�أنتج �آثاره يف مرحلة �أو ع�شر ما، لكنه بالتاأكيد عملية م�شتمرة ومطلوب 

�أن ال تتوقف.

ولذل، فقد وّجهنا بفتح �أبو�ب هذ� �ملركز �أمام كل فكرة، و�ال�شتماع 

ديننا  بها  �أمرنا  �لتي  �لثو�بت  �إال  �للهم  قيود،  دون  من  ر�أي،  كل  �إىل 

و�ل�شريعة،  �لدين  والأنهما،  �ل�شمحاء.  �ل�شريعة  لنا  و�رت�شتها  �حلنيف، 

ملتقى  �ملوقع  ه��ذ�  يكون  �أن  ناأمل  فاإننا  ب��احل��و�ر،  �أم��ر�ن��ا  �للذ�ن  هما 

للحو�ر �جلاد و�لبّناء و�ملنفتح و�ملت�شامح حول ما ُيقدمه �ملركز �لثقايف 

�الإعالمي، و�أاّل يكون جمرد نافذة مفتوحة على م�شهد و�حد ال نرى فيه 

�إاّل �أنف�شنا.

بثقافة  نت�شلح  و�أن  �حل���و�ر،  ب���اآد�ب  جميعًا  نتحلى  �أن  ن��اأم��ل  كما 

�أ�شحابها  مع  نتفق  ال  قد  �أفكار  من  يقدم  ما  مع  وبخا�شة  �لت�شامح، 

بال�شرورة. وناأمل كذلك �أن يثق �جلميع يف �أن �لو�شطية هي منهجنا، الأن 

خري �الأمور �لو�شط، ويف �أن عقولنا مفتوحة لكل �الأفكار �الإيجابية، وكلنا 

ثقة يف �أبنائنا و�إخو�ننا من رو�د هذ� �ملوقع، من �ملو�طنني و�ملقيمني، ويف 

�أنهم يبغون خري هذ� �لوطن، ويريدون له �لعزة و�لرفعة و�لتقدم، حتت 

�شلطان،  بن  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة 
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رئي�س �لدولة، حفظه �هلل.

اإخواين واأبنائي االأكارم

�إن ما متنيناه، ونريد �أن ت�شاركونا فيه، و�أن نعمل �شويًا 

وتو��شينا  وتر�حمنا  بتالحمنا  �إال  يتاأتى  لن  حتقيقه  على 

باحلق وتو��شينا بال�شرب، ولنكن على يقني �أن �هلل ال ي�شيع 

�أجر من �أح�شن عماًل{)1).

وتقبلوا تياتنا

�سلطان بن زايد اآل نهيان

ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة

رئي�س جامعة ال�سعوب العربية

حكومية  غ��ري  منظمة  �ل��ع��رب��ي��ة(:  �ل�شعوب  )ج��ام��ع��ة 

�أيدي جمموعة  2012م على  ل�شنة   4718 ن�شئت بقر�ر رقم 
ُ
�أ

معظم  و�حرت�م  بثقة  حتظى  �لتي  �لعربية  �ل�شخ�شيات  من 

�الأمم  منظمة  وتتبع  �لقاهرة،  مقرها  �لعربية..  �ل�شعوب 

�الأمم  يف  ت�شجيلها  مت  حيث  �مل�شتد�مة،  للتنمية  �ملتحدة 

ت�شجيلها  مت  كما  2014م،  ل�شنة   9611 رق��م  حتت  �ملتحدة 

رقم  حت��ت  �الأوروب����ي  �الحت���اد  يف  2014م  ذ�ت��ه��ا  �ل�شنة  يف 

535750030125... وتقوم »�جلامعة« ببحث ودر��شة وحتليل 
كل �لق�شايا �لعربية �لتي تهم �ل�شعوب �لعربية و�إيجاد حلول 

مر�شية لها.

ثقافيًا  �لعربي  �ل�شعب  )وح��دة  حول  تتمحور  �جلامعة  ر�شالة  والأن 

و�ح��دة،  )�أم��ة  يف  تتمثل  وروؤيتها  و�إعالميًا(،  و�جتماعيًا  و�قت�شاديًا 

�شعب و�حد(، والأن ما تهدف �إليه هو )تعزيز �لت�شامن �ل�شعبي �لعربي 

�قت�شاديًا و�جتماعيًا وثقافيًا و�إعالميًا، وتفعيل �لدبلوما�شية �ل�شعبية يف 

خدمة �مل�شلحة �لعربية وطنيًا وقوميًا، وتعزيز �للقاء�ت و�حلو�ر�ت بني 

�أبناء �ل�شعب �لعربي يف �لدول �لعربية كافة وفى �ملهجر وتن�شيق �جلهود 

�لعربي،  �ل�شعب  �أجل خدمة  من  وتبادل �خلرب�ت  �ملجاالت  يف خمتلف 

و�تخاذ  و�ل��دويل  �لقومي  �لنطاق  يف  �مل�شرتكة  �لعربية  �لق�شايا  وبحث 

الأنها  �لعربية(...  �الإجن���از�ت  وتعزيز  ب�شاأنها  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لتو�شيات 

�آل نهيان ممثل  كذلك، فقد عر�شت على �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 

ل� »جامعة  �لرئا�شة �لفخرية  �لدولة، حفظه �هلل،  �ل�شمو رئي�س  �شاحب 

باالإجماع  �أمنائها  جمل�س  قر�ر  بدورها  �أعلنت  �لتي  �لعربية«،  �ل�شعوب 

�ختيار �شموه �شفريً� للنو�يا �حل�شنة الأغر��س �لتنمية �مل�شتد�مة، وذلك 

�ملتحدة  �الأمم  منظمة  يف  �ملعنية  �جلهات  كل  مع  و�لت�شاور  بالتن�شيق 

�لرئا�شة  �شموه مو�فقته على قبول  �أبدى  وب��دوره،  �الأوروب��ي..  و�الحت��اد 

�لفخرية للجامعة �لتي تعنى ببحث ودر��شة وحتليل كل �لق�شايا �لعربية 

�لتي تهم �ل�شعوب �لعربية و�إيجاد حلول مر�شية لها، ُمعربًا عن ترحيبه 

ودول  ل�شعوب  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �شالح  يف  ي�شب  خمل�س  جهد  ب��اأي 

ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان،  اآل  زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  له  املغفور  كلمة     -  1
رئي�س الدولة، رئي�س  “مركز �سلطان بن زايد للثقافة واالإعالم”، امل�سدر: املوقع 

https://sbzc.ae/index.php االإلكروين للمركز

�ملنطقة، متمنيًا للجامعة �لتوفيق يف �أد�ء ر�شالتها.

�لفعل )�لقبول(،  �لفعل )�الختيار(، وهكذ� جاءت ردة  هكذ� جاء 

ومنذ ما قبل )�لفعل( وحتى حدوثه، ثمة مربر�ت مرتهنة بالو�قع تربهن 

رئي�شًا  �شموه  �ختيار  و�شو�ب  م�شد�قية  على  �لقاطعة  و�الأدلة  باحلجج 

�أ�شباب �ملنظمة  فخريًا للجامعة و�شفريً� للنو�يا �حل�شنة، تتمثل بح�شب 

�جلامعة،  �أج��ه��زة  من  حثيثة  متابعة  بعد  ج��اء  �الختيار  �أنَّ  يف  ذ�تها 

للجهود �جلبارة و�ملقدرة، �لتي يبذلها يف �شبيل �حلفاظ على �لرت�ث يف 

�الإمار�ت و�ملنطقة، وكذلك جهود �شموه يف ت�شجيع جهود حفظ �لرت�ث 

�أن  �أمناء �جلامعة،  �لعربي و�الإ�شالمي ب�شكل عام، حيث �عترب جمل�س 

�الأمن  �أهم عو�مل �حلفاظ على  و�ح��دً� من  يعد  �ل��رت�ث  على  �حلفاظ 

دولة  جهود  على  �إيجابًا  ينعك�س  ما  �لعربي،  �لوطن  ل�شعوب  �لقومي 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف جماالت �لتنمية �مل�شتد�مة، و�عتبار نهج 

دولة �الإمار�ت يف هذ� �ل�شدد، نهج ريادة من دون منازع.

دول��ة  مكت�شبات  �إىل  ي�شاف  �أه��ل��ه،  ���ش��ادف  �ختيار  هكذ�  �إذن، 

و�لتنمية  بالعطاء�ت  �لعامر  �ملت�شامح، ويف عمرها  �الإم��ار�ت يف عامها 

�مل�شتد�مة.

)رحمه اهلل، وطيب ثراه، واأ�سكنه ف�سيح جناته،،

البقاء هلل، واإنا هلل، واإنا اإليه راجعون(



وقد ن�شاأت بعد ذلك مرحلة �حللقات �لتعليمية �لتي كانت باإ�شر�ف 

وكانت  و�ت�شعت  �لعلوم  تعمقت  حيث  علمًا  �الأكرث  �ملخت�شني  �لفقهاء 

تقام يف  �لتي  �لتعليم  �ل�شهرية يف حلقات  �الإم��ار�ت  ر�أ�س �خليمة من 

من  �لثالثة  �ملرحلة  �لعلماء..  و�أ�شهر  �لطالب  ويح�شرها  م�شاجدها 

�لتعليم بد�أت عام 1907 و��شتمرت �إىل عام 1953 وي�شميها �ملخت�شون 

مبرحلة �لتعليم �شبه �لنظامي، فقد تاأثر جتار �للوؤلوؤ بحركات �الإ�شالح 

�فتتاح  فتم  ت�شهدها  �لعربية  �الأق��ط��ار  كانت  �لتي  �لعربية  و�ليقظة 

�أ�شهرها  وك��ان  �لعلماء  على  و�عتمدت  �مل��دن  يف  �لتنويرية  �مل��د�ر���س 

�الأحمدية  مدر�شة  دبي  ويف  �ل�شارقة  يف  �ملحمودية  �لتيمية  �ملدر�شة 

تر�أ�شها  وقد  بدبي  �ملعارف  د�ئ��رة  �لثالثينيات  يف  و�لفالح  و�ل�شاملية 

�ل�شيخ مانع بن ر��شد �آل مكتوم ر�ئد حركة �الإ�شالح يف �لثالثينيات.. 

��شتمرت  حيث   1930 عام  عتيبة  �آل  مدر�شة  ظبي  �أبو  يف  ظهرت  كما 

تلك �ملرحلة حتى �أو�خر �الأربعينيات حيث دخلت مرحلة جديدة �أرخت 

�إيذ�نًا  ذلك  وكان  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  ب�شبب  �لتعليم  على  باأثرها 

�حلديث  �لتعليم  مرحلة  ت�شمى  �لتعليم  من  جديدة  مرحلة  ببد�ية 

 1953 �شنة  �لقا�شمية  مدر�شة  �ل�شارقة  يف  �فتتحت  حيث  �لنظامي 

وبد�أ �لتعليم ياأخذ �شكله �لنظامي �شمن ف�شول ومقرر�ت �إىل جانب 

�لعام  نهاية  �شهادة در��شية يف  �لطالب ومنحه  مل�شتوى  عمليات تقومي 

�حلكومات  �إىل  ��شتنادً�  جتري  كانت  �لتطور�ت  هذه  وكل  �لدر��شي 

لدخول  �لتطورية  �لعملية  لتتح�شر  �ملعارف،  ودو�ئر  �ملحلية  �لد�خلية 

�أفق جديد هو �النطالقة �لكربى �لتي بد�أت يف �أو�ئل �ل�شبعينيات وهو 

يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  قيام  عن  فيه  �أعلن  �لذي  �لتاريخ 

�لثاين من دي�شمرب �شنة 1971 فتاأ�ش�شت �لوز�ر�ت  �الحتادية �ملخت�شة 

وعلى ر�أ�شها وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�ل�شباب حيث �شهدت تلك �ملرحلة 

باأبنيتها �حلديثة وبنيتها �لتحتية �ملتطورة  �نت�شارً� للمد�ر�س �حلديثة 

وهذ�  �لتعليمية  و�لتجهيز�ت  �ملعد�ت  �أح��دث  على  تعتمد  ر�حت  �لتي 

�لتطور بد�أ ينعك�س مبا�شرة على م�شتوى �لتعليم و�ن�شحار �الأمية وتعدد 

�الخت�شا�شات..

�ملرحلة �حلا�شمة بد�أت على يد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

�لذي قال �إن �ل�شباب هم ثروة �الأمم �حلقيقية، فاأوىل �لتعليم �لعناية 

�لق�شوى ومت توفري جميع �الحتياجات �لالزمة لذلك لتظهر بعد ذلك 

�لقطاع  يف  �لتعليم  م�شرية  مع  تكاملت  �لتي  �خلا�س  �لتعليم  مرحلة 
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زيد ح�شن قطريب

الإمارات على اأبواب اليوبيل الذهبي

تعليم من ذهب 

وجامعات على م�شتوى العامل

م�سرية طويلة قطعها التعليم يف االإم��ارات العربية املتحدة متكن خاللها من تقيق اإجن��ازات كبرية على 

�سوية  يف  متقدمة  مراكز  تقق  املختلفة  االإم���ارات  يف  اجلامعات  باتت  اإذ  اأجمع  والعامل  العربي  العامل  �سعيد 

التعليم والتقنيات وافتتاح االخت�سا�سات الدقيقة والنادرة، فمن يتابع امل�سرية التي بداأت منذ عام 1962 حيث 

كانت املدار�س االإماراتية حينها ال يتجاوز عددها ع�سرين مدر�سة وال ت�ستقبل اأكرث من اأربعة اآالف طالب وطالبة، 

وكان هناك �سعف يف القوى الب�سرية ويف البنية التحتية واملعدات وخمتلف االإمكانات االأخرى، لكن امل�سرية بداأت 

منذ ذلك الوقت وبداأت تت�ساعد العملية التعليمية التي كانت بدايتها يف “الكتاتيب” باإ�سراف املعلمني القدامى 

الذين كانوا يدر�سون القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف باالإ�سافة اإىل تعلم اخلط العربي والكتابة وبالطبع كانت 

تلك املرحلة تخ�سع الإمكانات املعلم حيث ي�سيف من معارفه ال�سيء الكثري للطالب وهنا بداأ التمايز وظهرت 

احلاجة اإىل قيام عملية تطورية كبرية يف هذا اجلانب.. 



�لعام، وقد متيزت تلك �ملرحلة ببناء �خلطط �مل�شتقبلية �لتي من �شاأنها 

وتطور  �لتكنولوجيا  مع  يتما�شى  مبا  �لطالب  من  عدد  �أكرب  ��شتيعاب 

�لعلوم �ملخت�شة مع �حلفاظ على قيم �ملجتمع وتعزيزها عند �الأجيال 

�لنا�شئة.. وكان على ر�أ�س تلك �خلطط ما عرف بتوطني �لتعليم وهي 

�خلطة �لتي ترمي �إىل رفد �لوظائف �لتعليمية بالكفاء�ت �لوطنية حيث 

من �ملتوقع �أن ت�شل ن�شبة �ملو�طنني �لعاملني ي هذ� �ل�شلك �إىل ت�شعني 

ن�شر  �لقادم، كما مت عملت �حلكومة على �شرورة  �لعام  باملئة بحلول 

�ملد�ر�س يف جميع �لقرى و�ملدن و�لبلد�ت بحيث تكون �لعملية �لتعليمية 

ت�شري بخطى مثابرة ب�شكل مو�ز يف جميع �ملناطق �الإمار�تية.. ما ميكن 

�لعملية  يف  للمر�أة  �لكبرية  �مل�شاركة  هو  �ل�شدد  هذ�  يف  �إليه  �الإ�شارة 

و�لثقايف  �الجتماعي  و�قعها  على  �لعملية  ه��ذه  و�نعكا�س  �لتعليمية 

�لطالبات  تفوق  �إىل  ي�شري  باملتفوقني  �خلا�س  فالدليل  و�الأ���ش��روي، 

ومن نتائج هذه �لعملية �لتعليمية هو و�شول �ملر�أة �إىل خمتلف �ملر�كز 

�أد�ء  من  ومتكنها  �لعايل  �لعلمي  حت�شيلها  نتيجة  �لدولة  يف  �لقيادية 

�لذكي  �لتعلم  �لتعليم يف مرحلة  لقد دخل  عالية..  �ملهمات مب�شوؤولية 

وح�شرت �أجهزة �لكمبيوتر �ملتطورة يف �ل�شفوف �ملختلفة كما متكن 

�ملعلمون من �حل�شول على �أحدث �ملعد�ت و�لرب�مج وقد �شملت هذه 

�لتطور�ت جميع �ملد�ر�س يف �لدلة وكان �لهدف هو خلق �لبيئة �لتعليمية 

�جلديدة و�حلديثة حيث مت �لتعاون بني وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�لهيئة 

�لعامة لتنظيم قطاع �الت�شاالت فخرجت �ملناهج من �الأطر �لتقليدية 

يف  �حلا�شرة  هي  �لتقني  �لعلمي  و�ملحتوى  �الألكرتونية  �ملناهج  وباتت 

و�شائل �لتعليم ما �أتاح للطلبة فر�س �لتعلم �مل�شتمر و�لتعليم �جلماعي 

و�لتو��شل مع �ملعلمني و�لو�شول �إىل �لرب�مج �الإد�رية ومعلومات �لطالب 

�ملتكاملة  �لذكية  �لتطبيقات  وباقة  �حلو�شبة  عامل  خالل  من  وبياناته 

وبالطبع فاإن هذه �خلطط و�لتقنيات ت�شتند �إىل �شبكات تو��شل عالية 

�لعمل  �إجناز  �لعمل بدقة و�شرعة ميكنها  �أد�ء  �مل�شتوى ومرنة ميكنها 

على �أكمل وجه عرب �لتو��شل بني عنا�شر �لعملية �لتعليمية من طالب 

ومعلمني و�إد�ريني و�أولياء �أمور..

على �شعيد �لتعليم �لعايل، �شهد هذ� �لقطاع نقالت نوعية كبرية 

ت�شافرت فيها جهود �لقطاعني �لعام و�خلا�س وقد بد�أت تلك �ملرحلة 

بافتتاح �جلامعة �الأم “جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة” عام 1976 

ثم مت �فتتاح كليات �لتقنية �لعليا وتكللت هذه �لعملية بافتتاح جامعة 

�لتعليم  لياأخذ  ودبي،  ظبي  �أبو  يف  �لكائنني  بفرعيها   1998 عام  ز�يد 

�لن�شيب �الأكرب من �مليز�نية حيث جتاوز �لو�حد و�لع�شرين باملئة منها 

م�شتويات  حت�شني  بر�مج  و�شع  مو�شوع  على  د�ئما  يتم  �لرتكيز  وكان 

�لتعلم و�لتميز ودعم �لتفوق �الأكادميي و�لبحثي يف �جلامعات باالإ�شافة 

�ملختلفة  �لتخ�ش�شات  يف  قياديني  خريجني  تاأهيل  على  �لعمل  �إىل 

بحيث يكونون موؤهلني لتلبية �ل�شو�غر �ملوجود يف �لقطاع �لتعليم ككل.. 

وميكن �أن ن�شري �إىل �أحد ثمار تلك �ملرحلة �لتي تبلورت الحقًا يف �إن�شاء 

وكالة �لف�شاء �الإمار�تية عام 2014 و�الإعد�د الإطالق �أول م�شبار عربي 

و�إ�شالمي �إىل كوكب �ملريخ بقيادة فريق عمل �إمار�تي.. �أما على �شعيد 

�لذكاء �ال�شطناعي فقد قامت �الإمار�ت باإن�شاء جامعة حممد بن ز�يد 

للذكاء �ال�شطناعي كجزء من ��شرت�تيجية �الإمار�ت يف مو�شوع �لذكاء 

2031 وهذه هي �جلامعة  �ال�شطناعي �لتي ر�شمت خططه حتى �شنة 

�الأوىل �ملتخ�ش�شة بالذكاء �ال�شطناعي يف �لعامل..

بلغت �مليز�نية �ملخ�ش�شة للتعليم يف دولة �الإمار�ت �شنة 2018 رقمًا 

عاليًا �إذ خ�ش�س مبلغ يقدر ب�11 مليون درهم لوز�رة �لرتبية و�لتعليم 

و10.4 مليار درهم للتعليم �لعايل عد� عن �مليز�نيات �ملخ�ش�شة لدعم 

عالقة  لها  �لتي  باملجاالت  �ملت�شلة  و�لتطويرية  �الإبد�عية  �لرب�مج 

بالتعليم و�لعملية �لرتبوية ب�شكل عام.. لقد �شهدت �الإمار�ت تطور�ت 

كبرية على �شعيد �لعملية �لتعليمية ومتكنت من مناف�شة �لدول �لعاملية 

�ل�شهرية يف هذه �ملجاالت نتيجة �لرتكيز على �خلرب�ت وتنمية �لقدر�ت 

�لب�شرية وبلورة �لكفاء�ت وهذ� كله يوؤكد تنامي تلك �لعملية �لتطورية 

وو�شولها �إىل مر�تب متقدمة على م�شتوى �لعامل �أجمع.
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عنا�شر تن�شيق ممرات امل�شاة 

باأر�شفة ال�شوارع 

اجلزء الأول

ممرات امل�ساة:

و�ل�شو�رع،  �لطرق  للم�شاة على جانبي  هي م�شار�ت حركة 

وهي حماور هامة ي�شتخدمها �الإن�شان يف حتركه د�خل �ملدينة 

�ملحيطة،  و�ال�شتعماالت  �ل��ط��رق  ب��ني  �الت�����ش��ال  على  وتعمل 

ريا�شة  ومز�ولة  للتنزه  مكان  �مل�شاة،  حركة  وتنظيم  ��شتيعاب 

�لفر�س  بعنا�شر  �ملعنية  �الأج����ز�ء  �أه���م  م��ن  وتعترب  �مل�شي، 

�ملعماري، وتتغري عر�شها طبقًا مل�شتوى �لطريق ودرجته وكذلك 

نوع �الأن�شطة و�ال�شتعماالت، وهي من �لعنا�شر �لهامة ملحدد�ت 

للم�شاة  �لذهنية  �ل�شورة  وتكوين  للمدينة  �لب�شري  �لت�شميم 

�لتي تنطبع يف ذهن �ملتجول د�خل �ملدينة.

عنا�سر تن�سيق ممرات امل�ساة:

وهي �لعنا�شر �لتي تلبي �حتياجات �مل�شاة �ملختلفة وتنق�شم 

�إىل:

�شلبة )Hardscape( وت�شمل: )�الأر�شيات  تن�شيق  عنا�شر   -  1
– �لالفتات  �لنباتات  – �أحو��س  �الإ�شاءة  – وحد�ت 
�الإعالنية و�الإر�شادية و�ملرورية – حمطات �ملو��شالت 

مهمالت  )�شلة  م��ن  �لعامة  �خل��دم��ات  عنا�شر   –
�لتذكارية  �لقطع   – مظالت   – جلو�س  مقاعد   –

– كبائن  –�لعالمات �ملميزة  – �ل�شاعات  و�ملنحوتات 

�لهاتف – �شر�ف �أيل – و�قيات �الأ�شجار(.

)Softscape( وت�شمل: )�الأ�شجار  مرنة  تن�شيق  عنا�شر   -  2
– �ل�شجري�ت – �ملت�شلقات – �مل�شطحات �خل�شر�ء – 

�لزهور – نافورة �ملياه(.

�أهميته  على  للوقوف  عن�شر  لكل  مب�شط  �شرح  و�شيتم 

مل�شار�ت حركة �مل�شاة:

عنا�سر تن�سيق وفر�س ممرات امل�ساة

)Hard-Scape( اأوًل: عنا�شر تن�شيق املوقع

- االأر�سيات )التبليطات(  1
تعترب من موجهات م�شار�ت حركة �مل�شاة باالأر�شفة ويوؤثر 

ت�شميمها على توجيه �مل�شاة، �إيقاع �ل�شري )بطئ �أو مت�شارع(، 

�الأل����و�ن،  ���ش��و�ء  ت�شميمها  عنا�شر  ب��اخ��ت��الف  ذل��ك  وي��ك��ون 

بالطات  من  وت�شميمها  �أ�شكالها  فتختلف  و�مللم�س  �خلامات 

�أو  �شناعي  �أو  �أو حجر طبيعي  تبليطات جر�نيت  �أو  خر�شانية 

�لبالطات �ملع�شقة)�الإنرتلوك( باألو�نه �لزلط وما �شابهها من 

�ملو�د �لطبيعية �أو �ل�شناعية.

د.م. �إيهاب ن�صر �لدين �أحمد

مقدمه: 

اآمنه  للم�ساة  م�سارات  وتقيق  امل�ساة،  احتياجات  بتلبية  يبداأ  التجارية  ال�سوارع  وباالأخ�س  لل�سوارع  املثايل  الت�سميم 

ومريحة ومنا�سبة لكل فئات املجتمع مع عدم اإغفال اللم�سة اجلمالية والتي ت�سيفها عنا�سر تن�سيق ممرات امل�ساة، والتي 

ت�سفي احلياة والبهجة وت�سني ال�سورة الب�سرية ل�سوارع املدن مع ت�سكيل املظهر اجلمايل وطابع املدينة. 
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وتقيق  النمطية  عن  خ��ارج  مبتكر  ب�سكل  االأر�سيات  ت�سميم  تو�سح  �سور 

اإيقاع جديد للم�ساة.

                                                 

ميني: ت�سميم معابر امل�ساه للتقاطعات بطريقة من�سقة ومبتكره.

ي�سار: اأمناط خمتلفة من االأر�سيات تتزين بها املمرات.

- وحدات االإ�ساءة  2
�نتظار  و�أم��اك��ن  �ل��ط��رق  ����ش��اءة  وح���د�ت  �ىل  وتنق�شم 

�ل�شيار�ت ووحد�ت ��شاءه �الأر�شفة وم�شار�ت �مل�شاة.

وت�شتخدم الإنارة هذه �ملمر�ت ليالً مع �إ�شفاء �شكل جمايل 

بارز ملمر�ت �مل�شاة مع كونها بت�شاميم حتمل �إما روح �لع�شر 

على  ي�شفي  خا�س  وط��ر�ز  طبيعة  ذ�ت  ت�شاميم  �أو  و�حلد�ثة 

�حل�شرية  �لبيئة  طبيعة  مع  ي��ت��و�ءم  به  خا�شًا  طابعًا  �ملكان 

�ملحيطة باملكان.

و�الجتاه �لغالب على ت�شميم هذه �لوحد�ت �أن تكون موفرة 

وحتقيق  �لطاقة  توفري  على  تعمل  بتكنولوجيا  م��زودة  للطاقة 

�ال�شتد�مة باملدن .

وحدة ا�ساءة جدارية ُتعلق باملباين ولها 

طابع وطراز

وحدة ا�ساءة تثبت باالأر�سيات املحيطة 

مبمرات امل�ساة و يختلف ت�سميمها 

بح�سب تاريخ البيئة احل�سرية ) حديثة 

وتاريخ ) طابع  – لها 

وحدة اإ�ساءة للطرق ومواقف ال�سيارات 

روعى يف ت�سميمها بالطراز املنا�سب 

للبيئة املحيطة

وحدة اإ�ساءة )Leed( للطرق ويراعي 

ت�سميمها متطلبات اال�ستدامة واالجتاه 

العاملي لتوفري الطاقة

- احوا�س النباتات وال�سجريات  3
تعترب من �لعنا�شر �جلمالية �لتي ت�شفي روح �لبهجة و�لتمتع 

بالطبيعة ملمر�ت �مل�شاة ومنها ما يتم دجمه مع �ملقاعد �لعامة 

و�أحيانًا ت�شتخدم لف�شل حركة �مل�شاة عن حركة �ملركبات

                                                  

مناذج من اأحوا�س النباتات منها ما يتم دجمها مع املقاعد العامة.

                                                  

مناذج من اأحوا�س النباتات منها ما يتم دجمها مع املقاعد العامة ومنها ما 

ي�ستخدم لف�سل حركة ال�سيارات عن حركة امل�ساة .



ثاين ال�شويدي

يف بحر لن يجف

يظن �لعامل �أنه يلب�س �حلذ�ء لكن �حلقيقة 

تقول �إنه يخبئ قدميه خجاًل من �الأر�س

نالحظ يف �لن�س �الأول

) �أظن �لهو�ء يتنّف�س �لدخان (

�شيطرت مفرد�ت �لطبيعة

) �شجرة، �ل�شماء، �الأر�س، �لبحر،�ملطر(

حقبة  يف  ك���ث���ريً�  الح���ظ���ن���اه  م���ا  وه�����ذ� 

�لت�شعينات مع �شعر�ء �لنرث، يقول :

امنحني �سجرة عرجاء

مت�سح الكتابة من قدمي

ليجف ريق البحر«�س11«

تظن �ل�شماء �أن �الأر�س ف�شاوؤها

يظن �الأطفال �أن �لبحر يوجد يف �ملاء

�مل�شدر نف�شه » �س 12«

ما هذه املدينة

يهطل املطر يف ال�سيف لت�سغر ال�سنة

امل�سدر نف�سه » �س 18 «

والأن �لبحر هو �لفكرة �الأ�شا�شية �لتي بنا 

عليها ثاين �ل�شويدي تاأمالته وم�شاعره ها هو 

يقول :

االأوراق املري�سة بالبحر

ماذا لديك

نت�ساءل اأحياناً

ملاذا نوؤجر قلوبنا للغري

امل�سدر نف�سه » �س 22 «

ون��اأت��ي �إىل �ل��ن�����س �الأه����م ) غ��االت��ي��ه ( 

ونالحظ �أن �لعنو�ن يذّكرنا باالأديب �ال�شباين 

لوي�س جوجنور�

باأدب  ي�شمى  ما  �شمن  �ل�شعرية  �أبياته  يف 

�لربوك �ال�شباين ، وهذ� �لن�س �لطويل �لذي 

فيه  تتجّلى  �شفحة  وع�شرين  �شبعٍة  �إىل  ي�شل 

�شاعرية ثاين �ل�شويدي بامتياز ، يقول :

اأيها الذي

ي�سع ال�سم�س

يف حقيبته

يوزع ال�سباح

على الفقراء

يتن�ّسق الهواء

فينتزع وجه القمر

يعترب ديوان ) ليجف ريق البحر ( اأول ديوان نرث ي�سدره اتاد كتاب واأدباء االإمارات عام 1990

ملوؤلفه ال�ساعر والروائي ثاين ال�سويدي ، لي�سنع احلدث و الريادة ، يف هذه املجموعة ال�سعرية التي تتوي 

كتبت ح�سب  واأن جمموعته  البدايات خا�سة  منذ  امل�ستوى  رفيع  قلٍم  اأم��ام  اأننا  ن�سو�س نالحظ  على خم�سة 

املوؤلف عام 1989 وبداأ مبقولة خالدة يقول فيها :
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نا�شر البكر الزعابي

» حني ي�شتيقظ ال�شوء«



امل�سدر نف�سه » �س 26 «

هذه �لرمزية �لفل�شفية تربز قالب ق�شيدة 

كذلك  ون��الح��ظ   ، �جلميل  �إيقاعها  و  �ل��ن��رث 

�لت�شاعد �لعاطفي حني يقول :

اأنا كلما مرت حبيبتي

حاملة

هدير ال�سارع م�ساباً

ب�سربة �سم�س

اأفجر منزيل الكبري

ببالونة اأطفال

امل�سدر نف�سه » �س 28 «

باملعاين  �ملمتلئة  �مل��ت��ل��ّون��ة  �ل�����ش��ور  ه���ذه 

فن  يعرف  حمّنك  �شاعر  عن  تعرّب   ، �جلزلة 

�حلد�ثة ولعبة �لدالالت:

اأوراق

املدينة

ت�سقط من وجهي

لون اأحمر

يخرج من لوحة يقبلني

يف اأعماقي

باب و نافذة

امل�سدر نف�سه » �س 31 «

وتتجّلى �لرمزية باأبهى �شورها حني يقول :

يقولون

اإن الربتقال ملك

اإذا دخل مدينة ف�سد

امل�سدر نف�سه » �س 38 «

فل�شفي  �رت��ب��اط  لها  �لنرث  ق�شيدة  والأن 

لنا  تظهر  �أن  بد  فال  خمتلفة  ع��و�مل  مع  وثيق 

�شور جمالية جديدة كما قال :

كانت مهمتي

اأن اأ�سمح بدخول االرجتافات

اإىل �سدر الربد

امل�سدر نف�سه » �س 43 «

يت�شاعد  وه��و  خمتلفًا  م�شارً�  �تخذ  لقد 

بال�شور  �ملمتلئ  �لطويل  �لن�س  مع  ويتفاعل 

�لتعبريية �لعذبة :

�سقف االأمواج

يهيئني لالأطفال

الذين �سقطوا

يف رعد ال�سوارع

امل�سدر نف�سه » �س 49 «

قفلة  نحو  �شتقود  و�ل�شجن  �لتح�شر  نربة 

مميزة  �إبد�عية 

�لتاأمل  ت�شتحق 

حني قال :

م������������������راآة يف 

وجهي تعك�سني

اأ������س�����ت�����ح�����م 

كي  عينك  مب��اء 

اأجف

امل���������������س�������در 

نف�سه » �س 51 »

�لن�س  يف  و 

�الأخ��������ري �ل����ذي 

ح�����م�����ل ������ش����م 

�مل��ج��م��وع��ة ج��اء 

�ل�شورة  �أجمل  به  و   ، �ل�شابق  كالن�س  طوياًل 

�ل�شاعرية :

حني راأوا

قمي�سي م�سلوباً

غريت تفا�سيل �سدري

رت وح�سّ

اأزراره املوت

» امل�سدر نف�سه » �س 55 

�ل��ت��اأرج��ح ب��ني �ل���ق���ادم �مل��ب��ه��م و�ل��و�ق��ع 

�مل�شحون يعرّب عنه يف نف�س �ل�شفحة قائاًل:

�مل�شباح �لذي تاأخر قلياًل

مّد رجليه للحائط

�لثقيلة  �النتظار  لوعة  عن  ع��رّب  حينما  و 

جاء ب�شورة جزلة معرّبة:

اإىل متى

ع�سية و�سول الليل

اأم�سك م�سيته البطيئة

و�سع ج�سده

يف قدم ال�سلحفاة

تاأخر كثرياً

امل�سدر نف�سه » �س 60 «

من  بالعديد  �ل�����ش��وي��دي  ث��اين  مت��ّي��ز  لقد 

يف  نلحظه  م��ا  وه���ذ�  تقليدية  �ل��غ��ري  �ل�����ش��ور 

مو�شع قادم يقول فيه :

كلهم

تركوا الثلج يف زرقة ال�سماء

ومّزقوا

النار يف حلقي

امل�سدر نف�سه » �س 65 «

والأن���ه م��ن �أو�ئ���ل ك��ّت��اب �حل��د�ث��ة فنلم�س 

�شورً� فريدة :

اأين اأنت

�سنقوا مفتاح بيتك

وعّلقوه

فوق �سدر الغيوم

امل�سدر نف�سه« �س 71 »

وكذلك يف هذا املو�سع :

اأين اأنت

�سباتك االأعرج

ينه�س مك�سوراً

يعّلق غباره يف كتبك

امل�سدر نف�سه » �س 75 «

عن  تعرب  �ملكررة  �مللّحة  �لت�شاوؤالت  ه��ذه 

هذ�  به  ختم  ما  �أجمل  ولعل   ، بالقادم  �شغف 

�لن�س حني قال :

يخلع قلبه

يقّدمه

للنافذة

و اأنت تطعم الفقراء

رائحة ال�سحف

» » امل�سدر نف�سه �س 79 

�أبرز  من  و�حد  �ل�شويدي  ثاين  �أن  �شك  ال 

�شعر�ء جيله و بالتاأكيد �أن له �أ�شياء قادمة يف 

م�شتقبل �حلياة
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 بالتايل  اإن اأعظم موهبة اأو ) الهبة ال�شماوية (للب�شر , تتمثل  يف 

الن�ص   وكما جاء يف    , احلميدة  واالخالق   والعلم  وال�شمات  ال�شفات 

ملكا  طالوت  لكم  بعث  قد  اهلل  اإن  نبيهم  لهم  وقال   ( العظيم  القراآين 

�شعة  يوؤت  ومل  منه  بامللك  اأحق  ونحن   علينا  امللك  له  يكون  اأّنى  قالوا 

واجل�شم  العلم  ب�شطة يف  وزاده  عليكم  ا�شطفاه  اهلل  ان  قال   املال  من 

اأن  البقرة.الغرو   )247( عليم  وا�شع  واهلل  ي�شاء  من  ملكه  يوؤتي  واهلل 

اأكرث   وخ�شال  بتبعات   , تقرتن  حميدة   �شفات   ) واحلكمة   , املحبة   (

عمقا وكما  جاء يف  بع�ص التفا�شري حول  تلكما الكلمات )احلكمة هي 

ع�شارة التجارب احلياتية واإفراز للحوادث والنوازل واإلهام بعد تفكري 

يف  نظر  واحلكمة  را�شخة.  قناعة  نتيجة  هي  لالأمور.واحلكمة  وتدبر 

املاآل وا�شتخال�ص للعاقبة بعد ا�شت�شراف للم�شتقبل ومعرفة للمق�شد.( 

ت�شتمر  اأن  ميكن  وال  احلياة,  اأ�شا�ص  هو  )احلب  هكذا  تاأتي  املحبة  اأما 

اإىل  املجتمعات الب�شرية دون هذا املحرك, الأنها بب�شاطٍة �شوف تتحول 

واملنطق  الطبيعة,  يناق�ص  ما  وهذا  والفائدة,  امل�شلحة,  حتكمها  غابٍة 

الرباين(

 اإذن تقرتن احلكمة باملحبة اقرتان العا�شق باملحبوبة, وكما نهرين 

واكت�شاب  وم�شاره  ولكل منهما دروبه  ببع�ص,  بع�شهم  عذبني ميتزجان 

تلك ال�شفات واملحافظة عليهما ال تاأتي بني ليلة و�شحاها, اإال اأنها عملية 

وعدم  واملنطق  واالتزان  العقل  على  دائمًا  تعتمد   ).../ )�شيكولوجية 

املجتمع  طرفه  والتي  املعقدة  امل�شريية  القرارات  اتخاذ  يف  االإ�شراع 

اإىل خيط  ببع�ص حتتاج  بع�شها  وربطها  االأفكار  تلك  وبلورة  وال�شعوب, 

والعمل  باالإخال�ص  اأي�شًا  مقرونة  جمازا  اخليوط  وهذه  وقوي,  رفيع 

الدوؤوب و�شعة ال�شدر والعفو واملقدرة.

 بالتايل نحن اأمام بحر اأو حميط يفي�ص من احلكمة واملحبة, وحني 

ن�شرب اأغوار هذا الكتاب )ق�شتي( والذي اأهداين واأحتفني به ال�شديق 

واأحتفني  م�شكورًا,  الكتبي.  بلي�شة  بن  علي  حممد   / الدكتور  العزيز 

اقراأ حممد بن را�شد ...... لتعرب ال�شفة االأخرى من العامل !!

�شمو الفعل, املحبة واحلكمة

))�شيقولون بعد زمن طويل, هنا كانوا, هنا عملوا, هنا اأجنزوا. هنا ولدوا, وهنا تربوا, هنا اأحبوا, 

واأحبهم النا�ص. هنا اأطلقوا ذلك امل�شروع, وهنا احتفلوا باإمتامه, من هنا بداأوا, وهناك و�شلوا يف �شنوات 

معدودات(( 

املتاأمل يف خطوات التي ير�شمها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم ’ نائب رئي�ص الدولة, 

رئي�ص جمل�ص الوزراء, حاكم دبي, رعاه اهلل. يف كتاب )ق�شتي( 50 ق�شة يف خم�شني عامًا, هذه اخلطوات 

كفيلة ان تذهب نحو خطي )بناة العامل( على غرار ما قام به العلماء والفال�شفة والقادة العظماء.
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ق�صتي . . . 50  

ها�شم املعلم  ق�صة فـي خم�صني عامًا 



بكلمات رائعة حيث يقول )اقراأ. حممد 

من  االأخرى  ال�شفة  لتعرب  را�شد.  بن 

العامل(.

نحو  مو�شوعنا  جوهر  اإىل  عودة   

واالدبي  والثقايف  االن�شاين  االحتفاء 

منذ  )ق�شتي(  كتاب  به  حظي  الذي 

وو�شوله  ر�شميا  وتد�شينه  انطالقه 

وع�شاق  الكلمة  ع�شاق  اأيدى  اإىل 

العظماء,  وع�شاق  واحلكمة,  املحبة 

تلك  اإىل  االإ�شارة  من  بد  وال  اأعتقد 

هذا  القت  التي  الكبرية  االحتفائية 

قبل  من  الرائعة  والردود  الكتاب 

واملثقفني,  االأدباء  من  كبرية  �شريحة 

مدى  على  يعك�ص  ما  االأعمال  ورجال 

والفوائد  تاأثريه  ومدى  الكتاب  جناح 

والكنوز املدفونة بني دفتيه. هنا البد 

, االإ�شارة  اإىل االأديب القرن ) ت�شالز 

ن�شرتجع  او   نتكلم  ونحن    ) ديكنز 

هو   كما  ديكنز   , حتديدا   19 القرن  

معروف عنه عرب التاريخ وعرب �شرية 

حياته  يعترب واحدًا من االأدباء العظماء 

الذين مروا  على  هذا  العامل وتركوا  لنا  

اإرثًا  خالدًا ال ين�شب , ويعترب اأي�شًا من ) بناة العامل ( مع ثلة من كبار 

اأدباء العامل منهم ) تول�شتوي , و�شتندال ,وكالي�شت ( اإال اأنني م�شطرا 

به  االحتفاء   وطريقة    ) ديكنز   ( اإىل   اأخرى  مرة   اأعود   اأن  اأي�شًا  

من  قبل ) الديكنزيون القدامى ( يقول الكاتب �شتيفان تفايج ) كال, 

كان معا�شرو  ما  , عن مقدار   وال�شري  الكتب  ي�شائل  اأن  للمرء  كان  ما 

�شارلز ديكنز يكنون له من احلب , فاحلب ال يعي�ص ويتنف�ص اإال يف الكلمة 

ما  واأح�شن    , ذلك  له   يروي  اأن   و  يلتم�ص  اأن  للمرء  والبد   , املنطوقة 

يكون من  لدن اإنكليزي يبلغ بذكريات �شباه اإىل  ذلك الزمان  احلافل 

ب�شروب  النجاح االأوىل , من  لدن  واحد من اأولئك الذين مل ي�شتطيعوا, 

حتى بعد ما انق�شى االأن خم�شون عامًا , اأن يعقدوا العزم على اأن ي�شمو 

�شارلز ديكنز , ب�شاعر بكويك , با�شمه , بل مافئتوا يطلقون عليه لقبه 

القائم  احلزين  تاأثرهم  فمن   boz البوظ   , به  ول�شوقا  األفة  االأكرث 

على ا�شتعادة الذكريات ي�شتطيع املرء ان ي�شرب حما�شة االآالف  الذين 

الروائية  الكراري�ص  تلك  عارم  بافتنان  ي�شتقبلون  االأيام  تلك  كانوا يف  

ال�شهرية الزرق , التي  يعرتيها اال�شفرار اليوم , طرفة  نادرة عند  هواة 

الكتب  يف ال�شناديق واخلزائن , ففي  تلك االأيام مل  يكن ) الديكنزيون 

انتظار  اأن  يتحملوا  ي�شتطيعون قط   , اأحدهم  القدامى ( كما  حدثني 

�شاعي  الربيد يف البيت , ذلك  �شاعي الذي  كان  يحمل اأخريًا , وبعد 

فقد    , حزمتها  يف   boz البوظ  من  اجلديدة  الزرقاء  الكرا�شة   , الأي 

كانوا يعانون �شهرا بطوله من اجلوع اإليها , ويتذرعون بال�شرب واالأمل 

, ويتنازعون , وكان  عليهم اأن  ينتظروا بعد ,  وينتظروا , اإىل اأن يقبل 

�شاعي  الربيد , يف  العربة الناع�شة ,  

ويحل لهم  كل  هذه االأحاجي  املرحة , 

اأما هذا فما  كانوا  ليقدروا عليه , اإذ 

مل يكن ممكنا , بب�شاطة, وكانوا جميعا 

بعد   , يرحتلون عاما  و�شبابا  �شيوخا   ,

م�شتبقني    , املوعود  اليوم   يف   عام  

�شاعي  الربيد  , على  بعد ميلني  ملجرد 

احل�شول على  كتابهم يف  وقت  اأكرب 

االإياب  طريق  يف  بعد  وهم  وي�شرعون 

ينظر  واحدهم  وكان  القراءة  يف   ,

 , االآخر  من  وراء  كتفه  يف  �شحيفة 

وكان اخرون يتلون ب�شوت  عال , على 

قلبا  اأطيبهم   كانوا   الذين  اأولئك  اإن 

ي�شعون   الذين   وحدهم  هم   كانوا     ,

اأزواجهم  اإىل   بالغنيمة  لياأتوا  حثيثا  

وكذلك    , اأ�شرع  نحو  على   واأوالدهم 

كانت  كل  قرية , وكل مدينة ,  والبالد 

باأ�شرها ,  وفوق ذلك  العامل  االإنكليزي  

يحبون    , كلها  القارات  امل�شتوطن  يف  

البلدة  هذه   اأحبته  مثلما   ديكنز 

�شاعة  منذ   اأحبوه  لقد   , ال�شغرية 

اللقاء االأوىل اإىل ال�شاعة االأخرية  من  حياته ,ومل  توجد قط يف 

القرن التا�شع ع�شر عالقة حميمة ال تتبدل , على هذا  النحو بني  اأديب 

وامته , لقد انطلق هذا  املجد انطالق �شاروخ , غري اأنه مل يخمد اأبدا , 

بل ظل , ك�شم�ص , ال يتبدل , م�شرقا على العامل . ((

 ) ق�شتي   ( اجلديد  االإ�شدار  عن  نتكلم  �شوف  النحو  هذا  على    

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم , املعادلة  تغريت لدينا 

هنا يف  دولة االمارات العربية املتحدة , حيث  قمت �شخ�شيا  يف البحث 

عن الكتاب  عرب املكتبات التقليدية , وتوا�شلت مع العديد من االأ�شدقاء 

اأن  اإال  الكتاب  هذا   من  بن�شخة  اأحظى  اأمالأن  على  وال�شعراء  واالأدباء 

حماوالتي كلها بالجدوى ,طبعا االإخوة الكتاب  ال يريدون اأن  يفرطوا 

بالن�شخة التي  بحوزتهم واالجمل من  ذلك ان  تلك  الن�شخ كلها  حتظى 

ال�شيخ  ال�شمو  اإهداء  من  قبل �شاحب  توقيع وكلمات  بت�شريف ويحمل 

 , اآل مكتوم ,كلمات ب�شيطة وعميقة حتمل روح نبيلة  حممد بن  را�شد 

ونبل واأخالق الفر�شان حيث  كتب  �شموه يف االإهداء اإىل  اأخي  ال�شاعر 

,,, من اأخوكم حممد بن  را�شد اآل مكتوم .

اإليك  ويهدي  واالإن�شانية  ال�شاعرية  اللغة  هذه  القائد  يكتب  حني   

كتابًا يحمل بني طياته كنوزًا من الق�ش�ص والعرب, وكنوزًا من الذكريات 

و�شورا من املا�شي التليد, وحلظات حميمة �شادقة جمعت بني من فارق 

احلياة وهو يف ذمة اهلل, ومن بقي منهم بحفظ الرحمن ورعايته, اأقول 

ونحو  الوطن,  نحو  الكربى  االأ�شئلة  ويطوي  الكثري  يختزل  الكتاب  ان 

االن�شان االأول, كيف عا�ص ! .

وكيف تنقل وكيف ترجم طموحاته واآماله ! .
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بل كيف تغلب على االآالم, ثم كيف واجه ق�شوة احلياة و�شمد اأمام 

ال�شعوبات من الفقر ومن االأمرا�ص.

كيف �شنع جمده بيده !!!

كيف تعلم دربة االإن�شات, وكيف تعلم اأبجدية احلكمة وفن املنطق 

والكالم.

اجليل  لهذا  بالن�شبة  الفعل,  �شمو  هو  مكتوم,  اآل  را�شد  بن   حممد 

ال�شاب الطموح, قبل اأن يقرتن ا�شمه ب�شيء اآخر.

را�شد,  بن  حممد  يحل  )اأينما  �شموه  عن  يومًا  اأحدهم  قال  رمبا 

كتب  من  اأي�شًا  هناك  االإيجابية(  والروح  واالبت�شامة  ال�شعادة  وتعم  اإال 

وتفتح  الربيع  معه  حل  احلبيب,  حل  )اأينما  املنوال  هذا  على  ق�شائد 

االأزهار(.

 �شموه ميتلك )كاريزما( القائد وال�شاعر والفار�ص, واأنا �شخ�شيًا 

العامل  الفنانني, يف  بها حناجر  التي �شدحت  كنت معجبا يف ق�شائده 

العربي من املحيط اإىل اخلليج , تلك الكلمات الرقيقة والتي تخرتق كل 

احلواجز وت�شل اإىل القلب مبا�شرة, وتفعل بنا ما تفعل. يقول �شموه يف 

هذه الق�شيدة العذبة )واأنت الذي بالهوى روحي تعذبها(

يا طول �صربي من الهجران يا خّلي

والّروح مّني ومن همٍّ يكابدها

انت الهوى. وكّل الكّل بالكّلي

وانت الذي بالهوى روحي تعّذبها

ياخّل غريك على الّدنيا اأنا من يل؟

يا كيف دامي ت�صّديني متاعبها

م�صمون حّبك على اخلفرات متعّلي

يا من وحو�ش اخلال تاخذ مقاودها

ارحم �صويب براه ال�ّصوق معتّلي

وجروح راعي الهوى اأعيت طبايبها

دعواي دعواك دعوَى مالها حّلي

ىل طلبة لو بعد مّره تنّفذها

لو ب�ش �صوفك بع�ش الّيام يح�صل يل

بيزول هّم على نف�ش يراودها

كّن ابعيانك �صهام املوت ين�صّلي

وخيول جي�صك تهّددين ركايبها

اإن كان يا زين هذا احلال را�ٍش يل

حذراك الّيام ما ت�صفو م�صاربها

اخلّد نوره بداجي الّليل م�صعّلي

ي�صني على دار باعد به قرايبها

العني عني ا�صقٍر لل�صيد متخّلي

رت يف َمْدمات �صايدها وانا الذي �صِ

ال واخ�صاراه ح�صايْف ما م�صى غّلي

واتعبت القدام ع الفا�صي عمايدها(. 

اأن  منذ  حقيقة  يدي,  بني  الذي  الكتاب  هذا  عوامل  اإىل  ورجوعا 

اأفرغ نف�شي وحوا�شي واأمار�ص  اأن اأحدد يومًا  ا�شتلمت ن�شختي, البد يل 

تختلف  الطقو�ص كما هو معروف  اأثناء قراءتي وهذه  املف�شلة  طقو�شي 

بني �شخ�ص واآخر, والتباين يظهر جليًا من حيث اختيار املكان املنا�شب 

االأذهان,  يف  تدور  كثرية  اأ�شئلة  نهارًا,  اأم  لياًل  الوقت,  اختيار  وكذلك 

هل املقهى اأجمل االأماكن اأم املكتبة واال�شتمتاع باملو�شيقا الكال�شيكية, 

اأم اأ�شطحاب الكتب اإىل ال�شرير واختيار االأخري من هزيع الليل, حيث 

تخرج الكائنات اخلرافية وحتتفل.

 �شخ�شيًا بداأت بقراءة �شفحات من هذا الكتاب )بعد �شقوط قر�ص 

ال�شفحات  اأقلَُّب  واأخذت  ال�شاحل,  على  بعيدة  زاوية  اخرتت  ال�شم�ص( 

عرب  جتذبني  وجاذبية  غرائبية  قوة  هناك  اأن  لو  وكما  عالية  بن�شوة 

عوامل  اإىل  اأخرى  مرة  واعود  ال�شطور  تلك  بني  اقفز  اجدين  ال�شطور, 

املخيال, خرجت �شخ�شيات و�شخو�ص من بطن الكتاب وانبثقت امامي 

�شا�شة عمالقة لتعرب اأمامي على �شكل قوافل ت�شري بخطى ثابتة م�شحوبة 

باأهازيج البدو, وترتفع يامال واأهازيج البحارة ال�شمر.

مقتطفات من )ق�شتي( 50 عاما... .

 ما اأق�شى الب�شر، وما اأجمل ال�شحراء”.

يتجلى  عميقة  كبرية   اإن�شانية  ومعاين   روافد  على  الكتاب  يحتوي 

بالتجارب  احلبلي  املفردات  تلك  تت�شعب  ال�شاعري  الفل�شفي  باملعنى 

واملحاكاة عرب احلياة  والعي�ص اليومي ,حيث  م�شري  االإن�شان  مرتهنا 

 , والعذال  الناأي عن  احل�شاد   اأو     , الب�شر  الف�شلى بني   بني احلياة  

اأن  تربية  الروح و�شفائها وامتالك  تلك  النظرة  البعيدة التكمن  اإال 

) احلياة  ان  الذهن  العالقة يف   القدمية  ومن  احلكم   , بالعزلة  �شوى 

مدر�شة ( فعال احلياة  مدر�شة  كبرية ونحن  تالميذ , هناك  من ينجح 

فيها  ويتعلي املجد ومن يظل  حبي�ص القيعان  وتلك  الدروب بحاجة اإىل 

ال�شرب والتاأين و�شعة ال�شدر,عدم الركون اإىل االتكالية واالأنانية ,حني  

نتحدث  عن  العزلة  البد  االإ�شارة  اإىل  تلك  االأرواح  الكبرية ,  حني 

اإ�شارات ) �شيكولوجية(  اأن  حوا�شنا تر�شل وتبعث  تعتزل , معني ذلك 

تخربنا اأنها بحاجة اإىل  رحلة عرب �شرايني العامل ,  وبالتايل حني ن�شافر 

اأو  نتوارى  عن  االأنظار  فاإننا نلبي تلك  النداءات اخلفية , ال�شاحرة , 

املنبثقة من  جرح �شريان ننزفه , كي نطبب ذواتنا ودواخلنا , كما  الن�شور  

نعتلي القمم ال�شاهقة البعيدة عن اأنظار ومرامي  الب�شر وهذه العبارات 

تتمثل يف  مقولة �شموه حني اختار الطبيعة رغم  ق�شوتها )بالتايل  البد 

اإبراهيم الكوين ,  يف  تامالته حول   من االإ�شارة  اإىل الكاتب الكبري , 

ي�شاهيه  ورونق ال  وما يختزل من  جمال   ) الطبيعة  وق�شوة  ال�شحراء 

وال   ال�شحراوية  احلياة  وكتب عن  هذه  �شطر  ما   اأروع  اآخر,ومن  �شئ 

اأدل على ذلك  �شوى  �شغفي وحبي لقراءة كل  مايكتب  عن  ال�شحراء 

والطبيعة ,بكائناته وخرافاته ,مرورا بتلك  النباتات واحلياة  الفطرية 

, وبتلك احليوانات التي  ت�شارع  من  اأجل  البقاء , لذا تت�شارع وترية 

احلياة باإيقاع اليعرفها اإال من  خا�ص رمال الب�شر ) بنعال من  الريح ( 

وهكذا نغرتف من هذا  الكتاب جملة مقت�شبة , حتتوي معاين �شاعرية 

وجتربة اإن�شان !!

) 1  (

“قبل الثامنة, علمني والدي كيف اأعي�ص يف ال�شحراء, مع هوامها 

العدد: 512 - 01/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

32

نوافذ

m u n r a k a e



ودوابها؛ مع ذئابها وغزالنها؛ مع بردها وحرها وتقلباتها. بعد الثامنة, 

وما  الب�شر,  اأق�شى  ما  الب�شر.  مع  املدينة  اأعي�ص يف  كيف  والدي  علمني 

اأجمل ال�شحراء”.

) 2  (

ح�شنًا �شاأقول  مرة  اأخرى باأنني اأي�شًا اأحببت  تلك اجلملة )تعلمت 

 , وداعًا   ( العظيمة  الرواية  اإىل  الذاكرة   بي   و�شتعود   ) خيلي  من 

ياغول�شاري( للكاتب جنكيز اإيتمانوف 1966م( يف  هذه  الرواية �شوف  

ينت�شلنا اإيتمانوف على  ظهر غول�شاري ويطوف  بنا  نحو ال�شهوب ومرابع 

الرعدية  والعوا�شف  االأمطار  والورود ,حيث  ,  حيث  احلقول  الطفولة 

, وكذلك ليال ال�شتاء  الباردة وكيف  يغطي الثلج واجهة احلياة , لكن 

هنا يف هذه الق�شة التي  اأراد  �شموه  اأن  يبعثها  يف  نف�ص  القارئ ويف  

نف�ص  االإن�شان  الطموح  اأن  اليرتهن اإىل  الك�شل اأو  الرتاجع والتخاذل 

, عليك  اأن  تقاتل ب�شرف من  اأجل الهدف ال�شامي , الهدف  املن�شود , 

الت�شت�شلم من اأول عرثة , اإذا �شقطت انه�ص انف�ص  عنك  غبار الياأ�ص 

عميقًا  نف�شًا   خذ    , اأنت  كنت  قناعًا  التلب�ص  اأحدًا  التقلد   اأنت,  كن   ,

وتوكل  على القدير , ال تراهن على  ن�شف انت�شار , ارمي �شهمك بثقة 

دواخلنا  يف   مدفونة   رغبات   هناك   , يومًا  رده  واليعيقك  واطمئنان 

ويف  اأعماقنا ال�شحقية  كيف  ننت�شلها , ثم  كيف نوظفها  ب�شكل  رائع 

مل�شة   , مل�شة  , هي   برمتها  الب�شرية  تخدم   بل  املجتمع  تخدم  واإيجابي 

االإن�شان ال�شاعر مبقدوره اأن  يوقظ هذا  ال�شبات ,  ويعدو به يف  م�شمار 

وقلوبهم  كاجلبال  م�شرعة  �شدورهم   دومًا  الكبار  هم  ,وهكذا  االأيام 

اإن�شان   نظرة   وهذه    , للع�شاق  و�شكن  بيوت 

وتربطه   , اخليل  واإيقاع  لغة  يجيد   متمر�ص 

األيف كما يف  عالقة �شداقة حميمة مع كائن 

للب�شرية  اأول �شديق  امليثلوجيا )احل�شان هو 

والهيبة  اأن احل�شان ميتاز باجلمال  ( الغرو 

والقوة , ويو�شينا الر�شول الكرمي  �شلى  اهلل  

عليه  و�شلم )علموا اأوالدكم ال�شباحة والرماية 

نلقي نظرة حميمة و�شديقة   ) وركوب اخليل 

عقب  فرت  اخليل  اأن  جند  امليثولوجيا  على 

انهيار �شد ماأرب, وهذا االقرتان يثري  ده�شتي 

القبائل   اأن   حيث   من  التمعن  اإىل  ويدعو 

امليالد  قبل    750 يف  ت�شتت  اأي�شًا   العربية 

تقريبًا ,واأثناء  هذا احلدث فرت  اخليول اإىل  

اأن االأ�شطورة  اإال   , العربية وتوح�شت  الرباري 

اجلاهلية ترفد اأن خم�شة من  اأعراب خرجوا 

اإىل  بالد  جند وهم ) جذران , و�شوية ,و�شباح, 

�شاهدوا  ذلك  واأثناء   ) و�شراك   , العجوز 

خم�شة  من  جياد اخليل وكرائمها , فاحتاروا 

من   بالقرب  لها  كمنوا  لذا  �شيدها  بطريقة  

مورد املاء وبطريقة  بدائية قطعوا من االألواح 

�شاعات  اإال  وماهي  الفخاخ  ون�شبوا  اخل�شبية 

يف   اخليول   و�شقطت  احليلة   جنحت  حتى 

هذا   يف   يطرح  الذي   ال�شوؤال  لكن   , الكمني 

املو�شع هو  كيفية تروي�ص واال�شتئنا�ص , لذا تو�شلوا اإىل  حيلة ذكية , 

جتويع اخليول وتركها فرتة  من الزمن , لكن  يف  غ�شون  ذلك اأخذوا 

يرتددون عليها ويقرتبون منها , ثم  اإن  احليوان بطبيعته الفطرية يتاآلف 

مع  الب�شر ويرتو�ص , لكن االإ�شكالية اأن  تلك املخلوقات اجلميلة متتلك 

عزة وكربياء اليفهمها اإال فار�ص متمر�ص , اإنها  حتزن كما الب�شرتع�شق 

والتوود  مبالطفتها  الفار�ص   يتعمد  لذا  التنك�شر,  لكنها   وتبكي  وتتاأمل 

اإليها وقد ذكرها الر�شول �شلى  اهلل  عليه و�شلم –بقوله - ) اخليل معلق 

بنوا�شيها اخلري اإىل  يوم القيامة ( لذا جتد اأن  اخليل تع�شق �شاحبه 

وترمتي يف اأح�شانه وت�شهل كما لو اأنها تغني له ,ومتيز �شوته بني  �شجة 

الب�شر و لديها القدرة على  فهم وترجمة اإال�شارات , اخليل ت�شرح وتتاأمل 

بعينني دافئتني باحلنان, كلما اقرتبت منها تظل خمل�شة  و وفية , تذود 

عنك اأمام االأعداء, التربح والتهزم اإذا  ما�شقط الفار�ص .

اخليل لها من ال�شفات احلميدة , النبل والوفاء واجلمال ,الفار�ص 

ومن  خالل ذكائه وفطنته ومعاي�شته واقرتابه يفهم �شجون و�شطحات 

واآهات اخليل .

عندما حتب �شيئا 

النهاية,  فيه حتى  وا�شل  �شيئا  اأنه عندما حتب  )تعلمت من خيلي 

تريد  كنت  اإذا  اإال  بع�شك,  تعطه  ال  كلك,  اعطه  اإجنازًا  تريد  عندما 

ن�شف اإجناز, او ن�شف انت�شار!(
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بقلم �ملهند�س: منهل حممد �أبوفا�شة

ب���ن���اًء ع��ل��ى امل�����ادة 125 م���ن ال��ق��ان��ون امل����دين االإم����ارات����ي ال��ت��ي 

ت��ن�����ص ع��ل��ى »ال��ع��ق��د ه���و ارت���ب���اط االإي����ج����اب ال�������ش���ادر م���ن اأح���د 

املعقود  يف  اأث��ره  يثبت  وج��ه  على  وتوافقهما  االآخ��ر  بقبول  املتعاقدين 

 ع��ل��ي��ه وي���رتت���ب ع��ل��ي��ه ال���ت���زام ك���ل م��ن��ه��م��ا مب���ا وج���ب ع��ل��ي��ه ل��الآخ��ر.

ويجوز اأن تتطابق اأكرث من اإرادتني على اأحداث االأثر القانوين.

 وبناًء على املواد ذات ال�شلة بعقد املقاولة وخا�شة املادة )872( 

التي تن�ص على » املقاولة عقد يتعهد اأحد طرفيه مبقن�شاه باأن ي�شنع 

�شيئًا اأو يوؤدي عماًل لقاء بدل يتعهد به الطرف االآخر.« 

اأي اأن القانون ي�شرتط االإيجاب اأي تقدمي العر�ص من الطرف االأول 

اأحكام  اإلزام الطرف مبا عليه من  الثاين والعقد  والقبول من الطرف 

ح�شب ن�ص املادة 151 من القانون املدين »من با�شر عقدًا من العقود 

بنف�شه فهو امللزم دون غريه مبا يرتتب عليه من اأحكام.«

ي�شتبعد  ال��ذي  غ��ريه«  دون   « تعبري  الن�ص  ه��ذا  عليه يف  نعول  وم��ا 

رقم  امل��ادة  من  الثالث.يفهم  الطرف  معنى  لتف�شري  اآخرين  اأ�شخا�شًا 

الطرف  جتاه  طرف  لكل  املتبادلة  االلتزامات  اأن  الذكر  ال�شابقة   125
املتبادل  واالع��رتاف  االتفاق  بعد  العقد  اأث��ر  حتديد  عن  ناجتة  االآخ��ر 

دون  وذلك   , االأول  الطرف  لعر�ص  الثاين  الطرف  قبول  نتيجة  بينهما 

اأثره  واإن كان  العقد  ين�شاأ بني طريف  العقد  اأن  ثالث حيث  ذكر لطرف 

ميكن اأن ين�شرف اإىل الطرف الثالث املغاير لهما. 

تن�ص  التي  املدين  القانون  141 من  رقم  املادة  اإىل  اال�شارة  جتدر 

على ,

اإال باتفاق الطرفني على العنا�صر االأ�صا�صية  1 - ال ينعقد العقد 
ل��الل��ت��زام وع��ل��ى ب��اق��ي ال�����ص��روط امل�����ص��روع��ة االأخ����رى ال��ت��ي يعتربها 

الطرفان اأ�صا�صية.

العنا�صر االأ�صا�صية لاللتزام وعلى  على  الطرفان  اتفق  واإذا   -  2
اأ�صا�صية  الطرفان  يعتربها  التي  االأخ��رى  امل�صروعة  ال�صروط  باقي 

واحتفظا مب�صائل تف�صيلية يتفقان عليها فيما بعد ومل ي�صرتطا اأن 

العقد ال ينعقد عند عدم االتفاق على هذه امل�صائل فيعترب العقد قد 

فاإن  عليها  االتفاق  يتم  التي مل  امل�صائل  على  خ��الف  ق��ام  واإذا  انعقد 

القا�صي يحكم فيها طبقا لطبيعة املعاملة والأحكام القانون.

والتي تنفي اعتبار العقد منعقدًا اإال باتفاق الطرفني على العنا�شر 

االأ�شا�شية لاللتزام .....

وفقًا للمادة 129 من القانون املدين , فاإن 

االأركان الالزمة النعقاد العقد هي :

اأ - اأن يتم ترا�صي طريف العقد على العنا�صر االأ�صا�صية.

للتعيني  قاباًل  اأو  ومعيناً  ممكناً  �صيئاً  العقد  حمل  يكون  اأن  ب- 

وجائزاً التعامل فيه.

�لطرف �لثالث يف عقود �لإن�شاء�ت

بداية يجب تعريف طريف اأو اأطراف العقد قبل تعريف الطرف الثالث املغاير لهما اأو لهم 

املدنية  املعامالت  االأ�صلية كما وردت يف قانون  امل��واد  اإىل ذكر ن�صو�ش  املو�صوع  �صوف نتطرق يف عر�ش هذا 

لدولة االإمارات العربية املتحدة ال�صادر بالقانون االحتادي رقم )5( ل�صنة 1985م واملعدل بالقانون االحتادي ل�صنة 

ا�صتخدام تعبري » القانون املدين« لالخت�صار  , وبع�ش من مواد  قانون املعامالت التجارية رقم 18  1987م وميكن 
لعام1993م وغريها من القوانني ذات ال�صلة وذلك مع �صرح بع�ش االأمثلة لتقريب املفهوم.
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ج- اأن يكون لاللتزامات النا�صئة عن العقد �صبب م�صروع.

التزامًا فيما يتعلق  اأو االتفاق ال مينح حقًا وال يحّمل  اأن العقد  اأي 

باأي �شخ�ص لي�ص طرفًا يف العقد ) طرفًا ثالثًا( وفقًا للقراءة املتوافقة 

مع مبداأ اخل�شو�شية.

من املهم لفهم موقع الطرف الثالث من العقد فهم مبداأ خ�شو�شية 

“ اأن  ين�ص على  الذي  العام  القانون  الذي هو مبداأ من مبادئ  العقد 

العقد ال ميكن اأن مينح حقوقًا اأو يفر�ص التزامات على اأي �شخ�ص لي�ص 

تكون  اأن  يجب  ح�شريًا  العقود  اأطراف  اأن  مفرت�شًا  طرفًا يف العقد”. 

قادرة على رفع دعوى الإنفاذ حقوقها اأو املطالبة بالتعوي�شات على هذا 

النحو) االأطراف فقط( .اأي املبداأ الذي ال ميكن مبقت�شاه اإال الأطراف 

العقد اكت�شاب احلقوق وحتمل االلتزامات مبقت�شى العقد.وهذا املبداأ ال 

يجيز الأي طرف ثالث اكت�شاب احلقوق اأو حتمل االلتزامات.

من اجلدير بالذكراأن مبداأ خ�شو�شية العقد قد تعر�ص النتقادات 

كثرية يف اململكة املتحدة و�شدر قانون العقود )حقوق االأطراف الثالثة( 

لعام 1999 )ج 31( هو قانون �شادر عن برملان اململكة املتحدة اأدى اإىل 

اإ�شالح كبري ملبداأ ااخل�شو�شية.

تعود  التي  العقود  �شروط  بتنفيذ  الثالثة  لالأطراف  القانون  ي�شمح 

كما  باإنفاذها.  العقد  لها  ي�شمح  التي  اأو   , ما  بطريقة  عليها  بالنفع 

مينحهم الو�شول اإىل جمموعة من االإ�شالحات اإذا مت انتهاك ال�شروط.

 يحد القانون اأي�شًا من طرق تغيري العقد دون اإذن من طرف ثالث 

)الواعد  له  واملتعهد  للمتعهد  احلماية  يوفر   , نف�شه  الوقت  يف  معني. 

واملوعود( يف احلاالت التي يكون فيها نزاع مع الطرف الثالث , وي�شمح 

لالأطراف يف العقد با�شتبعاد احلماية املن�شو�ص عليها يف القانون على 

وجه التحديد اإذا كانوا يريدون احلد من م�شاركة اأطراف ثالثة.

توجد ا�شتثناءات ملبداأ خ�شو�شية املتعاقدين حيث اأن العقد ملزم 

لعاقديه يجوز اأن يعطي حقوقًا لطرف ثالث ولكنه ال ي�شكل التزامًا عليه. 

بح�شب ما ورد يف املادة رقم 252 التي تن�ص على » ال يرتب العقد �صيئاً 

يف ذمة الغري و لكن يجوز اأن يك�صبه حقاً« وال نريد اخلو�ص يف هذا الأن 

ما يعنينا هو القانون املطبق يف االإمارات وما يتعلق بالطرف الثالث من 

حقوق والتزامات .

اإىل  من�شوبة  كونها  ثالث«  »ط��رف  لتعبري  متعددة  تعاريف  توجد 

طرفني اآخرين وبح�شب موقعها يف اجلملة ومكانها يف ال�شياق ومن ذلك 

تختلف باأ�شكال متعددة اإىل تعاريف عامة, مالية, قانونية, تاأمينية, جهة 

اأو الغريب عن الطرفني, وكثريًا ما ي�شتخدم  خارجية, مبعنى االأجنبي 

اأميل اإىل ا�شتخدام  اأنني  تعبري »الغري« للداللة على الطرف الثالث مع 
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كلمة االأخر و االآخرين اأو عدا االأطراف الأن كلمة »غري« نكرة ال تّعرف. 

اأ�شخا�ص قد  اأو جمموعة  باأنه �شخ�ص  يهمنا  الذي  التعريف  اأن  اإال 

يكون م�شاركًا ب�شكل غري مبا�شر ولكنه لي�ص طرفًا رئي�شيًا يف ترتيب اأو 

عقد اأو �شفقة اأو دعوى اأو معاملة وتكون م�شاركته اإما عن طريق م�شلحة 

له يف اأمر ما اأو تاأدية عمل مبوجبه.اأي ميكن اأن يكون للعقد اأثر فيه مع 

اأنه غري طرف رئي�شي فيه.

ومن االأمثلة على ح�شول طرف ثالث على م�شلحة بالرغم من كونه 

لي�ص طرفًا يف العقد ,الو�شيط الذي يح�شل على عمولة الإن�شاء العالقة 

الذي  اجلار  التندر  �شبيل  على  االأمثلة  ومن   , الطرفني  بني  التعاقدية 

ي�شمع زوجني يت�شاجران يف منزلهما بقربه.

عقد املقاولة من الباطن

الرئي�شي  املقاول  يعترب  �شرطًا  تت�شمن  الهند�شية  العقود  اأغلب 

م�شوؤواًل عن اأفعال واأخطاء اأي مقاول فرعي اأو وكيله اأو م�شتخدميه, كما 

اأو االأخطاء �شادرة عن املقاول نف�شه واأن املقاول  لو كانت تلك االفعال 

اأعمال ما مل يح�شل على موافقة  باأداء  باطن  ال�شماح ملقاول  ال ميكنه 

�شاحب العمل اأو من ينوب عنه.

يعرف االأداء غري املبا�شر اأو االأداء باالإنابة على اأنه اأداء االلتزامات 

التي يظل فيها الطرف  الظروف  ثالث يف  مبوجب عقد من قبل طرف 

االأ�شلي م�شوؤوالً عن االأداء ال�شليم.ومن اأ�شهر االأمثلة عليه عقد املقاولة 

الطرف  عن  التعاقدية  االلتزامات  كطرف  يتحمل  حيث  الباطن  من 

االآخر اأال وهو املقاول الرئي�شي نيابة عنه.

يعترب عقد املقاولة من الباطن من االأمثلة املهمة التي ينطبق عليها 

مبداأ اخل�شو�شية اإىل حد كبري حيث متيل املحاكم واملحكمني على حد 

العمل  للمبداأ وبالتايل , ال ميكن الأ�شحاب  التطبيق ال�شارم  اإىل  �شواء 

؛  االأداء  تاأخر  اأو  معيبة  �شنعة  ب�شبب  الباطن  من  املقاولني  مقا�شاة 

ومن ناحية اأخرى , ال ميكن للمقاولني من الباطن املطالبة بالدفع من 

اأ�شحاب العمل مبا�شرة.

ن�شت املادة )891( من القانون املدين على اأنه » ال يجوز للمقاول 

اإال  االأول  املقاول  ي�شتحقه  مما  ب�شيء  العمل  �شاحب  يطالب  اأن  الثاين 

مطالبة  الباطن  من  للمقاول  يحق  العمل.” ال  �شاحب  على  اأحاله  اذا 

�شاحب العمل مببلغ م�شتحق له من املقاول الرئي�شي النه ال توجد عالقة 

تعاقدية مبا�شرة بني مقاول الباطن و �شاحب العمل اإال اإذا اأحاله املقاول 

املقاولة بني �شاحب  اإذا كان عقد  العمل.خا�شة  الرئي�شي على �شاحب 

بف�شخ  اأو  عليه  املتفق  العمل  باإجناز  ينق�ِص  ملا  الرئي�شي  واملقاول  العمل 

العقد ر�شاًء اأو ق�شاًء

املقاول  بني  العقد  يف  ثالثًا  طرفًا  العمل  �شاحب  يعترب  وباملقابل 

الرئي�شي ومقاول الباطن الذي يحدد حقوق والتزامات كل منهما جتاه 

ب�شاأن  التزامات  اأو  اأي حقوق  العمل  يكون ل�شاحب  لن  بالتايل   , االآخر 

العقد  ين�ص  ما مل  عليها  االعتماد  له  يجوز  وال  الباطن  العقد من  هذا 

االأ�شلي على خالف ذلك “.

مبقاول  العمل  �شاحب  حتكم  كيفية  عن  الت�شاوؤل  اإىل  يقودنا  وهذا 

الباطن؟ وماهي الو�شائل التي متكنه من ذلك؟

ميكن االإجابة عن هذا الت�شاوؤل بداية من و�شع ال�شروط امللزمة على 

املقاول الرئي�شي بت�شمية وتعيني مقاويل الباطن اأو اختيارهم واملوافقة 

هذه  بت�شمني  واإلزامه  الرئي�شي  املقاول  مظلة  حتت  ا�شتخدامهم  على 

االأعمال  بتنفيذ  الباطن وخا�شة االلتزام  املقاولة من  ال�شروط يف عقد 

خالل  من  وميكن  العقد  يف  ال���واردة  واملوا�شفات  وال�شروط  يتفق  مبا 

اأعمالهم واملواد امل�شتخدمة فيها  اأو عدم املوافقة على ا�شتالم  املوافقة 

التحكم بهم. 

– 419( من  باملواد )414  املبني  اأن حق االحتبا�ص  االإ�شارة  جتدر 

قانون املعامالت املدنية. والتى نورد منها املادة )414( ما ن�شه” لكل من 

التزم باأداء �شيء اأن ميتنع عن الوفاء به ما دام الدائن مل يوِف بالتزام 

يف ذمته ن�شاأ ب�شبب التزام املدين وكان مرتبطًا به” واملادة )415( التي 

تن�ص على” ملن اأنفق على ملك غريه وهو يف يده م�شروفات �شرورية اأو 

نافعة اأن ميتنع عن رده حتى ي�شتويف ما هو م�شتحق له قانونًا ما مل يتفق 

هذا  االحتفاظ  اأو  االحتبا�ص  حق  ميثل  ذلك”.  بغري  القانون  يق�شي  اأو 

الرئ�شيني جتاه  و�شيلة �شغط ال�شتيفاء احلقوق وهو حق لكال الطرفني 

بع�شهما البع�ص.

وكما اأن حق االحتبا�ص ميكن ا�شتخدامه بني �شاحب العمل واملقاول 

الرئي�شي من جهة فهو ممكن اال�شتخدام بني املقاول الرئي�شي ومقاول 

العمل  من  بجزء  االحتفاظ  منهما  واحد  فلكل  ثانية,  جهة  من  الباطن 

اأو البدالت حتى يح�شل على �شدادها امل�شتحق مثل اأن يحتفظ املقاول 

الرئي�شي مببلغ معني من البدالت حتى يفي مقاول الباطن بالتزاماته.

ت�شرتط بع�ص العقود الهند�شية تنازل املقاول الرئي�شي عن املقاولة 

من الباطن اإذا جتاوزت التزامات مقاول الباطن فرتة االإ�شعار باإ�شالح 

العيوب.
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 ال�شمانات املبا�شرة 

مقاويل  م��ن  �شمانات  على  احل�شول  يف  العمل  اأ�شحاب  يرغب 

الباطن الأعمال معينة مل�شروعهم حماية ال�شتثمارهم وخا�شة فيما يتعلق 

اأجهزة  و�شمانات  املائي  العزل  �شمانات  مثل  وال�شيانة  باال�شتدامة 

التكييف وغريها ويطلبون �شمانات مبا�شرة من مقاويل الباطن ت�شتمر 

ملا بعد فرتة انق�شاء العقد بني �شاحب العمل وبني املقاول الرئي�شي.

تعرب ال�شمانات املبا�شرة عن اتفاقيات ملحقة ت�شكل عالقة تعاقدية 

بني اأطراف مل تكن موجودة بذاتها يف هكذا عالقة واإن كان نطاق عملها 

معروف مو�شوعًا اإال اأن ا�شم و�شفة وعنوان الطرف الثالث ملا يحدد بعد 

وقتها.

هذه االتفاقيات ميكن اأن ترقى لت�شبح عقود مبا�شرة ويتحول مقاول 

الباطن اأو املورد من طرف ثالث اإىل طرف ثان رئي�شي مع الطرف االأول 

�شاحب العمل.

الرئي�شي بني �شاحب  العقد  يت�شمن  ما  الهند�شية عادة  العقود  يف 

املوردين  اأو  الباطن  مقاويل  على  ا�شرتاطات  الرئي�شي  واملقاول  العمل 

بتقدمي �شمانات مبا�شرة وفق �شروط حمددة ل�شالح �شاحب العمل واال 

ي�شتبعد من املوافقة على ا�شتخدامه. ومن ذلك ت�شمني �شرط احتفاظ 

�شاحب العمل باحلق يف تنازل املقاول الرئي�شي عن مقاويل الباطن يف 

حالة انق�شاء العقد.

ال�شمانات اجلانبية

ب�شكل عام يعرف ال�شمان اجلانبي اأواالإ�شايف باأنه اتفاقية ملحقة 

اأو�شع  رعاية  واجب  تفر�ص   , تعيني.  خلطاب  اأو   / و  اآخر  رئي�شي  لعقد 

العقد  يف  م�شاركني  منف�شلني  طرفني  على  اأو�شع  قانونية  وم�شوؤولية 

ل�شالح طرف ثالث .هذه االإتفاقية ت�شكل عالقة تعاقدية بني اأطراف مل 

تكن موجودة بذاتها يف عالقة مثلها.

يتحمل  ال  عندما  ملحة  تكون  االإ�شافية  ال�شمانات  اإىل  احلاجة 

الطرف الذي يقوم بتجهيز املبنى للخدمة الفعلية العبء يف حالة حدوث 

عيوب. 

اإ�شافية وحقوق الطرف  البناء �شمانات  غالبًا ما تت�شمن م�شاريع 

وامل�شرتين  امل��م��ول��ني  )م��ث��ل  الثالثة  ل��الأط��راف  ميكن  بحيث  ال��ث��ال��ث 

وامل�شتاأجرين وما اإىل ذلك( , فر�ص م�شالح لهم يف العقد الذي لي�شوا 

طرفًا فيه.

ومقاويل  امل�شممني  قبل  من  االإ�شافية  ال�شمانات  توفري  يتم  قد   

البناء واملقاولني من الباطن املتخ�ش�شني. 

لت�شميم  معماري  مهند�ص  تعيني  يتم  عندما   , املثال  �شبيل  على 

جمموعة من املنازل للمطور. اإذا كان املطور يعتزم بيع املبنى اإىل قاطن 

ي�شغل العقار , فب�شبب خ�شو�شية العقد , يكون املهند�ص املعماري عادًة 

م�شوؤواًل تعاقديًا فقط جتاه املطور يف حالة حدوث عيوب. يوؤ�ش�ص ال�شمان 

واملهند�ص  العقار  �شاغل  القاطن  بني  تعاقدية  عالقة  وج��ود  االإ�شايف 

اأي باملعنى نف�شه يكون املهند�ص املعماري مدين  املعماري �شد العيوب, 

ما  بقدر  التطوير  حمل  العقار  �شاغل  ل�شالح  والعناية  الرعاية  بواجب 

تن�شاأ عيوب الحقة.

 جتديد العقد - ا�صتبدال االلتزام 
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جتديد العقد , يف قانون العقود وقانون االأعمال , هو فعل :

ا�صتبدال اإلتزام باالأداء باإلتزام اآخر ؛ اأو

اإ�صافة اإلتزام باالأداء ؛اأو

ا�صتبدال طرف يف اتفاق مع طرف جديد.

مثال على التجديد الذي يحل حمل عقد يف العقد: اإذا الطرف )اأ( 

مدين ب� 100 الف درهم ل�شالح الطرف )ب( والطرف )ب( مدين ب 

للطرف )ج( , فاإن التجديد ميكن اأن يحول ديون )اأ(  درهم  الف   100
اإىل )ج( وال ميلك )ب( اأي �شيء.

)اأ(  قرر  اذا  العقد:  اإلتزام  الذي يحل حمل  التجديد  وكمثال على 

الف   100 قيمتها  اأنها  على  كالهما  يتفق  ب�شيارة  الدين  ت�شوية  و)ج( 

درهم بداًل من النقد. فاإن التجديد ي�شتبدل التزام االأ�شلي بتاأدية مبلغ 

ال� 100 الف ويحل حمله االلتزام اجلديد بنقل ملكية ال�شيارة.

واملثال النموذجي للتجديد يف قانون امللكية هو عندما ميرر امل�شتاأجر 

عقد االإيجار اإىل �شخ�ص اآخر يجعله م�شوؤواًل عن مدفوعات االإيجار واأي 

اأ�شرار يف املمتلكات وفقًا لعقد االإيجار االأ�شلي.

باآخر جديد.  االلتزام  اأو  العقد  بالرتا�شي لطرف  اال�شتبدال  يعني 

ذمة  يربئ  وبالتايل   , االأ�شلي  الطرف  التزام  اجلديد  الطرف  يتحمل 

يتم حتقيق ذلك  ان  ويجب  االلتزام.  يعفيه من هذا  و  ال�شابق  الطرف 

باتفاقية مكتوبة بني املحيل واملحال له واملحال عليه؛ امللتزمني وامللزمني 

)اأ, ب , ج ( 

الإحالة:

االإحالة اأو احلوالة يف االإن�شاءات هي احلق يف نقل »االأعمال املختارة« 

التي تعرف با�شم »جميع احلقوق ال�شخ�شية للممتلكات والتي ال ميكن 

اال�شتيالء  ولي�ص عن طريق  فعل  اإال من خالل  اإنفاذها  اأو  بها  املطالبة 

املادي«

.ي�شمل هذا التعريف املزايا النا�شئة مبوجب عقد البناء مثل احلق 

التعريف  وي�شمل  بالدفع.  االلتزام  مثل  االأعباء  لي�ص  ولكن   , الدفع  يف 

اأي�شًا مطالبات تتعلق بانتهاك العقد. 

على  باالإجابة  تتحدد   » احل��وال��ة   « لتعبري  متعددة  تعاريف  توجد 

االأ�شئلة ) ِمن َمن؟ وملن؟ وعلى َمن؟ احلوالة وماذا(.

اخلطاأ ال�شائع هو افرتا�ص اأن احلق يف االإحالة يجب اأن يتم االتفاق 

عليه كجزء من العقد , مثل جتديد العقد. يف حني اأنه لي�ص حقًا تعاقديًا, 

�شبيل  , على  االإحالة عن طريق عقد  تقييد احلق يف  اأو  ا�شتبعاد  ميكن 

املثال , من ال�شائع يف ال�شمانات اجلانبية اأن تقت�شر على مهمة واحدة 

دون احل�شول على اإذن كتابي من ال�شامن.

 “  )1106( رقم  امل��ادة  املدين  القانون  بح�شب  احلوالة  تعريف  مت 

احلوالة نقل الدين واملطالبة من ذمة املحيل اإىل ذمة املحال عليه “وهي 

هنا انتقال لاللتزام وهو الدين , وا�شرتط القانون ل�شحة احلوالة ر�شا 

املحيل واملحال عليه واملحال له بح�شب املادة رقم )1009( ويف املواد من 

)1106 – 1132( تف�شيل للحوالة يف�شل االطالع عليه للفائدة.

ما هو الفرق بني جتديد العقد واالإحالة ؟

التجديد  اأن  اإال   , االإح��ال��ة  مفهوم  يف  ت�شابهها  م��ن  ال��رغ��م  على 

يختلف اختالفاً جوهرياً عن ذلك. التجديد ينقل احلقوق وااللتزامات 

احلقوق  بع�ص  تعطي  االإحالة  اأن  حني  يف   , ثالث  طرف  اإىل  بالرتا�شي 

لطرف ثالث.

جتديد العقد يبطل العقد االأ�شلي وي�شتبدله باتفاقية جديدة حيث 

ال  االإحالة  بينما  العقد  اأط��راف  اأحد  )وظيفة(  دور  ثالث  طرف  يتوىل 

تنهي العقد االأ�شلي وال تن�شئ عقدًا جديدًا. 

يف التجديد ُي�شقط االتفاق اجلديد احلقوق وااللتزامات التي كانت 

�شارية مبوجب االتفاقية القدمية. 

ت�شرتط بع�ص العقود الهند�شية تنازل املقاول الرئي�شي عن املقاولة 

من الباطن اإذا جتاوزت التزامات مقاول الباطن فرتة االإ�شعار باإ�شالح 

العيوب وعند نفاذ التنازل ي�شقط التزام املقاول الرئي�شي عن اي عمل 

يوؤديه مقاول الباطن ح�شب ما يقت�شيه االتفاق وال�شروط بينهم.

اأن ي�شرتط احتواء عقود املقاولة من الباطن على  اأي�شًا  ومن ذلك 

بنود ت�شمح ل�شاحب العمل باأن يحيل العقد من الباطن ل�شاحله.

اأثر العقد بالن�شبة اإىل الغري 

256( يف  اإىل   250 باالإ�شافة ملا �شبق بيانه فقد ذكرت املواد )من 

القانون املدين اأثر العقد بالن�شبة اإىل الغري و�شنذكر بع�ص التف�شيل يف 

ما يلي:

اخللفاء والورثة

املتعاقدين  اإىل  العقد  اأثر  على«ين�شرف  رقم   250 امل��ادة  ن�شت   .

من  يتبني  مل  ما  باملرياث  املتعلقة  بالقواعد  اإخالل  دون  العام  واخللف 

العقد اأو من طبيعة التعامل اأو من ن�ص القانون اأن هذا االأثر ال ين�شرف 

اإىل  �شتمتد  للعقد  كاآثار  وامل�شلحة  الفائدة  اأن  العام.” اأي  اخللف  اإىل 

طرف ثالث مثل خلفاء االطراف ما مل يحدد خالف ذلك يف العقد او 

ظهرت طبيعة معاملة اأو من ن�ص القانون يخالف ان�شراف االأثر وكذلك 

الورثة ما مل يخل بقواعد االإرث . 

تن�ص املادة 254 من القانون املدين على:

مل�شلحة  ي�شرتطها  حقوق  على  با�شمه  يتعاقد  اأن  لل�شخ�ص  يجوز 

الغري اإذا كان له يف تنفيذها م�شلحة �شخ�شية مادية كانت اأو اأدبية

ويرتتب على هذا اال�شرتاط اأن يك�شب الغري حقا مبا�شرا قبل املتعهد 

بتنفيذ اال�شرتاط ي�شتطيع اأن يطالبه بوفائه ما مل يتفق على خالف ذلك 

ويكون لهذا املتعهد اأن يتم�شك قبل املنتفع بالدفوع التي تن�شاأ عن العقد.

ويجوز اأي�شا للم�شرتط اأن يطالب بتنفيذ ما ا�شرتط مل�شلحة املنتفع 

ذلك. يف  احل��ق  �شاحب  هو  وح��ده  املنتفع  اأن  العقد  من  تبني  اإذا  اإال 

واملق�شود مب�شلحة الغري م�شلحة طرف ثالث 

تن�ص املادة 256 من القانون املدين 

يجوز يف اال�شرتاط مل�شلحة الغري اأن يكون املنتفع �شخ�شا م�شتقبال 

اأو جهة م�شتقبلة كما يجوز اأن يكون �شخ�شا اأو جهة مل يعينا وقت العقد 

متى كان تعيينهما م�شتطاعا وقت اأن ينتج العقد اأثره طبقا للم�شارطة. 
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التفاقيات التي ميتلكها طرف ثالث

ووفقًا للمادة 252 من القانون املدين »ال يرتب العقد �شيئا يف ذمة 

الغري و لكن يجوز اأن يك�شبه حقًا . “

عليها  ين�ص  التي  العامة  القاعدة  من  اال�شتثناءات  بع�ص  هناك   ,

مبداأ اخل�شو�شية , يجوز للعقد اأن مينح حقًا لطرف ثالث. ومع ذلك , 

قد ال يفر�ص مثل هذا االتفاق التزاما على طرف ثالث.

حق التدخل 

امل�شروع  على  قر�ص  ومنح  العمل  ل�شاحب  البنك  متويل  حالة  يف 

العمل  يتخلف �شاحب  , عندما  املرعية  والقوانني  العقد  ل�شروط  ووفقًا 

عن �شداد القر�ص للبنك , ي�شمح حق التدخل )اإن وجد( للبنك بتويل 

من�شب �شاحب العمل من اأجل اإكمال امل�شروع اأو بيعه ومن ثم ا�شرتداد 

العمل  �شاحب  بني  البناء  لعقد  ثالث  طرف  هنا  .البنك  القر�ص  قيمة 

واملقاول ونتيجة لتحمله االلتزام واملخاطر بتمويل �شاحب العمل ووفقًا 

لالتفاق بينه وبني �شاحب العمل حل الطرف الثالث حمل الطرف االول. 

ثان  واملقاول كطرف  البنك  التمويل بني  كان  اذا  نف�شه  القيا�ص  وميكن 

وفق ال�شروط بينهما.

ل�شنة   18 رقم  القانون االحتادي  مواد  بع�شًا من  ن�شتعر�ص  و�شوف 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  التجارية  املعامالت  قانون   -  1993
ون�شري ااإليه اي�شَا بالقانون التجاري.

الكفالة امل�شرفية ) ال�شمان البنكي( 

ذكرت املادة رقم )411( من قانون املعامالت التجارية. 

الكفالة امل�شرفية تعهد من امل�شرف بالوف�اء بدين العميل قبل الغري 

وفقًا لل�شروط التي يتم االتفاق عليها وتت�شمنها الكفالة ويج�وز اأن تكون 

الكفالة ملدة معينة اأو غري معينة.

والكفالة امل�شرفية ت�شامنية.

يكون  وقد  العمل  �شاحب  يكون  قد  العميل  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر   

املقاول . ومن ال�شمانات التي يكون فيها املقاول عمياًل : �شمان تقدمي 

املقدمة من �شاحب  الدفعة  , �شمان  التنفيذ  , �شمان ح�شن  املناق�شة 

العمل. 

اأما  رئي�شني  طرفني  والعميل  البنك  يعترب  هنا  العالقة  ولتو�شيح 

الطرف الثالث فهو �شاحب امل�شلحة يف ا�شتيفاء الدين .

تتم هذه العملية وفق �شروط يتم االتفاق عليها مثل كونها على الطلب 

اأو على التق�شري كما يف حالة كفالة ح�شن التنفيذ اأو كونها حمددة زمنيًا 

اأو غري حمددة اأو غريها من ال�شروط.

وبنف�ص ال�شورة تعرَب املادة 414 من قانون املعامالت التجارية رقم 

18 لعام 1993عن ما �شبق حيث يكون:
• البنك طرفًا وهو ال�شامن 	

• والعميل الذي ي�شدر االأمر طرفًا 	

• البنك 	 بني  العقد  يف  ثالثًا  طرفًا  املتلقي  او  وامل�شتفيد 

وعميله.

املادة )414( » خطاب ال�شمان تعهد ي�شدر من امل�شرف ال�شامن 

للتعيني  قاباًل  اأو  معينًا  مبلغًا  بدفع  )االآم��ر(  له  عميل  طلب  على  بناًء 

ل�شخ�ص اآخر )امل�شتفيد( دون قيد اأو �شرط ما مل يكن خطاب ال�شمان 

م�شروطًا اإذا طلب منه ذلك خالل املدة املعينة يف اخلطاب, ويو�ش�ح يف 

خطاب ال�شمان الغر�ص الذي �شدر من اأجله.”

االعتمادات امل�شتندية 

لعام   18 رقم   , التجارية  املعامالت  قانون  من   428 امل��ادة  تن�ص   

على   1993
اعتمادًا  امل�شرف  يفتح  مبقت�شاه  عقد  امل�شتندي  االعتماد   -  1  (

بناًء على طلب عميله )االآمر بفتح االعتماد( يف حدود مبلغ معني وملدة 

معينة ل�شالح �شخ�ص اآخر )امل�شتفيد( ب�شمان م�شتندات متثل ب�شاعة 

م�شحونة اأو معدة لل�شح�ن .

ويعترب عقد االعتماد امل�شتندي م�شتقاًل عن العقد الذي فتح ب�شببه, 

ويبق�ى امل�شرف اأجنبيًا عن ه�ذا العق�د.( 

التاأمني �شد الغري )التاأمني لطرف ثالث( 

اأ�شكال التاأمني �شد  التاأمني لطرف ثالث هو يف االأ�شا�ص �شكل من 

امل�شوؤولية املدنية التي:

ِمن )الطرف االأول( 
يتم �شراوؤها من قبل املوؤَّ

من �شركة التاأمني )الطرف الثاين( 

للحماية �شد مطالبات الطرف االآخر )طرف ثالث(. 

يف العقود الهند�شية تختلف عقود التاأمني بح�شب اجلهة التي تقوم 

والطرف  التاأمني(  )�شركة  لديها  املوؤَمن  واجلهة  ِم��ن( 
)امل��وؤَّ بالتاأمني 

امل�شتفيد من التاأمني ) الطرف الثالث(.

يعنينا  ,اإمن��ا  واملمتلكات  االأعمال  على  التاأمني  لي�ص  هنا  يعنينا  ما 

التاأمني �شد اإ�شابة االأ�شخا�ص واالأ�شرار باملمتلكات حيث اأن اأثر التاأمني 

يتعدى اإىل طرف ثالث ي�شتفيد من التاأمني.

يعد التاأمني الذي ي�شتفيد منه طرف ثالث ا�شتثناًء ملبداأ اخل�شو�شية 

ال�شابق ذكره.

واأخريًا نرتك للقارئ الكرمي ت�شاوؤاًل كي يجيب عليه وهو ما موقف 

الطرف الثالث من املنازعات بني الطرفني ؟وهل يقبل تدخله؟اأو تقبل 

�شهادته ؟ وما موقف كل من التحكيم والق�شاء واخلربة الهند�شية من 

الطرف الثالث؟

العدد: 512 - 01/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

39

نوافذ

m u n r a k a e



مّدة  من  ال�شفرة  لقد عرفنا عن هذه 

اإيطاليا, حيث  اأن كّنا يف  قبل بدئها, منذ 

�شرف  �شيف  �شتكون  ال�شارقة  اأّن  بِلغنا 
ُ
اأ

مو�شكو  يف  للكتاب  الدويل  املعر�ص  يف 

 .2019 �شبتمرب   9 اإىل   3 من  الفرتة  يف 

هيئة  من  الدعوة  ر�شالة  ت�شّلمُت  وفعاًل 

لّبيُت  احلال  وبطبيعة  للكتاب,  ال�شارقة 

اأن  وتقّرر  رًا.  ومقدِّ �شاكرًا  الدعوة  هذه 

الرو�ص  ”امل�شت�شرقون  بعنوان:  ورقة  اأقّدم 

ال�شفر  يوم  وحتّدد  العربي“.  والتاريخ 

وو�شلْتني  �شبتمرب.   3 الثالثاء  �شباح  يف 

كالعادة,  مبّكرًا  االإمارات  طريان  �شّيارة 

�شبقني  قد  وكان  دبي  مطار  وو�شلت 

حممد  والدكتور  الهدّية,  عبداهلل  ال�شاعر 

بن جر�ص. وبعد اأن اأنهيُت اإجراءات املطار 

و�شلُتهما يف ال�شالة, وانق�شى الوقت بني 

الدكتور  اإلينا  وان�شّم  وال�شالم,  الرتحيب 

عبداهلل الكعبي. وحني اأزفْت حلظة ال�شفر 

بكرثة  وتفاجاأت  الطائرة,  اإىل  غادرنا 

الفنون  �شباب  برفقتنا  وكان  امل�شافرين. 

ال�ّشعبية التابعني ملعهد ال�شارقة للرتاث. 

مقاعدنا  يف  مكاننا  اأخذنا  اأن  وبعد 

الهدّية  ال�شاعر  غرّي  لنا,  �شة  املخ�شّ

جر�ص  بن  الدكتور  بقرب  للجلو�ص  مكانه 

معنا  كثريون  كان  اأّنه  ومع  وتقّربًا.  حمّبة 

و�شحكاتنا  �شوالفنا  اأّن  اإال  درجتنا  يف 

مالأت املكان �شجيجًا و�شخبًا مّما جعلت 

من  معقدة  يف  يغو�ص  جر�ص  بن  الدكتور 

فتى  معنا  كان  الطائرة  ويف  االإحراج. 

15 عامًا, عرفُت  اأو   13 �شغري عمره رمبا 

حكايات م�شافر

�شفرة مو�شكو

�لدكتور حمد بن �شر�ي

�جلزء �لأول
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�شلواته  من  ثم  مالب�شه  من  يهودي  اأّنه 

اأ�شاهد  مّرة  واأول  بكّل خ�شوع,  اأّداها  التي 

مثل هذه ال�شلوات التي �شلح فيها عن يده 

فعل  ثم  قما�شي  ب�شريط  وربطها  الي�شرى 

اليمنى,  ذراعه  مع  ذلك  بعد  نف�شه  االأمر 

اأخذ يف قراءة  بداأ بتحريك ج�شده ثم  ثم 

التوراة ح�شب ظّني من هاتفه, وبقي على 

حتى  �شاعة  ن�شف  من  اأكرث  احلال  هذه 

ثم  معه  وتكّلمْت  امل�شيفات  اإحدى  جاءْته 

له  يوّفر  اآخر رمبا  اإىل مكان  معها  اأخذْته 

اأنظارنا  اأبعدْته عن  �شيئًا من اخللوة التي 

الفاح�شة املتفّح�شة الف�شولّية.

و�شلنا  وال�شحكات  االأحاديث  ومع 

قدمي,  �شبه  مطار  يف  ونزلنا  مو�شكو,  اإىل 

يف  وقفنا  وكالعادة 

ختمنا  حتى  طوابري 

وخرجنا  جوازاتنا 

وانتظرنا  حقائبنا  مع 

تتوّفر  حتى  فرتة 

اإىل  لتقّلنا  احلافالت 

انتظار  وبعد  الفندق. 

و�شلنا بعد طول �شفر, 

و�شّدة اإرهاق اإىل فندق 

St. Regis. ومّما زاد يف 

تعبنا طول امل�شافة من 

الفندق.  اإىل  املطار 

ُغَرفنا,  اإىل  وو�شلنا 

واأرتبها.  اأجملها  وما 

ثم  لربهة  وارحتنا 

التقينا يف بهو الفندق وخرجنا نحن الثالثة 

والدكتور حممد(,  وال�شاعر عبداهلل  )اأنا 

باالإنارة  مليء  طويل  �شارع  يف  ومَت�شنا 

حتى  الليتات“  ”�شارع  �شميناه  اجلميلة 

والكرملني,  احلمراء  ال�شاحة  اإىل  و�شلنا 

واملكان يعّج بال�شائحني واملاّرين والعابرين 

بالّنا�ص.  تعّج  املطاعم  اأّن  كما  واحلّرا�ص, 

مطعم,  يف  نتع�ّشى  جل�شنا  عودتنا  وحني 

العوي�ص  عبداهلل  االأ�شتاذ  راأينا  وهناك 

نطلب  اأن  لنا  اأ�شلم  وكان  عليه,  ف�شّلمنا 

ب�شا�شة  مع  تقّدم  حني  األّذها  وما  بيتزا, 

ننهي  نكد  ومل  ال�شورة.  يف  وجمال  وجه, 

الفندق,  اإىل  اأدراجنا  عدنا  حتى  ع�شاءنا 

وكّل مّنا اآوى اإىل فرا�شه متعبيًا منهكيًا.

ويف �شباح اليوم التايل وهو يوم االأربعاء 

التقينا مع االأ�شدقاء, وكان منهم الدكتور 

حيب غلوم, واالأ�شتاذ �شلطان العميمي. ثم 

غادرنا الفندق اإىل املعر�ص الذي و�شلناه 

بعد 45 دقيقة. وهو معر�ص كبري مرتامي 

االأطراف, وكان جناح ال�شارقة يف ال�شالة 

ّبراق,  متالألئ,  كبري  جناح  وهو  الثالثة, 

حمدان,  �شعيد  باالأ�شتاذ  التقينا  وهناك 

العدد: 512 - 01/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

41

نوافذ

m u n r a k a e



الر�شمي  االفتتاح  وبعد  وغريهما.  امل�شّلم  عبدالعزيز  والدكتور 

الراحل  حول  جل�شة  بينها  من  كان  املعر�ص,  جل�شات  بداأت 

الكبري االأ�شتاذ حبيب ال�شايغ -رحمه اهلل-. حتّدث فيها كّل من 

العميمي,  و�شلطان  الظاهري,  ونا�شر  حمدان,  �شعيد  االأ�شاتذة 

والدكتور حبيب غلوم, والدكتور حممد بن جر�ص اأ�شاد كّل منهم 

باالأ�شتاذ الراحل. ثّم تبعْتها جل�شة اأخرى بعنوان: ”�شورة ال�شاب 

املعا�شر يف االأعمال الدرامية وال�شينمائية“ �شارك فيها الدكتور 

حبيب مع اأ�شتاذين من الرو�ص حول �شورة ال�شباب يف الدراما. 

وقد الحظت  احلا�شرين,  اإىل  االأفكار  ت�شل  الرتجمة مل  ول�شوء 

اأن الدكتور حبيب ي�شاأل م�شاركيه الرو�ص ثالث مّرات عن �شوؤال 

واحد ومل تتم االإجابة عنه. ويف نهاية اليوم غادرنا اإىل الفندق, 

وارحتنا فيه والتقينا يف البهو ثم خرجنا برفقة االأ�شتاذ �شلطان 

ما  منها  بع�شنا  ا�شرتى  �شيدلّية  على  ومررنا  نا�شر,  واالأ�شتاذ 

يهّمه. ويف الطريق افرتق عّنا االأ�شتاذ نا�شر بينما نحن جل�شنا يف 

الَع�شاء  اأحلى  البيتزا ع�شاءنا. وما  للع�شاء, وكانت  نف�شه  املطعم 

حني تتخّلله �شوالفنا و�شحكاتنا ونكاتنا, وبعد الَع�شاء ذهبنا اإىل 

مركز جتارّي كبري, مت�شينا فيه, ومّما لفت اأنظارنا نافورة مليئة 

املركز  ويف  جانب.  كّل  من  املياه  عليه  وت�شب  )الرّقي(,  باليح 

عدا  فيما  لق�شمه  وقته  مّنا  واحد  كّل  اأخذ  كرمي  اآي�ص  ا�شرتينا 

الدكتور ابن جر�ص الذي اأنهى اآي�شكرميه يف دقائق معدودة. ومل 

ي�شمح يل مبتابعة ق�شمه مما جعنلي اأدور معه يف حلقة مفرغة.

ننتظر لالنطالق  الفندق  بهو  ومنذ �شباح اخلمي�ص نحن يف 

وبعد  �شباحًا.   11 ال�شاعة  حوايل  يف  ذلك  وكان  املعر�ص,  اإىل 

بعنوان:  اليوم  ذلك  حل�شات  اأوىل  بداأت  املعر�ص  اإىل  و�شولنا 

بعنوان:  والثانية  الرتجمة“  ع�شر  يف  الثقافة  على  ”احلفاظ 
اأح�شر  مل  واالإمارات“.  الرو�شي  العلمي  اخليال  اأدب  ”الن�شر 
وال�شياحة  الثقافة  دائرة  جناح  زرُت  ثم  االأوىل  من  دقائق  �شوى 

اأبوظبي والتقيت االأ�شتاذ عبداهلل العلي, ومن اجلناح ذهبنا  يف 

لالحتفاء باملرتجم العربي الكبري الدكتور اأبو بكر يو�شف -رحمه 

اهلل- وكانت جل�شة لطيفة ح�شرها ولده جمال واثنان من كبار 

املرتجمني العرب يف مو�شكو, وقد كّرمْت الدائرة الراحل الكبري, 

ًا. وهذا االأ�شتاذ اأحد اأبرع  و�شّلم االأ�شتاذ عبداهلل ولَده درعًا خا�شّ

املرتجمني العرب الذين ق�شوا حياتهم يف نقل االأدب الرو�شي اإىل 

اللغة العربية منذ اأّن هاجر اإىل رو�شيا عام 1966. 

بعنوان:  الثالثة  الندوة  ل�شماع  ال�شارقة  جناح  اإىل  عدُت  ثم 

فيها االأ�شتاذان  ورو�شيا“ �شارك  االإمارات  الثقايف بني  ”التبادل 
�شعيد حمدان و�شلطان العميمي باالإ�شافة اإىل اثنني من االأ�شاتذة 

الرو�ص. وبقينا يف املعر�ص اإىل ال�شاعة الثانية وعدنا اإىل الفندق. 

واإىل ال�شاد�شة م�شاء اأخذنا ا�شرتاحة ثم خرجنا اإىل �شارع الليتات 

ح�شبما �شّميناه لكرثة االإنارة فيه. والتقينا يف الطريق مع االأ�شتاذ 
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اأحمد بن رّكا�ص العامري ورفقائه, وتع�شينا �شوّية يف مطعم مطّل 

على ال�شاحة احلمراء. 

وقمنا كعادتنا �شباح يوم اجلمعة, وكان فطورنا هذه املّرة يف 

املحاّل.  وكالعادة خبز  العتيدة,  املدينة  املطّل على  الثامن  الدور 

ولب�شت هذه املّرة الزّي الوطني, وكذلك ال�ّشاعر عبداهلل الهدّية, 

اأمام  كانت  بي�شاء  حافلة  وركبنا  الفندق,  بهو  يف  جتّمعنا  ثّم 

و�شاهدنا مناظر  بنا مو�شكو  بنا وطاف  انطلق  اأن  وبعد  الفندق, 

بال�شائق  واإذا  الغلط,  احلافلة  ركبنا  اأّننا  ات�شح  �شابقًا  نرها  مل 

يثور ويزبد ويوّجه لنا كالمًا ال نفهمه ثّم ات�شل باأحدهم �شمن 

اأّننا نريد املعر�ص,  واأخربه  الدكتور حبيب  �شركته, وحتّدث معه 

نزلنا  اأن  اإىل  ال�شائق مت�شايقًا  وظّل  املعر�ص,  اإىل  و�شلنا  وفعاًل 

من احلافلة. وهو فعاًل من النوع الثقيل. وكّنا ن�شعر باالختطاف 

حني كّنا نطوف ربوع و�شوارع مو�شكو. ولهذا ملّا التقينا بالزمالء 

اأول  وكانت  �شاملني.  بو�شولنا  يهّنوؤننا  كانوا  ال�شارقة  جناح  يف 

رو�شيا  بني  االأدبي  ”االإبداع  بعنوان:  ندوة  اليوم  هذا  جل�شات 

و�شلطان  الظاهري  نا�شر  االأ�شتاذان  فيها  �شارك  واالإمارات“, 

العميمي باالإ�شافة اإىل اأ�شتاذين رو�شّينْي. وكانت جل�شة متمّيزة. 

عر من زمالئنا االأعّزاء عبداهلل الهدّية,  ثم ا�شتمتعنا ب�شماع ال�شِّ

رو�شي  �شاعر  اإىل  باالإ�شافة  املطريي  و�شيخة  املعاّل,  وخلود 

يف  الهدّية  اأبدع  وقد   .Amarsana Ulzytuev يدعى:  معروف 

يقف  كان  فقد  الرو�شي  ال�شاعر  واأّما  بها.  اأحتفنا  التي  هداياه 

حني يقول �ِشعره, ب�شوت هادر, وقوّي, وكاأّنه يف جي�ص عرمرم. 

وهو من اأ�شل منغويل ولهذا رّكز على قومه وحياتهم يف اأ�شعاره. 

اليوم  برنامج هذا  نهاية  ويف  الرتجمة.  موّفقًا يف  املرتجم  وكان 

واأخذنا  الرو�شّية,  اإىل  املرتجمة  اإ�شداراتنا  على  بالتوقيع  قمنا 

كرا�شينا املتقاربة, وكان االإقبال كبريًا ووّقعنا على كتبنا وتغمرنا 

�شعادة بالغة, �شاكرين جهود هيئة ال�شارقة للكتاب يف ترجمة هذه 

االأعمال.

اأنا  اتفقنا  لربهة  ا�شرتاحتنا  وبعد  الفندق  اإىل  عودتنا  وبعد 

االأ�شتاذ عبداهلل  نلّبي دعوة  اأن  واالأ�شتاذين نا�شر و�شلطان على 

يف  نّتفق  ال  وجعلنا  مو�شعه,  يف  اختلفنا  مطعم  يف  للع�َشاء  العلي 

حتى  الفندق,  من  القريبة  ال�شوارع  وعربنا  املطعم,  هذا  وجهة 

تلّقى االأخ نا�شر ات�شااًل من االأ�شتاذ عبداهلل اأّكد له مكان املطعم, 

وكان  املطعم,  اإىل  وو�شلنا  هناك,  اإىل  اأجرة  �شّيارة  فركبنا 

احل�شور عددًا من الكّتاب الرو�ص واملرتجمني العرب اإ�شافة اإىل 

االأ�شتاذ �شعيد حمدان واالأ�شتاذ عبداهلل العلي واآخرين من دائرة 

الثقافة وال�شياحة يف اأبوظبي. واملطعم, قدمي, رائع, جميل وفخم. 

والطعام لذيذ, وبقينا اإىل ال�شاعة 11 م�شاء, وقّررنا العودة م�شيًا 

رّكا�ص  بن  اأحمد  باالأ�شتاذ  التقينا  خارجون  ونحن  الفندق,  اإىل 

ويف  منع�ص,  بارد  جّو  يف  وم�شينا  معهم,  وفرتافقنا  ورفقائه, 

الكربى  لالحتفاالت  مو�شكو  بلدّية  ا�شتعدادات  الحظنا  الطريق 

على مرور 872 عامًا على تاأ�شي�ص مو�شكو. فكانت بع�ص ال�شوارع 

مغلقة, تبنى فيها جم�ّشمات لعمائر وكنائ�ص هذه املدينة. وق�شينا 

حوايل 20 دقيقة حتى و�شلنا فندقنا. ومل اأكد اأدخل غرفتي حتى 

�شّليت ثم تناولُت اأدويتي املعتادة ثم خلدُت للّنوم.
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حذاء �شاندريال يقلب املوازيني

ُكنا �شغارًا حني �شمعنا عن تلَك الفتاة التي ُتدعى »�شاندريال« والتي 

ُتعاملها زوجة اأبيها ُمعاملة اخلادمة للمنزل. الفتيات يف عاملنا تاأثرن اأكرث 

من الفتيان مبا يح�شل ل�شاندريال من تعنيٍف وقهٍر رغم اأنها كانت تر�شى 

ابنتي  من  واإمن��ا  فح�شب  االأب  زوج��ة  من  يكن  مل  والقهر  فيها,  ُيفعل  مبا 

الزوجة اللتني مل تكن لديهما اأي ملحة جمالية يف اخَللِق واالأخالق. وجميعنا 

ال ين�شى م�شهد احلفل الذي ذهبت اإليه �شاندريال للقاء االأمري الذي كان 

يبحث عن زوجة اآنذاك.

ُي�شابه واقعنا واقع �شاندريال يف احلكاية؟ وهل جمتمعنا يت�شمن  هل 

باأن احلكايا ال  البع�ص يجزم  ت�شابه حالة �شاندريال ؟  التي  هذه احلاالت 

حكايات  جمرد  واأنها  الواقع  يف  لها  �شلة 

اأو لهدف تهذيبهم  ُتروى لت�شلية االأطفال 

من العرب املحكية فيها. اأما البع�ص االآخر 

ُت��روى  حكاية  ك��ل  ب���اأن  ي��رى  الب�شر  م��ن 

الواقع  من  مرئيات  اإال  هي  فما  وُتعرف 

مكتوبة  حكاية  هيئة  على  جت�شيدها  مت 

ومقروءة. ويف كال االأمرين الهدف واحد 

وهو ن�شر العربة ودر�ص يوؤخذ للحياة.

���ت  ال�������ش���وؤال االأه�����م ُه���ن���ا, ح���ني دقَّ

مثلما  �شباحًا  ع�شرة  الثانية  يف  ال�شاعة 

ترتك  ب��اأن  �شاندريال  ال�شاحرة  اأو���ش��ت 

�شيٍء  كل  ل  حتوَّ ملاذا  ف��ورًا,  احلفل  مكان 

اأنا  كما كان عدا احِلذاء؟ �شوؤال ُيحريين 

�شعرها,  كان,  �شيٍء عاد كما  اأي�شًا, فكل 

ف�شتانها, االأح�شنة عادت اإىل فئران, والعربة التي اأخذت �شاندريال للحفل 

عادت فاكهة يقطني. فلماذا احلذاء مل ُيعد كما كان؟ هل ن�شيت ال�شاحرة 

اأمر احلذاء! وفيما بعد, اأخذ االأمري حذاء �شاندريال ليجد الفردة االأخرى 

يف اأحياء املدينة من خالل زيارة وفده ملنزٍل منزل بحثًا عن الفتاة املعنية. 

وال�شوؤال االأغرب ُهنا, ملاذا ق�شد راوي احلكاية احلذاء؟ فاالأحذية تت�شابه 

وقد يجد الوفد فردة احلذاء االأخرى من اأي منزٍل بغري املنزل التي تقطن 

اأن  اأو  مثاًل!  املر�شع  التاج  ي�شقط منها  اأن  االأجدر  كان  اأما  �شاندريال؟  به 

وينتهي  احلي  يف  ا�شمها  عن  االأمري  ويبحث  وتذهب  منها  �شيٍء  ي�شقط  ال 

االأمر... هل كان للحذاء مق�شد اآخر للحكاية, ال نعلم... ولكن ما ن�شتطيع 

توكيده باأن حذاءك يا �شاندريال قد قلب املوازين وجعلِك من فتاة مقهورة 

اإىل زوجة اأمري.

تع�شق  اجل��م��ي��ل��ة  احل�����ش��ن��اء 

الوح�ص املُخيف

ُهناك حكاية جميلة اأحبها الكبار قبل 

الفاتنة  الفتاة  ع�شق  ق�شة  وهي  ال�شغار 

قد  ال�شكل.  خُميف  املالمح  كا�شر  لوح�ٍص 

الذي  الغريب  ق�شره  يف  الوح�ص  اأ�شرها 

وتتحرك  تتحدث  مقتنيات  من  فيه  ما  كل 

واخل��زي��ن��ة ومم�شك  ك��ال�����ش��اع��ة  وح��ده��ا 

لت الفتى  ال�شاي. حلَّت لعنة على الق�شر حوَّ

لت العاملني  النبيل اإىل وح�ٍص ال ُيطاق وحوَّ

لال�شتخدامات  مقتنيات  اإىل  الق�شر  يف 

لعنتها  الق�شر  �شاحرة  وو�شعت  املنزلية 

�حلكايا �مل�شهورة 

بني ت�شابه �لو�قع 

و�شحر �خليال وغر�بة �لأ�شئلة!

�شفرة روما

بقلم: نورة عبد�هلل �لطنيجي

اأبطال احلكايا ُكرث, ونحن نتاأثر مبا يح�صل يف كل حكاية من بداية تعي�صة ونهاية �صعيدة اأو العك�ش, 

وبع�ش احلكايات قد ال تت�صمن نهاية كاملة واإمنا جتعل من يقروؤها اأو ي�صمعها ُينهيها بنف�صه طاملا الم�صت 

فحواها ِفكر املرء احلامل الذي يتمنى اأن تت�صابه حكايته مع تلك احلكايا املعروفة. االأ�صئلة عن وقائع كل 

حكاية كثرية, فمثاًل هل كان لزوجة اأب �صنووايت مراآة �صحرية حقاً ُتخربها عن جمالها االأوحد؟ لرمبا 

كانت ُتعاين من التهيوؤات مثاًل! نعم, غرابة االأ�صئلة كثرية ولكن يف نهاية املطاف تبقى احلكاية موؤثرة 

وما  حكاية  كل  يف  لننظر  ومفندة.  واحدة  حكاية  كل  فكرة  اأن  رغم  خمتلفة  ب�صورة  عقلية  كل  وُتالم�ش 

حتويها من اأ�صئلة قد جتعلنا ن�صرتجع بع�ش املفاهيم ونربط خيالها يف واقعنا االآن.
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جميلة  حمراء  وردة  بها  زجاجة  و�شعت  كما  الوح�ص  ق�شر  يف  الدائمة 

تويجات  من  تويجة  �شقطت  فكلما  واحد,  اآن  يف  وخيبة  اأماًل  بها  وو�شعت 

الزهرة فهذا يق�شي من عمر الوح�ص اإىل اأن ميوت وهذه اخليبة �شتجعل 

كل ما يف الق�شر اأي�شًا خالدًا ولن يعود الب�شر العاملني حلالتهم ال�شابقة 

و�شيفتقدون اآدميتهم. اأما االأمل ال�شعب الذي تركته للوح�ص هي فر�شة اأن 

وباقي  الزهرة.  تويجات  ت�شقط جميع  اأن  قبل  املخيف  ب�شكلِه  فتاة  تع�شقه 

الق�شة معروفة...

واالأع��ني, فقد ال  النظر  ينتج عن عمى  الذي  الع�شق  الكثري عن  ُيقال 

يكون للنظرة �شبب يف م�شاعر احُلب, واإمنا القلب حني يع�شق؛ تن�شى االأعني 

نظرتها ويخ�شع الل�شان لدقات القلب, وتر�شخ االأذن ل�شماع �شوت احلبيب 

دون اكرتاٍث ل�شكله �شواء اأكان ذاك احلبيب قبيحًا اأم موزون ال�شكل. نعم, 

اأن تق�شي على  وا�شتطاعت  االأمل  اأن فقد  بعد  الفاتنة وح�شها  تلك  اأحبت 

اللعنة.

اأن  اأي  العالقات,  من  النوع  هذا  مفهوم  ي�شتوعب  احلايل  الواقع  هل 

تع�شق الفتاة رجاًل وح�شًا! قد ال يكون هذا االإن�شان وح�َص ال�شكل واإمنا وح�ص 

بتعامله مع من حوله, اأو اأن يت�شف بوح�شية مع قواريره مثاًل؟ 

ميكننا ا�شتيعاب الق�شة اجلاذبة يف اأن ترى تلَك الفتاة احلاملة الوح�ص 

الذي اأمامها اآدميًا فُيبادلها هو ال�شعور ذاته, ولكن.... لو مت قلب االأدوار يف 

احلكاية يف اأن يكون الوح�ص رجاًل فحاًل و�شيم ال�شكل والفتاة هي الوح�ص 

باحلب  �شي�شعر  هل  الرجل؟  �شيع�شقها  فهل  املروعة, 

جتاه الفتاة املخيفة املالمح! يف راأيي اأنا ال�شخ�شي, ال 

اأعتقد... لو اأننا نعود للواقع �شنجد باأَنّ االأنثى هي من 

تقدم التنازالت االأكرب ولهذا اأعتقد باأن راوي احلكاية 

ق�شَد الوح�َص يف الذكر ال يف االأنثى. 

كلمة املراآة ال�شحرية حت�شم اجلمال

من منا مل ي�شمع عن الفتاة التي ت�شبه بيا�ص الثلج 

االأكرب  الن�شيب  ا�شمها  من  اأخ��ذت  والتي  بن�شاعته 

ي�شتذكرها  من  جتعل  التي  احلكاية  هي  »�شنووايت«, 

ل�شنووايت  الذين كانوا  ال�شبعة  االأقزام  لتخيل  يتاأهب 

ال�شند االأكرب لت�شاعد االأحداث. وقد كانت ل�شنووايت 

زوجة اأٍب بحوزتها مراآة �شحرية وتاأتي اإليها كل �شباح 

وتقول: »مراآتي يا مراآتي, من هي اأجمل اجلميالت يف 

هذا احلي«. وت�شتعد املراآة ال�شحرية لتجيب عن ال�شوؤال 

اليومي »اأنِت جميلة اجلميالت وال اأحد �شواِك«. واأتى 

اليوم املوعود فجاأة لُت�شرح املراآة ال�شحرية يف اإحدى ال�شباحات باأن ابنة 

زوجها هي االأجمل, فما كان من زوجة االأب حيلة �شوى اأخذ �شنووايت اإىل 

الغابة لتقب�ص روحها بوا�شطة اأحد ال�شيادين. ولكن االأخرى هربت وتاآوت 

يف بيٍت ي�شكنه االأقزام ال�شبعة الظرفاء. وللحكاية بقية...

يف احلقيقة, كل امراأة يف هذا الكون ت�شعى لنيل احل�شن واجلمال ولكن 

لتنفرد  �شنووايت  قتل  لفكرة  ان�شاعت  االأب هذه  زوجة  باأن  يبدو  ما  على 

للتنكر  اأبدًا , فلجاأت  الغابة مل تكن حاًل  باجلمال؛ ولذلك فكرة القتل يف 

وا�شتخدام ال�شحر يف غر�ص تعويذة بقلِب تفاحة �شهية اللون حتى تق�شمها 

االأخرى فتموت دون اأن يدري االأقزام عنها, واعتقد باأن رواي هذه احلكاية 

ح لنا حقد املراأة كيف يكون واإن كان �شببه اجلمال, فقد يقتل  ق�شد اأن يو�شِّ

اجلمال �شاحبه اأو من ذويه االأجمل منه...

نهاية حكايتها  لتكون  املوت  من  اأخرى  مرة  �شنووايت  ُكٍل, جنت  على 

�شعيدة كبقية احلكايات املذكورة.

ال�شحر يف كل حكاية »�شاندريال« – »احل�شناء والوح�ص« – 

»�شنووايت«

طفل,  لعقٍل  ه��ادف  م�شمون  مع  �شعيدة  نهاية  ل�شنع  كثرية  احلكايا 

اأنعمنا النظر يف كل حكاية مت طرحها ُهنا  ولفكِر امرىٍء نا�شج  ولكن لو 

ف�شنجد باأَنّ “ال�شحر” هو بطل كل حكاية ال ُهن الفتيات اليافعات, ولكي 

خا�ص  �شحٍر  من  البد  الواقع  يف  احلكايا  تلك  تتكرر 

يكرر لنا تلك احلكايا لنا...

االأم���ري,  ت��ت��زوج  ���ش��ان��دري��ال  جعل  م��ن  فال�شحر 

وال�شاحرة من �شاندتها يف ذلك...

حلب  ينب�ص  احل�شناء  قلب  جعل  من  وال�شحر 

الوح�ص, وال�شاحرة هذه اللعنة ل�شنع ق�شة حب...

امل��راآة  فلوال  �شنووايت  جمال  يقتل  كاد  وال�شحر 

ال�شحرية لكانت حياتها اأف�شل...

�شاندريال...  اإيجابي يف ق�شة  له منطق  ال�شحر 

احل�شناء  ق�����ش��ة  يف  واالأم�����ل  ال��ت��ح��دي  م��ن��ط��ق  ول���ه 

ق�شة  يف  واحل��ق��د  ال��ك��ره  منطق  ول���ه  وال��وح�����ص... 

�شنووايت...

واقعكم  لكم  يغري  ق��د  �شحر  اأن��ت��م  لديكم  فهل 

جمرى  ُي��غ��ري  ب�شحٍر  العي�َص  تتمنون  ه��ل  احل���ايل؟ 

بدواخلنا  ال�شحر  هذا  يكون  اأن  ميكن  اأال  حياتكم؟ 

مثاًل...! 

العدد: 512 - 01/ 2020 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

45

نوافذ

m u n r a k a e



مفهوم املنظف:

وفيزيائي  كيميائي  تفاعل  كل  هو  التنظيف 

با�شتطاعته نزع حاجز االأو�شاخ �شائلة اأو �شلبة اأو 

مزيج بينهما على �شطح مادة �شلبة مثل القما�ص 

اأو ال�شوف وهي كلمة ت�شمل جميع املنظفات �شواء 

�شناعية(  )منظفات  الال�شابونية  اأم  ال�شابونية 

كما اأنها مادة تعمل على التقليل من ال�شد ال�شطحي 

للماء وجعله قابل لالمتزاج جزيئًا اأو كليًا مع املواد 

الع�شوية ) كالزيت ( .

اأنواع املنظفات 

الكيميائية  املنظفات  من  كثرية  اأن��واع  هناك 

االأدوات  م��ن  الكثري  تنظيف  يف  ت�شتخدم  ال��ت��ي 

املنزلية والكثري من االأغرا�ص االأخرى حيث تنت�شر 

ب�شكل  ومتوفرة  التجارية  االأ�شواق  يف  كيرب  ب�شكل 

كبري . 

ال�شامبو   -  1
ال�شامبو هو اأحد املنظفات احلديثة, حل حمل 

ملا  وه��ذا  اال�شتحمام  عملية  يف  العادي  ال�شابون 

اأنه  متعددة خا�شة حيث  به من خ�شائ�ص  يتميز 

اليتاأثر بطبيعة املياه امل�شتعملة , ولرغوته الوفرية, 

بال�شعر  للعناية  ي�شتخدم  كيميائي  منتج  ه��و 

وتنظيفه  باجل�شم  للعناية  اأنواع  وهناك  وتنظيفها 

ومنه ما ي�شاف اإىل ماء مغاط�ص اال�شتحمام .

اجللي �شائل   -  2
يعترب  كيميائي,  رغوي  �شابون  عبارة عن  هو 

االأ�شواق واملنازل,  املنّظفات املوجودة يف  اأهّم  من 

والتخّل�ص  حون  ال�شّ لغ�شيل  ا�شتخدامه  فيمكن 

االأطباق  على  امل��وج��ودة  امل�شتع�شية  الدهون  من 

ا�شتخدامها  م��ن  للتمّكن  وتعقيمها,  واالأواين 

على  اجللي  �شائل  ق��درة  اإىل  اأخرى,اإ�شافة  م��رًة 

التنظيف .

ال�شابون  -  3
ي�شتعَمل  ده��ن��ي��ة  ح��وام�����ص  م��ن  خ��ل��ي��ط  ه��و 

للتنظيف, ي�شتخدم ال�شابون مع املاء وذلك لتقليل 

التوتر ال�شطحي, ومن ثم يقوم بطرد االأجزاء غري 

انواع  اأق��دم  من  ال�شابون  يعترب  و  فيها  املرغوب 

املنظفات

الغ�شيل م�شحوق   -  4
الأ�شنان معجون   -  5

ال�شجاد تنظيف  �شائل   -  6

 : اإىل  وتق�شم  الب�شرة  منظفات   -  7

املنظف الرغوي

اأقل من العنا�شر املرطبة,  يحتوي على ن�شبة 

واالأت��رب��ة  اجلراثيم  اإزال���ة  على  ال��رغ��وة  وت�شاعد 

اآث��ار  اإزال��ة  على  كذلك  ت�شاعد  كما  فعال,  ب�شكل 

با�شتثناء  الب�شرة  �شطح  على  العالقة  امل��ك��ي��اج 

العينني .

- زيوت تنظيف الوجه

هي من منظفات الب�شرة على ن�شبة كبرية من 

وت�شاعد  الالزم,  بالرتطيب  الب�شرة  لتمد  الزيوت 

ميكن  كما  للماء,  املقاوم  املكياج  اآث��ار  اإزال��ة  على 

ا�شتخدامه الإزالة مكياج العني كذلك, وعلى الرغم 

قد  اأنها  اإال  الب�شرة,  لتنظيف  الفعالة  اآثارها  من 

رغ��وة,  متنحك  وال  الزيتية,  البقايا  بع�ص  ت��رتك 

لكنها لطيفة على الب�شرة, ومنا�شبة متامًا لذوات 

بالرتطيب  الب�شرة  مت��د  حيث  اجل��اف��ة,  الب�شرة 

العميق وحتميها من اجلفاف ال�شديد.

- احلليب املنظف

اأن����واع منظفات  اأح���د  احل��ل��ي��ب امل��ن��ظ��ف ه��و 

�ملنظفات 

ُمهاب  مرهف الرتكماين

تلعب مواد التنظيف دورا اأ�صا�صيا يف حياتنا اليومية وذلك من اأجل نزع االأو�صاخ وحماية 

�صحتنا من خماطر امليكروبات واجلراثيم واإحاطة منازلنا وحميطنا بالنظافة التامة
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على  لطيف  املرطبة  بالعنا�شر  الغنية  الب�شرة 

الب�شرة, وال يت�شبب يف وجود رغوة, وي�شاعد على 

اإزالة االأو�شاخ ب�شكل فعال, لكن ال يزيل اآثار املكياج 

املقاوم للماء, ومنا�شب لذوات الب�شرة اجلافة, كما 

قد يرتك بع�ص االآثار على �شطح الب�شرة.

- املناديل املبللة

ه��ي اأي�����ش��ًا م��ن ال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ي ت��ل��ج��اأ اإليها 

بع�شها  فتحتوي  الب�شرة.  لتنظيف  الفتيات  بع�ص 

على  ت�شاعد  كما  املرطب,  الكرمي  من  ن�شبة  على 

بع�ص  كذلك  وتتوافر  واالأو���ش��اخ,  االأت��رب��ة  اإزال���ة 

اأطباء  ين�شح  ال  لكن  للمكياج,  املزيلة  االأن����واع 

يت�شبب  حيث  طويلة,  لفرتات  با�شتخدامها  اجللد 

االحتكاك ال�شددي بتلف الوجه و احمرار اجللد.

طريقة اختيار املنظفات 

الب�شرة: 1 - اختيار املنظف على ح�شب نوع 
اأنواع الب�شرة:

- الب�صرة الدهنية:

 اإذا كان وجهك يبدو المعًا وملم�شه دهني بعد 

وقت قليل من غ�شله.

- الب�صرة العادية:

متوازنة  تبدو  ولكنها  الدهون  عليها  يبدو  ال   

ومرطبة.

- الب�صرة اجلافة:

بفرتة  غ�شلها  بعد  ده��ون  اأي  عليها  تظهر  ال   

طويلة, وتبدو امل�شام جافة.

- الب�صرة احل�صا�صة:

ي��ك��ون اجل��ل��د م�����ش��دود وتظهر به   ع���ادة م��ا 

احلبوب والتهيج مع املواد الكيماوية.

الب�صرة املركبة: 

منطقة  يف  الدهنية  الب�شرة  بني  خليط  وهي 

اأو احل�شا�شة يف بقية  اجلبهة واالأنف وبني اجلافة 

مناطق الوجه.

اجللي �شائل  فعالية   -  2
حملوله  على  يحافظ  ال��ذي  ال�شائل  اختيار 

تغيري  اإىل  ت�شطر  ال  لكي  اأط���ول,  ل��ف��رتة  وي���دوم 

جيدة,  برغوة  يتميز  واأن  م��رة,  من  اأك��رث  ال�شائل 

ويزيل البقع والدهون واالأو�شاخ ب�شهولة.

اجللد:   -  3
طبيعية  مواد  ذي  اجللي  �شائل  اختيار  عليك 

باحل�شا�شية,  االإ�شابة  لتجنب  كميائية  منها  اأكرث 

زو ت�شقق ب�شرة اليدين, اأو جفاف ب�شرة اليدين .

املنظف رائحة   -  4
التي  ال���روائ���ح  م��ن  ن���وع  اأي  اخ��ت��ي��ار  ميكننا 

اأن  وذلك من غري  ا�شتن�شاقها,  ون�شت�شيغ  نف�شلها 

تتاأثر فعالية املنظف

اأ�شرار املنظفات

. تهيجها  اأو  العني  ح�شا�شية   -  1
. احللق  التهابات   -  2

. ال�شداع   -  3
الربو مثل  اجلهازالتنف�شي  اأمرا�ص   -  4

. التنف�ص  يف  مزمنة  م�شاكل   -  5
كالكلور  املراحي�ص  منظفات  ت�شبب  قد   -  6

واأر�شيات احلمام حروق �شديدة يف اجللد

طرق الوقاية

جلي  عند  القفازات  ا�شتخدام  يف�شل   -  1
على  نحافظ  لكي  املطبخية,  االأواين  اأو  ال�شحون 

نعومة اليدين و�شحة اأظافرها.

املكان  يف  املنظفات  تخزين  ���ش��رور   -  2
املنا�شب املغلق بعيدًا عن متناول االأطفال

العني  خا�شة  ب�شرتك  املواد  الم�شت  اإذا   -  3
يجب غ�شلها على الفور باملاء ملدة خم�ص دقائق .

جيدًا  العبوات  غلق  على  احلر�ص  يجب   -  4
حتى ال يحدث لها اأي �شكب .

بحيث  ال�شم�ص  اأ�شعة  عن  العبوات  اإبعاد   -  5
ال يتلف �شائل التنظيف .

النوافذ  جميع  فتح  يجب  التنظيف  عند   -  6
ليكون املنزل جيد التهوية اأثناء عملية التنظيف .
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الرقبة: لع�شالت  مترين   -  1

اأ�شرار  بع�ص  معرفة  اإىل  �شبقونا  قد  القدماء  اأن  يبدو  فيما 

العالج ال�شعبي.

يف  اليهود  وفيل�شوف  طبيب  ميمون(  اب��ن  )مو�شى  عن  يذكر 

�شوربة  بو�شف  ال��ربد  ن��زالت  يعالج  ك��ان  اأن��ه  ع�شر  الثاين  القرن 

الدجاج ال�شاخنة, ومن الغريب اأنه قد جاء تقرير باإحدى املجالت 

�شوربة  مبفعول  ي�شيد  ال�شدر  اأم��را���ص  يف  التخ�ش�شية  الطبية 

َيفوُق  ق��وي��ًا  مفعواًل  لها  اأن  حيث  ال��ربد  ن��زالت  ع��الج  يف  ال��دج��اج 

غريها من ال�شوائل الدافئة يف تخلي�ص االأنف وال�شعب الهوائية من 

العدوى, ويعترب ذلك من  الناجتة عن حدوث  االإفرازات املخاطية 

اأهم خطوات العالج حيث حتمل معها هذه االإفرازات اإىل اخلارج 

اجلراثيم وامليكروبات املعدية. وَيذكر التقرير اأن هناك مادة فعالة 

ال تزال غري معروفة توجد يف �شوربة الدجاج وراء هذا التاأثري القوي 

الطارد للبلغم واملخاط.

كما ين�شح بتناول �شوربة الدجاج لعالج اأوجاع الراأ�ص الناجتة 

اإىل  الليمون  اإ�شافة كمية من ع�شري  ويف�شل  للربد.  التعر�ص  عن 

بالليمون  املوجود   )G( فيتامني  مفعول  من  لال�شتفادة  ال�شوربة 

واملقاوم للربد.

- الب�شل والثوم:  2

نزالت  ع��الج  يف  �شواء  حد  على  الثوم  اأو  الب�شل  تناول  يفيد 

الربد.. واإليك هذه الو�شفة للعالج بالب�شل:

• اقطع ب�شلة كبرية اإىل ن�شفني و�شع كاًل منهما على اأحد 	

اأثناء  الب�شل  ا�شتن�شاق رائحة  لتتمكن من  الفرا�ص  جانبي 

النوم.

• على 	 لتتغلب  النوم  قبل  امل�شاء  يف  كاملة  ب�شلة  تناول  اأو 

متاعب الربد اأثناء الليل.

• �شع �شريحة من الب�شل يف كوب مليء باملاء ال�شاخن, ثم 	

ا�شتخرج ال�شريحة من املاء بعد ب�شع ثواين, وانتظر حتى 

يربد املاء ثم تناوله على جرعات �شغرية خالل اليوم.

• �شع ب�شلة م�شوية داخل قطعة �شوف واجعلها على �شدرك 	

اأثناء النوم.

• �شوف 	 قطعة  داخ��ل  النيء  الب�شل  من  �شرائح  ع��دة  �شع 
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باحث يف طب �لأع�شاب

فات �شعبّية  و�شْ

ُيقدمها لَك �ملجّربون



داخ��ل  اجعلها  اأو  ق��دم��ي��ك,  اإح���دى  ب��اط��ن  اإىل  وارب��ط��ه��ا 

ال�شراب, اأثناء النوم: يقال اإن ذلك يخل�شك من ال�شخونة 

والعدوى بحلول ال�شباح.

الكافور: زيت   -  3
متى اأح�ش�شت بقدوم نزلة الربد تناول ملعقة �شغرية من زيت 

اإن ذلك  بلعها: يقال  الكافور واجعلها بفمك ملدة ع�شر دقائق قبل 

يقاوم حلول نزلة الربد.

�شراب احللبة:  -  4

والرومان  القدماء  امل�شريني  اإىل  تاريخها  يرجع  الو�شفة  هذه 

وجبة  كل  قبل  ال�شاخنة  احللبة  من  كوب  بتناول  ين�شح  كان  حيث 

طعام للتخل�ص من الربد وال�شتعادة حا�شتي التذوق وال�شم اللذين 

يتعر�شان لل�شعف خالل نزالت الربد ال�شديدة.

 التهاب احللق واللوزتني

يتعر�ص كثري من النا�ص خا�شة يف ف�شل ال�شتاء حدوث احتقان 

اأو التهاب باحللق اأو اللوزتني ويف احلاالت ال�شديدة التي ي�شحبها 

يف  اأم��ا  الطبيب.  ا�شت�شارة  ينبغي  احل���رارة  بدرجة  كبري  ارت��ف��اع 

البلع  يف  �شعوبة  اإيجاد  يف  اأعرا�شها  ترتكز  التي  العابرة  احلاالت 

على  االعتماد  فيمكن  احللق,  يف  تهيج  اأو  بخ�شونة  االإح�شا�ص  اأو 

الو�شفات التالية:

خل التفاح: غرغرة   -  1

ثم  داف��ئ,  ماء  كوب  يف  التفاح  خل  من  كبريتني  ملعقتني  �شع 

تناول منه كمية وال تبلعها واإمنا اعمل بها غرغرة للفم والزور ثم 

ا�شكبها اإىل اخلارج. ثم تناول املقدار نف�شه تقريبًا وابلعه مبا�شرة 

يف هذه املرة. كرر ذلك حتى تنتهي من تناول الكوب, اأي: غرغرة 

يوميًا. �شاعتني  كل  الطريقة  هذه  كرر  – بلع,  – غرغرة  – بلع 
)ح�شرجة  ع��الج  يف  ك��ذل��ك  التفاح  خ��ل  غ��رغ��رة  وتفيد  ه��ذا 

احتقان  ح��االت  ي�شاحب  ال��ذي  املبحوح(  )ال�شوت  اأو  ال�شوت( 

باحلنجرة.

النحل: وع�شل  الثوم  خليط   -  2

خذ ب�شعة ف�شو�ص من الثوم وق�شرها, ثم افرمها, ثم اخلطها 

بكمية منا�شبة من ع�شل النحل, واترك هذا اخلليط ملدة �شاعتني, 

ثم تناول منه ملعقة �شغرية عدة مرات طوال اليوم, مع مراعاة بلع 

اخلليط مبا�شرة دون م�شغ الثوم.

الفجل: جذور  ع�شري   -  3

خذ كمية منا�شبة من جذور الفجل, ثم ق�شرها, ثم اع�شرها. 

تناول من هذا الع�شري ملعقة �شغرية كل ن�شف �شاعة مع مراعاة 

اأن تتاأنى يف بلع الع�شري بحيث يالم�ص احللق الأطول فرتة ممكنة.

املرجع : كتابة الو�صفات ال�صعبية للدكتور اأمين احل�صيني
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�لقلق.. 

�شعور �شحي ومر�س مزمن
�شامر اأنور ال�شمايل

الفوبيا  اأمرا�ص  حزمة  �شمن  املر�شية  اأطواره  يف  القلق  ي�شنف 

)PHOBIA( من الناحية ال�شيكولوجية, وهو من االأمرا�ص املنت�شرة بني 

الب�شر على اختالف ال�شرائح االجتماعية. وقد اأوردت بع�ص االإح�شائيات 

اأن خم�شة يف املائة من الب�شر يعانون منه, وان واحد من هوؤالء اخلم�شة 

يعجزون عن ممار�شة حياتهم ب�شكل طبيعي, وان ظهوره يزداد يف نهاية 

الع�شرينيات وبداية الثالثينيات من العمر, وانه من النادر اأن ي�شاب به 

من هم دون �شن اخلام�شة ع�شرة اأو من جتاوزوا اخلام�شة والثالثني, اأما 

اأغلب االإ�شابات فهي لدى الن�شاء.

لعلنا  املر�ص  هذه  على  نتعرف  اأن  بنا  فاالأوىل  االأمر  يكن  ومهما 

يف  وقعنا  حال  يف  منه  اخلال�ص  نحاول  اأو  براثنه,  بني  الوقوع  نتحا�شى 

االأ�شدقاء  من  يحتاجها  ملن  امل�شاعدة  تقدمي  ن�شتطيع  ورمبا  فخاخه, 

واالأقارب. 

اأ�شباب القلق  ��������������������������������������������������������������������������������������������������

مر�ص  الب�شري  الطب  يف  االأخ�شائيني  من  الكثري  يعزو  ج�صدية: 

براأيهم  يوؤدي  وهذا  الدماغية,  الهرمونية  االإفرازات  يف  خلل  اإىل  القلق 

اإىل اأعرا�ص ج�شدية توؤدي اإىل ا�شطرابات نف�شية تتعزز بالتكرار فتربز 

ولي�شت  نتيجة  اأنها  رغم  امل�شكلة  اأ�شا�ص  هي  كاأنها  وتبدو  وا�شح  ب�شكل 

�شببا.

نف�صية: اأما االخت�شا�شيون االجتماعيون والنف�شيون فريون العك�ص 

الو�شع  على  تنعك�ص  نف�شية  كحالة  القلق  مر�ص  ي�شفون  فهم  متاما, 

اجل�شدي, ولديهم حججهم الدامغة. فهم يقولون اإنه اإذا تعر�ص االإن�شان 

لديه  تتكون  قد  املثال-  �شبيل  على  -كالكلب  حيوان  العتداء  �شغره  يف 

فاإذا  �شدتها,  نتيجة  الوعيه  يف  ترت�شخ  ذعر  حالة  احلادثة  هذه  نتيجة 

الكالب,  من  اخلوف  يالزمه  يظل  الطفولة,  �شنوات  الطفل  هذا  جتاوز 

ورمبا تت�شع دائرة اخلوف لديه في�شاب بالقلق اإذا اقرتب من احليوانات 

ذات الوبر التي ت�شبه الكالب.

خارجية: يكون نتيجة الأ�شباب مبا�شرة وا�شحة للعيان, كاأن يتعر�ص 

بها  يعمل  التي  ال�شركة  تعلن  عندما  للقلق  ال�شركات  اإحدى  يف  املوظف 

يفقد  قد  املوظف  هذا  الأن  موظفيها,  ن�شف  عن  ت�شتغني  �شوف  اأنها 

دخله ال�شهري الثابت. وهذا قلق عادي تزول اأعرا�شه لدى املوظف بعد 

ا�شتقرار الو�شع االقت�شادي يف تلك ال�شركة.

الطالب  ي�شعر  كاأن  االأوىل,  بالدرجة  ذاتية  الأ�شباب  يعود  داخلية: 

بالقلق قبل االمتحان لظنه انه �شين�شى كل املعلومات التي حفظها لهذا 

�شري�شب يف املادة, و�شيف�شل يف احل�شول على ال�شهادة اجلامعية, وانه 

لن ينجح يف اأي عمل يقدم عليه, وهذا �شيقوده  اإىل مر�ص القلق الذي 

كاأن  م�شابه,  و�شع  الأي  تعر�شه  لدى  الف�شل  من  باخلوف  ي�شعر  يجعله 

املقابلة  تلك  من  �شيجعل  والدها  الأن  يحبها  التي  الفتاة  خطوبة  يخ�شى 

فر�شة لتوجيه اأ�شئلة حمددة يجب عليه اأن يجيب عليها بدقة, لهذا قد 

غري  المتحان  نف�شه  يعر�ص  كيال  يحب  التي  الفتاة  حياة  من  ين�شحب 

م�شمون النتائج.

طبيعة القلق ��������������������������������������������������������������������������������������������������

عادية: ال�شك يف اأن االإن�شان �شوف ي�شعر باخلوف ال�شديد اإذا �شب 

ال�صعور,  بالقلق لدى تعر�صه لظروف معينة ت�صتدعي مثل هذا  االإن�صان  ي�صعر 

وهذا اأمر طبيعي, ودليل على ال�صحة النف�صية, الأن االإن�صان يتفاعل مع املحيط من 

اأمر غري مطمئن,  اأ�صباب موجبة فهذا  بالقلق دون  االإن�صان  اأن ي�صعر  حوله. ولكن 

ويبعث اأي�صا على القلق!.
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حريق بالقرب من منزله, الأنه من اجلائز اأن تت�شع دائرة احلريق وت�شمل 

املناطق املجاورة قبل ال�شيطرة عليه.

اإىل  يعود  لهذا  �شبب,  دون  بيته  احرتاق  االإن�شان  يخ�شى  اأن  �صاذة: 

التاأكد من اإغالق ا�شطوانة الغاز اأكرث من مرة يف اليوم, ورمبا ي�شتيقظ 

من نومه لل�شبب ذاته. وهذا ما �شوف يوؤدي مع الزمن اإىل ن�شوء عادات 

ذات طبيعة خا�شة, اأو ما يعرف بعلم النف�ص بالو�شوا�ص القهري.

درجات القلق  ��������������������������������������������������������������������������������������������������

�شلوكه  ي�شوب  وال  نف�شه  عن  را�ص  االإن�شان  مادام  املنخف�صة: 

اأ�شباب  نتيجة  الآخر  وقت  من  بالقلق  ي�شعر  انه  رغم  غريبة,  ت�شرفات 

معروفة, له فهو يف دائرة احلدود االآمنة من القلق.

ب�شكل  اليومية  االإن�شان من ممار�شة حياته  القلق  اإذا منع  العالية: 

طبيعي, كاأن يتجنب اخلروج من املنزل اإال لل�شرورة الق�شوى, خل�شيته 

من  باخلجل  في�شعر  عام  مكان  يف  فجاأة  القلق  نوبات  تداهمه  اأن  من 

االآخرين, اأو خل�شيته من التعر�ص لالأذى من �شيء جمهول. فهذه العزلة 

املحفوفة بالتوتر وال�شدة توؤدي اإىل ال�شعور بالكاآبة واالإحباط, وقد توؤدي 

�شحية  وم�شاكل  الوزن  فقدان  ذلك  على  ويرتتب  ال�شهية  فقدان  اإىل 

كثرية. ويزداد االأمر �شوء مع االأيام, فكل م�شكلة تقود اإىل م�شكلة اأخرى.

مدة القلق  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

املحدودة: وهي مدة القلق الناجتة عن االأ�شباب املوجبة التي تزول 

تكاد  �شغرية  �شيارة  طريق  كبرية  �شاحنة  تعرت�ص  كاأن  امل�شبب.  بزوال 

اال�شطدام  تفادي  يف  ينجح  ال�شغرية  ال�شيارة  �شائق  ولكن  بها,  تطيح 

يعود  ثم  دقائق  عدة  اأو  ثواين  لعدة  ي�شتمر  القلق  هذا  ومثل  املريع. 

ال�شخ�ص اإىل حالته الطبيعية.

الطويلة: وهي غري حمدودة مبدة الأن لي�ص هناك �شبب وا�شح ميكن 

معرفته, فقد يخ�شى املري�ص من ال�شكن يف الطوابق العليا لظنه اأنها غري 

اآمنة الأنها �شرعان ما تنهار اإذا �شرب الزلزال مدينته, برغم انه ي�شكن 

اإىل  يف مدينة غري مهددة بالزالزل. ومثل هذه االأفكار قد تعزز وتوؤدي 

ا�شطرابات نف�شية �شديدة قد تدفع املري�ص اإىل االنتحار.

اأعرا�ص القلق  ��������������������������������������������������������������������������������������������������

الب�صيطة: من الطبيعي اأن ي�شعر الذي يعاين من القلق يف 

احلاالت العادية من: �شرعة يف نب�شات- خفقان القلب- ارتفاع �شغط 

الدم- �شحوب الوجه- هبات �شاخنة- برودة االأطراف- رع�شة اليدين اأو 

تعرقهما - �شرعة التنف�ص-جفاف الفم. 

املعقدة: وهي عبارة عن نوبات غري متوقعة يف الغالب, ولكن يف حال 

ال�شابقة  خلربته  حدوثها  املري�ص  يتوقع  قد  طويلة  ملدد  القلق  ا�شتمرار 

ويف  بالغثيان.  املري�ص  ي�شاب  النوبة  واأثناء  القلق.  نوبات  مواجهة  يف 

احلاالت ال�شديدة ترتفع حدة هذه االأعرا�ص وقد ت�شل اإىل وهن عام يف 

االأع�شاء, وعجز يف االأطراف, وقد يعجز املري�ص عن امل�شي ويحتاج اإىل 

من ي�شاعده, اأو ي�شتعني بعكاز. 

القلق والعالج  ��������������������������������������������������������������������������������������������������

معاجلة  �شرورة  على  القلق  مر�ص  عالج  يف  االخت�شا�شيون  اتفق 

بالعقاقري  العالج  اأن  اأي  النف�شي,  العالج  اإىل  اإ�شافة  باالأدوية,  املري�ص 

ال  الذين  النف�شيني  املخت�شني  مع  التن�شيق  يرافقه  االأطباء  قبل  من 

ي�شرتط اأن يكونوا من االأطباء. 

كما تتباين ا�شتجابات املر�شى من �شخ�ص الآخر, لهذا لي�ص هناك 

و�شفة حمددة جلميع املر�شى الختالف اأ�شباب املر�ص, لهذا يبداأ العالج 

النف�شي بح�شب كل حالة, فاإذا كان املري�ص ي�شكو اخلوف من االأماكن 

البداية,  ال�شبب يف  فيجب معرفة  املثال-  �شبيل  واملغلقة -على  ال�شيقة 

ربط  اإىل  اأدى  وهذا  امل�شعد  يف  ذعر  حلالة  تعر�ص  املري�ص  يكون  فقد 

ال �شعوري بني حالة الذعر واملكان الذي وقعت فيه, لهذا تعاود املري�ص 

م�شاعر اخلوف كلما تواجد يف املكان ذاته. لهذا تبداأ املعاجلة ال�شلوكية 

مبحاولة الف�شل بني احلالة النف�شية واملكان التي جرت فيه احلادثة. 

يبداأ املعالج بالطلب اإىل املري�ص التخيل انه يف م�شعد, وهو يحدثه 

اأن ال موجب للخوف, فالنا�ص جميعهم ي�شتخدمون امل�شاعد يوميا دون 

املبا�شر,  االأ�شلوب  اإىل  املعالج  ينتقل  ذلك  وبعد  لالأذى.  يتعر�شوا  اأن 

بال�شعود  العالج  يتدرج  ثم  امل�شعد,  اإىل  املري�ص  مع  املعالج  يدخل  اأي 

ترك  ثم  امل�شعد,  يف  طويلة  ملدة  البقاء  حماولة  ثم  االأول,  الطابق  اإىل 

املري�ص  يتفهم  اأن  وبعد  مبفرده.  لي�شتعمله  امل�شعد  يف  مبفرده  املري�ص 

بنف�شه,  ثقته  وتتعزز  بالتح�شن,  ي�شعر  حميطه,  مع  ويتاأقلم  حالته, 

فقد  انتكا�شات,  ثمة  حتدث  مل  اإذا  بالطبع  الطبيعية,  حالته  اإىل  ويعود 

يتعر�ص املري�ص بعد �شفائه اإىل اعتداء من ل�ص يف 

امل�شعد, وهذا يجعل خربات اخلوف تطفو 

فيعود  �شعوره,  �شاحة  على  جديد  من 

امل�شعد  بني  الربط  اإىل  ال�شعوريا 

والتعر�ص لالعتداء.

وقد ي�شتغني املري�ص عن االأدوية 

للعالج,  وتقبله  حالته  حت�شن  بعد 

وتقت�شر املعاجلة النف�شية على املعاجلة 

يبداأ  اأن  انه يف�شل  العلم  ال�شلوكية.  مع 

ل�شنوات  املر�ص  ا�شتمرار  الأن  باكرا  العالج 

طويلة يعزز احلالة فيخفف من فر�ص ال�شفاء 

اأو  ل�شنوات,  العالج  ي�شتمر  وقد  الكامل. 

مدى احلياة يف احلاالت املزمنة.
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�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية
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Contents: 
* Ruler of Ras Al Khaimah chairs meeting of Ex-

ecutive Council
* RAK Ruler exempts 197 commercial establish-

ments from fees, violation fines
* Ruler of Ras Al Khaimah visits RAK Food Car-

nival 
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Editorial
Successful work

Napoleon Hill describes the Mastermind Prin-
ciple as “The coordination of knowledge and effort 
between two or more people who work towards a 
definite purpose in a spirit of harmony…no two 
minds ever come together without thereby creating 
a third, invisible intangible force, which may be lik-
ened to a third mind”.

Dr. Ibrahim Elfiky says about teamwork, “Team-
work is the secret of life, Look Around! You’ll nev-
er find someone working alone!”

Since time immemorial, one-handed action 
proved to be a successful one. Yet, understanding 
the conditions of effective teamwork motivates us 
to work in a team spirit. 

These conditions require chapters to be ad-
dressed and can be only summarized by saying 
“Japan became one of the world’s richest countries 
only by their interest on teamwork. They all focus 
on wining i.e. one goal.  No one complains about 
their tasks nor their duties, they do not seek indi-
vidual best results.” 

Teamwork needs awareness, mastery and a cul-
ture of friendliness, altruism, sacrifice, magnanim-
ity, comfort, science and knowledge, and it needs to 
move away from impact and seek personal interest 
or success.

Here in the United Arab Emirates we believe in 
teamwork for its great benefits in reaching the best 
levels. Our Islamic Religion encourage us to work 
together as its orders us to together discuss and con-
sult our matters and issues. 

Consequently, when a person believes in team-
work, he can do miracles, as a conscious and dedi-
cated team has considerable strength to accomplish 
a goal that many aspire to for excellence. 

Munther Mohammed bin Shekar
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His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
chaired Ras Al 
Khaimah Ex-
ecutive Coun-
cil Meeting at 
his palace in 
the Saqr bin 
M o h a m m e d 
City, in the 
presence 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. 

At the start of the meeting, H.H. 
Sheikh Saud stressed the necessity 
of continuing the Emirate’s devel-
opment process and preserving its 
gains to achieve sustainable devel-
opment, and for the improved wel-
fare and happiness of its citizens, 
as well as to create a better future 
for coming generations under an 
integrated framework, through the 
efforts of the federal government. 

His Highness added that these 
efforts aim to achieve the best 
returns from available resources 
and are based on an objective and 
transparent assessment of future 
challenges and strategic capabili-
ties, as well as a forward-looking 
and competitive leadership. 

During the meeting, H.H. Sheikh 

Saud focused on three main con-
cerns, which are effective govern-
ment organization as a driver and 
catalyst for economic and social 
development, the need to adopt 
policies and development plans 
based on accurate statistics and 
forecasts, and the importance of 
teamwork and achieving consist-
ency and coordination among all 
government entities to create ben-
efit. 

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah stressed that the main 
pillar of government excellence 
is the efficient management of hu-
man capital, attracting qualified 
Emirati human resources, and pre-
paring and developing second and 
third leaders generations through 
programs that match the best glob-
al practices. 

H.H. Sheikh Saud also noted 
that a government that operates 
according to a planned strategy 

and rational organization can deal 
with all potential challenges, while 
highlighting the importance of 
achieving prosperity and social 
stability through providing for the 
housing needs of families and en-
suring their prosperity. 

His Highness also called for 
conducting studies on the needs 
of Emirati citizens in residential 
areas, in accordance with a com-
prehensive, systematic framework 
and an integrated system that ac-
counts for factors, such as popu-
lation growth, basic services and 
current and future challenges, to 
achieve family stability, address 
demographic imbalances, and pro-
mote prosperity and social welfare. 

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud emphasized the importance 
of translation directives of RAK 
Ruler into an integrated work pro-
gram.

Ruler of Ras Al Khaimah 
chairs meeting of Executive Council
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Ruler of Ras Al Khaimah receives Director-General of NMC

Ruler of Ras Al Khaimah receives a citizen who received a Doctorate

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
His Excellency Man-
sour Ibrahim Al 
Mansouri, Director-
General of the Na-
tional Media Council 
‘NMC’. 

His Highness 
stressed the impor-
tant role played by 
the Media as a tool 
that contributes effec-
tively to the building 
of Human Capabili-
ties and Skills, and 
Development of the 
Society.

H.H. Sheikh Saud also emphasized 
the need to promote messages from 
the media express the values and prin-
ciples of tolerance on which the UAE 
has been founded, and highlight the 
country’s successes and achievements 
across all fields in the past decades.

His Highness also praised the ef-
forts of the NMC and its role in de-
veloping a pioneering National Media 
System to upgrade the Media Sector 
with all the necessary components and 
enhance its role to convey the mes-
sage of the UAE and its cultural and 
humanitarian contributions, as well as 

its distinguished efforts regionally and 
globally.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah also indicated the impor-
tance of concerted efforts among all 
the local media outlets to highlight the 
achievements of the UAE in all fields.

His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
received Dr. 
Hassan Abbas, 
who holds a 
PhD in Busi-
ness Admin-
istration from 
the University 
of Science and 
Management, 
Malaysia.

His High-
ness Ruler of 
Ras Al Khaimah stressed the importance of armament 

with knowledge and academic knowledge to continue 

the march of successes achieved by the country in vari-
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received at his pal-
ace, H.E. Ernst Peter 
Fischer, the German 
Ambassador to the 
UAE, along with 
a delegation from 
the German-Emirati 
Joint Council for 
Industry and Com-
merce, AHK, to 
discuss and explore 
prospects for coop-
eration across economic, trade and 
investment sectors.

The two sides also discussed the 
possibility of opening up new in-
vestment opportunities and enhanc-
ing strategic partnerships in several 

vital sectors.
H.H. Sheikh Saud commended 

the efforts of the Council in creating 
investment opportunities for inves-
tors in both countries.

The Council officials explained 
their mandate, mission and role in 

providing reliable information, fea-
sibility studies and consultancy ser-
vices to partners so they can launch 
joint ventures and have easy access 
to markets in the UAE and Germa-
ny.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received H.E. 
Hjayceelyn M. Quintana, 
Ambassador of the Philip-
pines to the UAE.

His Highness welcomed 
the Philippine Ambassa-
dor, wishing her success 
during her tenure to further 
advance ties between the 
UAE and the Philippines.

The two sides high-
lighted the strong bilateral 
relations that bind the two 
countries together.

RAK Ruler receives German Ambassador

Ruler of Ras Al Khaimah receives Philippine Ambassador

ous fields.  Pointing out that the civi-
lizational achievements and national 
gains that the Emirates have achieved 
constitute a reflection of the wise 

leadership interests in higher educa-
tion and scientific research and the 
support of its children during their 
pursuit of higher degrees.

His Highness Sheikh Saud con-
gratulated Dr. Hassan Abbas on this 
achievement, wishing him success in 
serving the country.
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His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
in his palace, H.E. 
Samuel Tan, Ambas-
sador of Singapore to 
the UAE, who came 
to greet Sheikh Saud 
on the conclusion of 
his appointment.

During the meet-
ing, H.H. Sheikh 
Saud highlighted the 
strong and deep over-
all ties that bind the 
UAE and Singapore.His Highness 

also wished Tan success in his fu-

ture duties and praised his efforts 

to enhance the overall cooperation 

between the two friendly countries.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
visited RAK Food 
Carnival at Mina 
Al Arab, which in-
cludes some of the 
oldest restaurants 
in the Emirate. 

During the visit, 
His Highness was 
briefed on the most 
important activities 
of the festival; H.H. 
Ruler of Ras Al 
Khaimah praised the extent of de-
velopment in the Hospitality Sector 
in the Emirate, where the participat-
ing restaurants, which some dating 
back to the 1950s, are a major con-
tributor to the development of this 
sector.

His Highness listened to an expla-

nation of success stories witnessed 
by these projects during their course 
of operations in the Emirate.

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi said “We support all busi-
ness owners who wish to open their 
small or medium enterprises in Ras 
Al Khaimah, whether citizens of the 

United Arab Emirates or Expatri-
ates. They will undoubtedly consti-
tute an important part of the Emir-
ate’s Economic Mobility, and their 
presence will contribute to provid-
ing diversity, which is the main pil-
lar of Tourism Development in the 
region.

Ruler of Ras Al Khaimah receives Ambassador of Singapore

Ruler of Ras Al Khaimah visits RAK Food Carnival  
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RAK Ruler exempts 197 commercial establishments 
from fees, violation fines

Ras Al Khaimah Crown Prince
 meets ‘Union Journey 2019’ Team

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, ordered the exemption 
of 197 commercial establishments 
from renewal fees and any resulting 

fines due to local departments and 
authorities, ranging from between 
70 and 100 percent of the total 
amount.

This exemption aims to support 
and encourage establishments af-

fected by infrastructure develop-
ment works being carried out in Al 
Mairid, which are part of the Emir-
ate’s strategy to upgrade local roads 
and improve overall services.

His Highness 
Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah and Chair-
man of the Executive 
Council, received a 
group of pupils par-
ticipating in ‘Union 
Journey 2019’. An 
initiative organized 
Al Bayt Mitwahid 
in cooperation with 
the Ministry of Edu-
cation to introduce 
students to the na-
tion’s achievements 
made the unity of its 
people and their co-
hesion behind their 
wise leadership and the promotion 
of the values of loyalty, belonging 
and pride in them. This Compre-
hensive Introductory Journey aims 
to highlighting the country’s ac-
complishments on the ground.

During the meeting, His Highness 
RAK Crown Prince was briefed on 
the initiative’s objectives and its 
accompanying activities, which 
aim to enhance National Identity 
and Spirit of belonging to the coun-
try and its leadership. The initiative 
also aims to increase awareness of 

the progress made by the country 
and the importance of what are 
represented by cultural and tourist 
attractions that will be visited dur-
ing the initiative program and gain 
scientific and practical experiences 
that deepen their knowledge about 
the heritage of the United Arab 
Emirates and its National Achieve-
ments at various levels. 

The initiative is a deliberate pro-
gram that aims to visit important 
landmarks and to meet influential 
personalities across all emirates. 
Participation in the “Union Jour-

ney 2019” is based on the principle 
of competition between the distin-
guished students from grade (9-11) 
between (12 &17) years old from 
all around the UAE. 

The meeting was attended by 
Sheikh Arhama bin Saud bin 
Khalid Al Qasimi, Director of Me-
dia Section at RAK Crown Prince 
Office, Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Khalid Al Qasimi, His 
Excellency Rashid Suwaidan Al 
Khatri, Director-General of Pro-
tocol and Hospitality Department 
and a number of officials. 
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His Excellency 
Munther Moham-
med bin Shaker, 
Director General 
of Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment, received 
a delegation from 
Republic of China 
to increase mutual 
understanding and 
deepen the relation-
ship between China 
and Ras Al Khaim-
ah, as well as to seek 
cooperation in the 
fields of investment, 
trade, culture and 
tourism. 

The meeting discussed several topics such as the lat-
est Chinese developments, major upcoming events and 
ways of cooperation in the fields of investment and 
trade, especially via Ras Al Khaimah and Chinese Free 
Trade Zone. 

During the meeting, both parties exchanged views on 
establishing a formal partnership between China and 
Ras Al Khaimah. This came based on the interest of the 
Municipality Department to exchange fruitful experi-

ences and open horizons of cooperation with all agen-
cies and entities within and outside of the country.

The Chinese delegation expressed its admiration for 
the modern work mechanism used in Ras Al Khaimah 
Municipality, praising the advanced electronic services 
that contribute to achieving the highest levels of servic-
es, especially in the fields related to customer services. 
The delegation stressed on the importance of strength-
ening communication, partnership and cooperation re-
lations with the Municipality. 

Based on the 
keenness of the 
two parties to lay 
the foundations 
for joint strategic 
cooperation to 
achieve the vision 
of Ras Al Khaim-
ah Government in 
Urban Planning 
and Development 
and Transport 
Planning within 
the Emirate, Ras 
Al Khaimah Mu-
nicipality Depart-
ment signed Co-

A Chinese Delegation visits Ras Al Khaimah Municipality

RAK Municipality signs MoU with RAK Transport
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 “A dialogue with an Official”  hosts H.E. Munther 
Mohammed bin Shaker 

Emirates Association 
for Social Development 
held a discussion panel 
entitled “A dialogue 
with an Official.” Where 
the Association hosted 
His Excellency Munther 
Mohammed bin Shaker, 
Director-General of Ras 
Al Khaimah Municipal-
ity Department to pro-
vide an opportunity to 
answer various ques-
tions and inquiries from 
the public.

The session dealt with sev-
eral themes, including: The role 
of the Municipality Department 
in achieving Social Happiness, a 
general discussion of 
Barjeel Project and its 
role in making Ras Al 
Khaimah more sustain-
able and an insight to 
the department’s plans to 
overcome the challenges 
of declining lands. In ad-
dition to presenting the 
plans of the department 
in order to achieve Ras 
Al Khaimah Vision 2030 
and the future Electronic 
Services. The audience 
had the chance to ask 
their questions and in-

quiries to His Excellency, who re-
sponded to them. 

His Excellency, the Director-
General appreciated the initiative 

organized by Emirates Association 
for Social Development, which pro-
vided the opportunity to reach the 
public and understand their needs. 

operation Agreement with Ras Al 
Khaimah Transportation Authority. 

His Excellency Ismail Hassan Al 
Balushi, Director General of Ras Al 
Khaimah Transportation Author-
ity, and His Excellency Munther 
Mohammed bin Shaker Director 
General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department signed the 
agreement in the presence of a joint 
delegation that included the con-

cerned from both sides.  
The agreement aims to enhance 

cooperation between the two par-
ties in terms of planning and imple-
menting Transportation Projects in 
Ras Al Khaimah according to an in-
stitutional and technical framework 
that aligns with strategic plans, im-
proving operational performance, 
simplifying procedures, and im-
proving the quality of services to 

achieve the highest levels of Cus-
tomer Satisfaction in the Emirate. 

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker indicated that the 
partnership contributes to support-
ing and developing ways of co-
operation and will have a positive 
impact in achieving the goals that 
both parties aspire to achieve for the 
public interest.

 Issue No. 512 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

8

News

m u n r a k a e



�����������������������
�����������������
�����	������������

������������������

�����������

��	�������������������������	��

 �����������������������������������������������������

�������������������������

���������������������

We Extend Our Highest Congratulations    
 To

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President Of United Arab Emirates    

And To 

 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
 Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

  And Their Highnessess The Members Of The Supreme Council The Rulers OF The Emirates

      And The People Of The United Arab Emirates On The Auspicious Occasion Of The

 OFFICE # 604, Lake Central, Business Bay, P.O.BOX: 414247, UAE
Tel: +971 04 5517169 | Fax: +971 04 5517268
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We meet the energy demands of today while unlocking the potential of sustainable 
energy future-safely, economically, and efficiently.
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إلى مقام صاحب السمو
 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان 

 رئیس الدولة - حفظھ هللا  

 

وإلى مقام صاحب السمو
الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات
وذلك تقدیراً للجھود سموھم المبذولة في خدمة ودعم مسیرة التنمیة بالدولة

   راجین من العلي القدیر أن یوفق سموھم لما فیھ الخیر لوطننا العزیز
 

نتقدم
   بأسمى آیات التھاني والتبریكات 

Medicom Distribution F.Z.E.
P. O. Box: 40422

Warehouse No.: L1 07 / L1 08 - Ajman Free Zone
Ajman - United Arab Emirates

Tel: +971 6 7454 194/5 / Fax: +971 6 7454 196
Email: info@medicom-grp.com

MediCom Scientific Equipment Trading L.L.C
P. O. Box 39113

Abu Dhabi, - United Arab Emirates
Tel: +971 2 551 1952 / Fax: +971 2 551 1931

Email: info@medicom-grp.com
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 نتقدم

 بأسمى آیات التھاني والتبریكات   
 

 إلى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان
 رئیس الدولة - حفظھ هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو

 الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجمیع المقیمین على أرضھا الطیبة



مقام صاحب السمو 
 

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان
 رئیس الدولة - حفظھ هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو
 

 الشیخ محمد بن زاید آل نھیان
 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

 في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 سلطان بن زاید آل نھیان
 ممثل صاحب السمو رئیس الدولة  رحمھ هللا

داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ وأن یسكنھ فسیح جناتھ

Hellmann Worldwide Logistics LLC 
Jebel Ali Free Zone, South Zone 
PO Box 27974 Dubai 
Tel : 00971 4 8994111 - Fax : 009714 899428 
Email : management-ae@hellmann.com

Al Qouz industrial 2, Dubai - UAE 
 Tel : +971 4 3475868 / +971 55 9546212 / +971 55 2305892

 Email : info@mediacom-me.com
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We Extend Our Highest Congratulations    
 To

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President Of United Arab Emirates    

And To 

 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
 Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

  And Their Highnessess The Members Of The Supreme Council The Rulers OF The Emirates

      And The People Of The United Arab Emirates On The Auspicious Occasion Of The

Dubai Office Address
P.O Box 53710

Office No :721(7tyh floor
ASCON House ,Salah Al Din St

Near Crown Plaza Hotel,Deira,Dubai
Tel : +97142551131

Mob : +971543004829

Workshop address
Shed Nos 3&4,28th Street,New

Industrail Area 1,Opp Petro Gulf
Near Lucky Roundabout

Ajman,UAE
Tel : +91557807260

Mob : +971551081908 

48
UNITED ARAB EMIRATES

na�i�n�� d��

d3 - Dubai Design District 
Building 04 - Office B103

PO Box 333297
Dubai - UAE

office +971 4 421 4720
info@wanderswagner.com

sustainable & holistic concepts for 
residential , commercial & cultural 

projects.
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1101, The Oberoi Centre,
Business Bay, Dubai

Tel: +971 4 587 6443 - Fax: +971 4 587 6443
Email: info@thesaypharma.ae
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We Extend Our Highest Congratulations    
 To

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President Of United Arab Emirates    

And To 

 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
 Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

  And Their Highnessess The Members Of The Supreme Council The Rulers OF The Emirates
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International DMCC
Office 905,Mazaya Buisiness Avenue BB2
P.O.Box : 643521, Dubai 
Tel : +97142779455
Email : mena@olamnet.com
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NATIONAL DAY
Head Office / Facade Factory – Dubai 

P.O Box 30581, Dubai, U.A.E
Tel : +971 4 880 3990 

 E-mail : alum.uae@tgac.net
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 نتقدم
 بأسمى آیات التھاني والتبریكات   

 
 إلى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان
 رئیس الدولة - حفظھ هللا   
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LACTALIS DAIRY PRODUCTS &
TRADING MIDDLE EAST DMCC
JBC 3 – OFFICE 1004
JUMEIRAH LAKE TOWERS
PO BOX 502613
DUBAI – UAE
TEL : +971 4 554 7295



 نتقدم
 بأسمى آيات التها� والتربيكات   

 إىل مقام صاحب السمو

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 رئيس الدولة - حفظه الله   

 وإىل مقام صاحب السمو

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

 وإخوانه¡ أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات

 وإىل شعب دولة اإلمارات وجميع املقيم¥ عىل أرضها الطيبة
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We Extend Our Highest Congratulations    
 To

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President Of United Arab Emirates    

And To 

 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
 Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

  And Their Highnessess The Members Of The Supreme Council The Rulers OF The Emirates

      And The People Of The United Arab Emirates On The Auspicious Occasion Of The

TTS HEAD OFFICE
Abu Dhabi, Silver Wave Tower
Mina St, office-301
P O Box: 33057, U.A.E
Telephone: 02-6442020
Fax: 02-6445527
E-mail: info@tts-uae.com
Website: www.tts-uae.com

NICE COFFEE VENDING MACHINE LLC
Behind TAWJEEH and RED STAR
 GIFTS, Musaffah 
 Abu Dhabi - United Arab Emirates
Tel :+971 2 5597450
Email : info@nicecoffeevending.com


