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اال�سرتاكات ال�سنوية

داخل الدولة:

للأفــــــــــــراد : 100 درهماً

للم�ؤ�ش�شـات :200 درهماً

خارج الدولة: 

للأفـــــــــــــــراد :150 درهماً

للم�ؤ�ش�شات : 225 درهماًً 

»هذه ال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«

املـــرا�ســـالت 

الإمارات العربية املتحدة

اإمارة راأ�س اخليمة 

دائــــــــــــرة البـــــلديـة 

�س.ب : 4  

هاتف البلدية : 2466666 07

فاك�س املجــــــــلة: 2333355 07

طبعت يف مطبعة النخيل

www.mun.rak.ae
magazine@mun.rak.ae

٭ 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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الإجناز امل�شرق

لي�س �شهاًل الو�شول اإىل الإجناز امل�شرق ، لأن مميزات كثرية وم�شتندات عديدة يجب اأن تعتمد 

لتنفيذ ذلك ، وعلى الرغم من اأن للعن�شر الأدبي دوره يف حياتنا اإل اأن الن�س العلمي هو الهدف 

من اأجل اإجناز م�شرق يف اأي جمال من جمالت احلياة التي حتتاج اإىل العلم ، ومبعنى اآخر عندما 

تخطط من اأجل اإجناز ما فاأنت م�شطر اإىل العتماد على ن�س علمي ، واإذا اأردت اأن تكتب مو�شوعًا 

دقيقًا ، فالبد اأن ت�شتند اإىل الن�س العلمي ، لأن الن�س العلمي يقدم لك احلقائق املدعمة بالأدلة 

والرباهني ، هذا عدا عن البيانات والإح�شاءات ، والتجارب واخلربات ... اإلخ .

 ، الهدف  يحدد  لكونه   ، مقنع  العلمي  الن�س  فاإن  الأدبي  الن�س  باأثر وجماليات  اعرافنا  ومع 

ولكونه يهتم باجلزئيات والتفا�شيل ، ويت�شمن ال�شتق�شاء ، وامل�شطلحات العلمية ، والعالقات 

الريا�شية ، بعيدًا عن اإبراز امل�شاعر والتكرار والبالغة وغري ذلك.

والذي ميكن قوله يف هذا املجال : اإن الن�س العلمي ن�س حم�شوم ليجوز اأن تقول يف امل�شاألة 

اأكرث من قول ، واإن الن�س العلمي من خ�شائ�شه الرئي�شية اأنه مظهر من مظاهر العقل ....

اأن  وبناء على ما تقدم فاإن الإجناز امل�شرق هدف ، وحتى يتحقق بنجاح وتفوق ومتيز فالبد 

يكون النربا�س هو العلم ، الذي يتعلق به ، ومن البديهي اأن يكون البحث والتق�شي هدفني مهمني 

يف هذا العلم ، لتحقيق الغاية املن�شودة .

منذر حممد بن �شكر

الفتتاحية
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�شعود بن �شقر ي�شهد افتتاح الدورة الـ 12 لور�شة العمل الدولية للمواد املتقدمة

�شاحب  �شهد 

ــو الــ�ــشــيــخ  ــم ــش ــ� ال

�شقر  ــن  ب �ــشــعــود 

ع�شو  الــقــا�ــشــمــي 

ــى  املــجــلــ�ــس الأعــل

حـــــاكـــــم راأ�ــــــــس 

افتتاح   ، اخليمة 

ور�ـــــشـــــة الــعــمــل 

الثانية  ــة  ــي الــدول

ــواد  ــم ــل عـــ�ـــشـــرة ل

ــتــي  املـــتـــقـــدمـــة ال

يــنــظــمــهــا مــركــز 

اأبـــــحـــــاث راأ�ــــــس 

ــمــة لــلــمــواد  اخلــي

املتقدمة يف مركز 

احلـــمـــرا الــعــاملــي 

للمعار�س واملوؤمترات.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شمو  �شاحب  واأكـــد 

احلدث  لهذا  الكبرية  الأهمية  اخليمة 

العلماء  اأبــرز  من  نخبة  ي�شت�شيف  الذي 

العامل..  اأرجــاء  خمتلف  من  واملخت�شني 

وقال �شموه “ راأ�س اخليمة حا�شنة عاملية 

يخدم  مبــا  النوعية  العلمية  لــالأبــحــاث 

والبحث  فيها،  ال�شاملة  التنمية  جهود 

لتحقيق  الرئي�شي  املــحــرك  هــو  العلمي 

تنويع  يف  املتمثلة  ال�شرتاتيجية  اأهدافنا 

م�شادر الدخل الوطني”.

البحث  متكني  اإن  �شموه..  واأ�ــشــاف 

الــعــلــمــي بــ�ــشــكــل عـــام والــتــخــ�ــشــ�ــشــات 

مع  يتنا�شب  التحديد  وجه  على  النوعية 

لالإمارة يف  امل�شتقبلية  والتطلعات  الروؤى 

تعزيز مكانتها وجهة مف�شلة لال�شتثمار. 

وتاأتي ا�شت�شافة هذه الور�شة حول تطوير 

املواد املتقدمة لتعك�س ثقة جمتمع البحث 

العلمي بدور راأ�س اخليمة يف هذا املجال، 

العلم  ت�شخري  يف  جديتنا  على  ولــتــوؤكــد 

واملعرفة خلدمة الإن�شان.

للمواد  الدولية  العمل  ور�شة  وحتظى 

باحث   200 بح�شور   ،2020 املتقدمة 

وتت�شمن  دولــة   20 من  اأكــرث  من  وطالب 

21 حما�شرة يقدمها نخبة  العمل  ور�شة 

جمــالت  خمتلف  يف  املتخ�ش�شني  مــن 

املواد املتقدمة، وتتمحور موا�شيع النقا�س 

اأ�شكال  لتطوير  ال�شبل  اأف�شل  حول  فيها 

واملتجددة،  النظيفة  الطاقة  من  متنوعة 

ودرا�ـــشـــة مـــدى ال�ــشــتــفــادة مــن الطب 

الت�شخي�س  عمليتي  لتح�شني  الــنــانــوي 

والعالج.

وخالل دورة هذا العام، يلقي احلائز 

ال�شري  الــفــيــزيــاء  يف  نــوبــل  جــائــزة  على 

مان�ش�شرت،  جــامــعــة  مــن  جــيــم  اأنـــدريـــة 

�شيتم  التي  الثالثة،  ال�شنوية  املحا�شرة 

الــراحــلــة  الــعــاملــة  لــتــكــرمي  تخ�شي�شها 

الفيزياء  دري�شيلهاو�س” اأ�شتاذة  “ميلي 
والهند�شة الكهربائية والتي كانت ع�شوا 

العمل  ور�شة  اإدارة  جمل�س  يف  موؤ�ش�شا 

وافتها  اأن  اإىل  املتقدمة  للمواد  العاملية 

املنية يف فرباير 2017.

اإجراء  اإىل  وتهدف دورة العام 2020 

الأ�شا�شية  العلوم  حول  معمقة  نقا�شات 

ذلك  يف  مبا  املتقدمة،  املــواد  وتطبيقات 

تكنولوجيا النانو، وتعزيز التعاون البحثي 

ــد مــن الأطــــراف  ــعــدي ــة وال ــش ــور� بــني ال

املـــواد  ت�شمل  عــد  الــعــاملــيــة يف جمـــالت 

واملغناطي�شية  والإلكرتونية  الكيميائية 

املتجددة  والطاقة  البيئية  والتطبيقات 

والطب احليوي.

ي�شهد  املحا�شرات،  اإىل  بالإ�شافة 

برنامج املدار�س املحلية الذي مت تنظيمه 

بن  �شعود  ال�شيخ  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 

�شقر القا�شمي لبحوث ال�شيا�شة العامة، 

للطالب،  خم�ش�شة  حمــا�ــشــرات   10
يقدم  العلمية  الأوراق  لتقدمي  وجل�شتني 

العلمية  اأفكارهم  طــالب   110 خاللها 

اأمام رواد ور�شة العمل.

للمواد  الدولية  العمل  ور�شة  وتهدف 

العلمي  الــتــعــاون  تعزيز  اإىل  املتقدمة 

ا�شتفادة من  اأق�شى  اإىل حتقيق  الرامي 

املواد املتقدمة وتطويع اإمكاناتها الهائلة 

ل�شالح الب�شرية.
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حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل ال�سفري الهولندي

ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

ــخ �ـــشـــعـــود بــــن �ــشــقــر  ــي ــش ــ� ال

ــقــا�ــشــمــي عــ�ــشــو املــجــلــ�ــس  ال

اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  الأعــلــى 

ــــودي امــرباخــتــ�ــس  ــادة ل ــع ــش �

لــدى  هــولــنــدا  مملكة  �شفري 

الدولة الذي قدم لل�شالم على 

مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه 

عمله اجلديد.

ال�شمو  �ــشــاحــب  ورحــــب 

ب�شعادة  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

التوفيق  لــه  متمنيًا  ال�شفري 

عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح 

مبا ي�شهم يف تعزيز العالقات 

البلدين  بــني  ال�شرتاتيجية 

خمتلف  ــى  عــل ــقــني  ــدي ــ�ــش ال

ال�شعد.

بعالقات  �ــشــمــوه  واأ�ـــشـــاد 

دولــة  تــربــط  الــتــي  ال�شداقة 

هولندا  وممــلــكــة  الإمــــــارات 

والتي من �شاأنها حتقيق املزيد 

من التقدم والرخاء لل�شعبني.

�شعادة  عــرب  جانبه  ومــن 

ـــودي امــرباخــتــ�ــس عــن بالغ  ل

ل�شاحب  وتــقــديــره  �ــشــكــره 

اخليمة  راأ�ـــس  حــاكــم  ال�شمو 

وح�شن  ال�شيافة  ــرم  ك على 

على  ــًا  ــي ــن مــث ال�ـــشـــتـــقـــبـــال، 

الـــعـــالقـــات ال�ــشــرتاتــيــجــيــة 

القوية التي تربط بني البلدين. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري اأرمينيا

 ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة  �شعادة مهري مكردوميان �شفري 

جمهورية اأرمينيا لدى الدولة الذي قدم لل�شالم على �شموه.

ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة ب�شعادة ال�شفري متمنيًا 

له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز العالقات 

ال�شرتاتيجية بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.. و اأ�شاد 

�شموه بعالقات ال�شداقة التي تربط دولة الإمارات و اأرمينيا و التي 

من �شاأنها حتقيق املزيد من التقدم و الرخاء ل�شعبيهما ال�شديقني.

و  �شكره  بالغ  عــن  مكردوميان  مهري  �شعادة  عــرب  جانبه  مــن 

و  ال�شيافة  كرم  على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  تقديره 

التي  القوية  ال�شرتاتيجية  العالقات  على  مثنيًا  ال�شتقبال،  ح�شن 

تربط بني البلدين. 

ا�شتقبالت �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
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حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل �سفري 

كو�ستاريكا

ــاحــب  ا�ـــشـــتـــقـــبـــل �ــش

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 

ع�شو  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

ـــى حــاكــم  املــجــلــ�ــس الأعـــل

ــة  �ــشــعــادة  ــم ـــــس اخلــي راأ�

ــاكــون  ــش فــرانــ�ــشــيــ�ــشــكــو �

ايــــرنــــانــــديــــ�ــــس �ــشــفــري 

كو�شتاريكا لدى الدولة.

ال�شمو  ورحب �شاحب 

حـــاكـــم راأ�ـــــــس اخلــيــمــة 

متمنيًا  ال�شفري،  ب�شعادة 

يف  والــنــجــاح  التوفيق  لــه 

مبا  ــه  عــمــل مـــهـــام  اأداء 

ي�شهم يف تعزيز العالقات 

ال�شرتاتيجية بني البلدين 

خمتلف  على  ال�شديقني 

ال�شعد.

الــلــقــاء  خـــــالل  ومت 

ا�ـــشـــتـــعـــرا�ـــس عـــــدد مــن 

ــة  ــادي ــ�ــش ــت املــــحــــاور الق

وال�شتثمارية  والتجارية 

اآفــاق  تعزيز  اإىل  الهادفة 

ــني الــطــرفــني،  ــعــاون ب ــت ال

من  املــزيــد  وا�شتك�شاف 

وتر�شيخ  لتوطيد  الفر�س 

ال�شرتاتيجية  ال�شراكات 

يف خمتلف القطاعات.

ــه، اأعــــرب  ــب مـــن جــان

�شعادة ال�شفري عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 

اخليمة على كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال، مثنيًا على العالقات 

ال�شرتاتيجية القوية التي تربط بني البلدين. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل القن�سل التايلندي

القا�شمي ع�شو  �شعود بن �شقر  ال�شيخ  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 

�شرييفات،  �شايرات  �شعادة  اخليمة   راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

قن�شل عام مملكة تايالند بالدولة، الذي قدم لل�شالم على �شموه 

مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله.

تايالند،  بقن�شل  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورحب 

متمنيًا له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز 

العالقات ال�شرتاتيجية بني البلدين على خمتلف ال�شعد.

ــارات  الإم دولــة  تربط  التي  ال�شداقة  بعالقات  �شموه  واأ�ــشــاد 

والــرخــاء  التقدم  مــن  املــزيــد  حتقيق  �شاأنها  مــن  والــتــي  وتايالند 

لل�شعبني.

�شكره  بالغ  عن  �شرييفات  �شايرات  �شعادة  عرب  جانبه،  من 

ال�شيافة  كرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره 

وح�شن ال�شتقبال، مثنيًا على العالقات ال�شرتاتيجية القوية التي 

تربط بني البلدين.
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�شكر  بن  حممد  منذر  �شعادة  تراأ�س 

اجتماع  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  عــام  مدير 

جميع  بح�شور  الرقمي  التحول  م�شروع 

والأق�شام  والإدارات  القطاعات  مــدراء 

التحول  م�شروع  جلنة  وبتواجد  بالدائرة 

الــرقــمــي املــكــلــفــة بــهــذا الــغــر�ــس واأكـــد 

الذي  امل�شروع  هذا  اأهمية  على  �شعادته 

يــعــد نــقــلــة نــوعــيــة يف قــطــاع اخلــدمــات 

كبري  وب�شكل  �شي�شاهم  ممــا  بــالــدائــرة 

بكفاءة  واملعامالت  امل�شاريع  اإجنــاز  يف 

و�شرعة وتلبيًة  لتطلعات املجتمع ومواكبًة 

للتطور الذي ي�شهده العامل يف ظل الثورة 

�شعادة  ا�شتقبل 

ــد بن  مـــنـــذر حمــم

�ــشــكــر مــديــر عــام 

راأ�ــس  بلدية  دائـــرة 

القن�شل  اخلــيــمــة 

الـــعـــام جلــمــهــوريــة 

بــاكــ�ــشــتــان يف دبــي 

ال�شمالية  واملناطق 

�شعادة اأحمد اأجمد 

علي ، وجرى خالل 

الـــلـــقـــاء احلـــديـــث 

ذات  املوا�شيع  عن 

امل�شرتك  الهتمام 

بني اجلانبني والتي 

ــم مـــن خــاللــهــا  ــت ي

تعزيز �شبل التعاون 

ذات  املــجــالت  يف 

ال�شلة وموؤكدين على اأهمية العالقات بني 

راأ�ــس  بلدية  عــام  مدير  ورحــب   ، البلدين 

تنم عن  اأنها  موؤكدًا  الزيارة  بهذه  اخليمة 

مدى متانة العالقة التاريخية بني الدولتني 

ال�شديقتني .

اجتماع م�شروع التحول الرقمي

مدير عام بلدية راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل العام جلمهورية باك�شتان
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نظمت دائرة بلدية 

راأ�س اخليمة وبالتعاون 

الإعـــــالم  اإدارة  مـــع 

ــثــقــيــف الــ�ــشــحــي  ــت وال

بــــــــــــوزارة الـــ�ـــشـــحـــة 

حمـــا�ـــشـــرة تـــوعـــويـــة 

البلدية   دائــرة  ملوظفي 

ال�شحية  الطرق  حول 

من  للوقاية  ال�شليمة 

فـــايـــرو�ـــس كــــورونــــا  ، 

ــرة  ــحــا�ــش وبــــــــداأت امل

موجزة  فكرة  بتقدمي 

عـــــــن الـــــفـــــايـــــرو�ـــــس 

امل�شاحبة  والأعــرا�ــس 

على  التاأكيد  ومت   ، لــه 

اأهمية اتباع الإر�شادات التي و�شعتها وزارة 

ال�شحة للوقاية من الفايرو�س  وهي :

باملاء  اليدين  غ�شل  اليدين:  نظافة 

وال�شابون ملدة 20 ثانية على الأقل.

ا�شتخدام مطهر الأيدي واإذا مل يتوفر 

يتم الغ�شل بال�شابون واملاء .

الفم  تغطية   : والعط�س  ال�شعال  اآداب 

بباطن الكوع، اأو با�شتخدام  املناديل بدًل 

من اليد 

الكحول  مطهر  تــوافــر  على  احلــر�ــس 

لتعقيم اليدين .

تنظيف الأ�شطح الروتيني .

تطبيق  على  البلدية  ــرة  دائ وحتر�س 

ال�شحة  وزارة  و�شعتها  التي  الإر�ــشــادات 

املوظفني  وتثقيف  الفايرو�س  انت�شار  ملنع 

التوعوية  املحا�شرات  هذه  خالل  من  بها 

لتوؤكد على اأهمية �شحة و�شالمة املجتمع .

حما�شرة توعوية حول الوقاية من فايرو�س كورونا

الرقمية التي اجتاحت 

دائــرة  واإن   ، املنطقة 

هــذا  تنتهج  الــبــلــديــة 

النهج الذي ينبثق من 

 2030 الإمــــارة  روؤيـــة 

وبــــالــــتــــايل �ــشــتــكــون 

هناك متابعة م�شتمرة 

ملــراحــل اإجنــــاز هــذا 

مدى  وقيا�س  امل�شروع 

الإجناز وكفاءته .

ــه  ــعــادت ــش واأكـــــــد �

على  الجتماع  خــالل 

اجلميع  تكاتف  اأهمية 

لـــتـــ�ـــشـــخـــرياجلـــهـــود 

املرحلة  يف  وتكري�شها 

وحتقيق  ــتــحــديــات  ال ــجــاوز  ــت ل املــقــبــلــة 

التطلعات ، م�شريًا اإىل النجاح م�شوؤولية 

امل�شميات  ــاخــتــالف  وب واإنـــنـــا  اجلــمــيــع 

الإجنــازات  يف  جميعًا  ن�شرتك  الوظيفية 

التي حتققها الدائرة .
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زار وفد من طالبات 

مـــــدار�ـــــس الإمـــــــــارات 

بلدية  دائـــرة   الوطنية 

ــــس اخلــيــمــة لــتــوزيــع  راأ�

بــــرو�ــــشــــورات تــوعــويــة 

ــلــوث الــبــيــئــي ،  ــت عــن ال

ــت الــطــالــبــات :  وحتــدث

مارية   ، النعيمي  ناعمة 

ال�شحي  ــورة  ن  ، حيمور 

، خــديــجــة الــنــعــيــمــي ، 

ـــزعـــبـــي عــن  ـــة ال رحـــم

البيئي  التلوث  خطورة 

ومــــــدى تــــاأثــــريه عــلــى 

واأهمية  واملجتمع  الفرد 

ب�شرورة  املجتمع  توعية 

البيئة  على  املحافظة 
التي  اجلــهــود  اإىل   اأيــ�ــشــًا  تطرقوا  كما 

البيئي  التلوث  الدولة يف مكافحة  تبذلها 

بيئة  وتوفري  البيئية  ال�شتدامة  لتحقيق 

نظيفة واآمنة .

“ البيئة  على  احلفاظ  اأهمية  عن  يتحدثن  الوطنية  الإمارات  مدار�س  “طالبات 

ـــفـــت دائــــــرة  احـــت

اخليمة  راأ�ــــس  بــلــديــة 

ـــــراأة الــعــاملــي  ــوم امل ــي ب

ـــادف  ـــ�ـــش ــــــــــذي ي وال

الثامن من مار�س من 

ــل عـــام وتـــاأتـــي هــذه  ك

املــبــادرة تــاأكــيــدًا على 

يف  املـــراأة  دور  اأهمية 

اأثبتت  واأنــهــا  املجتمع 

جميع  يف  جـــدارتـــهـــا 

عملت  التي  املــجــالت 

دائــرة  وجت�شد   ، فيها 

اخليمة  راأ�ــــس  بــلــديــة 

الــتــوجــهــات الــداعــمــة 

واإبــراز  املـــراأة  لتمكني 

قـــدراتـــهـــا وكــفــاءتــهــا 

وجمــالت  العمل  ميادين  يف  وتواجدها 

يف  تــواجــدهــا  اأن  باعتبار  كلها  احلــيــاة 

مــيــاديــن الــعــمــل مــكــمــٌل وداعــــٌم مل�شرية 

وانطالقًا  الدولة  ت�شهدها  التي  التطوير 

ــرة  ــك فقد تــبــواأت املـــراأة يف دائ مــن ذل

البلدية منا�شب اإدارية عليا بعد اأن اأثبتت 

اأقيم  جدارتها يف جمالت عديدة ، وقد 

يوم املراأة العاملي 
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بــلــديــة راأ�ــــس اخليمة  قــامــت دائــــرة 

باإغالق 8 مقاهي مل تلتزم بقرار التوقف 

عن تقدمي ال�شي�شة للزبائن ، حيث �شدر 

منطلق  من  ال�شي�شة  تقدمي  اإيقاف  قرار 

من  للوقاية  الحرتازية  التدابري  اتخاذ 

انت�شار فايرو�س كورونا وفور اإ�شدار هذا 

التعميم  با�شر مفت�شو دائرة البلدية بعمل 

جولت تفتي�شية مكثفة على هذه املن�شاآت 

ملتابعة التزام اجلميع مبا جاء يف القرار 

على  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  وت�شدد   ،

اأهمية اللتزام بالقرار ال�شادر حيث اأنه 

خمالفة  من�شاأة  اأي  مع  التهاون  يتم  لن 

كل  �شارمة جتاه  قــرارات  تطبيق  و�شيتم 

من�شاأة ل تلتزم بقرار التوقف عن تقدمي 

ال�شي�شة .

بلدية راأ�س اخليمة تغلق مقاهي تقدم ال�شي�شة للزبائن

بهذه املنا�شبة عدة فعاليات 

مــعــنــيــة بــــاملــــراأة �ــشــاركــت 

من  الدائرة  موظفات  فيها 

جميع القطاعات والإدارات 

عــربوا  ،  حيث  والأقــ�ــشــام 

وامتنانهم  �ــشــكــرهــم  عــن 

اهتمامها  عــلــى  ــرة  ــدائ ــل ل

ــــراأة ،  ـــدور امل وتــقــديــرهــا ل

يذكر باأن اجلهات الداعمة 

لهذه املبادرات هي : عيادة 

اأوريانا للجلدية والتجميل ، 

 ، sugar Beauty lounge
مطعم ليايل عربية .
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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

اأكمل املثل التايل : 

اإذا كتمت الكبار ، ....   .....   ....   ......

ي�شرب املثل عندما يحدث �شيء معني ، ويريد الإن�شان اأن يعرفه ، فتجد الكبار يتكتمون ،

ويخفون هذا ال�شيء ، ولكن الأطفال يخربونك عنه عندما ت�شاألهم برباءة.

» 515 «

Congratulations to Mr. : Salloum Dergham Salloum
the winner of the past month's contest (514).

مربوك لالأخ :  �شلوم درغام �شلوم

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 514 (

�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)



اجلزء الثاين 

مقدار الواجب يف زكاة الّتمور:

الواجب  ق��در  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سّنة  ح��ددت 

ال��ن�����س��اب، م���ن ذل���ك ح��دي��ث  ت��ب��ل��غ  ك��ان��ت  اإذا  ال��ّت��م��ور  يف 

)فيما  ق��ال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  املتقدم  م�سلم 

ن�سف  انية  بال�سَّ �سقي  وفيما  الع�سر،  والغيم  الأن��ه��ار  �سقت 

عليه  اهلل  �سلى  اأن��ه  البخاري  عند  اآخ��ر  حديث  ويف  الُع�سر( 

كان  اأو  والعيون،  والأن��ه��ار  ال�سماء  �سقت  )فيما  ق��ال:  و�سلم 

ن�سف  الن�سح:  اأو  بال�سواين،  �سقي  وفيما  َبْعاًل*** الُع�سر، 

يف  ال��واج��ب  مقدار  اختالف  احلديثني  من  ويتبني  الُع�سر(. 

الّتمر بح�سب اجلهد املبذول يف الري على النحو الآتي:   زكاة 

"1. يف حالة الري دون تكلفة يكون الواجب هو الُع�سر ) 10 % (.
 .)  % 5 ( الُع�سر  ن�سف  ففيه  وُكلفة  باآلة  �ُسقي  اإذا   .2"

ث���الث���ة  ف���ف���ي���ه  م���ن���ا����س���ف���ة  ب���ه���م���ا  ����ق����ي  �����سُ اإذا   .3
ال��ع��ل��م.  اأه�����ل  ق�����رره  ك��م��ا   )  % 7.5( ال��ُع�����س��ر   اأرب�������اع 

"4. اإذا �ُسقي باأحدهما اأكرث اعترب اأكرثها فوجبت الزكاة مبقت�ساه. 

املتيقن.  لأنه  الع�سر  به وجب  �ُسقي  الذي  املقدار  ُجهل  اإذا   .5"
وب����الط����الع ع��ل��ى ح����ال اأك�����رث م�����زارع ال��ن��خ��ي��ل يف واق��ع��ن��ا 

على  ت���ق���وم  غ��ال��ب��ه��ا  ت��ك��ن  مل  اإن  اأك����رثه����ا  جن���د  ال����ي����وم، 

ال������ري ب��ك��ل��ف��ة م����ن ���س��اح��ب��ه��ا؛ ف��ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��ن��د 

��ر ) 5 % (. ال��ُع�����سُ ن�����س��ف  ال���واج���ب وه���و  ق���در   ال���ث���اين يف 

يف  وتتجلى  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  حكمة  تتبني  تقدم  م��ا  خ��الل  وم��ن 

زكاته  وجعل  رّيها  يف  املتكلف  على  الزكاة  خفف  �سبحانه  اأنه 

هنا  وم��ن  زرع���ه،  يف  يتكلف  مل  م��ن  زك���اة  م��ن  الن�سف  على 

ل  فاإنه  للمزرعة  ت�سغيلية  وتكاليف  ُعّماًل  لديه  من  على  ننبه 

روعي  لأن��ه  بقي؛  ما  يزكي  ثم  حم�سوله  عائد  من  يخ�سمها 

الٌع�سر بدًل  يف القدر الواجب حيث �سارت زكاته بقدر ن�سف 

التنبيه. فوجب  البع�ض  عنها  يغفل  م�ساألة  وهذه  الُع�سر،   من 

 

م�سائل مهمة:

من  ُتوؤخذ  الزكاة  وجودة فاإن  رداءة  التمر  تفاوت  اإذا   .1

التذكري باملاأثور يف اأحكام زكاة الُتّمور

عبد الرحمن �سلمان احلّمادي 
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اأو�سطه فما فوق، ول توؤخذ مما دون الو�سط. والدليل على ذلك 

َباِت  َطيِّ ِمْن  ْنِفُقوا 
َ
اأ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ يَُّها 

َ
اأ َيا   } تعاىل:  اهلل  قول  يف 

ِبيَث  اْلَ ُموا  َتَيمَّ َوَل  ْر���ضِ 
َ
اْلأ ِمَن  َلُكْم  ْخَرْجَنا 

َ
اأ ا  َومِمَّ َك�َسْبُتْم  َما 

 
َ َّ
نَّ اهلل

َ
وا ِفيِه َواْعَلُموا اأ ْن ُتْغِم�سُ

َ
لَّ اأ ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َوَل�ْسُتْم ِباآِخِذيِه اإِ

اأي: اق�سدوا يف نفقتكم الطيب   )267 َغِنيٌّ َحِميٌد} )البقرة: 

ترغبونه  ل  الذي  ال��رديء  تيمموا  ول  لأنف�سكم،  حتبونه  الذي 

اأن  واعلموا  وامل�ساحمة  الإغما�ض  وجه  على  اإل  تاأخذونه  ول 

اإليكم. عائد  واأعمالكم  �سدقاتكم  ونفع  عنكم،  غني   اهلل 

يجمع  �ساحبها  وتعددت، فاإن  النخيل  اأرا�سي  اختلفت  اإذا   .2
ح�ساب  يف  بع�ض  اإىل  وي�سمها  اأرا���س��ي��ه  جميع  اأنتجته  م��ا 

وامل�ساكن  البيوت  النخيل يف  تنتجه  ما  اأن  مراعاة  مع  زكاتها، 

لوحدها  الن�ساب  تبلغ  كانت  طاملا  الزكاة  ح�ساب  يف  داخلة 

ميتلكها. ال��ت��ي  م��زارع��ه  يف  �ساحبها  نخيل  اإىل  ب�سمها   اأو 

راأي  هو  متًرا وهذا  نخله  زكاة  امل��زارُع  ُيخرج  اأن  الأ�سل   .3
النبي �سلى اهلل عليه  �ُسّنة  به  وردت  ما  اإىل  ا�ستناًدا  اجلمهور 

و�سلم وما جرى عليه العمل بعد ذلك، غري اأن مذهب ال�سادة 

كمية  يح�سب  ب��اأن  وذل��ك  القيمة،  اإخ��راج  ج��واز  يرى  احلنفية 

الواجب من املح�سول، ثم يقدر قيمتها بال�سوق ويخرجها نقدًا. 

والراجح واهلل اأعلم ما ذهب اإليه جمهور اأهل العلم، مع مراعاة 

اأنه اإذا مل يجد �ساحب الزرع من ياأخذ زكاته متًرا اأو تعذر عليه 

واهلل  التمر،  بدل  القيمة  اإخ��راج  اإخراجها متًرا فال حرج من 

تعاىل اأعلم.

 

زكاة  مع  ال�سريعة  الوقفة  هذه  يف  تلخي�سه  تي�سر  ما  هذا 

 اأ�ساأل اأن ينفع بها.
َ
التمور، واهلل

و�سلى اهلل على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

• ال�سانية: 
 ه����ي م����ا ُي�������س���ق���ى ع���ل���ي���ه ال��������زرع م����ن ب���ع���ري وغ������ريه.

النبي  ب�ساع  �ساعًا  �ستون  وهو  البعري،  ِحْمُل  هو  الو�سق:   **

اأو�سق ثالثمائة �ساع، وحيث  و�سلم، والم�سة  �سلى اهلل عليه 

ف��اإن  اجلمهور،  راأي  على  كجم(   2.1766( ي��زن  ال�ساع  اإن 

.) كجم   653  ( ت�ساوي:  ج��رام  بالكيلو  اأو���س��ق  الم�سة   زن��ة 

*** البعل: هو الزرع الذي ي�سرب بعروقه ول يحتاج اإىل ماء.
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هيفاء عزيز عزوز

ال�سياحة يف الإمارات العربية املتحدة

بنى حتتية قوية 

ومن�شاآت جتمع جماليات الرتاث مع احلداثة

 فقد حلت االمارات يف املرتبة الثالثة عامليًا يف جودة البنية التحتية 

وفقًا لتقرير التناف�صية الدويل ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي 

يف دافو�س ، كما حققت املركز االأول يف موؤ�صر جودة الطرق واملرتبة 

الثانية يف البنية التحتية للنقل اجلوي وقطاع الطريان.. ومل تتوقف 

عملية البناء على �صعيد البنية التحتية اإذ تتزامن مع التطور املت�صارع 

قطاعات  يف  البناء  هذا  ا�صتمر  فقد  ال�صياح،  ا�صتقطاب  �صعيد  على 

الطريان  و�صركات  الدولية  وامل��وان��ىء  وامل��ط��ارات  والنقل  الطاقة 

اخلارجية  والطرق  واملوا�صالت  واملرتو  احلديدية  ال�صكك  وم�صاريع 

والداخلية واجل�صور واالأنفاق وغري ذلك من م�صاريع البنية التحتية..

لقد عمل املجل�س الوطني لل�صياحة واالآثار يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة منذ تاأ�صي�صه لتدبري املجال ال�صياحي يف الدولة، ومتثيلها يف 

حماية  وكذلك  فيها،  ال�صياحة  وت�صجيع  العاملية،  ال�صياحة  االأح��داث 

الهيئات  ملختلف  ال�صياحية  املبادرات  وتن�صيق  ودعم  الدولة،  تاريخ 

املجال  االإم��ارات على  املجل�س، يف ظل تركيز  تاأ�صي�س  العاملة. وجاء 

ال�صياحي، وال�صيما اإمارة دبي، من خالل تطوير بنية حتتية و�صياحية 

مب�صتوى  االرت��ق��اء  ج��ان��ب  اإىل  ال�صياح  متطلبات  لتلبية  م��ت��ط��ورة، 

اخلدمات يف القطاع الفندقي والنقل واملرافق الرتفيهية، ف�صاًل عن 

اإقامة الفعاليات واملهرجانات الدولية التي كان لها كبري االأثر يف جذب 

الكثري من الرواد الذين �صحرهم ما اأجنزته االإمارات خالل العقود 

املا�صية على خمتلف ال�صعد اإذ اأ�صبح باالإمكان احلديث عن عدة اأنواع 

متكنت الإم��ارات العربية املتحدة من حتقيق نقالت نوعية يف قطاع ال�سياحة خالل ال�سنوات 

املا�سية على امل�ستوى العاملي، فقد باتت ال�سياحة رافداً مهماً لالقت�ساد الوطني واأ�سبحت البالد 

من اأهم البلدان التي يزورها ال�سياح وذلك ب�سبب توفر عوامل ال�ستقرار والرفاهية وازدياد عدد 

املعامل احل�سارية التي جذبت الزوار من خمتلف اأنحاء العامل، ومل يكن ذلك ليحدث لول البنية 

التحتية املتطورة التي عملت الدولة على اإ�سادتها يف الإمارات ال�سبع حيث متكن الزائر من الطالع 

على معامل احلا�سر احلديث واملا�سي التليد جنباً اإىل جنب..
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من ال�صياحة يف الدولة بدءا من ال�صياحة الرتفيهية مرورًا بال�صياحة 

الثقافية و�صوال اإىل ال�صياحة العالجية حيث اأ�صبحت االإمارات مركزًا 

العالية  ال�صحية  الرعاية  بف�صل  والتجميلي  الطبي  للعالج  اإقليميًا 

وتعترب  التناف�صية،  واالأ�صعار  الق�صرية،  االنتظار  وف��رتات  اجل��ودة، 

وجهة مثالية للمر�صى الذين ي�صعون لتلقي عالجهم يف اخلارج فهي 

اأف�صل  وتقدم  الطبية  واملراكز  امل�صت�صفيات  من  وا�صعة  �صبكة  حتتوي 

خدمات العالج الطبي وباالإ�صافة اإىل العمليات الروتينية واالإجراءات 

جل��ودة  متخ�ص�صة  م��راك��ز  االإم����ارات  دول��ة  ت�صت�صيف  التجميلية، 

االأورام  وجراحة  االأ�صنان  وطب  التجميلية  العمليات  يف  اخلدمات 

وغريها من االأمرا�س امل�صتع�صية وال�صعبة..

ال�صبع  اإماراتها  يف  الدولة  ت�صم  ال�صياحية،  املعامل  �صعيد  على 

ببنائها  ظبي  اأب��و  فجزيرة  العاملية،  املكانة  ذات  املعامل  من  الكثري 

بن  زاي��د  ال�صيخ  م�صجد  ت�صم  البحر  على  املميز  وموقعها  ال�صاحر 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي يعترب اأحد اأهم معامل املدينة  �صلطان 

حيث ا�صتخدم يف بنائه اأفخم اأنواع الرخام واحلجر والذهب واالأحجار 

الذي  االإم��ارات  ق�صر  ت�صم  كما  وال�صرياميك،  والكري�صتال  الكرمية 

بلغت تكلفته ثالثة مليارات دوالر ويتكون هذا الفندق الذي يعترب من 

اأفخم فنادق العامل من اأربعمئة غرفة وجناح وتقام فيه املهرجانات 

وهو  املقطع  املدينة ح�صن  ت�صم  كما  العاملية..  املو�صيقية  واحلفالت 

اأحد املعامل الرتاثية االأثرية وقد بني منذ نحو مئتي عام بهدف حماية 

مهمة  ترميم  لعمليات  وقد خ�صع  الطرق  قطاع  االم��ارة من هجمات 

من اأجل احلفاظ عليه.. اأما قرية الرتاث فهي تقع بالقرب من مركز 

املارينا للت�صوق وفيها خيام م�صنوعة من �صعر املاعز ومواقد للنار كما 

يتم تقدمي م�صاهد متثيلية لعمليات ا�صتخراج املاء من االآبار القدمية 

ونظام الري وت�صم بيوتًا طينية وقرى ل�صيد ال�صمك واأ�صواقًا قدمية 

اأكرب مدينة  اأما عامل فرياري فهو  ت�صور الرتاث االإماراتي القدمي.. 

التي يقام عليها   » األعاب مغطاة يف العامل ت�صم حلبة » مر�صى يا�س 

وهو  لل�صقور  ظبي  اأبو  م�صتفى  ت�صم  كما  ال��دويل،  الفورمال1  �صباق 

ومركز  االأليفة  للحيوانات  مراكز  وي�صم  العامل  م�صتوى  على  االأك��رب 

لل�صياحة ومركز �صاهني للموؤمترات وخمتربا بيطريا ومراكز للتدريب 

الطبي... اأما يف دبي التي تعد ثاين اأكرب اإمارات الدولة م�صاحة، فيقع 

برج خليفة الذي يعد اأطول بناء يف العامل ويتجاوز ارتفاعه 800 مرت 

وكذلك برج العرب وهو الفندق الوحيد يف العامل امل�صنف �صمن فئة 

�صبع جنوم كما حتتوي  املدينة » دبي مارينا « وهو واجهة دبي البحرية 

االإمارات  املوجود يف مول   » �صكي دبي  و»  ونخلة اجلمريا  ومرتو دبي 

وهو اأول منتجع للتزلج يف ال�صرق االأو�صط.. اأما ال�صارقة التي تو�صف 

باأنها العا�صمة الثقافية لالإمارات العربية املتحدة فهي ت�صم الكثري 

من االآثار واملعامل التاريخية وهي ثالث اأكرب االإمارات يف الدولة ومتتاز 

وت�صتهر  عمان،  وخليج  العربي  اخلليج  جهة  من  اخلالبة  ب�صواطئها  

االأماكن  من  العديد  جانبيها  على  ت�صم  التي  الق�صباء  قناة  فيها 

ال�صياحية التي جت�صد فن العمارة الرتاثي والع�صري معًا، كما ت�صم 

عجلة عني االإمارات التي تعد معلما اأ�صا�صيا يف قناة الق�صباء وي�صل 

ارتفاعها اإىل �صتني مرتًا وفيها 42 مق�صورة مكيفة بالكامل مما يوفر 

مل�صتخدمها ا كت�صاف اأروع  املناظر الإمارتي ال�صارقة ودبي من االأعلى..

اأما بالن�صبة الإمارة راأ�س اخليمة التي تقع �صمال االإمارات ويبلغ 

64 كليومرتا، فهي ت�صتهر بوجود االآثار التاريخية التي  طول �صاحلها 

تعترب عن مراحل خمتلفة من التاريخ القدمي ومن اأهم معاملها منطقة 

خت والنخيل، وت�صتهر راأ�س اخليمة باأنها ت�صم الكثري من احل�صون 

والقالع القدمية مثل ح�صن �صاية وق�صر الزباء واآثار مدينة جلفار 

ووادي جلفار..

متكنت االإمارات خالل خم�صني عامًا من العمل الدوؤوب والتخطيط 

العلمي الناجح وامل�صتند اإىل اأحدث املخططات واملعدات، من تاأ�صي�س 

فالزائر  املتقدم،  باحلا�صر  التليد  املا�صي  جتمع  متطورة  حتتية  بنى 

�صيتمكن من االطالع على الرتاث العربي االأ�صيل يف العمارة والعادات 

والتقاليد والثقافة والفكر اإىل جانب االإجنازات  احلديثة التي ت�صور 

ما و�صلت اإليه االإمارات من تطور وتقدم على جميع ال�صعد وخا�صة 

اقرتب  كبرية  باأعداد  ال�صياح  ت�صتقبل  جعلتها  والتي  منها  ال�صياحية 

ليحدث  يكن  مل  بالطبع  وه��ذا  �صنويًا،  �صائح  مليون  الع�صرين  من 

البناء  ثم  ومن  والثقافية  املادية  القواعد  يف  ال�صليم  التاأ�صي�س  لوال 

العايل واجلميل على ال�صعيد العملي والفكري واملعريف واالقت�صادي 

واجلمايل ما جعلها يف مقدمة القائمة ال�صياحية لبلدان العامل..



الك�صف  واأثره يف  ال�صياق  ال�صوء على  �صن�صلط  املقالة  ويف هذه 

عن املعاين وتوجيه داللة الكلمة نحو املعنى املق�صود و لقد تناولنا يف 

املقاالت ال�صابقة الكلمات املرتبطة باأع�صاء ج�صم االإن�صان و نكمل 

اليوم رحلتنا مع معاين كلمة االأنف و الفم 

الأنف : 

ويف اللهجة االإماراتية يطلق على االأنف لفظة )اخَل�سم( واللفظة 

نُف ويقال :
َ
ف�صيحة فاخَل�َصُم : االأ

ك�َسر َخ�ْسَمه : حّط من كربيائه فاأَذّله واأخزاه وجعله يخجل

و يعد اخل�صم رمز )الع�زة والرفعة والأنَفة والكربياء والهيبة( 

التي تدور حوله ففي مدح �صخ�س  االأو�صاف  و  االأمثال  ولذا كرثت 

بطيب اأخالقه و خ�صاله يقال : )ريحة يف اخل�سم وطعم يف الثم( 

و املذاق  االأنف  العطر اجلميلة يف  مبعنى طيب االأخالق فله رائحة 

كناية  �سيف(  )خ�سمه  يقال  االأنف  الفم ويف مدح جمال  الطيب يف 

عن طوله حيث يعترب طول اخل�صم من عالمات اجلمال يف املجتمع 

االإماراتي و اخلليجي ، ويف ذم ال�صخ�س املتكرب يقال : )رافع خ�سمه( 

ال�صخ�س  ذم  يف  اأم��ا   ، االآخرين  على  التباهي  و  التكرب  عن  كناية 

الف�صويل الذي يتدخل يف ما ال يعينه يو�صف بعبارة )حا�سر خ�سمه 

يف كل �سيء( و عند التحدي يقال: )غ�سب عن خ�سمه( ، و يف معنى 

)على خ�سمي( تلبية خدمة معينة ل�صخ�س ياأتي على ل�صان املتكلم 

اأي على الرحب و ال�صعة �صاأبذل كل جهدي خلدمتك ، و يف التدليل 

اإّل  )ماِلك   : يقال  ال�صديق  و  ال�صداقة  اأهمية املحافظة على  على 

َخ�ْسِمك لو كان َعَوْي( مبعنى االإن�صان مرتبط باأهله و مت�صل باأقاربه 

دومًا حتى لو كانت عالقته بهم �صيئة ، و)الَعَوْي( هو االأعوج الغري 

م�صتقيم و يف نف�س املعنى يقال اأي�صا )ْرب�ي�ع�ك مثل َخ��ْس�م�ك اإن عاب 

ماتروم تق�سه( اأي ال ميكن اال�صتغناء عنه ف�صديقك كاخل�صم الذي 

ال ت�صتطيع اال�صتغناء عنه، الأنه ع�ص�و التنف�س وم�ص�در حياة االإن�صان 

وهو م�صدر كربياء وخيالء االإن�صان، 

وُهم  فيقول:)اأنا  ِننَي؛  ُمعيَّ باأنا�ٍس  عالقته  عن  ُل 
َ
ُي�ْصاأ من  يف  و 

ِة َمَعهم و يف بيان  َخ�ْسم وعني،( مو�صحا َمَدى ُقْرِبه و�صداقِته القويَّ

قوة العالقة و امل�صاندة يقال ))ا�سرب اخل�سم تدمع العني(( لكون 

االأنف اأقرب اإىل العني فاإن �صربه واالإ�صرار به ينعك�س مبا�صرة على 

العني فتبداأ بذرف الدموع تاثًرا مبا ح�صل لالأنف من اأذى .

الفم :

االإعراب  الواو  فلم حتتمل  الهاء  منه  نق�صْت  َفْوٌه،  اأ�صُله  والَفُم 
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عائ�شة علي الغي�ص 

اللهجة  الإماراتية والإثراء الدليل

الأنف والفم يف اللهجة الإماراتية

 بني دللة  املعجم وال�سياق 

للمفردة معاين كثرية تتحدد تبعا لل�سياق الذي يذهب بها اإىل هذا املعنى دون غريه، 

َِّة رحبة بفعل عالقاته  يق اإىل ف�ساءات جمازي� فتخرج املفرداُت من َطوقها املعجمي ال�سَ

املعجمية  املعاين  الإخ���راج من حيز  ه��ذا  مثل  على  ال��ق��ادرة  ال�سياقات  بف�سل  اأو  املتعددة 

)اللفظية( اإىل املجازية ) اللغوية ( ويف اللهجة الإماراتية العديد من الكلمات والعبارات 

التي ارتبطت مبعاين متعددة وفق ال�سياق الذي و�سعت فيه ويف كل جملة تاأخذ معنى 

جديد ومغزى اآخر مما يدل على غنى اللهجة الإماراتية وقدرتها على �سنع املعاين .



رت اأو جمعت رددته اإىل اأ�صله  �َس عنها امليم. فاإذا �صغَّ ل�صكونها، فعوِّ

وقلت ُفَوْيٌه واأْفواٌه و يف اللهجة االإماراتية الفاء اإىل ثاء فيقال )ثم( 

كمال يقال عن الفم البوز ب�صم الباء ، واجلمع اأبواز، يقولون عند 

عدم الر�صا: ماّد ُبوزه! وي�صتق منها فعل: بّوز فهو مبّوز، و يف احلث 

ثقتهم  وك�صب  لنيل حمبتهم  واإكرامهم  للنا�س،  االإح�صان  دوام  على 

يقال »اطَعْم الَفم ت�صتحي الَعني«

امل�صاعدة  على  واالإرادة  القدرة  ميتلك  الذي  ال�صخ�س  ذم  ويف 

ثمك.(  َي��دّل  يْطِعمك  يّبا  )اللِّْي  يقال  واهية  باأعذار  يتحجج  لكنه 

فمن اأراد اأن ي�صاعدك لن يرتدد يف ذلك ويف ذم من اأريد به خريا و 

يريد بغريه ال�صوء و امل�صرة يقال »)ا�سبعوا يف ثمهم و ا�سبوعهم يف 

عيوين(  »ْاحلقوق ِتّبا ْحُلوق«

الل�شان:

يف و�صف املرء ال�صادق و من كان جوهره �صفاف و معدنه طيبا، 

على  قلبه  يف  اللِّْي   « يقال  الل�صان  و  الّطوية  �صادق  باأنه  ات�صف  و 

ل�صانه«يف ح�صن الل�صان يقال: » فالن ل�صان ق�صري« مبعنى فيه اأدب 

وح�صمة ، و يف حالوة كالم ال�صخ�س وجمال منطوقه يقال »ل�صانه 

مثلها  حلو«.و  »ل�صانه  ومثلها  جميل،  منطقه  مبعنى  ع�صل«  ينقط 

)ما اأح�سن منطوقه( ويف قبحه يقال: »ل�صان طويل« مبعنى �صليط 

فيه خبثه؛  يزاد  وقد   ، نف�صه  املعنى  منه«  )متربئ(  مترّبي  »ل�صانه 

و ال يويف  يعد  الذي  ال�صخ�س  . ويف ذم  « مبعنى قبيح  و�صخ  »ل�صان 

بوعده اأو يتباهى مبا ال ميلك يقال )ل�سانه يطعمه يف ال�ستا رطب( 

اأن مو�صم جني الرطب يف ف�صل ال�صيف و ي�صتحيل يف  و املعروف 

ف�صل ال�صتا ولكن للمبالغة يف ذم ال�صخ�س الذي يعدك بامل�صتحيل، 

يكرث  امل��رء  اأن  اأي  عظم(  فيه  م��ا  )الل�سان  نف�صه  املعنى  يف  ويقال 

الكالم بل�صانه و ال يوجد ما مينعه عن الرثثرة و يف اأهمية االلتزام 

بال�صمت و مراعاة املواطن التي تتطلب احلكمة يف احلديث و عدم 

الرثثرة يقال : )ل�سانك ح�سانك اإن �سنته �سانك واإن خنته خان( 

ويف معنى التوجيه مبعاملة النا�س باأخالق عالية وتو�صيح اأثر ذلك 

على النفو�س الب�صرية فعلى املرء اأن ينتقي االألفاظ و يختار اأطيبها 

َجِميْع  ل�َسانْك  )َحلِّي  االآخرين  مع  معاملته  و  حديثه  عند  اأرقها  و 

النَّا�ْس ِخالنْك( 

ة املنطق و  ِة وقوَّ يف النُّ�صح بالدفاع عن احلقوق با�صتخدام احلجَّ

البة املوقف و التم�صك احلقِّ واالإحلاِح يف طلبه يقال  يف احلثِّ على �صَ

)احْلقوق ِتّبا ْحُلوق( ».

البلعوم: يقال يف ذم ال�صخ�س الذي يكرث التدخل فيما ال يعنيه » 

تقول عظم نا�صب يف البلعوم « مبعنى تدخل جربًا يف �صاأين.

ال�سر�س : 

و يف �صهوله انت�صار ما ي�صدر عنا من كالم بني النا�س، و اإذاعة 

بني  يطلع من  )ال��لِّ��ْي  يقال  املجال�س  من حديث  املرء  به  يتفوه  ما 

الأ�سرا�س يفوح عند النا�س( يف االإ�صادة باالعتماد على النف�س يقال 

ر�ِسه ينفع نف�سه( وعلى ل�صان املتكلم يف بيان  : )اللِّْي ياكل على �سِ

من  يقع  قد  ما  باأن  متحدثا  والتحدي  لالأمور  الت�صدي  على  قدرته 

ال�صارب ي�صقط يف اللحية، فهو كذلك« �صيت�صدى لالأمور والعواقب 

اِرْب تتلقفه اللَِّحيْه(  )ِاللَّْي ِيِحْت ِمِن ال�سَّ

و يظالن االأنف والفم يف دالالتهما وح�صنهما وقبحهما ميثالن 

اأوردناه هنا غي�س من  روعة اللهجة االإماراتية يف ا�صتقاقاتها، وما 

في�س و اإىل لقاء اآخر 
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فيه.  التمائم  عليَّ  نيطت  منزل«  ل  »اأوَّ يف  احت�سناين  من  اإىل   }

اأن��ار دروب��ي املعتمة. اإىل  اإىل الأم��ل ال��ذي يبدد الأمل، وال�سراج ال��ذي 

الظالل الوارفة يف الزمن التالد والطارف. اإىل العزيزين الكرميني. 

ل  اأبي البا�سقة التي راب�ست منذ �سنني يف »اأوَّ «. اإىل نخلة  »اأَب��َويَّ اإىل 

منزل« ا�ساقطت فيه ثمارها اليانعة َفُكْنُت »اأنا«} )1):

»خالد الظنحاين«

اأول منزل:

فالذكريات  بلحظة،  ذكرياته حلظة  املرء مع  يعي�س  اأن  { جميٌل 

هي نب�س احلياة})2)

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي

ع�سو املجل�س الأعلى – حاكم الفجرية

�صمن  من  الظنحاين«  »خالد  االإماراتي  والكاتب  ال�صاعر  يكن  مل 

اإماراتي لل�صاعر واالإعالمي والباحث العربي  ل منزل()))  �صيوف )اأوَّ

ل منزل(: املوؤلف »خالد الظنحاين«، النا�سر “مداد للن�سر  �س 5: كتاب )اأوَّ -الإهداء،   1
والتوزيع، دبي”: 2016م.

 .. ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  )�ساحب  كتاب  من   5 �س  امل�سدر:   -  2
للثقافة  الفجرية  “هيئة  النا�سر  البلو�سي”،  عبداهلل  “مراد  ملوؤلفه  حاكم(،  �سرية 

والإعالم”، الطبعة الأوىل 2017م.

) - )اأول منزل: درا�سة وحوارات حول طفولة 50 مثقفا من الإمارات(، ملوؤلفه “عّيا�س 
يحياوي”: طبعة اأوىل 2007م، اإ�سدار خا�س، مطابع “البيان” التجارية، دبي.

املعرفة  الأنَّ  فقط  ل�صيء،  ال   .. اهلل  « رحمه  يحياوي  »عّيا�س  اجلزائري 

الباحث  اإليه  �صعى  الذي  الرقم  والأنَّ  بعد،  اأ�صرقت  قد  تكن  مل  البينية 

لذا.. غاب  ال�)50(.  هو  منزل«  ل  »اأوَّ التوثيقية  مو�صوعته  »يحياوي« يف 

ل« ملالكه »عيا�س«، فحر�س على ت�صييد  »خالد« عن »املنزل االإمارتي االأوَّ

الثقايف  ل منزل« ورقي يخ�صه وحده ليكون ماثاًل يف ميدان امل�صهد  »اأوَّ

االإماراتي.. فكان له ما اأراد:

ل منزل الكتاب: اأوَّ

الكاتب: خالد الظنحاين

النا�سر: مداد للن�سر والتوزيع، دبي

 ×  21.5 )170 �سفحة:  الأوىل  الطبعة  2016م،  الإ���س��دار:  زمن 

�سم(  14.5

م�سارب الإمارات

)منزل اأول ... منزلة اأوىل(

اجلزء )2(: يف �شيافة خالد الظنحاين

عبداهلل حممد ال�شبب

اإطــــــــاللــــــة
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الدولية:  الفكرية  امللكية  رق��م 

ISBN: 978-9948-1(-7986
امل���ح���ت���وى ال����ف����ك����ري: اإه��������داء، 

جمموعة   ... و  م��ق��ال،   (8 مقدمة، 

والنفائ�س  امل�ساعر والأحا�سي�س  من 

م���ن الأق�������وال واحل���ك���اي���ات ال���ت���ي ل 

تن�سى...

مذكرة تفاهم:

)... وكل ما اأمتناه اأن يعقد هذا 

الكتاب معك – اأيها القارئ – �صفقة 

معرفية رابحة باإذن اهلل، يلتزم فيها 

الوعي  م�صرية  با�صتكمال  الطرفان 

وامل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة وامل��ح��ب��ة نحو 

عربي  اإم���ارات���ي  ح�����ص��اري  م�صتقبل 

م�صرق تكون فيه القراءة �صّلم الرقّي 

واالزدهار متّثاًل بقول اهلل تعاىل:

َخلََق  ���ِذي  اَلّ ���َك  َرِبّ ِبا�ْسِم  اْق���َراأْ   }

)1( َخلََق اْلإِْن�َساَن ِمْن َعلٍَق )2( اْقَراأْ 

ْكَرُم ))( اَلِّذي َعلََّم ِباْلَقلَِم 
َ
َوَرُبَّك اْلأ

)4( َعلََّم اْلإِْن�َساَن َما مَلْ َيْعلَْم )5} » �سورة العلق « .

ودمتم برعاية اهلل،،( )1)

خالد الظنحاين

االإماراتي  العربي  الكاتب  علينا  اأطلَّ  هكذا   ...

ل  »اأوَّ يف  »نافذة«  خالل  من  الظنحاين«  »خالد 

»الربملاين  ب�صوته  اأدىل  اأن  بعد  له  منزل« 

الناجح« يف حديث له عن »املجل�س الوطني 

االحت�����ادي ب���دول���ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

االنتخابية  التجربة  �صوء  يف  املتحدة، 

واجبه  اأداء  وب��ع��د  الربملانية«)2)*.. 

على  االإ���ص��راف  مهمة  يف  و�صرف  بفخر 

اإب��رام  اأراد  اأن��ه  لو  كما  ال��وط��ن«..  »فخر 

مذكرة تفاهم بني طريف املعادلة املعرفية 

بح�صيلة  للخروج  القارئ«   .. و   .. »الكاتب 

كنتيجة  امل�صهد،  اإىل  �صيئًا  ت�صيف  معلوماتية 

حتمية ل�صراكة ثقافية بني »الكاتب خالد الظنحاين« 

ل منزل”،  “اأوَّ 9، كتاب  اجلزء الأخري من مقدمة املوؤلف “خالد الظنحاين”: �س   -  1
النا�سر “مداد للن�سر والتوزيع، دبي”: 2016م.

العربية  الإم���ارات  بدولة  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  الناجح:  )ال��ربمل��اين  كتاب   -  2
املتحدة، يف �سوء التجربة النتخابية الربملانية(، ملوؤلفه “خالد الظنحاين”: اإ�سدار 

العربية  الإم����ارات  والإعالم”:  للثقافة  الفجرية  هيئة  ل��الإع��الم،  تخيل  “دار 
املتحدة: 2014م. 

اأو ...... الباحث عن  العاملي  اأو امل�صت�صرق  اأو العربي  و«القارئ« املحلي 

اأزمنة  من  زمنية  حلقبة  التوثيقي  االإب��داع��ي  املوؤلَّف  هذا  يف  ما  �صيء 

الوطن االإمارات.

»الظنحاين«،  الكاتب  من  النابعة  الرغبة  تلك  �صوء  على  وهكذا، 

نكون  اأن  والزمان،  املكان  وبح�صب  االإمكان،  بقدر  نحاول 

الثقايف  التفاهم  مذكرة  من  االآخ��ر  الطرف  �صمن 

ورق���ي يف  م��ن��زل«  »اأّول  ب���اين  ق�����ص��ده��ا  ال��ت��ي 

»الفجرية« الوطنية..

وم�سات �سعرية:

»خالد  الكاتب  ب��ه  اأحتفنا  م��ا  ُرغ��م 

مقامات  وف��ق  م��ق��االت  م��ن  الظنحاين« 

خ��ا���س اأح��داث��ه��ا واأح��ادي��ث��ه��ا يف اأزم��ن��ة 

واأمكنة خمتلفة يف ِحلِِّه َوِتْرحاِلِه، اإال اأنَّه مل 

»املنزل«  يف  ُمثوِله  من  واحدة  حلظة  يتوان 

ُيْبِدَعُه  مبا  واالأخ��ري،  االأول  املقام  يف  ك�صاعٍر 

ِتُع به �صامعيه، ومبا ي�صتعريُه من �ِصْعٍر  من �صعٍر مُيْ

َفُه ِبِجدٍّ وَجْودٍة يف حمطات الكالم: ُيَوظِّ

ذاكرة ال�سبا

���ئ���َت ِم�����ن ال���َه���وى ����ْل ُف�����������وؤاَدَك َح����ي����ُث ����سِ َن����قِّ

ِل الأوَّ ل�����ل�����َح�����ب�����ي�����ِب  اإّل  احُل���������������بُّ  م��������ا 

َك�������ْم َم������ْن������ِزٍل يف الأر�����������سِ ي����األ����ُف����ُه ال���َف���ت���ى

َم����������ْن����������ِزِل ِل  لأوَّ اأب�������������������داً  وَح�������ن�������ي�������ُن�������ُه 
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»اأبو مّتام«

وطن اخللود

�����غ�����ل�����ُت ب��������اخُل��������ْل��������ِد ع���ن���ه  وط������ن������ي ل��������و ������سُ

َن����ْف���������س����ي اخُل���������ْل���������ِد  اإل�������ي�������ه يف  ن�����ازع�����ت�����ن�����ي 

�����س����ل���������س����ب����ي����ٍل يف  ب����������ال����������ف����������وؤاد  وه���������ف���������ا 

 ل�����ل�����������س�����واِد م������ن )ع��������ني ����س���م�������ِس(
ٌ
ظ������م������اأ

ج����ف����وين ع��������ن  ي������غ������ب  مل  اهلل،  ������س�����ه�����د 

���ي ح�������سِّ ي������خ������ُل  ومل  ������س�����اع�����ًة  ����ه  ����خ���������سُ �����سَ

»اأحمد �سوقي«

جمتمع ال�شعادة

ْلَت لَك اخَلْي�   ��ُل واأّنا اإذا َن����������َزْل������َت اخِل�������يام َليَت اأّنا اإذا اْرحَتَ

ُكلَّ َيْوٍم لَك اْحِت��������ماٌل َجديٌد   وَم�سرٌي للَم��������ْجِد ف�������يِه ُمقاُم

ف�����و�ُس ِك������������باراً   َتِعَبْت يف ُم��������راِده�������ا الأْج�ساُم واإذا كاَنِت النُّ

وَكذا َتْطُلُع الُب�����دوُر َعلَ���������ي�َْنا   وَكذا َتْقلَ���������ُق الُب����حوُر الِعظاُم

»اأبو الطيب املتنبي«

اأ�شفار وقفار

ْوط�������������اِن يِف َط����لَ����ِب ال���ُع���ال
َ
ْب َع������ِن الأ َت������َغ������رَّ

�����ف�����اِر َخ���ْم�������ُس َف�����َواِئ�����ِد ������سْ
َ
و�����س����اِف����ْر ف���ف���ي الأ

����ٍة ، واك������ِت�������������س������اُب َم����ِع����ي���������سَ ُج َه������������مٍّ َت���������َف���������رُّ

َم�����اِج�����ِد �����ْح�����َب�����ُة  و������سُ واآداٌب،  َوِع���������ْل���������ٌم،   

»علي بن اأبي طالب - كّرم اهلل وجهه«

املنزل الأول:

جتربة  دون  الرجل  وفاء  ُيعرف  �صيء  باأي  احلكماء:  لبع�س  قيل   (

واختبار؟ قال: بحنينه اإىل اأوطانه، وتلّهفه على ما م�صى من زمانه (.

الظنحاين«،  �صامل  عبداهلل  »خالد  ال�صاعر  االأديب  داأب  هو  وهكذا 

االأ�صيل،  الزمن  من  بحكايات  امل��ورق  ال��ورق  من  منزل  اأول  �صّيد  الذي 

َتْغِرُف من  ُغَرٍف  اأربع  تويًا على  �صّيده بعرق يراعه وبعراقة كلماته، حُمْ

نحو  ال�صّيارة  للمراكب  املُواكب  احلا�صر  يف  وت�صبُّ  اجلميل،  املا�صي 

م�صتقبل النا�س يف قابل االأيام:

غرفٌة اأوىل: )ذاكرة ال�سبا( و�سباباتها:

)اأحنُّ اإىل نخلة اأبي، الزمن اجلميل، اأبناء االأم�س 

واليوم، معنى احلقيقة، رائحة املكان، معراج الروح(..

غرفٌة ثانية: )وطن اخللود( واأخاديده:

ال��ع��رب، زوب��ع��ة يف فنجان،  اأم���ل  ن��ق��راأ،  )ك��ل��ن��ا 

اأمن��وذج  االحت��اد،  روح  ُهويتنا،  تراثنا  متوحد،  البيت 

فخر  ح�صارية،  واج��ه��ة  االإم����ارات،  رئ��ة  اال�صتدامة، 

االإمارات(..

غرفٌة ثالثة: )جمتمع ال�سعادة( و�ساعاته:

ال�صعادة،  مفتاح  اأب��ي..  االأوىل،  الرائدة  )اأّم��ي.. 

يف  م��زدح��م،  ف�����ص��اء  امل�صتقبل،  ب���ذرة  وط���ن،  جم��د 

فو�صى  احل��ب،  كرماء  اللغات،  اأم��رية  ب�صكارة،  بيتنا 

ب�  خمالفة  ثمن،  بال  دموع  اأْوىل،  ال�صلح  اال�صتهالك، 

ونهر  النمل  قهوة،  فنجان  الثانية،  زوجتي  يورو،   50

االأمازون(..

غرفٌة رابعٌة: )اأ�سفار وقفار( وقوافل:

)وهج مفقود، �صّناع ح�صارة، يف قف�صة، هوليود 

االإن�صانية،  الروح  »تايكي«..  ال�صعب،  الرقم  اأفريقيا، 

قناعات ت�صيكية(..

يف ربوع الفجرية:

) لي�س ترفاً اأن ُيطلق املبدع الكبري �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل املكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 

دبي، رعاه اهلل، ا�سم »رئة الإمارات« على اإمارة الفجرية، فهذه الفاتنة 

والتي  البحر،  �سواطئ  على  �سعرها  م�سدلة  الوهاد  بني  تعي�س  التي 
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والوديان،  ال�سهول  بني  وخيالء  بعذوبة  تتهادى 

حلقيقٌة باأن تتنف�س اإبداعاً ويتنف�س من خاللها 

اأهلها والآتون اإليها من م�سارق الأر�س ومغاربها، 

روعًة وجماًل()1).

»خالد الظنحاين«

وحُما�صر  وباحث  »كاتب  الظنحاين«:  »خالد 

دولة  والدة  بعد  ُوِل��َد  اإم��ارات��ي«،  واإعالمي  و�صاعر 

من  اأ�صهر  ثالثة  بنحو  املتحدة  العربية  االإم��ارات 

»دبا  مدينة  �صهدت  حيث  1971م..  دي�صمرب   2
1972م..  م��ار���س   24 يف  والدت���ه  الفجرية«)2) 

ليكرب »خ���ال���د«، ول��ت��ك��رب م��ع��ه اأم��ن��ي��ة وال����ده ب��اأن 

بن  زايد  ال�صيخ  له  للمغفور  مرافقًا  �صحفيًا  يكون 

لتتمخ�س  ث��راه«..  اهلل  »طيب  نهيان،  اآل  �صلطان 

تلك االأمنية عن �صرية ثقافية عامرة مبا لذ وطاب 

من منجزات موجزات يف ال�صلة التالية، مبا يوؤكد 

»منزله  يف  ت�صكلت  الظنحاين«  »خالد  م�صرية  اأن 

»منازله  يف  مالحمها  وظ��ه��رت  االأول«،  املحلي 

الثقافية« االأخرى، العربية والعاملية:

�شلة علمية: حمحُ

العربية  ال��درا���ص��ات  يف  »ب��ك��ال��وري��و���س   )1(

كلية  ال�����ص��رف:  مرتبة  م��ع  2000م  واالإ���ص��الم��ي��ة« 

الدرا�صات العربية واالإ�صالمية، دبي. )2( »مدرب 

موؤ�ص�صتني  من  اأكادميي  باعتماد  حمرتف«،  دويل 

واأكادميية   ،”ALTA“ االأمريكية  القيادة  اأكادميية  تدريبيتني:  دوليتني 

باعتماد   ،  » موؤ�ص�صي  تطوير  ا�صت�صاري   «  )(( العاملية.  “ميدك�س” 
بدرجة  كندا،  االأعمال”،  الإدارة  الدولية  تورنتو  “كلية  من  اأك��ادمي��ي 

امتياز.

موؤلفات اإبداعية:

»املجل�س  على  ال�صوء  ي�صلط  كتاب  2014م:  الناجح«  »ال��ربمل��اين 

التجربة  �صوء  يف  املتحدة  العربية  االإم��ارات  بدولة  االحت��ادي  الوطني 

االنتخابية الربملانية«.

“خالد  ملوؤلفه  منزل”،  “اأول  كتاب  من   ،6( �س  الإم���ارات(:  )رئ��ة  مقال  مفتتح   -  1
الظنحاين”، الطبعة الأوىل، 2016م، “مداد للن�سر والتوزيع”، دبي، دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

»اإم��ارة الفجرية« وتابعة  )دبا الفجرية(: مدينة تاريخية على بحر العرب �سمايل   -  2
لها، ا�ستهرت يف �سدر الإ�سالم اأثناء »حروب ال��ردة«.. اأرا�سيها خ�سبة الأمر الذي 

بف�سل عودة  �سناعياً وجتارياً  ازده��اراً  �سهدت  الزراعة فيها. وقد  ازده��ار  اإىل  اأدى 

الن�ساط اإىل مينائها و�سبكة الطرقات التي ت�سلها مبختلف نواحي دولة الإمارات. 

اأه���م ق��ب��ائ��ل »دب���ا ال��ف��ج��رية« ه���م: )احل��م��ودي��ون، ال��ظ��ن��اح��ن��ة، ال��ي��م��احم��ة، ال��زي��ود، 

احل�سا�سنة، ال�سريدات، احلفيتات، الفهود(، ويرجع ن�سبهم عموماً اإىل »�سليمة بن 

مالك بن فهم الأزدي«.. و »اإم��ارة الفجرية« يحكمها �ساحب ال�سمو ال�سيخ »حمد 

بن حممد ال�سرقي« وويل عهده �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي« 

عا�سمتها »مدينة الفجرية«.

مع  م�صرتك  تاأليف  2014م:   »4 االإم��ارات  يف  ال�صعبي  ال�صعر  »رواد 

»را�صد �صرار، مرمي النقبي«.

مع  م�صرتك  تاأليف  2015م:   »5 االإم��ارات  يف  ال�صعبي  ال�صعر  »رواد 

»علي العبدان، د. اإبراهيم الوح�س«.

االإم���ارات  من  ل�صعراء  اإبداعية  »ملحمة  2015م:  ال��وط��ن«  »فخر 

االإ�صراف  النقبي«،  »مرمي  واإع��داد  فكرة  الوطن«:  �صهداء  عن  واخلليج 

العام »خالد الظنحاين«.

لالإ�صاءة  الورقة  هذه  تتناوله  الذي  الكتاب  2016م:  منزل«  »اأول 

الظنحاين«:  »خالد  املوؤلف  مع  املبا�صرة  العالقة  اأزمنة ذات  ثالثة  على 

املا�صي، احلا�صر، امل�صتقبل...

كت�شبات عاملية: محُ

طيبًا  اإجن��ازًا  حتقق  ومازالت  حققت  التي  الثقافية  لتجربته  نظرًا 

للثقافة االإماراتية والتعريف بها يف العوا�صم العربية والعاملية، وجلهوده 

خمتلف  يف  االإماراتية  الثقافة  ن�صر  اإىل  الهادفة  اخلا�صة  ومبادراته 

بلدان العامل للتقريب بني ال�صعوب وتوثيق العالقات بني الدول و�صناعة 

ال�صاعر  االأدي��ب  حظي   .. باالآخر  والقبول  احل��وار  ثقافة  ون�صر  ال�صالم 

خالد الظنحاين باإ�صادة �صمو ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد 

الفجرية »مايو 2016م«، واإ�صادة معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

الذاتية  اجلهود  تلك  عن  جنم  حيث  2016م«...  »اأبريل  الت�صامح  وزير 
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النحو  على  عاملية  مكت�صبات  واملوؤ�ص�صية 

التاريخي التايل:

م��رك��ز   « ق��ب��ل  م���ن  ت��ك��رمي��ه  2015م: 
ب��اب��ي��ل��ون« ل���الإع���الم وال��ث��ق��اف��ة وال��ن�����ص��ر يف 

العا�صمة الت�صيكية “براغ”.

مكتبة   « ق��ب��ل  م��ن  ت��ك��رمي��ه  2016م: 
الهند  يف  كرياال  بوالية  الهندية   » �صاجنايان 

ب� « درع ال�صداقة « و » �صال املحبة «، حني حّل 

�صيف �صرف على اللقاء الثقايف الذي نظمته 

ال�صنوي  االح��ت��ف��ال  فعاليات  �صمن  املكتبة 

مبنا�صبة مرور �صبعني عام على تاأ�صي�صها.

وزارة   « قبل  تكرميه من  يوليو:  2016م، 
ب� » درع مهرجان   » ال�صياحة واالآثار االأردنية 

البوادي االأردنية ال�صياحي « ، حني حّل �صيف 

�صرف على دورة العام 2016م.

العاملية  اجلائزة  على  ح�صوله  2016م: 
الراحل  الهندي  الرئي�س  »ج��ائ��زة  املرموقة 

الدكتور عبدالكالم للتميز الثقايف«، التي مُتنح كل عام للقادة املتميزين 

يف خمتلف املجاالت.

الدويل«  لل�صالم  ك�«�صفري  ال�صالم«  ب�«درع  تكرميه  يونيو:  2017م، 
بجزيرة  بالريمو  مدينة  يف  اأقيم  الذي  الثقايف  بطوطة«  ملتقى »ابن  يف 

والفعاليات  الثقايف  ال���رتاث  وزارة  رع��اي��ة  حت��ت  اإيطاليا  يف  �صقلية 

ال�صياحية االإيطالية، والتي نظمته جمعية ال�صباح الثقافية على م�صرح 

»لو�صيا�صيمو« االأثري، بح�صور باولو ما�صيني نائب وزير الرتاث الثقايف 

االإيطايل.

ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�صوله  اأك��ت��وب��ر:  2018م، 
االإب���داع  ل���«ج��ائ��زة  الثقافية«  ال��ع��ام  »�صخ�صية 

الهندية«: »الهند، دبي«.

يف  الدويل«  للت�صامح  »�صفريًا  ج  ُتوِّ 2019م: 
امللتقى الوطني لل�صباب املبدع يف املغرب من قبل 

منظمة االألي�صكو ومنتدى الفن واالإبداع املغرب.

ع�شويات ثقافية:

االإم���ارات، ع�صو  واأدب��اء  ُكّتاب  ع�صو احت��اد 

ع�صو  الثقافية،  االجتماعية  الفجرية  جمعية 

ع�صو  وامل�����ص��رح،  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب��ا  جمعية 

دبي  ن��ادي  ع�صو  املعاقني،  اأم��ور  اأول��ي��اء  جمعية 

االإماراتية،  ال�صحفيني  لل�صحافة، ع�صو جمعية 

احت��اد  ع�صو  ال��ع��رب،  ال�صحفيني  احت��اد  ع�صو 

اإدارة موؤ�ص�صة  ال�صحفيني الدويل، ع�صو جمل�س 

عرار لل�صعر والثقافة العربية »االأردن«.

حديث اآخر:

ث��م��ة ال��ك��ث��ري مم���ا ُي���ق���ال، ومم���ا ه���و ك��ائ��ن 

»خالد  ال�صاعر  ل��الأدي��ب  الثقافية  ال�����ص��رية  يف 

امل��ح��ل��ي«،  »ال��ب��ي��ت  يخ�س  فيما  ال��ظ��ن��ح��اين«.. 

و«البيت االآخر« اخلارجي.. اإال اأن �صيئًا ما يقول: 

عرب  اآخ���ر،  مو�صع  يف  اآخ���ر،  ح��دي��ث  وللحديث 

وعرب  ما،  مكان  ما، يف  زمن  اأخ��رى، يف  اإطاللة 

منا�صبة غري املنا�صبة...

�صن�صتدعي  لنا ذلك احلديث،  يت�صنى  وحتى 

حيث  االأول«،  »منزله  اإىل  خالد  حنني  من  �صيئًا 

اللقاء الذي جمعه ب�«نخلة خالد« يف مزرعة اأبيه 

يف »دبا الفجرية«.. حيث هم�س:

اأحنُّ اإىل نخلة اأبي)1)

اأبي، الكائنة  يف زيارتي االأخرية اإىل مزرعة 

اأ�صجار  منظر  اآمل��ن��ي  الفجرية،  دب��ا  منطقة  يف 

والبع�س  متهاويًا،  بع�صها  كان  الذابلة،  النخيل 

مزرعة  لي�س يف  وهذا  احلياة متامًا،  َفَقد  االآخر 

النخيل  م���زارع  اأغ��ل��ب  يف  واإمن���ا  فح�صب،  اأب���ي 

القريبة والبعيدة. وعندما �صاألت اأبي عن ال�صبب، اأجابني:

يا ولدي اإن من�صوب املاء يف هذه املنطقة قد قّل وزادت فيه امللوحة، 

ف�صاًل عن اأن �صاحب هذه املزرعة اأو تلك اأوكل اأمورها اإىل »البيدار«؛ 

اأي عامل املزرعة )االآ�صيوي( ليقوم برعاية �صوؤونها كاملة، و »مال عّمك 

ما يهّمك« كما يقول املثل االإماراتي، الأنها، ح�صب كالم والدي، ال جتدي 

ن�سرت يف جريدة  “اأول منزل”، وثقبل ذلك  الأول �سمن كتاب  الف�سل  يف  ن�سرت   -  1
اجلريدة. يف  املقالية  زاويته  حيث  2014م  نوفمرب   1( بتاريخ  “البان” الإماراتية 
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من  احلال  بطبيعة  وهذا  نفعها.  من  اأكرب  خ�صارتها  اإن  بل  كثريًا،  نفعًا 

واالأ�صالة  وال�صموخ  الكرم  رمز  النخلة  الأن  املعنوي،  ال  امل��ادي  اجلانب 

والعطاء.

عندما دخلت املزرعة، وهي املرة االأوىل يل منذ خم�صة ع�صر عامًا، 

بحثت بلهفة عن نخلتي التي كنت اأرعاها �صغريًا، وهي التي منحها يل 

اأبي واأطلق عليها ا�صمي منذ والدتي، اإذ كان والدي )اأطال اهلل يف عمره( 

اأ�صجار  من  �صجرة  على  ا�صمه  يطلق  مبولود  ُرزق  كلما 

املولود  اأن يكرب هذا  وبعد  املوجودة يف مزرعته،  النخيل 

يتوىل رعاية هذه النخلة.

اإليها، وفا�صت  اأ�صرين احلنني  حني �صاهدت نخلتي 

نف�صي مب�صاعر حميمة نحوها، لقد كان �صعورًا اأ�صبه مبن 

اأ�صاع طفله ثم وجده. ورغم غيابي عنها �صنوات طويلة، 

اإال اأنها بادلتني ال�صعور نف�صه كما اأزعم، واأظنها كذلك، 

يف  األي�س  نحوها.  اجل��ارف  احلنني  هذا  انتابني  مَل  واإال 

عامل االأ�صجار م�صاعر احلب واحلنني وال�صرور واالأمل؟ اإن 

ال�صجرة ت�صبه االإن�صان يف كثري من ال�صفات، خ�صو�صًا 

النخلة التي هي يف االأ�صا�س رفيقة االإن�صان و�صالته.

لقد ا�صتخدمها االإن�صان قدميًا وال يزال، يف خمتلف 

جماالت احلياة، فقد مثّلت بالن�صبة اإليه الغذاء وامل�صكن 

ع�صب  كانت  وال�����ص��ع��ادة،  وال���دفء  والتطبب  وامللب�س 

التي ذكرها اهلل  املباركة  ال�صجرة  احلياة، كيف ال وهي 

والنخل   } الكرمي  ال��ق��راآن  من  ع��دة  موا�صع  يف  تعاىل 

با�صقات لها طلع ن�صيد} االآية 10 �صورة ق.

اليوم، تواجه النخلة نوعًا من الهجر وعدم االهتمام 

من جانب كثري من النا�س، خ�صو�صًا ال�صباب، وهو اأمر ال 

يليق ب�صجرٍة كالنخلة.. كيف يهجر املرء رفيقة دربه التي 

كانت تعينه على مواجهة �صظف احلياة وق�صاوتها؟ األي�س 

هذا نكرانًا للجميل؟

واأجدادنا  اآبائنا  جانب  اإىل  وقفت  التي  هي  األي�صت 

اأبناء  اأين  اأذى؟  اأو  منة  دون  عليهم كرمها من  واأ�صبغت 

ال  اإنهم  حيث  من  متامًا  ن�صوها  هل  املباركة؟  ال�صجرة  هذه  من  اليوم 

يحتاجونها اليوم يف حياتهم اجلديدة؟

الذي  اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  ال�صيخ زايد بن �صلطان  رحم اهلل 

قمة  على  وجعلها  النظري،  منقطع  اهتمامًا  واأواله��ا  النخلة  هذه  اأك��رم 

�صبيل  يف  الطاقات  و�صّخر  اجلهود  كل  اهلل،  رحمه  بذل،  لقد  اأولوياته. 

الرقعة  وات�صاع  اأع��داده��ا  زي��ادة  م�صتوى  على  النخيل  زراع��ة  تطوير 

املزروعة فيها يف خمتلف مناطق الدولة..

التمور. وهذه  نوعية  االإنتاجية وحت�صني  زيادة  اإىل  باالإ�صافة 

مكانتها  يف  وال�صعادة  والعطاء  اخل��ري  اإم���ارات  و�صعت  اجلهود 

املتقدمة والريادية يف جمال زراعة النخيل على م�صتوى العامل..

من  اأك��رث  ال��دول��ة  يف  النخيل  الأ�صجار  الفعلي  العدد  بلغ  اإذ 

تنتج اأكرث من )7 نوعًا من اأجود اأنواع  نخيل،  �صجرة  مليون   42
التمور يف العامل. وقد دخلت االإمارات »مو�صوعة غيني�س لالأرقام 

القيا�صية« كاأول دولة يف العامل يف اأعداد �صجر نخيل التمر، وذلك 

يف العام 2009م.

ال�صمو  زايد اخلري رحمه اهلل، وخلفه �صاحب  هذا ما زرعه 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، فهل لنا 

نحن مع�صر االأبناء اأن نتعلم منهما؟ ن�صنع �صنيعهما ون�صري على 

نهجهما القومي ؟! .
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ري�شته التي ير�شم بها هي عد�شته

حوار الفنان الإماراتي ال�شوئي 

�شليمان اأحمد بن عيد :

وتبعث  تخاطبنا  اأن  اإال  وتاأبى  تنطق  �صامتة  لغة  ال�صورة 

الكالم  اأبلغ  من  اأو�صح  رمز  �صكونها،،اإنها  خالل  من  احلياة 

يف  ُمثري  �صخب  هي  بل  يع�صقها،  من  ُت�صمع  عذبة  و�صيمفونية 

زمن تلعثم االأل�صن، وانبهار يلج يف االأفئدة �صابقًا للُمقل، �صورة 

فال�صورة   ، ق 
َّ
املنظر اخلالأ زهو  لكل مدرك  مراعيها  ُيقراأ يف 

يتعدى  باأفق  خيال  له  من  تلهم  هيُ  الفوتوغرافية،،  اأو  الثابتة 

اإطارها بحدوده االأربع فهي بحر يف�صل احلقيقة مع نقي�صها..

من هنا كانت لنا وقفة مع الفنان املبدع �صليمان اأحمد بن 

عيد الذي

واإليكم  كافة  باأبعادها  الرائعة  ال�صورة  تلك  لنا  و�صف    

احلوار التايل :

؟ بالكامريا   عالقتك  بداأت  • كيف 
اأو  ب��ال��ك��ام��ريا  عالقتي  ع��ن  اأحت���دث  اأن  قبل  ال��ب��داي��ة  يف 

بالت�صوير الفوتوغرايف ... �صاأحتدث عن ع�صقي وحبي للطبيعة 

التي  الطبيعة  هذه  لتوثيق  دفعني  الذي  الرئي�صي  ال�صبب  وهو 

اأراها بعيني. فقد متر على املناظر اجلميلة واخلالبة وت�صتمتع 

بها وقد ال تراها مرة اأخرى فلي�س يل بعد اأن راأيتها بعيني اأن 

 2006 �صنة  الت�صوير يف  بدايتي يف  فكانت  بكامرياتي.  اأوثقها 

من  وه��و  دروي�����س  اأحمد  �صديقي  وه��و  حميم  �صديق  يد  على 

عمر حممد �شريقي
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�صراء  على  ف�صجعني  جدا  الت�صوير  حمبي 

الطبيعة  ع�صاق  من  اأنني  يعلم  الأنه  كامريا 

وكان يحثني دائما على ت�صوير هذه املناظر 

ويقول يل » اللقطة التي ت�صتمتع بها االآن قد 

ال تراها الحقا » . فكانت اأول كامريا يل من 

نوع �صوين العادية وبعد ذلك ويف �صنة 2007 

ويف يوم زواجي قدم يل �صديقي اأحمد هدية 

ال  والتي  قلبي  اإىل  الهدايا  اأح��ب  من  وه��ي 

نيكون  نوع  احرتافية من  رقمية  كامريا  وهي عبارة عن  تن�صى 

الت�صوير  عامل  يف  لالإبحار  الكامريا  هذه  مع  بدايتي  فكانت 

العامل اجلميل  اأخو�س غمار هذا  ف�صيئا  �صيئا  وبداأت  ال�صوئي 

واأمتعن يف خلق اهلل العظيم.

كيف   ،، حتول  منعطف  والح��راف  الهواية  بني   •

اإىل  عندك  الهواية  حتولت 

احراف  ؟

بدايتي يف الت�صوير كانت 

تفتقر  و�صوري  ب�صيطة  جدا 

امل��ع��اجل��ة  م���ن  ال��ك��ث��ري  اإىل 

فكانت  االأخطاء.  وت�صحيح 

طرح  عندما  البداية  نقطة 

م��رك��ز ال��ف��ن��ون ب��خ��ورف��ك��ان 

ال�صوئي  الت�صوير  يف  دورة 

ع��ل��ى ي��د امل�����ص��ور امل��ح��رتف 

كان  وال��ت��ي  ج��م��ع��وه.  �صعيد 

التحول  الكبري يف  الدور  لها 

االح��رتاف.  اإىل  الهواية  من 

لي�س  احرتاف  اأقول  وعندما 

ذلك اأنني و�صلت اإىل العاملية 

ب��ل الزل��ت  ك��ل االح����رتاف  اأين حم��رتف  اأو 

وخ�صو�صا  االح��رتاف  اإىل  الو�صول  اأح��اول 

من  واأنهل  اأتعلم  زلت  وال  العاملي  االح��رتاف 

الور�س  الفن اجلميل من خالل ح�صور  هذا 

واأرق��ى  اأن��ال هديف  لكي  املتطورة  وال���دورات 

اأمثل  اإىل النجومية يف وطني ومن بعد ذلك 

وطني يف املحافل العاملية واأ�صرفها.

اأي��ن هو يف ال�ساحة الفنية  • النقد الفني   

الإماراتية ؟

و�صعيف.  قليل  ت��واج��ده  ول��ك��ن   ،،، م��وج��ود  الفني  النقد 

االإماراتية  الفنية  ال�صاحة  يف  النقاد  قلة  اإىل  ال�صبب  ويرجع 

الكثري  فيلجاأ  الفنية.  ال�صاحة  يف  النقاد  هوؤالء  تواجد  و�صعف 

هناك الكثري 

من امل�شورين العامليني 

ل ي�شتغنون عن تعديل 

ال�سورة عرب 

الكومبيوتر !!
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واملواقع  املنتديات  بع�س  اإىل  الهواة  وبالذات  امل�صورين  من 

هذه  ويف  ال�صوئي.  الت�صوير  يف  املتخ�ص�صة  االإل��ك��رتون��ي��ة 

يف  متخ�ص�صني  الغري  النقاد  من  الكثري  وامل��واق��ع  املنتديات 

الت�صوير ال�صوئي في�صبح النقد �صعيف ويفتقر اإىل امل�صداقية 

وال�صفافية. 

باإ�سفاء  الآن  الفوتوغرايف  امل�سور  البع�س  يتهم   •
طريق  عن  ال�سورة  على  التعديالت  من  العديد 

،، كيف تربئ نف�سك  املختلفة  الكومبيوتر  برامج 

من هذا التهام ؟

وا�صتخدام  حرامًا.  اأو  ممنوعًا  لي�س  ال�صور  على  التعديل 

برامج الكمبيوتر املختلفة لي�س مبمنوع. يف الوقت نف�صه هناك 

الكثري من امل�صورين العامليني واملحرتفني ال ي�صتغنون عن هذه 

الربامج ولكن البد من تقنني ا�صتخدام هذه الربامج. وهناك 

التعديل عن  يزيد  اأالَّ  وهو  تعديل مرغوب  التعديل،  نوعان من 

فكرة  على  يوؤثر  لن  التعديل  فهذا   ،  %  15 اأو   %  10 من  اأك��رث 

من  يزيد  �صوف  وبالعك�س  لل�صورة  العام  املحور  اأو  ال�صورة 

اأ�شتلهم اأفكاري من متّوج الرمال 

وظالل الكثبان و�شكون الغروب

ع�شقي للطبيعة دفعني 

لتوثيقها التي اأراها بعيني
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جمالية ال�صورة من ناحية االألوان واالقت�صا�س وغريها من 

والذي  فيه  املبالغ  التعديل  وهو  االآخر  النوع  اأما  اجلماليات. 

فنية  �صورة  من  ال�صورة  وت�صبح  ال�صورة  على  يوؤثر  �صوف 

فوتوغرافية اإىل �صورة ر�صمية اأو مبا ي�صمى االآن جرافيك�س. 

وبع�س  التعديل  من  التقليل  االإمكان  قدر  اأح��اول  نف�صي  فعن 

االأحيان ال اأعدل ال�صورة وال اأجلاأ اإىل اإ�صفاء اأي تعديل.

فكرة  تتبلور  حتى  معني  اإلهام  م�سدر  فنان  لكل   •
عمل ما ،، �سليمان بن عيد ما هو م�سدر اإلهامة ؟

كما اأ�صلفت من قبل، اأنا مغرم بالطبيعة وعا�صق لها. فقبل 

الطبيعة  بهذه  اأتاأمل  اأجل�س  ما  كثريا  فاأنا  الكامريا  اأم�صك  اأن 

فم�صدر  وال��غ��روب.  ال�صروق  اأوق��ات  يف  وخا�صة  بها  واأ�صتمتع 

اإلهامي الرئي�صي الطبيعة التي وهبنا اهلل تعاىل. فعادة ما اأكون 

ويف  الهادئة،  اأمواجه  و�صوت  �صاطئه  يف  اأمتعن  البحر  بجوار 

اأفكاري من هناك  ا�صتلهم  اأكون يف ال�صحراء  بع�س االأحيان  

فاأ�صاهد متوج الرمال وظالل الكثبان و�صكون الغروب واالألوان 

اخلالبة واملبهرة التي ت�صوبه. 

فما  املتلقي  يفهمها  ر�سالة  اأبلغ  الت�سويري  • الفن 
الر�سالة التي يحملها اإنتاجك؟

طبعا لكل فنان ر�صالة �صامية يحملها، وتت�صح هذه الر�صالة 

هي  اأعمايل  فاأغلب  الفنان.  يقدمها  التي  االأعمال  خالل  من 

على  العمراين  التطور  هذا  خ�صم  ففي  الطبيعة.  حتاكي  التي 

والتي  العذراء  الطبيعة  فاإن  بالدنا  وبالذات يف  العامل  م�صتوى 

مل تطالها االأيادي الب�صرية هي الهدف فهي يف تناق�س. فقدر 

االإمكان اأحاول اأن اأ�صابق الزمن واألتقط ال�صور لهذه االأماكن 

قبل فوات االأوان.

؟ ال�سخ�سية  • البطاقة 
�سليمان اأحمد بن عيد

من مواليد خورفكان – 1981

متزوج ولدي بنت

نظم  – تخ�س�س  الأع��م��ال  اإدارة  – كلية  ال�سارقة  جامعة  خريج 

املعلومات الإدارية.

اأعمل مدر�ساً يف وزارة الربية والتعليم – مادة تقنية املعلومات

ع�سو بفريق م�سوري ال�ساحل ال�سرقي بخورفكان

امل�ساركة يف العديد من املعار�س منها : عد�سات واعدة، مهرجان 

الفنون الإ�سالمية، واملعر�س اخلريي وغريه.

نظمها  وال��ت��ي  ال��ك��ام��ريا«  بعد�سة  »بيئتنا  م�سابقة  يف  امل�����س��ارك��ة 

اأول م�ساركة يل  – اأبوظبي. وهي  ن��ادي ت��راث الإم���ارات 

– وكانت  الثالث  املركز  على  ح�سلت  وق��د  امل�سابقات  يف 

ال�سورة بعنوان » ال�سعود اإىل القمة« .
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العدد 44 ال�صنة الرابعة 25 دي�صمرب 1980 ظهر الغالف 

القا�صمي  حممد  بن  �صقر  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ب�صورة 

ت�صمن  العراقي كما  التجاري  املركز  يفتتح  رحمه اهلل وهو 

عدة اأخبار �صيا�صية وحملية منها نقتب�س التايل:

راأ����س  اأودي����ة  يتفقد  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�سمو  »���س��اح��ب 

اخليمة ويلتقي مواطنيها

نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  قام 

براأ�س  االأودي����ة  مناطق  يف  تفقدية  بجولة  ال��دول��ة  رئي�س 

امل��ج��الت يف  اأوائ���ل  راأ����س اخليمة م��ن  جملة بلدية 

الإمارات و تعد مرجعاً و اإرثاً ثقافياً ملن ين�سد الثقافة 

راأ���س اخليمة  اإم��ارة  و قد �سهدت املجلة مراحل تطور 

1977 اإىل يومنا هذا لتكون مرجعا  و منوها منذ عام 

اإماراتنا احلبيبة راأ�س  للمعلومات و �ساهداً على تقدم 

اخليمة ومراآة لأخبار متنوعة وخمتلفة.

احللقة  الأربعون

رائد عبد العزيز هالل

جملة البلدية بني املا�شي و احلـا�شر
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�صاحب  خاللها  رافقه   ، ون�صف  �صاعتني  ا�صتمرت   .. اخليمة 

االأعلى  املجل�س  القا�صمي ع�صو  ال�صيخ �صقر بن حممد  ال�صمو 

بن حممد ممثل احلاكم  وال�صيخ طحنون  راأ�س اخليمة  حاكم 

يف املنطقة ال�صرقية ورئي�س جمل�س اإدارة �صركة برتول اأبوظبي 

الوطنية وعدد من امل�صوؤولني

املزمع  وال�صدود  املياه  م�صاريع  مواقع  اجلولة  �صملت  وقد 

والعقبة  واحلريانة  والعب�صي  البيح  وادي  مناطق  يف  اإقامتها 

الربيرات .

اإىل  وخالل جولة �صموه التقى بعدد من املواطنني للتعرف 

بتلبية  ووعدهم  توفريها  على  للعمل  ومطالبهم  احتياجاتهم 

والطرق   .. املياه  واآب��ار  ال�صعبية  امل�صاكن  من  مطالبهم  كافة 

ومرافق اخلدمات الالزمة

وقد ح�صر �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة ماأدبة الغداء التي 

اأقامها تكرميا له �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صقر حاكم راأ�س اخليمة 

رحمه اهلل ح�صرها ال�صيخ طحنون بن حممد ممثل احلاكم يف 

املنطقة ال�صرقية والعقيد ال�صخ �صلطان بن �صقر قائد لواء بدر 

الثاين رحمه اهلل وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني«.

كما جاء اأي�صا يف هذا العدد 

عدة  بتنفيذ  ياأمر  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�سمو  »�ساحب 

م�ساريع يف راأ�س اخليمة على نفقته

نائب  املكتوم  �صعيد  بن  را�صد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأم��ر 

00) م�صكن �صعبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء بتنفيذ 

وحدة  و12   ، م�صلي   800 ل�  اأحدهما  يت�صع  م�صاجد  وثالثة 

وذلك  للم�صاجد  وقفًا  لتكون  ومكاتب  معار�س  ت�صم  جتارية 

مبنطقة الدفان باجلزيرة احلمراء براأ�س اخليمة.

كما اأمر �صموه باالإ�صراع يف تنفيذ نادي اجلزيرة )الن�صر( 

وحفر ما يلزم من اآبار للمياه ملنطقة الفحلني وتو�صيل الكهرباء 

الفحلني  وي�صل  كم   9 طوله  البالغ  الطريق  ر�صف  وتكملة  لها 

بخت.

راأ�س  الإم��ارة  �صموه  بها  قام  التي  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

اخليمة التي رافقه فيها �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صقر بن حممد 

وال�صيخ  اخليمة  راأ���س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 

عبدامللك بن كايد القا�صمي رئي�س دائرتي البلدية واالأرا�صي.

وقد تفقد �صموه خالل اجلولة �صري العمل بامل�صاكن ال�صعبية 

يف منطقة الزهراء كما اطلع على �صد البيح والذي يقام على 
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نفقة �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة .

حمطة  يربط  الذي  الطريق  م�صروع  �صموه  تفقد  كما 

االأقمار ال�صناعية بالرم�س والذي مت االنتهاء منه موؤخرا 

ويبلغ طوله 8 كم باالإ�صافة اإىل ميناء ال�صيد الذي يجري 

العمل به حاليًا يف الرم�س حيث اأمر ببناء 180 م�صكنًا يف 

املنطقة التي متت على نفقته اخلا�صة«.

كما جاء اأي�صا يف هذا العدد :

�ساحب  اأخ���اه  يهنىء  �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  »�ساحب 

ال�سمو حاكم ال�سارقة

 بعث �صاحب  ال�صمو ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمى 

اىل  بربقية  اخليمة  را���س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 

القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأخيه 

ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة يهنئه فيها باكت�صاف 

البرتول والغاز الطبيعي يف اإمارة ال�صارقة ، هذا ن�صها

 “�صاحب ال�صمو االأخ العزيز ال�صيخ �صلطان بن حممد 

القا�صمي - حفظه اهلل” 

ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة:

كان لنباأ اكت�صاف النفط والغاز بكميات جتارية كبرية 

يف امارة ال�صارقة اأطيب االأثر واأجمله يف نف�صي وانتهز هذه 

الفر�صة الأقدم لكم اأحر التهاين واأخل�س املباركة ، واإنني 

اأن يكون هذا االكت�صاف فاحتة خري وبركة الأدعو  اآمل  اإذ 

من  مزيد  اإىل  ويوفقكم  بايديكم  ياأخذ  اأن  القدير  العلي  اهلل 

التقدم والرفعة واالزدهار.

راأ���س  اإم���ارة  حاكم  القا�صمي  حممد  بن  “�صقر  اأخ��وك��م  

اخليمة”

وعلى ال�صعيد البلدي جاء يف هذا العدد:

الوقاية” و�سبل  البعو�س  “انت�سار 
كرثت يف االآونة االأخرية �صكاوي النا�س من انت�صار البعو�س 

اأحد  على  يخفى  وال   .. اخليمة  راأ���س  يف  ال�صكنية  املناطق  يف 

واالأم��را���س   .. النا�س  لها  يتعر�س  التي  الرهيبة  االأخ��ط��ار 

من  ذلك  على  يرتتب  وما  البعو�س  هذا  ينقلها  التي  اخلطرية 

ومن   ... اإنتاجيته  على  وتوؤثر  املجتمع  تدمر  �صحية  اأ���ص��رار 

هنا فقد التقت جملة بلدية راأ�س اخليمة بال�صيد دروي�س علي 

ب�صكوت م�صئول �صعبة الر�س يف دائرة البلدية الذي حتدث عن 

يف  الر�س  ق�صم  يقوم  قال:  حيث  عالجها  وكيفية  امل�صكلة  هذه 

حيث  االإم��ارة  يف  للمدار�س  اأ�صبوعية   جوالت  بتنظيم  البلدية 

يتم الق�صاء على البعو�س املتجمع فيها .. كما يقوم اي�صا بر�س 

املجمعات املختلفة التي ت�صكل بوؤرة لتوالد البعو�س وتكاثره يف 

و�صوق  اللحم  �صوق  مثل  الرئي�صية   كاالأ�صواق  املختلفة  املناطق 

اخل�صار و�صوق ال�صمك وغريها. كما يقوم اأي�صًا  بر�س ال�صوارع 

والطرقات وجممعات املياه .. ولي�س هذا فح�صب بل اإن الق�صم 

ال�صكان لر�س املنازل من الداخل  لتلبية دعوة  ا�ص�صتعداد  على 

ملن يرغب... واأ�صاف ال�صيد دروي�س قائال اننا نقوم بكل هذه 

االعمال  بالرغم من �صعف االإمكانات التي متلكها......

حيث ال منلك �صوى ثالث �صيارات ر�س للبعو�س الطائر .. 

ب�صكل  االإم��ارة  لتغطية  كافية  غري  ذاتها  بحد  ال�صيارات  وهذه 

جيد ... وقد طلبنا تزويدنا بثمان �صيارات لنتمكن من تغطية 

املمكنة  بال�صرعة  ذل��ك  يتم  اأن  ناأمل  ونحن   .. املناطق  كافة 

من  البلدية  بني  التعاون  اأهمية  وع��ن  املا�صة  حلاجتنا  نظرًا 

جهة واجلمهور من جهة اأخرى يف معاجلة هذه امل�صكلة .. قال 

ال�صيد دروي�س ال يخفى على اأحد اأهمية وجود تعاون بني البلدية 
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واجلمهور ونحن ندعو اإىل اإيجاد تعاون اأو�صع مع البلدية فمثاًل 

البلدية هو من املخالفات  البواليع دون ترخي�س من  .... فتح 

ي�صبب متاعب  الأن ذلك   .. ناجح  لها حل  يو�صع  اأن  التي يجب 

لق�صم الر�س يف البلدية واأ�صار ال�صيد دروي�س اإىل اأهمية االت�صال 

بق�صم النقليات وطلب �صيارة )�صفط( ل�صحب املياه من البواليع 

مرة واحدة كل �صهر .. الأن �صحب مثل هذه املياه مينع امتالء 

احلفر والبواليع وفي�صانها يف ال�صوارع .. وما يت�صبب عن ذلك 

من اأ�صرار .. واأمرا�س .. وت�صويه جلمال ال�صوارع واملناطق ..

ويف ختام حديثه �صدد ال�صيد دروي�س على اأهمية التعاون بني 

االأهايل والبلدية وقال اإن عملنا ال يتم .. وال يكتمل اال بتعاون 

اأ�صحاب البيوت والعمارات معنا واأ�صار اإىل اأن رمي القمامة يف 

ال�صوارع يعد من العوامل الهامة التي ت�صاعد على زيادة انت�صار 

البعو�س .... وتكاثره وحث النا�س على اإلقاء هذه املخلفات يف 

ودع���ا   ... لذلك  البلدية  خ�ص�صتها  التي  واملجمعات  االأماكن 

باأ�ص�������عار  ال��بلدية  تبيعها  التي  النايلون  اأكيا�س  ا�صتعمال  اإىل 

رمزية .....

واأي�صًا :

الغذائية" للرقابة  الأوىل  العلمية  "الندوة 
افتتح معايل حمدان بن را�صد وزير املالية وال�صناعة رئي�س 

بلدية دبي اأعمال الندوة العلمية االأوىل للرقابة الغذائية نيابة 

عن �صاحب ال�صمو ال�صيخ را�صد بن �صعيد املكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء.

اأن ترتكز  امل�صاركني  وال�صناعة من  املالية  وزير  وقد طلب 

مناق�صاتهم على جوهر املو�صوعات املطروحة لت�صمل خطة عمل 

واملوا�صفات  الت�صريعات  ت�صمل  التي  الرقابة  لعنا�صر  متكاملة 

ومقايي�س �صبط اجلودة واأجهزة املختربات والتفتي�س و�صمان 

تنفيذها مبا يحقق التحكم الكامل يف املواد الغذائية لكي نتمك 

من حماية املنتج وامل�صتهلك واالقت�صاد الوطني على ال�صواء.

وقال وزير املالية وال�صناعة اأنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز 

اأن تعقد هذه الندوة يف االإمارات واأن تكون دبي مقرًا لها وي�صرف 

رقابة  جم��ال  يف  علمي  جتمع  اأك��رب  ت�صت�صيف  اأن  دب��ي  بلدية 

االأغذية يف االإمارات و�صقيقاتها يف منطقة اخلليج واأ�صاف اإننا 

اأف�صل  دعم  اإىل  للو�صول  العلمية  ندوتكم  تو�صيات  اإىل  نتطلع 

العامة  االأمانة  وحيا  الغذائية  الرقابة  ومقومات  اأجهزة  لكافة 

للبلديات لهذه املبادرة البناءة.



وامل�صلمني  العرب  من  البحر  بركوب  يهتم  من  كل  به  و�صمع 

والربتغاليني وغريهم، ويف زماننا كرثت مظاهر التكرمي واالحتفاء 

اأمتنا، فعقدت عنه ندوات  اأعالم  البحار الذي يعد علمًا من  بهذا 

اخليمة  راأ�س  اإم��ارة  يف  وموؤلفاته  وخمرتعاته  �صريته  عن  للحديث 

َد متحف يف اإمارة  وخارجها، و�صميت �صوارع و�صاحات با�صمه، َو�ُصيِّ

راأ�س اخليمة يحمل ا�صم ) متحف اأحمد بن ماجد( تخليدًا لذكراه، 

املقاالت  عنه  ون�صرت  ينتهون،  وال  عنه  يتحدثون  الكتاب  وان��ربى 

�صريته  وقدمت  عنه،  الكتب  بع�س  واألفت  املجالت،  يف  والبحوث 

وي�صيدون  املحافل،  يف  ميدحونه  ال�صعراء  ووقف  وال�صغار،  للكبار 

ب�صجاياه ومن هوؤالء ال�صعراء الذين اأطالوا يف مدح اأحمد بن ماجد، 

الذي   ) قدورة  جنيب  )حممد  ال�صاعر  و�صجاياه،  مناقبه  وع��ددوا 

اأ�صدر ديوانًا كاماًل عنه بعنوان )ملحمة نامو�س جلفار( 

اإن لل�صاعر حممد جنيب قدورة اهتمامًا باخلليج واأعالمه، فقد 

كتب عدة موؤلفات منها كتاب الوعي الرتبوي عند اأحمد بن ماجد، 

وكتاب دبي زمان الو�صل، وكتاب اأ�صود البحر، ومن موؤلفاته امل�صورة 

كتاب �صقر القوا�صم وكتاب ) مقامات زايد وعيون املها(..

قدورة  ال�صاعر  نظمها  التي   ) جلفار  نامو�س   ( ملحمة  وتاأتي 

مقطوعة، جاءت يف  ع�صرة  واإح��دى  مئة  بلغت  �صعرية  كمقطوعات 

لكل عدة مقاطع عنوانًا  ال�صاعر  و جعل  واأربع ع�صرة �صفحة،  مئة 

ويعترب  اجلليلة  لإجنازاتهم  يكرمون  كما  واأخالقهم،  واأعمالهم  لعلمهم  الرجال  ُيكرم 

ال�سيخ �سهاب الدين اأحمد بن ماجد ال�سعدي النجدي الذي ذاع �سيته اأحد هوؤلء الرجال 

فعرف يف زمانه باأ�سد البحر، واملعلم، ورئي�س البحر...
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اأحمد ح�شن اخلمي�شي

جلفار راأ�ص اخليمة 

وعاملِ



منا�صبًا وكان اإهداء امللحمة ل�صاحب راعي االإبداع والتفوق حاكم 

كان  الذي  البارع  املالح  ماجد  والبن  له  وفاء  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة 

حمور �صعر امللحمة.

ابن ماجد العامل:

ال�صاحل اجلنوبي من  اأحمد بن ماجد يف جلفار على  ولد  لقد 

والده  مع  البحر  وركب  االآن.  اخليمة  راأ���س  حيث  العربي،  اخلليج 

مبكرًا  وال��ده  له  �صمح  وملهارته  املالحة،  فنون  ليتعلم  ال�صغر  منذ 

يف تعلم فنون املالحة، وملهارته �صمح له والده بتويل قيادة املركب 

البحري وعمره �صبعة ع�صر عامًا، وعرف العديد من العلوم الفلكية، 

وتعلم علوم احل�صاب العربي والهندي والزجني وح�صاب اأهل جاوه 

وال�صني، منذ اأن كان يافعًا، وذهب اإىل الكثري من االأقطار، وتعلم 

واملالحة،  بالبحر  تتعلق  علومًا  اللغات  تلك  من  ونقل  لغات،  عدة 

لذلك جند ال�صاعر حممد جنيب قدورة يخ�ص�س اأبياتًا كثرية من 

ال�صعر عن علم ابن ماجد ومعرفته علوم البحر واملالحة يقول يف 

بع�صها:

ق�����د ك������ان م�����الح�����اً ق�����دي�����راً ل ي�������س���ارع���ه اأح�����د

ع�����اّلم�����ة وم����وؤ�����س���������س����اً م���ت���ح���ف���زاً ����س���ب���ل الأ�����س����د

وابن ماجد عامل ذكي فطن يف علم البحر واأعماقه وعلم الفلك 

واأطواره 

يقول عنه ال�صاعر:

رج����������ل ذك����������ي ع����������امل ب�����ال�����ن�����ج�����م والأع���������م���������اق

هذه العبقرية جعلته يغدو قدوة للبحارة، ُيحتذى به يف املالحة 

البحرية:

للمالحة  رم��زاً  البحر  ابن ماجد يف حميط  كان 

�سالحه ممت�سقاً  العلم  يف  بيننا  ماجد  اب��ن  ليت 

االأعداء  يحارب  �صجاعًا  ابن ماجد  كان  علمه  �صعة  اإىل جانب 

والقرا�صنة، ففي مطلع جميل من املقطع رقم /44/ يقول ال�صاعر:

ق����ول����وا ���س��ق��ى اهلل ال����زم����ان وراق�����ب�����وا الأق����م����ارا 

ك������ان اب������ن م����اج����د م�������س���ع���اًل ل��ل��ع��ل��م يف ج���ل���ف���ارا 

اأ������س�����د ع���ل���ى ال�������س���ط���ني مي������الأ ق���ل���ب���ن���ا اإ������س�����رارا

ث�����رث�����ارا  ول  ل���������س����اً  ول  ق����ر�����س����ان����ا  ك��������ان  م������ا 

ه����و ع�����امل ال���ب���ح���ر ال�������س���ه���ري ي��ف�����س��ر الأ������س�����رارا 

ثم يوا�صل مديحه يف املقطع الذي يليه فيقول:
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ك�������ان امل������رب������ي وامل�����ع�����ل�����م وامل�������ج�������رب وامل������ح������ارب 

اأعمال ابن ماجد:

كثرية  اأقطارًا  قلنا-  كما  زار-  فقد  االأ�صفار،  يحب  بحار  اإن��ه 

والفلكية،  البحرية  العديد من املخرتعات  واألف  لغات،  وتعلم عدة 

واألف حوايل اأربعني كتابًا، اأهم كتبه كتاب )الفوائد يف اأ�صول البحر 

والقواعد( ، وقد اأ�صار ال�صاعر اإىل هذا الكتاب بقوله: 

البدن  ويف  النفو�س  يف  فالطهارة  ال��ق��واع��د  رف��ع 

و�صاعر  عامل  اأن��ه  على  يدل  مما  نظمًا،  األفها  كتبه  معظم  اإن 

حفظ  الطالب  على  لي�صهل  ذل��ك  وفعل  ال�صعر،  نظم  من  متمكن 

العلوم عن طريق النظم، فقد جاءت معظم كتبه على �صكل اأراجيز 

منها:

اأرجوزة قبلة االإ�صالم يف جميع الدنيا، ومنها اأرجوزة بر العرب 

يف خليج فار�س ومنها اأرجوزة »كنز املعاملة« واأ�صار ال�صاعر قدورة 

اإىل بع�صها يف املقطع /)4/ بقوله:

ح��ي��وا م��ع��ي الأ����س���د اب����ن م��اج��د ���س��اع��ر ال��ع��ل��م��اء 

ح����ي����وا م���ع���ي »ك����ن����ز امل�����ع�����امل« ف�����وق ����س���ط���ح امل����اء 

ح���ي���وه ح���ي���وا » ال����ه����ادي����ات« و«حت����ف����ة« احل��ك��م��اء

ومل يكتف ابن ماجد – رحمه اهلل – بالتنظري واملعلومات، بل 

اخرتع عدة اآالت بحرية فلكية مفيدة ذكر بع�صها ال�صاعر: 

املغناطي�س اأف��اد  وكم  البو�سالت،  اخرعت  حتى 

يف ح���ق���ه ج���رب���ت���ه ف���ن���ج���وت م����ن ����س���ر ال��وط��ي�����س

واجللي�س للم�سافر  اخ��ت�����س��ارك  ح��اوي��ة  ورك����زت 

اإن حاوية االخت�صار التي ذكرت يف نهاية املقطع هي: اأرجوزة 

الأحمد بن ماجد نظمها لبيان الفوائد البحرية. 

مل يكن ابن ماجد عاملًا وخمرتعًا فح�صب بل كان مربيًا وموجهًا 

قدم لربابنة البحار و�صايا بثها يف كتبه، فهو يو�صيهم باإتقان العمل 

واحلذر والتعاون، ويوؤكد كثريًا على تقوى اهلل تعاىل، فهو يقول يف 

كتابه )الفوائد يف اأ�صول البحر والقواعد(: 

اأن يخل�س النية،  اأن يخرج لركوب البحر... فعليه  اأراد  ) من 

ويتفانى يف العمل، ويرتفع عن الرذائل، وي�صحب ال�صاحلني، ويبداأ 

رحلته بالطهارة والنظافة ، ويكون �صابرًا يح�صن معاملة من معه، 

عايل الهمة خلوقًا دائم الطاعة لربه، واأن يكون يقظًا قليل النوم، 

عاملًا بعلوم املالحة والبحر...(.

هذه الو�صايا تدل على اأنه مرٍب ومعلم ناجح، ونلم�س ذلك يف 

قول ال�صاعر:

ك���������������ان امل�����������رب�����������ي وامل�������������ج�������������رب وامل�����������ح�����������ارب 

لقد ا�صتفاد من هذه الو�صايا اأهل زمانه، وال يزال النا�س حتى 

اليوم يقب�صون منها، ومن �صمنهم ال�صاعر قدورة نف�صه تعلم منها 

فقد �صرح قائاًل: ولذلك اأحمد كان علمني: حذار من املغافل .. 

ا�صتخدم يف ملحمته بع�س  اأنه  ، يدل على  ال�صاعر هذا   وقول 

معايري و�صايا ابن ماجد ومل ينقلها طبق االأ�صل كما وردت يف كتبه، 

مما يدل على اأنها و�صايا ي�صتفاد منها على مر الزمان، فهي عامة 

ولي�صت لفرد واحد بعينه.

�سفات ابن ماجد واأخالقه:

اإن ابن ماجد عامل بحار تعددت �صفاته و�صجاياه، وعرفت هذه 

ال�صفات وال�صجايا من خالل معاملته ومن خالل كتبه، ومن خالل 

ما قاله لالآخرين ولقد مدح ال�صاعر حممد جنيب قدورة ابن ماجد 

ومدح اأخالقه و�صمائله، وو�صفه بالتقوى وال�صهامة والورع وال�صرب 

وغريها من ال�صفات، فيقول عنه وهو يوؤدي منا�صك احلج : 

اهلل اأك����رب يف ���س��م��ا احل���رم���ني  ت��ه��دي��ه ال��ب�����س��ائ��ر

امل�سافر اأزواد  ال��ك��رمي وخ���ري  م��ن  ت�����س��اء  م��ا  ل��ك 

ت��ت��ع��ب��د ال���رح���م���ن ت��ع�����س��ق ���س��ع��ب م��ك��ة وامل�����س��اع��ر

وافتخاره  ماجد  ابن  توا�صع  ال�صاعر  يذكر  التايل  املقطع  ويف 

بعلمه فيقول:
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ف�����ح�����ل ك�����ث�����ري الع����������ت����������داد ب����ع����ل����م����ه م����ت����ف����ان 

م����ت����وا�����س����ع ع��������ذب ال��������ف��������وؤاد ي����ل����ي����ق ب����ال����رب����ان

م������رف������ع م�������ن ������س�����ه�����رة ت��������وؤذي��������ه ب���ال���ن�������س���ي���ان

وكما قلنا يف املقدمة فقد منح ابن ماجد األقابًا عرف بها بني 

النا�س، اأبرزها ال�صاعر يف ملحمته واأ�صاف اإليها، مما جعل جنم 

اأحمد بن ماجد يلمع يف �صماء البحار العربية على مدى الع�صور، 

فقد لقب باأ�صد البحر، وليث الليوث، يقول ال�صاعر يف املقطع رقم 

:/4/

اأه���دي���ت ن��ام��و���س احل�����س��ارة لب���ن ج��ل��ف��ار الأب��ي��ْه

اأب��وال��ل��ي��وث اليعربيْه ال��ل��ي��وث  اب���ن  ال��ل��ي��وث  ل��ي��ث 

ويقول يف املقطع رقم /6/:

ع����ن اأح����م����د ب����ن م���اج���د ال���ع���رب���ي مل�����اح ال�����س��ه��اب 

وال�سعاب  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ال��ب��ح��ار  اأ���س��د  روى  عما 

وقد ورد معنا يف اأبيات �صابقة، اأنه كان معلمًا ومربيًا واأ�صاف 

اأنه  عنه  قال  فقد  ماجد،  ابن  �صرية  من  ا�صتمدها  �صفة  ال�صاعر 

)نامو�س جلفار( وقال عنه )نامو�س العرب(:

وق���د ك���ان ه���ذا ال��ل��ي��ث يف ج��ل��ف��ار ن��ام��و���س ال��ع��رب 

َف ابن  والنامو�س هنا » ال�صيد« وال �صيما يف علوم البحر، وقد ُو�صِ

ماجد بالرحالة الأنه كثري االأ�صفار، وهذا ما نلمحه بقول ال�صاعر:

هل » �سفت« بينهم الفتى النجدي اأحمد اأوفريقه 

الطليقة  بال�سفن  الأ���س��ف��ار  داأب���ه  ع��ام��اً  خم�سون 

ربط  بل  مناقبه،  وتعداد  ماجد  ابن  مبديح  ال�صاعر  يكتف  ومل 

الذين  اخليمة  راأ���س  يف  االأم��ر  والة  فذكر  واحلا�صر،  املا�صي  بني 

ورثوا املجد، فقادوا �صفينة االأمة مبهارة وقوة اإىل �صاطئ االأمان، 

واالأمان  االأمن  ورفعوا  الطغاة،  و�صدوا  االأعا�صري،  وجه  يف  ووقفوا 

فوق البالد، وكرموا العلماء واأن�صفوهم، يقول ال�صاعر حتت عنوان 

)القوا�صم(:

ه���ي ذي امل��وا���س��م ف��ال��ق��وا���س��م ه��اج��م��وا الأع�����داء

ال�����س��ح��راء وا���س��ت��ق��ط��ب��وا  بعلمهم  ال��ب��ح��ار  م��ل��ك��وا 

ال���ظ���ل���م���اء ت����ره����ب  ل  ح������رة  امل������راك������ب  ذي  ه�����ي 

زف�������ت ل����ن����ا ج����ل����ف����ار ع����ر�����س����اً ي���ن���ج���ب ال���ع���ظ���م���اء

ن�������س���رت ع���ل���ى م�����اء اخل���ل���ي���ج ال���ن���خ���وة ال��ع�����س��م��اء 

����س���ه���داء ب����ه����ا  ن���ح���ي���ا  اأو  ال�������راي�������ات  ف����ل����رف����ع 

وك����ذا اب���ن م��اج��د وال��ق��وا���س��م اأن�����س��ف��وا ال��ع��ل��م��اء

ومن مظاهر اإن�صاف ابن ماجد، اأن مركز الدرا�صات والوثائق 

يف راأ�س اخليمة، قد اعتمد ن�صر تراث عامل البحار اأحمد بن ماجد، 

عن  اأج��زاء  خم�صة  يف  تقع  توثيقية  خا�صة  �صل�صلة  املركز  فاأ�صدر 

اإمارة  و�صاركت   » االأبحاث  كتاب   « �صل�صلة  �صمن  ماجد  بن  اأحمد 

داخل  ماجد  ابن  عن  اأقيمت  ومهرجانات  ندوات  يف  اخليمة  راأ�س 

االإمارة وخارجها، واأقيمت م�صابقات حول الكتابة عنه نرثًا و�صعرًا. 

وعاملًا  جنمًا  يكن  مل  ماجد  بن  اأحمد  اأن  نوؤكد  ال�صياق  ه��ذا  ويف 

اإماراتيًا اأو خليجيًا فح�صب ، بل هو درة عربية واإ�صالمية واإن�صانية 

اإال  ال�صاعر  التي نظمها  نامو�س جلفار  بامتياز جميعًا، وما ملحمة 

دلياًل على ذلك ، ولقد احتفى ال�صاعر قدورة بابن ماجد على اأنه 

نامو�س العرب ولي�س نامو�س جلفار فقط 

وقد اأكد ذلك عندما اأن�صد:

ال���ت���ح���ي���ة  اأب����ل����غ����ه����ا  اأن  رب�������ي  ������س�����اء  اأك���������رب  اهلل 

من غوطتي الفيحاء دم�سق ومن جبال الالذقية 

احلمية ت��ذك��ي  ن��اع��ورة  وم��ن  ال�سهباء  قلعة  م��ن 

الأملعية  رم��ز  ال��دي��ن  م��ن �سالح  �سيف خالد  م��ن 

اأه���دي���ت ن��ام��و���س احل�����س��ارة لب���ن ج��ل��ف��ار الأب��ي��ة

ماجد  ابن  البحار  ال�صاعر  للعامل  التقدير  حتية  نقدم  واأخ��ريًا 

والأمته والأهله ولوطنه، الذي خلقه اهلل �صبحانه من تربته فنفع به 

االإن�صانية جمعاء باإجنازات متعددة اأبقت ذكره حيُا اإىل اليوم ..
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حتقيق  من  ال��ق��راءة  لدعم  املخ�ص�صة  ال��ربام��ج  متكنت  لقد 

الذي  القراءة  لن�صر  املعريف  فاالأوملبياد  النجاح،  من  عالية  ن�صب 

طالب  ون�صف  ماليني  ثالثة  مب�صاركة  اأقامته  اأن  لالإمارات  �صبق 

وطالبة من مدار�س الوطن العربي متكن من دفعهم الإجناز قراءة 

اأكرث من مئة وخم�صني مليون كتاب، وكانت تلك اخلطوة تتم بناء 

على اأهمية دخول طقو�س القراءة يف برامج الرتبية والرتكيز على 

الطالب الأجل اأن ت�صبح القراءة جزءًا من ال�صخ�صية يف م�صريتها 

املواكبة  االأخرى  للفعاليات  كان  كما  الدرا�صة،  مقاعد  على  االأوىل 

لهذا الربنامج الدور البارز يف دعم القراءة عند االأعمار الالحقة 

ومنها اإطالق ال�صندوق الوطني لدعم م�صاريع ومبادرات القراءة 

اإىل جعل  اإ�صدار القانون الوطني للقراءة والذي هدف  اإىل جانب 

القراءة قيمة ح�صارية وت�صريعية من خالل تطوير املناهج واالأنظمة 

ومهارات  مكتباتها  بتطوير  واجلامعات  املدار�س  واإل��زام  التعليمية 

القراءة لدى الطلبة عرب خطط ت�صعها تلك املوؤ�ص�صات التعليمية.. 

فالت�صريع هنا يحول القراءة اإىل قانون متبع وملزم ال ميكن جتاوزه 

اأو ن�صيانه، فالرتكيز على تاأ�صي�س املكتبات يف املدار�س وتخ�صي�س 

ح�ص�س در�صية تتعلق بالقراءة وتعريف الطالب بالكتب اجلديدة 

اإىل  اإ�صافة  العاملية  الن�صر  دور  ال�صادرة عن  والرتجمات احلديثة 

والعلمية  النقدية  والدرا�صات  القدمي  العربي  واالأدب  الرتاث  كتب 

القدمية واجلديدة، كل هذا كان من �صاأنه توفري االإمكانات املعرفية 

اأمام الطالب كي ينهلوا العلم ب�صكل مي�صر و�صهل.. وكان للم�صابقات 

اإىل  التناف�صية يف القراءة فعلها الكبري يف دفع الطالب  ورفع روح 

البحث عن امل�صادر املعرفية واالطالع عليها وخو�س املباريات فيما 

بينهم من اأجل نيل املراتب االأوىل يف القراءة..

اأن  �صبق  متكاملة  ا�صرتاتيجية  اإىل  اليوم  ي�صتند  القراءة  عام 

اأ�ص�صتها دولة االإمارات خالل االأعوام ال�صابقة، لذلك فاإن النتائج 
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زيد قطريب

عام القراءة يف الإمارات 

وم�شوؤوليات بناء اجليل اجلديد

الثقافة هي اللبنة الأ�شا�شية 

يف بناء الدولة احلديثة

ثقافية  م�سوؤوليات  من  ينطلق  ال�سنة،  هذه  الكثرية  واخلدمات  بالربامج  واإنعا�سها  بالقراءة  الحتفاء 

جوهرية حملتها توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، والتي 

ق�ست ب�سرورة اإعادة جمد القراءة اإىل اأمة اقراأ، وتدريب الن�سء اجلديد على التوا�سل مع الكتاب واقتنائه 

وتخ�سي�س ركن له يف املنزل كي يكون جزءا عزيزاً من العائلة ل ميكن ال�ستغناء عنه.. فالإح�سائيات على 

امل�ستوى العربي تقول اإن العرب ل يقروؤون بال�سكل الكايف الذي ميّكنهم من الطالع على تاريخهم وثقافتهم 

وتعلق  املجتمع  فئات  ملختلف  التقنيات احلديثة  اكت�ساح  واأفكارها.. ويف ظل  الأخ��رى  ال�سعوب  ع��ادات  وعلى 

الب�سر  عند  واجل��ادة  املركزة  القراءة  ع��ادة  تراجعت  فقد  اللكرونية،  الجتماعي  التوا�سل  بو�سائل  النا�س 

املتحدة يعترب خطوة  العربية  الإم��ارات  بالقراءة يف دولة  اأبعد احل��دود، لهذا كله فاإن الحتفاء  اإىل  عموماً 

رائدة على امل�ستوى املعريف والربوي والثقايف حملياً، وعربياً ودولياً.



املتوقعة لهذا العام تفوق ما اأجنزته الدولة خالل االأعوام ال�صابقة 

على هذا ال�صعيد، وميكن اأن نتحدث يف هذا االإطار عن املكتبات 

ال�صخمة التي مت اإطالقها ومنها مكتبة حممد بن را�صد اآل مكتوم 

كاأ�صخم مكتبة من نوعها ت�صم اأكرث من اأربعة ماليني ون�صف من 

العلمية  االخت�صا�صات  خمتلف  من  واالألكرتونية  الورقية  الكتب 

اإعالنه  �صبق  ما  وفق  ت�صري  اليوم  فاخلطط  والتاريخية..  واالأدبية 

حول اال�صرتاتيجية الوطنية للقراءة التي مت تبنيها منذ عام 2016 

وت�صتمر براجمها حتى عام 2026 ما يوؤكد اأهمية الثقافة امل�صتدامة 

اأثرًا، بل  التي ال تكون عبارة عن ن�صاطات عابرة و�صريعة ال ترتك 

اإىل بنى حتتية وخطط  تركز على الربامج طويلة االأمد وامل�صتندة 

ا�صرتاتيجية ميكن تقييمها يف نهاية االأمر بحيث تتم اال�صتفادة من 

االإجنازات وتاليف الثغرات، وتظهر يف هذه اال�صرتاتيجية اأ�صاليب 

طق�صًا  القراءة  جعل  وهو  اأال  الهدف  اإىل  للو�صول  العلمي  املنهج 

ب�صكل  والعربية  االإماراتية  ال�صخ�صية  معامل  من  ومعلمًا  اأ�صا�صيًا 

عام.

اال�صرتاتيجية التي نتحدث عنها ت�صعى لتحقيق هدف القراءة 

والثقافة  وال�صحة  التعليم  ه��ي  قطاعات  �صتة  تنفيذها  تتوىل 

يت�صح  القطاعات  هذه  وعرب  واملحتوى..  واالإعالم  املجتمع  وتنمية 

الدور الذي �صتلعبه االأ�صرة اأي�صًا يف االإعالء من �صاأن القراءة اإىل 

جانب االإعالم الذي �صريكز على هذه القيمة احل�صارية ويدعمها 

واالإذاع��ات  الورقية  ال�صحف  منابر  وعرب  التلفزيونية  بالربامج 

لدى  را�صخًا  طق�صًا  القراءة  ت�صبح  بحيث   االألكرتونية،  واملواقع 

ولدى   2026 عام  بحلول  البالغني  االإماراتيني  من  باملئة  خم�صني 

ثمانني باملئة من طلبة املدار�س واأن يقراأ الطالب خم�صني كتابا كحد 

و�صطي يف العام باختياره ولي�س ق�صرًا...

�صملت  معمقة  عاملية  درا�صات  بعد  الربامج  هذه  و�صع  مت  لقد 

اأكرث من مئة درا�صة حول القراءة كما متت العودة اإىل ما اأجنزته 

الدول االأخرى يف هذا املو�صوع كما ارتكزت اإىل م�صح وطني �صامل 

القراءة  عادة  ر�صد  مت  �صخ�س  األف   12 �صمل  نوعه  من  االأول  هو 

اأظهر هذا  العمرية حيث  والفئات  ال�صرائح  لديهم وهم من جميع 

امل�صح حجم التحديات املراد التغلب عليها واخلطط التي يفرت�س 

و�صعها لتزيد من اقتناء الكتب يف املنازل وجتعل املواطنني يركزون 

اعتماد  فقد مت  اإىل جانب ذلك،  اأكرب..  ب�صكل  القراءة  عادة  على 

القراءة  االأ�صاليب يف دعم  اأهم  البتكار  الفكري  الع�صف  من�صات 

وا�صتنفار املواقع االألكرتونية الأجل ذلك، حيث كان من نتائجها اإطالق 

وذلك  درهم  مليون  مئة  بقيمة  القراءة  لدعم  الوطنية  ال�صندوق 

بهدف تبني كافة امل�صاريع املتعلقة بالقراءة املقدمة من املوؤ�ص�صات 

املجتمعية واالأفراد واملتطوعني وجمعيات النفع العام التي من �صاأنها 

امل�صاركة يف م�صابقات حتدي القراءة التي �صبق لها اأن حققت نتائج 

مذهلة على امل�صتوى العربي عندما متكن الطلبة خاللها من قراءة 

اأكرث من مئة وخم�صني مليون كتاب.. فاال�صرتاتيجية املتبعة يف عام 

القراءة تو�صح الرتكيز على توفري البنى التحتية واملعرفية الإجناح 

هذا امل�صروع، فعلى �صعيد الدعم املخ�ص�س لدور الن�صر فقد �صبق 

ملوؤ�ص�صة مدارات حممد بن را�صد اآل مكتوم العاملية اأن قدمت دعمًا 

�صراء  درهم عرب  مليون  وع�صرين  بلغ خم�صة  الدور  لهذه  خ�ص�س 

م�صاريع  ل��دع��م  اإ���ص��دارات��ه��ا 

حت�����دي ال�����ق�����راءة، وحت��ف��ي��ز 

اال���ص��ت��م��رار  ع��ل��ى  الن�صر  دور 

نفائ�س  طباعة  من  واال�صتزادة 

والبحوث  وال��درا���ص��ات  الكتب 

العلمية..

القراءة  عام  اأن  يف  ال�صك 

ال����ذي ي��ت��زام��ن م���ع ال��ذك��رى 

ال��دول��ة،  لتاأ�صي�س  اخلم�صني 

يف  كبرية  اأهمية  على  ينطوي 

ال���ذي ال يقل  ال��ث��ق��ايف  ال��ب��ن��اء 

االأ�صا�صية  البنية  ي�صكل  فاالإن�صان  االقت�صادي،  اجلانب  اأهمية عن 

يف التوجه االإماراتي نحو الدولة احلديثة واملواكبة لتطورات العامل، 

ومن هذا الباب فاإن املنتظر من عام القراءة اأن يحقق الكثري من 

املكتبات  واإن�صاء  القراءة  وطقو�س  الن�صر  �صعيد  على  االإجن��ازات 

واأوملبيادات  امل�صابقات  عن  عدا  للكتاب  الدولية  املعار�س  واإقامة 

يثابرون  جتعلهم  ت�صجيعية  مبكافاآت  الفائزين  وتخ�صي�س  املعرفة 

على هذا الطق�س وتدفع االآخرين اإىل العمل على رفع وترية االهتمام 

هذه  كل  امل�صابقات..  يف  املتقدمة  املراكز  نيل  اأج��ل  من  بالكتاب 

التفا�صيل التي بو�صر بها منذ عدة �صنوات، �صيكون لها الدور الكبري 

القاعدة  الأن  ال�صنة، نظرًا  للقراءة هذه  ن�صهد عامًا متميزًا  اأن  يف 

املدى  بعيد  الهادىء  التاأ�صي�س  اإن  تقول  االإمارات  عليها  تعمل  التي 

هو ال�صمان للو�صول اإىل االأهداف ب�صكل علمي وقوي، وهو ال�صامن 

امل�صتدامة  الثقافية  التنمية  قاعدة  وفق  العمل  ال�صتمرارية  االأول 

واالجتماعية  االقت�صادية  التنمية  مع  جنب  اإىل  جنبًا  مت�صي  التي 

العمل  من  عامًا  خم�صني  خالل  الدولة  اأجنزتها  التي  وال�صياحية 

احلقيقي واجلاد.
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 كل ذلك �صيرتك اأثره بكل تاأكيد يف البنية 

وم��ف��ردات  بالقلق  املتقدة  و���ص��وره��ا  اللغوية 

ما  وهو  القادم من غري جهة  وال�صواد  القتامة 

تعترب  التي  العناوين  وم��ن  البداية  من  يظهر 

مدخاًل مركزيًا وبوابة رئي�صية اإىل ما �صيقدمه 

ال�صاعر يف مكونات خطابه ال�صعري ؛ ففي اأوىل 

ق�صائده يختار لها عنوانًا )ذات م�صاء �صتوي( 

وامل�صاء يعترب اإ�صارة اإىل بداية العتمة ؛ ويقوم 

بعدئٍذ بتقطيع ن�صه بعناوين فرعية نذكر منها 

)وداع ، يوم �صتائي ، غربة ...( ومن دالالتها 

املبنية على الفقد والفراق والبعد ير�صم عوامله 

الطافحة باالأ�صى .. ففي املقطع االأول  )وداع( 

من ق�صيدته )ذات م�صاء �صتائي( يقول :

)فوق الأر�سفة املحروقة

كنُت اأودع جنمة

جاءت تتبع جنازة خر�ساء ...()2)

من خالل هذا البوح ياأخذنا خليفة حممد 

�صينجم  الأن��ه  ع��ادي  غري  وداع  اإىل  املر  خليفة 

بالنجمة  يتمثل  ع��ادي  غري  لكائن  غياب  عنه 

بني  املفرتق  با�صالر  غا�صتون  فيها  جعل  التي 

فيه هذه  تبقى  الذي  اليقظة  وحلم  النوم  حلم 

النجمة من ح�صته ورفيقة له ومركز انطالقه 

احلميم الذي يتزود منه باأ�صعة جديدة واعتربه 

ب�  اإياه  م�صّميًا  ال�صعرية  ال�صورة  اأ�صل  با�صالر 

)االإخال�س احللمي())( الذي يوؤ�ص�س للوجود 

االإن�صاين ويثبت وجوده . ومع ذلك يعلن خليفة 

بجنازة  جنمته  ول����وداع  ل��وداع��ه  م��وع��دًا  امل��ر 

امل��ودع��ني  ع��ق��وق  م��ن  فيها  م��ا  ل�صدة  خر�صاء 

وكناية عن ال�صمت االأ�صم اخلايل من م�صاعر 

ال�صيني  ال�صاعر  كان  واإذا   .. والوفاء  احلب 

ي�صارعون   ، ال�����ص��ع��راء  ب���اأن   راأى  )ل��وت�����ص��ي( 

منه  م�صاحة  اإع��ط��اء  على  الإج��ب��اره  ال��الوج��ود 

للوجود ويقرعون يف �صبيل ذلك ال�صمت ، فاإن 

ال�صاعر خليفة املر اأ�صابته الريبة والقنوط من 

هذا ال�صمت ومل يرتدد من القول ب�صاأنه :

)اأفر من الوهم

واأبداأ الرحلة امل�ستحيلة

مزامنة بالقهر

اأحمل وجهِك معي

واأ�سارع يف العتمة �سمتي ..()4)

عرب هذا الفحوى ، يكتب الرائي بب�صرية 

عن   ، الع�صال  امل��ر���س  �صاَكنه  ال���ذي  القلب 

اأن  وبعد   ، بالتوقف  حلظة  كل  املهددة  احلياة 

جنمة  جنازة  ماأ�صاة  يعي�س   ، وهمها  من  يفر 

باالنطفاء  االآخ��ذ  البقاء  اإىل  رحلته  يف  احللم 

احلبيبة  وج��ه  ح��ام��اًل  ال�صاري  مر�صه  بفعل 

زادًا يف ال�صفر املوح�س الذي م�صى ي�صارع يف 

حمطات عتمته ال�صمت االآيل اإىل كفن الرحيل 

)�صيللر(  ال�صاعر  فيه  ينفع  مل  الذي  والغياب 

اليونان(  )اآلهة  فيها  ناجى  التي  اأمنياته  كل 

 ، القدامى  االإغ��ري��ق  ع�صور  يف  عا�س  اأن��ه  ل��و 

االأ�صياء  كانت  ي��وم   ، الذهبية  ال�صعر  ع�صور 

تّلة م�صكنًا الإحدى  بال�صحر، وكانت كل  مفعمة 

عرائ�س اله�صاب ، وكل �صجرة موطنًا حلورية 

مل  هذا  من  �صيئًا  لكن  الغابة...  حوريات  من 

الالجدوى  �صروب  من  �صرب  وكاأنه  يح�صل 

الذي مل يكن بعيدًا عن اأحا�صي�س خليفة حممد 

من  العالجية  رحلته  ع��رب  مكابداته  يف  امل��ر 

قابل  وغ��ري   ، لل�صفاء  قابل  غري  مدمر  مر�س 

للمحو والن�صيان ، االأمر الذي يف�صر لنا انت�صار 

جانب  اإىل  وال��ف��راق  والبعد  الرحيل  مفردات 

غزت  التي  والظلمة  والعتمة  الليل  م��ف��ردات 

 .. املختلفة  مقاطعها  وف�صاء  ق�صائده  ع��وامل 

ال�ساعر الإماراتي خليفة حممد خليفة املر، غادر �سباه البالغ خم�سة وع�سرون عاماً ، ورحل 

حممد  عبداهلل  ال�ساعر  بجمعها  ق��ام  الق�سائد  من  جمموعة  تاركاً  ع�سال  مر�س  ج��راء  مبكراً 

ال�سبب)1( وهو جهد ي�سكر عليه لأنه من خالله حافظ على مالمح هذا ال�ساعر وا�ستبقى بوحه 

ال�سعري الذي يعترب جزءاً من امل�سهد ال�سعري الإماراتي .. واإذا كانت احلقيقة ال�سعرية ذاتية 

اأن نتلم�س فحوى  ، فلنا  ، ومفعمة باخل�سائ�س العاطفية كما تف�سي الروؤية النقدية احلديثة 

اخلطاب الذي تاأتي عليه ق�سائد �ساعر �ساب �سادقه املر�س الع�سال عنوة وهو يف مقتبل العمر 

ول يتوانى من التلويح له بالرحيل واملغادرة الأبدية بني �ساعة واأخرى وبني يوم ويوم جديد ..

ليل املعاناة واملكابدة

اأحمد ح�شني حميدانيف ق�صائد خليفة حممد خليفة املر
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ففي ق�صيدة )اإنك احللم يطل( يقول :

)�سيدي من اأي اجلهات اأتيت

وكم من الوجوه راأيت

�سيدي اإنك احللم يطل

من عتمة الليل الطويل

فعلمني لغة الرحيل

فاإين اأ�سافر فيك

بال متاع ول دليل ...(

)ذات  ق�صيدته  من  )غربة(  مقطع  ويف 

م�صاء �صتائي( يتابع البوح بالقول :

)حني ي�سري ال�سوق بطول القامة

اأترك نافذتي م�سرعة لريح الليل

وفجاأة ، ي�سقط القمر جانباً

وترحل اأنت من وراء ال�سوء

فاأبقى وحدي اأح�سد اآهات الغربة ..()5)

يعي�س  تطوقه  التي  القاتلة  الوحدة  بهذه 

مبقدار  ويح�س   ، الداخلية  غربته  ال�صاعر 

اغرتاب ذاته يف حميطها القريب البعيد يف اآن 

بث اآالمه عرب تراكيبه ال�صعرية التي اأودع فيها 

تال�صي اجلمال من حوله ب�صقوط قمر احلبيب 

الذي رحل ب�صوئه و�صيائه خملفًا له ليل الفقد 

والفراق وعتمة الرحيل التي كان لها بالغ االأثر 

 ، الفنية  �صورته  وعلى  ال�صعري  م�صمونه  على 

الأن التكوين النف�صي لل�صاعر له منوه ال�صعوري 

الداخلي وتفاعالته الفنية التي ت�صاهم اإىل حد 

بعيد يف القوام التعبريي املاثل يف بنية اخلطاب 

ال�صعري .. ويف هذا ال�صياق من االأهمية التاأكيد 

خليفة  عند  ال�صعري  اخلطاب  فحوى  اأن  على 

والذاتية  الفردية  همومه  على  يقت�صر  ال  املر  

الأنه يف غري م�صاحة من ق�صائده يتداخل عنده 

اخلا�س بالعام ويتخطى يف هذا امل�صمار همه 

التي  والقومية  الوطنية  الهموم  اإىل  ال��ذات��ي 

اإىل  املحلية  اجلغرافيا  خاللها  م��ن  يتجاوز 

اجلغرافيا العربية مقدمًا كلتا اجلغرافيتني يف 

م�صمى الوطن كقوله :    

)يف م�ساء يوم �ستائي

تناثر يف عينيه الوطن ...

وكقوله : ويحملني الليل

فاأجيء ارجتافاً

اأر�سم بدمي وطناً

واأمد ج�سداً يف التخوم ...()6)

حممد  خليفة  ال�صاعر  اإل��ي��ه  مي�صي  وم��ا 

يطل(  احللم  )اإن��ك  ق�صيدته  يف  امل��ر  خليفة 

بوطنه  ال�صعري  خطابه  ان�صغال  عنده  يظهر 

، ويلجاأ من  والعربي على حد �صواء  االإماراتي 

الواحدة  جغرافيتهما  يف  االأزم��ة  جت�صيد  اأجل 

اإىل الرمز الذي اعتمده ب�صياقه ال�صعري واتكاأ 

عليه من خالل )رياح اخلما�صني( التي حتجب 

نور ال�صم�س ، ويتحول منها النهار اإىل  ما ي�صبه 

الليل ؛ وتهب حمّملة باأطنان من الرمال واالأتربة 

ال�صحراء  م��ن 

ال����ك����ربى ع��ل��ى 

ب������الد ال�������ص���ام 

وت���ب���ل���غ م�����ص��ر 

اإىل  ومت������ت������د 

اجل����������زي����������رة 

العربية واخلليج 

، وم��ن  ال��ع��رب��ي 

خ����������الل ه�����ذا 

الرمزية  قيمتها  الرياح  ه��ذه  تكت�صب  التنقل 

واأبعادها الداللية التي ارتفع بها �صوت مناجاة 

خليفة املر للوطن االإماراتي � العربي بال حدود 

قائاًل :

)اأي�����ه�����ا ال����وط����ن ال�������ذي مي������رق دم�������اً يف 

ال�سرايني

ويتنا�سل ع�سقاً يف حنايا القلب

ال��و���س��ول  ك��ي��ف   ، م��ن��ي  الآن  اأن�����ت  اأي�����ن 

اإليك؟..

وقد هّبت رياح اخلما�سني

فبعرثت كل مواويلي

واأم�ست خافتة قناديلي

حتى ت�ساقطت مني العناوين

كيف الرجوع اإليك

ل�ست اأدري �سيدي .. ل�ست اأدري .. 

ولكني اأجيء ارجتافاً وعا�سفة من هموم 

اأر�سم بدمي وطناً

واأمد ج�سداً يف التخوم ...()7)

لقد قدم خليفة حممد خليفة املر يف منجزه 

ال�صعري ن�صًا اختار له التقطيع مبتوالية رقمية 

اأو بعناوين فرعية م�صافة اإىل عنوانه الرئي�س 

لكل ق�صيدة ، وذلك يفيد الزيادة يف التكثيف 

عنده  ات�صمت  التي  ال�صعرية  اللغة  وا�صتقطار 

يف  اعتمد  ال��ذي  الوام�س  الق�صري  بالرتكيب 

الب�صيطة  التعبريية  اجلملة  على  �صوره  بع�س 

التفاعل  اإج��راء  اإىل  جلاأ  االآخ��ر  بع�صها  ويف   ،

على  يعتمد  ال����ذي  احل�����ص��ي  و���ص��ب��ه  احل�����ص��ي 

احلوا�س الذوقية ال�صمية والب�صرية وال�صمعية 

وهو  اجلمايل)8(  واالنفعال  التاأثري  تثري  التي 

ما يتبدى يف قوله : )انتظرين يف مقهى مفعم 

جفت  نهر  اأي   : قوله  ويف   .. الهلو�صة  برائحة 

مياهه من قطرة �صوء .. ويف قوله : اأي اأ�صالء 

تتمدد كالنوار�س يف غفوة اخلريف؟!.....(

لقد خ�صرت الق�صيدة االإماراتية والعربية 

 ، امل��ر  خليفة  حممد  خلليفة  املبكر  بالرحيل 

ال�صعرية  جملته  �صياغة  يف  جمتهدًا  �صاعرًا 

املحّملة باأرقه من حياة معطلة باآالمه مثلما هي 

معطلة باآالم اأمته ، وبقي رغم كل �صيء حمّماًل 

كما  قامته  طول  بلغت  التي  واأ�صواقه  باأحالمه 

اأخربنا عرب ق�صائده التي جاءت ويف �صدرها 

االأبدية  للغفوة  م�صت�صلمًا  اأغم�س  الذي  نب�صه 

تاركًا قلبه على قارعة الرحيل وهو االأ�صد �صهوة 

اإىل البقاء يف عوامل احلياة على اختالفها .

هوام�ص واإ�شارات :
خليفة  الإماراتي  لل�ساعر  النرثية  الق�سائد   �1
 1998 دب��ي   � روؤى  امل�����س��در   � خليفة  حممد 

حممد  ع��ب��داهلل  ال�ساعر  جمعها   � 1990م   �

ال�سبب � راأ�س اخليمة 2018م . 

� ق�سيدة ذات م�ساء �ستائي ال�سابق  املرجع   �2
با�سالر� ترجمة  غا�ستون   � ال�سورة  جماليات   �(
الدكتورة غادة الإمام � دار التنوير للطباعة 

والن�سر� بريوت ، لبنان2010م .

خليفة  الإماراتي  لل�ساعر  النرثية  الق�سائد   �4
حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة � ق�����س��ي��دة ي���وم اآخ����ر يفقد             

ذاكرته.. 

يطل  احل��ل��م  اإن���ك  ق�سيدة   � ال�سابق  امل��رج��ع   �5
وق�سيدة ذات م�ساء �ستائي ..

املرجع ال�سابق � ق�سيدة ذات م�ساء �ستائي ..  �6

� ق�سيدة اإنك احللم يطل .. ال�سابق  املرجع   �7
� اأمرية حلمي مطر  اجلمال  علم  يف  مقدمة   �8
� دار الثقافة للطباعة والن�سر �     القاهرة 

. 1976م 



نبذة

حممد املزروعي �صاعر وفنان ت�صكيلي 

اإماراتي مواليد اأبوظبي 1964

ع�صو احت��اد كتاب واأدب��اء االإم��ارات 

يعد واح����دًا م��ن اأه���م ���ص��ع��راء ال��ن��رث يف 

االإم�����ارات ل��ه ال��ع��دي��د م��ن االإ����ص���دارات 

االأدبية

حتليل

ف��ق��راء(  يف دي���وان )ب��ال �صبب الأن���ا 

����ص���ادر ع���ن ه��ي��ئ��ة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة 

املتو�صطة  الق�صائد  وال��رتاث،ت��ن��ّوع��ت 

واملكّثفة مب�صامني عميقة،ن�صتطيع قراءة 

�صخ�صية املزروعي ال�صاعر املتمّرد الذي 

باذخة  ق�صائد  اإىل  الر�ّصام  ري�صة  حّول 

الطرح،مع  املعنى،جريئة  الده�صة،قوية 

غرائبية مثرية يف بع�س االأحيان.

يقول املزروعي :

ملن اأوؤلف نف�سي ؟

األكي اأموت موت الفرا�سة ؟

باملراقبة الفعالة

بتحويل النف�س اإىل جملة مو�سيقية

ويف امل�ساء حتّلق الطيور

روحي مّيتة

» بال �سبب لأننا فقراء �س 14« :

ديوانه  بها  ا�صتهل  التي  امل��وت  ثيمة 

وت�صبيه حياته بحياة الفرا�صة التي تعترب 

ح��ول  وا���ص��ح��ة  ق�����ص��رية،دالل��ة  حياتها 

النف�س  به  بكل ما تختلج  الرحيل  مفهوم 

من ا�صطراب وقلق حول امل�صتقبل.

ي��ق��ّدم  م��ه��رة (  ع��ّم��ال  ن�����س )  ويف 

املاألوف  خارج  مده�صة  جرعًة  املزروعي 

يف العامل ال�صعري عرب توظيف الكائنات 

يف قالٍب مكّثف:

عّماٌل مهرة

يجرون البقرة بال�سلبة

م�سغولون بال �سبب

�سباب كانوا

40
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حتت وطاأة الليل

اأو قمره

اأمام النار

ال�سوق والذهاب اإىل العمل

» امل�سدر نف�سه �س 20 «

وب��ع��د ه��ذا احل��دي��ث ال��ك��ادح املفعم 

لتتكّرر  املوت  ثيمة  وال�صقاء،تعود  بالتعب 

يف ن�صو�س اأخرى :

ولكن اإن متُّ فجاأة

املخافة املتوّقعة للقلب اأنه ال مكان 

له

ويف مو�سع اآخر :

ال�سنارة الني ل جترح

املوت الذي ل ياأ�سى

احلياة التي ل تعرب

» امل�سدر نف�سه �س 24 «

بني  يتناوب  اأن��ه  ويبدو 

ويتجّلى  وال�صقاء  امل��وت 

اأعمل   ( ن�س  يف  ذل��ك 

ل��الأث��اث(  م�صنع  يف 

الذي يفي�س باملرارة 

والتح�ّصر :

اأع���������م���������ل يف 

م�سنع لالأثاث

ويف نهاية 

الأ�������س������ب������وع 

اأنام ميتاً

اأ����س���ت���ي���ق���ظ  اأن  اإىل 

للعمل جمدداً

اأم�سيت ت�سغ ع�سرة �سنة

مرمياً على �سناعة اأ�سكال جديدة

» امل�سدر نف�سه �س 27 «

و يف ن�س عاطفي جميل نلمح م�صاعر 

دافئة �صفافة بعيدًة عن االأجواء ال�صابقة:

كالعادة

ل ميكنني حتمل وجهها

هو لي�س وجهها الذي يربكني

بل التاأمل امل�سني لعينيها

» امل�سدر نف�سه �س 7) «

و يف الن�س املده�س ) وردة زرقاء ( 

وا�صل حممد املزروعي ا�صتكمال عنا�صر 

االإدها�س قائاًل :

ي���������ع���������م���������ل 

التلفزيون

واأنِت

بجلبابك املزّين بوردٍة �سغرية زرقاء

يتو�ّسطها لون برتقايٌل �سعيف

رين الطعام لل�سالحف حت�سّ

» امل�سدر نف�سه �س  44 «:

ن�س  يف  الغرائبية  ذروة  اإىل  ون�صل 

( Anti-Resistane مر�س ا�صمه(

دائ���م���اً امل��ف��ا���س��ل ل��ه��ا دوره�����ا ال����ذي ل 

غنى عنه،لذلك ل ت�ستطيع اأن مت�سي بال 

يف  التمجيد  مفا�سل،يعذبونك،مفا�سل 

مفا�سل الآخرين خيانة

» امل�سدر نف�سه �س 61 «

يكون  ال��ن��ف�����س  م��ع  وق��ف��ٍة  يف  و 

احل�����دي�����ث ����ص���ادق���ًا 

وح��ا���ص��م��ًا 

يتاأّمل  وهو 

احل�������ي�������اة 

�صيلها  بتفا

الدقيقة :

ن����ق����ف اأم��������ام 

املراآة

نبكي

اأنِت هذه،وهذا اأنا

ب���ي���ن���ن���ا  ف�����������رق  ل 

اإطالقاً

اإل الطريقة يف الغم

» امل�سدر نف�سه �س 76 «

ن�س  ع��رب  اخل��ت��ام  و يف 

حممد  يلّخ�س  م��ع��ن��ون  غ��ري 

املزروعي ديوانه يف ن�سٍ عميق 

واأنيق قائاًل :

غري حامٍل ب�سيء

والكتابة الوحيدة التي اأجنزتها

ح�سول على نوم هانئ

اأن اأجل�س كما اأنا الآن جال�س

ل اأقوم من مو�سعي اإىل الأبد

» امل�سدر نف�سه �س 86 «

خال�شة

حم��م��د امل���زروع���ي ���ص��اع��ر اإم��ارات��ي 

النّقاد  بكتابات  ك��ث��ريًا  يحظ  مل  مميز 

ت�صتحق  ال�صعرية  جتربته  اأن  واأع��ت��ق��د 

واملهتمني  الباحثني  اهتمام  من  مزيدًا 

بالق�صيدة احلديثة
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التنظیف و التطهری و التعقیم هو العمود الفقري للوقایة و ال�سیطرة 

على العدوى

التنظیف املنا�سب �سروري قبل اأي عملیة تطهری اأو تعقیم

اختیار املطهر اأو املعقم مهم جدًا بح�سب كل حالة

املطهرات   

هي مواد كیمیائیة یتم تطبیقها على اجلمادات والأ�سطح املوجودة 

يف بیئة الإن�سان، اأو على جلد الإن�سان نف�سه من اأجل قتل اأو اإیقاف منو 

اأو تكاثر البكترییا اأو الفریو�سات وا�ستخدمت املطهرات على نطاق وا�سع 

يف امل�ست�سفیات واأماكن منو البكترییا، و الفریو�سات، والفطریات التى 

اأو بغر�ض تطهری الأ�سطح  تعی�ض علیها، وت�ستخدم مو�سعیًا على اجللد 

والأدوات الطبیة، فهي جزء اأ�سا�سي من ممار�سات مكافحة العدوى.

التعقیم :

اأو املادة املراد  الكائنات احلیة املوجودة على اجل�سم  اإبادة جمیع   

تعقیمها.

التطهری : 

البوغي  الطور  بال�سرورة  لی�ض  و  للبكترییا  اخل�سري  الطور  قتل 

وتقتل اأو تقلل من ن�ساط الفریو�سات

فكل معقم مطهر و لی�س كل مطهر معقم ، 

تتم عملیة التعقیم و التطهری من خالل

اغ�سیتها و  اخللیة  جدران  تدمری    -  1
2 -  اإبطال اأو ت�سویه النظام الأنزمیى للبكترییا

احللول  اأو  بالأك�سدة  اخللیة  حتطیم   -  3  

املائي اأو الختزال اأو التجلط اأو اإعطاب 

الربوتنی اأو تكوین الأمالح .

تعتمد كفاءة التعقیم و التطهری على العوامل التالیة :

التما�ض • زمن 
احلرارة • درجة 

• الرتكیز
البكترییا • نوع 

املادة • نوع 
ال�سطح  اأو  املادة  نظافة   •

املراد تعقیمه

الطریقة   •
امل�ستخدمة

املعقمات و املطهرات

ُمهاب مرهف الرتكماين
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اأهم املعقمات و املطهرات
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اأنواع املطهرات

یتم ا�ستخدام العدید من الفئات الوا�سعة من املطهرات يف املن�ساآت 

التجاریة وال�سناعیة، وفیما یلي العدید من الأنواع الأكرث �سیوعًا:

مركبات الأمونیوم الرباعیة:

تعد مركبات الأمونیوم الرباعیة خیار ممتاز للتطهری يف امل�ست�سفیات 

واملراكز ال�سحیة واملوؤ�س�سات نظرًا لتكلفته املنخف�سة، وفعالیته ال�سریعة 

�سد جمموعة وا�سعة من الكائنات احلیة الدقیقة.

مركبات الكلور

ذلك  يف  مبا  الأمرا�ض  م�سببات  من  العدید  الكلور  مركبات  تقتل 

الفریو�سات املقاومة، وتعد هذه املركبات قلیلة التكلفة، و�سریعة املفعول، 

الأ�سطح  لون  وتغیری  تاآكل  اأو  اجللد،  تهیج  ت�سبب  اأن  میكن  اأنها  اإل 

للتعلیمات والتوجیهات  امل�ستخدم علیها يف حال عدم ا�ستخدامها وفقًا 

املو�سة بها

الكحولیات

ت�ستخدم الكحولیات عند تخفیفها باملاء وتكون فعالة �سد جمموعة 

لتطهری  احلاجة  عند  مرتفعة  برتاكیز  وت�ستخدم  البكترییا،  من  كبریة 

الأ�سطح، ومن �سلبیاتها اأنها متطایرة، وبالتايل قد ل تبقى على الأ�سطح 

فرتة طویلة ت�سمح لها بقتل اجلراثیم، كما اأنها قابلة لالإ�ستعال وبالتايل 

یجب تخزینها يف مكان بارد وجید التهویة.

الألدهیدات

تعترب الألدهیدات فعالة للغایة �سد البكترییا التي ت�سبب مر�ض ال�سل 
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ولكنها حتتاج لأن تكون برتاكیز مرتفعة لإظهار فعالیتها، ومن اجلدیر 

لالألدهیدات،  مقاومة  لتكون  تطورت  البكترییا  اأنواع  بع�ض  اأن  بالذكر 

وتبنینّ اأن ا�ستخدامها ی�سبب الربو  و م�ساكل �سحیة اأخرى.

الیود

میكن ا�ستخدام الیود يف تطهری بع�ض املعدات الطبیة املهمة، ولكنه 

ی�سبب تغیری لون الأ�سطح وتلطیخها ب�سبب لونه، كما اأن رائحته مزعجة

مركبات الفینول

تعد مركبات الفینول فعالة �سد البكترییا امل�سببة لالأمرا�ض مبا يف 

ذلك ال�سلیة املتفطرة ،والفطریات، والفریو�سات، ولكنها اأی�سًا �سدیدة 

ال�سمیة وت�سبب تاآكل الأ�سطح، حیث اأنها تهاجم الأ�سطح اأثناء مهاجمتها 

الكائنات احلیة.

بریوك�سید الهیدروجنی

للو�سول  البریاأ�سیتیك  الهیدروجنی عادة بحم�ض  یخلط بریوك�سید 

مل�ستویات التطهری املطلوبة، كما اأن مدى فعالیتها حمدودة اإىل حد ما، 

وتكون خطریة عند ا�ستخدامها يف تراكیز عالیة .

عند  العتبار  بعنی  اأخذها  یجب  اأ�سا�سیة  اعتبارات  اأربعة  هناك 

اختیار مطهر لتلبیة الحتیاجات املطلوبة، وهي:

 الفعالیة

یجب معرفة ما اإذا كان املطهر الذي �سیتم اختیاره قادرًا على قتل 

املیكروبات وم�سببات الأمرا�ض املتوقع وجودها يف البیئة املحیطة، حیث 

الهدف  للمیثی�سیلنی هي  املقاومة  الذهبیة  العنقودیة  املكورات  قد تكون 

املرجو الق�ساء علیه، وبالتايل یتم اختیار املطهر املنا�سب لهذا الهدف 

بحیث یكون فعاًل للق�ساء على هذا النوع من البكترییا.

 �سرعة الق�ساء على م�سببات املر�ض

املر�ض  م�سبب  یقتل  الذي  املنا�سب  املطهر  ا�ستخدام  املهم  من 

لقتل  خمتلفة  برتاكیز  املطهرات  ت�سنیع  یتم  حیث  املطلوبة،  بال�سرعة 

املیكروبات بفرتات زمنیة خمتلفة، وبالتايل یتم اختیار املطهر املنا�سب.

 مدى �سالمة واأمان ال�ستخدام.

من املهم اختیار املطهر الآمن ل�ستخدام الأ�سخا�ض والأ�سطح التى 

ت�سبب  اأو  �سامة،  تعترب بع�ض فئات املطهرات  یتم تطبیقه علیها، حیث 

وبع�سها  لونها،  تغیری  اأو  الأ�سطح  تاآكل  ی�سبب  الآخر  وبع�سها  التهیج، 

ی�سدر رائحة مزعجة، وبع�سها �سریع ال�ستعال.

�سهولة ال�ستخدام

تعد �سهولة ال�ستخدام اأمرًا مهمًا عند اختیار املطهر، حیث تتطلب 

بع�ض املطهرات القیام بخطوات متعددة قد ل تكون دائمًا جمدیة

العوامل التى توؤثر يف فعالیة املطهرات

میكن اأن تتاأثر فعالیة املطهرات بالعدید من العوامل، منها:

املطهر. • تركیز 
املر�ض م�سببات  مع  املطهرة  املادة  التما�ض  • زمن 

احلرارة. • درجة 
• الرطوبة.

املر�ض م�سبب  • نوع 

pH احلمو�سة.  • درجة 
الو�سط. يف  الربوتینات  • وجود 

ا�ستعمالت املطهرات

اجلراحیة العملیات  اإجراء  قبل  • التعقیم 
تلوثها. ملنع  اجلروح  • تعقیم 

وتعقیمهما. الیدین  • غ�سل 
ت�ستخدم  متعددة  اأنواع  فهناك  واحلنجرة  الفم  التهابات  • عالج 

لغ�سول الفم

املخاطیة،  بالأغ�سیة  املوجودة  الدقیقة  الكائنات  على  الق�ساء   •
وعالج اللتهابات يف املهبل.

امل�ستخدمة يف العیادات. الطبیة  الأدوات  • تعقیم 
احتیاطات وخماطر ا�ستخدام املطهرات

قد تت�سبب املواد الكیمیائیة امل�سادة للجراثیم يف املطهرات الطبیة 

يف اإحداث اآثار جانبیة ت�سمل التهیج املو�سعى، اأو احلكة، اأو احل�سا�سیة 

اأو الت�سوهات اجللدیة، ویجب على الأ�سخا�ض الذین یعانون من ح�سا�سیة 

اأو اأي م�سكلة جلدیة اأخرى ا�ست�سارة الطبیب قبل ا�ستخدام اأي نوع من 

املطهرات، كما ینبغى عدم ا�ستخدام املطهرات على اجلروح الكبریة، 

وحروق ال�سم�ض اأو اللتهابات اجللدیة الناجتة عنها.

مطهرات الأن�سجة احلیة

نوع من املطهرات یبید الكائنات الدقیقة اأویثبط منوهاعلى الأن�سجة 

اجل�سم  اأ�سـطح  علـى  تو�سـع  عندما  �سارة  تاأثریات  اإحداث  دون  احلیة 

الأغ�سیة  اأو  اجللد  على  تو�سع  املطهرات  وبع�ض  املك�سوفة.  الأن�سجة  اأو 

املخاطیة ال�سلیمة اأو على احلروق اأو اجلروح املفتوحة للوقایة من الإنتان 

باإزالة اأو اإبعاد املیكروبات من هذه املناطق

وقد مت حتویر الیود ل�ستعماله كمطهر .وحامل الیود، بويل فیـدون ـ

• الیود
والأكیا�ض  الأوايل  و  الفریو�سات  و  والفطر  اجلراثیم  �سد  فعال 

والأبواغ  و یخف�ض عداوى اجلروح اجلراحیة بدرجة كبریة . و حملول 

بوىل فیدون ـ الیود یطلق الیودعند تالم�سه مع اجللد.

• كلورهیك�سیدین
من  كل  �سد  فعال  هو  للجراثیم  املبید  الن�ساط  من  وا�سع  طیف  له 

الرغم  الغرام« على  »ال�سلبیة  الغرام« و اجلراثیم  »الإیجابیة  اجلراثیم 

من اأنه اأقل فاعلیة �سد بع�ض اأنواع الزائفة واملتقلبة وغیـر فعال ن�سبیًا 

�سد املتفطرة . وهو غری فعال �سد جراثیم الأبواغ .والكلورهیك�سیدین 

لبیكاربونات  مثـل  الأنیونیة  املواد  من  وغریه  ال�سابون  مع  متنافر 

والكلوریدات والفو�سفات ، ویكون اأمالحًا منخف�سة الذوبان قد ترت�سب 

من املحلول .

• الإیثانول
له نـ�ساط مبیـد للجـراثیم وی�ستعمل لتطهریاجللد قبل احلقن اأو بزل 

الورید اأوالإجراءات اجلراحیة .

مطهرات املواد و الأ�سیاء غری احلیة
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املطهر مادة كیمیائیة تدمر اأو تثبط منو الكائنات الدقیقة املمر�سة 

بقتل  بال�سرورة  املطهرات  تقوم  .ول  الإنباتى  اأو  البوغى  الطور غری  يف 

جمیع الكائنات ولكنها تخف�سها اإىل م�ستوى ل ی�سر بال�سحة اأو نوعیة 

ال�سلع القابلة للتلف .

الآلت  مثل  احلیاة  عدمیة  واملواد  الأ�سـیاء  علـى  املطهـرات  تو�سع 

لتطهری  اأی�سًا  ت�ستعمل  وقد   . منها  والوقایة  العدوى  ملكافحة  والأ�سطح 

اجللد والأن�سجة الأخـرى قبـل اجلراحة 

تطهری املیاه

ت�سمل  الفیزیائیة  والو�سائل  كیمیائیًا.  اأو  فیزیائیًا  یكون  اأن  میكن 

الغلي، والرت�سیح والأ�سعة فوق البنفـ�سجیة. والو�سـائل الكیمیائیة ت�سمل 

اإ�سافة املركبات التى تطلق الكلور، مثل حملول هیبوكلوریت ال�سودیوم، 

وم�سحوق كلـورامنی T ،اأو مـ�سحوق اأو اأقرا�ض ثنائى كلورواأیزو�سیانورات 

ال�سودیوم وعندما ل یتم تطهری املاء عند م�سدرها فاإنه میكن تطهریها 

عن طریـق الغلي اأو بطرق كیمیائیة لأغرا�ض ال�سرب وتنظیف الأ�سنان 

واإعداد الطعام .

• الكلور
ی�سبب  قد  وتناثره  املركز  املحلول  اآكال جدًا يف  وهو   . مادة خطرة 

حروقًا وتلفًا للعیننی. لذا یجب اتخاذ الحتیاطات املالئمة عند تداول 

حمالیل الكلور املركزة اأو م�سحوق الكلور

كلوروكزیلینول املكلور،  الفینويل  • املركب 
اأقل  وهو  الغرام.  الإیجابیة  اجلراثیم  من  وا�سع  جمال  �سد  فعال 

فعالیـة �سـد اجلـراثیم العنقودیة وال�سلبیة الغرام؛ وهو غری فعال عادة 

�سد اأنواع الزائفة وغری فعال �سد الأبواغ

غلوتارال اجلراثیم  مبید  الألدهیدي  • املطهر 
وهو  الغرام.  و�سلبیة  اإیجابیة  اجلراثیم  من  كل  �سد  الن�ساط  قوي 

ن�سیط �سـد عـ�سوات ال�سل والفطر مثل املبی�سات البی�ساء والفریو�سات 

مثل فریو�ض العوز املناعى الب�سري وفریو�ض اللتهاب الكبدي  B واملحلول 

% بحجم الوزن من غلوتارال میكن ا�ستعماله لتعقیم   2 املائي القلوي 

الآلت وغریها من الأجهزة احلـ�سا�سة للحـرارة وال�سابقة التنظیف. 

الكلورهیك�سیدین • غلوكونات 
%كمطهر لالأن�سجة   5 ی�ستخدم حملول غلوكونات كلورهی�سكیدین 

احلیة ولالآلت النظیفة

• الكلوروكزیلینول
 . احلیة  غری  والأ�سیاء  واملواد  احلیة  الأن�سجة  ملطهرات  ی�ستخدم 

وهناك عوامل خمتلفة میكن اأن تعمل كبدائل

تطهری عامل  • الإیثانول 
ی�ستخدم حملول اإیثانول 70  %

ال�ستعمالت :تطهری اجللد قبل احلقن، اأو بزل الورید اأو الإجراءات 

اجلراحیة

الحتیاطات : قابل لال�ستعال؛ جتنب قطوع اجللد؛ ی�سیب املر�سى 

بحروق وخیمة .
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الكلمة  اأ�سل  اإىل   اأن نعرج  ونحن نتحدث عن علم اجلمال البد 

الیونانیة  من  جاءت  التي  الكلمة  تلك  اإىل  بالنظر   ، )اال�ستطیقا( 

وتعني )اإدراك(

الذي  الفل�سفة  فــروع  من  الفرع  ذلك  هو  ال�ستطیقا  اجلمال  علم 

یهتم بطبیعة اجلمال والفن والذوق ( هذا كما جاء من خالل بحثي عرب 

، ماهو مفهوم اجلمال  تلي لحقا  التي  الأ�سئلة  اأن  اإل   ، البحث  حمرك 

عند العرب وامل�سلمنی ، وهل یاترى فكر اإن�ساين ب�سكل عام ... وقبل اأن 

اأخو�ض يف الكتابة اأو اأن اأرفدا بع�سا من املعرفة حول مو�سوعنا �سنعرج 

یعرفوا  مل  العرب   ( لكن  و  العرب  عند  اجلمال  مفهوم  حــول  �سریعا 

اجلمال ( اأي كعلم ، حیث ورد يف كتاب فقه اللغة للثعالبي ، والذي بدوره 

تكلم عن املفهوم ب�سكل عام وق�سم بالتايل مفهوم احل�سن عدة اق�سام 

حتمل كل منها دللت واإ�سارات حتمل معاين معینة . لكن ونحن نتحدث 

حول تاأ�سی�ض علم اجلمال يف الفكر اأي )علم( لبد اأن نذكر هنا قامة 

كبریة كر�ض جزءًا كبریًا حول )علم اجلمال( وهنا احلدیث عن )ابن 

�سینا( ل�سیما عرب كتابه )الإ�سارات والتنبیهات( بذلك توحي الإدراك 

كتاب   ( يف  الفارابي  به  قــام  ما  اأی�سًا  واجلــمــال،  الفن،  حــول  العقلي 

الروافد ت�سب يف �سل�سلة كبریة نحو علم  الكبری ( وكل هذه  املو�سیقى 

اجلمال ، حیث ا�ستطاع الفارابي اأن یقنن املو�سیقى ، وكذلك ما قام به 

) الكندي ( من ماآثر يف العلوم املو�سیقیة بریادة اأول من دون املو�سیقى 

اإل  ترتجم  مل  املجهودات  هذه  كل  .لكن  الأبجدیة  الأحــرف  با�ستعمال 

�سمن الكمالیات ل اأكرث، وكما یقال الفن من اأجل الفن ،كان من الأجدر 

اأن یقال اخلری من اأجل حماربة القبح .

)مقایی�ض علم اجلمال قدميا(

ال�سهوات(  )علم  قدمیًا  عــرف  كما  اجلمال  علم  مفهوم  اإن  اإذا 

یعترب  وبذلك  الفل�سفة،  عن  )ال�ستطیقا(  موؤخرًا  انبثقت  التي  والكلمة 

وی�سنف باعتباره كفرع من الفل�سفة التي تتعامل مع الطبیعة، واجلمال 

اأما من  الفل�سفیة،  الزاویة  لنقل من  اأو  ناحیة  والــذوق. هذه من  والفن 

)درا�سة  عن  عبارة  العلمي  مبفهومها  عنها  احلدیث  اأود  التي  الناحیة 

عن  املنبثقة  بالأحكام  املعروفة  العاطفیة  القیم  من  جمموعة  اأو  ح�سیة 

ال�سعور احیانا(

من  كثری  عند  ی�سنف  كما  اأنــه  على  اجلمال  مفهوم  اإىل   رجوعًا 

الفال�سفة ) اإنه القیم واحلاجات التي فطر الإن�سان على حبها والتلذذ 

بها ، من حیث مبداأ الأبقراطي ) ن�سبة اإىل  اأبقراط (الذي یدعو مبا�سرة 

بالعاطفة والغزیرة وال�سلوك الإیجابي ) اللذة والأمل (، لكن هذا اأی�سا 

ل یعني اأن نتغافل عن تلك الأمور احلیویة كال�سحة وال�سعادة والطیبة 

، ثم النظرة ال�سمولیة والتي حتتوي الروافد الأخرى مبعنى اأن اجلمال 

كما یدعو ) غا�ستون با�سالر ( يف كتابه جمالیات املكان ، ل تقت�سر على 

الإن�سان كخلق اآدمي فح�سب ، بل یدعو اأن ننظر اإىل  الأمد البعید واأن 

نرمي بنظرتنا اإىل  الأفق و العمق الكبری واأن ننظر اإىل  الهاویة كما هي 

واجلمادات   ، والطبیعة   ، ت�سمل احلیوانات  النظرة  وهذه   ، اإلینا  تنظر 

والأ�سیاء ال�سدیقة التي حولنا ب�سكل یومي كالبیوت واملقاعد واملقاهي 

خطواته  لهداية  عینیه  املرء  )ا�ستعمال 

وا�ستمتاعه بجمال اللون وال�سوء، اأف�سل بال ريب 

من اأن ي�سری مغم�س العینني م�سرت�سدا ب�سخ�س 

اآخر.(

 رينیه ديكارت، 
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ها�سم املعلم 



وال�سوارع والأر�سفة ، واللوحات املروریة .. املثری يف الأمر اأن العرتاف 

اأو مقیا�ض  اأنه ل یوجد معایری  اأنف�سهم مبعنى  یاأتي من قبل الفال�سفة 

تثبت حقائق قیا�ض اجلمال.

وال�سهوة  اآلهة احلب  الیونانیة هي  الأ�ساطری  افرودیت يف  اأن  جند 

واجلمال، ويف الفرتة الالحقة ونق�سد هنا الثقافة احلدیثة ی�سار اإلیها 

با�سم )اآلهة اجلمال( وهذا حتریف باملعنى الرومان�سي، بل املق�سود هو 

حیث  واحل�سارات  الأمم  بنی  والأ�ساطری  املعاين  تلك  وتتباین  اإیرو�ض، 

یطلق الرومان على اآلهة اجلمال ا�سم )فینو�ض(

)اجلمال املادي، واجلمال احل�سي(

ال�سعوب على مر التاریخ تخترب املفاهیم ومتح�سها عرب الظروف 

املعی�سة وطرق احلیاة الیومیة بالتايل یتم تقییم اجلمال على اأنه اجلمال 

ال�سلیمة  فطرته  الإن�سان من خالل  بالطبع   ) احل�سي   ( و   ) املــادي   (

اأن یدرك اجلمال املادي من خالل حوا�سه ، غری مقت�سر يف  ی�ستطیع 

وتنظیمها  الأ�سیاء  تنا�سق 

فــقــط ، بــاعــتــبــار جــمــال 

الب�سر  وجــمــال  الطبیعة 

غری  املحیطة  ــاء  ــی ــس والأ�

ـــــــم وقـــــابـــــل لــلــتــغــری  دائ

ــــول  ــــذب ـــي وال ـــس ـــال� ـــت وال

الزمن  مــرور  مع  والفناء 

، والأهـــم مــن ذلــك واأود 

ــى اجلــمــال  الــرتكــیــز عــل

املـــعـــنـــوي وهــــــذا الـــنـــوع 

والأعمق  الأهم  باعتقادي 

تولیفة  مــن  یحتوي  ــا  ،مب

هذا  وارتــبــاط   ، �سمولیة 

مرتبط  املعنوي  املفهوم 

ال�سامیة  والقیم  بالأخالق 

اإىل   ،بــالإ�ــســافــة  الب�سر  بــنی  الــراقــي  والتعامل  والــنــزاهــة  وال�سدق   ،

دمیومته و�سموده اأمام عقبات واأهوال الزمن لذا مبقدورنا اأن جنزم هو 

جمال مطلق ینا�سب الفطرة الإن�سانیة ال�سلیمة ، للنظر كیف كانت نظرة 

العرب للمفهوم اجلمال قبل الإ�سالم حیث كان مقت�سرًا على الأ�سیاء 

القنوات  عرب  املــجــردة  العنی  خــالل  من  تــرى  التي  املح�سو�سة  املــادیــة 

ال�سحمیة وترجمتها لحقًا بال�سور واملخیلة لأتاأخذ بعدًا نرج�سیًا ، ويف 

جل الأ�سعار التي وردت اإلینا اأخذ جمال املراأة والفر�ض والناقة والظباء 

والأطالل ن�سیب الأ�سد من خالل نظم ق�سائد واأ�سعار مثال ) معلقات 

العرب ( والتي تعرب عن ال�سوق والهیام ، واحلننی ، واللهفة والتغزل يف 

مفاتن وج�سد الأنثى ب�سكل یثری الغریزة الفطریة .

 یقول امروؤ القی�ض:

ومنـزل  ذكــرى حبیب  نبك من  قفا 

 ب�سقط اللوى بني الدخول فحومل

ر�سمها يعف  مل  فاملقـــــراة  فتو�سح 

و�سماأل جنـــوب  مــن  ن�ســــــجتها  ملــا   

عــر�ســـــاتها يف  االأرام  بعـــر  تــــرى 

فلــفل حــــب  كــــاأنه  وقیــــعانــــــــــها   

حتملوا يـــوم  البـــــني  غــداة  كانـــي 

حنظل نــاقــف  احلــي  �سمرات  لــدى   

مطیهم علـــــــــيَّ  �سحبي  بها  وقوفا 

وجتمل اأ�ســـًى  تهــــلك  ال  يقولـــــــــون 

مهـــــراقــة عـــــــــبـرة  �ســــــــفائي  واإن 

معول مــن  دار�ـــس،  ر�ســم،  عند  فهل 

قبلها احلـــــويرث  اأم  مــن  كـــداأبـــك 

مبـــــــــــاأ�سل الــــرباب  اأم  وجــــارتها 

ريــحــهــا ــع  تــ�ــسَّ نـــحـــوي  الــتــفــتــت  اإذا 

القرنفِل ــا  بــريَّ جــاءت  ال�َسبا  ن�سیم 

املادي املح�سو�ض باملظهر اخلارجي.  الو�سف  اإن هذا  اأ�سلفنا  وكما 

وبعد مرور وقت من الزمن اأي يف ع�سر الإ�سالم مل یعد مفهوم اجلمال 

..حیث  اإىل  احل�سي  املادي  املفهوم من  تعمق هذا  بل  كما هو خارجي 

قائمًا  اأ�سبح  نزاهة  اأكرث  نقول رمبا  اأن  ون�ستطیع  تركز مفهوم اجلمال 

حول  یــدور  احلدیث  وهناك   ) واخللق  و)   ) النف�ض  عــرب)  الهتمام 

الدرر  ن�سمع هذه  امل�سلمنی  الفال�سفة  ال�سكل ومن  الروح وجمال  جمال 

ال�سور  تــدرك   : بقوله  الــغــزايل(  حامد  اأبــو   ( امل�سلم  العامل  قبل  من 

،فمن  الباطنة  بالب�سریة  الباطنة  وال�سور  الظاهر،  بالب�سر  الظاهرة 

حرم الب�سریة الباطنة ل یدركها ولیحبها ، ومن كانت عنده الب�سریة 

اأكرث من حبه  الباطنة  غالبة على احلوا�ض الظاهرة كان حبه للمعاين 

احلائط  على  م�سورًا  نق�سًا  یحب  من  بنی  ف�ستان   ، الظاهرة  للمعاين 

بجمال �سورته الظاهرة ، وبنی من یحب نبیا من الأنبیاء جلمال �سورته 

الباطنة .
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ما  كتابته؟  م��ن  غايته  م��ا  ال�شعر؟  قباين  ن��زار  كتب  مل��اذا 

�لأهد�ف �لتي كان يتطلع �إليها؟ 

لقد �أجاب نز�ر عن هذه �لأ�صئلة يف ق�صيدة له عنو�نها »ورقة 

�لأوىل  �ل�صعرية  جمموعته  مفتتح  يف  جعلها  �لقارئ«)))،  �إىل 

)قالت يل �ل�صمر�ء 944)(، فكاأنه كان ي�صوغ يف هذه �لق�صيدة 

يحدد  بل  �صعره،  وم�صتقبل  م�صتقبله  فيه  ير�صم  �صعريًّا،  بياًنا 

بلغة  منه،  وموقفه  طبيعته،  �إىل  وي�صري  وغاياته،  �ل�صعر  وظائف 

لكنها حتدد م�صار�ت و��صحة، وتدل على وعي وق�صد،  �صعرية، 

وتدل على ثقافة.

ال�سمو فوق املادة واملال 

ي�صمو  �أنه  ويوؤكد  وبنف�صه،  ب�صعره  �ل�صاعر  يفتخر  �لبدء  ومن 

يتك�صبون  �لقد�مى  �ل�صعر�ء  كان  فاإذ�  و�ملال،  �ملادة  فوق  ب�صعره 

باأ�صعارهم ليملوؤو� جيوبهم، فال�صاعر ميلأ جيوبه بالنجوم، و�إذ� 

كان �ل�صعر�ء يذهبون �صرًقا وغرًبا طلًبا للعطاء، فاإن �ل�صاعر ل 

يتجه �إىل مكان، بل �لأمكنة هي �لتي تق�صده، وتنتظر �أن مينحها 

موعًد�، وبذلك يربئ �ل�صاعر �ل�صعر عن �أغر��ض �لتك�صب، ويرى 

) -  قباين ، نزار، الأعمال ال�شعرية الكاملة، اجلزء الأول، من�شورات نزار قباين، 
بريوت، لتاريخ، �ص 8) 
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ملاذا كتب نزار ال�سعر؟

 �لدكتور �أحمد زياد حمبك



�ل�صعر �صامًيا ر�قًيا، وظيفته �لتعبري عن �جلمال، فيقول: 

واأب جن������وًم������ا،  ج���ي���ب���ي  وي���ب���ك���ي ال����غ����روب ع���ل���ى ���ش��رف��ت��ياأع������ب������ئ 

ال�����ش��م�����ص يل مقعدا وي������ب������ك������ي لأم�������ن�������ح�������ه م������وع������دا ع��ل��ى م��ق��ع��د 

ويدل �ل�صاعر بذلك على كربياء يف �لنف�ض، وعزة، و�صمو فوق 

�ملال، كما يدل على معرفته مقد�ر نف�صه، وقيمة �صعره، ومكانته 

بو�صفه �صاعر�. 

ال�سعر ي�سفي اجلمال على الكون 

ا وظيفة �أخرى لل�صعر، وهي �أن يكون  ثم يحدد منذ �لبدء �أي�صً

للوطن، �أر�صه و�صمائه وجماله، وللنا�ض جميعا، ويوؤكد �أن �ل�صعر 

هو �لذي ي�صفي �جلمال على �لكون و�لطبيعة و�لوطن، فيقول: 

ل����غ����ي����م����ات����ه����ا ل����ل���������ش����ذا ل���ل���ن���دىاأن��������������ا ل���������ب���������ادي ل����ن����ج����م����ات����ه����ا

ع��ل��ى وط���ن���ي الأخ�������ش���ِر امل��ف��ت��دى���ش��ف��ح��ت ق����واري����ر ل�����وين ن���ه���وًرا

�ل�صعر حتقيق �لوحدة  �ل�صاعر لوظيفة  ويف هذه �لنظرة من 

ليغدق على  �إنه  بل  للفن و�جلمال،  و�لوفاء  بالوطن  �للتز�م  بني 

�لوطن نف�صه من �صعره �جلمال. 

املراأة واحلب 

د�خله  ففي  �مل���ر�أة،  �صاعر  �أن��ه  �لبدء  منذ  يعي  و�ل�صاعر 

�مر�أة يريد �أن يعربرِّ عنها، بل يوؤكد �أن غايته هي �جلن�ض، و�أنه 

�صوف يظهر ما يف نفو�ض �لنا�ض جميًعا من رغبة ل تنطفئ، 

فالنف�ض و�حدة، ويف عمقها �جلن�ض، و�لنا�ض م�صرتكون يف 

هذه �لرغبة، ول ُي�صتثَنى منهم �أحد، وهو �صيك�صف عما هو 

م�صترت �أو مكبوت يف �لأعماق، يقول: 

داب�������اأع�������راق�������َي احُل��������ْم��������ِر ام����������راأة ال��رِّ ت�شري معي يف م��ط��اوي 

ه����ي����وله م����ن ����ش���اط���ئ امل���ب���ت���داه���و اجل��ن�����ص اأح���م���ل يف ج��وه��ري 

 ف�������اإن ل���ن���ا ال���ع���ن�������ش���ر الأوح���������دااأحت�������ش���ب اأن������ك غ������ريي؟ ���ش��ل��ل��َت

وت�صف �لأبيات عن ثقافة �ل�صاعر، فهو من غري �صك متاأثر 

بنظرية فرويد يف �لليبيدو، حيث يعدُّ �لطاقة �جلن�صية قوة خفية 

�لإب��د�ع،  �إىل  و�لد�فع  للحياة،  �ملحرك  وهي  �لأعماق،  يف  كامنة 

و�ل�صانع للعبقرية، وقد جتنب �ل�صاعر م�صطلحات علم �لنف�ض، 

بل �بتعد عن كلمات �صاعت من مثل �لكبت.

بناء املتلقي وتفجري اأنوثة املراأة 

يثق  بل  �ملتلقي،  �لتاأثري يف  �صعره على  قدرة  �ل�صاعر  ويدرك 

�ملتلقي،  �صنع  وهي  �أخ��رى  وظيفة  لل�صعر  يرى  بهذ�  وهو  بذلك، 

باأن  يثق  بل  و�جلمايل،  و�لفني  و�ملعريف  �لنف�صي  بنائه  وتكوين 

�صعره هو �لذي ي�صفي �جلمال على �لكون، ول�صيما �ملر�أة، فهو 

�لذي يفجر �لأنوثة، ويبعث يف �لنف�ض قوة �حلياة، فيقول: 

�����ش����ي����ًئ����ا ول������������ولي ل������ن ت�����وَج�����داجمالَك مني   ...فلولَي مل تك 

وردة  ان����ف����ت����ح����ت  م������ا  ع����رب����داول�����������ولي  اأو  ال������ث������دُي  ف�����َق�����َع  ول 

اأ���ش��ل��ع��ي ل تكن  ِم����ن  ُم���ْل���ِح���دا���ش��ن��ع��ُت��َك  ��ْن��ع��ي ول  ل�����شُ ج����ح����ودا 

فهو �لذي ي�صفي �جلمال على �لكون، ومينحه قيمته، ويعطيه 

�إن  �أي  �لذي يعطيه معناه،  �مل��ر�أة هو  معنى وج��وده، حتى جمال 

ويعونه،  �جلمال،  بقيمة  يح�صون  �لنا�ض  جعل  هي  �لفن  وظيفة 

ويكت�صفونه، وهذه هي �حلقيقة، فال�صعر هو �لذي يثري �لإح�صا�ض 

�حل�ض  ي�صتطيع  ل  قد  �جلمال،  مو�طن يف  ويك�صف عن  وينبهه، 

�لعادي �أن يكت�صفها. 

يف  ولكنه  و�ملغالة،  �ملبالغة  من  قدر  على  �ل�صاعر  يبدو  وقد 

�لو�قع يف�صح عن حقيقة ثقافية، فال�صعر هو �لذي يطور �لأذو�ق، 

ويغذيها وينميها، وهو �لذي يفجر طاقات �لنف�ض ويبعث �لعو�طف 

ويحرك �مل�صاعر، وما من �مرئ �إل كان لل�صعر �أو للأغنيات دور 

�إث����ارة  ك��ب��ري يف 
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م�صاعره.

الفن اأرقى من الطبيعة واأبقى    

وهي  �أعلى،  للفن،  �أخرى  وظيفة  عن  لتك�صف  �لأبيات  �إن  بل 

�صنع  من  لأنه  منها،  و�أعلى  �لطبيعة،  جلمال  ل  ُمَكمرِّ �لفن  كون 

م �جلمال م�صحوًبا بال�صعور �لإن�صاين، وهذ�  �لإن�صان، ولأنه يقدرِّ

يرى �جلمال يف  فبع�صهم  فيه فل�صفة علم �جلمال،  �ختلف  ما 

�لطبيعة �أرقى من جمال �لفن، لأنه عفوي، وبع�صهم �لآخر يرى 

�أن �ل�صاعر يرى �لقيمة �لعليا للفن، ويرى  خلف ذلك، وو��صح 

وظيفته �إغناء �جلمال يف �لطبيعة، وهو �أرقى منه و�أبقى.

ال�سهرة واخللود 

وب�صورة غري مبا�صرة يذكر �ل�صاعر وظيفتني �أخريني لل�صعر، 

وهما �ل�صهرة و�خللود، فيقول: 

بيًتا ال��ن��ج��َم  اأط���ل���ِب  اأْخ�������ُل�������َداع���زْف���ُت ومل  اأْن  ح����ل����م����َي  ك�������ان  ول 

ك��ف��اين ِح�������������صُّ 
ُ
اأ ع���ن���ي  ق����ي����َل  ����دااإذا  اجل����يِّ ال���������ش����اع����َر  اأط�����ل�����ُب  ول 

ْن����ُت ���ش��ي��ًئ��ا  اأق���������ش����دا����ش���ع���رُت ب�������ش���يٍء ف����ك����وَّ اأن  دوَن  �����ٍة   ب�����ع�����ف�����ويَّ

�لو��صعة ويكنى عنها  �ل�صهرة  لل�صعر وهي   فهو يذكر وظيفة 

كنى يف �لنجم، ويذكر وظيفة ثانية، وهي �خللود، ويوؤكد �أنه  بال�صُّ

ل ي�صعى �إىل حتقيق �أيٍّ من هاتني �لوظيفتني، فهو ل يريد �ل�صهرة 

�صاحب  �إنه  عنه  يقال  �أن  يكفيه  �أنه  بتو��صع  ويوؤكد  �خللود،  ول 

�جليد،  �ل�صاعر  يكون  �أن  �إىل  يتطلع  ول  �صاعر،  و�إن��ه  �إح�صا�ض، 

وبتو��صع يقرر �أنه مل يبدع �إمنا �صعر ب�صيء فعرب عنه ب�صيء من 

غري �أن يق�صد. 

ول  �ملجد  يطلب  ل  �أن��ه  وزعمه  �ل�صاعر  من  �لتو��صع  وه��ذ� 

ا يناق�ض ما �أكده من قبل �أنه  �خللود و�ل�صهرة و�أنه قال �صيًئا عاديًّ

�صكب قو�رير عطوره على �أر�ض �لوطن، ويناق�ض ما �أكده من �أنه 

هو �لذي فقع �لنهد ودوره، و�أنه هو �لذي �صنع �لقارئ و�جلمال، 

بل �صيناق�ض نف�صه يف نهاية �لق�صيدة، حيث يطلب من �لقارئ �أن 

يتلطف يف قر�ءة �صعره، ويرجوه �أن يذيع �صعره وين�صره، فيقول: 

اأن������ا ال�������ش���ف���ت���ان واأن���������َت ال�����ش��دىف���ي���ا ق����ارئ����ي ي����ا رف����ي����َق ال���ط���ري���ِق

غ���دا�������ش������األ������ُت������َك ب���������اهلل ك�������ن ن���اع���م���ا ح�������رويف  ����َم����ْم����َت  �����شَ م����ا  اإذا 

��������ْر واأن����������������َت مت�������ر ع���ل���ي���ه���ا ع��������ذاَب احل���������روِف ل���ك���ي ت���وَج���دات��������ذكَّ

�شدى���ش��اأرت��اح...مل ي��ُك معنى وج��ودي  ُع��ْم��ِري  ك��ان  ...ول  ف�شول 

ال������زم������ان َم�����������ْن يف  م���������ات  داف�����م�����ا  غ��������رَّ َم����������ْن  م��������ات  ول  اأح������������بَّ 

�أنه  �إىل  �إىل �خللود، ويطمئن  يتطلع  �لق�صيدة  وهو يف ختام 

وهذ�  �ملوت،  بعد  خالًد�  ذكره  و�صيظل  �حلياة،  يف  �ل�صعر  �أجنز 

ا  تناق�صً ولي�ض  �صعوري،  تناق�ض  هو  �ل�صاعر،  يعيب  ل  �لتناق�ض 

ا �أو منطقيًّا، و�مل�صاعر حتمل د�ئما يف د�خلها ما ينق�صها. عقليًّ

وبذلك مل يحدد نز�ر ل�صعره هدًفا و�حًد�، �أو وظيفة و�حدة، 

و�لوطن،  �جلمال،  حب  وهي  و�أه��د�ًف��ا،  غاياٍت  �صعريًّا  ذكر  بل 

و�لتعلق باملر�أة و�جلن�ض، و�ل�صعي �إىل �ل�صهرة و�لنت�صار، وحتقيق 

�خللود، ويف هذ� ما يدل على �صعة �أفق �ل�صاعر، و�صمول نظرته، 

وغنى جتربته. 

�سورة �سخ�سية للم�ستقبل 

ومل يكتف نز�ر بتحديد غاياته من �ل�صعر، و�أهد�فه منه، بل 

ر�صم لنف�صه ملمح �صخ�صية تخ�صه، فقد

وعن  عنها،  �لتعبري  على  و�أك��د حر�صه  �مل��ر�أة،  قبل  ذكر من 

حالته  عن  نف�صها  �لق�صيدة  يف  عرب  ثم  �جلن�ض،  وع��ن  �حل��ب، 

�لقلقة، وعن طموحه �لبعيد، �لذي ل يقف عند حد، فقال:

�شَياٌع اأنا ل يريد الُهَدى           ع�����ش����راٌع اأن������ا ل ُي���ط���ي���ق ال���و����ش���ول 

الأ����ش���وداح������رويف ج����م����وُع ال�������ش���ن���ون���و مت���دُّ معطفها  ال�����ش��ح��و  ع��ل��ى 

به  يعرب  �ل���ذي  نف�صه  ب��ال��ق��در  ط��م��وح،  ع��ن  يعرب  فال�صاعر 

�حلر،  �لنطلق  يف  رغبة  على  وي��دل  وج��ودي،  وقلق  �صياع  عن 

و�لتحليق، وعلى �لرغبة يف �لتغيري وَخْلِق �صيء، فهو يريد �أن ميد 

على �لأفق معطًفا �أ�صود، وتلك هي �إر�دة �لتغيري.

التجديد يف الفن  

ويدرك �ل�صاعر ما يف �صعره من جتديد وجمال وغنى، فيقول: 

���ْل���ُت ح��ت��ى ج���ع���ْل���ُت ال��ع��ط��ور  ��دىت���خ���يَّ ���مُّ اه����ت����زاُز ال�����شَّ ُت�����رى وُي�������شَ

تر��صل  وه��ي  متميزة،  �صعرية  ظاهرة  �إىل  ي�صري  فال�صاعر 

يرى،  فال�صوت  �مل��درك��ات،  �حلو��ض  تبادل  وقو�مها  �حل��و����ض، 

دو�ليك، وهو ما  ي�صمع، وهكذ�  و�مل�صموم قد  ي�صم،  �أو  يلم�ض،  �أو 

��صتهر به بودلري يف �صعره، وقد عرف �ل�صعر �لعربي هذه �لظاهرة 

�لفنية على قلة، بل على ندرة، وكانت عفوية، ولكن �ل�صاعر يبدو 

�صغوفا بها منذ بد�ياته، ومعنيًّا بها، فهو ي�صري �إىل هذه �لظاهرة، 

ول ي�صرح، وكاأنه يريد �أن ي�صع �ملتلقي �أمام مو��صع �لتجديد يف 

�صعره، ويعرفه عليها.  

�لذي  للدور  و�إدر�ك��ه  لذ�ته،  وعيه  على  �ل�صاعر  يدل  وبذلك 

�ل�صاب  وهو  �ل�صعرية،  م�صريته  بدء  منذ  به،  �لقيام  �إىل  يطمح 

يز�ل يف  ما  �أي  �لعمر خم�صة وع�صرون عاما فقط،  له من  �لذي 

موهبة،  على  يدل  فهو  �صيء،  على  دل هذ�  و�إذ�  �ل�صباب،  ريعان 

�أنه �ختار خطه وم�صروع عمله،  وثقافة، وروؤية للم�صتقبل، ويعني 

وقد كان وفيا لهذ� �لبيان وحققه، على خري وجه. 

ولكن هل طر�أ على هذ� �ملوقف �صيء من �لتغيري؟ �أو �لنق�ض؟ 
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التناق�ض

يف  وجد  ثم  و�جلن�ض،  باحلب  وتغنى  للمر�أة،  نز�ر  غنى  لقد 

�لنهاية �أن م�صكلته ل حتل ل باحلب ول باجلن�ض، و�إمنا بالكلمة، 

بال�صعر يحقق ذ�ته، ويكت�صب �خللود، يقول يف  بال�صعر، لأنه  �أي 

ق�صيدة عنو�نها �لر�صم بالكلمات))))966)).

َدَم���َع���ات���ياإين كم�شباح الطريِق ...�شديقتي اأَح�������ٌد ي����رى  اأب���ك���ي ول 

ْب���ت���ه ���ًن���ا ج���رَّ َزَم����������اتاجل���ن�������ص ك������اَن ُم�������َش���كِّ
َ
اأ ول  اأح���������زاين  ُي�����ْن�����ِه  مل 

���ه م��ت�����ش��اِب��ه ال���غ���اب���اتواحل�������بُّ اأ�����ش����ب����َح ك���لُّ يف  الأوراِق  ك���ت�������ش���اُب���ه 

َي��ُح��لُّ م�شكلتي ��ُب ل  امل��ط��يَّ ��ت��ي يف دف������ري ودوات������يف��ُم��ِك  ف��ق�����ش��يَّ

بالكلماِتك����لُّ ال��������دروِب اأم���ام���ن���ا م�����ش��دودة ال��ر���ش��ِم  يف  ��ن��ا  وخ��ا���شُ

هي  �مل��ر�أة  �أن  يعلن  تالية،  مرحلة  �أن جنده يف  نلبث  ما  ثم   

م�صكلته، و�أن �صعوره �أكرب من لغته، و�أن كل ما يكتبه عبث، وقد 

بات يكره كتاباته، فيقول))):

عبثا ما اأكتب �شيدتي 

اإح�شا�شي اأكرب من لغتي 

و�شعوري نحوك يتخطى 

�شوتي يتخطى حنجرتي

�ص464 الأول،  اجلزء  الكاملة،  ال�شعرية  الأعمال  نزار،  قباين    -  (
77( ال�شابق،  امل�شدر    -  (

عبثا ما اأكتب مادامت 

كلماتي اأو�شع من �شفتي

اأكرهها كل كتاباتي 

م�شكلتي اأنك م�شكلتي 

حبه  �أن   )(970 �حلب  )كتاب  جمموعته  نهاية  يف  يعلن  ثم 

للمر�أة �أكرب من �لكلم، وقد قرر �أن ي�صكت، فيقول:))) 

لأن حبي لك فوق م�شتوى 

الكام 

قررت اأن اأ�شكت وال�شام

يناق�ض  ل  وهو  �ل�صعر،  يكتب  ي�صكت، وظل  �ل�صاعر مل  ولكن 

نف�صه، بل هو �صادق، ولكنه متقلب �ملز�ج، فتارة تكون �ملر�أة هي 

�حلقيقة  يف  وهما  �أخ��رى،  تارة  م�صكلته  �لكلمة  وتكون  م�صكلته، 

�لرحى،  حجر  هما  بل  وي�صول،  بينهما  يجول  �للذ�ن  �لقطبان 

هو  فلي�ض  �لكلم،  عن  بال�صكوت  قر�ره  �أما  بينهما،  ُيْطَحُن  وهو 

�ل�صكوت عن �ل�صعر، و�إمنا هو �ل�صكوت عن �لكلم، و�ل�صعر غري 

�لكلم، ولذلك ظل نز�ر يغرد �صعًر�، �إىل �أن و�فاه �لأجل، ف�صكت 

عن �ل�صعر و�لكلم، لكن ما يز�ل يتكلم بالنيابة عنه ما خّلف من 

�صعر، وكما قال: ما مات من خلَّف �ل�صعر. 

 77( ال�شابق،  امل�شدر    -  (
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Editorial
Brilliant Achievement

It is not easy to reach the Brilliant Achievement, 
as many features and documents must be adopted to 
implement this. Although the literary element has a 
role in our lives, yet the scientific text is the mean to 
achieve a Brilliant Achievement in any field of life 
that needs knowledge. In other words, when you 
plan to do something, you need to rely on a scien-
tific text, and if you want to write a precise topic, 
you must rely on the scientific text too. Because the 
scientific text provides you with facts supported by 
proofs and evidences, data and statistics, experi-
ences and expertise ... etc.

The scientific text is convincing, because it 
specifies the goal, cares about particles and details, 
includes investigation, scientific terms, and mathe-
matical relationships, away from highlighting feel-
ings, repetition, rhetoric, and so on.

What can be said in this field: The scientific text 
is a definite text. it is not permissible to express two 
opinions in the matter. As one of its main character-
istics is that it is manifestation of the mind. 

Based on the foregoing, the Brilliant Achieve-
ment is a goal. In order to achieve that goal success-
fully, outstandingly and distinctly; its foundation 
must be science, to which it relates. It is evident that 
research and investigation are two important parts 
of any science, to achieve the desired goal.
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has at-
tended the open-
ing of the 12th 
I n t e r n a t i o n a l 
Workshop on Ad-
vanced Materi-
als, IWAM 2020, 
organized and 
sponsored by Ras 
Al Khaimah Cen-
tre for Advanced 
Materials, RAK 
CAM.

H.H. Sheikh 
Saud highlighted 
the importance and relevance of hosting the workshop 
in Ras Al Khaimah, while welcoming numerous lead-
ers in the Advanced Materials Field who had traveled 
from far and wide to attend.

“Ras Al Khaimah is a global incubator for qualita-
tive scientific research, which accelerates our country’s 
development. Empowering scientific research enables 
us to meet the future ambitions of Ras Al Khaimah and 
helps us to become one of the world’s most rewarding 
destinations for investment,” H.H. Sheikh Saud said. 
“Hosting this vital workshop reflects global confidence 
in Ras Al Khaimah, and is a testament to our commit-
ment to investing in knowledge and science for the 
good of humanity.”

IWAM 2020, which will be attended by more than 
200 researchers and students from over 20 countries, 
takes place over three days at Al Hamra Convention 
Centre, Ras Al Khaimah, and includes talks by 21 in-
vited speakers who are all world leaders in the field of 
advanced materials.

This year, the Third Annual Dresselhaus Memo-
rial Lecture was be given by Sir Andre Geim, of the 
University of Manchester, who shared the 2010 Nobel 
Prize in Physics for the discovery of graphene. Millie 
Dresselhaus was a founding Board Member of RAK 

CAM who passed away in February 2017. She was an 
Institute Professor and Professor Emerita of Physics 
and Electrical Engineering at the Massachusetts Insti-
tute of Technology and a passionate supporter of RAK 
CAM.

The organizers of IWAM 2020 say that its objective 
is to have in-depth discussions on the fundamental sci-
ence and applications of advanced materials, includ-
ing nanostructured materials and nanotechnology, and 
to stimulate international research collaboration with 
RAK CAM in diverse areas ranging from chemical, 
electronic and magnetic materials to environmental, re-
newable energy and biomedical applications.

In addition to the lectures, a local schools program is 
arranged in conjunction with Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi Foundation for Policy Research, in addition to 
10 student talks and 2 poster sessions, where 110 stu-
dents will present their scientific posters to workshop 
attendees.

IWAM is expected to enhance scientific collaboration 
in an effort to take the advanced materials field a step 
closer to realizing its enormous potential for the benefit 
of humanity.

Saud bin Saqr attends International Conference 
on Advanced Materials
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Receptions of His Highness Sheikh
 Saud bin Saqr Al Qasimi

RAK Ruler receives 
Netherlands Ambas-

sador
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived H.E. Lody Em-
brechts, Ambassador of 
the Netherlands to the 
UAE. 

H.E. Embrechts vis-
ited H.H. Sheikh Saud 
upon starting his new 
position as an Ambassa-
dor to the country. 

During the meeting, 
His Highness Ruler of 
Ras Al Khaimah wel-
comed H.E. Embrechts 
and wished him luck and 
success in his duties, to 
reinforce the overall 
strategic ties between 
the two countries. 

H.H. Sheikh Saud also 
lauded the friendship 
between the UAE and 
the Netherlands, which 
will help achieve further 
prosperity and progress 
for their peoples. 

H.E. Embrechts 
thanked H.H. Sheikh 
Saud for his welcome 
and hospitality, praising 
the strong strategic ties between the 
two countries. 

RAK Ruler receives Arme-
nian Ambassador

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has received H.E. Mher 

Mkrtumyan, Ambassador of Arme-
nia to the UAE. 

H.H. Sheikh Saud welcomed the 
Armenian Ambassador, and wished 
him success in carrying out his du-
ties to enhance mutual cooperation 
between the two friendly countries 
across various sectors. 

During the meeting, the two sides 
discussed bilateral ties between the 

UAE and Armenia and means of 
boosting them for the interest of 
their peoples. 

H.E. Ambassador Mkrtumyan 
thanked H.H. Ruler of Ras Al 
Khaimah for his warm welcome 
and praised the distinguished level 
of bilateral relations that bind the 
two friendly countries in all fields. 
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RAK Ruler 
receives Ambas-
sador of Costa 

Rica
His Highness 

Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
has received H.E. 
Francisco Chacón 
Hernández, Ambas-
sador of Costa Rica 
to the UAE. 

H.H. Sheikh Saud 
welcomed H.E. 
Hernández and 
wished him luck and 
success in perform-
ing his duties, which 
have strengthened 
the strategic ties 
between the two 
friendly countries. 

During the meet-
ing, both sides dis-
cussed several eco-
nomic, commercial 
and investment-
related topics, with 
the aim of enhanc-
ing their coopera-
tion and exploring 
opportunities for re-
inforcing their over-
all strategic partner-
ship. 

H.E. Hernández thanked H.H. 
Sheikh Saud for his warm welcome 
and hospitality while praising the 
strong strategic ties between the 
two countries. 

RAK Ruler receives Thai 
Consul-General

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-

cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received H.E. Chairat 
Sirivat, Consul-General of Thailand 
to the UAE.

H.E. Sirivat visited H.H. Sheikh 
Saud following his assuming the 
position of Thai Consul-General.

H.H. Sheikh Saud welcomed H.E. 
Sirivat and wished him luck and 
success in his duties, which will 
help reinforce the overall strategic 

ties between the UAE and Thailand.
His Highness Sheikh Saud then 

praised the friendship between 
the two countries, which will help 
achieve further progress and pros-
perity for their peoples.

H.E. Sirivat thanked H.H. Sheikh 
Saud for his warm welcome and 
hospitality and praised the strong 
strategic ties between the two coun-
tries.
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His Excellency 
Munther Mohammed 
bin Shaker, Director-
General of Ras Al 
Khaimah Municipal-
ity Department received 
Pakistan Consul-Gener-
al to Dubai & Northern 
Emirates His Excellen-
cy Ahmed Amjad Ali.

During the meeting, 
the two parties talked 
about topics of com-
mon interest through 
which the means of co-
operation in the relevant 
fields are strengthened. 
Stressing the impor-
tance of relations be-
tween the two countries. H.E. Di-
rector-General of Ras Al Khaimah 

Municipality welcomed this visit, 

stressing that it shows the strength 

of the historical relationship be-

tween the two friendly countries. 

His Excellency 
Munther Moham-
mad bin Shekar, 
D i rec to r-Genera l 
of Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment chaired Digital 
Transformation Pro-
ject Meeting in the 
presence of Directors 
of Sectors, Managers 
of Administrations 
& Heads of Sections 
within the Depart-
ment along with the 
Committee in charge 
of Digital Transfor-
mation Project.

His Excellency stressed the im-
portance of this project, which is a 
qualitative leap in the Services Sec-

tor in the Department. As this step 
will contribute significantly to the 
completion of projects and transac-
tions efficiently, quickly and in re-

sponse to the aspirations of society 
and keep pace with the development 
witnessed by the world in light of 
the Digital Revolution that swept 

RAK Municipality D.G. Heads Digital Transformation 
Committee Meeting

H.E. Munther Mohammed bin Shaker receives 
Pakistan Consul-General
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Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, 
in cooperation with 
Ministry of Health- 
Health Information 
and Education Admin-
istration, organized an 
awareness lecture for 
the Municipality’s em-
ployees on the correct 
Health Methods for 
preventing Coronavi-
rus.

The lecture started by 
defining Coronavirus 
and its accompanying 
Symptoms, highlight-
ing the importance of 
adhering the Preven-
tion Guidelines set by the Ministry 
of Health, such as: 

Maintain Hands hygiene: wash 
your hands with soap and water for 
at least 20 seconds. Alternatively, 
use hand sanitizer if soap and water 
are not available.

Abide to Etiquette of Coughing 

and Sneezing: cover your mouth 
with the inside part of your elbow, 
or use tissue instead of your hands. 

Ensure the availability of Alcohol 
Disinfectant to sterilize hands.

Maintain routine surface clean-
ing.

The Municipality Department is 

keen on applying the guidelines set 
by Ministry of Health to prevent the 
spread of Coronavirus by educating 
its employees through such aware-
ness lectures to emphasize the im-
portance the community’s health 
and safety.

 Novel Coronavirus (COVID-19) Awareness & Prevention

the region. H.E. 
Director-General 
added that the 
Municipality De-
partment adopts 
this approach 
that stems from 
the Emirate Vi-
sion 2030 and 
therefore there 
will be a con-
tinuous follow-
up to the stages 
of accomplish-
ing this project 
and measuring 
ach ievement ’s 
extent and efficiency. 
During the meeting, His Excellency 
highlighted the importance of col-

laboration to harness and dedicate 
efforts in the next stage to overcome 
challenges and achieve aspirations. 
Emphasizing that success is every-

one’s responsibility. Pointing out 
that, we, with different job titles, all 
share the achievements of the De-
partment.
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Ras Al Khaim-
ah Municipal 
Department cel-
ebrated Interna-
tional Women’s 
Day, which falls 
on March 8 of 
every year.  This 
initiative is an af-
firmation of the 
important role of 
women in soci-
ety, as the woman 
proved her capa-
bilities in all the 
fields that she 
worked in. 

Ras Al Khaimah 
Municipality be-
lieves in the ability 
and efficiency of women, and that 

her presence in the fields of work is 
a complement, and supportive to the 

development process taking place 
in the country. With this in mind, 

A delegation 
of students from 
Emirates National 
Schools visited 
Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment to dis-
tribute awareness 
brochures on En-
vironmental Pol-
lution. The Stu-
dents: Naima Al 
Nuaimi, Maria 
Haimour, Noora 
Al Shehhi, Khadi-
ja Al Nuaimi, 
Rahma Al Zoubi 
about the serious-
ness of environ-
mental pollution 
and the extent of its impact on indi-
viduals and the society and the im-
portance of educating people about 

the need to preserve the environ-
ment. The students also discussed 
the efforts made by the Government 
in combating environmental pollu-

tion to achieve Environmental Sus-

tainability and provide a Clean & 

Safe Environment.

International Women Day

«ENS students talk about the importance of preserving the 
Environment”
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Based on its concern for Public Health in the Emir-
ate, Ras Al Khaimah Municipality Department closed 
8 cafes that did not comply with Banned Serving Sh-
isha Decision, as part of the Precautionary and Preven-
tive Measures taken to limit the spread of Coronavirus 
(Covid-19).

Upon the issuance of the Decision, the inspectors of 
the Municipality Department made extensive inspec-

tion tours to the concerned facilities to follow up on 
their commitment to the Decision.

Ras Al Khaimah Municipality Department stressed 
the importance of adhering to the Decision. Stressing 
that no breach will be tolerated and that strict proce-
dures will be applied to each establishment that does 
not comply with Banned Serving Shisha Decision. 

women in the Municipality De-
partment assumed higher admin-
istrative positions after proving 
their capabilities in many fields. 

On this occasion, several ac-
tivities concerned with women 
were held, in which the Female 
Employees from all Sectors, Ad-
ministrations and Sections par-
ticipated. The Employees hailed 
the initiative expressing their ap-
preciation and gratitude to the De-
partment for this recognition. Ori-
ana Dermatology and Cosmetic 
Clinic, Sugar Beauty lounge and 
Layaly Arabia Restaurant, sup-
ported this event. 

Ras Al Khaimah Municipality closes Cafes that have not 
complied with Banned Shisha Decision
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 سائلین هللا أن یدیم الخیر والبركة على دولة اإلمارات العربیة المتحدة
وقیادتھا وشعبھا والمقیمین على أرضھا الطیبة

ABU DHABI
9th Floor- Al Khazna Insurance Building,
Najdha Street, P.O.Box 33937
Abu Dhabi, U.A.E.
Tel: (+971) 2 6762100 / Fax: (+971) 2 6762302
E-mail: arkonsult@arkonsult.ae

DUBAI
Asmawi Office Building,
Office No: 508
Dubai Investment Park – 1
P.O. Box: 51068, Dubai - U.A.E.
Tel: 04 8895100 / Fax: 04 8895101

 We Extend Our Highest Congratulations
  To  

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President of the United Arab Emirates

 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
 For Their Efforts In Supporting  The Development Of UAE

  And Wish Them Success In Their Plans To Achieve Prosperity & Progress

Global Management Solutions (GMS)
Burj Khalifa, Dubai - UAE 
Web : www.gmsolutions.ae

ABB's offers a broad range of solutions for the energy sector including integrated automation, electrification and 
digital solutions, control technologies, software and advanced services. Working closely with customers such as Adnoc, 
Sabic XYZ, ABC,  ABB’s is writing the future of safe and smart operations. Read more at Abb.com/oiland-gas

Toll Free in Country: 80004447658
International Number: +442037882822
Email: contact.center@ae.abb.com
Web form: www.abb.com
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First Royal Gate is a Real Estate L.L.C
104, The Exchange Tower, Business Bay

Dubai, UAE
Mob : +971 54 554 4993

Email : info@firstroyalgate.com
http://www.firstroyalgate.com

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   

 We Extend Our Highest Gratitude
  To  

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President of the United Arab Emirates

 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
 For Their Efforts In Supporting  The Development Of UAE

  And Wish Them Success In Their Vision To Achieve Prosperity & Progress

First Royal Gate is a Real Estate L.L.C
104, The Exchange Tower, Business Bay 

Dubai - UAE
Mob : +971 54 554 4993

Email : info@firstroyalgate.com
http://www.firstroyalgate.com
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First Royal Gate is a Real Estate L.L.C
104, The Exchange Tower, Business Bay

Dubai, UAE
Mob : +971 54 554 4993

Email : info@firstroyalgate.com
http://www.firstroyalgate.com

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

 

 وإخوانھم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
وذلك تقدیراً لجھود 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   

 We Extend Our Highest Gratitude
  To  

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
 President of the United Arab Emirates

 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
 For Their Efforts In Supporting  The Development Of UAE

  And Wish Them Success In Their Vision To Achieve Prosperity & Progress

First Royal Gate is a Real Estate L.L.C
104, The Exchange Tower, Business Bay 

Dubai - UAE
Mob : +971 54 554 4993

Email : info@firstroyalgate.com
http://www.firstroyalgate.com
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Congratulations 
His Highness

 SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates 

And To His Highness

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

And To His Highness

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

 On the Auspicious Occasion Of 
The 44th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 
 

Office 2407, Al Sila Tower
Abu Dhabi Global Market
P.O. Box 128666 / Abu Dhabi – UAE
T: +971 2 694 8640 / F: +971 2 694 8640

 CKR ZIA (Advocates & Consultants)
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Congratulation 
His Highness

  SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates 

And To His Highness

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

And To His Highness

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

 On the Auspicious Occasion Of 
The 44th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 
 

Based on a unique know-how on sound, 
smells, augmented reality and light shows,
The city4u experience will transport you 
through time.
Don't visit new cities, feel them, live them.
This is “Tourismersion”, This is City4U 
Experience
www.city4u.com

إلى مقام صاحب السمو
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

 رئيس الدولة - حفظه هللا   

 

وإلى مقام صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا
 

 وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وذلك تقديرًا لجهود سموهم المبذولة في خدمة ودعم مسيرة التنمية بالدولة

   راجين من العلي القدير أن يوفق سموهم لما فيه الخير لوطننا العزيز
 

نتقدم
   بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

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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Dubai United Arab Emirates 
HQ: Office Suite 101-102, 
Red Avenue Building, Al Garhoud
P.O.Box 215960
Email: federal@fec-al.com
Phone: +971-4 2395414
Fax: +971-4 2395413

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو

NEWTEK ALHADEESA GENERAL TRADING L.L.C
نیوتك الحدیثة للتجارة العامة ذ.م.م

Al Makateb Building
Office M23, Mezzanine Floor

Sheikh Zayed Road P.O.Box: 27008
Dubai, U.A.E.

Tel :+971 4 4034888

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو

Congratulations 
His Highness

  SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates 

And To His Highness

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

And To His Highness

 SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Superme Commander of The Armed Forces 

 On the Auspicious Occasion Of 
The 44th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 
 

Borri Power Middle East FZCO
1-151, Techno Hub

Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE
Tel. +971 4 3200528 / Fax +971 4 3200529

P.O. BOX 1970, Dubai, United Arab Emirates
Green Tower, Office 1703 / 1704
Deira – Riggat A Buteen
Tel: +9714 2626629 / Fax:+9714 2661608
Email: dubai@arablossadjusters.com

Arab Loss Adjusters

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو
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ً
   

Office No. 406-408, Building 14 Dubai Internet City - P.O Box 500325  Dubai - United Arab Emirates 
Tel: +971 4 390 1888 Fax: + 971 4 390 4287 www.intertouch.com sales@intertouch.com

Largest, Leading international provider of premier integrated technology solutions and managed services for the global hospitality industry since 1998

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
 
 

 وإخوانھم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وذلك تقدیراً لجھود 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 
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 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو

Khalifa Street
Abu Dhabi - UAE
info@sabbaghproperties.com
800 SABBAGH (800-7222244
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PRIVÉ TRAVEL CONCIERGE RECOMMENDS
Tel : +971 44317788 
Email : ask@privetravelconcierge.com
JLT, Cluster G, JBC - 1, office 701 
Dubai, UAE
Mob : +971564662680

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو

GROW WIDE SHIPPING SERVICES
City Bay Business Center Abu Hail Area, Deira, Dubai - UAE. 
P.O. box 81511 
Tele : +971 4 882 4552 /Fax+971 4 3232369
Email : info@growidegt.com 

Grow Wide Shipping Services is established 10 years ago now its one of 
the leaders in : Sea freight,Air Freight,Customs Services, Warehousing 
and Land Transportations Services in G.C.C.

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

 داعين هللا سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن
وقيادتنا باليمن والبركات

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو

Wall Furniture : MAXIMUS BAHIA WAVE
Floor : MIX WOOD
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Wall Furniture : MAXIMUS BAHIA WAVE
Floor : MIX WOOD


