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عن  تعرب  املجلة  يف  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  ٭ 

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 

فنية.

املقدمة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  تقبل  ل  ٭ 

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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م�شتقبل م�شرق

عام اخلم�شني ي�شكل اللحظة التاريخية منذ بداية الإعلن عن رحلة قيام الحتاد 

وحتى عامنا هذا ، عام حافل يحتفي بالإرادة العظيمة والعزمية الق�ية والإجنازات 

التنم�ية املختلفة يف كافة املجالت، عام يحتفي بخم�شني عامًا �شهدت اأ�شرع م�شرية 

بناء يف تاريخ الدول.. واأف�شل م�شرية �شهدتها املنطقة ، وه� اأي�شًا عام ال�شتعداد 

للخم�شني القادمة.. خم�ش�ن عامًا عامرة بالعطاء واخلري ..

فيها  ن�شتذكر  املا�شية  عامًا  اخلم�شني  اإجنازات  يف  للتاأمل  فر�شة  العام  هذا  ياأتي 

جه�د اأبائنا امل�ؤ�ش�شني يف بناء دولتنا العظيمة على اأ�ش�س التعاون وال�شرب والتحدي 

لت�شبح الآن اأكرب الدول من�اً وتط�راً على م�شت�ى العامل اأجمع .

عاٌم جديد  ن�شتعد فية للنطلق بكل ثقة يف رحلتنا املقبلة وم�شاعفة اجله�د والعمل 

وتقاليدنا  اإرثنا  ن�عية نحافظ من خللها على  ومبادرات  اأفكار جديدة  على خلق 

وقيمنا الجتماعية ، للإ�شهام يف بناء م�شتقبل م�شرق لدولتنا احلبيبة الإمارات ..

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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�صعود بن �صقر: 

راأ�س اخليمة �صريك رئي�صي يف جهود اإطالق حوار فاعل يعزز مفهوم املواطنة العاملية

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكد 

الأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

اخليمة  راأ�ـــس  اأن  اخليمة،  راأ�ـــس  حاكم 

حــ�ار  اإطـــلق  جه�د  يف  رئي�شي  �شريك 

مبا  العاملية  امل�اطنة  مفه�م  يعزز  فاعل 

يف  الإمـــارات  دولــة  ت�جهات  مع  ين�شجم 

هذ املجال.

جــــــــاء ذلــــك 

ــاء  ــ ــقـ ــ خــــــــلل اإلـ

ال�شم�  �ــشــاحــب 

حـــــاكـــــم راأ�ــــــــس 

ــة، كــلــمــة  ــمـ ــيـ اخلـ

رئي�شية يف افتتاح 

امل�اطن  »منتدى 

املنعقد  الــعــاملــي« 

اخليمة  ــس  راأ�ـ يف 

�شم�  بــحــ�ــشــ�ر   ،

الـــ�ـــشـــيـــخ حمــمــد 

ــ�د بــن  ــعـ ــشـ ــن �ـ ــ بـ

اخليمة،  راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

مبن  القرار  �شانعي  من  نخبة  وم�شاركة 

فيهم، فخامة اإيفان دوكي ماركيز، رئي�س 

جمه�رية ك�ل�مبيا، ومعايل ج�يل تايل�ر، 

وماثي�  ليبرييا،  جمه�رية  رئي�س  نائب 

رينزي، رئي�س ال�زراء الإيطايل الأ�شبق.

ياأتي  املنتدى  اأن  اإىل  �شم�ه  واأ�ــشــار 

وحم�رية  فارقة  حمطات  مع  بالتزامن 

يف م�شرية الإمارات، حيث حتتفل الدولة 

بعيد الحتاد اخلم�شني، وت�شت�شيف دبي 

معر�س اإك�شب� العاملي، وت�شتعد الإمارات 

يف   »COP28« م�ؤمتر  ل�شت�شافة  اأي�شًا 

العام 2023.

اخليمة  ــس  ــ راأ�ـ »اإن  ــمــ�ه:  ــش � ــال  ــ وق

مع  الــتــعــاون  عــلقــات  بتعزيز  ملتزمة 

كافة ال�شركاء العامليني، وه� الأمر الذي 

يعك�س املعنى احلقيقي لـ »منتدى امل�اطن 

العاملي«، الذي ي�شعى اإىل اأن يك�ن من�شة 

اإىل  تهدف  التي  الب�شرية  للعق�ل  جامعة 

للتحديات  وعملية  م�شرتكة  حل�ل  اإيجاد 

العاملية”.

باأننا يف دولة  واأ�شاف �شم�ه: »فخ�ر 

للتغيري  ــارزون  ــ ب م�شاهم�ن  ــارات  ــ الإمـ

�شركاء  ــاأنــنــا  وب الـــعـــامل،  يف  ــي  ــجــاب الإي

اإىل  الهادفة  العاملية  اجله�د  يف  فاعل�ن 
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بناء م�شتقبل اأكرث اأمانًا وا�شتدامة”.

ركيزة  ال�ــشــتــدامــة  اأن  �شم�ه  ــد  واأكـ

التنم�ي،  اخليمة  راأ�س  نهج  يف  اأ�شا�شية 

بتعزيز  الإميـــان  كل  ت�ؤمن  ــارة  الإمـ واأن 

ذلك  ويعك�س  امل�شتدام،  الب�شري  التنقل 

للعي�س  باجلميع  الرتحيب  على  حر�شها 

والعمل وحتقيق النم� والتط�ر فيها.

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  واأ�ــشــار 

لـ  الإمـــــــارة  اإطـــــلق  اأن  اإىل  ــمــة  اخلــي

»اإ�شرتاتيجية راأ�س اخليمة لكفاءة الطاقة 

والطاقة املتجددة 2040«، و«اإ�شرتاتيجية 

يعك�س  امل�شتدامة«،  ال�شياحية  ال�جهة 

م�شتقبل  ل�شناعة  وت�جهها  طم�حها 

مزدهر وم�شتدام.

الــ�ــشــ�ء عــلــى »تعهد  و�ــشــلــط �ــشــمــ�ه 

وقعت  الــذي  لل�شتدامة«،  اخليمة  راأ�ــس 

21 جهة حك�مية وغري حك�مية يف  عليه 

العاملي«،  امل�اطن  »منتدى  خلل  الإمارة 

اإ�شافية  خط�ة  اأنها  م�ؤكدًا 

نح� تعزيز وتر�شيخ مبادئ 

ومــفــاهــيــم ال�ــشــتــدامــة يف 

جميع امل�ؤ�ش�شات، والدوائر، 

ــركــات  ــش ــ� والـــهـــيـــئـــات، وال

اخلا�شة.

امل�اطن  »منتدى  وعقد 

ــس  راأ�ـ يف   2021 ــاملــي«  ــع ال

 12 ــفـــرتة   ــمــة، يف الـ اخلــي

 ،2021 دي�شمرب  مــن  و13 

العاملي  احلــمــرا  مــركــز  يف 

ــرات،  ــ�ؤمتــ ــ لــلــمــعــار�ــس وامل

من  العديد  م�شاركة  و�شهد 

وال�شخ�شيات  املــ�ــشــاهــري 

املجالت مبن فيهم  املعروفة يف خمتلف 

القدم  كــرة  لعــب  �ــشــيــدورف،  كلرن�س 

الــهــ�لــنــدي الــ�ــشــابــق ..وقــــدم الــعــرو�ــس 

الأمريكية  املغنية  مــن،  كــل  امل��شيقية 

نيك�ل �شريزينغر، واملغني ووايكلف جني 

من هايتي، بالإ�شافة اإىل م�شاركة املمثلة 

ت�شلمت  التي  لنغ�ريا،  اإيفا  الأمريكية 

جائزة »امل�اطن العاملي«.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل رئي�س جمهورية اأفريقيا الو�صطى

حاكم راأ�س اخليمة يلتقي نائب رئي�س ليبرييا ونائب رئي�س جمل�س الوزراء بالكونغو 

ــقــبــل �ــشــاحــب  ــت ا�ــش

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

حاكم  ــى  الأعــل املجل�س 

راأ�ــس اخليمة، يف ق�شر 

بن  �شقر  مبدينة  �شم�ه 

حممد  فخامة فاو�شتني 

ــاجن تــ�اديــرا، رئي�س  اأرك

جـــمـــهـــ�ريـــة اأفـــريـــقـــيـــا 

يق�م  ــذي  الـ الــ��ــشــطــى، 

بزيارة ر�شمية للبلد.

ورحـــــــــب �ـــشـــاحـــب 

ــم راأ�ــــس  ــاكـ ــمــ� حـ ــش ــ� ال

اخلــــيــــمــــة، بـــفـــخـــامـــة 

الرئي�س، وال�فد املرافق 

لـــه، وبــحــث مــعــه خــلل 

دولة  بني  الثنائية  العلقات  تعزيز  اللقاء 

وجمه�رية  املــتــحــدة،  العربية  الإمــــارات 

امل�شالح  يخدم  مبــا  ال��شطى،  اأفريقيا 

على  ال�شديقني  البلدين  بــني  امل�شرتكة 

خمتلف ال�شعد.

واأ�ـــشـــاد �ــشــمــ�ه بـــروابـــط الــ�ــشــداقــة 

م�ؤكدًا  ال�شديقني،  البلدين  بني  املتميزة 

اآفــاق  ت��شيع  على  اخليمة  ــس  راأ�ـ حــر�ــس 

اأفريقيا ال��شطى يف  التعاون مع جمه�رية 

�شتى املجالت التنم�ية.

من جانبه اأكد فخامة فاو�شتني اأركاجن 

علقات  لتق�ية  ت�شعى  بلده  اأن  ت�اديرا، 

ــارات،  ــ ــة الإمـ الــتــعــاون املــ�ــشــرتك مــع دولـ

بها  حتظى  التي  الرائدة  باملكانة  م�شيدًا 

الدولة على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.

ال�شم�  �شاحب  التقى 

بـــن �شقر  �ــشــعــ�د  الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

بح�ش�ر �شم� ال�شيخ حممد 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

اخليمة،  ــس  ــ راأ� عــهــد  ويل 

ــى حـــــدة، مــعــايل  ــًل عــل ــ ك

رئي�س  نائب  تايل�ر،  ج�يل 

ومعايل  ليبرييا،  جمه�رية 

نائب  اأوكيت�،  اأ�شيل�  دانيال 

رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــــ�زراء، 

ــن  ــر الــداخــلــيــة والأمـ ــ ووزي

بجمه�رية  والــلمــركــزيــة 

الــكــ�نــغــ� الــدميــقــراطــيــة، 
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل رئي�س كو�صتاريكا

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ الــ�ــشــيــخ �ـــشـــعـــ�د ب

القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى 

حاكم راأ�س اخليمة ، يف ق�شر 

�شم�ه مبدينة �شقر بن حممد  

فــخــامــة الــرئــيــ�ــس كــارلــ��ــس 

ــادا رئــيــ�ــس  ــش ــ� ــي الــــفــــارادو ك

الذي  ك��شتاريكا،  جمه�رية 

للبلد  ر�شمية  بــزيــارة  يق�م 

الأوىل  ال�شيدة  حرمه  ترافقه 

كــلوديــا دوبــلــ�ــس كــامــارغــ�، 

�شقر  ال�شيخ  بح�ش�ر  وذلــك 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي، 

وعدد من امل�ش�ؤولني.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ورحــــب 

بفخامة  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

الرئي�س الك��شتاريكي، وال�فد 

خلل  وفخامته  �شم�ه  وبحث  له،  املرافق 

تربط  التي  التعاون  تعزيز علقات  اللقاء 

دولة الإمارات العربية املتحدة، وجمه�رية 

امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  مبا  ك��شتاريكا، 

خمتلف  عــلــى  ال�شديقني  الــبــلــديــن  بــني 

من  عــدد  حــ�ل  احلديث  وتبادل  ال�شعد، 

الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

واأ�ـــشـــاد �ــشــمــ�ه بـــروابـــط الــ�ــشــداقــة 

القت�شادي  التعاون  وعــلقــات  املتميزة 

وال�شتثماري بني دولة الإمارات وجمه�رية 

كــ��ــشــتــاريــكــا، وكـــذلـــك اأطــــر الــ�ــشــراكــة 

ال�شرتاتيجية بني البلدين ال�شديقني.

من جانبه اأكد فخامة الرئي�س كارل��س 

كل  حري�شة  بــلده  اأن  كي�شادا،  الفارادو 

مع  التعاون  علقات  متتني  على  احلر�س 

وح�ش�ر  مبكانة  م�شيدًا  الإمـــارات،  دولــة 

الدولة على ال�شعيدين الإقليمي والعاملي.

ومعايل ماثي� رينزي، رئي�س 

ال�زراء الإيطايل الأ�شبق.

ــاءت هـــذه الــلــقــاءات  جـ

انعقاد »منتدى  على هام�س 

ــذي  املـــ�اطـــن الـــعـــاملـــي« الـ

مركز  يف  اأعماله  انطلقت 

للمعار�س  العاملي  احلــمــرا 

وامل�ؤمترات براأ�س اخليمة.

ال�شم�  �شاحب  ورحــب 

حــــاكــــم راأ�ـــــــــس اخلــيــمــة 

�شي�ف  املــعــايل  باأ�شحاب 

معهم  وتـــبـــادل  الإمــــــــارة، 

ــث حــــ�ل تــعــزيــز  ــ ــاديـ ــ الأحـ

دولة  بني  التعاون  علقات 

الإمــــــــارات وبــلــدانــهــم يف 

خمتلف املجالت.
من جانبهم، عرب اأ�شحاب املعايل، عن 

ال�شم�  ل�شاحب  وتقديرهم  �شكرهم  بالغ 

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم 

وح�شن ال�شتقبال.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل رئي�س وزراء والية غوجارات الهندية

 حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل وزيرة التعليم والبحث يف جمهورية اإ�صتونيا

�شاحب  ا�ــشــتــقــبــل 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي،  �شقر  بــن 

الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

اخليمة،  ــس  راأ�ـ حــاكــم 

يف ق�شر �شمّ�ه مبدينة 

�شقر بن حممد  معايل 

باتيل،  ب�بيندرابهاي 

ــة  وليـ وزراء  ــس  ــ� ــي رئ

بجمه�رية  غــ�جــارات 

ــزور  ــذي يـ ــ الــهــنــد، الـ

الــبــلد حــالــيــًا والــ�فــد 

ــق لــــه، وذلـــك  ــ ــراف ــ امل

اآمنة  ال�شيخة  بح�ش�ر 

�شقر  بــن  �شع�د  بنت 

الـــقـــا�ـــشـــمـــي، رئــيــ�ــس 

مكتب  اإدارة  جمل�س 

اخليمة،  راأ�ـــس  يف  والتط�ير  ال�شتثمار 

وعدد من امل�ش�ؤولني يف الإمارة.

ــس  راأ� حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

ــادل معه  ــب اخلــيــمــة مبــعــايل الــ�ــشــيــف، وت

التعاون  علقات  تعزيز  حــ�ل  الأحــاديــث 

وت��شيع اآفاقها بني دولة الإمارات العربية 

خمتلف  على  الهند  وجمه�رية  املتحدة 

ال�شعد.

ب�بيندرابهاي  معايل  عرب  جانبه  من 

ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن  باتيل، 

كــرم  عــلــى  اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ� حــاكــم  ال�شم� 

اأنها  م�ؤكدًا  ال�شتقبال،  وح�شن  ال�شيافة 

تعك�س متانة علقات التعاون بني الإمارات 

والهند.

�شاحب  ا�شتقبل 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �شقر  ــن  ب

الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

اخليمة،  ــس  راأ� حاكم 

يف ق�شر �شم�ه مبدينة 

ــر بـــــن حمــمــد   ــقـ ــشـ �ـ

كري�شنا،  لينا  معايل 

وزيـــــــــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم 

جمه�رية  يف  والبحث 

تــزور  الــتــي  اإ�شت�نيا، 

وال�فد  حاليًا،  البلد 

ــك  املـــرافـــق لــهــا، وذل

اآمنة  ال�شيخة  بح�ش�ر 

�شقر  بــن  �شع�د  بنت 
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رئي�شة  القا�شمي، 

اإدارة  ــس  ــ�ـ ــلـ جمـ

ال�شتثمار  مكتب 

راأ�ــس  يف  والتط�ير 

اخليمة.

�شاحب  ورحب 

راأ�س  حاكم  ال�شم� 

اخلــيــمــة، مبــعــايل 

ــرة، وتــبــادل  ــ�زيـ الـ

مــعــهــا الأحـــاديـــث 

اآفــاق  تعزيز  حــ�ل 

الــــــتــــــعــــــاون بـــني 

البلدين ال�شديقني 

التعليم  جمـــال  يف 

والبحث العلمي.

ــا  ــه ــت مــــــن جــه

اأعـــــربـــــت مــعــايل 

وتقديرها  �شكرها  بالغ  عن  كري�شنا،  لينا 

ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، على 

كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال، واأ�شادت 

بتط�ر املنظ�مة التعليمية يف راأ�س اخليمة 

ودولة الإمارات.

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل �صفري جمهورية تركيا

�شاحب  ا�شتقبل 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �شقر  بن 

عـــ�ـــشـــ� املـــجـــلـــ�ـــس 

راأ�س  حاكم  الأعلى 

ــة، بــقــ�ــشــر  ــمـ ــيـ اخلـ

مــديــنــة  يف  �ــشــمــ�ه 

ــن حمــمــد  ــ ــر ب ــق ــش �

ــادة تـــ�غـــاي  ــ ــع ــ ــش ــ �

ــري، �ــشــفــري  ــشـ ــ�ـ ــ�نـ تـ

جـــمـــهـــ�ريـــة تــركــيــا 

لــدى الــدولــة، الــذي 

لــلــ�ــشــلم على  قـــدم 

�ـــشـــمـــ�ه مبــنــا�ــشــبــة 

عمله  مهام  ت�شلمه 

ــد، وذلــــك  ــ ــديـ ــ اجلـ

ــادة  ــع ــش بــحــ�ــشــ�ر �

يف  لرتكيا  العام  القن�شل  كيليت�س  اإيلكر 

الإمارات، وال�فد املرافق .

ــس  راأ� حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

له  متمنيًا  الــ�ــشــفــري،  بــ�ــشــعــادة  اخلــيــمــة، 

عمله،  مــهــام  اأداء  يف  والــنــجــاح  الت�فيق 

بني  التعاون  تعزيز علقات  ي�شهم يف  مبا 

البلدين على خمتلف ال�شعد.

من جانبه، عرّب �شعادة ت�غاي ت�ن�شري، 

ال�شم�  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن 

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن ال�شتقبال.
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حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط جمل�س تناف�صية الكوادر االإماراتية

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب   ا�شتقبل 

الأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن 

ال�شيخة  بح�ش�ر   ، اخليمة  راأ�ـــس  حاكم 

اآمنة بنت �شع�د بن �شقر القا�شمي، رئي�س 

جمل�س اإدارة مكتب ال�شتثمار والتط�ير يف 

راأ�س اخليمة، �شعادة غنام بطي املزروعي 

الك�ادر  تناف�شية  ملجل�س  العام  الأمــني   ،

الإماراتية.

اللقاء على خطط  واطلع �شم�ه خلل 

وبرامج جمل�س تناف�شية الك�ادر الإماراتية 

الهادفة اإىل رفع تناف�شية الك�ادر الإماراتية 

مبا ي�شهم يف رفع ن�شب الت�طني يف القطاع 

اخلا�س وتط�ير املبادرات اللزمة لت�جيه 

الفر�س  من  لل�شتفادة  ال�شباب  وتاأهيل 

التي ي�فرها القطاع اخلا�س يف الدولة.

ــس  ــال �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـ ــ وق

ال�طنية،  الــكــفــاءات  دعــم  »اإن  اخليمة: 

وتط�ير مهاراتها لتك�ن قادرة على العمل 

اأهــم  مــن  اخلــا�ــس  القطاع  يف  واملناف�شة 

الت�جه  هذا  يف  ونرى  احلالية،  الأول�يات 

�شمانًا مل�ا�شلة م�شرية التنمية ال�شاملة يف 

الإمــارات  وتطلعات  روؤى  وحتقيق  الدولة، 

خلل اخلم�شني عامًا املقبلة«.

تناف�شية  جمل�س  بجه�د  �شم�ه  واأ�شاد 

تعزيز  اأهمية  م�ؤّكدًا  الإماراتية،  الك�ادر 

ال�شراكة والتعاون بني امل�ؤ�ش�شات وقطاعات 

املزيد  لتحقيق  الأعمال 

تط�ير  يف  التقدم  مــن 

الإماراتية..  الكفاءات 

ــد �ــشــمــ�ه على  ــ كــمــا اأك

ي�شكل  الت�جه  هــذا  اأن 

نح�  انـــطـــلق  ــقــطــة  ن

اأبــنــاء  م�شاهمة  ــادة  زيـ

ــاء  ــن ب يف  الإمـــــــــــارات 

ت�فري  ويف  امل�شتقبل، 

ــ�مــات الــتــي  ــق كــافــة امل

املـــ�ارد  اإ�ـــشـــراك  تتيح 

يف  الإماراتية  الب�شرية 

وطني  اقــتــ�ــشــاد  ــاء  ــن ب

معريف بتناف�شية عالية.
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ويل عهد راأ�س اخليمة 

يعتمد قراراً ب�صاأن تنظيم ن�صاط نقل الركاب باملركبات الفاخرة والليموزين يف االإمارة

ال�شيخ  �ــشــمــ�  اعــتــمــد 

حممد بن �شع�د بن �شقر 

راأ�ــس  عهد  ويل  القا�شمي 

املجل�س  رئــيــ�ــس  اخلــيــمــة 

ــرار رقــم  ــقـ الــتــنــفــيــذي الـ

ب�شاأن   2021 ل�شنة   /3/

تنظيم ن�شاط نقل الركاب 

ــرة  ــاخـ ــفـ بـــاملـــركـــبـــات الـ

ــس  ــ راأ�ـ يف  والـــلـــيـــمـــ�زيـــن 

اخليمة.

وتـــاأتـــي هـــذه اخلــطــ�ة 

يف اإطار روؤية ا�شرتاتيجية 

تعك�س حر�س احلك�مة على تط�ير منظ�مة متكاملة  متكاملة 

بكافة  بالرتقاء  الكفيلة  املتط�رة  والق�انني  الت�شريعات  من 

اخلدمات وتبني اأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية املتميزة يف 

جمال النقل ومبا ي�شاهم يف حتقيق م�ؤ�شرات ج�دة احلياة يف 

راأ�س اخليمة.

للم�ا�شلت  راأ�س اخليمة  تكليف هيئة  القرار على  وين�س 

والليم�زين  الفاخرة  باملركبات  الركاب  نقل  ن�شاط  بتنظيم 

اخلا�شة  القيا�شية  واملعايري  ال�شرتاطات  وتطبيق  الإمــارة  يف 

ملــزاولــتــهــا والــرقــابــة على 

ــني لـــلـــتـــاأكـــد مــن  ــل ــغ ــش ــ� امل

ل�شمان  بــهــا،  ــــزام  ــت ــ الل

ــري خــــدمــــات تــلــبــي  ــ ــ�ف ــ ت

احــتــيــاجــات املــتــعــامــلــني 

الأمن  معايري  لأعلى  وفقًا 

وال�شلمة والراحة.

ــرار  ــ ــق ــ ويـــتـــ�ـــشـــمـــن ال

ــروط  ــ ــ ــش ــ ــ �ـــــشـــــ�ابـــــط و�

مزاولة  ت�شاريح  اإ�ــشــدار 

ــات،  ــرك ــش ــ� ــل الـــنـــ�ـــشـــاط ل

ت�شاريح  اإ�ــشــدار  و�شروط 

قائمة  اإىل  اإ�شافة  الليم�زين،  مركبات  ل�شائقي  املهنة  مزاولة 

الت�شغيلية التي �شيتم تطبيقها يف حال عدم التقيد  املخالفات 

بال�شرتاطات.

اإ�شماعيل ح�شن البل��شي مدير عام  وقال �شعادة املهند�س 

هيئة راأ�س اخليمة للم�ا�شلت اإن هذا القرار ي�شكل دفعة ق�ية 

الإمــارة  يف  النقل  قطاعات  تنظيم  يف  وروؤيتها  الهيئة  جله�د 

و�شمان تقدمي خدمات نقل َامنة وم�ث�قة وذكية.

قطاع رمي من دائرة بلدية راأ�س اخليمة ي�صارك يف حلقة نقا�صية

�شارك قطاع رمي من دائرة بلدية راأ�س 

اخليمة يف حلقة نقا�شية ركزت على فر�س 

اإن�شاء مباٍن اأكرث ا�شتدامة ودعم اأهداف : 

البيئة، املجتمع و احلك�مة ، وقد مت تنظيم 

يف  هاني�يل  �شركة  قبل  من  احلــدث  هــذا 

جــنــاح الـــ�ليـــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة يف 

يف  وحـــاور   .2020 دبــي  اإك�شب�  معر�س 

احلــلــقــة الــنــقــا�ــشــيــة  خـــرباء مــن كــل من 

والبنية  الطاقة  وزارة  اأرامك�س،  هاني�يل، 

التحتية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 

ودائرة بلدية راأ�س اخليمة. 

اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  م�شاركة  وتــاأتــي 

اإدارة الطاقة ب��شفها  للتاأكيد على اأهمية 

التجارية  الأعــمــال  ملرونة  اأ�شا�شية  اأداة 

اخليمة  راأ�ــس  حك�مة  وتعكف  وربحيتها، 

على تط�ير اأف�شل القدرات يف هذا املجال 

، مما �شيدعم ال�شركات يف حت�شني تكلفة 

الطاقة لديها “.
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بلدية راأ�س اخليمة حتدد  ا�صرتاطات للمطاعم املتنقلة

ــس اخليمة  ــ بــلــديــة راأ� ــرة  ــ ــّددت دائ حــ

اأربعة ا�شرتاطات �شحية ملركبات املطاعم 

وتت�ىل  الــغــذاء،  ب�شلمة  متعلقة  املتنقلة 

اإدارة ال�شحة العامة اإجراء التفتي�س على 

للتاأكد  منتظمة،  ب�ش�رة  املتنقلة  املطاعم 

من �شلمة الأغذية، م�شريًة اإىل اأنه يجب 

يعلم  اأن  للغذاء  كمتناول  امل�شتهلك  على 

بهذه ال�شرتاطات ال�شحية.

ون�شت الإجراءات على مايلي :  يجب 

احلفاظ  املتنقلة  املركبات  م�شغلي  على 

ــة، بــحــيــث يــتــاأكــد  ــب ــرت عــلــيــهــا نــظــيــفــة وم

ونظيفة،  مرئية  املركبة  اأن  من  امل�شتهلك 

ــ�اح  واأل والأواين  املــعــدات  اأن  من  ويتاأكد 

التقطيع نظيفة، ومنطقة التح�شري خالية 

اإ�شافة  واحل�شرات،  والنمل  الذباب  من 

ال�جبات  معدي  الــتــزام  مــن  التاأكد  اإىل 

والكمامات،  القفازات  بارتداء  الغذائية 

واأن يك�ن الزي نظيفًا.

وعلى امل�شتهلك التاأكد من وج�د مغ�شلة 

ووج�د  املتنقلة،  املركبة  يف  الأواين  لغ�شل 

م�شرية  املركبة،  لعمل  رخ�شة  اأو  ت�شريح 

اإىل اأن ال�شرط الثاين ين�س على اأنه يجب 

على م�شغلي املطاعم املتنقلة الف�شل التام 

بني الأغذية اخلام واجلاهزة للأكل، وعلى 

الف�اكه  تقطيع  اأن  من  التاأكد  امل�شتهلك 

منف�شل  تقطيع  لــ�ح  على  واخلــ�ــشــروات 

املاأك�لت  اأو  والدجاج  النيئة  اللح�م  عن 

والتاأكد  التل�ث،  انتقال  لتجنب  البحرية 

على  تقطر  ل  اللح�م  ع�شارات  اأن  مــن 

الأطعمة اجلاهزة للأكل.

يلزم  الثالث  ال�شرط  اأن  اإىل  ولفتت 

ــرارة  ــ ــتــحــكــم يف درجـــــة ح املــ�ــشــغــلــني ال

احلــرارة  درجــة  لأن  ال�شاخنة،  الأطعمة 

تقتل  55 درجة مئ�ية  اأعلى من  اإذا كانت 

التاأكد  من  لبد  وعليه  ال�شارة،  البكترييا 

ال�شاخنة،  املطب�خة  الأطعمة  حفظ  من 

حا�شنات  يف  والــكــاري(  )الــربيــاين  مثل 

 50 ــرارة ل تقل عن  حــراريــة يف درجــة ح

من  التاأكد  امل�شتهلك  وعلى  مئ�ية،  درجة 

اجليد  الطهي  على  تــدل  التي  العلمات 

الل�ن  اإىل  اللحم  ل�ن  تغري  مثل  للأغذية، 

البني وغريها من العلمات.

الـــرابـــع: حفظ  الــ�ــشــرط  اأن  ــرت  وذكــ

الأطعمة الباردة يف الثلجة، وجتنب اإعادة 

تربيد بقايا الأطعمة التي تركت يف درجة 

حرارة الغرفة لأكرث من اأربع �شاعات.
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مركز نظم املعلومات اجلغرافية ي�صارك يف ور�صة ت�صميم نظام العنوان الوطني

دائرة بلدية راأ�س اخليمة متمثلة مبركز نظم املعل�مات اجلغرافية ت�شارك 

املتحدة  العربية  الإمــارات  لدولة  ال�طني  العن�ان  نظام  ت�شميم  ور�شة  يف 

والتي عقدها املركز الحتادي لنظم املعل�مات اجلغرافية يف اأب�ظبي ، حيث 

تناولت ال�ر�شة ت�شميم نظام العن�ان ال�طني للدولة ، و مت من خلل هذا 

النظام التجريبي درا�شة الأنظمة القائمة وفح�س عينات من بيانات العن�نة 

واآليات التعاون بني خمتلف اجلهات املنتجة للعناوين على امل�شت�ى ال�طني 

، تاأتي هذه ال�ر�شة �شمن ت�جهات احلك�مة لتط�ير وت�شهيل اأنظمة احلياة 

على اأفراد املجتمع و تقدمي اأف�شل واأدق البيانات التي  ت�شهل على الأفراد 

ق�شاء احتياجاتهم الي�مية وال��ش�ل اإىل وجهاتهم ب�شل�شة و�شرعة . 

راأ�س اخليمة.. اختتام الدورة الـ 25 لتحفيظ القراآن الكرمي

ــدل الــ�ــشــتــار عــلــى الــــدورة الــــ 25  ــش اأ�

الـــقـــراآن  لتحفيظ  املــ�ــشــتــمــر  لــلــمــ�ــشــروع 

الأجــزاء  اختبارات  من  بالنتهاء  الكرمي 

ــات الــتــي عــقــدت لــلــدار�ــشــني  ــ�ي ــت ــش ــ� وامل

امل�ؤ�ش�شة،  حللقات  املنت�شبني  والدار�شات 

وزعــ�ا  ــة،  ــش ودار� ــًا  دار�ــش  435 مب�شاركة 

على جلان متخ�ش�شة، حيث متت عملية 

الختبارات ب�شل�شة، وبلغ عدد الناجحني 

وال�شعادة  الــفــرح  م�شاعر  و�ــشــط   ،332

بــتــمــيــزهــم وتــفــ�قــهــم يف حــفــظ الــقــراآن 

الكرمي.

ال�شحي،  حممد  اأحمد  �شعادة  واأ�شاد 

الــدورة  هــذه  بنجاح  امل�ؤ�ش�شة  عــام  مدير 

من حيث التنظيم والفاعلية، مثمنًا جه�د 

ولكل  املباركة  الــدورة  هذه  على  القائمني 

من اأ�شهم يف اإجناحها وتاألقها.

علي  الــرحــمــن  عــبــد  ال�شيد  واأعــــرب 

عن  بــعــد،  عــن  التعليم  م�شرف  ــداد،  جمـ

م�شيدًا  العمل،  فريق  اإىل  وتقديره  �شكره 

ــــدورة،  ــازات الــتــي متــت خـــلل ال ــالإجنـ بـ

وح�شن �شري الختبارات، وتاألق الدار�شني 

م�شرقة  م�شرية  لهم  متمنيًا  والدار�شات، 

من التقدم والتط�ر.
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م�صابقة �صاحب احلظ ال�صعيد

الر�شا  م�شت�ى  رفع  على  الدائرة  حر�س  من  انطلقًا 

ال�ظيفي وخلق بيئة �شعيدة وم�شجعة للم�ظفني عرب تنظيم 

لدى  ال�شعادة  م�شت�ى  تعزز  خمتلفة  ومــبــادرات  فعاليات 

امل�ظف  اأداء  على  اإيجابًا  ينعك�س  ذلــك  اأن  اإذ   ، امل�ظف 

واإنتاجيته ، ويف هذا ال�شاأن نظم مكتب الت�شال امل�ؤ�ش�شي 

احلظ  �شاحب   « عن�ان  حتت  للم�ظفني  داخلية  م�شابقة 

العام  مــدار  على  امل�شابقة  هذه  ا�شتمرت  وقد   ،  « ال�شعيد 

حر�شًا على ال��ش�ل اإىل اأكرب عدد ممكن من الفائزين ، 

وقد اختتمت هذه امل�شابقة يف الأ�شب�ع الأخري من دي�شمرب 

املبادرة  لقــت  وقــد   ، م�شتمر  ب�شكل  تنظيمها  مت  حيث   ،

ا�شتح�شان ور�شا امل�ظفني الذين تفاعل�ا معها ومع الأفكار 

املبتكرة التي نظمت من خللها امل�شابقة .
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

�شمن ال�شروط التالية:

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

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذكور  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعالن  يتم  و�شوف   

من املجلة.

الربيد  اجلوال،  رقم  الثالثي،  )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 

�شهرية تن�شر يف جملة بلدية راأ�س اخليمة 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 
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)

• متى اأطلقت حملة » اأجمل �شتاء يف العامل « 
لأول مرة يف دولة الأمارات  ؟

 • When was the “World’s Coolest Winter" Campaign 
launched for the first time in the UAE?

» 536 «

Congratulations to Mrs. : Aisha Hassan Amiri

the winner of the past month's contest )535(.

مربوك لالأخت :  عائ�شة ح�شن اأمريي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد )535(



مراقبـة اهلل تعالـى

ف�شيلة ال�شيخ اإبراهيم عبداهلل املزروعي  

من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

مقدمـة:

1( منزلة املراقبة، تعريفها، فائدتها:

• �إن �لنف�س د�عيٌة �إىل �لع�صياِن خا�صًة �إذ� ظّنت �أنها بعيدٌة 

عن نظر �خللق، ووجدت نف�صها يف �خللوة.

وحفُظ �هلل تعاىل يف �خللو�ت من عالمِة �ملوؤمن �ملتقي،   •

�لذي يعلم �أن عنَي �هلل تالحُقه �أينما ذهب.

�لنف�س  حما�صبَة  �ملوؤمِن  عند  يوّرُث  باملر�قبة  �ل�صعوَر  �إن   •

على �لتق�صري.

2( بع�ض الأّدلـِة على املراقبـة:

منزلُة  �ل�صالكني:  مد�رج  يف   
ُ
�هلل رحمه  �لقيم  �بن  يقول   •

�ملر�قبة 

) ومن منازل » �إّياك نعبُد و�إّياك ن�صتعني « منزلُة �ملر�قبة.

�أنف�صكم  يف  م��ا  يعلُم  �هلل  �أّن  )و�ع��ل��م��و�  تعاىل   
ُ
�هلل ق��ال 

فاحذروه ( �لبقرة 235

 على كلِّ �صيٍئ رقيبا ً(�لأحز�ب52
ُ
 تعاىل )وكان �هلل

ُ
وقال �هلل

 تعاىل )يعلُم خائنة �لأعنُيِ وما ُتخفي �ل�صدور( 
ُ
وقال �هلل

غافر 19

ويف حديث جربيل �أنه �صاأل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم عن 

�لإح�صاِن؟ فقال له: )�أن تعبَد �هلل كاأنك تر�ُه، فاإن مل تكن تر�ُه 

فاإّنُه ير�ك( متفق عليه. ومن هذ� �حلديث يت�صُح �أن �ملر�قبة 

هي دو�ُم علِم �لعبِد وتيُقِنِه باّطالع �حلقِّ �صبحانه وتعاىل على 

ظاهره وباطنه.

فا�صتد�مُته لهذ� �لعلم و�ليقني هي �ملر�قبة، وهي ثمرُة علِمه 

باأن �هلل �صبحانه رقيٌب عليه، ناظٌر �إليه، �صامٌع لقوله، وهو مّطلع 

على علمه كلَّ وقٍت وكلَّ حلظٍة ، وكلَّ نف�ٍس وكلَّ طرفِة عنٍي.(

اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا و�سيئاِت 

اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سّل له ، ومن ي�سلل فال هادي له ، واأ�سهُد اأن ل اإله اإّل 

اهلل وحده ل �سريك له واأ�سهُد اأن حممداً عبده ور�سوله ، اأما بعد :
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3( بع�ُض اأقـوال ال�سلف والعلماء:

 يف 
َ
�أي�����ص��ًا: )وق��د قيل م��ن ر�ق��ب �هلل �لقّيم  �ب��ن  - وق��ال 

خو�طره، ع�صمُه يف حركاِت جو�رِحه(.

 ،
ُ
�هلل �أن��زل  ما  �إي��ث��اُر  �ملر�قبِة  )عالمُة  �ل��ّن��وِن  ذو  وق��ال   -

).
ُ
ر �هلل  وت�صغرُي ما �صغَّ

ُ
وتعظيُم ما عّظم �هلل

�لطريق،  هذه  يف  نف�َصه  �لإن�صاُن  ُيلزُم  ما  )�أف�صُل  وقيل   -

�ملحا�صبَة و�ملر�قبَة و�صيا�صَة عمله بالعلم.(

�أبو حف�س )�إذ� جل�صَت للنا�ِس فُكن و�عظًا لقلِبَك  - وقال 

نََّك �جتماُعُهم عليَك، فاإّنهم ُير�قُبون ظاهَرك  ونف�ِصَك، ول يغرَّ

 ير�قُب باطنك(.
ُ
و�هلل

�حلفيِظ،  )�لرقيِب،  �هلل  باأ�صماء  �لتعُبُد  هي  و�ملر�قبُة: 

وتعّبَد  �لأ�صماَء،  هذه  عقل  فمن  �لب�صرِي(  �ل�صميع،  �لعليِم، 

مبقت�صاها، ح�صلت له �ملر�قبة.( مد�رج �ل�صالكني لبن �لقّيم 

رحمه �هلل.

�لعني  ة  وُق��رَّ وُقربه،  باهلِل  رور  �ل�صُّ )�إّن  �هلل  رحمه  قال  ثم 

به، تبعُث على �لزدياِد من طاعته، وحتثُّ على �جلدِّ يف �ل�صرِي 

�إليه، و�لنتقاُل �إىل مر�قبٍة �أخرى حتمُلك على �صيانِة �لباطن 

�لظاهرة،  �حل��رك��ات  بحفظ  �ل��ظ��اه��ر:  ف�صيانُة  و�ل��ظ��اه��ر، 

و�صيانُة �لباطِن: بحفظ �خلو�ِطِر و�لإر�د�ِت و�حلركاِت �لباطنِة 

�لتي منها رف�ُس معار�صِة �أمِره وَخرِبه، فيتجّرُد �لباطُن من كلِّ 

َت�ُه،  حمَبَ تز�حُم  حمّبٍة  كلِّ  ومن  �أم��َرُه،  تعار�ُس  و�إر�دِة  �صهوٍة 

وهذه حقيق�ُة �لقلِب �ل�صلي�ِم( »�نتهى كالمه رحمه �هلل « مد�رج 

�ل�صالكني/منزلة �ملر�قبة.

ُنقوِّي مراقبَة  الباعُث على مراقبة اهلل تعاىل )كيف   )4

اهلِل لدينا؟( ما هي اأ�سباب تقوية املراقبة؟

)1( اليقنُي بقدرة اهلل تعاىل:

يف  �صيٌء  يعجُزُه  ل  قدير،  �صيء  كل  على  تعاىل  �هلل  ف��اإن   

�لأر�س ول يف �ل�صماء، ولو �صاء �إهالَك �أحٍد �أهلكه (�إمنا �أمُرُه 

�إذ� �أر�د �صيئًا �أن يقوَل له كن فيكون ( ي�س 82 فاإذ� �آمَن �لعبُد 

 تعاىل يغاُر على حرماِته، 
ُ
بذلك علم �أنه حتت قدرِة �هلل، و�هلل

يفِقدَك حيُث  �أو  نهاك   حيُث 
ُ
�هلل ير�َك  �أن  يا عبد �هلل  فاحذر 

�أمرك.

به �سبحاَنه وتعاىل:  )2( تعظيُم العبد لرِّ

كاَن  فكلَّما  ونهيه،  �هلِل  �أمِر  بتعظيم  يكوُن  �لتعظيُم  وهذ�   

باأمر �هلل منتهيًا عّما حّرم  افًا عند حدود �هلل قائمًا  وقَّ �لعبُد 

 �أوجد ذلك �حلياَء من �هلل 
َ
، و�إذ� عّظَم �هلل

َ
َم �هلل �هلل، كلَّما َعظَّ

يف �خللو�ِت و�جَلَلو�ِت. 

تعظيُم  ثبت  )�إذ�  �مل��روزي  ن�صر  بن  �لإم��ام حممد  قال   -

�هلِل يف قلب �لعبِد �أورثه �حلياَء من �هلل و�لهيبَة له، فغلب على 

قلبه ذكُر �إّطالع �هلل �لعظيم ونظِره �إىل ما يف قلبه وجو�رحه، 

َر  فا�صتحى �أن يّطلع على قلبه وهو معتقٌد ل�صيء مّما يكره، فطهَّ

قلَبُه من كلَّ مع�صيِة( تعظيم قدر �ل�صالة )2/826(. 

- وهذ� �لقلُب �لذي �متالأ من تعظيم �هلل ل يتمكُن �ل�صيطاُن 

من �إغو�ء �صاحبه.

- قال �بُن �لقّيم ) وقلٌب قد �متالأ من جالل �هلل عز وجلَّ 

وعظمِته وحمّبِته ومر�قبِته و�حلياء منه، فاأي �صيطاٍن يجرتُئ 

على هذ� �لقلب( �لو�بل �ل�صّيب. 

- قال �بن �لقّيم �إذً� ما هو �ل�صبيُل �إىل تعظيم �أو�مر �هلل 

�هلل  على  �لعتماُد  ذلك  �إىل  �ل�صبيَل  �أن  هو  و�جل��و�ب  ونهيه؟ 

تعاىل و�إح�صاُن �لتوّكِل عليه و�صوؤ�ُل �هلِل باأ�صماِئه و�صفاِته.

- و�أما عالمات تعظيم �أو�مر �هلل فيقول �بُن �لقّيم )عالمُة 

على  و�لتفتي�ُس  وحدودها،  �أوقاتها  رعايُة  لالأو�مر:  �لتعظيم 

�أركانها وو�جباتها وكمالها، و�حلر�ُس على حتيُِّنها يف �أوقاتها، 

عند  و�لأ�صُف  و�لكاآبُة  و�حل��زُن  وجوبها،  عند  �إليها  و�مل�صارعُة 

فوت حقٍّ من حقوِقها، كمن يحزُن على فوت �جلماعة، ويعلُم 

لْت منه �صالُته منفردً� فاإنه قد فاَتُه �صبعٌة وع�صرون  �أنه لو ُتقبِّ

�صعفًا( �صحيح �لو�بل �ل�صّيب �س20.

- �أما عالماُت تعظيم �ملناهي فيقول رحمه �هلل: )فاحلر�ُس 

وجمانبُة  �إليها،  يدعو  وما  و�أ�صبابها  ها  مظانِّ من  �لتباعد  على 

به  مّما  ح��ذرً�  به  باأ�س  ل  ما  يدع  و�أن  منها،  ُب  تقرِّ و�صيلٍة  كلِّ 

باأ�س، �أن ُيجانَب �لف�صوَل من �ملباحاِت خ�صيَة �لوقوع يف �ملكاره، 

�إليها، وكذلك  َنها ويدعو  وجمانبُة من ُيجاهر بارتكابها وُيح�صِّ

من عالماِت تعظيم �لنهي �أن يغ�صب هلِل عَز وجَل �إذ� �نُتهكت 

حمارُمه( �صحيح �لو�بل �ل�صّيب �س29.

)3( ومن البواعث على مراقبة اهلل:

لأقو�لهم،  و�صماُعُه  و�أعمالهم،  �لعباِد  على  �هلل  �إّط���الُع   

يكون  �أن  ينبغي  �لعتقاُد  وه��ذ�  وعالنيِتِهم.  هم  ب�صرِّ وعلُمُه 

م�صاحبًا للموؤمن يف حياته يف كل حلظة.

ُهم وجنو�ُهم،  ا ل ن�صمُع �ِصرَّ - قال تعاىل: )�أم يح�صبوَن �أنَّ

بلى وُر�ُصُلنا لديهم يكُتُبون(�لزخرف 80

- وقال تعاىل: )و�إن جتهْر بالقوِل فاإّنُه يعلُم �ل�صرَّ و�أخفى( طه 7
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 للنبي �صلى �هلل عليه و�صلم : �أو�صني، 
ٍ
- وقال رجٌل ذ�ت يوم

ت�صتحي رجاًل �صاحلًا من  ت�صتحي �هلل كما  �أن  )�أو�صيَك  قال: 

وغريهما  �ل�صعب  يف  و�لبيهقي  �لزهد  يف  �أحمد  رو�ه  قومك( 

و�صححه �لألباين يف �صحيح �جلامُع و�ل�صحيحة رقم 741.

- وقال حممد بن ن�صر �ملروزي ) �أل�صَت ترى �أن �لإن�ص�اَن 

�أم�صَك  ي�صمُع كالَمه،  �أو  �إليه  ينظُر  �أّن رجاًل �صاحل�ًا  علَم  �إذ� 

ي�صتحي  وكذلك  عنده،  ق��دره  من  ي�صع  �أن  يخاُف  ما  ك��لِّ  عن 

من �لرجل �ل�صالح من كل نق�سٍ يف ف�صل، فمن ��صتحى من 

�هلل كما ي�صتحي من �لرجل �ل�صالح فقد ��صتحى من �هلِل حقَّ 

�حلياِء لأنه عامٌل باأن �هلل مّطلٌع على ما يف قلبه( تعظيم قدر 

�ل�صالة )2/828/829(

- وروى عن بع�س �ل�صلف )��صتح من �هلِل لقرِبه منَك وحِف 

 لقدرِته عليك( �ملرجع �ل�صابق 2/835
َ
�هلل

 مّطلٌع عليه رقيٌب عليه، �صميٌع لأقو�له 
َ
و�إذ� علَم �لعبُد �أّن �هلل

�أن  به  َفَحرَيٌ  ذلك  علَم  فاإذ�  وعالنيِته،  ِره  ب�صِّ عليٌم  و�أفعاله، 

ي�صتعدَّ للح�صاب و�ل�صوؤ�ل ُعدً� بني يدي �هلل تعاىل.

�لبتعاد  يبعُثُه ذلك على  ير�ُه قد   
َ
�أن �هلل �لعبُد  و�إن �عتقد 

غ�سِّ  على  ُي�صتعاُن  )مب  �ل�صلِف:  بع�س  �ُصئل  وقد  �لذنوب،  عن 

�أ�صبُق من نظِرك �إىل  �إليَك  �أّن نظَر �هلِل  �لب�صِر؟ قال: بعلِمَك 

�ملنظور(.

5( اأحواُل ال�سلِف يف مراقبِة اهلل تعاىل:

ما �أجمل �أن يرتك �لعبُد �ملع�صيَة من �أجِل �هلِل تعاىل وقد 

ُهّيئْت له �أ�صباُبها، وقد �أر�صَد �لنبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم على 

حفظ �خَلْلوِة ومر�قبِة �هلِل فيها و�حلياِء منه �صبحانه، وقد مدَح 

�صلى �هلل عليه و�صلم َمْن َحَفَظ ديَنه يف �خَلَلوِة عمَل فيها �صالَح 

 خاليًا 
َ
�لأعمال فقال عليه �ل�صالة و�ل�صالم ) .. ورجٌل ذكر �هلل

ففا�صت عيناه( متفق عليه.

•  وما �أح�صُن قوِل �لقائل:

اإذا ما خلوَت الدهَر يومـــــــــــــــــــــاً      فال تُقْل خلوُت ولكن ُقل عليَّ رقيُب

 يغَفُل �ســــــــــاعًة     ول اأَن ما ُتخـــفـي علــــــــــــيـه يغــــــــــــــيــُب
َ
ول حت�سنّب اهلل

•  وقال �آخُر: 

واإذا خلوَت بريبــــــــــٍة يف ظلـــــمـٍة             والنف�ُض داعيٌة اإلــــــــــــى الطغياِن

فا�ستح من نظِر الإله وقل لها             اإّن الذي خلق الظـــــــــــالَم يراين

• دخل بع�ُس �لنا�ِس مزرعًة فقال: لو خلوُت ها هنا مبع�صيٍة 

َمْن كان ير�ين؟ ف�صمع هاتفًا ب�صوت مالأ �ملزرعَة )�أل يعلُم من 

خلَق وهو �للطيُف �خلبرُي( �بُن رجب يف تنوير �ملقيا�س.

 �أن يكون �أهوَن 
َ
•  وقال رجٌل لوهيٍب: ِعْظني؟ فقال: )�تِق �هلل

�لناظرين �إليك( جامع �لعلوم و�حلكم.

يكّلمها  �م��ر�أة  مع  و�قفًا  رج��اًل  �ملنكدر  بن  حممُد  ور�أى    •

 و�إياكم( جامع �لعلوم.
ُ
 ير�كما، �صرتنا �هلل

َ
فقال: )�إّن �هلل

عنه  �هلل  ر�صي  �خلطاب  بن  عمر  مع  �للنب  بائعة  ة  ق�صَّ  •

ة �ملر�أِة يف �لليِل وزوُجها يف �ل�صفر عندما قالت: وكذلك ق�صَّ

لقد طال هذ� �لليُل و��صوّد جانبه  على �أّل خلي��اًل �ألعُب��ه

فو�هلل ل�ول �هلل رّب�ًا �أر�قب�ه حلّرك من هذ� �ل�صرير جو�نُبه

)6( اأثُر الطاعاِت واملعا�سي يف اخللوة على العبد:

تعاىل  �هلل  قوُل  عينيه  بني  �ملوؤمُن  ي�صُعها  و�صيٍة  �إّن خرَي   •

�آية  تعلمون ب�صرٌي(�حلديد   مبا 
ُ
و�هلل كنُتم،  �أينما  )وهو معُكم 

)4( ، وقول �لنبيُّ �صلى �هلل عليه و�صلم )�تِق �هلل حيثما كنت، 

و�تبِع �ل�صيئَة �حل�صنَة متُحها، وخالِق �لنا�َس بُخُلٍق ح�صن( �أحمد 

و�لرتمذي و�لد�رمي وح�صنه �لألباين يف �صحيح �جلامع )97(.

• و�إّن من �لعقوبات �لعظيمة �لتي تلحُق مبن ينتهك ُحرمات 

عليه  �هلل  �صلى  قوله  ورد يف �حلديث من  ما  �خللو�ت  �هلل يف 

بح�صناٍت  �لقيامة  يوم  ياأتون  تي  �أمَّ من  �أقو�مًا  )لأعلمنَّ  و�صلم 

 عَز وجّل هباًء منثورً�(
ُ
�أمثاَل جباِل تهامَة بي�صاَء فيجعُلها �هلل

ْفُهم لنا، َجلِّهم لنا �أن ل نكون   قال ثوباُن يا ر�صول �هلل �صِ

جلدتكم  ومن  �أخو�ُنكم  �إنَّهم  )�أما  قال:  نعلم،  ل  ونحُن  منهم 

 
ِ
وياأخذون من �لليل كما تاأخذون، ولكنهم �أقو�ٌم �إذ� خلو� مبحارم

�ل�صل�صلة  يف  �لألباين  حه  و�صحَّ ماجة  �بُن  رو�ه  �نتهكوها(  �هلِل 

�ل�صحيحة رقم 505 و�صحيح �جلامع �ل�صغري . ولهذ� فاإن من 

عالمات �ملخل�س �أن يكون يف خلوته كما هو يف جلوِته.

• و�لطاعُة و�ملع�صيُة يف �خَلْلوِة لها �أثُرها على �لعبِد يف ديِنه 

�لعبد،  على  ذلك  �أث��ُر  يظهَر  �أن  بدَّ  ول  �لنا�س،  بني  يِتِه  �صِ ويف 

و�إليكم بع�س �أقو�ل �ل�صلف:

 
ُ
- قال بع�ُس �ل�صلف )ما �أ�صرَّ عبٌد �صريرًة �إّل �أظهرها �هلل

على ق�صماِت وجهه �أو فلتاِت ل�صانه(.

 رد�َءها �إْن 
ُ
- وقال �آخُر ) ما �أ�صرَّ عبٌد �صريرًة �إّل ك�صاُه �هلل

) خريً� فخرٌي و�أن �صرً� ف�صرٌّ

- وقال �صليماُن �لتيميُّ )�إن �لرجَل لي�صيُب �لذنَب يف �ل�صرِّ 

َتُه( �بن �لقّيم يف �جلو�ب �لكايف. في�صبُح وعليه مذلَّ

- وقال غرُيه )�إن �لعبَد ليذنُب �لذنَب فيما بينه وبني �هلل، 

ثم يجيُئ �إىل �إخو�ِنه فريون �أثر ذلك عليه(

 �صرتُه يف 
ُ
 يف �ل�صرِّ هتك �هلل

َ
- وقال ذو �لنون )من خاَن �هلل

�لعالنية( �بن �لقّيم يف �جلو�ب �لكايف.

- ويقول �بن �جلوزي يف �صيد �خلاطر )وقد ُيخفي �لإن�صاُن 
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 �صبحانه عليه ولو بعد 
ُ
، فُيظُهرُه �هلل  عّز وجلَّ

ُ
ما ل ير�صاُه �هلل

�أوق��ع  ��ا  ورمبَّ �لنا�ُس  ي�صاهْد  مل  و�إن  ب��ه،  �لأل�صنَة  وُينطُق  حني 

�صاحَبُه يف �آفٍة يف�صُحُه بها بني �خللِق.( 

ليخلو  �لعبَد  �إن   ( عنه  �هلل  ر�صي  �ل����درد�ء  �أب��و  وق��ال   -

من  �ملوؤمنني  قلوب  يف  ُه  ُبغ�صَ  
ُ
�هلل فُيْلقي  تعاىل،  �هلل  مبع�صيِة 

حيُث ل ي�صعر( �جلو�ب �لكايف.

�إىل  �ملنت�صبني  �أق��و�م��ًا من  ر�أي��ُت  �ب��ُن �جل��وزي )  ويقوُل   -

فمحا  �خللو�ت  يف  �إليهم  وج��ّل  عَز  �حل��قِّ  نَظَر  �أهمُلو�  �لعلِم، 

ل  كاملعدومني  موجودين  فكانو�  �جَلَلو�ت  يف  ِذكرهم  حما�صَن 

حالوة لروؤيتهم ول قلب يحنُّ �إىل لقائهم.( 

يف  �صياًء  للح�صنِة  )�إن  عنه  �هلل  ر�صي  عبا�س  �ب��ُن  قال   -

�لبدن و�صعًة يف �لرزق وحمبًة  �لقلب، وقوًة يف  �لوجه ونورً� يف 

يف قلوب �خللق، و�إن لل�صيئِة �صو�دً� يف �لوجه وُظلمًة يف �لقلب، 

قلوب �خللق(  ًة يف  وُبغ�صَ �ل��رزق،  ونق�صًا يف  �لبدن،  ووهنًا يف 

�جلو�ب �لكايف.

يتو�عظون بثالٍث  �لعلماُء  �لنون �مل�صري )كان  وقال ذو   -

هم �إىل بع�س: وّيْكُتُب بع�صُ

ما  �أ�صلَح  ومن  عالنيتُه،   
ُ
�هلل �أح�صَن  �صريرَته  �أح�صن  )من 

 ما بينه وبني �لنا�س، ومن �أ�صلَح �أمر 
ُ
بينه وبني �هلِل �أ�صلَح �هلل

 �أمَر دنياُه( �صري �أعالم �لنبالء )19/141(.
ُ
�آخرتِه ، �أ�صلَح �هلل

- وقال �بُن �جلوزي رحمه �هلل )لقد ر�أيُت من كان ير�قُب 

 قدَرُه يف �لقلوِب 
ُ
 عّز وجلَّ يف �صبوِته مع ق�صوره، فعّظم �هلل

َ
�هلل

َفْتُه مبا يزيُد على ما فيه من �خلري(  حتى َعَلَقْتُه �لنفو�ُس، وو�صَ

�صيد �خلاطر.

تعاىل يف خلو�ِته�م   
َ
�هلل يحفظ�و�  �أن  �إخو�ن�ي  �أن�صُح  فاإين   

وير�قب�و� �أنف�َصُه�م ويحا�صب�وها قبل حل�ول �لأج�ل.
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اإعداد جواهر �سلطان ال�سويدي

من خدمات دائرة بلدية راأ�س اخليمة

خدمة عقد الإيجار الإلكرتوين

لتعريفهم  املتعاملني  مع  التوا�صل  تعميق  اإىل  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  ت�صعى 

باأهم اخلدمات  التي تقدمها الدائرة للمجتمع ..

ويف هذه املادة �صنتحدث عن  قطاع الأرا�صي والأمالك يف الدائرة  وبالتحديد عن 

اإدارة ال�صجل العقاري   التي تقدم عدداً من اخلدمات الإلكرتونية التي ت�صعى وتهدف 

اإىل الت�صهيل والتي�صري على املتعامل ومنها خدمة : عقد الإيجار الإلكرتوين . 

خدمة عقد الإيجار الإلكرتوين هي خدمة تنظيمية حلفظ 

حق�ق الطرفني )امل�ؤجر و امل�شتاأجر( يف الإمارة وفق ال�شروط 

ال�شكنية  ال�حدات  يف  الع�ائل  ل�شكن   ، بها  املعم�ل  والق�انني 

وحمال الأن�شطة القت�شادية وجممعات �شكن العمال وامل�ظفني 

وا�شتثمار الأرا�شي والعقارات.

طلب  عند  هي  اخلدمة  على  للتقدمي  ال�شروط  اأه��م  وم��ن 

مالك  ت�قيع  من  التاأكد  يجب  الإي��ج��ار  عقد  ت�شديق  العميل 

العقار اأو من ميثله ر�شميًا على العقد و ت�قيع امل�شتاأجر واإح�شار 

امل�شتندات املطل�بة،

و �شرورة ح�ش�ل مقدم الطلب على ح�شاب اله�ية الرقمية  

UAE Pass ، و ت�افر رقم ح�شاب امل�شتهلك من هيئة الكهرباء 

واملياه ) اإن وجد(.

ميكن للمتعامل اأو مقدم الطلب  التقدمي على خدمة »عقد 

الإيجار الإلكرتوين« من خالل زيارة مركز �شعادة املتعاملني يف 

بلدية راأ�س اخليمة  ، اأو الدخ�ل على امل�قع الإلكرتوين حلك�مة 

راأ�س اخليمة www.rakgov.ae  ، والتقدمي عليها .

اخلدمة  على  التقدمي  ت��راف��ق  التي  اخل��ط���ات  اأه��م  وم��ن 

اإلكرتونيًا ، هي : 

UAE PASS 1. الت�شجيل يف نظام اله�ية الرقمية

2.ملء البيانات املطل�بة لعقد الإيجار)معل�مات امل�ؤجر 

وامل�شتاأجر/ ن�ع ال�حدة/بيانات الإيجار(.

3. اإرفاق امل�شتندات املطل�بة.

4. تقدمي املعاملة ودفع الر�ش�م امل�شتحقة.

وتاأتي هنا اأهم ال�ثائق املطل�بة  يف حال التقدمي على خدمة 

عقد اإيجار اإلكرتوين : 

http://www.rakgov.ae
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• العقد ال�سكني:

- �ش�رة من وثيقة ملكية العقار.

- �ش�رة ه�ية املالك وامل�شتاأجر ) اأو من ميثله ر�شميًا (

تقرير  اإح�شار  م�ظفني  اأو  عمال  �شكن  العقد  كان  اإذا   -

التفتي�س من اإدارة املباين .

• العقد التجاري:

- �ش�رة من وثيقة ملكية العقار.

- ه�ية املالك ومالك الرخ�شة ) اأو من ميثله ر�شميًا (

اإذا كانت رخ�شة جديدة اإح�شار ا�شتمارة معاينة م�قع   -

من دائرة التنمية القت�شادية.

- �شهادة �شالمة الأنظمة الأمنية من امل�ارد العامة.

• العقد ال�ستثماري:

- �ش�رة من وثيقة ملكية العقار.

- �ش�رة ه�ية املالك وامل�شتاأجر. ) اأو من ميثله ر�شميًا (.
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خا�صة  قوائم  تعتمد  العامة  ال�صحة  اإدارة   •
ب�صركات التنظيف و التطهري

• حمالت تفتي�صية على املواقع الإن�صائية

•  اتفاقيات تعقدها دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
مع �صركائها

• جم��م��وع��ة م��ن امل��ق��اب��الت امل�����ص��ورة ل��ك��وادر 
متميزة من دائرة البلدية

• تغطيات ملناظر خالبة �صمن مبادرة )اأجمل 
�صتاء يف العامل( يف �صنتها الأوىل

راأ���س  بلدية  جملة  اأر�صيف  م��ن  مقتطفات   •
اخليمة

• م�����ص��ب��ار الأم�����ل ي��ح��م��ل م��ع��ه ط��م��وح �صعب 
الإمارات

مكتب  بها  ي��ق��وم  النفايات  مل�صانع  زي���ارات   •
الطاقة يف بلدية راأ�س اخليمة

•  �صهر القراءة

اإعداد : رقية علي ال�سحي

جولة يف مواقع التوا�سل الجتماعي 

لبلدية راأ�س اخليمة

نرحب بكم قراءنا الكرام يف هذه ال�صفحة التي �صناأخذكم من خاللها يف جولة 

لن�صتعر�س  اخليمة  راأ���س  بلدية  بدائرة  اخلا�صة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب 

الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  العام  خالل  ن�صرها  مت  التي  املل�صقات  من  بع�صاً 

التابعة للدائرة :



العدد: 536 - 01 /2022 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

23

اإلمارات

m u n r a k a e

لأماكن  املوؤ�ص�صي  الت�صال  مكتب  زي���ارات   •
مميزة يف اإمارة راأ�س اخليمة

• �صباح راأ�س اخليمة

• املوا�صفات ال�صحية و ال�صرعية لالأ�صاحي

• طرق احلفظ ال�صليم لالأغذية املربدة و اجلافة

• اإط�����الق ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ل��ك��ف��اءة 
2024 يف عامها  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  ال��ط��اق��ة 

الثالث

تبنتها  الب��ت��ك��اري��ة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �صل�صلة   •
الدائرة خالل �صهر البتكار

• اإطالق نظام املخالفات الإلكرتوين

•  تغطيات لأهم اجتماعات الدائرة اخلارجية 
و الداخلية

•  الفحو�صات اجلديدة املتوفرة يف خمتربات 
دائرة بلدية راأ�س اخليمة

•  تغطيات لأهم الفعاليات و املبادرات املجتمعية

ت��رب��ي��ة  ت����وع����وي����ة يف جم������ال  م���ن�������ص���ورات   •
احليوانات

• م�صاركات الدائرة يف م�صابقات على م�صتوى 
الدولة

• تقارير التداولت العقارية ال�صهرية

• لقاءات و اجتماعات دولية

املن�صورات  املزيد من  الط��الع على  وميكنكم 

عرب متابعتكم لقنوات الدائرة يف مواقع 

التوا�صل الجتماعي :

munrakae :الإن�صتقرام

munrakae :في�ص�������بوك

munrakae :ت���وي�������������رت

لين�������ك��داإن:

 Ras Al Khaimah Municipality 

Department
ي���وت�������يوب:

Ras Al Khaimah Municipality



ت�����ؤك����د ال���ت���ج���ارب 

بها  مر  التي  التاريخية 

الأزم��ات،  خالل  العامل 

�شل�شلة حقائق ل ميكن 

اأثناء  عنها  ال�شتغناء 

ال��ت�����ش��دي ل���الأزم���ات 

ميكن  ال��ت��ي  امل�شتجدة 

يف  الب�شرية  ت�شيب  اأن 

كل مرحلة، وهذا الأمر 

اجل���ان��ب  على  ينطبق 

والقت�شادية  ال�شحية 

والجتماعية والثقافية، 

ويف هذا الإطار متكنت 

العربية  الإم��ارات  دولة 

حتقيق  م���ن  امل���ت���ح���دة 

اإجن����������ازات م��ت��ق��دم��ة 

ال�سفافية واإ�سراك املجتمع والتن�سيق مع دول العامل

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان: 

هدفنا احلفاظ على �صحة النا�س وت�صيري عجلة العمل والقت�صاد يف بالدنا
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هيفاء عزيز عزوز

ال�سرتاتيجيات الإماراتية 

يف مواجهة الأزمات



يف  لنا  ك��ان  حيث  العامل  ل��دول  بالن�شبة  يحتذى  مثال  اأ�شبحت 

اأثناء م�اجهة فايرو�س ك�رونا، الدليل ال�ا�شح  التجربة احلالية 

وتفاعل  ال��دول��ة  اعتمدته  ال��ذي  امل�ؤ�ش�شاتي  البناء  ح�شن  على 

املتط�ر  والإداري  املجتمعي  ال�عي  مع  التحتية  البني�ية  القاعدة 

واحلديث، الذي اأو�شل الدولة اإىل حتقيق اإجنازات ناجحة على 

واملعاجلات  ال�قائية  الإج���راءات  جانب  ف��اإىل  ال�شعيد..  ه��ذا 

البحث  اأروقة  يف  جتري  كانت  ال�باء،  بهذا  للم�شابني  امل�شتمرة 

العلمي درا�شات م�شتمرة على العالج، فقد متكن مركز اأب�ظبي 

لفريو�س  اجلذعية  باخلاليا  عالج  تط�ير  من  اجلذعية  للخاليا 

�شاحب  اإر���ش��ادات  على  وبناء   ،)19 )ك�فيد  امل�شتجد  ك���رون��ا 

ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، 

مت التن�شيق مع منظمة ال�شحة العاملية وخمتلف دول العامل من 
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اأجل عر�س التجربة الإماراتية وا�شتعرا�س ما ت��شل اإليه العامل 

اأث��ن��اء م�اجهة ه��ذا ال���ب��اء، الأم��ر ال��ذي ع��زز مكانة الإم���ارات 

ال�شيا�شة الدولية ويف التخطيط والقيام  العاملية كدولة فعالة يف 

العامل  على  باخلري  تع�د  اأن  ميكن  التي  العلمية  بالكت�شافات 

اأجمع..

هذا الإجناز الطبي العلمي، الذي كان حمط احرتام وتقدير 

دول العامل املتط�رة والنامية، واكبته جه�د حثيثة وم�شتمرة قامت 

بها القيادة احلكيمة يف الدولة عرب ت�ا�شلها مع م�ؤ�ش�شات الدولة 

وهيئاتها التي ن�شاأت من اأجل الت�شدي لهذا ال�باء اخلطري، فقد 

اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شم�  وا�شل �شاحب 

اآخر  على  ال�ق�ف  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 

ال�طنية  واملبادرات  وال�قائية  ال�شحية  الإج��راءات  م�شتجدات 

املت�ا�شلة يف مكافحة فريو�س » ك�رونا امل�شتجد «، عرب ات�شالت 

مقدمًا  ال�شاأن  هذا  عن  امل�ش�ؤولة  الإدارات  مع  مبا�شرة  مرئية 

الإر�شادات والتعليمات التي من �شاأنها دعم جه�دهم وت�فري كل 

اأجل ال�شيطرة على هذه اجلائحة التي  امل�شتلزمات املطل�بة من 

بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  �شاحب  وقد ظهر  اأجمع،  العامل  جتتاح 

الهيئات م�ؤكدًا  تلك  لقاء مبا�شر مع  اأكرث من  نهيان يف  اآل  زايد 

�شرورة ال��ش�ل اإىل نتائج �شريعة وناجحة يف مكافحة هذا ال�باء 

الأمم  كانت  »اإذا  قائاًل:  لقاء  اآخ��ر  يف  اأك��د  وقد  له،  والت�شدي 

نفخر مب�اطنينا  الإمارات  فنحن يف   .. و�شكانها  باأهلها  تتفاخر 

حمظ�ظ�ن  ونحن   .. بخدمتهم  ونت�شرف  اأر�شنا  على  واملقيمني 

�شعادته  بالغ  اإىل  م�شريًا   .. ه�يتنا  وم�شاركتهم  بيننا  ب�ج�دهم 

الن�شيد  يرددون  وهم  املقيمني  من  اأهلنا  اإىل  ي�شتمع  وه�  وتاأثره 

الإم��ارات  لدولة  ال�طني 

ال��ت���ا���ش��ل  و����ش���ائ���ل  يف 

الج����ت����م����اع����ي خ����الل 

التعقيم  »برنامج  تنفيذ 

خم��ت��ل��ف  يف  ال����ط���ن���ي 

 ..« ال����دول����ة  م���ن���اط���ق 

يحفظكم  »اهلل  وق����ال: 

الذي  البلد  هذا  ويحفظ 

وتخل�ش�ن  فيه  تعي�ش�ن 

�شاء  واإن  اأهله..  مثل  له 

اهلل نتجاوز هذه املرحلة 

ب���ك���م ����ش���امل���ني غ��امن��ني 

�شم�ه  واأك��د   .« وم�فقني 

من  الكثري  ه��ن��اك  »اأن 

التي  الإيجابية  اجل�انب 

ت�شتحق التقدير والعتزاز .. �ش�اء يف جمال الك�شف عن الفريو�س 

تطبيق  عرب  اأم  ال�شارمة  الحرتازية  الإج���راءات  خالل  من  اأم 

التعليم والعمل عن بعد وغريها من اجل�انب التي تعزز ثقتنا يف 

النت�شار على هذا الفريو�س«. واأ�شار �شم�ه اإىل اأن اأزمة » ك�رونا 

» و�شعت احلك�مة والقطاع اخلا�س يف العديد من دول العامل يف 

وت�شيري  ناحية  من  النا�س  �شحة  على  احلفاظ  ه�  كبري،  اختبار 

عجلة العمل والقت�شاد واحلياة يف م�ؤ�ش�شاتنا وبالدنا وعدم تاأثر 

اخلدمات املقدمة للنا�س من ناحية اأخرى ».. واأكد �شم�ه » اأننا 

وجمتمعنا  اأهلنا  حياة  مي�س  فيما  نتهاون  لن  الإم��ارات  دولة  يف 

الذين هم اأمانة يف اأعناقنا من م�اطنني ومقيمني .. ويف ال�قت 

نف�شه لن ن�قف عجلة التنمية والقت�شاد و�شت�شتمر بحكمة وحذر 

حتى متر هذه املرحلة وتع�د البلد اأق�ى من ال�شابق«.

ال�شعب  بني  الثقة  تدعيم  اأن  وال���داين،  للقا�شي  تاأكد  لقد 

الأزمات،  النجاح يف م�اجهة  اأول�يات  الر�شيدة هي من  وقيادته 

تلك ال�شيا�شة التي اتبعتها دولة الإمارات منذ ن�ش�ئها حتى الي�م 

كان لها كبري الأثر يف تكري�س عقلية امل�ؤ�ش�شات وتالحم القيادة 

مع ال�شعب مبختلف فئاته وم�شت�ياته الجتماعية والعلمية، فنحن 

بل  وق�ية فقط،  متما�شكة  ق�ية  بنية حتتية  نتحدث عن  ل  الي�م 

عن بنية اجتماعية تدعمها وحت�شن ا�شتثمارها و تخطط لها على 

نح� فريد وناجح من اأجل ال��ش�ل اإىل نتائج عملية على الأر�س..

امل���اد  اأ�شعار  وا�شتقرار  وال���دواء  ال��غ��ذاء  ت�فر  �شعيد  على 

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأك��د  فقد  ال�شتهالكية، 

عملية  اأثناء  وال�شحي  القت�شادي  امل�شارين  ت��الزم  نهيان  اآل 
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ال��ت�����ش��دي ل��ه��ذا ال���ب��اء 

اخل��ط��ري، ف���الإم���ارات مل 

ت�شهد ارتفاعًا يف الأ�شعار 

م��ادة  اأي����ة  ت��ت��ع��ر���س  ومل 

من  الفقدان  اإىل  غذائية 

الأ�ش�اق، وقد اأ�شار �شم�ه 

اإىل �شرورة احلفاظ على 

اإن  قائاًل  ال�شتقرار  هذا 

»و�شعت  ك����رون���ا  اأزم����ة 

احل����ك�����م����ة وال����ق����ط����اع 

اخل��ا���س يف ال��ع��دي��د من 

اخ��ت��ب��ار  يف  ال��ع��امل  دول 

ك��ب��ري، ه��� احل��ف��اظ على 

ناحية  من  النا�س  �شحة 

وت�����ش��ي��ري ع��ج��ل��ة ال��ع��م��ل 

تاأثر اخلدمات  وبالدنا وعدم  م�ؤ�ش�شاتنا  واحلياة يف  والقت�شاد 

املقدمة للنا�س من ناحية اأخرى«.

ا�شرتاتيجيات  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  اعتمدت  لقد 

وا�شحة املعامل مبنية على الأ�ش�س العلمية للت�شدي لأزمة ك�رونا، 

واعتماد  العاملية  ال�شحة  منظمة  مع  التن�شيق  اأ�ش�شها  من  وكان 

ال�شفافية يف الإعالن عن املعل�مات اخلا�شة بهذا املر�س اخلطري، 

له،  والت�شدي  ال�باء  م�اجهته  اإج���راءات  يف  املجتمع  واإ���ش��راك 

وال�شتفادة من جتارب الدول الأخرى، اإىل جانب التقييم امل�شتمر 

ل�اقع الأزمة، واتخاذ الإجراءات املتنا�شبة مع احلالة، دون هلع 

التداعيات  م�اجهة  على  القت�شار  وع��دم  ال��ت���ازن..  فقدان  اأو 

الإج��راءات  واتخاذ  اخلطط  و�شع  ولكن  ك�رونا،  ل�باء  ال�شحية 

ال���ب��اء،  ع��ن  الناجتة  الأخ���رى  التداعيات  مل�اجهة  وال��ق��رارات 

والتحرك  والجتماعية.  والتعليمية  القت�شادية  كالتداعيات 

اإدارة الأزمة من خالل جتهيز اخلطط والقدرات  ال�شتباقي يف 

ال�شيناري�هات  لكافة  وال�شتعداد  املقبلة،  اخلط�ات  مع  للتعامل 

املحتملة.

لقد ظهرت ب�شكل وا�شح قدرة الإدارة احلك�مية وفاعليتها؛ 

ما مّكنها من اإدارة الأزمة بكفاءة واتخاذ القرارات الالزمة ب�شكل 

اإبطاء مع �شمان التنفيذ ال�شريع. ويف هذا ال�شدد  عاجل ودون 

العليا  الدولة  لقيادات  الي�مية  للمتابعة  الأث��ر  اأبلغ  ك��ان  اأي�شًا 

الإعالم  و�شائل  على  لها  املتكرر  والظه�ر  املتخذة،  لالإجراءات 

حماية  يف  م�ش�ؤوليتها  الدولة  حتمل  على  وتاأكيداتهم  املختلفة، 

حياة الإن�شان امل�ج�د على اأر�س الدولة، م�اطنًا ومقيمًا وزائرًا. 

الإم��ارات خالل  تت�قف  فلم  الإن�شاين،  فيما يخ�س اجلانب  اأما 

فقامت  اخلارجية،  �شيا�شتها  يف  املتاأ�شل  املبداأ  هذا  عن  الأزم��ة 

وباء  ملجابهة  العاملية  اجله�د  لتعزيز  اإن�شانية  م��ب��ادرات  بعدة 

ك�رونا، فقدمت اإمدادات طبية اإىل ال�شني واإيران واأفغان�شتان، 

اأنها  كما  العاملية،  ال�شحة  منظمة  من  اإ�شادة  كان حمّل  ما  وه� 

ال�شم�  �شاحب  ل�شان  على  اأعلنت،  التي  ال�حيدة  العربية  الدولة 

يف  �ش�ريا  جانب  اإىل  ال�ق�ف  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ 

اأنها  ال�ش�ري وحيدًا، ف�شاًل عن  ال�شعب  الأزمة وعدم ترك  هذه 

215 فردًا من رعايا دول عربية واأجنبية كان�ا عالقني يف  اأْجلت 

مدينة ووهان ال�شينية، ووفرت لهم الإقامة والرعاية يف املدينة 

الإن�شانية يف اأب�ظبي اإىل حني نقلتهم اإىل بلدانهم بعد اأن تثبتت 

من خل�هم من املر�س.

لهذه  الت�شدي  خالل  الإماراتية  ال�شرتاتيجات  اأثبتت  لقد 

الأزمة اخلطرية التي تع�شف بالعامل اأجمع، اأن تالزم امل�شارات 

اأمر  وال�شحية  والثقافية  والجتماعية  والإن�شانية  القت�شادية 

على  امل��رج���ة  النتائج  اإىل  ال��ش�ل  اأج��ل  من  منه  لب��د  �شروي 

الأر�س مبا�شرة، وهذا الأمر ظهر وا�شحًا يف مدى انت�شار ال�باء 

واإجراءات املكافحة وعدد املتعافني منه، فالقت�شاد الق�ي يرتكز 

اإىل تر�شيد الأهداف وحتديد امل�شارات ور�شم خطط التعاون من 

اأهدافها املن�ش�دة،  اإىل  واإي�شالها  النهاية  العملية يف  اأجل تثمري 

وهي ق�اعد ارتكزت اإليها خمططات الدولة بناًء على التعليمات 

احلكيمة التي حددتها احلك�مة الر�شيدة الأمر الذي جعل دولة 

الإمارات العربية املتحدة مثاًل يحتذى يف العامل اأجمع.
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�سامل �سيف جابر

اأمثولة البحث اجلاد والتوجه الإن�ساين

�شيف  �شامل  اأن  اأدرك��ت  2000م  عام  اإليه  تعرفت  اأن  منذ 

واأنه  نهم  ق��ارئ  اأن��ه  اأهمها  لأم���ر عديدة  جابر رجل خمتلف 

يحرتم العلم والعلماء ، والأدب والأدباء ، واأن يف داخله هاج�شًا 

اأن  لالإن�شان  ولبد  ق�شرية،  احلياة  اإن  مفاده:  كظله  يرافقه 

يرتك اأثرًا قبل الرحيل .

كانت جل�شاتنا تت�شم باحل�ار اجلاد ح�ل الأدب والإجناز 

.. وقد  اإجنازها  التي كان يعمل عليها، والتي يريد  وامل�شاريع 

اأعلمني مرة اأنه كان على ت�ا�شل مع ال�شاعر والباحث الكبري 

عبد املعني املل�حي -  طيب اهلل ثراه  - واأبدى من خالل حديثه 

اإعجابه مبا اأجنز للب�شرية.

واأدرت  اإل  خمط�طة  له  اأق��راأ  مل  اأنني  فيمااأذكر  واأذك��ر 

للمعرفة  وحبه  اطالعه  �شعة  اأح�ش�شت من خالله  ح���ارًا  معه 

واحرتامه للعلم والثقافة .. وما كان ي�شعدين حقًا اأنه كان يفكر 

مليًا بالراأي الآخر ، ويف حال اقتناعه بالفكرة املطروحة كان 

يعيد النظر مبا كتبه �شعيدًا م�شرورًا.

يف  النظر  لإع��ادة  ثقته  منحني  عندما  �شعيدًا  كنت  ولكم 

واأذك��ر   ، يل  الكبري  تقديره  عن  معربًا  اأجن��زه��ا  خمط�طة  

ح�اري معه ح�ل كتابه ) مع �شجع الكهنة ( ومالحظاتي التي 

الطبعة  يف  ذلك  يتالفى  اأن  ووعد  �شكرين  وكيف   ، له  دونتها 

الثانية. 

وهنا لبد اأن اأذكر ميزات عمله يف البحث والتق�شي :

تعبريه عن حبه ل�طنه والأمة العربية والإ�شالمية.  -

تعبريه عن ال�لء وال�فاء  -

والبحث  ال��ع��ل��م  يف  وامل�شلمني  ال��ع��رب  دور  اإب����راز   -

والكت�شاف والإجناز

اإظهار املنجزات الإن�شانية عند العرب والعامل  -

د. هيثم يحيى اخلواجة
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منرية  اإ���ش��اءات  من  امل���ؤرخ���ن  اأغفله  عما  الك�شف   -

والكت�شاف  التجارة  والإن�شانية يف  التط�عية  الأعمال  من مثل 

والقت�شاد والإبداع

تركيزه على القيم النبيلة والأخالق العظيمة  -

افتخاره بالإ�شالم والإنارة على اآراء املعجبني بالدين   -

احلنيف وبالر�ش�ل الكرمي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم

واإذا اأردت اأن اأحتدث عن منجزاته بالتف�شيل فقد اأحتاج 

النماذج  بع�س  طرح  على  �شاأقت�شر  ولهذا   ، كامل  كتاب  اإىل 

جابر  �شيف  �شامل  الباحث  ل��دى  الت�جهات  تن�ع  على  م���ؤك��دًا 

حفر  ح�ل  تتمح�ر  التي  تطلعاته  ب�شبب  ذلك  يتق�شد  ولعله   ،

جمرى عميق يف ج�انب ثقافية يرى اأنها مهمة .

اأهم ما  اأن يطلع عليها القارئ ، ومن  هذا ومن ال�شروري 

اأ�شدره :

على  الق�شاء  يف  الأوروب����ي  وال�شتعمار  ال�شهي�نية  دور 

اخلالفة ،ط1 ، 1968م

مرافئ الكلمات .. اأبيات يف بحار التاأمالت ، ط1 ، 2010 م

مع �شجع الكهنة ، درا�شة اأدبية ، ط 1، 2011 م

م�شاهري اأن�شف�ا الإ�شالم:

األف�ن�ش� دي لمارتني  بالعربية ، ط1 ، 2012م

األف�ن�ش� دي لمارتني بالفرن�شية ، ط1 ،2013م

من  يعد    - ث��راه  اهلل  طيب   - �شامل  الباحث  :اإن  امل��ه��م  

الباحثني اجلادين عن احلقيقة التي عمل الكثريون على تغييبها 

، ووجد اأن من واجبه اأن ي�شهم يف هذا املجال من خالل بح�ثه 

ودرا�شاته وكتبه.

 خري دليل على ما قدمت 
)2(

اإن كتاب األف�ن�ش� دي لمارتني 

، فقد اأهداه اإىل الباحثني عن احلقيقة ، والأهم من ذلك ه� اأن 

األف�ن�س  ال�شعر الرومان�شي الفرن�شي  الكتاب يتحدث عن رائد 

اأن�شف�ا  الذين  امل�شاهري  اأه��م  من  يعد  ال��ذي  لم��ارت��ني،  دي 

الإ�شالم .

وي�شري امل�ؤلف �شامل �شيف جابر يف نهاية الكتاب اإىل الهدف 

من هذا الكتاب ، وبالتايل الهدف من تاأليفه �شل�شلة م�شاهري 

اأن�شف�ا الإ�شالم ه� : 

 ، مبا�شرة  غري  بطريقة  اإليه  والدع�ة  بالإ�شالم  التعريف 

عليه  اأثري عنه �شلى اهلل  بعدما   ، باأ�شل�ب علمي  والدفاع عنه 

و�شلم الكثري �ش�اء اأكان ذلك من خالل الر�ش�م اأم من خالل 

الأق�ال الكاذبة.

القارئ  ل��دى  املجه�لة  اجل�انب  بع�س  على  ال�ش�ء  اإلقاء 

اأمثال:  ومعروفة  م�شه�رة  �شخ�شيات  ح�ل  والأجنبي  العربي 

)ب��شكني ، لمارتني ، ج�ته ، ت�ل�شت�ي ،اإيفان ب�تني ، برنارد�ش� 

، وغريهم (

ت��شيح مدى تاأثر ه�ؤلء امل�شاهري بالقراآن الكرمي والر�ش�ل 

الكرمي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم ، واإن�شافهم له .

واإن   ، ال�شل�شلة  هذه  مل��ش�ع  اأهمية  الرتاجم  كتب  لتعطي 

الباحث  لتغني  ق�شرية  ُنبذ  ب�شكل  اإل  ي�شار  فال  اإليها  اأ�شري 

)3(
املتعط�س للمعرفة 

اهلل  �شلى  الكرمي حممد  الر�ش�ل  لمارتني عن  قاله  ومما 

عليه و�شلم:

 ) اأي رجل اأدرك العظمة الإن�شانية مثلمااأدرك حممد �شلى 

 ، اإن�شان بلغ من مراتب الكمال مثلما بلغ  اهلل عليه و�شلم واأي 

 ، الباطلة  املعتقدات  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  هدم  لقد 

)4( 
التي تتخذ وا�شطة بني اخلالق واملخل�ق (

لمارتني  باأ�ش�ل  الت�شكيك  م��ش�ع  عند  امل�ؤلف  ويت�قف 



العربية ليبعدوا عنه �شفة انحيازه لالإ�شالم :

اأ�شله العربي  اأ�شار اإىل  اأن لمارتني عندما   ) ونحن جند 

، فقد اأعطى تف�شريًا حمددًا لهذا الأمر اإذ قال : اإنه من اأ�شرة 

عربية وقعت اأ�شرية يف يد الأوروبيني يف فرتة احلروب ال�شليبية 

)5(
على م�شر ومنطقة ال�شام .( 

ويق�ل اأي�شًا :

اخرتاع  اإىل  الإط��الق  على  بحاجة  لمارتني  يكن  ومل   ..  (

 ، ما  �شيئًا  ذلك  وراء  من  ليك�شب  ون�شبه  اأ�شله  ح�ل  اأ�شط�رة 

وخا�شة واأن الأ�شل العربي بالن�شبة ل�شخ�س لمارتني وو�شعه 

ذلك  يف  يفيده  مما  يكن  ،مل  وال�شيا�شي  والأدب��ي  الجتماعي 

الع�شر ، بل رمبا جرى عليه بع�س ال�شخط يف اأو�شاط املتع�شبني 

)6(
الق�ميني من الفرن�ش����يني والأوروبي���ني ب�ش�رة عامة . ( 

ويختم الكاتب   �شامل �شيف جابر – رحمه اهلل – م��ش�عه 

بخال�شة من اجلدير ال�ق�ف عندها ، لأن البحث والتق�شي يف 

ق�شة حياة لمارتني حتتاج اإىل الكثري من اجلهد ، وعلى الرغم 

من اجلهد امللح�ظ الذي قدمه امل�ؤلف ، فاإنني اأرى اأن امل��ش�ع 

قابل للمزيد من البحث والتق�شي ، ويختم امل�ؤلف بحثه قائاًل :

)ق�شة حياة األف�ن�س دي لمارتني اأحد اأكرب �شعراء املدر�شة 

الرومان�شية الفرن�شية ق�شة زاخرة بالكثري الكثري.

ومات  واح��د  بعام  الفرن�شية  الث�رة  ان��دلع  قبل  الن�ر  راأى 

اأي عا�س يف فرتة   .. الثانية  الإمرباط�رية  نهاية  قبل عام من 

متقلبة  �شيا�ش����ية  اأنظمة  تع��رف  عامًا   79 خ������الل  له  �شمحت 

)7(
ولكنها متن�عة ( 

ويف ق�شم املالحق ي�رد بع�شًا من ق�شائد لمارتني .

فاإن امل�ؤلف يت�جه 
)8(

اأما عن كتاب – يف دائرة ال�ش�ؤال – 

 ، التاأمالت والت�شاوؤلت  اإنه كتاب يدور يف فلك   .. اآخر  باجتاه 

يف  يعتمل  ما  البحث  ب�شاط  على  يطرح  اأن  يريد  امل�ؤلف  لكاأن 

داخله، اأو يف داخل اأفراد املجتمع ، لكي تك�ن الإجابة خا�شعة 

للح�ار والنقا�س واإبداء الراأي .

ويرى امل�ؤلف اأن جدلية ال�ش�ؤال واجل�اب ، التي نتلم�شها يف 

جل�شاتنا ب�شك خا�س وحياتنا ب�شكل عام حتتاج اإىل الكثري من 

يت�شرب كقطرة  فالعمر   ، املن�ش�د  الهدف  اإىل  لل��ش�ل  احل�ار 

مطر وكدخان �شحابة �شيف ، ولبد اأن ن�شرع اخلطى من اأجل 

املزيد من املعرفة ، ومن اأجل جديد مفيد ، فهناك اأ�شئلة لحتتمل 

التاأجيل ، لكي نعي�س يف اأمن واأمان .. الأ�شئلة كثرية والإجابات 

قليلة فكيف البدء، خا�شة واأننا جنهل الكثري ونهتم باملظهر ، 

اإىل  ويدع�   ، التفكري  منطية  من  التخل�س  اإىل  يدع�  فالكاتب 

ناأخذ  احلقائق  من  فالكثري  الثالثية،  الأبعاد  بطريقة  التفكري 

والإجابة  كبري  فال�ش�ؤال  حقائق،  لي�شت  ،وهي  بها  ون�ؤمن  بها 

لي�شت م�ج�دة .. هناك �شاغر بني ال�ش�ؤال والإجابة :

يف  ببالك  مايخطر  كل  �شجل   – الإج��اب��ات  يف  ا�شتغرق   (

الإنعام يف  ال�شري يف طريق  ابداأ  ثم   – البي�شاء  �شفحة عقلك 

التفكري – اإياك اأن تتاأخر – اأو اأن يتطرق اإليك الياأ�س – كن مثل 

�شيزيف واحمل �شخرة الأ�شئلة على ظهرك – وا�شعد بها جبل 

)9(
نار البحث – لت�شل اإىل قمة الإجابة ( 

 ويت�شاءل اإذا كان بالإمكان اخلروج من دائرة ال�ش�ؤال، وكما 

يت�شاءل اإذا كان ميكن لالإن�شان اأن ينتج اأو يتط�ر دون اأن يطرح 

اأي �ش�ؤال مهما كان .

 ) األي�شت فل�شفة الإن�شان منذ بداأ التفكري ، وقبل ذلك واإىل 

الآن قائمة على فل�شفة ال�ش�ؤال ومق�لة اجل�اب يف جدلية تكاد 
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)10(
لتت�قف ول تنتهي عند حد معني ؟ ( 

وي�شري اإىل اأنه يف بع�س الأحيان يك�ن ال�ش�ؤال، لأن ال�ش�ؤال 

يقدم  ثم  ال�شتات،  من  ن�ع  ه�  ال�ش�ؤال  واإهمال  للذات  اإثبات 

جزءًا  نقتطف  اأنا(  )من  ب�شيط  �ش�ؤال  عن  لالإجابة  حماولت 

من الإجابة :

املك�ن  اجل���ه��ر  ع��ن  الأزل��ي��ة  حقيقته  يف  يبحث  ���ش���ؤال   (

الأ�شا�شي حلجر الزاوية يف املعرفة الإن�شانية يف كدحها الدائب 

نح� ال��ش�ل اإىل حقيقة الأ�شياء ، واإىل طبيعة ال�ج�د ، واإىل 

)11( 
فهم طبيعة جميع العالقات الأخرى .(

ال�ردة  ذب�ل  وعن   ) اأنت  من   ( اآخر  �ش�ؤال  اإىل  ينتقل  ثم 

يق�ل :

) ما اأ�شبهها ب�شم�س متيل اإىل الغروب – ما اأ�شبهها بغيمة 

يف ال�شماء تغالب التبعرث والت�شتت - ما اأ�شبهها بقارب يغ��س 

يف اأعماق البحر �شيئًا ف�شيئًا - بل ما اأ�شبهها بنف�س تنازع خروج 

الروح - ما اأ�شبهها بق�شة قاربت على النتهاء - ل�شت اأدري مل 

)12( 
ت�قفت هنا لأعيد التفكري يف ال�شطر الأخري .(

التفاوؤل  دائم  امل�ؤلف  اأن  اإىل  الإ�شارة  ال�شروري  من  وهنا 

، فه� ليرتك حقائب الأحالم ، وليتخلى عنها ، وه� يحتفظ 

باأ�شعة ال�شم�س و�ش�ء القمر واأغاين الع�شافري ، ولهذا ليخاف 

من م�اجهة احلياة .

احلقيقة  عن  باحثاً   الك�ن  ف�شاءات  يف  امل�ؤلف  رحل  لقد 

لل��ش�ل  الت�شاوؤلت وال�شتف�شارات  ،م�شرًا  ومتغلاًل يف عروق 

اإىل حقيقة احلياة واأ�شرارها .

كانت م�ش�غاته �شائبة، وتعليالته دقيقة، وت�شاوؤلته منطقية 

وواقعية، وه� يهدف فيما يهدف اإىل ول�ج ب�ابات الفل�شفة من 

اأجل التعمق يف الإميان .

هي رحلة تبداأ من نظرية ال�شك عند ديكارت ، وتنطلق يف 

بنا�شية  لالإم�شاك  الأعماق  اإىل  الغ��س  بغاية  متالطمة  بحار 

لقد   .. اإجابة  لها  يجد  اأ�شئلة حياتية مل  املفيدة عن  الإجابات 

اإثارته  ا�شتغل ب�شدق وم�شداقية وحرك النب�س واأثار ماجتب 

دائمة  النف�س  اأغ���ار  ولأن   ، بالأ�شرار  مليء  احلياة  كنه  لأن   ،

البحث والرغبة من اأجل املزيد من املعرفة .

اأخريًا :

اإن الكاتب الإماراتي �شامل �شيف جابر – رحمه اهلل - اآمن 

بالت�جه الن�عي يف التاأليف والإبداع  ،منطلقًا يف ذلك من حبه 

 ، والعلماء  للعلم  الكبري  ع�شقه  ومن   ، والأم��ة  لل�طن  وتقديره 

الذين ترك�ا ب�شمات دامغة وخالدة يف تاريخ العرب والإ�شالم .

وعلى الرغم من ق�شر عمره فقد األف جمم�عة من الكتب 

اأ�شهمت يف اإغناء املكتبة العربية ، واإذا كانت يل دع�ة واأمنية 

فهي اأن تطبع خمط�طاته التي ماتزال طي الأدراج اأذكر منها  :

 –  2 بن حممد  بن حممد  1 - حممد  الألقاب  م��ش�عة   (

الرتبية  قام��س م�شطلحات   – 3 العربي  الأدب  الت�قيعات يف 

اخلا�شة - عربي اإنكليزي  -

-  ج�ليا  اأ-لوت�شي  ب    : �شخ�شيات   ( الطريق  4 - يف   

دومنة  ت-  املتنبي  ج -املعري  ح-  الغزايل خ-  فهد الع�شكر (

5- �شل�شلة م�شاهري اأن�شف�ا الإ�شالم – اإلك�شندر ب��شكني  (     

لقد متيز اأ�شل�به بال�شال�شة ، فه� يتبع نهجًا وا�شحًا يف ال�شرد 

األ وه� ال�شهل املمتنع،  دون اعتماده على التكلف اأو على ع�ي�س 

الكالم .. ومن ميزات �شرده اأي�شًا اأنه يهتم بالفهم والت��شيل 

الدقيق للفكرة، ولهذا جنده يعالج الفكرة من ج�انب خمتلفة 

من اأجل املزيد من الفهم والإقناع .
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جميعنا يعرف املثل القائل: »ما ل يقتلك؛ يجعلك ق�يًا”، هذا 

املثل يتنا�شب وال��شع الذي مررنا به خالل العامني املا�شيني يف 

ظل جائحة ك�فيد- 19، وما خلفته من اآثار �ش�اًء على امل�شت�ى 

ال�شخ�شي اأو العاملي. 

جتاوزناه  وال��ذي  ب��ه،  مررنا  ما  �شع�بة  من  الرغم  وعلى 

بف�شٍل ورحمة من اهلل �شبحانه وتعاىل، حرٌي بنا اأن نقف وقفة 

ن�شل  اأن  اأج��ل  من  ن�ظفها  و  الدرو�س  ن�شتخل�س  ذواتنا،  مع 

لأهدافنا. 

حتقيق  يف  الإخفاق  الف�شل  »لي�س  جيفارا:  جي  ت�شي  يق�ل 

ومع  اإليها«؛  ال��ش�ل  نحاول  األَّ  ه�  الف�شل  ولكنَّ  اأه��داف��ن��ا، 

 جديد، دع�نا ن�شلط ال�ش�ء على اأحالمنا، اأهدافنا 
ٍ
بداية عام

وطم�حاتنا، دع�نا نت�شلح باملعرفة الالزمة لن�شل ملا ت�شب� اإليه 

 – زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  قال  كما  ف  اأنف�شنا. 

حفظه اهلل- »ل مكان يف امل�شتقبل ملن يفتقد العلم و املعرفة«. 

فكيف ميكننا اأن نخطط لأهدافنا مع حل�ل عام 2022؟ وما 

هي الأهداف التي ميكن اأن نخطط لها؟

كيف ميكننا اأن نخطط لأهدافنا؟ 

و  ومتابعة  التخطيط  ق��رار  اتخاذ  يف  الأك��رب  التحدي  يكمن 

درو�شنا  من  لنتعلم  ن�شعى  فنحن  اجلديد.  العام  اأه��داف  تنفيذ 

املا�شية ما من �شاأنه اأن يدفع مبراكبنا اإىل الأمام. وقد تختلف 

طرق و ا�شرتاتيجيات حتديد وكتابة الأهداف، وندرج لكم بع�شها:

1. برجمة العقل الباطن 

خالل  من  لل�شخ�س  حمفزة  ال�شرتاتيجية  هذه  تعد  حيث 

اإليه  النظر  ي�شهل  وا�شح،  مكان  يف  وتثبيتها  الأه��داف  كتابة 

ودافًعا  الباطن  للعقل  ذهنًيا  حمفًزا  ذلك  يعد  و  با�شتمرار، 

لال�شتمرار

2. املكافاأة الذاتية 

من املجدي ربط حتقيق الأهداف ببع�س املكافاآت الذاتية 

املرء يف حال  عليها  بحيث يح�شل  الذاتي،  التحفيز  كن�ع من 

حتقيق  من  يتمكن  مل  اإذا  منها  نف�شه  ويحرم  الهدف  حتقيق 

الهدف املطل�ب

3. الأهداف الذكية

على  �ش�اء  انت�شاًرا  الطرق  اأك��رث  من  الطريقة  ه��ذه  ُتعد 

ال�شعيد ال�شخ�شي اأو امل�ؤ�ش�شي، على اأن يتم �شياغة الأهداف 

بحيث تك�ن:

• وا�شحة وحمددة

• واقعية ومت�شلة برغباتك ودوافعك

• قابلة لالإجناز

اآمنة علي املحيا

العام اجلديد.. 

وقفة مع الذات

بعيًدا عن التهاين و الأمنيات، فاإن العام اجلديد ه� مبثابة ب�ابة للعب�ر 

نح� غٍد م�شرق. لذا فاإن من غري املجدي اأن ُنعيد اأخطاء املا�شي اأو اأن نت�شبث 

باأفكار مل تت�اءم ومتغريات هذا الع�شر.
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• قابلة للمتابعة والقيا�س

• م�ؤطرة بفرتة زمنية حمددة

4. اأهداف زمنية

اأن  اأي  للزمن،  تبًعا  الأه��داف  �شياغة  يتم  اأن  املمكن  من 

ن�شف  �شن�ية،  ربع  �شهرية،  اأ�شب�عية،  ي�مية،  اأه��داف  تك�ن 

�شن�ية، اأو اأن تك�ن خطتك م�شتملة على هذه اخلطط جميعها. 

وذلك، اعتماًدا على ن�عية وطبيعة الأهداف وقدرات و اإمكانات 

ال�شخ�س املتاحة.

ما هي الأهداف التي ميكن اأن نخطط لها؟

فمنها  املجالت،  اأو  الأ�شعدة  باختالف  الأه��داف  تختلف 

اأو  ال�شحة،  اأو  الدرا�شة،  اأو  العمل،  مبجال  مرتبطة  اأه��داف 

ا منها: الرتفيه، اأو تط�ير الذات. ونذكر هنا بع�شً

1. اأهداف مرتبطة مبجال العمل:

• زيادة معدل الإنتاج الي�مي يف العمل

• تط�ير و�شقل مهارات الت�شال و الت�ا�شل مع الزمالء

• تعزيز القدرات لتحقيق الأهداف

2. اأهداف مرتبطة مبجال الدرا�سة:

• حتقيق حت�شيل علمي اأكرب

• تعلم لغة جديدة

• زي��ادة عدد الكتب املقروءة والط��الع على كل ما ه� 

جديد

3. اأهداف مرتبطة مبجال ال�سحة:

• اتباع حمية غذائية للحفاظ على وزن �شحي

• ممار�شة الريا�شة بانتظام

• اللتزام بالفح�س الدوري 

4. اأهداف مرتبطة مبجال الرتفيه:

• تخ�شي�س اأوقات ملمار�شة اله�ايات

لزيارة  التخطيط  تت�شمن  معينة  �شفر  وجهة  حتديد   •

اأهم معامل ال�جهة

• التعرف على تاريخ ال�شع�ب

5. اأهداف مرتبطة مبجال تطوير الذات:

• ح�ش�ر دورات وور�س عمل عن تط�ير الذات

• جتنب املحبطني وال�شلبيني من ح�لك

• اربط حياتك باأهدافك و لي�س بالأ�شخا�س من ح�لك

ويف اخلتام:

اإن الأ�شا�س يف حتقيق الأهداف، ه� قرار التخطيط ومتابعة 

و تنفيذ الأهداف. وبحل�ل العام اجلديد، لنبداأ �شفحة جديدة 

للنجاح؛  لل��ش�ل  والأول���ي��ات  الأه���داف  حتديد  على  ت�شتمل 

الأح��الم،  من  جمم�عة  عن  عبارة  حياتنا  اأن  دائًما  ولنتذكر 

قيد  بع�شها  يبقى  ح��ني  يف  البع�س،  ويتعرث  بع�شها  يتحقق 

النتظار!.

لذا لن�شع ب�شمتنا يف احلياة من خالل حتقيق اأهدافنا .  



وقد انتع�شت الرواية  يف العق�د الأخرية ب�شكٍل ملح�ظ وتفّ�قت 

اأ�شماء  الن�شر،وبرزت  حركة  يف  خا�شة  الأدبية  الأجنا�س  بقية  على 

عربية جديدة كّ�نت قاعدة جماهريية عري�شة يف زمن قيا�شي مقارنة 

التي  الع�شرية  املتغرّيات  اأهمها  متعّددة  اأ�شباب  وهنالك  بالرّواد، 

م�اقع  التكن�ل�جية وظه�ر  العربية،والث�رة  البلدان  بع�س  اأّثرت على 

واملجالت  ال�شحف  عن  الب�شاط  �شحبت  التي  الجتماعي  الت�ا�شل 

واملطب�عات رويدًا رويدًا،كما تراجع دور الفن ال�شينمائي كثريًا عّما 

التلفزي�نية،اإ�شافة  امل�شل�شالت  وكذلك  املا�شية  العق�د  يف  عليه  كان 

�شبح عدد دور الن�شر 
ً
اإىل ازدهار �شناعة الن�شر وجتارة الكتب،حيث اأ

العربية كبريًا جدًا و�شاهم الزدهار يف ظه�ر عدد كبري من الروايات 

اأن  للعيان  الرواية  بدا دوا�شحًا  يف فرتٍة زمنية ق�شرية،واأمام رواج 

ريادته  عن  ال�شعر  ليرتاجع  بالغًا  اهتمامًا  بالرواية  مهتم�ن  ال�شباب 

الأزلية لع�امل كثرية،ومما ل �شك فيه اأن كثريًا من امل�ؤلفني ال�شباب 

به  ي�شتهان  ل  عدد  حّققه  الذي  الكبري  اجلماهريي  بال�شيت  تاأثروا 

�شاهمت  التجربة،كما  يف  �شبق�هم  الذين  املعا�شرين  الروائيني  من 

العامية  العربية  اللهجات  اإىل  املدبلجة  الأجنبية  امل�شل�شالت  ظاهرة 

اأجنبية  ثقافات  على  النا�س  من  كبرية  �شريحة  تعّرف  ال�شهرية،يف 

اأخرى،كل هذه الع�امل امل�شاعدة اأّدت اإىل حتّ�ل الرواية اإىل احلدث 

الأهم يف عامل الثقافة يف ع�شرنا احلا�شر،ول ميكن اأن نغفل 

اأن هناك اأجياًل من املبدعني الذين تتلمذوا على يد 

رائعة  ع�شرية  رواي���ات  لنا  وق��ّدم���ا  ال���رّواد 

ت�فر  �شه�لة  اإىل  وراقية،اإ�شافة 

العاملية  ال���رواي���ات 

امل���رتج���م���ة 

ب�����ش��ال���ش��ة 

وي�������ش���ر ع��رب 

منافذ  جميع 

اأوجد  الكتب،مما  بيع 

ب��ي��ئ��ة ���ش��ح��ي��ة ل��ظ��ه���ر 

اأعمال روائية قّيمة،اإل 

اأن���ه ���ش��رع��ان م��ا طفت 

ظاهرة  ال�شطح  على 

ع��امل  يف  ج���دي���دة 

والن�شر  الثقافة 

يتناول  ومفتوح  طويل  ن��ري  �صرد  عن  عبارة  اأ�صيل  اأدب��ي  جن�س  ال��رواي��ة 

عدة �صخ�صيات واقعية اأو خيالية ويرّكز على ال�صراعات والتحّولت الإن�صانية 

والزمنية,وتنق�صم اإىل عّدة اأنواع ) العاطفية والفل�صفية والتاريخية والبولي�صية 

اإىل  اإ�صافة  والواقعية والوطنية وال�صيا�صية واخليالية والنف�صية والتعليمية( 

روايات النا�صئة وغريها من الأق�صام,
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الظامل واملظلوم

 يف الروايات املعا�سرة

نا�سر البكر الزعابي

" خيط الغفلة "



عليه جمازًا  يطلق  اأن  ما ميكن  اأو  الكبري  الروائي  الإغ��راق  وهي  األ 

في�شان اأو ط�فان الروايات.

وال�شهرة،والربح  ال�شيت  ف��خ  يف  ال��رواي��ات  بع�س  وقعت  لقد 

�شاهم  ثقايف،كما  حمفل  كل  يف  الظه�ر،والت�اجد  التجاري،وع�شق 

تدين م�شت�ى بع�س الروايات يف نف�ر القارئ واملثقف عن الروايات 

اجل��دي��دة،ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء الأ���ش��م��اء امل��م��ي��زة ذات احل�����ش���ر الإب��داع��ي 

قدميًا  ال�شباب  لأج��ي��ال  لة  مف�شّ وج��ه��ة  ال��رواي��ات  الكبري،�شّكلت 

�شن�يًا  املطب�عة  الروايات  من  الهائلة  الأع��داد  اأمام  اأنه  وحديثًا،اإل 

ظلمت  ال��رواي��ات،ل��ذل��ك  م�شت�ى  متييز  للغاية  ال�شعب  من  اأ�شبح 

الرواية نف�شها عن طريق �شانعي الن�شر من جهة،وظلمها الروائي�ن 

الذين اختاروا التكرار وال�شت�شهال بغر�س الت�اجد والربح،بينما يف 

ال�اقع تعد الرواية مظل�مة وبريئة من بع�س املنت�شبني اإليها من الذين 

ا�شتطاع  الإعالمي،فقد  اله��س  زمن  يف  جمانية  األقاب  على  ح��ازوا 

م�شتجدات  لكل  ال��دوؤوب��ة  ومتابعتهم  اطالعهم  �شعة  بحكم  ال��ق��ّراء 

ال�شاحة الثقافية يف متييز الروايات احلقيقية من الزائفة التي تعاين 

عق�ل  ف�شحتها  وا�شحة  اأجنبية  واقتبا�شات  واعتالل  اختالل  من 

م�ؤخرًا  العاتية  الرواية  اأم���اج  انح�شار  اإىل  اأدى  النا�س،مما  وعي�ن 

حيث بداأ القّراء يبحث�ن عن اجل�دة واملعنى ب�شكل كبري،مما يعني اأن 

�شيقدم�نه م�شتقباًل  ملا  األف ح�شاب  الي�م يح�شب�ن  الروائيني  جميع 

اأ�شقاع  خمتلف  ا�شتك�شاف  مب�شر،ي�شتطيع  واٍع  ج��ريء  ق��ارئ  اإىل 

�شبح 
ً
العامل يف �شاعاٍت حمدودة،عرب �شبكٍة عنكب�تية �شخمة،فعليه اأ

الإدها�س والت�ش�يق عن�شرًا مهمًا يف الكتابة،وهذا ما غاب عن ال�شعر 

الن�شر  عامل  يف  وا�شح  تراجع  من  يعاين  ال��ذي 

حيث يتحا�شى الكثري من �شناع 

ال��دواوي��ن  طباعة  الن�شر 

ال�شعرية،لذلك فاإن 

ال����رواي����ة 

على ما يبدو تقف اأمام حتدي من ن�ع خا�س لإثبات وج�دها واأحّقيتها 

يف ريادة �شاحة الأدب الي�م،وقد لحظنا ظه�ر اأ�شماء عربية واعدة 

جميل  ا�شتقراء  ولديه  واملعرفة  باحلي�ية  يفي�س  جديد  بفكر  جاءت 

انتعا�شة  هناك  اأن  امل�شتقبل،كما  معامل  وير�شم  به  املحيط  لل�اقع 

للروايات التاريخية والنف�شية،فاإن كانت العاطفة قد احتلت م�شاحة 

وا�شعة جدًا يف العق�د املا�شية فالي�م اأ�شبحت الرواية تلّخ�س ع�ش�رًا 

�شابقة ولحقة مبفارقاٍت اجتماعية وحتّ�لت كثرية.

كاأعمال  ال�شهرية  ال��رواي��ات  من  العديد  ظه�ر  اأي�شًا  نالحظ 

احل�ش�ل  ل�شمان  تقدميها  يف  املنتج�ن  يتناف�س  �شينمائية،حيث 

وقدرة  حبكة  اإىل  بحاجة  كا�شح،وهذا  ونقدي  جماهريي  جناح  على 

عن  ابتعدت  حني  ذري��ع  ف�شل  يف  التجارب  بع�س  وقعت  فقد  فائقة 

روح وم�شم�ن الرواية الأ�شلية وجنح الكثري منهم يف حت�يل الرواية 

الروائي�ن  يطرحها  التي  الإ�شكاليات  اأهم  خالد،ومن  فني  عمٍل  اإىل 

اأنف�شهم يف ح�اراتهم ونقا�شاتهم امل�شتمرة ه� اإ�شرار البع�س منهم 

على تقدمي رواية كل عام،ومييل البع�س اإىل  تاأخري اإ�شدار عمله التايل 

والقراءة  والتاأمل  والتمّهل  الرتوي  مبداأ  على  �شن�ات،م�شتندًا  لعّدة 

بالذات  الروائي  اأح���ج  املختلفة،فما  وللم�ؤلفات  لل�اقع  امل�شتفي�شة 

التي  ال�شخ�شيات  ليعاي�س  خمتلفة  حياتية  وتن�يعات  تل�ينات  اإىل 

ير�شمها يف خميلته وينقل بع�شها من ال�اقع اإىل �شط�ر روايته،اإذن 

فالرواية املعا�شرة مقبلة على مرحلة جديدة تبدو خمتلفة كليًا عن 

العامل من تغريات عقائدية واجتماعية  جميع ما �شبق ملا يحفل فيه 

واقت�شادية ت�شمل كافة املجالت،ول �شك اأن الطفرة العلمية الراهنة 

يف  ولد  قادم  جيل  عن  حديثة،تعرّب  متط�رة  ثقافة  ت�اكبها  اأن  يجب 

البدائية،حيث  احلياة  عن  بعيدًا  حياته  وميار�س  التكن�ل�جيا  ع�شر 

يعترب العق�د املا�شية عبارة عن ما�س �شحيق خمتلف كليًا عما يعي�شه 

التحّ�ل  هذا  لت�اكب  نف�شها  الأدبية  الأجنا�س  ت�شارع  الي�م،وهنا 

الكبري،فلم تعد �شاحة الأدب تعتمد على �شراعات ونزاعات بالية يف 

اأف�شلية ل�ن عن الآخر بل  اأ�شبح كل ل�ن يحاول احلفاظ على هيبته 

والبحث عن �شبل البقاء يف دائرة ال�ش�ء قدر امل�شتطاع،وقد 

لحظنا ظه�ر كتاباٍت جديدة يف ال�شعر والق�شة وال�شرد واأدب 

الرحالت،حّققت رواجًا وا�شعًا بني خمتلف الأعمار،ومما ل �شك 

عامل  يف  يحدث  م�شتجد  كل  عن  بالبعيدة  لي�شت  الرواية  اأن  فيه 

طرق وحكايات واأ�شاطري واأحالم الأدب لذلك �شيفت�س الروائي�ن عن 

اإىل  التي ركنت  الأ�شماء  تنتهي،لكنه وبال �شك �شتختفي  وخيالت ل 

العقائدية  التفا�شيل  على  اعتمدت  التي  اأو  املا�شي  جناحات  خانة 

اأنظار  لفت  اأو حماولة  ما  اإثارة جدلٍ   اأجل  ال�شائكة من  واملجتمعية 

ما�شيه  عن  يعرّب  وعّما  يهمه  عّما  �شيبحث  القادم  فاجليل  الآخرين 

وحا�شره وم�شتقبله وطم�حه و�شغفه بالدرجة الأوىل.
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َهاَر  قال اهلل تعاىل" ُهَ� الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل ِلَت�ْشُكُن�ْا ِفيِه َوالنَّ

 َي�ْشَمُع�َن" ي�ن�س: 67 
ٍ
َقْ�م ًرا اإِنَّ يِف َذِلَك لآَياٍت لِّ ُمْب�شِ

َهاَر   الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل ِلَت�ْشُكُن�ا ِفيِه َوالنَّ
ُ َّ
وقال تعاىل: " اهلل

َل  ا�ِس  النَّ ْك���رَثَ 
َ
اأ َوَل��ِك��نَّ  ا�ِس  النَّ َعَلى  ٍل  َف�شْ َل��ُذو   

َ َّ
اهلل اإِنَّ  ًرا  ُمْب�شِ

َي�ْشُكُروَن" غافر: 61

البدنية  ال�شحة  ا�شتعادة  يف  اأ�شا�شيًا  عاماًل  الن�م  يعترب 

الت�شغيل  اإع���ادة  مفتاح  يفعل  كما  مت��ام��ًا  ليلة  ك��ل  يف  والعقلية 

الليل  اأثناء  الن�م  من  احلرمان  ف��اإّن  وبالتايل  الآيل،  حلا�شبك 

يرتتب عليه م�شاكل �شحية ونف�شية ج�شيمة نذكر بع�شها: 

ال�سمنة:

حيث اأثبتت الدرا�شات العلمّية اأّن ازدياد ال�شمنة يرتبط بقلة 

�شاعات الن�م، والتف�شري لذلك اأّن اجل�شم يق�م بتنظيم معدلت 

الهرم�نات امل�ش�ؤولة عن الإح�شا�س باجل�ع مثل الغريلني وامل�ش�ؤولة 

عن ال�شبع مثل الليبتني. لذلك فاإّن ال�شهر لياَل يحرم اجل�شم من 

تنظيم م�شت�يات الهرم�نات ال�شابقة مما ينتج عنه زيادة اجل�ع 

وقلة الإح�شا�س بال�شبع وزيادة ال�شهية اأثناء النهار.

م�ساكل القلب: 

اأثناء  طبيعي  ب�شكل  ينخف�س  ال�شرياين  ال�شغط  لأّن  وذلك 

ل�شغط  اجل�شم  يعّر�س  الن�م  من  احلرمان  فاإّن  وبالتايل  الن�م 
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بقلم:ال�سيدلنّية/ دانية كمال

نوم اأف�سل حلياة اأف�سل

مع ازدياد �شغ�طات احلياة واملهام الي�مّية املتزايدة لالأفراد اعتاد الكثريون على تقلي�س 

�ش��اعات ن�مه��م ظن��ًا منهم اأنه��م بذلك الفعل يك�ش��ب�ن املزيد م��ن ال�قت لإجناز تل��ك املهام؛ 

ولكن! 

هل ت�شاءلت ي�مَا مامدى تاأثري ال�شهر على �شحتنا؟ 

وهل الأمر ي�شتحق اأن نعيد التفكري فيه بجدية اأم ل؟

هذا ما �شنعرفه بهذا املقال.
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مرتفع لفرتات اأعلى اأثناء النهار، وبالتايل يرتفع مت��شط ال�شغط 

ال�شرياين الي�مي مما ي�ؤثر �شلبّا على �شحة القلب.

ا�سطرابات يف م�ستويات �سكر الدم: 

وذلك لأّن احلرمان من الن�م ي�ؤثر على طريقة تفاعل اجل�شم 

وبالتايل  الدم،  �شكر  تنظيم  عن  امل�ش�ؤول  الأن�ش�لني  هرم�ن  مع 

يعّر�س ال�شخ�س لالإ�شابة مبر�س ال�شكري من الن�ع الثاين، كما 

اأّنه ي�ؤثر �شلبًا على م�شت�يات ال�شكر يف الدم عند مر�شى ال�شكر.

نق�س يف املناعة: 

يف  التائية(  اخلاليا  )مثل  املناعة  خاليا  بع�س  تك�ن  حيث 

هذه  من  اجل�شم  يحرم  ال�شهر  فاإن  ولذلك  الن�م،  اأثناء  ذروتها 

الفائدة العظيمة ويعّر�شه لالإ�شابة بالعدوى.

التاأثري على الأداء الإدراكي والذاكرة: 

ال��ق��درات  تعزيز  يف  مهم  دور  ل��ه  الليل  ن���م  اأّن  ثبت  حيث 

الإب��داع��ي��ة وال��رتك��ي��ز وتعلم م��ه��ارات ج��دي��دة يف وق��ت اأ���ش��رع، 

الي�مية  الأح��داث  وتنظيم  معاجلة  يف  الن�م  دور  اىل  بالإ�شافة 

تذكر  اأك��رب يف  ق��درة  ال��ف��رد  يعطي  ال��ذاك��رة مم��ا  املحف�ظة يف 

التفا�شيل والأحداث الدقيقة.

املزاج ال�سيء: 

وحتمل  مب�شاعرنا  التحكم  على  ُيعيننا  اجل��ي��د  ال��ن���م  اإّن 

�شغ�طات وم�ش�ؤوليات احلياة املختلفة واأخذ القرارات املنا�شبة، 
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م�شاعرنا  على  عك�شية  تاأثريات  له  منه  احلرمان  فاإن  وبالتايل 

ورمبا قد ي�شل تاأثريه اإىل الكتئاب على املدى البعيد.

والآن هل ميكن تعوي�س نق�س اأو حرمان النوم؟

حل�شن احلظ فاإنه ميكننا اأّن نع��س قلة الن�م متامًا مثل اآلية 

ت�شديد الدي�ن، وذلك بزيادة عدد �شاعات الن�م اأيام الإجازة اأو 

الذهاب اإىل الن�م باكرًا يف بداية الليل، مع الأخذ بعني العتبار اأّن 

الن�م اجليد والكايف ل يقل اأهميًة عن الطعام ال�شحي والريا�شة 

يف احلفاظ على ال�شحة واملناعة.

وهنا قد يت�صاءل البع�س عن معنى جودة النوم والوقت 

الأمثل للنوم؟

الن�م  ه�  اجليد  الن�م  ف��اإن  الت�شاوؤلت  ه��ذه  عن  ولالإجابة 



العدد: 536 - 01 /2022 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

39

اإلمارات

m u n r a k a e

املت�ا�شل الذي يخل� من ال�شتيقاظ خالله، والذي ي�شمح للج�شم 

اأّما عن وقت  يف الدخ�ل ملراحل الن�م الكاملة وب�شكل مت�ا�شل؛ 

الن�م الأمثل فاإّن ن�م الليل ه� الأكرث فاعلية لتنا�شبه مع ال�شاعة 

البي�ل�جية للج�شم والتي تتاأثر باأوقات �شروق ال�شم�س وغروبها.

البالغ  لل�شخ�س  الالزمة  الن�م  �شاعات  عدد  عن  وباحلديث 

واإن  ليلة،  كل  �شاعات  والت�شع  ال�شبع  بني  ترتاوح  اأن  يجب  فاإنها 

نق�شت عن ذلك فاإن ال�شخ�س �شيعاين من النعا�س اأثناء الي�م 

وما يتبع ذلك من ا�شطرابات �شحية ترتاكم على املدى البعيد.

وبعد هذه املعلومات عن اأهمية النوم اجليد لياًل, كيف 

لنا اأن نح�صن جودة النوم؟

فّعال  ب�شكل  يخدم �شحتنا  ن�م جيد  على  ن�شتطيع احل�ش�ل 

باتباع بع�س اخلط�ات التي تعترب روتني للن�م وهي:

وال�شاي  القه�ة  يف  امل���ج���دة  املنبهات  ع��ن  الب��ت��ع��اد   •

اإىل  اأرب��ع  خالل  الغازية  وامل�شروبات  وال�ش�ك�ل 

�شت �شاعات قبل م�عد الن�م.

• احلفاظ على م�اعيد ن�م ثابتة قدر الإمكان.

• حماولة البتعاد عن التدخني قبل م�عد الن�م ملا له من 

تاأثري منّبه.

معتمة  غرفة  بت�فري  وذلك  للن�م  حتفيزّية  بيئة  اإن�شاء   •

ال�شا�شات  ع��ن  ب��ع��ي��دة  منا�شبة  ح����رارة  ذات 

الإلكرتونية اأو الأ�ش�اء اخلافتة.

• تقلي�س مدة القيل�لة اأثناء النهار والتبكري يف اأخذها.

الي�م وذلك مبمار�شة  اأثناء  ن�شاط بدين  • احلفاظ على 

الريا�شة ملا لها من اأثر اإيجابي يف حت�شني ج�دة 

الن�م لياًل.

 • ترتيب املهام الي�مية وحماولة التغلب على ال�شغ�طات 

ج�دة  على  �شلبًا  ي�ؤثر  قد  الذي  والت�تر  النف�شية 

الن�م.

• جتنب تناول وجبات طعام د�شمة اأو �شرب كميات كبرية 

من ال�ش�ائل قبل الن�م مبا�شرة.

واأخريًا ولي�س اآخرًا، فاإّن الن�م اجليد لياًل ه� اأحد مفاتيح 

ال�شحة وال�شعادة واحلياة املثمرة، فلن�شعى دائمًا 

جلعله اأحد اأول�يات احلياة ول نبخل على اأنف�شنا 

بف�ائده الكثرية.

ودمتم يف �شحة وعافية.
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احلارثي  اأم��ل  تطّل   ، العربيات  الكاتبات  من  العديد  بني  من 

احلارثي  واأمل  وكيانًا.  لغة  امل��راأة  جتاه  ال�اثق  وخطابها  بر�شالتها 

الت�ا�شل  ج�ش�ر  مبد  وقلمها  قلبها  يف  عظيمة  ر�شالة  حتمل  كاتبة 

 ، التي كانت جزءًا كبريًا من هّمها واهتمامها  بني املراأة واملجتمع 

وح�شب راأي اأمل احلارثي اأن املراأة تعر�شت للظلم ولرفع هذا الظلم 

يف  حتمل  التي  الن�شاء  حكايا  اأمل  كتبت  لذلك   ، تثقيفها  ه�  عنها 

طّياتها م�شاعر واأحا�شي�س عميقة .

معها كان ل� ) جملة راأ�س اخليمة ( هذا احل�ار :

• مت���ّي���زت امل�������راأة ع���رب ال��ع�����ص��ور ال���ق���دمي���ة واحل��دي��ث��ة 
دور  فلعبت  امل��ج��الت؛  �صّتى  يف  الفاعلة  مب�صاركتها 

وما  والفّنانة.  واملُحاربة  والفقيهة  وامللكة  ال�صاعرة 

زالت املراأة حّتى الع�صر احلايّل تتعب وتكّد يف �صبيل 

ب����ن����اء الأ�������ص������رة ورع����اي����ة 

ال��ب��ي��ت. م����اذا ُت���ري���د اأم���ل 

احلارثي بعد كّل هذا؟ 

ل اأري���د ل��ل��م��راأة ���ش���ى الإن�����ش��اف، 

اأوؤمن اأّن املجتمع الذي ل ين�شف املراأة 

واإذا  خمتّل،  فيه  العدالة  وميزان  ه�س 

نظْرنا اإىل البلدان املُتطّ�رة علمّيًا ومعرفّيًا واقت�شادّيًا فاإّنها بال اأّي 

ا�شتثناء قد اأن�شفِت املراأة واأعطْتها حق�قها. 

• حكايا الن�صاء«, اأمل احلارثي هل و�صَفت الدواء ال�صايف 
من خالل �صردها تلك احلكايا؟ 

بل و�شعُت يدي على امل�شاكل فقط، »حكايا الن�شاء« عبارة عن 

َرْدَن ن�شر 
َ
ق�ش�س مل اأكُتْبها اأنا بل و�شَلْت لربيدي ِمن ن�شاء عربّيات اأ

بالف�شحى مَع  ر�شائلهّن  كتابة  اأعْدُت  اأيّن  فعلته  كّل ما  حكاياتهّن، 

اإبقاء الفكرة وب�شاطة ال�شرد؛ حّتى ت�شل لأكرب عدٍد من القارئات، 

علَُّهّن يجْدَن يف تلك الر�شائل عربة. 

باحلكايات,  ُمفعم  ���ص��ردّي  خم���زون  لديها  امل����راأة  اإذن   •  

الكاتبة:  اأ���ص��األ  لكن  والنعومة,  ب��ال��ّرّق��ة  يتمّيز  فهو 

بالظلم  املفعمة  الن�صاء  حكايا  مل��اذا 

وال�صعف جتاه املراأة, اإىل هذا احلدِّ 

الرجل ظامل؟ 

ل لي�س الرجل بال�شرورة، قد يك�ن 

الرجل نف�ُشه مظل�مًا اأي�شًا، ويف كثري 

هي  وظ��امِل،  مظل�م  ه�  الأحيان  من 

عمر حممد �سريقي

الكاتبة اأمل احلارثي 

ت�سرد حكايا الن�ساء ..

الأدب هو اأرقى اأنواع التعبري عن الأفكار والآراء

َمن ميتلك موهبَة الكتابة فاإّنه 

الأقدر على اإظهار هموم 

جمتمعه والتعبري عنها ،،

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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املجتمعّي  الظلم  ِمن  متكاملة  دائ��رة 

الذي ُتعاين منه الكثري ِمن املجتمعات 

العربّية؛ نتيجة تراكِم عادات وتقاليد 

��ق ه��ذا الظلم  وُت���ثِّ وم���روث��ات تدعم 

وُتعطيه �شرعّية . 

ال���ط��ن  يف  ال��ن�����ش��ائ��ّي  *الأدب 

والأدب،  امل��راأة  امل��راأة،  اأدب  العربّي، 

الأدب  يف  امل����راأة  ���ّي،  �����شْ ال��نِّ الأدب 

��ة ال��ع��رب��ّي��ة. ع��ن��اوي��ن كثرية  وال��ق�����شّ

اأكرث  القارئ  انتباه  ُتثري  قد  وكبرية 

م��اذا  وف��ائ��دة،  م��ن فكر  مّم��ا حت�يه 

تق�لني يف تلك العناوين؟ 

الت�شميات  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����سّ 

الأدب  الآراء،  فيها  تختلف  ال��ت��ي 

التعبري  اأن����اع  اأرق��ى  ه�  يل  بالن�شبة 

ب�ش�رة  وطرحها  والآراء  الأفكار  عن 

َمن ميتلك م�هبَة  فاإّن  لذلك  جميلة، 

الكتابة فاإّنه الأقدر على اإظهار هم�م 

خلق  بهدف  عنها،  والتعبري  جمتمعه 

ح��ل���ًل  ي�����ش��ُع  ك��ام��ل  جمتمعّي  ِح�����اٍر 

وي�شعى للتط�ير. 

راأي�����������ك يف  ك����ك����ات����ب����ة م������ا   •
الإعالم العربّي عموماً؟ 

واخلليجّي خ�صو�صاً؟ 

�شعادتي ل�شدور  ِمن  الّرغم  على 

عدد من املجاّلت الثقافّية التي تعنى 

العربّي  ال��ع��امَل  يف  والثقافة  ب���الأدب 

اأمتّنى  اأيّن  اإّل  وخ�ش��شًا يف اخلليج، 

الثقافة وجبًة هاّمة يف كّل  اأْن ُت�شبح 

جمّلة تهتّم باملراأة، مبعنى اأْن متتلئ املجاّلت بالق�ش�س الق�شرية 

ذلك  ويف  الفّنانات،  واأخبار  باملكياج  تعجُّ  كما  واخل�اطر،  وال�شعر 

يف  وخ�ش��شًا  الثقافّية  احلالة  اإنعا�س  يف  ُي�شاهم  حمم�د  تن�يع 

الأو�شاط الن�شائّية، ُي�ؤ�شفني و�شع اإطار للمراأة وح�شر اهتماماتها 

يف �ش�ؤون املطبخ واملظهر على ح�شاب الفكر والعقل. 

• هل ِمن جديد يف جمال الكتابة اأو العمل م�صتقباًل؟ 
اأنا اأكتُب الآن يف العديد من امل�اقع واملجاّلت الأدبّية، كما اإيّن 

دية« التابع  ان�شَمْمُت ُم�ؤّخرًا اإىل ك�كبة كّتاب م�قِع »تعدُّ

ملُ�ؤ�ّش�شة اأديان، التي ت�شعى للت�عية باأهّمّية التعاي�س بني 

ُمعتِنقي الديانات املختلفة؛ خللق جمتمع ُمتنّ�ع ُمزدهر. 

• ما طموحاُت اأمل احلارثي؟ 
على �شعيد �شخ�شّي وبكّل �شراحة ل اأمتّنى �ش�ى اأْن 

اأنا وغريي من  اأمتّكَن  واأْن  الت�عية،  تك�ن يل ب�شمٌة يف 

الق�شاء على اجلهل الذي اأعتربه عدّوَي الأّول. 

• باخت�صاٍر لو �صمحِت, َمن هي الكاتبة اأمل احلارثي؛ 
حّتى يت�صّنى للقارئ معرفتها اأكر؟ 

اأفراده  كّل  يعي�س  ُمتقّدم  ب�طٍن عربّي  ُم�اطنة عربّية حتلم  هي 

يف تاآٍخ وحمّبة، تذوب فيه الختالفات الِعرقّية واملذهبّية واجِلن�شّية، 

ه ال�شالم والزدهار والتقّدم. تخ��ُس معركة الق�شاء على اجلهل  ويعمُّ

اإىل جانب الكثري، و�شالحهم ال�حيد يف تلك املعركة ه� القلم.

اأمتّنى اأْن ُت�سبح الثقافة وجبًة 

هاّمة يف كل جملة كما تعجُّ 

باملاكياج واأخبار الفّنانات



اأًنا الَبحُر يف اأح�سائِه الُدرُّ كاِمٌن

َدفاتي                               فهل �ساألوا الَغوا�َس عن �سَ

حافظ ابراهيم

جميلٌة بتيلة .. 

اأنيقٌة عريقة .. 

�صاملٌة كاملة ,

 ل ُيعجزها �صيٌء , 

تذوُد عن نف�صها بنف�صها ... 

اإنها اللغة العربية 

املثال الأول: 

“ حرمُه من ال�صيِء “ اأم “ حرمُه ال�صيَء “ ؟
َح��َرَم » : ) حرمُه من الإرث وحرمُه   « نقول يف ا�صتعمالتنا للفعل 

من حقِه ( , فنجعل الفعل » حرَم » متعدياً اإىل مفعوله الثاين با�صتعمال 

حرف اجلر » من » , وهذا خطاأ ,  وال�صواب اأن يتعدى الفعل » حرَم » 

اإىل مفعوليه من غري احلاجة اإىل حرف جر , فال�صواب اأن نقول : ) 

حرمه الإرث وحرمه حقه ( , وال�صاهد من كالم العرب كثري ,  منه قول 

جرير :

اإنَّ الذي حرم املكارم تغلباً            جعل النبوة واخلالفة فينا 

فلم يقل : اإن الذي حرم من املكارم تغلباً

مقهى اللغة العربية

الحلقة الرابعة
اأهاًل بكم يف مقهى اللغة العربية

نِع يديها ..  وهيا لنحت�صي قهوًة  لغوية من �صُ

نو�صح  لكم اأمثلة  من الأخطاء النحوية ال�صائعة 

بيننا ومن خاللها نبني ال�صواب عند ا�صتخدامها .
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املثال الثاين:

          » عن كثٍب « اأم » من كثٍب « ؟

لع على الأمر  مما �صاع على األ�صنة املعا�صرين قولهم : » حتى تطَّ

عن كثب » وما اإىل ذلك من اإدخ��ال حرف اجلر ) عن ( على ) كثٍب 

( , وا�صتعمال حرف اجلر هذا هنا خطاأ , اإذ مل يرد عن العرب ذلك , 

وال�صواب اأن ي�صتعمل حرف اجلر ) من ( .

يقول الزخم�صري يف اأ�صا�س البالغة : » ومن املجاز : اأْكثَب الأمُر 

: دنا, اأْكثَب فراق القوم . ورماه من َكَثٍب , وطلبه من كثٍب : من ُقرٍب 

. «

يقول حاجز الأزدي ) وهو جاهلٌي من �صعراء ال�صعاليك ( :

اإين متى اأدع خمزوماً ترى عنقاً              ل يرع�صون ل�صرِب القوِم من َكَثب

• الأمثلة  من كتاب » اأخطاء لغوية �صائعة « ملوؤلفه - خالد بن هالل بن نا�صر العربي



النانوية  الظواهر  هذه  مثل 

ت��ق��ي��ي��د  ت��ت�����ض��م��ن  اأن  مي���ك���ن 

ظ��واه��ر  اإىل  ت����وؤدي  ك��م��ي ال��ت��ي 

ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ض��ي��ة وب�����ض��ري��ة 

جديدة للمادة التي يبلغ حجمها 

بني حجم اجلزيء  وحجم املادة 

ال�ضلبة املرئي. تت�ضمن الظواهر 

جييب�س- تاأثري  اأي�ضا  النانوية 

درجة  انخفا�س  وهو  توم�ضون-  

ي�ضبح  عندما  ما  مادة  ان�ضهار 

بنايات  عن  اأم��ا  نانويًا،  قيا�ضها 

النانو  اأن��اب��ي��ب  فاأهمها  ال��ن��ان��و 

الكربونية. 

تقنية اجلزيئات متناهية ال�سغر اأو تقنية ال�سغائر اأو تقنية النانو هي العلم الذي يهتم بدرا�سة 

جديدة  وو�سائل  تقنيات  بابتكار  النانو  تقنية  واجلزيئي.  تهتم  املقيا�س الذري  على  امل��ادة  معاجلة 

من امليليمرت.  املليون  من  جزء  من امليكرومرت اأي  الألف  من  جزء  اأبعادها بالنانومرت وهو  تقا�س 

عادة تتعامل تقنية النانو مع قيا�سات بني 1 اإىل 100 نانومرت اأي تتعامل مع جتمعات ذرية ترتاوح 

بني خم�س ذرات اإىل األف ذرة. وهي اأبعاد اأقل كثرياً من اأبعاد البكترييا واخللية احلية. حتى الآن ل 

تخت�س هذه التقنية بعلم الأحياء بل تهتم بخوا�س املواد، وتتنوع جمالتها ب�سكل وا�سع من اأ�سباه 

املو�سالت اإىل طرق حديثة متاماً معتمدة على التجميع الذاتي اجلزيئي . هذا التحديد بالقيا�س 

يقابله ات�ساع يف طبيعة املواد امل�ستخدمة، فتقنية النانو تتعامل مع اأي ظواهر اأو بنايات على م�ستوى 

النانو ال�سغري. 
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تقنيات النانو

مهاب مرهف الرتكماين



ما الذي ميكن اأن تفعله تقنية النانو؟

الطاقة  ا�ضتهالك  القدرة على زيادة كفاءة  لديها  النانو  تقنية 

و امل�ضاعدة يف تنظيف البيئة  وحل امل�ضكالت ال�ضحية الرئي�ضية و 

يقال اإنها قادرة على زيادة الإنتاج ال�ضناعي ب�ضكل كبري بتكاليف 

منخف�ضة و �ضتكون منتجات تكنولوجيا النانو اأ�ضغر واأرخ�س واأخف 

وزنًا ولكنها اأكرث فاعلية وتتطلب طاقة اأقل ومواد خام اأقل لت�ضنيعها

البدايات الأوىل لتقنية النانو

التقنية  هذه  ل�ضتخدام  بعينه  ع�ضر  اأو  حقبة  حتديد  ميكن  ل 

فقد ُذكر اأن �ضانعي الزجاج فى الع�ضور الو�ضطى كانوا ي�ضتخدمون 

حبيبات الذهب النانوية الغروية فى تلوين الزجاج.

فى  امل��وج��ود  ليكورجو�س  الرومانى  امللك  كاأ�س  ذل��ك  ومثال 

املتحف الربيطانى منذ القرن الرابع امليالدى، والذى يحتوى على 

تغري  يالحظ  حيث  احلجم،  نانوية  والف�ضة  الذهب  من  ج�ضيمات 

عندما  الغامق  الأحمر  اللون  اإىل  الأخ�ضر  اللون  من  الكاأ�س  لون 

يتعر�س مل�ضدر �ضوئى

ال�ضيف الدم�ضقي هو اأي�ضًا واحٌد من الأمثلة حول ال�ضتخدامات 

التاريخية للنانو.

ا�ستخدامات تقنية النانو

• يف املجال الطبي: متكن العلماء من �ضنع اآلت دقيقة بحجم 
كريات الدم لعالج العديد من الأمرا�س التي تتطلب اإجراء 

ال�ضرايني،  داخ��ل  الن�ضدادات  مثل:  اجلراحية  العمليات 

�ضيلفانو  الإي��ط��ايل  ال��ب��اح��ث  ق��ام  كما  الأورام،  وك��ذل��ك 

دراغ��ون��ي��ريي م��ن جامعة ب��اري ب��اخ��راع اأن��ف اإل��ك��روين 

ت�ضخي�س  على  تعمل  نانوية  ك��رب��ون  اأن��اب��ي��ب  با�ضتخدام 

اأمرا�س ال�ضرطان عن طريق حتليل الهواء الذي يخرج من 

الرئتني خالل عملية الزفري.

• يف جمال الطريان: قامت وكالة الطريان والف�ضاء الأمريكية 
نا�ضا ب�ضنع اآلت دقيقة تعمل بتقنية النانو من اأجل حقنها 

يف اأج�ضام رّواد الف�ضاء، بهدف مراقبة الأو�ضاع ال�ضحية 

جل�ضمهم، والتعامل معها ب�ضكل فورّي دون اإر�ضال طبيب.

• يف جمال الطاقة: اإنتاج بطاريات تخزين تخّزن كميات كبرية 
تعمل  �ضيارات  اإنتاج  وبالتايل  ولفرات طويلة،  الطاقة  من 

بالطاقة النظيفة بتكلفة اأقّل، وغري معتمدة على النفط.

• يف جمال ال�ضناعة: �ضناعة املالب�س الذكية التي تعمل على 
ذاتي،  ب�ضكل  واجلراثيم  الأو�ضاخ  اإزال��ة  اأو  الطاقة،  اإنتاج 

خّفة  مع  الفولذ  �ضالبة  تفوق  �ضلبة  مواد  �ضناعة  وكذلك 

وزنها، و�ضناعة زجاج طارد لالأتربة وغري املو�ضل للحرارة، 

تتمّيز  الأب��ع��اد  ثالثية  �ضا�ضات  �ضناعة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

ب�ضفافيتها وقدرتها على النثناء.

اأهم  التقنية هي  تعترب هذه  اللكرونية:  الأجهزة  • يف جمال 
�ضناعة  يف  �ضاهمت  حيث  الع�ضرين  القرن  يف  تقني  تطور 

واملعامل  الرانز�ضتور  اأو  ال�ضيليكون  اإلكرونيات  واخ��راع 

التي  ال�ضغرية  بال�ضرائح  ت�ضمى  ما  وظهرت  الإلكروين، 

كالت�ضالت،  امل��ج��الت:  جميع  يف  تقنية  ث��ورة  اإىل  اأّدت 

بعد  ال�ضغرية  ال�ضرائح  ف��اخ��راع  وال��ط��ب  واحل��ا���ض��وب، 

قبله  يعهد  يكن  مل  الذي  امللون  التلفاز  اأوجد  1950م  عام 

�ضّهل  الثمن جًدا، مّما  والأ�ضود غايل  الأبي�س  تلفزيون  اإّل 
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ح�ضول اجلميع على تلفاز ملون خا�س به وبعائلته.

تطبيقات  جمالت  اأحد  تتمثل  التجميل :  م�ضتح�ضرات  يف   •
تعاين  حيث  ال�ضم�س.  اأ�ضعة  من  الواقيات  يف  النانو  تقنية 

التقليدية من الأ�ضعة فوق البنف�ضجية من  طريقة احلماية 

افتقارها اإىل ال�ضتقرار على املدى الطويل. اإل اأن الواقيات 

ومنها  املعدنية  النانو  جزيئات  على  القائمة  ال�ضم�س  من 

اأك�ضيد التيتانيوم توفر املزيد من املزايا، حيث يكون  ثاين 

جلزيئات اأك�ضيد التيتانيوم النانوي تاأثريًا مقارنًا يف خا�ضية 

احلماية من اأ�ضعة ال�ضم�س فوق البنف�ضجية كما هو احلال 

يف املواد ال�ضائبة ولكنها تفقد عملية التبيي�س غري املرغوبة 

يتناق�س. اأن حجم اجلزيء  الأخرى حيث   للم�ضتح�ضرات 

�سعوبات تواجه تقنية النانو

• �ضغر حجم جزيئات املادة، مما يعني �ضعوبة التحكم فيها، 
اأو حتى اإدراكها.

اأماكنها  من  اإزالتها  بعد  امل��واد  جزيئات  يف  التحكم  �ضعوبة   •
بهدف توجيهها اإىل اأماكن جديدة.

• عدم القدرة على التنبوؤ بنتائج تغيري اجلزيئات، مما قد يعني 
ظهور نتائج غري مرغوب فيها.

• الأخطار املحتملة يف التعامل مع تقنية النانو
الوقت  يف  النانو  لتقنية  الوا�ضعة  التطبيقات  من  الرغم  على 

الآن  هناك  اأن  اإل  احل��ي��اة،  نواحي  جميع  ت�ضمل  والتي  احلا�ضر 

اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريًا يف ال��ب��ح��ث ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة ح���دوث اآث����ار جانبية 

به. املحيط  والو�ضط  الإن�ضان  حياة  يف  التقنية  ه��ذه   ل�ضتخدام 

اإن اجل�ضيمات النانوية نتيجة ل�ضغرها ال�ضديد فهي بالتايل ميكن 

اأن تنفذ ب�ضهولة �ضديدة من خالل اجللد والرئتني والأجهزة املعوية 

لالإن�ضان بدون معرفة تاأثريها على ال�ضحة الب�ضرية، ومن ناحية اأخرى 

النانوية )مثل اجل�ضيمات  املواد  ا�ضتن�ضاق  باأن  العتقاد  هل ميكن 

�ضوف  النانوية،....(  الكربون  اأنابيب  النانوية،  الكرات  النانوية، 

 يوؤدي اإىل �ضريان هذه املواد داخل اجل�ضم ومن ثم و�ضولها اإىل املخ.

قوانني  اأو  تنظيمات  اأي  يوجد  ل  اأن��ه  اإىل  هنا  الإ���ض��ارة  من  ولب��د 

ا�ضتخدام  الناجتة عن  والأخطار  الأ�ضرار  ووا�ضحة حتدد  حمددة 

تلك  واأح��ج��ام  خ�ضائ�س  اختالف  ب�ضبب  وذل��ك  النانوية  امل��واد 

اأنه ل  واأي�ضا اختالف درجة  �ُضمّية تلك املواد، كما  النانوية  املواد 

يوجد الآن جتارب وبحوث كثرية حول اأخطار هذه التقنية اإل بع�س 

الأبحاث القليلة على فئران التجارب، ولقد اأ�ضارت بع�س التجارب 

اإىل اأن اجل�ضيمات النانوية عند ا�ضتن�ضاقها ميكن اأن حُتِدث التهابًا 

من  الكبري  احلجم  ذات  اجل�ضيمات  حُتِدثه  مما  اأكرث  الرئتني  يف 

نف�س النوع، كما اأ�ضارت درا�ضة اأخرى اإىل اأن اجل�ضيمات النانوية قد 

ت�ضببت يف موت بع�س القوار�س وحدوث تلف للمخ يف ال�ضمك، وت�ضري 

اجل�ضيمات  تركيز  زيادة  اأن  اإىل  الهواء  تلوث  على  اأخرى  درا�ضات 

 النانوية يف الهواء �ضوف يوؤدي اإىل زيادة انت�ضار الأمرا�س والوفاة.

كافة  يتخذوا  اأن  النانو  تقنية  يف  للعاملني  بد  فال  العموم  وعلى 

اأنواع درجات احلذر والحتياطات الالزمة لتفادي ا�ضتن�ضاق املواد 

النانوية على جميع اأنواعها اأو مالم�ضتها جللد الإن�ضان.

- ال�ضوق العاملي ملنتجات تقنية النانو
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م�ضتمر  ال�ضباق  ف��اإن  النانو،  لتقنية  الواعد  للم�ضتقبل  نظًرا 

لت�ضخري اإمكاناتها  وال�ضتفادة منها و تعتقد العديد من احلكومات 

 ، والرثوة  الإنتاجية  اإىل حقبة جديدة من  �ضتوؤدي  النانو  تقنية  اأن 

العام  ال�ضتثمار  بها  ارتفع  التي  الطريقة  وينعك�س ذلك من خالل 

يف البحث والتطوير يف جمال تكنولوجيا النانو خالل العقد املا�ضي 

ففي عام 2002  كانت اليابان تخ�ض�س 750 مليون دولر اأمريكي 

�ضنوًيا لهذا املجال  بزيادة �ضتة اأ�ضعاف عن عام 1997.

تقديرات لقيمة تقنية النانو يف ال�سوق العاملي

العاملية  ال�ضوق  اأن  الأمريكية  الوطنية  العلوم  موؤ�ض�ضة   تتوقع 

دولر  تريليون  �ضتتجاوز  النانو  تكنولوجيا  على  القائمة  للمنتجات 

يف  الباحثني  كبري   ، ميلر  بول  قال  عاًما.   15 غ�ضون  يف  اأمريكي 

 2002 عام  يف   ،  Demos الربيطانية  ال�ضيا�ضات  اأبحاث  منظمة 

ال�ضركات  لأك��رب  الأبحاث  ميزانيات  ثلث  من  يقرب  ما   ، “بالفعل 
التكنولوجيا  اإىل  يذهب  املتحدة  الوليات  يف  العلوم  على  القائمة 

الأمريكية  الوطنية  النانو  مبادرة  ميزانية  اأن  حني  يف  النانوية” 

ارتفعت من 116 مليون دولر اأمريكي يف عام 1997 اإىل مبلغ 849 

مليون دولر اأمريكي يف عام 2004.

اإىل اأين تتجه تقنية النانو؟

املعرفة بتقنية النانو تنمو ب�ضرعة و ازدادت املن�ضورات العلمية 

يف هذا املجال على مدار ال�ضنني املا�ضية و على الرغم من ذلك، 

اجل�ضيمات  ت�ضتخدم  التي  املنتجات  من  ن�ضبًيا  قليل  عدد  هناك 

للبيع  معرو�ضة  هي  التي  تلك   ، اإجماًل  حالًيا.  ال�ضوق  يف  النانوية 

بالفعل ل تعالج الق�ضايا املو�ضحة اأعاله ، املتعلقة بال�ضحة والأمن 

الغذائي والبيئة. 

وبدًل من ذلك ، فقد ركزوا على التطبيقات ال�ضتهالكية التي 

ت�ضمل الواقيات ال�ضم�ضية املح�ضنة ، والدهانات املقاومة للت�ضقق ، 

و  متكينية  تقنية  النانو  تقنية  تعترب  و  للخد�س  املقاومة  والعد�ضات 

على هذا النحو ، فمن املتوقع اأن تعجل جمموعة من البتكارات

خامتة

م�ضاركة  �ضيتطلب  تقدمها  وتوجيه  النانو  تقنية  دور  تقييم  اإن 

املدين  املجتمع  العلماء واحلكومات ومنظمات  القطاعات من  عرب 

وعامة النا�س و النقا�س امل�ضتنري �ضروري ملحاولة جتنب ا�ضتقطاب 

الآراء التي تتقدم من ق�ضية التعديل الوراثي.
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وّجه العرب ن�ضاطاتهم الفكرية اإىل العلوم خالل ال�ضنوات الأوىل 

كان  اأنه  الّدفاع،  اهلل  عبد  علي  الدكتور  ويوؤكد  الإ�ضالم..  �ضدر  من 

القبلة  حتديد  على  حر�ضهم  املوا�ضيع  بهذه  امل�ضلمني  اهتمام  وراء 

اجّتاه  حتديد  ا�ضتطاعوا  الهند�ضة،  لعلم  فبا�ضتخدامهم  واملواقيت، 

القبلة، وبعلم املثلثات حّددوا الوقت بدّقة..

 كما ا�ضتطاعوا من خالل علم الفلك حتديد بداية �ضهر رم�ضان 

املبارك، ومل يقت�ضر امل�ضلمون يف علومهم على احتياجات العبادة، بل 

ا�ضتخدموا هذه العلوم يف التطور وخري الإن�ضان..

التي  الفرة  الهجريني،  والرابع  الثالث  القرنني  اعتبار  وميكن 

وقد  الريا�ضيات..  بينها  ومن  العلوم  يف  العرب  اإب��داع  فيها  تو�ضح 

حفظوا تراث احل�ضارات ال�ضابقة يف الريا�ضيات، كما اأ�ضافوا عليها 

واأبدعوا..

 ويوؤكد )هارلو �ضايلي( يف كتابه )الثورة اجلديدة يف العلوم( اأن 

العربية كان كبريًا ويظهر هذا من  الريا�ضيات على احل�ضارة  تاأثري 

العالقة بني احل�ضاب واجلرب والهند�ضة والفل�ضفة والعلوم الجتماعية 

والفقه..

اأن امل�ضلمني قّدموا كثريًا من البتكارات يف   ويوؤكد )رام لندو( 

مل  والأوروب��ي��ني  الأمريكيني  معظم  ف��اإن  ذلك  ومع  الريا�ضيات  حقل 

يعودوا يتذكروا من اأي خمزن اكت�ضب العامل الأدوات التي ل ميكن اأن 

ت�ضل احل�ضارة الغربية اإىل م�ضتواها احلايل اإّل بها..

رّكز العلماء العرب يف علم احل�ضاب على الأرقام واملربعات اأو علم 

به  دّلوا  اإذ  ال�ضفر،  ابتداع  الف�ضل يف  لهم  ال�ضحرية، وكان  املرّبعات 

على اجلزء اخلايل من العدد..

  

ويف بغداد برز يف ع�ضر املاأمون العامل العربي الكبري حممد بن 

للهجرة   235 و   164 فيما بني عامي  الذي عا�س  مو�ضى اخلوارزمي، 

املوافق ل� 780 و 850 للميالد..

 اعتربه جورج �ضارتون موؤرخ تاريخ العلم اأعظم ريا�ضي يف الع�ضر 

يوجني  ديفيد  وقال  الع�ضور..  كل  يف  ريا�ضي  اأعظم  هو  بل  الو�ضيط 

ولوي�س كاربين�ضكي عنه اأنه الأ�ضتاذ الكبري يف ع�ضر بغداد الذهبي اإذ 

اأنه اأحد الكّتاب امل�ضلمني الأوائل الذين جمعوا الريا�ضيات الكال�ضيكية 

من ال�ضرق والغرب.. وطّوروها..

متكن اخلوارزمي من حل م�ضكلة كبرية كان يعاين منها التجار..

دار حوار بني تاجر وابنه يف اأحد الأيام:

الكتاب وا�ضح يابنّي اأر�ضل )�ضارية( من النوق اأي اأنه يريد ناقة 

خفيفة �ضريعة ولودة �ضفاتها حميدة..

وملاذا اأر�ضل كل هذا املال؟

ل اأدري، رمبا يريد �ضراء �ضيء اآخر، يف العادة يكون وا�ضحًا يف 

كل �ضيء يطلبه.. 

وما العمل الآن؟

اأر�ضل له الناقة هذه، وحاول اختيارها مبوا�ضفات ممتازة..

ح�ضنًا..

وبعد مدة ت�ضلم ابن التاجر ر�ضالة غا�ضبة:

انظر يا اأبي.. اإنه يتهمني بالغ�س و�ضرقة املال..

معقول .؟ ملاذا؟

يقول اأنه اأر�ضل ثمن ) 276( ناقة فكيف اأر�ضل له واحدة؟

الريا�ضيات بني اخلوارزمي والعاملي

د. طالب عمران
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ما فهمته من ر�ضالته اأنه يريد ناقة واحدة وهو اأمر م�ضتغرب، مل 

يذكر ذلك بو�ضوح يف ر�ضالته..

يهددين باأنه �ضوف ي�ضكوين للخليفة املاأمون اإذا مل اأبادر باإر�ضال 

ما طلب.. لي�س عندي العدد الكايف من النوق..

غريب.. دعني اأدر�س امل�ضاألة..

ودخل الأب على ابنه بعد فرة، كان البن يعاين من املر�س:

ماذا اأفعل راأ�ضي يكاد يفلقه الأمل..

خّفف عنك لبد واأن هناك حاًل معينًا..

كل نوافذ الفرج مغلقة.. اأعدت الر�ضالة مائة مّرة، ومل اأفهم �ضيئًا 

النوق((..  �ضارية من  : ))اأر�ضل  قبل  ما فهمته من  يزيد على  منها 

اأر�ضلت له ناقة خفيفة ن�ضيطة ولودة قادرة على ال�ضفر وقطع امل�ضافات 

الكبرية..

يف الأمر �ضّر.. ملاذا مل يقل لك مثاًل، اأر�ضل ناقة �ضريعة خفيفة 

ن�ضيطة؟ بدًل من هذه الكلمة )�ضارية(..

اأجهزه بكل ما طلب..  اأن  اأدري.. �ضي�ضل ر�ضوله اليوم ويجب  ل 

واإّل قّدم �ضكوى للخليفة.. املال الذي اأر�ضله من قبل كان يكفي ل�ضراء 

)276( ناقة اأما الآن فبعد اأن ازدادا الطلب على النوق، مل يعد الثمن 

يكفي )150( ناقة، ماذا اأفعل؟

مو�ضى،  بن  حممد  الكبري  العامل  بجارنا  ا�ضتعنت  لو  م��اراأي��ك 

�ضيتو�ضط لنا عند املاأمون.. له حظوة كبرية عنده..؟

وماذا ي�ضتطيع اأن يفعل والرجل قد يكون حمقًا.؟

جّرب، لن تخ�ضر �ضيئًا..

�ضاأذهب لزيارته يف بيت احلكمة..

ويف بيت احلكمة:

يف  جريانك  اأح��د  اأن��ه  يقول  �ضيدي  يا  مبقابلتك  يرغب  اأحدهم 

ال�ضكن..

اأدخله ب�ضرعة.. ماذا تنتظر؟

اأنت م�ضغول بح�ضاباتك.. اأمرتني اأن ل اأزعجك واأن ل اأدخل اأحدًا 

عليك..

مقابلة  عن  التاأخر  ن�ضتطيع  ل  الرجل،  اأدخل  ولكن  نعم..  نعم.. 

اجلريان.. اهلل اأو�ضى باجلار..

حا�ضر يا �ضيدي.. 

ودخل التاجر ملهوفًا:

ال�ضالم عليكم يا �ضيدي..

اأهاًل و�ضهاًل بك يا جارنا.. خري؟

اإنه لي�س خريًا على ولدي يا �ضيدي.. ولدي يف حمنة وخ�ضمه قد 

يرفع �ضكواه اإىل اأمري املوؤمنني .

حدثني بالق�ضة منذ بدايتها..

وا�ضتمع اخلوارزمي للق�ضة باهتمام:

وهكذا ترى يا �ضيدي اأن طلب الرجل مل يكن وا�ضحًا يف ر�ضالته، 

اأق�ضم لك يا �ضيدي اأننا مل ن�ضتلم ر�ضالة منه �ضوى هذه الر�ضالة، خذ 

اقراأها.. تف�ضل..

هه.. ))�ضارية من النوق((..

اأر�ضل له ابني ناقة ن�ضيطة خفيفة احلركة كما جاء يف الر�ضالة..

 )276( �ضراء  يطلب  اإنه  وا�ضحًا..  يبدو  طلبه  الرجل،  تظلم  ل 

ناقة.. هذا وا�ضح يف ر�ضالته..

ماذا تقول يا �ضيدي؟ كيف؟

هّوز  اأبجد  طريقة  على   ..)276( تعني  الأرق��ام  بلغة  )�ضاريه( 

حّطي كلمن.. ن�ضع على احلروف - كما تعلم- منذ بدايتها على هذا 

.. )30( حتى  ثم )20(  ..حتى )10(  ثم )2(  رقم )1(  الرتيب، 

)110( ثم )200( )300( حتى )1000( .. 

معقول؟ كيف مل نفهم هذا ؟

)�ضارية(  الرقمي..  املعنى  تفهموا  ومل  اللغوي،  املعنى  فهمتم 

ال�ضني تقابل الرقم )60( والألف )1( والراء )200( والياء( )10( 

والهاء )5( .. املجموع )276(..

وماذا �ضنفعل الآن؟

واإّل رفع �ضكواه للخليفة.. رمبا  اإىل الرجل  باإر�ضال النوق  عّجلوا 

كان �ضديدًا يف هذه الناحية، كما تقولون..

• • •
وبعد اأيام يف جمل�س املاأمون:

اإنها الطريقة املثلى يا مولي للخال�س من اأخطاء احل�ضابات التي 

حتدث بني التجار.. ل حاجة ل�ضتخدام الأحرف بدًل من الأرقام.. 

بهذه الطريقة اأوجدت حاًل مل�ضكلة النوق..

بارك اهلل فيك يااأبا مو�ضى.. هه.. وماذا نفعل بال�ضاب؟

ينتقي  اأنه  اأعتقد  البداية،  رف�ضه يف  لذلك  الأمر جيدًا  يفهم  مل 

النوق الآن و�ضري�ضلها لطالبها �ضريعًا.. يحتاج ملهلة فقط.. ال�ضكوى 

�ضده يجب اإيقافها من خ�ضمه..

وهكذا حّل اخلوارزمي امل�ضكلة.. ويعترب اأعظم العقول الريا�ضّية 

علم  ا�ضمه  خا�ضًا  علمًا  اخ��رع  اأن  وبعد  احل�ضاب،  يف  عملت  التي 

اجلرب..

نظرياته  م��ن  الكثري  واأب���دع  احلكمة  بيت  يف  اخل��وارزم��ي  عمل 

الريا�ضّية..

ال�ضغري..  )ال�ضندهاند(  كتاب  و�ضع  احلكمة  بيت  ويف 

ومذهب  الفر�س  ومذهب  الهند  مذهب  بني  فيه  وجمع 

بطليمو�س..

)ال�ضندهاند(  اأو  هند(  )ال�ضند  يعترب 

اأحد  املعرفة،  بال�ضن�ضكريتية  ومعناها 

حتكي  التي  املرجمة  الكتب  اأهم 

يف  والفلك  الريا�ضيات  عن 

بابًا  ع�ضر  اأرب��ع��ة 

و���ض��ع��ت 
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�ضعرًا كلها.

وحتكي عن حركات الكواكب ومواقعها وجهات الزمان واملكان.

ومطالع  الكواكب  وق���ران  والك�ضوف  اخل�ضوف  ع��ن  حتكي  كما 

ال�ضم�س ومغاربها، 

اإ�ضافة الكثري من النتائج عليه.. واأ�ضاف  متكن اخلوارزمي من 

الكثري من الهوام�س والأوراق الإ�ضافّية عليه ووّزعه يف بيت احلكمة.. 

قبل اأن ينت�ضر..

• • •
بعد اخلوارزمي بنحو �ضبعة قرون عا�س حممد بن ح�ضن بن عبد 

ال�ضمد العاملي امللّقب ببهاء الدين ابن عز الدين احلارثي العامّلي 

من  الثاين  الن�ضف  املفكرين يف  العلماء  كبار  ويعترب من  الهمذاين، 

القرن ال�ضاد�س ع�ضر امليالدي، واأوائل القرن ال�ضابع ع�ضر امليالدي..

 )1547( ل�  املوافق  هجرية   )953( ع��ام  بعلبك  مدينة  يف  ول��د 

اأحيانًا  ميالدية ويلّقب بالعاملي ن�ضبة جلبل عامل يف لبنان، ويعرف 

با�ضم بهاء الدين بن احل�ضن العامّلي..

كان بهاء الدين العاملي ل يزال فتّيًا حني دار احلوار التايل بني 

والده ووالدته:

ق�ضرية  مدة  يف  تعّلم  لقد  عبقريًا،  اأ�ضاتذته  يعتربه  ال�ضاب  هذا 

الكثري من اأ�ضول علم النحو وبرع يف الفل�ضفة والتاريخ والعلوم..

احلمد هلل، اإنه �ضاب مبارك.. بلطفه وكيا�ضته وح�ضن �ضلوكه..

الرحيل  يريد  العربّية..  يتكلم  كما  الآن،  الفار�ضية  يتكلم  اإن��ه 

وال��ت��ع��رف ع��ل��ى الأق���ط���ار والأم�������ض���ار.. اإن���ه ي��ل��ّح ع��ل��ى ذل���ك ي��ا اأم 

حممد.. 

ل.. لن اأتركه يذهب مازال �ضغريًا..

ماذا تقولني؟ مل يعد حممد �ضغريًا.. 

ولكن دخول حممد عليهما اأوقف احلديث:

جئت اأخريًا يابني؟ تاأخرت؟

اأنا اآ�ضف يااأماه غرقت يف الكتابة لدرجة اأنني ن�ضيت نف�ضي..

لعليك يابني.. �ضاأجهز لك الع�ضاء.. 

وبعد دخولها �ضاأله الأب:

اأما زلت عازمًا على الرحيل.؟

منابعه..  العلم من  وتتبع  للك�ضف  اأتوق  يااأبي..  اأرجوك 

واللقاء مع اأ�ضاطينه وعمالقته..

باملوافقة..  اأم��ك  �ضاأقنع  الوقت  بع�س  انتظر 

اإنها ل تطيق فراقك..

كما ت�ضاء يااأبي..

اأقطارًا خمتلفة يف  العاملي  زار 

العامل ليتتلمذ على يد العلماء 

واأدى  امل��خ��ت�����ض��ني، 

ف����ري���������ض����ة 

احلج، ودر�س ال�ضريعة يف جزيرة العرب..

وقد رافقه والده يف بع�س رحالته.. 

رافقه والده اإىل اأ�ضفهان حيث عا�س هناك.. وقد ق�ضى العاملّي 

يف اأ�ضفهان �ضنوات لتن�ضى، وعر�س عليه ال�ضلطان عبا�س ال�ضّفوي 

عدة وظائف..

اأمتنى اأن اأراك قريبًا ياحممد، اأ�ضعد بن�ضحك وم�ضورتك..

ل�ضت اأطمح للمنا�ضب يامولي.. اأريد اأن اأتفّرغ للعلم؟

لن اأ�ضّيع عليك البحث.. اأريدك رفيقًا ونا�ضحًا..

اأي من�ضب يف  تقبل  لاأ�ضتطيع  ولكني  عليك..  بالن�ضح  اأبخل  مل 

الفرة احلالية.. 

�ضاأتركك لبع�س الوقت.. رمبا غريت راأيك..

احل�ضاب..  علم  يف  املعقّدة  للقوانني  وافية  �ضروحًا  العامّلي  قّدم 

وخل�س موؤلفات الكرخّي وعّلق عليها.. كما كتب درا�ضات كثرية تتعّلق 

واتّبع  وغريها..  والهند�ضّية  العددّية  باملتواليات  اهتم  كما  بالبيئة.. 

طريقة اأ�ضتاذه الكرخّي وابتكر متواليات جديدة..

وا�ضتنتج العاملي طريقة جديدة لإيجاد اجلذر احلقيقي التقريبي 

يف  العاملّي  نهج  كما  الكفتني..  طريقة  و�ضماها  اجلربّية،  للمعادلة 

كتابه املعروف )خال�ضة احل�ضاب( منهجًا علميًا انده�س منه علماء 

الع�ضر احلديث..

فقد تناول الك�ضور واأ�ضولها الأولّية، ومعنى خمرج الك�ضر وكيفّية 

اإيجاد خمارج عّدة ك�ضور.. كما ف�ّضر اجلرب واملقابلة..

فروع  ل�ضتى  اإ�ضافة  الأدب  يف  نبغ  مو�ضوعّيًا  عاملًا  العاملّي  كان 

العلوم وقد عا�س يف بالط ال�ضفوّي ردحًا من الزمن..

اأنا م�ضرور لأنك قبلت اأخريًا ما عر�ضته عليك..

لأن العر�س يتعلق مبن�ضب علمي، يغني معاريف، قبلته..

بارك اهلل فيك.. �ضي�ضبح هذا املن�ضب �ضببًا يف ازدياد الهتمام 

بالعلم..

�ضرفتني بذلك يا مولي..

اأمرتهم اأن يقدموا لك ما حتتاجه من عون لت�ضجيع رجالت الفكر 

والعلم..

اأ�ضكركم يا مولي.. لن نتاأخر عن امل�ضاهمة يف اإعالء �ضاأن العلم 

هنا..

فوجدها  والدته  على  العاملي  دخل  الأيام  اأحد  ويف  الزمن،  ومّر 

تبكي وهي ت�ضري لوالده:

اإنه حزين عليك يا حممد، ملاذا مل تتزوج بعد؟

يا اأمي اأرجوك.. هذا املو�ضوع ل اأفكر فيه حالّيًا..

اأ�ضّر  اأيامه الأخرية، وقد  اإنه يف  ولكن والدك يتعذب يا حممد.. 

يل باأنه �ضيموت وهو غري مطمئن عليك.. كان يحلم اأن يرى اأولدك 

ميلوؤون احلو�س..

اأمي.. �ضتتح�ّضن �ضحّته.. �ضنذهب جميعنا للحج هذا  ل باأ�س يا 

العام..
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 ولكن القدر مل ميهل والد العاملّي فلقد توّفى قبل اأن يرى اأحفاده 

يرتعون يف حديقة البيت.. وحزن عليه حممد كثريًا.. وقد �ضجعه ذلك 

على الرحيل من جديد عن اأ�ضفهان حيث زار القد�س ودم�ضق وحلب 

وعاد اإىل اأ�ضفهان..

 وقد ق�ضى اأكرث من ثالثني �ضنة �ضائحًا يف البالد، زار كثريًا من 

الأقطار والأم�ضار، وتعرف على علماء كبار غرف من علومهم..

 ودب خالف يف اأحد الأيام، كاد ينتهي بني رجلني اإىل القتتال، 

لول اأن قبال الحتكام للعاملّي..

يجب اأن نعر�س ذلك على العاملّي بهاء الدين بن احل�ضن..

اأقبل واهلل راأيه.. اإنه رجل اأمني..

هه.. هّلم اإىل جمل�ضه مع تالمذته..

ذلك  ي�ضكل  قد  ن�ضاأله،  ثم  درو�ضه  يفرغ من  ننتظر حتى  ل  ملاذا 

حرجًا له اأمام تالمذته.. 

اإنه ل يتحرج يف احلق، ل تخف..

على بركة اهلل اإذًا..

 وفكر األعاملي حني عر�س عليه املو�ضوع ثم قال:

واهلل يا اأخي �ضاحبك على حّق.. فلي�س علم الغيب علمًا حمتمًا.. 

التنبوؤ  اإىل  املنجمني  وانحراف  وجل..  عّز  اهلل  �ضوى  الغيب  يعلم  ول 

بدقة ما �ضيحدث هو اأمر خمالف للمنطق..

اإذًا التعامل مع مثل هذه النبوءات ل يجوز..

عن  ولنعرف  بعد،  يقع  مل  م�ضتقبل  مع  نتعامل  كيف  بالطبع.. 

خفاياه �ضيئًا.. اإن املنّجم لميكنه اأن يعلم الغيب، كما قلت.. اهلل وحده 

يعلم الغيب وعلم النجوم ي�ضع اإمكانات قد ل تتحقق اأبدًا..

ولكن الرجل تنّباأ بوقائع حدث بع�ضها..

ميكن؟ ولكن هذا لي�س موؤكدًا.. الغيب ل يعلمه �ضوى اهلل..

اأريد اأن اأ�ضاألك يا�ضيدي �ضيئًا اآخر.. لي�س له عالقة بالتنجيم..

تف�ضل..

ماذا عن الرمح املركوزة يف حو�س، وقد خرج عن املاء منه خم�ضة 

اأذرع فمال مع ثبات طرفه حتى لقى راأ�ضه �ضطح املاء.. وكان البعد 

بني مطلعه يف املاء ومو�ضع مالقاة راأ�ضه له ع�ضر اأذرع.. ما هو طول 

الرمح؟

الرمح  طول  ومثيالتها،  هي  حاًل  لها  اأوج��دت  م�ضاألة  اإنها  هه.. 

�ضيكون اثني ع�ضر ذراعًا ون�ضف الذراع..

وكيف ح�ضبت هذا؟ يبدو الأمر مده�ضًا.؟

ال�ضلع  فيه  يعرف  الزاوية، مل  قائم  مثلث  م�ضاألة  امل�ضاألة هي  اإن 

املقابل للزاوية القائمة �ضرحها لي�س �ضعبًا.. �ضاأ�ضرحها لك تف�ضل..

لقد اأّلف بهاء الدين العاملّي الكثري من الكتب والر�ضائل فكانت 

مراجع يف اأغلب جامعات العامل، وزاد تعدادها عن اخلم�ضني، منها 

كتاب خال�ضة احل�ضاب الذي يعّد من اأهم الكتب يف علم احل�ضاب..

جمع  كقواعد  الأ�ضا�ضية  احل�ضابية  الطرق  الكتاب  هذا  وت�ضّمن   

العدد  ج��ذور  واإي��ج��اد  ال�ضحيحة  الأع���داد  وق�ضمة  و���ض��رب  وط��رح 

وخوا�س  احل�ضاب  بطريقة  املجاهيل  وا�ضتخراج  والك�ضر  ال�ضحيح 

الأعداد وجمع املتواليات..

وامل�ضائل  واملقابلة  اجلرب  احل�ضاب،  خال�ضة  كتاب  ت�ضّمن  كما 

واأعمال  واحلجوم  امل�ضاحات  وتعيني  احل��ّل،  امل�ضتحيلة  اأو  العوي�ضة 

امل�ضاحة العملّية..

وكتب بهاء الدين العاملي كتبًا كثرية اأخرى منها كتاب )املّلخ�س 

يف الهيئة( ، كتاب عن )احلياة(، )ر�ضالة عن الكرة( ، )حا�ضية على 

)اأ�ضرار  الهاللّية(،  )احلديقة  الفالح(،  )مفتاح  التغزيل(،  اأن��وار 

البالغة(، )تهذيب النحو(، )املخالة( ، )تهذيب البيان(..

كان عاملًا مو�ضوعّيًا غزير النتاج، ق�ضى حياته يف القراءة والكتابة، 

وابتكر وطّور كثريًا من القوانني والنظريات الريا�ضية.. 

 قام بهاء الدين العاملّي بجولة طويلة اأقام خاللها مدة من الزمن 

يف م�ضر وزار القد�س واأقام فيها لبع�س الوقت ثم ذهب اإىل دم�ضق 

للهجرة   )1031( عام  فيها  فتويف  اأ�ضفهان  اإىل  اأخ��ريًا  وعاد  فحلب 

املوافق )1622( للميالد.. ودفن يف طو�س..
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Editorial
Promising Future

The year of the fiftieth, constitutes the historical 
moment from the beginning of the announcement 
of the Union’s Journey until this year. An eventful 
year that celebrates the great will, strong determi-
nation and various developmental achievements 
in all fields. A year that celebrates Fifty Years that 
witnessed the fastest building march in the history 
of countries. The best march that the region has wit-
nessed. Besides, it is also the year of preparing for 
the Next 50, Fifty Years full of giving and benevo-
lence.

This year comes as an opportunity to reflect on 
the achievements of the past Fifty Years, in which 
we recall the efforts of our Founding Fathers in 
building our great country on the frameworks of co-
operation, patience and challenge, to become now 
the largest developed and progressed country in the 
whole world.

A new year in which we are preparing to launch 
with confidence on our next journey, redouble ef-
forts and work to create new ideas and qualitative 
initiatives, including preserving our heritage, tradi-
tions and social values, to contribute to building a 
bright future for our beloved country, the UAE.
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Ras Al Khaimah Ruler delivers keynote speech at Global 
Citizen Forum

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, said that Ras Al 
Khaimah is a major partner 
in efforts to launch Con-
structive Dialogue around 
Global Citizenship, in line 
with the UAE’s commit-
ments in that regard.

This came during His 
Highness’s opening key-
note speech at the 2021 
Global Citizen Forum, held 
in Ras Al Khaimah, featur-
ing leading figures in poli-
tics, business, economics, 
and entertainment.

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, also at-
tended the event, along with a host 

of influential decision makers, in-
cluding His Majesty Ivan Duque 
Marquez, President of the Repub-

lic of Colombia, H.E. Joel 
Taylor, Vice President of 
the Republic of Liberia, 
and Matthew Renzi, former 
Prime Minister of Italy 

His Highness Sheikh 
Saud stated that the Forum 
was taking place at a Pivot-
al Time in the UAE’s Jour-
ney, as the country marks 
its 50th anniversary, Dubai 
hosts the World Expo and 
as preparations get under 
way for the UAE to stage 
COP28 in 2023.

His Highness Ruler of 
Ras Al Khaimah said that 
Ras Al Khaimah is com-
mitted to forging relations 
with a multitude of global 
partners and that this per-
spective is reflective of 

the meaning of the Global Citizen 
Forum, which aims to act as a plat-
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form for bringing humanity togeth-
er to collectively find solutions to 
the world’s greatest challenges.

“Here in the UAE, we are a ma-
jor global partner in our collective 
journey to build a safer and more 
sustainable world. I am proud to 
say that we have been strong ad-
vocates of positive change for the 
world,” said H.H. Sheikh Saud.

“In Ras Al Khaimah, we place 
sustainability at the heart of our 
development approach and we be-

lieve in promoting human mobility, 
because by welcoming the world to 
live, work and thrive here in Ras 
Al Khaimah, we become a stronger 
collective.”

H.H. Sheikh Saud cited Ras Al 
Khaimah’s Energy Efficiency and 
Renewables Strategy 2040 and the 
recently launched Sustainable Tour-
ism Destination Strategy as impor-
tant drivers that will lead the emir-
ate to a prosperous and sustainable 
future.

His Highness also highlighted 
the Ras Al Khaimah Sustainability 
Pledge, which was signed by 21 
Government and non-Government 
entities in the emirate at the Global 
Citizen Forum, as another step to-
wards ingraining the sustainability 
message in all institutions.

The 2021 Global Citizen Forum 
took place over two days on 12th 
and 13th December at Al Hamra 
International Exhibition and Con-
vention Centre, welcoming a host 

of many famous and 
well-known person-
alities in various sec-
tors, including Clar-
ence Seedorf, the 
former Dutch Foot-
ball Player. The musi-
cal performances pre-
sented by American 
Nicole Scherzinger, 
and Wycliffe Jane 
from Haiti, in addi-
tion to the participa-
tion of American Ac-
tress Eva Longoria, 
who received Global 
Citizen Award.
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RAK Ruler receives President of Central African Republic

RAK Ruler meets Liberia’s Vice President, DRC’s Deputy 
PM, former Italian PM

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, received, Mr. 
President Faustin-
Archange Touad-
era, President of the 
Central African Re-
public, who is cur-
rently visiting the 
UAE.

His Highness 
Sheikh Saud wel-
comed Mr. Presi-
dent Touadera and 
his delegation, 
where the two sides 
discussed ways of strengthening the 
bilateral ties between the UAE and 
Central Africa.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah also commended the dis-

tinguished friendship between the 
two countries, stressing the keen-
ness of Ras Al Khaimah to boost 
its overall cooperation with Central 
Africa.

Mr. President Touaderas stressed 
his country aims to reinforce its ties 
with the UAE, praising the Gulf 
Country’s Regional and Interna-
tional Stature.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, held 
separate meetings with 
His Excellency Jewel 
Taylor, Vice President 
of Liberia, His Excel-
lency Daniel Asilu 
Okito, Deputy Prime 
Minister and Minister 
of Interior, Security 
and Decentralization 
of the Democratic Re-
public of the Congo 
(DRC), and His Excel-
lency Matteo Renzi, 
Former Italian Prime 
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Minister.
The meetings were 

also attended by H.H. 
Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah.

The meetings took 
place on the sidelines 
of the Global Citizen 
Forum held at the Al 
Hamra International 
Exhibition and Confer-
ence Centre in Ras Al 
Khaimah.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr wel-
comed the Emirate’s 
guests, and His High-
ness talked with them about ways 
of enhancing cooperation between 

Ras Al Khaimah and their respec-
tive countries.

The guests later extended their ap-

preciation to His Highness Sheikh 
Saud for his warm welcome and 
hospitality.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has received Mr. Presi-
dent of Costa Rica Carlos Alvarado 
Quesada, who is currently paying 
an official visit to the 
UAE.

Mr. President Quesada 
was accompanied by 
The First Lady, Claudia 
Camargo. In the presence 
of Sheikh Saqr bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi and a 
number of officials.

His Highness RAK 
Ruler welcomed the Cos-
ta Rican President and 
his accompanying del-
egation. They discussed 
ways to enhance coop-
eration between the UAE 
and Costa Rica in the best 
interest of the two coun-
tries at all levels. They 
also shared views on a 

number of issues of mutual concern.
His Highness Sheikh Saud hailed 

the distinguished relations and eco-
nomic and investment cooperation 
between the UAE and Costa Rica, 
as well as the strategic partnership 

between the two friendly countries.
In turn, Mr. President Quesada 

emphasized his country’s keenness 
on promoting ties with the UAE, 
and lauded the UAE’s stature and 
presence, regionally and globally.

Ruler of Ras Al Khaimah receives Costa Rican President 
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has 
received His Excel-
lency Bhupendrabhai 
Rajnikant Patel Chief 
Minister of Gujarat, 
India, and his accom-
panying delegation, 
who are currently visit-
ing the UAE.

Sheikha Amna bint 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Chairwoman of 
Board of Directors of 
Ras Al Khaimah In-
vestment and Develop-
ment Office, and sev-
eral officials, attended the meeting.

His Highness RAK Ruler welcomed Chief Minister 
of Gujarat and shared views with him on ways to en-
hance cooperation between the UAE and India at all 
levels.

In turn, H.E. Rajnikant Patel extended his thanks and 
appreciation to His Highness Ruler of Ras Al Khaimah 
for his warm welcome and hospitality, emphasizing 
that this reflects the strong cooperation between the 
UAE and India.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
met with Her Excel-
lency Liina Kersna, 
Minister of Educa-
tion and Research 
of Estonia, who is 
currently visiting 
the UAE, along 
with her accompa-
nying delegation.

Receiving H.E. 
Kersna at his pal-
ace in the Saqr bin 
Mohammed City, 

Ruler of Ras Al Khaimah receives India’s Chief Minister of 
Gujarat

RAK Ruler meets Estonia’s Minister of Education and Research
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His Highness 
Sheikh Saud 
welcomed the 
Estonian Min-
ister and dis-
cussed with her 
means of en-
hancing coop-
eration between 
their countries 
in the Education 
and Research 
Fields.

For her part, 
H.E. Kersna 
extended her 
appreciation to 
His Highness 
Ruler of Ras 
Al Khaimah for 
His Highness’s 
hospitality and praised the Educa-
tional Systems of Ras Al Khaimah 

and the UAE.
Sheikha Amna bint Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Chairwoman of 

the Board of Directors of Ras Al 
Khaimah Investment and Develop-
ment Office attended the meeting.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has received His Excel-
lency Tugay Tuncer, Ambassador 
of the Republic 
of Turkey to the 
UAE, who called 
on him on the 
occasion of as-
suming his new 
assignment.

H.E. Ilker Kil-
ic, Consul-Gen-
eral of the Re-
public of Turkey 
in the UAE, and 
the accompany-
ing delegation 
were present.

His Highness 
Ruler of Ras Al 
Khaimah wel-
comed the Turk-

ish Diplomat, wishing him success 
in performing his duties, which 
would contribute to strengthening 
the relations of cooperation be-
tween the two countries at various 

levels.
H.E. Tuncer extended his thanks 

and appreciation to H.H. Ruler of 
Ras Al Khaimah for his warm wel-
come and hospitality.

RAK Ruler receives Ambassador of Turkey
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received His Excellency 
Ghannam Al Mazrouei, Secretary-
General of Emirati Talent Com-
petitiveness Council; in the pres-
ence of Sheikha Amna bint Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Chairwoman 
of the Board of Directors of Ras Al 

Khaimah Investment and Develop-
ment Office.

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud was briefed about the Coun-
cil’s plans and programs, aiming 
to establish a long-term strategy to 
train Emirati Cadres and raise Emi-
ratisation Rates in the Private Sec-
tor.

 “Supporting National Compe-

tencies and developing their skills 
to be able to work and compete 
in the Private Sector is one of the 
most important current priorities. 
We see this trend as a guarantee to 
continue the comprehensive devel-
opment process in the country, and 
to achieve the visions and aspira-
tions of the UAE during the Next 
Fifty Years.” His Highness Ruler 

of Ras Al Khaimah 
stressed.

His Highness 
Sheikh Saud lauded 
the council’s efforts, 
stressing the impor-
tance of promoting 
partnerships and co-
operation between 
Institutions and 
Business Sectors 
to reinforce the de-
velopment of Emi-
rati Cadres, which 
will help enhance 
the contributions of 
Emirati Citizens to 
shape the future.

Ras Al Khaimah Ruler meets Secretary-General of Emirati 
Talent Competitiveness Council

 Issue No. 535 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

8

News

m u n r a k a e



“In present times, energy management is confirmed 
as a key lever for resilience and profitability of busi-
nesses. The Government of Ras Al Khaimah is devel-
oping best-in-class capabilities in the field, which will 
support businesses in optimizing their energy cost.”

Reem Office of Ras Al Khaimah Municipality partic-
ipated in a panel discussion focusing on opportunities 

to create more sustainable buildings and support ESG 
goals. The event was organized by Honeywell at the 
USA Pavilion, Expo 2020 Dubai. The panel featured 
experts from Honeywell, Aramex, Ministry of Energy 
& Infrastructure – UAE and Ras Al Khaimah Munici-
pality. 

REEM Sector participates in a Panel Discussion

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras 
Al Khaimah and Chair-
man of the Executive 
Council, has approved 
Resolution No. 3 of 
2021 regulating the Activity of 
Transporting Passengers by Luxury 
Vehicles and Limousines in Ras Al 
Khaimah. 

This step comes within the frame-
work of an integrated strategic vi-
sion that reflects the Government’s 
keenness to develop an Integrated 
System of Advanced Legislation 
and Laws that will ensure the up-
grading of all services and the 
Adoption of the Best International 
Standards and Practices in the field 
of transportation, which contributes 
to achieving indicators of quality of 

life in Ras Al Khaimah.
The Resolution mandates the 

Ras Al Khaimah Transport Author-
ity (RAKTA) to organize the activ-
ity of transporting passengers by 
Luxury Vehicles and Limousines 
in the Emirate, to apply special re-
quirements and standards for their 
practice, and to monitor operators 
to ensure compliance with them, 
to ensure the provision of services 
that meet the needs of customers in 
accordance with the Highest Stand-
ards of Security, Safety and Com-
fort.

The decision includes 
the controls and condi-
tions for issuing permits 
to practice the activity 
for companies, and the 
conditions for issuing 
permits to practice the 
profession for limousine 

drivers, in addition to the list of 
operational violations that will be 
applied in the event of non-compli-
ance with the requirements.

His Excellency Eng. Ismail Has-
san Al Balushi, Director General 
of RAKTA, said that this decision 
constitutes a strong impetus for the 
authority’s efforts and vision in reg-
ulating the Transport Sectors in the 
Emirate and ensuring the provision 
of Safe, Reliable and Smart Trans-
port Services.

Ras Al Khaimah CP approves Regulating Activity of 
Transporting Passengers by Luxury Vehicles and Limousines
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 Ras Al Khaimah Municipality 
Department has set Four Health 
Requirements for Food Trucks 
related to Food Safety. Where 
the Department conducts regular 
inspections of Food Trucks to en-
sure Food Safety, noting that the 
consumer, or the food handler, 
must be aware of these Health 
Requirements.

The Requirements stipulated, 
first, that Food Trucks’ Operators 
must keep them clean and tidy. 
The owner of the Truck makes 
sure that it is visible and clean, 
that equipment, utensils and cutting 
boards are clean, and the prepara-
tion area is free of flies, ants and 
insects. In addition to making sure 
that food preparers are commit-
ted to wearing gloves, masks, and 
uniforms to be clean. Furthermore, 
the owner must ensure that there is 
a basin for washing dishes in the 
Food Truck, and that there is a per-
mit or license to operate the Truck.

The Second Requirement stipu-
lates that Food Trucks’ Operators 

must completely separate between 
raw and ready-to-eat foods and 
the operator must ensure that cut-
ting Fruits and Vegetables on a cut-
ting board separate from raw meat, 
chicken or seafood to avoid cross-
contamination and to ensure meat 
juices do not drip onto ready-to-eat 
foods.

The Third Requirement requires 
operators to control the tempera-
ture of hot foods, as a temperature 
of 55°C kills harmful bacteria. 
Therefore, it must be ensured that 

hot cooked foods, such as (biryani 
and curry) are kept in thermal incu-
bators at a temperature of not less 
than 50°C. The operators should 
check the signs that indicate good 
food cooking, such as the change 
in the color of meat to brown and 
other signs.

The Fourth Requirement stipu-
lates keeping cold foods in the re-
frigerator, and avoiding re-cooling 
leftover foods that have been left 
at room temperature for more than 
four hours.

Ras Al Khaimah Municipality sets Requirements for Food Trucks
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Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment participated in a workshop on Design-
ing the National Address System for the 
United Arab Emirates, represented by Geo-
graphic Information Systems Center (GIS), 
which was held by the Federal Geographic 
Information Center in Abu Dhabi.

Where the workshop dealt with the Design 

of the Country’s National Address System, 
and through this pilot system, the existing 
systems were studied, samples of National 
Address Data were examined, and coop-
eration mechanisms between the various 
Address-producing Entities at the National 
Level were studied.

 The 25th  Session of the ongoing project for Holy 
Qur’an Memorization concluded with the completion 
of the parts and levels tests that were held for the male 
and female students affiliated with Ras Al Khaimah In-
stitution for Holy Qur’an and its Science . The session 
included the participation of 435 students, who were 
distributed among specialized committees and where 
the tests process went smoothly. 332 students successes 
during the session in the midst of feelings of joy and 
happiness in their excellence and superiority in memo-
rizing the Holy Qur’an.

His Excellency Ahmed Mohamed Al Shehhi, Direc-

tor General of the Institution, praised the success of 
this session in terms of organization and effectiveness, 
praising the efforts of the organizers of this blessed ses-
sion and everyone who contributed to its success and 
brilliance.

Mr. Abdul Rahman Ali Majdad, Distance Learning 
Supervisor, expressed his thanks and appreciation to 
the work team, praising the achievements made during 
the session, the smooth conduct of the exams, and the 
brilliance of students, wishing them a bright march of 
progress and development.

Based on the Department’s keenness to raise the lev-
el of job satisfaction, and create a happy and encourag-
ing environment for employees by organizing various 
events and initiatives that enhance the employee’s level 
of happiness, as this is reflected positively on the em-
ployee’s performance and productivity.

In this regard, Corporate Communication Office or-
ganized an internal competition for employees under 

the title “Lucky Winner Contest”. This competition 
continued throughout the year in order to reach the 
largest possible number of winners.

This competition was concluded in the last week of 
December, as it was organized on a continuous basis. 
The initiative received the satisfaction of the employ-
ees who reacted to it and with the innovative ideas 
through which the competition was organized.

GIS Center participates in National Address System Design Workshop

Ras Al Khaimah concludes the 25th Session of Holy Qur’an 
Memorization Competition

Lucky Winner’s Contest
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Despite the difficulty of what we have been through, 
and which we have overcome by the Grace and Mercy 
of Almighty Allah, we should stand with ourselves, 
draw lessons and employ them in order to reach our 
goals.

Che Ji Guevara says, “Failure is not failure to achieve 
your goals, but failure is not trying to reach them.” With 
the beginning of a New Year, let us spot the light on our 
dreams, goals and ambitions. Let us arm ourselves with 
the necessary knowledge to get what we want ourselves 
to be. As His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
said, “There is no place in the future for someone who 
lacks education and knowledge.”

How can we plan our goals for 2022? What goals can 
we plan for?

How can we plan our goals?
The biggest challenge lies in making the decision to 

plan, follow and implement the goals of the New Year. 

We seek to learn from our pervious lessons what will 
propel our boats forward. The methods and strategies 
for setting and writing goals may vary; hence, we ad-
dress some of them:

1. Programming the Subconscious Mind
Where this strategy is motivating the person by writ-

ing down the goals and sticking them in a clear place, 
easy to look at constantly. This is a mental stimulus to 
the subconscious mind and an incentive to continue.

2. Self-reward
It is useful to link the achievement of goals with 

some self-rewards as a kind of self-motivation, so that 
a person gets them in case of achieving the goal and 
deprives himself of them if he is not able to achieve the 
desired goal.

3. Smart Goals
This method is considered one of the most wide-

spread methods, whether at the personal or institutional 
level, provided that the objectives are formulated to be:

New Year.. A Pause 
with Oneself

Amna Ali Al Mahya

Away from congratulations and wishes, the New Year is a gateway to a 
bright tomorrow. Therefore, it is useless to repeat the mistakes of the past 
or to cling to ideas that are not compatible with the changes of this era.

We all know the saying: “What doesn’t kill you, makes you stronger.” 
This proverb fits the situation we have been through over the past two 
years in light of Covid-19 Pandemic, and its effects, both on a personal 
and global level.
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· Specific and clear 
· Measurable
· Achievable 
· Relevant 
· Time-Bound 

4. Term Goals
Goals can be formulated according to time, that is, 

daily, weekly, monthly, quarterly, semi-annual goals, or 
your plan may include all of them. Depending on the 
quality and nature of the goals and the capabilities and 
competencies of the person.

What goals can we plan for?
The goals differ at different levels or fields, some 

of them are related to the field of work, study, health, 
entertainment, or self-development. Here we mention 
some of them:

1. Work related Goals:
· Increasing daily production rate at work
· Develop and refine communication skills 

with colleagues
· Strengthening capabilities to achieve objec-

tives
2. Study related Goals

· Achieving greater educational attainment
· Learn a new language
· Increase the number of books read and stay 

updated 
3. Health related Goals

· Follow a diet to maintain a healthy weight
· Exercise regularly
· Commitment to periodic examination

4. Entertainment related Goals 
· Set aside time for hobbies
· Determining a specific travel destination in-

cludes planning to visit the most important land-
marks of it

· Learn the history of the peoples
5. Self-development related Goals

· Attending self-development courses and 
workshops

· Avoid frustrated and negative people around 
you

· Connect your life to your goals, not to the 
people around you

Finally:
The basis for achieving goals is the decision to plan, 

follow up and implement them. With the New Year, let 
us start a new page that includes setting goals and pri-
orities to reach success. Let us always remember that 
our life is a set of dreams, some of which come true and 
some falter, while some of them are still waiting!

So let us put our mark in life by achieving our goals.
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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 

Dr. Leila Soudah is a German Board certified Specialist in Obstetrics and 
Gynecology. She received her Doctor of Medicine in Berlin University and 
completed her Post graduation in Hannover University, Germany.

 Address: Villa 467B - D94, Jumeirah 3 Beach Road, 
Dubai, United Arab Emirates

Tel: (+971) 04 395 5591 - Fax: (+971) 04 395 5592
Mobile: (+971) 56 114 8529
Email: info@dlsclinic.com
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 MAWASEM AL SIF AL AMERA 

VEGETABLES AND FRUITSTRADING LLC

Dubai, UAE - Mob: (971) 554 770 221 -Tel : +97143993611 - Email: info@ mas-veg.com

 

 
 

    

 We Extend Our Highest Congratulations
  To  

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

 and to
 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

 UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

And to their brothers, their highnesses, members of the Supreme Council of the Union,the rulers

 of Emirates for their efforts in supporting  the development of UAE 

  and wish them success in their plans to achieve prosperity & progress

PO BOX 379721, AL JADAF, SHED DY-27-B DUBAI UAE.
 Mr/Noor Ahmed : (+971) 553621915

Mr/Ali : (+971) 566623696
Email : noor_pak81@yahoo.com / info@noormarine.ae

 Web: Www.Noormarine.ae

Noor Ahmed Manzoor Marine Equipment Repairing L.L.C
Street furniture, wooden logs, teak flooring, home interior
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