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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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اأهاًل ب�شهر اخلري

�شهر رم�شان ،  �شهر اخت�شه اهلل تعاىل بف�شائل عظيمة ومكارم جليلة، فه� �شهر 

ْنِزَل 
ُ
اَن الَِّذي اأ الطاعة والعبادة ، و�شكينة النف�س ، قال امل�ىل عز وجل: { �َشْهُر َرَم�شَ

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن }. ا�ِس َوَبيِّ ِفيِه اْلُقْراآُن ُهدًى ِللنَّ

فلنجدد النية والعزم على ا�شتغلل اأيامه ولياليه، لغتنام فر�شه وجني ثماره، 

ولريى اهلل فينا خريًا يف �شهرنا، ولتكن التق�ى هدفنا و�شعارنا، ولنت�شابق للخريات 

من اأول اأيامه..

ال�شهر  الإن�شان لتحقيقها يف هذا  اأن ي�شعى  التي يجب  الغايات  اأ�شمى  ومن بني 

الكرمي اإ�شلح النف�س وتغيريها نح� الأف�شل، فرم�شان فر�شة عظيمة للتغيري.. 

بر�شا  لننعم  �شاعاته وحلظاته،  ولن�شتغل  اأيامه،  اأول  من  التغيري  �شهر  فلنغتنم 

خالقنا، ولنف�ز باخلري يف الدنيا والآخرة.

وبهذه املنا�شبة اأتقدم باأ�شمى التهاين والتربيكات  اإىل قيادة و�شعب دولة الإمارات 

العربية املتحدة و ال�شع�ب العربية والإ�شلمية مبنا�شبة حل�ل �شهر رم�شان املبارك.. 

اأعاده اهلل علينا جميعًا باخلري والربكة.. واأدام علينا الأمن والزدهار والتقدم..

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س بوت�سوانا

ــاحــب  ا�ــشــتــقــبــل �ــش

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

حاكم  الأعـــلـــى  املــجــلــ�ــس 

ق�شر  يف  اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ�

بن  �شقر  مبدينة  �شم�ه 

حمــمــد فــخــامــة الــدكــتــ�ر 

كيابيت�ش�ي  م�غ�يت�شي 

ما�شي�شي رئي�س جمه�رية 

ــا الــــذي يــقــ�م  ــ�ــشــ�ان بــ�ت

بزيارة ر�شمية للبلد.

�ـــشـــاحـــب  رحـــــــب  و 

الـــ�ـــشـــمـــ� حـــاكـــم راأ�ـــــس 

اخليمة، بفخامة الرئي�س 

املرافق  وال�فد  ما�شي�شي 

تعزيز  �ــشــبــل  وبــحــثــا  لـــه 

علقات التعاون بني دولة الإمارات العربية 

يخدم  مبا  ب�ت�ش�انا  وجمه�رية  املتحدة، 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين ال�شديقني على 

خمتلف ال�شعد.

و اأ�شاد �شم�ه بالعلقات الثنائية املتينة 

ب�ت�ش�انا  جمه�رية  و  الإمـــارات  دولــة  بني 

يف  البلدين  بني  املتنامية  ال�شراكة  اأطر  و 

�شتى املجالت.

ــ�ر  ــدكــت ــد فــخــامــة ال ــ ــه اأكـ ــب مـــن جــان

�شعي  ما�شي�شي  كيابيت�ش�ي  م�غ�يت�شي 

دولة  مع  التعاون  علقات  لتعزيز  بــلده 

الإمــارات  دولــة  مبكانة  م�شيداً  ــارات  الإمـ

و  الإقليمي  ال�شعيدين  على  وح�ش�رها 

العاملي.

 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رمي الها�سمي 

وعدداً من املفو�سني العامني لأجنحة الدول امل�ساركة يف »اإك�سبو 2020 دبي«

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

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

الإمـــارات  ــة  دول اأن  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

بنجاحها يف  العامل  ثقة  ك�شب  متكنت من 

الإطــلق،  على  عاملي  حــدث  اأكــرب  تنظيم 

اأن تك�ن  واأنها �شت�ا�شل دورها الفاعل يف 

تعزيز  يف  ت�شهم  التي  للفعاليات  ملتقى 

التقارب والتلقي بني ال�شع�ب متا�شيًا مع 

امل�شاهمة  اإىل  الرامية  وروؤيتها  ت�جهاتها 

يف �شناعة م�شتقبل اأف�شل واأكرث ا�شتدامة 

وازدهارًا للإن�شانية جمعاء.

يف  �شم�ه  ا�شتقبال  خــلل  ذلــك  جــاء 

ق�شره مبدينة �شقر بن حممد، معايل رمي 

بنت اإبراهيم الها�شمي، وزيرة دولة ل�ش�ؤون 

التعاون الدويل، املدير العام لإك�شب� 2020 

دبي، وعددًا من املف��شني العامني لأجنحة 

العاملي،  احلــدث  هذا  يف  امل�شاركة  الــدول 

بن  �شع�د  اأحمد بن  ال�شيخ  وذلك بح�ش�ر 

اخلدمات  دائــرة  رئي�س  القا�شمي،  �شقر 

العامة يف راأ�س اخليمة، وال�شيخ �شقر بن 

�شع�د بن �شقر القا�شمي.

وقال �شم�ه: »نعمل وفق روؤية م�شتقبلية 

ال�شاملة، وت�شهم  التنم�ية  تدعم م�شريتنا 

الإماراتي،  الإن�شان  بقدرات  الرتقاء  يف 

خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  اأخي �شاحب  بقيادة 

»حفظه  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايــد  بن 

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  واأخي �شاحب  اهلل«، 

الدولة  رئي�س  مكت�م نائب  اآل  را�شد  بن 

»رعــاه  دبــي  حاكم  الـــ�زراء  جمل�س  رئي�س 

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  واأخي �شاحب  اهلل«، 

اأب�ظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

واإخــ�اين  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى  القائد 

الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب 

حكام الإمارات”.

واطلع �شم�ه من معايل رمي الها�شمي، 

يف  العمل  �شري  على  لها،  املرافق  وال�فد 

الإجنـــازات  واأبـــرز  دبــي«   2020 »اإك�شب� 

املتحققة، وهناأ �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س 

النجاح  هــذا  على  العمل  فــريــق  اخليمة 

فخر  م�شدر  حتقق  ما  اأن  م�ؤكدًا  الكبري، 

لكل اإماراتي ومقيم يعي�س على هذه الأر�س 

الطيبة.

ــامــني يف  ــع ــم وفـــد املــفــ��ــشــني ال ــش و�

�شعادة  مــن،  كــًل  ــي«  دبـ  2020 »اإكــ�ــشــبــ� 

جن�ب  جمه�رية  �شفري  كات�شاليا،  �شعد 

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفرية اأ�سرتاليا

ا�ـــشـــتـــقـــبـــل �ــشــاحــب 

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 

�شم�ه  ق�شر  يف  اخليمة، 

 ، حممد  بن  �شقر  مبدينة 

فينام�ر،  هايدي  �شعادة 

�شفرية ك�من�لث اأ�شرتاليا 

التي قدمت  الــدولــة،  لــدى 

مع  �ــشــمــ�ه،  على  لل�شلم 

ال�فد املرافق لها.

ال�شم�  �شاحب  ورحب 

ــمــة،  ــم راأ�ــــــس اخلــي ــاكـ حـ

وتبادل  ال�شفرية،  ب�شعادة 

ــث حــ�ل  ــ ــاديـ ــ مــعــهــا الأحـ

التعاون  عــلقــات  تعزيز 

على  ال�شديقني  البلدين  بــني  امل�شرتك 

خمتلف ال�شعد.

ال�شداقة  بعمق علقات  �شم�ه  واأ�شاد 

واأ�شرتاليا،  الإمــــارات  دولــة  تربط  التي 

وجه�د �شعادة ال�شفرية يف ت�طيد ال�شراكة 

التي ت�شهد تط�رًا م�شتمرًا بني البلدين.

مــن جــانــبــهــا عـــربت �ــشــعــادة هــايــدي 

وتقديرها  �شكرها  بــالــغ  عــن  فــيــنــامــ�ر، 

على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب 

كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.

الدولة  لــدى  اأفريقيا 

جلناح  العام  املف��س 

بـــــــــلده، و�ـــشـــعـــادة 

�شفري  هاروتا  فيكت�ر 

جــمــهــ�ريــة مــ�لــدوفــا 

املف��س  الــدولــة  لــدى 

العام لبلده، و�شعادة 

ال�شفرية ماري م�بي، 

جلناح  العام  املف��س 

زميباب�ي،  جمه�رية 

و�شعادة األبان فيتاه�، 

ــس الــــعــــام  ــ ــ��ـ ــ ــفـ ــ املـ

ــاح جــمــهــ�ريــة  ــ ــن جلــ

ــ�فــ�، و�ــشــعــادة  ــش كــ��

ــي،  ــ ــن ــ ــدي ــري اأجــ ــ ــك ــ ب

جلناح  العام  املف��س 

ــمــال  ــش ــة � ــ�ريـ ــهـ ــمـ جـ

العام  املف��س  هيني�شي،  وبــات  مقدونيا، 

جلناح اأيرلندا، وكيليت�ش��شا�شت�س اأوليبلي، 

ب�ت�ش�انا،  جمه�رية  جلناح  العام  املف��س 

جلناح  العام  املف��س  ك�يانغ�زو،  واألــني 

وجــ�زيــف  ال��شطى،  اأفريقيا  جمه�رية 

تيم�ر  جلمه�رية  العام  املف��س  عي�شى، 

العام  املف��س  ك��شتا،  وميغيل  ال�شرقية، 

جلناح جمه�رية م�زمبيق.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفري اجلزائري

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري قريغيز�ستان

ــاحــب  ا�ــشــتــقــبــل �ــش

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

حاكم  الأعـــلـــى  املــجــلــ�ــس 

ق�شر  ، يف  اخليمة  راأ�ــس 

بن  �شقر  مبدينة  �شم�ه 

خمي�شي  �شعادة   ، حممد 

اجلمه�رية  �شفري  عريف 

الدميقراطية  اجلزائرية 

ــة،  ــدول ال لـــدى  ال�شعبية 

على  لل�شلم  قــدم  ــذي  ال

ت�شلمه  مبنا�شبة  �ــشــمــ�ه 

مهام عمله اجلديد.

ورحب �شاحب ال�شم� 

ــس اخلــيــمــة،  ــ ــ حـــاكـــم راأ�

متمنيًا  ال�شفري،  ب�شعادة 

عمله،  مهام  اأداء  يف  والنجاح  الت�فيق  له 

الــتــعــاون  عــلقــات  تــعــزيــز  يف  ي�شهم  مبــا 

ال�ثيقة بني البلدين ال�شقيقني على خمتلف 

ال�شعد.

من جانبه عرب �شعادة خمي�شي عريف، 

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

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن ال�شتقبال.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ا�شتقبل 

ــ�د بــــن �ــشــقــر  ــعـ ــشـ الـــ�ـــشـــيـــخ �ـ

القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى 

ــاكـــم راأ�ــــــس اخلــيــمــة ، يف  حـ

بن  �شقر  مبدينة  �شم�ه  ق�شر 

عبداللطيف  �شعادة    ، حممد 

جمه�رية  �شفري  باييف  جمعة 

ــة،  ــدول قــريغــيــز�ــشــتــان لـــدى ال

الذي قدم لل�شلم على �شم�ه، 

مع ال�فد املرافق له.

ــاحــب الــ�ــشــمــ�  ورحـــــب �ــش

ب�شعادة  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

ال�شفري، وتبادل معه الأحاديث 

التعاون  علقات  تعزيز  حــ�ل 

ــلـــديـــن  ــبـ املــــ�ــــشــــرتك بـــــني الـ

الــ�ــشــديــقــني عـــلـــى خمــتــلــف 

ال�شعد.

واأ�شاد �شم�ه مبتانة علقات ال�شداقة 

وجمه�رية  ــارات  ــ الإمـ ــة  دولـ تــربــط  الــتــي 

قريغيز�شتان.

اللطيف  عبد  �شعادة  عرب  جانبه  من 

وتقديره  �شكره  بالغ  عــن  باييف،  جمعة 

على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب 

كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل جمل�س اإدارة »نادي اجلزيرة احلمراء الثقايف الريا�سي«

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وفداً من »كلية كينيدي بجامعة هارفارد« الأمريكية  

ال�شم�  �ــشــاحــب  اأكـــد 

ــن �شقر  ب �ــشــعــ�د  الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي، 

ــس  ــ ــ ــم راأ� ــ ــاك الأعـــــلـــــى حــ

ــة  ــي ــة، عـــلـــى اأهــم ــمـ ــيـ اخلـ

الرتــــــــقــــــــاء بـــاجلـــانـــب 

ــي والـــثـــقـــايف يف  ــا�ــش ــري ال

الأ�شا�شي  لــدوره  املجتمع، 

احلياة،  جــ�دة  حتقيق  يف 

ال�طن  �شباب  ت�شجيع  ويف 

الفاعلة  املــ�ــشــاهــمــة  عــلــى 

مــ�ــشــتــقــبــل  �ـــشـــنـــاعـــة  يف 

وم�ا�شلة  ــارًا،  ازدهــ اأكــرث 

م�شرية التنمية ال�شاملة يف 

الإمارات وراأ�س اخليمة.

ــلل  جـــــــاء ذلـــــــك خــ

بن  �شقر  مبدينة  ق�شره  يف   ، �شم�ه  ا�شتقبال 

اإدارة »نادي اجلزيرة  حممد ، اأع�شاء جمل�س 

ــذي اأعــيــد  احلــمــراء الــثــقــايف الــريــا�ــشــي«، الـ

ت�شكيله م�ؤخرًا، برئا�شة �شيف حمد بن ق�شيب 

الزعابي.

خطط  على  الــلــقــاء  خــلل  �شم�ه  واطــلــع 

املقبلة،  الــ�ــشــنــ�ات  خـــلل  الـــنـــادي  وبـــرامـــج 

ال�شابة  بالأجيال  الهتمام  و�شدد على �شرورة 

وحتقيق تطلعاتهم وتط�ير قدراتهم وم�اهبهم 

لتعزيز دورهم يف املجتمع، م�ؤكدًا  واإمكاناتهم 

والتنمية  والزدهــار  البناء  م�شرية  عماد  اأنهم 

امل�شتدامة والرثوة احلقيقة لل�طن والإمارة.

بالغ  عــن  الإدارة،  جمل�س  اأع�شاء  وعــرب 

�شكرهم وتقديرهم وامتنانهم ل�شاحب ال�شم� 

حممد  ال�شيخ  ول�شم�  اخليمة،  ــس  راأ�ـ حــاكــم 

راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن 

اخليمة، على الثقة التي حازوا عليها، م�ؤكدين 

الطم�حة  �شم�هما  ــة  روؤي وفــق  للعمل  �شعيهم 

الهادفة اإىل حتقيق الإجنازات والنجاحات يف 

هذين املجالني.

ال�شم�  �شاحب   اأكـــد 

�شقر  بــن  �ــشــعــ�د  ال�شيخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي، 

ــى حـــاكـــم راأ�ـــــس  ــ ــلـ ــ الأعـ

ه�  الإن�شان  اأن  اخليمة، 

امل�شتدامة  التنمية  حم�ر 

واأن  الإمـــــــــــــــارات،  يف 

اأ�شا�شية  ركــيــزة  التعليم 

لها  حـــدود  ــازات ل  ــ لإجنـ

خــــلل اخلــمــ�ــشــني عــامــًا 

ــس روؤيـــــة  ــ� ــك ــع املـــقـــبـــلـــة ت

للدولة  الر�شيدة  القيادة 

مكانة  تعزيز  م�ا�شلة  يف 

م�ؤ�شرات  على  الإمـــارات 

التناف�شية العاملية يف كافة 

املجالت.

ا�شتقبال �شم�ه يف ق�شره  جاء هذا خلل 

ال�شيخ  بح�ش�ر   ، حممد  بن  �شقر  مدينة  يف 

اأ�شاتذة  ي�شم  وفــدًا  القا�شمي،  �شع�د  �شلطان 

وطلبة درا�شات عليا من »كلية كينيدي بجامعة 

هارفارد« يف ال�ليات املتحدة الأمريكية.
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ال�شم�  �ــشــاحــب   اأكـــد 

بـــن �شقر  �ــشــعــ�د  الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

اأهـــمـــيـــة قـــطـــاع الـــطـــريان 

اأ�شا�شية  ركــيــزة  باعتباره 

امل�شتقبلية  التنمية  لتحقيق 

رئي�شيًا  وداعمًا  امل�شتدامة، 

الــنــمــ�  بــعــجــلــة  ــع  ــدفـ الـ يف 

ــادي والــ�ــشــيــاحــي  ــ�ــش القــت

ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ وخمـــتـــلـــف الـ

اخليمة  راأ�ـــس  يف  احلي�ية 

ودولة الإمارات.

جاء ذلك خلل ح�ش�ر 

فعاليات  ، جانبًا من  �شم�ه 

»قمة  من  التا�شعة  الن�شخة 

 »2022 لــلــطــريان  الــعــرب 

للمعار�س  العاملي  احلمرا  »مركز  يف  املنعقدة 

�شعار  براأ�س اخليمة، وذلك حتت  وامل�ؤمترات« 

»طريق القطاع نح� التعايف”.

واأ�شاد �شم�ه بالدور البارز للقمة يف ت�فري 

من�شة جتمع نخبة من اأبرز اخلرباء وال�شركاء 

ــارات،  ــ الإم م�شت�ى  على  الــطــريان  قــطــاع  يف 

من  التعايف  رحلة  ملناق�شة  والــعــامل،  واملنطقة 

والعمل   ،»19 »ك�فيد-  جــائــحــة  تــداعــيــات 

التحديات  مل�اجهة  املثلى  اخلطط  و�شع  على 

الطارئة، وحتقيق النم� يف امل�شتقبل.

وقال �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة : 

» ا�شت�شافة احلدث للعام الثاين على الت�ايل، 

دليل وا�شح على طم�حاتنا يف تط�ير قطاعي 

على  وتاأكيد  الإمـــارة،  يف  وال�شياحة  الطريان 

يف  العاملية  وريــادتــهــا  الإمــــارات  دولـــة  مكانة 

هذين املجالني، واإثبات للإ�شافة الن�عية التي 

تقدمها راأ�س اخليمة يف القطاعني احلي�يني”.

اخليمة  راأ�ـــس  »هيئة  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 

التا�شعة  الن�شخة  ت�شت�شيف  ال�شياحة«  لتنمية 

للقمة، بدعم من �شركاء القطاع العامليني، مثل 

»اإيربا�س«، و«�شي اإف اإم«، و«العربية للطريان« 

و«اأكادميية األفا للطريان« وغريهم.

وتهدف »قمة العرب للطريان« التي ت�شتمر 

ت�شليط  اإىل  2 مار�س اجلاري،  فعالياتها حتى 

التي  والفر�س  والــروؤى  الت�جهات  على  ال�ش�ء 

يف  املت�ا�شلني  والتط�ير  النم�  بعجلة  تدفع 

العربية.  بالدول  وال�شياحة  الطريان  قطاعي 

واأحــدث  اأهــم  ملناق�شة  مهمة  من�شة  وتعترب 

اخلرباء  لأبرز  مثايل  وملتقى  القطاع،  ق�شايا 

العامليني يف القطاعني.

�سعود بن �سقر ي�سهد جانبا من فعاليات »قمة العرب للطريان« يف راأ�س اخليمة

اخليمة،  راأ�ــس  ب�شي�ف  �شم�ه  رحب  وقد 

التعليم  اأهمية  ح�ل  الأحــاديــث  معهم  وتبادل 

الأكادميي يف الرتقاء بج�دة حياة الإن�شان.

�شاحب  ــال  ق الــلــقــاء  خــلل  لــه  كلمة  ويف 

دولة  يف  لدينا   « اخليمة:  راأ�ــس  حاكم  ال�شم� 

امل�شتدامة  للتنمية  متكاملة  منظ�مة  الإمارات 

ا�شرتاتيجي  ت�جه  وهــذا  الإنــ�ــشــان،  حمــ�رهــا 

الحتـــاد.  قــيــام  منذ  الإمــــارات  دولـــة  تعتمده 

ونحن الي�م ن�شري على خطى الآباء امل�ؤ�ش�شني، 

اإىل واقع ملم��س .. فقد  الت�جه  ونرتجم هذا 

املا�شية  عامًا  اخلم�شني  خلل  دولتنا  �شهدت 

اإجنازات ا�شتثنائية اأكدت قدرة ابن الإمارات 

على امل�شي قدمًا يف طريق النجاح والتقدم”.

ما مييز جناح جتربة  »اأن  �شم�ه:  واأو�شح 

على  يق�م  بها  خا�س  نهج  تبني  ه�  الإمـــارات 

القادرة  املرنة  الروؤية  اأهمها  عديدة  مق�مات 

على ا�شت�شراف م�شتقبل ل حدود له، بالإ�شافة 

اأ�شا�شيًا  جزءًا  والتعاون  الت�شامح  تر�شيخ  اإىل 

من احل�ش�ر الإماراتي”.

لطم�حات  حـــدود  »ل  �ــشــمــ�ه:  واأ�ـــشـــاف 

الدولة  يف  الر�شيدة  والقيادة  الإمــارات،  اأبناء 

التمكني  مق�مات  كافة  ت�فري  على  حري�شة 

عامًا   50 �شناعة  يف  قدمًا  وامل�شي  والنجاح 

التي يفخر  النجاحات والإجنــازات  اأخرى من 

بها كل اإماراتي”.

�شمان  »هدفنا  بــالــقــ�ل:  �شم�ه  واختتم 

حتقيق الزدهار للم�اطنني واملقيمني على هذه 

الأر�س، و�شناعة غٍد اأف�شل للأجيال القادمة، 

وامل�شاهمة ب�شكل فاعل يف احل�شارة الإن�شانية، 

اكت�شاب  م�ا�شلة  هــ�  هــذا  لتحقيق  و�شبيلنا 

ــعـــارف، واإتـــاحـــة فــر�ــس البــتــكــار  الــعــلــ�م واملـ

والإبداع اأمام اأبنائنا”.

اأ�شئلة  على  �شم�ه  اأجـــاب  اللقاء  ــلل  وخ

بدرا�شاتهم  املتعلقة  وا�شتف�شاراتهم  الطلبة 

واأبحاثهم ح�ل القت�شاد وال�شيا�شة وال�شتثمار 

وال�شياحة وخمتلف الق�شايا التنم�ية التي تهم 

املنطقة والعامل.

ومــــن جــانــبــهــم اأعـــــرب اأعـــ�ـــشـــاء الــ�فــد 

ــغ �ــشــكــرهــم وتــقــديــرهــم  ــال الأكـــادميـــي عــن ب

ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، على كرم 

ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.
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ال�شم�  �شاحب  من  بت�جيهات 

القا�شمي  �شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ 

راأ�ــس  حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�ش� 

ال�شيخ  �شم�  مــن  ومتابعة  اخليمة 

حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

ــمــة رئــيــ�ــس  راأ�ـــــس اخلــي ويل عــهــد 

حك�مة  اأطلقت  التنفيذي  املجل�س 

العام  التعداد  م�شروع  اخليمة  راأ�س 

يف  واملــنــ�ــشــاآت  واملــ�ــشــاكــن  لل�شكان 

�شيت�ىل  الذي   ،2023 للعام  الإمارة 

ــس اخلــيــمــة لــلإحــ�ــشــاء  ــ مــركــز راأ�ـ

والدرا�شات تنفيذه.

واأكد �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س 

اخليمة، على اأهمية م�شروع التعداد 

ــدوره اجلــ�هــري يف و�شع  لـ ــعــام،  ال

وال�شرتاتيجية  امل�شتقبلية  اخلطط 

لــلــعــمــل، ومــ�ــشــاهــمــتــه يف ازدهــــار 

راأ�س  يف  احلي�ية  القطاعات  خمتلف  ومن� 

التنم�ية  والت�جهات  يتما�شى  مبا  اخليمة، 

ال�شاملة لدولة الإمارات.

ال�شكاين  التعداد  اأن  اإىل  �شم�ه  واأ�شار 

والبيانات الإح�شائية اأداة مهمة يف م�اكبة 

ويف  املقبلة،  عامًا  للخم�شني  الدولة  م�شرية 

للدولة  الطم�حة  والأهــداف  الــروؤى  حتقيق 

وتعزيز تناف�شيتها العاملية، بجانب دورها يف 

القرار  �شناع  متكن  دقيقة  معطيات  ت�فري 

ر�شم  من  وال�شركات  وامل�ؤ�ش�شات  واجلهات 

ال�شيا�شات على اأ�ش�س علمية ق�ية.

وقال �شاحب ال�شم� حاكم را�س اخليمة 

ت�ظيف  يف  ي�شهم  الــ�ــشــامــل  ــتــعــداد  ال اإن 

يف  ال�طنية  الــكــ�ادر  وتاأهيل  الإمكانيات، 

خمتلف قطاعات امل�شتقبل، ويعزز امل�شاركة 

�شتى  يف  املحتملة  ال�شيناري�هات  و�شع  يف 

والتعليمية  وال�شحية  القت�شادية  املجالت 

لعلقات  الـتاأ�شي�س  وكذلك  والجتماعية، 

ا�شرتاتيجية جتمع بني القطاعني احلك�مي 

واخلا�س.

م�شروع  �شم�ه  اعــتــمــاد  مــع  ــك  ذل جــاء 

واملن�شاآت  وامل�شاكن  لل�شكان  العام  التعداد 

ينفذه  الذي   ،2023 للعام  اخليمة  راأ�س  يف 

مركز راأ�س اخليمة للإح�شاء والدرا�شات، 

املعتمدة   »2030 الإمـــــارة  »روؤيــــة  �شمن 

الجتماعية  التنمية  متطلبات  تلبية  على 

حيث  ال�شاملة،  امل�شتدامة  والقت�شادية 

واملعل�مات  البيانات  التعداد  هــذا  �شي�فر 

ت�شكل  والتي  واحلديثة  الدقيقة  الإح�شائية 

وو�شع  ال�شليمة  القرارات  لتخاذ  الأ�شا�س 

القطاعات  يف  وال�شرتاتيجيات  اخلطط 

احلي�ية.

جلمع  امليدانية  الأوىل  املرحلة  وتنطلق 

العام  من  الأخــري  الربع  يف  التعداد  بيانات 

اأحـــدث  عــلــى  بــالعــتــمــاد   ،2022 ــاري  اجلــ

املمار�شات  اأف�شل  وعلى  التقنية  ال��شائل 

املرحلة  يف  الــبــدء  يتم  اأن  على  الــعــاملــيــة، 

الثانية من التعداد وهي مرحلة العد الفعلي 

لل�شكان يف الربع الأول من عام 2023، ويف 

امليدانية  العمل  فرق  �شتزور  املرحلتني  كل 

للتعداد جميع مناطق الإمارة، مبا فيها من 

مبان، وم�شاكن، واأ�شر، ومن�شاآت.

بيانات  قاعدة  اإن�شاء  �شيتم  كما 

عن  و�ــشــامــلــة  متكاملة  اإحــ�ــشــائــيــة 

ال�شكان وخ�شائ�شهم الدمي�غرافية 

والجتماعية ون�شاطهم القت�شادي، 

ال�حدات  عن  بيانات  ت�فري  وكذلك 

وخ�شائ�شها  ومرافقها  ال�شكنية 

بــالأحــ�ال  ال�شلة  ذات  واأو�شاعها 

ت�فري  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  املــعــيــ�ــشــيــة، 

واحلديث  ال�شامل  الإطــار  امل�شروع 

واملن�شاآت  والأ�شر  وامل�شاكن  للمباين 

ــة حــ�ــشــب الــتــجــمــعــات  ــادي ــ�ــش ــت الق

والــتــقــ�ــشــيــمــات الإداريــــــــة، والـــذي 

عينات  ل�شحب  كاأ�شا�س  ي�شتخدم 

امل�ش�ح املتخ�ش�شة.

وفق  املــ�ــشــروع  مــراحــل  ولتنفيذ 

والحرتافية  اجلــ�دة  معايري  اأعلى 

واحل�كمة ال�شليمة اأ�شدر �شم� ال�شيخ 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن  حممد 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  راأ�س اخليمة  عهد 

التي  للتعداد«  العليا  »اللجنة  بت�شكيل  قرارًا 

�شمت �شخ�شيات قيادية فاعلة يف الإمارة، 

اخلرباء  من  مبجم�عة  اللجنة  و�شت�شتعني 

للإ�شراف  املجال،  هذا  يف  واملتخ�ش�شني 

على تنفيذ امل�شروع، وت�جيه مركز الإح�شاء 

املعنية  احلك�مية  واجلــهــات  والــدرا�ــشــات، 

بالتعاون  املتعلقة،  الق�شايا  خمتلف  حــ�ل 

والتن�شيق من اأجل تي�شري العمل يف خمتلف 

مراحل تخطيط وتنفيذ التعداد وفقًا لأف�شل 

املعايري العلمية العاملية.

املــ�ــشــروع  هـــذا  جنـــاح  حتقيق  ويعتمد 

يف  اجله�د  ت�شافر  على  لــلإمــارة،  احلي�ي 

جميع القطاعات العامة واخلا�شة، وجتاوب 

النتائج  اإىل  لل��ش�ل  كافة،  املجتمع  �شرائح 

املاأم�لة واملرج�ة منه، مبا ي�شاهم يف ر�شم 

يتنا�شب  وم�شتدام  م�شرق  م�شتقبل  ملمح 

ــة  ودول اخليمة  ــس  راأ�ـ حك�مة  تطلعات  مــع 

الإمارات.

حاكم راأ�س اخليمة يعتمد 

م�سروع التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت يف الإمارة للعام 2023
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حرم حاكم راأ�س اخليمة : 

روؤية »اأم الإمارات« الداعمة لق�سايا الأمومة والطفولة األهمت العامل.

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  حــرم  هــنــاأت 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

هنا  ال�شيخة  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

بنت جمعة املاجد .. �شم� ال�شيخة فاطمة 

بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 

والطف�لة  للأم�مة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 

الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 

ــارات و  ــارات«، وكــل اأمــهــات الإمـ ــ »اأم الإم

العامل مبنا�شبة  »ي�م الأم« الذي ي�شادف 

21 مار�س من كل عام.
وقالت حرم �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س 

كان   « املنا�شبة:  بهذه  كلمة  يف  اخليمة، 

وليزال ل�شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

الرتقاء  ــرز يف  الأب الــدور  ــارات«  الإمـ »اأم 

الأم�مة  �ــشــ�ؤون  ومتابعة  رعاية  مب�شت�ى 

الأم  ومتكني  الإمــارات  دولة  يف  والطف�لة 

لتلعب دورًا ج�هريًا وفاعًل يف  الإماراتية 

املتميز  ح�ش�رها  وتعزيز  الدولة،  م�شرية 

يف �شتى املجالت احلي�ية”.

جمعة  بنت  هنا  ال�شيخة  واأو�ــشــحــت 

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  اأن  املــاجــد، 

مبارك، حر�شت على متكني 

م�شاركتها  وتر�شيخ  ــراأة  املـ

ــة الــتــنــمــيــة  ــعــجــل لـــلـــدفـــع ب

قيام  منذ  قــدمــًا  ال�شاملة 

مع  وعملت  الإمـــارات  ــة  دول

بن  زايــد  ال�شيخ  له  املغف�ر 

�شلطان اآل نهيان »طيب اهلل 

ثراه«، اإميانًا من �شم�ها باأن 

ال�شتثمار  ه�  الأم،  رعاية 

ــداد  ــ احلــقــيــقــي لــبــنــاء واإعـ

ال�اعية  امل�شتقبل  ــال  اأجــي

رحلة  م�ا�شلة  على  القادرة 

التميز والريادة يف الدولة.

هنا:  ال�شيخة  اأ�شافت  و 

�شم�  جــهــ�د  تقت�شر  »مل 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

الدولة  الأم يف  الإمــارات« على متكني  »اأم 

امل�شت�يات  اإىل  لت�شل  امتدت  بل  فقط، 

�شم�ها  �شطرت  حيث  والدولية  العربية 

ــازات يف جمــال  ــالإجنــ ــ �ــشــجــًل حـــافـــًل ب

عاملية  اإ�شادة  حظيت  والطف�لة،  الأم�مة 

ال�شعيدين  على  الدولة  مكانة  من  وعــزز 

الإن�شاين و الجتماعي”.

ودورهــا  روؤيتها  األهمت  »لقد   : وقالت 

القيادي يف دعم ق�شايا املراأة و الأ�شرة دوًل 

و منظمات عاملية و�شكلت جه�دها الرائدة 

لل�شرتاتيجية  احلــقــيــقــيــة  ــة  ــلق ــط الن

تت�شم  التي  والطف�لة  للأم�مة  ال�طنية 

ب�شم�ليتها وا�شتدامتها، وتكفل حق رعاية 

ال�شيا�شات،  وت�شع  والطفل،  الأم  وحماية 

نح�  وت�شعى  ال�شلة،  الربامج ذات  وتطلق 

القدرات، وجنحت  وتنمية  املهارات  �شقل 

يف حتقيق العديد من الإجنــازات يف هذا 

اجلانب”.

اإجللها  عن  هنا  ال�شيخة  اأعــربــت  و 

وقالت  ال�طن  �شهداء  باأمهات  واعتزازها 

: »نفخر ونعتز بامل�اقف ال�طنية العظيمة 

اأجل  من  وت�شحياتهن  ال�شهداء  لأمهات 

ال�طن فهن مثال م�شرف للعزة و ال�شم�خ، 

لرجال  الع�ن  و  ال�شند  خري  كن  لطاملا  و 

ال�شهداء  اأمــهــات  �شتظل  و  الــ�طــن  هــذا 

من�ذجًا وطنيًا ن�شتمد منهن روح امل�اطنة 

الأ�شيلة  القيم  منهن  ونتعلم  ال�شادقة 

يف  خفاقة  عالية  الإمــــارات  رايـــة  لتبقى 

�شهداء  اأ�شماء  و�شتبقى  امليادين،  خمتلف 

ال�طن حمف�رة يف ذاكرة التاريخ”.

حاكم  ال�شم�  �شاحب  حــرم  اأكــدت  و 

منا�شبة  الأم« ميثل  »ي�م  اأن  راأ�س اخليمة 

بناء  يف  بدورها  للحتفاء  ملهمة  عاملية 

والــرتابــط  ال�شتقرار  حتقيق  و  املجتمع 

و  الــدول  نه�شة  يف  وامل�شاهمة  الأ�ــشــري، 

اأجيال  تربية  خلل  من  املجتمعات  تقدم 

ــب و الـــ�فـــاء والــقــيــم  حتــمــل مــعــاين احلـ

الــنــبــيــلــة، وتــفــخــر بــتــقــالــيــدهــا الأ�ــشــيــلــة 

وه�يتها ال�طنية، لفتة اإىل اأن الأم جتمع 

بكفاءة وجدارة بني دورها يف تربية اأبنائها 

القيادية  املــراكــز  يف  الــقــ�ي  وح�ش�رها 

ال�طنية،  واجلهات  امل�ؤ�ش�شات  مبختلف 

وفريدة  را�شخة  ب�شمة  تــاركــة 

من ن�عها.

الــ�ــشــيــخــة  اأ�ـــــــشـــــــادت  و 

هــنــا بــاملــ�ــشــرية املــلــهــمــة لـــلأم 

ق�ش�س  اأن  م�ؤكدة  الإماراتية، 

التاريخ  �شطرها  التي  النجاح 

�شتظل  ا�شتثنائية  بــاإجنــازات 

ودورهــا  مكانتها  على  �شاهدة 

الدولة،  بناء  يف  الكبري  ال�طني 

فهي �شانعة امل�شتقبل و ال�شريك 

ــذي قـــدم عــلــى مر  ــ ــفــاعــل ال ال

قادة  املا�شية  عامًا  اخلم�شني 

يف  �شاهمت  م�ؤثرة  و�شخ�شيات 

رفعته،  وحتقيق  ال�طن  ازدهــار 

حــتــى اأ�ــشــبــح منـــ�ذجـــًا عــاملــيــًا 

يحتذى يف النجاح والتميز.
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راأ�س اخليمة.. انطالق املوؤمتر الرابع لال�ستدامة البيئية يف قطاع ال�سيافة

اأكــــــــد الــ�ــشــيــخ 

ــــن �ــشــعــ�د  ــد ب ــمــ اأحــ

القا�شمي  �شقر  بــن 

ــس دائـــــــــرة  ــ ــ�ـ ــ ــيـ ــ رئـ

اخلـــدمـــات الــعــامــة 

ــة..  ــم ــي ــس اخل ــ ــراأ� ــ ب

ال�ـــشـــتـــدامـــة  اأن 

يف  اأ�شا�شية  ركــيــزة 

راأ�ـــس  ا�شرتاتيجية 

ــمــة الــتــنــمــ�يــة  اخلــي

ــا  ــ ــدورهـ ــ ــرًا لـ ــ ــ ــظ ــ ــ ن

احلفاظ  يف  الفاعل 

على البيئة والرتقاء 

بــــــــجــــــــ�دة حــــيــــاة 

الإن�شان.

جاء ذلك خلل 

اأحمد  ال�شيخ  ح�ش�ر 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي الي�م جانبًا من 

فعاليات »امل�ؤمتر الرابع لل�شتدامة البيئية 

ريك�ش��س  بفندق  املقام  ال�شيافة«  يف قطاع 

باب البحر بجزيرة املرجان مب�شاركة عدد 

والفنادق  احلك�مية  اجلــهــات  مـــدراء  مــن 

وال�شركات ال�شياحية يف الإمارة.

خلل  �شع�د  بــن  اأحــمــد  ال�شيخ  وكـــرم 

»الفنادق  مبادرة  بجائزة  الفائزين  امل�ؤمتر 

يف  كبري  ب�شكل  اأ�شهمت  التي  اخلــ�ــشــراء« 

للبيئة  ال�شديقة  م�شت�ى اخلدمات  حت�شني 

احلثيثة  جه�دهم  على  واأثــنــى  ــارة  الإمـ يف 

ــس  وراأ�ـ الإمـــــارات  بيئة  عــلــى  يف احلــفــاظ 

اخليمة ودعاهم اإىل م�ا�شلة العمل الدوؤوب 

التنمية  م�شرية  يف  قدمًا  امل�شي  اأجــل  من 

امل�شتدامة يف الإمارة.

واأطلقت الدائرة هذه املبادرة يف العام 

اخليمة  راأ�ـــس  هيئة  مــع  بالتعاون  املا�شي 

الفنادق  تكرمي  م�شتهدفة  ال�شياحة  لتنمية 

كـــبـــريًا يف حت�شني  ــ�طــًا  ــش � قــطــعــت  ــي  ــت ال

مثل  للبيئة  ال�شديقة  اخلــدمــات  م�شت�ى 

م�شت�ى  و«خف�س  النفايات«  تدوير  »اإعــادة 

ا�شتهلك الطاقة«و«القيام بحملت ت�ع�ية 

املن�شاأة  داخل  البيئة«  على  احلفاظ  هدفها 

وخارجها.

البحر«  باب  »ريك�ش��س  فندق  وح�شل 

اأ�شت�ريا«  »والــــدورف  فــنــدق  مــع  منا�شفة 

فئة  الأول عن  املركز  على  اخليمة  راأ�س  يف 

5 جنــ�م وجـــاء فــنــدق »هيلت�ن  ـــ  ال فــنــادق 

اإن راأ�س اخليمة« باملركز الأول عن  جاردن 

فندق  ح�شد  فيما  جنــ�م   4 الـــ  فنادق  فئة 

»�شيتي ماك�س« املركز الأول عن فئة فنادق 

املركز  3 جن�م وفندق »جراند بي جي«  الـ 

الأول عن فئة النجمتني وفندق »الزين« عن 

فندق  ت�شدر  بينما  الــ�احــدة  النجمة  فئة 

الفندقية  ال�شقق  فئة  عــن  �شتاي«  »�شيتي 

التحكيم  اأع�شاء جلنة  امل�ؤمتر �شلم  وخلل 

بالإ�شافة  تقدير  �شهادات  الفائزة  الفنادق 

اإىل دروع تكرميية.

حممد  اأحــمــد  املهند�س  �ــشــعــادة  ــد  واأكـ

ــام دائــــرة اخلــدمــات  ــر عـ احلـــمـــادي مــدي

اأن هذه املبادرة تتما�شى والأول�يات  العامة 

ال�طنية لدولة الإمارات وروؤية راأ�س اخليمة 

ا�شتدامة  حتقيق  اإىل  تهدف  والتي   2030
فنادق  جميع  يف   %  100 بن�شبة  متكاملة 

راأ�س اخليمة وي�شارك يف املبادرة م�ؤ�ش�شات 

ال�شرف  »مــ�ؤ�ــشــ�ــشــة  يف  متمثلة  الـــدائـــرة 

و«الأ�ــشــغــال  املخلفات«  و«اإدارة  ال�شحي« 

جديدة  معايري  �شمن  التجميلية«  والزراعة 

ت�شمل جميع متطلبات ال�شتدامة البيئية.

وقال احلمادي :» جرى اختيار الفنادق 

مطابقة  عاملية  معايري  على  بناء  الفائزة 

للت�شنيفات املعتمدة من قبل  م�ؤ�ش�شة اإدارة 

ال�شحي  ال�شرف  م�ؤ�ش�شة  و  املخلفات« 

اأهم  مع  ومتا�شيًا  العامة  اخلدمات  بدائرة 

املخلفات  فـــرز  يف  املــعــتــمــدة  املــمــار�ــشــات 

يف  الطمر  م�شار  من  وحت�يلها  ومعاجلتها 

ال�شرف  مياه  ومعاجلة  النفايات  مكبات 

ال�شحي«.

واأ�شاف اأن املبادرة ت�ؤكد التزام الدائرة 

وبالق�شايا  عــام  ب�شكل  املجتمع  بق�شايا 

البيئية ب�شكل خا�س حيث تعد من املبادرات 

امل�ارد  ت�شهم يف احلفاظ على  التي  العامة 

ويف  للطاقة  الأمثل  وال�شتخدام  الطبيعية 

ت�شجيع القطاع الفندقي على القيام باأف�شل 

املمار�شات م�شريًا اإىل اجله�د الكبرية التي 

بذلتها جلنة التحكيم لإجناح هذه املبادرة.
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اأول قمة للطاقة يف راأ�س اخليمة 4 اأكتوبر املقبل

اأعلنت دائرة بلدية راأ�س اخليمة عن انعقاد اأول قمة للطاقة 

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  رعاية  حتت  اخليمة  راأ�ــس  يف 

�شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ي�مي 

4 و5 اأكت�بر املقبل.
 ومن املقرر اأن تتمح�ر م�ا�شيع القمة الرئي�شية ح�ل كفاءة 

للمعار�س  الدويل  احلمرا  مركز  يف  املتجددة  والطاقة  الطاقة 

رواد  بني  القمة  و�شتجمع  اخليمة،  راأ�ــس  اإمــارة  يف  وامل�ؤمترات 

الفكر العامليني مع القادة و�شناع القرار من القطاعي احلك�مي 

عقد  فر�شة  القمة  �شتتيح  كما  الجتاهات،  ملناق�شة  واخلا�س 

كفاءة  اأهـــداف  حتقيق  يف  ت�شهم  مبا�شرة  وعــرو�ــس  لــقــاءات 

الطاقة والطاقة املتجددة امل�شتقبلية.

كفاءة  ا�شتخدام  تطبيق  اخليمة  ــس  راأ�ـ حك�مة   وتعترب 

التناف�س  لزيادة قدرة  املتجددة مبثابة حمفز  والطاقة  الطاقة 

اخليمة  راأ�ــس  اإ�شرتاتيجية  الإمــارة.وتــهــدف  يف  القت�شادي 

الطاقة  ت�فري  اإىل   2040 املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة 

ت�ليد  ن�شبة  ورفــع   %  20 بن�شبة  املياه  % وت�فري  بن�شبة 30 

20 % من امل�شادر  اإىل  الطاقة من م�شادر الطاقة املتجددة 

املتاحة بحل�ل 2040.

تنفيذها من خلل  يتم  والتي  الإ�شرتاتيجية   وترتبط هذه 

بالإ�شرتاتيجيات  املت�شلة  ــادرات  ــب وامل الــربامــج  مــن  العديد 

ــار  الحتــاديــة وتــدعــم الــتــزامــات دولــة الإمــــارات بتخفيف اآث

ب�شاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  من  كجزء  املناخ  تغري 

لدعم  الهادفة  اجله�د  اإطــار  ــاخ )UNFCCC(. ويف  ــن امل تغري 

وتط�ير هذا املجال ولزيادة فر�س التعلم وتبادل اخلربات عرب 

بلدية  دائــرة  وتعلن  والعامل  املنطقة  يف  مماثلة  اإ�شرتاتيجيات 

راأ�س اخليمة عن انعقاد اأول قمة للطاقة يف اإمارة راأ�س اخليمة.

واأو�ــــشــــح مـــديـــر عــام 

اأن  العامة  اخلدمات  دائرة 

الفنادق تعمل منذ انطلق 

ــادرة عــلــى الــتــنــافــ�ــس  ــ ــب ــ امل

ال�شريف فيما بينها ل�شيما 

واأن هذه املبادرة تعمل على 

اأنظار  حمط  املن�شاأة  جعل 

ال�شائحني والزوار الباحثني 

على اأكــرث اأمــاكــن الإقــامــة 

اأعلى  بتطبيق  تتمتع  التي 

مــعــايــري الأمــــن واحلــفــاظ 

على البيئة.

مــن جــانــبــه قـــال راكــي 

التنفيذي  الرئي�س  فيليب�س 

لتنمية  اخليمة  راأ�ــس  لهيئة 

الــ�ــشــيــاحــة نــثــمــن الــتــعــاون 

اخليمة  براأ�س  العامة  اخلدمات  دائــرة  مع 

للرتقاء بج�دة اخلدمات ال�شديقة للبيئة 

من  انطلقًا  اخليمة  راأ�س  اإمارة  فنادق  يف 

التزامنا بتحقيق ا�شتدامة متكاملة يف جميع 

القيادة  ــة  روؤي مع  ومتا�شيًا  الإمـــارة  فنادق 

واإ�شرتاتيجية  ــارات  ــ الإم لــدولــة  الر�شيدة 

قمنا  التي  امل�شتدامة  ال�شياحية  ال�جهة 

باإطلقها يف �شبتمرب املا�شي.

واأ�شاف » نهنئ الفنادق الفائزة ونحث 

بجميع  اخليمة  راأ�ــس  يف  الفندقي  القطاع 

هــذه  بتح�شني  ال�ــشــتــمــرار  عــلــى  من�شاآته 

لنجعل  ت�ع�ية  حملت  واإطــلق  اخلدمات 

من اإمارتنا مثاًل يحتذى به عامليًا .

�شكلتها  الــتــي  التحكيم  هيئة  وقــامــت 

الفنادق  طلبات  وفــرز  مبراجعة  الــدائــرة 

امل�شاركة حيث مت اختيار 7 من�شاآت فندقية 

امل�شاركة  ومعايري  �ــشــروط  عليها  تنطبق 

بطلب  تقدمت  فندقية  من�شاأة   37 بني  من 

الرت�شح حل�شد اجلائزة يف دورتها الرابعة 

القابلة  لــلــمــ�اد  الإجــمــايل  املــجــمــ�ع  وجـــاء 

التي مت جمعها خلل فرتة  التدوير  لإعادة 

املبادرة 1068 طن والتي تعادل 10.7 % 

من اإجمايل النفايات املت�لدة.

العمل  ور�ــس  عــدد  العتبار  يف  ويــ�ؤخــذ 

التي تق�م بها الفنادق للت�عية باأهمية البيئة 

مت  كما  نظمتها  التي  الدعائية  واحلملت 

النظر يف تقارير الزيارات امليدانية للفنادق 

امل�شاركة للتاأكد من التزامها مبا اأعلنت عنه 

يف من�ذج التقدمي.
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بلدية راأ�س اخليمة تعقد ور�سة عمل حول املبادئ العامة لل�سبطية الق�سائية

بلدية  دائرة  عقدت 

ــس اخلــيــمــة ور�ــشــة  ــ راأ�ـ

اإدارة  ملــ�ظــفــي  عــمــل 

ــ�ل املــبــادئ  املــبــاين حـ

الـــعـــامـــة لــلــ�ــشــبــطــيــة 

الــقــ�ــشــائــيــة ، وقـــد مت 

مع  والــتــعــاون  التن�شيق 

ــم راأ�ـــس  ــاك ــرة حم ــ دائـ

اخلــيــمــة لــتــقــدمي هــذه 

يف  للمعنيني  ــة  ــ�ر�ــش ال

ت�شمنت  حيث  الدائرة 

ــة  ــي ــ�ن ــقــان الأ�ـــشـــ�ـــس ال

التعامل  يف  ال�شحيحة 

 ، املختلفة  امليدانية  الزيارات  مع 

كما تطرق املحا�شر اإىل التقارير 

والن�شق  ت�شعيدها  واآلية  امل�قعية 

و حتر�س   ، ذلـــك  خـــلل  املــتــبــع 

على  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة 

تاأهيل ك�ادرها وتط�ير مهاراتهم 

املعرفية  قدراتهم  من  يعزز  مبا 

خلل  القان�نية  الإجراءات  ح�ل 

تاأدية مهامهم ال�ظيفية  .

بلدية راأ�س اخليمة حتتفل باأ�سبوع الت�سجري

تزامنًا مع احتفالت الدولة باأ�شب�ع الت�شجري  

ال 42 يف الفرتة من  1 - 7 مار�س حتت عن�ان ، 

“ معًا فلنزرع الإمارات “  قامت دائرة بلدية راأ�س 
الت�شجري  اأ�شب�ع  احتفالت  يف  بامل�شاركة  اخليمة 

امل�ؤ�ش�شي  ، حيث قام مكتب الت�شال  العام  لهذا 

بت�زيع �شتلت على امل�ظفني .

اأ�شب�ع  فعاليات  يف  الــدائــرة  م�شاركة  وتاأتي 

الت�شجري حر�شًا منها على  ت�شجيع امل�ظفني على 

تنعك�س  كبرية  اأهمية   من  ي�شكله  وما  الت�شجري 

ف�ائده على البيئة وال�شحة العامة ، كما ي�شاهم 

والأحياء  املدن  جتميل  يف  كبري  وب�شكل  الت�شجري 

والطرقات العامة  ، وت�يل دولة الإمارات العربية 

املــتــحــدة وقــيــادتــهــا الــر�ــشــيــدة اهــتــمــامــًا كــبــريًا 
ملا  ذلك  على  واملقيمني  امل�اطنني  وت�شجيع  والت�شجري  بالزراعة 

للت�شجري من ف�ائد عديدة واأهمية كبرية .
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1988 زيارة تفتي�سية ملطاعم وخمابز راأ�س اخليمة

�سرورة مراعاة ا�سرتاطات ال�سحة العامة عند حت�سري الأطعمة

يوم الطفل الإماراتي

يف  الــعــامــة  الــ�ــشــحــة  اإدارة  نـــفـــذت 

زيــارة   1988 اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة 

منها  املــنــ�ــشــاآت،  خمتلف  عــلــى  تفتي�شية 

واملــطــاعــم. ال�شعبية  واملــطــابــخ   املــخــابــز 

مــ�ؤخــرًا  املــنــفــذة  احلــمــلت  تلك  ومتكنت 

واإغــلق  املخالفات،  من  عــدد  حترير  من 

بــالإخــلل  متعلقة  ــاب  ــب ــش لأ� مــنــ�ــشــاآت   5
الت�شدي  و  العامة  ال�شحة  با�شرتاطات 

 .»19 ــد-  ــ ــي ــ ــ�ف ــ ــس »ك ــ ــريو� ــ ف ــة  ــحـ ــائـ  جلـ

اإدارة  مــديــر  الطنيجي  �ــشــيــمــاء  وقــالــت 

م�ؤخرًا  نفذت  الإدارة  اإن  العامة:  ال�شحة 

املطاعم  من�شاآت  على  ميدانية  حــمــلت 

تعمل  التي  ال�شعبية،  واملــطــابــخ  واملــخــابــز 

من  للتحقق  الأطعمة  وحت�شري  اإعداد  على 

اتباعها خمتلف ا�شرتاطات ال�شحة العامة 

للم�شتهلكني. الأطعمة  اأن�اع  اأف�شل   لتقدمي 

وذكرت اأنه مت خلل هذه  احلملت زيارة 

1988 من�شاأة، متثلت يف زيارة 1662 من�شاأة 
للمطاعم، وبلغ عدد الزيارات امل�جهة اإىل 

زيارة  و141  زيــارة   185 ال�شعبية  املطابخ 

التفتي�س  فـــرق  تــفــقــدت  حــيــث  للمخابز، 

املن�شاآت،  تلك  يف  املتبعة  املراحل  خمتلف 

وغريها.  والنقل  والتح�شري  الإعداد   منها 

املحررة  املخالفات  اأهــم  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 

والإنــــــــذارات لــتــلــك املــنــ�ــشــاآت متــثــلــت يف 

ــ�ء الــتــخــزيــن،  ــشـ ــجــات و�ـ ــت ــن تــكــديــ�ــس امل

لل�شرتاطات  املــنــ�ــشــاآت  ا�شتيفاء  وعـــدم 

واملــ�ــشــار  بالت�شميم  املتعلقة  ال�شحية 

املن�شاأة  نظافة  وعـــدم  لــلــغــذاء،  التتابعي 

معتمدين.  غــري  ــن  ــ�ردي م مــن  ــ�ــشــراء   وال

يف  بالنظافة  اللــتــزام  اأهمية  اإىل  ون�هت 

اأروقة ومرافق املن�شاأة والنظافة ال�شخ�شية، 

امللحظات من  ت�جيه  الف�ر  حيث مت على 

قبل املفت�شني العاملني يف ال�شحة للمن�شاآت 

نح� ت�شحيح الأو�شاع والدع�ة اإىل اللتزام 

العامة. وذكرت  ال�شحة  ا�شرتاطات  بكافة 

اأن احلملت امليدانية ك�شفت عن خمالفات 

5 من�شاآت  الإغــلق، وذلك لعدد  بلغت حد 

خمتلفة نتيجة لأ�شباب متن�عة، منها عدم 

ال�شحية  لل�شرتاطات  املن�شاأة  ا�شتيفاء 

املتعلقة بالت�شميم وامل�شار التتابعي للغذاء ، 

و عدم اللتزام با�شرتاطات تخزين وحفظ 

امل�اد الغذائية، وعدم حفظ امل�اد الغذائية 

اللتزام  وعدم  املطل�بة،  احلــرارة  بدرجة 

وعدم  املحدد،  امل�عد  يف  املن�شاآت  ب�شيانة 

املتعلقة  الحــرتازيــة  الإجـــــراءات  تطبيق 

ك�رونا »ك�فيد  فريو�س  انت�شار  من  باحلد 

.»19

قامت دائرة بلدية راأ�س اخليمة بعمل 

ي�م  مبنا�شبة  وذلك  العبري  لرو�شة  زيارة 

العمل  ، حيث قام فريق  الإماراتي  الطفل 

فعالية  بتنظيم  امل�ؤ�ش�شي  الت�شال  مبكتب 

عديدة  فقرات  ت�شمنت  للأطفال  ب�شيطة 

خلل  مت  كما   ، ال�شحية  التغذية  حــ�ل 

الزيارة  تقدمي ت�زيعات متن�عة للأطفال 

املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة  ، وحتتفل 

بتاريخ 15 مار�س من كل عام بي�م الطفل 

اإ�شدار  تاريخ  ي�شادف  والــذي  الإماراتي 

ين�س على حق�ق  الــذي   « » ودميــة  قان�ن 

دولــة  وتــ�يل   ، ورعــايــتــه  وحمايته  الطفل 

الإمارات اهتمامًا كبريًا بالطفل وحتر�س 

 ، و�شحية  �شليمة  تن�شئة  تن�شئته  عــلــى 

دولتنا  يف  الــر�ــشــيــدة  الــقــيــادة  اإن  حــيــث 

امل�شتقبل  بناة  الي�م هم  اأطفال  باأن  ت�ؤمن 

حتقيق  ا�شتمرار  يف  ال�طن  واأمــل  وقادته 

الإجنازات والطم�حات .
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األخبار

m u n r a k a e .س. ب. : 4  راأ�س اخليمـــــــة ، الإمارات العربية املتحـــدة�

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)

• كم عدد زوار اإك�شبو 2020 ؟

 • How many visitors to Expo 2020?

» 539 «

Congratulations to Mr. : Atef Abdel Hafeez Othman Al-Kashef

the winner of the past month's contest )538(.

مربوك لالأخ :  عاطف عبداحلفيظ عثمان الكا�شف

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد )538(



من قام رم�سان اإميانًا واحت�سابًا

لف�سيلة ال�سيخ د. �سعيد بن �سامل الدرمكي

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  اإدراك  رزقنا  اأن  علينا  اهلل  نعم  من 

ن�ضوم اأيامه، ونحيي لياليه بطاعة اهلل �ضبحانه وتعاىل.

ينادي مناد  ولذلك  الطاعات واخلريات،  �ضهر  ف�ضهر رم�ضان 

من ال�ضماء يف اأول ليلة من ال�ضهر : » يا باغي اخلري اأقبل، ويا باغي 

ال�ضر اأق�ضر«  ، فتعلوا همم ال�ضائمني، فرتاهم تالني لكتاب ربهم، 

مقبلني على امل�ضاجد م�ضلني ومعتكفني، داعني ربهم ومت�ضرعني.

ومن اأخ�ص العبادات الرم�ضانية �ضالة الرتاويح والقيام، التي 

ما  وغالبًا  الع�ضاء،  �ضالة  بعد  رم�ضان  �ضهر  يف  امل�ضلمون  يوؤديها 

ترتبط مواعيدهم وجتمعاتهم بعدها.

وعبادة �ضالة الرتاويح من العبادات ذات الأجر العظيم، فَعْن 

ُب  ُيَرغِّ َكاَن  و�ضلم-  عليه  اهلل  �ضلى   -  ِ
َّ

اهلل َر�ُضوَل  نَّ 
َ
اأ  : ُهَرْيَرَة  ِبى 

َ
اأ

ُمَرُهْم ِفيِه ِبَعِزمَيٍة َفَيُقوُل: »َمْن َقاَم 
ْ
ْن َياأ

َ
اَن ِمْن َغرْيِ اأ  َرَم�ضَ

ِ
يِف ِقَيام

َم ِمْن َذْنِبه«، وَعْن َعْمِرو ْبِن  اَن اإِمَياًنا َواْحِت�َضاًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َرَم�ضَ

 َعَلْيِه َو�َضلََّم َرُجٌل ِمْن 
ُ َّ
لَّى اهلل ، َقاَل: َجاَء َر�ُضوَل اهلِل �ضَ َهِنيِّ َة اْلُ ُمرَّ

لَّْيُت  َك َر�ُضوُل اهلِل، َو�ضَ نَّ
َ
 َواأ

ُ
َلَه اإِلَّ اهلل ْن َل اإِ

َ
اَعَة، َفَقاَل: �َضِهْدُت اأ ُق�ضَ

َكاَة، َفَقاَل َلُه  َواآَتْيَت الزَّ اَن،  ْهَر، َوُقْمُت َرَم�ضَ ْمُت ال�ضَّ َلَواِت، َو�ضُ ال�ضَّ

يِقنَي  دِّ  َعَلْيِه َو�َضلََّم: » َمْن َكاَن َعَلى َهَذا َكاَن ِمَن ال�ضِّ
ُ َّ
لَّى اهلل ِبيُّ �ضَ النَّ

َهَداِء.«  َوال�ضُّ

فاإّنه  والعبادات،  بالطاعات  ولياليه  رم�ضان  �ضهر  اأيام  لنغتنم 

�ضهر عزيز مبارك، ل يحرم اخلري فيه اإل حمروم.
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ن�سائح للموظفني يف �سهر رم�سان

جواهر �سلطان ال�سويدي

ن�ضائح رم�ضانية 

امل���اء ط���وال فرتة  ا���ض��رب كمّية ك��ب��رية م��ن   •
الفطور، بحيث ل تقّل عن ثماين كا�ضات.

واملُتوازنة  املُتكاملة  الّطعام  اأط��ب��اق  تناول   •
الغذائّية،  العنا�ضر  جميع  على  املُحتوية 

ن�ضوّياٍت  على  الوجبُة  حتتوي  اأن  ويحّبذ 

 قليلة الّدهون، 
ٍ
بطيئة المت�ضا�ص، وحلوم

وُخ�ضار ُم�ضّكلة مثل ال�ّضلطات بكل اأنواعها. 

• ابداأ الفطور بتناول حّبة اأو اثنتني من الّتمر، 
يليه  اللنب،  اأو  امل��اء  من  كاأ�ضًا  ا�ضرب  ثم 

جزٍء  لتعوي�ص  روري  ال�ضّ ال�ضوربة  طبق 

من ال�ضوائل التي يتطلّبها ال�ضم، كما اإّن 

البدء بال�ّضوائل ُيلنّي املعدة، ويجعلها مهّياأًة 

لتناول الطعام.

اأ�ضناٍف  على  املُحتوية  ال�ضوربة  اأن��واع  اخرت   •
م��ت��ع��ددٍة م��ن اخُل�����ض��ار، م��ث��ل: ال���زر، 

وغريها؛  والربوكلي  والكو�ضا،  واللوبيا، 

رورّية؛ لت�ضهيل  لحتواِئها على الألياف ال�ضّ

عملّية اله�ضم، وتقليل م�ضاكل الإم�ضاك.

• ابتعد عن تناول الأطعمة املاحلة، واملُخّلالت، 
�ضعورك  من  تزيد  لأنها  املُعّلبة؛  والأغذية 

بالعط�ص.

لحتوائها  امَلقلية؛  املُعّجنات  تناول  من  قّلل   •
على دهون و�ضعرات حرارّية عالية، الأمر 

الذي قد يت�ضّبب يف رفع ُمعّدل الكول�ضرتول 

امل�ضوّية،  باملُعّجنات  وا�ضتبدلها  ال��ّدم،  يف 

كالبنة  الّد�ضم  قليلة  بح�ضوات  واملح�ضّية 

مثاًل. 

تناول  بعد  امل�ضي  ري��ا���ض��ة  م��ار���ص   •
الإفطار ب�ضاعتني؛ كي تتخّل�ص من 

ال��ّزائ��دة،  احل��رارّي��ة  ال�ّضعرات 

��م��ن��ة  وب��ال��ت��ايل جت��ّن��ب ال�����ضُّ

العديد  منها  ُي��ع��اين  التي 

�ضهر  يف  الأ�ضخا�ص  م��ن 

رم�ضان.

جتّنب تناول كّميات   •  

ك��ب��رية م��ن احل��ل��وّي��ات؛ 

ك���ي ل ُت�����ض��اب ب��ع�����ض��ٍر يف 

منة، وُيحّبذ تناول احللويات  اله�ضم، اأو ال�ُضّ

املخبوزة وقليلة الد�ضم بدل املقلّية. 

الرم�ضانية  اأطباقك  ت�ضمني  على  احر�ص   •
ب��ال��ّن�����ض��وي��ات، م��ث��ل: ال���ربغ���ل الأ���ض��م��ر، 

ها  ميت�ضُّ ال�ضم  لأّن  والأرز؛  والبطاطا، 

كر يف الّدم  ببطء، وبالّتايل فاإّنها ُتعّدل ال�ُضّ

ملدٍة ترتاوح بني اأربع اإىل خم�ص �ضاعات. 

الرم�ضانية  امل�ضروبات  ت��ن��اول  يف  تبالغ  ل   •
فعلى  الدين، واخلّروب؛  �ضراب قمر  مثل: 

كاحتوائها  الكثرية  فوائدها  من  الرغم 

على  حتتوي  اأّن��ه��ا  اإل  الفيتامينات،  على 

وال�ّضعرات  ال�ّضكرّيات  من  كبريٍة  ن�ضبٍة 

احل����رارّي����ة. ���ض��ّم��ن غ����ذاءك ب��الأط��ع��م��ة 

البي�ص،  مثل  الربوتينات،  على  املُحتوية 

وال��ل��ح��م، وال��ب��ق��ول��ي��ات، ف��ه��ي ���ض��روري��ة 

لتجديد خاليا ال�ضم.

 • خّفف من كّمية القهوة التي تتناولها قبل بدء 

ال�ّضعور  تتجّنب  كي  باأ�ضبوعني؛  رم�ضان 

من  العديد  منه  ُي��ع��اين  ال��ذي  داع  بال�ضّ

�ضاربي القهوة يف �ضهر رم�ضان. 

ال�����ّض��ح��ور؛ فهي  ت��ن��اول وج��ب��ة  اح��ر���ص على   •
�ضرورّية لتزويِدك بالّطاقة التي حتتاُجها 

للقيام باأن�ضطِتك يف نهار اليوم الّتايل.
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حالوة الإميان ولذة الطاعة

ف�سيلة ال�سيخ اإبراهيم عبداهلل املزروعي  

من �سبكة بينونة للعلوم ال�سرعية

��لُّ َوَل  ���َب���َع ُه�����َداَي َف���اَل َي�����ضِ ف��ق��ال اهلل ت��ع��اىل:{ َف��َم��ِن اتَّ

َي�ْضَقى}  )طه:123(

ال�ضعيدة،  احلياة  مينحه  منهجه اأن  التزم  ملن  اهلل  تكفل 

واأن مينحه   ، الدنيا  واحل��زِن يف  وال��زِع  نه من اخل��وف  ويوؤمِّ

العي�ضَة املليئَة بال�ضكينِة والطمئنان . فال�ضعادة احلقيقية لي�ضت 

يف الغنى ورخاء العي�ص ووفرة النعيم الدنيوي ، واإمنا ال�ضعادة 

يف ال�ضري على منهج اهلل تعاىل .

) ول�ست اأرى ال�سعادَة جمع ماٍل ولكنَّ التقي هو ال�سعيُد (

نف�ضية  واأمرا�ص  قلٍق وهمٍّ  النا�ص من  يعي�ضه كثرٌي من  وما 

عن  للبعد  طبيعيًة  نتيجًة  اإل  هو  ما  النوم،  يف  واأرٍق  وع�ضبية 

منهج اهلل والتعلق بغري اهلل .

والأح���زان  والهموم  الغموم  اهلل )  رحمه  القيم  اب��ن  ق��ال 

اهلل  على  والإق��ب��ال   ، دنيويٌة  ون��اٌر  عاجلٌة  عقوباٌت   ، وال�ضيق 

والإنابة اإليه ، والر�ضى به ، وامتالُء القلب من حمبتِه ، واللهُج 

بذكره ، والفرح وال�ضروُر مبعرفته  ثواٌب عاجٌل وجّنٌة وَعي�ٌص ل 

َة فال�ضري على منهج اهلل تعاىل والإقبال  ن�ضبة لعي�ص امللوك البتَّ

عليه يوؤدي اإىل ثمراٍت عاجلٍة يف الدنيا ومنٍح كثريٍة مينحها اهلل 

لعبده املوؤمن .

ة الطاعة يف  ومن اأعظم هذه الثمرات : حالوة الإميان ولذَّ

ال�ضحيحني عن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال :«« ثالٌث 

َمْن كنَّ فيه وجد حالوة الإميان »«

قال النووي رحمه اهلل يف �ضرحه للحديث يف �ضحيح م�ضلم 

) معنى حالوة الإميان : ا�ضتلذاُذ الطاعات ، وحتمل   امل�ضقات 

لّذٌة  لها  والطاعات  له حالوٌة  فالإميان   ) تعاىل  اهلل  ر�ضى  يف 

والعبادات لها �ضعادة وراحة . ولذة العبادة هي ما يجده امل�ضلم 

من راحة النف�ص و�ضعادة القلب وان�ضراح ال�ضدر ، و�ضعة البال 
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من  تتفاوت  اللذة  .وه��ذه  منها  النتهاء  وعقب  العبادة  اأثناء 

اللذة  اإىل �ضخ�ص ح�ضب قوة الإميان و�ضعفه .و هذه  �ضخ�ص 

ذكر  وقبل   . اأ�ضبابها  بزوال  وتزول  اأ�ضبابها  بح�ضول  حت�ضل 

اأ�ضباب حت�ضيل حالوة الإميان ولّذة العبادة ، ن�ضتعر�ص بع�ص 

املواقف من ال�ضرية النبوية وحياة ال�ضلف

بع�ض املواقف من ال�سرية وحياة ال�سلف :

كان ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  يقول لبالل: » اأرحنا 

اللذة وال�ضعادة  « ، وذلك ملا يجده فيها من  يا بالل  بال�ضالة 

القلبية  ولذلك يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ، وكان �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم  يقول: » … وُجعلت قَرة عيني يف ال�ضالة«

ويقول: موتِه  عند  عنه  اهلل  جبل ر�ضي  بن  معاذ  هو   وه��ا 

 ) اإمنا اأبكي على �ضماأ الهواجر ، وقيام ليل ال�ضتاء ، ومزاحمة 

يجد  عنه  اهلل  ر�ضي  فهو  الذكر(  حلق  عند  بالركب  العلماء 

اللذة وال�ضعادة عند �ضيام الأيام احلارة وقيام الليل يف ال�ضتاء 

والليايل الباردة ، ويجد اللذة وال�ضعادة يف جمال�ص العلم .

مل  مْن   ، جنًة  الدنيا  يف  اهلل )اإن  رحمه  تيمية  ابن  ويقول 

الطاعة  لذة  الآخ��رة( وهذه النة هي  يدخلها مل يدخل جنة 

وحالوة الإميان .

• فما هي اأ�سباب حت�سيل هذه اللذة وهذه احلالوة؟

ة اهلل تعاىل وحمبة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم باأداء  حمبَّ

حق اهلل وحق ر�ضوله :

عليه  اهلل  اهلل  ����ض���ل���ى  ر����ض���ول  ع���ن  ال�����ض��ح��ي��ح��ني  يف 

و�ضلم  قال: »ثالٌث من كنَّ فيه وجد حالوة الإميان ، اأن يكون 

اهلل ور�ضوله اأحبَّ اإليه مما �ضواهما ، واأْن يحب املرء ل ُيحبه اإل 

هلل ، واأن يكره اأن يعود اإىل الكفر كما يكره اأن يقذف يف النار «

اأما حمبة اهلل : فيقول ابن القيم رحمه اهلل يف اإغاثة اللهفان 

) اإنه ل �ضيء اأحبَّ اإىل القلوب من خالقها فهو معبوُدها وربُّها 

ورازقها ، فمحبته نعيُم النفو�ص و�ضرورها ، فلي�ص عند القلوب 

ال�ضليمة اأحلى ول األّذ ول اأطيب ول اأنعَم من حمبته والأن�ِص به، 

 ، املوؤمن يف قلبه بذلك فوق كل حالوة  التي يجدها  واحلالوة 

فيها  يهتز  اأوقات  بالقلب  َليمرُّ  )اإّنه  ال�ضلف  بع�ص  قال  ولذلك 

اآخر )اأطيب ما يف الدنيا  باأن�ضِه باهلل وحبه له( ، وقال  طربًا 

معرفته وحمبته واأطيب ما يف الآخرة روؤيته(.

هي  ونق�ضانها  وزيادتها  و�ضعفها  اهلل  حمبة  حالوة  وقوة 

بح�ضب قوة الإميان و�ضعفه وزيادته ونق�ضانه

فكلما زاد الإميان وقوَي ، كلما �ضعر امل�ضلم بحالوة الإميان 
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ووجد لّذة الطاعة ، وكلما زادت حمبته لربه وخالقه كلما زادت 

حالوة الإميان عنده

واأما حمبُة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم : فمعناها اأداُء 

حقه يف الطاعة والتباع والولء. يقول ابن القيم رحمه اهلل يف 

للمحبة  املّدعون  كرث  )ملّا  ال�ضالكني:  م��دارج  يف  املحبة  منزلة 

ُكنُتْم  ن  اإِ ُقْل   } ... الدعوى  �ضحة  على  البّينة  باإقامة  طولبوا 

ُذُنوَبُكْمۗ  َواللَّ�ُه  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اللَّ�ُه  ُيْحِبْبُكُم  ِبُعويِن  َفاتَّ اللَّ�َه  بُّوَن  حُتِ

اأتباع  ِحيٌم}  )اآل عمران:31( فتاأخر اخللق كلهم وثبت  رَّ َغُفوٌر 

احلبيب يف اأفعاله واأقواله واأخالقه(

الالبة  الأ�ضباب  ذلك  بعد  اهلل  رحمه  القيم  ابن  ذكر  ثم 

ملحبة اهلل ور�ضوله  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  فقال :

• قراءة القراآن بالتدبر والتفهم ملعانيه .

• التقرب اإىل اهلل بالنوافل بعد الفرائ�ص .

• دوام ذكر اهلل على كل حال.

• اإيثار حمابه على حمابك عند غلبات الهوى .

• مطالعة القلب لأ�ضمائه و�ضفاته .

• م�ضاهدة ّبِره واإح�ضانه واآلئه ونعمه .

• انك�ضار القلب بُكلّيته بني يدي اهلل تعاىل .

• اخللوُة به وقت النزول الإلهي .

• جمال�ضُة املحبني ال�ضادقني .

• مباعدة كل �ضبٍب يحول بني القلب وبني اهلل تعاىل .

فمحبة اهلل وحمبة ر�ضوله من اأه�م اأ�ضباب حت�ضيل الإميان

)3( احل��بُّ يف الل��ه :

ففي احلديث ال�ضابق » واأن يحب املرَء ل يحبه اإل هلل »ويف 

احلديث الآخر:

اإل  اأن يجد حالوة الإميان فلُيحّب املرء ل ُيحبه  )من �ضّره 

هلل(

اأو  ن�ضبه  اأو  ح�ضبه  اأو  جماله  اأو  ملاله  اآخ��ر  يحب  قد  وامل��رء 

م�ضلحة �ضخ�ضيٍة اأو عر�ٍص دنيوي اأو غري ذلك ، ولكن ل ي�ضعر 

بحالوة الإميان اإل اإذا اأحب هلل تعاىل ولدينه احلق .

واأهم الأ�سباب التي تقوي احلب يف اهلل:

1�  اإخبار من حتب اأّنك حتبه يف اهلل : يف احلديث  »اإذا 

اأحب اأحدكم اأخاه فْلُيعلمه اأنه يحبه«

َول اأدلكم على �ضيء 
َ
2 �  اإف�ضاء ال�ضالم : يف احلديث » اأ

اإذا فعلتموه حتاببتم ، اأف�ضوا ال�ضالم بينكم «

3 ـ الهدي��ة : يف احلديث » تهادوا حتابوا «

4 �  َتَخوُُّل الزيارِة : يف احلديث ) ُزر غّبًا تزدد ُحباًّ (

 5 � احلر�ُص على الطاعِة وترُك املع�ضيِة ، يف احلديث

بذنب  اإل  بينهما  ٌق  فيفرَّ اثنان يف اهلل  توادَّ  »ما 

ه اأن يجَد حالوَة الإميان  ُيحدُثه اأحُدهما« اإذًا �ضرَّ

فلُيحبَّ املرَء ل يحبُّه اإل هلل .

كراهيُة الكفِر واأهلِه :

كما  الكفِر  اإىل  يعوَد  اأن  يكرَه  ال�ضابق )واأن  احلديث  ففي 

يكرُه اأن ُيقذَف يف الّنار(

اأن  يكرُه   ، اهلل  اإّل  اإله  ل  ح��الوَة  يجُد  الذي  املوؤمُن  فالعبُد 

ي�ضتبدل هذه احلالوَة مبرارة الكفر ، ويكرُه الكفَر لأنه يعلم اأن 

الكفر ناٌر ، فمن يحبُّ اأن ُيلقي نف�َضه يف الّنار .

به،  ك  التم�ضُّ  يف 
ِ
الإ�ضالم حقِّ  اأداُء  معناها  الكفر  وكراهيُة 

اأحكامه  مع  اهلل  وتتعار�ص  �ضرَع  تخالُف  التي  املبادئ  ونبُذ 

كال�ضيوعية والعلمانيِة وغريها .

ومن اأ�ضباب حت�ضيل حالوة الإميان ولّذة العبادة : ذكُر اهلل 

تعاىل :

َل ِب�����ِذْك�����ِر ال���لَّ�������ِه َت���ْط���َم���ِئ���نُّ 
َ
ق�����ال اهلل  ت��������ع��������اىل: { اأ

اْلُقُلوُب}  )الرعد:28(

قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم » ل يقعُد قوٌم يف جمل�ٍص 

 ، الرحمُة  املالئكُة   وغ�ضيْتُهم  حّفتُهم  اإّل   ، فيه  اهلل  يذكروَن 

 فيمن عنده «
ُ
ونزلت عليهم ال�ضكينُة ، وذكرُهم اهلل

وللذكر فوائٌد كثريٌة منها اأن يجَد الذاكُر حالوَة الإميان .

والب�ضَط  وال�ضرَور  الفرَح  للقلب  يجلُب  تعاىل  اهلل  فذكُر 

والطماأنينَة ، وهو اأي�ضُر العبادات واأجلُّها واأف�ضلها

ومبحمٍد  دينًا  وبالإ�ضالم  رّبًا  باهلل  الر�ضى  الأ�ضباب:  ومن 

عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر���ض��ول  ع��ن  م�ضلٌم  الإم���اُم  روى  ر���ض��وًل: 

وبالإ�ضالم  رّبًا  الإمي��ان من ر�ضي باهلل  ق��ال )ذاق طعَم  و�ضلم 

دينًا ومبحمٍد ر�ضوًل (

قال النوويُّ يف �ضرحه )معنى احلديث : مل يطلب غرَي اهلل 

تعاىل ، ومل ي�ضع يف غرِي طريق الإ�ضالم ، ومل ي�ضلك اإّل ما يوافق 

�ضريعة حممد ، ول �ضك يف اأن ّمْن كانت هذه �ضفُته فقد خل�ضت 

حالوُة الإميان اإىل قلِبه وذاق طعَمه(
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• والر�ضى باهلل رّبًا يت�ضمُن الر�ضى به معبودًا ونا�ضرًا ومعينًا 

ورازقًا ووليًا .

�ضبحانه  ره  ُي��ق��دِّ مب��ا  الر�ضى  يت�ضمُن  رب���ًا  ب��اهلل  • والر�ضى 

وتعاىل عليه من خرٍي اأو غري ذلك .

• والر�ضى باهلل رّبًا يت�ضمُن الر�ضى مبا يوؤمُر به عّز وجلَّ .

ل عليه  اأموٌر تعنُي على الر�ضى باهلل رّبًا منها التوكُّ وهناك 

العبِد برحمِة  ، ومنها علُم  نهى عنه  وترُك ما  اأوام��ره  والتزاُم 

اهلل به و�ضفقِته عليه { َوَكاَن ِبامْلُوؤِْمِننَي َرِحيًما}  )الأحزاب:43( 

• والر�ضى مبحمٍد  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  ر�ضوًل يت�ضمُن النقياَد 

له والت�ضليَم املطلَق اإليه ، فال يتحاكُم اإل اإليه ، فاإذا قال 

اأو حكَم اأو اأمر اأو نهى ، ر�ضَي كلَّ الر�ضى و�ضلَّم ت�ضليمًا 

ُموَك ِفيَما  َك َل ُيوؤِْمُنوَن َحتَّى ُيَحِكّ قال تعاىل: { َفاَل َوَرِبّ

ْيَت  ا َق�ضَ َّ نُف�ِضِهْم َحَرًجا مِمّ
َ
�َضَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َل َيِجُدوا يِف اأ

َوُي�َضِلُّموا َت�ْضِليًما}  )الن�ضاء:65( .

ى منهجًا لنظام احلياِة   دينًا يت�ضمُن الر�ضَ
ِ
• والر�ضى بالإ�ضالم

، والكتفاَء به ، واأن اهلل اأكمله فال جَتوُز الزيادُة عليه 

ول النق�ضاُن

ربًا  باهلل  )ر�ضيُت  ترديَد  دينًا يت�ضمُن  بالإ�ضالم  • والر�ضى 

ومبحمٍد ر�ضوًل وبالإ�ضالم دينًا (

وخا�ضة عند الأذان :قال  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  )من قال 

له  �ضريك  ل  اإل اهلل وحده  اإله  ل  اأن  اأ�ضهُد  امل��وؤذن  ي�ضمُع  حني 

، واأن حممدًا عبُده  ور�ضوُله ، ر�ضيُت باهلل ربًا ومبحمٍد ر�ضوًل 

 ذَنبه (
ُ
 دينًا ، غفر اهلل

ِ
وبالإ�ضالم

• وكذلك يف ال�سباح وامل�ساء :

اأ�ضبح : ر�ضيُت  قال ر�ضول اهلل )من قال حني مُي�ضي واإذا 

 دينًا ، ومبحمٍد نبيًا ، كان حقًا على اهلل اأن 
ِ
باهلل ربًا وبالإ�ضالم

يُر�ضيه (

وبالإ�ضالم دينًا  ربًا  الر�ضى باهلل  اأ�ضباَب  العبُد  فاإذا �ضلك 

ومبحمٍد ر�ضوًل، ذاق طعم الإمياِن ووجد حالوَة الطاعِة .

ومن اأ�سباب حت�سيل طعم الإميان :

فقد طعَم  َفَعَلُهنَّ  و�ضلم  ) ثالٌث من  عليه  قوُله  �ضلى اهلل 

واأعطى زكاَة   ، اإل اهلل  اإله  اأنه ل   وعلَم 
َ
َعَبَد اهلل : من  الإميان 

ماِله طيبًة بها نف�ُضه وزكىَّ نف�َضه (

 
ِ
وال��ك��الم وال�����ض��راِب  الطعام  ف�ضوِل  ت��رُك  الأ���ض��ب��اب  وم��ن 

والنظر :

بلّذة  امل��وؤم��ُن  ي�ضعر  فال  القلب  ق�ضوِة  اإىل  ي��وؤدي  ذل��ك  لأن 

الطاعِة ، فكرثُة الطعام وال�ضراب ُتوؤدي اإىل الك�ضل والنوم فال 

ي�ضعر بلذة الطاعِة ، وكرثة الكالم توؤدي اإىل الوقوع يف الآثام 

فيق�ُضوا القلُب ول ي�ضعر بلذةالطاعة.

 العدد: 539 - 04 / 2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

21

واحة اإلسالم

m u n r a k a e



نه�ضٍة  يف  ي�ضهم  �أن  �ملمكن  من  �لرهيب,كان  �لتحّول  هذ� 

�شعريٍة كبرية خا�شة اأن ال�شعر عاين كثريًا يف الربع الأخري من 

�لعاملي  �لعلمي  �لتطور  منها  خمتلفة  �لع�ضرين,لأ�ضباب  �لقرن 

يف �أعقاب �حلرب �لعاملية �لثانية,ونه�ضة �ل�ضعوب و��ضتحد�ث 

�أدو�ت  �ألقت بظاللها على  فر�ص عمل,وثورة تكنولوجية هائلة 

حمفوفة  ع�ضرية  خيار�ت  �أم��ام  نف�ضه  فوجد  �ملعا�ضر  �ملبدع 

باملخاطر.

�لتغريب  مع�ضلة  م��ن  م�ضى  م��ا  يف  �ل�ضعر  ع��ان��ى  ل��ق��د 

يو�جه �سعر�ء �لألفية �جلديدة �لعديد من �لتحديات �لقا�سية �لتي مل تظهر يف �أزمنٍة 

�سابقة خا�سة وبالتحديد �لأجيال �لتي ظهرت يف مطلع �لقرن �حلادي و�لع�سرين,فبعد 

�لو�سائل  و�ختلفت  و�لتجارب  �ملفاهيم  من  �لعديد  تغّيت  �لزمن  من  عقدين  من  �أكرث 

ف�سيح,ي�سي  ف�ساٍء  يف  نف�سه  �ل�ساعر  وج��د  �ملا�سي,فقد  �سعر�ء  �ّتبعها  �لتي  �لتقليدية 

�لهائلة  �ملعلوماتية  �لطفرة  ع�سر  وتوجيه,ففي  �إر�سادية  لفتاٍت  دون  خمتلفة  دروٍب  يف 

يعرف  م��ا  لح��ق��اً  منها  �نبثقت  و�ل��ت��ي  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  وم��دون��ات  منتديات  وظ��ه��ور 

مبو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لتي حّلت حمل �ل�سحف و�ملجالت كناطق ر�سمي لكل �أخبار 

ومو�قف وحكايات وم�ساعر �لأر�ض,

» �إن �ل�سعر�ء لي�سو طيور�ً مهاجرة , و �ل�سعر دون �لرتبة �لأم �سجرة بال جذور وطائر دون ع�ض «

ر�سول حمز�توف-�ساعر د�غ�ستاين معا�سر
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�شعراء الألفية اجلديدة

اأ�سئلة الربوز واالنح�سار

نا�شر البكر الزعابي

" خيط الغفلة "



لبيئاتهم  مغايرة  ثقافات  على  �ل�ضعوب  �نفتاح  بعد  و�لتهجني 

�ملدر�ضة  على  مت��ّردو�  �ملهجر,و�ضعر�ء  �ضعر�ء  �لأ�ضلية,فظهر 

�لكال�ضيكية,فظهرت ق�ضيدة �لتفعيلة ومن ثم �لق�ضيدة �لأهم 

و�لأكرث تاأثريً� يف �أجيال �ليوم,ق�ضيدة �لنرث �حلديثة,وتفّرعت 

و�زدهرت   ) �لفني  �لنرث   ( عليها  يطلق  �ضعرية  ن�ضو�ص  منها 

�ضناعة �لن�ضر,وتخّلت عن �لأبوية �لنمطية حتت مّظلة �لكيانات 

�لأدبية �لتي ل ز�لت تتخّلف عن �لركب وتعي�ص يف قالٍب �ضميك 

يعاين من �لركود و�جلمود �ملزمن.

زمن  يف  ج��اءو�  �أنهم  �لألفية  �ضعر�ء  م�ضكالت  �أه��م  لعل 

ت�ضّكل  �لثقافية  �ملالحق  تعد  �ملده�ضة,مل  �لعاملية  �لتحولت 

�لتنميط  ب�ضبب  �أنف�ضهم  للمثّقفني  حتى  ب��ل  للقّر�ء  �أول��وي��ة 

�أ�ضباٍب  دون  و�عدة  و�إغفال جتارب �ضاعدة  �ملحبط,و�إجحاف 
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منطقية,مو��ضلة �لتاأ�ضيل �لذي يح�ضر �لألو�ن �لأدبية باأ�ضماء 

�لكربى,وحتتل  �ملنا�ضبات  �أغلب  يف  �مل�ضهد  تت�ضّدر  حم��دودة 

يب�ّضر  ل  �لأدب��ي  �لنقد  ميز�ن  يف  و�ضعها  �أن  ات,رغم  �ملن�ضّ

�ل�ضعرية  �ملد�ر�ص  على  مقت�ضرً�  �لتحّول  هذ�  يكن  خ��ريً�,ومل 

فح�ضب بل �متد �إىل �لق�ضة على �ضبيل �ملثال فظهر ما يعرف 

بالق�ضة �لق�ضرية جدً� �أو �لأق�ضو�ضة و�لن�ضو�ص �ل�ضردية �لتي 

�أوجدت جماهريية ت�ضاهي رو�د �لق�ضة �أنف�ضهم,فيما �نتع�ضت 

�لرو�ية لكنها وقعت فري�ضة �لإغر�ق وح�ضابات �لربح و�خل�ضارة 

بعد �أن حتّولت �ضناعة �لن�ضر �إىل �أ�ضو�ق جتارية ل تختلف عن 

�ل�ضلع �لغذ�ئية كثريً�,كما �ن�ضرف �أفر�د �ملجتمع �إىل م�ضاغلهم 

�حلياتية �مل�ضتجدة,فات�ضع نطاق �لرتحال ولعب �لإعالم �ملرئي 

دورً� حا�ضمًا يف توجيه �مل�ضاهد نحو عو�مل ترفيهية بعيدً� عن 

ر�ضانة �لثقافة عمومًا و عن �ل�ضعر حتديدً�,يف ما بقيت بع�ص 

�ملن�ضات تر�وح مكانها وهي تقدم مو�د �ضعرية ل تختلف كثريً� 

عما قدم طو�ل ن�ضف قرٍن م�ضى,ناهيك عن �ملنابر �ل�ضعرية 

�لتي تو��ضل �ل�ضباحة يف حميط �لتكر�ر,وحينما خرج �ل�ضاعر 

عن �حلّيز �ل�ضائد و�نتقلت �إىل عو�مل رقمية مغايرة ��ضتطاع �أن 

بال�ضكل  ولي�ص  قلياًل  �لربوز  �أمكنته من  م�ضاحاٍت جيدة  يوجد 

مبد�أ  على  يقوم  �لتكنولوجي  طموحه,فالف�ضاء  ير�ضي  �لذي 

قد  ونافذته  من�ضته  عن  �ل�ضاعر  غياب  �أن  �ل�ضتمر�ر,مبعنى 

ي�ضاهم يف �بتعاد �لنا�ص عنه ون�ضيانه ب�ضبب �لزدحام �لوهمي 

يف �لأو�ضاط �لأدبية لكن �حلقيقة توؤكد �أن هناك تناق�ص و��ضح 

يف �أعد�د �ملبدعني �حلقيقيني وهنا ندق ناقو�ص �خلطر,وحينما 

نقّدم منوذجًا خا�ضة عن �ل�ضعر�ء �ضنجد �أن كثريً� منهم يعانون 

وهناك  هنا  قليلة  �إنتاجات  ولهم  �لإعالمي  ندرة �حل�ضور  من 

وقد يتوّقف �ل�ضاعر ل�ضنو�ت عدّة فيعود فيجد نف�ضه يف نقطة 

�لبدء.

�لع�ضر  حياته,ففي  يف  �إ�ضكاليات  عّدة  من  �ل�ضاعر  يعاين 

م�ضامع  على  ق�ضيدة  ليلقي  �ملجال�ص  يت�ضدر  يعد  مل  �حلديث 

و�لنت�ضار  للت�ضويق  �أخرى  و�ضائل  عن  منه,فال�ضاعر  �ملقّربني 

وقد ترغمه موؤ�ض�ضات �لن�ضر �أن يعر�ص كتابه �أو �ضلعته بالأحرى 

مقابل ريٍع مادي وهذ� ما يطلقون عليه ��ضم ) حفالت توقيع ( 

و هي يف �حلقيقة جمرد �ضم�ضرة جتاربية بحتة تنتق�ص كثريً� 

�لإن�ضانية,حيث  �مل�ضاعر  ترجمان  يعد  �لذي  �ل�ضاعر  قيمة  من 
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م�ضهٍد  يف  �مل��ال  جبابرة  م��ع  و�ل�ضاعرية  �لإن�ضانية  تت�ضابك 

�ملذ�بح  �ل�ضاعر عن ح�ضور هذه  �أ�ضرب  �ضينمائي قامت,لذلك 

�لوجد�نية و�أحجم عن ح�ضور خمتلف �لفعاليات �مل�ضابهة ليقينه 

�أنه جمرد �أد�ة ربح لغريه,و�أنه �خلا�ضر �لأكرب يف هذه �ملعمعة 

�لباهظة  و�لتكاليف  �لن�ضر  �أه��و�ل  من  يعانيه  ما  �لفّجة,وفوق 

�لتي يتكّبدها من �أجل ديو�نه �ل�ضعري,فاإن �ضينتقل �إىل معاناٍة 

ن�ضخه  �لن�ضر,وبني  �أباطرة  ياأمره  كما  كتابع  ت�ضويق  بني  �أ�ضد 

�لأحيان,وبني  بع�ص  يف  ن�ضخ  ع�ضر  تتجاوز  ل  �لتي  �ل�ضحيحة 

�لأهو�ء  �أ�ضحاب  ممار�ضات  تفر�ضه  وتهمي�ص  وحتجيم  تغييب 

من �لذين �بتلت بهم �ل�ضاحة �لأدبية,كما �ضيدخل يف خ�ضومة 

ون���ز�ع���ات وح����روب ط��اح��ن��ة م��ع �لأدع���ي���اء و�ل���دخ���الء رغ��م��ًا 

عنه,لأنهم ل يقبلون تو�جد ��ضم حقيقي بجو�رهم قد يخطف 

�ضعر�ء  �لطيبة,ليعي�ص  �ل�ضمعة  و�أ�ضد�ء  �ل�ضهرة  �أ�ضو�ء  عنهم 

بعر�ص  �ضّيقة,�ضاربني  تفا�ضيل  ذ�ت  خا�ضة  كينونٍة  يف  �ليوم 

�حلائط �ملت�ضّدقني بالعزلة.

فهل �ضعر�ء �ملقاهي يعانون من عزلة ؟

لقد ��ضتهلك مفهوم �لعزلة كثريً� لذلك �نطلق �ضاعر �ليوم 

�لرنج�ضية  �لنفو�ص  �أ�ضحاب  ي�ضلها  لن  �إبد�عية  �ضماو�ٍت  يف 

مطلقًا .



عام  بعجمان  �لعاملية  �خل��ريي��ة  �لأع��م��ال  تاأ�ض�ضت هيئة 

�لأعمال �خلريية هيئة ر�ئدة يف جمال  , وتعترب هيئة  1984م 

و�مل�ضاهمة  ر�ضالتها  باأد�ء  تقوم  �لإن�ضاين حيث  �لعمل �خلريي 

بفعالية يف حت�ضني ظروف �ملحتاجني وحتقيق �لتنمية �ل�ضاملة 

وتوفري بيئة �ضحية توفر �ضبل �حلياة �لكرمية لهم.

وقد �أجرينا مقابلة مع �ل�ضيد / ر��ضد عبيد �ل�ضحي - مدير 

�إد�رة �لتمويل وتنمية �ملو�رد يف �لهيئة وحتدث حول �لإجناز�ت 

2021م , وتطرق �إىل �مل�ضاريع  �لتي حققتها �لهيئة خالل عام 

�لتي �ضتنفذ يف �لعام �جلاري 2022م , وما �ضتقوم به �لهيئة من 

�أعمال وم�ضاريع خريية خالل �ضهر رم�ضان �ملبارك .

اإجنازات 2021م :
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عبد العزيز كرم البلو�سي

هيئة االأعمال اخلريية العاملية



اأبرز م�ساريع  عام 2022م :

�إفطار �ضائم

�إفطار قرية م�ضلمة

�إفطار حي �ضكني

زكاة �ملال

ك�ضوة �لعيد

ك�ضوة �أ�ضرة لجئة

�ضقيا �ل�ضائم

بناء �مل�ضاجد

حفر �لآبار

بناء مر�كز �لتحفيظ

توزيع �مل�ضاحف

املري الرم�شاين
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�حلياة.  يف  م�ضريية  �أدو�رً�  للمر�أة  �أن  يف  يجادل  �أح��د  ل 

و�لبطولت حياًة  �لت�ضحيات  �لتي �ضنعت من  �لأم  فاملر�أة هي 

مليئًة باحلب و�لفخر لالأبناء, وهي �لزوجة و�حلبيبة �لتي تن�ضر 

عبق �حلب و�لطماأنينة يف �أرجاء �حلياة, وهي �لأخت و�جلدة. 

وينتج عن هذ�, كون �ملر�أة هي �أم �لإن�ضانية جمعاء, فبدونها ل 

يكتمل �ملجتمع.

و �لأمثال �ل�ضعبية يف �ضائر تعريفاتها قدي�مًا و حديثًا  وليدة 

ما ي�ضدر عن  �لذ�كرة �لعامة و�حل�ّص �مل�ضرتك لأبناء �لوطن 

�ل�ّضبك,  حمكمة  بليغة  باأ�ضاليب  حكمّية  �أق���و�ل  من  �ل��و�ح��د 

و  �لتليد  �ملا�ضي  بني  �ملمتد   �جل�ضر  لأنها  �لأج��ي��ال  تتو�رثها 

لذكرى  �ليوم   �أبناء  وفاء  ��ضتح�ضارها  و يف  �ملزهر,  �حلا�ضر 

�لأجد�د  �ل�ضابقني �لذين �ضاغو� جتاربهم يف �حلياة و  زبدة 

و  �لإيجاز   ,�ِضمته  بليغ  قالب حكمّي  و خرب�تهم  يف  تاأمالتهم 

�ضرطه �لقول �لنافذ �إىل �لقلب و �لروح و �لعقل, و لذلك ُكتب 

لالأمثال �أن تبقى خالدة على مدى �لزمن  يف �ضكلها �لأدبّي و 

�ضماتها �لفنية و م�ضمونها �لناجع,  و من �أجل ذلك  فالعناية 

يحر�ص  ح�ضاري  مظهر  و  �لقومية  باللهجة   �لعناية  �ضنو  بها 

�لإرث   ه��ذ�  على  للحفاظ  موطنه,   يف  كل  �لأدب   �أه��ل  عليه 

�مل�ضرتك يف لغته �لأ�ضيلة  ون�ضره و �لتعريف به, قا�ضدين بذلك 

تعزيز �لفتخار باأو��ضر �لنتماء. .

عائ�سة علي الغي�ص

اأو�صاف اختيار الزوجة  

يف  �ضوء الأمثال  الإماراتية 

�جلمع�ي  �لتفكي  وخال�سة  �ملجتمع,  جتارب  ع�سارة  تعترب  �ل�سعبية  �لأمثال 

به�ا  تتاأثر  متني؛  موجز  �أ�سلوب  يف  �أو  جميل  مو�سيقي  قالب  يف  حكمة,  لإن��ساء 

�ل�سفوي  �مل�ستمر, و�لتد�ول  , وته�ذبها وتبقيها حية بف�سل �ل�ستعمال  �لأكرثي�ة 

�لذي بو��سطته تنتقل من جيل �إل�ى جيل .
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ملَّا كانْت �ملر�أُة ن�ضَف �ملجتمِع وبذرَة تقدمِه كانْت حا�ضرًة 

رِي  و�ل�ضِّ و�حلكاياِت  �لفلكلوِر  عرب  عبيَّة,  �ل�ضَّ �لثَّقافة  يف  بقوٍة 

عبيَّة. �ل�ضَّ

ويهدُف هذ� �ملقاُل �إىل �لك�ضِف عن �ضورِة �ملر�أِة يف �لأمثاِل 

قيمِة  من  �ملو�ضوِع  ه��ذ�  �أهميُة  تنبُع  و   , �لإمار�تية  ِة  عبيَّ �ل�ضَّ

ة  �لإمار�تيَّ و�لثَّقافِة   
ٍ
عام ب�ضكٍل  �لثَّقافةَّ  يف  �ملتجذرِة  �لأمثاِل 

يف  بكرثٍةِ  و��ضتخد�مها  بيِة,  �لرتَّ يف  لأهميتها  وذل��َك  خا�ضًة  

ِة. �حلياِة �ليوميَّ

ِة  �لإمار�تيَّ ِة  عبيَّ �ل�ضَّ �لأمثاُل  قدمْتها  �لَّتي  وِر  �ل�ضُّ �أبرُز  فما 

عن �أو�ضاف �ختيار �ملر�أة قبل �لزو�ج؟

- و ما هي دللُت هذه �ل�ضورِة و�نعكا�ضاُتها على و�قِع �ملر�أِة 

يف �لأ�ضرِة و�ملجتمِع؟ 

�لَّذي  �لعر�ِص  هذ�  خ��الِل  من  مقاربتُه  �ضنحاوُل  ما  وه��ذ� 

�لأمثاِل  ل��ل��زو�ج  يف  �مل���ر�أِة  �ختيار   �أو���ض��اف  �ضورة  يبحُث يف 
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�إىل  وي�ضعى  �مل�ضموِن,  حتليِل  منهجيَة  يعتمُد  و�لَّذي  ِة,  عبيَّ �ل�ضَّ

ت�ضكُت  وما  �ملر�أِة,  بخ�ضو�ِص  �لأمثاُل  هذه  تقولُه  ما  ��ضتنطاِق 

عنه �أي�ضًا.

.وجتدُر �لإ�ضارُة �إىل �أنَّ ما �أنتَج عن �ملر�أِة يف جمال �لأمثاِل 

�ضعينا  وق��د  ح�ضره,  مُيكن  ل  هائاًل  ر�ضيدً�  ُي�ضكل  ِة  عبيَّ �ل�ضَّ

عليها  �عتمدنا  �لَّتي  �لأمثاِل  منِت  وتنويِع  تو�ضيِع  �إىل  جاهديَن 

�لأمثال  عك�ضتها  �لتي  �ل�ضورة  على  للتعرف  �ملحاولة,  يف هذه 

�لإمار�تية �لتي ينبغي �لعتماد عليها عند �ختيار �لزوجة 

ُه فعٌل  عبي لي�ص م�ضاألًة ب�ضيطًة, بل �إنَّ و�ُج يف �ملنظور �ل�ضَّ �لزَّ

حياِة  جمرياِت  كلِّ  على  �ضتنعك�ُص  نتائٌج  عليه  ترتتُب  م�ضريٌي 

له,  �لقبلي  �لتهيُّوؤ  �ضرورِة  من  بدَّ  ل  لهذ�  �مل�ضتقبليَّة,  �لإن�ضاِن 

و�ِج, ولذلَك   على �لزَّ
ِ
تيبات �لالزمِة قبل �لإقد�م و�أخِذ كلِّ �لرتَّ

احلِة ياأخُذ حيزً�  وجِة �ل�ضَّ و�ِج و�ختياِر �لزَّ جنُد �أنَّ مو�ضوع �لزَّ

كبريً� من �لأمثال �لَّتي تتحدُث عن �ملر�أِة.

تعريفات املثل : 

�لقد�مى  تد�ولها  للمثل,   متقاربة  كثرية  تعريفات  ثمة 

و�ملحدثون, لعل �أكرثها �ضموًل و دقة يف مدونات �لقد�مى  تعريف 

، فاأقامه على 
(1(

�ملربد �أنه » قول �ضائر ُي�ضّبه حال �لثاين بالأول«

حّد »�لقولية« �أي �أنه كالم ح�ضن �ل�ضياغة, قيل يف ظرف خا�ص 

�أو زمن خا�ص, و غالبًا ما ُيجهل قائله �لأول, �أو ُتن�ضى ظروف 

�أو �حلادثة �لتي �رتبطت به بتباعد �لأزمان, و لكنه قول   قوله 

و  �ملوعظة  �أثر  ويقفو  �حلكمة  ي�ضتبطن  لأنه  �لذ�كرة  يف  يبقى 

بتعبري �ملربد  »�ضائر«   �أي�ضًا قول  �لإر�ضاد, وهو   ي�ضلك م�ضلك 

�جلمعية  �لذ�كرة  يف  �لبقاء  و  �لنا�ص  بني  �ل�ضيوع  �ضرطه  لأن 

ل�ضعب ما �أو �أمة ما, وكذلك من �ضروطه: �ملماثلة و�لت�ضبيه, �أي 

�أنه ُي�ضرب يف موقف معني لأنه  يذكر مبوقف �ضابق �ضبيه به, 

�أو ُي�ضّبه حاًل حادثة بحال  �أخرى قدمية,  فيرت�ضخ من خالله  

�ملثل �لبعد �لإحايّل على جتارب �ملا�ضي و �لبعد �لتعليمي كذلك.

و  �ملحدثني   عند  للمثل  كثرية  ��ضطالحية  تعريفات  ثمة  و 

�ملعا�ضرين �لذي �هتمو� بجمع �لأمثال �أو در��ضتها و ت�ضنيفها, 

ي�ضتح�ضنها  : عبارة موجزة  �ملثل   « �أحدهم؛  قول  منها  �نتقينا 

�خللف  يتناقلها  و   , بينهم  فتنت�ضر  م�ضمونًا  و  �ضكاًل  �لنا�ص 

م�ضابهة  حالت  يف  غالبًا  بها  متمثلني  تغيري,  دون  �ل�ضلف  عن 

1 �ملربد,  �أبو �لعبا�ض حممد بن يزيد بن عبد �لأكرب) ت 285ه(, �لكامل يف �للغة و �لأدب, 
حتقيق حممد �أبو �لف�سل �إبر�هيم و�لأ�ستاذ �ل�سيد �سحاته , طبعة د�ر نه�سة م�سر 

للطبع و�لن�سر بالقاهرة , 1956.ج1 �ض 2

�لأ�ضل«)2). و يف هذ�  �إن ُجهل هذ�  و  �أ�ضاًل,  �ملثل  له  ملا �ضرب 

�ملتاأخرة  �لكتب  يف  �لتعريفات  من  �ل�ضائع  عن  حياد  �لتعريف 

�لتي د�أبت على  �ضرح كلمة » مثل« يف �ملعاجم �للغوية و هو �أمر 

متي�ضر ملن يطلبه)3) .

ف�ضيحها  �لعربية  �لأم��ث��ال   تعريف  يف  �لقول  خال�ضة  و 

�لثقافة  جوهر  تعريف  يف  بالغة  �أهمية  ذ�ت  �أنها  عامّيها؛  و 

�أنها خليقة بالدر��ضة من عّدة وجوه  �لعربية قدميًا وحديثًا, و 

؛ » من حيث �للغة, فهي م�ضدر من م�ضادر �للغة, و من حيث 

�لأ�ضلوب , فهي متتاز بالإيجاز , و هو �أ�ضلوب بالغّي, و من حيث 

�ل�ضياغة و �لرب�عة يف �لت�ضوير, و �ل�ضدق يف �لتعبري«)4)،  

�أ�ضارت ثقافة �ملجتمع يف �لأمثال �إىل �ضرورة ح�ضن �ختيار 

�لزوجة فقال �ملثل «

 

�ساء ما  1 -  »  »خذ من احلديد ما خف ومن النِّ
عف«

ومعنى �ملثل وم�ضربه: يف �لتَّوجيِه و�لنُّ�ضِح باأْن يختاَر �ملرُء 

من �حلديِد �أخفُه وزنًا, لأنَّه �لأف�ضُل ��ضتعماًل  و�لأكرُث �ضالبًة, 

بيِة  وجِة؛ فاطلْب �لعفيفَة �خلرّيَة ذ�َت �لرتَّ ا عند �ختياِر �لزُّ و�أمَّ

ِة, و�إْن مل تكن جميلًة. �ضريَّ
ُ
و�ل�ضتقامِة لي�ضعَد يف حياتِه �لأ

اته معاٍن عميقٍة  �ضيغت  يف قالِب  و�ملثُل هنا يحمُل يف طيَّ

�خلفيِف  باحلديِد  �لعفيفة  �مل��ر�أَة  ُي�ضبه  ُه  �إنَّ حيُث  بديع؛  لفظي 

عند  فائدتُه  تظهُر  ���ذي  و�لَّ يوف,  �ل�ضُّ �ضناعِة  يف   
ِ
�ملُ�ضتخدم

د�ئِد و�ملعارِك.  �ل�ضَّ

مان تُيود« 2 - » ِخْذ ِبْنت الُيود عند الزِّ
ود. وُد و�لكرم تُيود: جَتُ ْج. �لُيود: �جْلُ ِخْذ: تزوَّ

ِة؛ �أي  �ليود : �جلود و قلبْت �جليُم ياًء يف �للهجِة �لإمار�تيَّ

 فمَع مرور �لوقِت جتوُد مباِلها 
ِ
�خرْت �ملر�أَة ذ�َت �حل�ضِب و�لكرم

ونف�ِضها.

�ضِب , ففي  يعلي �ملثل من �ضاأن  �لفتاَة �لكرميَة �حل�َضِب و�لنَّ

2 �إميل نا�سيف, �أروع ما قيل من �لأمثال, د�ر �جليل , بيوت-لبنان 1994  , ص7
فيها  يختلط  مفاهيم   بني  يتنوع  �لعربية  �للغة   معاجم  يف  »مثل«  مادة  معنى  �إن   3
�ل�سفة,  �حلديث,  و�لنظي,  �ل�سبه  و�ملماثلة,  »�لت�سوية   : منها  باملجرد  �ملح�سو�ض 

ن�سب  �لنت�ساب,  �لقالب,  �ملقد�ر,  �لآية,  �لعربة,  �لنّد,  �حلجة,  �حلذو,  �خلرب, 

�لهدف, �لف�سيلة, �لت�سوير, �للت�ساق بالأر�ض, �لذهاب, �لزو�ل, �لتنكيل, �لعقوبة, 

�لق�سا�ض, �جلهد, �لفر��ض, �لنمط, �حلجر �ملنقور, �لو�سف و�لإبانة. ُير�جع: �بن 

منظور, ل�سان �لعرب, طبعة د�ر �ملعارف, �لقاهرة, �جلزء 6, �ض 4132-4136

4 حممد �إ�سماعيل �سيني, و نا�سف م�سطفى عبد �لعزيز, و م�سطفى �أحمد �سليمان: 
معجم �لأمثال �لعربية, ن�سر مكتبة لبنان, ط1, 1993, �ض 14
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�لزو�ج �ضتظهر �أخالقياتها �لكرمية و حتما �ضتعني زوجها  على 

و�ج  �حلياة و لذ� يدعو �ملثل �لرجل عندما يعزم �لإن�ضان على �لزَّ

على ح�ضن �ختيار �لزوجة  ذ�ت �حل�ضب �لأ�ضيل  �لكرمي  .

تنا�ضُبه, وهذ�  : ملن يريُد �ختياَر زوجٍة  �ملثل  وُي�ضرب هذ� 

�ملثُل يحتوي على معنى عميق و�ضجٍع جميِل يرتُك �أثرً� يف نف�ِص 

امِع. �ل�ضَّ

ِة ما يحمُل نف�ص �ملعنى: ِة �لإمارتيَّ عبيَّ ومَن �لأمثاِل �ل�ضَّ

3 - »  ِخْذ االأ�سلية و لوكانت هزيلة «

4 - »ِخْذ ْامِلَْدلِّلة، وال تاِخْذ ْامِلَْعلِِّلة«
ْج  ِخْذ: تزوَّ

. ْ�مِلَْعلِِّلة: ِمَن �ْلِعلَّ

لل و�لِعناية,  ْت عند �أهلها على �لدَّ ج �ملُدلَّلة لأنَّها تربَّ �أي تزوَّ

يف  و�لَق�ْضوِة  �حل��رم��اِن  حياَة  ذ�ق��ْت  �لَّتي  فهي  )�ملعلِّلة(  �أّم��ا 

ْغرها. �ضِ

عادَة,   و�ملق�ضود �أنَّ �لفتاة �ملدلَّلة ُتدلِّل زوجها وجتلُب له �ل�ضَّ

�مل�ضكالت  وجتلب  �لَق�ْضوِة؛  �م��ة  دوَّ يف  د�ئمًا  فتظلُّ  �ملعّللة  �أّم��ا 

و�ملتاعب لزوجها و�أ�ضرتها.

�حلال,  �مَلْي�ُضورة  ة  �لغنيَّ من  و�ج  بالزَّ �لنُّ�ضح  يف  م�ضربه 

و�ِج بالفتاِة �لَّتي عانْت من ق�ْضَوة �حلياة. و�لنَّهي عن �لزَّ

يطلُق  ��ه  لأنَّ �ل�ضيِء  بع�َص  ظالمًا  يكوُن  قد  هنا  �ملثَل  ولكنَّ 

�لأمر  ,وه��ذ�  �ملعللة  و�مل��ر�أة  �ملدللة  �مل��ر�أة  على  عامًة  �أحكامًا 

يعطي فكرة قد تكون غري �ضحيحة عن �ضنفني من �لن�ضاء

ويف جمال �خلطبة و �لختيار  تر�ضد �لأمثال �لإمار�تية �إىل 

�ملو�طن �لتي ين�ضح بها �ل�ضاب �ملقبل على �لزو�ج 

ومن خالل �ملثل �لتايل :
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5 - »ال تخطْب يوَم التَّحميدِة اخطْب يوَم 
احلريجِة«

�لتحميدة : �لحتفاُل بختمِة �لقر�آِن �لكرمِي,  وتكوُن �لفتياُت 

 باأجمِل �ضورٍة وحلة.
ِ
يف هذ� �ليوم

 �حلريجة: بقلِب �لقاِف جيمًا )يوم �حلريقة(,فتظهر على 

حقيقتها دون جتمل.

يوم  ه��و  و  �لتحميدة«    « ي��وم  يف  �خلطبة  م��ن  �ملثل  يحذر 

�لحتفال بختمة �لقر�آن للفتيات و تكون �لفتاة يف �أجمل زينة و 

�أبهى �ضورة ,  و يدعو �لرجل �إىل �ضرورة �ختيار �لوقت �ملنا�ضب 

خلطبة �لفتاة و ذلك باأن يكون ذلك �ليوم هو �ليوم �لذي �ضب 

فيه حريق يف �حلي حيث �إن �لفتيات ي�ضارعن للخروج دون �أي 

زينة بينما يوم » �لتحميدة » فتكون �لفتاة يف كامل  زينتها  و 

�لختيار  ح�ضن  على   �حلر�ص  �ضرورة  للمثل  �ل�ضمني  �ملعنى 

عند �مل�ضاهرة و �لن�ضب ويحتوي هذ� �ملثُل على حكمٍة جميلٍة 

وعبارٍة جزلٍة �ضهلة �حلفظ.

و يف �لتد�وليات �ل�ضعبية يقال  :

6 - » اخطب لبنتك و ال تخطب لولدك «
من باب �لت�ضجيع على تزويج �لفتاة و �أنَّ  �لأ�ضَل يف �خلطبِة 

�أْن يتقدَم �لفتى �إىل عائلِة �لفتاِة ر�غبًا �لقرت�ن بها, ولكنَّ �ملثَل 

يحُث �لأهَل �أو �لويلَّ على �أْن يختاَر لبنِته زوجًا و ي�ضعى يف ذلَك 

�إىل �لعرِف, حر�ضًا منه على  م�ضلحِتها,  و�نتقاًء  يلتفُت  و ل 

عادِة لها, و ُي�ضمى ذلك عر�ضًا يف ُتر�ثنا  لالأن�ضب لها, وطلِب �ل�ضَّ

ِة دون مو�ربًة . و فعله �ضادُة �لأمَّ

خطَب  �لفعِل  من  »�خطب«؛  ومنها:   ف�ضيحٌة  �ملثِل  �ألفاُظ 

ي رغَب يِف 
َ
ة �إِىَل ذويها, يخطبها خْطَبة , �أ

َ
؛فخطب �لرجل �مْلَْر�أ
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�لقرت�ن بَها, َو�جْلمع خطاب.

دوَن  �لأم���وِر  تدبرِي  و  �لتَّ�ضرِف  ح�ضن  يف  �مل��ث��لُّ   وي�ضرُب 

ائد �إذ� كان خاطئًا. �للتفاِت �إىل �لعرِف �ل�ضَّ

7 - »  يل بغيت ولد دور له خال «
يدعو �ملثل �ل�ضعبي �لإمار�تي �إىل �ختيار �لأ�ضل �لطيب عند 

�أ�ضل �لبنت ومن�ب��تها,  �خلطبة وذلك بال�ضوؤ�ل و �لتق�ضي عن 

ذ�ت  �لأ�ض������يلة  �لعائالت  من  �مل�ضاهرة  على  �ملثل  وي�ضجع 

�ل�ضمعة �ملحمودة 

�لأ�ضل  ويف  وج��ِة,  �ل��زَّ �ختياِر  ح�ضِن  يف  �ملثُل   هذ�  ُي�ضرُب 

�لأبناِء  �أنَّ لالأخو�ل دورً� كبريً� يف طبيعِة  �ملثُل يدلُّ على  فهذ� 

يف  يبحَث  �أْن  ل��ُه  زوج��ًة  يختاَر  �أْن  ُيريُد  م��ْن  فعلى  وتربيتهْم, 

�لبد�يِة عن �أخوِتها وو�لدها لأنَّهم �ضيكونون �أخو�َل �أبنائِه ولهْم 

�أثٌر بالٌغ عليهم.

وجِة �أو ح�ضِن  ويف �ملثِل توجيٌه �إىل عدم �لكتفاِء بجماِل �لزَّ

�لأهمُّ يف  لأنَّهم  و�أهِلها  �أ�ضِلها  �إىل   �أي�ضًا  مظهرها, و�للتفاُت 

تربيِة �لأبناِء. 

و�ملثُل يحتوي على قاعدة هامة ينبغي على �لإن�ضان �ل�ضري 

�لنَّظر  و�ج, وهي  �ل��زَّ ولي�ص فقط يف  �أم��ور حياته  كلِّ  عليها يف 

�إىل بو�طِن �لأ�ضياِء و�أ�ضلها, وعدم �لكتفاِء مبظهِرها �خلارجي 

فقط.

�أ�ضِل  �أي�ضًا يف �ضرورة �لنَّظر �إىل  ُتقاُل  �لَّتي   ومن �لأمثاِل 

و�ِج بها �ملثل �لآتي: �ملر�أِة قبَل �لزَّ

8 - »ا�سحبوا البنات  من ح�سن العمات «

يوؤكد �ملثل على �ضرورة �لتق�ضي عن ن�ضب �لفتاة و �أ�ضلها 

فالفتاة تاأخذ �ضفاتها و خ�ضالها من �أ�ضرتها و ل�ضيما عمتها  و 

هي �أخت �لأب و لذ� ي�ضتوجب �لتحري �لدقيق عن �لأ�ضرة عند 

�لن�ضب 

و يف جمال �لن�ضح و �لتوجيه ب�ضرورة �لزو�ج من �لأقارب 

فيقول �ملثل : 

ْرْب لو طالْت وِبْنت الَعم لو باَرت «  9 - »عليك بالدَّ

ن. باَرت: كرُبت يف �ل�ضِّ

مما يال حظ �أن هذ� �ملثل يدعو للزو�ج من �لأقارب وُي�ضرُب 

وجة مَن �لأقارِب كعادِة �أهل �لإمار�ت,  يف �لنُّ�ضِح باختيار �لزَّ

ومو��ضلِة  ه,  عمِّ �بنِة  و�ِج من  �ل��زَّ على  ُجل  �لرَّ �ت يف حثِّ  وبالذَّ

ريِق حتَّى لو طال للو�ضوِل �إىل �لأهد�ِف. �لطَّ

َك ولو  ج �بنَة عمِّ ليَم و�إْن طال, وتزوَّ ريق �ل�ضَّ ِبع �لطَّ معناه �تَّ

و�ج من  ُع �ملثل �أفر�د �ملجتمُع على  �لزَّ مل تكن مثاليًة, حيُث ُي�ضجِّ

بناِت �لأقارِب.

ٍة  غِم من كوِن هذ� �ملثل ُيعرُب عْن ظاهرٍة �جتماعيَّ على �لرُّ

ِة؛ وهي زو�ُج �لأقارِب �إلَّ �أنَّ  منت�ضرٍة يف �أغلِب �ملجتمعاِت �لعربيَّ

يِن �لإ�ضالمي �ملتمثلِة يف حديث  م�ضموَنه يتنافى مَع تعاليِم �لدِّ

�ضول)�ضلى عليه و�ضلم( »غربو� يف �لنكاح«, بالإ�ضافِة �إىل  �لرَّ

يدلنا  وهذ�  �حلديثُة؛  ُة  �لعلميَّ ر��ضاُت  �لدِّ منه  حذرْت  �أمٌر  ه  �أنَّ

على  �أنَّ �لأمثاَل و�إْن كانْت �ضائعًة ومنت�ضرًة ل يعني بال�ضرورِة 

�أْن تكوَن �ضحيحًة.  

وجِة يف  ِة بوفرٍة على ح�ضِن �ختياِر �لزَّ عبيَّ ركزْت �لأمثاُل �ل�ضَّ

كثرٍي من �لأمثاِل نظرً� لأنَّ �ملر�أَة �أ�ضا�ُص �ملجتمِع و عمادُه.

و يف جمال �لزينة و �جلمال 

10 - » زينة الرجال باللحى و زينة الن�ساء 

بال�سحى«.

قن. ين و�لذَّ �للحى : �للحية �َضْعر �خَلدَّ

يف  و  �ل�ضعر   مت�ضيط  على  تطلق  �إمار�تية  لفظة   : �ل�ضحى 

�لف�ضحى �ل�ضحى » ��ْضَتَحى �ل�ضعَر: َحَلَقُه.

و ي�ضرب هذ� �ملثل يف �حلث على �ختيار �لزوجة ذ�ت �ل�ضعر 

�لطويل حيث يعد طول �ل�ضعر عالمة من عالمات جمال �ملر�أة .

�ضرية  �أخذت  لقد   : �أمها  و�ضرية  �لفتاة  �أخالق  و يف جمال 

تكون  ما  ع��ادة  لأنها  �لعري�ص  �ختيار  عند  �لعتبار  بعني  �لأم 

�ضورة عن �أمها, وقد �ضورت �لأمثال �ل�ضعبية قائلة :

11 -  »  بنت اخلوا�سة خوا�سة« . 

ق�ضة �ملثل :

يرتبط هذ� �ملثل �لعربي برجل طلق زوجته بعد �أن �ضك يف 

�ضمعتها و�ضوء �أخالقها , وكان له منها طفلة فرتكتها له وعادت 

�لإب��ل  من  �ضغرية  قافلة  �لرجل  ه��ذ�  ل��دى  وك��ان   , �أهلها  �إىل 

يرعاها من و�ٍد �إىل و�دي , وذ�ت مرة بعد �أن كربت �بنته ز�د 

�ل�ضيل يف �أحد �لأودية , وكان �لرجل يود �أن يعرب �إىل �لطرف 

�إبله , لكن خافت �لإبل �ملتقدمة من �لعبور  �لآخر حيث ترعى 

وتر�جعت وهي ل جت�ضر على خو�ص �ملاء حينها قالت له �بنته : 

يا �أبتي �م�ضك �لبكرة �لفالنية و�دفعها جتاه �ل�ضيل , و�ضتخو�ص 

�لناقة  بها  و�لبكرة يق�ضد   , �لقافلة  بعدها  و�ضتتقدم من  �ملاء 

�لفاتية ففعل �لرجل كما قالت له �بنته , وبالفعل خا�ضت �لناقة 

�ملاء ومن بعدها بقية �لقافلة , فربط �لرجل نف�ضه جيًد� و�بنته 
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باحلبل وعربو� معهم �ملاء , وحينما �ضار يف و�ضط �ل�ضيل �ضاأل 

�بنته : كيف عرفتي �أن تلك �لناقة �ضتخو�ص �ملاء ؟

�خلو��ضة  وبنت  �مل��اء  تخو�ص  �أمها  كانت  لقد   : له  فقالت 

خو��ضة , فقال لها و�لدها حينها : �ضدقت ثم قطع �حلبل �لذي 

يربطه بها , ودفعها بعيًد� ف�ضقطت و�بتلعها �ل�ضيل , ومن وقتها 

�ضار هذ� �ملثل ي�ضرب على �بنة �ملر�أة �ضيئة �ل�ضمعة , فحينما 

ي�ضبهونها باأمها يقولون : »بنت �خلو��ضة خو��ضة « .

�أو�ضاف  لنا  تتجلى  �لإمار�تية  �ل�ضعبية  �لتد�وليات  يف  و 

�ختيار �ملر�أة قبل �لزو�ج ومنها :

يل  �ل�ضريعة  نخلة  و  �ل�ضنيعة  �لناقة  و  �ملطيعة  �حلرمة    «

تقب�ضه منهن ل تبيعه 

�لناقة �لف�ضود و نخلة �لندود بيع و ل  و �حلرمة �لنكود  و 

حتط عليهن �ضهود

معاين �ملثال  

�حلرمة : �لزوجة .

�ل�ضنيعة �أي �لذلول �لأليفة .

 نخلة �ل�ضريعة :  �أي �ملزروعة بجانب �ضريعة �ملاء و �ل�ضريعة 

هي مكان جتميع �ملياه �جلارية يف فلج �ملاء �أو جدول �ملاء.

يل تقب�ضه : ما مت�ضكه و حت�ضل عليه . 

�لنكد : �مل�ضوؤومة وكل �ضيء جّر على �ضاحبه �ضرً� 

�ل��ف�����ض��ود : �ل��ن��اق��ة �ل��ت��ي ل ت��ق��اد ف��ت��ربك عند 

�قتيادها. 

نخلة �لندود : �أي �ملزروعة يف �لتالل 

و �له�ضاب فال ي�ضلها �ملاء و ندود جمع 

نّد و هو �لكثيب �لرملي �لكبري

ميكن  ملا  مو��ضفات  �ملثل  ي�ضع  و 

يحافظ  و  ب��ه  يتم�ضك  �أن  لالإن�ضان 

عليه و ل يفرط به و منهم �حلرمة و 

�للفظة ف�ضيحة مبعنى �ملر�أة �ملطيعة 

�لتي تو�فق �لرجل و ل تع�ضيه .

�لكثرية  �مل��ر�أة  �لتحذير من  و يف 

�لثقافة  حت��ذر  �خل���الف  و  �ل�ضجار 

�لإمار�تية منها من خالل هذه �ملقولة 

و �لتي تتد�ول يف �لتد�وليات �ل�ضعبية 

�حلرمة �لدّعاية و �لناقة �لرّغاية 

و �ليدعه �لرياية فر�قهن عيد

�حلرمة �لدّعاية. �حلرمة : �ملر�أة .

�ل��دع��اء على  ك��ث��رية  �أي   : �ل��دّع��اي��ة 

�لنا�ص.

:  �لناقة �لتي ت�ضبح كثرية �لرغاء عندما  �لناقة �لرّغاية 

ت�ضاب باأذى �أو جتوع �أو تغ�ضب �أو غريه

يكون  ما  وعادة  �لبيت  عمود  هو  و  �لرياية: �جلدع  �ليدعه 

من جذع �لنخل.

 �لرياية :  �لتي �أكلتها �لرمة و �لتي ترجت �أي تتحرك و تهتز 

غري ثابتة مما ينذر بانهد�م �لبيت

تدعو  و  �لآن  م�ضتخدمة  غري  قدمية  �ضعبية  مقولة  وه��ي 

و  �ل�ضتم  و  �لدعاء  �لكثرية  �لزوجة  عن  �ل�ضتغناء  �إىل  �لرجل 

�أو عمود  رغائها  بكرثة  تزعج  و  توؤذي  �لتي  �لناقة  وعن  �ل�ضب 

و  كالعيد  فالتخل�ص من هوؤلء  �لهالك  بد� عليه  �لذي   �لبيت 

�ل�ضليطات  �لن�ضاء  بع�ص  ذم   يف  �ملقولة  ت�ضتخدم  ما  غالبًا 

�لل�ضان و �لتخل�ص من م�ضادر �لأذى و �ل�ضتغناء عنه

�لنتائج :

مما �ضبق جند �أن للمر�أة �هتمامًا كبريً� يف �لأدب �لعربي 
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�لر�ضمي منه و�ل�ضعبي, وذلك لأهمية دوره�ا يف �حلياة ولأهمية 

�ملر�أة وخلطورة دورها يف �لرتبية, بل يف �ضعادة �حلي�اة �أو ف�ي 

تعا�ض�تها تناولتها �لأمثال �ل�ضعبية يف تعبريها , و بينت �ملعايري 

�لتي يجب على �لرجل �للتفات �إليها عند �لرغبة يف �لزو�ج .

نظرً�  �لآد�ب,  يف  ومتميزة  فريدة  ظاهرة  �ملثل  يعترب   -

دللت  يحمل  كما  و�لبالغية,  و�لرتكيبية  �للغوية  لطبيعته 

عميقة, فهو ع�ضارة جتارب �إن�ضانية تلخ�ص مو�قف معينة يف 

�ضياقات �جتماعية, مبعنى �أن �لأمثال �ل�ضعبية حمالة لت�ضور�ت 

ومتثالت توؤثر يف �ضلوكيات �لأفر�د د�خل �لتن�ضئة �لجتماعية, 

�لإمار�تية   �ل�ضعبية  �لثقافة  يف  �لأ�ضا�ضية  �ملقومات  من  فهي 

تتناول من حياة �لنا�ص مو��ضيع ومو�قف خمتلفة, فتكون بهذ� 

فل�ضفة �حلياة و�حل�ضارة.

وجِة  ِة بوفرٍة على ح�ضِن �ختياِر �لزَّ عبيَّ - ركزْت �لأمثاُل �ل�ضَّ

يف كثرٍي من �لأمثاِل نظرً� لأنَّ �ملر�أَة �أ�ضا�ُص �ملجتمِع و عمادُه .

�لرو�ة :

- نا�ضر ح�ضن �لكاأ�ص 78 عام 

- علي �أحمد �لغي�ص 68 عام 

- �ضامل  عبيد �لباطني 75 عام 

 حممد عبد�لرحمن �لرم�ضي 70 عام .

- حممد جابر �ملذكور 60 عام 

- علياء حمد �لعويد 66 .

- عو�ضة حمد �لبدر �ملهري 65 .

-  ناعمة بنت حمد �ملهريي 65 عام.

امل�سادر و املراجع :

�لقر�آن �لكرمي .

و�لأق���و�ل  �لأم��ث��ال  »مو�ضوعة  �مل��زروع��ي؛  �أح��م��د  ر����ض��د   -

ن�ضر  �مل��ت��ح��دة«,   �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ل�ضعبية 

�لكاتب , 2016ج1، 

-عبيد ر��ضد بن �ضندل؛ »�لأمثال و�لألغاز �ل�ضعبية يف دولة 

 ، بدبي, ط2  �لقت�ضادية  �ملطبعة  �لنا�ضر:  �لإم��ار�ت«, 

1987

عبد�هلل بن دملوك 

- مات �أحمد فوؤ�د : �لنيل يف �لأدب �ل�ضعبي, �ضل�ضلة �ملكتبة 

�لثقافية- �لهيئة �لعامة للكتاب. رقم 292. �لقاهرة - 

-1973 �ص.24.

2 د. ناه�ص قديح : �لأمثال �لعربية- در��ضتها وم�ضادرها. 

جملة �لفكر �لعربي- �لعدد -49 �ل�ضنة8. �ص.29.

- �ملو�ضوعات و �ملعاجم:

-  مو�ضوعة �للهجة �لكويتية , خالد عبد �لقادر عبد �لعزيز 

�لر�ضيد, نا�ضري- �لكويت- �لطبعة �لثالثة, �ضنة 2012.

-معجم �لألفاظ �لعامية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

تاأليف :فالح حنظل. �لنا�ضر : �أبوظبي : وز�رة �لإعالم 

و�لثقافة

-  تاج �لعرو�ص للزبيدي, طبعة �لكويت 2006

- ل�ضان �لعرب لبن منظور, طبعة د�ر �ملعارف م�ضر 2007

- �ملعجم �لو�ضيط, طبعة مكتبة �ل�ضروق �لدولية, 2015

- معجم منت �للغة-�أحمد ر�ضا-�ضدر: 1377ه�/ 1958م , 

ن�ضر : د�ر مكتبة �حلياة بريوت, �ضنة 2008

-  �بن فار�ص؛ مقايي�ص �للغة, ن�ضخة د�ر �لفكر – 2007

�لباحثة : عائ�ضة علي �لغي�ص 



)و�جب �لوجود, عقل حم�ض يعقل ذ�ته 

بذ�ته؛

فهو عاقل ومعقول يف �آن و�حد()1).

»�أبو ن�سر حممد �لفار�بي«

الراوي:

ر�أ�ص  مو�ليد  �لزعابي؛  �لبكر  عبيد  يو�ضف  نا�ضر 

ع�ضو  �إمار�تي,  وكاتب  �ضاعر  1979م.  دهان  �خليمة, 

�حت���اد ك��ت��اب و�أدب����اء �لإم�����ار�ت, ع�ضو حت��ري��ر جملة 

�لرت�ثية.  »نخيل«  �ل�ضعرية, ع�ضو حترير جملة  »قاف« 

2015م.  ع��ام  �لن�ضر  وب��د�أ  2009م,  ع��ام  �لكتابة  ب��د�أ 

�لعديد  ُغّنيت  و�لنرث,  و�لتفعيلة  �لنبطي  �ل�ضعر  يقر�ص 

من �أ�ضعاره. يكتب �ملقالت و�لدر��ضات �لأدبية. �ضارك 

�لدولة.  يف  و�لثقافية  �لأدبية  �لفعاليات  من  �لعديد  يف 

�أدب��ي��ة نقدية  ب��ق��ر�ء�ت ودر����ض��ات  �إ���ض��د�ر�ت��ه  حظيت 

لأقالم نقدية �إمار�تية وعربية.

1*  �ض 5, مفتتح رو�ية »زمن بني عا�سق«ن للكاتب نا�سر �لبكر �لزعابي, ط 1, 2021م, 
�ملثقف للن�سر و�لتوزيع.

36

العدد: 539 - 04 /2022 - جملة بلدية راأ�س اخليمة اإلمارات

m u n r a k a e

عبداهلل حممد ال�سبب

اإطاللة:

»بني عا�ضق«

حكاية من الزمن املزيج



الرواية:

�لإمار�تي  للموؤلف  2021م,   ،1 بني عا�ضق«؛ ط  »زمن 

للن�ضر  »�ملثقف  �مل�ضري  و�لنا�ضر  �لزعابي,  �لبكر  نا�ضر 

و�لتوزيع«.

�ل�ضويدي  ثاين  �لإم��ار�ت��ي  �لأدي��ب  روح  �إىل  �لإه���د�ء: 

»رحمه �هلل« )يوليو: 1966م - 2020م(, �ضاحب �لرو�ية 

�ل�ضت,  �لعربيات  بطبعاتها  »�لديزل«,  �ليتيمة  �ل�ضعرية 

�لأوىل  �نطالقتها  منذ  �لإجنليزية؛  �لرو�ئية  و�لن�ضخة 

�لن�ضخة  �ضهدت  �لتي  2012م  عام  وحتى  1994م,  عام 

�لإجنليزية على يد »وليام  هوتكنز« �لذي قال يف تقدميه 

لها: )�إّن �لرو�ية »منط �أدبي مغاير يحمل �ضمات �لق�ضة 

�لنرث,  بلغة �ضعرية قريبة من ق�ضيدة  �ملعا�ضرة, مكتوبة 

وهي قريبة من �ل�ضرد �لفني �ملبا�ضر«(.

ب��غ��د�د  ب��ن  �أح��م��د  »حم���وري���ة«:  رئي�ضة  �ضخ�ضيات 

�ضامل  جنم  »م�ضر«,  عبد�لقوي  �ضديد  �أم��ني  »�ل��ع��ر�ق«, 

»�لإمار�ت«.

�ضامل  �إبر�هيم,  حافظ  �لرومي,  �بن  م�ضاندة:  �ضخ�ضيات 

�أبو جمهور, �أبو نو��ص, �أحمد ر�مي, كرمي معتوق, ب�ضار بن برد, 

�ضالح جودت, حبيب �ل�ضايغ, �أبو �لعتاهية, �أمل دنقل, �إبر�هيم 

�لها�ضمي, كامل �ل�ضناوي, عبد�هلل �لهدية, �ضلمى �لقر�طي�ضي, 

جليلة ر�ضا, فيودور دو�ضتويف�ضكي.

دو  �أنطو�ن  �لفار�بي,  حممد  ن�ضر  �أبو  متممة:  �ضخ�ضيات 

�ضانت �ك�ضوبريي, ت�ضاريل ت�ضابلن.

 18 عرب  �لأح���د�ث  م�ضرح  على  تظهر  �أخ��رى:  �ضخ�ضيات 

م�ضهدً� على مدى 114 �ضفحة:

بن  �أحمد  و�ل��دة  �لبغد�دية  )�ضلمى  �لأول:  �مل�سرح   •
�أحمد بن بغد�د,  �إ�ضماعيل �لعطار و�لد  بغد�د, 

تاجر  وو�ل��ده��ا,  مع�ضوم  �لفار�ضية  �جل��اري��ة 

و�بنته فريوز, خز�مة  �لبغد�دي  �ضليم  �لأقم�ضة 

طبيبة �لأع�ضاب, بديعة عاملة �ضابقة مع كاهنة 

عجوز(.

• �مل�سرح �لثاين: )�ضديد عبد�لقوي و�لد �أمني, �حلاج 
�بنة  �ضفية  �أ�ضرف,  �لريفي  �ل�ضاب  عبد�لغني, 

خال �أ�ضرف, �ضمية عبد�لرحيم طالبة �لفل�ضفة 

زميلة �أمني �ضديد, زوجا �ضمية �لثاين و�لثالث(.

• �مل�سرح �لثالث: )و�لدة جنم و�ضقيقاته �لأربع, �ضالح 
و�لن�ضر,  �لدعاية  م�ضوؤولة  حنان  جنم,  �ضديق 

حنان,  طفولة  حبيب  �لقدم  ك��رة  لع��ب  ط��الل 

منى ح�ضن موظفة �ضركة �لدعاية و�لن�ضر, زوج 

منى »طليقها«, �لعم با بكر موظف يف �ل�ضركة, 

عائلة منى, طبيب جنم(.

الزمكان:

�خلالفة  عا�ضمة  ب��غ��د�د,  مدينة   )1( و�مل��ك��ان:  �ل��زم��ان 

»هارون  �خلام�ص  �لعبا�ضي  �خلليفة  عهد  يف  �لأوىل,  �لعبا�ضية 

�لعربية,  م�ضر  جمهورية  عا�ضمة  �لقاهرة,   )2( �لر�ضيد«. 

مطلع  منذ   )3( �لع�ضرين.  �لقرن  من  �ل�ضتينيات  بد�ية  يف 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �لع�ضرين يف  �لقرن  ت�ضعينيات 

وحتى مطلع �لألفية �لثالثة.

الق�سة الروائية:

يف  �ث��ن��ان  ي��ح��ّدق  �أن  يعني  ل  �حل��ب  �أن  �حل��ي��اة  )عّلمتنا 

 : و�ح��د()1)  ينظر كالهما يف �جتاٍه  �أن  بل  �لبع�ص,  بع�ضهما 

»�أنطو�ن دو �ضانت �ك�ضوبريي«

قائمة يف  ثمة ثالث ق�ض�ص  بني عا�ضق«؛  »زمن  رو�ية  يف 

�ملتمثل يف  �ضري 
ُ
�لأ للمكّون  �لعالقة �لجتماعية  جوهرها على 

 ,1 �لزعابي, ط  �لبكر  نا�سر  للكاتب  عا�سق«ن  بني  »زمن  رو�ية  �أحد�ث  9, مفتتح  1�ض 
2021م, �ملثقف للن�سر و�لتوزيع.
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متباعدة:  �أزمنة  ثالثة  يف  ب�ضريني  جن�ضني  بني  و�لع�ضق  �حلب 

)1( يف بغد�د زمن �خلالفة �لعبا�ضية �لأوىل؛ بني »�بن بغد�د« 

تاجر  �بنة  و«ف��ريوز«  �لعّطار  عبد�هلل  بن  �إ�ضماعيل  بن  �أحمد 

�لعربية؛  �لبغد�دي«. )2( يف جمهورية م�ضر  »�ضليم  �لأقم�ضة 

و�بنة  »�أمني �ضديد عبد�لقوي«,  �ل�ضعيدي  �لفل�ضفة  بني طالب 

دولة  يف   )3( عبد�لرحيم«.  »�ضمية  �جلامعية  زميلته  �لقاهرة 

بني  وح��ب  ل���«جن��م«,  »حنان«  حب  �ملتحدة؛  �لعربية  �لإم���ار�ت 

»جنم �ضامل« و«منى ح�ضن«.

جاءت نتائج ق�ض�ص �لع�ضق �لثالث تلك على �لنحو �لتايل:

)1(: يف �لعهد �لزمني �لأول؛ �أثمرت �لق�ضة عن زو�ج »�أحمد 

�ملوؤلف:  يقول  �ل��ب��غ��د�دي«.  �ضليم  ب���«ف��ريوز  بغد�د«  بن 

»�أح��م��د« من »ف��ريوز« يف زف��اٍف بغد�دي بهيج  )ت��زوج 

و�نت�ضر لعقله وقلبه معًا../ ل �أخبار عن »مع�ضوم« منذ 

رحيلها �إىل موطنها(: )�ص: 111 - 112(.

لق�ضة  �لنجاح  يتحقق  مل  �ل��ث��اين؛  �لزمني  �لعهد  ويف   :)2(

�جلامعية  وزميلته  عبد�لقوي«  �ضديد  »�أمني  بني  �حلب 

و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  لخ��ت��الف  عبد�لرحيم«,  »�ضمية 

�لجتماعية  �حلياة  جت��اه  و�لفكرية  �لنف�ضية  و�مل��ي��ول 

�ضديد  »�أمني  )�أ�ضبح  �ملوؤلف:  يقول  �مل�ضتقبل.  و�أحالم 

عبد�لقوي« و�حدً� من �أهم �ملفّكرين يف �لوطن �لعربي 

قريباته  �إح��دى  من  ت��زّوج  بثبات,  �لعلمية  حياته  �ضّق 

حياة  يف  جديد  ل  و�إخال�ص../  بجٍد  �لدر��ضة  وو��ضل 

من  زيجات  ثالثة  متو��ضل..  عاطفي  ف�ضل  »�ضمية«.. 

�ل�ضفرية �حلتمية يف  و�لنتيجة  و�مل�ضتوى  �لطبقة  نف�ص 

نهاية �ملطاف لكنها نادمة على �أنها �أ�ضاعت »�أمني« �إىل 

�لأبد(: )�ص 112(.

)3(: ويف �لعهد �لزمني �لثالث؛ مل تتمكن »حنان« من �لزو�ج 

ب���«جن��م« لإع��ر����ص »جن���م« ع��ن �لق����رت�ن بها ب�ضبب 

وعائلة »جنم«,  »حنان«  عائلة  بني  �لجتماعية  �لفو�رق 

ب�ضبب  ب���«م��ن��ى«  �ل����زو�ج  م��ن  »جن���م«  يتمكن  مل  ك��م��ا 

لأجله  �لذي  »جنم«  له  تعر�ص  �لذي  �ل�ضحي  �لعار�ص 

)�أنِت  �ملوؤلف:  يقول  »منى«.  �لتقّدم خلطبة  �أّجل موعد 

يكاد  ل  فقرية جدً�  عائلة  �بن  و�أن��ا  كبرية  عائلة  �ضليلة 
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يعرفها �أحد, كيف �ضيقبلون بي باهلل عليِك(, 

تزويجك  �أهلك  �ضريف�ص  �فهميني  )»حنان« 

ملهنتي  لي�ص  لفقري  لي�ص  مثلي  �ضخ�ص  من 

بل لأ�ضول عائلتي كما تعرفني(: )�ص: 59 - 

60(. )�أ�ضبحت حنان فيما بعد كاتبة مرموقة 

61(. )تزوّجت  �أبدً�(: )�ص  لكنها مل تتزوج 

»منى« وعا�ضت حياة �ضعيدة هادئة ومل تعرف 

�إّل بعد �ضنو�ٍت عّدة../ رحل  بحكاية »جنم« 

»جنم« عن هذه �لدنيا عام 2002م �إثر حادث 

ته يف ُعهدة �لكاتب حتى  �ضرٍي �أليم وبقيت ق�ضّ

 -  112 )���ص:  �ل�ضطور(:  ه��ذه  كتابة  حلظة 

�لكتاب,  نهاية  يف  �ملوؤلف  �ضّطره  وما   ,)113

يوؤكد ما قاله يف �لبد�ية: )تنويه: ُرويت حكاية 

»جنم �ضامل« وفق ما رو�ه �ضفاهيًا(: )�ص 7(.

نافلة التطواف:

)�ل��زم��ن ه��و �أع��ظ��م �ل��ُك��ّت��اب, لأن��ه د�ئ��م��ًا يكتب 

�أعظم �لنهايات()1): »�ضاريل ت�ضابلن«

و�أج��و�ء  مناخات  يف  �ل�ضريعة  رحلتنا  ختام  يف 

»زمن بني عا�ضق«, ن�ضجل بع�ص �ملالحظات:

• ��ضتملت �لرو�ية على ثالث حكايات يف �أزمنة متباعدة يف 94 
.A5 ضفحة من �حلجم�

• جاءت �حلكاية �لأوىل يف 33 �ضفحة, عرب �ملقاطع )1، 4، 7، 
10، 13، 16(, وجاءت �حلكاية �لثانية يف 33 �ضفحة, 

عرب �ملقاطع )2، 5، 8، 11، 14، 17(, وجاءت �حلكاية 

الثالثة يف 28 �ضفحة, عرب �ملقاطع )3، 6، 9، 12، 15(, 

�حلكايات  �إليه  �آلت  ملا  تبيان   )18( �ملقطع  جاء  فيما 

�لثالث من نهايات, �ضو�ء كانت متوقعة �أم غري متوقعة, 

يطلعنا  �لذي  »�ل�ضيناري�ضت«  دور  �لكاتب  فيما  مار�ص 

بع�ص  م�ضائر  على  �لفنية  �لأع��م��ال  بع�ص  نهاية  يف 

�ل�ضخ�ضيات كما هو �حلال يف �مل�ضل�ضالت و�لتمثيليات 

�أعمال  من  و�ضو�ها  �ل�ضينمائية  و�لأفالم  �لتلفزيونية, 

فنية.

1�ض 114, خامتة رو�ية »زمن بني عا�سق«ن للكاتب نا�سر �لبكر �لزعابي, ط 1, 2021م, 
�ملثقف للن�سر و�لتوزيع.

• كذلك؛ يالحظ �أن �جلمل يف معظم �ل�ضفحات بدت متباعدة 
تتطلب  �لتي  �لو�حدة  �لفقرة  يف  �لبع�ص  بع�ضها  عن 

للفقرة,  �لعام  �ل�ضياق  يف  مثولها  يف  و�لتقارب  �لتتابع 

�ضفحات  عدد  تقلي�ص  �إىل  حتمًا  �ضيوؤدي  �لذي  �لأم��ر 

�حلكايات �لثالث جمتمعة من 94 �ضفحة �إىل �أقل من 

ذلك بعدد ل باأ�ص به من �ل�ضفحات.

وال�سوؤال االآن:

• ه��ل »زم���ن بني ع��ا���ض��ق« رو�ي���ة م��ن ث��الث��ة ف�����ض��ول, �أم 
�أحد�ثها  �لكاتب  وّزع  ق�ض�ص  ث��الث  من  ق�ض�ضية  جمموعة 

ليجربه  م�ضهد  �إىل  م�ضهد  من  بالقارئ  ليقفز  متقطع  ب�ضكل 

على قر�ءة �لق�ض�ص �لثالث دون �أدنى تفكري بالن�ضحاب من 

بينها  ترتبط يف ما  �لثالث ل  و�أن �حلكايات  �لقر�ءة؟ ل�ضيما 

�لفكرة  با�ضتثناء  و�ملكان,  �لزمان  حيث  من  مو�ضوعي  بر�بط 

�ملحورية �لتي ن�ضج �لكاتب خيوطها مبعادلة تتغذى يف فكرتها 

�حلب  )هل  و�لقلب:  �لعقل  بني  �لنف�ضي  �لأزيل  �ل�ضر�ع  على 

فكرة عقلية, �أم عاطفة قلبية؟(: )�ص 15(..!!
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حقوق احليوان

على  د�ئ��م��ًا  ت���ردد  مقولة   , �جل��م��ال  يحب  جميل  �هلل  �إن 

�لعناية  �أهمية  عن  عقولنا  يف  لترت�ضخ  �ل�ضغر  منذ  م�ضامعنا 

و�جلمال .  يت�ضارع �لنا�ص �إىل �لأ�ضو�ق لقتناء كل ماهو جميل 

ونادر لتزين زو�يا منازلهم مبا ي�ضر ناظرهم كلوحات فنية تعلق 

على جدر�ن �لغرف . 

فيما يتجه �لبع�ص �إىل حمالت  �حليو�نات �لأليفة لقتناء 

طيور  عليها  يطلق  خالبة  و�أ���ض��و�ت  ز�هية  �أل���و�ن  ذ�ت  طيور 

�لتي  �لفنية  �لأعمال  كم�ضري  م�ضريها  تعلق  طيور   . »�لزينة« 

�إنه لأمر موؤ�ضف باأن يتد�ول �لنا�ص  �أرفف �ملكاتب ,  ت�ضع على 

بها  ت�ضمو  �ضماء رحبة  لأجلها  زينة ملخلوقات خلق �هلل  م�ضمى 

لتحلق �إىل بعد غري حمدود , قال �هلل تعاىل { وما من د�بة يف 

�لأر�ص ول طائر يطري بجناحيه �إل �أمم �أمثالكم ما فرطنا يف 

�لكتابني �ضيء ثم �إىل ربهم يح�ضرون« )�لأنعام:38( .

�ضجن  بعدها  لتكون  �لناظر  تغري  ذهبية  د�ئرية  �أقفا�ص   

لمع موؤبد , يفتقر �لنا�ص للمعلومات �ل�ضروريه �لتي ينبغي على 

لل�ضيف �جلديد  �ملكثفة  �ملطالعة  بعد  وذلك  ك�ضبها  كل مقتني 

�لأقفا�ص  ف��اإن   �ملثال  �ضبيل  وعلى   , �لعائلة  �ضت�ضتقبله  �ل��ذي 

40

العدد: 539 - 04 /2022 - جملة بلدية راأ�س اخليمة اإلمارات

m u n r a k a e

عائ�سة علي ال�سحي

اأقفا�ص ذهبية المعة
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للزو�يا  تفتقر  �أنها  حيث  �لطائر  بنظر  �لأ�ضوء  تعترب  �لد�ئرية 

�إ�ضافة �إىل ذلك �ضعوبة مد  �لتي ت�ضعره بالأمان وقت �خلوف 

جناحه و�لذي �ضيت�ضبب ب�ضمور �لع�ضالت مع مرور �لوقت  .

�ل�ضبب �لرئي�ضي �لذي يودي بحياة �لكثري من �لطيور �لأليفة 

هي �ضح �لوعي بحقوق �حليو�نات وحاجاتها  , �أ�ضدر �لقانون 

�لحتادي )16( ل�ضنة 2007 و�ملعدل بالقانون �لحتادي رقم 18 

�لالئحة  وت�ضم  وتعديالته  باحليو�ن  �لرفق  ب�ضاأن   2016 ل�ضنة 

على قو�نني تو�ضح حاجة �حليو�ن وحقوقه و مت و�ضع غر�مات 

�ضارمة على كل من يخالف �لالئحة . تقوم د�ئرة بلدية ر�أ�ص 

�خليمه - �إد�رة �لرقابة و �خلدمات �لبيطرية بتطبيق �للو�ئح 

و�لرقابة على �ملن�ضاأت دوريًا حمافظة على �لأرو�ح �للطيفة .

منا�سدة 

با�ضتبد�ل  �ل��وع��ي  ب��اب  بفتح  معًا  لنقوم   •

طيور   , �جلمال  طيور  �إىل  �لزينة  طيور  م�ضمى 

�جلمال �لتي �إن حق علينا �قتناوؤها و�ل�ضتمتاع 

بحقها  �لل��ت��ز�م  علينا  ي�ضرتط  فاإنه  بجمالها 

و�لعتناء بها.

• �إن �حليو�نات �لأليفة ب�ضكل عام و �لطيور 

ب�ضكل خا�ص لي�ضت �ضنف من �أ�ضناف �لت�ضلية و 

�للعب  لالأطفال وعلى كل ويل �أمر حتمل �لرعاية 

�ملطلقة و�حلر�ص على تثقيف �لأبناء بذلك.

�لغذ�ئية  و �حلمية  بالنظافة  �لتقيد  يجب   •

وحجم �لأقفا�ص حيث �إن كل �ضنف من �لطيور  

ورعاية  �لآخ���ر  ع��ن  خمتلفة  غذ�ئية  حمية  ل��ه 

خمتلفة . 



اأًنا الَبحُر يف اأح�سائِه الُدرُّ كاِمٌن

َدفاتي                               فهل �ساألوا الَغوا�َص عن �سَ

حافظ �بر�هيم

جميلٌة بتيلة .. 

�أنيقٌة عريقة .. 

�ساملٌة كاملة ,

 ل ُيعجزها �سيٌء , 

تذوُد عن نف�سها بنف�سها ... 

�إنها �للغة �لعربية 

املثال الأول: 

) تعدية » ينبغي « ب� » على « ( 

مما �ضاع على �أل�ضنة �لناطقني بال�ضاد قولهم : » ينبغي على كل م�ضلم 

�أن يتقي �هلل يف كل عمل يعمله , فكما ترى فاإنهم يعّدون �لفعل ) ينبغي ( 

بحرف �جلر ) على ( , مع �أنه يتعدى ب� )�لالم( ل ب� )على( , وقد ن�ص 

�لقر�آن �لكرمي على ذلك يف غري مو�ضع , منها قوله عز وجل :

» وما ينبغي للرحمن �أن يتخذ ولد�ً « ) مرمي : 92(

» قال رِب �غفريل وهب يل ملكاً ل ينبغي لأحٍد من بعدي « ) �ص : 

) 35

�إذ� جاء  �أن يليه حرف جر , وذلك  وجائز تعدية هذ� �لفعل من دون 

بعده م�ضدر موؤول , كقولهم » ينبغي �أن تكرث من دعائك مولك .

مقهى اللغة العربية

الحلقة الخامسة
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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اإعداد : عبدالعزيز كرم البلو�سي
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املثال الثاين:

)» ناأ�سف لهذ� �لعطل �لفني « 

 �أم » ناأ�سف على هذ� �لعطل �لفني « ( ؟

مما �ضاع من �لأخطاء قولهم : ) مما يوؤ�ضف له ( 

وقولهم : ) ناأ�ضف لهذ� �لعطل �لفني ( , وهو خطاأ قدمي 

جدً� 

فهذ� مهيار �لديلمي يقول :

فما �أ�سفت ل�سيٍء فائت �أ�سفي            من �أن �أعي�ض وجي�ن �لغي�ض َغَيُب

 ,  ) ��َف  ���ضِ
َ
�أ  ( ت�ضاريف  كل  �خلطاأ  حلق  وقد   , ج��دً�  كثري  ذلك  ومثل 

فيقولون �أ�ِضف لكذ� وياأ�ضُف لكذ� وهو �آ�ضف لكذ� .

و�ل�ضو�ب �أن �لفعل )�أ�ِضف( يتعّدى ب� )على( ل ب� )�لالم( , يقول �ملوىل عز 

وجل : 

{ وتوىل عنهم وقال يا �أ�ضفى على يو�ضف } )يو�ضف :84 ( .

ويقول عمرة بن معدي كرب �لزبيدي :

�أيا �أ�سفا على خزز بن عمرو              فيا ندمي عليه ولهف نف�سي

 : �لل�ضان  , يقول �بن منظور يف  , و�ملبالغة يف �لغ�ضب  �ملبالغة يف �حلزن  تاأتي مبعنى  و )�أ�ِضف( 

 ) عليه  يوؤ�َضُف  مما   ( يقال  �أن  �ل�ضابقة  عبارتنا  يف  .فال�ضو�ب  و�لغ�ضب  �حلزن  يف  �ملبالغة   : �لأ�ضُف   «

و)ناأ�ضُف على هذ� �لُعطل �لفني( .

• �لأمثلة  من كتاب » �أخطاء لغوية �سائعة « ملوؤلفه - خالد بن هالل بن نا�سر �لعربي
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اإعداد جواهر �سلطان ال�سويدي

العنرب

ف �لعنربباأّنه مادة ذ�ت قو�م �ضمعي تتمّيز بر�ئحة عطرّية فّو�حة, يتم ��ضتخر�جها  ُيعَرّ

�لعام  �إىل  �لعنرب  ماّدة  �كت�ضاف  يعود  �لعنرب  حوت  ُي�ضّمى  �حليتان  من  حُمّدد  نوع  من 

�إىل  وعزوه  �لفرتة  نف�ص  �ل�ضينيون يف  عرفه  كما  �لأفارقة,  يد  على  �مليالد  قبل   1000

�أ�ضطورة �لتنني لديهم؛ حيث ظّنو� �أّن �لعنرب هو لعاب �لتنني, ويف �لقرن �لعا�ضر �مليالدي 

�أ�ضار �بن حوقل يف كتبه �إىل �أهمية �لعنرب وفو�ئده �ملتعددة. مّت ��ضتخد�م �لعنرب يف روما 

�آ�ضيا فقد ��ضتعملوه يف  �أّما �ضكان قارة  و�ل�ضرق �لأدنى لغايات �ضنع �لعطور, و�لأدوية, 

�لطبخ

اأنواع العنرب

 تتعّدد �أنو�ع �لعنرب ح�سب مّدة مكوثها على �سطح 

�ملحيط �إىل:

)العنرب االأبي�ص اأو الرمادي ( 

وينتج  للبيا�ص,  مائل  رم��ادي  �أو  �أبي�ص,  �لعنرب  لون  يكون 

هذ� �للون ب�ضبب �أك�ضدة �ل�ّضطح �خلارجي للعنرب بوجود �أمالح 

غرية, وميتاز بر�ئحته �ملمّيزة  �لبحر, ويتو�جد على �ضكل قطٍع �ضَ

ذ�ت �جلودة �لعالية. 

)العنرب املعياري ( 

على  يحتوي  كما  غامق,  رم��ادي  �أو  بّني  �لعنرب  لون  يكون 

�جليدة,  بر�ئحته  وميتاز  بد�خله,  طبقات 

و�لأقل جودة من �لعنرب �لأبي�ص.

) العنرب االأ�سود (

و�لأكرب  جودًة  �لأقل  �لأ�ضود  �لعنرب  ُيعّد 

يعّد  �لثالثة.  �لعنرب  �أن���و�ع  ب��ني  م��ن  حجمًا 

�لعمر  ذو  �ل��ع��ن��رب  ه���و  �لأ����ض���ود  �ل��ع��ن��رب 

و�ضهل  ل��نّي,  باأنه  يتميز  �لأق�ضر,حيث 

�لعنرب  �لأبي�ص فهو  �لعنرب  �أّما  �لتفتت, 

ذو �لعمر �لأكرب,ويتمّيز باأنه جاف وي�ضهل 

�لعنرب مع  ويعود �ضبب �ضغر حجم  تك�ضره, 
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كبريً� من حجمه عندما يجف؛  َيفقد جزءً�  �لعنرب  �أّن  �لزمن 

حيث من �ملمكن �أن يفقد ما مقد�ره 60 - 70 % من حجمه 

�لأ�ضلي.

ا�ستخراج العنرب

 يتو�جد حوت �لعنرب يف جميع حُميطات �لعامل عد� �ملحيط 

�ألف  �ملئة  يقارب  ما  �حلالية  �أع��د�ده  وتقدر  �ل�ضمايل,  �ملتجمد 

حوت فقط,ويرت�وح وزنه ما بني 45-35 طن, �أّما طوله فيرت�وح 

خم  ما بني 15 - 18 مرتً�, كما يتميز حوت �لعنرب بر�أ�ضه �ل�ضّ

�ملليء بالّزيت و�لّدهن �لذي يبلغ �أكرث من ثلث وزنه �لكلي؛ حيث 

بالإ�ضافة  لأعماق كبرية,  يحافظ على طفو �حلوت عند غو�ضه 

�ل�ضوتية  �ملوجات  تركيز  بهدف  �ضوتية  كعد�ضة  ��ضتعماله  �إىل 

من �أجل حتديد موقع �أقر�نه, وفر�ئ�ضه. يتغذى حوت �لعنرب على 

 907 يقارب  ما  يحتاج  حيث  �أ�ضا�ضي؛  ب�ضكٍل  و�حلبار  �لأ�ضماك 

كيلوغر�م من �لطعام يف �ليوم �لو�حد. ويتم تكوين �لعنرب عند 

�لعنرب بكمّيات كبرية مما يجد  �أمعاء حوت  �إىل  دخول �حلبار 

كمزيج  �لعنرب  ت�ضّكل  فيبد�أ  �لطعام,  هذ�  ه�ضم  يف  �ضعوبة 

�أ�ضا�ضي من �حلبار ومادة �لأمربين )وماّدة ه�ضمّية �أخرى 

خارج  لحقًا  �إخر�جها  ليتم  �إيبيكوبرو�ضتانول  ُت�ضّمى 

ج�ضم �حلوت.

�لعنرب  فيها  يتو�جد  ق��د  �لتي  �لأم��اك��ن 

يتو�جد �لعنرب يف �لن�ضف �جلنوبي من �لكرة 
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�لأر�ضية د�ئمًا, وتزد�د فر�ص وجوده على �ضو�طئ كل من: جزر 

�لبهاما, وموزمبيق, و�أثيوبيا, و�ل�ضومال, وبرمود�, وكاليدونيا 

ومدغ�ضقر,  و�ضرييالنكا,  ونيوزلند�,  و�أ�ضرت�ليا,  �جلديدة, 

و�ملالديف, و�لفلبني, وجزر �ملحيط �لهادئ.

 االأهمية االقت�سادية للعنرب

 يعّد �لعنرب غايل �لّثمن, ويعترب حمظوظًا من يجده د�خل 

�لبحر؛ حيث يتو�جد �لعنرب على �ضكل قطع �ضلبة ترت�وح كتلتها 

ما بني 0.1 - 10 كغ, 

ومن �لنادر �أن يتو�جد 

كبرية  قطع  �ضكل  على 

�حل����ج����م؛ ف���ف���ي ع���ام 

1908م, وجدت قطعة 
���ض��خ��م��ة م���ن �ل��ع��ن��رب 

 455 �إىل  وزنها  ي�ضل 

وقد  تقريبًا,  كيلوغر�م 

مّت بيعها مبا يقارب 23 

�ألف يورو,

وي���ع���ت���رب �ل��ع��ن��رب 

م��ك��ّون��ًا �أ���ض��ا���ض��ّي��ًا يف 

�لعديد من �ل�ضناعات 

عرب �لتاريخ, و�أهم هذه �ل�ضناعات:

على  ل��ُق��درت��ه  ن��ظ��رً�  �ل��ع��ط��ور  �ضناعة  �ل��ب��خ��ور.  �ضناعة   

مت  حيث  �ل�ضجائر,  �ضناعة  طويلة.  ملدة  بالر�ئحة  �لحتفاظ 

��ضتعماله لتح�ضني ر�ئحة �لدخان قدميًا. 

لدى  �لعنرب  ت�ضعري  يتم  ق��د  �لتجميلية.  �مل���و�د  �ضناعة 

�للون,  �أهمها:  �أم��ور  ع��ّدة  على  �عتمادً�  به  �ملعنية  �ل�ضركات 

ذو  �لعنرب  يعّد  حيث  �لرطوبة؛  ون�ضبة  و�ل�ضالبة,  و�لر�ئحة, 

�للون �لأبي�ص �لنقي ذي �لر�ئحة �لعطرة هو �لأغلى �ضعرً�, ثم 
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يليه �لعنرب ذو �لظل �خلفيف و�لر�ئحة �ملميزة, ثم �لعنرب ذو 

�لظل �ملتو�ضط, ثم �لعنرب ذو �لظل �لغامق, ثم �لعنرب ذو �للون 

�ل�ضلب,  �لأ�ضود  �للون  ثم  �ملقبولة,  و�لر�ئحة  �ل�ضلب  �لأ�ضود 

ويليه �للون �لأ�ضود �للني ذي �لر�ئحة �ملقبولة, ثم �للون �لأ�ضود 

�للني �لذي يكون �أقّل �ضعرً�.

 الفائدة ال�سحية للعنرب

يتم ��ضتعمال �لعنرب يف عالج �لعديد من �مل�ضاكل �ل�ضحية, 

�لقلب.  نب�ضات  زي��ادة  عالج  �ل�ضقيقة.  مر�ص  عالج  �أهمها: 

�آلم �لتهابات �ملفا�ضل,  زيادة �لقدرة �جلن�ضية. �لتخفيف من 

د�خل  �حلا�ضل  و�خل���در�ن  �لظهر  �آلم  ع��الج  و�لروماتيزم. 

فقر�ت �لظهر, عن طريق دهن �ملنطقة بالعنرب. �لتخفيف من 

لل�ضهية.  فتحه  طريق  عن  �لوزن  زيادة  �لربو.  مر�ص  �أعر��ص 

عالج �رتفاع �ضغط �لدم. �لتخل�ص من �لغاز�ت و�لبلغم. عالج 

عن  وذلك  �لوجهي(,  �لع�ضب  )�ضلل  و�للقوة  و�لكز�ز  �لفالج 

طريق �ضم �لعنرب. عالج لدغة �لثعابني و�لعقارب, عن طريق 

خلطه بال�ضمن و�لع�ضل.

كيفية التاأكد من العنرب االأ�سلي

�لعنرب  يف  �لأ�ضخا�ص  من  �لكثري  يغ�ص  �لأح��ي��ان  بع�ص  يف 

�لتاأكد  �إليه,ويتم  و�ل�ضمع  �جلب�ص  مادتي  �إ�ضافة  طريق  عن 

من �لعنرب �لأ�ضلي عن طريق ت�ضخني �إبرة ومالم�ضتها ل�ضطح 

�لعنرب؛ ففي حال كان عنربً� �أ�ضليًا �ضيذوب �ل�ضطح ب�ضكل كامل 

ليعطي مادة زيتّية �ضود�ء بر�ئحة ت�ضبه ر�ئحة �مل�ضك. 

�لفرق بني عنرب �حلوت وحجر �لعنرب يت�ضابه كل من عنرب 

�لأم��ور  �أك��رب  م��ن  وه��و  نف�ضه,  بال�ضم  �لعنرب  وحجر  �حل��وت 

�ملغلوطة لدى �لكثري من �لأ�ضخا�ص, فيعترب حجر �لعنرب( ناجتًا 

ُي�ضّمى  وقد  �ل�ضنني,  �ملتحّجرة منذ ماليني  �لأ�ضجار  بقايا  من 

بحجر �لكهرمان, ويتّم �لتفريق بينهما من خالل �لأمور �لآتية:  

باألو�ن خمتلفة منها: �لأبي�ص, و�لأ�ضفر,  يتو�جد حجر �لعنرب 

و�لبني �لأخ�ضر, و�لأحمر, و�لأزرق, ويتو�جد بكرثة يف منطقة 

�لعينات  بقدرته على حفظ  �لعنرب  يتمّيز حجر  �لبلطيق.  بحر 

�لبيولوجية د�خله, �أّما عنرب �حلوت فال ميكن روؤية �أحافري �أو 

كمّيته  �لعنرب حمدود ح�ضب  �إنتاج حجر  به.  كائنات حمفوظة 

يف باطن �لأر�ص, �أّما عنرب �حلوت فُيمكن �إنتاجه على �لدو�م 

ما د�م حيًا.



�أن  ولكوين يف هذ� �ل�ضباح �كت�ضفت 

جتاه  معني,  ب��اجت��اه  يوجهنا  م��ن  هناك 

ت�ضل  وقد  بالذ�ت,  و�لرفعة  �لإن�ضانية, 

�إىل  و�أح��ي��ان��ًا  �لنف�ص  حما�ضبة  ح��د  �إىل 

نا�ضر  هو  ه��وؤلء  �أح��د  �إن   نعم  جلدها. 

�لذي  �خللوق  �ل�ضديق  �لزعابي  �لبكر 

�لزمان  من  �لعقد  ج��اوز  ما  منذ  عرفته 

 , �أخ��ًا  متح�ضرً�,  ر�قيًا,  �إن�ضانًا  عرفته 

قوته,  و�لإح�ضا�ص  �ضماته,  م��ن  �ل��وف��اء 

ومرجعه, ومنهله .

�ل��زع��اب��ي ه��و �ضاعر  �ل��ب��ك��ر  ن��ا���ض��ر 
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لوؤي اأحمد كحلة

�ساأحظر نا�سر

خاطرة

هل هي من بدعات ذلك »�لفي�ض بوك« �لتي �ألفناها غ�سباً عنا, كنتاج لتقنية 

با�ستذكار  �حلياة  متعة  لعنة �حلرمان من  �أم هي  )�ملوبايل(,  �ملتحرك  �لهاتف 

منغ�ساتها, �أم �إننا حمكومون بقر�ءة ماقيل هنا وهناك, �أم بالطالع على ر�سائل 

ير�سلها غي �ل�سادقون على �أنهم يدونون �سيهم �لذ�تية �لنا�سعة �لبيا�ض.
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�إمار�تي يكتب �ل�ضعر �لنبطي �لعامي �لذي �أحرتمه و�أقف عند 

ثناياه �خل�ضبة باإجالل, وهو مدون لأفكاره و�أحا�ضي�ضه بق�ضائد 

�لتفعيلة وق�ضائد �لنرث �لف�ضيح له �لعديد من �لأعمال �لفنية 

وهو ع�ضو يف �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت و �ملن�ضق �لإعالمي 

باحتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت فرع ر�أ�ص �خليمة.

ومنتديات  م��و�ق��ع  ع��دة  يف  منت�ضرة  �ل�ضوتية  فق�ضائده 

بوك(  )�لفي�ص  ومنها  �لجتماعي  �لتو��ضل  ومو�قع  �إلكرتونية 

�لذي دخل علي وعلى حياتي من خالله .

يف �ضباح كل يوم وعندما ي�ضاألني �لفي�ص بوك مباذ� تفكر 

)�ملاو�ص(  عتلة  �أدحرج  باأن  �ل�ضوؤ�ل  �أهرب من هذ�  كالعادة  و 

�إىل �أ�ضفل �ل�ضفحة لأ�ضاهد م�ضاركات �أ�ضدقاين, ف�ضرعان ما 

يظهر يل نا�ضر �لبكر �لزعابي ب�ضباحياته, و�أذكر منها على 

�ضبيل �لذكر ول �حل�ضر, لتحكمو� معي باأن يل �حلق يف حظر 

هذ� �ملتعب بعو�طفه �ل�ضادقة , وم�ضاعره �ملرهفة :

كتب :

)مبذاق الثمار امُلَرّة

مع ن�شمٍة �شاردة

اأوا�صل االنكفاء(

ما  �إىل خطاأ  ينبهك  هنا  وكاأنه 

�رتكبته يريدك �أن تقف مع نف�ضك 

عليه  نف�ضك  معاقبة  يف  ترتدد  ل  و 

�أم يقول لك هل حا�ضبت نف�ضك يف 

دو�م��ة  يف  يدخلك  �أم  �لنهار  �آخ��ر 

�ل�ضوؤ�ل .

واأي�سًا يف مل�سق اآخر

)وحيدة

مثل زهرٍة جبلية

يف اأر�ض متجّمدة(

وحدتها  يعزي  كان  �إن  �أدري  ل 

عبقها  يف  �لفاتنة  بتلك  يتغزل  �أم 

و�لنادرة يف وجودها  �أم يلوم جتمد 

يتم  حتى  �لآخرين,  م�ضاعر  وتبلد 

و�لأخ����اذة,  �ل��الم��ع��ة,  تلك  تقدير 

�لفتية �لغ�ضة, بني جحافل �مل�ضتمعني فقط.

واأي�سًا

)قلبِك النهر العذب

و يف اأ�صلعي

اأنني ال�صواقي(

وهل يعرتف هنا �أم يك�ضف �ضرً� �أردناه جميعنا �أن ينك�ضف 

, ليخربنا �أن قلبه �ل�ضغري �ل�ضعيف ينب�ص بقوة �لعا�ضق ينهل 

من وريدها �لعذب ليخرج لنا باأ�ضدق ما قيل ويلخ�ص رو�يات 

ع�ضقه معها باأنني �ضامت وكتمان يخنق ذلك �لبوح �ملكتوم يف 

تالفيف قلبه .

واأي�سًا بنبطية �سادقة يقول: 

)بعد اأيه جيت ت�صاحلنى

بعد ما ودرت قلبى الكنت فيه

جيت ت�صكى جيت حتكي
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جيت حتكي ليه(

وهذ� �لكم �لهائل من �لعذ�ب ولوم �حلبيب ل �أدري, �أهي 

�أ�ضارير ير�ضلها للعا�ضقني ,  �أم هي  ر�ضائل يك�ضف نف�ضه فيها, 

باأن هناك مكلومني بع�ضقهم, �أم �أنها حملة لري�ضح نف�ضه نقيبًا 

للعا�ضقني �ل�ضادقني؟.

واأي�سًا 

)كانت املدينة ذهبيًة نا�صعة

اإثر خ�صلٍة ناعمة

دفنتها احل�صناء

قبل املغيب(



كرمًا  باأكملها,  مدينة  ذن��وب  �أتغ�ضل  �ضديقي,  يا  ويحك 

�أين  �أنت مدركه, و�إىل  �أي حب و�أي رقي  خل�ضلة ناعمة منها, 

ن�ضعر مبا متلكه من رهافة  �أو  نرتقي حتى ندرك  �أن  بنا  تريد 

و�ضدق .

واأي�سًا

)ب�صفاٍه مّيتة

يبحث عن احلب

يف ر�صالٍة قدمية(

�أي معاناة تريد �أن تو�ضلها و�أي �ضورة مع �ضفاه ميتة وهل 

�أماتها �ل�ضوق �أم عط�ص ل�ضهد ر�ضاب �حلبيب �أم �إنك تنب�ص يف 

مكنوناتنا لتخرج عذ�باتنا من د�خل د�خلنا .

و�لآن يا �ضديقي �لر�قي هل تريد مني �أن �أنتظر �ضباحاتك 

�لتي تنب�ص يف �ضمائرنا وتنك�ص  ما دفناه يف �ضدورنا منذ �ضنني 

وجنرد ونحا�ضب ونعاقب .

�آل ترحمنا من �ضدقك �لر�ئع ومعاناتك �لتي �أ�ضاعتنا بني 

متعة �لقر�ءة و�أمل �ملعنى .

نعم يا �ضديقي �ضاأحظرك من )�لفي�ص بوك( لأنك �أيقظت 

نارً� حاولنا �إخمادها من �ضنني .

نعم �ضاأحظرك لأنك جعلتني �أقر�أ كل حرف مما تكتب و�أنا 

و�أنا  هكذ�  وحيدً�  يتاأمل  �أن  �ل�ضديق  لهذ�  كيف  نف�ضي  �أعاتب 

بعيد عنه .

نعم �ضاأحظرك لأن �ل�ضدق يف ثنايا كتاباتك و�رف وجميل, 

يدغدغ �أحا�ضي�ص كنا نظن �أننا ن�ضيناها. 

ن��ع��م ���ض��اأح��ظ��رك لأن����ك �ل�����ض��اع��ر ق���وًل 

و�إح�ضا�ضًا و�ضدقًا .

�ضيء  ك��ل  م��ن  �أح���ظ���رك  �أن  ب��ع��د  ول��ك��ن 

على  ت��رتب��ع  �ضاأجعلك  ب���وك(  )في�ص  ي��دع��ى 

وذلك  قلبي  يف  و�ل�ضد�قة  �لإن�ضانية  عر�ص 

تقديرً� مني و�عرت�فًا بجمالية ورقي ر�ضائلك 

�ل�ضباحية.

ودمت  �لزعابي  �لبكر  نا�ضر  �ضاملًا  دم��ت 

�أخًا, و�ضديقًا .

نهر ل ينقطع من �مل�ضاعر .

نبع ل ين�ضب من �لإن�ضانية .

�إىل  �أن حتولها  ت�ضتطيع  تر�ها  فكل �ضورة 

ر�ضائل حب و�إن�ضانية .

وننتظر جديدك �لذي ل ينتهي 

لــــه

) ال بوح بعد هذا ( 

) حجر النافذة (

) �صيء ما يت�صلل (

بع�ص عناوين دو�وينه �ملن�ضورة �لتي ت�ضعك 

عناوينها يف ت�ضاوؤل  يدفعك للقر�ءة ولكن جتد 

نف�ضك �أمام ت�ضاوؤلت وقر�ءة جديدة حليثيات 

و�قعية من منظار �آخر هو منظار عني �ل�ضاعر 

�لإن�ضان. عني نا�ضر �لبكر �لزعابي.
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Editorial
 Ramadan, a Month of
 Blessings and Mercy 

The Month of Blessings, a month that Almighty 
Allah has singled out with great virtues and honors. 
It is the month of obedience, worship, and serenity 
of the soul. Almighty Allah said: “Shahru Rama-
dana allathee onzila feehi alquranu hudan lilnnasi 
wabayyinatin mina alhuda waalfurqan”, Ramadhan 
is the (month) in which Qur’an was sent down as a 
guide to humanity, also as clear (signs) for guidance 
and judgment (Between right and wrong).

Let us renew our intention and resolve to utilize 
its days and nights, to seize its opportunities and 
reap its fruits, so that Almighty Allah see the good 
in us in our month, let piety be our goal and motto, 
let us race for goodness from its first days.

Among the loftiest goals that a person should 
strive to achieve in this Holy Month is reforming 
the soul and changing it for the better. As Ramadan 
is a great opportunity for change. Let us seize the 
Month of Change from its very first day, let us take 
advantage of its hours and moments, so we can en-
joy the Satisfaction of our Creator, let us win good 
in this world and the hereafter.

On this occasion, we extend our sincere congrat-
ulations to the Leadership and people of the UAE, 
to the Arab and Islamic peoples on the approaching 
of Ramadan. May Almighty Allah bring it back to 
us all with goodness and blessing, perpetuate secu-
rity, prosperity and progress. 

Munther Mohammed bin Shakar 
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Ruler of Ras Al Khaimah receives President of Botswana

The Ruler of Ras Al Khaimah welcomes Reem Al Hashemi 
and a number of general commissioners of the pavilions of the 

countries participating in Expo 2020 Dubai

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received Presi-
dent Dr. Mogoetse Kya-
bitsui Masisi, President of 
the Republic of Botswana, 
who is on an official visit to 
the country.

His Highness Sheikh 
Saud and President Masisi 
discussed ways to enhance 
cooperation relations be-
tween the UAE and Bot-
swana to serve the common 
interests of the two friendly 
countries at various levels.

H.H. Sheikh Saud praised 
the growing partnership 
between the two countries in vari-
ous fields.

For his part, President Masisi af-
firmed his country’s endeavors to 
strengthen cooperation relations 

with the UAE, and commended the 
Emirates’ prestigious status at the 
regional and global levels.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Member of the Su-
preme Council and Ruler of Ras Al 
Khaimah, affirmed that the United 
Arab Emirates has won the world’s 
confidence by its success in organ-
izing the largest global event ever, 
and that it will continue its active 
role in being a forum for events that 
contribute to promoting rapproche-
ment and convergence between 
peoples, in line with its directions 
and vision to contribute to creating 
a better, more sustainable and pros-
perous future for all of humanity.

This came when His Highness 
welcomed, at his palace in Saqr bin 
Mohammed City, Her Excellency 
Reem bint Ibrahim Al Hashemi, the 

Minister of State for International 
Cooperation and Director General 
of Expo 2020 Dubai, and a number 
of general commissioners of the pa-
vilions of the countries participat-
ing in this global event, in the pres-
ence of Sheikh Ahmed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Head of the Pub-
lic Services Department in Ras Al 
Khaimah, and Sheikh Saqr bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi.

“We work according to a future 
vision that supports our compre-
hensive development process and 
contributes to upgrading the capa-
bilities of the Emirati human being, 
under the leadership of my brother, 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the 

State, “may God protect him”, and 
my brother, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President of the State, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, 
“may God protect him”, my brother, 
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces, 
and my brothers, members of the 
Supreme Council, rulers of the 
Emirates”. Said by His Highness.

His Highness was briefed by 
His Excellency Reem Al Hashemi, 
and the accompanying delegation, 
on the progress of work in “Expo 
2020 Dubai” and the most promi-
nent accomplishments achieved, 
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RAK Ruler receives Australian Ambassador
H.H. Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received, at 
his Palace in the Saqr bin 
Mohammed City, Heidi 
Venamore, Ambassador 
of Australia to the UAE, 
and the accompanying 
delegation.

H.H. Sheikh Saud 
welcomed the Austral-
ian Ambassador and 
discussed with her the 
depth of the joint co-
operation relations be-
tween the two friendly 
countries across various 
fields.

Sheikh Saud also hailed the ef-
forts of the Australian Ambassador 

in strengthening the friendship re-
lations between the UAE and Aus-
tralia, which are witnessing devel-
opment and progress.

For her part, Heidi Venamore ex-
tended her thanks and appreciation 
to the Ruler of Ras Al Khaimah for 
his warm welcome and hospitality.

and stressed that what 
has been achieved is a 
source of pride for eve-
ry Emirati and resident 
who lives on this kind 
land.

The delegation of 
General Commission-
ers at Expo 2020 Dubai 
included His Excellency 
Saad Kachalia, Ambas-
sador of the Republic 
of South Africa to the 
United Arab Emirates 
and Commissioner-
General of his country’s 
pavilion, His Excellency 
Victor Haruta, Ambassa-
dor of the Republic of Moldova to 
the United Arab Emirates and Com-
missioner-General of his country, 
Her Excellency Ambassador Mary 
Moby, Commissioner-General of 
the Republic of Zimbabwe, His 
Excellency Alban Vitahoe, Com-

missioner-General of the Republic 
of Kosovo Pavilion, His Excellency 
Bakri Ajdeni, Commissioner-Gen-
eral of the Republic of North Mace-
donia, Pat Hennessy, Commission-
er-General of the Ireland Pavilion, 
Kelitossasts Olipley, Commission-
er-General of the Republic of Bot-

swana Pavilion, Alain Koyanguzo, 
Commissioner-General of the Cen-
tral African Republic Pavilion, Jo-
seph Issa, Commissioner-General 
of East Timor, and Miguel Costa, 
Commissioner-General of the Mo-
zambique Pavilion.

 Issue No. 539 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

3

News

m u n r a k a e



RAK Ruler receives Ambassador of Algeria

RAK Ruler Welcomes the Ambassador of Kyrgyzstan

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received His Ex-
cellency Khemissi 
Arif, Ambassador of 
Algeria to the UAE, 
who called on him 
on the occasion of 
assuming his new 
assignment.

His Highness RAK 
Ruler welcomed the 
Algerian Diplomat, 
wishing him good 
luck and success in 
assuming his assignment, which 
would contribute to promoting co-

operation between the two coun-
tries in various areas.

H.E. Khemissi Arif extended his 

thanks and appreciation to H.H. 
Ruler of Ras Al Khaimah for his 
warm welcome and hospitality.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, at his pal-
ace in Saqr bin Mu-
hammad City, has 
welcomed His Ex-
cellency Abdullatif 
Juma Bayev, Ambas-
sador of the Kyrgyz 
Republic to the State, 
who came to greet 
His Highness, along 
with the accompany-
ing delegation.

His Highness, 
the ruler of Ras Al 
Khaimah, welcomed the ambassa-
dor and exchanged talks with him 
about strengthening the relations of 
joint cooperation between the two 
friendly countries at various levels.

His Highness praised the strength 
of the friendly relations between the 
United Arab Emirates and the Kyr-
gyz Republic.

For his part, His Excellency Ab-

dul Latif Juma Bayev expressed 
his deep thanks and appreciation to 
His Highness, the Ruler of Ras Al 
Khaimah, for the generous hospi-
tality and good reception.
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His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, highlight-
ed the importance of 
promoting sports and 
cultural activities 
among the commu-
nity, due to their key 
role in improving the 
quality of life and 
encouraging young 
citizens to shape a 
more prosperous fu-
ture and take part in 
the process of sus-
tainable develop-
ment in the UAE and 
the Emirate of Ras Al Khaimah.

His Highness made this statement 
while receiving, the Board of Di-
rectors of the Al Jazirah Al Hamra 
Club, under the presidency of Saif 
Hamad bin Qadib Al Zaabi.

During the meeting, His High-

ness Sheikh Saud, who was briefed 
about the club’s future plans and 
programs, stressed the importance 
of empowering the youth and help-
ing them achieve their ambitions, as 
well as developing their skills and 
talents and enhancing their role in 
the community.

The club’s board thanked H.H. 
Sheikh Saud and H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras Al Khaim-
ah, for trusting them, stressing that 
they will exert all possible efforts 
to achieve success in the areas of 
sports and culture.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
affirmed that the 
human being is the 
focus of sustain-
able development in 
the UAE, and that 
education is a main-
stay for limitless 
achievements over 
the next Fifty Years, 
reflecting the leader-
ship’s vision to con-
tinue advancing the UAE’s ranking 

in global competitiveness indicators.
‘’In the UAE, we have an inte-

grated system for human-centric 
sustainable development, and this 

RAK Ruler receives Board of Directors of Al Jazirah Al Hamra Club

RAK Ruler receives Harvard Kennedy School Delegation
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His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stressed 
the importance of the 
aviation sector as a 
fundamental pillar for 
achieving sustainable 
future development, 
and a major supporter 
of economic and tour-
ism growth and the 
various vital sectors in 
Ras Al Khaimah and 
the UAE.

This was during His 
Highness’s attendance of a part of the 
activities of the 9th “Arab Aviation 
Summit 2022”, held at the “Al Hamra 
International Exhibition and Conven-
tion Center” in Ras Al Khaimah, un-
der the slogan “The sector’s path to 
recovery”.

His Highness praised the promi-
nent role of the summit in provid-
ing a platform that brings together a 
group of the most prominent experts 
and partners in the aviation sector at 
the level of the Emirates, the region 
and the world, to discuss the journey 
of recovery from the repercussions of 

the “Covid_19” pandemic, and work 
to develop optimal plans to meet ur-
gent challenges and achieve growth in 
the future.

“Hosting the event for the second 
year in a row is a clear evidence of our 
ambitions to develop the aviation and 
tourism sectors in the emirate, and an 
affirmation of the UAE’s position and 
global leadership in these two fields, 
and proof of the qualitative addition 
that Ras Al Khaimah provides in the 
two vital sectors.” His Highness the 
Ruler of Ras Al Khaimah said.

It is worth noting that the Ras Al 
Khaimah Tourism Development Au-

thority is hosting the 9th edition of 
the summit, with the support of global 
sector partners, such as Airbus, CFM, 
Air Arabia, Alpha Flight Academy 
and others.

The Arab Aviation Summit, which 
will continue until March 2, aims to 
shed light on the trends, visions and 
opportunities that drive the continu-
ous growth and development in the 
aviation and tourism sectors in the 
Arab countries. It is an important plat-
form for discussing the most impor-
tant and latest issues in the sector, and 
an ideal forum for the most prominent 
global experts in the two sectors.

Saud bin Saqr attends part of the "Arab Aviation Summit" in Ras Al Khaimah

is a strategic direction that the UAE 
has adopted since the establishment 
of the Union. Today, we are follow-
ing in the footsteps of the Founding 
Fathers, and we are realizing this vi-
sion into a tangible reality. During 
the past Fifty Years, our country has 
witnessed exceptional achievements 
that confirmed the ability of the Emi-
ratis to move forward on the path 
of success and progress.” said H.H. 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi as 
His Highness welcomed a delega-
tion from the US Harvard Kennedy 

School.
His Highness Ruler of Ras Al 

Khaimah welcomed the faculty and 
students of the US University and 
exchanged talks with them about the 
importance of education in improv-
ing the quality of human life.

“Ambition of the UAE people the 
sky’s the limit and the wise leader-
ship is keen to provide all enablers 
of empowerment and success in or-
der to move forward towards another 
50 years of successes and achieve-
ments,” His Highness added.

During the meeting, His High-
ness Sheikh Saud answered the stu-
dents’ questions and inquiries related 
to their studies and research on the 
economy, politics, investment, tour-
ism and various development is-
sues of interest to the region and the 
world.

For their part, members of the US 
Academic delegation expressed their 
deep thanks and appreciation to His 
Highness Ruler of Ras Al Khaimah 
for the generous hospitality and 
warm reception.
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Under the guidance of His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Member of the Su-
preme Council and Ruler of 
Ras Al Khaimah, and the fol-
low-up of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman 
of the Executive Council, the 
Ras Al Khaimah government 
launched the General Census 
of Population, Housing and 
Establishments in the Emirate 
for the year 2023, which will 
be implemented by the Ras Al 
Khaimah Center for Statistics 
& Studies.

His Highness, the ruler of 
Ras Al Khaimah, stressed the 
importance of the general cen-
sus project, for its essential role 
in setting future and strategic 
plans of action, and its contri-
bution to the prosperity and growth of 
various vital sectors in Ras Al Khaim-
ah, in line with the comprehensive de-
velopment trends of the United Arab 
Emirates.

His Highness pointed out that the 
population census and statistical data 
are an important tool in keeping pace 
with the State’s process for the next 
fifty years, achieving the State’s ambi-
tious visions and goals and enhancing 
its global competitiveness, in addition 
to its role in providing accurate data 
that enables decision makers, authori-
ties, institutions and companies to 
formulate policies on strong scientific 
foundations.

His Highness, the Ruler of Ras Al 
Khaimah, said that the comprehensive 
census contributes to employing capa-
bilities and qualifying national cadres 
in various sectors of the future, and 
enhances participation in developing 
potential scenarios in various eco-
nomic, health, educational and social 
fields, as well as establishing strategic 
relations between the public and pri-
vate sectors.

This came with His Highness’ ap-
proval on the General Census of 
Population, Housing and Establish-
ments in Ras Al Khaimah for the year 
2023, which is being implemented by 
the Ras Al Khaimah Center for Sta-
tistics and Studies, within the “Emir-
ate’s Vision 2030” based on meeting 
the requirements of comprehensive 
sustainable social and economic de-
velopment. This census will provide 
accurate and up-to-date statistical data 
and information, which forms the ba-
sis for making sound decisions and de-
veloping plans and strategies in vital 
sectors.

The first field phase for collecting 
census data will be launched in the last 
quarter of the current year 2022, based 
on the latest technical means and the 
best international practices. The sec-
ond phase of the census, which is the 
actual enumeration phase of the popu-
lation, will start in the first quarter of 
2023. In both phases, the census field 
work teams will visit all areas of the 
Emirate, including buildings, houses, 
families, and facilities.

An integrated and comprehensive 

statistical database will be estab-
lished on the population, their 
demographic and social char-
acteristics and their economic 
activity, as well as providing 
data on housing units and their 
facilities, characteristics and 
conditions related to living con-
ditions, in addition to providing 
the project with a comprehen-
sive and modern framework for 
buildings, houses, families and 
economic establishments ac-
cording to administrative clus-
ters and divisions, which is used 
as a basis for withdrawing spe-
cialized surveys samples.

In order to implement the pro-
ject’s phases in accordance with 
the highest standards of quality, 
professionalism and sound gov-
ernance, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of 

Ras Al Khaimah and Chairman of the 
Executive Council, issued a decision 
to form the “Higher Census Commit-
tee,” which included effective leading 
figures in the emirate. The commit-
tee will seek the assistance of a group 
of experts and specialists in this field 
to supervise the implementation of 
the project, and to direct the Center 
for Statistics & Studies, and the con-
cerned government agencies on vari-
ous issues related to cooperation and 
coordination in order to facilitate 
work in the various stages of planning 
and implementation of the census in 
accordance with the best international 
scientific standards.

Achieving the success of this vi-
tal project for the emirate depends 
on concerted efforts in all public and 
private sectors, and the response of 
all segments of society, to reach the 
desired results, which contribute to 
shaping the features of a bright and 
sustainable future commensurate with 
the aspirations of the government of 
Ras Al Khaimah and the United Arab 
Emirates.

The Ruler of Ras Al Khaimah approves the project general 
census of population, housing and establishments in the 

Emirates for the year 2023
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Sheikha Hana bint Juma Al Ma-
jid, the Wife of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, extended her congrat-
ulations to Her Highness Sheikha 
Fatima bint Mubarak, President of 
General Women’s Union, President 
of Supreme Council for Mother-
hood and Childhood, Supreme 
Chairwoman of Family Develop-
ment Foundation “Mother of the 
Emirates”, and all the mothers of the 
Emirates and the world On the occa-
sion of “Mother’s Day” which falls 
on March 21 every year.

The wife of His Highness, Rul-
er of Ras Al Khaimah, said, in a 
speech on this occasion: “Her High-
ness Sheikha Fatima bint Mubarak, 
“Mother of the Emirates” has had 
and still has the most prominent 
role in raising the level of care and 
follow-up of motherhood and child-
hood affairs in the UAE and em-
powering the Emirati Mother to play 
a fundamental and effective role in 
the country’s march, and strength-
ening her distinguished presence in 
various vital fields.” 

Sheikha Hana bint Juma 
Al Majid explained that Her 
Highness Sheikha Fatima bint 
Mubarak has been keen to em-
power women and consolidate 
their participation in advanc-
ing the wheel of comprehensive 
development forward since the 
establishment of the UAE and 
worked with Late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, , in the be-
lief of Her Highness that caring 
of the mother is the real invest-
ment to build and prepare con-
scious future generations capable 

of continuing the journey of excel-
lence and leadership in the country.

Sheikha Hana added: “The efforts 
of Her Highness Sheikha Fatima bint 
Mubarak, “Mother of the Emirates”, 
were not limited to empowering the 
mother in the country only, but also 
extended to reach the Arab and In-
ternational levels, where Her High-
ness built a rich record of achieve-
ments in the field of motherhood and 
childhood, which won International 
Praise and strengthened the status of 
the country on the human and social 
levels.

Sheikha Hana said: “Her vision 
and leadership role in supporting 
women’s and family issues has in-
spired countries and international 
organizations, and her pioneering 
efforts have constituted the real 
launch of the national strategy for 
motherhood and childhood, which 
is comprehensive and sustainable, 
guarantees the right to care and 
protect mother and child, sets poli-
cies, launches related programs, and 
seeks towards refining skills and de-
veloping capabilities, and had suc-
ceeded in achieving many achieve-

ments in this aspect.”
Sheikha Hana expressed her 

honor and pride in the mothers of 
the martyrs of the nation and said: 
“We are proud of the great patriotic 
stances of the mothers of the martyrs 
and their sacrifices for the sake of 
the country. Sincere citizenship and 
we learn from them authentic values 
so that the UAE flag remains high 
and flutters in various fields, and the 
names of the nation’s martyrs will 
remain engraved in the memory of 
history.”

The Wife of His Highness, Ruler 
of Ras Al Khaimah, affirmed that 
“Mother’s Day” represents an in-
spiring global occasion to celebrate 
her role in building society, achiev-
ing stability and family cohesion, 
and contributing to the renaissance 
of countries, the progress of socie-
ties by raising generations that carry 
the meanings of love, loyalty and 
noble values, and are proud of their 
authentic traditions. Her national 
identity, pointing out that the mother 
combines competently and meritori-
ously her role in raising her children 
and her strong presence in leader-

ship positions in various national 
institutions and agencies, leaving 
a solid and unique imprint. 

Sheikha Hana praised the in-
spiring journey of the Emirati 
Mother, stressing that the success 
stories that history has written 
with exceptional achievements 
will continue to bear witness to 
her position and her great na-
tional role in building the state. 
Raised him, until he became a 
global model for success and ex-
cellence.

Wife of Ruler of Ras Al Khaimah: The vision of “Mother of 
the Emirates” in support of motherhood and childhood issues 

inspired the world
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Ras Al Khaimah: Launch of the 4th Sustainability Conference 
in Hospitality Sector 

Sheikh Ahmed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Chair-
man of Ras Al Khaimah 
Public Services Department, 
affirmed that sustainability 
is an essential pillar of Ras 
Al Khaimah’s Development 
Strategy due to its active role 
in preserving the environment 
and improving the quality of 
human life.

This came during Sheikh 
Ahmed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi’s attendance at the 
“4th Sustainability Confer-
ence in Hospitality Sector” 
held at Rixos Bab Al Bahr 
Hotel on Al Marjan Island, 
with the participation of a 
number of Directors of Gov-
ernment Entities, Hotels and 
Tourism Companies in the Emirate.

During the conference, Sheikh 
Ahmed bin Saud honored the win-
ners of the “Green Hotels Initiative”, 
which contributed significantly to im-
proving the level of environmentally 
friendly services in the Emirate, prais-
ing their tireless efforts to preserve 
the environment of the UAE and Ras 
Al Khaimah. Sheikh Ahmed called 
on them to continue their hard work 
in order to move forward in the pro-
cess of sustainable development in the 
Emirate.

Public Services Department 
launched this initiative last year in co-
operation with Ras Al Khaimah Tour-
ism Development Authority, aiming 
to honor hotels that have made great 
strides in improving the level of En-
vironmentally Friendly Services such 
as “Waste Recycling”, “Reducing 
Energy Consumption” and “Carrying 
out Awareness Campaigns aimed at 
Preserving Environment” inside and 
outside the facility.

Rixos Bab Al Bahr Hotel, jointly 
with the Waldorf Astoria Hotel in Ras 
Al Khaimah, won first place in the 
5-star Hotel Category, and Hilton Gar-

den Inn Ras Al Khaimah ranked first 
in the 4-star Hotel Category. Mean-
while, City Max Hotel won first place 
in the 3-star Hotel Category, Grand 
PG Hotel ranked first in the two-star 
Category, and Al Zain Hotel ranked 
first in the one-star Category. Mean-
while, City Stay Hotel topped the 
Hotel Apartments Category. During 
the conference, the Judgement Com-
ity presented the winning hotels with 
certificates of appreciation in addition 
to honorary shields. 

His Excellency Eng. Ahmed Mo-
hammed Al Hammadi, Director Gen-
eral of Public Services Department 
(PSD) confirmed that this initiative is 
in line with the national priorities of 
the UAE and Ras Al Khaimah Vision 
2030, which aims to achieve 100% 
integrated sustainability in all Ras Al 
Khaimah Hotels. “Waste Management 
Agency” and “Landscape Agency” 
within new standards that include all 
requirements of environmental sus-
tainability.

His Excellency Al Hammadi said, 
“The winning hotels were selected 
based on international standards 
matching the classifications approved 
by the Waste Management Agency 

and Wastewater Agency of the PSD 
and in line with the most important 
practices adopted in sorting, treating 
and diverting waste from the landfill 
path to landfills and wastewater treat-
ment.”

His Excellency added that the ini-
tiative confirms the Department’s 
commitment to community issues in 
general and to environmental issues 
in particular, as it is one of the public 
initiatives that contribute to preserv-
ing natural resources and optimal use 
of energy and in encouraging the ho-
tel sector to carry out best practices, 
pointing to the great efforts made by 
the Judgment Committee to make this 
initiative a success.

His Excellency Director-General 
of PSD explained that the hotels have 
been working since the launch of 
the initiative on honest competition 
among them, especially since this ini-
tiative works to make the facility the 
focus of tourists and visitors look-
ing for the most accommodation that 
enjoys the application of the highest 
standards of security and environmen-
tal preservation. 

Raki Phillips, CEO of Ras Al 
Khaimah Tourism Development Au-
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, affirmed that the human 
being is the focus of sustainable 
development in the UAE, and that 
education is a mainstay for limit-
less achievements over the next 
Fifty Years, reflecting the leader-
ship’s vision to continue advancing 
the UAE’s ranking in global com-
petitiveness indicators.

‘’In the UAE, we have an inte-
grated system for human-centric 
sustainable development, and this 
is a strategic direction that the 
UAE has adopted since the estab-
lishment of the Union. Today, we 
are following in the footsteps of 
the Founding Fathers, and we are 

realizing this vision into a tangible 
reality. During the past Fifty Years, 
our country has witnessed excep-
tional achievements that confirmed 
the ability of the Emiratis to move 
forward on the path of success and 
progress.” said H.H. Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi as His High-
ness welcomed a delegation from 
the US Harvard Kennedy School.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah welcomed the faculty 
and students of the US University 
and exchanged talks with them 
about the importance of education 
in improving the quality of human 
life.

“Ambition of the UAE people 
the sky’s the limit and the wise 
leadership is keen to provide all 

enablers of empowerment and 
success in order to move forward 
towards another 50 years of suc-
cesses and achievements,” His 
Highness added.

During the meeting, His High-
ness Sheikh Saud answered the 
students’ questions and inquiries 
related to their studies and research 
on the economy, politics, invest-
ment, tourism and various devel-
opment issues of interest to the 
region and the world.

For their part, members of the 
US Academic delegation expressed 
their deep thanks and appreciation 
to His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah for the generous hospi-
tality and warm reception.

RAK Ruler receives Harvard Kennedy School Delegation

thority, said we value the 
cooperation with Ras Al 
Khaimah Public Services 
Department to improve 
the quality of environmen-
tally friendly services in 
Ras Al Khaimah Hotels, 
based on our commitment 
to achieving integrated 
sustainability in all hotels 
in the Emirate. In line with 
the vision of the wise lead-
ership of the UAE and the 
strategy of a sustainable 
tourism destination, which 
we launched last Septem-
ber.

He added, “We congrat-
ulate the winning hotels 
and urge the Hotel Sector 
in Ras Al Khaimah with 
all its facilities to continue 
improving these services and launch-
ing awareness campaigns to make our 
Emirate an example to be followed 
globally.”

The Judgment Committee by the 
Department reviewed and sorted the 
applications of the participating ho-
tels, where 7 hotel establishments 

were selected that meet the conditions 
and criteria of participation out of 37 
hotel establishments that applied for 
the award in its fourth session. The 
total amount of recyclable materials 
collected during the initiative period 
was 1068 tons, which is equivalent to 
10.7% of the total waste generated.

The number of workshops conduct-

ed by hotels to raise awareness of the 
importance of the environment and 
the advertising campaigns they have 
organized is taken into consideration. 
The reports of the field visits to the 
participating hotels were also consid-
ered to ensure their compliance with 
what they announced in the submis-
sion form.
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Ras Al Khaimah municipality holds General Principles of 
Judicial Seizure Workshop

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
held a workshop for 
Building Management 
employees on the General 
Principles of Judicial Sei-
zure.  Coordination and 
cooperation with Ras Al 
Khaimah Courts Depart-
ment was carried out to 
present this workshop to 
the concerned adminis-
tration, as it included the 
correct legal foundations 
in dealing with the vari-
ous field visits.

The minutes also 
touched on the site reports 
and the mechanism of their escala-
tion and the pattern followed during 
that. Ras Al Khaimah Municipality 
Department is keen to rehabilitate 
its cadres and develop their skills in 
a way that enhances their knowledge 
capabilities about legal procedures 
during the performance of their job 
duties.
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1988 Inspection visit to Ras Al Khaimah Restaurants and Bakeries
Public Health requirements should be taken into account in 

food preparation
Ras Al Khaimah Municipal-

ity- Public Health Administration 
(PHA) carried out 1988 inspection 
visit to various establishments, in-
cluding bakeries, public kitchens 
and restaurants.

These recently implemented cam-
paigns were able to release a num-
ber of violations, and close 5 facili-
ties for reasons related to violating 
Public Health Requirements and the 
“Covid-19”.

Shayma Al Teneiji, Director of 
Public Health Administration, said: 
PHA has recently carried out field 
campaigns di-
rected at res-
taurants, baker-
ies and public 
kitchens, which 
prepare foods 
to verify that 
they comply 
with various 
Public Health 
Requirements 
to provide the 

best types of foods to consumers.
Al Teneiji stated that during the 

campaigns, 1988 facilities were vis-
ited, represented by 1662 restaurant 
facilities, 185 public kitchens and 
141 bakeries, where the inspection 
teams inspected the various stages 
used in those facilities, including 
preparation, transportation, etc.

Al Teneiji pointed out that the 
most important violations issued 
and warnings for these facilities 
were the accumulation of prod-
ucts and poor storage, the failure 
of the facilities to meet the Health 

Requirements related to the design 
and sequential path of food, and 
the lack of cleanliness of the facil-
ity and purchase from unaccredited 
suppliers.

The Director of PHA pointed 
to the importance of adherence to 
cleanliness in the corridors and fa-
cilities of the facility and personal 
hygiene, as the observations were 
immediately directed by the Health 
Inspectors working in the facilities 
to correct the conditions and call for 
compliance with all Public Health 
Requirements.

Al Teneiji 
stated that 
the field cam-
paigns revealed 
violations that 
reached the 
limit of closure, 
for a number 
of 5 facilities 
for the various 
mentioned fa-
cilities, as a re-

In conjunction with the country’s celebrations 
of the 42nd Planting Week, which was launched 
on 1-7 March under the title, “Together Let’s 
Plant the UAE.” Ras Al Khaimah Municipality 
Department participated in the Planting Week 
celebrations for this year, where Corporate Com-
munications Office (CCO) distributed seedlings 
to the employees.

The Department’s participation in the activi-
ties of the Planting Week comes in an effort to 
encourage employees to plant and afforestation, 
because of its great importance and benefits to the 
environment and public health. 

Afforestation also contributes greatly to the 
beautification of cities, neighborhoods and public 
roads. The UAE and its Wise Leadership attach great 

importance to agriculture and afforestation, and en-
courage citizens and residents to do so because affores-
tation has many benefits and great importance.

Ras Al Khaimah Municipality celebrates Planting Week
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Emirati Children’s Day
Ras Al Khaimah Municipality 

Department visited Al Abeer Kin-
dergarten on the occasion of Emi-
rati Children’s Day, where Corporate 
Communications Office organized an 
event for children that included many 
activities such as awareness session 
on healthy nutrition, and distributing 
goody bags to children.

On March 15 of each year, the Unit-
ed Arab Emirates celebrates Emirati 
Children’s Day, which coincides with 
the date of the issuance of “Wadeema 
Law”, which stipulates the rights, 
protection and care of the child.

The UAE pays great attention to the child and is keen 
to raise him in a sound and healthy upbringing, as our 
Wise Leadership in the UAE believes that the children 
of today are the builders and leaders of the future, and 
they are the nation’s hope for continued achievements 
and aspirations.

sult of a variety of reasons, includ-
ing the facility’s failure to meet the 
Health Requirements related to the 
design and the sequential path of 
food.

Shayma Al Teneiji indicated that 
the reasons were represented in the 
failure to adhere to the requirements 
for storing and preserving food-
stuffs, not keeping foodstuffs at 

the required temperature, not com-
mitting to maintaining facilities on 
time, and not applying precaution-
ary measures related to the reduc-
tion of the Coronavirus (Covid-19).
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