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الثالثة واألربعين لتأسيس دولة اإلمارات  في هذه األيام تحل علينا  اليوم الذكرى 
العربية المتحدة والذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تجسيدًا 
البرية  المناطق  بيئات  على  الحفاظ  في  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 

وصون تنوعها الحيوي .

إن صحة األسرة والمجتمع ترتبط بشكل أساسي بصحة المرأة، فالمرأة هي األخت 
والزوجة واألم  وهي التي تعتني ببقية أفراد األسرة. ولكي تكون قدوة للمحيطين 

بها يجب أن تهتم بصحتها أواًل، إليك سيدتي هذه المعلومات الصحية.

كانت معجزة اإلسراء والمعراج من أجل المعجزات وأعظم اآليات التي تفضل بها 
وألهميته   , وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  ومصطفاه  نبيه  على  سبحانه  المولى 

هذه المعجزة فقد ذكرها اهلل تعالى في كتابه الكريم في موضوعين.

بأسبوع  عام  كل  من  مارس  شهر  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تحتفل 
المرور الخليجي ، تحت شعار يتم اختياره، يكون الهدف منه نشر الوعي والتوعية 

والثقافة المرورية.

نظمت دائرة شؤون البلديات والزراعة بالشارقة بالتعاون مع بلدية منطقة البطائح 
للحفاظ  الدائرة  سعي  من  انطالقًا  أنظف«  »شارقتي  شعار  تحت  النظافة  حملة 

على المنظر الجمالي والنظافة العامة في إمارة الشارقة

، واستجابة  البطائح  بلدية  بتوجيه من سعادة / عبيد سعيد عبيد الطنيجي مدير 
لنداء الخير واإلنسانية الذي وجهه حضرة صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل 

نهيان .- حفظه اهلل - رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المنزلية  األنشطة  عن  والناتجة  فيها  المرغوب  غير  المواد  هي  المنزلية  النفايات 
أو كل ما زاد عن نطاق االستعمال أو الحاجة. وإجمااَل تكون النفايات المنزلية من 

مخلفات تجهيز الطعام أو بقاياه. 
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االفتتاحية

                            رئيس التحرير
                          آمنه مهير الكتبي

أعزائي القراء

تحية طيبة وبعد،،،

لتصبح منطقة عصرية تشملها  البطائح  البطائح جعل على تطوير منطقة  بلدية  رؤية  تنص 
كافة مقومات التطوير.

و انطالقا من إيمانها التام بأهمية تحقيق الشراكة الفاعلة مع مختلف األنشطة والفعاليات 
االجتماعية لتكون جزءًا من ذاك النسيج االجتماعي مستهدفة  بخدماتها مختلف المؤسسات 
أنشطة  مع  الممكنة  القنوات  وفتح  الجسور  مد  على  البطائح  منطقة  بلدية  حرصت  وقد   ،
وفعاليات الهيئات والجهات المساهمة ضمن نطاق مجتمعها المحلي ، ما ساهم بشكل أو 

بآخر في أداء رسالتها الهادفة بكل أمانة ومسؤولية.

الفئات  لجميع  فكان  أنشطتها  خالل  من  عمليًا  التوجهات  هذه  البطائح  بلدية  وترجمت 
األنشطة  من  بالعديد  البلدية  شاركت  حيث  األطفال  من  بدءًا  اهتمامها  من  جانب  العمرية 
التي استهدفتهم ، ومن أبرزها مشاركتها بفعالية يوم الطفل الخليجي العربي ، عالوة على 
حملتها  نحو  المجتمع  أفراد  لجميع  المخصصة  التوعوية  حمالتها  معظم  في  مشاركتها 
التوعوية البيئية في فعاليات ملتقى التشجير الدولي لمحمية المنتثر 2015. وال يفوت المتتبع 
إنما تسير وفق منهج دقيق ومدروس لتحقيق  البطائح أن تلك المشاركات  بلدية  لمشاركات 
المشاركة الجماعية وبشكل يساعد على أداء رسالة البلدية ويحقق أهدافها، مثل مشاركتها 
بيئتها  ، وحماية  البطائح  الحفاظ على جمالية منطقة  التي تستهدف   « النظافة  » حملة  في 
الطبيعية من التلوث مما يربط أبناء المجتمع ببيئتهم ومدينتهم. وكذلك إشاعة روح التراحم 
» تراحموا ..من إمارات الخير إلى أهلنا في بالد  والتفاعل االنساني من خالل المشاركة بحملة 
المساهمين  الجهات والمؤسسات واألفراد  البطائح على تكريم  بلدية  ». كما حرصت  الشام 
 ، بهم  لالقتداء  لآلخرين  وتحفيزًا   ، لدورهم  تقديرًا  واالنساني  المحلي  المجتمع  في  باالرتقاء 
ومن ذلك قيامها بتكريم شخصية العام  2014  التطويرية لمنطقة البطائح وكذلك تكريمها 

للمتميزين على مختلف األصعدة .

وتتابع بلدية البطائح أداء دورها الرائد المناط بها في المجتمع لالرتقاء بمدينة البطائح لتواكب 
التطور السريع والمتالحق الذي تحققه دولة االمارات في مختلف الميادين.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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تجسيدًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم الشارقة في الحفاظ على بيئات المناطق البرية وصون تنوعها الحيوي ، نظم 

نادي البطائح الثقافي الرياضي ملتقى التشجير الدولي لمحمية المنتثر 2015 في البطائح تحت 
شعار) صحراء خضراء بأيدي أبنائنا( وذلك بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وهيئة البيئة 

والمحميات الطبيعية والمجلس البلدي وبلدية منطقة البطائح.

نبض البطائح
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من  كبير  عدد  الملتقى  فعاليات  حضر 
الباسمة  باإلمارة  والتنفيذيين  الرياضيين 
الشارقة  م��دارس  طالب  من  كبير  وعدد 
كل  وبمشاركة   والخاصة،  الحكومية 
والتعليم  التربية  ووزارة  البيئة  وزارة  من 
ومنطقة  البلدية  والمجالس  والبلديات 
الشارقة  ومدينة  التعليمية  الشارقة 
الشارقة  وجامعة  االنسانية  للخدمات 
المتطوعين  من  مجموعة  الى  باإلضافة 
) ت��ك��ات��ف، س��ان��د، ع��ط��اء، وال��ج��وال��ة(، 
األمين  الفردان  ناصر  أحمد  يتقدمهم 
وحمد  الرياضي،  الشارقة  لمجلس  العام 
إدارة  مجلس  رئيس  حموده  بن  سالم 
وحران  الرياضي  الثقافي  البطائح  ن��ادي 
البلدي  المجلس  رئيس  الجزيعي  مبارك 
مدير  الطنيجي  سعيد  وعبيد  بالبطائح 
السويدي  سيف  وهنا  البطائح،  بلدية 
الطبيعية  والمحميات  البيئة  هيئة  رئيسة 
مجلس  رئيس  الكعبي  مصبح  وسعيد 
التعليم في الشارقة ورئيس مجلس إدارة 
خصاو  وخميس  الثقافي،  المدام  ن��ادي 
الحصن،  دب��ا  ن��ادي  إدارة  مجلس  رئيس 
وعبداهلل مطر الكتبي أمين سر عام نادي 
اللجنة  رئيس  عبداهلل  وع��م��ران  ال��م��دام، 

الفنية لكرة الصاالت . 

وعدد  الشارقة  جامعة  ط��الب  وتجاوب 
الباسمة  اإلم��ارة  م��دارس  طالب  من  كبير 
من  أكثر  والطالب  الرياضيين  عدد  وبلغ 
في  الحضور  على  حرصوا  مشارك   3000
التظاهرة الشبابية والرياضية والمجتمعية 
الرائعة، وبلغ عدد االشجار التي تم غرسها 
 2000 من  أكثر  والطالب  الرياضيين  بأيدي 
طريق  عن  البداية  ضربة  وكانت  شجرة، 
الفردان  ناصر  أحمد  غرسها  التي  الشجرة 
بمشاركة هنا السويدي، وحمد بن حمودة 

.

الرياضي   الثقافي  البطائح  نادي  يسعى 
التوعية  نشر  إلى  الحملة  هذه  خالل  من 
التوازن  وإعادة  التصحر  ومكافحة  البيئية 
على  وتأكيدًا  ال��دول��ة،  لصحاري  البيئي 
المجتمعية في الحفاظ على  المسؤولية 
اإلسهام  خالل  من  البرية  المناطق  بيئات 
تعد  التي  التشجير،  حمالت  مشاريع  في 
من الحمالت الوطنية و التي تحرص عليها 

الدولة وخاصة إمارة الشارقة .

إن  ال��ف��ردان  ناصر  احمد  س��ع��ادة  وق��ال 
دل  إن  الدولي  التشجير  بملتقى  االهتمام 
أبناء  اهتمام  على  ي��دل  إنما  ش��يء  على 

الدولة بالمحافظة على ثروات الوطن .

قلوبنا  ح��م��ودة   بن  حمد  سعادة  وق��ال 
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إلى  تتوجه  والسعادة  الفرحة  تغمرها  التي 
ابن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
أن  مؤكدًا  المبادرة،  راعي  الشارقة  حاكم 
جزءًا  أصبحت  والثقافية  الرياضية  األندية 
أو  غريبًا  ليس  لذلك  مجتمعنا  من  يتجزأ  ال 
جديدًا على أنديتنا المساهمة في مثل هذه 
الرياضة  أن  إلى  مشيرًا  والمبادرات  المشاريع 
فئات  جميع  بين  مشتركًا  قاسمًا  تشكل 
جسرًا  تكون  أن  ج��دًا  وطبيعي  المجتمع 

للمبادرات الكريمة .

وقد خص بالشكر مجلس الشارقة الرياضي 
وبلدية  البطائح  بمنطقة  البلدي  والمجلس 
ودعمهم  مشاركتهم  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ائ��ح 
لألنشطة الخاصة بنادي البطائح ، كما توجه 

ووزارة  الشارقة  جامعة  إلى  أيضًا  بالشكر 
ومنطقة  والتعليم  التربية  ووزارة  البيئة 
وسائل  جميع  وإل��ى  التعليمية،  الشارقة 
الشارقة  تلفزيون  بالشكر  وخ��ص  اإلع��الم 
لجميع  إعالميين  كرعاة  الخليج  وج��ري��دة 
الباسمة  اإلم���ارة  ف��ي  الرياضية  األنشطة 

وجميع وسائل اإلعالم في الدولة .

مجلس  ممثل  ال��ع��اج��ل  سعيد  وت��ح��دث 
أيضًا  سعداء  نحن  قائال:  الرياضي  الشارقة 
التشجير  بالمشاركة ضمن فعاليات ملتقى 
الثالث  للموسم  المنتثر  لمحمية  الدولي 
على التوالي، وشكر نادي البطائح على دوره 
موضحًا  المجتمعية  األنشطة  في  الكبير 
وإنما  فقط  للرياضة  ليست  األندية  هذه  أن 
المجتمع  تجاه  بها  تقوم  أخرى  أدوار  لديها 

نبض البطائح



وت��م��ن��ى ال��ع��اج��ل ل��ن��ادي ال��ب��ط��ائ��ح كل 
مشاريعه  جميع  في  والسداد  التوفيق 
مؤكدًا  المجتمعية  ومبادراته  الرياضية 
ألبناء  حقيقية  إضافة  شكل  ال��ن��ادي  أن 
مثل  تخرج  أن  غريبًا  ليس  وقال  المنطقة، 
البطائح  ن��ادي  أبناء  من  المبادرات  ه��ذه 
نموذجًا  يقدم  ال��ذي  الرياضي  الثقافي 
خالل  من  والمجتمعي  الرياضي  للعمل 
هذا  أن  بدليل  الجوانب  كافة  في  تميزه 
بحصاد  يحتفل  ك��ان  أي��ام  قبل  ال��ن��ادي 
العبوه  حققها  التي  الميداليات  من  وفير 
اليوم  هو  وها  القوى  ألعاب  في  وأبطاله 
يتجه صوب مبادرة التشجير لربط وإشراك 
الشباب والناشئين والرياضيين بصفة عامة 
مشيرًا  المجتمعية  الفعاليات  كل  في 
للممارسة  ليست  الرياضية  األندية  أن  إلى 

يجب  أخرى  أدوار  لها  وإنما  فقط  الرياضة 
أن تقوم بها متمنيًا أن تحذو جميع االندية 
مبادرة  باختيار  وذلك  البطائح  نادي  حذو 
من  والدولة  المجتمع  لخدمة  مجتمعية 
كل  تجمع  التي  الرياضة  زاوي��ة  أو  بوابة 
مكان  في  أو  ن��اد  في  المجتمع  شرائح 
واحد وختم سعيد العاجل كلمة مجلس 
الشارقة الرياضي بتوجيه الشكر إلى أسرة 
البطائح  منطقة  أبناء  وإلى  البطائح  نادي 
العمل  في  جهودهم  على  عامة  بصفة 
جميع  وإنجاح  البطائح  بنادي  االرتقاء  على 
وح��رص  المختلفة  وأنشطته  م��ب��ادرات��ه 
القوى  ألعاب  بذهبية  النادي  تهنئة  على 
التي  والبرونزية  الفضية  الميداليات  وبقية 
حصدها أبطال النادي في األيام الماضية .

العدد  6 - 2014

11



هنا السويدي شخصية العام البيئية 2014 

حظيت فعاليات الملتقى الدولي للتشجير بمحمية المنتثر بمشاركة كبيرة من قبل 
الندوة  عبر  الفعاليات  بداية  وكانت  الشارقة،  في  الحكومية  والدوائر  المؤسسات 
التي جرت في قصر الثقافة ، وتحدث فيها عدد من المختصين في التشجير والبيئة، 
وتقدم حضور ندوة الملتقى الدولي للتشجير هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة 
والمحميات الطبيعية في الشارقة، وأحمد ناصر الفردان األمين العام لمجلس الشارقة 
من  عدد  جانب  إلى  البطائح،  في  البلدي  المجلس  رئيس  الجزيعي  وحران  الرياضي، 
ممثلي الدوائر الحكومية والمحلية في االمارة الباسمة، وعلى رأسهم سعيد مصبح 
الكعبي رئيس مجلس التعليم في الشارقة، ورئيس مجلس إدارة نادي المدام، وشارك 
من  للبيئة  العامة  الهيئة  من  الشهابي  إسماعيل  يحيى  الدكتور  من  كل  الندوة  في 
دولة الكويت، وقدم محاضرة تحت عنوان التشجير في دولة الكويت وفوائد شجرة 
الشارقة،  في  الطبيعية  والمحميات  البيئة  هيئة  من  المازمي  جمعة  ومريم  السدر، 
والتي قدمت محاضرة تحت عنوان دور الهيئة في تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعلي بن ناصر الراسبي، من الهيئة العامة لصون 
مياه  من  االستفادة  مشروع  عنوان  تحت  محاضرته  وكانت  عمان،  بسلطنة  الطبيعة 
دلموك  خليفة  والدكتور  عمان،  سلطنة  في  ظفار  بمحافظة  الخريف،  خالل  الضباب 
الكتبي، الباحث في مجال البيئة والذي ركز على الحديث حول شجرة الغاف المنتشرة 
في الدولة ودول الخليج بصفة عامة، وكان موضوع محاضرة الدكتور خليفة دلموك 
تحت عنوان أهمية وفوائد شجرة الغاف، وأدار الندوة إبراهيم عبيد آل علي، نائب رئيس 
ملتقى  في  قدمت  التي  المحاضرات  بداية  وقبيل  الشارقة  في  االجتماعيين  جمعية 
التشجير الدولي الثالث بمحمية المنتثر، تم االعالن عن أن سعادة/ هنا سيف السويدي 
اختيارها  بمناسبة  تذكاري  درع  تسليمها  وتم  للعام2014  البيئية  الشخصية  هي 

شخصية العام 2014 البيئية .

حران الجزيعي يثمن جهــــــــــــــــــود المؤسسات المساهمة في ملتقى التشجير الدولي

نبض البطائح



حران الجزيعي يثمن جهــــــــــــــــــود المؤسسات المساهمة في ملتقى التشجير الدولي

المجلس  رئيس  الجزيعي،  مبارك  ح��ران  توجه 
ال��دوائ��ر  جميع  إل��ى  بالشكر  بالبطائح،  البلدي 
والشركات  الحكومية  والجهات  والمؤسسات 
الراعية التي شاركت في الملتقى الدولي للتشجير 
إشراف  تحت  مؤخرًا  جرت  والتي  المنتثر  بمحمية 
وعلى  الرياضي  الثقافي  البطائح  نادي  وتنظيم 
ومنطقة  والتعليم،  والتربية  البيئة  وزارتي  رأسها 
والمحميات  البيئة  وهيئة  التعليمية  الشارقة 
الطبيعية في الشارقة والمجلس البلدي بالبطائح 

وبلدية البطائح ومجلس الشارقة الرياضي .

الراعية وعلى  وأشاد بدور الشركات والمؤسسات 
الحرة  المنطقة  وهيئة  اتصاالت  مؤسسة  رأسها 
بمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية 
الشارقة  وم��ط��ار  المحمود  سمير  ومجموعة 
اآلبار وشركة  الدولي ومؤسسة بن حويس لحفر 

ليبرتي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة .

اإلع��الم  وسائل  جميع  إل��ى  بالشكر  توجه  كما 
وخص بالشكر تلفزيون الشارقة وجريدة »الخليج« 
المجتمعية  األنشطة  لجميع  إعالميين  كرعاة 
الباسمة وجميع  اإلمارة  والرياضية في  والثقافية 

وسائل اإلعالم في الدولة .

رئيس  الطنيجي  سعيد  عبيد  أشاد  ناحيته  ومن 
الدولي  الملتقى  لفعاليات  المنظمة  اللجنة 
الملتقى  بنجاح  المنتثر  محمية  في  للتشجير 

الثالث لعام 2015 .
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سعادة حران مبارك سيف الجزيعي الكتبي 
له  لقاء  خالل  عّبر  البلدي  المجلس  رئيس 
مع مجلة البطائح عن ريادة الرؤية السامية 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  محمد 
ات��خ��اذ ق���رار إنشاء  ال��ش��ارق��ة ف��ي  ح��اك��م 
عن  سعادته  عبر  حيث   ، البلدية  المجالس 
مساهمتها  و  البلدية  المجالس  دور  تأثير 
تنميتها  و  لها  التابعة  المناطق  تطوير  في 
يتم  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات  بمختلف  رف��ده��ا  و 
من  ال��س��ك��ان  و  األه��ال��ي  إل���ى  تقديمها 

التنافس  ظهر  حيث   ، مقيمين  و  مواطنين 
هذه  بين  التطوير  و  التنمية  مجاالت  في 
و  السامية  الرؤية  وفق  ذلك  و  المجالس 
السمو  صاحب  قبل  من  المرسوم  الطريق 

الحاكم .

المجلس البلدي السابق كانت له 
بصمة واضحة و  مؤثرة يشكر عليها

البلدي  للمجلس  السابق  التشكيل  عن  و 

الذي  الدور  بأن  الجزيعي  حران  سعادة  أكد 
البلدي  للمجلس  السابق  التشكيل  به  قام 
اعتمادها  و  إنجازها  تم  التي  المشاريع  و 
على  شاهد  هي   ، السابقة  ال���دورة  خ��الل 
تنمية  في  بذلوه  الذي  الجهد  و  البارز  الدور 
سعى  التي  بالمنجزات  منوها   ، المنطقة 
بالرشيد  سالم  بن  علي  سعادة  لتحقيقها 
رئيس المجلس البلدي السابق و نائبه حمد 
المجلس  أعضاء  و  حمودة  بن  سالم  بن 
سبيل  في  جهدا  يألوا  لم  الذين   ، السابق 
تخطيط  و  إنشاء  و  البطائح  منطقة  تطوير 



سياق  في  تأتي  التي  المشاريع  من  العديد 
تنمية المنطقة .

حزمة من المشاريع التطويرية المنجزة 
و القائمة لخدمة المنطقة 

و عن المشاريع القائمة في منطقة البطائح 
األهمية  عن  المجلس  رئيس  سعادة  عّبر 
الخدمات  و  المشاريع  ه��ذه  تمثلها  التي 
التي تقدمها ، حيث انتشرت المؤسسات و 

الدوائر الحكومية و المشاريع التي تخدم 
المشاريع  تلك  امتدت  و  المنطقة  أهالي 
المعيشية  الحياة  جوانب  كل  إلى  لتصل 
البطائح  ن��ادي  بوجود   ، البطائح  ألهالي 
أهم  من  يعتبر  ال��ذي  الرياضي  الثقافي 
أبناء  خدمة  في  ساهمت  التي  المشاريع 
المنطقة و حظيت بإقبال كبير و ملحوظ 
البرامج  و  الفعاليات  على  الشباب  من 
يطلقها  التي  ال��م��ب��ادرات  و  األنشطة  و 
المركز  ساهم  كما   ، النادي  ينظمها  و 
الخدمات  مختلف  تقديم  في  الصحي 
على  عطفًا   ، لألهالي  العالجية  و  الطبية 
الدور األمني الذي يقوم به مخفر شرطة 
البطائح  و الذي يساهم في حفظ األمن 
إلى  باإلضافة  هذا   ، بالمنطقة  األم��ان  و 
أندية  مراكز  و  ال��م��دارس  و  المؤسسات 
و  الكثير  غيرها  و  ال��روض��ة  و  ال��س��ي��دات 
تقدم  أصبحت  التي  الدوائر  من  العديد 
خدماتها و يستفيد منها الجميع بصورة 
صورة  و  نجاحًا  هذا  يعتبر  حيث   ، كبيرة 
الناجحة  التنمية  مسيرة  ع��ن  واض��ح��ة 

بمنطقة البطائح .

المشاريع القادمة تهدف إلى 
استكمال حزمة الخدمات بالمنطقة 

بعض  المجلس  رئ��ي��س  س��ع��ادة  وذك���ر 
التي  القادمة  و  المستقبلية  المشاريع 
س��ت��ك��ون ف��ي ح��زم��ة ال��ت��ط��وي��ر ال��ذي 
الخضار  أسواق  ومنها  المنطقة  تشهده 
التي  المسالخ  و  اللحوم  و  الفواكه  و 
 ، التعاونية  الشارقة  جمعية  استلمتها 
األعمال  تسيير  و  بإدارتها  ستقوم  حيث 
ف��ي��ه��ا وذل����ك ب��ت��ق��دي��م خ��دم��ات ذات 
و  السوق  مجمع  تنظيم  و  عالية  جودة 
ستجعل  التي  المرافق  بمختلف  رف��ده 
أبوابها  تفتح  التي  المشاريع  أحدث  منه 
الجهد  و  الوقت  توفير  و  األهالي  لخدمة 
إلى  ال��ذه��اب  عناء  تكفيهم  و  عليهم 
مستلزماتهم  لشراء  البعيدة  المناطق 
من خضار و فواكه و لحوم و غيرها ، كما 
األخ��رى  المشاريع  بعض  سعادته  ذك��ر 
سوق  مجمع  مثل  إط��الق��ه��ا  ال��م��زم��ع 
و  الشعبي  الجمعة  س��وق  و  المواشي 
االجتماعية  الخدمات  دائرة  مبنى  كذلك 
أعمال  ت��ج��ري  ال���ذي  البطائح  بمنطقة 
المتوقع  إنشائه على قدم و ساق و من 
الخدمات  لتقديم  قريبًا  أبوابه  يفتح  أن 
إلى المستفيدين من عائالت و كبار السن 

مستفيدين  بالمنطقة  المرضى  و 
و  المساكن  من  القريب  موقعه  من 
العديد  إلى  باإلضافة  هذا   ، الشعبيات 
يعكف  التي  األخ���رى  المشاريع  م��ن 
و  مناقشتها  على  البلدية  و  المجلس 
مع  بخصوصها  التنسيق  و  اعتمادها 
ذلك  و  المختصة  ال��دوائ��ر  و  الجهات 
المقيمين  و  المواطنين  يخدم  لما 

بالمنطقة .

المشاريع االستثمارية دعم 
للنشاطات التجارية و االستثمارية 

التي تطّور المنطقة

التي  االستثمارية  المشاريع  ع��ن  و 
تشرف عليها البلدية و المجلس البلدي 
المجلس  رئيس  سعادة  ذكر  بالبطائح 
و  المشاريع  بهذه  المجلس  اهتمام 
ألصحاب  الفرصة  إتاحة  و  مناقشتها 
االستثمارية  و  التطويرية  األف��ك��ار 
تنمية  ف��ي  يساهم  بما  التجارية  و 
الدائم  التعاون  إلى  مشيرًا   ، المنطقة 
مع  البلدية  و  البلدي  المجلس  بين 
بالشارقة  المساحة  و  التخطيط  دائرة 
من أجل تخصيص األراضي االستثمارية 
مدى  و  المقترحة  المشاريع  دراسة  و 
الجودة و الفائدة التطويرية و التنموية 
 ، للمنطقة  تقدمها  أن  يمكن  التي 
التخطيط  ودائرة  البلدية  تقدم  حيث 
الدعم  أس��ال��ي��ب  ك��اف��ة  والمساحة 
للمواطنين المستثمرين والراغبين في 
بالمنطقة  التجارية  المشاريع  دخول 
التعاون  و  بهم  االلتقاء  عبر  وذل��ك   ،

معهم و دعمهم في هذا المجال . 

"رامز مول" مركز تجاري ضخم 
يخدم أهالي المنطقة 

رئيس  الجزيعي  حران  سعادة  أشار  و 
إقامة  مشروع  إلى  البلدي  المجلس 
يخدم  البطائح  بمنطقة  تجاري  مركز 
المرافق  من  العديد  يجمع  و  األهالي 
اعتماد  تم  حيث   ، الخدمية  و  التجارية 
إنشاء و إقامة مركز رامز للتسوق "رامز 
نهضة  بمثابة  سيكون  ال��ذي  و  م��ول" 
تشهدها  كبيرة  تجارية  و  عمرانية 
المركز  سيحويه  لما  ذلك  و  المنطقة 
مراكز  و  تجارية  محال  من  التجاري 
تجارية  أق��س��ام  و  مقاهي  و  للبيع 
البيع  محالت  و  الصيدليات  مثل  أخرى 
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بالتجزئة و غيرها .

مشاركة و تعاون مع كافة الجهات 
من أجل تقديم أرقى الخدمات لألهالي

في  البلدية  و  البلدي  المجلس  دور  عن  و 
الحكومية  الجهات  بين  التعاون  و  التنسيق 
رئيس  سعادة  أكد  المؤسسات  و  الدوائر  و 
المجلس  دور  أن  على  البلدي  المجلس 
البلدي ال يقتصر فقط على نطاق البلدية و 
خدماتها ، بل يتعداه إلى مد جسور التعاون 
التنسيقية  الشراكات  وعقد  التواصل  و 
كل  على  يّسهل  بما  الجهات  مختلف  بين 
الجهات القيام بالدور المنوط بها في سبيل 
التي  و  المثلى  بالطريقة  خدماتها  تقديم 
من  أهلها  و  المنطقة  مصلحة  في  تصب 

المواطنين و المقيمين .

بروتوكول اتفاقية التعاون المشترك 
بن المجلس البلدي مجلس إدارة نادي 

البطائح

إلى  الجزيعي  ح���ران  س��ع��ادة  أش���ار  كما 
اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها 
إدارة  ومجلس  البلدي  المجلس  بين  مؤخرا 
نادي البطائح الثقافي الرياضي كأحد أهم 
التنسيق  مجال  في  تأتي  التي  االتفاقيات 
في  والمؤسسات  ال��دوائ��ر  بين  التعاون  و 
االتفاقية  هذه  عن  انبثق  حيث   ، المنطقة 
أعضاء  من   3 تضم  دائمة  لجنة  تشكيل 
مجلس  أعضاء  من   3 و  البلدي  المجلس 
البطائح  بلدية  من  أعضاء   3 و  النادي  إدارة 
التطوير  و  للفعاليات  العليا  اللجنة  تسمى 
تنظيم  شأنها  من  اللجنة  هذه  أن  حيث   ،
واألنشطة  واالحتفاالت  الفعاليات  كافة 
البطائح  منطقة  في  تنظيمها  يتم  التي 
كما   ، المناسبة  و  المالئمة  بالصورة  لتظهر 
لكل  والتنظيم  بالتطوير  اللجنة  تختص 
ونادي  البلدي  المجلس  و  البلدية  يخص  ما 
فعاليات  و  سنوية  م��ب��ادرات  من  البطائح 
دافعا  و  نبراسا  االتفاقية  ه��ذه  لتكون   ،
كافة  بين  أكبر  تنسيق  و  أشمل  لتعاون 
الجهد  لتوفير  وذل��ك  بالمنطقة  ال��دوائ��ر 
والمال والوقت، والعمل بروح الفريق الواحد 

لمصلحة منطقة البطائح .

المجلس يحرص على التواصل الدائم و 
االجتماع باألهالي و االلتقاء بهم

و أكد رئيس المجلس على أهمية التواصل 

األهالي  و  البلدي  المجلس  بين  االلتقاء  و 
طريق  ع��ن  ذل���ك  و   ، ال��ب��ط��ائ��ح  بمنطقة 
االجتماعية  المشاركة  و  الميدانية  الزيارات 
و   ، األه��ال��ي  تهم  ال��ت��ي  المناسبات  ف��ي 
مشاركتهم أفراحهم و أتراحهم و العمل 
النظر  و  الخدمات لهم  على تقديم كافة 
الباب  فتح  على  مؤكدًا   ، احتياجاتهم  في 
و  همومهم  و  مشاكلهم  الستقبال 
الشكاوي  في  مناقشتهم  و  فيها  النظر 
عبر  كما   ، وجودها  حال  في  االقتراحات  و 
بين  يربط  ال��ذي  التواصل  ه��ذا  أهمية  عن 
بما  المنطقة  في  األهالي  و  المسؤولين 
يعود بالنفع و الفائدة على تطوير المنطقة 

و النهوض بها مجتمعيًا .

المجلس البلدي و البلدية وجدا لخدمة 
األهالي 

األدوار  المجلس  رئ��ي��س  اس��ت��ع��رض  كما 
تؤديها  التي  الواجبات  و  بالبلدية  المنوطة 
لخدمة األهالي و السكان ، منوها و مشيدا 
متمثاًل  البلدية  جهاز  به  يقوم  الذي  بالدور 
في مختلف األقسام و الشعب التي تخدم 
النظافة  و  الزراعة  أقسام  مثل   ، السكان 
الفنية  األق��س��ام  و  العامة  ال��خ��دم��ات  و 
الهندسية و المالية والنقليات ، والتي تظهر 
شعبيات  و  مناطق  كل  تشمل  و  جهودها 
البطائح ، حيث أكد رئيس المجلس على أن 
البلدية  كوادر  كافة  من  المبذولة  الجهود 
السكان  و  األهالي  راح��ة  سبيل  في  تأتي 
أسرع  في  لهم  الخدمات  أرقى  تقديم  و 
سبل  كافة  لتحقيق  ذلك  و   ، ممكن  وقت 
من  تم  الذي  للدور  تحقيقًا  و  لهم  الراحة 
 ، البلديات  و  البلدية  المجالس  إنشاء  أجله 
لصاحب  السديدة  التوجيهات  تتبع  التي  و 

السمو الحاكم حفظه اهلل .

نطمح إلى تأدية واجبنا على أكمل وجه

و في ختام اللقاء عّبر سعادة حران مبارك 
البلدي  المجلس  رئيس  الكتبي  الجزيعي 
للتشكيل  بالتوفيق  تمنياته  عن  بالبطائح 
الجديد الذي نال ثقة صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
ذلك  و   ، الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس 
من أجل القيام بدورهم و مهامهم على 
أكمل وجه و مساهمتهم في دفع عجلة 
 ، األصعدة  كافة  على  بالمنطقة  التقدم 
و  بالتوفيق  لهم  القدير  العلي  اهلل  داعيًا 

السداد في هذه المهمة السامية .

توقيع إتفاقية التعاون 
المشترك بين المجلس 

البلدي ومجلس إدارة نادي 
البطائح الثقافي الرياضي 
هي أحد أهم االتفاقيات 

التي تأتي في مجال 
التنسيق و التعاون بين 

الدوائر والمؤسسات في 
المنطقة

سعادة حران الجزيعي :
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بمبادرة فردية مدعومة من وزارة البيئة والمياه وبلدية البطائح

منطقة البطائح تشهد »مهرجان 
جلسة القمة« للثروة الحيوانية 

شهدت منطقة البطائح مهرجان جلسة القمة للثروة الحيوانية الذي أقيم بمبادرة شخصية من السيد مطر سالم 
بن غاشم الكتبي من أهالي منطقة البطائح ، وبدعم من وزارة البيئة والمياه بالدولة وتعاون مع العديد من الجهات 

والمؤسسات مثل بلدية منطقة البطائح .

دع��م  ب��ه��دف  ال��م��ه��رج��ان  تنظيم  وج���اء 
االه��ت��م��ام ب��ال��ث��روة ال��ح��ي��وان��ي��ة ب��ال��دول��ة 
والمساهمة  تطويرها  على  والتشجيع 
فعاليات  تنظيم  عبر  عليها،  الحفاظ  في 
التقاء  بمثابة  تكون  مماثلة  ومهرجانات 
وم��الك  والمسؤولين  المهتمين  لجميع 
كالباحثين  المختصين  إلى  باإلضافة  الحالل 
والخبرات  األفكار  لتبادل   ، األطباء  و  والخبراء 

في هذا المجال .

محبي  من  واسعا  حضورا  المهرجان  شهد 
رسميا  حضورا  شهد  كما   ، الحالل  وم��الك 
الشيخ سعيد بن حميد  بافتتاحه  حيث قام 
القاسمي وسعادة سيف الشرع وكيل وزارة 
البيئة و سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير 

بلدية البطائح .

واسعة  مشاركة  كذلك  شهد  المهرجان 
مختلف  من  حضروا   الذين  الحالل  لمالك 
الحضور  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ال��دول��ة  مناطق 
إلنجاح  إضافيا  سببا  ك��ان  ال��ذي  الخليجي 
المهرجان بالتقاء أكبر األسماء والخبرات في 
السالالت  أنواع  أندر  فيه  عرضوا  واحد  مكان 

التي يمتلكونها .

نبض البطائح



من  ال��ع��دي��د  ال��م��ه��رج��ان  تضمن  ك��م��ا 
 ، الجمهور  شدت  التي  المتنوعة  الفقرات 
الشعبية  واألسواق  الحربية  العروض  مثل 
البيئة  وع��رض  الكالسيكية  وال��س��ي��ارات 
ال��ب��دوي��ة وع����روض ل��ش��رك��ات األع���الف 
وال��م��س��ت��ح��ض��رات ال��ب��ي��ط��ري��ة، وك��ذل��ك 
الحالل  أن��واع  فيها  تعرض  التي  الحظائر 
الخدمات  إلى  باإلضافة  هذا  المشاركة، 
والتي  والمياه  البيئة  وزارة  من  المقدمة 
وتقديم  للفحص  عينات  ب��أخ��ذ  تعنى 

الخدمات البيطرية .

من  ال��ن��ادرة  األن���واع  على  المقام  ال��م��زاد 
كبيرة  م��ش��ارك��ة  شهد  وال���ذي  ال��ح��الل 
والمالك،  المشترين  بين  واضحا  وتنافسا 
القمة  جلسة  مهرجان  فقرات  أب��رز  كان 
مليون  من  أكثر  مبيعاته  بلغت  وال��ذي 

درهم  وذلك على 62 رأسًا من الحالل .

التذكارية  الدروع  توزيع  تم  الختام  وفي 
المشاركين  على  التقديرية  والشهادات 
والمساهمة  الراعية  والجهات  واألف��راد 

والمتعاونة في إنجاح هذا المهرجان . 
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محاضرات  ع��دة  الحملة  برنامج  وتضمن 
كالتالي:

أمينة  الدكتورة/  قدمتها  التدخين«  »مخاطر 
والتعزيز  التثقيف  قسم  رئيس   - هاشم 
فيها  أوضحت  حيث  التدخين،  عن  الصحي 
أنه أكبر اآلفات التي يعاني منها كل مجتمع 
التي  الرئيسية  األخ��ط��ار  م��ن  واح���دًا  ويعد 
تهدد صحة اإلنسان حيث تتعدى المشكلة 
غير  من  حوله  من  إل��ى  المدخن  الشخص 
السلبي.  بالتدخين  المدخنين وهو ما يعرف 
وأضرارها  التدخين  أن��واع  كل  عرضت  كما 

على صحة اإلنسان ومن حوله .

كما تحدثت الدكتورة / آمنه حسن شلش – 
التدخين  تحريم  عن  التدخين،  عيادة  طبيبة 

في القرآن الكريم .

 / الرائد  قدمها  للهالك«  طريق  »المخدرات 
القيادة  من  الخميري  مبارك  أحمد  محمد 
تطرق  حيث   . ال��ش��ارق��ة  بشرطة  ال��ع��ام��ة 
المخدرات  خطورة  مدى  عن  الحديث  في 
لها  ي��روج  من  كل  وعقوبة  مجتمعنا  في 
دور  .وع��ن  المجتمع  فئات  بين  يتداولها  أو 
وطرق  اآلف��ة  هذه  مكافحة  في  الشرطة 

المصحات  في  وتأهيلهم  المدمنين  عالج 
العالجية . وتحدث عن مخاطرها على الفرد 
صور  ع��رض  ت��م  .كما  ومجتمعه  وعائلته 
المخدرات  من  ونماذج  المخدرات  لمتعاطي 
التي تغزو بالدنا . ووجه الرائد النصائح لطلبة 
المشكوك  مع  اإلختالط  بتجنب  المدارس 
ب��أم��ره��م ، واالب��ت��ع��اد ع��ن ك��ل األم���ور غير 

السوية .

محاضرة »إتالف الممتلكات العامة والتقليد 
ناجي  / سعيد  أول  المالزم  السلبي« قدمها 
عن  الحديث  في  تطرق  ال��دوس��ري،  صالح 

الـمـجـلــس الـبـــــلـدي بالــبـطــائـح يــنــــــــــــظـم حــمـــــــلـة مـجـتـمــــع آمــــــن

تحت شعار »حملة مجتمع آمن« نظم المجلس البلدي لمنطقة البطائح عددًا من المحاضرات، للتعريف بأهدافها وما تقدمه 
من مميزات وخدمات مجتمعية لتحقيق رسالة ألفراد المجتمع في بث األمن والطمأنينة بما يحفظ أمن واستقرار المجتمع، 
انطالقًا من أن األمن مسؤولية الجميع. وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة وجامعة الشارقة واستهدف المجلس 
حران  سعادة  البلدي  المجلس  رئيس  وأشاد  شهرين.  لمدة   الحملة  استمرت  حيث  المنطقة،  وأهالي  مدارس  الحملة  بهذه 
نعانى  التي  السلبية  الظواهر  كافة  ضد  وتحصينه  لمجتمعنا  الحماية  توفير  على  الرشيدة  القيادة  بحرص  الجزيعي  مبارك 

منها.

نبض البطائحنبض البطائح



الـمـجـلــس الـبـــــلـدي بالــبـطــائـح يــنــــــــــــظـم حــمـــــــلـة مـجـتـمــــع آمــــــن

وأوضح   ، الدولة  في  العامة  الممتلكات  على  الحفاظ  أهمية 
من  حذر  كما  اإلنسان.  ورقي  ثقافة  يعكس  السلوك  هذا  بأن 
تؤثر  التي  السيئة  األمور  وراء  واالنصياع  السلبي  التقليد  خطورة 

على الفرد ومجتمعه .

»محاضرة مخاطر العمالة الوافدة بمجتمعنا« قدمها الدكتور 
فيها  الحديث  تناول  الشارقة،  جامعة  من  توهامي  إبراهيم 
عن انتشار العمالة الوافدة في مجتمعنا، و عن ضرورة معرفة 
تجنب  في  وأسرته  الفرد  دور  وشرح  العمالة،  هذه  مع  التصرف 

مخاطر هذه العمالة. 

تقديم  تضمنت  نشرات  توزيع  تّم  التوعوية  الحملة  وخ��الل 
في  السلبية  الظواهر  من  للحد  والنصائح  القيمة  المعلومات 
المجتمع. وفي ختام كل حمله عبر رئيس المجلس البلدي عن 
والفاعل  المميز  والدور  والحضور  للمحاضرين  وتقديره  شكره 
عن  أع��رب  كما  والمؤسسات  الحكومية  ال��دوائ��ر  جانب  من 
شكره وتقديره ألعضاء اللجنة المنظمة للحملة التي ساهمت 
فيما  الكبير  األثر  له  كان  مما  والتنظيم  والتحضير  اإلعداد  في 
محاضرة  كل  نهاية  في  تم  كما  نجاح،  من  الحملة  حققته 

تكريم المحاضرين وتوزيع الشهادات والدروع عليهم.
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حران   / سعادة  تقدم  الحفل  بداية  وف��ي 
بلدي  مجلس  رئ��ي��س  ال��ج��زي��ع��ي  م��ب��ارك 
من  بالكثير  تذخر  كلمة  بتقديم  البطائح 
بصمة  ترك  من  لكل  والتقدير  والشكر  الثناء 
مميزة وساهم في نهضة منطقة البطائح 

وتقدمها نحو األفضل .

البلدي  المجلس  كرم  تقديرية  لفتة  وفي 
المهندس/  الدكتور  سعادة  البطائح  وبلدية 
هيئة  رئ��ي��س  ال��ل��ي��م  جمعة  عبيد  راش���د 
شخصية  بجائزة  الشارقة  ومياه  كهرباء 
لسنة  البطائح  لمنطقة  التطويرية  العام 
الجليلة  للجهود  تثمينًا  2014م,وذل������ك 

المجلس البلدي وبلدية البطائح تكرم شخصية 
العام  2014 التطويرية لمنطقة البطائح

التي  المتميزة  بالجهود  والعرفان  والتقدير  الشكر  عنوانه  بحفل  البطائح  منطقة  زهــت 
األفراد  من  العديد  بذله  الذي  الدائم  والعطاء  والبذل  البّناء  والتعاون  الدؤوب  للعمل  سعت 

والموظفين و المؤسسات و الدوائر الحكومية .

نبض البطائح



اإلمدادات  جميع  لتوصيل  الهيئة  وسعي 
من خدمات المياه والكهرباء إلى مختلف 
األماكن بالمنطقة باإلضافة إلى المناطق 
التجارية والصناعية، مما ساهم في دفع 
بكل  األراضي  تلك  تزويد  و  التطوير  عجلة 
وقت  أسرع  في  تحتاجها  التي  الخدمات 
جاذبة  كعوامل  دوره���ا  أخ��ذ  أج��ل  م��ن 
التجارية  المنطقة  لنشاطات  وداع��م��ة 

والصناعية واالستثمارية .

وتثمينًا للجهود المبذولة و تقديرًا للعمل 
والتكاتف،   التعاون  يسوده  ال��ذي  الجاد 
منطقة  وبلدية  البلدي  المجلس  ق��ام 
المتميزين  الموظفين  بتكريم  البطائح 
في  الوظيفي  ب��أدائ��ه��م  تميزوا  ال��ذي��ن 
الدوائر  تكريم  تم  كما   , البطائح  بلدية 
في  وتعاونت  ساهمت  التي  الحكومية 
تم  فيما  أسهمت  التي  المجاالت  كافة 
األص��ع��دة  ك��ل  على  وإن��ج��ازه  تحقيقه 
التنموية والتطويرية في منطقة البطائح .
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الشيخ  السمو  صاحب  لمكرمة  تجسيدًا 
القاسمي عضو  الدكتور سلطان بن محمد 
حفظه   – الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس 
أبناء  على  الصناعية  األراض��ي  بصرف   – اهلل 
الجزيعي  مبارك  حران  سعادة  قام   ، اإلمارة 

رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح 

مدير  الطنيجي  سعيد  عبيد  س��ع��ادة  و 
المنطقة  شعبيات  على  بجولة  البلدية 
المستفيدين  على  األراض��ي  خرائط  لتوزيع 
الصناعية  لألراضي  الجديدة  الدفعة  من 

خالل جولة قام بها رئيس المجلس البلدي و مدير البلدية

توزيع خرائط األراضي الصناعية على المستفيدين 
من الدفعة الجديدة بمنطقة البطائح

منطقة  ألب��ن��اء  م��ؤخ��را  ص���درت  ل��ت��ي  ا
المكارم  سياق  في  تأتي  التي  و   ، البطائح 

الدائمة لسمو الحاكم في دعم أبنائه .

حيث قام سعادة رئيس المجلس و سعادة 
المستفيدين من  بزيارة جميع  البلدية  مدير 
الشعبية  في  كاًل   ، الصناعية  األراض��ي  منح 
األرض  خارطة  لتسليمه  فيها  يقيم  التي 
تلقي  و  استفساراتهم  على  اإلج��اب��ة  و 
شكاويهم و مقترحاتهم انطالقا من مبدأ 

التعاون و التنسيق و التجاوب بين البلدية 

و المواطنين ، لما فيه مصلحة المنطقة 
و تطويرها .

البلدية  مدير  و  المجلس  رئيس  هّنأ  كما 
صاحب  مكرمة  من  المستفيدين  جميع 
السمو حاكم الشارقة بالحصول على منح 

األراضي الصناعية ، و تمنوا لهم التوفيق 
إقامتها  ينوون  التي  المشاريع  النجاح في  و 
في  تأتي  التي  األراضي  هذه  من  لالستفادة 
القائمة  والتنموية  العمرانية  النهضة  سياق 

في منطقة البطائح .
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و عّبر المواطنون عن جزيل الشكر و االمتنان 
على  الشارقة  حاكم  السمو  صاحب  إلى 

المكرمة التي تعّبر عن اهتمام سموه 
الحياة  سبل  تأمين  و  أبنائه  على  حرصه  و 
التي  العوامل  توفير  و  لهم  السعيدة 
خاصة  بمشاريع  القيام  على  تساعدهم 

بهم تساهم في تنمية المنطقة 
على  و  عليهم  بالنفع  تعود  و  اإلم��ارة  و 

يقوم  الذي  الدور  على  أثنوا  كما   ، أسرهم 
تقديم  في  البلدية  و  البلدي  المجلس  به 
المواطنون  التي يحتاجها  الخدمات  كافة 
و دعمهم في كافة المجاالت االستثمارية 

والخدمية .

يذكر أن األراضي الصناعية بالمنطقة تعتبر 
إحدى أهم المشاريع و العوامل في تنمية 

بكافة  رف��ده��ا  و  تطويرها  و  المنطقة 
حيث   ، الصناعيات  مستوى  على  الخدمات 
صناعية  في  المقامة  المشاريع  تنوعت 

منطقة البطائح من كراجات صيانة 
محالت  و  ال��س��ي��ارات  وص��ي��ان��ة  تعديل  و 
مما   ، غيرها  و  النجارة  و  اللحام  و  الحدادة 
تطويرها  و  المنطقة  نهضة  في  يساهم 

في المجال الصناعي .



عبيد  سعيد  عبيد   / س��ع��ادة  م��ن  بتوجيه 
واستجابة   ، البطائح  بلدية  مدير  الطنيجي 
حضرة  وجهه  الذي  واإلنسانية  الخير  لنداء 
آل  زاي��د  بن  خليفة   / الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان . حفظه اهلل ورعاه رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة شاركت بلدية البطائح في 
أهلنا  إلى  الخير  إم��ارات  من  تراحموا   حملة 
متضرر  الجئ  مليون  إلغاثة  الشام  بالد  في 
من برد الشتاء استكماال لمبادرة »دفء عاجل 
لبرد آجل«  التي انطلقت هذا العام بالتنسيق 

والتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية.

بتوجيه  البلدية  في  الحدائق  قسم  وقام 
بين  الداخلي  اإللكتروني  البريد  عبر  ن��داء 
اإلنسانية  الحملة  للمشاركة في  موظفيها 
فيها  التبرعات  لجمع  صناديق  ووضعت 
لتحفيز  البطائح  مناطق  على  توزيعها  وتم 

الجميع للمشاركة في ذلك.

وأك����د م��دي��ر ال��ب��ل��دي��ة  ب���أن ال��م��ش��ارك��ة 
للمسؤولية  ترجمة  ت��أت��ي  الحملة  ف��ي 
وحرصًا  البلدية  تتبناها  التي  المجتمعية 
التطوعي  العمل  ثقافة  نشر  على  منها 
لتقديم  موظفيها  نفوس  في  اإلجتماعي 
حول  يحتاجها  لمن  اإلنسانية  المساعدات 
في  العليا  القيادة  توجيهات  وفق  العالم 
كافة  سيسخر  أنه  إلى  الفتًا  الحبيب  وطننا 
في  للمشاركة  بالبلدية  الممكنة  الطاقات 
إمكانيات  وفق  فيها  والمساهمة  الحملة 
لحاجة  تقديراتهم  وبحسب  الموظفين 
موجة  ظل  في  للمساعدات  الشام  أهل 
معربًا  المنطقة،  تجتاح  التي  القارص  البرد 
ساهمت  قد  البلدية  تكون  أن  أمنياته  عن 
ما  وف��ق  المساعدات  ه��ذه  م��ن  ج��زء  ف��ي 
تجاه  والوطني  اإلنساني  الواجب  يتطلبه 

اآلخرين.

دائرة بلدية البطائح تشارك في حملة »تراحموا« 
من إمارات الخير إلى أهلنا في بالد الشام

نبض البطائح



في إطار الخطة التشغيلية لقطاع شؤون الثقافة بنادي البطائح الثقافي 
الرياضي، واحتفااًل بقدوم ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم ومسلمة 
هي ذكرى مولد رسول اهلل »صلى اهلل عليه وسلم ». نظم قطاع شؤون 
الرياضي  الثقافي  البطائح  بنادي  الثقافية  اللجنة  مع  بالتعاون  الثقافة 
فضيلة  التي  قدمها   « محب  يا  الحبيب  هذا   « بعنوان  دينية  محاضرة 
الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي. وتناول فيها الكثير من الهدي النبوي 
وسيرته العطرة وحث فيها السادة الحضور على اتباع سنة الحبيب صلى 
اهلل عليه وسلم  والتأسي به والمضي قدمًا على نهجه عماًل وقواًل  في  
العبادات والمعامالت ، إذ أنه قدوتنا  وهادينا  ومعلمنا ، حيث حثنا القرآن 
الكريم على  اتباعه بقوله جل وعال » ولكم في رسول اهلل أسوة حسنة 
لمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثير« ، حتى نفوز بخير الدارين 

وننعم بشفاعته يوم القيامة. 

العطرة  الذكرى  بهذه  اإلحتفال  كيفية  عن  الشيخ  فضيلة  تحدث  وقد 
يحتفي  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  بأن  الكريم  الحضور  موجها 
بيوم مولده بصومه  وحين  ُسئل صلى اهلل عليه وسلم عن سبب صومه  
ليوم االثنين  قال ذاك يوم ُولدت فيه .  ومن إتباع سنته  أن نحتفي أيضًا 
بهذا اليوم العظيم كما كان يفعل بالصوم وقراءة القرآن وصلة الرحم 
ونشر المحبة والود تأسيًا به في ذاك اليوم الذي تحولت فيه ظلمة الدنيا 
األرض  على  مشى  من  خير  اهلل  عبد  ابن  محمد  الهادي   مولد  نور  إلى 
بخروجهم  أقوام  مصائر  يديه  على  وتبدلت  والمرسلين   األنبياء  خاتم 
من ظلمات الشرك إلى توحيد اهلل سبحانه وتعالى باعتناقهم لإلسالم 

فجزى اهلل نبي اإلسالم خير ما جازى نبيًا عن أمته . 

واختتم فضيلته هذه المحاضرة القيمة بتلقي أسئلة جمهور الحاضرين 
واإلجابة عليها في أجواء سادتها  مشاعر البهجة  والسرور بمولد الهادي 

محمد بن عبد اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . 

بمناسبة المولد النبوي

نادي البطائح الثقافي الرياضي ينظم محاضرة دينية 
بعنوان »هذا الحبيب يا محب«
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الذي ضم كاًل من سعيد  الرياضي  الشارقة  الرياضي وفد مجلس  الشارقة  العام لمجلس  األمين  الفردان  ناصر  احمد  ترأس 
البطائح  نادي  إلى  الظنين  خميس  ومحمد  الكتبي  بالرشيد  اهلل  وعبد  المجلس  في  المجتمعية  التنمية  ادارة  مدير  العاجل 
الثقافي الرياضي واجتمع وفد مجلس الشارقة الرياضي مع إدارة نادي البطائح برئاسة حمد سالم بن حمودة رئيس مجلس 
سعيد  وعبيد  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  نهيلة  بن  سيف  وأحمد  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  الجزيعي  سيف  وحران  اإلدارة 
الطنيجي أمين سر عام نادي البطائح وأعضاء مجلس اإلدارة سعيد مطر الطنيجي وعلي مطر وخلفان المسافري وعبداهلل 
بالرشيد الكتبي ومحمد عبد اهلل بن حليس، وشهد أحمد الفردان توقيع البروتوكول واتفاقية التعاون المشترك بين المجلس 

البلدي في البطائح مع نادي البطائح الثقافي الرياضي .

ب��ارك  ب��ع��د أن  ب��ال��ف��ك��رة  ال���ف���ردان  وأش����اد 
بين  االتفاقية  تفعل  ان  وتمنى  الخطوة 
للشباب  بمايعود  البلدي  والمجلس  النادي 
ووقع  المقبلة  الفترة  في  بالخير  والرياضة 
بن  سالم  حمد  البطائح  ن��ادي  جانب  م��ن 
وقع  فيما  اإلدارة  مجلس  رئيس  حمودة 
الجزيعي  حران  البلدي  المجلس  جانب  من 
إدارة  وح��رص��ت   . البلدي  المجلس  رئ��ي��س 
الشارقة  مجلس  إطالع  على  البطائح  نادي 
الرياضية  األنشطة  كافة  على  الرياضي 
والبطوالت والمبادرات والندوات التي أقيمت 
في  البطائح  ن��ادي  وتنظيم  إش��راف  تحت 
النادي  أهداف  استعراض  وتم   2014، العام 
التنظيمي إضافة إلى سرد شامل  والهيكل 
مع  النادي  ومراسالت  لحصيلة  ومتكامل 
االتحادات الرياضية التي ينضوي تحت لوائها 

ويشارك في مسابقاتها الرسمية .

واإلداريين  المدربين  عدد  استعراض  تم  كما 
الرسمية  ال��م��ب��اري��ات  وع���دد  ال��ن��ادي  ل��ف��رق 
باالضافة  النادي  والمشاركات لمختلف فرق 
المدرسية  الدورة  مثل  الرياضية  الدورات  الى 
الرمضانية وبطولة  لتنس الطاولة والبطولة 

التثقيفية  والندوات  الشارقة  اندية  إدارات 
المشاركة  مثل  وال��م��ش��ارك��ات  والدينية 
والمبادرات  العين  في  الصقور  بطولة  في 
ودورات  والبيئية  والعلمية  المجتمعية 

الحاسب اآللي وتحفيظ القرآن الكريم .

تبذله  الذي  الكبير  بالمجهود  الفردان  وأشاد 
كل  النادي  لفرق  وتمنى  البطائح  نادي  إدارة 
االجتماع  ختام  وف��ي  وال��س��داد  التوفيق 
نادي  رئيس  حمودة  بن  سالم  حمد  أش��اد 

اإلدارة  مجلس  في  اخوانه  بجهود  البطائح 
جميع  وناشد  النادي  ف��رق  العبي  وجميع 
القوى  ألعاب  فريق  ح��ذو  تحذو  أن  الفرق 
ال��دول��ة  بطولة  ف��ي  ال��ذه��ب  حصد  ال���ذي 
المجلس  واالش��ادة  بالشكر  وخص  األخيرة 
على  الجزيعي  حران  برئاسة  للبطائح  البلدي 
في  النادي  مبادرات  دعم  في  الفاعل  دوره 
الرياضية  والنشاطات  المسابقات  مختلف 

والمجتمعية والثقافية . 

اتفاقية تعاون بين نادي البطائح والمجلس البلدي وبلدية البطائح

نبض البطائح



ضمن احتفاالت الدولة بيوم البيئة الوطني الثامن عشر تحت شعار) إقتصاد أخضر إبتكار _ إستدامة ( افتتحت سعادة هنا 
سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة الحديقة النباتية بمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي .

مدير  الهورة  جمعة  أحمد  االفتتاح  حضر 
البلدي  بلدية مدينة كلباء وأعضاء المجلس 

في المدام والبطائح مسؤولين الهيئة .

رئيس  السويدي  سيف  هنا  سعادة  وقالت 
الهيئة: حرصت الهيئة باالحتفال بيوم البيئة 
األولى  النباتية  الحديقة  بافتتاحنا  الوطني 
 3000 تضم  والتي  الدولة  في  نوعها  من 
األشخر  مثل  نوع   87 من  تنحدر  محلية  نبتة 
وأرا  وش��وع  ورم��ث  وس��در  وطرفة  وال��غ��اف 
مهمًا  بحثيًا  رمزًا  الحديقة  وتعتبر   ، وعرفج 
المهتمين  للباحثين  الشارقة  إم��ارة  في 

بالنباتات المحلية.

وأضافت هنا السويدي : تم تجهيز الحديقة 
قمنا  حيث  سنوات  ثالث  مدى  على  النباتيه 
اح��واض  في  زرع��ت  التي  النباتات  بتجميع 
انواع  وهناك  لها،  خاصة  أتربة  على  تحتوي 
أخرى من النباتات المحلية تم زراعتها بدون 
في  تتأقلم  األن��واع  تلك  أن  حيث  أح��واض 
جميع البيئات، فنحن بدورنا وفرنا أنواع التربة 
التأقلم والعيش  النباتات على  التى تساعد 
مناطق  وتربة  والجيرية  المالحة  التربة  مثل 
)السبخة( الساحلى  السهل  وتربة  الطمي 

حيث أخذت تلك االتربة من مناطق مختلفة 

والذيد  خورفكان  مثل  الشارقة  إم��ارة  في 
والمسند وساحل الحمرية .

وع��ل��ى ه��ام��ش االح��ت��ف��ال أق��ي��م��ت ورش��ة 
المحلية  بالنباتات  خاصة  هادفة  تعليمية 
التربة  حموضة  درج��ة  قياس  )ورش��ة  وهي 
توزيع  تم  كما   ،) النباتات  تجفيف  وورش��ة 
المحلية على الحضور  النباتات  بذور وشتالت 
عن  معلومات  على  تحتوي  وم��ط��وي��ات 

النباتات المحلية . 

والجدير بالذكر يشكل االحتفال بيوم البيئة 
المتحدة  العربية  اإلم��ارات  لدولة  الوطني 
االستراتيجي  التخطيط  في  رئيسة  ركيزة 
للبرامج و األنشطة البيئية في الشارقة ، حيث 
الطبيعية  والمحميات  البيئة  هيئة  تحرص 
لما  سنويا  المناسبة  بهذه  االحتفال  على 
تمثله من أهمية في جملة مناشط الهيئة، 
ما  منذ  االحتفال  على  الهيئة  درج��ت  وقد 

يقارب 18 سنة لهذه المناسبة .

هيئة بيئة الشارقة تفتتح الحديقة النباتية 
التي تضم 3000 نبتة محلية احتفااًل بيوم البيئة الوطني
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في  اإلنــســان  عــمــد  الــعــصــور  أول  ــن  م
من  نفسه  حماية  على  الحجري  العصر 
والحماية  المفترسة  الحيوانات  أخطار 
من عوامل الطبيعة من حر وبرد وأمطار 
ملحة  ضــرورة  هناك  فكانت   ، وأعاصير 
العوامل  مــن  يحميه  مسكن  إليــجــاد 
بفطرته  ــان  ــس اإلن وكـــون   ، الــخــارجــيــة 
إلى  فلجأ  اإلستقرار  ويحب  إجتماعيًا 
كهوف  عــن  عــبــارة  جماعية  مساكن 
تعلم   الزمن  مــرور  ومع  أرضية  حفر  أو 
فوق  ورصها  األحجار  استخدام  كيفية 
سطح  على  مسكن  لتشكل  بعضها 
ــار  ــج األش اســتــخــدم  ثــم  ـــن  وم األرض 

والحبال النباتية .

البدائية  الهندسة  فكرة  ظهرت  هنا  ومن 
الطبيعية  ال��م��واد  تسخير  كيفية  وه��ي 
وتحويلها من مجرد عنصر أو مادة طبيعية 
إلى مادة يمكن التحكم بشكلها ووظيفتها 
ومع  والسكن  البناء  عملية  في  وخصوصًا   ،
م������رور ال���زم���ن 
اس���ت���ط���اع 
اإلن��س��ان 

وب�����أدوات 
بسيطة 

ب���ن���اء 

اك��ب��ر 

وأع��ظ��م 

منها  المعاصر  وقتنا  ف��ي  أث��ري��ة  معالم 
من  وغيرها  تدمر  واثأر  مصر  في  األهرامات 
تلك األعمال العمالقة التي ماتزال إلى وقتنا 
التاسع  القرن  وفي  عظيمة.  شامخة  هذا 
الفرنسة اكتشف اإلنسان  الثورة  عشر وبعد 
مادة مهمة جدًا في وقتنا الحالي أال وهي 
مادة اإلسمنت حيث أكتشف إن هذه المادة 
تعطينا  والماء  الرمل  م��ادة  لها  أضيف  إذا 
بشكل  استخدامها  يمكن  جدًا  قوية  مادة 
في  مذهلة  كانت  نتائجها  أن  إال  أسهل 
 ، الوقت  ذلك  في  العمراني  التطور  عملية 

إن الهندسة المدنية هي أعرق وأقدم فروع 
اإلنسان  بنشأة  التصاقا  وأكثرها  الهندسة 

وتطوره عبر السنين والعصور . 

بتطوير  ُت��ع��ن��ي  ال��م��دن��ي��ة  ف��ال��ه��ن��دس��ة 
وتطويع  وتكييف  اإلنسان  حياة  وتسهيل 
رغباته  مع  يتالءم  بما  به  المحيطة  البيئة 

واحتياجاته. 

المعاصر  وقتنا  ف��ي  المدنية  والهندسة 
من  راف���دا  العمالقة  بمنجزاتها  أصبحت 
والحضاري  العمراني  والتقدم  الرقي  روافد 

لبني البشر. 

استشارات هندسية
مهندس/ رائف حمدان

ما هي الهندسة المدنية وأهميتها للحضارة اإلنسانية ؟

استشارات هندسية



ق��ام  ع���ام،   5000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  فقبل 
بصماتهم  بترك  المدنيون  المهندسون 

الواضحة في تاريخ شعوبهم، 

وقبل ما يزيد عن 4000 عام كانت مدينتي 
الباكستان  ف��ي  وم��وه��ان��ج��اوارا  ه��ارب��ا 
تقنية  إليه  وصلت  م��ا  ب��أح��دث  م��زودت��ان 
قنوات  كانت  حيث  الصحية،  الهندسة 
المدينة  ش���وارع  ف��ي  المخفية  ال��ص��رف 
مبطنة بالطابوق ، ومزودة بنقاط التفتيش 

مثلما نجدها اليوم. 

العظيم  مآرب  سد  بني  عام  وقبل3000 
بطول ميلين وبارتفاع 120 قدما ، وعرضه 
عام   2700 وقبل  قدم.   500 القاعدة  عند 
لمدينة  المياه   تجلب  الري  قنوات  كانت 
نينوى في العراق عبر ما يزيد عن خمسين 

كيلومترا. 

بناء سور الصين  العظيم في فترة  وتم 
قياسية ال تزيد عن عشر سنوات ، وبطول 
2500 كيلومترا، وكان ذلك سنة  يزيد عن 

200 قبل الميالد. 

 أهمية الهندسة المدنية 

فال  كبيرة  أهمية  المدنية  للهندسة 
فهم  عنها،  اإلستغناء  للبشر  يمكن 
التي  ال��م��ن��ازل  إن��ش��اء  ف��ي  يحتاجونها 

تأويهم وتجعل الجميع في مأمن ، كما 
أن البشر يحتاج الهندسة المدنية لوسائل 
النقل وتجهيز الطرقات ، كما أن للهندسة 
 ، السدود  بناء  في  كبيرة  أهمية  المدنية 
المجال  بهذا  تهتم  العالم  دول  وجميع 
لما له من فائدة كبيرة على مجتمعاتهم 
ف��روع  المدنية  وللهندسة   ، وت��ط��وره��ا 
عديدة ومتنوعة في األعمال واالختصاص 
وهندسة  اإلن���ش���اءات،  هندسة  فمنها 

المياه،  ، و هندسة الطرق، وهندسة  التربة 
وهندسة الخرسانة، باإلضافة إلى هندسة 
بالفقرة  توضيحها  وسيتم  المساحة، 

التالية . 

وتقسم الهندسة المدنية إلي عدة فروع :

هندسه اإلنشاءات : تهتم باإلنشاء للمباني 
السحاب....  ناطحات  و  والسدود  والجسور 

وغيرها .. 

التربة  خ���واص  ت���درس   : ال��ت��رب��ة  هندسة 
وأنواعها ومقدار تحملها .

اإلسفلت  أن��واع  ت��درس   : الطرق  هندسة 
ه��ذا  و  وال���ش���وارع  اإلش�����ارات  وتصميم 

القسم ممتع جدا... 

الجوفية  المياه  ت��درس   : المياه  هندسة 
األنهار  مياه  وقياس  البناء  على  وتأثيرها 

والسدود واألمطار... 

مكوناتها  ت��درس   : الخرسانة  هندسة 
واألن��واع  صالبتها  في  التحكم  وكيفية 

المالئمة لكل منطقة 

حساب  فنون  تدرس   : المساحة  هندسة 
أجهزه  خالل  من  للمشاريع  المساحات 

متطورة باإلضافة إلى قياس المرتفعات.

الهندسة المدنية 

تعني بتطوير وتسهيل 
حياة اإلنسان وتكيف 

وتطويع البيئة المحيطة 
به بما يتالءم مع رغباته 

واحتياجاته
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* شعبية قطاه 

ضمن مبادرات رئيس الدولة للمنطقة وحسب التوجيهات العليا بتكوين بيئة صحية ومناسبة بإمكانيات عالية لمناطق 
من  يعد  والذي  سليمة  ببيئة  لينعم  وسالمته  صحته   على  والحرص  بالمواطن  اإلهتمام  باب  ومن  المواطنين  سكن 
لشعبية  إحالاًل  وهي  قطاه  شعبية  بإنشاء  األوامر  إعطاء  تم  فقد  اإلهتمام  لذلك  وتنفيذا  الرشيدة  حكومتنا  أولويات 

الصجعة  نظرا للظروف الصحية التي تعيشها لقربها وتعرضها للتلوث من مكب النفايات .

وتضم تقريبا خمسين بيتا تم تصميمها على أحدث الطرز المعمارية وبمساحات واسعة لتتناسب مع ظروف وطبيعة 
الحديثة  السكنية  المناطق  من  وتعد  باإلتفاق،  للشعبية  القاطنة  العوائل  حسب  توزيعها  تم  وكذلك  المنطقة  
بالمنطقة وقامت بلدية البطائح بأعمال التسوية وتأهيل وتجهيز المنطقة وتبلغ نسبة اإلنجاز بتلك المساكن حاليا أكثر 

من 60 % ويتوقع تسليمها للمواطنين قبل نهاية هذا العام بكامل الخدمات.

من مشاريع البطائح
إعداد

مهندس / رائف حمدان

مشاريع
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مطر بن غاشم ... 

أحد أبرز مالك الحالل 
على مستوى الخليج

حوار : حامد محمدي
تصوير : أحمد السيد

لقاء العدد



النابغة والمتميزة في مختلف  تزخر منطقة البطائح بالعديد من الشخصيات 
والتضاريس  المترامية  األطراف  تعتبر  حيث   ، والنشاطات  والهوايات  المجاالت 
النشاطات  المنطقة عاماًل مشجعًا الختالف  المختلفة في  المتنوعة والبيئات 
والخدمات  المنطقة  في  الموجودة  الشعبيات  كثرة  تعتبر  كما   ، والهوايات 
هواياتهم  لممارسة  واألفراد  لألهالي  كذلك  تشجيعيًا  عاماًل  فيها  المقدمة 
ونشاطاتهم المختلفة ، ويتميز بعض األهالي في رياضة سباقات الهجن ويتميز 
آخرون في الصيد بالصقور ، وقد ينصرف آخرون إلى األعمال الحرة أو النشاطات 
الرياضية ، وكذلك تظهر هواية امتالك وتربية العديد من أنواع الحالل كهواية 
جديدة برز فيها ضيف اللقاء في هذا العدد وهو السيد مطر سالم بن غاشم 
األنواع  بتربية  والمهتمين  الحالل  مالك  أبرز  أحد  سالم  بو  يعتبر  إذ   ، الكتبي 
بو  )عزبة  سمعة  وانتشرت  صيته  ذاع  حيث   ، الخليج  مستوى  على  منه  النادرة 
سالم( على مستوى الدولة وخارجها ، إذ برع ضيفنا في هذا المجال وبذل فيه 
الكثير من المجهودات ليثبت نجاحه كأحد أبرز المالك  والمربين وكذلك كأحد 
الداعمين لهذه الهواية عن طريق استضافته وجمعه لمربي الحالل الخليجيين 
ألكثر من مرة ، خصوصا في مهرجان جلسة القمة الذي قام بتنظيمه مؤخرا 

وحقق نجاحا باهرًا.

مجلة البطائح زارت مطر بن غاشم في عزبته في منطقة البرير بالبطائح ، حيث 
التقاه الزميل حامد محمدي وأجرى معه اللقاء التالي :-

مجلة  استضافة  على  نشكرك  بداية 
اللتقائك،  الفرصة  وإت��اح��ة  البطائح 
أخبرنا بداية عن هوايتك وما الذي تراه 

فيها ؟

هوايتي هي جمع و امتالك أبرز و أندر األنواع 
من الحالل والمواشي ، وذلك لتطوير اإلنتاج 
والحصول على أفضل السالالت التي أنظر 
اإلمارات  دولة  لبيئة  مالءمتها  مدى  فيها 
حيث   ، عليها  والطلب  انتشارها  وم��دى 
منها  نوعا   33 على  يزيد  ما  بامتالك  قمت 
الدراسات  عمل  الهواية  تشمل  وكذلك 
واكتساب  العالم  حول  األنواع  هذه  على 
الخبرات، حيث أجد متعة كبيرة في هذه 
ومفيدة  مميزة  أعتبرها  التي  الهواية 

وتجمع الكثير من مربي الحالل .

واالهتمام  الممارسة  في  ب��دأت  متى 
بهذه الهواية ؟

بدأت تقريبا منذ عام 1998م و أذكر بدايتي 
الوعول  من  النادرة  األن��واع  بعض  بامتالك 
عدة  في  عنها  أبحث  وكنت   ، وزيادتها 
أماكن داخل الدولة وكذلك بدأت بالبحث 
في  هافانا  مقاطعة  مثل  الدولة  خ��ارج 
وكذلك  بريطانيا،  في  وسولفيك  الصين 
األغ��ن��ام  أن���واع  ببعض  باالهتمام  ب���دأت 

السويسرية .

كيف كانت البداية ؟

أكن  لم  حيث   ، ال��ش��راء  طريق  عن  ب��دأت 
أمتلك أية رؤوس للمواشي والحالل، وبدأت 
بشراء أعداد قليلة كبداية، و انتقلت كذلك 

لتطوير  الجيدة  األنواع  عن  للبحث  للخارج 
األنواع الموجودة لدي و التي بدأت بها .

كيف كانت بداية تواصلك مع زمالئك 
من أصحاب هذه الهواية ؟ 

الفعاليات  ف��ي  عليهم  بالتعرف  ب��دأت 
تقام  ال��ت��ي  وال���م���زادات  وال��م��ه��رج��ان��ات 
الحضور  على  أحرص  كنت  حيث   ، للحالل 
كان  كما  الخبرة،  واكتساب  واالستفادة 
الخاصة  وال��م��واق��ع  اإلن��ت��رن��ت  ل��خ��دم��ة 
المختلفة  الحالل  بالحالل ومنتديات مربي 
وتبادل  والتعارف  التواصل  في  كبيرًا  دورًا 
وبعضهم  ال��م��رب��ي��ن،  ب��ي��ن  ال��م��ع��ل��وم��ات 
أصبحت أعرفه معرفة شخصية وتعاونت 
مع الكثير والعديد منهم من أجل تطوير 
أعرف  اآلن  أصبحت  حيث   ، الهواية  ه��ذه 
معظم المربين وأغلبية مالك الحالل في 

الخليج . 

ال��ه��واي��ة في  ت��ط��ور ه��ذه  ت��رى  كيف 
الدولة؟ 

انتشرت هواية تربية وجمع وامتالك الحالل 

ال بد لصاحب الحالل 
من االهتمام والمتابعة 

الدائمة لعزبته حتى 
يتالفى األمراض واألوبئة

أنصح المالك المبتدئين 
بالصبر واكتساب الخبرة 

واالطالع الجيد على 
أسعار الحالل 

أحرص على الحضور 
للمزادات لالستفادة 

واكتساب الخبرة
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وأصبح  ال��دول��ة،  في  ومالحظ  كبير  بشكل 
المهرجانات  تشهد  حيث   ، واسع  صدى  لها 
العديد  برزت  كما   ، كبيرا  حضورا  والمزادات 
الذي  المجال  هذا  في  القوية  األسماء  من 
باختالف  ال��دول��ة  مناطق  ك��ل  ف��ي  اتنشر 
حيث   ، وغيرها  والجبلية  البدوية  البيئات 
تعتبر تربية الحالل ممكنة في أغلب البيئات 

والتضاريس .

مع تزايد مهامك ومشاغلك، متى تقوم 
بمتابعة هذه الهواية ؟

الحالل  لمتابعة  ك��اٍف  وق��ٍت  توفير  أح��اول 
العمل  أعباء  من  وبالرغم   ، به  واالهتمام 
مستمرة  ومتابعة  دائم  اطالع  على  فإنني 
للعزبة ، و أحاول أن أتفرغ في معظم أوقات 
العزبة  إلى  للحضور  األسبوع  نهاية  إج��ازة 

والوقوف على سير العمل و أحوال الحالل .

في  تمتلكها  التي  ال��س��الالت  أه��م  م��ا 
العزبة ؟

من  وال��ع��دي��د  الكثير  ال��ح��م��د  هلل  و  ل���دي 
المواشي  م��ن  ال��ن��ادرة  األن���واع  و  ال��س��الالت 
األنواع  أغلب  المتالك  وصلت  حيث  والحالل 
والماعز  الشيرازية  الخرفان  مثل  المتوفرة 
الصومالية  واألغنام  الحّو  وماعز  الجزيري 
األفريقي  والسندوان  الصومالي  والماعز 
ووع��ول  األفريقي  والمها  غ��وت  والبجمي 

البربري شيب وأنواع مختلفة أخرى .

هل تعتبر هذه الهواية مكلفة ؟ ولماذا 
أصررت على االستمرار فيها ؟

ناحية  من  مكلفة  هواية  تعتبر  بالتأكيد 
المال و الوقت و الجهد ، حيث تتطلب الكثير 
والعالج  والنقل  األع��الف  و  المصاريف  من 
أراد  لمن  يتطلب  كما   ، وغيرها  والمكافحة 
على  يكون  أن  نادرة  أنواع  امتالك  في  التميز 
امتالكها  بغية  بثمنها  للتكفل  استعداد 
واإلنتاج منها ، ولكنني أعتبرها هواية ممتعة 
االستمرار  على  شجعني  ما  وذلك  ومميزة 
بحد  علمًا  الهواية  هذه  تعتبر  حيث   ، فيها 
وتربية  الحيوانية  ال��ث��روة  مجال  ف��ي  ذات��ه 
المواشي ، هذا باإلضافة إلى متعة التواصل 

والمالك  المربين  مختلف  م��ع  وال��ت��ع��ارف 
معهم  أتواصل  والذين   ، الخليج  دول  عبر 

وأتنافس في هذا المجال .

جلسة  مهرجان  بتنظيم  مؤخرًا  قمت 
عزبتك  ف��ي  الحيوانية  للثروة  القمة 
أردت تحقيقه  الذي  الهدف  ما   ، الخاصة 

من خالل هذا المهرجان ؟

م��زادات  لعدة  تكملة  هو  المهرجان  ه��ذا 
في  سابقا  بتنظيمها  قمت  وتجمعات 
عزبتي بمنطقة البرير ، ولكن هذه المرة كان 
وتم   ، مميز  و  كبير  مستوًى  على  التنظيم 
تطويره ليصبح مهرجانا جامعا لكل محبي 
وم��الك وم��رب��ي ال��ح��الل ف��ي مكان واح��د ، 
الحيوانية  ال��ث��روة  دع��م  هو  منه  وال��ه��دف 
والمثري  البناء  ودوره��ا  بأهميتها  والتعريف 
وغيرها  والغذاء  اإلنتاج  و  التربية  مجال  في 
يرغب  م��ن  لكل  الفرصة  إت��اح��ة  م��ع  ه��ذا   ،
واالط��الع  المجال  ه��ذا  على  التعرف  ف��ي 
وكان   ، وفوائده  به  يتميز  وما  أس��راره  على 
والتعارف  للتعاون  فرصة  كذلك  المهرجان 

بين الحضور .

ما أسرار نجاح هذا المهرجان ؟

اإلع��الم��ي��ة  والتغطية  الكثيف  ال��ح��ض��ور 
واالهتمام المتزايد من محبي هذه الهواية 
ه��و أح���د أس����رار ه���ذا ال��ن��ج��اح ، ك��م��ا ك��ان 
للتجهيزات الكبيرة التي قمت بها دور مهم 
تجهيز  و  بتنظيم  بدأت  أنني  حيث   ، كذلك 
قبل  المهرجان  بهذا  الخاصة  المعدات  كل 
جهدًا  و  وقتًا  مني  أخ��ذت  و  طويلة  فترة 
المالية  التكاليف  إل��ى  باإلضافة   ، كبيرين 
للجهات  ك��ان  كما   ، األخ��رى  التجهيزات  و 
هذا  تحقيق  في  لنا  مساند  دور  المتعاونة 
منطقة  بلدية  الجهات  أب��رز  وم��ن   ، النجاح 
لشكرها  الفرصة  هذه  أنتهز  التي  البطائح 

قدمته  الذي  الدعم  كل  على 
الذي  والتشجيع  والتعاون 

تربية الحالل تعتبر 
مساهمة من المالك 

في الحفاظ على الثروة 
الحيوانية بالدولة

بالرغم من كون 
هذه الهواية مكلفة 

ومتعبة ، إال أنها 
ممتعة ومميزة

لقاء العدد



المجلس  أشكر  حيث   ، منهم  لمسته 
عبيد  سعادة  في  متمثلًة  والبلدية  البلدي 
في  دائما  يساهم  الذي  الطنيجي  سعيد 
األهالي  لكل  المساندة  و  العون  تقديم 
المجاالت  مختلف  في  البطائح  بمنطقة 
وكان  المهرجان  بحضور  شرفنا  حيث   ،
طيب  أثر  البلدية  قدمتها  التي  للخدمات 

في إنجاح الفعالية .

إقباال  نالت  التي  الحالل  أن��واع  أهم  ما 
واهتماما في الدولة مؤخرًا ؟

هناك اهتمام كبير اآلن بالماعز الصومالي 
معظم  ف���ي  ال��م��ط��ل��وب  و  ال��م��ن��ت��ش��ر 
تشهد  كذلك   ، الحالل  ع��زب  و  ال��م��زادات 
األفريقي  بالحالل  مؤخرا  اهتماما  الساحة 
السواكني  و  الصاللي  والماعز  )البورغوت( 

الدرماني و غيرها .

لهذه  مقبول  مادي  مردود  هناك  هل 
الهواية ؟

المربي  منه  يستفيد  مادي  م��ردود  هناك 
أنواع  تربية  واختيار  تحديد  يستطيع  الذي 
مطلوبة تتماشى مع السوق المحلية من 
األنواع  إلى  باإلضافة  األسعار،  قيمة  حيث 
ندرتها  حسب  سعرها  يرتفع  التي  النادرة 
وجودتها ، هذا عطفًا على االستفادة من 

لحومها ومنتجاتها .

ألصحاب  حكومي  دع��م  ه��ن��اك  ه��ل 
الحالل والمواشي؟

هناك دعم حكومي محدود قد يساهم 
الخدمات  وبعض  التطعيم  أعمال  في 
دور  إلى  بالتأكيد  نتطلع  لكننا  البيطرية، 
أكبر للجهات الحكومية والوزارة في دعم 
يساهمون  والذين   ، الحالل  ومربي  محبي 
بالدولة  الحيوانية  الثروة  على  الحفاظ  في 

وتطويرها ودعمها .

الخاصة  المشاكل  واجهتك بعض  هل 
التي  األوبئة  بعض  أو  الحالل  بأمراض 

تنتشر بين فترة وأخرى ؟

بعض  م��واج��ه��ة  م���ن  م����رٍب  ألي  ب���د  ال 
كل  على  يتعين  ولكن   ، القليلة  المشاكل 
صاحب حالل أن يعتني بعزبته و يهتم بها 
ويتابع إجراءات الرعاية والتطعيمات و رش 
والحشرات  األمراض  ومكافحة  المبيدات 
وعنايته  باهتمامه  يتالفى  حيث   ، واألوبئة 
قد  التي  واألم��راض  المشاكل  من  الكثير 

تؤثر على إنتاجه و أعداد حالله .

الحظنا وجود جانب مخصص لإلبل في 
عزبتك ، فهل لديك اهتمام باإلبل إلى 

جانب المواشي و الحالل ؟

لإلبل أهمية كبرى لدى البدوي و ال يستغني 

منها  نستفيد  التي   ، خيراتها  عن  و  عنها 
الفوائد  من  والكثير  وألبانها  لحومها  مثل 
اإلب��ل  متابعة  على  أح��رص  وأن��ا   ، األخ���رى 

الخاصة بي تماما مثلما أتابع الحالل اآلخر.

أخبرنا عن بعض سالالت اإلبل الموجودة 
في عزبتك ؟

ساللة  من  تنحدر  التي  اإلب��ل  بعض  ل��دي 
)ص�وَغ�ان( الشهيرة مثل صوغان بو كشة 
بعض  ل��دي  وكذلك  غويث  بن  وص��وغ��ان 
اإلبل تنحدر من ساللة )سَراب( بعير الشيخ 
طحنون بن محمد آل نهيان وكذلك ساللة 

بنت فريد وغيرها .

كيف تقّيم تجربتك من خالل المسيرة 
التي قطعتها في مجال امتالك وتربية 

الحالل ؟

وموفقة  وممتعة  ناجحة  تجربة  أعتبرها 
بفضل من اهلل، حيث استفدت الكثير منها 
والمربين  المالك  من  بالعديد  وعرفتني 

والذين أعتبرهم مكسبًا.

 : وهي  األحيان  بعض  أرددها  مقولة  ولي   
الحالل(،  تربية  ثم  الرجال  معرفة  )القصد 
نجاح  خالل  من  وتأكد  النجاح  ظهر  وقد 
صدًى  لقي  الذي  القمة  جلسة  مهرجان 
مستوى  على  باهرا  نجاحا  وحقق  واسعا 
المستوى  على  أنا  ولي  المشارك  الحالل 

الشخصي كمنّظم ومستضيف.

في  الراغبين  المبتدئين  تنصح  ب��َم 
دخول مجال امتالك وتربية الحالل ؟

الصحيح  الطريق  معرفة  من  لهم  بد  ال 
زي��ارات  عمل  عليهم  يجب  وربما  للبداية 
وأخ��ذ  ال��دول��ة  ف��ي  المعروفين  للمربين 
وأخذ  واالستفادة  منهم  اإلرشاد  و  النصح 
المزادات  تعتبر  كما   ، تجاربهم  من  الخبرة 
والمهرجانات فرصة لهم لاللتقاء بالمربين 
، وعليهم  والمالك ومعرفة أسعار الحالل 
كذلك عند البدء تحديد النوع الذي سيقوم 
كل منهم بتربيته  ومالءمته للبيئة المتاحة 
، وأحذرهم من الشراء العشوائي الذي  له 
قليلة  بأعداد  والبدء  كواهلهم  يثقل  قد 
المربي  يكتسب  حتى  رأس��ًا   50 تتجاوز  ال 
بالمصروفات  والمعرفة  الخبرة  المبتديء 
واالحتياجات األخرى مثل األعالف واألدوية 
يرغب  م��ن  لكل  أتمنى  حيث   ، وغ��ي��ره��ا 
الدخول في هذا المجال التوفيق والنجاح، 
على  مفتوحة  عزبتي  ب��أن  أخبرهم  كما 
الدوام لكل من يحتاج أو يرغب بزيارتي وأنا 

على استعداد لمساعدة الجميع .

كلمة أخيرة

الجهود  على  البطائح  مجلة  أسرة  أشكر 
المجلة  هذه  جعل  في  بها  يقومون  التي 
انعكاسًا جميال للمجتمع هنا في منطقة 
صورة  نقل  في  دورهم  وكذلك   ، البطائح 
واأله��ال��ي  المحلي  للمجتمع  بسيطة 
عن  يعّبر  بما  واهتماماتهم،  وأخبارهم 
أهلها  وط��ي��ب��ة  المنطقة  ه���ذه  ج��م��ال 
في  البلدية  أف��راد  لكل  موصول  والشكر 
مختلف األقسام على دورهم في تقديم 
الخدمات لتقديم األمثل لتنمية المنطقة 

و خدمة أهلها .

بالرغم من اهتمامي 
بالحالل إال أن اإلبل 

تعتبر أساسا ال يمكن 
اإلستغناء عنه

أسعى من خالل 
تنظيم المزادات إلى 
جمع محبي ومالك 

الحالل في مكان واحد
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من ذكريات الماضي
منطقة  إل��ى  ثانية  م��ره  ن��ع��ود  نحن  ه��ا 
بدوية  مسميات  من  فيها  وما  البطائح 
شعبية  إل��ى  توجهنا  فعند  للمناطق، 
محافز )طريق البطائح الفايه( وبعد المرور 
على مزرعة عبيد بن راشد بالرشيد الكتبي 
وعلى يمين الشارع  هناك مسميات بدوية 
للمناطق، منها)ذبحة بن حسن، والقرون 
وتبادلنا  وبحوث(  الملح،  وق��رون  الحمر، 
علي  بن  عبيد  الوالد  مع  الحديث  أط��راف 
بالرشيد لتبدأ معه حكاية سرد في تاريخ 
المنطقة والبحث في تفاصيلها للوصول 
في  الماضي  حفرها  التي  الذكريات  إلى 

تالفيف ذاكرته .

)ذبحة بن حسن(

بدأ الحديث عن ذبحة بن حسن فقال يذكر  
االسم   بهذا  سميت  حسن(  بن  )ذبحة  أن 
أنها  فيقول  وحزين.  أليم  حدث  لوجود 
اسمه  رجل  إلي  تعود  بيننا  تناقلت  قصة 
ذلك  في  ،ك��ان  حسن(  بن  علي  )سعيد 
عنها،  بالبحث  وأخذ  ناقة  أضاع  قد  الزمان 
ونظرًا لقساوة الصحراء كان يستريح تحت 
الغاف، فوجده) القوم( أي األعداء وكانوا 
عن  بالدفاع  فقام  جماله  سرقة  يريدون 
بينهم  العراك  وبعد  حالله  وعن  نفسه 

قتل هذا الرجل وسمي المكان باسمه.

)القرون الحمر(

وينقل  الوالد الحديث إلى مكان ليس ببعيد عنه كثيرًا وهي 
الحمر(  )القرون  جبال صغيرة لونها أحمر يطلق عليها  اسم 
ويذكر أنه سبب تسميتها بالقرون الحمر يعود إلى أنها على 

شكل قرون ولون أحجارها أحمر.

إعداد
فاطمة محمد

تاريخ وأماكن



)القرون الملح(

طوي  بشعبية  م��رورن��ا  وعند  رحلتنا  طريق  وف��ي 
جبال  تنتظرنا  مترات  كيلو  بعدة  وبعدها  سويدان 
أنها  ويذكر  الملح(  )ال��ق��رون  عليها  يطلق  بيضاء 

سميت ذلك لشحوب لونها وبياضها.

)البحوث(

وع���ن���د م���رورن���ا ب��ال��ط��ري��ق 
عليها  كتب  الفتة  لنا  ت��راءت 
منطقة  وه���ي  )ال��ب��ح��وث( 
شاسعة كبيرة وجميلة تعج 
فتحدثنا  الرميلة.  بالكثبان 
ال��وال��د س��وي��دان سالم   م��ع 
هذه  عن  الكتبي  رشيد  بن 

المنطقة 

زالت  ما  التي  الذكريات  وعن 
عنها  مخيلته  ف��ي  ت����دور 
بهذا  تسميتها  يعود  فقال: 
ظهور  سرعة  على  االس��م 
سكان  أن  بمعنى   ، ال��م��اء 
عندما  كانوا  المنطقة  هذه 
أي)يبحثون(  األرض  يحوثون 
مسافه صغيرة تظهر المياه 
بسرعة، وهناك مقولة أخرى 
يدعى  الحضر  م��ن  رج��ل  أن 
طوي  بحفر  ق��ام  بالبحوث 
المنطقة  وسميت  البحوث 

تيمنا باسمه.
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العامة  األمانة  أقرته  ال��ذي  اإلحتفال  وهو 
للمجلس إهتمامًا وتقديًرا للطفل الخليجي، 
وذل����ك م��س��اء ي���وم ال��خ��م��ي��س ال��م��واف��ق 
وطفلة  طفاًل  بمشاركة)630(  2015/1/15م، 
في  أقيم  ال��ذي  ال��م��رك��زي  التجمع  خ��الل 
في  الطفل  مركز  التالية:  الثالثة  المناطق 
ومركز  الشارقة،  مدينة  ألطفال  الخالدية 
الوسطى،  ألط��ف��ال  البطائح  ف��ي  الطفل 
ومركز الطفل في خورفكان ألطفال مراكز 

الشرقية.

أدخلت  ال��ت��ي  الحفل  فعاليات  انطلقت 
بالسالم  األط��ف��ال؛  ن��ف��وس  ف��ي  ال��ف��رح��ة 
جانب  إل��ى   ، الكريم  ال��ق��رآن  ث��م  الوطني، 
منها:  المتنوعة  ال��ف��ق��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
األم��ل«،  نحقق  والعمل  »بالجد  مسرحية 
بعنوان:  وأخرى  الخليج،  عن  غنائي  وأوبريت 
ورقصة  استعراضية  فقرة  خليجي«  »دمي 
وقصيدة بعنوان: »خليجنا واحد«، كما قدموا 
تنظيم  جانب  إل��ى  ال��ع��ز«  »خليج  أن��ش��ودة 
المرح  من  جو  لخلق  األطفال  بين  مسابقات 
الوطني  السالم  مسابقة  مثل:  والمنافسة 

أطفــــــال 
الـمـراكــز 
يحتفلون 
بـيــــــــوم 
الـطـفـــل 
الخليـجي 
العـــــربـي

األســرة  لشؤون  األعلى  المجلس  إدارات  إحــدى  األطفال  مراكز  إدارة  نظمت 
بالشارقة، يومًا ترفيهيًا حافاًل بالفعاليات واألنشطة الهادفة لألطفال، احتفاءًا 
بمناسبة »يوم الطفل الخليجي«  لدول مجلس التعاون الذي ُيصادف الخامس 

عشر من شهر يناير من كل عام.

أنشطة وفعاليات



لدول الخليج، ومسابقة تركيب أعالم دول 
أخرى،  رياضية  مسابقات  العربي؛  الخليج 
دول  أعالم  بألوان  األطفال  تزين  حين  في 
من  الخليجي  التراث  من  وأزي��اء  الخليج، 
خالل فقرة عرض األزياء، فضاًل عن األلعاب 
اليوله؛  وف��ق��رة  )المريحانة(  الشعبية 
ونقش الحناء ومرسم حر عبر من خاللها 
فرحتهم  مدى  عن  المشاركون  األطفال 
بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع 
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  أطفال 
ومن جانٍب آخر تضمنت الفعاليات العديد 
»تلوين  ورش��ة  منها:  الفنية  ال��ورش  من 
متحف  نفذ  كما  الدمى،  وصناعة  الفخار، 
متاحف  إلدارة  التابع  للتراث  ال��ش��ارق��ة 
الجامي«  »صنع  بعنوان:  ورش��ة  الشارقة، 
دائرة  قبل  من  ورد«  »باقة  ورشة  وكذلك 
كما  البطائح،  فرع  االجتماعية  الخدمات 
القيم  لغرس  مسابقات  الدائرة  قدمت 
ترفيهية،  وألعابًا  األط��ف��ال  نفوس  ف��ي 
بعد  لألطفال  التذكارية  البطاقة  وتوزيع 
مع  لهم  الفوتوغرافية  الصور  التقاط 
الفرصة  وإتاحة  وسالمة  سالم  مجسم 
لهم للعب والتجول مع شخصية سالم 

وسالمة خالل الفعالية.

هذه  إق��ام��ة  خ��الل  م��ن  اإلدارة  تسعى 
في  والمشاركة  التفاعل  إل��ى  الفعالية 
المحلية  والمحافل  المناسبات  جميع 
وتقاليد  ومعايير  مفاهيم  غرس  وكذلك 
األطفال  نفوس  في  الخليجي  المجتمع 
الخليجية  بالهوية  التمسك  وحثهم على 
الخليجية،  بالوحدة  وتعريفهم  العربية، 

به كافة  الذي تقوم  الحضاري  الدور  وإبراز 
لخدمة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

الطفل الخليجي .

مركزًا  المراكز)14(  أطفال  اإلحتفال  حضر 

الوسطى  المنطقة  مراكز  عام  ومشرف 
من  وعدد  المراكز  ومشرفات  والشرقية 
ومنشطي  لألنشطة،  العامين  المشرفين 
ومنشطات المراكز وعدد من أولياء األمور.

قسم الحدائق ببلدية البطائح يقيم برنامجًا 
ترفيهيًا بمناسبة يوم الطفل الخليجي

الخليجي  الطفل  أسبوع  بفعاليات  البطائح  ببلدية  الحدائق  قسم  قام  كما 
للتعليم  البطائح  مدرسة  طالبات  من  وبمشاركة  للنساء  البطائح  حديقة  في 
األساسي والثانوي . وأكدت مسؤولة الحدائق أن  هذا االحتفال يهدف إلى تعزيز 
عليهم  الحرص  علينا  يجب  لذا  المستقبل  نبراس  ألنهم  األطفال  مكانة  وإبراز 
من خالل إقامة فعاليات متنوعة. وتضمنت الفعاليات مسابقات ثقافية وألعابا 
ترفيهية وفقرات متنوعة مثل فقرة الرسم على الوجه وفقرة الحناء الخليجي 
ومرسم الخليج الحر . حيث أبدع األطفال في الرسم والتلوين و استمتعوا بكافة 
الفعاليات  هذه  متابعة  تمت  .وقد  وجوههم  على  البسمة  وارتسمت  الفقرات 
من قبل مسؤول ومشرفات الحدائق  فلهن جزيل الشكر والعرفان لجهودهن 

المبذولة إلنجاح هذا اليوم ، آملين لهم المزيد من التقدم والرقي .
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بلدية  مع  بالتعاون  بالشارقة  والزراعة  البلديات  شؤون  دائرة  نظمت 
منطقة البطائح حملة النظافة تحت شعار »شارقتي أنظف« انطالقًا 
العامة  والنظافة  الجمالي  المنظر  على  للحفاظ  الدائرة  سعي  من 
على  الحفاظ  بأهمية  الجمهور  توعية  وبهدف   ، الشارقة  إمارة  في 
نظافة البيئة الصحراوية في اإلمارة. وذلك بمنطقة البطائح وبحضور 
سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة 
 ، البطائح  منطقة  بلدية  مدير  الطنيجي  سعيد  عبيد  وس��ع��ادة   ،
البلديات والزراعة،  الزرعوني مديرة مكتب رئيس دائرة شؤون  وناعمة 
ومدرسة  والثانوي  األساسي  للتعليم  البطائح  مدرسة  وبمشاركة 

اإلصالح للتعليم االساسي .  

وأشار النقبي إلى أهمية النظافة، وهي العنوان الظاهر لحضارة ورقي 
، فالنظافة من  المجتمع، ولقد حث اإلسالم على النظافة والجمال 
على  يقتصر  ال  بالنظافة  واالهتمام  الحنيف  لديننا  الجميلة  القيم 
الذي  والمجتمع  فيه  يسكن  الذي  المكان  إلى  يمتد  بل  وحده،  الفرد 

حملـة النـظــافة
"شارقتي أنظف"

أنشطة وفعاليات



يعيش فيه.

البطائح  بلدية  مدير  الطنيجي  عبيد  سعادة  وثمن 
الجهود المبذولة من دائرة شؤون البلديات والزراعة 
للقيام بهذه الحملة التي تساهم في نظافة البيئة 
المحيطة بنا والتي خلقها اهلل نظيفة طاهرة ومن 
بها كما  لنستمتع  أن نحافظ على نظافتها  واجبنا 
بأهمية  النشء  تدريب  في  وتساهم  اهلل  خلقها 

الحفاظ على البيئة التي نعيش فيها.

يلزم  ما  كل  بتوفير  قامت  البلدية  أن  وأوضح  كما 
الحفاظ  ف��ي  أهدافها  تحقيق  لضمان  الحملة 
وأن  ل��إلم��ارة،  والجمالي  الحضاري  المظهر  على 
نظافة  على  المحافظة  في  جهدا  تدخر  ال  البلدية 
للتعاون  دائم  استعداد  على  أنها  كما  البرية  البيئة 
بالحفاظ  تهتم  التي  الجهات  جميع  مع  والتواصل 

على البيئة البرية .

العينية  الهدايا  بتوزيع  الزرعوني  ناعمة  قامت  وقد 
البيئية،  المسابقات  ف��ي  الفائزين  ال��ط��الب  على 
المشاركين  الطالب  على  هدايا  توزيع  تم  كما 
وحثهم  وتحفيزهم  إسعادهم  في  للمساهمة 
على المحافظة على نظافة بيئتهم. وأعرب رئيس 
ساهم  من  لجميع  وتقديره  شكره  عن  ال��دائ��رة 
شراكة  خلق  إلى  داعيًا  الحملة  برامج  إع��داد  في 
العمال  توعية  إل��ى  تهدف  مستدامة  مجتمعية 

وأفراد المجتمع
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بالشارقة�،  األط��ف��ال  مراكز  إدارة  نظمت 
لشؤون  األع��ل��ى  المجلس  إدارات  إح��دى 
األس�����رة، ب��رن��ام��ج   "ع��ب��ق��ري ال��ري��اض��ي��ات 
بالبطائح  ال��ط��ف��ل  ب��م��رك��ز   ،"UCMAS
الوسطى  المنطقة  أطفال  مستهدفًة 

لتنمية مهاراتهم الحسابية .

من  العديد  تطوير  البرنامج  واستهدف 
ورف��ع  الطفل،  ل��دى  العقلية  ال��م��ه��ارات 
تقوية  إلى  ،باإلضافة  لديه  التركيز  مستوى 
ذاكرته وتطوير قدرته على التخّيل والتّصور، 
وزي��ادة  والفهم  االستماع  على  وتحفيزه 

سرعة األداء ودقته .

التجاني  رانيا  األس��ت��اذة/  البرنامج  قدمت 
لتنمية  السهلة  الرياضيات  مركز  مديرة 
م��واه��ب األط��ف��ال ف��ي ال��ش��ارق��ة، حيث 
يتعرف  خالله  الذي  األول  بدأت  بالمستوى 

الذاكرة  تقوي  التي  األباكس  إلى  األطفال 
الطفل، وكيفية قراءتها  لدى  الفوتوغرافية 
للقيام  إمساكها  وكيفية  معها  والتعامل 

بالعمليات الحسابية البسيطة.  

منهج  على  قام  البرنامج  أن  بالذكر  والجدير 
العقلية  وطاقاتهم  األطفال  قدرات  تطوير 
بعيدًا  الذهني  الحساب  استعمال  خالل  من 
على  واالعتماد  اليد،  أو  الحاسبة  اآلل��ة  عن 
تحتوي  يدوية  حسابية  آلة  وهي   ، »األباكس« 
على صفوف مزودة بخرزات يحركها الطفل 

بكلتا يديه، وفقًا لبرنامج علمي يساعد على 
تنشيط  خاليا مراكز الجانبين األيمن واأليسر 
قادرًا  المتدرب  الطفل  يجعل  مما  المخ   من 
أدق  بشكل  الحسابية  العمليات  حل  على 
واستخدام  ال��ع��ادي.  الطفل  م��ن  وأس���رع 
األطفال  مستوى  لتطوير  مختلفة  مهارات 
خالل  من  والمالحظة  الدقة  مهارة  منها، 
استخدام بطاقات تعد إحدى أدوات التدريب 
حيث  الحساب،  مسائل  حل  عند  العقلي 
خاطف  بشكل  إليها  بالنظر  الطفل  يقوم 
ذهنيا  الحسابية  المسائل  حل  بعدها  ويبدأ 

على  األطفال  قدرة  يطور  الذي  األمر  الحقًا 
إلى  إضافة  والتركيز،  الفعالة  المالحظة 
تحديات  أهم  من  تعد  التي  السرعة  مهارة 
تدريجيا  األطفال  تدريب  يتم  حيث  البرنامج، 
زمني  وقت  في  دقيقة  نتائج  إعطاء  على 
بالشكل  الوقت  األطفال  فيستغل  قصير 
األمثل مع الحفاظ على مستوى الدقة . كما 
بتدريب األطفال على مهارة  التجاني  قامت 
تعلموه  ما  خالل  من  شفهيا  التدريبات  حل 
في البرنامج لزيادة مهارة االستماع لديهم .

"عبقري الرياضيات" 
بمراكز األطفال

أنشطة وفعاليات



الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  إط��ار  في 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
واهتمامه  الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس 
واح��ت��رام��ًا  المسنين  م��راك��ز  ب��دع��م  الكبير 
الكثير  خيرها  من  أعطت  التي  الفئة  لتلك 
الخدمات  دائرة  .نظمت  ومجتمعها  ألبنائها 
الرعاية  قسم  البطائح  ف��رع  االجتماعية 
في  »المضيف«  مبادرة  السن  لكبار  المنزلية 
تقديم  تم  حيث   ، السامان  ط��وي  منطقة 
تراوح  الذي  الديني  البرنامج  منها  برامج  عدة 
وتفسير  الكريم  القرآن  إلى  اإلستماع  بين  ما 
واألذك���ار  اإلستغفار  وفضل  البقرة  س��ورة 
الدنيا  ف��ي  العبد  وح��ي��اة  ال��ص��الة  وأه��م��ي��ة 
»العالج  ع��ن  الصحي  وهالبرنامج  واآلخ���رة، 
الطبيعي النفخ في البالون« و طريقة التنفس 
وهالبرنامج  للجسم،  وأهميته  الصحيحة 
وقهوة  الماضي  ذكريات  »حديث  االجتماعي 
والتقاليد  العادات  عن  ومواضيع  الضحى« 

قديما.

يأتي اهتمام دائرة الخدمات اإلجتماعية بهذه 
البرامج في اطار مسؤوليتها اإلجتماعية تجاه 
برامج  بتنظيم  دائمًا  تسعى  حيث  المسنين 

ترفيهية لهم .

دائرة الخدمات االجتماعية تنفذ برامج متنوعة لمنتسبيها بفرع البطائح

الرياضي في  الثقافي  البطائح  نادي  شارك 
واالنسانية  االجتماعية  الخدمات  معرض 
في  اقيم  ال��ذي  الحكومية  للمؤسسات 
معرض اكسبو في الشارقة وافتتح الشيخ 
القاسمي  سلطان  بن  عبداهلل  بن  خالد 
والجمارك  البحرية  الموانئ  دائ��رة  رئيس 
في  البطائح  ن���ادي  ج��ن��اح  ال��ش��ارق��ة  ف��ي 
النادي  مشاركات  جسد  ال��ذي  المعرض 
جناح  وح��ظ��ي  والمجتمعية  الثقافية 
بزيارة  الرياضي  الثقافي  البطائح  ن��ادي 
عبداهلل  ابرزهم  الضيوف  من  كبير  ع��دد 
واإلع��الم  الثقافة  دائ��رة  رئيس  العويس 
علي  س��ال��م  والمستشار  ال��ش��ارق��ة  ف��ي 
في  الشرعية  المحكمة  رئيس  الحوسني 
حمودة  بن  سالم  حمد  وحرص  الشارقة 
الثقافي  البطائح  نادي  ادارة  رئيس مجلس 
سر  أمين  الطنيجي  سعيد  وعبيد  الرياضي 
وسعيد  العاجل  علي  وسعيد  النادي  عام 

على  االدارة  مجلس  عضو  الطنيجي  مطر 
للنادي  التنفيذي  المدير  الزوار مع  استقبال 
بمجهود  قام  الذي  المكاوي  الدين  عماد 

وش��رح  ال��ن��ادي  معرض  تجهيز  ف��ي  كبير 
وأنشطته  المنطقة  في  النادي  دور  للزوار 

الرياضية والثقافية.

خالد القاسمي يفتتح جناح نادي البطائح في إكسبو
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مركز  نظم  الصحة  وزارة  لتوجيهات  تنفيذًا 
))معًا  بعنوان  وقائية  حملة  الصحي  البطائح 
وزارة  مبادرة  ضمن  وذلك   )) اطفالنا  لنحمي 
المتحدة  العربية  اإلم����ارات  ب��دول��ة  الصحة 
وتضمنت   . األطفال  شلل  مرض  على  للقضاء 
منطقة  أط��ف��ال  جميع  تحصين  الحملة 
 ) سنوات  خمس  إلى  يوم   ( عمر  من  البطائح 

وتمت هذه الحملة على جولتين . 

شلل األطفال هو مرض معد يصيب األطفال 
الطريقة   ، دائ��م  شلل  ح��دوث  إل��ى  وي���ؤدي 
أخذ  هي  المرض  هذا  من  للحماية  الوحيدة 
جميع الجرعات المقررة في البرنامج الوطني 

ومن خالل الحمالت الوقائية . 

المنطقة  سكان  من  إقبااًل  الحملة  وشهدت 
طفاًل   234 األول��ى  الجولة  إحصائية  وكانت 

والجولة الثانية 209 طفاًل.

الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل األطفال

معًا لنحمي أطفالنا

أنشطة وفعاليات



بلدية البطائح تشارك في فعاليات أسبوع التشجير الـ 35

طالبات  شاركت  البطائح  بلدية  من  بدعوة 
البطائح للتعليم األساسي والثانوي  مدرسة 
المقام   35 ال�  التشجير  أسبوع  فعاليات  في 
شعار:  تحت  بالبطائح  النساء  حديقة  في 
»معًا فلنزرع اإلمارات« ، حيث شاركت طالبات 
ال��م��درس��ة ب��زراع��ة ش��ت��الت م��ن ال��غ��اف في 

الحديقة.  

مركز  أط��ف��ال  م��ش��ارك��ة  ج���اءت  حين  ف��ي 
حديقة  في  احتفلوا  حيث  بالبطائح  الطفل 
البيئة  هيئة  مع  بالتعاون  بالبطائح«،  »النساء 
وبلدية  بالشارقة،  الطبيعية  والمحميات 
الحدائق،  مشرفات  قسم  البطائح  منطقة 
وورش  المتنوعة  الفقرات  بإقامة  وذل��ك 
الحر  والمرسم  البيئية  والمسابقات  العمل 
األمور،  وأولياء  الجمهور  معها  تفاعل  حيث 
إلى جانب مشاهدة عرض مرئي عن التشجير 

داخل مقر المركز.

بلدية  مدير  الطنيجي  عبيد  سعادة  وأش��ار 
إلى  يهدف  التشجير  أسبوع  أن  إلى  البطائح 
بمشاركة  التشجير  بأهمية  المجتمع  توعية 
على  الحفاظ  في  العمرية  الفئات  مختلف 
وأهميتها  الزراعية  القيم  وتأصيل  الزراعة 
الطالب  ذل��ك  ف��ي  بما  ال��ن��شء  نفوس  ف��ي 
بالدور  عموما  الجمهور  وتوعية  والطالبات 
الذي تقوم به بلديات الدولة في هذا المجال.

تأتي هذه المشاركة سعيًا من بلدية البطائح 
وتأكيد  الجمهور،  لدى  البيئي  الوعي  لرفع 
وزرع  البيئة  على  الحفاظ  في  اإلس��الم  دور 
القيم البيئية السليمة والحفاظ على عناصر 

البيئة.
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في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تحتفل 
المرور  بأسبوع  ع��ام  كل  من  م��ارس  شهر 
يكون  اختياره،  يتم  شعار  تحت   ، الخليجي 
والثقافة  والتوعية  الوعي  نشر  منه  الهدف 
 ، ال��ط��ري��ق  مستخدمي  ب��ي��ن    ، ال��م��روري��ة 
عدد  وتقليل   ، األرواح  سالمة  على  والحفاظ 
الحوادث المرورية، والخسائر المادية ، وتبذل 
وزارة الداخلية، وقيادات الشرطة التابعة لها، 
الشارقة،  لشرطة  العامة  القيادة  ومنها 
وإق��ام��ة   ، التخطيط  ف��ي  كبيرة  ج��ه��ودا 
المرور  أسبوع  خالل   ، والفعاليات  األنشطة 
نشر  في  منها  سعيًا  الدولة،  مستوى  على   ،
على  الحفاظ  إلى  المؤدية  المرورية  التوعية 
مستخدمي  من  الجميع،  وأرواح   سالمة 

الطريق. 

الخليجي  المرور  أسبوع  فعاليات  وضمن 
يحدد  ق��رارك  شعار«  تحت   2015 لعام   )31(
لشرطة  العامة  القيادة  »نظمت  مصيرك 
اإلمارة.  مناطق  في  فعاليات  عدة  الشارقة 
 ، الوسطى  المنطقة  إدارة شرطة  واحتفلت 
العميد  سعادة  قام  حيث   ، المناسبة  بهذه 
اإلدارة  ع��ام  مدير  المظلوم  عيد  محمد 
العامة للعمليات الشرطية ، بالقيادة العامة 

لشرطة الشارقة ، بافتتاح احتفال وفعاليات 
سعادة  بحضور  المدام،  منطقة  في  اإلدارة 
المجلس  رئيس  هويدن  بن  معضد  سالم 
العقيد  وسعادة  المدام  لمنطقة  البلدي 
المنافذ  إدارة  م��دي��ر  ف���ارس  عبدالسالم 
المقدم أحمد سعيد  ، وسعادة  والمطارات 
المنطقة  ش��رط��ة  إدارة  م��دي��ر  ح���ارب  ب��ن 
أحمد  ال��رائ��د  والسيد   ، ب��اإلن��اب��ة  الوسطى 
ب��إدارة  العمليات  فرع  مدير  الذيب  خميس 
شرطة المنطقة الوسطى ، وسعادة سالم 
وسعادة  المدام،  بلدية  مدير  مياله  عبيد 
المليحة،   بلدية  مدير  الكتبي  سيف  مصبح 
وعدد من السادة الضباط ، وأعيان المنطقة ، 
وبمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة اإلدارية 
ال��م��دارس  م��ن  ع��دد  وط���الب  والتدريسية 

الحكومية بالمنطقة  .

بن  معضد  سالم  ال��رائ��د  س��ع��ادة  وأوض���ح 
لفعاليات  المنظمة  اللجنة  رئيس   ، هويدن 
شرطة  بإدارة   )  31  ( الخليجي  المرور  أسبوع 
 « العام  هذا  شعار  بأن   ، الوسطى  المنطقة 
معان  عدة  يعكس   « مصيرك  يحدد  قرارك 
وله داللة سامية ومهمة ، تبين أهمية اتخاذ 
القرار الصحيح والمناسب ، وارتباطه في كثير 

من األحيان بتحديد المستقبل والمصير لدى 
يعتبر  المرور  أسبوع  وأن  المركبات،  قائدي 
والمجتمع،  الجمهور  أف��راد  لتذكير  فرصة 
طاقته  ق���در  ك��ل  ال��م��س��اه��م��ة  ب���ض���رورة 
األم��ان  من  ق��در  أكبر  بتوفير  واختصاصه، 
الجميع  أن  حيث  ال��ط��ري��ق،  لمستخدمي 
 ، المجتمع  أمن  على  الحفاظ  عن  مسؤول 
المرورية  السالمة  وأن  مروريًا،  آمنًا  وجعله 

مسؤولية إجتماعية يشترك بها الجميع 

يتقدمها  بمسيرة  االحتفال  فعاليات  بدأت 
العميد محمد المظلوم ، والضباط الحضور، 
وأع��ي��ان  ال��ه��ام��ة،  الشخصيات  م��ن  وع���دد 
طالب  من  كبير  عدد  وبمشاركة   ، المنطقة 
المسيرة  س��ارت  حيث  المنطقة،  وم��دارس 
العسكرية،  الموسيقية  الفرقة  أنغام  على 
موسيقية  فقرات  بين  الفقرات  وتنوعت 
ورقصات شعبية وفقرات شعرية معبرة عن 

أسبوع المرور.

محمد  العميد  سعادة  قام  الختام  وفي 
الشخصيات  من  ع��دد  بتكريم  المظلوم 
والخاصة  الحكومية  وال��ج��ه��ات  الهامة 

الراعية لفعاليات االحتفال بأسبوع المرور .

تحت شعار  " قرارك يحدد مصيرك "
إدارة شرطة المنطقة الوسطى 

تحتفل بأسبوع المرور الخليجي الـ 31 

أنشطة وفعاليات





عزيزي القاريء ها نحن على موعد معك مرة أخرى في مجلة البطائح في عددها السادس لنكمل ما بدأناه سويا في عنقود 
اليوم سوف   ، القانوني لعلك تستفيد منها  العدد لؤلؤة جديدة تثري بها فكرك  المعرفة  حيث نقدم لك في هذا  آللىء 
أتحدث معك عن موانع المسؤولية الجنائية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين، حيث أفرد لها قانون العقوبات اإلتحادي رقم 
1987م الفصل األول من الباب الرابع وعددها في خمسة مواد وهي عبارة عن أربع موانع إذا ما توافر إحداها  في  )2( لسنة 
الشخص الطبيعي تخرج أفعاله التي تقع تحت طائلة القانون من دائرة التجريم ألن لديه مانع من موانع المسؤولية ، وقد 

تمثلت تلك الموانع في األتي :- 

•  فقد اإلدراك أو اإلرادة مواد أرقام ) 60، 61 ( 

•  فقد التمييز  مادة رقم ) 62 (

•  صغر السن مادة رقم ) 63 (

•  الضرورة واإلكراه مادة رقم ) 64 (

وقد آثرت أن أعطيك لمحة عامة عن موانع 
فضلت  ولكني  كاملة  الجنائية  المسؤولية 
أو  اإلدراك  "فقد  األول  المانع  عن  الحديث 
معرفته  بمكان  األهمية  من  ألن��ه  اإلرادة" 

باعتباره أهم موانع المسؤولية الجنائية . 

أحد موانع المسؤولية الجنائية "فقد اإلدراك 
أو اإلرادة "

"ال  أنه   على  عقوبات   60 المادة  نصت  حيث 
الجريمة  ارتكاب  يسأل جنائيا من كان وقت 
في  عاهة  أو  لجنون  اإلرادة  أو  اإلدراك  فاقداً 
مواد  أو  عقاقير  عن  ناشئة  غيبوبة  أو  العقل 

أعطيت  نوعها  كان  أيا  مسكرة  أو  مخدرة 
له قسراً عنه أوتناولها بغير علم منه بها أو 
ألي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد اإلدراك أو 

اإلرادة .

إذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية 
أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو 
غيرها سوى نقص أو ضعف اإلدراك أو اإلرادة 
وقت إرتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففا 

فقد فرقت هذه المادة بين حالتين هما :- 

بالكلية   الجنائية  المسؤولية  إن��ت��ف��اء   •
كان  إذا  المجرم  الفعل  مرتكب  للشخص 
أو  إلدراك���ة  ف��اق��داً  الجريمة  إرت��ك��اب  وق��ت 
إرادته ألسباب عددها حصراً وهي ) الجنون ، 
العاهة العقلية ، الغيبوبة الناشئة عن تناول 
أعطيت  مسكرة  أو  مخدرة  مواد  أو  عقاقير 
أو تناولها بغير علم منه بها أو ألي  له قسراً 

أو  اإلدراك  يفقد  أنه  العلم  يقرر  آخر  سبب 
اإلرادة ( .

إذا  ما  جزئيا   الجنائية  المسؤولية  إنتفاء   •
نقص  الذكر   سالفة  الموانع  هذه  عن  ترتب 
إرتكاب  وق��ت  اإلرادة  أو  اإلدراك  ضعف  أو 
ع���ذرا مخففا  ي��ع��د  ذل���ك  ف���إن  ال��ج��ري��م��ة 

للعقوبة . 

تنتفي  متى  الشخص  يعلم  أن  يجب  وبهذا 
تحقق  التي  والحاالت  الجنائية  مسؤوليته 
التي  الحاالت  يعلم  أن  البد  كما   ، المنع  هذا 

تعد هذه الموانع أعذاراً مخففة للعقاب .

فكرك  أثريت  الكلمات  بهذه  أكون  أن  آماًل 
أن  أس��أل  واهلل   ، المعلومة  بهذه  القانوني 
موازين  في  ذلك  يجعل  وأن  بعلمنا  ينفعنا 

حسناتنا . 

واهلل ولي التوفيق ،،،

الشرفة القانونية 
ياسر محمد عراقي 

الباحث القانوني لبلدية البطائح

آللىء المعرفة 

الشرفة القانونية 





نبيه ومصطفاه محمد  المولى سبحانه على  بها  التي تفضل  اآليات  المعجزات وأعظم  أجل  والمعراج من  اإلسراء  كانت معجزة 
صلى اهلل عليه وسلم , ألهمية هذه المعجزة فقد ذكرها اهلل تعالى في كتابه الكريم في موضعين , األول : في سورة سميت 
باسم هذه المعجزة وهي سورة » اإلسراء » والتي بدأها سبحانه: » ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًلا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد 

ِميُع اْلَبِصيُر )1( سورة اإلسراء .  اْلَأْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا إِنَُّه ُهَو السَّ

ْجِم  والثاني في سورة النجم قال تعالى: » َوالنَّ
 )2( َغَوى  َوَما  َصاِحُبُكْم  َضلَّ  َما   )1( َهَوى  ِإَذا 
ا َوْحٌي ُيوَحى  َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى )3( ِإْن ُهَو ِإلَّ
َفاْسَتَوى  ٍة  ِمرَّ ُذو   )5( اْلُقَوى  َشِديُد  َمُه  َعلَّ  )4(
 )8( َفَتَدلَّى  َدَنا  ُثمَّ   )7( اْلَأْعَلى  ِباْلُأُفِق  َوُهَو   )6(
ِإَلى  َفَأْوَحى   )9( أَْدَنى  أَْو  َقْوَسْيِن  َقاَب  َفَكاَن 
َعْبِدِه َما أَْوَحى )10( َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأَى )11( 
أََفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى )12( َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى 
ُة  َجنَّ ِعْنَدَها   )14( اْلُمْنَتَهى  ِس��ْدَرِة  ِعْنَد   )13(
ْدَرَة َما َيْغَشى )16(  اْلَمْأَوى )15( ِإْذ َيْغَشى السِّ
آَياِت  َرأَى ِمْن  َلَقْد  َوَما َطَغى )17(  اْلَبَصُر  َزاَغ  َما 

َربِِّه اْلُكْبَرى )18( سورة النجم .

مشاهد  فيها  وال��م��ع��راج  اإلس���راء  ومعجزة 
عظيمات وآيات باهرات يتعلم منها المسلم 

الدروس والعبر والتي منها : 

الثبات على الحق والتزام المبدأ :

ويتضح ذلك من المشهد الذي رآه النبي صلى 
َعْن   , فرعون  ابنة  لماشطة  وسلم  عليه  اهلل 
ِه  اٍس : َقاَل َرُسوُل اللَّ َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّ
التي  ْيَلُة  اللَّ َكاَن  ا  »َلمَّ  : وسلم   عليه  اهلل  صلى 
َفُقْلُت  َبٌة  َطيِّ َراِئَحٌة  َعَلىَّ  أََتْت  ِفيَها  بي  ُأْسِرَى 

َهِذِه  َفَقاَل  َبُة  يِّ الطَّ اِئَحُة  الرَّ َهِذِه  َما  ِجْبِريُل  َيا 
َراِئَحُة َماِشَطِة اْبَنِة ِفْرَعْوَن َوأَْواَلِدَها. َقاَل ُقْلُت 
ِفْرَعْوَن  اْبَنَة  َتْمُشُط  هي  َبْيَنا  َقاَل  َشْأُنَها  َوَما 
َذاَت َيْوٍم ِإْذ َسَقَطِت اْلِمْدَرى ِمْن َيَدْيَها َفَقاَلْت 
َقاَلْت  أَِبى  ِفْرَعْوَن  اْبَنُة  َلَها  َفَقاَلْت  ِه.  اللَّ ِبْسِم 
ِبَذِلَك  ُأْخِبُرُه  َقاَلْت  ُه.  اللَّ أَِبيِك  َوَربُّ  َربِّى  َوَلِكْن  اَل 
ُفاَلَنُة  َيا  َفَقاَل  َفَدَعاَها  َفَأْخَبَرْتُه  َنَعْم.  َقاَلْت 
ُه. َفَأَمَر  َوِإنَّ َلَك َرّبًا َغْيِرى َقاَلْت َنَعْم َربِّى َوَربَُّك اللَّ
ِبَبَقَرٍة ِمْن ُنَحاٍس َفُأْحِمَيْت ُثمَّ أََمَر ِبَها أَْن ُتْلَقى 
هي َوأَْواَلُدَها ِفيَها َقاَلْت َلُه ِإنَّ ِلى ِإَلْيَك َحاَجًة. 
َقاَل َوَما َحاَجُتِك َقاَلْت ُأِحبُّ أَْن َتْجَمَع عظامي 
َقاَل  َوَتْدِفَنَنا.  َواِح��ٍد  َثْوٍب  في  َوَل��ِدى  َوِعَظاَم 
ِبَأْواَلِدَها  َفَأَمَر  َقاَل   . اْلَحقِّ ِمَن  َعَلْيَنا  َلِك  َذِلَك 
اْنَتَهى  أَِن  ِإَلى  َواِحًدا  َواِحًدا  َيَدْيَها  َبْيَن  َفُأْلُقوا 
َتَقاَعَسْت  َوَكَأنََّها  ُمْرَضٍع  َلَها  َصِبىٍّ  ِإَلى  َذِلَك 
ْنَيا  ْه اْقَتِحِمي َفِإنَّ َعَذاَب الدُّ ِمْن أَْجِلِه َقاَل َيا ُأمَّ
أخرجه  َفاْقَتَحَمْت.  اآلِخ��َرِة  َع��َذاِب  ِمْن  أَْه��َوُن 

أحمد 309/1)2822( . 

أهمية الصالة 
ومنزلتها في اإلسالم:

التي  الوحيدة  الفريضة  هي  الصالة  أن  وذلك 

السماء  في  والمعراج  اإلس���راء  ليلة  فرضت 
اهلل  رس��ول  ق��ال   , واس��ط��ة  وب���دون  السابعة 
َعَليَّ  ُف��ِرَض��ْت  »ُث��مَّ   : وسلم  عليه  اهلل  صلى 
َفَرَجْعُت  ٍم،  َي��وْ ُكلَّ  َصَلاًة  َخْمِسيَن  َلَواُت  الصَّ
قلت:  ُأِم��ْرَت،  ِبَما  َفَقاَل:  ُموَسى،  َعَلى  َفَمَرْرُت 
َتَك ال  ُأِمْرُت ِبَخْمِسيَن َصَلاًة ُكلَّ َيْوٍم، َقاَل: ِإنَّ ُأمَّ
ِه  َتْسَتِطيُع َخْمِسيَن َصَلاًة ُكلَّ َيْوٍم، َوِإنِّي � َواللَّ
اَس َقْبَلَك، َوَعاَلْجُت َبِني ِإْسَراِئيَل  ْبُت النَّ � َقْد َجرَّ
َفاْسَأْلُه  َربِّ��َك،  ِإَل��ى  َف��اْرِج��ْع  اْلُمَعاَلَجِة،  أََش��دَّ 
َعْشًرا،  َعنِّي  َفَوَضَع  َفَرَجْعُت  ِتَك  ِلُأمَّ ْخِفيَف  التَّ
َفَرَجْعُت،  ِمْثَلُه،  َفَقاَل  ُموَسى  ِإَلى  َفَرَجْعُت 
ُموَسى  ِإَل��ى  َفَرَجْعُت  َع��ْش��ًرا،  َعنِّي  َف��َوَض��َع 
َعْشًرا،  َعنِّي  َف��َوَض��َع  َفَرَجْعُت  ِمْثَلُه،  َفَقاَل 
َفَرَجْعُت،  ِمْثَلُه،  َفَقاَل  ُموَسى  ِإَلى  َفَرَجْعُت 
َفَرَجْعُت  َي��ْوٍم،  ُك��لَّ  َص��َل��َواٍت  ِبَعْشِر  َف��ُأِم��ْرُت 
َصَلَواٍت  ِبَخْمِس  َفُأِمْرُت  َفَرَجْعُت،  ِمْثَلُه،  َفَقاَل 
ِبَم  َفَقاَل:  ُموَسى،  ِإَل��ى  َفَرَجْعُت  َي��ْوٍم،  ُكلَّ 
َيْوٍم،  ُكلَّ  َصَلَواٍت  ِبَخْمِس  ُأِمْرُت  ُقْلُت:  ؟  ُأِمْرَت 
ُكلَّ  َصَلَواٍت  َخْمَس  َتْسَتِطيُع  ال  َتَك  ُأمَّ ِإنَّ  َقاَل: 
َوَعاَلْجُت  َقْبَلَك،  اَس  النَّ ْبُت  َجرَّ َقْد  َوِإنِّي  َيْوٍم، 
َربَِّك،  ِإَلى  َفاْرِجْع  اْلُمَعاَلَجِة؛  أََشدَّ  ِإْسَراِئيَل  َبِني 
َربِّي  َسَأْلُت  َق��اَل:  ِتَك!  ِلُأمَّ ْخِفيَف  التَّ َفاْسَأْلُه 

 اإلسراء والمعراج..
 دروس وعبر

نفحات إيمانية



ا  ُم ... َفَلمَّ َحتَّى اْسَتْحَيْيُت، َوَلِكنِّي أَْرَضى، َوُأَسلِّ
ْفُت  َجاَوْزُت َناَدى ُمَناٍد: أَْمَضْيُت َفِريَضِتي، َوَخفَّ

َعْن ِعَباِدي«]البخاري: 3598[. 

الصداقة الحقيقية 
مبادئ ومواقف :

فحينما عاد النبي صلى اهلل عليه وسلم من 
رحلة اإلسراء والمعراج وقص على قريش ما 
رضي  بكر  أبي  إلى  منهم  نفٌر  انطلق   , حدث 
 ، الخبر  من  موقفه  عن  يسألونه  عنه  اهلل 
: » لئن كان قال ذلك لقد صدق »  فقال لهم 
، فتعّجبوا وقالوا : » أو تصدقه أنه ذهب الليلة 
 ،  « ؟  يصبح  أن  قبل  وج��اء  المقدس  بيت  إلى 
فقال : » نعم ؛ إني ألصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك ، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة 
 .  « الصديق   « ، فأطلق عليه من يومها لقب   «

عيون األثر , ابن سيد الناس 471.

 , ومواقف  مبادئ  الحقيقية  الصداقة  هكذا 
وهلل در من قال :

جزى اهلل الشدائد كل خير * * * * * عرفت بها 
عدوي من صديقي

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله: 
له  كانت  إال  أحد  على  اإلس��الم  عرضت  }وما 

كبوة إال أبا بكر فإنه لم يتلعثم{. 

اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه: » َلْو ُوِزَن  َقاَل ُعَمُر ْبُن - اْلَخطَّ
ِبِهْم  َلَرَجَح  اْلَأْرِض  أَْهِل  ِبِإيَماِن  َبْكٍر  أَِبي  ِإيَماُن 
ليتني  يقول  -]144[.وكان  البيهقي  »شعب 

شعرة في صدر أبي بكر. 

الفاحشة سبب 
النتشار األمراض والبالءات : 

أبي  ,فعن  المشهد  ه��ذا  من  ذل��ك  ويتضح 
حديث  في  عنه  اهلل  رض��ي  ال��خ��دري  سعيد 
أنا  ف��إذا  هنيهة،  مضيت  ث��م  ق��ال:  اإلس���راء 
أحد،  يقربه  ليس  مشرح،  لحم  عليها  بأخونة، 
ونتن،  أروح  قد  لحم  عليها  بأخونة،  أنا  وإذا 
عندها أناس يأكلون منها، قلت: يا جبريل، ما 
هؤالء ؟ قال : قوم من أمتك ، يتركون الحالل 
ويأتون الحرام«. البيهقي : دالئل النبوة 392/2.

لذا فقد حذر النبي صلى اهلل عليه وسلم من 
انتشار الفاحشة ) الزنا ( وكذا التبرج والسفور 
واألوجاع  األمراض  النتشار  سببا  ذلك  وجعل 
َقطُّ  َقْوٍم  في  اْلَفاِحَشُة  َتْظَهِر  َلْم   «  : فقال 
اُعوُن  الطَّ ِفيِهُم  َفَشا  ِإالَّ  ِبَها  ُيْعِلُنوا  َحتَّى 
َواأَلْوَجاُع التي َلْم َتُكْن َمَضْت في أَْساَلِفِهُم 

الِِّذيَن َمَضْوا. أَْخَرَجُه ابن ماجة )4019(.

مكانة المسجد األقصى 
في اإلسالم :

عند  ك��ب��ي��رة  ق��دس��ي��ة  األق��ص��ى  للمسجد 

بداية  منذ  بعقيدتهم  ارتبطت  المسلمين 

قبل  جميعًا  االنبياء  قبلة  يعتبر  فهو  الدعوة. 

وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  النبي 

صلى  النبي  إليها  صلى  التي  األول��ى  القبلة 

اهلل عليه وسلم قبل أن يتم تغيير القبلة إلى 

بالمسجد  اإلسالم  عالقة  توثقت  وقد  مكة. 

أسرى  حيث  والمعراج  اإلس��راء  ليلة  األقصى 

المسجد  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  بالنبي 

صلى  وفيه  األقصى  المسجد  إل��ى  الحرام 

النبي إماما باألنبياء ومنه عرج النبي صلى اهلل 

السماء  السماء. وهناك في  إلى  عليه وسلم 

العليا فرضت عليه الصالة.

ويعتبر المسجد األقصى هو المسجد الثالث 

النبي صلى  الرحال، فقد ذكر  إليه  الذي تشد 

اهلل عليه وسلم إن المساجد الثالثة الوحيدة 

التي تشد إليها الرحال هي المسجد الحرام، 

و المسجد النبوي والمسجد األقصى.

النبي صلى  عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن 

اهلل عليه وسلم قال : » ال تشد الرحال إال إلى 

ومسجد   ، الحرام  المسجد   : مساجد  ثالثة 

ومسجد   ، وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول 

 ،  )1189( برقم  البخاري  صحيح   .» األقصى 

وصحيح مسلم )1397( .



كيف أتخلص من السمنة ؟ وما هي أضرارها على صحتي ؟

إن تراكم الدهون في األماكن غير المرغوب بها تؤثر سلبيًا ليس فقط شكليًا 
الهرمونات  بسبب  للسمنة  أكبر  بشكل  معرضة  والمرأة  صحيًا.  أيضًا  بل 
في  السمنة  من  يعانين  النساء  أغلبية  منزل.  ربة  و  كأم  دوره��ا  وبسبب 
منتصف العشرينات وبعد الثالثينيات. لذلك يجب عليك أن تحاربي الوزن الزائد 

بكل عزيمة و تراقبي وزنك حتى ال تصلي إلى مرحلة السمنة.                      

من الحلول للتخلص من السمنة:

• التقليل من تناول الخضروات الدهنية وليس االمتناع عنها.

• اإلكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

لمدة  كانت  ولو  يومية  عادة  جعلها  و  الخفيفة  الرياضية  التمارين  مزاولة   •
20 دقيقة فقط.

أخصائي  اسألي  بل   ، الوزن  خسارة  أجل  من  صحية  غير  حمية  تتبعي  ال   •
التغذية كي يساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

ال تنسي أنك كلما تقدمت في السن ، كان من الصعب عليك خسارة الدهون 
المتراكمة، لذلك يجب أن تبدئي بمكافحة السمنة في أسرع وقت ممكن 

من أجل صحتك.

صحتي
بعد العشرين

المرأة،  بصحة  أساسي  بشكل  ترتبط  والمجتمع  األســرة  صحة  إن 
أفراد  ببقية  تعتني  التي  وهي  واألم   والزوجة  األخت  هي  فالمرأة 
األسرة. ولكي تكون قدوة للمحيطين بها يجب أن تهتم بصحتها 
صحتك  تعززي  لكي  الصحية  المعلومات  هذه  سيدتي  إليك  أواًل، 

بعد سن العشرين.

إعداد
قسم التمريض  - مركز البطائح الصحي -

الصحة والحياة
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هل أنا عرضة لهشاشة العظام ؟ و هل 
أحتاج ألخذ vitamin D مكمل ؟                                        

مهم  دور  »د«  لفيتامين  أن  نعلم  جميعنا 
من  الكالسيوم  امتصاص  في  أساسي  و 
أجسامنا  بناء  على  للمحافظة  األم��ع��اء 
ومنعها من اإلصابة بهشاشة العظام. وألن 
التعرض  »د« هو  لفيتامين  المصدر األساسي 
فإن  الغذاء،  طريق  عن  تناوله  أو  للشمس  
دراسة  وفي  وارد.  أمر  الفيتامين  هذا  نقص 
“د«  فيتامين  نقص  أن  ثبت  حديثة  علمية 
تتراوح بنسبة %70-%90.                                            

للوقاية من هشاشة العظام :

-  حاولي أن تتعرضي ألشعة الشمس يوميًا 
أشعة  تكون  أن  ويفضل  ساعة  رب��ع  لمدة 

الشمس األولى صباحًا.

-  ممارستك للنشاط البدني يحفز العظام 
على امتصاص الكالسيوم بشكل سريع.

بفيتامين  المدعمة  األطعمة  تناولي   -
المأكوالت  ومعظم  والبيض  كالفطر  »د«، 
السلمون  وس��م��ك  ك��ال��س��ردي��ن  البحرية 

وسمك الرنجة. 

فيتامين  على  تحصلي  أن  المفضل  من    -

أخذ  عن  بعيدًا  الطبيعية  مصادره  من  »د« 
فيتامين »د« مكمل ، ولكن إذا أظهر فحص 
أخذ  يجب  »د«  فيتامين  ف��ي  نقصًا  ال��دم 

المكمالت ولكن باستشارة طبيبك الخاص. 

كيف أحمي نفسي من سرطان الثدي ؟

السرطان  أن���واع  أكثر  ه��و  ال��ث��دي  س��رط��ان 
حدوثًا لدى المرأة خاصة بعد سن العشرين. 
تفاديه.  هو  الثدي  لسرطان  األفضل  العالج 
فالوقاية خير من العالج، فحتى اآلن ال يوجد 
ولكن  بالسرطان  لإلصابة  معروف  سبب 
احتمال  تزيد  التي  العوامل  بعض  هناك 
اإلصابة بالمرض ومنها: كونك أنثى، التقدم 
المرض  كوجود  العائلي  التاريخ  العمر،  في 

في أحد أفراد العائلة.

من  للحماية  المثلى  الطريقة  لذلك 
سرطان الثدي هي :

القيام بالفحص الذاتي مرة شهريًا .

الدهون,  قليلة  الصحية  األغ��ذي��ة  تناولي 
بالدهون  الغنية  األغذية  أن  علميًا  ثبت  فقد 
ال��ف��ائ��ض��ة ع��ن ح��اج��ة ال��ج��س��م ت��زي��د من 
مستويات الهرمونات التي بدورها قد تسبب 

في سرطان الثدي.

يرضعن  ال��ل��وات��ي  ال��ن��س��اء  أن  علميًا  ثبت 
عرضة  أق��ل  طبيعية  رض��اع��ة  أطفالهم 

لسرطان الثدي.

تنظيم  ف��ي  ال��ري��اض��ي  ال��ن��ش��اط  ي��س��اع��د 
في  يساهم  مما  جيد  بشكل  الهرمونات 

التقليل من خطر اإلصابة بالسرطان.

كيف أحافظ على صحتي النفسية ؟

التوافق  على  قدرتك  هي  النفسية  صحتك 
النفسي واالجتماعي مع نفسك ومع بيئتك، 
نفسك  مع  بالسعادة  شعورك  أيضًا  وهي 
يتمتعون  الذين  األشخاص  اآلخ��ري��ن.  وم��ع 
على  قادرين  يكونون  عالية  نفسية  بصحة 
إلى  قدراتهم  واستغالل  ذاتهم  تحقيق 
أقصى حد ممكن، ويكونون قادرين كذلك 

الصحة والحياة



من  لذلك  الحياة.  مطالب  مواجهة  على 
من  نفسية  بصحة  تتمتعي  أن  الضروري 
التي  النقاط  هذه  إليك  أفضل.   حياة  أجل 

تساعد على تعزيز الصحة النفسية:

واقعية  كوني  ب��ذات��ك،  ثقتك  ع��ززي    •
عندما  وطاقاتك،  إمكانياتك  تحديد  في 
عليك  يسهل  قدراتك  من  واثقة  تكونين 
يكون  بحيث  وتحقيقها  األه��داف  رسم 
فال  إمكانياتك  م��ع  متماشيًا  ال��ه��دف 

تصابين باإلحباط و قلة الحيلة.

تنجزي  ال  الوقت،  تنظيم  مهارة  تعلمي   •
ابدئي  واح��د،  وق��ت  في  متعددة  أعمااًل 
هامشًا  تتركي  أن  تنسي  وال  باألولويات، 
للظروف  تحسبًا  ال��وق��ت  م��ن  إض��اف��ي��ًا 

الطارئة.

لفترات  تعملي  وال  اإلره���اق  تجنبي    •
الوقت  تنظيم  مهارة  أتقنت  إذا  طويلة، 
اإلرهاق  تجنب  عليك  السهل  من  سيكون 

وتراكم األعمال.

يحيط  ما  بكل  وواعية  يقظة  كوني    •
المواقف  و  األشخاص  تتجنبي  لكي  بك، 
واألح�������داث ال��ت��ي ت��ح��ف��زك وت��ش��ع��رك 
األجواء  تتفادي  أن  المهم  من  بالضغط، 
التفادي  وهذا  الراحة  بعدم  تشعرك  التي 
بل  المواجهة،  على  القدرة  عدم  يعني  ال 

يعني أنك واعية بنفسك .

وما  ؟  الرياضي  النشاط  فوائد  هي  ما 
هو القدر الكافي يوميًا؟

ضد  الفتاك  سالحك  هو  البدني  النشاط 
أمراض العصر الناجمة عن قلة الحركة. إن 
الفراغ  ساعات  وزيادة  التكنولوجيا  دخول 
حياتك  أسلوب  على  سلبي  بشكل  يؤثر 
وبالتالي على صحة جسمك. من التأثيرات 
الرياضي  ال��ن��ش��اط  لممارسة  اإليجابية 

بانتظام:

في  الحيوية  األجهزة  وظائف  تحسين   •
كفاءتها،  رف��ع  على  وتساعد  الجسم 
وحتى  والتنفسي  ال����دوري  ك��ال��ج��ه��از 

العصبي والنفسي.

من  الحماية  في  كبير  وقائي  دور  لها   •
هشاشة  القولون،  سرطان  القلب،  أمراض 

العظام، والسكري.

المستهلكة  الطاقة  زيادة  على  تساعد   •
من الجسم بشكل صحي وسليم.

للمساعدة  جدًا  مهم  البدني  النشاط   •
السمنة  م��ن  للوقاية  ال���وزن  ضبط  ف��ي 

والحفاظ على شكل الجسم المثالي.

الحياة  ويطور  المزاجية  الحالة  يحسن   •
الصحية ، يبعد القلق والتوتر واالكتئاب.

الفائدة  لتحقيق  البدني:  النشاط  م��دة 
ممارسة  يجب  البدني  النشاط  برنامج  من 
)15-20( دقيقة  نشاط حركي ال يقل عن 

يوميًا.  

أربع  إلى  ثالث  من  البدني:  النشاط  تكرار 
م��رات   )7-5( ويفضل  أسبوعيًا  م���رات 

أسبوعيًا.

جزءًا  البدني  النشاط  تجعلي  أن  يمكنك 
عندما  االجتماعي  والنشاط  الترفيه  من 
وتمارسن  صديقاتك  من  رفقة  تجدين 

الرياضة معًا.
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والصحة  البيئة  على  النفايات  خطر 
العامة :

منها  والتخلص  النفايات  حفظ  يتم  لم  إذا 
أو معالجتها بطريقة سليمة فسوف يترتب 
الصحة  على  جسيمة  أخ��ط��ار  ذل��ك  على 
مهملة  النفايات  هذه  بقيت  وإذا  العامة. 
محفوظة  وغير  المنزل  في  طويلة  لمدة 
وقوع  إلى  ت��ؤدي  فسوف  سليمة  بطريقة 

أضرار كثيرة على صحة المجتمع منها:

النفايات  في  الموجودة  العناصر  تحلل   •
وانبعاث الروائح الكريهة منها.

• تكاثر الحشرات والقوارض ونواقل األمراض 
بأنواعها .

من  تسببه  وما  السائبة  الحيوانات  انتشار   •
نقل لألمراض المعدية للمجتمع.

أعقاب  وجود  عند  خاصة  الحرائق  نشوب   •
قابلة  م��واد  ووج���ود  مطفأة  غير  سجائر 
النفايات  هذه  تراكم  حالة  في  لإلشتعال  
والغازات  للدخان  تصاعد  من  عنها  ينتج  وما 

السامة.

• تشوية المظهر العام للمنطقة السكنية 
واإلمارة بشكل عام .

في  المجتمع  ودور  المنزلية  النفايات 
الحفاظ على نظافة المدينة :

التلوث  مصادر  أحد  المنزلية  النفايات  تعتبر 
مظهر  على  سلبي  تأثير  من  لها  بما  البيئي 
المدينة الجمالي. ويأتي حل هذه المشكلة 
بشكل  المجتمع  مساهمة  م��ن  ب��داي��ة 
وما  جهود  من  البلدية  تبذله  ما  مع  فاعل 
الحفاظ  في  األهمية  بالغ  دور  من  تؤديه 
جميع  في  العامة  النظافة  مستوى  على 
إلى  إض��اف��ة  السكنية  واألح��ي��اء  المناطق 

دوري  بشكل  ومواردها  طاقاتها  استنزاف 
الخسائر  حجم  المجتمع  يستشعر  أن  دون 

والتكلفة التشغيلية من أجل ذلك.

مساهمة  م��ن  ال��م��رج��وة  ال��ف��وائ��د  م��ا 
النظافة  على  المحافظة  في  المجتمع 

العامة ؟

• إبراز جمال المدينة وجمال الطبيعة.

• المحافظة على الصحة العامة.

الحفاظ  في  أساسي  دور  للمجتمع  • يكون 

التخلص السليم 
من النفايات المنزلية

النفايات المنزلية هي المواد غير المرغوب فيها والناتجة عن األنشطة 
تكون  وإجمااَل  الحاجة.  أو  االستعمال  نطاق  عن  زاد  ما  كل  أو  المنزلية 
من  وكذلك  بقاياه.  أو  الطعام  تجهيز  مخلفات  من  المنزلية  النفايات 
والمخلفات  المنزلية  واألواني  واألدوات  الزجاج  وحطام  البالية  المالبس 

الحجمية وغيرها.

إعداد
قسم النظافة - بلدية البطائح
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ع��ل��ى ال��ن��ظ��اف��ة ال��ع��ام��ة ف��ي األح��ي��اء 
االلتزام  خ��الل  من  السكنية  والمناطق 
بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالنظافة 
العامة في اإلمارة، مما سيساهم بشكل 
التي  التشغيلية  النفقات  كبير في ترشيد 

تتحملها البلدية.

من  للتخلص  السليمة  ال��ط��ري��ق��ة 
النفايات المنزلية ؟

• يجب وضع النفايات المنزلية في أكياس 
حاويات  في  إلقائها  ثم  اإلغالق  محكمة 

النفايات تفاديًا لتبعثرها وانتشار القوارض 
والحشرات الضارة وتكاثرها.

• عدم ترك أكياس النفايات بجانب حاوية 
العام  المظهر  على  حفاظًا  النفايات 

للمنطقة السكنية.

الحجمية  المنزلية  المخلفات  ترك  عدم   •
حفاظًا  النفايات  ح��اوي��ات  جوانب  على 

على المظهر العام للمنطقة السكنية.

• عدم وضع مخلفات البناء في الحاويات 
تمثل  أنها  حيث  التلف  من  عليها  حفاظًا 
بحمل  السيارة  قيام  عند  عليها  ثقياًل  وزنًا 
الحاوية لتفريغها مما يتسبب في تلفها، 
المخلفات  لذا فإنه في حالة وجود هذه 
يرجى  منها  التخلص  في  الرغبة  وعند 
التواصل مع خدمة تعاون ببلدية البطائح  
 )600599998( ال��م��ج��ان��ي  ال��رق��م  ع��ل��ى 

للتخلص السليم من هذه النفايات.

السليم  التخلص  في  المنزل  ربة  دور 
من النفايات المنزلية:

ال����ن����شء  ت����رب����ي����ة   •
بأهمية  ال���وع���ي  ع��ل��ى 
نظافة  على  المحافظة 
وتعويدهم  مدينتهم، 

على السلوك الحضاري البيئي.

وتجهيز  إع����داد  ف��ي  اإلس����راف  ع���دم   •
رم��ي  لتجنب  ال��ح��اج��ة  ف���وق  ال��ط��ع��ام 

الفائض منه في حاويات النفايات.

البلدية  مع  المسبق  والتنسيق  التعاون   •
السليم  التخلص  في  الرغبة  ح��ال  في 
مخلفات  أو  الحجم  كبيرة  النفايات  من 
على  لرميها  تفاديًا  المنزلية  الحدائق  
األم��اك��ن  أو  النفايات  ح��اوي��ات  ج��وان��ب 
المكشوفة وحفاظًا على المظهر العام . 
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امرئ  بن  الحشرج  بن  سعد  بن  عبداهلل  بن  حاتم  هو   : الطائ���ي  حات��م 
بن  ثعل  بن  جرول  بن  ربيعة  بن  أخزم  أبي  بن  أخزم  بن  عدي  بن  القيس 

عمرو بن الغوث بن طيىء .

الجواد ، السخي ، ضرب به المثل لسخائه

فقيل : أسخى من حاتم .

ال  كان  فإنه   ، سالحه  عدا  ما  شيئا  ممسكا  حاتم  يكن  لم   : عنه  وقيل 
يجود به ، قال عن نفسه :

أض��احك ضي�في قبل إن�زال رح��ل�ه 
                                                       ويخصب عندي والمحل جديب

وما الخصب لألضياف أن يكثر القرى 
                                                        ولكنما وج��ه الكري���م خصي�ب

وهو القائل لغالمه يسار ، وكان إذا اشتد البرد وكلب الشتاء أمر غالمه 
فأوقد نارا في يفاع من األرض لينظر إليها من أضل الطريق ليال فيصمد 

نحوه ،

فقال في ذلك :    

أوقد فإن الليل ليل قر 
                                         والريح يا موق�د ري�ح ص�ر

عل ي�رى ن�ارك من يم��ر 
                                        إن جلبت ضيفا فأنت حر

 ، أسير  وفيهم   ) عنزة   ( قبيلة  على  سفره  في  يوما  مر  أنه  خبره  ومن 
وأطلقه  العنزيين  من  فاشتراه   ، فكاكه  حضره  ولم  بحاتم  فاستغاث 

وأقام مكانه في القيد حتى أدى فداه .

وقصص جوده وسخائه أكثر من أن تحصى .

توفي سنة ) 46 قبل الهجرة (

أسخى من حاتم

قصة مثل
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