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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.

المتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  علم  الدولة  وهيئات  ومؤسسات  دوائ��ر  رفعت 
بن  محمد   / الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  مع  تجاوبًا  العلم«،  »يوم  ب�  احتفاال 

راشد آل مكتوم.

الزوج وزوجه  بين  التي ال تربط  الروابط والعالقات االجتماعية  الزواج من أهم  يعتبر 
فقط بل تتعدى ذلك لتصل عائلتين أو قبيلتين ببعضهما البعض.

عزيزي القارئ ها نحن على موعد معك مرة أخرى في مجلة البطائح في عددها 
الخامس لنكمل ما بدأناه سويا في عنقود آللئ المعرفة  حيث نقدم لك في هذا 

العدد لؤلؤة جديدة تثري بها فكرك القانوني لعلك تستفيد منها

السمو  صاحب  حضرة  واعتماد  وجغرافيا  إداريا  الشارقة  مناطق  فصل  تم  منذ 
الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي  حفظه اهلل ورعاه - عضو المجلس 

األعلى لالتحاد حاكم إمارة الشارقة .

ضمن الفعاليات التثقيفية نظم مركز البطائح الصحي محاضرة بعنوان »االنهاك 
الحراري« ، قام د. رضوان )طبيب عام( و د.وحيد )مسؤول الصيدلية( في شهر يونيو 

بإلقاء المحاضرة، واستهدفت المحاضرة فئة العمال.

البطائح  منطقة  بلدية  برعاية  البطائح  فرع   / االجتماعية  الخدمات  دائرة  نظمت 
البطائح بمناسبة  الرياضي حفل تكريم لمسنين منطقة  الثقافي  البطائح  ونادي 

االحتفال باليوم العالمي للمسنين

ر األطباء مرضاهم بالحكمة الشعبية المعروفة: »تناول تفاحة واحدة  عادة ما ُيَذكِّ
أو  بالفيتامينات  الجسم  تزود  الغذائية  فالمواد  إذًا،  الطبيب«.  عنك  يبعد  يوميًا 

المعادن الضرورية، التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز قوته ومناعته.

العدد في هذا 
ديسمبر 2014
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االفتتاحية

رئيس التحرير
آمنه مهير الكتبي

أعزائي القراء

تحية طيبة وبعد،،،

في هذه األيام تحل علينا  اليوم الذكرى الثالثة واألربعين لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
آيات  بأسمى  نتقدم  المبارك  اليوم  هذا  وفي  عام،  كل  من  ديسمبر  من  الثاني  يصادف  والذي 
التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ  خليفة بن زايد آل نهيان حفظه اهلل  رئيس الدولة 
هذه  لنا  تمثل  إذ   ، اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  إخوانه  وإلى 
فلنحيا   ، الغالي  وطننا  لتراب  وانتماء  وعز  ووالء  فخر   مسار  جميعا  قلوبنا  على  الغالية  الذكرى 
ليست  فاإلمارات   . أبنائها  كل  قلوب  في  اإلمارات  دولة  ولتحيا  المنتصر  الفارس  بشموخ  عليها 

وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا . 

. . لقد تحقق لنا من االنجازات ما ارتقى بمكانة دولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك بجهود 
مخلصة قادها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه. وإخوانه اآلباء 
المؤسسين رحمهم اهلل. الذين عملوا في صمت، مؤسسين لمسيرة تتوافق في أهدافها مع 
التاريخي الذي يعتبر بال شك أعظم  اليوم  . فنحن نحتفل بهذا  قيمنا الوطنية وثوابتنا األصيلة 
اهلل  داعين  عليها  والمقيمين  ومواطنيها  ألبنائها  الوفية  العظيمة  الدولة  هذه  تاريخ  في  يوم 
والرخاء  التقدم  من  المزيد  لدولتنا  ويحقق  الغالي  ووطننا  الرشيدة  قيادتنا  يحفظ  أن  وجل  عز 
والتقدير  الشكر  بجزيل  البطائح   بلدية  موظفو  نحن  نتقدم  واالستقرار.  لألمن  واحة  تبقى  وأن 
الشيخ  السمو  صاحب  دائما  والمستمرة  السخية  والمكارم  البيضاء  األيادي  لصاحب  والعرفان 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ..حاكم الشارقة.. حفظه اهلل ورعاه وسدد خطاه  ونرفع 
المباركة  االطاللة  هذه  ومع  الوطني  اليوم  ..43بمناسبة  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  إليه 
نتمنى لجهود بلدية البطائح في مختلف مجاالت العمل البلدي الدوام والتطور نحو األفضل. 
يتجدد اللقاء لنا في العدد الخامس من مجلة البطائح لالطالع على احتفاالت المجلس البلدي 
وبلدية  وبعض المواضيع التي تعرض منجزات البلدية ومشاركاتها الداخلية 43البطائح باليوم 
العام   هذا  من  الماضية  الفترة  خالل  نفذتها  التي  والفعاليات  واألنشطة  والخارجية  الوطني 
البلدية  موظفي  من  عدد  فيها  شارك  التي  واإلبداعات  والمقاالت  األخبار  من  العديد  ،وكذلك 
من مختلف  أقسامها باإلضافة إلى المشاريع واالعمال الخدمية ذات الصلة بمنظومة العمل 
البلدي والتي تهدف الى ايصال خدماتها إلى جميع أهالي منطقة البطائح. كما يشمل العدد 
على بعض األعمال والمقاالت التي تشتمل على الثقافة واألدب والفكاهة وبعض األبواب التي 
تمكن القارئ من المساهمة في تطوير العمل البلدي من خالل إرسال  بعض اآلراء والمقترحات 
على خدمة تعاون أو الواتس أب. وفى النهاية أتوجه بالشكر ألسرة تحرير المجلة على الجهد 
، وأتمنى أن  بإذن اهلل  القادمة  ، مع دعوتهم الستمرار هذا الجهد و أكثر في األعداد  المبذول 

تحظى مجلتنا هذه على رضا القارئ. 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين



الثالث  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ب��ذك��رى  اح��ت��ف��ااًل 
وبلدية  البلدي  المجلس  نظم  واألربعين 
وال��م��دارس  ال��دوائ��ر  مع  بالتعاون  البطائح 
متنوعة  فعاليات  بالمنطقة  الحكومية 
في  وذلك  ال�43،  الوطني  باليوم  لالحتفال 
حديقة النساء بالبطائح يوم األثنين الموافق 
مرور  أهمية  مدى  عن  تعبيرًا  2014/11/24م 
هذه المناسبة على مسيرة االتحاد والنهضة 
التي تشهدها دولة اإلمارات، تحت  الشاملة 
تحقيق  إلى  اإلم��ارات  قادت  حكيمة  قيادة 

اإلنجازات التاريخية.

مسيرة  ان��ط��ل��ق��ت  االح��ت��ف��ال  ب��داي��ة  ف��ي 
العسكرية  الفرقة  تتقدمها  كرنفاليه 
باطالق  البيارق  طلبة  من  مجموعة  وق��ام 

احتفاالت المجلس البلـــــــــدي وبلدية البطائح 
باليوم الوطني 43 

وتقدم  االم���ارات،  علم  وبالونات  االتحاد  طيور 
سعادة/  البطائح  بلدي  مجلس  رئيس  المسيرة 
البلدي  المجلس  وأعضاء  الجزيعي   مبارك  حران 
سعادة/  البطائح  منطقة  بلدية  ومدير  الكرام 
من  غفير  وح��ش��د  ال��ط��ن��ي��ج��ي،  سعيد  عبيد 
شرطة  مخفر  ومن  الحكومية  الدوائر  مسؤولي 
الشخصيات  وكبار  الطلبة  أمور  وأولياء  البطائح 
والمعلمات  المعلمين  إلى  باإلضافة  بالمنطقة 
)م��درس��ة  البطائح  منطقة  م���دارس  وط���الب 
البطائح للتعليم األساسي والثانوي بنات، مدرسة 
الرفيعة  مدرسة  األس��اس��ي،  للتعليم  اإلص��الح 
ومدرسة  الرفيعة،  وروضة  بنين،  الثانوي  للتعليم 
ون��ادي  بالشارقة،  األساسي  للتعليم  الجويزع 
سيدات البطائح والمركز الصحي بالبطائح ودائرة 

الخدمات االجتماعية فرع البطائح (.

العدد
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اليوم الوطني



اإلمارات،  لدولة  الوطني  السالم  بعزف  الحفل  بدأ 
آيات  وتالوة  الشارقة”،  شرطة  “أكاديمية  أداء  من 
البلدي  المجلس  رئيس  وقام  الكريم  القرآن  من 
التهاني  خالص  رفع  المناسبة  بهذه  كلمة  بإلقاء 
الشيخ  السمو  صاحب  إل��ى  التبريكات  وأس��م��ى 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« 
وإلى إخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات وأولياء 
وأكد  الكريم.  اإلم��ارات  وشعب  والشيوخ  العهود 
جزء  إال  هو  ما  المناسبة،  بهذه  البلدية  “احتفال  أن 
العارمة  والفرحة  الكبيرة  االحتفاالت  من  بسيط 
إلى غربها، وال تقتصر  التي تعم بالدنا من شرقها 
يشاركنا  بل  فقط  المواطنين  على  الفرحة  فيها 
من  الدولة  هذه  أرض  على  المقيمين  جميع  فيها 

مختلف الجنسيات”.

متنوعة  لفقرات  عروضا  االحتفال  تضمن  وق��د 
بمشاركة طلبة المدارس، من رقصات استعراضية 

وفقرات تراثية وقصائد شعرية. 

البلدي  المجلس  رئيس  تقدم  الحفل  نهاية  وفي 
بالشكر  البطائح  بلدية  ومدير  البطائح  لمنطقة 
بالحفل  والمشاركين  الحاضرين  كافة  إلى  الجزيل 

وتم أخذ صورة تذكارية لهذه المناسبة.

اليوم الوطني



احتفل المجلس البلدي وبلدية البطائح في 
تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم األثنين 
الموافق الثالث من نوفمبر ، بهذه المناسبة 
رئيس  ألقى  الحفل  بداية  وف��ي   . العزيزة 
المجلس البلدي بالبطائح ، سعادة/ حران بن 
هنأ  المناسبة  بهذه  الجزيعي، كلمة  مبارك 
فيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
الدولة، وصاحب السمو الشيخ  نهيان، رئيس 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راش��د  ب��ن  محمد 
دبي،  حاكم  ال��وزراء،  مجلس  رئيس  الدولة، 
األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب 
شعب  هنأ  كما   ، اإلم���ارات  حكام  لالتحاد 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بذكرى تولي 
آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

نهيان، مقاليد الحكم والذي يصادف الثالث 
من نوفمبر من كل عام.

المناسبة  بهذه  االحتفال  أهمية  على  وأكد 
العزيزة التي من خاللها نجدد الوالء لدولتنا 
إلى  باإلضافة  الرشيدة،  وقيادتها  الغالية 
الفتية  اإلم���ارات  دول��ة  بتطلعات  االحتفال 
باإلمكانات  يزخر  ال��ذي  العريق  وتاريخها 
أهلها  م��ا  الناجحة  المتقدمة  وال��ق��درات 
الساحة  على  المتقدمة  ال��دول  من  لتصبح 
الغالي  ب��ذل  أهمية  إل��ى  مشيرًا  العالمية، 
والحفاظ  التقدم  عجلة  لدفع  والنفيس 
على مكونات هذا البلد المعطاء وعلو شأنه 
حد  على  ومقيمين  كمواطنين  ورفعته 

سواء. 

مجلس بلدي البطائح والبلدية 
تحتفي بـ "يوم العلم"

»يوم  بـ  احتفاال  المتحدة  العربية  اإلمارات  الدولة علم دولة  رفعت دوائر ومؤسسات وهيئات 
نائب رئيس  آل مكتوم،  الشيخ / محمد بن راشد  السمو  العلم«، تجاوبًا مع توجيهات صاحب 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، برفع علم دولة اإلمارات العربية المتحدة كتعبير عن 
الثالث من شهر  الغالية، الذي يصادف  المناسبة  شموخ علم دولة اإلمارات ورفعته في هذه 

نوفمبر، ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئاسة الدولة.

العلم  برفع  بالبطائح  اليوم  احتفالنا  بأن  أضاف  كما 
الوطني  وتكاتفنا  وتالحمنا  وحدتنا  على  يؤكد 
واالجتماعي وانتمائنا لوطننا ووالئنا لقيادتنا الرشيدة 

والتفافنا حولها في مختلف الظروف والمعطيات.

وبرفع  الوطني  السالم  موسيقى  بعزف  الحفل  بدأ 
البلدية  لمبنى  الخارجية  الساحة  في  العلم  سارية 
البطائح  بلدية  البلدي ومدير  المجلس  بحضور أعضاء 
ومدراء الدوائر والمؤسسات في المنطقة وموظفي 
ب��ل��دي��ة ال��ب��ط��ائ��ح ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ق��دي��م وع���روض 
موسيقية متنوعة وتأدية قسم الوالء من قبل فرقة 
وعرض  الثانوي  للتعليم  الرفيعة  مدرسة  من  البيارق 
المدرسة كما تضمنت  اليولة  بمشاركة طالب  فقرة 
على  واألوش��ح��ة  األع��الم  توزيع  االحتفال  فعاليات 

الحضور.

المناسبة  لهذه  بمبادرة  البطائح  بلدية  قامت  وقد 
الغالية حيث قامت بتوزيع األعالم على جميع منازل 
فوق  يرفرف  االم��ارات   علم  ليبقى  البطائح  منطقة 

كل بيت عاليًا شامخًا. 

االحتفال يتواكب 
وتطلعات دولة اإلمارات 
الفتية وتاريخها العريق 

الذي يزخر باإلمكانات 
والقدرات المتقدمة 

الناجحة

العدد
2014 - 5 
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نبض البطائح



وقال سعادة عبيد سعيد الطنيجي أن هذه 
على  العاملين  حث   إل��ى  تهدف  الجائزة  
المبادرة واالبتكار في جميع مجاالت العمل 
المنافسة  روح  وتشجيع  وإداري���ا،  ميدانيا 
ونشر  البلدية،  داخ��ل  األف���راد   بين  والتميز 
وتبني مفاهيم التميز واإلبداع ، والمساهمة 
بيئة وظروف عمل مناسبة تحفز  توفير  في 
في  المستمر  والتحسين  التطوير  على 

تقديم الخدمات.

وذكر سعادته أن الجائزة تشمل ثالث فئات 
هي فئة الموظف المتميز فتشمل الموظف 
التخصصات  كافة  وتضم  المتميز  اإلداري 
 ، تخصصه  مجال  في  كل  واإلداري��ة  الفنية 

في  قسم  أفضل  فتختص  الثانية  الفئة  أما 
البلدية المتميز أما الفئة الثالثة فتشمل فئة 

العمال في جميع األقسام.

المتميز  للموظف  تكريم  حفل  أقيم  وقد 
والموظفات،  الموظفين  من  عدد  بحضور 
رئيس  القابض  محمد  صالح  سعادة/  وقام 
البلدية  مدير  عن  بالنيابة  اإلداري��ة  الشؤون 
»ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  الموظفين  بتكريم 
الموظف  بجائزة  وف��از  المتميز«  الموظف 
محمد  راش��د  يمنى   / الموظفة  المتميز 
سكرتير الشؤون اإلدارية ، وفاز قسم الصرف 
ابراهيم  ركاد  المهندس/  برئاسة  الصحي 
العامل  وفاز  قسم،  أفضل  بجائزة  الرناوي  

الزراعة  قسم  من  محمد  دور  عبدالكريم 
بجائزة أفضل عامل في البلدية .

رئيس  القابض  محمد  صالح  سعادة/  وأكد 
على  حريصة  البلدية  أن  اإلداري���ة  الشؤون 
المتميزين  البشرية وتكريم  تطوير كوادرها 
تحفيز  إلى  الهادفة  سياستها  من  انطالقا 

الموظفين على بذل الجهد والعطاء.

في  ي��أت��ي  التكريم  ه��ذا  أن  إل��ى  مشيرًا 
على  وتحفيزهم  المتميزين  تشجيع  إط��ار 
باقي  ح��ث  إل��ى  باإلضافة  التميز  مواصلة 
وخلق  العطاء  من  مزيد  على  الموظفين 
حالة من التنافس واإلبداع في إنجاز األعمال 

التي يقومون بها في كافة القطاعات.

انطالقًا من روح المنافسة والتميز 

بلدية البطائح تكرم الموظفين المتميزين في البلدية

أعلنت بلدية منطقة البطائح منذ أشهر عن اطالق« جائزة الموظف المتميز »في دورتها األولى 
وذلك ضمن خطتها االستراتيجية الرامية إلى تبني سياسة تحفيز وحث العاملين فيها على 
مزيد من التنافس واإلبداع واالرتقاء بمستوى أداء األفراد وزيادة إنتاجيتهم، باإلضافة إلى رعاية 
وتقدير المتميزين وجعل التميز ثقافة عامة لدى جميع الموظفين، باعتباره أداة وأسلوب من 

أساليب الجودة في العمل.

وجرى تكريم الفائزين الثالثة في المسابقة 
ال��ت��ي ك��ان��ت ع���ب���ارة ع���ن م��ن��اف��س��ة بين 
تصوير  مجال  في  األندية  في  المشاركين 
مسجد بالرشيد الجديد بالبطائح، في وقت 
التقاط  في  المشاركين  تنافس  إلبراز  واحد، 
آليات  استخدام  دون  من  الصورة  جماليات 
مكان  في  وتجمعهم  تكنولوجيا،  وسائل 
واحد، فقد شارك خمسة منتسبين من كل 

ناٍد في المسابقة.

ضمت  لجنة  قبل  من  التحكيم  إجراء  وبعد 
ياسر الدوخي من مجلس الشارقة الرياضي، 

وعبداهلل الشحي أمين سر جمعية اإلمارات 
الحمرية  ن��ادي  استحوذ  الضوئي،  للتصوير 
في  حل  فيما  والثاني،  األول  المركزين  على 
كل  وق��ام  الشارقة.  ن��ادي  الثالث  المركز 
النشاط  ع��ام  مشرف  العاجل  سعيد  من 
ال��ري��اض��ي،  ال��ش��ارق��ة  لمجلس  ال��ص��ي��ف��ي 
العام  السر  أمين  الطنيجي  عبيد  يرافقه 
مجلس  من  الدوخي  وياسر  البطائح،  لنادي 
عضو  الشحي  وعبداهلل  الرياضي،  الشارقة 
مكاوي  عماد  يرافقهم  التحكيم،  لجنة 
بتكريم  البطائح،  لنادي  التنفيذي  المدير 

الفائزين األوائل، وهم: مانع خلفان خميس 
ومحمد  األول،  بالمركز  الحمرية  ن��ادي  من 
مطر علي من نادي الحمرية بالمركز الثاني، 
الشارقة  ن��ادي  من  محمود  وعبدالرحمن 
الثالث. وفي بداية الحفل عبر عماد  بالمركز 
البطائح  لنادي  التنفيذي  المدير  مكاوي 
في  أندية  تسعة  بمشاركة  سعادته  عن 
 45 بواقع  الفوتوغرافي  التصوير  مسابقة 
وإب��راز  المسجد،  بتصوير  قاموا  متنافسًا 
إبداعاتهم، مؤكدًا أن المسابقة نجحت في 

تنمية المواهب لدى المشاركين.

نادي البطائح يكرم الفائزين 
بمسابقة التصوير الفوتوغرافي

التصوير  مسابقة  في  بالفائزين  الشارقة،  بحكومة  الرياضي  الشارقة  ومجلس  الرياضي  الثقافي  البطائح  نــادي  احتفى 
المشاركة  الرياضي والموجه لألندية  المشتركة لمجلس الشارقة  المسابقات  التي جرى تنظيمها ضمن باقة  الفوتوغرافي، 

في النشاط الصيفي السادس.
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مشتركة  وبرامج  فعاليات  تنظيم  تم  وقد   
بين  التنافس  تم  والتي  االندية  كافة  بين 
ال��ق��رآن  مسابقة  وش��م��ل��ت  ال��م��ش��ارك��ي��ن 
والمسابقة  الحصن  دبا  ن��ادي  في  الكريم 
ال��ري��اض��ي  ال��ش��ارق��ة  ن���ادي  ف��ي  الثقافية 
الذيد  نادي  في  المائية  األلعاب  ومسابقة 
نادي  في  الفوتوغرافي  التصوير  ومسابقة 
في  البحرية  الرياضات  ومسابقة  البطائح 
نادي  في  االب��داع  ومهرجان  الحمرية  نادي 
مليحة وبطولة كرة قدم الصاالت في نادي 

الشعب ونادي اتحاد كلباء الرياضي.

في  الصيفي  النشاط  فعاليات  تواصلت 
البرنامج  وتضمن   ، كبير  بنجاح  البطائح  نادي 
للمشاركين من عمر  الفرص  اتاحة  الصيفي 
للحضور  عشر  ستة  وحتى  س��ن��وات  عشر 
في  قامت  التي  الفعاليات  في  واالنتساب 
الفترة الصباحية والمسائية ، والتي ترمي إلى 
المحافظة على الصحة العامة للمشاركين 
على  والسرور  البهجة  وإضفاء  وتطويرها 
الرياضية  المسابقات  خالل  من  المشاركين 

وتعليم المشاركين ممارسة بعض األلعاب 
ممارسة  على  والتأكيد  المهمة  الرياضية 
وحب  القيادة  وتعلم  واالح��ت��رام  النظام 
من  وغيرها  وال��ت��ع��اون  الجماعي  العمل 
احتياجات بناء الشخصية المفيدة للمجتمع. 
في  المنطقة  أبناء  من  كبير  عدد  وش��ارك 
بألعابه  الرياضي  النشاط  من  الفعاليات 
والنشاط  الثقافي  وال��ن��ش��اط  المختلفة 
والنشاط  العلمي  وال��ن��ش��اط  االجتماعي 

الديني، بجانب القيام بالزيارات الخارجية. 

رئيس  ح��م��ودة  ب��ن  حمد  س��ع��ادة  وأع���رب 
مجلس إدارة النادي وسعادة عبيد الطنيجي 
شكرهم  ع��ن  بالنادي  ال��ع��ام  السر  أمين 
واهتمامه  ال��ري��اض��ي  ال��ش��ارق��ة  لمجلس 
في  الصيفي  النشاط  ألنشطة  ورع��اي��ت��ه  
والتعليمية  الرياضية  المجاالت  مختلف 
كافة  وتقديمها  واالجتماعية  والثقافية 
ع��الوة  الفعاليات  إلن��ج��اح  ال��دع��م  أش��ك��ال 
من  المشاركين  لكافة  استقبالها  على 
التقيد  دون  المواطنين  وغير  المواطنين 

بأعداد محددة ودون تحصيل رسوم وتوفير 
الفعاليات  على  لإلشراف  الكفؤة  العناصر 
الرياضية لممارسة  واالنشطة وفتح صاالتها 

الرياضات المتنوعة.

النشاط  من  الهدف  أن  حمودة  بن  وأك��د 
خالل  الشباب  ط��اق��ات  استثمار  الصيفي 
من  جيدة  حزمة  بتنظيم  الصيفية  العطلة 
تحقق  التي  الهادفة  والفعاليات  البرامج 
أو  األس��وي��اء  من  كانوا  س��واء  لألبناء  متعة 
المعاقين عالوة على المساهمة في القضاء 
من  الكثير  يعيشه  الذي  الفراغ  وقت  على 
واستغالله  العطالت  أثناء  وخاصة  الشباب 

فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

المدير  ال��م��ك��اوي  عماد  عّبر  جانبه،  وم��ن 
مجلس  لرئيس  شكره  عن  للنادي  التنفيذي 
إدارة النادي وأمين السر العام على دعمهم 
الكبير من أجل إنجاح النشاط الصيفي لنادي 

البطائح الثقافي الرياضي.

على  حمالتها  ال��ب��ط��ائ��ح  ب��ل��دي��ة  واص��ل��ت 
وأكد  الغذائية  المواد  وت��داول  بيع  محالت 
الرحمن  عبد   / السيد  االغذية  شعبة  رئيس 
المفاجئة  التفتيشية  الحمالت  .أن  الكعبي 
للجوالت  مكملة  تعد  تنفيذها  يتم  التي 
و  البلدية  تنفذها  التي  التفقدية  االعتيادية 
والمخازن  األس��واق  الرقابية  على  الجهات 
لكافة  استيفائها  م��ن  للتأكد  الغذائية 
على  الحفاظ  أجل  من  الصحية  االشتراطات 
صحة وسالمة الجميع والتي تعتبر من أهم 

أولوياتنا. 

أضاف رئيس الشعبة أن الجولة قد أسفرت  
الغذائية  ال��م��واد  من  الكثير  م��ص��ادرة  عن 
المواد  من  لتر   512 بإتالف  وقامت  التالفة 
لالستهالك  صالحيتها  ل��ع��دم  ال��س��ائ��ل��ة 

اآلدمي.

على  التفتيش  عمليات  البلدية أن  وتابعت 
الغذائية  المواد   ت��داول  ومحالت  المخازن 
من  للتأكد  الساعة  م��دار  علي  مستمرة 
بالقوانين  والمحالت  المخازن  أصحاب  التزام 
وذلك  البلدية  وضعتها  التي  واالشتراطات 
للحفاظ علي سالمة المواطنين والمقيمين 
لعقوبات  نفسه  يعرض  ذلك  يخالف  ومن 

رادعة. 

الجميع  ت��ع��اون  ب��ض��رورة  البلدية  وأه��اب��ت 
بأنظمة  والتقيد  البلدية  مفتشي  م��ع 
القانونية،  للمساءلة  تجنبًا  البلدية  وقوانين 
يتم  حتى  مستمرة  الجوالت  أن  إلى  مشيرة 
القوانين  م��ع  يتوافق  بما  األس���واق  ضبط 
واالشتراطات الصحية المعمول بها والقضاء 

المتعلقة  السلبية  الظواهر  كافة  على 
النفوس  أصحاب  ومحاربة  اإلنسان  بصحة 
الشخصي  للكسب  تسعى  التي  الضعيفة 
أنه  إلى  منوهة  اإلنسان  صحة  حساب  على 
في حال وجود أى شكوي لدى أي مواطن أو 
مقيم عدم التردد في االتصال على خدمة 
مدار  على  تعمل  والتي   600599998 تعاون 

الساعة.

النشـــــاط الصيـفـي يتواصـل بنـجــاح 
في نادي البطائح الثقافي الرياضي

بلدية البطائح تصادر المواد الغذائية الفاسدة

نظم مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 12 ناديا نشاطه الصيفي 2014م وقد استمر حتى 29 أغسطس الماضي والذي قام 
للعام السادس على التوالي في ظل حرص المجلس على تنظيم فعاليات متنوعة تحقق المتعة للمشاركين ، وتتيح لهم 
فرصا من التعلم واكتساب المهارات وممارسة الرياضات في مختلف األندية. وقد شاركت أندية إمارة الشارقة في تنظيم 
فعاليات النشاط الصيفي، واستقبال الطلبة الستثمار أوقاتهم ببرامج ثقافية ورياضية واجتماعية ومناشط متنوعة وجاذبة. 
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العالمي  باليوم  احتفااًل  اللقاء  هذا  ويأتي 
للمسنين وضمن مبادرات الدوائر الحكومية 
التواصل  تعزيز  إلى  خاللها  من  تسعى  التي 
وتثمينًا  لهم  عرفانًا  السّن  كبار  فئة  مع 

لعطائهم النبيل.

سالم  حمد  س��ع��ادة/  الحفل  حضر  وق��د 
الثقافي  البطائح  ن��ادي  رئيس  حمودة  بن 
الطنيجى  سعيد  عبيد  وسعادة/  الرياضي 
جاسم  وس��ع��ادة/  البطائح،  بلدية  مدير 
من  وعدد  المعرفة  مكتب  مدير  الحمادي 
من  غفير  وجمع  المنطقة،  في  المسنين 

الموظفين والجمهور. 

وقال حمد بن حمودة: “ إن  لرعاية  كبار  السن 
 أهمية  بالغة  في  مجتمع  اإلمارات  كونهم 
 أساس  راسخ  في  بناء  الدولة  ومرجعًا  غنيًا 
 للجيل  الحالي  ليقتدوا  بهم  ويستفيدوا  من 

 خبراتهم  الطويلة” .

/حمد  سعادة  قام   الحفل  ختام  وفي 
الطنيجي  وسعادة/عبيد   ، حمودة  بن 
المنزلية  الرعاية  من  أسرتين  بتكريم  
وذلك الهتمامهم الملحوظ وتنفيذهم 
بالرعاية  المختصين  التعليمات  من  لكل 
االجتماعية  الخدمات  ل��دائ��رة  المنزلية 
االجتماعية  الخدمات  دائ��رة  وقامت   ،
وتكريم  المسنين  على  الهدايا  بتوزيع 
الحفل  تخلل  وقد  المشاركة.  الجهات 
التي  االستعراضية  الفقرات  من  ع��ددًا 
قدمتها مدرسة البطائح للتعليم الثانوي 
وقصيدة شعرية من مسن باإلضافة إلى 
خاصه  الحضور  أحد  من  أخ��رى  قصيده 
الجميع، وفي  نالت رضا  والتي  بالمسنين 
الخدمات  دائ��رة  أقامت  الحفل  نهاية 

االجتماعية ضيافة افطار  لكبار السن .

دخل نادي البطائح الثقافي الرياضي الموسم الرياضي 2014-2015 بكل ثقله وتقدم إلى ساحات التنافس الرياضي مشاركًا 
بعدد من الفرق في كرة القدم وتنس الطاولة والكاراتيه وألعاب القوى، وأصبح النادي ضمن األندية المنضوية تحت لواء كل 
هذه االتحادات وكان النادي قريبًا من الدخول في لعبة كرة الصاالت ولكن إدارته فضلت ارجاء الدخول في اللعبة إلى وقت 
الحق وتحضر إدارة النادي لمزيد من المفاجآت في المواسم المقبلة، إضافة إلى النشاطات االجتماعية والثقافية، وستشهد 

الفترة المقبلة ظهور واشهار فريق الدراجات .

منطقة  بلدية  برعاية  البطائح  فرع   / االجتماعية  الخدمات  دائرة  نظمت 
منطقة  لمسنين  تكريم  حفل  الرياضي  الثقافي  البطائح  ونادي  البطائح 
يصادف  والــذي  للمسنين،  العالمي  باليوم  االحتفال  بمناسبة  البطائح 
األول من شهر أكتوبر في كل عام، ويحمل هذا العام شعار “أنتم جنتنا”.

نادي البطائح يدخل ميادين التنافس 
ويشهر عددًا من األلعاب 

االحتفال باليوم العالمي للمسنين
تحت شعار  »أنتم جنتنا«

القدم  لكرة  بفريقين  البطائح  نادي  يشارك 
سنة   15 وتحت  سنة   13 تحت  دوري  ف��ي 
جهاز  الفريقين  في  الفني  العمل  ويقود 
فني متكامل ويقف على رأس اإلدارة الفنية 
محمد  المصري  المدرب  السنية  للمراحل 
إبراهيم ويشرف على تدريبات الفرق الكابتن 
عبيد خميس العب األهلي والشباب السابق 
مدرب  المعتمد  عبد  وعالء  جمعة  ومحمد 
المصري  اإلسماعيلي  من  القادم  الحراس 

وإداري الكرة هو حمدان عبيد .

الكرة  مدرسة  أيضًا  البطائح  ن��ادي  وأكمل 
التي سينطلق العمل بها في األيام القليلة 
ضم  اج����راءات  اكتملت  ان  بعد  المقبلة 
عدد  ويبلغ  الالعبين  م��ن  ع��دد  وتسجيل 
 45 اليوم  حتى  المدرسة  في  المسجلين 
العبًا ويبلغ قوام العبي فريق تحت 15 سنة 
و22  الدوري  في  باستمرار  يشاركون  العبًا   17
على  ويقف  سنة   13 تحت  فريق  من  العبًا 
رأس اللجنة الرياضية في النادي سعيد مطر 
على  الوقوف  على  يحرص  الذي  الطنيجي 
النادي  كل صغيرة وكبيرة في مسيرة فرق 

بمختلف ميادين التنافس .

أما في األلعاب األخرى فقد تم التركيز على 
البطائح  نادي  يضم  حيث  الفردية،  األلعاب 
فئات   4 من  فرقها  وتتألف  القوى  العاب 
ناشئين واشبال وشباب وكبار ويبلغ مجموع 
إدارة  وتعول  العبًا   44 القوى  ألعاب  العبي 
النادي كثيرًا على هذا الفريق في المستقبل 
ويقود الجهاز الفني األردني سالم البلبيسي 

والمصري خالد عبد الرحمن .

وجاءت ضربة بداية النادي في تنس الطاولة 
والشباب  والناشئين  لألشبال  ف��رق  بثالثة 
ومستقبل  قوية  لبداية  للتأسيس  وذل��ك 

باهر وبدأت فرق التنس بالفعل في التنافس 
ويقود  الدولة،  أندية  مختلف  مع  الشريف 
عمرو  المدرب  الطاولة  تنس  فرق  تدريبات 

همام .

فرق  في  المقيدين  الالعبين  ع��دد  ويبلغ 
الكاراتيه بنادي البطائح 23 العبًا على مستوى 
تدريبات  على  ويشرف  والناشئين  االشبال 

الكاراتيه المدرب األردني حمزة معابرة . 

العيادة  تجهيز  في  العمل  اإلدارة  وانهت 
في  عملها  مباشرة  في  بدأت  التي  الطبية 
عبد  موسى  اش��راف  تحت  الماضية  األي��ام 

الرحمن وعاصف محمد ومستر فيليب . 

حيث  المهمة  الجوانب  النادي  يغفل  ولم 
اصبح نادي البطائح وجهة لألنشطة الثقافية 
في  وي��ش��ارك  المنطقة  في  واالجتماعية 
الفعاليات  من  العديد  واستضافة  تنظيم 

الثقافية واالجتماعية .

ابن حمودة: أمامنا عمل شاق وصعب

مجلس  رئيس  حمودة  بن  سالم  حمد  قال 
انفسنا  نقيم  ال  نحن  البطائح  ن��ادي  ادارة 

االعالم،  ولوسائل  لآلخرين  التقييم  ونترك 
ان  ونعرف  الطريق  بداية  في  مازلنا  وأضاف 
المسؤولية كبيرة وأمامنا عمل شاق وصعب 
يحتاج إلى وقفة كبيرة منا نحن في مجلس 
اإلدارة ومن أبناء المنطقة بصفة عامة وكل 
إننا راضون عن انفسنا  ما استطيع ان اقوله 
على  جهودنا  قصارى  وسنبذل  هلل  والحمد 
المختلفة  واللجان  اإلدارة  مجلس  مستوى 
في النادي ألجل االرتقاء بهذا الصرح الرياضي 
أبناء  م��ن  كبيرة  أع���دادًا  يستقطب  ال���ذي 

المنطقة .

في  جيدة  مكانة  وصلنا  أننا  أعتقد  وق��ال 
خالل  من  واالجتماعية  الثقافية  الجوانب 
مختلف  ف��ي  المنطقة  أه��ال��ي  مشاركة 
داخل  اقيمت  التي  والمسابقات  المناسبات 
أسوار النادي ولدينا مجلس مفتوح للجميع .

الشارقة  مجلس  يشكر  الطنيجي  عبيد 
الرياضي

عام  سر  أمين  الطنيجي  سعيد  عبيد  أكد 
يسير  النادي  في  العمل  ان  البطائح  ن��ادي 
شهد  ال��م��وس��م  ه��ذا  وان  ي���رام  م��ا  على 
التي  االل��ع��اب  م��ن  ع��دد  واش��ه��ار  تدشين 
على  وال��ن��ادي  المنطقة  شباب  رغبة  تلبي 
النادي  فرق  ان  الى  واش��ار  الخصوص،  وجه 
االلعاب  ف��ي  اقدامها  توطيد  على  تركز 
التنافس  بدأت  التي  المختلفة  والمسابقات 
ال��دوري  بطوالت  في  المشاركة  وان  فيها 
والجماعية  الفردية  لأللعاب  وال��ك��ؤوس 
ليس أمرًا سهاًل، وتوجه بالشكر الى كل من 
النادي  في  العمل  عجلة  دفع  في  اسهم 
الرياضي  الشارقة  مجلس  بالشكر  وخص 
نادي  مع  والمتواصل  المستمر  تجاوبه  على 

البطائح وجميع اندية االمارة الباسمة.
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إروي   « ح�م�ل�ة  ب�البطائح  االجتماعية  ال�خ�دم�ات  دائ�رة  ن�ظ�م�ت 
ع�ط�ش�ك ت�ن�ع�ش ع�م�ل�ك » وبمشاركة مع بلدية منطقة البطائح 

والمجلس البلدي . 

وقت  في  يعملون  الذين  العمال  فئة  مشاركة  إلى  الحملة  تهدف 
الظهيرة، للتخفيف من معاناتهم في األجواء الحارة، وقد شهدت 
الحملة اقبااًل كبيرًا من الفئة المستهدفة يصل عددهم إلى )  130 
( ، كما تم تقديم بعض الخدمات الطبية كقياس الضغط والسكر 
،ثم تم توزيع وجبات غذاء وعبوات مياه مبردة وعصائر على العمال. 

ال�خ�دم�ات  دائ�����رة  ف�رع  م�دي�ر  الحافري  سعيد  س��ع��ادة/  وق��ال 
م�ن�ط�ل�ق  م�ن  ج�����اءت  ال�م�ب�ادرة  إن  ب�ال�بطائح  االجتماعية 
ت�ج�اه  ال�دائ�رة  ت�س�ت�ش�ع�ره�ا  ال�ت�ي  ال�م�ج�ت�م�ع�ي�ة  ال�م�س�ؤول�ي�ة 
أف�راد ال�م�ج�ت�م�ع ب�م�خ�ت�ل�ف ف�ئ�ات�ه�م .. وت�م�ث�ل�ت ال�ح�م�ل�ة ف�ي 
ت�ح�ف�ي�ز ف�ئ�ة ال�ع�م�ال�ة م�ن خ�الل ت�وزي�ع ال�وج�ب�ات و ال�م�ش�روب�ات 
ب�ال�رغ�م م�ن  ال�ع�م�ل  ت�ف�ان�ي�ه�م ف�ي  ل�دوره�م و  ت�ق�دي�را  وذل�ك 

ارتفاع درج�ات ح�رارة ال�ج�و ف�ي ال�ف�ت�رة ال�ص�ي�ف�ي�ة. 

هذه  في  ساهم  من  لكل  الشكر  تقديم  تم  الحملة  ختام  وفي 
الحملة من مؤسسات وأفراد ومتعاونين .

تطوير  نحو  البطائح  منطقة  بلدية  أوليات  من  انطالقا 
لعملية  وتسهيل  المجتمع،  و  األفراد  مع  تواصلها  آلية 
التواصل المباشر مع البلدية خدمة للصالح العام فقد 
البطائح مؤخرًا ضمن منافذ تواصلها  بلدية  استحدثت 
 )WhatsApp( آب  الواتس  تطبيق  خدمة  المجتمع  مع 
التواصل  برامج  أشهر  من  التطبيق  ه��ذا  يعتبر  حيث 

االجتماعي وأكثرها انتشارًا .

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود بلدية البطائح نحو 
التطوير و التحديث المستمر للقنوات تواصال مع األفراد 
المجتمع،  شرائح  كافة  إل��ى  ال��وص��ول  و  المجتمع  و 
تواصلها  قنوات  تعدد  إلى  سعت  البلدية  فقد  عليه 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  مختلف  عبر  الجمهور  مع 
والجدير بالذكر ان البلدية ايضا تستخدم تطبيق التويتر 
واالنستجرام باإلضافة إلى الخط ساخن »خدمة تعاون« 
خاصة لخدمات المراجعين، وتأمل بلدية البطائح تفاعل 

الجميع مع هذه القنوات خدمة للصالح العام .

محاضرة  الصحي  البطائح  مركز  نظم  التثقيفية  الفعاليات  ضمن 
د.وحيد  و  ع��ام(  )طبيب  رض��وان  د.  قام   ، ال��ح��راري«  »االنهاك  بعنوان 
واستهدفت  المحاضرة،  بإلقاء  يونيو  شهر  في  الصيدلية(  )مسؤول 
المحاضرة فئة العمال من مركز البطائح الصحي وبلدية البطائح وما 
أفراد  كل  لدى  الصحي  الوعي  تعزيز  الى  الحملة  وهدفت  و  جاورها، 
باإلنهاك  اإلصابة  واحتماالت  المرتفعة،  الحرارة  بمخاطر  المجتمع 
ألشعة  التعرض  أعمالهم  تتطلب  التي  الفئة  وتشجيع  ال��ح��راري، 
الشمس على اتخاذ اإلجراءات الوقائية، واتباع ممارسات صحية سليمة 
الحراري  اإلنهاك  من  الوقاية  حملة  واختتمت  اإلصابة.  مرحلة  لتجنب 
وكيفية  الحراري،  اإلجهاد  لتجنب  الالزمة  الصحية  اإلرشادات  بتقديم 
للمصاب  األولية  اإلسعاف  وطرق  العمل  مكان  في  المصاب  إسعاف 
للفئة  المجانية  الفحوص  وإج��راء  المستشفى،  إلى  الوصول  قبل 

المستهدفة.

حملة توعية بـ »اإلنهاك الحراري« 
تستهدف عمال »بلدية البطائح 

والمركز الصحي«

استحداث خدمة الواتس 
آب ضمن قنوات التواصل 
االجتماعي ببلدية البطائح

حملة  ) أروي عطشك تنعش عملك (
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اإلشغال  دائرة  مع  بالتعاون  الشارقة  حكومة  تقوم 
العامة بالشارقة وبالتنسيق مع بلدية البطائح بتنفيذ 
صالتين رياضيتين في كل من مدرسة اإلصالح للتعليم 
درهم   3.493.055 التكلفة  وتبلغ   ) بنين   ( األساسي 
البطائح  بمدرسة  والثانية   , م2   558 تبلغ  بمساحة 
التكلفة  وتبلغ   ) بنات   ( والثانوي  األساسي  للتعليم 
558 م2  وهي عبارة عن  , بمساحة  3.630.799 درهم 
وقد  خدماتها  مع  األغراض  متعددة  مغلقة  صاالت 
ومدة   2014/07/25 بتاريخ  الصاالت  هذه  بتنفيذ  بدا 
التنفيذ سبعة أشهر ويتوقع االنتهاء منها في نهاية 

شهر فبراير 2015 وتبلغ نسبة االنجاز الحالية 20 ٪.

المنطقة  لشباب  أراض���ي  تخصيص  ت��م  كما 
لمساعدتهم في إقامة مشاريعهم الشبابية وتحقيق 
باالستثمار،  أنفسهم  على  واالعتماد  أحالمهم 
وتم  16 قطعة  بلوك مكون من  تم تخصيص  حيث 
واحد  بنمط  متكاملة  بصورة  مخططاتها  تجهيز 
وبسعر رمزي تحملت البلدية جزءًا منه لمساعدتهم  
حيث تم االنتهاء من بنائها وتوصيل الخدمات لها 
كذلك  المنطقة.  أبناء  من  للمستثمرين  وتسليمها 
وجاري  المنوع  لالستثمار  بلوكات  تخصيص  تم 
المشروعات  بين  المفاضلة  الحالي  الوقت  في 
االستثمارية المعروضة على البلدية النتقاء أفضلها 
باقي  أما   . للمنطقة  ونفعًا  استقرارا  وأكثرها 
األراضي والتي تم توزيعها من قبل سمو الحاكم 
فيها  العمل  فجاري   ، المنطقة  ألهالي  اهلل  حفظه 

بصورة متسارعة في هذه المنطقة ،حيث بلغ عدد 
وتم  رخصة   50 من  يقارب  ما  فيها  البناء  رخص 
وتم   . لها  الخدمات  االنتهاء من بعضها وتوصيل 
التنسيق مع هيئة الطرق والمواصالت باإلمارة من 
لرصف  ميزانية  بوضع  عديدة   اجتماعات  خالل 
القادم  العام  بداية  مع  للمنطقة  الداخلية  الطرق 
اهلل  شاء  إن  الواعدة  البطائح  مدينة  تكتمل  حتى 
بكل مرافقها وخدماتها وتضم في طياتها منطقة 
صناعية وأخرى تجارية ومناطق استثمارية فضال 
والنادي  والمستشفى  وال��م��دارس  األس��واق  عن 
تكون  أن  أجل   من  هذا  وكل  الرياضي  الثقافي 
مدينة بحق ملء السمع والبصر بشكل عام  وبها 
بشكل  وناجحة  ومتطورة  حديثة  صناعية  مناطق 

خاص.

الصاالت الرياضية لمدارس البطائح المناطق الصناعية بالبطائح

بهدف العمل على تعمير المنطقة

السمو  صاحب  حضرة  واعتماد  وجغرافيا  إداريــا  الشارقة  مناطق  فصل  تم  منذ 
الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي  حفظه اهلل ورعاه - عضو المجلس 
األعلى لالتحاد حاكم إمارة الشارقة ، للمجالس البلدية والبلديات ، كان اهتمام 
المجلس البلدي وبلدية منطقة البطائح منذ نشأتها بتكوين مناطق واعدة منها 
منطقة البطائح الصناعية، حيث تم تخطيطها بصورة جيدة بالتنسيق مع دائرة 
التخطيط والمساحة لتتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة ،كما تم  تخصيص 
يمكن  استثماري  بعائد  والبلدية  المنطقة  على  لتعود  لالستثمار  أخرى  مناطق 
تعمير  على  والعمل  جهة  من  مدخوالتها  سقف  برفع  منه  تستفيد  أن  للبلدية 

المنطقة بمشروعات استثمارية يستفيد منها أهالي المنطقة.
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حديث  وهو  والبيئي  المناخي  للتغير  نظرًا 
الحديثة  البدائل  ع��ن  البحث  ت��م  الساعة 
االه��ت��م��ام  أن  خ��اص��ة  للبيئة  وال��ص��دي��ق��ة 
أمرًا ضروريًا وملحًا وهو مرتبط  بالبيئة أصبح 
والعالمية  المحلية  الحالية  بالجهود 

لموضوع االستدامة.

في  الكربون  انبثاق  من  تحد  التي  والمباني 
توفير  فيها  يكون  وأن   ، البيئة  وتلوث  الهواء 
أو  الكهرباء  سواء  الطاقة  الستعمال  أكبر 
الوقود في أنظمة التبريد والتدفئة وخاصة 
والتكييف  الحراري  العزل  مواد  تطوير  في 
ال��م��وف��ر ل��ل��ط��اق��ة واس��ت��ع��م��ال ال��ط��اق��ة 
عديمة  مباني  تسمى  وأصبحت   ، الشمسية 
انبثاق أو انبعاث الكربون أو صفر كربون وهو 

أصبح عرفًا دوليًا ومقايصة عالمية .

االلتزام  هو  الخضراء  المباني  معاير  وأهم 
وترشيد  ال��ح��راري  ال��ع��زل  ن��ظ��ام  بتطبيق 
ترموستات  طريق   عن  الطاقة  استهالك 
المباني  لجميع  وأوتوماتيكية  مبرمجه 

الخارجية  الشفط  م��راوح  وتزويد  المكيفة 
الطاقة ونظام  المركزية بوحدات استعادة 
في  الخارجي  الهواء  كمية  لحفظ  تحكم 
حالت عدم الحاجة إليها، واستخدام األلوان 
على  خاصة  للحرارة  والعاكسة  الفاتحة 
على  حدائق  ووض��ع  واألسطح،  الواجهات 
بالصيانة  واالهتمام  الحرارة،  لعزل  السطح 
الدورية، واستخدام وسائل طاقة بديلة مثل  
استخدام  من  والحد  الشمسية،  الطاقة 
في  األوزون  لطبقة  المستنفذة  ال��غ��ازات 
أجهزة التكييف، أو في مواد البناء مثل مادة 

االسبستوس والبولستيرين .

معالجة  من  االستفادة  ذل��ك  إل��ى  اضافة 
ال��م��ي��اه، وت��خ��زي��ن م��ي��اه ال��م��ط��ر، وإع���ادة 
استخدامها داخل المبنى في خزانات الطرد 
االستعماالت  من  وغيرها  والري  للمراحيض، 
جسم  مع  المباشر  االتصال  تتطلب  التي 
تعمل  التي  الخالطات  واستخدام  اإلنسان، 
الهواء  مشبعات  واستخدام  بحساسات، 

الحمامات  ف��ي  ال��م��ح��اب��س  جميع  ع��ل��ى 
والمطابخ . 

استشارات هندسية
مهندس/ رائف حمدان

معايير األبنية الخضراء

مشاريع

من منطلق مو�سم التخييم واحلر�ص على �سالمة املخيمني ومرتادي الرب يجب مراعاة 
اال�سرتاطات التالية وذلك حفاظًا على ال�سالمة العامة للمخيمني ، واحلفاظ على البيئة:

 االلتزام باالآداب العامة والقيم اال�سالمية.	•

االلتزام بعدم اإن�ساء خميم اإال بت�سريح من البلدية.	•

االلتزام باأن يكون املخيم خا�ص بالعائالت فقط.	•

االلتزام باإن�ساء املخيم يف املنطقة التي مت حتديدها من قبل البلدية.	•

االلتزام بامل�ساحات التي مت حتديدها من قبل البدية.	•

االلتزام باإزالة املخيم بكافة متعلقاته والكائن باملنطقة وذلك بعد انتهاء مدة التخييم امل�سرح بها.	•

االلتزام باحمافظة على نظافة املوقع واإعادته اإلى ما كان عليه قبل اال�ستعمال يف حالة اإزالة املخيم.	•

االلتزام بو�سع املخلفات يف االأماكن املخ�س�سة لها.	•

االلتزام بردم حفر ال�سرف ال�سحي يف حالة اإزالة املخيم.	•

االلتزام بعدم اإتالف اأو قطع اأو اقتالع االأ�سجار الطبيعية.	•

االلتزام بعدم �سيد الطيور واحليوانات املوجودة باملنطقة.	•

االلتزام بعدم ا�ستخدام الدراجات النارية اإال يف املناطق امل�سرح بها ) يف منطقة احلمراء (.	•

االلتزام بعدم حفر االآبار.	•

االلتزام بعدم الزراعة يف املخيم.	•

االلتزام بعدم البناء باأي �سكل من االأ�سكال.	•

االلتزام بعدم ا�ستخدام االآليات واملعدات بكافة اأنواعها.	•

مينع تربية احليوانات اأو اإقامة احلظائر.	•

اشتراطات السالمة 
لموسم التخييم في البر





مدرسة من التجارب وخبرة ممتدة 
في رياضة الصيد بالصقور

على  دأبوا  حيث   ، القدم  منذ  العرب  لدى  بالصقور  الصيد  هواية  عرفت 
في  ــر  أث مــن  لها  لما  أبناءهم  وتعليمها  بها  واالهــتــمــام  ممارستها 
والمهارة  الخبرة  اكتساب  إلى  باإلضافة   ، والجلد  والقوة  اكسابهمالصبر 
والمتنوعة،  المختلفة  وتجاربها  ومواقفها  الصيد  رحالت  مع  تأتي  التي 
حيث كان لرحالت الصيد مكانة عظيمة في التراث اإلماراتي ، وُنظمت أروع 
القصائد و ُرويت أحلى القصص وسارت الروايات عن رحالت القنص والصيد 

التي تستهوي محبي هذه الرياضة. 

رياضة الصيد بالصقور انتشرت وترسخت مع الدعم المستمر والدائم من 
ممارستها  من  ينبع  الذي  والتراث  األصالة  على  حفاظا  الرشيدة  القيادة 

سيرًا على نهج اآلباء األول وتعليمًا للجيل القادم التباع ذات النهج . 

وسلكوا  طويلة  مسيرة  قطعوا  متميزين  أفرادًا  ضمت  البطائح  منطقة 
طريقًا ممتدًا من الخبرة والدراية التامة بهذه الرياضة ، إذ تجمعهم هذه 
الهواية في كل موسم لتدريب صقورهم وتعليمها وصقارتها وكذلك 
للتجهيز لكبريات المسابقات التي أحرزوا فيها مراكز متقدمة أو للتجهيز 
الوقت  منهم  تأخذ  مواسم  في   ، وخارجها  الدولة  داخــل  قنص  لرحلة 
الجهود  نتائج  لحصد  الصبر  بفارغ  وينتظرونها  لها،  للتجهيز  والجهد 
والمتعة  الوفير  الصيد  لنيل  وتجهيزها  صقورهم  تدريب  في  المضنية 

ومرافقة أصحاب القنص على المودة والتعاون واألخوة .

حوار / حامد محمدي

عبيد بن سالم بن شنة
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بن  عبيد  السيد  والمعلم  والمرّبي  الوالد   
الصقارين  أحد  هو  الكتبي،  شنة  بن  سالم 
القديمة  الدراية  و  الخبرة  ذوي  اإلماراتيين 
بالصقور و أنواعها و له معرفة كاملة بكل 
باعًا  ، حيث أن له  بالقنص و الصيد  ما يتعلق 
يمارسها  التي   ، الصقارة  مجال  في  طويال 
منذ عشرات السنين داخل الدولة و خارجها 
و  المجال  هذا  في  مدرسة  يعتبر  أنه  كما   ،
البارعين  الشبان  الكثير من  يديه  تعلم على 
التراثية القديمة  الرياضة  المتعلقين بهذه  و 

و العريقة .

مجلة البطائح التقت الوالد بو سالم و أجرى 
معه الزميل حامد محمدي اللقاء التالي :

موسم  منتصف  األي���ام  ه��ذه  نشهد 
ال��ق��ن��ص ، ف��ه��ل ب��داي��ة ه��ذا  ال��ص��ي��د و 
تتغير من  أم  ؟  ثابتة  نهايته  و  الموسم 

موسم إلى آخر ، و متى يبدأ عادًة؟

الفترة  مع  يتزامن  بالصقور  الصيد  موسم 
إيذانا  سهيل  نجم  ظهور  مع  و  الشتوية 
درج��ات  انخفاض  و  الشتاء  موسم  ببدء 
و  بالصقور  الصيد  بوادر موسم  تبدأ  الحرارة 
ينتهي مقيض الطيور ، وبشكل عام نشهد 
ذلك مع أول موسم الصفري ، كما يستمر 
يتوقف  التي  الصيفية  الفترة  إلى  الموسم 
بتقييض  الصقارون  يقوم  و  الصيد  فيها 
إراحتها  و  لحمايتها  ذل��ك  و  ط��ي��وره��م 

وتجهيزها إلى الموسم القادم.

و  قديما  الصقور  اصطياد  يتم  كيف 
من  بها  يؤتى  هل  و  ؟  عليها  الحصول 

أماكن معينة ؟

)كوخة(  بعمل  قديما  الصقور  صيد  كان 
قدوم  يترقب  الذي  الشخص  فيها  يجلس 
الصقور و يقوم بعمل فخ أو شرك لها عن 
طريق وضع حمامة أو غيرها من الطرائد ، و 

الصقر  ينتظر قدوم  )المكّوخ( حيث  يسمى 
بإمساكه  فيقوم  الطريدة  على  لينقض 
أو  الصقارين  من  يرغب  لمن  لبيعه  ذلك  و 
  ، الصيد  في  استخدامه  و  بتدريبه  يقوم  أن 
وكان المكوخ في العادة يبقى في الكوخة 
لوقت طويل قد يمتد إلى يوم أو نصف يوم 
الصقور  تلك  ق��دوم  لمصدر  بالنسبة  أم��ا   ،
ومن  باكستان  و  إي���ران  م��ن  غالبا  فتكون 
لكن   ، العراق  أو  العربية  الجزيرة  دول  بعض 
اإليرانية  الجمهورية  هو  األساسي  المصدر 
و جمهورية باكستان واللتان تتميزات بوفرة 

الصقور و قوتها . 

كيف يتم تدريب الصقر ؟ وماهي المدة 
المعتادة لصقارته وتجهيزه للصيد ؟ 

ينقله  حيث  اليد  على  أوال  الطير  تدريب  يتم 
ينسجم  و  عليه  ليعتاد  كفه  على  الصقار 

الصقار  بعدها  ينتقل  معدودة  أليام  وذلك 
الذي يربط عادة  إلى عدة طرق منها الخيط 
و  الصقر  من  قريبة  لمسافة  حمامة  فيه 
فيه  تربط  خيط  وه��و   ، التلواح  أيضا  هناك 
الفريسة و يلوح بها المدرب لحث الصقر على 
الفريسة  نوعية  أن  كما   ، عليها  االنقضاض 
البدء  يتم  حيث   ، الصقر  تدريب  في  دور  لها 
بالحمام و بعده يتدرج التدريب إلى الطيور و 
الصّلال وغيرها  و  البط  الفرائس األخرى مثل 
 ، التدريب من صقر إلى آخر   ، و تتباين فترات 
و قد تمتد فترة التدريب لشهر أو أكثر بقليل 
يصبح بعدها الصقر جاهزا و مؤهال للدخول 
في اختبارات أخرى و استخدامه في رحالت 

الصيد . 

التي  والفرائس  الطرائد  أفضل  ماهي 
ذات  الصقار  ويعتبرها  الصقر  يصطادها 

قيمة ويحرص على صيدها ؟ 

الطرائد و الفرائس كثيرة و متنوعة ، فالصقر 
التي تصطاد كل  الجوارح  بطبيعة حاله من 
ما بمتناولها من الطيور ليسد جوعه و يفيد 

أهم  الحبارى  تعتبر  بالتأكيد  ولكن   ، صاحبه 
يستبشر  حيث   ، قيمة  أكثرها  و  الفرائس 
الصقار بالعثور على الحبارى و يقوم بالبحث 
عنها باهتمام و ترقب للعثور عليها ، كما أن 
الصقر الذي يتمكن من صيد الحبارى )الخرب 
و  كفاءة  و  قوة  ذا  صقرا  يعتبر  الحّفانة(  أو 
، و كذلك  ترتفع قيمته و قدره عند صاحبه 
التي  المهمة  الطرائد  من  يعتبر  ال��ك��روان 
يعتبر صيدها إثراًء لتجربة الصقار في رحالته 
أو في مسيرته كمحب للصيد ، و تأتي كذلك 
بعدها الكثير من الطرائد األخرى مثل األرانب 
التي قد تتمكن بعض  الظباء  أو حتى  البرية 

الصقور من صيدها و افتراسها . 

إالم يصل عدد أنواع الصقور في المنطقة 
؟ وماهي أفضل تلك األنواع ؟ 

يفوق  ق��د  و  متنوع  و  كثير  الصقور  ع��دد 
صقار  كل  يعرفها  و   ، أنواع  ثمانية  أو  سبعة 
أو ممارس لرياضة الصيد بمجرد النظر إليها 
وإلى شكلها ، و تعتبر الشواهين والقرموشة 
و غيرها من أبرز و أجود أنواع الصقور ، و التي 

قد تختلف رؤيتها و تفضيلها من صقار إلى 
آخر . 

الصيد  مجال  ف��ي  تجربتك  ع��ن  أخبرنا 
التي  الخارجية  الدول  بالصقور من خالل 
التي  المختلفة  الصيد  رحالت  في  زرتها 

خضتها ؟

خضت العديد و الكثير من التجارب من خالل 
رحالت الصيد بالصقور ، حيث كانت لنا الكثير 
من التجارب مع أصحاب السمو الشيوخ في 
باكستان و إيران و روسيا و غيرها الكثير من 
و  الحبر  من  كبيرة  بكميات  تزخر  التي  الدول 
الكراوين ، كما زرنا العديد من الدول األخرى 
األردن  و  السعودية  مثل  الصيد  ل��غ��رض 

والكويت . 

الصيد  مسابقات  في  ناجحة  تجربة  لك 
بعض  عن  أخبرنا   ، الدولة  في  بالصقور 

تفاصيلها ؟

المسابقات  من  من  العديد  في  شاركت 
تنظيمها  يتم  التي  والخارجية،  الداخلية 
هذه  تضع  التي  الرشيدة  القيادة  من  بدعم 
كان  حيث  وتدعمها،  أعينها  نصب  الرياضة 
أبوظبي  ب��إم��ارة  ي��اس  بني  ف��ي  حضور  ل��ي 
من  الكثير  تشهد  التي  دبي  إم��ارة  وكذلك 
المسابقات،  و قد أحرزت و الحمد هلل العديد 
صقورنا  وأح���رزت  المتقدمة  المراكز  م��ن 
وس��ي��ارة،  درع  ومنها  الجوائز  م��ن  العديد 
مشاركة  تشهد  المسابقات  هذه  أن  حيث 
معهم  المشاركة  مجرد  و  الصقارين  خيرة 
مراكز  وإحراز  فيها  التفوق  و  مكسبًا  تعتبر 

متقدمة هما فخر  وناموس لكل صقار  . 

ي��ع��رف ال���ص���ق���ارون ب��ك��ث��رة ال��م��واق��ف 
ترى  فكيف   ، يخوضونها  التي  والتجارب 
بالصقارين  تمر  التي  الجميلة  المواقف 

في مسيرتهم مع الصيد بالصقور ؟

المواقف الجميلة كثيرة ورحالت الصيد تزخر 

موسم الصيد 
بالصقور يتزامن مع 

الفترة الشتوية و مع 
ظهور نجم سهيل 
إيذانا ببدء موسم 

الشتاء
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بالكثير من التجارب الممتعة  المواقف التي 
مرافقة  أن  حيث  الصقار،  ذاك��رة  في  تبقى 
خيرة الرجال من أهل الكرم و الرفقة الطيبة 
الهدد  ومشاركتهم   ، الحميدة  األخ��الق  و 
، ينسي  والصيد تعتبر مصدرًا للفرح والسرور 
مع  تزول  و   ، وتجهيزها  الرحلة  تعب  الصقار 
الصقار  نفسية  وترتاح  الهموم  الصيد  رحلة 
 ، والكراوين  للحبر  وصيده  صقره  تفّوق  مع 
كما أن التحدي و المنافسة التي تفرزها تلك 
الرحالت تعتبر من أهم الدوافع لبذل الجهد 
و  الصقور بشكل جيد  والحرص على تدريب 
رحلة  خ��الل  ذل��ك  نتائج  بحصد  االستمتاع 

الصيد . 

الشباب خصوصا في  اهتمام  ترى  كيف 
منطقة البطائح بهذه الرياضة ؟

الصقارين  م��ن  ال��ع��دي��د  فيها  المنطقة 
أبناءهم  منهم  أخ��ذ  الذين  المتمرسين، 
بالصقر  االهتمام  ه��ذا  الصغار  وإخوتهم 
ونقله و تدريبه و استعماله في الصيد ، حيث 
يالزم الطفل أباه في رحالت الصيد و يستفيد 
طريق  عن  ويتعلم   ، واهتمامه  تجربته  من 
كما   ، التحمل  وقوة  والجلد  الصبر  الصقارة 
واهتمام   ، والترتيب  التصرف  حسن  يتعلم 
عام  بشكل  والدولة  منطقتنا  في  الشباب 
ويدل  الصدر  يثلج  بالصقور  الصيد  برياضة 
واألج��داد  اآلب��اء  برياضة  اهتمامهم  على 

وتمسكم بموروث أهلم وأسالفهم .

كل الشكر لك على إتاحة الفرصة لمجلة 
التي  محاورتك  و   بك  بااللتقاء  البطائح 
ختام  في  أخيرة  كلمة   ، المجلة  تثري 

اللقاء ؟

أشكر مجلة البطائح على اهتمامها بأحوال 
التي  المواضيع  متابعة  و  األهالي  أخبار  و 

أشكر  كما   ، استمتاعهم  تثير  و  تهمهم 
و  اهلل  حفظهم  الشيوخ  السمو  أصحاب 
لهذه  تشجيعهم  و  دعمهم  على  رعاهم 
الرياضة ، و ذلك بالدعم المادي و المعنوي و 
تنظيم المسابقات و كل ما يتعلق بالصقور 
عن  ذلك  يعبر  حيث   ، حمايتها  و  عالجها  و 
اإلماراتي  بالتراث  الرشيدة  القيادة  اهتمام 
كما  ب��ه،  التمسك  على  الجميع  وتشجيع 
الرياضة  بهذه  االهتمام  إلى  الشباب  أدعو 
يفيدهم  ما  في  فراغهم  وق��ت  وقضاء 
على  القائمين  وأشكر   ، تجاربهم  من  ويثري 
والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيا  المجلة  هذه 

الدائم في جهودهم لخدمة المجتمع .

عدد الصقور 
كثير ومتنوع 

وتعتبر الشواهين 
والقرموشة وغيرها 
من أبرز وأجود أنواع 

الصقور 
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نظم المجلس بلدي وبلدية منطقة البطائح أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني43 وذلك مساء يوم الخميس الموافق 2014/12/11م 

برعاية اللجنة الثقافية وقطاع شؤون الثقافة بنادي البطائح الثقافي الرياضي، شارك فيها نخبة من الشعراء المتميزين وهم الشاعر 

خميس السماحي والشاعر محمد حامد المنهالي والشاعر علي الشوين والشاعرة علياء العامري ) شجون أبو ظبي (.  

تخللها تكريم لرئيس وأعضاء المجلس البلدي السابق لمنطقة البط������������ائح ، حيث تقدم سعادة حران مبارك سيف بن غويث رئيس 

المجلس البلدي بإلقاء كلمة عبر فيها عن سعادته بالسادة الحضور في هذه المناسبة العظيمة والغالية على قلوبنا جميعًا وهي 

احتفاالت اليوم الوطني الثالث واألربعين ، ثم تطرق إلى ما شهدته المنطقة من تطور الفت مثنيًا على الجهود المضنية التي ُبذلت 

مجلس بلدي وبلدية البطـــــــــائح ينظم أمسية شعرية
من قبل المجلس البلدي السابق وفق خطط مدروسة ساعدت في تحويل المنطقة إلى نواة لمدينة عصرية بها كافة الخدمات التي 
يحتاجها المواطن والمقيم بها وذلك من خالل رسالته ووفق رؤيته التي عملت على تحقق كافة األهداف المرجوة منه ، ثم تقدم 
سعادته بتكريم سعادة علي سالم بالرشيد الكتبي رئيس المجلس البلدي السابق بتقديم درع وبعض الهدايا التذكارية عرفانًا وتقديرًا 
لجهود المجلس خالل الثماني سنوات الماضية التي تغيرت فيها  معالم المنطقة من بنية تحتية وأسواق ومناطق صناعية وتجارية 
والكثير من الخدمات التي أثرت المنطقة باحتياجاتها الضرورية وعملت على استقرار أبنائها المواطنين ، ثم تلى ذلك تكريم بقية أعضاء 
المسؤولين  الدوائر وجمع من  الحفل لفيف من رؤساء  ، حيث حضر  السعيدة  المناسبة  التذكارية بهذه  الصور  إلتقاط  المجلس وتم 

بالدوائر الحكومية بالمنطقة وبعض الحضور من موظفي بلدية البطائح ونادي البطائح الثاقفي الرياضي وبعض األهالي . 
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ن��ظ��م��ت ب���ل���دي���ة ال��ب��ط��ائ��ح 
من  سلسلة  الحدائق  قسم 
لتفعيل  واالنشطة  الفعاليات 
بهدف  وذلك  البطائح  حدائق 
وتحقيق  ال����زوار  اس��ت��ق��ط��اب 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي  حيث 
ق��ام��ت م��ش��رف��ات ال��ح��دائ��ق 
بطرح مجموعة من الفعاليات 
الحج  فعالية  ضمنها  وم��ن 
موسم  م��ع  ت��زام��ن��ت  ال��ت��ي 
ال��ح��ج. وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
بهدف  المطورة   البرير  روضة 
توعية األطفال بمفهوم الحج 
من  االوائ���ل  العشر  وأهمية 
االضحية  وفضل  الحجة  ذي 

ووقفة عرفة.

 ضمن احتفاالت منطقة الشارقة الطبية بيوم القلب العالمي، نظمت بلدية منطقة البطائح بالتعاون 
مع مركز البطائح الصحي محاضرة  بعنوان »صحة القلب« وذلك في حديقة بن رشيد للسيدات، ألقتها 
الدكتورة أماني منصور الكرار وأشارت إلى أهمية القاء الضوء على العناية بصحة القلب و التوعية عن 
المخاطر  الصحية المتعلقة بالقلب ، وطرق الوقاية منها، وكيفية الحفاظ على سالمة القلب، و إلى 
تعزيز المعرفة بأهمية العناية بصحة القلب والتوعية بأهمية الكشف المبكر لما للتشخيص المبكر 
وأوضحت  لها.  المسببة  االخطار  عوامل  ومعرفة  والمجتمع،  الفرد  على  تنعكس  ايجابية  نتائج  من 
الوعي  إذكاء  أجل  من  الجهود  تضافر  ألهمية  تأكيدا  يأتي  المناسبة  بهذه  االحتفال  أن  أهمية  إلى 
بعوامل االخطار المؤدية إلى اإلصابة بأمراض القلب. واختتمت المحاضرة بتقديم اإلرشادات والنصائح 
البدني واالمتناع عن  والنشاط  الصحي  الغذاء  القلب وأهمية  المسببة ألمراض  الخطورة  عن عوامل 
التدخين في السيطرة والوقاية من أمراض القلب وتم توزيع المنشورات التثقيفية عن صحة القلب 

على الجمهور.

التي  التعليمية  النهضة  إن 
يشهدها العالم اليوم هي 
ثمار جهود المعلمين، عكف 
وم��ف��ك��رون  ع��ل��م��اء  عليها 
وم��ه��ت��م��ون ف��ي ال��ج��وان��ب 
رؤي��ة  جمعتهم   ، التربوية 
واحدة وتطلعات مستقبلية 
العالم  في  التعليم  لحال 
علينا  ل��زام��ًا  فكان   ، ب��أس��ره 
ن��ك��رس م��ا ق��دم��وه من  أن 
نباهي  وأن   ، التعليم  أج��ل 
هذه  ضمن  إليه.  وص��ل  بما 
مشرفات  قامت  المناسبة 
بهذا  باالحتفال  الحديقة 
مجموعة  بتكريم   ، اليوم 
من معلمات المنطقة لنعبر 
من خاللها عن جزيل الشكر 
لكل ما بذل ويبذل من أجل 

التعليم.

بلدية البطائح تشارك في االحتفال بيوم المعلم العالمي

فعاليات حدائق البطائح

يوم القلب العالمي
صحتك في قلبك
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نادي  مع  بالتعاون  البطائح  بلدية  نظمت   
ومستشفى  الرياضي  الثقافي  البطائح 
السكري  مرض  عن  تثقيفية  محاضرة  الذيد 
وأع���راض���ه وع��الج��ه وط���رق ال��وق��اي��ة منه 
السكر  لمستوى  فحص  اجراء  إلى  باإلضافة 
سعيد  سامر  الدكتور  ،ألقاها   ، ال��دم  في 

سليمان .

يمثل  السكري  م��رض  أن  الدكتور   وأوض��ح 
العربية  اإلم����ارات  دول��ة  ف��ي  كبيرًا  تحديًا 
الحادي  المركز  الدولة  تحتل  حيث  المتحدة، 
ال��ع��ال��م ف��ي نسبة  ع��ش��ر ع��ل��ى م��س��ت��وى 

تضافر  إلى  داعيًا  السكري،  بمرض  اإلصابة 
مؤكدًا   له،  والتصدي  لمكافحته  الجهود 
أهمية مواجهة المرض والتعامل معه منذ 
بداياته للتعايش معه والحد من مضاعفاته 
حالة  في  المبكر  الفحص  وإج��راء  السلبية، 
بالمرض.  مصابًا  العائلة  أف��راد  أح��د  وج��ود 
المؤدية  األس��ب��اب  إل��ى  المحاضر  وت��ط��رق 
خالل  م��ن  وم��خ��اط��ره  بالسكري،  لإلصابة 
الوقاية  وط��رق  بأعراضه  الجمهور  تعريف 
نظام  وات��ب��اع  معه،  التعايش  وسبل  منه، 
الرياضية،  التمارين  وممارسة  صحي  غذائي 

ال��دم  سكر  فحص  الخ��ت��ب��ارات  وال��خ��ض��وع 
بصورة دورية. 

الحضور  وع��ي  زي���ادة  منها  ال��ه��دف  وك��ان 
السليمة  الصحية  األنظمة  اتباع  بأهمية 
للوقاية من أمراض السكري ، والتي تعتبر من 
أكثر األمراض شيوعًا وتأثيرًا في حياة األفراد 
والمجتمعات. وتقديم النصح واإلرشاد حول 
طرق الوقاية من األمراض وتقليل احتماالت 
بتوزيع  الذيد  مستشفى  وقام  بها،  اإلصابة 
والمواد  اإلعالمية  والمنشورات  المطبوعات 

العلمية والتثقيفية الصحية على الحضور.

بلدية البطائح تنظم محاضرة عن مرض السكري
بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري 2014 

حملة توعية عن سرطان الثدي

دائرة الخدمات االجتماعية فرع البطائح

 تنظم دورة  تدريبة  بعنوان »ولدك على ما تربيه«

سرطان  فعاليات  إط���ار  ف��ي 
أماني  الدكتورة  قدمت  الثدي 
م��ن��ص��ور ك���رار م��ح��اض��رة عن 
الثدي  س��رط��ان  م��ن  ال��وق��اي��ة 
البطائح  سيدات  بنادي  وذل��ك 
 ،2014/10/21 ال��ث��الث��اء  ي���وم 
ت��ض��م��ن��ت ت��ث��ق��ي��ف ص��ح��ي 
للثدي  للسيدات وكشف طبي 
الثدي  سرطان  عن  والتوعية 
توعوية  م��ن��ش��ورات  وتقديم 
تقديم  ت��م  ال��خ��ت��ام  وف���ي   ،

توزيعات كهدية للحضور.

ورشه  االجتماعية  الخدمات  دائ��رة  نظمت 
تدريبة بعنوان »ولدك على ما تربيه« بالتعاون 
مع بلدية منطقة البطائح  قدمها األستاذ/ 
المركز  ع��ام  مدير  السالمي  عبيد  راش��د 

االكاديمي لالستشارات االدارية و التربوية. 

كان الهدف منها كيف نقرأ منظومة القيم 
غرس  قوانين  هي  وما   ، العولمة  ظل  في 
،وكيف  التربية  في  النجاح  اس��رار  ،و  القيم  
بوصلة  اتجاهات  هي  وم��ا   ، التغير  يحدث 
الرعاية. و ذلك بمشاركة موظفات  التربية و 
االجتماعية  الخدمات  ودائرة  البطائح  بلدية 
في  األخ��رى  الجهات  موظفات  من  وع��دد 

المنطقة . 

من  عدد  إلى  الورشة  في  األستاذ  وتطرق 
،والتي  األبناء  تربية  في  المهمة  المواضيع 
المتاعب  م��ن  خالية  ت��ك��ون  أن  يمكن  ال 
عناية  إلى  وتحتاج  والمشكالت  والهموم 

حتى  الوالدين  قبل  من  ومستمرة  شديدة 
عن  وبعيدًا  األم��ان،  بر  إلى  بأبنائهم  يصلوا 
السلوكيات  واكتساب  االن��ح��راف  مواطن 

واألخالق المرفوضة دينيًا ومجتمعيًا.

الواحدة   وأشار إلى أن الخالفات في األسرة 
دون  م��ن  أس���رة  ت��وج��د  وال  ع����ادي،  ش���يء 
الطرفين  صنيعة  من  هي  والتي  خالفات، 
ويجب  فقط،  لألبناء  تحميلها  يمكن  وال 
العالقة  وض��ب��ط  والتفاني  بالحب  حلها 
ذكية  بطريقة  وتوجيههم  الطرفين  بين 
وضعوها  التي  األساسية  األهداف  لتحقيق 

لهم. 

صعوبات  يجدون  األهل  من  كثيرًا  أن  وأكد 
الذين  خاصة  أبنائهم،  مع  التعامل  في 
المحاضر  وأوضح  المراهقة.  بمرحلة  يمرون 
في  اآلباء  يعانيها  التي  المشكالت  أهم  أن 
تأتي  الحالي،  الوقت  في  أبنائهم  سلوك 

عن  الحالية  الحياة  نمط  اخ��ت��الف  بسبب 
في  الكبير  التطور  بفعل  وذل��ك  السابق، 

جميع المجاالت، خاصة التكنولوجي. 

وشدد على أهمية اتباع مبدأ الثواب والعقاب 
السلوك،  لتوجيه  األبناء  مع  التعامل  في 
فالثواب يساعد على تثبيت وتدعيم السلوك 

السوي وتحسين األداء لدى األبناء. 

الثقة  تبث  ألبنائهم  اآلباء  مكافأة  إن  وقال 
في نفوسهم وتشجعهم على المزيد من 
وفي  بالفضائل،  وااللتزام  واإلنجاز  التعليم 
الوقت نفسه يجب تحميل األبناء مسؤولية 
اقترفت  ما  على  ومعاقبتهم  أخطائهم 
إليهم  رسالة  إيصال  بهدف  وذلك  أيديهم 
عن  تمامًا  منفصل  األهل  حب  “أن  مفادها 

سلوكهم”. 
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عزيزي القارئ ها نحن على موعد معك مرة أخرى في مجلة البطائح في عددها الخامس لنكمل ما بدأناه سويا في عنقود 
سوف  اليوم   ، منها  تستفيد  لعلك  القانوني  فكرك  بها  تثري  جديدة  لؤلؤة  العدد  هذا  في  لك  نقدم  حيث  المعرفة   آللئ 
أتحدث معك عن ما يخرج الفعل الُمجرم من دائرة التجريم إذا ما توافرت شروط معينة في إطار ما يسمى بأسباب اإلباحة 
حيث نص قانون العقوبات اإلماراتي رقم )3( لسنة 1987 م في المواد أرقام ) 53 – -54 55 - 56 ( عن ما يخرج الفعل المجرم 

في الظروف العادية إلى فعل مباح إذا ما توافرت أسباب معينة هذه األسباب تمثلت في االتي :  

" استعمال الحق أو أداء الواجب أو استعمال 
لحق الدفاع الشرعي "

وقد آثرت أن أعطيك لمحة عن أسباب اإلباحة 
استعمال  عن  الحديث  أفضل  لكني  كاملة 
اإلباحة  أسباب  كأحد  الشرعي،  الدفاع  حق 
باعتباره أهم هذه األسباب من وجهة نظرنا 
 )  56  ( رقم  المادة  نصت  حيث  المتواضعة 
استعماال  الفعل  وقع  إذا  جريمة  ال   « على 
الدفاع  حق  ويقوم   . الشرعي  الدفاع  لحق 

الشرعي إذا توافرت الشروط اآلتية :

أوال : إذا واجه المدافع خطرًا حااًل من جريمة 
أو  أو ماله  أو نفس غيره  أو ماله  على نفسه 
أعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده  مبنيًا 

على أسباب معقوله .

إلى  االلتجاء  المدافع  على  يتعذر  أن   : ثانيًا 
الوقت  في  الخطر  التقاء  العامة  السلطات 

المناسب .

أخرى  وسيلة  المدافع  أمام  يكون  أال  ثالثًا: 
لدفع هذا الخطر .

االعتداء  لدفع  الزمًا  الدفاع  يكون  أن   : رابعًا 
متناسبًا معه .

المادة أن الفعل  ويظهر جليًا من نص هذه 
ال��ُم��ج��رم الب��د م��ن ت��واف��ر ال��ش��روط سالفة 
من  ويخرج  شرعيًا  دفاعًا  يعد  حتى  الذكر 
دائرة التجريم وال يقع تحت طائلة القانون ، 
وتخضع هذه الشروط في تقديرها لسلطة 
ُتقرر في الشرط األول مدى  المحكمة حيث 
اعتقاد  بشأن  عدمه  من  السبب  معقولية 
الواقعة  الجريمة  الخطر من  المدافع قيام 
 ، وال��م��ال  النفس  بشأن  غيره  على  أو  عليه 
تقدر  الثاني  للشرط  بالنسبة  األم��ر  وكذلك 
المحكمة تعُذر المدافع لاللتجاء للسلطات 
للمحكمة  تبين  فإن  الخطر  التقاء  العامة 
السلطات  إب��الغ  بإمكانه  كان  المدافع  أن 
أخرجت  يفعل  ولم  الخطر  التقاء  العامة 
جريمة  ويعد  شرعيا  دفاعا  كونه  عن  فعله 
تقدر  الثالث  للشرط  وبالنسبة   . ذاته  حد  في 
المدافع وهل كان  أيضا المحكمة رد فعل 
لديه وسيلة أخرى يمكنه من خاللها دفع ما 
تعرض له من خطر ، وإذا تبين للمحكمة أن 
من  يمكن  أخرى  وسيلة  لديه  كان  المدافع 
بدال عن  له من أخطار  خاللها درء ما تعرض 
رد فعله أخرجت المحمة فعل المدافع عن 
كونه دفاعا شرعيًا ويصبح ُمَجَرمًا ، وبالنسبة 
مدى  المحكمة  فيه  تقدر  ال��راب��ع  للشرط 

تناسب رد الفعل بين الخطر الذي تعرض له 
المدافع مع ما قام به من رد فعل و عليه 
رد  في  المدافع  تجاوز  للمحكمة  تبين  فإذا 
على  الرصاص  المدافع  يطلق  كأن  فعله 
من يتهجم عليه بعصا دون أن يحاول منع 
الرصاص  إط��الق  غير  أخ��رى  بوسيلة  الخطر 
الحالة  هذه  في  المدافع  المحكمة  اعتبرت 
وأسبغت  الشرعي  الدفاع  لحدود  متجاوزا 
على فعله المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي 

وصف الجريمة . 

حيث  القارئ  عزيزي  لك  بيانه  أردت  ما  هذا 
أن  بمكان  األهمية  من  الموضوع  ه��ذا  أن 
يعلمه الكافة ألنه ُيفترض في القانون علم 
المتواضعة  معلوماتي  أن  حين  في  الكافة 
أن العامة ال يدركون هذه التفاصيل إن كانوا 
من  عن  ناهيك  أساسًا  الموضوع  يعرفون 
أضفت  أكون  أن  أتمنى   ، شيئًا  عنه  يعلم  ال 
مرضاة  ابتغاء   ب��ه  تنتفع  م��ا  لمعلوماتك 
فمن  أصبت  ف��إن   ، ثانيًا  رض��اك  ثم  أوال  اهلل 
نفسي  فمن  أخطأت  وإن  علينا  اهلل  فضل 
بالتوفيق  لك  تمنياتي  مع   . الشيطان  ومن 

والسداد .

واهلل ولي التوفيق ،،،

الشرفة القانونية 
ياسر محمد عراقي 

الباحث القانوني لبلدية البطائح

حق الدفاع الشرعي
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من المتوقع أن ينمو قطاع البيئة في الشارقة بنسبة 15 % ليصل إلى نحو مليار درهم بحلول العام 2016، مقارنة مع 870 
مليون درهم في العام الحالي، بفعل مجموعة من مشاريع السياحة البيئية الرائدة والمبتكرة قيد اإلنجاز حاليًا.  

وُيعتبر قطاع البيئة أحد القطاعات الرئيسية 
األربعة التي تم تحديدها كمجاالت رئيسية 
لدراسة  وفقًا  اإلمارة  في  المستقبلي  للنمو 
والتطوير  لالستثمار  الشارقة  هيئة  أجرتها 

»شروق«..

وبات قطاع البيئة من القطاعات المستقبلية 
االستثمارات  حجم  أن  »رغم  وقال:  الواعدة، 
 780 بحوالي  حاليًا  يقدر  البيئة  قطاع  في 
الشارقة  حكومة  أن  بيد  دره���م،  مليون 
وذلك  القطاع  ه��ذا  توسيع  على  حريصة 
األجنبية  االستثمارات  استقطاب  خالل  من 
المباشرة لمحطات توليد الطاقة الشمسية 

ومشاريع تحلية المياه.

 15 بنسبة  البيئة  قطاع  نمو  المتوقع  ومن 
بالمائة ليقترب من مليار درهم بحلول العام 
تتمتع  التي  الهائلة  باإلمكانات  منوهًا   ،2016
البيئية،  السياحة  صناعة  في  الشارقة  بها 
المتنوعة  المجموعة  خ��الل  من  والسيما 
تتولى  التي  للبيئة  الصديقة  المشاريع  من 
هذه  من  لالستفادة  حاليا  إنجازها  »ش��روق« 

اإلمكانات.

قطاعات  ثالثة  م��ن  البيئة  قطاع  ويتألف 
وإدارة  ال��م��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  ه��ي  فرعية 
وُتعتبر  الطاقة.  استخدام  وكفاءة  النفايات، 
في  النفايات  من  الفرد  نصيب  مستويات 

الكثير  وهناك  عالميًا،  األعلى  بين  اإلم��ارات 
جدول  ضمن  المدرجة  البيئية  التحديات  من 
أعمال الحكومة االتحادية. وتمّيزت الشارقة 
استخدام  تبني  في  ال��دول��ة  في  بريادتها 

بدائل الطاقة المتجددة.

استخدام  في  اإلم���ارات  دول��ة  ري��ادة  وم��ع 
منطقة  مستوى  على  المتجددة  الطاقة 
السوق  حجم  نمو  المتوقع  فمن  الخليج، 
183 مليار درهم بحلول  إلى  اإلماراتي ليصل 
بالمائة   15 ق��دره  سنوي  بنمو   ،2020 العام 

خالل الفترة ما بين عامي 2012 و2020.

تقديم  في  الرائدة  الشركة  »بيئة«،  تتولى  و 

النفايات على مستوى  البيئية وإدارة  الحلول 
من  العديد  على  والحاصلة  األوسط  الشرق 
الجوائز، قيادة قطاع إدارة النفايات، وتسعى 
تكرير  إع��ادة  معدل  إل��ى  للوصول  جاهدة 
قدره 100 % بحلول العام 2015، لتجعل من 
في  النفايات  من  خالية  مدينة  أول  الشارقة 

الشرق األوسط. 

عليها  تركز  التي  األساسية  النقاط  بين  ومن 
»بيئة« السعي إليجاد وسائل جديدة لتحويل 
أمام  المجال  يفتح  بما  طاقة،  إلى  النفايات 

مجموعة متنوعة من الفرص االستثمارية.

دولة  فإن  الطاقة،  بكفاءة  يتعّلق  فيما  أما 
مجال  في  طموحة  خطة  تتبنى  اإلم���ارات 
إلى  خاللها  من  تهدف  المتجددة،  الطاقة 
تعزيز االستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة 
وتتوقع  القادمة،  القليلة  السنوات  خ��الل 
جذب استثمارات بقيمة 367 مليار درهم في 
مشاريع الطاقة البديلة والمستدامة بحلول 
العام 2020، بما في ذلك الطاقة المتجددة، 
والوقود الحيوي، ومشاريع التنمية الحضرية، 
ومشاريع إعادة تكرير مياه الصرف الصحي«.

وتعتبر تقنيات الطاقة الشمسية من أفضل 
وإمارة  اإلم��ارات  دولة  في  الواعدة  التقنيات 
فالشارقة  التحديد،  وج��ه  على  الشارقة 
الطاقة  مكونات  لتصنيع  مثاليًا  تعتبرمركزاً 

لما  األوس���ط،  الشرق  لمنطقة  الشمسية 
وبنى  إس��ت��رات��ي��ج��ي،  م��وق��ع  م��ن  ب��ه  تتمّيز 
األيدي  تكاليف  وانخفاض  لوجستية،  تحتية 
صناعية  بقاعدة  تتمتع  وكونها  العاملة، 

متطورة تتوفر ضمنها مختلف المكونات.

في  للبيئة  الصديقة  بالمعايير  اإلل��ت��زام 
كما  والترفيهية،  السياحية  ال��م��ش��اري��ع 
السياحية  المشاريع  من  مجموعة  ُأطلقت 
مع  انسجامًا  الخضراء  والمبادرات  البيئية 
إلى  والرامية  للبيئة  الصديق  اإلم��ارة  توجه 
لجيل  أفضل  غ��د  وض��م��ان  عليها  الحفاظ 

المستقبل.

مشروع  »ش��روق«  مشاريع  قائمة  وتشمل 
البيئية، ومشروع جزيرة صير  كلباء للسياحة 
بونعير، ومنتجع الجبل، ذا شيدي خورفكان، 
تم  الذي  والمنتزه،  المائية،  المجاز  وواجهة 
افتتاحه مؤخراً ويضم حديقة ألعاب مائية 

هي األولى من نوعها في إمارة الشارقة.

مشروع  تطوير  خ��الل  من  ش��روق  وتهدف 
تنفيذه  يتم  ال��ذي  البيئية  للسياحة  كلباء 
والمحميات  البيئة  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الطبيعية في الشارقة، إلى الحد من التدهور 
النباتات،  وتدمير  الحيوانات  قتل  من  البيئي 
البيولوجي، وإعادة  التنوع  والمحافظة على 
باالنقراض،  المهددة  األن��واع  بعض  توطين 

إلى جانب تطوير قطاع السياحة البيئية.

وُيعتبر هذا المشروع األضخم من نوعه في 
تاريخ تطوير مرافق ومنشآت السياحة البيئية 

والمنطقة.  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  في 
الطبيعية  بالمحميات  المشروع  ويتمّيز 
الطبيعية،  والموارد  الحيوي،  بالتنوع  الغنية 
على  ستساعد  التي  الطبوغرافية  والسمات 
إعادة توطين وإعادة إطالق بعض الحيوانات 

المهددة باإلنقراض والنادرة.

المتجددة:  الطاقة  قطاع  إمكانيات  وحول 
التجارب  بعض  وتقيم  بدراسة  الهيئة  تقوم 
هذه  في  والعالمية  واالقليمية  المحلية 
الالزمه  الدراسات  عمل  ثم  ومن  المجاالت 
المتجددة،  ال��ط��اق��ة  م��ص��ادر  الستعمال 
هذا  ف��ي  العالمية  للتوجهات  م��واك��ب��ة 
البيئة  على  الحفاظ  إلى  الهادفة  المجال 
وتقليل التلوث، ولتلبية االحتياجات المتزايدة 
في  السريع  النمو  عن  الناجمة  الطاقة  من 

توقعات بنمو قطاع البيئة في الشــــــــــــارقة بنسبة 15٪ سنويًا

بحلول العام 2015، 
ستكون الشارقة 

أول مدينة خالية من 
النفايات في الشرق 

األوسط

نمو القطاع إلى مليار 
درهم بحلول عام 

2016 مقارنة مع 780 
مليون درهم حاليًا
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االستثمار  صعيد  على  يعني  وهذا  اإلم��ارة، 
المتجددة  الطاقة  قطاع  ب��أن  والتطوير 
الفرص  مختلف  وتقديم  النمو،  سيواصل 
هيئة  في  ونتطلع  ال��واع��دة،  االستثمارية 
مع  التعاون  إلى  الشارقة  ومياه  كهرباء 
من  ب��االس��ت��ف��ادة  الراغبين  المستثمرين 
الطبيعية  الموارد  ووف��رة  السكاني  النمو 
الشمس،  مقدمتها  وفي  المنطقة،  في 
لالستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتوفير 
المزيد من موارد الطاقة، إلى جانب تطوير 
االس��ت��ف��ادة  بتحقيق  ال��خ��اص��ة  التقنيات 
في  الشمسية  ال��ط��اق��ة  م��ن  ال��ق��ص��وى 

القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

لتثقيف  البرامج  من  ع��دداً  أطلقت  كما 
الجمهور حول اإلدارة المستدامة للنفايات. 
بالعمل  مسؤوليتنا  من  التوجه  هذا  وينبع 

ال��ن��اس بطرق  وت��ث��ق��ي��ف  ال��م��ج��ت��م��ع،  م��ع 
وبالتالي  معها  التكّيف  يمكنهم  بسيطة 
موارد  إلى  النفايات  تحويل  في  المساهمة 
الحقًا  استخدامها  يمكن  تكريرها  معاد 
من قبل الفعاليات االجتماعية واالقتصادية. 
حلول  تطوير  ري���ادة  ف��ي  هدفنا  ويتمثل 
إلدارة  اق��ت��ص��ادي��ًا  وم��ج��دي��ة  م��س��ت��دام��ة 
النفايات، ونعمل على معالجة النفايات في 
التحتية  البنى  في  بقوة  ونستثمر  المنطقة، 
والتكنولوجيا  النفايات،  إدارة  في  المتقدمة 
قيادة  في  النهائي  هدفنا  لبلوغ  الحديثة 
في  مدينة  أول  تكون  أن  إلى  الشارقة  إمارة 
بحلول  النفايات  من  خالية  األوسط  الشرق 

العام 2015«.

كما نسعى بفاعلية إليجاد شركاء ومزودي 
تكنولوجيا، ومستثمرين لعدد من المشاريع 
وج��ود  يعني  ب��م��ا  األوس����ط،  ال��ش��رق  ف��ي 
المتنوعة  االستثمارية  الفرص  من  مجموعة 
وفرص  المباشر،  األجنبي  لالستثمار  المتاحة 
إدارة  ح��ل��ول  ل��م��زودي  المتاحة  األع��م��ال 

النفايات«.

من  اإلم��ارات  في  النفايات  من  الفرد  نصيب 
بيئية  تحديات  يفرض  بما  عالميًا  األعلى  بين 
جمة على جدول أعمال الحكومة االتحادية، 
وقال:  حلول.  إليجاد  الطموحة  وخططها 
فردي  معدل  أعلى  نملك  الخليج  في  »نحن 
الواحد  الفرد  إنتاج  يبلغ  حيث  النفايات،  إنتاج 

في منطقتنا 2.5 كغ من النفايات يوميًا«.

الشارقة حريصة 
على توسيع 

القطاع باستقطاب 
استثمارات أجنبية 

مباشرة في محطات 
توليد الطاقة 

ومشاريع تحلية المياه
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أو  عائلتين  لتصل  ذلك  تتعدى  بل  فقط  وزوجه  الزوج  بين  تربط  ال  التي  االجتماعية  والعالقات  الروابط  أهم  من  الزواج  يعتبر 
 ، الحاضر  الماضي و  ينال االهتمام في  أن  رابط اجتماعي و ديني وثيق كان ال بد له من  ، فالزواج  البعض  قبيلتين ببعضهما 

وتترسخ جوانبه وعاداته والتقاليد المصاحبة له في الموروث االجتماعي لكل دولة ، 

المتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  أن  وبما 
ليست بمعزل عن العادات و التقاليد العربية 
اّتسم  فقد  ب��ال��زواج  المتعلقة  اإلسالمية 
وكذلك  العفوية  و  بالبساطة  قديما  الزواج 
العربية  فالعادات   ، االع��ت��دال  و  الوسطية 
الستر  و  الحياء  ت��وج��ب  ك��ان��ت  اإلس��الم��ي��ة 
آخر  بيت  إلى  انتقالها  خطوة  في  للزوجة 
عليها  كليًا  جديدة  حياة  و  بزوج  ارتباطها  و 
كل  مع  الجميع  تعم  الفرحة  كانت  إذ   ،
خطوة أو جزء من تقاليد الزواج ، فمن بداية 
عائلتي  لقاء  و  الخطبة  إلى  االرتباط  مشروع 
الزوج و الزوجة إلى عقد القران وما تبعه من 
العروس  بيت  إلى  الزهاب  إرسال  تقاليد مثل 
تزيينها  و  بالحناء  قدميها  و  يديها  خضب  و 
بأبهى الحلل من مالبس و ذهب و تطييبها 
و  العود   دهن  و  العود  من  العطور  بأزكى 
إلى  تتزايد  الفرحة  كانت   ، غيرها  و  الزعفران 
أن تصل إلى يوم العرس الذي يتميز بتقاليده 
و عاداته الخاصة سواًء للزوج أو الزوجة اللذان 
و  األه��ل  من  الدعم  و  االهتمام  كل  يناالن 

لهما  تشجيعًا  ذلك  و   ، األصدقاء  و  األق��ارب 
اجتماعية  حياة  معترك  في  دخولها  مع 

جديدة . 

تضم  التي  الفرحة  يوم  وهو  العرس  يوم 
إذ   ، خاصة  تقاليد  ل��ه   ، البعيد  و  القريب 
لتهنئة  الضيوف  يحضر  و  الوالئم  فيه  تقام 
مظاهر  من  يخلو  وال   ، ذويهما  و  العروسين 
الشعبية  األهازيج  عنها  تعبر  التي  البهجة 
انتشار  ، ومع  الليوا  و  الرزفة  و  العيالة  و فرق 
أص��وات  ترتفع  ال��ه��داي��ا  ت��وزي��ع  و  ال��والئ��م 
البنادق  طلقات  ب��دوي  تختلط  التي  الرزفة 
الفرح  مشاعر  عن  تعبيرا  و  بالضيوف  ترحيبا 
تتباين  االحتفال قد  أن مدة  ، حيث  السرور  و 
كانت  فقد   ، آخ��ر  إل��ى  ع��رس  من  تختلف  و 
تستمر  نسبيا  قريب  وق��ت  حتى   األع��راس 
يظهر   ، أيام  لثالثة  وبعضها   ، أسبوع  لمدة 
فيها التعاون و التعاضد بين الجميع ، فمن 
إعداد الطعام لدى )الطبابيخ( و توزيعه ، إلى 
استقبال الضيوف بكل حفاوة و تقدير ، في 

تقاليد الزواج 
في المجتمع اإلماراتي

جو مفعم باألخوة و الود و الفرح الذي يغمر 
الجميع ، حيث يرتفع دخان الحطب و تنتشر 
األطعمة  و  العامرة  بالوالئم  مبشرة  رائحته 

المتنوعة .

الماضي  بين  األعراس  تكاليف  اختالف  ومع 
تنظيم مناسبات  تنوع مظاهر  و   ، الحاضر  و 
في  و   ، قديما  البيوت  و  األحياء  في  ال��زواج 
الفنادق  و  األع��راس  ص��االت  األفراحو  خيم 
حديثًا ، إال أن العديد من التقاليد النابعة من 
المجتمع اإلماراتي المتماسك برزت وظهرت 
و   ، الحاضر  وقتنا  ح��ت  لتبقى  استمرت  و 
منها مد يد العون و المساعدة لكل مقبل 
مبلغ  في  )العينية(  تتمثل  إذ   ، ال��زواج  على 
و  األقارب  من  المستطيع  يقدمه  المال  من 
له  مساعدة  أهله  أو  العريس  إلى  األصدقاء 
على تكاليف الزواج ، و تتعدى العينية مبالغ 
المال إلى إرسال رؤوس المواشي أو المير من 

طحين و أرز و قمح وغيرها .

من  مهما  رم��زا  ك��ان  والتكاتف  ال��ت��ع��اون 

عبرت   ، اإلم��ارات��ي  المجتمع  تماسك  رم��وز 
في  الرشيدة  القيادة  م��ب��ادرة  بصدق  عنه 
تكاليف  لتقليل  جاءت  التي   ، اإلم��ارات  دولة 
األعراس  مبادرات  دعم  و  الدولة  في  الزواج 
الزواج  على  المقبلين  لتشجيع   ، الجماعية 
القيادة  لتساهم   ، العنوسة  نسبة  تقليل  و 
بذلك في إدخال الفرحة إلى كل بيت إماراتي 
تنظيمه  تم  إماراتي  عرس  أول  كان  وقد   ،
لشباب و شابات اإلمارات في مدينة الشارقة 
السمو  1990 و ذلك بدعم من صاحب  عام 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
حاكم   – لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو   –
الثابتة لدعم  ، والذي وضع األسس  الشارقة 
راسخة  تنشئة  تنشئتها  و  تكوينها  و  األسرة 
ثابتة لتساهم في رفعة و نماء المجتمع  و 
القيادة  م��ب��ادرات  واس��ت��م��رت   ، اإلم���ارات���ي 
الرشيدة على ذلك النهج لتأتي المبادرة التي 
بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  أطلقها 
نائب   – أبوظبي  عهد  ولي   – نهيان  آل  زايد 
تقليل  في  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 

تكاليف و أعباء الزواج على الشباب و اقتصار 
حفل الزواج على تقديم القهوة و الضيافة 
من  الحفل  ليستمر  و   ، للضيوف  البسيطة 
مثل  قد  و  المغرب  ص��الة  إل��ى  العصر  بعد 
لشباب  قدوة  خير  الشيوخ  السمو  أصحاب 
المبادرة  لتلك  باتباعهم  ذل��ك  و  ال��وط��ن 
في  ترك  و  الشباب  شجع  مما  بأنفسهم 
أنفسهم األثر الطيب و الحماس للمشاركة 

في تلك المبادرات الوطنية االجتماعية .

في  ب��ال��زواج  المتعلقة  والتقاليد  ال��ع��ادات 
البسيط  اختالفها  مع  و  اإلم��ارات  مجتمع 
أو  ال��ب��دوي��ة  س���واًء  المختلفة  البيئات  بين 
بصدق  عبرت  أنها  إال   ، الساحلية  أو  الجبلية 
المحلي  اإلماراتي  المجتمع  خصوصية  عن 
المرتبطة بتعاليم الدين اإلسالمي والعادات 
واستمرت  بقيت  نفسها  والعادات   ، العربية 
تتناقله  عريق  إم��ارات��ي  ك��م��وروث  لتترسخ 
الماضي  ليربط  يتردد  صداه  ويبقى   ، األجيال 

الجميل بالحاضر الزاهر . 

بقلم / حامد محمدي

العدد
2014 - 5 

51

نبض التراث





من ذكريات الماضي

منطقة اليعيلة
منطقة  ففي  مشهورة،  مسميات  األرض  هذه  على  ورقعة  جزء  كل   في 
البطائح هناك مسميات بدوية للمناطق ، منها اليعيلة والحفيرة والشعيب 

والقرحات وقطاه وغيرها .. 

لدينا الكثير من األسماء القديمة لكل جزء على هذه المنطقة، 
لتسهيل  أو  الشكل  أو  ال��ح��دث  حسب  على  سميت  وق��د 
الوصول إلى المكان للبدو في الماضي أو لسبب مهم فيها 

يجعلها مختلفة عن المناطق األخرى في التسمية. 

يجد  الشارقة  جامعة  طريق  مليحة  ش��ارع  من  وال��ق��ادم 
شارع  يمين  على  المنتثر  محمية  بعد  تأتي  اليعيلة  منطقة 

محافز .

 قد نتساءل عن سبب تسميتها بهذا االسم؟؟؟ فقد ذكر لنا 
مهير عبيد بن رشيد  وكان من سكان هذه المنطقة قديمًا 
قديمًا  فيها  الغاف  أشجار  لكثرة  يعود  التسمية  سبب  أن  
يعيله  سميت  لهذا  مظلمة،  تجعلها  كانت  مما  وكثافتها 

ومعناها عند البدو أي المكان المظلم.

ومن ذكرياته  عن هذا المنطقة يقول كنا في الماضي نجمع 
فيها  يوجد  وكان  المدن،  في  ونبيعها  والحطب  الحشائش 
طوي كان يطلق عليه »طوي اليعيلة« إال أنه لم يبقى منه غير 
الحجارة ،وكان نقطة سقايه للمسافرين البدو الرحل قديمًا.

ويقول بن رشيد: نحن مازلنا متعلقين بهذه المنطقة، لما لها 
من ذكريات وهي األرض  التي تربينا فيها، وال زال أهلها ليومنا 
هذا مستخدمين أرضها لرعي المواشي والجمال كما توجد 

مزارعهم فيها أيضا بما ترد عليهم من خيرات .

في  آخر  لقاء  ولنا   ، اليعيلة  منطقة  عن  بسيطة  نبذه  هذه 
األعداد القادمة مع مسميات البدو لمناطق البطائح القديمة.

إعداد
فاطمة محمد
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هل تعلم عزيزي القارئ الكريم من قائل هذه العبارة ومن هم آل ياسر وفي أي مناسبة قيلت لهم هذه العبارة ؟ 

دعني أبدأ لك سرد قصة آل ياسر حتى تتضح لك خيوطها وتنفك معك طالسمها لعلك تصل في نهاية المطاف أن تدرك ما 
تبتغيه من معلومات قد تكون بحاجة إليها . 

إح��دى  بلغت  حينما  ي��اس��ر  آل  قصة  ت��ب��دأ 
مكة  مشارف  اليمن  من  القادمة  القوافل 
وكان ياسر بن عامر الكناني ضمن القادمين 
بعظمة  كثيرا  بهر  وقد  القافلة  هذه  في 
إلى مكة  ، ولم يكن مقدمه  مكة وسناها 
مع  مقدمه  كان  بل  كغيره  التجارة  بغرض 
لهم  أخ  عن  للبحث  ومالك  الحارث  أخويه 
عنهم  أخباره  وانقطعت  فترة  منذ  فقدوه 
عليه  العثور  في  ويأسوا   األمل  فقد  ولما   ،
ومالك  الحارث  فذهب  وجهاتهم  اختلفت 
أما  اليمن  في  والصبا  الطفولة  مراتع  إلى 
إليها  وجذبته  مكة  حب  أس��ره  فقد  ياسر 
 ، له  ووطنا  مقاما  مكة  يتخذ  أن  قرر  حتى 
وحينها لم يكن يعلم أي مجد ينتظره من 

اتخاذه لهذا القرار . 

مكة  في  تحميه  عصبية  لياسر  يكن  ولم 
لذا كان البد له أن يحالف أحد سادة القوم 
حتى يعيش في كنفه ويحميه في مجتمع 
ليس فيه مكان للضعفاء ، فما كان منه إال 
أن حالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي  . 
ولما رأى هذا األخير من ياسر جميل الخصال 

من  زوج��ه  إليه  حببه  ما  الشمائل  وكريم 
أول  وك��ان   . خباط  بن  سمية  تدعى  له  أمة 
فرحا  أب��واه  به  فرح  غالم  ال��زواج  هذا  ثمرات 
ياسر  أس��رة  وعاشت   . عمار  ودع��وه  عظيما 
في كنف بني مخزوم عيشة هانئة ومضت 
بهم األيام حتى أصبح ياسر وزوجه شيخين 
السنع  ملء  يافعا  شابا  بعمار  وإذا  معمرين 

والبصر . 

الضياء  وانبثق  ربها  بنور  األرض  أشرقت  ثم 
والعدل  بالخير  الكون  وغمر  مكة  بطاح  من 
يصدع  األمي  النبي  قام  فلقد   ، واإلحسان 
ويدعوهم  ويبشرهم  قومه  وينذر  برسالته 
إلى ما فيه عز الدنيا وسعادة األخرة ، وسمع 
الجديدة  الدعوة  أخبار  عن  ياسر  بن  عمار 
أخبارها  عن  والداني  القاصي  يسأل  وك��ان 
ولما وجد نفسه أن ما  يصله  ال يروي ظمأه 
فقال لنفسه ويحك يا عمار ما الذي يجعلك 
إلى  يذهب  أن  فقرر  قريب  ال��م��ورد  تظمأ 
رسول  اهلل  عبد  بن  محمد  الدعوة  صاحب 
عين  على  يقف  وس��وف  أصحابه  وإل��ى  اهلل 
أبي  ب��ن  األرق���م  دار  إل��ى  فذهب  الحقيقة 

األرقم وسعد بلقاء النبي وسمع منه ما هز 
فؤاده ووعى من هديه ما أفاض على قلبه 
» أشهد  إليه وقال  ا فبسط يده  حكمة ونور 
أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمد رسول اهلل » 
ثم توجه عمار إلى أمه سميه وما ان دعاها 
بالشهادتين  ونطقت  آمنت  حتى  النور  على 
توجه  ثم   ، معه  موعد  على  كانت  وكأنها 
حتى  اإلس���الم  إل��ى  دع��اه  أن  وم��ا  أبيه  إل��ى 
إلى  وانضم  بالشهادتين  ونطق  استجاب 
المباركة  األسرة  هذه  بإسالم  النور  موكب 
حتى  مخزوم  بني  إل��ى  الخبر  ط��ار  أن  وم��ا   .
أن يردوهم عن  استشاطوا غضبا وأقسموا 
 ، التهلكة  م��وارد  ليوردنهم  أو  إسالمهم 
دروع  وألبسوهم  وفتاهما  األبوين  فأخذوا 
الحديد في بطحاء مكة لتصهرهم أشعة 
ويتعاقبون  الماء  عنهم  ويمنعون  الشمس 
عليهم بالضرب ولم يتركوهم حتى تجف 
وتشققت  عروقهم  ويبست  حلوقهم 
إلى  ليعودا  دم��اؤه��م  وسالت  جلودهم 
بهم  مر  ولقد   ، التالي  اليوم  في  تعذيبهم 
في  وح��ز  ش��دي��دا  حزنا  فحزن  اهلل  رس��ول 

ووقف  نصرًا  وال  قوة  له  يملك  ال  أنه  نفسه 
آل  صبرا   « المشهورة  قولته  وق��ال  عليهم 
بها  وأنعم   « الجنة  موعدكم  ف��إن  ياسر 
بها  وت��الش��ى  الهمم  بها  علت  بشر  م��ن 
صفحات  على  الرضا  بسمة  وعلت  عذابهم 
ولم   ، المعذبة  النفوس  وهدأت  وجوههم 
يطل الشيخين الكبيرين ، فأما سمية قتلها 
بسبها  قام  حين  اهلل  لعنة  عليه  جهل  أبو 
حتى  اهتمام  أي  تعره  ولم  األلفاظ  بأبشع 
بطنها  أسفل  في  وطعنها  رمحه  استل 
وحسبها  اإلسالم  في  شهيدة  أول  فكانت 
تحت  فمات  ياسر  وأما   ، ومجدًا  رفعة  بذلك 
أثار التعذيب وهو يشهد ان ال إله إال اهلل وأن 
عمار  على  األذى  واشتد   . اهلل  رسول  محمد 
بعد استشهاد أبويه  وقد جاوز جالدوه في 
عمار  أقبل  يوم  ذات  وفي   . حد  كل  تعذيبه 
خجاًل  عابسًا  حزينًا  مهموما  الرسول  على 
شر  قال:  عمار  يا  وراءك  ما  النبي:«  له  فقال 
قال  ذاك  وما  فقال:  اهلل  رسول  يا  مستطير 
الضر  الجهد  من  نالني  حتى  أمس  ُعذبت 
اهلل  أع��داء  أن  ثم  لصدعه  بجبل  ن��زل  لو  ما 
لم يكتفوا بما عرضوني له من حر الهواجر 
يرغمونني  زالوا  وما  بالنار  جسدي  فأحرقوا 
حتى  بخير  آلهتهم  وذكر  منك  النيل  على 
فعلت وأخذ يبكي بكاء حارًا يقطع القلوب 
وسالمه  اهلل  ص��ل��وات  النبي  ل��ه  فقال   .....
فقال  ؟  عمار  يا  قلبك  تجد  وكيف   ( عليه: 
نبي  له  فقال   . اهلل  رسول  يا  مطمئنًا  أجده 
لمثلها  عادوا  وإن  عمار  يا  عليك  ال  الحكمة 
اهلل  أك��رم  ث��م   . قلت  م��ا  مثل  على  فعد 
من   « تعالى  فقال  قرآنًا  فيه  أنزل  بأن  عمارًا 
كفر باهلل من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه 
بالكفر  ش��رح  من  ولكن  باإليمان  مطمئن 
صدرا فعليهم غضب من اهلل ولهم عذاب 

عظيم » صدق اهلل العظيم .

إلى  بالهجرة  ألصحابه  ال��رس��ول  أذن  ولما 
هاجر  من  طليعة  في  عمار  ك��ان  المدينة 
ينزل  حيث  قباء  بلغ  ولما   ، بدينه  فرارا  إليها 
مسجد  بناء  إلى  دعاهم  حتى  المهاجرون 
لطلبه  فاستجابوا  ال��ص��الة  فيه  يقيمون 
ياسر  بن  عمار  أقامه  الذي  المسجد  فكان 
أول مسجد بني في اإلسالم وحسبه بذلك 
. ولما هاجر الرسول األعظم  سابقة وفضال 
المدينة قرت  إلى  صلوات اهلل وسالمه عليه 
لحبيبه  الحبيب  مالزمة  والزمة  عمار  عين  به 
حتى  بحب  حبا  يبادله  الكريم  النبي  وكان 
إذا أقبل عليه قال النبي جاء الطيب المطيب 
قتال  النبي  مع  عمار  قاتل  بدر  يوم  وفي   .
ال��ذي  الوحيد  المسلم  وك��ان  الشجعان 
 . شهيدين  مؤمنين  وأب��واه  المعركة  خاض 
عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  النبي  لحق  ولما 
بجوار ربه وارتد أكثر العرب عن اإلسالم كان 
له في يوم اليمامة موقف عظيم مشهور 
الرسول  صحابة  في  القتل  استحر  حين   ،

حفظة  تتخطف  المنون  وجعلت 
أقدام  تحت  األرض  وزلزلت  القرآن 

عمار  وقف  ذلك  عند   ، المسلمين 
مشرفة  صخرة  على  ياسر  ب��ن 

وبقيت  أذن���ه  قطعت  وق���د 
خده   صفحة  على  معلقة 

المسلمين  معشر  يا  وقال 
 .. إلي   ... الجنة تفرون  أمن 

إلي  يا معشر المسلمين 
وحملوا  فتقدمهم 
قتل  ح��ت��ى  بحملته 
م��س��ي��ل��م��ة ال��ك��ذاب 
وط�����ف�����ق ال����ن����اس 
يعودون إلى دين اهلل 
أفواجا بعد أن خرجوا 

منه أفواجا .

ول��م��ا آل���ت ال��خ��الف��ة 
بن  عمر  ال��ف��اروق  إل��ى 

الكوفة  والة  الخطاب 
بن  اهلل  عبد  معه  وجعل 

أهلها  إلى  وكتب  مسعود 
عمارا  إليكم  بعثت  قد  فإني   «

ووزي��رًا  معلما  مسعود  بن  اهلل  وعبد  أميرًا 
وهما من نجباء أصحاب نبيكم محمد صلى 
واقتدوا  لهما  فاسمعوا  وسلم  عليه  اهلل 
بهما . وبعد ذلك أقصاه الفاروق عن اإلمارة 
معك  فعلته  ما  أس��اءك  له  قال  لقيه  فلما 
لقد  وأرض��اه  عنه  اهلل  رضي  فقال  ؟  عمار  يا 
اإلقصاء  ساءني  مما  أكثر  اإلم��ارة  ساءتني 

عنها . 

فقد   . وأمه  أبيه  وعن  عمار  عن  اهلل  فرضي 
وفضل  مكانة  من  ت��ب��وؤوا  لما  أه��ال  كانوا 

صلى  النبي  وحب  اإلخالص  سمتهم  وكان 
اهلل عليه وسلم فتعاظم لهم األجر وهم 
العظيمة  البشرى  لهم  وكانت  الدنيا  في 
ممن  بحق  وه���ؤالء  الجنة  موعدهم  ب��أن 
خير   « الكريم  الرسول  قول  فيهم  صدق 
 « يليه  الذي  ثم  يليه  الذي  ثم  قرني  القرون 
وأيضا قوله صلى اهلل عليه وسلم » أصحابي 
كالنج���وم بأيهم اقتديتم اهتديتم» صدق 

رسول اهلل .

رضي اهلل عن صحابة رسول اهلل وجزى اهلل 
نبينا خير ما جازى نبيًا عن أمته.

" صبرًا آل ياسر " 
فإن موعدكم الجنة

بقلم
ياسر محمد عراقي 

الباحث القانوني لبلدية البطائح
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رائجة  باتت  األجسام  كمال  و  بناء  ثقافة  إن 
هذه األيام بين الشباب. و أصبح ارتياد الصاالت 
تناول  على  الصحي  غير  واإلق��ب��ال  الرياضية 
الصحية  غير  الرياضية  الغذائية  المكمالت 
فالمكمالت  الجيل.  هذا  لصحة  مضرًا  هوسًا 
البروتين  كمسحوق  الرياضية  وال��م��زودات 
عشوائي  بشكل  األسواق  في  منتشرة  وغيره 
ومخيف، و كذلك الدعايات اإلعالنية و التجارية 
المكمالت  لهذه  تروج  التي  اإلع��الم  ووسائل 
الشباب  اخ��ت��ي��ارات  على  سلبيًا  دورًا  تشكل 
الموضوع  هذا  إلى  نظرنا  إن  لكن  الصحية.  
الرياضية  المكمالت  هل  صحي،  منظور  من 
هي الحل الوحيد لبناء األجسام ؟ وهل جميع 
األس��واق  في  تباع  التي  الغذائية  المكمالت 

مرخصة و غير ضارة بالصحة؟

عن  ع��ب��ارة  ع��ض��الت��ه  و  اإلن��س��ان  ج��س��م  إن 
تحتاج  التي  واألنسجة  الخاليا  من  مجموعة 
إلى عناصر الغذاء األساسية كي تنمو بالشكل 
السليم، فإذا ما تناول اإلنسان الغذاء الصحي 
فإن  بانتظام  ال��ري��اض��ة  وم���ارس  المتكامل 
الجسم ينمو بشكل طبيعي دون الحاجة إلى 
الرياضية. ولكن لألسف  المكمالت والمزودات 
المكمالت  هذه  على  اإلقبال  أصبح  الشديد 
دون  مخيف  بشكل  منتشرًا  الصحية  غير 
االنتباه إلى ما قد تسببه هذه المواد من أضرار 
تعطي  المكونات  هذه  وألن  الجسم.  على 
شهور،  غضون  وف��ي  سريع  بشكل  النتائج 
على  يدمنون  وقد  بها  الشباب  أغلبية  يتعلق 

استخدامها بشكل مفرط.

الجسم   « أن  فرد  كل  يعرف  أن  المهم  من 
السليم في الغذاء السليم« فالغذاء السليم 
بناء  في  بيد  يدًا  يسهمان  الرياضية  والتمارين 
القطاع  واج��ب  وم��ن  صحي،  و  ق��وي  جسم 
أجل  من  واألف��راد  المجتمع  توعية  الصحي 

تنمية االختيار الغذائي الذكي. 

لالعب  يمكن  التي  البدائل  من  العديد  هناك 
المكمالت  ع��ن  بها  االس��ت��ع��اض��ة  ال��ري��اض��ي 
التغذية  خ��ب��راء  ب��ه  ينصح  م��ا  ه��و  و  ال��ض��ارة، 
الرياضي على حاجاته  بأن يحصل  والرياضيون 
اللجوء  دون  الطبيعية  األطعمة  من  الغذائية 
الرياضية  والمكونات  المستحضرات  إل��ى 
المحيط  األس��اس��ي  ال��ض��رر  إن  الصحية.  غير 
بالمكمالت الرياضية هو احتوائها على كميات 
 ، والبروتين  والسكر  الكربوهيدرات  من  زائدة 
حاجة  تفوق  كميات  على  تحتوي  ما  وع��ادة 
ألعضاء  ال��ض��رر  ف��ي  يتسبب  مما  الجسم 

الجسم و خاصة الكبد و الكلى .

المكمالت  تسببها  ق��د  التي  األض���رار  وم��ن 
بإفراط  استخدمت  ما  إذا  الرياضية  الغذائية 

ودون إرشادات خبير التغذية :

 ارتفاع في ضغط الدم.

 اختالل نسبة السكر في الدم.

 اإلصابة بهشاشة العظام.

 زيادة إمكانية تمزق العضالت.

 زيادة الوزن 

 التأثير على وظائف الكبد و الكلى.

األطباء  و  التغذية  لذلك يوصي كل أخصائيو   
باالبتعاد قدر اإلمكان عنها وكما ذكرنا سابقًا 
وإن  الطبيعية.  باألغذية  عنها  االستعاضة 
الغذائية  للمكمالت  اللجوء  من  بد  وال  كان 
رياضي  إش���راف  تحت  يكون  أن  يجب  فإنه 
صحي متخصص ، ويجب أن تكون المكمالت 
الغذائية مرخصة و مطابقة للمواصفات التي 
واألندية  المحال  على  الصحة  وزارة  حددتها 

الرياضية.

تناولها  المفضل  الغذائية  للبدائل  وبالنسبة   
والعديد،  العديد  فهناك  المكمالت،  من  بداًل 

ومنها :

اللحوم  للبروتين   األســاســيــة  الــمــصــادر 
بأنواعها ، األلبان و مشتقاتها ، البيض ، الصويا 

والبقوليات و العدس و البازالء.

يتواجد  ما  وهي   : الجلوكوز  و  الكربوهيدرات   
في الشوفان واألرز والطحين وكذلك الفواكه 
بأنواعها خاصة الفواكه الملونة كالطماطم 

والتين و الدراق.

الجسم  يمد  ألنه  األحمر  الشمندر  عصير 
على  الحتوائه  الدم  تدفق  يحسن  و  بالطاقة 
لتمارين  الجسم  تحمل  م��ن  تزيد  أنزيمات 

الرياضية.

مضاد  يعتبر  فهو  عــصــيــره   و  األنــانــاس 
التعرض  حالة  في  فعال  ومهدئ  لاللتهاب 

لإلصابة.

ببقية  مقارنة  خاص  دور  له  أنه  حيث  الجوز  
من  عالية  نسبة  على  الحتوائه  البقوليات 

البروتين.

المياه ويفضل شرب ما يقارب 8 أكواب يوميًا 
لتنجب جفاف العضالت بعد التمارين الرياضية. 

أن  تعلم  أن  الضروري  من  فإنه   ، الختام  وفي 
لهذه  استجابة  و  تأثرًا  العمرية  الفئات  أكثر 
في  التي  العمرية  الفئات  ه��م  المكمالت 
مرحلة النمو كاألطفال و الشباب في مرحلة 
بالغذاء  االستعانة  الشباب  وعلى   ، المراهقة 
ممارسة  إلى  باإلضافة  والمتكامل  المتوازن 
الرياضة بشكل دائم كي يحصلوا على جسد 

قوي و صحي.

و دمتم أصحاء..

بنــــــاء األجـســـــــام 
وأضرار المكمــالت الغذائـيـــــــــــــــــــة الرياضية
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إذًا، فالمواد  الطبيب«.  »تناول تفاحة واحدة يوميًا يبعد عنك  المعروفة:  ر األطباء مرضاهم بالحكمة الشعبية  ُيَذكِّ عادة ما 
الغذائية تزود الجسم بالفيتامينات أو المعادن الضرورية، التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز قوته ومناعته، وتشحنه بالطاقة 

الذاتية، وتؤمن له تشغيل منظومة الهرمونات التي تفرزها الغدد أو الخاليا المختلفة في بنيته الداخلية.

أو  الفيتامينات  على  الحصول  الصعوبة  من 
وهو  الرئيسي،  المصدر  إطار  خارج  المعادن، 
وضع  لذلك  عليها،  تحتوي  التي  األغذية  هنا 
المواد  وأبرز  ألهم  خارطة  أو  جدواًل  العلماء 
المطلوبة،  الغذائية  القيمة  على  الحاوية 
من  أم���ام  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��خ��ي��ارات  لتسهيل 

يحتاجها:

الفيتامينات

A فيتامين     

الوظائف  من  الكثير  الفيتامين  هذا  يؤدي 
الفيتامينات  من  يعتبر  حيث  الجسم،  في 
العظام  ون��م��و  البصر  لتقوية  ال��ض��روري��ة 

واألسنان، وتقوية جهاز المناعة. 

هذا  من  النساء  حاجة  المطلوبة:  الكمية  •	
حاجة  أم��ا   ، مليجرام   0.8 تبلغ  الفيتامين 
يجري  أن  على   ، مليجرام   1 فتبلغ  الرجال، 
تأثيرات  ألي  استبعادًا  الكمية،  بهذه  التقيد 

عكسية.

	•األغذية الحاوية له: السمك واللحم والمخ 
كالقلب  الداخلية  واألحشاء  البيض  وصفار 

والكبد، إضافة إلى الفواكه والخضار.

E فيتامين     

ال��م��ض��ادة  الفيتامينات  أه���م  م��ن  واح���د 
من  الجسم  على  يحافظ  وهو  لألكسدة، 
اإلصابة بأمراض القلب والشرايين والسرطان، 
مقاومة  على  تأثير  من  له  ما  إل��ى  إضافة 
أمراض الجلد وتخفيف آالم الدورة الشهرية.

	•الكمية المطلوبة: للنساء 12 ملج، وللرجال 
14ملج.

وال���ذرة  الحنطة  ل��ه:  ال��ح��اوي��ة  األغ��ذي��ة  •	
النباتية وأوراق الخضروات كاللفت  والدهون 

والخس والملفوف.

B1 فيتامين     

الداخلية  الجسم  طاقة  بناء  في  يساهم 
التي يحتاجها ألداء النظام العصبي والقلب 
في  بالغالب  ويستخدم  وغيرها.  والعضالت 

عالج الخلل العصبي أو في عالج فقر الدم.

1.2ملج  بحدود  للنساء  المطلوبة:  الكمية  •	
يوميًا، وللرجال 1.4ملج يوميًا.

من  عدد  في  يوجد  له:  الحاوية  األغذية  •	
الخبز  ويعتبر  والنباتية،  الحيوانية  المنتجات 

كمية  على  تحتوي  التي  األساسية  المادة 
كبيرة منه.

B2 فيتامين     

يساعد على تغيير تركيبة الدهون والزالليات 
طاقة.  إلى  الجسم  في  الموجود  والسكر 

خارطة الفيتامينات الضرورية 

لصحة اإلنسان
إعداد

محمد أبو النصر حنفي 
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للمرأة  بالنسبة  يكفي  المطلوبة:  الكمية  •	
ملج،   0.4 م��ق��داره  م��ا  ت��ت��ن��اول  أن  ال��ح��ام��ل 

والرجال 0.8 ملج.

والحبوب  المعجنات  له:  الحاوية  األغذية  •	
البرتقال  مثل  وال��ف��واك��ه  النباتات  وأوراق 

والليمون وأيضا الكبد.

 C فيتامين    

لألكسدة،  المضادة  الفيتامينات  أهم  من 
ويلعب دورًا مهمًا بالنسبة لوظيفة الكريات 
الدقيقة  الجراثيم  ت��ق��اوم  التي  البيضاء 
ال��ج��روح  ال��ت��ئ��ام  م��ن  ي��س��رع  كما  للغاية. 

ويحافظ على صحة اللثة واألسنان.

على  الحفاظ  اجل  من  المطلوبة:  الكمية  •	
صحة الجسم، ينبغي تناول 75ملج يوميا.

يعانون  الذين  األشخاص  أو  المدخنين  لكن 
ضغوطا نفسية دائمة أو الذين انتهت فترة 
أو  الحيوية  المضادات  بواسطة  عالجهم  

الذين يعانون جرحا أو إصابة جراء تعرضهم 
حجم  ي��رف��ع��وا  أن  فعليهم  م��ا،  لضربة 
الكمية المتناولة من هذا الفيتامين ألهميته 

العالجية.

األس���ود  ال��ع��ن��ب  ل���ه:  ال��ح��اوي��ة  	•األغ��ذي��ة 
والخضروات  الطازجة  والفواكه  والليمون 

خاصة الفلفل األحمر.

D فيتامين    

نحتاج إلى هذا الفيتامين من أجل االستفادة 
الكالسيوم  ام��ت��ص��اص  على  ق��درت��ه  م��ن 
وهذان  الغذاء،  يحتويه  ال��ذي  والفوسفور 
مهمان  ذاته،  الفيتامين  وكذلك  العنصران، 

لتقوية عظام الجسم ومناعته.

	•الكمية المطلوبة: بالنسبة للشباب: يكفي 
اما  يوميا،  مليجرام   0.01 وحتى   0.005 تناول 
ذلك،  من  أكثر  إلى  فيحتاجون  السن  كبار 
الحصول  ويمكن  مليجرام.    0.05 بحدود  أي 

عليه مجانا من خالل التعرض 

ألش��ع��ة ال��ش��م��س ل��م��دة ث���الث م���رات في 
األسبوع الواحد.

لحوم  ف��ي  يوجد  ل��ه:  الحاوية  األغ��ذي��ة  •	
السمك وبعض الحبوب.

K فيتامين    

ال��دم  تخثر  على  الفيتامين  ه��ذا  يساعد 
أثناء إجراء  بصورة طبيعية ولذلك يستخدم 
العمليات الجراحية، فضال عن دوره اآلخر في 

نمو العظام وتقويتها.

	•الكمية المطلوبة: يكفي تناول كمية تبلغ 
0.06 مليجرام يوميا، لكال الجنسين.

: يوجد في الخضروات  له  الحاوية  	•األغذية 
ال��غ��ام��ق��ة ال��ل��ون م��ث��ل ال��س��ب��ان��خ وك��ذل��ك 

الحبوب.

الضرورية  المعادن  آخر مع خارطة  لقاء  ولنا 
لصحة اإلنسان ..

النظر  قوة  يحسن  ذلك  إلى  باإلضافة  وهو 
ويقوي الفعالية الرياضية للعضالت ويحمي 

الجسم من اإلصابة بفقر الدم .

1.4ملج   بحدود  للنساء  المطلوبة:  الكمية  •	
يوميا والرجال 1.7 ملج يوميا.

	•األغذية الحاوية له: الحليب والجينة.

B3 فيتامين     

يحافظ على صحة الجلد واألعصاب واللسان 
إلى  إضافة  الهضم،  عملية  في  ويساعد 
في  الكولسترول  خفض  في  الفعال  تأثيره 

الدم.

15 ملج والرجال  للنساء  المطلوبة:  	•الكمية 
18 ملج يوميا.

الكبد  ف��ي  يوجد  ل��ه:  الحاوية  األغ��ذي��ة  •	
والبيض  والجوز  والحبوب  الطازجة  واللحوم 

وبعض الفواكه واألسماك.

B6 فيتامين     

في  المناعة  ن��ظ��ام  تعزيز  على  يساعد 
في  السكر  مستوى  ويحفظ  ال��ج��س��م، 
بأمراض  لإلصابة  االستعدادات  ويصد  الدم، 
من  يعتبر  كما   ، الخبيثة  األورام  أو  السرطان 
الزالليات  توظف  التي  المهمة  الفيتامينات 

والدهون في جسم اإلنسان.

ه��ذا  فعالية  إن  ال��م��ط��ل��وب��ة:  الكمية  •	
ثماني  غضون  ف��ي  إال  تتم،  ال  الفيتامين 
األطباء  ينصح  ولذلك  تناوله،  منذ  ساعات 
النساء  قبل  من  المتناولة  الكمية  تكون  بأن 
ملج،   2 الرجال  قبل  وم��ن  ملج   1،8 بحدود 
وأفضل طريقة لتناوله تكون ضمن فيتامين 

. B-complex

الداخلية  األح��ش��اء  ل��ه:  الحاوية  األغ��ذي��ة  •	
والبيض  والبطيخ  والقلب  والكلى  كالكبد 

والسمك والموز.

B12 فيتامين    

مهم بالنسبة للجسم، وبخاصة في تكوين 
المزيد من الكريات الحمراء ، كما يشارك في 
تغيير تركيبة الغذاء حيث يحوله إلى طاقة، 

فضاًل عن بنائه لمواد أخرى مثل طاقة خاليا 
.RNA و DNA الحامض الوراثي

الرجال  لغالبية  بالنسبة  المطلوبة:  	•الكمية 
والنساء يكفي تناول 0.002 ملج يوميا.

واللحوم  البيض  ل��ه:  ال��ح��اوي��ة  األغ��ذي��ة  •	
واألجبان والسمك بأنواعه.

B9 فيتامين    

ينتمي هذا الفيتامين إلى مجموعة فيتامين 
ووظائف  عمليات  ألداء  ض���روري  وه��و   ،B
أهمها  ومن  المختلفة،  البيولوجية  الجسم 

إنتاج الكريات وبناء العضالت والتئام الجروح.

نمو  ف��ي  أساسيا  دورًا  يلعب  أيضا  لكنه 
المناعة  ويحسن  العصبي،  والنظام  الجنين 

ضد مختلف األمراض.
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شعر /علي الخوار شعر /علي الشوين

دولتي دولــة االإمـــــارات االبـيـــه         دولتــي ما مـثـلهــــا يف الكـون  دولـه

دولتـــي دار ال�ســيـــوخ اليعربـيـــه         دولــتــي دار الكــرم دار الرجــولــه

دار �ســـيـخ يل �ســـــمـعـتـه عاملــيـــه         دار بو �سلطــــان بالـيــود اإ�سهــدوله

دوم �سوه يف �ســـمــوخ املجــد حيه         وكل ما قـلنــا خلــيفـــه �سفــــقـوله

ثابت الـخطـوه م�سـا دروبه �سويه         وامل�ســيـره قـــادها بعـــز و�ســـهــوله

الو�سيــه قــال مـــا خـلي الو�سيـــه         واأ�ســهـدنه �سلها وال�ســــــــعب حوله

الفالحي �ســــار وعــزومــه قويــــه        وعم خريه عالوطن عر�سه وطوله

ريـــ�ص الدوله ت�ســــــدر كل حيـــه         و�سعبه الوايف على العهد اأحلفوله

كم عطـا �سعبه وال حاتا العطيـــه        بالعـــــدل يـمـ�سي على �سنـة ر�سوله

�ســــار �سـعبه فال�سفوف االأولـــيـه         و�ســــارت اإبــالده تنافـ�ص كل دوله

يا �سعــبنا اليوم غنــــوا �ســــامريه        يف حمــــا �ســيـخ وله فالـمجد طوله

عــا�ص بو �سلـطــان واأيـــامه هنــيه        كـلــكـم وب�ســــوت واحـــــد رددولــه

دولتي
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 تقول العرب: فالن أحمق من هبنقة !

كان  فقد  الزمان،  أعاجيب  من  أعجوبة  هذا  وهبنقة 
فلما  وخزف،  وعظام  ودع  من  قالدة  عنقه  في  يعلق 
سئل عن سرها قال: أخشى أن أضيع نفسي، ففعلت 
سرق  ليلة  وذات   ! ضاعت  إن  عليها  وأعثر  ألعرفها  ذلك 
أحد الظرفاء القالدة وعلقها في عنق شقيق هبنقة ، 

فلما رآى أخاه قال له: يا أخي أنت أنا، ولكن من أنا؟!  

وكانت لهبنقة فلسفة خاصة في رعي اإلبل، فقد كان 
ويأخذ  الخصبة،  المراعي  إلى  السمينة  اإلبل  يصطحب 
السبب  عن  سئل  فلما  الفقيرة،  المراعي  إلى  المهازيل 
خلق  تغيير  شأني  من  وليس  هكذا،  خلقها  اهلل  قال: 

اهلل!!  

يجد  من  إن  الناس:  بين  ينادي  فخرج  بعيرًا  مرة  أضاع 
بعيري فليأخذه له، حالاًل عليه. ضحك الناس وقالوا له: 
فقال:  العمل؟  هذا  محصلة  في  أنت  ستستفيد  ماذا 

كيف ال أستفيد؟ أنا آخذ الحلوان!  

واختصمت قبيلة »طفاوة« مع قبيلة »راسب« حول رجل 
م هبنقة  افتها، وقد ُحكِّ حكيم ادعت كل قبيلة أنه َعرَّ
في النزاع فقال: نلقي الرجل في الماء، فإن طفا فهو 

من »طفاوة«، وإن رسب فهو من بني »راسب«! 

أحمق من 
هبنقة 

إعداد
بخيتة سلطان
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