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Dr Majid Al Qassimi, Acting Director - Terrestrial Biodiversity at Environment Agency – Abu Dhabi. Image by Jorge Ferrari.
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والبنيــة التحتيــة ،ولدينــا مشــاريع لالســتيالد واســتعادة األنــواع
ً
أيضــا كهيئة علمية إلمــارة أبوظبي
المهــددة باالنقــراض .نحــن نعمــل
ولدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ككل ،ولدينــا عدد من المشــاريع
المهمــة التــي ســيُ َ
علن عنهــا فــي المســتقبل القريــب».
تحقيق التوازن بين العقل والجســد
ٌ
نصيــر قــوي للعلــم والتعليــم ،وطبيــب
وبمــا أن الدكتــور القاســمي

بيطــري يحظــى باحتــرام كبيــر ،فمــن الصعــب أن نتصــور أنــه كافــح
خــال أيامــه األولــى فــي المــدارس ،حيــن كبدتــه فتــرة المراهقــة ما
كبدتــه مــن خســائر وهــددت مهنتــه المســتقبلية.

وكمــا قــال فــي خطاب تحفيزي لجمهور من الشــباب ،فإنه كان األول
علــى دفعتــه حيــن تخــرج ،ونــال جائــزة مجلــس المــدارس الدوليــة

للتفاهــم الدولــي التــي أوصلتــه إلــى قائمــة العميد ،أي قائمة الشــرف
التــي تعتــرف باإلنجــاز األكاديمــي المتميز لطالــب جامعي.

ً
ســهال كمــا يوضــح بنفســه« :حيــن
لكــن الوصــول إلــى ذلــك لــم يكــن
ً
شــخصا علــى مقعــد واحــد ،وفــي بعــض
تتقــدم بطلبــك ،يتنافــس 25
الجامعــات يكــون عــدد المتقدميــن أكثــر مــن هــذا .لــذا ،فــإن كنــت
ً
محظوظــا ُتتــاح لــك فرصة إلجــراء مقابلة بعد ذلــك» .ولكن الدكتور
القاســمي لــم يجتــز عمليــة االختيــار فحســب ،بــل نــال ســنة 2008
ســنت إشتـﭭـــان الهنغاريــة،
إجــازة فــي الطــب البيطــري مــن جامعــة ِ
ً
ً
ممكنــا.
مثبتــا بذلــك أن اإلرادة تجعــل كل شــيء
«أدركــت أننــي الشــخص الوحيــد الــذي يمكنــه أن يغير َق َ
ــدري ،وكان

ذلــك فــي يــدي ،لذلــك كرَّ ســت كل مــواردي لتحقيق ذلــك .كان عندي
أســبوع حافــل :خمســة أيــام من الدراســة ،ولعب الرجبــي مرتين في

Dr Al Qassimi at the Environment Agency Of AbuDhabi Headquarters - on the left is a Arabian Oryx and on the right is a dugong skeletone. Image by Jorge Ferrari.

T

he word ‘vet’ typically brings to mind images
of dogs and cats and compassionate doctors
attending to them. But vets like Dr Majid
Al Qassimi, Director of Terrestrial Biodiversity at
the Environment Agency – Abu Dhabi, one of only
four Emirati veterinarians in the UAE, can tell you
there’s much more to the profession.

“Vets are the cornerstone of many practices that the
public may not realise. We don’t just deal with cats
and dogs,” says Dr Al Qassimi. “Take food safety,
for example, do you know who checks that your
?meat and milk is safe for human consumption
Who regulates the use of medication in the animals
that produce these products? Who researches
and combats all diseases involving animal hosts
”?or vectors
Indeed, vets are at the forefront of maintaining
the health of the population. It is also thanks to
them that numerous animal species have been
saved from going extinct.
At the Terrestrial Biodiversity division of the
Environment Agency, a scientific department with
a large component of fieldwork, Dr Al Qassimi is
in charge of monitoring and executing various

عادة

مــا تســتدعي كلمة «طبيب بيطــري» إلى األذهان

صــور كالب وقطــط وأطبــاء رؤوفيــن يعتنــون
ً
ً
بيطريــا مثــل الدكتــور ماجــد
طبيبــا
بهــا ،ولكــن

القاســمي ،مدير إدارة التنــوع البيولوجي البــري بهيئــة البيئــة فــي
أبوظبــي ،وواحــد مــن أربعــة أطبــاء بيطرييــن إماراتييــن فقط في

اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يمكنه أن يخبرك أن هــذه المهنة تعني
الكثيــر غيــر ذلك.

يقــول الدكتــور ماجــد« :إن األطبــاء البيطرييــن هم حجــر الزاوية
لكثيــر مــن الممارســات التــي قــد ال يعيهــا الجمهــور .خــذ ســامة
األغذيــة علــى ســبيل المثال :هل تعــرف من يتحقق مــن صالحية

اللحــم والحليــب لالســتهالك البشــري؟ أو مــن ينظــم اســتخدام
األدويــة لــدى الحيوانــات المنتجــة لهــذه المنتجــات؟ مــن يجــري
البحــوث ويكافــح األمــراض فــي الحيوانــات الحاملــة أو الناقلــة

لهــذه األمــراض؟».

فــي الحقيقــة يتصــدر األطبــاء البيطريــون مهمــة الحفــاظ علــى
ً ُ
أيضا أنقــذت كثير من األنــواع المهددة
صحــة الســكان ،وبفضلهــم
باالنقــراض.

فــي إدارة التنــوع البيولوجي البــري بهيئــة البيئــة فــي أبوظبــي،
ً
كثيــرا علــى العمــل الميدانــي ،يتولــى
وهــي قســم علمــي يعتمــد
الدكتــور القاســمي مراقبــة وتنفيــذ عــدة وظائــف تتعلــق بالجانب

البــري للبيئــة المحليــة.

يقــول لمجلــة شــواطئ« :نقــوم بعمليــة تقييــم للحيــاة البريــة
ومراقبتهــا ،ونديــر بعــض المناطــق المحميــة مــن حيــث البيئــة

Al Ain Zoo, listening to lungs of a baby fringed-ear oryx (African species) at the vet ICU. © Environment Agency Abu Dhabi.
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ً
 يســتذكر الدكتور ماجد أن عمله في،نوعا من الحيوانات
180 ولمــا كان عليــه أن يتعامــل مــع

which is the honour roll that recognizes a
college student for his or her outstanding
academic achievement.

 وهذا،«عليــك أن تأخــذ بالحســبان أنــه ليــس مــن الســهل التعامــل مــع بعض هــذه الحيوانــات
ً
ُ
حصلــت على الكثيــر مــن المعرفة التــي يمكن اكتســابها
 لقــد.جــزءا مــن نظــام العــاج
يصبــح

But to get there was no easy journey.
“Once you’ve submitted your application,
it ’s 25 people to a seat, and in some
universities it’s more. So you're lucky
if you get to the interviews after that.”
Not only did Dr Al Qassimi get through
the selection process, but in 2008,
he qualified as a doctor of veterinary
medicine at Hungar y ’s Szent István
University, proving that with some
determination, everything is possible.

 حيــث يحتــاج كل نــوع،العيــادة ومعرفتــه بحديقــة الحيــوان كانــت تعترضــه بعــض العقبــات
ً
.أيضا
 أو تكــون ردة فعله للــدواء مختلفة،مــن الحيوانــات إلــى رعايــة مختلفــة

ً
.»أســلوبا في حــل المشــكالت اليومية
 وهــذا أضحــى،مــن خــال المالحظــة

يســتعيد الدكتــور القاســمي ذكريــات عزيــزة عــن شــخص غيَّ ــر مســتقبله المهنــي مــن غيــر أن
ُ
.يــدري حيــن أتيحــت لــه الفرصــة للعمل فــي مختبر أبحاث الطــب البيطري المركــزي في دبي
 لم، فقبــل لقائه. المديــر العلمــي للمختبر،«كان مصــدر إلهامــي هــو الدكتــور أولريــش ﭬـــيرنري
ً
ً
ً
 عن،وتكرارا
مــرارا
،عندئذ شــاهدته يعمل ويشــرح
 ولكن.إطالقا
يكــن حتــى الطــب فــي بالــي
ٍ
 أثناء التشــريح المرضــي والتقييم الجرثومــي والطفيليات.عــدد مــن الموضوعــات المختلفة
ً
 وبعد ذلــك كان يخربش،دائمــا يشــرح لــي ويســاعدني علــى الفهــم
 كان،أو النتائــج المخبريــة
.»أو يرســم المخططــات البيانية

ً
 أردت.واحدا من أعلــم الناس الذيــن أعرفهم
 وهــو ال يــزال،«كانــت معرفتــه واســعة وعميقــة

 وأنا مديــن له إلى، لكــي أفهــم العالــم الطبيعــي كمــا يفهمه هــو، بــكل بســاطة،أن أصبــح مثلــه
.»األبــد بتلــك الرعاية وذلــك التوجيه
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“I understood that I was the only one
who could change my fate. It was in my
hands, so I committed all my resources
to achieving it. I had a busy week: five
days of school, rugby twice a week, as
well as playing for the UAE U19 team
(formerly known as the Gulf Squad). I
did martial arts twice a week after school
as well, and had one day in the weekend
to go out and see friends.”
“But I spent my hours studying, doing
my h o m e wo r k , b e i n g p hy s i c a l l y f i t
and generally putting in the hours
to becoming a better student. Short
version, I worked very hard, balancing
body and mind.”

At Al Ain Zoo, administering antibiotics to a python on exhibit during rounds. © Environment Agency Abu Dhabi.

THE JOY OF BEING WITH ANIMALS
Hard work always pays off, and soon Dr
Al Qassimi was reaping the rewards of his
effort by working with 3,600 animals in
Al Ain Zoo, the Middle East’s largest and
most acclaimed zoo. Founded by the late
UAE President Sheikh Zayed Bin Sultan Al
Nahyan, may God rest his soul, in 1968,
the zoo also houses the world’s biggest
population of captive Arabian sand cats.
“Working at Al Ain Zoo was like working
with a big family. You knew everyone
and every morning you saw everyone. It
has a very special place in my heart. It
was incredible to be able to work outside
and in the winter I never wanted to
go home. Working with large African
animals, such as giraffes and rhinos, is
incredible. They are such unique animals
and all have their own character.”

Al Ain Wildlife Park and Resort is an extension of the existing Al Ain Zoo.© Al Ain Wildlife Park & Resort.
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As a veterinarian dealing with over 180
species, Dr Al Qassimi recalls that his
clinical work and knowledge at the zoo
was always challenged, as different
animals needed different care and
reacted to medication differently.

© Environment Agency Abu Dhabi.

 وكذلــك اللعــب لصالــح المنتخب اإلماراتــي لفئة تحت،األســبوع
ً
ً
أيضا
 مارســت.)ســابقا باســم فريــق الخليــج
 ســنة (المعــروف19

functions related to the terrestrial part of the
local environment.

وكان عنــدي يــوم واحــد فقط في عطلة نهاية األســبوع للخروج

“We do wildlife assessments and monitoring,
manage certain protected areas both in terms of
ecology and infrastructure, and have projects that
involve breeding and reintroducing endangered
and extinct species,” he tells Shawati’. “We also
work as a scientific body for the Emirate of Abu
Dhabi and the UAE, and are involved in a number
of exciting projects that will be announced in
the near future.”

،فنــون الدفــاع عــن النفــس مرتيــن فــي األســبوع بعــد الدراســة
.»ورؤيــة األصدقاء

«لكننــي كنــت أقضي الســاعات فــي الدراســة والقيــام بواجباتي

.والحفــاظ علــى لياقتــي البدنيــة والحــرص علــى دراســتي
ً
جاهــدا لتحقيــق تــوازن مثالــي بيــن الجســد
 عملــت،باختصــار

.»والعقــل

متعة مرافقة الحيوانات

 وما لبث الدكتور القاســمي أن بدأ يحصد،للعمــل الشــاق فوائــده
 حيــوان فــي حديقــة الحيــوان3600 ثمــار جهــوده بالعمــل مــع
، أكبر وأشــهر حديقة حيوان في الشــرق األوســط،بمدينة العين
وقد أسســها المغفور له بإذن هلل تعالى الشــيخ زايد بن ســلطان

 وهي تضم أكبــر مجموعة،1968 آل نهيــان طيــب هلل ثــراه عــام
.فــي العالم لقطــط الرمال العربية األســيرة

،«يشــبه العمــل فــي حديقة حيــوان العين العمل مع أســرة كبيرة

 ولهــذا لها مكانة خاصة،فأنــت تعــرف الجميــع وتراهم كل صباح
ً
 كنت ال أصدق أنني أســتطيع العمــل في الخارج.جــدا فــي قلبــي
ً
ً
أبــدا فــي العــودة إلــى
 أمــا فــي الشــتاء فلــم أكــن أرغــب،صيفــا

 مثل الزرافات، العمــل مع الحيوانــات اإلفريقية الكبيــرة.المنــزل

 إنها حيوانــات فريدة. شــيء ال يمكــن وصفــه،ووحيــدات القــرن
.»تتمتــع بشــخصيات متميزة

BALANCING MIND AND BODY
A keen advocate of science and education and a
highly respected doctor of veterinary medicine,
it ’s difficult to imagine that Dr Al Qassimi
struggled during his early days in schools, when
teenage-hood took its toll and put his future
career path at risk.
As he told a young audience in a motivational
speech, he eventually graduated at the top of
his class, receiving the Council of International
S c ho ol s (C I S) Aw a rd for I nter n at ion a l
Understanding and making it to the Dean’s List,
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“You have to take into account that some of these
animals are not easily handled, and that gets
incorporated into your therapy and treatment
regimes. I learned a lot of knowledge that can
be gained by observation, and that has become
”a part of my everyday problem solving.
Inspired by one individual who unknowingly
transformed his professional fate, Dr Al Qassimi,
recalls these fond memories, when he was given
the opportunity to work at the Central Veterinary
Research Laboratory in Dubai.
“ The Scientific Director, Dr Ulrich Wernery,
was that single inspiration. Before meeting
him, medicine was not even on my radar. But
then I watched him work, and explain, again
a n d a g a i n , o n s o m a ny d i f f e r e n t s u b j e c t s .
During pathological dissection, bacteriology
assessment, parasitology or laboratory results,
he would always be explaining, helping me
understand, and afterwards, scribbling or
”drawing diagrams.

The giraffe enclosure at the Al Ain Zoo. © Xavier Eichaker.
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الحاجــة إلى المزيد مــن األطباء البيطريين اإلماراتيين

بعــد عــدة ســنوات ،انتقــل شــغف الدكتور ﭬـــيرنري بتبــادل المعرفة مــع اآلخرين

إلــى الدكتــور القاســمي ،وهــو الذي ال ينفك يشــارك في الخطابات العامة لينشــر
الوعــي بالحاجــة إلــى المزيد من األطبــاء البيطرييــن اإلماراتيين.

«لدينــا نقــص حــاد فــي عــدد األطبــاء البيطرييــن اإلماراتييــن ،لكــن مــا الــذي
ســيجتذب المزيــد إلــى هــذه المهنة؟ ال بــد أن تكــون المعرفة هي الحافــز .علينا

أن ننشــر الوعــي بيــن المواطنين إلى أبعد قــدر ممكن ،وســينضم إلينا المهتمون

والفضوليــون .أفعــل ما بوســعي فــي المحاضرات العامة ،ومن خــال عملي في
هيئــة البيئة».

«علينا أن نبحث عن األطفال الذين ال يتشــوقون ليصبحوا مشــغلي أســطوانات
موســيقية أو مــدراء شــركات .علينــا أن نبحــث عمــن لديهــم شــغف بالعلــوم
الطبيعيــة ،ألن هــذا مــا عليــك أن تتعلمــه لخمــس ســنوات أو أكثر قبــل أن تصل
إلــى المرحلــة النهائيــة ،وهــو مــا ســتتعامل معــه خــال عملــك المهنــي» ،ويؤكــد

الدكتــور القاســمي إن مــن تنقصــه هــذه الرغبة ومــن «ال يطيق اتســاخ يديه» ال
ً
ً
بيطريا.
طبيبــا
يمكنــه أن يكــون
بينمــا اضطــر الدكتــور القاســمي للســفر إلــى الخــارج لنيــل شــهادته ،يتوافــر اآلن
برنامجــان للطــب البيطــري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .هنــاك دبلــوم
مــن ســنتين فــي العلــوم البيطريــة تقدمــه كليــات التقنيــة العليــا للطــاب بالعين،
وبرنامــج بكالوريــوس فــي الطــب البيطــري أطلقتــه كليــة األغذيــة والزراعة في
جامعة اإلمــارات.

AD
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“His knowledge was vast and deep, and he
still is one of the most knowledgeable people
I know today. I wanted to be like him, pure
and simple, and to understand the natural
world like he did. I am forever grateful for that
mentorship and guidance.”
MORE EMIRATI VETS NEEDED
Years later, Dr Wernery’s passion for sharing
knowledge has evidently passed on to Dr Al
Qassimi, who continues to participate in public
speeches and spread the word about the need
for more Emirati veterinarians.
“We have literally a handful of National vets.
What will bring more to the profession? It has
to be knowledge. We have to share this with
as many other Nationals as we can, and those
who care and are curious enough will join. I
do what I can, in terms of public speaking and
through my work at the Environment Agency.”

Al Ain Zoo, preparing a caracal for surgery. © Environment Agency Abu Dhabi.

يصــف الدكتــور القاســمي البرنامــج األخيــر بأنــه أوســع شــهادة
، «هــي بدايــة فــي االتجــاه الصحيــح: ويتابــع،علميــة فــي البــاد
ً
.»مســتقبال
وآمــل أن يكــون لــي دور فيهــا

إن أقــوى مؤشــر علــى تزايــد الطلــب على هــذه المهنة النشــطة هو

 يوضــح الدكتور.عــدد الوظائــف البيطريــة المطروحة في الســوق

 عميــد كليــة األغذيــة والزراعــة فــي جامعــة،غالــب الحضرمــي

 وظيفــة تحتــاج إلــى مــلء لــو400  أن هنــاك حوالــي،اإلمــارات
ً
َّ ُ وهــؤالء ســي،توفــر الخريجــون
 وســيكون بدايــة،»«فــورا
وظفون
. درهــم إماراتــي30000 الراتــب الشــهري حوالــي

ً
 ســيتولى جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة،عــاوة علــى ذلــك
ووزارة البيئــة والميــاه رعايــة معظــم الطــاب الملتحقيــن ببرنامــج
ً
أيضــا المزيد من
 وهــو ما يوفر،البكالوريــوس فــي جامعــة اإلمارات
.فــرص العمــل

روابط تتالشى

 انتقــل،رغــم الرابطــة التاريخيــة بيــن البــدو وبيــن حيواناتهــم
ٌ
كثيــر مــن اإلماراتييــن مــن االعتماد علــى اإلبل والصقــور من أجل
ٌ
كثيــر من
 وفــي هــذه األيــام ال يذهــب.عيشــهم إلــى االبتعــاد عنهــا

 بــل،المواطنيــن مــع حيواناتهــم األليفــة إلــى الطبيــب البيطــري
 أمــا فــي حالــة الصقــور فيرســلونها مــع،يرســلونها مــع خادماتهــم

. لكنهــا متوقعــة، وهــذه ظاهــرة غريبــة.المدربيــن

 «أتاحــت لنــا:يتحــدث الدكتــور القاســمي بشــيء مــن التفصيــل
ّ
جــد ًا العديــد مــن فــرص التحديــث
ثــروة بالدنــا وتطورنــا الســريع
ً
 هــذا أدى أيضــا إلــى، لألســف.واالستكشــاف خــارج حــدود البــاد
ً
ً
ومدنا
اقتصادا
 حين أنشــأ شــعبنا،قيام نمط حياتي ســريع وشــاق

 نجــم عــن هــذا أشــكال جديــدة مــن.فــي أقــل مــن ثالثــة أجيــال

.» وغير ذلك من ســبل العيش وطرق العمل،التســلية واالهتمامات

Al Ain Zoo, checking on a Giant tortoise. © Environment Agency Abu Dhabi.

«فــي الماضــي كان الصيــد وصيــد األســماك للحصــول علــى قوتنــا
ً
ً
ً
جميعــا نتنــاول البيرغــر
 أمــا اليــوم فصرنــا،شــائعا
أمــرا
اليومــي

“We have to find the kids who are not looking
to become disc jockeys and managers. We need
to find those who have a love for the natural
sciences, because that is what you have to learn
for five or more years before you get to the finals.
And it is what you will deal with throughout
your career.” Those who lack this desire, and
who “cannot stand getting their hands dirty,
cannot be vets,” he stresses.
While Dr Al Qassimi had to travel abroad to
obtain his degree, two veterinary programmes
a r e n o w ava i l a b l e i n t h e UA E . A t wo - ye a r
diploma in veterinar y science is offered at
the Higher Colleges of Technology ’s Al Ain
Men’s College, and a bachelor’s programme
in veterinary medicine is taught at the UAE
University’s College of Food and Agriculture.
Dr Al Qassimi describes the latter as the broadest
science degree there is in the countr y. “It’s a
start in the right direction and I hope to be
involved with them in the future,” he remarks.
The strongest indicator of the demand for this
active profession is the number of veterinary
jobs available on the market. According to Dr
Ghaleb Al Hadrami, head of the College of Food
and Agriculture at the UAE University, there
are about 400 jobs waiting to be filled if the
graduates were available. They would be hired
“instantly” and the starting salaries would be
around AED 30,000 a month.
Moreover, most of the students joining the
UAE University’s bachelor’s programme would
be sponsored by the Abu Dhabi Food Control
Authority and the Ministry of Environment
a n d Wat e r, w h i c h w o u l d a l s o o f f e r w o r k
placements.
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FADING LINKS
Despite the historical bond between Bedouins
and their animals, many Emiratis have gone
from being dependent on camels and falcons
for sur vival to having little association w ith
them. Nowadays, the majority of locals don’t
even accompany their pets to the vet, they send
them with their maids and in the case of falcons,
with trainers – a strange phenomenon but not
an unexpected one.
“The aff luence of our country and our extremely
fast development allowed us many opportunities
in terms of modernisation and exploring abroad.
Unfortunately, this also came with a fast and
d e m a n d i n g l i fe s t yl e a s o u r p e o pl e g r e w a n
economy and cities in less than three generations.
With all this came distractions, interests, and
many other avenues of career and lifest yle,”
elaborates Dr Al Qassimi.
“In the past, when hunting and fishing for
your daily meal was commonplace, we are now
all getting burgers and shopping in the malls.
I am happy to say we are ‘coming back’. Many
environment agencies and cultural departments
have brought our youth back and done incredible
work to care for our heritage.”
He notes that tourism has sufficiently matured
in the UAE to exhibit and showcase the country’s
history and culture. “I’m seeing more and more
young Emiratis who have turned around and
incorporated our traditions into their modern
practices. My generation faces what I call a
culture shock – growing up and trying to find
that balance of modernism and heritage, to give
our children a solid identity.”

Caption.

Sheikh Zayed Desert Learning Centre at the Al Ain Zoo. © Al Ain Wildlife Park & Resort.

 ومن دواعي ســعادتي القــول إننا عائدون.ونتســوق فــي الموالت
ٌ
كثيــر مــن الهيئــات البيئيــة واألقســام
 لقــد أعــادت.إلــى ماضينــا
 وقامــت بعمــل عمــاق لالعتنــاء،الثقافيــة شــبابنا إلــى الماضــي
.»والمحافظــة علــى تراثنــا األصيــل

يشــير الدكتــور القاســمي إلى نضوج الســياحة في دولــة اإلمارات
 «إني: إذ يصــرح،إلــى حــد باتــت ُتبــرز فيه تاريــخ البــاد وثقافتها

أرى كل يــوم المزيــد مــن الشــباب اإلماراتييــن وهــم يلتفتــون إلى
ً
.جــزءا مــن عاداتهــم العصريــة
الــوراء ليجعلــوا التــراث العريــق
يواجــه أبنــاء جيلــي ما أســميه صدمــة ثقافيــة بعد أن شــبّوا وهم

يحاولــون إيجــاد ذلــك التــوازن بيــن الحداثــة والتــراث ليمنحــوا
.»أبناءنــا هويــة صلبــة متماســكة

،كمــا يعمــل الدكتــور القاســمي علــى تأســيس جمعيــة بيطريــة
والســيما مــع وجــود أكثــر مــن ألــف طبيــب بيطــري ممــارس فــي
ً
. ومــع ذلــك ال توجــد رابطــة مهنيــة تمثلهــم،حاليــا
دولــة اإلمــارات
،«التحــدي الــذي تجســده هــذه المهمة أعظــم مما قد يظــن بعضهم

 نحــن.ولألســف مــا ينقــص هــذه الجمعيــة هــو عــدد المواطنيــن
 عضو مؤســس من20  ونحتــاج إلــى،أربعــة مواطنيــن فقــط اليــوم

 وحيــن تصبح.أهــل البــاد لكــي نســتطيع تأســيس جمعية رســمية

Dr Al Qassimi has also been working on
establishing a veterinar y society, given that
there are more than 1,000 practicing vets in
the UAE today yet no professional association to
represent them.
“The challenge for this task is greater than some
might think. Unfortunately, the association is
lacking in the number of Nationals. We are four
in the country today and you need a minimum
of 20 founding National members to set up an
official association. When we have that capacity,
we can formally engage with the ministries.
The need for representation of the profession
is critical.”
The first ministr y that would support such an
association would be the Ministry of Environment
and Water, as they regulate veterinary practice,
but the Ministry of Health would be also involved,
as well as every municipal body in the Emirates.

Al Ain Zoo, working with keepers during our routine vaccination of gazelles. © Environment Agency Abu Dhabi.
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Dr Al Qassimi is one of four National veterinarians in the UAE. © Environment Agency Abu Dhabi.

FAMILY, MUSIC, WOODWORKING
When not busy at work or inspiring students
and future vets, Dr Al Qassimi can either be
found enjoying the company of his loved ones or
engrossed in one of the diverse set of activities
that he pursues.
“I am a family person so I spend time with my
wife and extended family. I have also been
playing drums for 15 years now and have a project
band that I sit with weekly. We are all Emiratis,
and are working on an album that should be
finished mid next year. Although we primarily
play heavy metal, our project is a unique form
”of storytelling.
“I a lso picked up woodwork ing recent ly and
hope I can spend more weekends putting some
”projects together when the weather cools down.
By utilizing his mind and body and by enriching
his soul with his dream career, Dr Al Qassimi
h a s b e c o m e o f o n e o f t h o s e fe w wh o h ave
discovered the route to self- contentment – a
path which anyone can take if they can achieve a
similar level of balance in life.

عندنــا هــذه القدرة ،بإمكاننا أن نخاطب الوزارات بشــكل رســمي ،فالحاجة
لتمثيــل المهنــة حاجــة ملحة».

أول وزارة تدعــم هــذه الجمعيــة هــي وزارة البيئــة والميــاه التــي تنظــم
ً
أيضــا،
ممارســة الطــب البيطــري ،ولكــن وزارة الصحــة معنيــة بهــذا الشــأن
بلديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
هيئــة
شــأنها شــأن كل
ٍ
ٍ

بين األسرة والموسيقى وأشغال الخشب
ً
منهمكا في عمله أو ُيلهــم الطالب وأطباء
حيــن ال يكــون الدكتور القاســمي
ً
المســتقبل البيطريين ،يمكنك أن تجده ينعم بصحبة أحبائه أو منهمكا في

واحد من األنشــطة العديــدة التي يزاولها.
ٍ

ُ
«أنــا رجــل أســرة ،لذلــك أقضــي وقتــي مــع زوجتــي وأســرتي الكبيــرة .كمــا
ً
أســبوعيا.
أنني أعزف على الطبل منذ  15ســنة ،ولدي مشــروع فرقة ألتقيها

كلنــا إماراتيــون ،ونعمــل علــى إصــدار ألبوم منتصف العــام القــادم .ومع أننا
نعــزف موســيقى صاخبــة بالدرجــة األولى ،إال أن مشــروعنا هو شــكل فريد
من أنواع الســرد».

ً
مؤخــرا ،وآمــل أن يكــون بمقــدوري
«كمــا أننــي تعلمــت األشــغال الخشــبية

أن أقضــي المزيــد مــن العطل األســبوعية للعمــل على بعض المشــاريع حين
تنخفــض درجــة حــرارة الطقس».

عبــر اســتخدام عقلــه وجســده ،ومن خالل إثــراء روحه بالمهنة التــي حلم بها،
أصبــح الدكتــور ماجد القاســمي أحد أولئك القالئل الذين اكتشــفوا الدرب إلى

الرضــا الذاتــي عــن النفــس ،الــدرب الذي يمكن ألي شــخص أن يتخــذه إذا كان

بإمكانــه تحقيق مســتوى مماثــل من التوازن فــي الحياة.

AD

