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االفتتاحية

العام الدرا�سي اجلديد
وها هو يقبل علينا العام الدرا�سي اجلديد- 2021

2022

ال��ذي يعود فيه �أبنا�ؤنا

�إىل مقاعد الدرا�سة حام ًال حتديات عديدة وخمتلفة جلميع �أبنائنا الطلبة و الكادر
التدري�سي و يف خمتلف امل�ستويات ،فبالعزم والإ�صرار تتحقق جميع الأمنيات  ،وعلينا
دائم ًا �أن نعزز الثقة يف نفو�س �أبنائنا الطلبة �سواء كانوا يف �صفوف الدرا�سة �أم خلف
�شا�شات احلا�سوب ..
فما �أجمل �أن تتالقى كل اجلهود واالهتمامات وتتكامل ،لتحقيق هدف �سام ،واليوجد
هنالك ما هو �أ�سمى من التعليم ،الذي به ترتقي الأمم وت�صعد على �سلم املجد.
فدولتنا احلبيبة تواكب وتدعم جماالت التطور التعليمي واملهني وحتر�ص على توفري
جميع الإمكانيات التكنولوجية املتطورة وتقدمي الدعم املتكامل لتحقيق النه�ضة ال�شاملة
يف خمتلف املجاالت التعليمية واالقت�صادية و االجتماعية ..
�أ�سال املوىل عز و جل �أن يوفق الهيئة التدري�سية وطلبة العلم و�أن يكون عام ًا مليئ ًا
بالأمل والتفا�ؤل ويحقق جميع طموحات قادة امل�ستقبل .

منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفري العراقي

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة  ،يف ق�صر �سموه يف
مدينة �صقر بن حممد� ،سعادة مظفر م�صطفى اجلبوري �سفري
جمهورية العراق لدى الدولة ،الذي قدم لل�سالم على �سموه.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،ب�سعادة ال�سفري،
وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز عالقات التعاون بني البلدين
ال�شقيقني على خمتلف ال�صعد.

4

و�أ���ش��اد �سموه بعالقات الأخ���وة التي تربط دول��ة الإم���ارات
وجمهورية العراق ،وجهود �سعادة ال�سفري يف توطيد ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية بني البلدين.
من جانبه عرب �سعادة الدكتور مظفر م�صطفى اجلبوري،
عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على
كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.
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األخبار

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل القن�صل الكوري

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة  ،يف ا�سرتاحة �سموه يف جبل
جي�س �سعادة مون بيوجن جون ،قن�صل عام جمهورية كوريا يف
دبي ،الذي قدم لل�سالم على �سموه ،مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة ،بقن�صل كوريا،
متمني ًا له التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عمله ،مبا ي�سهم يف
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تعزيز العالقات الإ�سرتاتيجية بني البلدين على خمتلف ال�صعد.
و�أ�شاد �سموه بعالقات ال�صداقة التي تربط دولة الإم��ارات
وجمهورية كوريا ،والتي من �ش�أنها حتقيق املزيد من التقدم
والرخاء لل�شعبني.
عب �سعادة مون بيوجن جون عن بالغ �شكره وتقديره
من جانبهّ ،
ل�����������ص�����اح�����ب
ال�����س��م��و ح��اك��م
ر�أ�������س اخل��ي��م��ة
ع�������ل�������ى ك�������رم
ال�ضيافة وح�سن
اال����س���ت���ق���ب���ال،
م����ث����ن����ي���� ًا ع��ل��ى
ال������ع���ل��اق������ات
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
ال����ق����وي����ة ال��ت��ي
ت�������رب�������ط ب�ي�ن
البلدين.
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تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي..
حكومة ر�أ�س اخليمة تقدم دعم ًا مالي ًا للح�ضانات املت�أثرة بتداعيات كوفيد19 -
تنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ ق��وي يعك�س ح��ر���ص ق��ي��ادة الإم����ارة على
من جانبها �أعربت هيلني جون ،مديرة
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س دعم قطاعات الأعمال ،والتزامها بت�سريع ح�ضانة «ك��ن��در وود» مبنطقة خ���زام يف
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة  ،ومتا�شي ًا مع ال��ت��ع��ايف االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي من ر�أ�س اخليمة عن �سعادتها بتلقي الدعم،
ر�ؤيته يف احلفاظ على منظومة تعليمية التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد -19وخا�صة �أن��ه ي�أتي بعد فرتة من الإغ�لاق
متكاملة ومرنة ذات جودة عالية� ..أعلنت .
حل�ضانتها خالل العام املا�ضي ا�ستمرت
حكومة ر�أ����س اخليمة ،ع��ن ت��ق��دمي دعم
و�أ�ضاف �سعادته « تظهر الدرا�سات ملدة � 11شهر ًا.
املبكرة
الطفولة
مراحل
يف
التعليم
أن
���
ب
مايل لعدد من احل�ضانات اخلا�صة التي
وقالت « �سعدنا كثري ًا مببادرة دعم
أجيال
�
��ام
م
�
أ
املتاحة
الفر�ص
من
يزيد
ال
�أغلقت �أبوابها م�ؤقت ًا مت�أثرة بتداعيات
احل�ضانات اخلا�صة من قبل حكومة ر�أ�س
جائحة كوفيد.19 -
امل�ستقبل فح�سب ،بل يعزز من م�ساهمة اخليمة ،وبف�ضلها متك َّنا من �إع��ادة فتح
فرق
من
أ�سا�سي
�
كجزء
وح�ضورها
أة
�
املر
وق ّدمت حكومة الإمارة الدعم جلميع
�أبوابنا» ..م�شرية �إىل �أن جميع القطاعات
احل�ضانات اخلا�صة التي ب��ادرت بطلب العمل يف خمتلف املجاالت» ..م�شري ًا �إىل
كانت ت�أثرت بتداعيات اجلائحة ،و�أن هذه
�أهمية امل��ب��ادرة بالن�سبة مل�سرية التنمية
احل�صول عليه وا�ستوفت �شروطه ،وقد يف الإم����ارة على امل���دى الطويل وم���ؤك��د ًا امل��ب��ادرة النوعية ال ت�سهم فقط يف دعم
متكنت معظمها من �إع���ادة فتح �أبوابها �أن الدعم املايل املقدم من حكومة ر�أ�س قطاع احل�ضانات بالإمارة ،بل تعزز من
�أمام الأطفال ،مع التزامها التام بتطبيق اخليمة �سي�سهم يف م�ساعدة احل�ضانات عملية تن�شئة �أجيال امل�ستقبل بهذه املرحلة
الإجراءات الوقائية واالحرتازية ال�صادرة اخلا�صة يف الإم��ارة على موا�صلة عملها املهمة م��ن حياتهم ،وت�ساهم يف العمل
عن وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع.
على تطورهم ومنوهم يف ظل الظروف
ومنوها يف مرحلة ما بعد الوباء.
ويندرج هذا الدعم املقدم
التي عانوا منها نتيجة النت�شار
للح�ضانات� ،ضمن م��ب��ادرات
اجلائحة.
عديدة �أطلقتها حكومة الإمارة
و�أ����ض���اف���ت « ن��ع��م��ل على
ل�ضمان ا�ستمرارية الأع��م��ال
ا�ستخدام الدعم املايل القتناء
يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات ودع���م
بع�ض امل���واد املهمة لالرتقاء
ال�شركات وخمتلف امل�ؤ�س�سات،
بجودة تعليم الأطفال ،و�إجراء
ال����ت����ي ت������أث�����رت ب���ت���داع���ي���ات
بع�ض الإ�صالحات ال�ضرورية
كوفيد .19 -وكانت احلكومة
يف املبنى ،بالإ�ضافة �إىل تدريب
�أطلقت ال��ع��ام املا�ضي حزمة
املوظفني وحت�سني مهاراتهم».
م��ن الإج�������راءات التحفيزية
من جانبه قال �أمني حمود،
وال��ت�����س��ه��ي�لات ل���دع���م �آالف
مدير ح�ضانة «ليتل درمي» ،التي
ال�شركات يف الإم���ارة� ،شملت
ت�أثرت �أعمالها نتيجة لتداعيات
�إلغاء وتخفي�ض الر�سوم ،و�إلغاء
كوفيد�ُ « .. -19سعدنا بالدعم
بع�ض ال��دف��ع��ات �أو ت�أجيلها،
الذي ح�صلنا عليه من حكومة
و�إعفاءات من غرامات الت�أخري
ر�أ�س اخليمة .ونحن نعمل الآن
ومزاولة الن�شاط.
على �إع���ادة ت�شغيل ح�ضاناتنا
وقال �سعادة الدكتور حممد
ً
ب����الإم����ارة ت��ب��اع��ا يف غ�����ض��ون
عبد اللطيف خليفة ،الأم�ين
ال�شهرين املقبلني ،الأمر الذي
ال��ع��ام للمجل�س التنفيذي يف
مل يكن ليتحقق ما مل نح�صل
�إمارة ر�أ�س اخليمة� ..إن مبادرة
دعم احل�ضانات اخلا�صة دليل
على هذا الدعم املايل».
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة :
ال�شباب هم املحرك الأ�سا�سي ملوا�صلة �إجنازات الدولة

�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ�س اخليمة �أن قيادة الدولة الر�شيدة برئا�سة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» �أولت
ال�شباب دور ًا وطني ًا مهم ًا يف تعزيز م�سرية التنمية ال�شاملة �إميان ًا
منها ب�أهمية دعم الكفاءات الوطنية ومتكينها من امل�شاركة يف
ر�سم اخلطط امل�ستقبلية للوطن مبا ي�ساهم يف تعزيز مكانة
الدولة يف �شتى املجاالت.
وقال �سموه  -يف كلمة مبنا�سبة اليوم العاملي لل�شباب الذي
ي�صادف � 12أغ�سط�س من كل عام � -إن اال�ستثمار يف ال�شباب
وتفعيل دورهم يف م�سرية التنمية والبناء للخم�سني عام ًا القادمة
ي�أتي يف �سلم �أولويات القيادة الر�شيدة للدولة من خالل تعزيز روح
املبادرة لديهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية واالبتكارية ومتكينهم
من امل�شاركة يف �صنع القرار وو�ضع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات
التطويرية.
و�أ�ضاف �سموه �أن �شباب الإمارات هم الرثوة التي نعول عليها
يف امل�ستقبل واملحرك الأ�سا�سي لتحقيق ر�ؤى القيادة الر�شيدة
يف موا�صلة الإجن��ازات ال�ستمرار التقدم على جميع امل�ؤ�شرات
..م�شري ًا �سموه �إىل �أن الدولة مل تدخر جهد ًا لتوفري الرعاية
munrakae

الق�صوى لل�شباب يف جميع املجاالت من خالل و�ضع اخلطط
امل�ستقبلية و�إطالق املبادرات الإ�سرتاتيجية الهادفة �إىل حتفيز
ال�شباب وتفعيل دوره��م يف �إي��ج��اد �أط��ر عمل لتحقيق �آمالهم
وطموحاتهم عرب تلبية احتياجاتهم وامل�ساهمة يف �إثراء معارفهم
وتطوير خرباتهم العلمية والعملية.
و�أكد �سموه �أن ال�شباب �أثبتوا يف خمتلف ميادين وجماالت
العمل امتالكهم القدرات اخلالقة والإرادة ال�صلبة لتعزيز فر�ص
حتقيق �إ�سرتاتيجيات الدولة نحو امل�ستقبل و�سطروا �إجن��ازات
ا�ستثنائية لفتت �أنظار العامل و�أثبتوا �أن الإمارات منوذج ملهم يف
حتقيق امل�ستحيل.
وقال �سموه يف ختام كلمته �إن قيادة دولة الإمارات لديها ثقة
كبرية ب�أن ال�شباب عند م�ستوى توقعاتها يف مواجهة التحديات
وخدمة الوطن ..داعي ًا �سموه ال�شباب �إىل الت�سلح بكل املعارف
واملهارات التي من �ش�أنها �أن ترتقي ب�إمكانياتهم ملوا�صلة عملية
التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�صدر قراراً بت�شكيل جمل�س �إدارة نادي الرم�س الريا�ضي

�أ����ص���در ���س��م��و ال�شيخ
حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل
عهد ر�أ���س اخليمة ق��رار ًا ب�ش�أن ت�شكيل
جمل�س �إدارة ن��ادي الرم�س الريا�ضي
الثقايف برئا�سة �سامل �سلطان بن ثاين
ال���درم���ك���ي وذل����ك ب��ع��د االط��ل��اع على
املر�سوم الأم�يري رقم  16ل�سنة 2007
ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة العليا لنادي الرم�س
الريا�ضي الثقايف وعلى ال��ق��رار رق��م 3
ل�سنة .2017
ون�ص القرار رقم  21ل�سنة 2021
ع��ل��ى ع�ضوية ك��ل م��ن ه���زاع �إب��راه��ي��م
املن�صوري وعبداهلل �أحمد علي الطنيجي
وعادل جا�سم حلبي�شي النعيمي وجا�سم
حممد كا�سني ومنذر علي املزكي وحممد
�سعيد املن�صوري ومنى حممد التاجر
و�أ�سماء حممد ال�شحي وجا�سم مو�سى
8

الطنيجي وعلي عبداهلل نا�صر الطنيجي.
وح�سب القرار يعقد جمل�س الإدارة
اج��ت��م��اع��ات��ه ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب الرئي�س
وت�������ص���در ق�������رارات جم��ل�����س الإدارة
بت�صويت �أغ��ل��ب��ي��ة الأع�����ض��اء ويف ح��ال
ت�ساوت الأ���ص��وات يرجح اجلانب الذي
فيه الرئي�س ..و يتوىل جمل�س الإدارة
الإ�شراف على �إدارة النادي ون�شاطاته
وامل�صادقة على ميزانيته ال�سنوية كما
يرفع تقاريره �إىل رئي�س النادي.
وي�ستمر املجل�س ملدة �سنتني اعتبار ًا
من تاريخه كما ي�ستمر بعد انتهاء مدة
ع�ضويته ب�أداء مهامه �إىل �أن يتم ت�شكيل
جم��ل�����س �إدارة ج��دي��د �أو جت��دي��د م��دة
ع�ضويته ..وي��ل��غ��ى �أي ق��رار �سابق �إىل
احلد الذي يخالف فيه �أحكام هذا القرار
وي�سري مفعوله من تاريخ �صدوره .

وت��ق��دم ���س��امل �سلطان
الدرمكي رئي�س جمل�س الإدارة بخال�ص
ال�شكر وال��ت��ق��دي��ر �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م ر�أ�����س اخليمة
و�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة وال�شيخ
�أح��م��د ب��ن ���س��ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي
رئي�س النادي وذل��ك على الثقة الغالية
التي منحت لأع�ضاء املجل�س  ..م�ؤكد ًا
ا�ستكمال وموا�صلة م�سرية النادي والعمل
ال���د�ؤوب وب��ذل اجلهود لإب��راز وحتقيق
�أف�����ض��ل الإجن����ازات واالزده����ار خلدمة
�أبناء مدينة الرم�س واملناطق املجاورة
وتفعيل الدور الريا�ضي والثقايف ملواكبة
التحديات والتطوير.
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مدير عام بلدية ر�أ�س اخليمة :قطاع البنية التحتية يحظى باهتمام القيادة الر�شيدة
قال �سعادة منذر حممد
بن �شكر الزعابي مدير عام
دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة �إن
قطاع البنية التحتية يعترب
م���ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة
ذات الأهمية يف بلدية ر�أ�س
اخليمة وفق ر�ؤية وتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة ومتابعة �سمو ال�شيخ
حممد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي ويل عهد ر�أ���س
اخليمة.
ويف ح��دي ٍ��ث مل��دي��ر عام
ال��ب��ل��دي��ة يف ه����ذا ال�����ش���أن
�أف��اد ب�أن دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة تقوم
بتخطيط املناطق «ال�سكنية وال�صناعية
والزراعية» ح�سب املخطط العام للإمارة
وتزويدها ب�شبكة ط��رق داخلية وربطها
بالطرق الرئي�سية التي تربط بني املناطق
داخ��ل الإم���ارة مع الإم���ارات الأخ���رى مع
�ضمان تزويدها بجميع املرافق واخلدمات
م��ن �شبكات امل���اء وال��ك��ه��رب��اء و�شبكات
ال�صرف ال�صحي وت�صريف مياه الأمطار
و�شبكات مياه ال�شرب و�شبكات االت�صاالت
�إ���ض��اف��ة �إىل مم����رات امل�����ش��اة وم��واق��ف
ال�سيارات ،كما تعمل على �إدارة عمليات
التن�سيق واملتابعة احلثيثة مل�شاريع البنية
التحتية مع اجلهات الداخلية واالحتادية
مبا ي�ضمن االنتهاء من الأع��م��ال ح�سب
اجلداول الزمنية املعتمدة.
و�أ���ش��ار �إىل �أن دائ��رة البلدية قطعت
���ش��وط�� ًا ك��ب�ير ًا يف ال��ت���أ���س��ي�����س والتطوير
واال���س��ت��م��رار يف حت�سني البنية التحتية
للإمارة من خالل �إن�شاء طرق تتواءم مع
munrakae

الر�ؤية الإ�سرتاتيجية للدولة يف احلر�ص
ع��ل��ى ���ص��ح��ة و���س�لام��ة م���رت���ادي ال��ط��رق
�إ�ضافة �إىل �إن�شاء ط��رق تقلل من �شدة
احلرارة وتعزز اال�ستدامة البيئية و�إن�شاء
و�إدارة وت�شغيل وتطوير �شبكة طرق ت�ضمن
ال��ك��ف��اءة واجل���ودة وت��ك��ون م���زودة ب���إن��ارة
م�ستدامة مم��ا ي��دع��م ت��وج��ه��ات ال��دول��ة
باال�ستعداد للخم�سني �سنة املقبلة.
ونوه الزعابي �إىل �أن الدائرة حققت
على م��دار ال�سنوات املا�ضية وبدعم من
القيادة الر�شيدة وبالتعاون مع اجلهات
االحت���ادي���ة �إجن�����ازات يف �شتى جم��االت
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة م��ن خ�ل�ال التخطيط
املتكامل وت�صميم البنية التحتية للنقل
ح�سب املوا�صفات واملقايي�س وبناء على
درا�سات معمقة مبا ي�ضمن تطوير الطرق
والوقوف على مدى فاعليتها ودوره��ا يف
خدمة م�ستخدميها وت�سهيل تنقلهم بني
امل��دن الرئي�سية ومتابعة وت�سهيل تنفيذ
الطرق االحت��ادي��ة الرئي�سية التي تربط
�إم���ارة ر�أ���س اخليمة ب��الإم��ارات الأخ��رى

وت����رب����ط امل���ن���اط���ق داخ����ل
الإم����ارة ببع�ضها البع�ض
«الطريق الدائري وم�شروع
ق��ط��ار االحت�����اد» وم��ت��اب��ع��ة
وت�����س��ه��ي��ل ت��ن��ف��ي��ذ ال��ط��رق
التابعة ل�ل�إم��ارات الأخ��رى
والإم���������ارة ���ض��م��ن ح���دود
�إمارة ر�أ�س اخليمة «طريق
ال�شارقة خورفكان» وتطوير
�شبكة اجل�����س��ور والأن��ف��اق
ع��ل��ى ال���ط���رق االحت���ادي���ة
واملحلية مما ي�سهل احلركة
امل�����روري�����ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى
الإم����ارة «اجل�����س��ر املعدين
مب��ن��ط��ق��ة ���ش��م��ل واحل���ائ���ز
على رقم جيني�س القيا�سي
ك�أكرب ج�سر فوالذي قو�سي».
و�سلط مدير ع��ام دائ��رة بلدية ر�أ���س
اخليمة ال�ضوء على املهام التي تقوم بها
البلدية ومنها تطوير ع��دد م��ن الطرق
املفردة لت�صبح مزدوجة تدريجي ًا وح�سب
احلاجة بناء على م�ستوى وكثافة احلركة
املرورية وتنفيذ الطرق الثانوية التي تتفرع
من هذه الطرق وتخدم خمتلف النواحي
امل���أه��ول��ة وتطوير ك��ف��اءة ال��ط��رق و�إع���ادة
تخطيط عالمات �شبكة الطرق بالإمارة
وحت�سني ج��وان��ب ال�سالمة امل��روري��ة يف
الطرق مما حقق تقدم ًا يف م�ؤ�شر �أداء
ال�سالمة املرورية وت�أ�سي�س نظام النقل
العام داخ��ل الإم��ارة من خالل ال�شراكة
مع اجلهات املخت�صة ومبا ي�ضمن توفري
موا�صالت عامة ل�سكان الإمارة «املرحلة
الأوىل من م�شروع النقل العام» وتزويد
ال��ط��رق على م�ستوى الإم���ارة باللوحات
امل���روري���ة والإر����ش���ادي���ة ال��ت��ي يحتاجها
م�ستخدمو الطرق وتقييم الو�ضع احلايل
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للمرافق اخلدمية على الطرق ال�سريعة
وحت��دي��د احتياجاتها و���س��ب��ل حت�سينها
وو�ضع الت�صور الالزم لتوفري ا�سرتاحات
على الطرق ال�سريعة لل�شاحنات و�إن��ارة
الطرق بالإمارة با�ستخدام م�صابيح �إنارة
م�ستدامة وموفرة للطاقة وبقدرة �إن��ارة
عالية.
و�أو�ضح الزعابي �أن دائرة بلدية ر�أ�س
اخليمة تعكف حالي ًا بالتعاون مع اجلهات
االحتادية واملحلية على تنفيذ عدة م�شاريع
حيوية يف الإمارة فيما يتعلق بت�صريف مياه
الأمطار من خالل �إن�شاء وتطوير و�صيانة
ال�سدود واخلزانات املائية ال�ستيعاب مياه
الأمطار «�سد وادي نقب» وحتويل جماري
الأودية اجلبلية عن املناطق ال�سكنية من
خ�لال تخطيط ق��ن��وات ت�صريف مائية
جديدة وتطوير قنوات الت�صريف املائية
القائمة «ق��ن��اة الرم�س امل��ائ��ي��ة» و�إن�شاء
و�صيانة عبارات ت�صريف املياه باملناطق
اجلبلية بهدف ت���أم�ين م�ساكن الأه��ايل
و�شبكة الطرق من جريان الأودي��ة خالل
ف�صل ال�شتاء و�صيانة ال��ط��رق وحماية
جوانب الطرق يف خمتلف مناطق ر�أ���س
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اخليمة وتنفيذ �شبكات ت�صريف مياه
الأم��ط��ار «ك��ورن��ي�����ش ال��ق��وا���س��م» ودرا���س��ة
امل�شاريع املتعلقة بتحلية مياه البحر.
ون��وه �إىل �أن��ه م��ن خ�لال ال�شراكة مع
اجل��ه��ات االحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة املخت�صة
عملت بلدية ر�أ�س اخليمة على تطوير قطاع
اخل��دم��ات ب��الإم��ارة م��ن خ�لال رف��ع ق��درة
ال�شبكة الكهربائية ب�شكل يغطي �أغلب
املناطق امل�أهولة يف جميع �أنحاء الإم��ارة
و�إعادة ت�أهيل �شبكة توزيع املياه وتو�سيعها
من خالل �إن�شاء خزانات مياه جديدة على
م�ستوى الإمارة «منطقة اخلريجة» وتو�سيع
و�إن�شاء �شبكة ال�صرف ال�صحي بالإمارة
و�إن�����ش��اء حمطات معاجلة ملياه ال�صرف
ال�صحي وا�ستخدامها ب�أعمال الري وتعزيز
كفاءة �شبكات االت�صاالت وت�سهيل ن�شر
�شبكات الألياف ال�ضوئية لإي�صال املنازل
باملناطق احل�ضرية لتطوير بنية حتتية
قوية لالت�صاالت ت�سرع من التحول الرقمي
وزي��ادة ن�سبة التغطية يف امل��دن وخارجها
وحت�سني جودة االت�صال للو�صول �إىل تغطية
�أكرب ن�سبة ممكنة من املنازل يف املدن ذات
الكثافة ال�سكانية العالية واملناطق الأخرى.

و�أك���د م��دي��ر ع��ام دائ���رة بلدية ر�أ���س
اخليمة �أنه مت العمل على �إجن��از م�شروع
نظام العنونة والإر���ش��اد امل��ك��اين لإم��ارة
ر�أ���س اخليمة حيث ي�ساهم ه��ذا النظام
يف ت�سهيل ع��م��ل��ي��ة اال����س���ت���دالل امل��ك��اين
لكافة �أفراد املجتمع للو�صول �إىل العنوان
امل��ط��ل��وب وال���ذي يتكون م��ن رق��م املبنى
وا�سم ال�شارع وا�سم املنطقة ورقم مكاين
حيث كانت بداية امل�شروع يف مار�س 2020
وم����ازال ال��ع��م��ل ق��ائ��م�� ًا ب�ترق��ي��م وت�سمية
الق�سائم وال�شوارع يف املخططات احلديثة
التي مل ترقم �أو ت�سمى يف املرحلة الأوىل
من امل�شروع .
و�أ�شار �إىل �أن نظام العنونة والإر�شاد
امل��ك��اين ي�سهم بتوفري منافع كثرية من
بينها حت�سني زم��ن اال�ستجابة حل��االت
الطوارئ يف عمليات الإ�سعاف والإطفاء
واخل���دم���ات ال�����ش��رط��ي��ة يف م��ع��رف��ة دق��ة
العنوان يف احل��االت الطارئة ويقلل زمن
التو�صيل اخلا�ص باخلدمات اللوج�ستية
و�أي�����ض�� ًا يعمل نظام العنوان على متكني
العديد من اجلهات احلكومية يف تقدمي
خدماتها.
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تطلق برنامج م�س�ؤول �سالمة الأغذية
مع تزايد الطلب على الأن�شطة الغذائية العامة بغر�ض حماية م�ستهلكي الأغذية بتنفيذ معايري �صحة و�سالمة الأغ��ذي��ة
يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة و دول��ة الإم��ارات من الأمرا�ض املنقولة عن طريق الغذاء مع تطبيق معايري رقابية كافية  ،توافق
العربية املتحدة من ال�ضروري �أن يكون ول�ضمان عمل املن�ش�آت الغذائية حتت املنتجات الغذائية م��ع ���ش��روط ومعايري
ال���غ���ذاء ال����ذي ي��ت��م حت�����ض�يره وال��ت��ع��ام��ل �إ�شراف م�س�ؤويل �سالمة الغذاء املعتمدين �صحة و�سالمة الأغذية من خالل التطبيق
معه وتقدميه �آمن ًا و�صاحل ًا لال�ستهالك ال��ذي��ن ي
��ق��وم��ون ب��الإ���ش��راف على ت��داول الفعال لربنامج م�س�ؤول �سالمة الغذاء
الب�شري  ،و�سيتحقق ذل��ك عندما يكون الأغذية وفق ًا للقوانني والأنظمة والتعاميم
ه��ن��اك ن��ظ��ام �إدارة ورق��اب��ة ف��ع��ال على ال�صادرة من بلدية ر�أ���س اخليمة ودول��ة باملن�ش�آت الغذائية  ،و�أخري ًا تقليل حاالت
املن�ش�آت الغذائية .وا�ستناد ًا �إىل القانون الإم���ارات العربية املتحدة على �أن يكون ع���دم ا�ستيفاء الأغ���ذي���ة ل�لا���ش�تراط��ات
رقم (  )1ل�سنة  2020ب�ش�أن تنظيم اعتماد نطاق الربنامج �ساري ًا على جميع املن�ش�آت ال�صحية (�شكاوى  -ت�سمم  -خمالفات).
يعترب م�س�ؤول �سالمة الغذاء �شخ�ص
مراكز التدريب واملدربني وم�س�ؤويل �سالمة الغذائية املرخ�صة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
الغذاء ال�صادر عن حكومة ر�أ�س اخليمة
يهدف برنامج م�س�ؤول �سالمة الأغذية م�ؤهل و معتمد لإدارة ن�شاط جت��اري �أو
وال���ذي ي��ل��زم املن�ش�آت الغذائية بتوفري �إىل � :أن يكون م�س�ؤول �سالمة الأغذية يف من�ش�أة غذائية معينة ويكون م�س�ؤو ًال عن
�شخ�ص �أو ( �أ�شخا�ص ) م�ؤهلني وم�سجلني املن�ش�آت م�ؤه ًال مبا يكفي لأداء مهامه وفقا �إن�شاء وتنفيذ ومراقبة وحت�سني برنامج
ومعتمدين يتم ت�سميتهم مب�س�ؤول �سالمة للقوانني والأن��ظ��م��ة واملعايري والتعاميم �صحة و�سالمة الأغذية يف املن�ش�أة الغذائية
الغذاء للعمل على �ضمان �سالمة الغذاء والتعليمات ال�صادرة من دائرة بلدية ر�أ�س
اخليمة ودولة الإمارات العربية املتحدة  ،وميكن �أن يكون م�س�ؤول �سالمة الغذاء
ال��ذي يتم تداوله يف املن�ش�آت الغذائية ،
قام ق�سم الرقابة الغذائية ب�إدارة ال�صحة التزام جميع املن�ش�آت الغذائية يف �إمارة مالك ًا �أو مدير ًا �أو م�شرف ًا �أو �أي �شخ�ص
ال��ع��ام��ة ب��ب��ل��دي��ة ر�أ������س اخل��ي��م��ة بو�ضع ر�أ���س اخليمة مبتطلبات �صحة و�سالمة م�ؤهل تر�شحه املن�ش�أة ومعتمد من قبل
متطلبات للت�سجيل واملوافقة على م�س�ؤول الأغذية  ،على جميع املن�ش�آت �أن يكون لها �إدارة ال�صحة العامة بدائرة بلدية ر�أ�س
�سالمة ال��غ��ذاء م��ن قبل �إدارة ال�صحة م�س�ؤول غ��ذاء م�سجل ومعتمد و�أن يقوم اخليمة.
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دورة عن �إدارة اجلودة ال�شاملة
قامت دائرة البلدية من خالل مكتب
التطوير امل�ؤ�س�سي بتنظيم دورة عن �إدارة
اجل���ودة ال�شاملة لغري الناطقني باللغة
العربية وذلك يوم الثالثاء  ..الثالث من
�أغ�سط�س  ،2021حيث ت�ضمنت عر�ض
تعريفات و�أ�س�س وم��ب��ادئ �إدارة اجل��ودة
واجلودة ال�شاملة و�أدوات التطبيق يف جميع

املجاالت ,وارتباط ذلك بتوفري بيئة عمل
تهدف للتميز وتطوير الأعمال ،وكذلك
عر�ض مفاهيم التح�سني امل�ستمر وتو�ضيح
م���دى ارت���ب���اط تطبيق و�إدارة اجل���ودة
ال�شاملة بتحقيق متطلبات التميز فى
العمليات والتناف�سية يف �أي منظومة عمل.
ق��دم ال����دورة ال��دك��ت��ور �سعيد �سامي

الأ���ش��ق��ر خبري التطوير امل�ؤ�س�سي عرب
تقنية االت�صال املرئي و�شهدت املحا�ضرة
تفاعا ًال و�إقبا ًال الفتني من املوظفني  ،حيث
ح�ضرها �أكرث من  70موظف ًا من خمتلف
�إدارات و�أق�سام الدائرة .
وت���أت��ي ه���ذه ال����دورة �ضمن برنامج
«ومنكم ن�ستفيد» وبالتعاون
بني مكتب التطوير امل�ؤ�س�سي
وق�سم امل��وارد الب�شرية من
�أج����ل م��واك��ب��ة ال��ت��ح��دي��ات
املتمثلة يف متطلبات العمل
امل��ت��غ�يرة ع��ل��ى اع��ت��ب��ار �أن
ال��ت��دري��ب ي�����ؤدي �إىل نقل
امل��ع��رف��ة ال��ف��ن��ي��ة والعملية
ب��ط��ري��ق��ة مت��ك��ن امل��وظ��ف
م��ن م��واج��ه��ة �أي حتديات
يفر�ضها الت�سارع املعريف
�ضمن بيئة العمل.

�إطالق م�شروع البنية التحتية للبيانات املكانية يف ر�أ�س اخليمة
�أطلقت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة م�شروع البنية التحتية
املكانية يف ر�أ�س اخليمة الذي يوفر خدمات جيومكانية متميزة
با�ستخدام �أحدث التقنيات الذكية ملتخذي القرار �أو اجلهات
احلكومية �أو امل�ستثمرين �أو �أ�صحاب الأعمال �أو الأفراد.
و�سي�ساهم ه��ذا امل�شروع يف جتنب ازدواج��ي��ة امل�شاريع
املتعلقة بالبيانات املكانية بني اجلهات احلكومية كما �سيزيد

من م�ستوى التن�سيق والتكامل بني تلك اجلهات مما يقلل من
تكلفة �إن�شاء وحتديث و�صيانة اخلرائط والبيانات املكانية.
ويعد م�شروع البنية التحتية للبيانات املكانية من�صة لبناء
اخلدمات والتطبيقات الذكية التي تعتمد على خرائط البيانات
املكانية مبا يخدم هدف بناء املدينة الذكية.

 74مليون درهم ت�صرفات عقارات ر�أ�س اخليمة يف يوليو
بلغت قيمة الت�صرفات العقارية ،امل�سجلة بقطاع الأرا�ضي كانت �أكرث املناطق تداو ًال بـ  13مبايعة ،بلغت قيمتها  25مليون
والأم�ل�اك يف دائ���رة بلدية ر�أ����س اخليمة خ�لال �شهر يوليو درهم ،وكانت �أعلى قيمة مبايعة  .43مليون درهم.
واجلدير بالذكر ب�أن عدد الرهون العقارية التي �سجلت
املا�ضي  74مليون درهم عرب  140مبايعة.
وك�شف التقرير ال�صادر عن البلدية �أن «اجلزيرة احلمراء»  38رهن ًا عقاري ًا بن�سبة  % 4يف �شهر يوليو .
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Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate
Communications Office, introduces the monthly contest
in the Municipality Magazine. For participation, answers
should be sent to the following email address

األخبار

 مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة- تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
�شهرية تن�شر يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة فعلى الراغبني باال�شرتاك
:إلكرتوين التايل
الربيد
� إجاباتهم
� إر�سال
بهذه
رأسالالخيمة
مجلةإىلبلدية
- 2021
/ 09� -امل�سابقة
532 :العدد
magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

» 532 «

• من هي �أول دولة ا�ستخدمت الطوابع الربيدية ؟
• Who is the first country to use postage stamps?

Congratulations to Mrs. : Alia Abdul Aziz Humaidan
the winner of the past month's contest (531).

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.
2. Please send your answer to the following email address:

magazine@mun.rak.ae
The winner will then be announced using the
mentioned email.

3. Participants should send their contacts (Full Name,
Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

. الإمارات العربية املتح ــدة،  ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة4 : . ب.�ص
)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكــــ�س رقم+ 971( 7246 6666 : هاتـ ــف رقم
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 علياء عبد العزيز حميدان: مربوك للأخت
) 531 ( الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد
: �ضمن ال�شروط التالية
. تر�سل الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.1
:  الرجاء �إر�سال الإجابة على الربيد الإلكرتوين التايل.2
magazine@mun.rak.ae

و�سوف يتم �إعالن ا�سم الفائز عرب الإمييل املذكور والعدد القادم
.من املجلة
 الربيد،  رقم اجلوال، على امل�شارك �إر�سال بياناته ( اال�سم الثالثي.3
) �صندوق الربيد، الإلكرتوين
Twitter | munrakae .. Facebook
m u n |rmunrakae
a k a e .. Instagram| munrakae

Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

واحة اإلسالم
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قواعد �إميانية وعلمية عند انت�شار الأمرا�ض والأوبئة
ف�ضيلة ال�شيخ �إبراهيم بن عبداهلل املزروعي
من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

احلمد هلل ال��ذي جعل ال�ق��ر�آن للأمرا�ض �شفاء ،وال�صالة وال�سالم على
ر�سوله الذي َّ
بي �أنه ما من داء �إال وله دواء ،فاللهم �صل و�سلم عليه وعلى �آله
و�صحبه ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الف�صل والق�ضاء� ،أما بعد،
ف�إن الأمرا�ض والأ�سقام مما ابتلى اهلل به عباده ،وال بد لهم منها يف هذه
م�سه ال�ضر،
الدنيا ،وقد ابتلى اهلل �أف�ضل خلقه؛ فها هو �أيوب -عليه ال�سالمَّ -
وها هو �سيد املر�سلني حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أ�صيب ومر�ض،
فلي�س حلول هذا املر�ض على العبد امل�سلم دليل ال�سخط،
بل هو من اهلل لعباده امل�ؤمنني رحمة يرفع به الدرجات ويحط
بـ ـ ــه ال�سيئات قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم«َ :-منْ
ُي ِر ِد َّ ُ
الل ِب ِه َخ ْ ًيا ُي ِ�ص ْب ِم ْنهُ ،بل من لطيف الأ�سرار �أن العبد
مع النعم قد يبتعد عن ر ِّبه ،واهلل يريد �أن يقربه �إليه ملحبته
له �أو لريفع من منزلته فيبتليه ب�شيء من الأمرا�ض والأ�سقام؛
ف ُيحدث العبد انك�سا ًرا ُ
ورجوعا هلل ،فلوال هذا االبتالء ملا
وذ ًّل
ً
رجع �إىل ر ِّبه ،فالواجب على العبد ال�صرب على كل ُم�صاب،
قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم�« :-إِنَّ ِع َظ َم َ
اجلزَ ا ِء َم َع
ِع َظم ال َب َالءَِ ،و ِ�إنَّ َّ َ
الل ِ�إ َذا �أَ َح َّب َق ْو ًما ا ْب َت َالهُ ْمَ ،ف َمنْ َر ِ�ض َي َف َل ُه
ِ
ُ
َ
ال�س َخط فعليه �أن يوقن �أن اهلل مل يبتله
ال ِّر�ضاَ ،و َمنْ َ�س ِخط َف َل ُه َّ
ِّ
ليعذبه بل ليهذبه ،كما �أنه ينبغي عليه �أن يعلم �أن هذه الدنيا
دار املن ِّغ�صات وال َّنق�ص واخلوف واملر�ض وامل��وت ،فال يرجو
منها ً
ال ْو ِف َو ْ ُ
كمال ،قال تعاىلَ } :و َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم ِب َ�ش ْيءٍ ِمنَ ْ َ
الو ِع
ال�صا ِب ِرينَ {.
ال ْم َو ِال َو َْ أ
ْ�ص ِمنَ َْ أ
َو َنق ٍ
ال ْن ُف ِ�س َوال َّث َم َر ِات َو َب ِّ�ش ِر َّ
14

ثم ليعلم �أن هذه االبتالءات بالأمرا�ض ت�أتي على نوعني:
النوع الأول :خا�ص ب�أ�شخا�ص �أو جمموعات ،وهذا ما ال يكاد
ي�سلم منه �أح��د حتى الأنبياء عليهم ال�صالة
وال�سالم.
والنوع الثاين :عام على املجتمعات والدول ،وهذا الذي مي ُّر
بالعامل ب�ين ف�ترات زمنية متفاوتة وه��و ما
ي�سمى بالوباء
وقد �أ�صيب �أه��ل الإمي��ان بالأوبئة والأم��را���ض العامة من
قدمي ،ومن ذلك ما �أُ�صيب به امل�ؤمنون يف عهد اخلليفة الرا�شد
عمر ال��ف��اروق -ر���ض��ي اهلل عنه -حيث �أ�صيب �أه��ل ال�شام
بطاعون َع َم َوا�س �سنة 18هـ حتى مات فيه ما يقارب ع�شرين
�أل ًفا منهم من كان من خيار النا�س وعلمائها ،مات فيها �أبو
عبيدة بن اجلراح �أحد الع�شرة املب�شرين باجلنة ،ومات فيها
جبل العلم معاذ بن جبل وغريهم ر�ضي اهلل عنهم
munrakae
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واحة اإلسالم

التي حل فيها وباء فايرو�س كورونا الذي انت�شر يف عام 1441هـ
املوافق2020م ،فايرو�س ال يرى بالعني املجردة� ،أحدث قل ًقا،
وخ َّوف ً
دول؛ و�أرب��ك ب�ش ًرا ،حيث �إنَّ الأر���ض �سكنت ،والنا�س
يف بيوتها اعتزلت ،والطرقات من املوا�صالت خلت ،وال�صالة
يف امل�ساجد ع ِّلقت ،والأ�سواق ِّ
عطلت ،واملرافق العامة �أغلقت،
ف�أ�صيب بع�ض النا�س بالهلع ،وت�ساهل �آخ��رون فلم يكرتثوا
فانت�شر املر�ض يف بالدهم ووقع ،وامل�ؤمن العاقل من يتو�سط
الأمر؛ فيعمل بال�شرع ،وي�س ِّلم للقدر ،ويتخذ الأ�سباب التي تقيه
املر�ض وال�ضرر.
ويف مثل هذه الأوبئة العامة ،يحتاج امل�سلم �أن يتذكر بع�ض
القواعد ال�شرعية الإميانية والعلمية املهمة؛ حتى ال يقع يف فخ
ال�شيطان �أو اخلرافات �أو الإ�شاعات� ،أو ت�صيبه الغفلة فيبتعد
رب الربيات.
عن ِّ

ويف زمن ابن الزبري -ر�ضي اهلل عنه -يف �سنة 69هـ ،ابتلي
امل�ؤمنون ببالء عظيم؛ بالطاعون اجلارف الذي جرف النا�س
جر ًفاَ « ،و َكانَ ُم ْع َظ َم َذ ِل َك ِبا ْل َب ْ�ص َر ِةَ ،و َكانَ َذ ِل َك ِف َث َل َث ِة �أَ َّي ٍام؛
َف َماتَ ِف �أَ َّو ِل َي ْو ٍم من الثالثة ِمنْ �أَ ْه ِل ا ْل َب ْ�ص َر ِة َ�س ْب ُعونَ �أَ ْل ًفا،
َو ِف ا ْل َي ْو ِم الثاين منها احد و�سبعون �أل ًفا ،ويف اليوم الثالث منها
ا�س ِف ا ْل َي ْو ِم الرابع موتى �إال
َث َل َث ٌة َو َ�س ْب ُعونَ �أَ ْل ًفاَ ،و َ�أ ْ�ص َب َح ال َّن ُ
ا�س
قليل ِمنْ � َآحا ِد ال َّن ِ
وق��د و�صف اب��ن خلدون ح��ال البالد ملا ن��زل بها طاعون
جارف فقال « :نزل بالعمران �شر ًقا وغر ًبا يف منت�صف هذه
املائة ال َّثامنة من َّ
الطاعون اجلارف ا َّلذي حت َّيف الأمم ،وذهب
ب�أهل اجليل ،وط��وى كث ًريا من حما�سن العمران وحماها،
وجاء لل ُّدول على حني هرمها وبلوغ الغاية من مداها؛ فق َّل�ص
من ظاللها ،وف�� َّل من حدِّ ها و�أوه��ن من �سلطانها ،وتداعت
�إىل التَّال�شي واال�ضمحالل �أموالها ،وانتق�ض عمران الأر�ض
القاعدة الأوىل:
ال�سبل
بانتقا�ض الب�شر؛ فخربت الأم�صار وامل�صانع ودر�ست ُّ
كمال العبودية يرتتب عليه كمال احلفظ والكفاية.
واملعامل ،وخلت الدِّ يار واملنازل و�ضعفت ال ُّدول والقبائل وتب َّدل
ُ
َّ
اف َع ْب َد ُه{ ،فمن متم العبودية
ال�ساكن.
قال تعاىل�} :أَ َل ْي َ�س الل ِب َك ٍ
َّ
وهذه احلال التي و�صفها -رحمه اهلل -قريبة من احلال هلل كمل اهلل له الكفاية واحلفظ من كل ما يخ�شاه ،ففي فرتة
munrakae
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واحة اإلسالم
انت�شار الأوبئة �أحوج ما يكون العبد له �أن يكون قري ًبا من ر ِّبه،
يعبده ويتقرب �إليه ب�أنواع العبادات؛ ولهذا كان م�سروق -رحمه
اهلل -يجتهد زمن الطاعون يف العبادة ،ف َعنْ �أَ َن ِ�س ْب ِن ِ�س ِريينَ ،
َق َالَ « :ب َل َغ َنا ِبا ْل ُكو َف ِة �أَنَّ َم ْ�س ُرو ًقا َكانَ َي ِف ُّر ِمنَ َّ
الط ُاع ِونَ ،ف�أَ ْن َك َر
م َّم ٌد َو َق َال« :ا ْن َط ِلقْ ِب َنا ِ�إ َل ْام َر�أَ ِت ِه َف ْل َن ْ�س�أَ ْل َها»َ ،ف َد َخ ْل َنا
َذ ِل َك ُ َ
اللَ ،ما َكانَ َي ِف ّر َُ ،و َل ِك َّن ُه
َع َل ْي َها َف َ�س َ�أ ْل َناهَ ا َعنْ َذ ِل َك َف َقا َل ْتَ « :ك َّل َو َّ ِ
َكانَ َي ُق ُ
ول�« :أَ َّي ُام ت ََ�ش ُاغ ٍل َف ُ�أ ِح ُّب �أَنْ َ�أخْ ُل َو ِل ْل ِع َبا َد ِة»َ ،ف َكانَ َي َت َن َّحى
ما �أَ َرا ُه َي ْ�ص َن ُع
َف َيخْ ُلو ِل ْل ِع َبا َد ِةَ ،قا َل ْتَ « :ف ُر َّ َبا َج َل ْ�ستُ َخ ْل َف ُه �أَ ْب ِكي ِ َّ
ِب َنف ِْ�س ِهَ ،قا َل ْتَ :و َكانَ ُي َ�ص ِّلي َحتَّى َت َو َّر َمت َق َد َما ُه.
القاعدة الثانية:
َّ
الل َف ُه َو َح ْ�س ُبهُ{
} َو َمنْ َي َت َو َّك ْل َع َلى ِ
فاعتماد القلب على اهلل مع اتخاذ الأ�سباب الوقائية توكل
على اهلل ،ومن توكل على اهلل حقَّ توكله ف�إن اهلل ح�سبه وكافيه
وكفى باهلل ح�سي ًبا ،ولي�س من ال�شرع ترك الأ�سباب الوقائية؛
ف�إنَّ ت ْركها �إخالل بال�شرع ،وقدح يف العقل ،وقد قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم�ِ « :-إ َذا َ�سمِ ْعت ُْم ِب ِه ِف �أَ ْر ٍ�ضَ ،فال َتق َْد ُمواَع َل ْي ِهَ ،و�إِ َذا َو َق َع ِب َ�أ ْر ٍ�ض َو�أَ ْنت ُْم ِب َها َفال تَخْ ُر ُجوا ِف َرا ًرا ِم ْنهُ ،وقال:
م ِر ٌ�ض َع َلى ُم ِ�ص ّح ٍ» ،ومن اتخاذ الأ�سباب لزوم البيت
َ«ل ُيو ِر ُد ُ ْ
وعدم خمالطة النا�س.
م�س�ألة مهمة :قال ر�سول اهلل�-صلى اهلل عليه و�سلمَ -
»:ل
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َع ْ��د َوى ،فنفي ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -للعدوى ال
نفي انتقالها؛ بل املق�صود نفي كونها م�ؤثرة بنف�سها
يعني َ
ً
ا�ستقالل من دون قدرة اهلل� ،إذ ًا العدوى تكون بتقدير اهلل ،ثم
جعل اهلل عدم �سلوك ال�سبب يف الوقاية منها �سب ًبا النتقالها،
وعليه فقد يغلط بع�ض النا�س من جعل العدوى م�ؤثرة بنف�سها،
ويغلط بع�ضهم فيظن �أنها ال تنتقل وتعدي.
القاعدة الثالثة:
« ْاح َف ِظ َ
اهلل َي ْح َف ْظ َك »
فمن حفظ �شرع اهلل وعمل به حفظه اهلل ،فعلى قدر احلفظ
يكون احلفظ ،فمن �أخطر الأمور �أن يكون العبد يف زمن البالء
م�ضي ًعا ل�شرع اهلل ،قال النعمان بن ب�شري َ -ر ِ�ض َي َّ ُ
الل َع ْنهُ:-
« ِ�إنَّ ا ْل َه َل َك َة ُك َّل الهلكة �أن تعمل ال�سيئات ِف َز َم ِان ا ْل َب َلءِ ،و�أخ�ص
بالذكر ال�صالة ،ال �سيما وقد ع ِّلقت ال�صالة يف امل�ساجد و�أُمر
بها يف البيوت ،ف�إياك ثم �إياك �أن ت�ضيع �صالتك ،بل اجتهد
يف �أدائها و�إقامتها على �شروطها و�أركانها ،و�أكرث من النوافل
ما ا�ستطعت ،قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلمَ :-
«خ ْم ُ�س
�َ��ص�� َل�� َو ٍات ا ْف َت ََ�ضهُنَّ َّ ُ
الل -تَ�� َع َ
��الَ }-م��نْ �أَ ْح��� َ��س��نَ ُو�ُ��ض��و َءهُ ��نَّ
الل
وعهُنَّ َكانَ َل ُه َع َلى َّ ِ
وعهُنَّ َو ُخ ُ�ش َ
َو َ�ص َّلهُ نَّ ِل َو ْقتِهِ نَّ َو�أَ َ َّت ُر ُك َ
الل َع ْهدٌ� ،إِنْ َ�شا َء
َع ْه ٌد �أَنْ َي ْغ ِف َر َلهَُ ،و َمنْ َ ْل َي ْف َع ْل َف َل ْي َ�س َل ُه َع َلى َّ ِ
َغ َف َر َلهَُ ،و ِ�إنْ َ�شا َء َع َّذ َبهُ{.
القاعدة الرابعة:
ي
} َو َع َ�سى �أَنْ َت ْك َرهُ وا َ�ش ْي ًئا َوهُ َو َخ ْ ٌ
ت ُّبوا َ�ش ْي ًئا َوهُ َو َ�ش ٌّر َل ُك ْم
َل ُك ْم َو َع َ�سى �أَنْ ُ ِ
َو َّ ُ
الل َي ْع َل ُم َو�أَ ْنت ُْم َل َت ْع َل ُمونَ {
ال َي���ة ع�� َّدة حكم و�أ���س��رار
ِ«ف هَ ِ��ذه ْ آ
وم�صالح ل ْل َعبد؛ َف ِ�إن ال َع ْبد ِ�إذا علم �أَن
ْ َال�� ْك�� ُروه قد َي���أْ ِت��ي باملحبوب واملحبوب
قد َي�أْ ِتي باملكروه ،مل َي�أْ َمن �أَن توافيه
ْال�ض َّرة من َجانب امل�س َّرةَ ،ومل يي�أ�س �أَن
َت�أتيه امل�سرة من َجانب ْال�ض َّرة؛ لعدم
علمه بالعواقبَ ،ف�إِن اهلل يعلم ِم ْن َها َما
ال يعلم ُه ال َع ْبد
فكم يف ه��ذه النازلة الوبائية من
حكم وم�صالح للعباد ومن ذلك :رجوع
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العبد �إىل ربه ،وترابطه بقيادته ،وتعاونه مع جمتمعه ،ووقوفهم
�ص ًفا واحدً ا متالح ًما �أمام هذه االبتالءات ،وكذلك ما ح�صل
للعبد من معرفة نعمة اهلل عليه حال الرخاء ،وما ا�ست�شعره
الإن�سان من �أن كث ًريا من الكماليات ميكن اال�ستغناء عنها،
مع ما ي�صحب ذلك من العلم الذي يتعلمه العبد والعمل الذي
عمل به واخلربات التي اكت�سبها مما مل يكن يح�صل عليه يف
حال الرخاء ،و�صدق من قال« :النا�س �سواء ف�إذا جاءت املحن
تباينوا».
القاعدة اخلام�سة:
الر�ضا بالقدر راحة القلب وال�صدر.
َّ
الل َو َمنْ ُي�ؤ ِْمنْ
اب ِمنْ ُم ِ�صي َب ٍة ِ�إ َّل ِب ِ�إ ْذ ِن ِ
}ما �أَ َ�ص َ
قال تعاىلَ :
ُ
الل َي ْه ِد َق ْل َب ُه َو َّ
الل ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِلي ٌم{ فكل ما ي�صيب الأر�ض من
ِب َّ ِ
الأوبئة والأمرا�ض ف�إنه ب�إذن اهلل وبقدر من اهلل ،فعلى العبد
�أن ي�ؤمن به وي�سلم لقدره؛ حتى يهتدي قلبه وين�شرح �صدره،
فال يجزع وال يهلع ،بل عليه بال�صرب ،فما من م�صيبة نزلت
�إال رفعت ،وال توالت �إال تولت ،وال كربت �إال �صغرت ،وال ج َّلت
�إال جت َّلت.
وهنا وقفة مهمة :قال ابن القيم -رحمه اهلل�« :-إذا ابتلى
اهلل عبده ب�شيء من �أَنواع الباليا واملحن ،ف�إن ر َّده ذلك االبتالء
munrakae
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واملحن �إىل ر ِّبه وجمعه عليه وطرحه ببابه؛ فهو عالمة �سعادته
و�إرادة اخلري به ،وال�ش َّدة برتاء ال دوام لها و�إن طالت ،فتقلع
عنه حني تقلع وقد عو�ض منها �أج َّل عو�ض و�أف�ضله؛ وهو رجوعه
�إىل اهلل بعد �أن كان �شاردًا عنه ،و�إقباله عليه بعد �أن كان نائ ًيا
ً
معر�ضا ،وللوقوف على
عنه ،وانطراحه على بابه بعد �أن كان
ً
متعر�ضا ،وكانت البلية يف حق هذا عني النعمة
�أبواب غريه
القاعدة ال�ساد�سة:
ال ي�أ�س من رحمة اهلل وال �أمن من مكر اهلل.
احلذر من القنوط من رحمة اهلل ،والأم��ن من مكر اهلل،
فامل�سلم ي�سري بني اخلوف والرجاء ال يقنط ويي�أ�س من رحمة
اهلل ،فاهلل رحيم بعباده �أرحم بهم من �أمهاتهم وقد كتب على
نف�سه الرحمة ،وكذلك يحذر العبد من الأم��ن من مكر اهلل
فال ي�أمن العذاب وهو واقع يف ال�سيئات والذنوب ،مفرط يف
الواجب ،قال تعاىلَ } :و َل ْو �أَنَّ �أَ ْه َل ا ْل ُق َرى � َآم ُنوا َوا َّت َق ْوا َل َفت َْح َنا
الَ ْر ِ�ض َو َل ِكنْ َك َّذ ُبوا َف�أَ َخ ْذ َناهُ ْم ِ َبا
ال�س َما ِء َو ْ أ
َع َل ْيهِ ْم َب َر َك ٍات ِمنَ َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َكا ُنوا َي ْك ِ�س ُبونَ (� )96أ َف�أ ِمنَ �أ ْه ُل ا ْل ُق َرى �أنْ َي�أ ِت َي ُه ْم َب�أ ُ�س َنا َب َياتًا
َوهُ ْم َنا ِئ ُمونَ (� )97أَ َو َ�أ ِمنَ َ�أ ْه ُل ا ْل ُق َرى َ�أنْ َي ْ�أ ِت َي ُه ْم َب�أْ ُ�س َنا ُ�ض ًحى
الل �إِ َّل ا ْل َق ْو ُم
الل َف َل َي�أْ َمنُ َم ْك َر َّ ِ
َوهُ ْم َي ْل َع ُبونَ (� )98أَ َف َ�أ ِم ُنوا َم ْك َر َّ ِ
َْ
ال ِا�س ُرونَ {.
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رفق ًا بنيوتن
�إعداد  :عبد العزيز كرم البلو�شي

عجباً لأمركم  ..دعوا العامل ال�شهري يرقد ب�سال ٍم مع تفاحته وال حتملوه
ذنب �أفعالكم و�سلوككم فما ال�سلوك املتبع �إال نتيجة لغرائز الإن�سان الداخلية
فاخلري وال�شر يقبعان يف ك��ل ج�سد والإن���س��ان على ق��در �أخ�لاق��ه ي�ستطيع
التحكم مب�شاعره وردود �أفعاله ف�إما �أن يت�سيد املوقف ويتحكم بت�صرفاته
النابعة من �أخالقه و�إما �أن حتكم عليه غرائزه فيخرج �سلوكه عن �سيطرته .

لو كان نيوتن يعلم ب�أن قاعدته �سيتم تف�سريها وتطبيقها الآخرين الكتفى ب�أكل التفاحة و�أكمل غفوته حتت ظالل
ح�سب �أهوائهم واتخاذها �سيا�س ًة ومبد�أً يف تعاملهم مع تلك ال�شجرة .
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تقول قاعدة نيوتن  « :لكل فعل رد فعل م�سا ٍو له يف
املقدار ومعاك�س له يف االجتاه » ومن هنا انطلق اتخاذ هذه
القاعدة يف التعامل مع الآخرين فعلى قدر املعاملة التي يتم
تلقيها تكون ردة الفعل  ،وهنا بع�ض ال�سلوكيات �أو�ضحها
كمثال مرتبط بت�صرفات �أولئك الذين يتخذون من هذه
القاعدة الفيزيائية �أ�سلوب ًا للحياة والتعامل مع املحيطني
بهم :
 �إذا مل ي�س ِّلم علي فلن �أُبادر �أنا بال�سالم . �إذا �شتمني �س�أرد عليه و�أ�شتمه كما فعل . �إذا حتدث علي يف جمل�س ما � ،س�أفعل مثلما فعلو�أحتدث يف غيابه .
 �إذا مل يرد على ات�صايل  ،فلن �أرد على ات�صاله . �إذا �ألغى متابعتي يف مواقع التوا�صل االجتماعي�س�أرد عليه باملثل و�ألغي متابعته .
وكثرية هي الأمثلة ولكن �سنكتفي بتلك التي مت �سردها ،
فباعتقاد البع�ض �أن قوة �شخ�صية الإن�سان تكمن يف قدرته
على الرد على الآخرين و�إن كان الرد ال �أخالقي ًا  ،فهنا ينجر
munrakae
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الإن�سان
�إىل وح ��ل
ال��دن��اءة الأخ�لاق�ي��ة
ب���س�ب��ب ف �ك��ره غ�ي�ر ال�ن�ق��ي
والذي ت�شوبه ال�شوائب من �أثر
وعقم العقل  ،فيم�ضي
اجلهل ُ
ِ
م �ف �ت �خ��ر ًا ب��اجل �ه��ال��ة ف ��اق ��د ًا
للأ�صالة  ،معتنق ًا قاعد ًة معتقد ًا
�أنها الطريق �إىل تكوين ال��ذات
مدرك ب�أنه
وفر�ض النف�س  ،غري ٍ
بذلك يدنو بنف�سه مت�أثر ًا ب�أفعال
غريه  ،فعد �إىل ر�شدك  ،وت�أكد ب�أن
قوي ال�شخ�صية هو ذلك الذي ردة فعله تعك�س �سمو �أخالقه
 ،فهنيئ ًا ملن كان كذلك .
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جملة البلدية بني املا�ضي و احلـا�ضر
�إعداد  :جواهر �سلطان ال�سويدي

احللقة الثامنة والأربعون

جملة بلدية ر�أ� ��س اخليمة م��ن �أوائ ��ل امل�ج�لات يف
الإمارات و تعد مرجعاً و �إرثاً ثقافياً ملن ين�شد الثقافة
و قد �شهدت املجلة مراحل تطور �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
و منوها منذ عام � 1977إىل يومنا هذا لتكون مرجعاً
للمعلومات و �شاهداً على تقدم �إمارتنا احلبيبة ر�أ�س
اخليمة ومر�آة لأخبار متنوعة وخمتلفة.

العدد 51ال�سنة اخلام�سة يظهر على الغالف �إحدى الفرق
ال�شعبية ملهارة اليولة ت�ستعر�ض الفن ال�شعبي الأ�صيل حتت
عنوان مقر جمعية الفنون ال�شعبية يف معريي�ض  ،وقد عر�ضت
املجلة عدد ًا من الأخبار عن �أحداث كانت مهمة يف ذلك الوقت.
ق ��ررت جلنة وزارة الأ��ش�غ��ال ال�ع��ام��ة والإ� �س �ك��ان املكلفة
مبعاينة مدر�سه النه�ضة الإعدادية للبنات �أن املدر�سة �صاحلة
لال�ستخدام بعد �إج ��راء بع�ض الإ��ص�لاح��ات ال�ضرورية مثل
�إ�صالح ال�شروخ والت�شققات الب�سيطة بالواجهات واحلوائط
وتغطية فوا�صل التمدد و �إع��ادة دهان جميع وحدات املدر�سة
وكانت وزاره الأ�شغال العامة والإ�سكان قد قررت ت�شكيل اللجنة
املذكورة بناء على مذكرة يرفعها �إليها الأ�ستاذ حممد بوليلة
مدير منطقة ر�أ�س اخليمة التعليمية لالطمئنان على �صالحية
املدر�سة ال�ستقبال الطالبات للعام الدرا�سي  81ميالدي �إىل 82
ميالدي ًا  ،وحتتوي املدر�سة على  16ف�صل حيث تدر�س فيها 421
طالبة يف املرحلة الإعدادية.
وجاء �أي�ض ًا �ضمن هذا العدد خرب عن مركز الت�أهيل الرتبوي
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�صرح الأ�ستاذ حممد بوليلة مدير منطقة ر�أ���س اخليمة الت�أهيل ال�ترب��وي ب��ر�أ���س اخليمة التي تعك�س م��دى اجلدية
التعليمية عن نتائج املعلمني واملعلمات امل�ستحقني يف مركز واحلر�ص على ا�ستكمال الدرا�سات النظرية واخلربات الرتبوية
لدى ه�ؤالء الدار�سني
م ��ن خ�ل�ال م���ش��روع
ال �ت ��أه �ي��ل ال�ت�رب ��وي
ال� ��ذي ت��ول �ي��ه وزارة
ال�ت�رب��ي ��ه ك ��ل منها
اهتمام ًا ومن النتائج
امل��ع��ل��ن ��ة ت� �ب�ي�ن �أن
املعلمة املواطنة �آمنة
حممد عي�سى العلي
ح�صلت على املرتبة
الأوىل على م�ستوى
املنطقة يف الف�صل
الدرا�سي الثالث و�أن
الأوىل على الف�صل
ال��درا��س��ي الأول هي
امل �ع �ل �م��ة امل ��واط��ن ��ة
munrakae
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ال��ك�����ش��ف
ع����ل����ى م���ي���اه
ال�شرب يف ر�أ�س
اخليمة
منعت �إدارة
ال �ط��ب ال��وق��ائ��ي
ب ��ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة
دخ� ��ول الأط�ع�م��ة
وامل ��واد الغذائية
القادمة ب�صحبة
رك��اب الطائرات
ال� � �ق � ��ادم � ��ة م��ن
الأردن عرب مطار
ر�أ�� � � ��س اخل �ي �م��ة
ال � � ��دويل  ،وق ��د
مت ات� �خ ��اذ ه��ذه
فاطمة ح�سن حميدان هذا وقد جنح يف مركز الت�أهيل الرتبوي
الإج� � ��راءات ملنع
للف�صل الدرا�سي الأول لعام  27 1981معلمة وثالثة ع�شرة ت�سرب مر�ض الكولريا الذي يظهر حاالته يف الأردن كما مت
معلم ًا.
الك�شف على مياه ال�شرب بالإمارة واتخذت كافة االحتياطات
لنقل الوباء  ،دعا الدكتور يحيى احلداد مدير الطب الوقائي
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ب ��ر�أ� ��س اخليمة
�إىل احلر�ص على
نظافة الأطعمة
والأم � ��اك � ��ن لأن
ذلك من �أ�سباب
ال � ��وق � ��اي � ��ة م��ن
الوباء..
�إ جنليز يه
تعلن �إ�سالمها
�أع� � �ل� � �ن � ��ت
ال� � � ��� � � �ش � � ��اب � � ��ة
الإجنليزية مريي
مرة يف مكتب وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية «و قد جاءت
�أك �� �س��ن ال�ب��ال�غ��ة
من العمر  22عام ًا �إ�سالمها �أمام ف�ضيلة ال�شيخ حممد الربق و لنا ال�شابة وهي �صائمة هذا وقد مت تكليف �إح��دى ال�سيدات
ف�ضيلة ال�شيخ عتيق �أحمد �إ�سماعيل وتنطقت بال�شهادتني لأول لتعليمها �أ�صول الدين كما مت تزويدها بعدد من الكتب الدينية».
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ب��أن وقف تراخي�ص هذه
ال�ن���ش��اط��ات ج ��اء ب�سبب
م��ا حت��دث��ه م��ن �ضو�ضاء
وخماطر على حياة النا�س
ويذكر �أن الرتخي�ص لتلك
الن�شاطات �سوف يقت�صر
على املناطق ال�صناعية
فقط ..
ال�ت�رب���ي���ة تطلب
خ��رائ��ط م��ن دائرتي
البلدية والأرا�ضي
طلب الأ�ستاذ حممد
�أب� ��و ل�ي�ل��ة م��دي��ر منطقة
ر�أ�س اخليمة التعليمية من
وقف تراخي�ص الور�ش داخل املناطق ال�سكنية
دائرتي البلدية والأرا�ضي
�أوقفت بلدية ر�أ���س اخليمة �إ�صدار تراخي�ص الدراجات تزويد املنطقة التعليمية باخلرائط اخلا�صة مبواقع املدار�س
ومغا�سل ال�سيارات واملنازل و م�صانع الطابوق وحمالت احلدادة التي �سوف يتم �إن�شا�ؤها حديث ًا من حيث �أرقام القطع املمنوحة
داخل املناطق ال�سكنية �أو بالقرب منها و�صرح م�صدر م�س�ؤول ل ��وزارة الرتبية م��ن قبل ال��دائ��رت�ين لإن���ش��اء م��دار���س عليها
24
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م�ستقب ًال وذلك يف نطاق العمل على �إجناز اخلطة امل�ستقبلية
لوزارة الرتبية يف املرحلة املقبلة ال�ستيعاب الأعداد املتزايدة
للتالميذ اجلدد ..
وجاء �أي�ض ًا يف هذا العدد من املجلة مقا ًال تناول مو�ضوع ًا
مهم ًا عن ال�صحة حتت عنوان امل�ضافات الغذائية ت�ضاف �إىل
بع�ض الأغذية يف بع�ض الأحيان ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
وهذه املواد امل�ضافة بع�ضها فتاك وخطر وبنظرة �سريعة �إىل
معظم املواد الغذائية جند �أن امل�ضافات الغذائية ال تخلو منها
وعلى �سبيل املثال امل�شروبات الغازية ت�ضاف لها املحليات
ال�صناعية والأل ��وان ال�صناعية وامل��واد احلافظة مثل اخلبز
ت�ضاف له الفيتامينات ومواد حافظة �أخرى لكي يحافظ على
حالته الطبيعية والزبدة ت�ضاف لها الألوان املنا�سبة وهكذا يف
جميع املواد الغذائية تلعب امل�ضافات الغذائية دور ًا كبري ًا وفعا ًال
ومن البديهي �أن امل�ضافات الغذائية لي�ست بال�شيء اجلديد
الذي مت اخرتاعه يف نهاية القرن الع�شرين و �إمنا لو رجعنا �إىل
الإن�سان القدمي لوجدنا �أنه ي�ضيف امللح �إىل حلوم احليوانات
لكي يحافظ عليها من التلف .
munrakae
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سبتمبر
نخرج بها عن امل�ألوف  ،وجنوب �أحداث العامل للتعرف على �أهم و�أ�شهر الأحداث التاريخية
املهمة والأيام العاملية التي �سجلها التاريخ يف �صفحاته  ،وطوتها ال�سنون لت�صبح جمرد ذكرى
ليوم حددته الوقائع التي ح�صلت به.
وبني �أيديكم قائمة م�صغرة لأهم ماحدث يف �شهر ( �سبتمرب ) وجمرياته ب�شكل خمت�صر،
لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �سطرته ال�سنون املا�ضية من �أحداث ووقائع ،لنتنف�س
عبق املا�ضي ون�ستح�ضر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت ك�أيام ثابتة �سنوي ًا �أو تكون غريت
أمم وح�ضارات.
تاريخ � ٍ

� 1سبتمرب1920

خلود را�شد املزروعي

� 4سبتمرب 1998

للمـــــــــــــــــــــرة
الأولـــــى تظــــــــهر
ت�أ�سي�س حمرك
يف الوجود دولــــــة
البحث غوغل على
لبنـــــان ،والتــــــي
ي� � ��د � � � �س� �ي��رج� � ��ي
�ضمت مناطق
برين والري بايج.
عدة خا�ضعة لالنتداب الفرن�سي ،وجاء ظهورها يف �إطار
ت�صفية تركة الدولة العثمانية ،وكانت هذه الدولة ت�ضم جبل � 5سبتمرب2013
لبنان و�أحلقت بها كـــــــــــل من بيــروت وطرابــــــل�س وبعلبك
والهرمل واجلنوب و�سميت جميعها دولة لبنان الكبري.
� 2سبتمرب 1945

 انتهاء احلرب
العاملية الثانية.
� 3سبتمرب 1967

 ال �� �س��وي��د ت �ع �ت �م��د
ق �ي��ادة ال���س�ي��ارات
ع� � �ل � ��ى اجل � ��ان � ��ب
الأمين من ال�شارع.
26

اكت�شاف تامو م�سيف� ،أكرب بركان يف العامل يف �شمال
غرب املحيط الهادئ.
� 6سبتمرب 1981

وفـاة ال�شيخ را�شد
ب� ��ن ح �م �ي��د ب� ��ن ع�ب��د
العزيز النعيمي هو احلاكم التا�سع للإمارة ،ويعترب م�ؤ�س�س
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�إم ��ارة عجمان احلديثة ،وق��ام رحمه اهلل ب�إن�شاء �شرطة � 10سبتمرب
عجمان عام  ،1967و�شارك يف اجتماعات تكوين االحتاد،
وقد وقع على الد�ستور امل�ؤقت يوم  2دي�سمرب  1971و�أ�صبحت
عجمان جزء من دولة الإمارات العربية املتحدة.
� 7سبتمرب 1948

اليوم العاملي ملنع االنتحار
� 11سبتمرب 1930

م� ��ن م� ��وال � �ي� ��ده �� �ص ��اح ��ب ال�����س��م ��و ال �� �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة
بن زايد بن �سلطان �آل نهيــان رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة وحاكم �إمارة �أبوظبي القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
لدولة الإمارات .وهو �أكرب �أبناء ال�شيخ زايد وكان ولي ًا لعهده .
وقد ولد يف مدينـة العني.
� 8سبتمرب

بركان �سرتومبويل
بجزيرة �صقلية يــــ
ــــــثور ويلقي بحمم
ب ��رك ��ان� �ي ��ة ت�����ص ��ل
�إىل طنني ،وكانت تلك هي �أكرث ثوراته تدم ًريا على امتداد
تاريخه امل�سجل.
� 12سبتمرب2019

اليـوم الدويل ملحو الأميـة.
� 9سبتمرب

الإع� � � � � �ل� � � � ��ان
ع � � ��ن اك � �ت � �� � �ش� ��اف
ب� �خ ��ار امل ��اء يف ج ��و ك ��وك ��ب  K2-18bخ ��ارج امل�ج�م��وع��ة
ال�شم�سية ،وهو �أول اكت�شاف من نوعه يف كواكب املنطقة
ال�صاحلة للحياة.
� 13سبتمرب

اليـوم العاملي للإ�سعافات الأوليـة
munrakae

ال � � �ي � � �ـ � � �ـ� � ��وم
ال � �ع� ��ال � �ـ � �ـ � �م� ��ي
للــقانون.
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أغسطس

� 14سبتمرب2015

فر يق ليغو ير �صد
�أول م � � � � ��وج � � � � ��ات
جاذبية نتجت عن
اندماج ثقبني �أ�سودين ،ما يثبت جزء من نظرية الن�سبية
العامة لأين�شتاين.
� 15سبتمرب
اليـوم العـالـمي
للدميقراطيــة .
� 16سبتمرب
ال� �ي� �ـ ��وم ال �ع��ال �ـ �م��ي
للحـفاظ على طبـقة
الأوزون .
� 17سبتمرب 1974

ان �� �ض �م��ام ب �ن �غ��ل
ادي� � �� � ��ش ،غ � ��ري
ن��ادا وغ�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ن�ي��ا
بي�ساو �إىل  الأمم
املتحدة.
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� 18سبتمرب 1851

 الإ��ص��دار الأول
جل��ري��دة ن�ي��و ي��ورك
تاميز.
� 19سبتمرب 1929

�  إب �ط��ال ق��ان��ون
«امل� ��ر�أة ال َف�صل ّية»
وه � � � ��و ق � � � ��ان � � � ��ون
ع��راق��ي ل �ت �ع��وي ����ض
عائلة املقتول بامر�أة من عائلة القاتلُ ،ت�س ّمى املر�أة َف�صل ّية
ُوترب على الزواج بغري مهر ،وفق ًا لعرف ع�شائر العراق.
� 20سبتمرب1946

اف � � �ت � � �ت� � ��اح �أول
دورة مل�ه��رج��ان كان
ال���س�ي�ن�م��ائ��ي ال��ذي
�أج��ل ب�سبب احلرب
العاملية الثانية حيث كان االفتتاح مربجم ًا بني � 1سبتمرب و20
�سبتمرب من عام .1939
� 21سبتمرب
اليـوم العالـمي
لل�سالم .
اليـوم العالـمي
للـزهايـمر .
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� 26سبتمرب1580

� 22سبتمرب

امل � � �ك � � �ت � � �� � � �ش� � ��ف
ال� �ب ��ري� � � �ط � � ��اين
ا ل�سري فر ا ن�سي�س
دري��ك ي�ن�ت�ه��ي من
ال � � �ط� � ��واف ح� ��ول
الكرة الأر�ضية.

اليـوم العاملي
ل � �ل � �ت � �خ � �ل� ��ي ع ��ن
ال�سيارة .
� 23سبتمرب

1846

� 27سبتمرب

اك� � � �ت� � � ��� � � �ش � � ��اف
ك��وك��ب ن �ب �ت��ون يف
امل� � � � ��ر� � � � � �ص� � � � ��د
اليـوم العالـمي
ال� �ف� �ل� �ك ��ي ل�ب�رل�ي�ن وذل ��ك ب �ف �� �ض��ل م�ل�اح� �ظ ��ات ال��ع ��امل لل�سـياحة
الفلكي الفرن�سي �أوربان لوفرييي.
� 28سبتمرب 1542
� 24سبتمرب 1852
امل �� �س �ت �ك �� �ش��ف
ال�ب�رت��غ ��ايل ج ��واو
رودري� � � � �غ� � � � �ي � � � ��ز
كابريلو ي�صل �إىل
ما ي�سمى اليوم �سان دييغو ،كاليفورنيا.
�أول �سفينة هوائية تدار بوا�سطة حمرك بخاري تتمكن
من ال�سفر  27كم من باري�س �إىل تراب.
� 25سبتمرب 1955

� 29سبتمرب1908

امل� � � � � ��ؤمت � � � � ��ر
ال � � ��دويل حل �م��اي��ة
ال �ع �م��ل وامل �ن �ع �ق��د
مبدينة لو�سرن ب�سوي�سرا يقرر منع العمل الليلي بالن�سبة
للأطفال حتت عمر � 14سنة.

� 30سبتمرب
اليوم العاملي
متديد �أول كابل هاتفي حتت مياه املحيط الأطل�سي.
للــرتجـمة
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مقهى اللغة العربية

�إعداد  :عبدالعزيز كرم البلو�شي

الحلقة الثالثة
حر يف �
أح�شائه الدُ ُّر كا ِمنٌ
ِ
�أًنا ال َب ُ
وا�ص عن َ�صدَ فاتي
فهل �س�ألوا ال َغ َ
جميل ٌة بتيلة ..
�أنيق ٌة عريقة ..
�شامل ٌة كاملة ،
ال ُيعجزها �شي ٌء ،
تذو ُد عن نف�سها بنف�سها ...
�إنها اللغة العربية

أ� ه ً
ال بكميف مقهى اللغة العربية
عيديها ..
وهيالنحت�سي قهوًة لغوية من ُ
�صن ِ
نو�ضح لكم �أمثلة منالأخطاء النحوية ال�شائعة
اللهانبني ال�صوابعند ا�ستخدامها .
بينناومنخ

ملثالالأول:
ا

« اقتب�س عن » �أم « اقتب�س من » ؟
ن�ستعمل العبارة التالية بكرثة فنقول  « :اقتب�س الكاتب عن فالن بع�ض
�آرائه « وهذا خط�أٌ ِّبي  ،فالفعل اقتب�س يتعدى ب» ِمن « ال ب» َعن» ،يقول
املوىل عز وجل  ( :يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين �آمنوا انظرونا
نقتب�س من نوركم ) « احلديد  ، »13 :ويف احلديث �أن الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم قال  « :من اقتب�س علم ًا من النجوم اقتب�س �شعب ًة من ال�سحر
زاد ما زاد » .
«عن» مل ت� ِأت للتبعي�ض قط .
ال�سبب � :أن « ِمن » هنا للتبعي�ض و َ
ُ
فال�صواب يف العبارة ال�سابقة �أنْ نقول  « :اقتب�س الكاتب من فالن ٍ
َ
بع�ض �آرائ ِه » .
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ملثال الثاين:
ا

«�أعطيتُ لفالن » �أم « �أعطيتُ فالناً » ؟
لعلي
لكل � ٍ
نقول �أحيان ًا � :أعطيتُ ِ
إن�سان ح َّقه  ،ونقول � :أعطيتُ ٍّ
ثوب ًا ،بتعدية الفعل ( �أعطى ) �إىل مفعوله الأول بالالم  ،وهذا
خط�أ و�صواب ُه :
�أنَّ الفعل ( �أعطى ) يتعدى �إىل مفعولني من دون احلاجة �إىل
حرف جر يف كليهما � ،أي �أن هذا الفعل ين�صب مفعولني مبا�شرة
 من دون احلاجة �إىل حرف جر  -ن�صب ًا ظاهر ًا .فال�صواب �أن َ
إن�سان حق ُه  ،و�أعطيت عل ًّيا
نقول � :أعطيتُ كل � ٍ
ثوب ًا .
فاملوىل عز وجل يقول يف كتاب ِه العزيز  ( :قال ربنا الذي �أعطى
كل �شيءٍ خلق ُه َّثم َهدى ) « طه ، » 50 :ومل يقل � :أعطى لكل �شيءٍ
خلقه .
• الأمثلة من كتاب « �أخطاء لغوية �شائعة » مل�ؤلفه  -خالد بن هالل بن نا�صر العربي
munrakae
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Editorial – New Academic Year

Here comes the New Academic Year 2021-

2022, in which our children return back to
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schools, bearing various challenges for all of

Copyeditors & Archivists

various levels, whether studying in schools or

Amna Ali Al Mahya

our children, students and teaching staff, at
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Amani Saeed Al Nuaimi
Ruqayya Ali Al Shehhi
Abdulaziz Karam
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behind computer screens!
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cend the Ladder of Glory.

Sagar

Contents:
* RAK Ruler receives Iraqi Ambassador
* Ruler of Ras Al Khaimah receives Korean
Consul-General
* Ras Al Khaimah Government offers Financial Support to Nurseries affected by COVID-19
* Ras Al Khaimah Crown Prince issues resolution to restructure Board of Directors of Al
Rams Club

How wonderful it is for all efforts and in-

terests to converge and integrate, to achieve a

Lofty Goal, and there is nothing higher than
EDUCATION, by which nations rise and as-

Our beloved country keeps pace with, sup-

ports the Fields of Educational and Professional Development, and is keen to provide all Ad-

vanced Technological Capabilities and provide

Integrated Support to achieve a Comprehensive
Renaissance in various Educational, Economic
and Social Fields.

We pray to Almighty Allah to reconcile the

faculty and students to have a year full of hope

and optimism, and to fulfil the Aspirations of
Future Leaders.

* Infrastructure Sector being prioritized: RAK
Municipality Director-General
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RAK Ruler receives Iraqi Ambassador

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has
received Mudaffar Mustafa Al Jubouri, Ambassador of
Iraq to the UAE.
During the meeting, Sheikh Saud welcomed Ambassador Al Jubouri and exchanged talks on bilateral relations and cooperation between the two countries in all
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avenues.

He also lauded the brotherly relations between the

UAE and Iraq, which will help boost the strategic partnership between the two countries.

The Iraqi Ambassador extended thanks and apprecia-

tion to RAK ruler for warm welcome and generosity.
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Ruler of Ras Al Khaimah receives Korean Consul-General

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
received His Excellency Moon Byung-iun, ConsulGeneral of the Republic of Korea in Dubai.
H.H. Sheikh Saud congratulated the newly appointed
Consul-General and wished him success in performing his duties to bolster the partnership between their
countries.
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His Highness RAK Ruler underscored the deep ties
between the UAE and Korea, which serves as a solid
foundation to achieve further progress and prosperity
for their peoples.
H.E. Byung-iun expressed his appreciation for His
Highness Sheikh Saud’s hospitality, highlighting the
strong bilateral ties.
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Ras Al Khaimah Government offers Financial Support to
Nurseries affected by COVID-19
Ras Al Khaimah Government has
set aside funding to support Private
Nurseries in the Emirate that had to
temporarily close due to COVID-19
Pandemic.
The initiative was launched following a directive from His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al Khaimah, and in
line with His Highness’s vision to
maintain a high quality and resilient
education system in the Emirate.
The funds have been distributed
to all nurseries that submitted applications and qualified for support.
Many of these nurseries are now
back operating after also implementing all guidelines
from Ministry of Health
on Precautionary Measures.
This is one of many
initiatives rolled out
by Ras Al Khaimah
Government to support
businesses and other
entities affected by
COVID-19. Last year,
a comprehensive stimulus package backed
thousands of companies
in the Emirate by offering business boosters
such as fee exemptions,
payment deferrals and
fine waivers. The package was followed up by
several other initiatives
to ensure business continuity across all sectors.
H.E. Dr. Mohamed
Abdullatif
Khalifa,
Secretary General of
the Executive Coun-
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cil of Ras Al Khaimah, said: “This
funding for nurseries across Ras
Al Khaimah is another sign of the
Leadership’s commitment to ensuring a full economic and social recovery from the effects of the Pandemic.
“Research shows that supporting early childhood education not
only enhances the opportunities for
future generations but also enables
greater participation of women in
the workforce. This initiative is
therefore crucial to Ras Al Khaimah’s long-term development. The
financial support provided by Ras
Al Khaimah Government will help
ensure that the Emirate’s private

nurseries continue to thrive as we
move towards a post-pandemic new
normal,” he added.
Helen V. John, Manager of
Kinderwood Nursery in Khuzam
Area of Ras Al Khaimah, spoke of
her joy at receiving the funding after being closed for 11 months last
year.
“The financial support has been
crucial for us in reopening the nursery,” she said. “All fields are suffering and so I was relieved when
I learned that we would receive this
funding from Ras Al Khaimah Government. It’s a big help to the industry and will support the children at
a crucial time of their development,
which has suffered due
to the pandemic.”
“We are using the
funds to buy extra resources for the children,
for some renovations,
and for staff training,
to improve their skills,”
she added.
Amin Humood, Manager of Little Dream
Nursery, which has
been impacted by COVID-19, said: “It has
been so difficult for us
over the past year and I
was pleasantly surprised
when Ras Al Khaimah
Government helped us
in this way. The support really means a lot
to us and we now plan
to reopen one of our
branches within the next
two months. If this support hadn’t come, we
wouldn’t have been able
to reopen.”
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The Crown Prince of Ras Al Khaimah: Youth are the main
engine of pursuing the achievements of the State

His Highness, Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, the Crown Prince of Ras Al Khaimah, affirmed that the wise State leadership under the presidency of His Highness, Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, president of the State “May Allah protect
him”, has given youth an important national role in promoting the comprehensive development process, based
on its belief in the importance of enhancing national
competences and enabling them to participate in drawing future plans for the State to contribute to enhancing
the State’s standing in various areas.
Investing in the youth and activating their role in the
process of development and construction for the next
fifty years comes among the priorities of the wise leadership of the State by strengthening their spirit of initiative, developing their creative and innovative skills,
and enabling them to participate in decision-making
and setting development policies and strategies. His
Highness said in a speech on the occasion of the World
Youth Day, which marks August 12 of every year.
The youth of the UAE are the wealth that we count on
in the future and the main engine to achieve the visions
of the wise leadership in perusing the achievements in
order to continue progress on all indicators. His High-
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ness added pointing out that the State has spared no effort to provide maximum care for youth in all fields by
setting future plans and launching strategic initiatives
aimed at motivating youth and activating their role in
creating frameworks to achieve their hopes and aspirations by meeting their needs and contributing to enriching their knowledge and developing their scientific and
practical experiences.
Moreover, His Highness reaffirmed that youth have
proven, in various fields of work, that they possess
creative capabilities and a solid will to enhance the
chances of achieving the strategies of the State towards
the future, and have made exceptional achievements
that caught the attention of the world and proved that
the UAE is an inspiring model in achieving impossible
things.
At the conclusion of his speech, His Highness said
that the leadership of the UAE has great confidence
that youth meet its expectations in facing challenges
and serving the country. His Highness called on youth
to arm themselves with all the knowledge and skills
that would advance their capabilities to continue the
comprehensive development process that the State is
experiencing.
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Ras Al Khaimah Crown Prince issues resolution to restructure
Board of Directors of Al Rams Club
His Highness Sheikh Mohammed bin

Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of

Ras Al Khaimah and Chairman of Ras Al

Khaimah Executive Council, has issued an
Emiri Decree No. 21 For 2021 concerning

Restructuring of Board of Directors of Al
Rams Sports and Cultural Club.

Under the new resolution, Salem Sul-

tan bin Thani Al Darmaki will serve as the

Chairman, with the Board to include Hazza
Ibrahim Al Mansouri, Abdullah Ahmed Ali
Al Teneiji, Asma Jassem Al Hubaishi, Jas-

sem Mohammed Kasseen, Munther Ali Al
Mazki, Mohammed Saeed Al Mansouri,

Mona Mohammed Al Tajir, Asma Moham-

med Al Shehhi, Jassem Moussa Al Teneiji
and Ali Abdullah Nasser Al Teneiji.

The resolution will come into effect from

the date of its issuance and shall be published in the Official Gazette.
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Infrastructure Sector being prioritized: RAK Municipality
Director-General
His Excellency Munther
Mohammed bin Shakar,
Director General of Ras
Al Khaimah Municipality Department stated that
in line with His Highness
Sheikh Saud bin Saqr Al
Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of Ras
Al Khaimah’s Vision and
Directives and the Follow up of His Highness
Sheikh Mohammed bin
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al
Khaimah and Chairman
of the Executive Council;
the Department prioritized
Infrastructure Sector.
In an exclusive interview with
Emirates News Agency (WAM),
His Excellency stressed the Department plans residential, industrial
and agricultural areas according to
the Emirate’s Overall Strategy, as
well as construct an internal road
network linked to major roads connected to other parts of the Emirate and the country, along with
required facilities
and services.
The Department
is currently coordinating and overseeing Infrastructure
Projects with Local
and Federal Entities, and has registered significant
achievements
in
terms of improving
the Emirate’s Infrastructure, such as
establishing roads
that reduce the impact of heat and
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maintain sustainability, His Excellency added.
H.E. Director General noted that
the department is currently collaborating with Federal and Local Entities to launch several vital
Stormwater System Projects in the
Emirate by establishing and maintaining dams and tanks, and has
exerted significant efforts to divert

mountain valley streams from
residential areas, maintain
roads, construct Stormwater
Drainage Networks and the Al
Qawasim Corniche, and plan
seawater desalination projects.
Through its partnership with
Federal and Local Entities,
the Department has advanced
the Emirate’s Services Sector
by increasing the capacity of
electricity networks to cover
all populated areas, restoring
and expanding the water distribution network, establishing
water sanitation networks and
sewage water treatment plants
for irrigation, and increasing
the capacity of telecommunications
networks, His Excellency further
added.
H.E. Director General concluded
his interview with reviling the completion of a project of Addressing
and Spatial Guidance System in
Ras Al Khaimah, which started in
March 2020.
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Ras Al Khaimah Municipality Department launches Food
Safety Officer Program
Along with the
increasing demand
for Food Activities
in Ras Al Khaimah and the United
Arab Emirates, it
is imperative that
the food that is
prepared, handled
and served is safe
and useful for human consumption.
This can be possible
when there is an Effective Management
and Control System
for Food Establishments.
In this regard,
Law No. (1) For
2020 was issued
regulating the accreditation of Training Centers,
Trainers and Food Safety Officials
issued by the Government of Ras
Al Khaimah, which obligates food
establishments to provide a qualified, registered and accredited person or(s) to be named Food Safety
Officer to work to ensure the safety
of food that is traded in Food Establishments.
Public Health AdministrationFood Control Section of Ras Al
Khaimah Municipality has established these requirements for the
registration and approval of a Food
Safety Officer. For protecting food
consumers from foodborne diseases
and to ensure that Food Establishments operate under the supervision of qualified, registered and
approved Food Safety Officials.
Whose job is to supervise food handling in accordance with the laws,
regulations and circulars issued by
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Ras Al Khaimah Municipality and
the UAE, provided that the scope of
the program is applicable to all Licensed Food Establishments in Ras
Al Khaimah.

tions and Standards through the ef-

Food Safety Officer Program aims
to ensure that Food Safety Official
in the establishments is qualified
enough to perform his duties in accordance with the laws, regulations,
standards, circulars and instructions issued by Ras Al Khaimah
Municipality Department and the
UAE. The commitment of all Food
Establishments in Ras Al Khaimah
to Health and Food Safety Requirements, all establishments should
have a registered and accredited
Food Official and implement Food
Health and Safety Standards with
the application of adequate control
standards. Food products conform
to Food Health and Safety Condi-

soning - Violations).

fective application of Food Safety

Officer Program in Food Establish-

ments. Finally reduce cases of food
non-compliance (Complaints - PoiFinally, a Food Safety Officer is

a qualified and approved person
to manage a business or a specific
food facility, who is responsible for

establishing, implementing, monitoring and improving Food Health

and Safety Program in the Food
Establishment. Food Safety Officer
can be an owner, manager, supervi-

sor, or any qualified person nomi-

nated by the facility and recognized

by before Food Control Section of
Ras Al Khaimah Municipality Department.
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A course on total quality management

The
Municipality
Department, through
the organizational Development Office, organized a course on
total quality management for non-Arabic
speakers on Tuesday,
August 3, 2021, which
included a presentation
of definitions, foundations and principles of
quality management,
total quality and application tools in all
fields, and this is related to providing a work
environment aimed at
excellence and business
development, as well as presenting
concepts of continuous improvement and clarifying the extent to
which the application and management of total quality are related to
achieving the requirements of operational excellence and competitiveness in any work system.
The course was presented by Dr.
Saeed Sami Al-Ashkar, the expert

of organizational development in
municipality through the “Microsoft Teams” platform “online.” The
lecture witnessed a remarkable interaction and turnout, attended by
more than 70 employees, which included many sections and administrations of the department.
This course was organized
through a program” from you we
benefit “and in cooperation between

the organizational Development
Office and the Human section in order to keep pace with the challenges
represented by the changing work
requirements, given that training
leads to the transfer of technical
and practical knowledge in a way
that enables the employee to face
any challenges imposed by the acceleration of knowledge within the
work environment.

Ras Al Khaimah Municipality
Department has launched Spatial
Infrastructure Project in Ras Al
Khaimah, which provides distinguished Geospatial Services using
the latest smart technologies for
Decision Makers, Government Entities, Investors, Business Owners

or Individuals.
This project will contribute to
avoiding duplication of projects
related to Spatial Data between
Government Entities and will also
increase the level of coordination
and integration between these Entities, which will reduce the cost of

creating, updating and maintaining
Maps and Spatial Data.
The Spatial Data Infrastructure
Project is a platform for developing
Smart Services and Applications
that depend on Spatial Data Maps
to serve the goal of developing a
Smart City.

Ras Al Khaimah launches Spatial Data Infrastructure Project

AED 74 million Real Estate Transactions in Ras Al Khaimah in July

The value of Real Estate Transactions registered in
Ras Al Khaimah Municipality Department-Lands and
Properties Sector during July reached AED 74 million
through 140 pledges.
Where the report issued by the Municipality revealed
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that “Al Jazirah Al Hamra” was the most traded area
with 13 pledges, with a value of AED 25 million, and
the highest pledged value of AED 3.4 million.
It is worth mentioning that 38 Real Estate Mortgages
were registered at 4% in July.
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