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االفتتاحية

�إك�سبو 2020

�إن الإجنازات التي حتققت على �أر�ض �إك�سبو  2020دبي ت�ؤكد للعامل �أننا يف دولة
الإمارات العربية املتحدة �شعب ال يعرف امل�ستحيل ،و �إن يف تظافر اجلهود تتحقق
الإجنازات يف جميع امليادين . ..
حيث مت�ضي دولة الإمارات يف �إحياء ن�سخة ا�ستثنائية من هذا احلدث الدويل
العريق ،و ت�أخذ دور ًا قيادي ًا يف التعاون الدويل حتت ظل قيادتنا الر�شيدة لتكون
ن�سخة تليق مبكانة دولة الإم��ارات و منطقة اخلليج العربي وال�شرق الأو�سط مبا
متلك من تاريخ حافل ب��الإجن��ازات وبالإ�سهام يف تقدم الإن�سانية عرب جماالت
الثقافة والعلوم والفكر.
وق��د �سخرت دول��ة الإم���ارات م��وارده��ا وطاقاتها لتنظيم ه��ذا احل��دث ال��دويل
ال�ستقبال �شعوب العامل  ،ونحن م�ستعدون لتحقيق الهدف املرجو منه وبناء م�ستقبل
�أف�ضل للإن�سانية..

منذر حممد بن �شكر
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األخبار
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�شهد احتفاالت يوم العلم
�أكد �صاحب
ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر
القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى
ح���اك���م ر�أ������س
اخل���ي���م���ة� ،أن
علم الإم���ارات
هو رمز الفخر
واالن������ت������م������اء
ل���وط���ن الآب�����اء
والأج��������������داد،
وط��ن امل�ستقبل
لأج��ي��ال قادمة
يعانق طموحها
عنان ال�سماء،
و�إن احتفاالت
ال�����دول�����ة ه���ذا
ال�����ع�����ام ب���ي���وم
ال��ع��ل��م تكت�سب
ط��اب��ع�� ًا خا�ص ًا
نظر ًا لتزامنها
م�����ع ال����ذك����رى
ال���������س����ن����وي����ة
اخل����م���������س��ي�ن
لقيام االحتاد.
و�أ������ض�����اف
�سموه� ،ستبقى
حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل
راية االحتاد خفاقة �شاخمة حتملها �سواعد عهد ر�أ�س اخليمة احتفاالت الإمارة بيوم
رجال خمل�صني ع�شقوا وطنهم ،و�أق�سموا العلم الذي ي�صادف ذكرى تويل �صاحب
على الذود عن حيا�ضه  ،واحتفا�ؤنا بعلم ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د �آل
الإم���ارات نرتجمه ب�إخال�صنا يف العمل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» مقاليد
وبذلنا الغايل والنفي�س لتبقى رايتنا خفاقة احلكم يف الثالث من نوفمرب من كل عام.
يف جميع املحافل فعلم الإم��ارات هو رمز
وق����ام ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ر�أ����س
احتفالنا مبا حققناه خالل  50عام ًا من اخليمة و�سمو ويل عهده برفع علم الدولة
عمر االحت��اد ،ومنطلق رحلتنا نحو كتابة يف منطقة ���س��اري��ة العلم على كورني�ش
ق�صة جناح مئويتنا يف حب الإمارات.
القوا�سم بر�أ�س اخليمة بح�ضور ال�شيخ
جاء ذلك خالل ح�ضور �صاحب ال�سمو �أحمد بن �سعود بن �صقر القا�سمي رئي�س
حاكم ر�أ���س اخليمة يرافقه �سمو ال�شيخ
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دائ����رة اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة،
وال�شيخ �صقر بن �سعود بن
�صقر القا�سمي ،وع��دد من
ال�����ش��ي��وخ ور�ؤ����س���اء وم���دراء
اجلهات االحتادية واملحلية
يف ر�أ�س اخليمة.
ورف����ع ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �صقر
ال��ق��ا���س��م��ي �أ����س���م���ى �آي����ات
ال��ت��ه��اين وال��ت�بري��ك��ات �إىل
����ص���اح���ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ
خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه اهلل»،
و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
«رع��اه اهلل» ،و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة،
و�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات ومواطني
الدولة واملقيمني على �أر�ضها بهذه املنا�سبة
الوطنية الغالية ،م���ؤك��د ًا �أن ي��وم العلم
فر�صة للتعبري عن وحدة ال�صف وجتديد
العزم من �أجل رفعة الإمارات ورقيها .
munrakae
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حاكم ر�أ�س اخليمة
عدد من املو�ضوعات التنموية
يطلع من وزير �ش�ؤون املجل�س الأعلى لالحتاد على
ٍ

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ،يف ق�صر �سموه
مبدينة �صقر بن حممد  ،معايل عبد اهلل
ب��ن مهري الكتبي ،وزي���ر ���ش���ؤون املجل�س

munrakae

الأعلى لالحتاد ،الذي قدم لل�سالم على
�سموه.
واطلع �سموه من معايل ال��وزي��ر على
��دد من املو�ضوعات املتعلقة بال�ش�ؤون
ع ٍ
االحت���ادي���ة وال��وط��ن��ي��ة وم�����س�يرة ال��دول��ة

التنموية ال�شاملة يف ظل القيادة الر�شيدة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة ،حفظه اهلل ،والتي
�أ�سهمت يف حتقيق االزده����ار والتقدم
ل��ل��وط��ن وال���رف���اه���ي���ة وال����رخ����اء ل�شعب
الإمارات.
وه��ن���أ �صاحب ال�سمو
ح����اك����م ر�أ���������س اخل��ي��م��ة
معايل عبد اهلل بن مهري
الكتبي على ثقة القيادة،
وعلى توليه وزارة �ش�ؤون
املجل�س الأع��ل��ى لالحتاد،
وتطرق اللقاء �إىل الربامج
وامل��ب��ادرات املختلفة التي
ت��ت��ب��ن��اه��ا ال���دول���ة وال��ت��ي
م���ن ���ش���أن��ه��ا ت��ع��زي��ز قيم
املواطنة والوحدة الوطنية،
وت��وف�ير احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة
للمواطنني ،وتر�سيخ املكانة
املرموقة لدولة الإم���ارات
على كافة ال�صعد.
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حاكم ر�أ�س اخليمة يطلع على خطط وم�شاريع وزارة الطاقة

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ����س اخليمة� ،أن تعزيز قطاع الطاقة
و�إن�شاء بنية حتتية متطورة وتطبيق �أحدث
معايري تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه
يف خمتلف القطاعات ،رك��ي��زة رئي�سية
لتحقيق �أه���داف التنمية امل�ستدامة يف
دول���ة الإم�����ارات ،و�ضمان
للنمو االقت�صادي امل�ستقر،
وا�ستمرار م�سرية الدولة
احل�ضارية والتنموية خالل
رحلتها نحو اخلم�سني عام ًا
القادمة.
ج��������اء ذل��������ك خ��ل�ال
ا�ستقبال �سموه ،يف ق�صره
مب��دي��ن��ة �صقر ب��ن حممد
ب��ح�����ض��ور ���س��م��و ال�����ش��ي��خ
حممد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي ويل عهد ر�أ���س
اخليمة ،وال�شيخ �أحمد بن
�سعود بن �صقر القا�سمي،
رئ��ي�����س دائ����رة اخل��دم��ات
6

العامة ،وف��د ًا من وزارة الطاقة والبنية
التحتية برئا�سة �سعادة املهند�س �شريف
ال��ع��ل��م��اء ،وك��ي��ل وزارة ال��ط��اق��ة والبنية
التحتية ل�ش�ؤون الطاقة والبرتول ،و�سعادة
�أح��م��د حممد الكعبي ،الوكيل امل�ساعد
لقطاع البرتول والغاز وال�ثروة املعدنية،
وعدد من امل�س�ؤولني يف الوزارة.

واط��ل��ع �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخل��ي��م��ة ع��ل��ى �أه������داف وزارة ال��ط��اق��ة
والبنية التحتية للخم�سني عام ًا املقبلة مبا
يواكب ر�ؤية وتوجهات حكومة الإم��ارات،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل خطط عمل ال����وزارة يف
الإمارة وم�شاريعها يف قطاع الطاقة.
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األخبار

حاكم ر�أ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج وزارة الداخلية
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة،
بح�ضور ال�شيخ �أحمد بن
���س��ع��ود ال��ق��ا���س��م��ي رئي�س
دائ����رة اخل��دم��ات العامة
ب��ر�أ���س اخليمة ،يف ق�صر
���س��م��وه مب��دي��ن��ة ���ص��ق��ر بن
حممد �سعادة اللواء الركن
خليفة حارب اخلييلي وكيل
وزارة الداخلية ،الذي قدم
بقيادة الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
لل�سالم على �سموه.
واطلع �سموه خالل اللقاء على خطط وبرامج و�إ�سرتاتيجية جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،الذي يويل اهتمام ًا كبري ًا بتعزيز
وزارة الداخلية الرامية �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات الأمنية وفق منظومة العمل ال�شرطي وتطوير كافة املجاالت الأمنية يف الدولة.
و�أع���رب �سعادة ال��ل��واء ال��رك��ن ،ع��ن �شكره وتقديره لدعم
�أعلى املعايري العاملية لرت�سيخ الأمن والأمان يف الإمارة والدولة،
وذلك بح�ضور اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام وتوجيهات �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،التي ت�ساهم يف
تعزيز وتر�سيخ مفهوم الأم��ن والأم���ان واال�ستقرار ل��دى جميع
�شرطة ر�أ�س اخليمة.
وثمن �سموه اجلهود التي تبذلها وزارة الداخلية وفريق عملها املواطنني واملقيمني والزوار يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل قن�صل عام باك�ستان
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ ����س���ع���ود ب����ن ���ص��ق��ر
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����س
الأع��ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة،
بق�صر �سموه يف مدينة �صقر
ب���ن حم��م��د ��� ،س��ع��ادة ح�سن
�أف�ضل خ��ان ،القن�صل العام
جلمهورية باك�ستان الإ�سالمية
يف دبي ،مبنا�سبة ت�سلمه مهام
عمله اجلديد ،يرافقه ال�سيد
جيان ت�شاند ،نائب القن�صل
العام.
ورح����ب ���ص��اح��ب ال�سمو
التقدم والرخاء لل�شعبني.
حاكم ر�أ�س اخليمة ،بالقن�صل
ع�بر �سعادة ح�سن �أف�ضل خ��ان عن بالغ �شكره
من جانبهّ ،
الباك�ستاين ،متمني ًا له التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عمله ،مبا
ي�سهم يف تعزيز العالقات الإ�سرتاتيجية بني البلدين على خمتلف وتقديره ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة
ال�صعد .و�أ�شاد �سموه بعالقات ال�صداقة التي تربط دولة الإمارات وح�سن اال�ستقبال ،مثني ًا على العالقات الإ�سرتاتيجية القوية التي
وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،والتي من �ش�أنها حتقيق املزيد من تربط بني البلدين.
munrakae
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�سعود بن �صقر يوجه مبنح موظفي حكومة ر�أ�س اخليمة
�إجازة ا�ستثنائية مدتها � 6أيام لزيارة «�إك�سبو  2020دبي»
وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
ويعك�س توجيه �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة بخ�صو�ص
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،مبنح موظفي حكومة ر�أ�س منح هذه الإجازة اال�ستثنائية حر�ص القيادة الر�شيدة يف دولة
اخليمة� ،إجازة ا�ستثنائية مدفوعة الأجر مدتها � 6أيام ،بهدف الإم����ارات على حتقيق الأه���داف امل��رج��وة م��ن ا�ست�ضافة هذا
�إتاحة الفر�صة �أمامهم لزيارة «�إك�سبو  2020دبي» واالطالع احلدث العاملي واملتمثلة يف تعزيز التالقي الثقايف واحل�ضاري مبا
على �أهم التجارب واالبتكارات التي يقدمها هذا احلدث العاملي ين�سجم مع دور الإمارات ور�ؤيتها لبناء ج�سور التعاون الإن�ساين
وبناء م�ستقبل �أف�ضل لأجيالنا املقبلة.
باعتباره من�صة لتوا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل.
ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�شيد بجناح الدولة يف �إك�سبو :2020
يج�سد ق�ص�ص احلاملني وقيمنا العريقة
�أك������د ���س��م��و ال�����ش��ي��خ
حم���م���د ب����ن ����س���ع���ود ب��ن
�صقر القا�سمي ويل عهد
ر�أ���س اخليمة �أن اجلناح
الوطني لدولة الإم���ارات
العربية املتحدة يف �إك�سبو
 2020دب���ي يج�سد بني
ث��ن��اي��اه رح��ل��ة ا�ستثنائية
لوطن �صنع حلم ًا و�أجنز
و�أب���ه���ر ال���ع���امل ب��ن��م��وذج
تنموي فريد ي��زداد �ألق ًا
عام ًا بعد عام يرتكز على
قيم �سامية من التعاي�ش
وال���ت�������س���ام���ح والأخ��������وة
الإن�����س��ان��ي��ة م�����ش�ير ًا �إىل
�أن اجلناح يقدم ل��زواره
وال��ذي يتميز بت�صميمه املبدع على هيئة ال�ضوء على ق�ص�ص احلاملني املنجزين،
جتربة �إبداعية مبهرة يعرفهم خاللها �صقر ي�ستعد للتحليق لريمز ال�ستعداد وحمله ر�سالة �سامية لطاملا �شكلت ركيزة
على ق�صة موطن احللم والإجناز.
دولة الإمارات لالنطالق �إىل امل�ستقبل نحو �أ�سا�سية يف م�سريتنا التنموية «فقيمة
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة �سموه جلناح �آفاق واعدة من الريادة والتميز.
احل��ل��م ترتبط ب��الإجن��از» ويف دار زاي��د
دولة الإمارات يف �إك�سبو  2020دبي رافقه
كما تفقد �سموه �أق�سام جناح الدولة حاملون منجزون طاحمون للريادة العاملية
خاللها ال�شيخ �أرحمه بن �سعود بن خالد
املكون من �أربعة طوابق ب�إجمايل م�ساحة ب��امل��ج��االت ك��اف��ة ،ي��ح��م��ل��ون �إرث زاي��د
القا�سمي مدير الق�سم الإع�لام��ي ملكتب
عاما
�سموه و كانت يف ا�ستقباله معايل نورة بنت تبلغ � 15أل��ف م�تر مربع وي�ضم م�ساحة وير�سمون بعزميتهم معامل اخلم�سني ً
حممد الكعبي وزي���رة الثقافة وال�شباب خم�ص�صة لل�ضيافة يف الطابق العلوي املقبلة».
املفو�ض العام جلناح دول��ة الإم���ارات يف ومعار�ض الثقافة والإجنازات الإماراتية.
وخالل تفقده جناح الدولة التقى �سموه
وق��ال �سموه «نعتز يف دول��ة الإم��ارات م��ع معايل رمي بنت �إب��راه��ي��م الها�شمي
�إك�سبو  2020دبي.
واط��ل��ع ���س��م��وه ع��ل��ى حم��ت��وى اجل��ن��اح بقيمنا العريقة وثقافتنا الأ�صيلة التي يعرب وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير
املقام يف منطقة «الفر�ص» يف قلب �إك�سبو عنها جناح الإم��ارات من خالل ت�سليطه العام لإك�سبو  2020دبي مثمن ًا اجلهود
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البارزة التي تقوم بها فرق العمل يف �إك�سبو
م��ن �أج���ل ت��وف�ير جت��رب��ة مم��ي��زة وملهمة
لكافة ال��زوار واحلر�ص على تقدمي كافة
�أ���ش��ك��ال ال��دع��م للأجنحة امل�����ش��ارك��ة يف
احلدث الدويل والقائمني عليها.
وزار �سموه كذلك جناح �إيطاليا الذي
يقع يف منطقة «الفر�ص» ب�إك�سبو 2020

دب��ي حيث ك��ان يف ا�ستقبال �سموه لدى
و�صوله �سعادة باولو غلي�سينتي املفو�ض
العام جلناح �إيطاليا.
واطلع �سموه على �أق�سام اجلناح الذي
مت ت�صميمه على �شكل ثالثة هياكل ل�سفن
مقلوبة تغطي �سقف املبنى ل�يروي ق�صة
ملهمة عن الثقافة والفنون واال�ستدامة

والتعليم والعلوم والأمن والإبداع.
و�أ���ش��اد �سموه بامل�شاركة الإيطالية
البارزة يف �إك�سبو  2020دبي م�ؤكد ًا �أن
ه���ذا احل���دث ال��ع��امل��ي ي�سهم يف تعزيز
ال��ت��ع��اون ال���دويل ودع���م اجل��ه��ود العاملية
املبذولة من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة
يف املجتمعات.

ويل عهد ر�أ�س اخليمة  :يف اليوم العاملي للمعلم نحتفي مبربي الأجيال �صانع العقول

�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن
و�أ�����ض����اف� :إن ال��ق��ي��ادة
�سعود بن �صقر القا�سمي ويل
الر�شيدة لهذا الوطن املعطاء
عهد ر�أ����س اخليمة �أن دول��ة
دع��م��ت امل��ع��ل��م�ين م��ن��ذ ق��ي��ام
الإمارات العربية املتحدة وهي
دول���ة االحت���اد �إمي��ان�� ًا منها و
حتتفي بـ « اليوم العاملي للمعلم
ت��ق��دي��ر ًا لر�سالتهم ال�سامية
« الذي ي�صادف اخلام�س من
ومهمتهم العظيمة وليقينها
�أك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام و معها
ب���أن��ه �إذا ك��ان��ت ال��غ��اي��ة بناء
دول العامل �إمنا حتتفي مبربي
الأوط�����ان فعلينا ت��وف�ير بيئة
الأجيال و �صانع العقول الذي
مواتية حمفزة للمعلمني وهو
ت��ت��خ��رج ع��ل��ى ي���دي���ه ف��ل��ذات
م��ا يتجلى وا���ض��ح�� ًا يف �أرك��ان
الأك����ب����اد ل��ي�����س��ه��م��وا يف ب��ن��اء
مدار�سنا يف ربوع الوطن .
الوطن ك ٌل يف ميدانه.
وق������ال ����س���م���وه يف خ��ت��ام
وق���ال ���س��م��وه يف كلمة له
كلمته � «:إننا يف هذه املنا�سبة
بهذه املنا�سبة � « :إننا نقف يف
العظيمة نقف جميع ًا تقدير ًا
هذا اليوم احرتام ًا وتبجي ًال،
للمعلم باين �صناع الوطن ..
وف���خ���ر ًا ب��امل��ع��ل��م و ر���س��ال��ت��ه
�أم��ل الأم��ة و ركائز م�ستقبلها
ال�����س��ام��ي��ة ال���ت���ي ت���رك���ز على
�صناعة الأجيال و بناء الكفاءات وحمو ظلمات اجلهل و بث �أنوار ونوجه ر�سالة تقدير و فخر و اعتزاز للمعلمني يف جميع �أنحاء
وطننا الغايل» .
العلم و املعرفة ومن ثم الأمل يف دروب الوطن ومدنه».

ويل عهد ر�أ�س اخليمة يوجه ب�إقامة عر�س جماعي
لـ  50عري�س ًا بالتزامن مع احتفاالت الدولة بيومها الوطني اخلم�سني
بتوجيهات �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود متوحد مبنطقة اجلزيرة احلمراء.
متطلبات العي�ش الكرمي لكل من يعي�ش على
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
و�أك��د �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة �أن هذه الأر�ض الطيبة.
وقال �سموه �إن الأعرا�س اجلماعية التي
تقرر �إق��ام��ة عر�س جماعي لـ  50عري�س ًا دع��م الأع��را���س اجلماعية ي���أت��ي يف �إط��ار
ب��ال��ت��زام��ن م��ع اح��ت��ف��االت ال��دول��ة باليوم ت�شجيع ال�شباب م��ن �أب��ن��اء ال��وط��ن على ت�شهدها رب��وع دولتنا تعد ثمرة من ثمار
الوطني اخلم�سني وافتتاح جمل�س البيت ال����زواج دع��م�� ًا ال�ستقرار الأ���س��رة وتوفري م�سرية اخلري التي �أر�سى قواعدها القائد
munrakae
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غايتها يف �إط���ار م�ساعي ال��دول��ة الرامية
�إىل االبتعاد عن املغاالة يف تكاليف الزواج
وتكوين �أ�سر �إماراتية م�ستقرة ناجحة.
و�أك����د �سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي �أن جتربة الأع��را���س
اجلماعية عالمة م�ضيئة تر�سخت �أركانها

يف جمتمع دولة الإم��ارات و�صارت مظهر ًا
ح�ضاري ًا يعتز ب��ه �أب��ن��اء ال��وط��ن وعمقت
ب���دوره���ا يف ن��ف��و���س اجل��م��ي��ع ق��ي��م الآب����اء
والأج��داد التي تقوم على التكافل والتعاون
وال��ت�لاق��ي م��ن �أج���ل �صالح �أب��ن��اء الوطن
جميعهم.

�أحمد بن �سعود:
تعزيز الأمن والأمان من �أهم ركائز التطور والتنمية امل�ستدامة

�أكد ال�شيخ �أحمد بن �سعود القا�سمي
رئي�س دائ���رة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ب��ر�أ���س
اخليمة� ،أن تعزيز الأمن والأمان من �أهم
ركائز موا�صلة التطور والتنمية امل�ستدامة
يف الإمارة والدولة ،و�أن االرتقاء باملعايري
واخل��دم��ات الأمنية وتطويرها يف جميع
امل��ج��االت م��ن �ضمنها امل��روري��ة� ،أ�سا�س
لتحقيق ال�����س��ع��ادة املجتمعية واالرت��ق��اء
مبعايري جودة احلياة.
ج��اء ذل��ك على هام�ش زي��ارة ال�شيخ
�أحمد بن �سعود �إىل مركز خدمات املرور
والرتخي�ص ب�شرطة ر�أ�س اخليمة و�إزاحته
ال�ستار عن لوحة ت�صنيف اخلم�س جنوم،
10

ال��ذي ح�صل عليه امل��رك��ز بح�سب نتائج
الدورة الرابعة لتقييم مراكز اخلدمة يف
احلكومة االحت��ادي��ة وف��ق نظام النجوم
العاملي لت�صنيف اخلدمات ،وذلك بح�ضور
�سعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي
وكيل وزارة الداخلية ،واللواء علي عبد اهلل
بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س
اخليمة.
وق��ال ال�شيخ �أحمد بن �سعود � « :إن
دول��ة الإم��ارات بدعم وتوجيهات القيادة
الر�شيدة متكنت من حتقيق �أعلى م�ستويات
اال�ستقرار والأمن والأمان على امل�ؤ�شرات
العاملية ،و�أن فرق العمل يف وزارة الداخلية

مبتابعة واهتمام الفريق �سمو ال�شيخ �سيف
ب��ن زاي���د �آل نهيان ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية ،ا�ستطاعت تقدمي
�أرق����ى اخل��دم��ات للمواطنني واملقيمني
والزوار على هذه الأر�ض الطيبة».
و�أ�شاد ال�شيخ �أحمد بن �سعود ،بجهود
جميع العاملني يف امل��رك��ز ،و�أث��ن��ى على
عطائهم و�إخال�صهم يف العمل من �أجل
ت��وف�ير �أق�صى درج���ات ال�سعادة لأف���راد
املجتمع يف الإم��ارة والدولة ،وحثهم على
اال�ستمرار يف حت�سني وتطوير اخلدمات
املقدمة للجمهور ،وبذل املزيد من اجلهود
ملوا�صلة التميز بروح االبتكار.
munrakae
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بلدية ر�أ�س اخليمة حتتفي بيوم العلم

�شاركت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
يف االحتفال بـ»يوم العلم» و�سط �أجواء
مفعمة بال�شعور بالفخر واالع��ت��زاز
بالوطن مع اتباع كافة الإج���راءات
االحرتازية والوقائية املعتمدة .
و ق��ام ���س��ع��ادة م��ن��ذر حممد بن
�شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية
ر�أ�س اخليمة برفع العلم تعبري ًا عن
االن��ت��م��اء وال����والء ل��ل��وط��ن وال��ت���أك��ي��د
على �أهمية ه��ذه املنا�سبة الوطنية
ملا حتمله من معان �سامية ودالالت
وطنية.
العلم الإم��ارات��ي ي���ؤك��د الآم���ال والأح�ل�ام عبارات الفرح واالعتزاز بهذه الراية التي
و ق��ال الزعابي �إن امل�شاركة يف رفع والطموحات يف جميع الإم����ارات لتط ّرز ت�شمخ وترتفع يف �أجمل دولة.
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
تد�شن العنوان (العنونة والإر�شاد املكاين)

�أعلنت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة ر�سمي ًا
�إط�لاق م�شروع نظام العنونة والإر���ش��اد
املكاين املوحد لإمارة ر�أ�س اخليمة ،الذي
يعزز من معايري جودة احلياة يف الإمارة،
ويرتقي بفر�ص التنمية امل�ستدامة التي
حتقق ر�ؤية �إمارة ر�أ�س اخليمة االقت�صادية
والتنموية والتطويرية.
�س ُيحدث نظام العنوان تطور ًا ملمو�ساً
على م�ستوى احل��ي��اة والعمل يف الإم���ارة
ومينحها هوية متميزة.
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ي�ستند ن��ظ��ام ال��ع��ن��وان احل��دي��ث �إىل
�أف�ضل املعايري واملمار�سات العاملية املعتمدة
يف حتديث وتوحيد �آلية ت�سمية ال�شوارع،
وحتديد املواقع واملناطق والطرق واملباين
على ام��ت��داد الإم����ارة ،و�إع����ادة تخطيط
وتنظيم عنونتها بالكامل .الأمر الذي يعزز
كفاءة ودقة الأعمال واخلدمات احلكومية
وينقل الإمارة �إىل م�صاف الدول املتطورة
يف ُبناها التحتية وخدماتها الذكية التي
تقدمها جلمهورها.

تطبيق امل�شروع �شمل الإم���ارة �شما ًال
وجنوب ًا ،ويف املرحلة الأوىل منه مت �إطالق
امل�����ش��روع رق��م��ي�� ًا ع�بر من�صة �إلكرتونية
ت�ستخدم من قبل �أفراد املجتمع والزوار،
كما مت ت��زوي��د ���ش��رك��ات اخل��رائ��ط كافة
ن�سخة رق��م��ي��ة م��ن ال��ب��ي��ان��ات لتحديث
البيانات يف خرائطها و ج��اري التن�سيق
حول �أعمال تركيبات اللوحات على املباين
وال�شوارع يف الإمارة يف املرحلة الثانية.
ي�صب هذا امل�شروع يف عمق العملية
التنمو ّية التي ت�شهدها الإمارة يف ظل قيادة
حكومتنا الر�شيدة ،ويجمع بني الأ�صالة
والهوية والثقافة وب�ين التطوير والتميز
واملعرفة واال�ستدامة� ،إن الأم��اك��ن التي
نعي�ش فيها هي عناوين ربط بني بع�ضها
البع�ض و�سجل بيئي وجغرايف يوثق عالقة
املا�ضي مع احلا�ضر وعالقة احلا�ضر مع
امل�ستقبل ،حيث �إن ت�صميم و�إر�ساء نظام
العنونة اجلديد بلم�سات تراثية وتطبيقات
ذكية يعزز انتمائنا احل�ضاري وعالقاتنا
مع امل�ستقبل يف �آن واح��د ،وير�سخ مكانة
الإم���ارة كوجهة مثالية للإقامة والعمل
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والزيارة.
وي���ع���ك�������س ن��ظ��ام
ال��ع��ن��ون��ة والإر�����ش����اد
امل�����ك�����اين اجل����دي����د
طابع الرتاث الوطني
وال��ث��ق��اف��ة امل��ح��ل��ي��ة،
حيث متت اال�ستعانة
ب�����ا������س�����ت�����������ش�����ارات
تخ�ص�صية من خرباء
حمليني حر�ص ًا على
ال��ت��م��ث��ي��ل ال�����ص��ح��ي��ح
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ل��ه��ج��ة
امل��ح��ل��ي��ة يف ال��ن��ظ��ام
اجلديد.
مت ت�صميم عالمة
جديدة للنظام حتت
م�سمى (ال��ع��ن��وان)،
و�ستُطلق ر�سمي ًا �ضمن
حملة ترويجية �شاملة
ل��ت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور
بامل�شروع.
ي������ق������دم ن����ظ����ام
العنوان طريقة ذكية
لأ�سلوب حياة �أرق��ى،
ف���ن���ظ���ام ال���ع���ن���وان
اجل�������دي�������د ن����ظ����ام
مب�سط وعملي ي�سهل
فهمه وا���س��ت��خ��دام��ه،
وه������و ي���ع���ت���م���د ع��ل��ى
�أح����دث التطبيقات التكنولوجية التي
ت��وف��ر امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة وال�����س��ري��ع��ة،
وتتيح لل�سكان وال�شركات وال��زوار ت�سيري
�أع��م��ال��ه��م ال��ي��وم��ي��ة بو�سيلة �أك�ث�ر ذك���ا ًء
وفعالية لال�ستفادة من كل الفر�ص التي
تقدمها �إمارة ر�أ�س اخليمة.
وق��ال منذر حممد بن �شكر  -مدير
ع��ام بلدية ر�أ���س اخليمة  :يف �إط��ار ر�ؤي��ة
ر�أ�س اخليمة � ٢٠٣٠سيقدم نظام العنوان
ح��زم��ة وا���س��ع��ة م��ن امل��ن��اف��ع االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية ،والتي ت�ضم على
munrakae

�سبيل امل��ث��ال ال احل�صر حت�سني �أوق���ات
اال�ستجابة للطوارئ واالرت��ق��اء مب�ستوى
ت��و���ص��ي��ل اخل���دم���ات ،واال����س���ت���دالل على
العناوين بطرق �أ�سهل تخت�صر امل�سافات
وال��وق��ت وتقلي�ص االن��ب��ع��اث��ات القادمة
م��ن ع���وادم ال�سيارات وخف�ض الب�صمة
الكربونية بف�ضل اقت�صاد الوقت وتوفري
ال��وق��ود ،وجميعها عوامل جلعل الإم��ارة
وجهة جذابة ت�ستقطب املزيد من ال�سياح
وحتول اقت�صادها �إىل اقت�صاد ذكي يتمتع
بتو�صيل �أ�سرع للخدمات والب�ضائع ،وتتيح
لها اال�ستفادة من الفر�ص االقت�صادية

العاملية النا�شئة كاالقت�صاد الإلكرتوين.
حديث لها قالت املهند�سة عائ�شة
ويف
ٍ
���س��ي��ف  -م��دي��ر م��رك��ز ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات
اجلغرافية � :أوك��ل��ت دائ���رة بلدية ر�أ���س
اخليمة م�شروع نظام العنوان �إىل مركز
نظم املعلومات اجلغرافية وال��ذي يتوىل
مهام القيادة والتوجيه الإ�سرتاتيجي،
وي�أخذ املركز على عاتقه جمع املعلومات
والبيانات التي تقدمها جهات خمتلفة
وم�����ش��ارك��ة ه���ذه ال��ب��ي��ان��ات ع�بر �أن��ظ��م��ة
الأعمال يف احلكومة بالتعاون مع اجلهات
احلكومية املحلية والقطاع اخلا�ص.
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�إدارة ال�صحة العامة تنظم ور�شة توعوية حول �سالمة الغذاء مبدر�سة مهرة بنت �أحمد
مبنا�سبة يوم الأغذية العاملي
ق���ام���ت �إدارة ال�����ص��ح��ة
ال��ع��ام��ة ب���دائ���رة ب��ل��دي��ة ر�أ����س
اخليمة بتنظيم ور�شة توعوية
ح��ول �سالمة ال��غ��ذاء مبدر�سة
مهرة بنت �أحمد مبنا�سبة يوم
الأغذية العاملي وذلك يف �إطار
الفعاليات املختلفة التي تقيمها
دائ��رة البلدية كل عام احتفا ًال
بيوم الأغذية العاملي.
ق��ام موظفو �إدارة ال�صحة
ال���ع���ام���ة ب�������ش���رح ال����ط����رق و
املمار�سات املختلفة للتعامل مع
الغذاء هذا بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل
ال�������س���ل���ي���م���ة وت����ف����ادي
الأ�ساليب للعناية ال�شخ�صية
الأغ��ذي��ة غري ال�صحية
والبدنية وكيفية التعامل مع
الأغذية من حيث تاريخ الإنتاج
التي من �ش�أنها �أن ت�ضر
واالنتهاء وم��دى جودتها  ،ومت
ب�أج�سادنا كما مت �شرح
توزيع هدايا ت�شجيعية للطلبة
�آلية عمل بنك الإمارات
امل�شاركني.
ل���ل���ط���ع���ام مب���راح���ل���ه
كما حت��دث موظفو �إدارة
املختلفة م��ن ا�ستالم
ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ع��ن �أه��م��ي��ة
ال��غ��ذاء الفائ�ض وحتى
الأغذية ال�سليمة التي ت�ساعد
و�صوله �إىل امل�ستهلك
على من��و �أج�سادنا بالطريقة
والإ����ش���راف ال��ت��ام على
ه���ذه العملية م��ن قبل
�إدارة ال�صحة العامة.
يف ن��ه��اي��ة ال��ور���ش��ة
�أث����ن����ى اجل���م���ي���ع ع��ل��ى
ال����ك����م ال������واف������ر م��ن
املعلومات ال��ت��ي قامت
�إدارة ال�صحة العامة
بطرحها ومناق�شتها مع
الطلبة مع �أهمية تكرار
ه��ذا ال��ن��وع م��ن الور�ش
التوعوية التي ترفع من
مهارات ووعي الأطفال.
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بلدية ر�أ�س اخليمة ت�صدر  564رخ�صة بناء خالل �سبتمرب املا�ضي
�أ���ص��درت بلدية ر�أ����س اخليمة 564
رخ�صة بناء خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي
فيما ق��دم��ت  296طلب رخ�صة تعديل
و�إ�ضافة بالإ�ضافة �إىل  233طلب اعتماد
خمطط.
ج��اء ذل��ك يف التقرير ال�����ص��ادر عن
البلدية �أك��دت فيه �أن خدمات ترخي�ص
البناء �شهدت تطور ًا كبري ًا خالل الأعوام
املا�ضية وذل��ك ل�سرعة �إجن��از معامالت
الأف��راد حيث مت حتويل جميع املعامالت
�إىل اخل��دم��ات الإل��ك�ترون��ي��ة وتقليل مدة
�إجناز املعامالت ب�شكل كبري.
 149مليون درهم ت�صرفات عقارات ر�أ�س اخليمة خالل �أغ�سط�س املا�ضي
بلغت قيمة الت�صرفات العقارية امل�سجلة بقطاع
الأرا�ضي والأمالك يف دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة خالل
�شهر �أغ�سط�س املا�ضي  149مليون درهم ب�إجمايل 235
مبايعة.
وح�سب التقرير ال�صادر عن البلدية كانت اجلزيرة
احلمراء �أكرث املناطق تداو ًال حيث بلغت املبايعات فيها
 109مبايعة بقيمة  88مليون درهم وكانت �أعلى قيمة
مبايعة  5.5مليون درهم.

munrakae
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دورة حول �أ�سا�سيات �إدارة اجلودة
قامت دائ��رة البلدية من خالل مكتب
التطوير امل�ؤ�س�سي بتنظيم دورة حول
�أ�سا�سيات �إدارة اجلودة وذلك يوم الأربعاء
يف ال�����س��اد���س م��ن �أك��ت��وب��ر  ،2021حيث
�صممت حماور العر�ض لتزويد امل�شاركني
ب���أ���س��ا���س��ي��ات وم��ف��اه��ي��م �إدارة اجل���ودة
والتدريب على �أدواتها ،ومراقبتها وت�أمني
�إمكانية القيا�س والتتبع ك�أ�سا�س التخاذ
القرارات� ،إ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على
دور كافة املوظفني يف �أن�شطة اجلودة من
خالل العمل الإ�سرتاتيجي ونقل ترجمته
�إىل التطبيق الت�شغيلي الفني والإداري
واخلدمي.
حيث ي�أتي هذا التدريب يف �إطار تعزيز
قدم الدورة الدكتور �سعيد �سامي الأ�شقر خبري التطوير امل�ؤ�س
التح�سني امل�ستمر لكفاءة املوظفني من خالل
برنامج ومنكم ن�ستفيد وبالتعاون بني مكتب التطوير امل�ؤ�س�سي عرب تقنية االت�صال املرئي و�شهدت املحا�ضرة تفاع ًال و�إقبا ًال
وق�سم امل��وارد الب�شرية لإتاحة زي��ادة املحتوى املعريف لتطوير الفتني ،حيث ح�ضرها �أكرث من  30موظف ًا من �إدارة ال�صحة
العامة حيث خ�ص�صت هذه الدورة للإدارة املذكورة �آ ً
ﻧﻔﺎ.
اخلدمات واال�ستفادة من خربات القوى العاملة يف الدائرة.
برنامج تدريبي بعنوان بروتوكول التوا�صل مع امل�س�ؤولني
ن�����ظ�����م ق�������س���م
امل�������وارد ال��ب�����ش��ري��ة
ب��دائ��رة بلدية ر�أ���س
اخل����ي����م����ة ور�����ش����ة
ت���دري���ب���ي���ة ب��ع��ن��وان
بروتوكول التوا�صل
مع امل�س�ؤولني وذلك
م��ن منطلق ال�سعي
ال�����دائ�����م ل���ت���دري���ب
وت����أه���ي���ل ال����ك����وادر
وتطويرها .
قدم هذه الدورة
ال�����دك�����ت�����ور ب�������ش���ار
���ش��وق��ي ال�����ذي ت��ن��اول
يف مقدمتها املحاور املختلفة للدورة وت�ضمنت �شرح عن مفهوم
التوا�صل الإي��ج��اب��ي واالت�����ص��ال غ�ير اللفظي وف��ن��ون اال�ستماع
واالت�صال الإداري والكتابي وكيفية �إع���داد وكتابة الر�سائل
الإلكرتونية والقواعد امل�ستخدمة لها و�أخ�ي�ر ًا �شروط الكتابة
املو�ضوعية للر�سالة الر�سمية.
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كما تطرق �إىل �أبرز �أهداف الربنامج وهي متكني امل�شاركني
من فهم قيم التوا�صل وقيا�س م�ستوى التوا�صل والتعرف على
الأنواع املختلفة لال�ستماع والتعرف على �سمات احلزم التوا�صلي
و�شرح �آداب الربيد الإلكرتوين و�إظهار �أهمية التدقيق اللغوي
والإمالئي و�أخ�ير ًا �شرح مف�صل عن بروتوكوالت التوا�صل غري
املبا�شر عرب اخلطابات �أو االت�صاالت الإلكرتونية.
munrakae

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
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 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 ال
مجلةإىل
� إجاباتهم
� إر�سال
بهذه
الخيمة
بلدية رأس
- 2021/
11� -امل�سابقة
534 :العدد
magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

» 534 «

• اذكر اثنني من �أدوات �صيد ال�سمك القدمية يف الإمارات ؟
• Mention two ancient fishing tools in the UAE ?

Congratulations to Mrs. :Badria Hassan Al Balushi
the winner of the past month's contest (533).

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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 بدريه ح�سن البلو�شي: مربوك للأخت
) 533 ( 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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الدعاء هو العبادة
ف�ضيلة ال�شيخ د .خالد بن حمد الزعابي
من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

فعن النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما قال� :سمعت النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -يقول( :الدعاء هو العبادة) ثم قر�أ} َو َق� َ
�ونَ �أ ْ�ست َِج ْب َل ُك ْم ِ�إنَّ ا َّل ِذينَ َي ْ�س َت ْك ِ ُبونَ َعنْ
�ال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُع� ِ
ِع َبا َد ِتي َ�س َي ْد ُخ ُلونَ َج َه َّن َم َد ِاخ ِرينَ { (غافر« )60:رواه �أبو داود»
الدعاء �أكرم الأمور على اهلل -تبارك وتعاىل ،-فعن �أبي
هريرة عن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قال( :لي�س �شي ٌء
�أكرم على اهلل من الدعاء) « رواه البخاري يف الأدب املفرد»
لأن الدعاء فيه �إظهار التذلل واالفتقار �إىل اهلل �-سبحانه
وتعاىل ،-وهو من العبادات اجلليلة التي حثّ عليها ال�شرع،
ّ
ورغب فيها؛ لأن العبد يكون عند دعائه ربه �-سبحانه وتعاىل-
قريب ًا منه يناجيه وي�شكو �إليه ما �أه ّمه يف هذه احلياة الدنيا،
واهلل �-سبحانه وتعاىل -ي�سمع عبده �إذا دعاه ،ف ُيجيب من دعاه
عز وجل. -وق ��ول النبي -عليه ال���ص�لاة وال �� �س�لام( :-ال��دع��اء هو
العبادة) لأن العبودية ه��ي :التذلل واالفتقار هلل ،والدعاء
عالم ٌة ب ّينة على هذا الأمر العظيم ،وهو العبودية هلل -تبارك
ن�س �إِ َّل
وتعاىل -واهلل -عز وجل -قالَ } :و َما َخ َل ْقتُ ْ ِ
النَّ َوالإِ َ
ُون{ «الذاريات.»56:
ِل َي ْع ُبد ِ
فيحر�ص امل�سلم على دعاء اهلل -عز وجل -والإكثار من
ذلك ب�أ�سمائه احل�سنى ،ويدعوه وح��ده -عز وج��ل -ال يدعو
�أحدً ا معه ،وال يدعو �أحدً �سواه .
ثم قر�أ �-صلى اهلل عليه و�سلم -قول اهلل -تبارك وتعاىل:-
} َو َق َال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُع ِون �أَ ْ�ست َِج ْب َل ُك ْم{ «غافر ،»60:ف�أمرنا اهلل
�سبحانه وتعاىل -بدعائهَ ،و�ضمِ نَ لنا ا�ستجابة الدعاء.
ثم قال�ِ } :إنَّ ا َّل ِذينَ َي ْ�س َت ْك ِ ُبونَ َعنْ ِع َبا َد ِتي َ�س َي ْد ُخ ُلونَ َج َه َّن َم
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َد ِاخ� ِ�ري��نَ { «غافر ، »60:يف هذا :التحذير ِمن عدم الدعاء،
التكب
ِومن عدم الإقبال على دعاء اهلل -تبارك وتعاىل� -أو ّ
على هذا الأم��ر بالوعيد ال�شديد بدخول نار جهنم مع الذ ّلة
وال�ص َغار؛ جزا ًء على اال�ستكبار عن دعاء اهلل وعبادته ،ففي
ّ
احلديث احلث على دعاء اهلل -تبارك وتعاىل -يف كل حال،
والوعيد ال�شديد على ترك هذا الأمر العظيم ،فاهلل -تبارك
وتعاىلُ -يحب من عبده �أن يدعوه ،و�أن ي�س�أله ،و�أن يطلب منه
حاجته ،ويغ�ضب �-سبحانه وتعاىل� -إذا ترك الإن�سان هذا
الأمر العظيم �أمر الدعاء .
ٌ
ٌ
عظيمة لها نوعان:
عبادة
والدعاء

فالنوع الأول من �أنواع الدعاء :هو دعاء العبادة وهو الثناء
على اهلل -تبارك وتعاىل -ب�صفاته و�أ�سمائه احل�سنى ،واملدح
له �-سبحانه وتعاىل -كقول الداعي :اللهم �أنت ال�سالم ومنك
ال�سالم تباركت يا ذا اجلالل والإكرام .
وامل�سلم يحر�ص �إذا دع��ا اهلل -تبارك وتعاىل� -أن يبد�أ
بالثناء واالعرتاف ب ِن َعم اهلل -تبارك وتعاىل -عليهُ ،
و�ش ْكرها
له -عز وجل.-
والنوع الثاين من �أن��واع ال��دع��اء :هو دع��اء امل�س�ألة وهو:
�س�ؤال العبد ربه -عز وجل -حاجاته وطلبه منه ما يريد من
�أمور الدنيا والآخرة ،ف ٍي�س�أل اهلل -عز وجل -ما يريده يف هذه
احلياة الدنيا ,ك�أن يقول :اللهم وفقني يف �أمر درا�ستي ،اللهم
ي�سر يل �أمر جتارتي ،اللهم ارزقني الزوجة ال�صاحلة ,وهكذا
من حاجات الإن�سان� ,أو �أن يطلب من اهلل �أن يدفع عنه م�صيبة
من امل�صائب ،اللهم �أعني على ق�ضاء َديني ،اللهم ف ّرج كربتي,
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وهكذا مما يطلب الإن�سان من هذه الأم��ور من اهلل -تبارك
وتعاىل.-
فالدعاء نوعان:
 دعاء العبادة.		
 دعاء امل�س�ألة.		
وامل�سلم عندما يدعو اهلل -عز وجل -يوقن ب�أن اهلل -تبارك
ري ،فيحر�ص على الأ�سباب التي ُتعينه على
وتعاىل� -سمي ٌع ب�ص ٌ
�إجابة الدعاء ,و�أعظ ُمها :الإخال�ص هلل -عز وجل -يف الدعاء،
منيب �إليه �-سبحانه وتعاىل -خا�ش ٌع بني يديه
فيدعو اهلل وهو ٌ
عز وجل.-وكذلك ُي ّلح يف الدعاء ف ُيكرث من الطلب من اهلل -عز وجل-
ني �آدم
فاهلل
يغ�ضب �إنْ
َ
ُ
تركت ُ�س�ؤاله  ..و ُب ّ
غ�ضب
ِح َني ُي�س�أل َي ُ
فاهلل -عز وجلُ -يحب من عبده �أن ُي َّلح يف
الدعاء فيقول :يا رب يا رب ,ويكرث من الطلب
من اهلل – �سبحانه وتعاىل -و�إظهار االفتقار بني
يديه – تبارك وتعاىل.-
ومن �آداب الدعاء والأ�سباب التي تكون من
�أ�سباب �إجابة الدعاء:
� - 1أن يرفع يديه عند الدعاء؛ لأنها عالم ٌة
على �أنه ذلي ٌل بني يدي اهلل -تبارك وتعاىل.-
� - 2أن ي�ك��ون �أك�ل��ه م��ن احل�ل�ال ,ومطعمه
وم�شربه من احل�لال؛ حتى ُيجاب دع��ا�ؤه ،فكما
جاء (�أطب مطعمك تكن جماب الدعوة) «رواه
يب الطعام ب�أن يك�سب
الطرباين يف الأو�سط»ِ ،
فط ُ
املال من احلالل وي�شرتي به الطعام احلالل هو
من �أ�سباب �إجابة الدعاء .
يتخي الأوق��ات الفا�ضلة يف �إجابة
�  - 3أن ّ
الدعاء التي ُي�ستجاب فيها الدعاء كبني الأذان والإقامة ،ويف
الثلث الأخري من الليل حني ينزل ربنا -تبارك وتعاىل -فيقول:
(من ي�س�ألني ف�أعطيه من ي�ستغفرين ف�أغفر له) «متفق عليه»,
وهكذا حتى يطلع الفجر في�ستغل هذه الأوقات املهمة لإجابة
الدعاء.
وكما يحر�ص على قبول دعائه ،يحذر امل�سلم من املوانع
التي متنع قبول الدعاء:
� - 1أن يكون دع��اءه ب�إثم ,ف�إن الدعاء ب�إثم ال يقبله اهلل
يي�سر له
عز وجل -ك�أن يدعو ويطلب من اهلل -عز وجل� -أن ّمال
�أم ًرا من املحرمات ،ك�أن يطلب من اهلل �أن يي�سر له �سرقة ٍ
munrakae

واحة اإلسالم
من الأموال ً
مثل �أو فعل �شيءٍ من املحرمات ،فهذا دعا ٌء ب�إثم
ال يقبله اهلل -تبارك وتعاىل -بل ي�أثم �صاحبه .
 - 2الدعاء بقطيعة الرحم �أن يدعو ب�أن اهلل يفرق بينه
وبني �أقاربه فهذا ال يقبله اهلل -تبارك وتعاىل.-
�  - 3أكل احلرام كمن ي�أكل مال اليتيم �أو من ي�سرق �أموال
النا�س �أو يغ�شهم ويخدعهم ف�إن هذا مينع قبول الدعاء.
 - 4غفلة القلب عند ال��دع��اء فالبد من ح�ضور القلب
والإقبال عند الدعاء.
وليتنبه امل�سلم �إىل �أنه كلما �أك َرث من الدعاء ف�إنه راب ٌح يف
�سعيد اخلدري
هذا الأمر� ,إذ الدعاء ال خ�سارة معه ،فعن �أبي ٍ
ر�ضي اهلل عنه عن النبي -عليه ال�صالة وال�سالم -قال« :ما

م�سلم يدعو لي�س ب�إثم وال قطيعة رحم �إال �أعطاه �إحدى
من ٍ
ثالث» له �أم ٌر من الأمور الثالثة «�إما �أن يعجل دعوته » يعجل
اهلل له دعوته في�ستجيب دعا�ؤه« ،و�إما �أن يدخرها له يف الآخرة
يجد ثوابها يف الآخ��رة ،و�إما �أن يدفع عنه من ال�سوء مثلها »
قال ال�صحابةً � :إذا ُنكرث ،قال( :اهلل �أكرث ) « رواه البخاري يف
الأدب املفرد»
فنحر�ص جمي ًعا على الإكثار من الدعاء وا�ستغالل �أوقاتنا
خا�ص ًة عند االنتظار ،وغري ذلك من الأوق��ات حتى ال ت�ضيع
علينا ،فنكرث فيها من ذكر اهلل �-سبحانه وتعاىل ،-ودعاءه
والطلب منه
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دمت يا علمنا �شاخم ًا مرفرف ًا
عبد العزيز كرم البلو�شي

�إن الوقوف �أم��ام العلم وم�شاهدته يرتفع ليعانق ال�سماء وي��رف معلناً تالحم ال�شعب واحت��اده
يف حب ه��ذا الوطن مل�شه ٌد تق�شعر له الأب ��دان  ،فال يوجد يف ه��ذه احلياة �أغلى من الوطن الذي
نعي�ش عليه والذي احت�ضننا  ،فحب الوطن نت�شربه منذ نعومة �أظفارنا ويكرب معنا حبه مع الأيام
وال�سنني ،لنقف �أمامه معاهدين على الوفاء وتقدمي الت�ضحيات من �أج��ل �أن يبقى علم دولة
الإمارات العربية املتحدة �شاخماً حملقاً يف �سماء املجد والعز .
يف الثالث من نوفمرب من كل عام ننتظر هذا اليوم حباً و�شوقاً  ،لن�شهد احتفال الدولة بيوم العلم،
ونكون جزءاً من هذا احلدث الغايل على قلوبنا  ،حيث تقوم جميع اجلهات احلكومية واخلا�صة برفع
علم دولة الإمارات العربية املتحدة يف متام ال�ساعة الـ � 11صباحاً �أمام مبانيها ويعزف ال�سالم الوطني
تالحمي يعرب
فيقف اجلميع و�أعينهم تناظر هذا العلم الغايل وهو يرف يف �أعلى ال�سارية يف م�شهدٍ
ٍ
عن مدى حب �أبناء الوطن لهذا العلم  ،فدمت يا علمنا �شاخماً مرفرفاً  ،ودمتي يا �إماراتنا معتلية
قمم العز واملجد ودمتي وطناً نحبه ونفتديه ب�أرواحنا .
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يوم العلم
�إعداد جواهر ال�سويدي

« ُف ْر�سان ال َع َلم»
ق�صيدة �شعرية تتغنى بع�شق الوطن والوالء له
لـ�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
يف ه��ذه املنا�سبة الوطنية التي متثل معاين العز
والفخر التي يحتفل بها �أبناء دولة الإمارات العربية
املتحدة ب��رف��ع العلم على جميع ال��دوائ��ر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات وجميع املباين والبيوت  ،وتكون
يف الثالث من �شهر نوفمرب من كل عام وقد �أعلن عنها
�صاحب ال�سم ّو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي .
�أن علم الإمارات العربية املتحدة يخفق يف الأعايل
ويخفق يف داخ��ل قلوب جميع املواطنني واملقيمني يف
دولة الإمارات وحمبي هذه البالد الغالية ..
ون�ستذكر يف هذه املنا�سبة قريحة �صاحب ال�سم ّو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،تعبرياً عن
�أعمق معاين ال��والء وال��وف��ا ِء للوطن وق��ائ��ده الرمز،
حكيم ال�شيوخ و�شيخ احلكماء ،املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،رحمه اهلل ،ذلك الفار�س ال�ساكن
يف �أعماقِ �أبنائه و�أحبابه ومواطنيه ،بل ويف �أعماق كل
العرب وامل�سلمني ،فقد كان منذو َر العمر مل�صالح الأمة،
�ساعياً يف جمع كلمتها� ،إمن��وذج �اً يف ال�ب��ذل والعطاء
واحلب ،باذ ًال ك ّل غالٍ ونفي�س يف �سبيل جمد الإمارات
و�شعبها الط ّيب الكرمي ،الذي يحت�ضن ذكراه يف حنايا
القلب :ذكرى خالدة ال تغيب

الـ َعـلَ ْـم ل ــي كـ ْ
ـان زاي ـ ْد رافـع ِـن ّْه
ه ـ ـ ُو �أمـانـتـنـا نـعـي ْ
ـ�ش ونـرفـ َع ْـه
بـالـ ًّدما لـ ْـه نـفـتدي ونــذو ْد ع ِـن ّْـه
ْ
القلوب ويف امل�شاع ْر نز َر َع ْه
ويف
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لـل َ
ـوط ْن م ِـن ّْـه ولـهـذا ال َّـرم ِـز م ِـن ّْـه
فــي َي ـ ْد الـقـاي ْد و�شـ َع ِـب ْه يـت َـب َع ْه
ـحن ف ْ
ن ْ
ـر�سان الـعلَ ْم �أه ْـل الأع ِـن ّْه
�سـامـع ْـه ع ـ َنّـا الـج ْ
ـهات الأر َبـ َع ْـه
ـاب ظ ِـن ّْه
ِم ْـن عـزامينا الـمعادي خ ِ
ـ�سم َع ْه
فـ ْعـلنا يـ�شـوف َْه ق ِـب ْـل مـاي َ
حـ ـ ْ
ـئن ّْه
ـوب مـطـم ِ
ـول رايـتـنـا ق ـل ٍ
�صــاد َق ْـه ح ـ ْ
ـجم َع ْه
ـول الـ َعـلَ ْم مـت ِ ّ
ِم ـ ْـن ذ َّكـ َّـر َنـا بـ� َشـ ْر يـاوي ْ
ـله لأ ِ ّنـ ْـه
ورا�سـ ْـه نـقـ َط َع ْه
نـقـ َطـ َع ْه �ش ـ َّـر ْه
ِ
ـاجـت ِْه هَ ِـن ّْـه
�ص ِ ّـفـنـا واح ـ ْد �أ َب ـ ْد م َ
ِم ْـن �سـ َن ْة �س ْ
ـاح ْد زعـ َز َع ْه
ـبعني م َ
تــ�س َـمـ ْع لـتـاريـخنا حـ ِـن ّْـه ور ِ ّن ـ ْـه
�سـي َـر ْة الـمـج ْد و�سـنـا ْه ومـطـل َع ْه
والـ َعلَ ْم الأرواحْ فـي ال ِـ�ش ِ ّّد ْه فـ َد ِ ّن ْه
رمــزنـا الـخـالـ ْد و َم ـجـدِ ْه نـ�صـ َن َع ْه
ـوب حـم ِـن ّْـه
�إرف ـعــو ْه وح ـ ُّيـ ْوا ق ـل ٍ
وكـ ِ ّلـنا فــي وقـ ْ
ـت واح ـ ْد نـرفَـ َع ْه
�أجمل عبارات عن يوم علم الإمارات
munrakae
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« وفود الدائرة »
ا�ستقبال ال�شخ�صيات والوفود الزائرة لعام 2021

اعداد  :علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي

ا�ستقبل �سعادة منذر بن �شكر الزعابي مدير عام بلدية ر�أ���س اخليمة خالل هذا العام
عدد من الوفود الزائرة وذلك لبناء املزيد من العالقات بني البلدية وغريها من البلديات
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية  ،ملناق�شة موا�ضيع متنوعة يف جماالت خمتلفة.
وكان �سعادته يف ا�ستقبال جميع الوفود الزائرة يف �إطار تعزيز التعاون امل�شرتك و التن�سيق
مع هذه اجلهات  ،م�شرياً �إىل �أهمية هذه الزيارات لإثراء املعلومات لدى جميع الأطراف
ولال�ستفادة يف تطوير امل�شاريع وتنفيذ اخلطط والإ�سرتاتيجيات .

بلدية ر�أ���س اخليمة تتعاون مع �شركة هندية / /
لتعزيز كفاءة الطاقة
وف��د من بلدية الفجرية ي��زور املق�صب املركزي
مبنطقة الفلية
2021 06 2

بلدية ر�أ�س اخليمة توقع مذكرة تفاهم بينها وبني �شركة
خ��دم��ات ك�ف��اءة الطاقة  ،وذل��ك يف اط��ار ال�ت�ع��اون مبختلف
لالطالع على �أف�ضل املمار�سات املتعبة يف املق�صب و�آلية
برامج كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة لدعم �إ�سرتاتيجية ر�أ�س الذبح لال�ستفادة من جتربة بلدية ر�أ�س اخليمة .
اخليمة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة.
وتبادل اخلربات التي تعود بالنفع على الطرفني.
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/ /
وفد من اذاع��ة ر�أ���س اخليمة يكرم امل�شاركني يف
برنامج البث املبا�شر
2021 07 15

/ /
بنك ر�أ�س اخليمة يطلق �آليات التمويل الأخ�ضر
2021 09 30

وق��ع بنك ر�أ���س اخليمة الوطني اتفاقية مع دائ��رة بلدية
ر�أ�س اخليمة لإطالق حلول التمويل الأخ�ضر بالإمارة يف �إطار
زي��ارة وفد من �إذاع��ة ر�أ���س اخليمة لبلدية ر�أ���س اخليمة اجلهود امل�ستمرة للم�ساهمة يف خلق بيئة م�ستدامة وتعزيزها.
وذلك تقدير ًا جلهودهم يف امل�شاركة بربنامج ( البث املبا�شر).
2021/10/12
العنوان (العنونة والإر�شاد املكاين)
2021/8/30
بلدية ر�أ���س اخليمة تكرم اجلهات امل�شاركة يف
تنظيم العمل باملقا�صب خ�لال �أي��ام عيد الأ�ضحى
املبارك

من منطلق حر�ص دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة على تعزيز
عالقاتها مع ال�شركاء وتثمني جهود امل�شاركني يف �إجناح �أن�شطة
الدائرة ومبادراتها يف املنا�سبات املختلفة  ،كرم �سعادة منذر
حممد بن �شكر مدير عام بلدية ر�أ���س اخليمة امل�شاركني يف
تنظيم العمل باملقا�صب خالل �أيام عيد الأ�ضحى املبارك الذي
�شهد توافد ًا كبري ًا من �أفراد املجتمع .
munrakae

�أعلنت دائرة البلدية ر�أ�س اخليمة ر�سمي ًا �إطالق م�شروع
نظام العنونة والإر�شاد املكاين املوحد لإم��ارة ر�أ���س اخليمة،
ال ��ذي ي�ع��زز م��ن معايري ج ��ودة احل�ي��اة يف الإم� ��ارة ،ويرتقي
بفر�ص التنمية امل�ستدامة التي حتقق ر�ؤية �إمارة ر�أ�س اخليمة
االقت�صادية والتنموية والتطويرية.
�س ُيحدث نظام العنوان تطور ًا ملمو�س ًا على م�ستوى احلياة
والعمل يف الإمارة ومينحها هوية متميزة.
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من خدمات دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
طلب منحة

�إعداد جواهر �سلطان ال�سويدي

ت�سعى دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة �إىل تعميق التوا�صل مع املتعاملني لتعريفهم
ب�أهم اخلدمات التي تقدمها الدائرة للمجتمع ..
ويف هذه املادة �سنتحدث عن خدمات مكتب املنح يف الدائرة ويقدم ق�سم املنح عدد
من اخلدمات الإلكرتونية التي ت�سعى وتهدف �إىل الت�سهيل والتي�سري على املتعامل
ومنها خدمة طلب منحة :

وت��أت��ي هنا �أه��م اخل�ط��وات التي مير بها الطلب يف حال
خدمة طلب منحة وهي تتيح ملقدم الطــــلب احل�صــول على
التقدمي على خدمة طلب منحة :
�أمر منحة �سكنية مبوجب� أحقيته للح�صول على املنحة
ومن �أهم ال�شروط للتقدمي على اخلدمة - :
� - 1إن�شاء طلب جديد عرب مركز �سعادة املتعاملني �أو املوقع
 بلوغ مقدم الطلب ال�سن القانوين .الإلكرتوين و دفع الر�سوم.
 �أن يكون من مواطني �إمارة ر�أ�س اخليمة . مل مينح ق�سيمة �سابق ًا . - 2تدقيق امل�ستندات من قبل موظف �سعادة املتعاملني (يف
حال مت فتح الطلب �أونالين)
ميكن للمتعامل �أو مقدم الطلب التقدمي على خدمة «طلب
منحة» من خالل زيارة مركز �سعادة املتعاملني يف بلدية ر�أ�س  - 3قيام مكتب املنح بدرا�سة الطلب وامل�ستندات و�إعداد حتري
اخليمة ومركز �سعادة املتعاملني يف وادي ا�صفني � ،أو الدخول
داخلي و�إدراج الطلب يف ك�شف الأوامر.
على املوقع الإلكرتوين حلكومة ر�أ�س اخليمة www.rakgov.ae
 ،وتقدمي عليها ..
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 - 4تدقيق و�إع ��داد م��دق��ق مكتب امل�ن��ح وم��دي��ر مكتب املنح
للك�شوفات و اع�ت�م��اده��ا ورف�ع�ه��ا �إىل �سعادة
املدير العام لالعتماد .
� - 5إرف��اق الك�شف املعتمد باملعامالت و �إحالته ملركز �سعادة
املتعاملني للتوا�صل مع �صاحب العالقة وفتح
معاملة منحة عادية .
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عدد اخلطوات التي مير بها الطلب خم�س خطوات واملدة
الزمنية للطلب امل�ستويف لل�شروط �أ�سبوعني �إىل �شهر و الفرتة
الزمنية للمعامالت غري امل�ستوفية لل�شروط حتال للجنة ومتر
ملدة زمنية من �شهر �إىل � 3شهور  ،ومن الوثائق املطلوبة للتقدمي
على اخلدمة � :صورة من الهوية و�صورة من جواز ال�سفر ،و
�صورة من خال�صة القيد ،و�إثبات مقدرة مالية  400,000درهم
و ر�سالة من جهة العمل و �إثبات حالة اجتماعية للن�ساء ..
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معر�ض �إك�سبو 2020
ُمهاب مرهف الرتكماين

�إك�سبو ،ذلك اجل�سر الثقايف الذي َع َ َبت من خالله دولة
الإمارات العربية املتحدة �إىل واحدة من �أهم و�أكرب الفعاليات
الدولية على مر الع�صور ،هو احلدث الأول من نوعه يف منطقة
ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا .حظيت الإم ��ارات
بفر�صة ا�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو  2020يف دبي ،بعد ما فازت
يف ختام الدورات التى انعقدت يف باري�س من �أجل الت�صويت
على مكان �إقامة ه��ذه الفعالية الكبرية ،والتى �شارك فيها

28

مندوبو املكتب الدويل للمعار�ض.
الآن ونحن يف بدايات  ،2021قد َت� َراءى لنا �أن نذكر هذا
احل��دث العظيم؛ لن�سرد �أك�بر قدر من املعلومات عن �إك�سبو
 2020و ُنظهر �أهميته لي�س فقط لقطاع ال�شرق الأو�سط بل
وللجميع �أي�ض ًا.
ما هو معر�ض «�إك�سبو» ؟

ه��و معر�ض دويل ي�ق��ام كل
� � 5س �ن��وات ،يف ب �ل��دان ُمتلفة
ح��ول العامل بهدف عر�ض �آخر
الإجن��ازات املتطورة يف جماالت
عدة .
�سي�ستمر امل �ع��ر���ض مل ��دة 6
�أ�شهر ،يجذب خاللها ماليني
ال� � ��زوار ب �ه��دف ال �ت �ع��رف على
الأج �ن �ح��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات املقامة
داخل املعر�ض ،والتى مت تنظيمها
م ��ن ق �ب��ل م�لاي�ين امل �� �ش��ارك�ين،
الذين تتواجد بينهم ال�شركات
واحلكومات واملنظمات الدولية.
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ما هو تاريخ �إك�سبو ؟
�أقيمت الدورة الأوىل من معر�ض
�إك�سبو �سنة  1851يف لندن حتت
ل��واء امل�شاركة الإنتاجية؛ لتعزيز
العالقات الدولية وت�سليط ال�ضوء
على �أهمية التنوع الثقايف ودوره يف
�إثراء ال�صناعات التكنولوجية.
ح�ضر امل�ع��ر���ض �آن� ��ذاك ح ��واىل  6م�لاي�ين �شخ�ص ومت
حت�صيل �إيراداته وا�ستثمارها يف بناء متحف فيكتوريا و�ألربت.
ال��دورة الثانية التي �أقيمت على نطاق �أو�سع -عاملي -كانت
�سنة  1876بالواليات املتحدة الأمريكية ،والتى عر�ض خاللها
�أول �آلة كاتبة جتارية ،و�أول جهاز هاتف ،كما مت طرح معجون
طماطم «هاينز» للمرة الأوىل .قد مت �إقامة معر�ض �إك�سبو
بعد ذلك يف عدة �أماكن ،منها:
• باري�س �« -إك�سبو »1900
• مدينة �سانت لوي�س الأمريكية �« -إك�سبو »1904
• �سان فران�سي�سكو � » -إك�سبو 1915″
• بلجيكا � » -إك�سبو 1958″
• مدينة �أو�ساكا اليابانية � » -إك�سبو 1970″
• مدينة فانكوفر بكندا �« -إك�سبو »1986
• مدينة برزبن الأ�سرتالية � » -إك�سبو 1988″
munrakae

• مدينة �شنغهاي ال�صينية �« -إك�سبو
• مدينة دبي � -إك�سبو 2020

»2010

ماذا يحدث يف �إك�سبو دبي ؟
يتم الرتويج ملعر�ض �إك�سبو دبي باعتباره �أكرب حدث يقام
يف العامل العربي .لقد ت�أثر ب�شكل مبا�شر بجائحة كوفيد،19 -
مما جعل املنظمني اتخاذ قرار ت�أجيل �إطالقه �إىل عام 2021
مع احلفاظ على ا�سمه �إك�سبو  .2020ومن امل�أمول �أن ي�ساهم
املعر�ض ب�إنعا�ش احلركة االقت�صادية والتجارية على امل�ستوى
االقت�صاد العاملي وعلى م�ستوى اقت�صاد الإم ��ارات العربية
املتحدة ،وال �سيما ال�سياحة التي تعد قطاع ًا مهم ًا ب�شكل خا�ص
بالن�سبة لدولة الإمارات.
وحتى ت�ستمر الإمارات مب�ستواها الراقي واملتطور يف تقدمي
ما هو جديد وت�سهيل ا�ستقبال امل�شاركني وال��زوار  ،مت �إن�شاء
موقع �ضخم تبلغ م�ساحته  4.3كيلومرت مربع ،يحتوي على �أكرث
29
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من  200جناح .والزوار على وعد باكت�ساب خربات اقت�صادية
وجت��اري��ة و ثقافية بالإ�ضافة �إىل التمتع بفعاليات ترفيهية
ومعار�ض وحمادثات تعليمية للم�شاركني والزوار .
وتوا�صل دبي تقليد الهند�سة املعمارية املبتكرة املتعارف
عليها يف معار�ض �إك�سبو من خالل �إن�شاء قبة الو�صل� ،أكرب قبة
غري مدعمة يف العامل ،و�أكرب �سطح للعر�ض بزاوية  360درجة،
كمحور رئي�سي لها ،ومت عر�ض �أي�ض ًا تقنية مبتكرة� ،إذ من
املتوقع �أن تقوم �شركة �أوبر  Uberبعر�ض �سياراتها الطائرة.
هناك «�أجنحة خا�صة» تتمحور حول مو�ضوعات الفر�ص
والتنقل واال�ستدامة� .أحدها ،جناح «املهمة املمكنة» ،ي�ضم
ملتقى الأمم املتحدة.
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معلومات عن �إك�سبو
حازت دولة الإمارات العربية املتحدة على �شرف ا�ست�ضافة
املعر�ض الدويل  expo 2020وهذا بف�ضل ما متلكه من مرافق
متطورة يف خمتلف امل �ج��االت م��ن م��راف��ق عمومية وف�ن��ادق
ومطاعم ومناطق �سياحية وموقع �إ�سرتاتيجي حيث تبعد بحوايل
ثماين �ساعات عن ثلثي دول العامل .ور�صدنا للقراءالكرام يف
الفقرات التالية �أهم املعلومات عن �إك�سبو  2020الذي يقام يف
�إمارة دبي.
من بني �أه��م العرو�ض التي يحتوي عليها معر�ض 2020
 expoللزوار ،وهو �إذا كنت تريد الذهاب �إىل معر�ض �إك�سبو
 2020دب��ي واال�ستمتاع بكامل ال�ع��رو���ض ه�ن��اك ومعاملتك
ك�شخ�صية مهمة جد ًا .ما عليك �سوى اال�شرتاك يف جترب ة �Ju
2020
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 .bilee Experienceواحل�صول على �صالة خا�صة وخدمة �صف
ال�سيارات وامتيازات �أخرى بتكلفة  10.000درهم ،كما توجد
العديد من العلومات والعرو�ض الأخرى ومن بينها:
• �سريحب �أك�ثر من مئة روب��وت مت بنا�ؤه يف ال�صني بالزوار
ويقدمون الطعام ويعدون التوجيه ويلتقطون ال�صور .
• �سجل �أكرث من ثالثون �ألف متطوع ومتطوعة للم�ساعدة يف
�إك�سبو  2020دب��ي  :expoي�شكل الإم��ارات �ي��ون واح��د
و�ستون يف املئة من العدد الإجمايل للأ�شخا�ص الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  18و  24عاما.
• من بني املفاج�أت و�أهم املعلومات عن �إك�سبو  2020روبوت
ذهبي م�ع��روف با�سم  Optiه��و احل��ار���س ال�شخ�صي
جلناح الفر�ص.
• �شيدت حمطة مرتو �إك�سبو  2020على �شكل جناح الطائرة
والتي �سوف تعمل على نقل كافة ال�سياح واملدعوين
وامل�شاركني �إىل داخ��ل معر�ض �إك�سبو العاملي 2020
وميكن �أن ت�ستوعب � 29000شخ�ص يف ال�ساعة خالل
�ساعات الذروة .
• ت�ست�ضيف الإمارات العربية املتحدة بطولة العامل لل�شطرجن
يف �إك�سبو  2020يف نوفمرب القادم ،يف معر�ض �إك�سبو
 2020دبي
• ي�ضم اجلناح الإ�سباين عربة �سريعة ج��د ًا من �صنع �شركة
زيلريو�س ،و�صلت ال�سيارة �إىل الإمارات يف يوليو الفائت.
• ت�ستطيع كل دولة م�شاركة يف معر�ض �إك�سبو  2020من االحتفال
باليوم الوطني اخلا�ص بها يف �ساحة الو�صل بالزا .
�أين ميكنك العثور على التذاكر؟
• ي�ستمتع الزوار بجل�سات لياقة بدنية يومية يف �إك�سبو  • 2020يتم بيع التذاكر على املوقع الر�سمي ملعر�ض �إك�سبو .2020
وبال�ضبط يف دبي ب��ارك .وت�شمل الرك�ض �إىل جوالت • �سيكون هناك موزعون ر�سميون متاحون مثل VFS Global :

ركوب الدراجات.
• يتميز جناح دولة ال�سويد بت�صميمه اخلارق فهو على �شكل
خ�شبي وهذا لتقليل انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون .
• ي�ضم �إك�سبو  2020دبي جناح ًا لل�شباب مت �إن�شائه من قبل
منظمة ال�شباب العاملية ،وهو م�ساحة مفتوحة وم�صممة
لتكون موقعا لكافة �أن�شطة ال�شباب يف معر�ض 2020
.expo
• يح�صل كل من ي�سافر �إىل دبي مع طريان الإم��ارات خالل
معر�ض �إك�سبو  .2020بني � 1أكتوبر  2021و  31مار�س
 ، 2022على تذكرة دخول جمانية �إىل �إك�سبو 2020
دبي.
• من بني �أهم املناطق املبهرة يف �إك�سبو  2020منطقة مميزة
ت�سمى �شارع غاف �سميت �ستكون بيئة ومكان ليعي�ش
فيها العديد من احل�شرات والثدييات وتعترب هذه من
�أهم املعلومات عن �إك�سبو .2020
• حتت �شعار «مع ًا امل�ستقبل لنا» ت�شارك �سوريا يف معر�ض
«�إك�سبو  2020دب��ي» لتعك�س �صورة التاريخ والثقافة
والفنون واالقت�صاد ال�سوري حيث يتم الرتكيز فيها
ب�شكل �أ�سا�سي على تقدمي �سوريا كعن�صر فاعل وم�ؤثر يف
تاريخ وثقافة وفنون واقت�صاد العامل .ويعر�ض اجلناح
ال�سوري ن�سخة طبق الأ�صل عن �أبجدية �أوغاريت .
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الذهب الأبي�ض،
ها�شم املعلم

مل يعد يربق

(�أنتم ملح الأر�ض) امل�سيح عليه ال�سالم

زهرة امللح ...

ما يثري يف مو�ضوعنا ه��ذا م�س�ألة امللح ،امل��ادة الأ�سا�سية والرئي�سية من خ�لال مكونات
الطعام ال�شهي ،عرب التاريخ الب�شري� ،أو لنقل منذ �أن عرف الإن�سان �أن ي�ستقر داخل الكهف
وخارجه ،وتكون له زاوية العداد الطعام (املطبخ ال�سي�سيولوجيا ) عالوة على ذلك كيفية
ومعاجلة طريقة ال�صيد و بالتايل اكت�شاف ط��رق حفظ الأطعمة بالتمليح ،مما �أدت هذه
الفكرة للإن�سان الأول �أن ي�ستقر ن�سبياً حيث ا�ستطاع �أن يوفر كمية ال ب�أ�س بها من الأطعمة
لأيام الحقة بذلك مل يعد يخرج لل�صيد �إال يف حالة نفاذ كمية الأطعمة  ,بل تفرغ على الأقل
وكان مبقدوره �أن يرتجم هذا الفراغ يف �أعمال حرفية وكذلك يف فالحة الأر�ض وزراعتها ,

لوال هذا االكت�شاف املثري واملده�ش,
ومن ��وه على �سطح قلب الإن���س��ان الأول
(زه��رة امللح )ه��ذا التعامل ال�شاعري
نتج عن تفاعل امللح يف تكوين وذائقة
ال �ب �� �ش��ر ,وط��ري �ق��ة ج �م��ع ذرات امل�ل��ح
وطقو�سه من خالل جمعها متبلورة على
�سطح البحر عند انبالج الفجر ,عمل
�شاعري �أراده الإن�سان �أن يخ�ضع �ضد
32

�أوهامه وخرافته الحقا  ,اتفق امل�ؤرخون
على �أن ال�صينيني هم من و�ضعوا اللبنة
الأوىل (م�صنع امللح ) قبل � 800سنة قبل
امليالد لأغرا�ض ع�سكرية وال�صراعات
التي كانت تدور حول بحرية (يون�شينغ)
حيث ع�بر ال�ت��اري��خ �سافر ه��ذا احلجر
الأب�ي����ض يف مفا�صل احل �ي��اة الب�شرية
 ,وع�بر احل�ضارة والطقو�س والأدي ��ان

كرافد حيوي ال تقل �أهمية من الترب ,
والقد�سية كالقربان واخلبز ,تتثمل جلي ًا
يف �أقوال الأنبياء  ,والر�سل  ,واحلكماء,
والفال�سفة ,وجاء ذكر امللح  ,يف الكتب
ال�سماوية كعالمة �أو تنبيه وتذكري �إلهي
للب�شر ,جاء ذكر امللح يف القر�آن الكرمي
( مرتان )
عذب ٌ
فرات وهذا
قوله تعاىل ( :هذا ٌ
munrakae
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أجاج) الفرقان
ٌ
ملح � ٌ
وق��ول��ه ت�ع��اىل ( :ه ��ذا ع� � ْذ ٌب ف� ٌ
�رات
�سائ ٍغ �شراب ُه وهذا مل ُح �أجا ُج) فاطر
وق � ��د ر�أى ال� ��� �ش ��اع ��رالإغ ��ري� �ق ��ي
(هومريو�س) يف امللح وعرب عنه يف مقولته
ال�شهرية (ج��وه��ر ًا مقد�س ًا) واليختلف
�آراء الفال�سفة ع��ن ذل��ك حيث و�صفه
(�أفالطون) فيما معناه �أن هذا احلجر
يحتل مكانة عظيمة و�سامية يف احل�ضارة
اليونانية القدمية .والب��د �أن ن�ستوقف
حول احلروب التي قامت من �أجل امللح
ثم فر�ض ال�ضرائب (�ضريبة امللح) يف
�آ�سيا و�أوروبا ،وما قام به الزعيم الهندي
(املهامتا غاندي) عام 1930م مب�سرية
امللح من �أجل �إجالء القوات الإجنليزية
املحتلة وحترير الهند ،وبالفعل مت �إخماد
�شم�س اال�ستعمار الإجنليزي منذ تلك
امل�سرية.
53
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التاريخ املتكئ على امللح
من �أي��ن ب��د�أ الذهب الأبي�ض يفقد
بريقه ،رجوع ًا �إىل القرن التا�سع ع�شر،
يف الوقت الذي �أ�صبحت الإمرباطورية
الربيطانية ال�ق��وة العظمى يف العامل،
وكما هو متعارف عليه يف �أعقاب احلروب
النابليونية وفر�ضت ما يدعى بال�سلم
الربيطاين ،مما �شجع االزدهار التجاري
والتبادل املعريف ،و�سن قوانني مكافحة
ال�ق��ر��ص�ن��ة وجت� ��ارة ال�ع�ب�ي��د يف ال�ع��امل
ال�سيما بعد ث��ورة (العبيد يف هاييتي)
ويف خ�ضم تلك التطورات والتمرد على
ا�ستبداد وظلم (الرجل الأبي�ض)انبثقت
فج�أة للعامل فكرة (ريا�ضيات الطبيعة)
ب� ��د�أ ا� �س �ت �خ��دام ال �ك �ه��رب��اء ,وال �ن �ف��ط
وظهور الفوالذ ال�صلب ب�إنعا�ش احلركة
االقت�صادية لبلدان العامل وبذلك مت �ضخ

الثورة ال�صناعية الثانية بالطاقة الالزمة
 ,الأم��ر ال��ذي مكن دول مثل (�أملانيا ,
و�إمرباطورية اليابان ,والواليات املتحدة)
من �أن ت�صبح دو ًال قوية  ,وت�صنف كدول
عظمى بني دول العامل احلديث �,إال �أن
فكرة ال�سيادة مل تختف يف عقول و�أذهان
مفكري ال�سيا�سة يف هذه الدول وجهابذة
االقت�صاد  ,وثم مرور ًا مبختربات توليد
اخلرائط اجلديدة  ,بل م� ّدت بتيارات
ح��دي�ث��ة ت�سمى ( ع�صر اال�ستعمارية
اجلديدة ) والرجوع �إىل التاريخ ال�سابق
جند �أن الإمرباطورية الرو�سية ف�شلت
على الرغم من نفوذها القوي الرا�سخ
وكذلك الأمر ينطبق على �ساللة ت�شيني
يف ال�صني م��ن خ�لال حم ��اوالت حثيثة
جماراة باقي القوى اال�ستعمارية ,بالتايل
ظهرت ا�ضطرابات وقالقل اجتماعية
واقت�صادية كارثية يف البلدين  ,مما
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امللح واحل ��روب واال�ستقالل فتحت
العمليات �ضد احليتان وجتارتها املجال
وا�سعا ل�صناعة الأ�سماك املقددة التي
حمت �أوروبا من املجاعة وتو�سعت جتارة
امللح والأ�سماك يف اوروبا وحو�ض املتو�سط
و�أنحاء الإمرباطورية الرومانية اعتماد ًا
على حمالت ال�صيد الكربى التي �أبحرت
بعيد ًا دون خوف من تلف ال�سمك.
وبد�أ امللح ي�ستخدم �أي�ض ًا يف �صناعة
اجل�ل��ود ويف ال ��دواء وال�ط��ب ومثل رم��زا
لل�صحة والدميومة ،وزينت املوائد امللكية
يف فرن�سا مبمالح على هيئة �سفن وكان
و��ض��ع امل�ل��ح على ال�ط��اول��ة م��ن مظاهر
الغنى).

�أدى �إىل ح��ال��ة االن�صهار واالنكما�ش
والركود االقت�صادي  ,و�صرف النظر عن
هذه ال�سلعة ( امللح ) و اختفاء الأ�سواق
الرائدة و التقليل من �أهميته وترويجه
ب�شكل كبري يكاد �أن يتال�شى ويختفي يف
حياة الب�شر ,لوال حاجة الإن�سان من خالل
خرائطه البيولوجية .وي�شكل الرتكيب
الكيميائي للملح (كلوريد ال�صوديوم)
الذي يحتوي بن�سب مت�ساوية من املادتني
املذكورتني ،مما ي�ؤدي �إىل احلفاظ على
ترطيب اجل�سم وت ��وازن ال�سوائل فيه.
يذكر امل�ؤلف مارك كريالن�سمي يف كتابه
(ت��اري��خ امللح يف ال�ع��امل) ترجمة �أحمد
ح�سن مغربي (املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الكويت) :
(انتهت الثورة الأمريكية باال�ستقالل
�أ�� ��س� ��رار وخ ��راف ��ة امل��ل��ح عرب
وول��دت �أم��ة جديدة مع ذاك��رة مرة عما احل�ضارات
يعنيه االعتماد على الآخرين للح�صول
ل �ن �ت ��أم��ل ت �ل��ك اجل �م��ل وال��ع��ب ��ارات
على امللح.
الر�شيقة وال�شاعرية التي و�صفت وقيلت
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ع��ن ه ��ذا ال���ص�خ��ر احل��ج ��ري ،م��ا ومل
حتظى بها الكائنات الأخرى ،مما يعزز
لنا الثقة ب�أهمية امللح عرب تاريخه القدمي
واملعا�صر
يذكر الرحالة (ابن بطوطة) م�شاهد
عجيبة من خالل زيارته مدينة تا غارا
الأفريقية يف القرن الرابع ع�شر ،حيث
مت بناء املدينة و�شوارعها من امللح مبا
يف ذل��ك م�سجدها ،والغ��راب��ة يف ذلك
باعتبار �أن بع�ض املدن قائمة يف ع�صرنا
وت�ستمد ت�سميتها من امللح مثل (مدينة
�سالزبورغ التي تقع يف دولة النم�سا على
حدود جبال الألب من اجلهة ال�شمالية)
ويف الطقو�س ال�ب��وذي��ة حيث يعمل
الرهبان وب�شكل يومي ،ا�ستخدام امللح
العتقادهم طرد الأرواح ال�شريرة ،لذا
يحر�ص ال�ب��وذي بر�ش امللح خلف كتفه
وع�ن��د عتبة م�ن��زل��ه �إمي ��ان � ًا م�ن��ه بطرد
الأرواح ال�شريرة والتي قد حتوم حوله
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وال�سيما عند عودته من ح�ضور مرا�سم
ت�شييع اجلنازة ودخوله �إىل البيت .
وب ��ال �ت ��ايل ي �ق��ول (اب� ��ن ال�ن�ف�ي����س)
باملنا�سبة يعترب هذا العامل امل�سلم �أول
من �أ�شار �إىل االعتدال يف تناول امللح،
ع�ل�اوة على ذل��ك ق � َّدم �أدق الأو� �ص��اف
عن �أخطار امللح وتناوله بكميات كبرية
وت�أثريه املبا�شر يف ارتفاع �ضغط الدم.
مل يختلف الأمر كثري ًا عند العرب عن
�سائر ال�شعوب ،ومن الطرائف اجلميلة
�أن العرب عندما كانوا يعقدون العهود،
يجلبون معهم قلي ًال من امللح ،ي�ضعونه
على �أطراف و�صفح ال�سيف ،ويلعق امللح
كل من املتعاهدين دلي ًال على االرتباط
وح�سن املواثيق.
وهناك فال�سفة مل يغيب عن ر�ؤيتهم
munrakae

امللح و�أهميته وخوا�صه ،ق��ال �أر�سطو:
امل�ل��ح �أ��ص�ن��اف منها املتحجر كالبلور
ومنها ي�ك��ون كالثلج وحت �ج��ره كتحجر
�سائر الأحجار ،ومنه ما يكون �س�ؤرج ًا يف
الأر�ض ال�سبخة ،جعله اهلل تعاىل قوام ًا
مل�صالح الدنيا في�صلح لكل �شيء يخالطه
حتى الذهب ف�إنه يح�سن لونه ويزيد يف
�صفرته.
قال امل�سيح عليه ال�سالم ،لتالميذه،
مقولة فيها م��ن امل �ع��اين اجلليلة ومن
احلكم ال�سديدة (�أنتم ملح الأر�ض ،ولكن
�إن ف�سد امللح فبماذا ُي ُلح؟ ال ي�صلح بعد
ل�شيء �إال لأن يطرح خارج ًا ويدا�س من
النا�س).
ومن احلوادث والأمور العجيبة ق�صة
�أغ�ن��ى رج��ل يف ت��اري��خ الب�شرية (امللك

امل�سلم من�سي مو�سى) �إمرباطور مملكة
م��ايل يف القرن ال��راب��ع ع�شر امليالدي،
ويتفرد عن مناف�سيه بامتالكه و�سيادته
وه��و ال��ذي لقب (�سيد ال��ذه��ب وامللح)
ح�ي��ث ق ��درت ث��روت��ه بالتقييم احل��ايل
ب400ملياردوالر ،وبالتايل �صنف عرب
ال�ت��اري��خ �أع�ظ��م �سالطني مملكة مايل
الإ�سالمية التي قامت على �أنقا�ض مملكة
(غانا) الوثنية التي �أ�سقطها املرابطون
�سنة .1087
ا�ستخدم الفراعنة امللح يف م�س�ألة
حتنيط وح�ف��ظ ج�ث��ث م��وت��اه��م ،بذلك
ظلت تلك اجلثث متما�سكة وحمتفظة
بجلودها على الأق��ل لنحو خم�سة الآف
�سنة ،وكذلك ا�ستخدم الفراعنة امللح يف
حفظ الأطعمة والأ�سماك.
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ال�شاعر �أحمد الع�سم
بني ق�ص�ص احلزن

�أحمد ح�سني حميدان

و ق�صائد الأمل

يعترب ال�شاعر �أح�م��د الع�سم م��ن اجليل
ال �ث��اين ال� ��ذي اخ �ت��ار ق���ص�ي��دة ال �ن�ثر ق��ال�ب� ًا
خلطابه ال���ش�ع��ري ،وال ��ذي ي ��أت��ي م��ن �ضمنه
عبداهلل حممد ال�سبب و�سعد جمعة وعبداهلل
وع�ب��دال��وه��اب ..وتعترب املجموعة امل�شرتكة
(م�شهد يف رئتي) �أوىل �إ�صداراتهم ال�شعرية
ع��ام  1998والتي �أتبعها �أحمد الع�سم بعدة
�إ� �ص��دارات الحقة نذكر منها( :ي�ح��دث هذا
فقط) �( ،2002صوت الرمان) ( ،2010ليل
يبتل) ( ،2012يف غفلة املاء) ( ،2015حتت
الظل الكرثة)  ،2017وبالعامية (فرن) ،2011
و(م��اي وط�ي�ن) ..و�صدر له م��ؤخ��ر ًا الأعمال
الكاملة عن دار روا��ش��ن للطباعة والن�شر..
ومن الأهمية �أن نذكر يف هذا ال�سياق �أن �أحمد
الع�سم بد�أ بكتابة الق�صة الق�صرية ثم تركها
وانحاز للكتابة ال�شعرية لكنها هي مل ترتكه
بل حلقت به بق�ص�ص ال ّ
تنفك عنها الأحزان
ودفعت به �إىل القول:
(ال �أعرف
كيف �أجمعني من �أحزاين
و�أنا املتناثر قطعاً
الأ�سى �صور
تعك�س مدى �شرودي يف الأفكار.)..
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ع�بر ه��ذا ال�ف�ح��وى ُي �ق��دم �أح �م��د الع�سم
لقارئه تبا�شري احل��زن ب�صيغة اجلمع ولي�س
ب�صيغة املفرد  ،وحني يدفعه الف�ضول ليتوغل
�أك�ثر ويتعرف على م��ا حتمله الق�صيدة من
�أ�سباب هذا احلزن � ،سيكت�شف �أن ذات ال�شاعر
رغم معاناتها من اعتالل �صحة �شاعرها بقيت
خارج قائمة هذه الأ�سباب  ،وهو ما يبدو جلي ًا
يف قول ال�شاعر:
(كل الأ�سماء جافةّ
حتى العناوين يف الكتب
�إال ال�صورة الكبرية لوالدي
مات والدي 8/7/1994
والدي العظيم ،مات.)..
لقد كان رحيل �أبيه فاجعة كربى بالن�سبة
�إل�ي��ه مل��ا ك��ان ل��ه م��ن �أث��ر يف حياته ؛ فهو َم��نْ
حمل الكتب �إليه من الكويت حني ك��ان يعمل
فيها ،وهو َمنْ �أ�س�س له املكتبة املنزلية  ،كما
�أنه هو من حبب �إليه القراءة و�شجعه عليها ،
فجاء رحيله م�أ�ساة مل يكد ي�صحو منها حتى
جاء رحيل فاطمة �أخته ليدمي قلبه من جديد
وليدفع به �إىل تبادل الأدوار معها وي�ؤكد يف
ف�ضاء ق�صيدة حزنه ب�صيغة اجلمع �أن رحيل
الأحبة مييت َمنْ بقي بعدهم ويردد ب�أ�سى:

(نحن متنا �أحياء
وهم �أحياء مل ميوتوا فينا
هذا قلب فاطمة
م�سه التعب
ّ
م�سته احلياة
ّ
احلب يف الأمل.)..

�إن �أحمد الع�سم دائم احلنني �إىل اجلذور
وه��و دائ ��م االع�ت�راف ب��ذل��ك  ،وال ي�ت�ردد من
القول عن نف�سه يف �أكرث من حوار �أجري معه
ب�أنه الطائر الذي ال يقوى على الطريان �إىل
البعيد لأن ال�شوق �إىل بيت العائلة يغالبه  ،ويف
�أكرث الأحيان يغلبه لي�سارع بالعودة �إليه فهو
جنته املوعودة مع احلارة القدمية التي تربى
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فيها والتي بالن�سبة �إليه هي ال�صورة امل�صغرة
للوطن كله وللإمارات بحذافريها .
كل هذا الت�صدع الذي �صورته الق�صيدة
عند �أح�م��د الع�سم مل يبلغ بف�صول املعاناة
�إىل ختامها ع�ن��ده  ،لأن�ه��ا بعد م�ضيها �إىل
ال�ضفة الأخ ��رى �ستنتقل �سرية املكابدة من
ق�ص�ص الأح��زان التي تزاحمت عليه م� � � ��ن
جهة العائلة �إىل �سرية الأمل الكامن
يف مر�ضه املزمن الذي رافقه منذ
عقود ك�صديق حميم ال يفارقه
 .وت��ول��ت ق�صيدته بف�ضائها
ال�شعري نقل بوح �آخر يفي�ض
ب��الأرق والقلق ويك�شف على
ن�ح��و ح�م�ي��م م �ق��دار الأمل
ال� ��ذي �أودع � ��ه ب�تراك�ي��ب
ه ��ذه ال�ق���ص�ي��دة ال�ت��ي
�أعلن يف ح��وار �أج��ري
معه ب ��أن��ه كتبها يف
امل �� �ش �ف��ى وم �ب �� �ض��ع
ال�ط�ب�ي��ب اجل� ��راح ع�ل��ى ج�سده
و�أدواته الطبية ت�صول وجتول يف قلبه  ..هناك
وبينما ك��ان يغم�ض على �سرير الرقاد قالت
الق�صيدة بالنيابة عنه:
(�أيها الليل
�ضع �أ�صبعك يف ال�شاي الأخ�ضر
�أحب �أن ت�شرب معي �آالمي
دون �سكر
�أيها الليل
ال تذهب �سريعاً
�أود �أن �أطيل النظر فيك
�أود �أن �أعرف
َِ
ل يتخذ التفاح مني هذا املوقف.)..
من خ�لال ما تبوح به الق�صيدة تك�شف
لنا �أن �صاحب م��داده��ا م��درك �أن��ه ال جواب
عند الأطباء لأمرا�ضه الأخ��رى التي �أفقدته
الكثري م��ن ج�م��ال احل�ي��اة وبهجتها  ،لذلك
كانت حتاوره ذاته املُ َع َذبة التي اجتمع بداخلها
�س�ؤال ال��روح العليلة واجل�سد املري�ض يف ليل
امل�ست�شفى  ،وكان ال�س�ؤال املوجع لكليهما يدور
حول �أ�سباب تواري فرح العمر يف تفاح الغياب
 .وح�ين يبقى ال�س�ؤال معلق ًا يف �سكون الليل
وينكفئ على �صمته ال�صدى يعود ال�شاعر �إىل
ذاته وحيد ًا ويردد معها مبرارة:
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(�أنا املقطوع عنه
الطرق وال�سبل
الذي ما بر�أ حتى انتك�س
امل�أخوذ من انعكا�سات
ال�صرب واملحن والأمل
الأمل ذراعه طويلة ،طويلة.)..
عرب هذه العزلة التي يت�صاعد فيها قلق
الأ��س�ئ�ل��ة ال�ت��ي بقيت �إج��اب��ات�ه��ا ت�ستكني
بال�صمت تبلغ اللحظة نقطة
ال�ل�اج ��دوى  ،وي�ب��دو
�أن ال���ش��اع��ر الع�سم
رف ����ض ال ��وق ��وف �أم ��ام
ه��ذه اال�ستكانة مكتوف
الكالم ف�أعلن

ب��أ��س�ل��وب
املفارقة التي تقوم على
التهكم بعقد �صداقة مع
�أدوات��ه الطبية التي باتت
ع �ل��ى ت���ش��اب��ه ك �ب�ير معه
 ،ف ��أخ��ذت منه الكثري م��ن طباعه
و�شاركته ب�أحا�سي�سه وم�شاعره ومواقفه ويعرب
عن ذلك على نح ٍو �ساخر قائ ًال:
(�أحب �سريري يف الليل
يفكر مثلي بالنعم
طاولة الأدوية
الزحمة يف العالقات
�أحب �سريري الذي تت�سع فيه الإ�شاعات
وال �أمانع قتل عزلتي
َ
بد�س �شوكة الكتابة يف ن�ص ٍطويل.)..
�إن �أح �م��د الع�سم يف رح�ل�ت��ه العالجية
الطويلة ويف كل مكابداته احلياتية مل تغادره
البداية التي انطلق منها كما �أنه مل يغادرها

 ،فبقي حنينه �إىل اجل��ذور على �أ�شده وبقي
�شوقه �إىل ركن العائلة �أكرث �ضرام ًا حتى من
م�شفى عالجه ال��ذي رق��د فيه  ،الأم��ر الذي
يف�سر تركه جل�سده على ال�سرير وانحيازه على
نح ٍو حا�سم �إىل ال��روح التي ط��ار بجناحيها
�إىل جماز الق�صيدة فكان يف و�سط تراكيبها
ال�شعرية ع�صفور ًا �سماه ع�صفور احلب الذي
رك�ض �شوق ًا بعد غياب �إىل احلبيبة/الأم و�إىل
احلبيبة الزوجة التي ناجى الوفاء منها على
�أول �سطور قلبه:
(مرمي ..احلب طائر �سنونو
�صرتِ له �أم
و�صرتِ �شجرة �صرب
هذا الع�صفور بكى طوي ً
ال
�أمام �صورة �أمه
كل الأيام
التي �أخذتها معي �إىل امل�ست�شفى
هي �شقائي
منك
كانت حترمني ِ
ك � � ��ل ال � � �ل � � �ي� � ��ايل ال� �ت ��ي
حتر�سني
هي �أنفا�سك
وكل هذا النرث
حبك
هو ِ
ب�إمكانك
ر� �س ��م ف ��م ي�ضحك
على هذا اجلدار
ك� ��ي �أع � � � ��رف �أن ه ��ذه
غرفتي
وجودك ِ مل يعد �سراً
معك �أحالتني الأحالم �إىل
مو�سيقى.)..
بهذه العواطف اجليا�شة ال�صادقة قابل
ال�شاعر �أح�م��د الع�سم الت�ضحية بالعرفان
والوفاء بالوفاء  .ولأن ال�شعر هو �أكرث الفنون
ج��ر�أة يف التعبري عن احلب واحلياة كما قال
يف �إح��دى حواراته جعل �شريكة عمره عنوان ًا
لأجمل ق�صائده ولأك�ثره��ا بوح ًا بهذا احلب
ال��ذي جمعهما مع ًا لينت�صرا �سوي ًا على كل
�أ�سباب املعاناة واملكابدة التي قد تعكر �أغنية
احل �ي��اة قلي ًال  ،لكنها بف�ضل اهلل وبعزمية
املثابرة تعود ب�صفو ن�شيدها من جديد ..
37

اإلمارات

العدد - 2021/ 11 - 534 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

حفيف الريح
نا�صر البكر الزعابي

�أحمد �سامل
اجلنوح نحو الأمل

ال���ص��ادر ع��ن ت�شكيل للن�شر وال�ت��وزي��ع الن�صو�ص,حيث ق� � ّدم ج�م� ً
لا تعبريية
نبذة
�أحمد �سامل �,شاعر �سعودي معا�صر باململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة,ن�لاح��ظ تتم ّيز بالكثافة والت�أمل قائمة على م�شاعر
�أح ��د �أب� ��رز الأ� �س �م��اء يف ج�ي��ل الأل�ف�ي��ة ال �ت �ن��و ّع والأب� �ع ��اد الفل�سفية يف �أغ�ل��ب ح ّية ومقاربة لواقع الع�صر احلا�ضر وما
يعانيه الإن�سان من هواج�س
اجل� ��دي� ��دة حت �ظ��ى �إ�� �ص ��دارات ��ه
و�أفكار طيلة حياته.
باهتمام القارئ ال�شاب .
يقول يف الن�ص الذي حمل
ا�سم الديوان :
حتليل
هكذا بال دالئل
�أح� �م ��د ���س ��امل � �ش��اع��ر مميز
�أنا املحقون بال�شك دوماً
� �ص��اح��ب م �ف ��ردة خا�صة,يتنقل
ما�ض �إ ّ
يل برفقتي �ص
« ٍ
ب�ين ق�صيدة النرث وال�ن�ثر الفني
»9
ب�سال�سة,ا�ستطاع �أن يتب ّو�أ مكانة
مو�ضع �آخر يقول:
ويف
عالية ويح ّقق انت�شار ًا وا�سع ًا فهو
ٍ
من يع ّزيني
واحد من �أهم الأ�سماء يف جيل ما
�إن كنت ال �أع ��رف �أيهما
بعد احلداثة.
�أنا
«امل�صدر نف�سه �ص »10
تقدمي
ه��ذا االرت�ي��اب الظاهري
ما�ض �إ ّ
يل برفقتي)
يف ديوان ( ٍ
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م�غ��اي��ر ع � ّم��ا ي �ج��ول يف داخ �ل��ه ح�ي��ث مل
يف�صح بعد ع��ن م�شاعره فهو يف �أول
ال �ط��ري��ق ي�ستهل رح �ل �ت��ه م ��ع ال��وح��دة
واالغرتاب.الغربة التي يعي�شها كل �شاعر
مع من حوله .
كم فارغة حياتي
مثل حادثة طويلة
ال ي�ستذكر من وقائعها
�سوى �أنها �أف�ضت �إىل نهاية
لي�ست غريبة على �أحد
« امل�صدر نف�سه �ص »17
ل��وه�ل� ٍة �أوىل ت�ب��دو اجل�م��ل وا�ضحة
ومبا�شرة غ�ير �أن�ه��ا حتمل ب�ين ثناياها
ن�ص
حرية ق�صوى تتجلى ب�شكل �أكرب يف ّ
�آخر:
كثرياً
ما �أجدين عالقاً
بني حريتني
حرية
كيف كنت غبياً
�إىل هذا احلد
وما الذي كان
حتى ال �أ�شعر بغبائي
�إال مت�أخراً
«امل�صدر نف�سه �ص »24
الق�سوة م��ع ال ��ذات خالف ًا
ل���ش�ع��راء ه ��ذا الع�صر ال��ذي��ن
يكيلون املديح �إىل �أنف�سهم نهار ًا
جهار ًا,لقد كان �صريح ًا �إىل حد
املبالغة.
يجل�س اثنان
يف مقهى بعيد
ي �ح��اوالن �أال ي�ق��وال �أ�شياء
جديدة
ال يعرف كل منهما الآخر
لكنهما يفاج�آن معاً
مبعرفة �شيء جديد
ت�س ّرب عن طريق ال�صمت
munrakae

« امل�صدر نف�سه �ص »32
هنا لوحة خمتلفة لكنها تدور يف فلك
احل�ي�رة حيث ال يكل وال مي��ل يف بحثه
احلثيث عن املعاين والعواطف املفقودة
يف زحام احلياة.
ب�أنفا�س
م�ستعارة �أترك تنهيداتي
على حافة الأغنية
و�أخرج لأت�س ّلق احلياة
« امل�صدر نف�سه �ص »47
التفا�صيل الوجدانية بني ال�سطور,بني
حنني وغمو�ض بني ي� ٍأ�س و�أم��ل تت�أرجح
امل�شاعر الإن�سانية امل�ضطربة بني حني
و�آخر بحث ًا عن ماهية الوجود.
يف غمرة الن�سيان
وثبة ترجعنا �إىل املكان الطبيعي

ال ننتمي لأماكن متخيلة
« امل�صدر نف�سه �ص « 56
يوا�صل �أحمد �سامل ت�أمالته وت�سا�ؤالته
يتفح�ص ما حوله بنظرة خمتلفة عن
وهو ّ
النمطية التي طبعت �أغلب حياتنا حماو ًال
ا�ستك�شاف اجلوانب امل�ضيئة يف عاملنا.
عرب �ساعة احلائط
�سال وقت طويل مل �أنتبه لت�سربه
كما يفعل طفل متورط
ال �صغرياً ّ
�أ�س�أل لي ً
حط على نافذتي
كيف �أجففه ؟
قبل �أن ت�ستيقظ من ال�صور �أمي
« امل�صدر نف�سه �ص » 60
ن ����ص ع �م �ي��ق داف � ��ئ � �ض �م��ن ق��ال��ب
�أ�صيل حافل بالعاطفة متيز بالإيقاعية
وب� ��ال� ��دالالت امل �ه �م��ة وح �� �س��ن ت��وظ�ي��ف
اجلماد ب�صورة �أنيقة خا�صة
حينما تذكر الأم برمزيتها
العظيمة.
خ�ص�ص ال�شاعر م�ساحة
ّ
وا��س�ع��ة للوم�ضات املك ّثفة
التي �شاعت وعرفت كثري ًا يف
كتابات جيل ما بعد احلداثة.
عذاب �صغري
عطر من حتب
يف مرور من ال تعرف
« امل�صدر نف�سه �ص »78
خال�صة
�أحمد �سامل �شاعر ميتلك
ق� ��درات ك �ب�يرة وق� ��ادر على
�إح ��داث ال�ت��وازن املفقود يف
ع ��امل ال�ن���ص��و���ص م��ن جهة
ويف ت �ط � ّور ق���ص�ي��دة ال�ن�ثر
املعا�صرة خا�صة يف منطقة
اخل�ل�ي��ج ف�م��ا �أح��وج �ن��ا �إىل
دماء جديدة تبثّ احلياة يف
اجل�سد الأدبي .
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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  54ال�سنة اخلام�سة تظهر على الغالف �أ�شجار
و�أزهار من م�شتل اخلران حتت عنوان م�شتل باللدية يف اخلران
حيث ت�صدر العدد خرب ًا حتت عنوان �سمو رئي�س الدوله
يلتقي ب�إخوانه �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات التقى �صاحب
ال�سمو ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س الدولة ب�إخوانه
حكام االحت��اد ،وذلك بق�صر املقام يف العني وقدم من خالل
التباحث عدد من الق�ضايا الداخلية واخلارجية ومت الت�شاور
ب�ش�أن امل�سرية االحتادية خالل الفرتة املقبلة ،وتقرر خالل
االجتماع املوافقة على حتديد العمل ب�أحكـام الد�ستور امل�ؤقت
ملدة خم�س �سنوات �أخرى اعتبار ًا من  2دي�سمرب 1981
وجاء �أي�ضاً االجتماع الرابع والع�شرون لأع�ضاء املجل�س
البلدي
تر�أ�س ال�شيخ عبد امللك بن كايد القا�سمي رئي�س املجل�س
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ال � � �ب � � �ل� � ��دي
االج � �ت � �م� ��اع
ال� � � � ��راب� � � � ��ع
وال �ع �� �ش��ري��ن
لأع� � ��� � �ض � ��اء
امل � �ج � �ل � ��� ��س
البلدي الذي
عقد يف قاعة
االجتماعات
يف ب� �ل ��دي ��ة
ر�أ���س اخليمة
ح� � � ��� � � �ض � � ��ر
االج � �ت � �م� ��اع
ال�شيخ �سعود
ب � � ��ن � �ص �ق ��ر
القا�سمي النائب الأول لرئي�س املجل�س وال�سيد املهند�س �إبراهيم
ال�شحي النائب الثاين لرئي�س املجل�س كما ح�ضره �أي�ض ًا ال�سيد
مبارك علي بن قحيطر الأمني العام �إ�ضافة �إىل عدد كبري من
munrakae
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�أع�ضاء املجل�س..
ومن الأخبار
امل� �ح ��اف ��ل �أي �� �ض �اً
م� ��� �ش ��ارك ��ة دول� ��ة
الإم � � � � ��ارات ب �ي��وم
الغذاء العاملي
احتفلت دولة
الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��ده و 146
دول��ة ح��ول العامل
يف ي� ��وم ال� �غ ��ذاء
ال� �ع ��امل ��ي وب��ه ��ذه
امل �ن��ا� �س �ب��ة وج ��ه
�سعيد ال��رق�ب��اين
مولدات كهربائية للمدار�س يف �إمارة ر�أ�س اخليمة
وزي� � ��ر ال� ��زراع� ��ة
قامت وزارة الكهرباء واملاء برتكيب  4مولدات كهربائية
والرثوه ال�سمكية كلمة يف يوم الغذاء العاملي �أن دولة االمارات
العربية املتحدة ت�سعى للم�شاركتها يف كافه املحافل الدولية ..للمدار�س ومنها مدار�س الرو�ضة يف املعمورة و �صرح اال�ستاذ
حممد علي �أبو ليله مدير منطقة ر�أ���س اخليمة التعليمية �أن
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ال�شركة املنفذة تتوىل ال�صيانة الدورية للمولدات كما �أن وزارة
� 3سدود ب�أدوية حام والبيح و�أذن
الكهرباء واملاء �ستقوم بتزويد تلك ال�شركة باملحروقات و قطع
وقع معايل �سعيد الرقباين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
 3عقود لتنفيذ � 3سدود ب�أودية حام والبيح و�أذن  ..حلجز املياة
الغيار الالزمة هذا
بعدد من الأودي��ة ب��الإم��ارات ال�شمالية  ..وتبلغ قيمة العقود
ال �ث�لاث��ة ن �ح��و 32
م �ل �ي��ون دره� ��م ..
ي� � ��أت � ��ي ذل� � ��ك يف
�إط��ار تنفيذ خطة
لإق ��ام ��ة ع ��دد من
ال�سدود بالإمارات
ال�شمالية حلجز
م � �ي� ��اه الأم � �ط� ��ار
وال� � � ��� � � �س� � � �ي � � ��ول
يف �أح � � ��وا� � � ��ض
وخزانات طبيعية
ال� �س �ت �غ�لال �ه��ا يف
ت �ن �م �ي��ة امل��خ ��زون
اجل��ويف من املياة
العذبة بالإمارات
ال�شمالية ..
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نوفمبر
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 ( نوفمرب ) 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 � ٍ

 4نوفمرب

 1نوفمرب
اليوم العاملـــــــــي
للنــــــــباتيـــــــــني
( للخ�ضـريني )
 2نوفمرب

2004

خلود را�شد املزروعي

1939

عر�ض �أول �سيارة
مكيفة يف �شيكاغو.
 5نوفمرب

1789

وفـاة املغفور لــه
باذن اهلل ال�شيخ زايـد
بن �سلطان �آل نهيان
م�ؤ�س�س دول��ة االم��ارات ليكون بعده خري خلف خلري �سلف
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد حاكم دولة الإم��ارات
اجلمعية الوطنية الفرن�سية توافق على قانون امل�ساواة
العربية املتحدة.
بني املواطنني.
 3نوفمرب

1911

 6نوفمرب

ال��ي ��وم ال � ��دويل مل �ن��ع ا� �س �ت �خ��دام ال �ب �ي �ئ��ة يف احل ��روب
�  شيفروليه تدخل ر�سم ًيا يف �سوق ال�سيارات يف مناف�سة
وال�صراعات الع�سكرية.
مع طراز ( تي فورد ) .
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 11نوفمرب

 7نوفمرب

اليوم العاملي للفيزياء الطبية.
 8نوفمرب

اليوم العاملي للعزاب
 12نوفمرب

1847

اليوم
العاملي
للعمران.
 9نوفمرب

الطبيب الربيطاين جيم�س ياجن �سيمب�ســــــون ي�ستـــخدم
الكلوروفورم يف التخدير لأول مرة يف التاريخ.

1821

 13نوفمرب

1990

ب��دء الدرا�سة يف �أول كلية متخ�ص�صة لل�صيدلة وهي
«كلية فيالديلفيا لل�صيدلة» يف الواليات املتحدة.
 10نوفمرب

كتابة �أول �صفحة معروفة على الإنرتنت.

1775

 14نوفمرب

ت�شكيل قوات م�شاة البحرية الأمريكية املعروفة با�سم (
املارينز )
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اليوم
العاملي
لل�سكري
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أكتوبر

 15نوفمرب

2000

 19نوفمرب

ت�أ�سي�س
�سوق �أبو ظبي
للأوراق املالية.
 16نوفمرب

اليوم العاملي للرجل.
اليوم العاملي للمرحا�ض.

اليوم العاملي
للت�سامح.
 17نوفمرب

 20نوفمرب

اليوم العاملي
حلقوق الطفل.
 21نوفمرب

يوم الطالب الدويل.
اليوم العاملي للوالدات املبكرة.
 18نوفمرب

2020

اليوم
العاملي للتلفاز.
 22نوفمرب

1963

  اغتيال الرئي�س الأمريكي جون كينيدي قن�ص ًا وذلك
افتتاح املنفذ احلدودي الربي امل�س ّمى جديدة  -عرعر،
�أثناء زيارته ملدينة داال�س.
بني ال�سعودية والعراق بعد� إغالق دام � 30سنة.
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 23نوفمرب

 27نوفمرب

1989

هدم جدار برلني بالكامل.
 24نوفمرب

يوم التطور

1966

� أمري الكــــــــويت
ال�شيخ �صباح ال�سامل
ال�صبــــــــــاح يفـــتـتح
جامعــــة الكـــويت.
 28نوفمرب

1893

نيوزيلندا ت�صبح �أول دولة يف العامل ت�صوت فيها الن�ساء
يف انتخابات عامة.

 25نوفمرب

 29نوفمرب

اليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة.
 26نوفمرب

اليوم العاملــــــي
للت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطيني.
 30نوفمرب

2017

  ال ���ُ�س �ل �ط��ات الإن��دون �ي �� �س � َّي��ة ُت �ع �ل��ن ح��ال��ة ال��ط ��وارئ
يف ج��زي��رة ب��ايل وت ��أم��ر ب���إج�ل�اء  100,000ن�سمة من
ُميط ُبركان جبل �آغونغ الذي بد�أ باال�شتعال والثوران.
munrakae

يـوم ال�شهيـد يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اليوم العاملي لوقف عقوبة الإعدام.
47

اإلمارات

العدد - 2021/ 11 - 534 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

( اجلامع الكبري )
يف ر�أ�س اخليمة منارة ح�ضارية

عمر حممد �شريقي

بناه ال�شيخ �صقر بن را�شد القا�سمي
وجدده ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
يعد م�سجد املغفور له ال�شيخ حممد بن �سامل القا�سمي ،الذي يطلق
عليه «اجلامع الكبري»� ،أحد �أقدم و�أكرب امل�ساجد يف مدينة ر�أ�س اخليمة،
وثاين �أقدم م�سجد على م�ستوى الدولة.
بنى امل�سجد ،املغفور له ال�شيخ �صقر بن را�شد القا�سمي ،الذي حكم
يف الفرتة التاريخية من � 1777إىل  1803ميالدية ،فيما �أجريت له
�صيانة وتو�سعة يف عهد املغفور له ال�شيخ �سلطان بن �صقر القا�سمي،
الذي حكم يف الفرتة من � 1803إىل  1866ميالدي ،بينما مت جتديد
امل�سجد وتو�سعته يف عهد املغفور له ال�شيخ خالد بن �صقر بن خالد
القا�سمي حاكم ر�أ�س اخليمة ما بني عام  1908 1900-ميالدي.
وكانت �آخر تو�سعة للم�سجد يف بداية حكم املغفور له ال�شيخ �سلطان
بن �سامل القا�سمي ،رحمه اهلل ،حاكم ر�أ���س اخليمة 1948 1919-
ميالدي ،بينما كان �آخر ترميم �أجري للم�سجد يف عام  1993م ،بناء
على توجيهات املغفور له ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي ،رحمه اهلل،
ليكون مكان ًا للعبادة ورمز ًا من رموز الإمارة احل�ضارية القدمية.
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ووج � � � � � ��ه �� �ص ��اح ��ب
ّ
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
��ص�ق��ر ال �ق��ا� �س �م��ي ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م
ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة ،يف وق��ت
�� �س ��اب ��ق دائ� � � ��رة الآث � � ��ار
واملتاحف بر�أ�س اخليمة،
ب�إجراء درا�سة تاريخية لآثار امل�سجد املكت�شفة ،واال�ستعانة باخلرباء
واملتخ�ص�صني لإبراز الوجه الرتاثي والتاريخي له ،والتي تعك�س مدى
�أ�صالة وعراقة املنطقة القدمية يف ر�أ�س اخليمة.
كما �أو�صى �سموه باال�ستعانة ب�شركة متخ�ص�صة لدرا�سة الأ�سا�سات
التكوينية لهيكل اجلامع الكبري ،ومدى حت ّملها وعمرها االفرتا�ضي،
وت��وف�ير �شركة متخ�ص�صة لأع�م��ال التربيد والتكييف والتمديدات
الكهربائية ،للحفاظ عليه معلم ًا تاريخي ًا وتراثي ًا للإمارة حتت �إ�شراف
الدائرة.

اطاللة بحرية :

و ُي�ط��ل امل�سجد التاريخي ال ��ذي افتتحه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ،بعد �إع ��ادة �صيانته وترميمه وتقام فيه
ال���ص�لاة �إىل ي��وم�ن��ا ه ��ذا ،م��ن ف ��وق ت�ل��ة ت��رت�ف��ع ع��ن �سطح البحر،
يف منطقة ر�أ� ��س اخليمة ال�ق��دمي��ة على �ساحل اخلليج ال �ع��رب��ي. ،
وي�ؤكد عدد من �أهايل ر�أ�س اخليمة من كبار ال�سن� ،أنهم ي�ؤدون ال�صلوات
munrakae
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اخل�م����س يف ه��ذا
امل�سجد منذ زمن
بعيد ،وذل��ك قبل
ان �ت �ق��ال الأه� ��ايل
�إىل امل� �ن ��اط ��ق
اجلديدة.
و�أ�شاروا �إىل �أن «اجلامع الكبري» كان الوحيد يف مدينة ر�أ�س اخليمة
حينها ،حيث يجمع �شيوخ القوا�سم مع �أهايل املدينة ،يف حني كان حاكم
الإمارة يلتقي الأهايل يف نطاقه لبحث مطالبهم بعد ال�صالة.
ه ��ذا وي�ح�ف��ل ه ��ذا امل �ك��ان ب��ال��ذك��ري��ات بالن�سبة لأب��ن ��اء ر�أ� ��س
اخل�ي�م��ة م��ن ج�ي��ل ال �ك �ب��ار ،ب��اع�ت�ب��اره امل �ك��ان ال��رئ�ي���س��ي و�أح� ��د �أه��م
املرافق العامة يف الإم ��ارة ،خالل مرحلة ما قبل قيام دول��ة االحت��اد.
ويحتفظ «اجلامع الكبري» الذي �ش ّيد بحجارة مت جلبها من جزيرة «طنب
الكربى» الإماراتية  ،وهو ما �أعطى للم�سجد قيمة وطنية مهمة اليوم،
بجاذبيته وروحانيته اخلال�صة ،يف ظل التقدم العمراين الذي ت�شهده
�إمارة ر�أ�س اخليمة ،ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�صفة عامة .
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القيادة الأخالقية
منظومة النهو�ض وقاعدة البناء

بقلم :فادي حممد الدحدوح

تعد القيادة امل�ؤثرة املنبثقة من منظومة تربوية �سليمة هي املحرك الفعال لنه�ضة
الأمم وال�شعوب وتقدمها ،والإدارة الأكرث فاعلية للتغيري و�صناعة امل�ستقبل ،ملا لها من �آثار
�إيجابية يف دفع حركة املجتمع وبنائه واالرتقاء به ،ويف ظل الأزمات العاملية املت�صاعدة
ومع تقدم الثورة املعلوماتية نلحظ يف منظومة القيادة والإدارة ب�أن هناك نق�ص يف
القيادة الأخالقية منت�شر يف جميع قطاعات املجتمع الإن�ساين ،مما ا�ستوجب على
امل�ؤ�س�سات وحتديد ًا الرتبوية مواجهة هذه التحديات بكفاءة وفاعلية ك�أي�سر طريق يحقق
الأهداف وذلك من خالل �إعداد القيادات الناجحة والقادرة على التغيري واالبتكار ،حلل
امل�شكالت واتخاذ القرارات يف املواقف املنا�سبة بناء على قاعدة تعزيز ال�سلوك الأخالقي
يف منظومة العمل والعالقات.
فالقيادة الأخالقية تعد بوابة جناح �إ�سرتاتيجية مركزية
لأي م�ؤ�س�سة تن�شد النمو وحتقيق الغايات ،فهي قيادة حتقق
ال�ع��دال��ة وال�شفافية ،وت�شجع العمل اجل�م��اع��ي امل�شرتك،
وامل�شاركة يف �صنع ال�ق��رار ،واالهتمام باملر�ؤو�سني وتعزيز
منوهم ،والتخلي عن املفهوم التقليدي للقيادة وامل�ستندة �إىل
الو�صاية والهرمية و�سلطة املركز ،وذلك وفق �إط��ار �أخالقي
�إن�ساين يتزامن فيه االرتقاء ب��أداء امل�ؤ�س�سة ونوعية �إنتاجها
مع االعتناء بالأفراد وتطويرهم وحتفيزهم وتعزيز دورهم،
وتتعاظم �أهمية القيادة الأخالقية يف امل�ؤ�س�سات كونها تتعامل
مع الإن�سان وحتاول �صياغة �شخ�صيته �صياغة �سليمة و�إيجابية
تنمي فيه اخللق القومي ،وتر�سخ فيه القيم ال�سامية ،وال�شعور
بامل�س�ؤولية عرب منظومة منبثقة من قيم را�سخة من املنهج
الرتبوي الإ�سالمي الأ�صيل ،كما �أنها تقوم ب�صياغة القرارات
التي تنعك�س على حا�ضر املجتمع وم�ستقبله ،والتي ميتد ت�أثريها
لأجيال عديدة.
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و�أب��رزت الكثري من الدرا�سات املحلية والعاملية �أن املنهج
والنموذج املثايل املنا�سب للقيادة يف املجتمعات هو القيادة
الأخالقية ،فهي عملية ت�أثري ميار�سها القادة حلث الآخرين
على حتقيق الأه��داف املن�شودة من خالل االلتزام ب�سلوكيات
تتميز ب�سمات �أخالقية ،مثل امل�صداقية ،والأمانة ،والعدالة،
والإيثار ،والرحمة ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع مثل هذه ال�سلوكيات
عن طريق مناق�شة الق�ضايا الأخالقية ،وتو�ضيح التوقعات
الأخ�لاق �ي��ة ،وات �خ��اذ ال �ق��رارات الأخ�لاق �ي��ة ،ودع ��م املعايري
الأخالقية ،قا�صدين بذلك تعديل ال�سلوكيات الأخالقية يف
العمل ،وحت�سينها وتعزيزها ،ومن �أهم ما يربز يف هذا االجتاه
هو تنمية وتدريب ورعاية الأفراد �ضمن �إطار �أخالقي� ،إ�ضافة
لتعميم القوى الإيجابية يف امل�ؤ�س�سة وتقلي�ص اجلوانب ال�سلبية،
والعمل على مواكبة التغريات وتوظيفها خلدمة امل�ؤ�س�سة
والعاملني فيها.
كما تنظر العديد من الدرا�سات �إىل القيادة الأخالقية
على �أنها �أبعد من كونها جمموعة مفاهيم ومعارف ،بل وت�شمل
احرتام و�أخالق يعي�شه القائد مع ذاته ليدعم العاملني معه على
حتمل امل�س�ؤولية بقلوب را�ضية وعقول مفتوحة ،و�أن ي�ضع لنف�سه
ميثاق ًا �أخالقي ًا ملزم ًا ،و�أن يحكم باملنطق على الأمور ،وهذا
يتحقق من خالل قيادة �أخالقية تت�سم بالعديد من ال�سمات،
ومن هذا املنطلق ف�إن �أبعاد القيادة الأخالقية ترت�سم من خالل
ثالثة مكونات تتمثل بالدرجة الأوىل يف اخل�صائ�ص الإدارية
وتركز على جم��االت اتخاذ ال�ق��رارات الإداري ��ة مبو�ضوعية،
وتطبيق القوانني والنظم بعدالة و�شفافية ،و�إدارة ب�أ�سلوب
يتفق مع ظروف املوقف ،و�إتاحة الفر�صة للمر�ؤو�سني لتنفيذ
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مهامهم ،وت�شجيع �إجن��ازات املر�ؤو�سني وحتفيزهم ،مع دعم
العمل بروح الفريق ،ثم تنبثق يف الدرجة الثانية اخل�صائ�ص
ال�شخ�صية التي تركز على جماالت تطبيق الإن�صاف والعدالة
يف ت��وزي��ع ال��واج�ب��ات والأع �م��ال م��ع حت��ري ال�صدق ،وال��وف��اء
بالوعود املقطوعة واالع�تراف بالأخطاء ،وو�ضع نظام يكافئ
امللتزم ويعاقب من ينتهك املعايري الأخالقية ،والعمل على رفع
تقارير عن الأعمال ب�أمانة و�صدق وتقبل نقد الآخ��ري��ن ،ثم
يف الدرجة الثالثة اخل�صائ�ص املرتبطة بالعالقات الإن�سانية
وتركز على جماالت التعامل مع الآخرين ،فيجب حتري التقدير
واالح�ترام والتوا�ضع واالهتمام ب�إ�شباع حاجاتهم وتقديرها
ب�شكل مو�ضوعي ومراعاة ظروفهم ودعمهم والوقوف بجانبهم.
ال �شك ب ��أن الأخ�ل�اق رك�ي��زة �إ�سالمية �أ�سا�سية ل�سعادة
الإن�سان ،وهي كذلك ركيزة يف العمل القيادي والإداري� ،إذ
تقوم على �أ�سا�س قوي متني را�سخ وقاعدة �صلبة وهما القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية ،والتغيري قد ي�صيب الإن�سان ،ولن ي�صيب
الأخالق يف ذاتها ،بعك�س العقائد والأديان الباطلة ،والأنظمة
الو�ضعية والنماذج القيادية الأخرى املتعار�ضة مع هذا النهج
ال�ق��ومي ،فكما ترتقي الأمم ب��الأخ�لاق ف ��إن امل�ؤ�س�سات على
خمتلف ن�شاطها تزدهر وترتقي وتتطور �إذا توافرت و�سادت بها
القيم واملبادئ والأخالق ،ويعد توافر ال�سلوك الأخالقـي مكونـ ًا
رئي�س ًا يف القيادة ،حيث �إن ال�سلوك الأخالقـي �ضـروري لنجاح
الفرد كقائد يف امل�ؤ�س�سة ،و�أن النمـاذج املتعـددة الفاعليـة
التنظيميـة والقيـادة �أكـدت بـ�أن االهتمام بالق�ضـايا الأخالقية
يعد �أحد العنا�صر الأ�سا�سية للقيادة امل�ؤثرة والفاعلة يف عملية
التطوير والتقدم والرفعة.
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The achievements made on the grounds of
Expo 2020 Dubai confirm to the world that we in
the United Arab Emirates are people who do not
know the impossible, and that in concerted efforts,
achievements are achieved in all fields.
As the UAE continues to revive an exceptional
version of this Prestigious International Event. The
UAE takes a leading role in International Cooperation under our Wise Leadership to be a version
befitting the status of the UAE, the Arab Gulf Region and the Middle East, with its rich history of
achievements and contribution to the progress of
humanity through the fields of culture, science and
thought.
The UAE has devoted its resources and energies
to organizing this International Event to welcome
the world, and we are ready to achieve the desired
goal and build a better future for humanity.

Munther Mohammed bin Shakar
munrakae
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Ras Al Khaimah Ruler attends Flag Day Celebration
His Highness Sheikh
Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council
Member and
Ruler of Ras
Al Khaimah,
said that the
UAE Flag is
a symbol of
pride and belonging to the
homeland,
and this year’s
UAE Flag Day
celebrations
have a special
significance,
as they coincide with the
UAE’s Golden
Jubilee.
The UAE’s
Flag will always
raise
high,
carried by loyal
citizens who
love
their
country and
have vowed
to protect it,
His Highness
added, noting
the Flag Day
celebrations reflect UAE people’s hard work and
celebrate the country’s achievements over the past 50 years.
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr made this statement during
Ras Al Khaimah’s Flag Day Celebration, which marks the day when
President His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan became the President of the UAE on
3 November.
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H.H. Sheikh Saud was accompanied by H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah.
H.H. Sheikh Saud bin Saqr and
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud
hoisted the UAE flag on the Flag
Pole at Al Qawasim Corniche in
Ras Al Khaimah, in the presence of
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Chairman of Public Services Department, Sheikh Saqr bin

Saud bin Saqr
Al
Qasimi,
and
several
Sheikhs and
officials from
federal and local entities in
the Emirate.
On this occasion,
His
Highness
Sheikh Saud
extended his
greetings
to
President His
Highness
Sheikh Khalifa bin Zayed,
His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vice President, Prime
Minister and Ruler of Dubai, His
Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Crown Prince
of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed
Forces, Their Highnesses Supreme
Council Members and Rulers of the
Emirates, and the UAE’s Citizens
and Residents.
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RAK Ruler receives Minister of Federal Supreme
Council Affairs

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received His Excellency
Abdullah Muhair Al Ketbi, Minister of Federal Supreme Council Affairs.
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During the meeting, H.H. Sheikh
Saud bin Saqr was briefed by H.E.
Al Ketbi about several federal and
national issues, as well as the process of development led by the
UAE’s leadership, headed by President His Highness Sheikh Khalifa

bin Zayed Al Nahyan, which enabled the country to achieve progress, wellbeing and prosperity.
H.H. Sheikh Saud congratulated
H.E. Al Ketbi for the confidence
of the country’s leadership in him
and for his new role as Minister of
Federal Supreme
Council Affairs.
They
also
discussed
the
various national
programs and initiatives that aim
to promote the
values of citizenship and patriotism,
provide
decent lives to
citizens, and enhance the UAE’s
prominent overall stature.
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RAK Ruler reviews future plans of Ministry
of Energy and Infrastructure

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, affirmed that driving the
Energy Sector, along with establishing advanced infrastructure and
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adopting the latest energy and water
rationalization standards, provide a
strong foundation towards achieving the UAE’s Sustainable Development Goals (SDGs) and ensuring
steady economic and developmen-

tal growth in the next 50 years.
This came during His Highness’s
meeting with a delegation from
the Ministry of Energy and Infrastructure, headed by H.E. Engineer
Sharif Al Olama, Under-Secretary
of the Ministry of
Energy and Infrastructure for Energy
and Petroleum Affairs, in the presence
of H.H. Sheikh Mohammed bin Saud
bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras
Al Khaimah.
During the meeting,
His
Highness Ruler of Ras
Al Khaimah was
briefed on the Ministry’s goals, plans
and projects for the
next 50 years.
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RAK Ruler briefed on MoI’s plans and programs
His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler
of Ras Al Khaimah,
received H.E. Major
General Khalifa Hareb
Al Khaili, Under-Secretary of the Ministry
of Interior (MoI).
Sheikh Ahmed bin
Saud Al Qasimi, Chairman of Public Services
Department in Ras Al
Khaimah, was present.
During the meeting in the presence of H.E. Major
General Ali Abdullah bin Alwan Al
Nuaimi, Commander-in-Chief of
Ras Al Khaimah Police, His Highness Sheikh Saud was briefed on the
plans, strategies, and programs of
the MoI aimed at providing the Best
Security Services under the Highest
International Standards in the Emir-

ate and the country.
His Highness RAK Ruler praised
the efforts of the Ministry and its
team, led by H.H. Lt. General Sheikh
Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy
Prime Minister and Minister of the
Interior, who attaches great importance to enhancing the police work
system and promoting all security

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member
and Ruler of Ras Al Khaimah, received H.E. Hassan
Afzal Khan, Consul-General of Islamic Republic of
Pakistan in Dubai, on the
occasion of the beginning
of his tenure in the presences of Giyan Chand, DeputyConsul General of Pakistan.
His Highness Ruler of
Ras Al Khaimah welcomed
the Pakistani Consul General, and wished him luck and
success in performing his duties,
which will help reinforce the overall
strategic ties between the UAE and
Pakistan in all sectors.
H.H. Sheikh Saud hailed friend-

ship relations between the two
countries which will further develop
to achieve more progress and prosperity for the two nations.
In turn, H.E. Khan extended

fields in the country.

H.E. Major General Al Khaili ex-

tended thanks and appreciation for
the support and directives of H.H.
RAK Ruler, which contribute to
boosting security, safety and stabil-

ity among all citizens, residents and
visitors in the Emirate.

RAK Ruler receives Pakistan’s Consul General
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thanks and appreciation to H.H.
Ruler of Ras Al Khaimah for the
hospitality and warm welcome,
lauding the strong strategic ties between the two countries.
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Ras Al Khaimah Ruler grants Government Employees
6-days paid leave to visit Expo

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has directed to grant Ras Al Khaimah government
employees a 6-days paid leave to enable them to visit
Expo 2020 Dubai. In order to enjoy the immersive
experiences and innovations presented at this global
event which is being held under the theme “Connect-

ing Minds, Creating the Future”.
The move reflects the UAE’s Wise Leadership keenness to attain the desired goals from hosting this mega
event that aims to enhance knowledge exchange between diverse cultures and civilizations in line with the
UAE’s role and vision to build bridges of human cooperation and better future for coming generations.

RAK CP praises success of UAE Pavilion at Expo 2020 Dubai

His Highness
Sheikh
Mohammed bin
Saud bin Saqr
Al
Qasimi,
Crown Prince
of Ras Al
Khaimah and
Chairman of
Ras Al Khaimah Executive
Council,
affirmed that the
UAE Pavilion
at Expo 2020
Dubai embodies the exceptional journey
of a country
that made a
dream into a reality, and dazzled the world with a
unique, progressive developmental
model.
His Highness Sheikh Mohammed
added that the pavilion is founded
on the values of coexistence and
tolerance, noting that it offers visitors a dazzling creative experience
while narrating the story of dreams
and achievements.
This came during H.H. Crown
Prince’s visit to the UAE Pavilion
at Expo 2020 Dubai, during which
His Highness was accompanied
by Sheikh Arhama bin Saud bin
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Khalid Al Qasimi, Director of Media Department of Crown Prince
of Ras Al Khaimah’s Office. His
Highness was received by Noura
bint Mohammed Al Kaabi, Minister
of Culture and Youth and Commissioner-General of the UAE Pavilion
at Expo 2020 Dubai.
H.H. Sheikh Mohammed was
briefed on the features and activities of the pavilion, located in the
Opportunity District.
In the UAE, we take pride in our
values and authentic culture, noting
that the UAE Pavilion’s success is
underpinned by the achievements

of Emirati dreamers who have carried on the developmental mission
of Late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan.
During his visit, His Highness
Crown Prince met with Reem bint
Ibrahim Al Hashemy, Minister of
State for International Cooperation
and Director-General of Expo 2020
Dubai, and praised the outstanding
efforts made the Expo 2020 Dubai
teams to ensure an exceptional
visitor experience and provide all
forms of support to the different
Expo 2020 Dubai pavilions.
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Crown Prince of Ras Al Khaimah: On World Teachers’ Day,
we celebrate the educator of generations, the maker of minds

His Highness Sheikh
Mohammed bin Saud bin
Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah, confirmed that as the
UAE celebrates along
with the World the ‘International Teacher’s Day’,
which falls on October
5, celebrates the educator of generations and the
maker of minds. The teacher who
graduates on his hands are the generation who contribute to building
the nation, each in his own field.
On this occasion, His Highness
said: “We stand on this day with
respect, reverence, and pride for
the teacher and his lofty message,
which focuses on creating genera-

tions, building competencies, erasing the darkness of ignorance and
spreading the lights of science and
knowledge, and then hope for the
paths of the nation and its cities.”
His Highness the Crown Prince
added that the Wise Leadership of
this generous country has supported
teachers since the establishment of
the Union, out of its belief and ap-

preciation for their lofty
message and great mission and its certainty that
if the goal is to build nations, we must provide an
enabling and stimulating
environment for teachers, which is evident in
the pillars of our schools
throughout the country.
At the conclusion of his speech,
His Highness said: “On this great
occasion, we all stand in appreciation of the teacher, the builder of
the nation, the nation’s hope and
the pillars of its future, and we send
a message of appreciation and pride
to teachers throughout our dear
country.”

Ras Al Khaimah Crown Prince orders
50-couple mass wedding

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, has issued directives to organize a mass wedding ceremony
for 50 couples in Al Jazeera Al Hamra Area, in celebration of the UAE’s 50th National Day Anniversary.
The move comes as part of His Highness Sheikh Mohammed bin Saud’s support to the Emirati youth to en-
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able them get married to maintain stable family life.

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud said:

“Mass weddings are the fruit of the values instilled by
Late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who put the

prosperity and stability of the citizens in a top priority.

These values continue to be upheld by our leadership.”
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Ahmed bin Saud: Enhancing security and safety is one
of the most important pillars of Progress and Sustainable
Development

Sheikh Ahmed bin Saud Al Qasimi, Chairman of Public Services
Department in Ras Al Khaimah,
stressed that enhancing security and
safety is one of the most important
pillars of continuing progress and
sustainable development in the
Emirate and the country. Where
upgrading and developing security
standards and services in all areas, including traffic, is a basis for
achieving community happiness
and improving quality of life standards.
This came on the sidelines of
Sheikh Ahmed bin Saud’s visit
to Traffic and Licensing Services
Center in Ras Al Khaimah Police
and unveiling the five-star rating
plate, which the center obtained ac-
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cording to the results of the fourth
session of evaluating service centers in the Federal Government according to the Global Star System
for Rating Services. The visit was
in the presence of His Excellency
Major General Staff Khalifa Hareb
Al Khaili, Undersecretary of Ministry of Interior, and H.E. Major
General Ali Abdullah bin Alwan Al
Nuaimi, Commander-in-Chief of
Ras Al Khaimah Police.
Sheikh Ahmed bin Saud said:
“The UAE, with the support and
directives of the Wise Leadership,
was able to achieve the highest levels of stability, security and safety
on global indicators, and that the
work teams in the Ministry of Interior, with the follow-up and in-

terest of Lieutenant-General His
Highness Sheikh Saif bin Zayed
Al Nahyan, Deputy Prime Minister
and Minister of Interior, were able
to provide the finest services to citizens, residents and visitors on this
land.
Sheikh Ahmed bin Saud praised
the efforts of all employees of the
center, and praised their enthusiasm
and dedication to work in order to
provide maximum happiness to
members of society in the Emirate and the country. Sheikh Ahmed
urged them to continue to improve
and develop services provided to
the public, and to make more efforts to continue excellence in the
spirit of innovation.
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Ras Al Khaimah Municipality celebrates Flag Day

Ras Al Khaimah Municipality Department participated
in the celebration of “Flag Day” in an atmosphere full of
honor and privilege in the country, while following all the
Precautionary and Preventive Measures adopted to confront Noble Coronavirus.
His Excellency Munther Muhammad bin Shakar, Director General of Ras Al Khaimah Municipality Department,
raised the Flag as an expression of belonging and loyalty
to the homeland, stressing the importance of this National
Occasion because of its lofty meanings and national connotations.
His Excellency the Director General of the Department
said that the participation in raising the UAE Flag confirms
the hopes, dreams and ambitions in all emirates, to embroider expressions of joy and pride in this Flag that soar and
rises in the most precious country.
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Ras Al Khaimah Municipality Department launches
‘The Address’ Mapping System

Ras Al Khaimah Municipality
Department has officially launched
the “Unified Addressing and Spatial
Guidance System Project for the
Emirate of Ras Al Khaimah” (The
Address), which will improve the
quality of life and
drive sustainable
development in
the Emirate.
The
Address
will also help
achieve the Emirate’s
Developmental and Economic Plans and
give it a distinguished identity.
The system is
in line with the
best international
standards
and
practices in the
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modernization and standardization
of the process of naming streets and
determining locations, areas, roads
and buildings around the emirate, as
well as in re-planning and organizing their full addresses, which will

ensure the efficiency and accuracy
of business and government services.
The project covers all Northern
and Southern Regions of the Emirate, and its first phase, which in-
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cludes the launch
of an e-platform
for members of
the community
and visitors, is in
progress.
All
mapping
companies were
provided
with
digital data so
they can update
their maps and
locations, while
efforts are underway regarding the installation of billboards
on buildings and
streets in the
Emirate for the
second phase of
the project.
The
project
will highlight the
Emirate’s Heritage and Culture,
as local experts
were consulted to
ensure the correct
representation of
the local culture
and dialect within
the new system.
The Address is
a
user-friendly
smart tool for a more modern lifestyle, utilizes the latest technological applications and provides fast
and accurate information, enabling
residents, companies and visitors
to perform their daily business in a
smarter and more efficient way and
leverage all opportunities provided
by the Emirate of Ras Al Khaimah.
His Excellency Munther Moham-

munrakae

med bin Shakar, Director General
of Ras Al Khaimah Municipality
Department, said that ‘Within the
framework of Ras Al Khaimah Vision 2030, The Address will offer
a wide range of economic, social
and environmental benefits, which
include reducing emergency response times, improving the quality of delivery services, and helping
identify addresses more easily that
shorten distances and time, reduce

News

emissions from vehicle exhaust and
reduce the carbon footprint. Thanks
to the economy of time and fuel
savings, all of which are factors to
make the Emirate an attractive destination that attracts more tourists
and transforms its economy into a
smart economy with faster delivery
of services and goods, and allows
it to benefit from emerging global
economic opportunities such as the
Electronic Economy’.
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Public Health Administration organizes
Food Safety Awareness Workshop
Ras Al Khaimah Municipality Department- Public Health Administration
organized an Awareness
Workshop on Food Safety at Mahra bint Ahmed
School on World Food
Day, within the framework
of the various activities
held by the Municipality
Department every year to
celebrate World Food Day.
Public Health Administration Staff explained the
different ways and practices of dealing with food. In
addition to the best methods for personal and physical care, and how to deal
with food in terms of production and expiry dates and
the extent of its quality.
Public Health Administration’s employees also talked
about the importance of healthy foods that help our
bodies grow in the right way and avoiding unhealthy
foods that would harm our bodies. The mechanism of
the Emirates Food Bank’s work in its various stages,
from receiving surplus food to reaching the consumer,

and the full supervision of this process by the Public
Health Administration, was also explained.
At the end of the workshop, everyone praised the
valuable information that Public Health Administration presented and discussed with the students, with the
importance of repeating this kind of awareness-raising
workshops that raise the skills and awareness of children. Gifts were also distributed to the participating
students.

564 building permits issued by
Ras Al Khaimah Municipality in September

Ras Al Khaimah Municipality Department has issued 564 building licenses last
September, where 296 requests for modification and addition licenses were submitted, in addition to 233 plan approval
requests.
This came in a report issued by the Municipality, in which it confirmed that the
building permit services witnessed a great
development during the past years, due
to the speedy completion of the transactions of individuals. Following the digital
transformation of all transactions in a way
that expedites processes and provides new
ways to reach customers.
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AED 149 million, Transactions of
Ras Al Khaimah Real Estate during last August

The value of Real Estate transactions registered in
Ras Al Khaimah Municipality Department- Lands and
Properties Sector during August reached AED 149 million, with 235 pledges.

According to the report issued by the Municipality,
Al Jazirah Al Hamra was the most traded area, with 109
pledges worth AED 88 million, and the highest pledged
value was AED 5.5 million.

Basics of Quality Management

Ras Al Khaimah Municipality – Corporate Development Office organized a course on ‘Basics
of Quality Management’.
The presentation was
designed to provide participants with the basics
and concepts of Quality
Management, training on
its tools, monitoring and ensuring
the possibility of measurement and
traceability as a basis for decisionmaking. In addition to highlighting
the role of all employees in quality
activities through strategic work
and transferring its translation to
the technical, administrative and

service operational application.
This training comes within the
framework of promoting continuous improvement of the efficiency
of employees through “We Benefit
from You” Initiative. This initiative
is in cooperation between Corporate Development Office and Human Resources Section, to allow

for an increase in the
knowledge content to
develop services and
benefit from the expertise of the workforce in
the Department.

Dr. Saeed Sami Al
Ashkar presented the
course, Corporate Development Expert, through visual
communication technology, and
the lecture witnessed a remarkable
interaction and response, as more
than 30 employees attended it from
Public Health Administration, as
this session was dedicated to the
aforementioned Administration.

Communication Protocol with Officials

Ras Al Khaimah MunicipalityHuman Resources Section organized a training workshop entitled
Communication Protocol with Officials, out of a constant quest to
train, qualify and develop cadres.
Dr. Bashar Shawky presented
this workshop, which addressed in
the
foreground
the various topics
of the course that
included an explanation of the concept of Positive
Communication,
Non-verbal Communication, Listening Arts, Administrative and
Written Commu-
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nication, how to prepare and write
Electronic Communication and the
rules used for them, and finally the
substantive writing conditions for
Official Communication.
Dr. Shawky also touched on the
most prominent objectives of the
program, which is to enable partici-

pants to understand the values of
communication, measure the level
of communication, and learn about
the different types of listening. In
addition to recognizing the characteristics of communicative packages, explaining e-mail etiquette, and
demonstrating
the importance
of proofreading
and spelling. Finally, a detailed
explanation of
the protocols for
indirect communication via letters or electronic
communications
was addressed.
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