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عن  تعرب  املجلة  يف  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  ٭ 

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 

فنية.

املقدمة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  تقبل  ل  ٭ 

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ل ترد لأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.

مالحظة

امل�شرف العام

منذر حممد بن �شكر
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رئي�س التحرير

اأحمد عبد الهادي الأحمد

 

التحرير
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علياء عبد العـزيز حمـيدان

رائـــد عـبــــد العـزيز هــالل

الإخراج الفني

لــوؤي اأحمد كــــــحلة

مـــوز ة  ال�ســـويــدي

الأر�شفة والتن�شيد والتن�شيق

خلــود را�شـد املزروعــــي

اأمانــي �سـعــيد النعــيـمي

رقـــية علـــــي ال�شــــــحي

عبــد العــزيـــز كـــــــــرم

�شـــــعود عمر الزعــابـــي

الت�شوير

�ســـاكـــر

الرتجمة

اآمنـــــة علــي املحــــــــــيـا
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اإك�شبو 2020

اإن الإجنازات التي حتققت على اأر�س اإك�شب� 2020 دبي ت�ؤكد للعامل اأننا  يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة �شعب ل يعرف  امل�شتحيل، و اإن يف تظافر اجله�د تتحقق 

الإجنازات يف جميع امليادين .. .

حيث مت�شي  دولة الإمارات يف اإحياء  ن�شخة ا�شتثنائية من هذا احلدث الدويل 

العريق، و تاأخذ دورًا قياديًا يف التعاون الدويل حتت ظل قيادتنا الر�شيدة  لتك�ن 

الأو�شط  مبا  وال�شرق  العربي  و منطقة اخلليج  الإمــارات  دولة  تليق مبكانة  ن�شخة 

جمالت  عرب  الإن�شانية  تقدم  يف  وبالإ�شهام  بــالإجنــازات  حافل  تاريخ  من  متلك 

الثقافة والعل�م والفكر.

الــدويل  لتنظيم هــذا احلــدث  الإمـــارات مــ�اردهــا وطاقاتها  وقــد �شخرت دولــة 

ل�شتقبال �شع�ب العامل ، ونحن م�شتعدون لتحقيق الهدف املرج� منه وبناء م�شتقبل 

اأف�شل للإن�شانية..

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد احتفاالت يوم العلم

اأكد �شاحب 

ال�شيخ  ال�شم� 

�شع�د بن �شقر 

ع�ش�  القا�شمي 

الأعلى  املجل�س 

حـــاكـــم راأ�ـــــس 

اأن  اخلـــيـــمـــة، 

الإمـــارات  علم 

الفخر  رمز  ه� 

والنــــــتــــــمــــــاء 

لـــ�طـــن الآبـــــاء 

والأجــــــــــــــداد، 

امل�شتقبل  وطــن 

قادمة  لأجــيــال 

طم�حها  يعانق 

ال�شماء،  عنان 

احتفالت  واإن 

ــذا  ــة هـ ــ ــدولـ ــ الـ

ــام بـــيـــ�م  ــ ــعـ ــ الـ

تكت�شب  الــعــلــم 

خا�شًا  طــابــعــًا 

لتزامنها  نظرًا 

ــرى  ــ ــذك ــ ــع ال ــ مـ

الــــ�ــــشــــنــــ�يــــة 

اخلــــمــــ�ــــشــــني 

لقيام الحتاد.

واأ�ـــــشـــــاف 

�شتبقى  �شم�ه، 

راية الحتاد خفاقة �شاخمة حتملها �ش�اعد 

رجال خمل�شني ع�شق�ا وطنهم، واأق�شم�ا 

بعلم  واحتفاوؤنا   ، حيا�شه  عن  الذود  على 

العمل  يف  باإخل�شنا  نرتجمه  الإمـــارات 

وبذلنا الغايل والنفي�س لتبقى رايتنا خفاقة 

يف جميع املحافل فعلم الإمــارات ه� رمز 

من  عامًا   50 خلل  حققناه  مبا  احتفالنا 

كتابة  نح�  رحلتنا  ومنطلق  الحتــاد،  عمر 

ق�شة جناح مئ�يتنا يف حب الإمارات.

جاء ذلك خلل ح�ش�ر �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ  �شم�  يرافقه  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن  حممد 

الإمارة بي�م  راأ�س اخليمة احتفالت  عهد 

ت�يل �شاحب  ذكرى  ي�شادف  الذي  العلم 

ــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد اآل  ــ�ــش ــمــ� ال ــ�ــش ال

مقاليد  اهلل«  »حفظه  الدولة  نهيان رئي�س 

احلكم يف الثالث من ن�فمرب من كل عام.

ــس  ــام �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـ ــ وق

اخليمة و�شم� ويل عهده برفع علم الدولة 

ك�رني�س  على  العلم  �ــشــاريــة  منطقة  يف 

ال�شيخ  بح�ش�ر  اخليمة  براأ�س  الق�ا�شم 

اأحمد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي رئي�س 

ــرة اخلـــدمـــات الــعــامــة،  ــ دائ

بن  �شع�د  بن  �شقر  وال�شيخ 

من  وعــدد  القا�شمي،  �شقر 

ــاء ومـــدراء  ــشـ الــ�ــشــيــ�خ وروؤ�ـ

واملحلية  الحتادية  اجلهات 

يف راأ�س اخليمة.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ورفــــع 

�شقر  ــن  بـ ــ�د  ــع ــش � ــيــخ  ــ�ــش ال

ــمــي اأ�ـــشـــمـــى اآيــــات  ــش ــقــا� ال

اإىل  ــتــربيــكــات  وال الــتــهــاين 

ــ� الــ�ــشــيــخ  ــم ــش ــ� �ـــشـــاحـــب ال

نهيان  اآل  ــد  زايـ بــن  خليفة 

اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س 

ال�شيخ  ال�شم�  واإىل �شاحب 

رئي�س  مكت�م نائب  اآل  را�شد  بن  حممد 

دبي  حاكم  الــ�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

ال�شيخ  ال�شم�  واإىل �شاحب  اهلل«،  »رعــاه 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 

امل�شلحة،  لــلــقــ�ات  الأعــلــى  الــقــائــد  نــائــب 

املجل�س  اأع�شاء  ال�شي�خ  ال�شم�  واأ�شحاب 

الأعلى للحتاد حكام الإمارات وم�اطني 

الدولة واملقيمني على اأر�شها بهذه املنا�شبة 

العلم  يــ�م  اأن  مــ�ؤكــدًا  الغالية،  ال�طنية 

للتعبري عن وحدة ال�شف وجتديد  فر�شة 

العزم من اأجل رفعة الإمارات ورقيها .
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حاكم راأ�س اخليمة 

يطلع من وزير �شوؤون املجل�س االأعلى لالحتاد على عدٍد من املو�شوعات التنموية

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

الأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن 

�شم�ه  ق�شر  يف  اخلــيــمــة،  ــس  ــ راأ� حــاكــم 

مبدينة �شقر بن حممد ، معايل عبد اهلل 

املجل�س  �ــشــ�ؤون  وزيـــر  الكتبي،  مهري  بــن 

على  لل�شلم  قدم  الذي  للحتاد،  الأعلى 

�شم�ه.

على  الــ�زيــر  معايل  من  �شم�ه  واطلع 

بال�ش�ؤون  املتعلقة  امل��ش�عات  من  عــدٍد 

ــة والــ�طــنــيــة ومــ�ــشــرية الــدولــة  ــاديـ الحتـ

التنم�ية ال�شاملة يف ظل القيادة الر�شيدة 

ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

والتي  اهلل،  حفظه  الــدولــة،  نهيان رئي�س 

والتقدم  الزدهــــار  حتقيق  يف  اأ�شهمت 

ل�شعب  ــاء  ــرخــ ــ وال والـــرفـــاهـــيـــة  ــ�طــن  ــل ل

الإمارات.

ال�شم�  �شاحب  وهــنــاأ 

ــمــة  ــم راأ�ــــــــس اخلــي ــ ــاك حــ

مهري  بن  اهلل  عبد  معايل 

القيادة،  ثقة  على  الكتبي 

�ش�ؤون  وزارة  ت�ليه  وعلى 

للحتاد،  الأعــلــى  املجل�س 

وتطرق اللقاء اإىل الربامج 

التي  املختلفة  واملــبــادرات 

ــي  ــت تــتــبــنــاهــا الـــدولـــة وال

ــاأنــهــا تــعــزيــز قيم  مـــن �ــش

امل�اطنة وال�حدة ال�طنية، 

ــاة الــكــرميــة  ــ�فــري احلــي وت

للم�اطنني، وتر�شيخ املكانة 

الإمـــارات  لدولة  املرم�قة 

على كافة ال�شعد.
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 حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط وم�شاريع وزارة الطاقة

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكــد 

�شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم 

الطاقة  قطاع  تعزيز  اأن  اخليمة،  راأ�ـــس 

واإن�شاء بنية حتتية متط�رة وتطبيق اأحدث 

واملياه  الطاقة  ا�شتهلك  تر�شيد  معايري 

رئي�شية  ركــيــزة  القطاعات،  خمتلف  يف 

يف  امل�شتدامة  التنمية  ــداف  اأهـ لتحقيق 

و�شمان  الإمـــــارات،  دولـــة 

للنم� القت�شادي امل�شتقر، 

الدولة  م�شرية  وا�شتمرار 

احل�شارية والتنم�ية خلل 

رحلتها نح� اخلم�شني عامًا 

القادمة.

جــــــــاء ذلــــــــك خــــلل 

ق�شره  �شم�ه، يف  ا�شتقبال 

حممد   بــن  �شقر  مبــديــنــة 

ــ� الــ�ــشــيــخ  ــم ــش ــ�ر � ــش ــ� ــح ب

�شقر  بن  �شع�د  بن  حممد 

راأ�ــس  عهد  ويل  القا�شمي 

بن  اأحمد  وال�شيخ  اخليمة، 

القا�شمي،  �شقر  بن  �شع�د 

رئــيــ�ــس دائــــرة اخلــدمــات 

والبنية  الطاقة  وزارة  من  وفــدًا  العامة، 

�شريف  املهند�س  �شعادة  برئا�شة  التحتية 

والبنية  الــطــاقــة  وزارة  وكــيــل  الــعــلــمــاء، 

التحتية ل�ش�ؤون الطاقة والبرتول، و�شعادة 

امل�شاعد  ال�كيل  الكعبي،  حممد  اأحــمــد 

املعدنية،  والــروة  والغاز  البرتول  لقطاع 

وعدد من امل�ش�ؤولني يف ال�زارة.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  واطــلــع 

الــطــاقــة  وزارة  ــداف  ــ ــ اأه عــلــى  اخلــيــمــة 

والبنية التحتية للخم�شني عامًا املقبلة مبا 

الإمــارات،  حك�مة  وت�جهات  روؤية  ي�اكب 

يف  الــــ�زارة  عمل  خطط  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 

الإمارة وم�شاريعها يف قطاع الطاقة.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قن�شل عام باك�شتان

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج وزارة الداخلية

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ الــ�ــشــيــخ �ـــشـــعـــ�د ب

ــ� املــجــلــ�ــس  ــمــي عــ�ــش ــش ــقــا� ال

اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  الأعــلــى 

�شقر  مدينة  يف  �شم�ه  بق�شر 

ح�شن  ــعــادة  �ــش  ، حمــمــد  بـــن 

العام  القن�شل  خــان،  اأف�شل 

جلمه�رية باك�شتان الإ�شلمية 

يف دبي، مبنا�شبة ت�شلمه مهام 

ال�شيد  يرافقه  اجلديد،  عمله 

القن�شل  نائب  ت�شاند،  جيان 

العام.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ورحــــب 

حاكم راأ�س اخليمة، بالقن�شل 

اأداء مهام عمله، مبا  والنجاح يف  الت�فيق  له  الباك�شتاين، متمنيًا 

ي�شهم يف تعزيز العلقات الإ�شرتاتيجية بني البلدين على خمتلف 

ال�شعد. واأ�شاد �شم�ه بعلقات ال�شداقة التي تربط دولة الإمارات 

وجمه�رية باك�شتان الإ�شلمية، والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من 

التقدم والرخاء لل�شعبني.

�شكره  بالغ  عن  خــان  اأف�شل  ح�شن  �شعادة  عــرّب  جانبه،  من 

ال�شيافة  كرم  على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  وتقديره 

وح�شن ال�شتقبال، مثنيًا على العلقات الإ�شرتاتيجية الق�ية التي 

تربط بني البلدين.

ا�شتقبل �شاحب ال�شم� 

بــن �شقر  �ــشــعــ�د  الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

بن  اأحمد  ال�شيخ  بح�ش�ر 

رئي�س  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــعــ�د 

العامة  ــات  ــدم اخل ــرة  ــ دائ

ق�شر  يف  اخليمة،  بــراأ�ــس 

�ــشــمــ�ه مبــديــنــة �ــشــقــر بن 

حممد  �شعادة الل�اء الركن 

خليفة حارب اخلييلي وكيل 

وزارة الداخلية، الذي قدم 

لل�شلم على �شم�ه.

واإ�شرتاتيجية  وبرامج  خطط  على  اللقاء  خلل  �شم�ه  واطلع 

وزارة الداخلية الرامية اإىل تقدمي اأف�شل اخلدمات الأمنية وفق 

اأعلى املعايري العاملية لرت�شيخ الأمن والأمان يف الإمارة والدولة، 

النعيمي قائد عام  الل�اء علي عبداهلل بن عل�ان  وذلك بح�ش�ر 

�شرطة راأ�س اخليمة.

وثمن �شم�ه اجله�د التي تبذلها وزارة الداخلية وفريق عملها 

اآل نهيان نائب رئي�س  ال�شيخ �شيف بن زايد  بقيادة الفريق �شم� 

جمل�س ال�زراء وزير الداخلية، الذي ي�يل اهتمامًا كبريًا بتعزيز 

منظ�مة العمل ال�شرطي وتط�ير كافة املجالت الأمنية يف الدولة.

لدعم  وتقديره  �شكره  عــن  الــركــن،  الــلــ�اء  �شعادة  ــرب  واأعـ

يف  ت�شاهم  التي  اخليمة،  راأ�س  حاكم  ال�شم�  �شاحب  وت�جيهات 

جميع  لــدى  وال�شتقرار  والأمـــان  الأمــن  مفه�م  وتر�شيخ  تعزيز 

امل�اطنني واملقيمني والزوار يف اإمارة راأ�س اخليمة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شيد بجناح الدولة يف اإك�شبو 2020:

 يج�شد ق�ش�س احلاملني وقيمنا العريقة

ــمــ� الــ�ــشــيــخ  ــش ــد � ــ ــ اأك

ــن �ـــشـــعـــ�د بــن  ــ حمـــمـــد ب

عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

اجلناح  اأن  اخليمة  راأ�ــس 

الإمـــارات  لدولة  ال�طني 

العربية املتحدة يف اإك�شب� 

بني  يج�شد  دبـــي   2020
ا�شتثنائية  رحــلــة  ثــنــايــاه 

واأجنز  حلمًا  �شنع  ل�طن 

ــر الـــعـــامل بــنــمــ�ذج  ــهـ واأبـ

األقًا  ــزداد  ي فريد  تنم�ي 

عامًا بعد عام يرتكز على 

التعاي�س  من  �شامية  قيم 

ــامـــح والأخــــــــ�ة  ــشـ ــ�ـ ــتـ والـ

اإىل  مــ�ــشــريًا  الإنــ�ــشــانــيــة 

لــزواره  يقدم  اجلناح  اأن 

خللها  يعرفهم  مبهرة  اإبداعية  جتربة 

على ق�شة م�طن احللم والإجناز.

ــارة �شم�ه جلناح  جــاء ذلــك خــلل زي

دولة الإمارات يف اإك�شب� 2020 دبي رافقه 

بن خالد  �شع�د  بن  اأرحمه  ال�شيخ  خللها 

ملكتب  الإعــلمــي  الق�شم  مدير  القا�شمي 

�شم�ه و كانت يف ا�شتقباله معايل ن�رة بنت 

وال�شباب  الثقافة  وزيـــرة  الكعبي  حممد 

يف  ــارات  الإمـ دولــة  جلناح  العام  املف��س 

اإك�شب� 2020 دبي.

ــع �ــشــمــ�ه عــلــى حمــتــ�ى اجلــنــاح  واطــل

املقام يف منطقة »الفر�س« يف قلب اإك�شب� 

هيئة  على  املبدع  بت�شميمه  يتميز  والــذي 

ل�شتعداد  لريمز  للتحليق  ي�شتعد  �شقر 

دولة الإمارات للنطلق اإىل امل�شتقبل نح� 

اآفاق واعدة من الريادة والتميز.

الدولة  جناح  اأق�شام  �شم�ه  تفقد  كما 

باإجمايل م�شاحة  اأربعة ط�ابق  املك�ن من 

م�شاحة  وي�شم  مربع  مــرت  ــف  األ  15 تبلغ 

العل�ي  الطابق  يف  لل�شيافة  خم�ش�شة 

ومعار�س الثقافة والإجنازات الإماراتية.

الإمــارات  دولــة  »نعتز يف  �شم�ه  وقــال 

بقيمنا العريقة وثقافتنا الأ�شيلة التي يعرب 

ت�شليطه  خلل  من  الإمــارات  جناح  عنها 

املنجزين،  احلاملني  ق�ش�س  على  ال�ش�ء 

وحمله ر�شالة �شامية لطاملا �شكلت ركيزة 

»فقيمة  التنم�ية  م�شريتنا  يف  اأ�شا�شية 

زايــد  دار  ويف  بــالإجنــاز«  ترتبط  احلــلــم 

حامل�ن منجزون طاحم�ن للريادة العاملية 

زايــد  اإرث  يــحــمــلــ�ن  كــافــة،  ــجــالت  ــامل ب

وير�شم�ن بعزميتهم معامل اخلم�شني عاًما 

املقبلة«.

وخلل تفقده جناح الدولة التقى �شم�ه 

الها�شمي  اإبــراهــيــم  بنت  رمي  معايل  مــع 

املدير  الدويل  التعاون  ل�ش�ؤون  دولة  وزيرة 

اجله�د  مثمنًا  دبي   2020 لإك�شب�  العام 

�شعود بن �شقر يوجه مبنح موظفي حكومة راأ�س اخليمة 

اإجازة ا�شتثنائية مدتها 6 اأيام لزيارة »اإك�شبو 2020 دبي«

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وجه 

راأ�س  م�ظفي حك�مة  اخليمة، مبنح  راأ�س  الأعلى حاكم  املجل�س 

بهدف  اأيام،   6 الأجر مدتها  ا�شتثنائية مدف�عة  اإجازة  اخليمة، 

والطلع  دبي«   2020 »اإك�شب�  لزيارة  اأمامهم  الفر�شة  اإتاحة 

على اأهم التجارب والبتكارات التي يقدمها هذا احلدث العاملي 

باعتباره من�شة لت�ا�شل العق�ل و�شنع امل�شتقبل.

ويعك�س ت�جيه �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة بخ�ش��س 

دولة  يف  الر�شيدة  القيادة  حر�س  ال�شتثنائية  الإجازة  هذه  منح 

هذا  ا�شت�شافة  مــن  املــرجــ�ة  الأهـــداف  حتقيق  على  ــارات  ــ الإم

احلدث العاملي واملتمثلة يف تعزيز التلقي الثقايف واحل�شاري مبا 

ين�شجم مع دور الإمارات وروؤيتها لبناء ج�ش�ر التعاون الإن�شاين 

وبناء م�شتقبل اأف�شل لأجيالنا املقبلة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة : يف اليوم العاملي للمعلم نحتفي مبربي االأجيال �شانع العقول

ويل عهد راأ�س اخليمة يوجه باإقامة عر�س جماعي 

لـ 50 عري�شًا بالتزامن مع احتفاالت الدولة بيومها الوطني اخلم�شني

اأكد �شم� ال�شيخ حممد بن 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

دولــة  اأن  اخليمة  راأ�ـــس  عهد 

الإمارات العربية املتحدة وهي 

حتتفي بـ » الي�م العاملي للمعلم 

» الذي ي�شادف اخلام�س من 

اأكــتــ�بــر مــن كــل عـــام و معها 

دول العامل اإمنا حتتفي مبربي 

الذي  العق�ل  �شانع  و  الأجيال 

ــذات  ــل ــى يـــديـــه ف ــخــرج عــل ــت ت

لــيــ�ــشــهــمــ�ا يف بــنــاء  ــاد  ــ ــب ــ الأك

ال�طن كٌل يف ميدانه.

له  كلمة  يف  �ــشــمــ�ه  وقـــال 

بهذه املنا�شبة : » اإننا نقف يف 

وتبجيًل،  احرتامًا  الي�م  هذا 

بــاملــعــلــم و ر�ــشــالــتــه  وفـــخـــرًا 

تـــركـــز على  الـــتـــي  الــ�ــشــامــيــة 

�شناعة الأجيال و بناء الكفاءات وحم� ظلمات اجلهل و بث اأن�ار 

العلم و املعرفة ومن ثم الأمل يف دروب ال�طن ومدنه«.

ــادة  ــي ــق ال اإن  واأ�ــــشــــاف: 

املعطاء  ال�طن  لهذا  الر�شيدة 

دعــمــت املــعــلــمــني مــنــذ قــيــام 

ــًا منها و  اإميــان ــاد  دولـــة الحتـ

ال�شامية  لر�شالتهم  تــقــديــرًا 

وليقينها  العظيمة  ومهمتهم 

بناء  الــغــايــة  كــانــت  اإذا  ــاأنــه  ب

بيئة  تــ�فــري  فعلينا  ــان  ــ الأوطـ

وه�  للمعلمني  حمفزة  م�اتية 

اأركــان  وا�ــشــحــًا يف  يتجلى  مــا 

مدار�شنا يف رب�ع ال�طن .

ــام  �ـــشـــمـــ�ه يف خــت وقــــــال 

اإننا يف هذه املنا�شبة   «: كلمته 

تقديرًا  جميعًا  نقف  العظيمة 

 .. ال�طن  �شناع  باين  للمعلم 

م�شتقبلها  ركائز  و  الأمــة  اأمــل 

اأنحاء  جميع  يف  للمعلمني  اعتزاز  و  فخر  و  تقدير  ر�شالة  ون�جه 

وطننا الغايل« .

بت�جيهات �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د 

اخليمة  راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن 

عري�شًا   50 لـ  جماعي  عر�س  اإقــامــة  تقرر 

بالي�م  الــدولــة  احــتــفــالت  مــع  بــالــتــزامــن 

البيت  جمل�س  وافتتاح  اخلم�شني  ال�طني 

مت�حد مبنطقة اجلزيرة احلمراء.

اأن  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  �شم�  واأكــد 

اإطــار  يــاأتــي يف  الأعــرا�ــس اجلماعية  دعــم 

على  الــ�طــن  ــاء  ــن اأب مــن  ال�شباب  ت�شجيع 

وت�فري  ــرة  ــش الأ� ل�شتقرار  دعــمــًا  ــزواج  ــ ال

متطلبات العي�س الكرمي لكل من يعي�س على 

هذه الأر�س الطيبة.

وقال �شم�ه اإن الأعرا�س اجلماعية التي 

ثمار  من  ثمرة  تعد  دولتنا  ربــ�ع  ت�شهدها 

القائد  ق�اعدها  اأر�شى  التي  اخلري  م�شرية 

البارزة التي تق�م بها فرق العمل يف اإك�شب� 

مــن اأجـــل تــ�فــري جتــربــة ممــيــزة وملهمة 

كافة  تقدمي  على  واحلر�س  الــزوار  لكافة 

يف  املــ�ــشــاركــة  للأجنحة  الــدعــم  اأ�ــشــكــال 

احلدث الدويل والقائمني عليها.

اإيطاليا الذي  وزار �شم�ه كذلك جناح 

 2020 باإك�شب�  »الفر�س«  منطقة  يف  يقع 

لدى  �شم�ه  ا�شتقبال  يف  كــان  حيث  دبــي 

املف��س  غلي�شينتي  باول�  �شعادة  و�ش�له 

العام جلناح اإيطاليا.

واطلع �شم�ه على اأق�شام اجلناح الذي 

مت ت�شميمه على �شكل ثلثة هياكل ل�شفن 

ق�شة  لــريوي  املبنى  �شقف  تغطي  مقل�بة 

وال�شتدامة  والفن�ن  الثقافة  عن  ملهمة 

والتعليم والعل�م والأمن والإبداع.

الإيطالية  بامل�شاركة  �شم�ه  ــاد  ــش واأ�

اأن  م�ؤكدًا  دبي   2020 اإك�شب�  يف  البارزة 

تعزيز  يف  ي�شهم  الــعــاملــي  احلـــدث  هـــذا 

العاملية  الـــدويل ودعـــم اجلــهــ�د  الــتــعــاون 

املبذولة من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة 

يف املجتمعات.
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اأحمد بن �شعود: 

تعزيز االأمن واالأمان من اأهم ركائز التطور والتنمية امل�شتدامة

القا�شمي  �شع�د  بن  اأحمد  ال�شيخ  اأكد 

بــراأ�ــس  الــعــامــة  دائـــرة اخلــدمــات  رئي�س 

اخليمة، اأن تعزيز الأمن والأمان من اأهم 

ركائز م�ا�شلة التط�ر والتنمية امل�شتدامة 

يف الإمارة والدولة، واأن الرتقاء باملعايري 

جميع  يف  وتط�يرها  الأمنية  واخلــدمــات 

اأ�شا�س  ــة،  ــروري امل �شمنها  مــن  املــجــالت 

ــقــاء  والرت املجتمعية  الــ�ــشــعــادة  لتحقيق 

مبعايري ج�دة احلياة.

ال�شيخ  زيــارة  هام�س  على  ذلــك  جــاء 

اإىل مركز خدمات املرور  اأحمد بن �شع�د 

والرتخي�س ب�شرطة راأ�س اخليمة واإزاحته 

ال�شتار عن ل�حة ت�شنيف اخلم�س جن�م، 

نتائج  بح�شب  املــركــز  عليه  ح�شل  ــذي  ال

يف  اخلدمة  مراكز  لتقييم  الرابعة  الدورة 

النج�م  نظام  وفــق  الحتــاديــة  احلك�مة 

العاملي لت�شنيف اخلدمات، وذلك بح�ش�ر 

�شعادة الل�اء الركن خليفة حارب اخلييلي 

وكيل وزارة الداخلية، والل�اء علي عبد اهلل 

النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س  بن عل�ان 

اخليمة.

اإن   «  : �شع�د  بن  اأحمد  ال�شيخ  وقــال 

القيادة  وت�جيهات  بدعم  ــارات  الإم دولــة 

الر�شيدة متكنت من حتقيق اأعلى م�شت�يات 

امل�ؤ�شرات  على  والأمان  والأمن  ال�شتقرار 

العاملية، واأن فرق العمل يف وزارة الداخلية 

مبتابعة واهتمام الفريق �شم� ال�شيخ �شيف 

جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 

تقدمي  ا�شتطاعت  الداخلية،  وزير  ال�زراء 

واملقيمني  للم�اطنني  اخلــدمــات  ــى  ــ اأرق

والزوار على هذه الأر�س الطيبة«.

واأ�شاد ال�شيخ اأحمد بن �شع�د، بجه�د 

على  واأثــنــى  املــركــز،  يف  العاملني  جميع 

اأجل  من  العمل  يف  واإخل�شهم  عطائهم 

لأفـــراد  ال�شعادة  درجـــات  اأق�شى  تــ�فــري 

على  وحثهم  والدولة،  الإمــارة  يف  املجتمع 

اخلدمات  وتط�ير  حت�شني  يف  ال�شتمرار 

املقدمة للجمه�ر، وبذل املزيد من اجله�د 

مل�ا�شلة التميز بروح البتكار.

امل�ؤ�ش�س املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان » طيب اهلل ثراه » الذي و�شع رفاهية 

امل�اطن وا�شتقراره يف مقدمة اأول�ياته وه� 

ما ت�شري عليه القيادة الر�شيدة التي جعلت 

من م�شلحة اأبناء ال�طن وبناء اأ�شر جديدة 

الجتماعي  ــط  ــرتاب وال بال�شتقرار  تنعم 

الرامية  الــدولــة  م�شاعي  اإطـــار  يف  غايتها 

الزواج  تكاليف  املغالة يف  اإىل البتعاد عن 

وتك�ين اأ�شر اإماراتية م�شتقرة ناجحة.

�شع�د  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  �شم�  ــد  ــ واأك

الأعــرا�ــس  جتربة  اأن  القا�شمي  �شقر  بــن 

اأركانها  تر�شخت  م�شيئة  علمة  اجلماعية 

مظهرًا  و�شارت  الإمــارات  دولة  جمتمع  يف 

وعمقت  الــ�طــن  اأبــنــاء  بــه  يعتز  ح�شاريًا 

ــاء  ــ بـــدورهـــا يف نــفــ��ــس اجلــمــيــع قــيــم الآب

والتعاون  التكافل  تق�م على  التي  والأجــداد 

ال�طن  ــاء  ــن اأب �شالح  اأجـــل  مــن  والــتــلقــي 

جميعهم.
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بلدية راأ�س اخليمة حتتفي بيوم العلم

�شاركت دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

يف الحتفال بـ«ي�م العلم« و�شط اأج�اء 

والعــتــزاز  بالفخر  بال�شع�ر  مفعمة 

ــراءات  الإجـ كافة  اتباع  مع  بال�طن 

الحرتازية وال�قائية املعتمدة .

مــنــذر حممد بن  �ــشــعــادة  قــام  و 

�شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية 

عن  تعبريًا  العلم  برفع  اخليمة  راأ�س 

ــ�لء لــلــ�طــن والــتــاأكــيــد  ــ النــتــمــاء وال

ال�طنية  املنا�شبة  هــذه  اأهمية  على 

ودللت  �شامية  معان  من  حتمله  ملا 

وطنية.

رفع  يف  امل�شاركة  اإن  الزعابي  قــال  و 

ــال والأحـــلم  ــي يــ�ؤكــد الآمـ العلم الإمــارات

لتطّرز  ــارات  ــ الإم جميع  يف  والطم�حات 

عبارات الفرح والعتزاز بهذه الراية التي 

ت�شمخ وترتفع يف اأجمل دولة.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

تد�شن العنوان )العنونة واالإر�شاد املكاين(

اأعلنت دائرة بلدية راأ�س اخليمة ر�شميًا 

والإر�ــشــاد  العن�نة  نظام  م�شروع  ــلق  اإط

املكاين امل�حد لإمارة راأ�س اخليمة، الذي 

يعزز من معايري ج�دة احلياة يف الإمارة، 

التي  امل�شتدامة  التنمية  بفر�س  ويرتقي 

حتقق روؤية اإمارة راأ�س اخليمة القت�شادية 

والتنم�ية والتط�يرية.

�شُيحدث نظام العن�ان تط�رًا ملم��شًا 

الإمـــارة  يف  والعمل  احلــيــاة  م�شت�ى  على 

ومينحها ه�ية متميزة.

اإىل  احلــديــث  الــعــنــ�ان  نــظــام  ي�شتند 

اأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية املعتمدة 

ال�ش�ارع،  ت�شمية  اآلية  وت�حيد  حتديث  يف 

وحتديد امل�اقع واملناطق والطرق واملباين 

تخطيط  ــادة  ــ واإع الإمــــارة،  امــتــداد  على 

وتنظيم عن�نتها بالكامل. الأمر الذي يعزز 

كفاءة ودقة الأعمال واخلدمات احلك�مية 

وينقل الإمارة اإىل م�شاف الدول املتط�رة 

التي  الذكية  وخدماتها  التحتية  ُبناها  يف 

تقدمها جلمه�رها. 

�شماًل  الإمـــارة  �شمل  امل�شروع  تطبيق 

وجن�بًا، ويف املرحلة الأوىل منه مت اإطلق 

اإلكرتونية  من�شة  عــرب  رقــمــيــًا  املــ�ــشــروع 

والزوار،  املجتمع  اأفراد  قبل  من  ت�شتخدم 

كافة  اخلــرائــط  �ــشــركــات  تــزويــد  مت  كما 

لتحديث  الــبــيــانــات  مــن  رقــمــيــة  ن�شخة 

التن�شيق  جــاري  و  خرائطها  يف  البيانات 

ح�ل اأعمال تركيبات الل�حات على املباين 

وال�ش�ارع يف الإمارة يف املرحلة الثانية. 

العملية  عمق  يف  امل�شروع  هذا  ي�شب 

التنم�ّية التي ت�شهدها الإمارة يف ظل قيادة 

الأ�شالة  بني  ويجمع  الر�شيدة،  حك�متنا 

والتميز  التط�ير  وبــني  والثقافة  واله�ية 

التي  الأمــاكــن  اإن  وال�شتدامة،  واملعرفة 

بع�شها  بني  ربط  عناوين  هي  فيها  نعي�س 

البع�س و�شجل بيئي وجغرايف ي�ثق علقة 

مع  مع احلا�شر وعلقة احلا�شر  املا�شي 

واإر�شاء نظام  اإن ت�شميم  امل�شتقبل، حيث 

العن�نة اجلديد بلم�شات تراثية وتطبيقات 

وعلقاتنا  احل�شاري  انتمائنا  يعزز  ذكية 

مكانة  وير�شخ  واحــد،  اآن  يف  امل�شتقبل  مع 

والعمل  للإقامة  مثالية  ك�جهة  ــارة  الإمـ
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والزيارة.

ــظــام  ويـــعـــكـــ�ـــس ن

ــاد  ــ ــش ــ ــة والإر� ــعــنــ�ن ال

ــد  ــ ــدي املـــــكـــــاين اجلــ

ال�طني  الرتاث  طابع 

والــثــقــافــة املــحــلــيــة، 

ال�شتعانة  متت  حيث 

ــارات  ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــا�ـ ــ بـ

تخ�ش�شية من خرباء 

على  حر�شًا  حمليني 

الــتــمــثــيــل الــ�ــشــحــيــح 

ــهــجــة  ــل ــة وال ــاف ــق ــث ــل ل

الــنــظــام  املــحــلــيــة يف 

اجلديد.

مت ت�شميم علمة 

حتت  للنظام  جديدة 

)الــعــنــ�ان(،  م�شمى 

و�شُتطلق ر�شميًا �شمن 

حملة ترويجية �شاملة 

ــف اجلــمــهــ�ر  ــري ــع ــت ل

بامل�شروع.

ــام  ــظــ ــ يــــــقــــــدم ن

ذكية  طريقة  العن�ان 

اأرقــى،  حياة  لأ�شل�ب 

فـــنـــظـــام الـــعـــنـــ�ان 

ــام  ــ ــظ ــ اجلـــــــديـــــــد ن

ي�شهل  وعملي  مب�شط 

وا�ــشــتــخــدامــه،  فهمه 

وهــــــ� يـــعـــتـــمـــد عــلــى 

التي  التكن�ل�جية  التطبيقات  ــدث  اأحــ

تــ�فــر املــعــلــ�مــات الــدقــيــقــة والــ�ــشــريــعــة، 

ت�شيري  والــزوار  وال�شركات  لل�شكان  وتتيح 

ذكـــاًء  ــر  اأكـ ب��شيلة  الــيــ�مــيــة  اأعــمــالــهــم 

التي  الفر�س  كل  من  لل�شتفادة  وفعالية 

تقدمها اإمارة راأ�س اخليمة.

مدير   - �شكر   بن  حممد  منذر  وقــال 

اإطــار روؤيــة  عــام بلدية راأ�ــس اخليمة : يف 

راأ�س اخليمة ٢٠٣٠ �شيقدم نظام العن�ان 

القت�شادية  املــنــافــع  مــن  وا�ــشــعــة  حــزمــة 

على  ت�شم  والتي  والبيئية،  والجتماعية 

اأوقـــات  حت�شني  احل�شر  ل  املــثــال  �شبيل 

مب�شت�ى  والرتــقــاء  للط�ارئ  ال�شتجابة 

تــ��ــشــيــل اخلـــدمـــات، وال�ـــشـــتـــدلل على 

امل�شافات  تخت�شر  اأ�شهل  بطرق  العناوين 

القادمة  النــبــعــاثــات  وتقلي�س  ــ�قــت  وال

الب�شمة  وخف�س  ال�شيارات  عـــ�ادم  مــن 

وت�فري  ال�قت  اقت�شاد  بف�شل  الكرب�نية 

الإمــارة  جلعل  ع�امل  وجميعها  الــ�قــ�د، 

ال�شياح  ت�شتقطب املزيد من  وجهة جذابة 

وحت�ل اقت�شادها اإىل اقت�شاد ذكي يتمتع 

بت��شيل اأ�شرع للخدمات والب�شائع، وتتيح 

القت�شادية  الفر�س  من  ال�شتفادة  لها 

العاملية النا�شئة كالقت�شاد الإلكرتوين. 

ويف حديٍث لها قالت املهند�شة عائ�شة 

�ــشــيــف - مــديــر مــركــز نــظــم املــعــلــ�مــات 

راأ�ــس  بلدية  ــرة  دائـ اأوكــلــت   : اجلغرافية 

مركز  اإىل  العن�ان  نظام  م�شروع  اخليمة 

يت�ىل  والــذي  اجلغرافية  املعل�مات  نظم 

الإ�شرتاتيجي،  والت�جيه  القيادة  مهام 

املعل�مات  جمع  عاتقه  على  املركز  وياأخذ 

خمتلفة  جهات  تقدمها  التي  والبيانات 

ــذه الــبــيــانــات عــرب اأنــظــمــة  ومــ�ــشــاركــة هـ

الأعمال يف احلك�مة بالتعاون مع اجلهات 

احلك�مية املحلية والقطاع اخلا�س. 
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اإدارة ال�شحة العامة تنظم ور�شة توعوية حول �شالمة الغذاء مبدر�شة مهرة بنت اأحمد 

مبنا�شبة يوم االأغذية العاملي

الــ�ــشــحــة  اإدارة  قـــامـــت 

ــعــامــة بـــدائـــرة بــلــديــة راأ�ـــس  ال

ت�ع�ية  ور�شة  بتنظيم  اخليمة 

مبدر�شة  الــغــذاء  �شلمة  حــ�ل 

ي�م  مبنا�شبة  اأحمد  بنت  مهرة 

اإطار  يف  وذلك  العاملي  الأغذية 

تقيمها  التي  املختلفة  الفعاليات 

احتفاًل  عام  كل  البلدية  دائــرة 

بي�م الأغذية العاملي.

ال�شحة  اإدارة  م�ظف�  قــام 

ــرح الــــطــــرق و  ــشـ ــ�ـ الـــعـــامـــة بـ

مع  للتعامل  املختلفة  املمار�شات 

الغذاء هذا بالإ�شافة اإىل اأف�شل 

ال�شخ�شية  للعناية  الأ�شاليب 

مع  التعامل  وكيفية  والبدنية 

الأغذية من حيث تاريخ الإنتاج 

ومت   ، ج�دتها  ومــدى  والنتهاء 

للطلبة  ت�شجيعية  هدايا  ت�زيع 

امل�شاركني.

اإدارة  م�ظف�  حتــدث  كما 

الــ�ــشــحــة الــعــامــة عــن اأهــمــيــة 

ت�شاعد  التي  ال�شليمة  الأغذية 

بالطريقة  اأج�شادنا  منــ�  على 

ــادي  ــ ــف ــ الـــ�ـــشـــلـــيـــمـــة وت

ال�شحية  غري  الأغــذيــة 

التي من �شاأنها اأن ت�شر 

�شرح  مت  كما  باأج�شادنا 

اآلية عمل بنك الإمارات 

ــه  ــلـ ــراحـ لـــلـــطـــعـــام مبـ

ا�شتلم  مــن  املختلفة 

وحتى  الفائ�س  الــغــذاء 

امل�شتهلك  اإىل  و�ش�له 

والإ�ـــشـــراف الــتــام على 

قبل  مــن  العملية  هـــذه 

اإدارة ال�شحة العامة.

الــ�ر�ــشــة  نــهــايــة  يف 

ــى اجلـــمـــيـــع عــلــى  ــ ــن ــ اأث

الــــكــــم الــــــ�افــــــر مــن 

قامت  الــتــي  املعل�مات 

العامة  ال�شحة  اإدارة 

بطرحها ومناق�شتها مع 

الطلبة مع اأهمية تكرار 

ال�ر�س  الــنــ�ع مــن  هــذا 

التي ترفع من  الت�ع�ية 

مهارات ووعي الأطفال. 
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بلدية راأ�س اخليمة ت�شدر 564 رخ�شة بناء خالل �شبتمرب املا�شي

149 مليون درهم ت�شرفات عقارات راأ�س اخليمة خالل اأغ�شط�س املا�شي

 564 اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  اأ�ــشــدرت 

املا�شي  �شبتمرب  �شهر  خلل  بناء  رخ�شة 

تعديل  رخ�شة  طلب   296 قــدمــت  فيما 

اعتماد  طلب   233 اإىل  بالإ�شافة  واإ�شافة 

خمطط.

عن  الــ�ــشــادر  التقرير  يف  ــك  ذل جــاء 

ترخي�س  خدمات  اأن  فيه  اأكــدت  البلدية 

البناء �شهدت تط�رًا كبريًا خلل الأع�ام 

معاملت  اإجنــاز  ل�شرعة  وذلــك  املا�شية 

املعاملت  جميع  حت�يل  مت  حيث  الأفــراد 

مدة  وتقليل  الإلــكــرتونــيــة  اخلــدمــات  اإىل 

اإجناز املعاملت ب�شكل كبري.

بقطاع  امل�شجلة  العقارية  الت�شرفات  قيمة  بلغت 

الأرا�شي والأملك يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة خلل 

�شهر اأغ�شط�س املا�شي 149 ملي�ن درهم باإجمايل 235 

مبايعة.

وح�شب التقرير ال�شادر عن البلدية كانت اجلزيرة 

احلمراء اأكر املناطق تداوًل حيث بلغت املبايعات فيها 

88 ملي�ن درهم وكانت اأعلى قيمة  109 مبايعة بقيمة 
مبايعة 5.5 ملي�ن درهم.
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دورة حول اأ�شا�شيات اإدارة اجلودة

برنامج تدريبي بعنوان بروتوكول التوا�شل مع امل�شوؤولني

مكتب  البلدية من خلل  دائــرة  قامت 

ح�ل  دورة  بتنظيم  امل�ؤ�ش�شي  التط�ير 

اأ�شا�شيات اإدارة اجل�دة وذلك ي�م الأربعاء 

حيث   ،2021 اأكــتــ�بــر  مــن  الــ�ــشــاد�ــس  يف 

امل�شاركني  لتزويد  العر�س  حماور  �شممت 

ــ�دة  اجلـ اإدارة  ومــفــاهــيــم  بــاأ�ــشــا�ــشــيــات 

والتدريب على اأدواتها،  ومراقبتها وتاأمني 

لتخاذ  كاأ�شا�س  والتتبع  القيا�س  اإمكانية 

القرارات، اإ�شافة اإىل ت�شليط ال�ش�ء على 

اأن�شطة اجل�دة من  امل�ظفني يف  دور كافة 

ترجمته  ونقل  الإ�شرتاتيجي  العمل  خلل 

والإداري  الفني  الت�شغيلي  التطبيق  اإىل 

واخلدمي.

حيث ياأتي هذا التدريب يف اإطار تعزيز 

التح�شني امل�شتمر لكفاءة امل�ظفني من خلل 

امل�ؤ�ش�شي  التط�ير  مكتب  بني  وبالتعاون  ن�شتفيد  ومنكم  برنامج 

لتط�ير  املعريف  املحت�ى  زيــادة  لإتاحة  الب�شرية  ــ�ارد  امل وق�شم 

اخلدمات وال�شتفادة من خربات الق�ى العاملة يف الدائرة.

قدم الدورة الدكت�ر �شعيد �شامي الأ�شقر خبري التط�ير امل�ؤ�س 

واإقباًل  تفاعًل  املحا�شرة   و�شهدت  املرئي  الت�شال  تقنية  عرب 

ال�شحة  اإدارة  من  م�ظفًا   30 من   اأكر  ح�شرها  حيث  لفتني، 

العامة حيث خ�ش�شت هذه الدورة للإدارة املذك�رة اآنفًا.

ــم  ــشـ ــ�ـ نـــــظـــــم قـ

املـــــــ�ارد الــبــ�ــشــريــة 

راأ�ــس  بلدية  بــدائــرة 

اخلــــيــــمــــة ور�ــــشــــة 

ــ�ان  ــن ــع تـــدريـــبـــيـــة ب

الت�ا�شل  بروت�ك�ل 

وذلك  امل�ش�ؤولني  مع 

ال�شعي  منطلق  مــن 

ــم لـــتـــدريـــب  ــ ــدائـ ــ الـ

ــ�ادر  ــ ــك ــ ــل ال ــيـ ــاأهـ وتـ

وتط�يرها . 

قدم هذه الدورة 

ــ�ر بـــ�ـــشـــار  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ

ــاول  ــن ــذي ت ــ ــ�قــي الـ �ــش

�شرح عن مفه�م  وت�شمنت  للدورة  املختلفة  املحاور  يف مقدمتها 

ال�شتماع  وفــنــ�ن  اللفظي  غــري  والتــ�ــشــال  الإيــجــابــي  الت�ا�شل 

الر�شائل  وكتابة  اإعـــداد  وكيفية  والكتابي  الإداري  والت�شال 

الكتابة  �شروط  واأخـــريًا  لها  امل�شتخدمة  والق�اعد  الإلكرتونية 

امل��ش�عية للر�شالة الر�شمية.

كما تطرق اإىل اأبرز اأهداف الربنامج وهي متكني امل�شاركني 

على  والتعرف  الت�ا�شل  م�شت�ى  وقيا�س  الت�ا�شل  قيم  فهم  من 

الأن�اع املختلفة لل�شتماع والتعرف على �شمات احلزم الت�ا�شلي 

اللغ�ي  التدقيق  اأهمية  واإظهار  الإلكرتوين  الربيد  اآداب  و�شرح 

غري  الت�ا�شل  بروت�ك�لت  عن  مف�شل  �شرح  واأخــريًا  والإملئي 

املبا�شر عرب اخلطابات اأو الت�شالت الإلكرتونية.
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

�شمن ال�شروط التالية :

1. تر�شل الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.
2. الرجاء اإر�شال الإجابة على الربيد الإلكرتوين التايل :

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذكور  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعالن  يتم  و�شوف   

من املجلة.

الربيد   ، اجلوال  رقم  الثالثي،  ال�شم   ( بياناته  اإر�شال  امل�شارك  على   .3
الإلكرتوين ، �شندوق الربيد( 

تعلن دائرة بلدية راأ�س اخليمة - مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي عن م�شابقة 

�شهرية تن�شر يف جملة بلدية راأ�س اخليمة فعلى الراغبني بال�شرتاك 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

magazine@mun.rak.ae

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:

magaz ine@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)

• اذكر اثنني من اأدوات �شيد ال�شمك القدمية يف الإمارات ؟
  

• Mention two ancient fishing tools in the UAE ? 

» 534 «

Congratulations to Mrs. :Badria Hassan Al Balushi

the winner of the past month's contest )533(.

مربوك لالأخت : بدريه ح�شن البلو�شي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 533 (



الدعاء هو العبادة

ف�شيلة ال�شيخ د. خالد بن حمد الزعابي 

من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

فعن النعمان بن ب�سري ر�سي اهلل عنهما قال: �سمعت النبي 

قراأ  ثم  العبادة(  هو  )الدعاء  يقول:  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 

َعْن  وَن  َي�ْسَتْكِبُ ِذيَن  الَّ نَّ  اإِ َلُكْم  �ْسَتِجْب 
َ

اأ اْدُع��وِن  َربُُّكُم  {َوَق��اَل 

َم َداِخِريَن} )غافر:60( »رواه اأبو داود« ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

اأبي  فعن  وتعاىل-،  -تبارك  اهلل  على  الأمور  اأكرم  الدعاء 

�سيٌء  )لي�س  قال:  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  عن  هريرة 

اأكرم على اهلل من الدعاء( » رواه البخاري يف الأدب املفرد« 

لأن الدعاء فيه اإظهار التذلل والفتقار اإىل اهلل -�سبحانه 

ال�سرع،  عليها  حّث  التي  اجلليلة  العبادات  من  وهو  وتعاىل-، 

ورّغب فيها؛ لأن العبد يكون عند دعائه ربه -�سبحانه وتعاىل- 

قريبًا منه يناجيه وي�سكو اإليه ما اأهّمه يف هذه احلياة الدنيا، 

واهلل -�سبحانه وتعاىل- ي�سمع عبده اإذا دعاه، فُيجيب من دعاه 

-عز وجل- .

هو  )ال��دع��اء  وال�����س��ام-:  ال�����س��اة  -عليه  النبي  وق���ول 

والدعاء  هلل،  والفتقار  التذلل  ه��ي:  العبودية  لأن  العبادة( 

عامٌة بّينة على هذا الأمر العظيم، وهو العبودية هلل -تبارك 

نَّ َوالإِن�َس اإِلَّ  وتعاىل-  واهلل -عز وجل- قال: { َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ِلَيْعُبُدوِن} »الذاريات:56«.

من  والإكثار  وجل-  -عز  اهلل  دعاء  على  امل�سلم  فيحر�س 

يدعو  ل  وج��ل-  -عز  وح��ده  ويدعوه  احل�سنى،  باأ�سمائه  ذلك 

اأحًدا معه، ول يدعو اأحًد �سواه .

ثم قراأ -�سلى اهلل عليه و�سلم-  قول اهلل -تبارك وتعاىل-: 

اهلل  فاأمرنا  »غافر:60«،  َلُكْم}  �ْسَتِجْب 
َ
اأ اْدُعوِن  َربُُّكُم  {َوَقاَل 

ِمَن لنا ا�ستجابة الدعاء. -�سبحانه وتعاىل- بدعائه، و�سَ

َم  وَن َعْن ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ ِذيَن َي�ْسَتْكِبُ ثم قال: { اإِنَّ الَّ

الدعاء،  عدم  ِمن  التحذير  هذا:  يف   ، »غافر:60«  َداِخ��ِري��َن} 

التكّب  اأو  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  دعاء  على  الإقبال  عدم  وِمن 

الذّلة  مع  جهنم  نار  بدخول  ال�سديد  بالوعيد  الأم��ر  هذا  على 

ففي  وعبادته،  دعاء اهلل  ال�ستكبار عن  َغار؛ جزاًء على  وال�سّ

كل حال،  وتعاىل- يف  -تبارك  اهلل  دعاء  على  احلديث احلث 

العظيم، فاهلل -تبارك  الأمر  ال�سديد على ترك هذا  والوعيد 

وتعاىل- ُيحب من عبده اأن يدعوه، واأن ي�ساأله، واأن يطلب منه 

هذا  الإن�سان  ترك  اإذا  وتعاىل-  -�سبحانه  ويغ�سب  حاجته، 

الأمر العظيم اأمر الدعاء .

والدعاء عبادٌة عظيمٌة لها نوعان: 

فالنوع الأول من اأنواع الدعاء: هو دعاء العبادة وهو الثناء 

على اهلل -تبارك وتعاىل- ب�سفاته واأ�سمائه احل�سنى، واملدح 

له -�سبحانه وتعاىل- كقول الداعي: اللهم اأنت ال�سام ومنك 

ال�سام تباركت يا ذا اجلال والإكرام .

يبداأ  اأن  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  دع��ا  اإذا  يحر�س  وامل�سلم 

بالثناء والعرتاف بِنَعم اهلل -تبارك وتعاىل- عليه، و�ُسْكرها 

له -عز وجل-.

وهو:  امل�ساألة  دع��اء  هو  ال��دع��اء:  اأن��واع  من  الثان  والنوع 

يريد من  ما  ربه -عز وجل- حاجاته وطلبه منه  العبد  �سوؤال 

اأمور الدنيا والآخرة، فٍي�ساأل اهلل -عز وجل- ما يريده يف هذه 

احلياة الدنيا، كاأن يقول: اللهم وفقني يف اأمر درا�ستي، اللهم 

ي�سر يل اأمر جتارتي، اللهم ارزقني الزوجة ال�ساحلة، وهكذا 

من حاجات الإن�سان، اأو اأن يطلب من اهلل اأن يدفع عنه م�سيبة 

من امل�سائب، اللهم اأعني على ق�ساء َديني، اللهم فّرج كربتي، 
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-تبارك  اهلل  من  الأم��ور  هذه  من  الإن�سان  يطلب  مما  وهكذا 

وتعاىل-.

فالدعاء نوعان: 

- دعاء العبادة.   

- دعاء امل�ساألة.   

وامل�سلم عندما يدعو اهلل -عز وجل- يوقن باأن اهلل -تبارك 

وتعاىل- �سميٌع ب�سرٌي، فيحر�س على الأ�سباب التي ُتعينه على 

اإجابة الدعاء، واأعظُمها: الإخا�س هلل -عز وجل- يف الدعاء، 

فيدعو اهلل وهو منيٌب اإليه -�سبحانه وتعاىل- خا�سٌع بني يديه 

-عز وجل-.

وكذلك ُيلّح يف الدعاء فُيكرث من الطلب من اهلل -عز وجل- 

اآدم  وُبنّي   .. �ُسوؤاله  تركَت  اإْن  يغ�سُب  فاهلل 

ِحنَي ُي�ساأل َيغ�سُب

ُيلحَّ يف  اأن  ُيحب من عبده  فاهلل -عز وجل- 

الطلب  ويكرث من  رب،  يا  رب  يا  فيقول:  الدعاء 

من اهلل – �سبحانه وتعاىل- واإظهار الفتقار بني 

يديه – تبارك وتعاىل-.

من  تكون  التي  والأ�سباب  الدعاء  اآداب  ومن 

اأ�سباب اإجابة الدعاء: 

1 - اأن يرفع يديه عند الدعاء؛ لأنها عامٌة 

على اأنه ذليٌل بني يدي اهلل -تبارك وتعاىل-.

احل���ال، ومطعمه  م��ن  اأك��ل��ه  ي��ك��ون  اأن   -  2

ُيجاب دع��اوؤه، فكما  وم�سربه من احل��ال؛ حتى 

جاء )اأطب مطعمك تكن جماب الدعوة( »رواه 

الطبان يف الأو�سط«، فِطيُب الطعام باأن يك�سب 

املال من احلال وي�سرتي به الطعام احلال هو 

من اأ�سباب اإجابة الدعاء .

اإجابة  يف  الفا�سلة  الأوق��ات  يتخرّي  -  اأن   3

الدعاء التي ُي�ستجاب فيها الدعاء كبني الأذان والإقامة، ويف 

الثلث الأخري من الليل حني ينزل ربنا -تبارك وتعاىل- فيقول: 

)من ي�ساألني فاأعطيه من ي�ستغفرن فاأغفر له( »متفق عليه«، 

لإجابة  املهمة  الأوقات  في�ستغل هذه  الفجر  يطلع  وهكذا حتى 

الدعاء.

املوانع  من  امل�سلم  يحذر  دعائه،  قبول  على  يحر�س   وكما 

التي متنع قبول الدعاء:

يقبله اهلل  باإثم ل  الدعاء  فاإن  باإثم،  دع��اءه  يكون  اأن   -  1

-عز وجل- كاأن يدعو ويطلب من اهلل -عز وجل- اأن يي�ّسر له 

اأمًرا من املحرمات، كاأن يطلب من اهلل اأن يي�سر له �سرقة ماٍل 

من الأموال مثًا اأو فعل �سيٍء من املحرمات، فهذا دعاٌء باإثم 

ل يقبله اهلل -تبارك وتعاىل- بل ياأثم �ساحبه .

بينه  يفرق  اهلل  باأن  يدعو  اأن  الرحم  بقطيعة  الدعاء   -  2

وبني اأقاربه فهذا ل يقبله اهلل -تبارك وتعاىل-.

3 -  اأكل احلرام كمن ياأكل مال اليتيم اأو من ي�سرق اأموال 

النا�س اأو يغ�سهم ويخدعهم فاإن هذا مينع قبول الدعاء.

القلب  ح�سور  من  فابد  ال��دع��اء  عند  القلب  -  غفلة   4

والإقبال عند الدعاء.

وليتنبه امل�سلم اإىل اأنه كلما اأكرَث من الدعاء فاإنه رابٌح يف 

هذا الأمر، اإذ الدعاء ل خ�سارة معه، فعن اأبي �سعيٍد اخلدري 

ر�سي اهلل عنه عن النبي -عليه ال�ساة وال�سام- قال: »ما 

اإحدى  اأعطاه  اإل  رحم  قطيعة  ول  باإثم  لي�س  يدعو  م�سلٍم  من 

ثاث« له اأمٌر من الأمور الثاثة »اإما اأن يعجل دعوته « يعجل 

اهلل له دعوته في�ستجيب دعاوؤه، »واإما اأن يدخرها له يف الآخرة 

 » ال�سوء مثلها  اأن يدفع عنه من  واإما  الآخ��رة،  ثوابها يف  يجد 

قال ال�سحابة: اإًذا ُنكرث، قال: )اهلل اأكرث ( » رواه البخاري يف 

الأدب املفرد« 

فنحر�س جميًعا على الإكثار من الدعاء وا�ستغال اأوقاتنا 

ت�سيع  ل  حتى  الأوق��ات  من  ذلك  وغري  النتظار،  عند  خا�سًة 

ودعاءه  وتعاىل-،  -�سبحانه  اهلل  ذكر  من  فيها  فنكرث  علينا، 

والطلب منه 
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واحت��اده  ال�شعب  تالحم  وي��رف معلناً  ال�شماء  ليعانق  يرتفع  وم�شاهدته  العلم  اأم��ام  الوقوف  اإن 

الذي  الوطن  اأغلى من  ه��ذه احلياة  ، فال يوجد يف  الأب���دان  له  مل�شهٌد تق�شعر  الوطن  ه��ذا  يف حب 

نعي�ش عليه والذي احت�شننا ، فحب الوطن نت�شربه منذ نعومة اأظفارنا ويكرب معنا حبه مع الأيام 

دولة  علم  يبقى   اأن  اأج��ل  الت�شحيات من  وتقدمي  الوفاء  على   معاهدين  اأمامه   لنقف  وال�شنني، 

الإمارات العربية املتحدة �شاخماً حملقاً يف �شماء 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�شة برفع 

علم دولة الإمارات العربية املتحدة يف متام ال�شاعة ال� 11 �شباحاً اأمام مبانيها ويعزف ال�شالم الوطني 

فيقف اجلميع واأعينهم تناظر هذا العلم الغايل وهو يرف يف اأعلى ال�شارية يف م�شهٍد تالحمٍي يعرب 

عن مدى حب اأبناء الوطن لهذا العلم ، فدمت يا علمنا �شاخماً مرفرفاً ، ودمتي يا اإماراتنا معتلية 

قمم العز واملجد ودمتي وطناً نحبه ونفتديه باأرواحنا .
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عبد العزيز كرم البلو�شي

دمت يا علمنا �شاخمًا مرفرفًا
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ْه الـَعـلَـْم لـــي كــاْن زايــْد رافـعـِنّ

هــــُو �أمـانـتـنـا نـعـيـ�ْش ونـرفـَعـْه

ـْه ما لــْه نـفـتدي ونــذوْد عـِنّ بـالـًدّ

ويف القلوْب ويف امل�شاعْر نزَرَعْه

اإعداد جواهر ال�شويدي

 يوم العلم 

العز  معاين  متثل  التي  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف 

والفخر التي يحتفل بها اأبناء دولة الإمارات العربية 

احلكومية  ال��دوائ��ر  جميع  على  العلم  ب��رف��ع  املتحدة 

واملوؤ�ش�شات وال�شركات وجميع املباين والبيوت ، وتكون 

يف الثالث من �شهر نوفمرب من كل عام وقد اأعلن عنها 

�شاحب ال�شمّو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي .

اأن علم الإمارات العربية املتحدة يخفق يف الأعايل 

املواطنني واملقيمني يف  داخ��ل قلوب جميع  ويخفق يف 

دولة الإمارات وحمبي هذه البالد الغالية .. 

ال�شمّو  �شاحب  قريحة  املنا�شبة  هذه  يف  ون�شتذكر 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 

رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، تعبرياً عن 

الرمز،  وق��ائ��ده  للوطن  وال��وف��اِء  ال��ولء  اأعمق معاين 

زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ال�شيوخ و�شيخ احلكماء،  حكيم 

بن �شلطان اآل نهيان، رحمه اهلل، ذلك الفار�ش ال�شاكن 

يف اأعماِق اأبنائه واأحبابه ومواطنيه، بل ويف اأعماق كل 

العرب وامل�شلمني، فقد كان منذوَر العمر مل�شالح الأمة، 

والعطاء  ال��ب��ذل  يف  اإمن��وذج��اً  كلمتها،  جمع  يف  �شاعياً 

واحلب، باذًل كّل غاٍل ونفي�ش يف �شبيل جمد الإمارات 

و�شعبها الطّيب الكرمي، الذي يحت�شن ذكراه يف حنايا 

القلب: ذكرى خالدة ل تغيب

»ُفْر�شان الَعلَم« 

ق�شيدة �شعرية تتغنى بع�شق الوطن والوالء له

لـ�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
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ـْه مـِز مـِنّ ـْه ولـهـذا الـَرّ لـلـوَطْن مـِنّ

فــي َيــْد الـقـايْد و�شـَعـِبْه يـتـَبَعْه

ْه نـحْن فـر�شاْن الـعلَْم اأهـْل االأعـِنّ

ـا الـجـهاْت االأرَبـَعـْه �شـامـعـْه عــَنّ

ْه ِمـْن عـزامينا الـمعادي خـاِب ظـِنّ

فـْعـلنا يـ�شـوَفْه قـِبـْل مـايـ�شَمَعْه

ْه حــــوْل رايـتـنـا قــلـوٍب مـطـمـئِنّ

�شــادَقـْه حـــوْل الـَعـلَْم مـتـجِمَّعْه

َنـا بـ�َشـْر يـاويـلْه الأِنّــْه ــَرّ
ِمـــْن ذَكّ

ــْه نـقـَطَعْه ْه ورا�شِ نـقـَطـَعْه �شـــَرّ

ـْه ـنـا واحــْد اأَبــْد مـاَجـْتِه َهـِنّ �شـِفّ

ِمـْن �شـَنْة �شـبعنْي مـاَحْد زعـَزَعْه

ـْه ورِنّـــْه تــ�شـَمـْع لـتـاريـخنا حــِنّ

�شـيـَرْة الـمـجْد و�شـنـاْه ومـطـلَعْه

ْه فـَدِنّْه ِدّ ّ والـَعلَْم االأرواْح فـي الـ�شِ

رمــزنـا الـخـالـْد وَمــجـِدْه نـ�شـَنَعْه

ـْه ـْوا قــلـوٍب حـمـِنّ اإرفــعــوْه وحــُيّ

وكـِلّـنا فــي وقــْت واحــْد نـرَفـَعْه

اأجمل عبارات عن يوم علم االإمارات



24

العدد: 534 - 11 /2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة اإلمارات

m u n r a k a e

هندية  �شركة  مع  تتعاون  اخليمة  راأ���س  بلدية 

لتعزيز كفاءة الطاقة

�شركة  وبني  بينها  تفاهم  مذكرة  توقع  اخليمة  راأ�س  بلدية 

ال��ت��ع��اون  مبختلف  خ��دم��ات ك��ف��اءة الطاقة ، وذل��ك يف اط��ار 

برامج كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة لدعم اإ�شرتاتيجية راأ�س 

اخليمة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة. 

2021/06/2

املركزي  املق�شب  ي��زور  الفجرية  بلدية  من  وف��د 

مبنطقة الفلية

واآلية  املق�شب  يف  املتعبة  املمار�شات  اأف�شل  على  لالطالع 

الذبح لال�شتفادة من جتربة بلدية راأ�س اخليمة .

وتبادل اخلربات التي تعود بالنفع على الطرفني.

اعداد : علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي

» وفود الدائرة «

ا�شتقبال ال�شخ�شيات والوفود الزائرة لعام 2021

العام  راأ���ش اخليمة خالل هذا  بلدية  الزعابي مدير عام  �شكر  �شعادة منذر بن  ا�شتقبل 

عدد من الوفود الزائرة وذلك لبناء املزيد من العالقات بني البلدية وغريها من البلديات 

واملنظمات واملوؤ�ش�شات املحلية والدولية ، ملناق�شة موا�شيع متنوعة يف جمالت خمتلفة.

وكان �شعادته يف ا�شتقبال جميع الوفود الزائرة يف اإطار تعزيز التعاون امل�شرتك و التن�شيق 

اأهمية هذه الزيارات لإثراء املعلومات لدى جميع الأطراف  اإىل  مع هذه اجلهات ، م�شرياً 

ولال�شتفادة يف تطوير  امل�شاريع وتنفيذ اخلطط والإ�شرتاتيجيات .
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2021/07/15

يف  امل�شاركني  يكرم  اخليمة  راأ���س  اذاع��ة  من  وفد 

برنامج البث املبا�شر  

                                  

راأ���س اخليمة  لبلدية  راأ���س اخليمة  اإذاع��ة   زي��ارة وفد من 

وذلك تقديرًا جلهودهم يف امل�شاركة بربنامج ) البث املبا�شر(.

2021/8/30

يف  امل�شاركة  اجلهات  تكرم  اخليمة  راأ���س  بلدية 

الأ�شحى  عيد  اأي��ام  خ��ال  باملقا�شب  العمل  تنظيم 

املبارك

تعزيز  على  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  حر�س  منطلق  من 

عالقاتها مع ال�شركاء وتثمني جهود امل�شاركني يف اإجناح اأن�شطة 

الدائرة ومبادراتها يف املنا�شبات املختلفة ، كرم �شعادة منذر 

يف  امل�شاركني  اخليمة  راأ���س  بلدية  عام  مدير  �شكر  بن  حممد 

تنظيم العمل باملقا�شب خالل اأيام عيد الأ�شحى املبارك الذي 

�شهد توافدًا كبريًا من اأفراد املجتمع .

2021/09/30

بنك راأ�س اخليمة يطلق اآليات التمويل الأخ�شر 

                                        

بلدية  دائ��رة  مع  اتفاقية  الوطني  اخليمة  راأ���س  بنك  وق��ع 

راأ�س اخليمة لإطالق حلول التمويل الأخ�شر بالإمارة يف اإطار 

اجلهود امل�شتمرة للم�شاهمة يف خلق بيئة م�شتدامة وتعزيزها.

2021/10/12

العنوان )العنونة والإر�شاد املكاين( 

                             

م�شروع  اإطالق  ر�شميًا  اخليمة  راأ�س  البلدية  دائرة  اأعلنت 

اخليمة،  راأ���س  لإم��ارة  املوحد  املكاين  والإر�شاد  العنونة  نظام 

الإم����ارة، ويرتقي  م��ن معايري ج���ودة احل��ي��اة يف  ي��ع��زز  ال���ذي 

بفر�س التنمية امل�شتدامة التي حتقق روؤية اإمارة راأ�س اخليمة 

القت�شادية والتنموية والتطويرية.

�شُيحدث نظام العنوان تطورًا ملمو�شًا على م�شتوى احلياة 

والعمل يف الإمارة ومينحها هوية متميزة.
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اإعداد جواهر �شلطان ال�شويدي

من خدمات دائرة بلدية راأ�س اخليمة

طلب منحة

لتعريفهم  املتعاملني  مع  التوا�شل  تعميق  اإىل  اخليمة  راأ���ش  بلدية  دائ��رة  ت�شعى 

باأهم اخلدمات  التي تقدمها الدائرة للمجتمع ..

ويف هذه املادة �شنتحدث عن  خدمات  مكتب املنح يف الدائرة ويقدم ق�شم املنح عدد 

من اخلدمات الإلكرتونية التي ت�شعى وتهدف اإىل الت�شهيل والتي�شري على املتعامل 

ومنها خدمة طلب منحة :

خدمة طلب منحة وهي تتيح ملقدم الط����لب احل�ش��ول على 

اأمر منحة �شكنية مبوجب اأحقيته للح�شول على املنحة 

ومن اأهم ال�شروط للتقدمي على اخلدمة : - 

- بلوغ مقدم الطلب ال�شن القانوين .

- اأن يكون من مواطني اإمارة راأ�س اخليمة .

- مل مينح ق�شيمة �شابقًا .

ميكن للمتعامل اأو مقدم الطلب  التقدمي على خدمة »طلب 

منحة«  من خالل زيارة  مركز �شعادة املتعاملني يف بلدية راأ�س 

الدخول  اأو  اخليمة ومركز �شعادة املتعاملني يف وادي ا�شفني ، 

  www.rakgov.ae على املوقع الإلكرتوين حلكومة راأ�س اخليمة

، وتقدمي عليها ..

حال  يف  الطلب  بها  مير  التي  اخل��ط��وات  اأه��م  هنا  وت��اأت��ي 

التقدمي على خدمة طلب منحة :

1 -  اإن�شاء طلب جديد عرب مركز �شعادة املتعاملني اأو املوقع 

الإلكرتوين و دفع الر�شوم.

2 - تدقيق امل�شتندات من قبل موظف �شعادة املتعاملني )يف 

حال مت فتح الطلب اأونالين(

3 - قيام مكتب املنح بدرا�شة الطلب وامل�شتندات واإعداد حتري 

داخلي واإدراج الطلب يف ك�شف الأوامر.
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املنح  وم��دي��ر مكتب  امل��ن��ح  م��دق��ق مكتب  واإع����داد  - تدقيق   4

�شعادة  اإىل  ورف��ع��ه��ا  اع��ت��م��اده��ا  و  للك�شوفات 

املدير العام  لالعتماد .

5 -  اإرف��اق الك�شف املعتمد باملعامالت و اإحالته ملركز �شعادة 

املتعاملني للتوا�شل مع �شاحب العالقة وفتح 

معاملة منحة عادية .

التي مير بها الطلب خم�س خطوات واملدة  عدد اخلطوات 

الزمنية للطلب امل�شتويف لل�شروط اأ�شبوعني اإىل �شهر و  الفرتة 

الزمنية للمعامالت غري امل�شتوفية لل�شروط حتال للجنة ومتر 

ملدة زمنية من �شهر اإىل 3 �شهور ، ومن الوثائق املطلوبة للتقدمي 

و  ال�شفر،  و�شورة من جواز  الهوية  :  �شورة من  على اخلدمة 

�شورة من خال�شة القيد، واإثبات مقدرة مالية 400،000 درهم 

و ر�شالة من جهة العمل و اإثبات حالة اجتماعية للن�شاء ..
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معر�ض �إك�سبو 2020

دولة  ت من خالله  َعرَبَ الذي  الثقايف  اإك�شبو، ذلك اجل�شر 

الإمارات العربية املتحدة اإىل واحدة من اأهم واأكرب الفعاليات 

الدولية على مر الع�شور، هو احلدث الأول من نوعه يف منطقة 

الإم���ارات  حظيت  اآ�شيا.  وجنوب  واأفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق 

بفر�شة ا�شت�شافة معر�س اإك�شبو 2020 يف دبي، بعد ما فازت 

الت�شويت  اأجل  باري�س من  انعقدت يف  التى  الدورات  يف ختام 

فيها  �شارك  والتى  الكبرية،  الفعالية  ه��ذه  اإقامة  مكان  على 

مندوبو املكتب الدويل للمعار�س.

اأن نذكر هذا  َت��َراءى لنا  2021، قد  الآن ونحن يف بدايات 

اإك�شبو  عن  املعلومات  من  قدر  اأك��رب  لن�شرد  العظيم؛  احل��دث 

بل  الأو�شط  ال�شرق  لقطاع  فقط  لي�س  اأهميته  وُنظهر   2020

وللجميع اأي�شًا.

ما هو معر�س »اإك�شبو« ؟

كل  ي��ق��ام  دويل  معر�س  ه��و 

ُمتلفة  ب��ل��دان  يف  ���ش��ن��وات،   5

اآخر  عر�س  بهدف  العامل  ح��ول 

الإجن��ازات املتطورة يف جمالت 

عدة . 

 6 مل���دة  امل��ع��ر���س  �شي�شتمر 

ماليني  خاللها  يجذب  اأ�شهر، 

ال������زوار ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على 

املقامة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأج��ن��ح��ة 

داخل املعر�س، والتى مت تنظيمها 

م���ن ق��ب��ل م��الي��ني امل�����ش��ارك��ني، 

ال�شركات  بينهم  تتواجد  الذين 

واحلكومات واملنظمات الدولية.  

ُمهاب مرهف الرتكماين
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ما هو تاريخ اإك�شبو ؟

اأقيمت الدورة الأوىل من معر�س 

حتت  لندن  يف   1851 �شنة  اإك�شبو 

لتعزيز  الإنتاجية؛  امل�شاركة  ل��واء 

ال�شوء  وت�شليط  الدولية  العالقات 

على اأهمية التنوع الثقايف ودوره يف 

اإثراء ال�شناعات التكنولوجية.

ومت  �شخ�س  م��الي��ني   6 ح���واىل  اآن����ذاك  امل��ع��ر���س   ح�شر 

حت�شيل اإيراداته وا�شتثمارها يف بناء متحف فيكتوريا واألربت. 

كانت  -عاملي-  اأو�شع  نطاق  على  اأقيمت  التي  الثانية  ال��دورة 

1876 بالوليات املتحدة الأمريكية، والتى عر�س خاللها  �سنة 

اأول اآلة كاتبة جتارية، واأول جهاز هاتف، كما مت طرح معجون 

اإك�شبو   معر�س  اإقامة  مت  قد  الأوىل.  طماطم »هاينز« للمرة 

بعد ذلك يف عدة اأماكن، منها:

• باري�س - »اإك�شبو 1900«
• مدينة �شانت لوي�س الأمريكية -  »اإك�شبو 1904«

• �شان فران�شي�شكو - « اإك�شبو 1915″
• بلجيكا - « اإك�شبو 1958″

• مدينة اأو�شاكا اليابانية - « اإك�شبو 1970″
• مدينة فانكوفر بكندا - »اإك�شبو 1986«

• مدينة برزبن الأ�شرتالية - « اإك�شبو 1988″

• مدينة �شنغهاي ال�شينية - »اإك�شبو 2010«
• مدينة دبي - اإك�شبو 2020

ماذا يحدث يف اإك�شبو دبي ؟

يقام  اأكرب حدث  باعتباره  اإك�شبو دبي  الرتويج ملعر�س  يتم 

يف العامل العربي. لقد تاأثر ب�شكل مبا�شر بجائحة كوفيد- 19، 

مما جعل املنظمني اتخاذ قرار تاأجيل اإطالقه اإىل عام  2021 

اأن ي�شاهم   اإك�شبو 2020. ومن املاأمول  مع احلفاظ على ا�شمه 

امل�شتوى  على  والتجارية  القت�شادية  احلركة  باإنعا�س  املعر�س 

العربية  الإم���ارات  اقت�شاد  م�شتوى  وعلى  العاملي  القت�شاد 

املتحدة، ول �شيما ال�شياحة التي تعد قطاعًا مهمًا ب�شكل خا�س 

بالن�شبة لدولة الإمارات.

وحتى ت�شتمر الإمارات مب�شتواها الراقي واملتطور يف تقدمي 

اإن�شاء  مت   ، وال��زوار  امل�شاركني  ا�شتقبال  وت�شهيل  جديد  هو  ما 

موقع �شخم تبلغ م�شاحته 4.3 كيلومرت مربع، يحتوي على اأكرث 



200 جناح. والزوار على وعد باكت�شاب خربات اقت�شادية  من 

ترفيهية  بفعاليات  التمتع  اإىل  بالإ�شافة  ثقافية  و  وجت��اري��ة 

ومعار�س وحمادثات تعليمية للم�شاركني والزوار .

املتعارف  املبتكرة  املعمارية  الهند�شة  تقليد  دبي  وتوا�شل 

عليها يف معار�س اإك�شبو من خالل اإن�شاء قبة الو�شل، اأكرب قبة 

غري مدعمة يف العامل، واأكرب �شطح للعر�س بزاوية 360 درجة، 

من  اإذ  مبتكرة،  تقنية  اأي�شًا  عر�س  ومت  لها،  رئي�شي  كمحور 

املتوقع اأن تقوم �شركة اأوبر Uber بعر�س �شياراتها الطائرة.

الفر�س  مو�شوعات  حول  تتمحور  خا�شة«  »اأجنحة  هناك   

ي�شم  املمكنة«،  »املهمة  جناح  اأحدها،  وال�شتدامة.  والتنقل 

ملتقى الأمم املتحدة.

معلومات عن اإك�شبو 2020

حازت دولة الإمارات العربية املتحدة على �شرف ا�شت�شافة 

املعر�س الدويل expo 2020 وهذا بف�شل ما متلكه من مرافق 

وف��ن��ادق  عمومية  م��راف��ق  م��ن  امل��ج��الت  متلف  يف  متطورة 

ومطاعم ومناطق �شياحية وموقع اإ�شرتاتيجي حيث تبعد بحوايل 

ثماين �شاعات عن ثلثي دول العامل. ور�شدنا للقراءالكرام يف 

الفقرات التالية اأهم املعلومات عن اإك�شبو 2020 الذي يقام يف 

اإمارة دبي.

 2020 معر�س  عليها  يحتوي  التي  العرو�س  اأه��م  بني  من 

اإك�شبو  اإىل معر�س  الذهاب  تريد  اإذا كنت  وهو  للزوار،   expo

ومعاملتك  ه��ن��اك  ال��ع��رو���س  بكامل  وال�شتمتاع  دب��ي   2020

Ju-  ك�شخ�شية مهمة جدًا. ما عليك �شوى ال�شرتاك يف جتربة
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bilee Experience. واحل�شول على �شالة خا�شة وخدمة �شف 

10.000 درهم، كما توجد  اأخرى بتكلفة  ال�شيارات وامتيازات 

العديد من العلومات والعرو�س الأخرى ومن بينها:

بالزوار  ال�شني  يف  بناوؤه  مت  روب��وت  مئة  من  اأك��رث  �شريحب   •
ويقدمون الطعام ويعدون التوجيه ويلتقطون ال�شور .

يف  للم�شاعدة  ومتطوعة  متطوع  األف  ثالثون  من  اأكرث  �شجل   •
واح��د  الإم��ارات��ي��ون  ي�شكل   :expo دب��ي   2020 اإك�شبو 

الذين  لالأ�شخا�س  الإجمايل  العدد  من  املئة  يف  و�شتون 

ترتاوح اأعمارهم بني 18 و 24 عاما.

روبوت   2020 اإك�شبو  املعلومات عن  واأهم  املفاجاأت  •  من بني 
ال�شخ�شي  احل��ار���س  ه��و   Opti با�شم  م��ع��روف  ذهبي 

جلناح الفر�س. 

الطائرة  جناح  �شكل  على   2020 اإك�شبو  مرتو  حمطة  �شيدت   •
واملدعوين  ال�شياح  كافة  نقل  على  تعمل  �شوف  والتي 

 2020 العاملي  اإك�شبو  معر�س  داخ��ل  اإىل  وامل�شاركني 

خالل  ال�شاعة  يف  �شخ�س   29000 ت�شتوعب  اأن  وميكن 

�شاعات الذروة . 

لل�شطرجن  العامل  بطولة  املتحدة  العربية  الإمارات  ت�شت�شيف   •
اإك�شبو  معر�س  يف  القادم،  نوفمرب  يف   2020 اإك�شبو  يف 

2020 دبي 

�شركة  �شنع  من  ج��دًا  �شريعة  عربة  الإ�شباين  اجلناح  ي�شم   •
زيلريو�س، و�شلت ال�شيارة اإىل الإمارات يف يوليو الفائت. 

• ت�شتطيع كل دولة م�شاركة يف معر�س اإك�شبو 2020 من الحتفال 
باليوم الوطني اخلا�س بها يف �شاحة الو�شل بالزا . 

 2020 اإك�شبو  يف  يومية  بدنية  لياقة  بجل�شات  الزوار  ي�شتمتع   •
جولت  اإىل  الرك�س  وت�شمل  ب��ارك.  دبي  يف  وبال�شبط 

ركوب الدراجات.

�شكل  على  فهو  اخلارق  بت�شميمه  ال�شويد  دولة  جناح  يتميز   •
خ�شبي وهذا لتقليل انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون . 

قبل  من  اإن�شائه  مت  لل�شباب  جناحًا  دبي   2020 اإك�شبو  ي�شم   •
منظمة ال�شباب العاملية، وهو م�شاحة مفتوحة وم�شممة 

 2020 معر�س  يف  ال�شباب  اأن�شطة  لكافة  موقعا  لتكون 

.expo

الإم��ارات خالل  مع طريان  دبي  اإىل  ي�شافر  من  كل  يح�شل   •
31 مار�س  2021 و  1 اأكتوبر  2020. بني  معر�س اإك�شبو 

 2020 اإك�شبو  اإىل  تذكرة دخول جمانية    ، على   2022

دبي.

• من بني اأهم املناطق املبهرة يف اإك�شبو 2020 منطقة مميزة 
ليعي�س  ومكان  بيئة  �شتكون  �شميت  غاف  �شارع  ت�شمى 

من  هذه  وتعترب  والثدييات  احل�شرات  من  العديد  فيها 

اأهم املعلومات عن اإك�شبو 2020.

معر�س  يف  �شوريا  ت�شارك  لنا«  امل�شتقبل  »معًا  �شعار  حتت   •
والثقافة  التاريخ  �شورة  لتعك�س  دب��ي«   2020 »اإك�شبو 

فيها  الرتكيز  يتم  حيث  ال�شوري  والقت�شاد  والفنون 

ب�شكل اأ�شا�شي على تقدمي �شوريا كعن�شر فاعل وموؤثر يف 

اجلناح  .ويعر�س  العامل  واقت�شاد  وفنون  وثقافة  تاريخ 

ال�شوري ن�شخة طبق الأ�شل عن اأبجدية اأوغاريت .

اأين ميكنك العثور على التذاكر؟

• يتم بيع التذاكر على املوقع الر�شمي ملعر�س اإك�شبو 2020.
 VFS Global : شيكون هناك موزعون ر�شميون متاحون  مثل� •
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 لول هذا الكت�شاف املثري واملده�س، 

الأول  الإن�����ش��ان  قلب  �شطح  على  ومن���وه 

ال�شاعري  التعامل  (ه��ذا  امللح  )زه��رة 

وذائقة  تكوين  يف  امللح  تفاعل  عن  نتج 

امل��ل��ح  ذرات  ج��م��ع  وط��ري��ق��ة  ال��ب�����ش��ر، 

وطقو�شه من خالل جمعها متبلورة على 

،عمل  الفجر  انبالج  عند  البحر  �شطح 

�شد  يخ�شع  اأن  الإن�شان  اأراده  �شاعري 

املوؤرخون  اتفق   ، اأوهامه وخرافته لحقا 

على اأن ال�شينيني هم من و�شعوا اللبنة 

الأوىل )م�شنع امللح ( قبل 800 �شنة قبل 

وال�شراعات  ع�شكرية  لأغرا�س  امليالد 

التي كانت تدور حول بحرية )يون�شينغ( 

احلجر  ه��ذا  �شافر  ال��ت��اري��خ  ع��رب  حيث 

الب�شرية  احل��ي��اة  مفا�شل  يف  الأب��ي�����س 

والأدي���ان  والطقو�س  احل�شارة  وع��رب   ،

 ، الترب  من  اأهمية  تقل  ل  حيوي  كرافد 

والقد�شية كالقربان واخلبز، تتثمل جليًا 

يف اأقوال الأنبياء ، والر�شل ، واحلكماء، 

الكتب  ، يف  امللح  وجاء ذكر  والفال�شفة، 

اإلهي  وتذكري  تنبيه  اأو  كعالمة  ال�شماوية 

للب�شر ،جاء ذكر امللح يف القراآن الكرمي 

) مرتان (

قوله تعاىل : )هذا عذٌب فراٌت وهذا 
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ها�شم املعلم

الذهب الأبي�س، 

مل يعد يربق

)اأنتم ملح الأر�س( امل�شيح عليه ال�شام

زهرة امللح ...

مكونات  خ��الل  من  والرئي�شية  الأ�شا�شية  امل��ادة  امللح،  م�شاألة  ه��ذا  مو�شوعنا  يف  يثري  ما 

الطعام ال�شهي، عرب التاريخ الب�شري، اأو لنقل منذ اأن عرف الإن�شان اأن ي�شتقر داخل الكهف 

( عالوة على ذلك كيفية  ال�شي�شيولوجيا  الطعام )املطبخ  زاوية لعداد  له  وخارجه، وتكون 

هذه  اأدت  مما  بالتمليح،  الأطعمة  حفظ  ط��رق  اكت�شاف  بالتايل  و  ال�شيد  طريقة  ومعاجلة 

الفكرة لالإن�شان الأول اأن ي�شتقر ن�شبياً حيث ا�شتطاع اأن يوفر كمية ل باأ�ش بها من الأطعمة 

لأيام لحقة بذلك مل يعد يخرج لل�شيد اإل يف حالة نفاذ كمية الأطعمة ، بل تفرغ على الأقل 

وكان مبقدوره اأن يرتجم هذا الفراغ يف اأعمال حرفية وكذلك يف فالحة الأر�ش وزراعتها ،



ملٌح اأجاٌج( الفرقان 53

وق��ول��ه ت��ع��اىل : )ه���ذا ع���ْذٌب ف��راٌت 

�شائٍغ �شرابُه وهذا ملُح اأجاُج( فاطر

ال�������ش���اع���رالإغ���ري���ق���ي  راأى  وق�����د 

)هومريو�س( يف امللح وعرب عنه يف مقولته 

وليختلف  مقد�شًا(  )ج��وه��رًا  ال�شهرية 

و�شفه  حيث  ذل��ك  ع��ن  الفال�شفة  اآراء 

احلجر  هذا  اأن  معناه  فيما  )اأفالطون( 

يحتل مكانة عظيمة و�شامية يف احل�شارة 

ن�شتوقف  اأن  ولب��د  القدمية.  اليونانية 

امللح  اأجل  قامت من  التي  حول احلروب 

يف  امللح(  )�شريبة  ال�شرائب  فر�س  ثم 

اآ�شيا واأوروبا، وما قام به الزعيم الهندي 

مب�شرية  1930م  عام  غاندي(  )املهامتا 

الإجنليزية  القوات  اإجالء  اأجل  امللح من 

املحتلة وحترير الهند، وبالفعل مت اإخماد 

تلك  منذ  الإجنليزي  ال�شتعمار  �شم�س 

امل�شرية.

التاريخ املتكئ على امللح

يفقد  الأبي�س  الذهب  ب��داأ  اأي��ن  من 

ع�شر،  التا�شع  القرن  اإىل  رجوعًا  بريقه، 

الإمرباطورية  اأ�شبحت  الذي  الوقت  يف 

العامل،  يف  العظمى  ال��ق��وة  الربيطانية 

وكما هو متعارف عليه يف اأعقاب احلروب 

بال�شلم  يدعى  ما  وفر�شت  النابليونية 

الربيطاين، مما �شجع الزدهار التجاري 

مكافحة  قوانني  و�شن  املعريف،  والتبادل 

ال��ق��ر���ش��ن��ة وجت����ارة ال��ع��ب��ي��د يف ال��ع��امل 

هاييتي(  يف  )العبيد  ث��ورة  بعد  ل�شيما 

على  والتمرد  التطورات  تلك  خ�شم  ويف 

ا�شتبداد وظلم )الرجل الأبي�س(انبثقت 

الطبيعة( فكرة )ريا�شيات  للعامل  فجاأة 

ب����داأ ا���ش��ت��خ��دام ال��ك��ه��رب��اء ،وال��ن��ف��ط 

احلركة  باإنعا�س  ال�شلب  الفولذ  وظهور 

القت�شادية لبلدان العامل وبذلك مت �شخ 

الثورة ال�شناعية الثانية بالطاقة الالزمة 

 ، )اأملانيا  مثل  دول  مكن  ال��ذي  الأم��ر   ،

واإمرباطورية اليابان، والوليات املتحدة( 

من اأن ت�شبح دوًل قوية ، وت�شنف كدول 

اأن  ،اإل  احلديث  العامل  دول  بني  عظمى 

فكرة ال�شيادة مل تختف يف عقول واأذهان 

مفكري ال�شيا�شة يف هذه الدول وجهابذة 

توليد  وثم مرورًا مبختربات   ، القت�شاد 

بتيارات  م��ّدت  بل   ، اجلديدة  اخلرائط 

ال�شتعمارية  ع�شر   ( ت�شمى  ح��دي��ث��ة 

اجلديدة ( والرجوع اإىل التاريخ ال�شابق 

ف�شلت  الرو�شية  الإمرباطورية  اأن  جند 

الرا�شخ  القوي  نفوذها  من  الرغم  على 

ت�شيني  الأمر ينطبق على �شاللة  وكذلك 

حثيثة  حم���اولت  خ��الل  م��ن  ال�شني  يف 

جماراة باقي القوى ال�شتعمارية، بالتايل 

اجتماعية  وقالقل  ا�شطرابات  ظهرت 

مما   ، البلدين  يف  كارثية  واقت�شادية 
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والنكما�س  الن�شهار  ح��ال��ة  اإىل  اأدى 

والركود القت�شادي ، و�شرف النظر عن 

هذه ال�شلعة ) امللح ( و اختفاء الأ�شواق 

وترويجه  اأهميته  من  التقليل  و  الرائدة 

اأن يتال�شى ويختفي يف  ب�شكل كبري يكاد 

حياة الب�شر، لول حاجة الإن�شان من خالل 

الرتكيب  وي�شكل  البيولوجية.  خرائطه 

ال�شوديوم(  )كلوريد  للملح  الكيميائي 

الذي يحتوي بن�شب مت�شاوية من املادتني 

املذكورتني، مما يوؤدي اإىل احلفاظ على 

فيه.  ال�شوائل  وت���وازن  اجل�شم  ترطيب 

يذكر املوؤلف مارك كريلن�شمي يف كتابه 

اأحمد  ترجمة  ال��ع��امل(  يف  امللح  )ت��اري��خ 

للثقافة  الوطني  )املجل�س  مغربي  ح�شن 

والفنون والآداب، الكويت( :

)انتهت الثورة الأمريكية بال�شتقالل 

اأم��ة جديدة مع ذاك��رة مرة عما  وول��دت 

للح�شول  الآخرين  على  العتماد  يعنيه 

على امللح.

فتحت  وال�شتقالل  واحل���روب  امللح 

املجال  وجتارتها  احليتان  �شد  العمليات 

التي  املقددة  الأ�شماك  ل�شناعة  وا�شعا 

حمت اأوروبا من املجاعة وتو�شعت جتارة 

امللح والأ�شماك يف اوروبا وحو�س املتو�شط 

اعتمادًا  الرومانية  الإمرباطورية  واأنحاء 

على حمالت ال�شيد الكربى التي اأبحرت 

بعيدًا دون خوف من تلف ال�شمك.

اأي�شًا يف �شناعة  وبداأ امللح ي�شتخدم 

ال���دواء وال��ط��ب ومثل رم��زا  اجل��ل��ود ويف 

لل�شحة والدميومة، وزينت املوائد امللكية 

وكان  �شفن  هيئة  على  فرن�شا مبمالح  يف 

م��ن مظاهر  ال��ط��اول��ة  على  امل��ل��ح  و���ش��ع 

الغنى(.

اأ�����ش����رار وخ���راف���ة امل��ل��ح عرب 

احل�شارات

ل��ن��ت��اأم��ل ت��ل��ك اجل��م��ل وال���ع���ب���ارات 

وقيلت  التي و�شفت  وال�شاعرية  الر�شيقة 

ع��ن ه���ذا ال�����ش��خ��ر احل���ج���ري، م��ا ومل 

حتظى بها الكائنات الأخرى، مما يعزز 

لنا الثقة باأهمية امللح عرب تاريخه القدمي 

واملعا�شر

يذكر الرحالة )ابن بطوطة( م�شاهد 

غارا  تا  مدينة  زيارته  خالل  من  عجيبة 

حيث  ع�شر،  الرابع  القرن  يف  الأفريقية 

مبا  امللح  من  و�شوارعها  املدينة  بناء  مت 

ذلك  يف  ولغ��راب��ة  م�شجدها،  ذل��ك  يف 

باعتبار اأن بع�س املدن قائمة يف ع�شرنا 

)مدينة  مثل  امللح  من  ت�شميتها  وت�شتمد 

�شالزبورغ التي تقع يف دولة النم�شا على 

حدود جبال الألب من اجلهة ال�شمالية(

يعمل  حيث  ال��ب��وذي��ة  الطقو�س  ويف 

امللح  ا�شتخدام  يومي،  وب�شكل  الرهبان 

لذا  ال�شريرة،  الأرواح  طرد  لعتقادهم 

كتفه  خلف  امللح  بر�س  ال��ب��وذي  يحر�س 

بطرد  م��ن��ه  اإمي���ان���ًا  م��ن��زل��ه  عتبة  وع��ن��د 

حوله  حتوم  قد  والتي  ال�شريرة  الأرواح 
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مرا�شم  ح�شور  من  عودته  عند  ول�شيما 

ت�شييع اجلنازة ودخوله اإىل البيت .

وب���ال���ت���ايل ي��ق��ول )اب����ن ال��ن��ف��ي�����س( 

اأول  امل�شلم  العامل  هذا  يعترب  باملنا�شبة 

امللح،  تناول  يف  العتدال  اإىل  اأ�شار  من 

الأو���ش��اف  اأدق  م  ق���دَّ ذل��ك  ع���الوة على 

كبرية  بكميات  وتناوله  امللح  اأخطار  عن 

وتاأثريه املبا�شر يف ارتفاع �شغط الدم.

مل يختلف الأمر كثريًا عند العرب عن 

اجلميلة  الطرائف  ومن  ال�شعوب،  �شائر 

العهود،  يعقدون  كانوا  عندما  العرب  اأن 

ي�شعونه  امللح،  من  قلياًل  معهم  يجلبون 

على اأطراف و�شفح ال�شيف، ويلعق امللح 

الرتباط  على  دلياًل  املتعاهدين  من  كل 

وح�شن املواثيق.

وهناك فال�شفة مل يغيب عن روؤيتهم 

اأر�شطو:  ق��ال  وخوا�شه،  واأهميته  امللح 

كالبلور  املتحجر  منها  اأ���ش��ن��اف  امل��ل��ح 

كتحجر  وحت��ج��ره  كالثلج  ي��ك��ون  ومنها 

�شائر الأحجار، ومنه ما يكون �شوؤرجًا يف 

قوامًا  تعاىل  اهلل  جعله  ال�شبخة،  الأر�س 

مل�شالح الدنيا في�شلح لكل �شيء يخالطه 

ويزيد يف  لونه  يح�شن  فاإنه  الذهب  حتى 

�شفرته.

لتالميذه،  ال�شالم،  عليه  امل�شيح  قال 

ومن  اجلليلة  امل��ع��اين  م��ن  فيها  مقولة 

احلكم ال�شديدة )اأنتم ملح الأر�س، ولكن 

اإن ف�شد امللح فبماذا مُيلُح؟ ل ي�شلح بعد 

من  ويدا�س  خارجًا  يطرح  لأن  اإل  ل�شيء 

النا�س(.

ومن احلوادث والأمور العجيبة ق�شة 

)امللك  الب�شرية  ت��اري��خ  يف  رج��ل  اأغ��ن��ى 

اإمرباطور مملكة  مو�شى(  من�شي  امل�شلم 

امليالدي،  ع�شر  ال��راب��ع  القرن  يف  م��ايل 

و�شيادته  بامتالكه  مناف�شيه  عن  ويتفرد 

وامللح(  ال��ذه��ب  )�شيد  لقب  ال��ذي  وه��و 

احل��ايل  بالتقييم  ث��روت��ه  ق���درت  ح��ي��ث 

عرب  �شنف  وبالتايل  ب400ملياردولر، 

مايل  مملكة  �شالطني  اأع��ظ��م  ال��ت��اري��خ 

الإ�شالمية التي قامت على اأنقا�س مملكة 

املرابطون  اأ�شقطها  التي  الوثنية  )غانا( 

�سنة 1087.

م�شاألة  يف  امللح  الفراعنة  ا�شتخدم 

بذلك  م��وت��اه��م،  ج��ث��ث  وح��ف��ظ  حتنيط 

وحمتفظة  متما�شكة  اجلثث  تلك  ظلت 

الآف  خم�شة  لنحو  الأق��ل  على  بجلودها 

�شنة، وكذلك ا�شتخدم الفراعنة امللح يف 

حفظ الأطعمة والأ�شماك.



اجليل  م��ن  الع�شم  اأح��م��د  ال�شاعر  يعترب 

ال��ث��اين ال����ذي اخ��ت��ار ق�����ش��ي��دة ال��ن��رث ق��ال��ب��ًا 

�شمنه  م��ن  ي��اأت��ي  وال���ذي  ال�����ش��ع��ري،  خلطابه 

وعبداهلل  جمعة  و�شعد  ال�شبب  حممد  عبداهلل 

امل�شرتكة  املجموعة  وتعترب  وع��ب��دال��وه��اب.. 

ال�شعرية  اإ�شداراتهم  اأوىل  رئتي(  يف  )م�شهد 

بعدة  الع�شم  اأحمد  اأتبعها  والتي   1998 ع��ام 

هذا  )ي��ح��دث  منها:  نذكر  لحقة  اإ���ش��دارات 

)ليل   ،2010 الرمان(  )�شوت   ،2002 فقط( 

2015، )حتت  املاء(  2012، )يف غفلة  يبتل( 

الظل الكرثة( 2017، وبالعامية )فرن( 2011، 

الأعمال  م��وؤخ��رًا  له  و�شدر  وط���ني(..  و)م��اي 

والن�شر..  للطباعة  روا���ش��ن  دار  عن  الكاملة 

ومن الأهمية اأن نذكر يف هذا ال�شياق اأن اأحمد 

تركها  ثم  الق�شرية  الق�شة  بكتابة  بداأ  الع�شم 

ترتكه  مل  هي  لكنها  ال�شعرية  للكتابة  وانحاز 

الأحزان  تنفّك عنها  به بق�ش�س ل  بل حلقت 

ودفعت به اإىل القول:

)ل اأعرف 

كيف اأجمعني من اأحزاين

واأنا املتناثر قطعاً

الأ�شى �شور

تعك�ش مدى �شرودي يف الأفكار..(.

ُي��ق��دم اأح��م��د الع�شم  ع��رب ه��ذا ال��ف��ح��وى 

ولي�س  اجلمع  ب�شيغة  احل��زن  تبا�شري  لقارئه 

ليتوغل  الف�شول  يدفعه  ، وحني  املفرد  ب�شيغة 

من  الق�شيدة  حتمله  م��ا  على  ويتعرف  اأك��رث 

اأ�شباب هذا احلزن ، �شيكت�شف اأن ذات ال�شاعر 

رغم معاناتها من اعتالل �شحة �شاعرها بقيت 

خارج قائمة هذه الأ�شباب ، وهو ما يبدو جليًا 

يف قول ال�شاعر:

)كل الأ�شماء جاّفة

حتى العناوين يف الكتب

اإل ال�شورة الكبرية لوالدي

مات والدي 8/7/1994

والدي العظيم، مات..(.

اأبيه فاجعة كربى بالن�شبة  لقد كان رحيل 

اأث��ر يف حياته ؛ فهو َم��ْن  اإل��ي��ه مل��ا ك��ان ل��ه م��ن 

يعمل  ك��ان  حني  الكويت  من  اإليه  الكتب  حمل 

كما   ، املنزلية  املكتبة  له  اأ�ش�س  َمْن  وهو  فيها، 

اإليه القراءة و�شجعه عليها ،  اأنه هو من حبب 

يكد ي�شحو منها حتى  ماأ�شاة مل  فجاء رحيله 

جاء رحيل فاطمة اأخته ليدمي قلبه من جديد 

يف  ويوؤكد  معها  الأدوار  تبادل  اإىل  به  وليدفع 

اأن رحيل  ب�شيغة اجلمع  ف�شاء ق�شيدة حزنه 

الأحبة مييت َمْن بقي بعدهم ويردد باأ�شى:

)نحن متنا اأحياء

وهم اأحياء مل ميوتوا فينا

هذا قلب فاطمة

م�ّشه التعب

م�ّشته احلياة

احلب يف الأمل..(.

اإن اأحمد الع�شم دائم احلنني اإىل اجلذور 

وه��و دائ���م الع���رتاف ب��ذل��ك ، ول ي���رتدد من 

اأكرث من حوار اأجري معه  القول عن نف�شه يف 

اإىل  الطريان  على  يقوى  ل  الذي  الطائر  باأنه 

البعيد لأن ال�شوق اإىل بيت العائلة يغالبه ، ويف 

فهو  اإليه  بالعودة  لي�شارع  يغلبه  الأحيان  اأكرث 

تربى  التي  القدمية  احلارة  مع  املوعودة  جنته 
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 اأحمد ح�شني حميدان

ال�شاعر اأحمد الع�شم 

بني ق�ش�س احلزن 

و ق�شائد الأمل



فيها والتي بالن�شبة اإليه هي ال�شورة امل�شغرة 

للوطن كله ولالإمارات بحذافريها . 

الق�شيدة  �شورته  الذي  الت�شدع  هذا  كل 

املعاناة  بف�شول  يبلغ  مل  الع�شم  اأح��م��د  عند 

اإىل  م�شيها  بعد  لأن��ه��ا   ، ع��ن��ده  ختامها  اإىل 

من  املكابدة  �شرية  �شتنتقل  الأخ���رى  ال�شفة 

عليه  تزاحمت  التي  الأح��زان  م��������ن ق�ش�س 

الكامن  الأمل  �شرية  اإىل  العائلة  جهة 

يف مر�شه املزمن الذي رافقه منذ 

يفارقه  ل  حميم  ك�شديق  عقود 

بف�شائها  ق�شيدته  وت��ول��ت   .

يفي�س  اآخر  بوح  نقل  ال�شعري 

على  ويك�شف  والقلق  ب��الأرق 

ن��ح��و ح��م��ي��م م��ق��دار الأمل 

ال����ذي اأودع�����ه ب��رتاك��ي��ب 

ه���ذه ال��ق�����ش��ي��دة ال��ت��ي 

اأج��ري  ح��وار  اأعلن يف 

يف  كتبها  ب��اأن��ه  معه 

امل�����ش��ف��ى وم��ب�����ش��ع 

ج�شده  ع��ل��ى  اجل����راح  ال��ط��ب��ي��ب 

واأدواته الطبية ت�شول وجتول يف قلبه .. هناك 

قالت  الرقاد  �شرير  على  يغم�س  ك��ان  وبينما 

الق�شيدة بالنيابة عنه:

 )اأيها الليل

�شع اأ�شبعك يف ال�شاي الأخ�شر

اأحب اأن ت�شرب معي اآلمي

دون �شكر

اأيها الليل

ل تذهب �شريعاً

اأود اأن اأطيل النظر فيك

اأود اأن اأعرف

مِلَ يتخذ التفاح مني هذا املوقف..(.

تك�شف  الق�شيدة  به  تبوح  ما  خ��الل  من 

ل جواب  اأن��ه  م��درك  م��داده��ا  �شاحب  اأن  لنا 

اأفقدته  التي  الأخ��رى  لأمرا�شه  الأطباء  عند 

لذلك   ، وبهجتها  احل��ي��اة  ج��م��ال  م��ن  الكثري 

كانت حتاوره ذاته املَُعَذبة التي اجتمع بداخلها 

ليل  يف  املري�س  واجل�شد  العليلة  ال��روح  �شوؤال 

امل�شت�شفى ، وكان ال�شوؤال املوجع لكليهما يدور 

حول اأ�شباب تواري فرح العمر يف تفاح الغياب 

الليل  �شكون  يف  معلقًا  ال�شوؤال  يبقى  وح��ني   .

وينكفئ على �شمته ال�شدى يعود ال�شاعر اإىل 

ذاته وحيدًا ويردد معها مبرارة:

)اأنا املقطوع عنه

 الطرق وال�شبل

الذي ما براأ حتى انتك�ش

املاأخوذ من انعكا�شات

ال�شرب واملحن والأمل

الأمل ذراعه طويلة، طويلة..(.

قلق  فيها  يت�شاعد  التي  العزلة  هذه  عرب 

ت�شتكني  اإج��اب��ات��ه��ا  بقيت  ال��ت��ي  الأ���ش��ئ��ل��ة 

بال�شمت تبلغ اللحظة نقطة 

، وي��ب��دو  ال���الج���دوى 

الع�شم  ال�����ش��اع��ر  اأن 

رف�����س ال���وق���وف اأم���ام 

مكتوف  ال�شتكانة  ه��ذه 

فاأعلن  الكالم 

ب��اأ���ش��ل��وب 

املفارقة التي تقوم على 

مع  �شداقة  بعقد  التهكم 

باتت  التي  الطبية  اأدوات��ه 

ع��ل��ى ت�����ش��اب��ه ك��ب��ري معه 

طباعه  م��ن  الكثري  منه  ف��اأخ��ذت   ،

ويعرب  ومواقفه  وم�شاعره  باأحا�شي�شه  و�شاركته 

عن ذلك على نحٍو �شاخر قائاًل:

)اأحب �شريري يف الليل

يفكر مثلي بالنعم

طاولة الأدوية

الزحمة يف العالقات

اأحب �شريري الذي تت�شع فيه الإ�شاعات

ول اأمانع قتل عزلتي

بد�ش �شوكة الكتابة يف َن�شٍ طويل..(.

العالجية  رح��ل��ت��ه  يف  الع�شم  اأح��م��د  اإن 

تغادره  مل  احلياتية  مكابداته  كل  ويف  الطويلة 

يغادرها  مل  اأنه  كما  منها  انطلق  التي  البداية 

وبقي  اأ�شده  على  اجل��ذور  اإىل  حنينه  فبقي   ،

من  �شرامًا حتى  اأكرث  العائلة  ركن  اإىل  �شوقه 

الذي  الأم��ر   ، فيه  رق��د  ال��ذي  عالجه  م�شفى 

يف�شر تركه جل�شده على ال�شرير وانحيازه على 

بجناحيها  ط��ار  التي  ال��روح  اإىل  حا�شم  نحٍو 

تراكيبها  و�شط  يف  فكان  الق�شيدة  جماز  اإىل 

الذي  �شماه ع�شفور احلب  ال�شعرية ع�شفورًا 

رك�س �شوقًا بعد غياب اإىل احلبيبة/الأم واإىل 

على  منها  الوفاء  ناجى  التي  الزوجة  احلبيبة 

اأول �شطور قلبه:

)مرمي.. احلب طائر �شنونو 

�شرِت له اأم 

و�شرِت �شجرة �شرب  

هذا الع�شفور بكى طوياًل 

اأمام �شورة اأمه 

كل الأيام 

التي اأخذتها معي اإىل امل�شت�شفى 

هي �شقائي

كانت حترمني منِك 

ك�������ل ال������ل������ي������ايل ال����ت����ي 

حتر�شني 

هي اأنفا�شك 

وكل هذا النرث 

هو حبِك 

باإمكانك 

ي�شحك  ف���م  ر����ش���م 

على هذا اجلدار 

ه���ذه  اأن  اأع���������رف  ك�����ي 

غرفتي 

وجودك ِ مل يعد �شراً 

اأحالتني الأحالم اإىل  معك 

مو�شيقى..(.

قابل  ال�شادقة  اجليا�شة  العواطف  بهذه 

بالعرفان  الت�شحية  الع�شم  اأح��م��د  ال�شاعر 

الفنون  اأكرث  ال�شعر هو  ولأن   . بالوفاء  والوفاء 

قال  كما  واحلياة  التعبري عن احلب  ج��راأة يف 

عنوانًا  عمره  �شريكة  جعل  حواراته  اإح��دى  يف 

احلب  بهذا  بوحًا  ولأك��رثه��ا  ق�شائده  لأجمل 

كل  على  �شويًا  لينت�شرا  معًا  جمعهما  ال��ذي 

اأغنية  تعكر  قد  التي  واملكابدة  املعاناة  اأ�شباب 

وبعزمية  اهلل  بف�شل  لكنها   ، قلياًل  احل��ي��اة 

املثابرة تعود ب�شفو ن�شيدها من جديد .. 
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نبذة

معا�شر  �شعودي  ،�شاعر  �شامل  اأحمد 

اأح���د اأب����رز الأ���ش��م��اء يف ج��ي��ل الأل��ف��ي��ة 

اجل����دي����دة حت��ظ��ى اإ����ش���دارات���ه 

باهتمام القارئ ال�شاب .

حتليل

����ش���امل ���ش��اع��ر مميز  اأح���م���د 

خا�شة،يتنقل  م���ف���ردة  ���ش��اح��ب 

الفني  وال��ن��رث  النرث  ق�شيدة  ب��ني 

مكانة  يتبّواأ  اأن  ب�شال�شة،ا�شتطاع 

فهو  وا�شعًا  انت�شارًا  ويحّقق  عالية 

واحد من اأهم الأ�شماء يف جيل ما 

بعد احلداثة.

تقدمي

يف ديوان ) ما�ٍس اإيّل برفقتي( 

وال��ت��وزي��ع  للن�شر  ت�شكيل  ع��ن  ال�����ش��ادر 

ال�����ش��ع��ودي��ة،ن��الح��ظ  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة 

اأغ��ل��ب  يف  الفل�شفية  والأب���ع���اد  ال��ت��ن��وّع 

تعبريية  ج��م��اًل  ق���ّدم  الن�شو�س،حيث 

تتمّيز بالكثافة والتاأمل قائمة على م�شاعر 

حّية ومقاربة لواقع الع�شر احلا�شر وما 

هواج�س  من  الإن�شان  يعانيه 

واأفكار طيلة حياته.

يقول يف الن�س الذي حمل 

ا�شم الديوان :

هكذا بال دلئل

اأنا املحقون بال�شك دوماً

اإيّل برفقتي �ش  » ما�ٍش 

»9

ويف مو�شٍع اآخر يقول:

من يعّزيني

اأيهما  اأع���رف  ل  كنت  اإن 

اأنا

»امل�شدر نف�شه �ش 10«

الظاهري  الرت��ي��اب  ه��ذا 

اأحمد �شامل

اجلنوح نحو الأمل

نا�شر البكر الزعابي

حفيف الريح
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م��غ��اي��ر ع��ّم��ا ي��ج��ول يف داخ��ل��ه ح��ي��ث مل 

اأول  يف  فهو  م�شاعره  ع��ن  بعد  يف�شح 

ال��وح��دة  م���ع  رح��ل��ت��ه  ي�شتهل  ال��ط��ري��ق 

والغرتاب.الغربة التي يعي�شها كل �شاعر 

مع من حوله .

كم فارغة حياتي

مثل حادثة طويلة

ل ي�شتذكر من وقائعها

�شوى اأنها اأف�شت اإىل نهاية

لي�شت غريبة على اأحد

» امل�شدر نف�شه �ش 17«

وا�شحة  اجل��م��ل  ت��ب��دو  اأوىل  ل��وه��ل��ٍة 

ثناياها  ب��ني  حتمل  اأن��ه��ا  غ��ري  ومبا�شرة 

حرية ق�شوى تتجلى ب�شكل اأكرب يف ن�ّس 

اآخر:

كثرياً 

ما اأجدين عالقاً

بني حريتني

حرية

كيف كنت غبياً

اإىل هذا احلد

وما الذي كان

حتى ل اأ�شعر بغبائي

اإل متاأخراً

»امل�شدر نف�شه �ش 24«

خالفًا  ال���ذات  م��ع  الق�شوة 

ال��ذي��ن  الع�شر  ه���ذا  ل�����ش��ع��راء 

يكيلون املديح اإىل اأنف�شهم نهارًا 

جهارًا،لقد كان �شريحًا اإىل حد 

املبالغة.

يجل�ش اثنان

يف مقهى بعيد

اأ�شياء  ي��ق��ول  األ  ي��ح��اولن 

جديدة

ل يعرف كل منهما الآخر

لكنهما يفاجاآن معاً

مبعرفة �شيء جديد

ت�شّرب عن طريق ال�شمت

» امل�شدر نف�شه �ش 32«

هنا لوحة متلفة لكنها تدور يف فلك 

بحثه  يف  مي��ل  ول  يكل  ل  حيث  احل���رية 

املفقودة  والعواطف  املعاين  عن  احلثيث 

يف زحام احلياة.

باأنفا�ش

م�شتعارة اأترك تنهيداتي

على حافة الأغنية

واأخرج لأت�شّلق احلياة

» امل�شدر نف�شه �ش 47«

التفا�شيل الوجدانية بني ال�شطور،بني 

تتاأرجح  واأم��ل  ياأ�ٍس  بني  وغمو�س  حنني 

حني  بني  امل�شطربة  الإن�شانية  امل�شاعر 

واآخر بحثًا عن ماهية الوجود.

يف غمرة الن�شيان

وثبة ترجعنا اإىل املكان الطبيعي

ل ننتمي لأماكن متخيلة

» امل�شدر نف�شه �ش 56 »

يوا�شل اأحمد �شامل تاأمالته وت�شاوؤلته 

وهو يتفّح�س ما حوله بنظرة متلفة عن 

النمطية التي طبعت اأغلب حياتنا حماوًل 

ا�شتك�شاف اجلوانب امل�شيئة يف عاملنا.

عرب �شاعة احلائط

�شال وقت طويل مل اأنتبه لت�شربه

كما يفعل طفل متورط

اأ�شاأل لياًل �شغرياً حّط على نافذتي

كيف اأجففه ؟

قبل اأن ت�شتيقظ من ال�شور اأمي

» امل�شدر نف�شه �ش 60 «

ن�����س ع��م��ي��ق داف�����ئ ���ش��م��ن ق��ال��ب 

بالإيقاعية  متيز  بالعاطفة  حافل  اأ�شيل 

وب����ال����دللت امل��ه��م��ة وح�����ش��ن ت��وظ��ي��ف 

اجلماد ب�شورة اأنيقة خا�شة 

برمزيتها  الأم  تذكر  حينما 

العظيمة.

�س ال�شاعر م�شاحة  خ�شّ

املكّثفة  للوم�شات  وا���ش��ع��ة 

التي �شاعت وعرفت كثريًا يف 

كتابات جيل ما بعد احلداثة.

عذاب �شغري

عطر من حتب

يف مرور من ل تعرف

» امل�شدر نف�شه �ش 78«

خا�شة

اأحمد �شامل �شاعر ميتلك 

ق����درات ك��ب��رية وق����ادر على 

املفقود يف  ال��ت��وازن  اإح���داث 

ع���امل ال��ن�����ش��و���س م��ن جهة 

ال��ن��رث  ق�����ش��ي��دة  ت���ط���ّور  ويف 

منطقة  يف  خا�شة  املعا�شرة 

اخل��ل��ي��ج ف��م��ا اأح��وج��ن��ا اإىل 

دماء جديدة تبّث احلياة يف 

اجل�شد الأدبي .
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امل��ج��الت يف  اأوائ���ل  راأ����ش اخليمة م��ن  جملة بلدية 

الإمارات و تعد مرجعاً و اإرثاً ثقافياً ملن ين�شد الثقافة 

راأ���ش اخليمة  اإم��ارة  و قد �شهدت املجلة مراحل تطور 

1977 اإىل يومنا هذا لتكون مرجعاً  و منوها منذ عام 

راأ�ش  احلبيبة  اإمارتنا  تقدم  على  �شاهداً  و  للمعلومات 

اخليمة ومراآة لأخبار متنوعة وخمتلفة.

اأ�شجار  الغالف  على  تظهر  اخلام�شة  ال�شنة    54 العدد 

واأزهار من م�شتل اخلران حتت عنوان م�شتل باللدية يف اخلران 

الدوله  رئي�س  �شمو  عنوان  حتت  خربًا  العدد  ت�شدر   حيث 

التقى �شاحب  الإمارات  ال�شمو حكام  اأ�شحاب   باإخوانه  يلتقي 

اآل نهيان رئي�س الدولة باإخوانه  ال�شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان 

العني وقدم من خالل  املقام يف  حكام الحت��اد، وذلك بق�شر 

الت�شاور  ومت  واخلارجية  الداخلية  الق�شايا  من  عدد  التباحث 

خالل  وتقرر  املقبلة،   الفرتة  خالل  الحتادية  امل�شرية  ب�شاأن 

املوؤقت  الد�شتور  باأحك�ام  العمل  حتديد  على  املوافقة  الجتماع 

ملدة خم�س �شنوات اأخرى اعتبارًا من 2 دي�شمرب 1981 

املجل�ش  والع�شرون لأع�شاء  الرابع  الجتماع  اأي�شاً  وجاء 

البلدي

املجل�س  رئي�س  القا�شمي  كايد  بن  امللك  ال�شيخ عبد   تراأ�س 

احللقة الثامنة والأربعون

اإعداد : جواهر �شلطان  ال�شويدي

جملة البلدية بني املا�شي و احل�ا�شر
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ال������ب������ل������دي 

الج����ت����م����اع 

ال����������راب����������ع 

وال��ع�����ش��ري��ن 

لأع�����������ش�����اء 

امل����ج����ل���������س 

الذي  البلدي 

عقد يف قاعة 

ت  عا جتما ل ا

ب���ل���دي���ة  يف 

اخليمة  راأ���س 

ح���������������ش�������ر 

الج����ت����م����اع 

�شعود  ال�شيخ 

ب�������ن ����ش���ق���ر 

القا�شمي النائب الأول لرئي�س املجل�س وال�شيد املهند�س اإبراهيم  

ال�شحي النائب الثاين لرئي�س املجل�س كما ح�شره اأي�شًا ال�شيد 

مبارك علي بن قحيطر الأمني العام اإ�شافة اإىل عدد كبري من 
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اأع�شاء املجل�س..

 ومن الأخبار 

امل���ح���اف���ل اأي�������ش���اً 

م�������ش���ارك���ة دول�����ة 

الإم�����������ارات ب��ي��وم 

الغذاء العاملي 

دولة  احتفلت 

العربية  الإم��ارات 

 146 و   امل��ت��ح��ده 

دول��ة ح��ول العامل 

ال���غ���ذاء  ي����وم  يف 

ال���ع���امل���ي وب���ه���ذه 

امل��ن��ا���ش��ب��ة وج���ه 

ال��رق��ب��اين  �شعيد 

وزي������ر ال����زراع����ة 

والرثوه ال�شمكية كلمة يف  يوم الغذاء العاملي اأن  دولة المارات 

العربية املتحدة ت�شعى للم�شاركتها يف كافه املحافل الدولية..

مولدات كهربائية للمدار�س يف اإمارة راأ�س  اخليمة

4 مولدات كهربائية  واملاء برتكيب  الكهرباء  وزارة  قامت   

للمدار�س ومنها مدار�س الرو�شة يف املعمورة و �شرح ال�شتاذ 

اأن  التعليمية  اخليمة  راأ���س  منطقة  مدير  ليله  اأبو  علي  حممد 
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ال�شركة املنفذة تتوىل ال�شيانة الدورية للمولدات كما اأن وزارة 

الكهرباء واملاء �شتقوم بتزويد تلك ال�شركة باملحروقات و قطع 

الغيار الالزمة هذا 

3 �شدود باأدوية حام والبيح واأذن 

وقع معايل �شعيد الرقباين وزير الزراعة والرثوة ال�شمكية 

3 عقود لتنفيذ 3 �شدود باأودية حام والبيح واأذن .. حلجز املياة 

العقود  قيمة  وتبلغ   .. ال�شمالية  ب��الإم��ارات  الأودي��ة  من  بعدد 

ال��ث��الث��ة ن��ح��و 32 

م��ل��ي��ون دره����م .. 

ي�����اأت�����ي ذل������ك يف 

خطة  تنفيذ  اإط��ار 

لإق���ام���ة ع���دد من 

ال�شدود بالإمارات 

حلجز  ال�شمالية 

م����ي����اه الأم����ط����ار 

وال���������������ش�������ي�������ول 

اأح�������وا��������س  يف 

طبيعية  وخزانات 

ل���ش��ت��غ��الل��ه��ا يف 

ت��ن��م��ي��ة امل���خ���زون 

املياة  من  اجل��ويف 

بالإمارات  العذبة 

ال�شمالية ..



1 نوفمرب

اليوم العامل���������ي

 للن��������باتي���������ني

 ) للخ�ش�ريني (

2 نوفمرب 2004

  وف�اة املغفور ل��ه

 باذن اهلل ال�شيخ زاي�د

 بن �شلطان اآل نهيان

�شلف  بعده خري خلف خلري  ليكون  الم��ارات  دول��ة  موؤ�ش�س   

الإم��ارات  دولة  زايد حاكم  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

العربية املتحدة.

 

 3 نوفمرب 1911

مناف�شة  ال�شيارات يف  �شوق  ر�شمًيا يف    �شيفروليه تدخل 

مع طراز ) تي فورد ( . 

4  نوفمرب 1939

عر�س اأول �شيارة

 مكيفة يف �شيكاغو.

5 نوفمرب 1789

امل�شاواة  قانون  على  الفرن�شية توافق  الوطنية   اجلمعية 

بني املواطنني.

6 نوفمرب

 ال���ي���وم ال�����دويل مل��ن��ع ا���ش��ت��خ��دام ال��ب��ي��ئ��ة يف احل���روب 

وال�شراعات الع�شكرية.

نخرج بها عن املاألوف ، وجنوب اأحداث العامل للتعرف على اأهم واأ�شهر  الأحداث التاريخية 

املهمة والأيام العاملية التي �شجلها التاريخ يف �شفحاته ، وطوتها ال�شنون لت�شبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته الوقائع التي ح�شلت به.

وبني اأيديكم قائمة م�شغرة لأهم ماحدث يف �شهر ) نوفمرب ( وجمرياته ب�شكل مت�شر، 

لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �شطرته ال�شنون املا�شية من اأحداث ووقائع، لنتنف�س 

عبق املا�شي ون�شتح�شر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت كاأيام ثابتة �شنويًا اأو تكون غريت 

خلود را�شد املزروعيتاريخ اأمٍم وح�شارات.
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نوفمبر



7 نوفمرب

اليوم العاملي للفيزياء الطبية.

8 نوفمرب

اليوم

 العاملي

 للعمران.

9 نوفمرب 1821

متخ�ش�شة لل�شيدلة وهي  كلية  اأول  يف  الدرا�شة  ب��دء 

»كلية فيالديلفيا لل�شيدلة« يف الوليات املتحدة.

10 نوفمرب  1775

 ت�شكيل قوات م�شاة البحرية الأمريكية املعروفة با�شم  ) 

املارينز  (

11 نوفمرب 

اليوم العاملي للعزاب

12 نوفمرب 1847

 الطبيب الربيطاين جيم�س ياجن �شيمب�ش������ون ي�شت���خدم 

الكلوروفورم يف التخدير لأول مرة يف التاريخ.

13 نوفمرب 1990

كتابة اأول �شفحة معروفة على الإنرتنت.

14 نوفمرب

اليوم 

العاملي 

لل�شكري
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15 نوفمرب 2000

 تاأ�شي�س 

�شوق اأبو ظبي

 لالأوراق املالية.

16 نوفمرب

 اليوم العاملي

 للت�شامح.

17 نوفمرب

يوم الطالب الدويل.

اليوم العاملي للولدات املبكرة.

18 نوفمرب 2020

 افتتاح املنفذ احلدودي الربي امل�شّمى جديدة - عرعر، 

بني ال�شعودية والعراق بعد اإغالق دام 30 �سنة.

19 نوفمرب

اليوم العاملي للرجل.

اليوم العاملي للمرحا�س.

20 نوفمرب

اليوم العاملي

 حلقوق الطفل.

21 نوفمرب

اليوم 

العاملي للتلفاز.

22 نوفمرب  1963

وذلك  كينيدي قن�شًا    اغتيال الرئي�س الأمريكي جون 

اأثناء زيارته ملدينة دال�س.
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أكتوبر



23 نوفمرب  1989

 هدم جدار برلني بالكامل.

24 نوفمرب

 يوم التطور

25 نوفمرب

 اليوم العاملي للق�شاء على العنف �شد املراأة.

26 نوفمرب 2017

��ة ُت��ع��ل��ن ح��ال��ة ال���ط���وارئ  ��ل��ط��ات الإن��دون��ي�����ش��َيّ   ال�����شُ

من  ن�شمة   100،000 ب���اإج���الء  ج��زي��رة ب��ايل وت��اأم��ر  يف 

حُميط ُبركان جبل اآغونغ الذي بداأ بال�شتعال والثوران.

27 نوفمرب 1966

 اأمري الك��������ويت 

ال�شيخ �شباح ال�شامل

 ال�شب����������اح يف���ت�تح

 جامع����ة الك���ويت. 

28 نوفمرب 1893

 نيوزيلندا ت�شبح اأول دولة يف العامل ت�شوت فيها الن�شاء 

يف انتخابات عامة.  

29 نوفمرب

   اليوم العامل������ي 

للت�شامن مع ال�شعب

 الفل�شطيني.

30 نوفمرب

ي�وم ال�شهي�د يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

اليوم العاملي لوقف عقوبة الإعدام.
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يعد م�شجد املغفور له ال�شيخ حممد بن �شامل القا�شمي، الذي يطلق 

عليه »اجلامع الكبري«، اأحد اأقدم واأكرب امل�شاجد يف مدينة راأ�س اخليمة، 

وثاين اأقدم م�شجد على م�شتوى الدولة.

بنى امل�شجد، املغفور له ال�شيخ �شقر بن را�شد القا�شمي، الذي حكم 

له  اأجريت  فيما  ميالدية،   1803 اإىل   1777 من  التاريخية  الفرتة  يف 

القا�شمي،  �شقر  بن  �شلطان  ال�شيخ  له  املغفور  عهد  يف  وتو�شعة  �شيانة 

جتديد  مت  بينما  ميالدي،   1866 اإىل   1803 من  الفرتة  يف  حكم  الذي 

خالد  بن  �شقر  بن  خالد  ال�شيخ  له  املغفور  عهد  يف  وتو�شعته  امل�شجد 

القا�شمي حاكم راأ�س اخليمة ما بني عام -1900 1908 ميالدي.

وكانت اآخر تو�شعة للم�شجد يف بداية حكم املغفور له ال�شيخ �شلطان 

 1948  1919- اخليمة  راأ���س  حاكم  اهلل،  رحمه  القا�شمي،  �شامل  بن 

1993 م، بناء  اأجري للم�شجد يف عام  اآخر ترميم  ميالدي، بينما كان 

على توجيهات املغفور له ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي، رحمه اهلل، 

ليكون مكانًا للعبادة ورمزًا من رموز الإمارة احل�شارية القدمية.

بناه ال�شيخ �شقر بن را�شد القا�شمي 

وجدده ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي

48

العدد: 534 - 11 /2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة اإلمارات

m u n r a k a e

عمر حممد �شريقي

) اجلامع الكبري ( 

يف راأ�س اخليمة منارة ح�شارية



ووّج�������������ه ����ش���اح���ب 

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 

ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 

امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م 

راأ�����س اخل��ي��م��ة، يف وق��ت 

����ش���اب���ق دائ��������رة الآث�������ار 

اخليمة،  براأ�س  واملتاحف 

باخلرباء  وال�شتعانة  املكت�شفة،  امل�شجد  لآثار  تاريخية  درا�شة  باإجراء 

مدى  تعك�س  والتي  له،  والتاريخي  الرتاثي  الوجه  لإبراز  واملتخ�ش�شني 

اأ�شالة وعراقة املنطقة القدمية يف راأ�س اخليمة. 

كما اأو�شى �شموه بال�شتعانة ب�شركة متخ�ش�شة لدرا�شة الأ�شا�شات 

الفرتا�شي،  وعمرها  حتّملها  ومدى  الكبري،  اجلامع  لهيكل  التكوينية 

والتمديدات  والتكييف  التربيد  لأع��م��ال  متخ�ش�شة  �شركة  وت��وف��ري 

الكهربائية، للحفاظ عليه معلمًا تاريخيًا وتراثيًا لالإمارة حتت اإ�شراف 

الدائرة.

اطاللة بحرية :

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتحه  ال���ذي  التاريخي  امل�شجد  وُي��ط��ل 

فيه  وتقام  وترميمه  �شيانته  اإع���ادة  بعد  القا�شمي،  �شقر  بن  �شعود 

البحر،  �شطح  ع��ن  ت��رت��ف��ع  ت��ل��ة  ف���وق  م��ن  ه���ذا،  ي��وم��ن��ا  اإىل  ال�����ش��الة 

. ال��ع��رب��ي،  اخلليج  �شاحل  على  ال��ق��دمي��ة  اخليمة  راأ����س  منطقة   يف 

ويوؤكد عدد من اأهايل راأ�س اخليمة من كبار ال�شن، اأنهم يوؤدون ال�شلوات 

اخل��م�����س يف ه��ذا 

امل�شجد منذ زمن 

قبل  وذل��ك  بعيد، 

ان��ت��ق��ال الأه����ايل 

امل���ن���اط���ق  اإىل 

اجلديدة.

واأ�شاروا اإىل اأن »اجلامع الكبري« كان الوحيد يف مدينة راأ�س اخليمة 

حينها، حيث يجمع �شيوخ القوا�شم مع اأهايل املدينة، يف حني كان حاكم 

الإمارة يلتقي الأهايل يف نطاقه لبحث مطالبهم بعد ال�شالة.

راأ����س  لأب���ن���اء  بالن�شبة  ب��ال��ذك��ري��ات  امل��ك��ان  ه���ذا  وي��ح��ف��ل  ه���ذا 

اخل��ي��م��ة م��ن ج��ي��ل ال��ك��ب��ار، ب��اع��ت��ب��اره امل��ك��ان ال��رئ��ي�����ش��ي واأح����د اأه��م 

الحت��اد. دول��ة  قيام  قبل  ما  مرحلة  خالل  الإم���ارة،  يف  العامة   املرافق 

ويحتفظ »اجلامع الكبري« الذي �شّيد بحجارة مت جلبها من جزيرة »طنب 

اليوم،  للم�شجد قيمة وطنية مهمة  اأعطى  ، وهو ما  الإماراتية  الكربى« 

ت�شهده  الذي  العمراين  التقدم  ظل  يف  اخلال�شة،  وروحانيته  بجاذبيته 

اإمارة راأ�س اخليمة، ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�شفة عامة .
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مركزية  اإ�شرتاتيجية  جناح  بوابة  تعد  الأخالقية  فالقيادة 

لأي موؤ�ش�شة تن�شد النمو وحتقيق الغايات، فهي قيادة   حتقق 

امل�شرتك،  اجل��م��اع��ي  العمل  وت�شجع  وال�شفافية،   ال��ع��دال��ة 

وتعزيز  باملروؤو�شني  والهتمام  ال��ق��رار،  �شنع  يف  وامل�شاركة 

اإىل  وامل�شتندة  للقيادة  التقليدي  املفهوم  عن  والتخلي  منوهم، 

اأخالقي  اإط��ار  وفق  وذلك  املركز،  و�شلطة  والهرمية  الو�شاية 

اإنتاجها  ونوعية  املوؤ�ش�شة  ب��اأداء  الرتقاء  فيه  يتزامن  اإن�شاين 

دورهم،  وتعزيز  وحتفيزهم  وتطويرهم  بالأفراد  العتناء  مع 

وتتعاظم اأهمية القيادة الأخالقية يف املوؤ�ش�شات كونها تتعامل 

مع الإن�شان وحتاول �شياغة �شخ�شيته �شياغة �شليمة واإيجابية 

وال�شعور  ال�شامية،  القيم  القومي، وتر�شخ فيه  تنمي فيه اخللق 

املنهج  من  را�شخة  قيم  من  منبثقة  منظومة  عرب  بامل�شوؤولية 

اأنها تقوم ب�شياغة القرارات  الرتبوي الإ�شالمي الأ�شيل، كما 

التي تنعك�س على حا�شر املجتمع وم�شتقبله، والتي ميتد تاأثريها 

لأجيال عديدة.
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بقلم: فادي حممد الدحدوح

القيادة الأخالقية 

منظومة النهو�ض وقاعدة البناء

لنه�شة  الفعال  املحرك  �شليمة هي  تربوية  منظومة  من  املنبثقة  املوؤثرة  القيادة  تعد 

الأمم وال�شعوب وتقدمها، والإدارة الأكرث فاعلية للتغيري و�شناعة امل�شتقبل، ملا لها من اآثار 

اإيجابية يف دفع حركة املجتمع وبنائه والرتقاء به، ويف ظل الأزمات العاملية املت�شاعدة 

يف  نق�س  هناك  باأن  والإدارة  القيادة  منظومة  يف  نلحظ  املعلوماتية  الثورة  تقدم  ومع 

على  ا�شتوجب  مما  الإن�شاين،  املجتمع  قطاعات  جميع  يف  منت�شر  الأخالقية  القيادة 

املوؤ�ش�شات وحتديدًا الرتبوية مواجهة هذه التحديات بكفاءة وفاعلية كاأي�شر طريق يحقق 

الأهداف وذلك من خالل اإعداد القيادات الناجحة والقادرة على التغيري والبتكار، حلل 

امل�شكالت واتخاذ القرارات يف املواقف املنا�شبة بناء على قاعدة تعزيز ال�شلوك الأخالقي 

يف منظومة العمل والعالقات.
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املنهج  اأن  والعاملية  املحلية  الدرا�شات  من  الكثري  واأب��رزت 

القيادة  هو  املجتمعات  يف  للقيادة  املنا�شب  املثايل  والنموذج 

الآخرين  حلث  القادة  ميار�شها  تاأثري  عملية  فهي  الأخالقية، 

ب�شلوكيات  اللتزام  املن�شودة من خالل  الأه��داف  على حتقيق 

والعدالة،  والأمانة،  امل�شداقية،  مثل  اأخالقية،  ب�شمات  تتميز 

والإيثار، والرحمة، بالإ�شافة اإىل ت�شجيع مثل هذه ال�شلوكيات 

التوقعات  وتو�شيح  الأخالقية،  الق�شايا  مناق�شة  طريق  عن 

الأخ��الق��ي��ة، وات��خ��اذ ال��ق��رارات الأخ��الق��ي��ة، ودع���م املعايري 

يف  الأخالقية  ال�شلوكيات  تعديل  بذلك  قا�شدين  الأخالقية، 

العمل، وحت�شينها وتعزيزها، ومن اأهم ما يربز يف هذا الجتاه 

هو تنمية وتدريب ورعاية الأفراد �شمن اإطار اأخالقي، اإ�شافة 

لتعميم القوى الإيجابية يف املوؤ�ش�شة وتقلي�س اجلوانب ال�شلبية، 

املوؤ�ش�شة  خلدمة  وتوظيفها  التغريات  مواكبة  على  والعمل 

والعاملني فيها.

الأخالقية  القيادة  اإىل  الدرا�شات  من  العديد  تنظر  كما 

على اأنها اأبعد من كونها جمموعة مفاهيم ومعارف، بل وت�شمل 

احرتام واأخالق يعي�شه القائد مع ذاته ليدعم العاملني معه على 

حتمل امل�شوؤولية بقلوب را�شية وعقول مفتوحة، واأن ي�شع لنف�شه 

وهذا  الأمور،  على  باملنطق  يحكم  واأن  ملزمًا،  اأخالقيًا  ميثاقًا 

ال�شمات،  بالعديد من  تت�شم  اأخالقية  قيادة  يتحقق من خالل 

ومن هذا املنطلق فاإن اأبعاد القيادة الأخالقية ترت�شم من خالل 

الإدارية  اخل�شائ�س  يف  الأوىل  بالدرجة  تتمثل  مكونات  ثالثة 

مبو�شوعية،  الإداري���ة  ال��ق��رارات  اتخاذ  جم��الت  على  وتركز 

باأ�شلوب  واإدارة  و�شفافية،  بعدالة  والنظم  القوانني  وتطبيق 

لتنفيذ  للمروؤو�شني  الفر�شة  واإتاحة  املوقف،  ظروف  مع  يتفق 

دعم  مع  وحتفيزهم،  املروؤو�شني  اإجن��ازات  وت�شجيع  مهامهم، 

الثانية اخل�شائ�س  الدرجة  تنبثق يف  الفريق، ثم  العمل بروح 

ال�شخ�شية التي تركز على جمالت تطبيق الإن�شاف والعدالة 

يف ت��وزي��ع ال��واج��ب��ات والأع��م��ال م��ع حت��ري ال�شدق، وال��وف��اء 

يكافئ  نظام  وو�شع  بالأخطاء،  والع��رتاف  املقطوعة  بالوعود 

امللتزم ويعاقب من ينتهك املعايري الأخالقية، والعمل على رفع 

ثم  الآخ��ري��ن،  نقد  وتقبل  و�شدق  باأمانة  الأعمال  عن  تقارير 

الإن�شانية  بالعالقات  املرتبطة  اخل�شائ�س  الثالثة  الدرجة  يف 

وتركز على جمالت التعامل مع الآخرين، فيجب حتري التقدير 

وتقديرها  حاجاتهم  باإ�شباع  والهتمام  والتوا�شع  والح��رتام 

ب�شكل مو�شوعي ومراعاة ظروفهم ودعمهم والوقوف بجانبهم.

ل�شعادة  اأ�شا�شية  اإ�شالمية  رك��ي��زة  الأخ���الق  ب��اأن  �شك  ل 

اإذ  والإداري،  القيادي  العمل  يف  ركيزة  كذلك  وهي  الإن�شان، 

تقوم على اأ�شا�س قوي متني را�شخ وقاعدة �شلبة وهما القراآن 

الكرمي وال�شنة النبوية، والتغيري قد ي�شيب الإن�شان، ولن ي�شيب 

الأخالق يف ذاتها، بعك�س العقائد والأديان الباطلة، والأنظمة 

النهج  املتعار�شة مع هذا  الأخرى  القيادية  والنماذج  الو�شعية 

على  املوؤ�ش�شات  ف��اإن  ب��الأخ��الق  الأمم  ترتقي  فكما  ال��ق��ومي، 

متلف ن�شاطها تزدهر وترتقي وتتطور اإذا توافرت و�شادت بها 

القيم واملبادئ والأخالق، ويعد توافر ال�شلوك الأخالق�ي مكون�ًا 

رئي�شًا يف القيادة، حيث اإن ال�شلوك الأخالق�ي �ش�روري لنجاح 

الفاعلي�ة  املتع�ددة  النم�اذج  واأن  املوؤ�ش�شة،  يف  كقائد  الفرد 

التنظيمي�ة والقي�ادة اأك�دت ب�اأن الهتمام بالق�ش�ايا الأخالقية 

يعد اأحد العنا�شر الأ�شا�شية للقيادة املوؤثرة والفاعلة يف عملية 

التطوير والتقدم والرفعة.
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Editorial
 Expo 2020

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 Coop-

eration under our Wise Leadership to be a version 

befitting the status of the UAE, the Arab Gulf Re-

gion 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 
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Ras Al Khaimah Ruler attends Flag Day Celebration
His High-

ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
said that the 
UAE Flag is 
a symbol of 
pride and be-
longing to the 
h o m e l a n d , 
and this year’s 
UAE Flag Day 
celebrat ions 
have a special 
significance, 
as they coin-
cide with the 
UAE’s Golden 
Jubilee.

The UAE’s 
Flag will al-
ways raise 
high, car-
ried by loyal 
citizens who 
love their 
country and 
have vowed 
to protect it, 
His Highness 
added, noting 
the Flag Day 
celebrations re-
flect UAE people’s hard work and 
celebrate the country’s achieve-
ments over the past 50 years.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr made this statement during 
Ras Al Khaimah’s Flag Day Cele-
bration, which marks the day when 
President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan be-
came the President of the UAE on 
3 November.

H.H. Sheikh Saud was accom-
panied by H.H. Sheikh Moham-
med 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 Ser-
vices Department, Sheikh Saqr bin 

Saud bin Saqr 
Al Qasimi, 
and several 
Sheikhs and 
officials from 
federal and lo-
cal entities in 
the Emirate.

On this oc-
casion, His 
H i g h n e s s 
Sheikh Saud 
extended his 
greetings to 
President His 
H i g h n e s s 
Sheikh Khal-
ifa 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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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received His Excellency 
Abdullah Muhair Al Ketbi, Minis-
ter of Federal Supreme Council Af-
fairs.

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 pro-
cess of development led by the 
UAE’s leadership, headed by Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa 

bin Zayed Al Nahyan, which ena-
bled the country to achieve pro-
gress, 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 ini-
tiatives that aim 
to promote the 
values of citizen-
ship and patri-
otism, provide 
decent lives to 
citizens, and en-
hance the UAE’s 
prominent over-
all stature.

RAK Ruler receives Minister of Federal Supreme
 Council Affairs
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, affirmed that driving the 
Energy Sector, along with estab-
lishing advanced infrastructure and 

adopting the latest energy and water 
rationalization standards, provide a 
strong foundation towards achiev-
ing the UAE’s Sustainable Devel-
opment 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 Infra-
structure, headed by H.E. Engineer 
Sharif Al Olama, Under-Secretary 

of the Ministry of 
Energy and Infra-
structure for Energy 
and Petroleum Af-
fairs, in the presence 
of H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras 
Al Khaimah.

During the meet-
ing, His High-
ness Ruler of Ras 
Al Khaimah was 
briefed on the Min-
istry’s goals, plans 
and projects for the 
next 50 years.

RAK Ruler reviews future plans of Ministry 
of Energy and Infrastructure
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received H.E. Major 
General Khalifa Hareb 
Al Khaili, Under-Sec-
retary of the Ministry 
of Interior (MoI). 

Sheikh Ahmed bin 
Saud Al Qasimi, Chair-
man of Public Services 
Department in Ras Al 
Khaimah, was present.

During the meet-
ing in the presence of H.E. Major 
General Ali Abdullah bin Alwan Al 
Nuaimi, Commander-in-Chief of 
Ras Al Khaimah Police, His High-
ness 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 impor-
tance to enhancing the police work 
system and promoting all security 

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.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received H.E. Hassan 
Afzal Khan, Consul-Gen-
eral of Islamic Republic of 
Pakistan in Dubai, on the 
occasion of the beginning 
of his tenure in the presenc-
es of Giyan Chand, Deputy-
Consul General of Pakistan.

His Highness Ruler of 
Ras Al Khaimah welcomed 
the Pakistani Consul Gener-
al, 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 pros-
perity for the two nations.

In turn, H.E. Khan extended 

thanks and appreciation to H.H. 
Ruler of Ras Al Khaimah for the 
hospitality and warm welcome, 
lauding the strong strategic ties be-
tween the two countries.

RAK Ruler briefed on MoI’s plans and programs

RAK Ruler receives Pakistan’s Consul General
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His Highness 
Sheikh Mo-
hammed bin 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, 
Crown Prince 
of Ras Al 
Khaimah and 
Chairman of 
Ras Al Khaim-
ah Executive 
Council, af-
firmed that the 
UAE Pavilion 
at Expo 2020 
Dubai embod-
ies the excep-
tional journey 
of a country 
that made a 
dream into a re-
ality, 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 visi-
tors 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 

Khalid Al Qasimi, Director of Me-
dia 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 Commis-
sioner-General of the UAE Pavilion 
at Expo 2020 Dubai.

H.H. Sheikh Mohammed was 
briefed on the features and activi-
ties 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 car-
ried 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.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, 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 keen-

ness to attain the desired goals from hosting this mega 
event that aims to enhance knowledge exchange be-
tween diverse cultures and civilizations in line with the 
UAE’s role and vision to build bridges of human coop-
eration and better future for coming generations.

Ras Al Khaimah Ruler grants Government Employees
 6-days paid leave to visit Expo

RAK CP praises success of UAE Pavilion at Expo 2020 Dubai
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His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaim-
ah, confirmed that as the 
UAE celebrates along 
with the World the ‘Inter-
national Teacher’s Day’, 
which falls on October 
5, celebrates the educa-
tor of generations and the 
maker of minds. The teacher who 
graduates on his hands are the gen-
eration 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, eras-
ing 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 mis-
sion and its certainty that 
if the goal is to build na-
tions, we must provide an 
enabling and stimulating 
environment for teach-
ers, 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 apprecia-
tion 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.”

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, has is-
sued directives to organize a mass wedding ceremony 
for 50 couples in Al Jazeera Al Hamra Area, in celebra-
tion of the UAE’s 50th National Day Anniversary.

The move comes as part of His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud’s support to the Emirati youth to en-

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.”

Ras Al Khaimah Crown Prince orders
 50-couple mass wedding

Crown Prince of Ras Al Khaimah: On World Teachers’ Day, 
we celebrate the educator of generations, the maker of minds
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Sheikh Ahmed bin Saud Al Qasi-
mi, 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 ar-
eas, including traffic, is a basis for 
achieving community happiness 
and improving quality of life stand-
ards.

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-

cording to the results of the fourth 
session of evaluating service cent-
ers in the Federal Government ac-
cording 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 Min-
istry 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 lev-
els of stability, security and safety 
on global indicators, and that the 
work teams in the Ministry of In-
terior, 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 citi-
zens, 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 Emir-
ate and the country. Sheikh Ahmed 
urged them to continue to improve 
and develop services provided to 
the public, and to make more ef-
forts to continue excellence in the 
spirit of innovation.

Ahmed bin Saud: Enhancing security and safety is one 
of the most important pillars of Progress and Sustainable 

Development
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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 con-
front Noble Coronavirus.

His Excellency Munther Muhammad bin Shakar, Direc-
tor 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 con-
notations.

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 embroi-
der expressions of joy and pride in this Flag that soar and 
rises in the most precious country.

Ras Al Khaimah Municipality celebrates Flag Day

 Issue No. 534 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

9

News

m u n r a k a e



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 Emir-
ate’s Develop-
mental and Eco-
nomic Plans and 
give it a distin-
guished identity.

The system is 
in line with the 
best international 
standards and 
practices in the 

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 organiz-
ing their full addresses, which will 

ensure the efficiency and accuracy 
of business and government ser-
vices.

The project covers all Northern 
and Southern Regions of the Emir-
ate, and its first phase, which in-

Ras Al Khaimah Municipality Department launches
 ‘The Address’ Mapping System
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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 un-
derway regard-
ing the installa-
tion of billboards 
on buildings and 
streets in the 
Emirate for the 
second phase of 
the project.

The project 
will highlight the 
Emirate’s Herit-
age 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 life-
style, utilizes the latest technologi-
cal 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-

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

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 des-
tination 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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Ras Al Khaimah Munic-
ipality Department- Pub-
lic Health Administration 
organized an Awareness 
Workshop on Food Safe-
ty 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 Adminis-
tration Staff explained the 
different ways and practic-
es of dealing with food. In 
addition to the best meth-
ods 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 Administra-
tion presented and discussed with the students, with the 
importance of repeating this kind of awareness-raising 
workshops that raise the skills and awareness of chil-
dren. Gifts were also distributed to the participating 
students. 

Public Health Administration organizes 
Food Safety Awareness Workshop

Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment has issued 564 building licenses last 
September, where 296 requests for modi-
fication and addition licenses were sub-
mitted, in addition to 233 plan approval 
requests.

This came in a report issued by the Mu-
nicipality, in which it confirmed that the 
building permit services witnessed a great 
development during the past years, due 
to the speedy completion of the transac-
tions of individuals. Following the digital 
transformation of all transactions in a way 
that expedites processes and provides new 
ways to reach customers.

564 building permits issued by
 Ras Al Khaimah Municipality in September
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Ras Al Khaimah Mu-
nicipality – Corporate De-
velopment Office organ-
ized a course on ‘Basics 
of Quality Management’. 
The presentation was 
designed to provide par-
ticipants 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 decision-
making. 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 continu-
ous improvement of the efficiency 
of employees through “We Benefit 
from You” Initiative. This initiative 
is in cooperation between Corpo-
rate Development Office and Hu-
man Resources Section, to allow 

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

Dr. Saeed Sami Al 
Ashkar presented the 

course, Corporate De-
velopment 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. 

Ras Al Khaimah Municipality- 
Human Resources Section organ-
ized a training workshop entitled 
Communication Protocol with Of-
ficials, 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 expla-
nation of the con-
cept of Positive 
Communication, 
Non-verbal Com-
munication, Lis-
tening Arts, Ad-
ministrative and 
Written Commu-

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 charac-
teristics of communicative packag-
es, explaining e-mail etiquette, and 

demons t ra t ing 
the importance 
of proofreading 
and spelling. Fi-
nally, a detailed 
explanation of 
the protocols for 
indirect commu-
nication via let-
ters or electronic 
communications 
was addressed. 

Basics of Quality Management

Communication Protocol with Officials 

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

AED 149 million, Transactions of
 Ras Al Khaimah Real Estate during last August
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