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مالحظة

٭ امل���واد امل��ن�����ش��ورة يف املجلة تعرب عن
ر�أي كاتبها ولي�س بال�ضرورة عن ر�أي
البلدية.
٭ ترتيب املواد يف املجلة يخ�ضع العتبارات
فنية.
٭ ال تقبل امل���واد امل��ن�����ش��ورة �أو املقدمة
لدوريات �أخرى.
٭ املواد املر�سلة للمجلة ال ترد لأ�صحابها
ن�شرت �أم مل تن�شر.

�ســـاكـــر
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االفتتاحية

من رموز النهو�ض
حمطة براكة
يف عام  2016مت ت�أ�سي�س �شراكة نواة للطاقة  ،ومهمة هذه ال�شركة تويل م�س�ؤولية ت�شغيل
�أربع حمطات و�صيانتها يف حمطة براكة للطاقة النووية الواقعة يف منطقة الظفرة يف �أبوظبي.
ومن املفيد الإ�شارة �إىل �أن هذه املحطة تعد �أول حمطة للطاقة النووية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة واملنطقة.
قدمت هذه املقدمة لكي �أجيب عن �س�ؤال مهم ،ملاذا هذا التوجه ،وما الفوائد التي �سيجنيها
وطننا الغايل الإمارات من ذلك ؟
وقبل �أن �أجيب عن هذا �س�ؤال البد �أن يعلم القارئ ب�أن دولة الإمارات اعتمدت �أعلى املعايري
الدولية التي تتما�شى مع احلر�ص والت�شديد على ال�سالمة .
�أما عن جواب ال�س�ؤال فيمكن �أن �أوجزه بالتايل :
� - 1ستولد املحطة نواة ما ي�صل  5600ميفا واط من الطاقة من املحطات الأربعة بعد ت�شغيلها
 - 2توفري ما يعادل  % 25من احتياجات الإمارات من الكهرباء.
 - 3توفري �إمدادات �آمنة و�صديقة للبيئة لتوليد كهرباء ذات ابتعاثات كربونية منخف�ضة.
 - 4دعم التنمية االجتماعية واالقت�صادية وال�سياحية والعلمية و املهنية
 - 5النهو�ض بجودة احلياة يف امل�ستقبل ،وخا�صة ما يتعلق بجيل امل�ستقبل .
 - 6املواكبة احل�ضارية  ،والقدرة على التقدم والتطور.
 - 7دعم االرتقاء مبجاالت احلياة كلها.
 - 8امل�ساهمة وامل�شاركة يف معرفة �أ�سرار الف�ضاء.
�	- 9إثبات قدرة ابن الإمارات على الإبداع واالبتكار والإجناز والعطاء.

منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة:
ت�شغيل مفاعل «براكة» خطوة جديدة يف ريادة الدولة مبجال الطاقة النووية

�أك�����د ���ص��اح��ب ال�����س��م��و
ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �صقر
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����ض��و املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة،
اع�����ت�����زاز وف���خ���ر ال���دول���ة
بكوادرها الوطنية التي ت�ستمر يف حتقيق
الإجن���ازات التي تر�سم مالمح التقدم
والتطور الذي ت�شهده دولة الإم��ارات يف
امل��ج��االت ك��اف��ة ،وه��ا ه��ي ال��ي��وم ت�سطر
�إجن��از ًا عربي ًا غري م�سبوق بت�شغيل �أول
مفاعل �سلمي للطاقة النووية يف العامل
العربي مبحطة «براكة».
وتقدم �سموه بهذه املنا�سبة ال�سعيدة
بالتهاين والتربيكات �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة «ح��ف��ظ��ه اهلل»و���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء
حاكم دبي «رع��اه اهلل» و�صاحب ال�سمو
4

ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�إىل �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات
و�إىل �شعب الإمارات.
وقال �سموه « ..يف م�سرية البناء التي
ر�سمها الآباء امل�ؤ�س�سون ،تر�سخت قيمة
العلم واملعرفة ك�أ�سا�س لبناء الإن�سان
واحل�ضارة ،واليوم جنني ثمار هذا البناء
من خالل �أبنائنا ،بعزميتهم و�سواعدهم
وحبهم لهذا ال��وط��ن ا�ستطعنا حتقيق
الكثري ،وبعد �أي���ام م��ن �إط�ل�اق م�سبار
الأم����ل ك�����أول م�سبار ع��رب��ي و�إ���س�لام��ي
ال�ستك�شاف املريخ ،ها نحن اليوم ن�ضع
ب�صمة ج��دي��دة يف م�ساهمة ال��دول��ة يف

ت��ع��زي��ز ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة
وال�سلمية م��ن خ�ل�ال �أول
حمطة طاقة نووية عربية».
و�أ�ضاف �سموه « ..الفخر
الذي ن�شعر به اليوم ملا حققه �أبناء زايد
لي�س فقط فرحة لدولة الإمارات بل هي
فرحة لكل الوطن العربي ،فهي لي�ست
�إجن���از ًا علميا فقط بل هي بحق �شعلة
تنري لنا الطريق وت�ؤكد �أن��ه ال م�ستحيل
يف ظل وجود الر�ؤية ال�سديدة والإ�صرار
وال��ع��زمي��ة لتحقيق ال��ت��ق��دم وال��رخ��اء
للمجتمع».
ووجه �سموه ال�شكر مل�ؤ�س�سة الإمارات
للطاقة النووية والهيئة االحتادية للرقابة
النووية وف��رق العمل ال��د�ؤوب��ة واجلنود
املجهولني القائمني خلف جن��اح هذا
احلدث العظيم والإجناز الفريد.
munrakae
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بلدية ر�أ�س اخليمة:
ت�شغيل مفاعل براكة �إجناز جديد ي�ضاف �إىل �سل�سلة �إجنازات الدولة
�أكد �سعادة منذر حممد بن �شكر الزعابي مدير عام
دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة �أن ت�شغيل دول��ة الإم��ارات لأول
مفاعل �سلمي للطاقة النووية يف العامل العربي مبحطة
«براكة» �إجناز جديد ي�ضاف �إىل �سل�سلة �إجن��ازات الدولة
على كافة ال�صعد يف ظل قيادتنا الر�شيدة التي ت�سعى دائما
نحو الريادة والتفوق بر�ؤية وعزمية عالية لتعزيز مكانة
الدولة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
ورف���ع ال��زع��اب��ي ب��ه��ذه املنا�سبة �أ�سمى �آي���ات التهاين
والتربيكات �إىل القيادة احلكيمة برئا�سة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل»،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة واخوانهم
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد
حكام الإمارات و�شعبها مبنا�سبة هذا االجناز التاريخي.
«بلدية ر�أ�س اخليمة » و « �شركة جمموعة الإمارات للإت�صاالت �ش.م.ع »
توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون
واملعلومات والبيانات وامل��وارد املتاحة
انطالق ًا من حر�ص الطرفني على
بني الطرفني.
�إر�ساء دعائم التعاون اال�سرتاتيجي
و�أ�شار �سعادة منذر حممد بن �شكر
امل�شرتك  ،واال�ستفادة من اخلدمات
الزعابي �إىل �أن ال�شراكة ت�ساهم يف
 ،مبا ي�ضمن حتقيق التكامل امل�ؤ�س�سي
دع��م وتطوير �سبل التعاون امل�شرتك
بينهما ،وق��ع��ت دائ����رة ب��ل��دي��ة ر�أ����س
و�سيكون لها الأثر الإيجابي يف حتقيق
اخليمة م��ذك��رة تفاهم م��ع �شركة
الأه���داف التي ي�صبو �إليها الطرفان
جم��م��وع��ة الإم��������ارات ل�لات�����ص��االت
لتحقيق امل�صلحة العامة ،وان الدائرة
�ش.م.ع .
ت�سعى �إىل ن�شر ال��ق��وان�ين والأن��ظ��م��ة
حيث قام �سعادة/منذر حممد بن
والتعليمات التي تفيد �أف��راد املجتمع
�شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية
وت�سهيل التعامل مع الدائرة هذا عدا
ر�أ����س اخليمة و���س��ع��ادة عبدالعزيز
ع��ن م�� ّد ج�سور التوا�صل م��ع املتعامل
ح��م��د ت���رمي ب�صفته امل��دي��ر ال��ع��ام
وال�شريك اال�سرتاتيجي الذي هو هدف
ل��ل��إم����ارات ال�����ش��م��ال��ي��ة و م�ست�شار
رئي�س يف توجهاتنا و عملنا.
الرئي�س التنفيذي ل�شركة جمموعة
من جانبه �أكد �سعادة عبدالعزيز
الإمارات لالت�صاالت �ش.م.ع بتوقيع
حمد ت��رمي �أن االتفاقية تعد مبادرة
مذكرة التفاهم �إلكرتونية وتهدف
املكانية
للبيانات
التحتية
البنية
وتنفيذ
عظيمة لتعزيز العالقة بني الطرفني
االت��ف��اق��ي��ة �إىل زي����ادة ال��ت��ع��اون بني
الطرفني لرفع الكفاءة وتعزيز وتطوير لإم����ارة ر�أ����س اخليمة وت��ب��ادل اخل�برات ك��م��ا ت�ساهم يف دع���م ال��ع��م��ل احلكومي
munrakae
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امل�����ش�ترك ،م��ن خ�ل�ال ت��ب��ادل اخل�ب�رات
للو�صول نحو �أداء �أف�ضل.
واجلدير بالذكر ب���أن هذه االتفاقية
امل��وق��ع��ة �ستتيح ف��ر���ص��ة لتهيئة البنية
التحتية التكنلوجية بني اجلهات ملا ميهد
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لتحقيق �أهداف امل�شروع املرجوه مثال على
ذل��ك :ميكن �أن حتتوي خريطة الأ�سا�س
على جميع البيانات اخل��ا���ص��ة مبواقف
املوا�صالت وطرق خط �سريها مما �سيتيح
تقدمي خ��دم��ات ج��دي��دة لل�سياح و�أف���راد

املجتمع تزامن ًا لدعم توجهات الإم��ارة
يف جمال ال�سياحة ،كما �ستتيح خلريطة
الأ�سا�س �أن توفر بيانات ميكن اال�ستفادة
م��ن��ه��ا يف ���س��رع��ة ال���و����ص���ول ل�ل�أم��اك��ن
ال�سياحية واحليوية .

�سعادة منذر بن �شكر الزعابي
زار مركز الفح�ص يف مدر�سة ال�شيخ �سعود بن �صقر اخلريية

ا�ستكما ًال للجهود التي قامت بها الدولة
يف ظ��ل ال��ظ��روف اال�ستثنائية ملواجهة
فريو�س كورونا امل�ستجد «كوفيد . »19
زار �سعادة منذر بن �شكر الزعابي
مدير عام دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة يف ظل
متابعته ل�سري العمل واطمئنانه على فريق

6

عمل الدائرة يف مركز فح�ص كورونا الذي
�أن�شئ بتوجيهات القيادة الر�شيدة لدولتنا
احلبيبة وجدير بالذكر �أن املركز يقدم
الفح�ص لكافة ال�شرائح م��ن �أ�صحاب
الرخ�ص التجارية واخل��دم��ي��ة مبدر�سة
ال�شيخ �سعود بن �صقر اخلريية مبنطقة

املعريي�ض.
وق���ال �سعادته �إن الكلمات ت�صمت
هد متميز
خج ًال �أم��ام ما تقدموه من ُج ٍ
وعمل د�ؤوب لأجل امل�صلحة العامة ،ف�شكر ًا
ٍ
ً
جزيال لكم ،وك��ل كلمات احل��ب والوفاء
لكم ،و�أمتنى �أن ت�ستمروا لتحقيق جميع
الأهداف والو�صول لأعلى املراتب.
حيث توا�صل الدائرة مواكبة
العمل ب��الإج��راءات التي تقوم بها
دول��ة الإم����ارات وجهودها املكثفة
ملكافحة فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد
«ك��وف��ي��د  »19ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��دي��ن
ال���داخ���ل���ي واخل����ارج����ي يف ه��ذه
الظروف اال�ستثنائية ومب��ا يخدم
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين ع��ل��ى �أر����ض
ال��وط��ن .وت��ق��دمي ال��دول��ة ب�أح�سن
�صورة وو�ضعها يف م�صاف الدول
املتقدمة .
munrakae
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التداوالت العقارية خالل �شهري يونيو و يوليو 2020

ح��ق��ق��ت ال���ت���داوالت ال��ع��ق��اري��ة
امل�سجلة بقطاع الأرا�ضي والأمالك
اعلى حجم مبايعات خالل �شهري
يونيو ويوليو لعام . 2020
حيث بلغ حجم املبايعات خالل
�شهر يونيو  87.9مليون درهم  ،بنا ًء
على التقرير ال�شهري الذي ي�صدره
قطاع الأرا�ضي والأمالك  ،فقد مت
ت�سجيل �أع��ل��ى مبايعة ح�سب نوع
العقار متمثل ب�أر�ض �سكنية �أو فيال
 ،وح�صدت �أعلى قيمة مبايعة 3.5
مت�صدرة ب�أعلى قيمة لتداوالت العقارية وبلغ عدد املبايعات
مليون درهم خالل ال�شهر .
كما ت�صدرت منطقة اجل��زي��رة احل��م��راء املناطق بقيمة فيها  26مليون درهم .
و�أكد �سعادة منذر حممـد بن �شكر مدير عام بلدية ر�أ�س
مبايعات بلغت �أكرث من  25مليون دره��م ،وبلغ �إجمايل قيمة
اخليمة  ،بـ�أن ر�أ�س اخليمة الـيوم �أ�صبحت وجهة رئي�سية للعديد
املبايعات يف منطقة اجلزيرة احلمراء  25.9مليون درهم.
كذلك طر�أ تغيري ملحوظ يف حجم املبايعات خالل �شهر من امل�ستثمرين.
نظر ًا لأهميتها االقت�صادية واجلغرافية والتطور اللذي
يوليو  2020حيث بلغت  108مليون درهما من عدد املبايعات 184
مبايعة  ،وقد �سجلت مبايعات العقار من نوع �أر�ض زراعية و ت�شهده الإم��ارة يف ظل القيادة الر�شيدة التي تولـي اهتمام ًا
�أر�ض �سكنية و جتارية خالية  2.8مليون درهم خالل ال�شهر  .كبري ًا لقطاع اال�ستثمار والبيئة اال�ستثمارية بتقديـم �أف�ضل
واجل��دي��ر بالذكر �أن��ه الزال���ت منطقة اجل��زي��رة احلمرا الت�سهيالت للم�ستثمرين يف الإمارة .
بلدية ر�أ�س اخليمة 22 :كامريا مراقبة عند مداخل وخمارج �سوق املوا�شي
�أعلنت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة االنتهاء من تركيب  22ل��ـ«االحت��اد»� :إن البلدية ،ممثلة يف �إدارة امل�شاريع ،انتهت
كامريا مراقبة على مداخل وخمارج �سوق املوا�شي يف منطقة م���ؤخ��ر ًا من تد�شني املرحلة الأوىل من تطوير �سوق املوا�شي
يف منطقة الفلية ،والتي ت�ضمنت تطوير ال�سور ب�إزالة القدمي
الفلية ،وذلك �ضمن م�شروع تطوير و�صيانة ال�سوق.
و�أعلنت الدائرة ،ممثلة يف �إدارة امل�شاريع ،االنتهاء التام وا���س��ت��ب��دال��ه ب���آخ��ر ج��دي��د وامل��دخ��ل ال��رئ��ي�����س ،وا���س��ت��ح��داث
من تنفيذ املرحلة الأوىل من امل�شروع ،والتي ت�ضمنت حتديث غ��رف��ة للحار�س وك��ذل��ك الأع��م��ال الكهروميكانية وغ�يره��ا.
وذك���ر �أن امل�����ش��روع ت�ضمن
وتطوير املرافق املختلفة
�أي�����ض�� ًا ت��رك��ي��ب  22ك��ام�يرا
لل�سوق؛ بهدف االرتقاء
ل���ل���م���راق���ب���ة ع���ل���ى م���داخ���ل
مب�������س���ت���وى اخل����دم����ات
وخم�����ارج ال�����س��وق لتنظيم
امل����ق����دم����ة ل��ل��ج��م��ه��ور
ح���رك���ة ت����واف����د اجل��م��ه��ور
امل�ستهلك ،وف���ق �أع��ل��ى
امل�ستهلك ،ومن باب حتقيق
امل��ع��اي�ير وامل�����س��ت��وي��ات.
اال������ش��ت��راط�����ات الأم���ن���ي���ة
وق����ال م��ن��ذر ال��زع��اب��ي
ال���ت���ي حت���اف���ظ ع���ل���ى �أم����ن
م�����دي�����ر ع�������ام دائ�������رة
املنطقة بالتعاون والتن�سيق
ب��ل��دي��ة ر�أ�������س اخل��ي��م��ة
munrakae
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م�������������ع اجل�������������ه�������������ات ذات االخ�������ت���������������ص�������ا��������ص
وذكر �أن املرحلة الثانية التي �سيتم تنفيذها خالل الفرتة املقبلة،
�ستت�ضمن ا�ستحداث غرفة للطبيب البيطري ال��ذي �سيتوىل
تنفيذ الك�شف الدوري امل�ستمر على املوا�شي املوجودة يف ال�سوق،
وكذلك ا�ستحداث مكاتب للأمن وغرفة للتعقيم ،ف� ً
ضال عن
تنفيذ �أعمال الأ�صباغ للحظائر و«ال�شربات» التي حتتاج �إىل ذلك
من جهتها� ،أ���ش��ارت �شيماء الطنيجي ،مدير �إدارة ال�صحة
العامة يف البلدية� ،إىل �أن �سوق املوا�شي يحظى باهتمام بالغ
لتقدمي �أف�ضل �أنواع اخلدمات للم�ستهلكني ،وقالت �إن الإدارة
وم��ن خ�لال تطوير م��راف��ق ال�سوق ،و�إي��ج��اد غ��رف للأطباء
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البيطريني �ست�سهم يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات ،وحتقق وجود
الأط��ب��اء البيطريني ملوا�صلة الفحو�ص املختلفة للحيوانات
ال����واردة وال�����ص��ادرة م��ن و�إىل ال�����س��وق ،وال��ت���أك��د ك��ذل��ك من
�سالمتها ،وخلوها من الأمرا�ض املعدية والوبائية.
و�أ�ضافت �إن عمل الأط��ب��اء البيطريني ي�شمل الإ���ش��راف
على �سحب عينات دم ع�شوائية ب�صورة دورية من احليوانات
املوجودة يف ال�سوق وعمل التحاليل املخربية املطلوبة للت�أكد
من �سالمتها وخلوها من الأمرا�ض و�صالحيتها لال�ستهالك
الآدم���ي� ،إ�ضافة للعديد من الأم��ور التطويرية التي �ستطال
ال�سوق خالل الفرتة املقبلة.

(� )25شرط ًا لإعادة ا�ستئناف ن�شاط مقاهي ال�شي�شة بر�أ�س اخليمة
و�ضعت بلدية ر�أ�س اخليمة
��� 25ش��رط��ا لإع�����ادة ا�ستئناف
ن�شاط املقاهي وتقدمي ال�شي�شة
 ،وذل���ك متا�شيا م��ع ال��ت��داب�ير
ال��وق��ائ��ي��ة اخل��ا���ص��ة ل��ل��ح��د من
انت�شار فريو�س كورونا.
م�������ش���ددة ع���ل���ى �����ض����رورة
التقيد ب���الإج���راءات الوقائية
وق���ال ���س��ع��ادة م��ن��ذر ب��ن �شكر
الزعابي ،مدير ع��ام ال��دائ��رة:
�إن الئحة ال�شروط والإج��راءات
الوقائية يف «مقاهي ال�شي�شة»
بالإمارة ،ت�شتمل على ا�ستخدام
و�أو�ضح� :إن قائمة �شروط ا�ستئناف الكمامات �أث��ن��اء �ساعات العمل ،ومنع
خراطيم «ال�شي�شة» ذات اال�ستخدام ن�شاط «مقاهي ال�شي�شة» تت�ضمن �أن��ه دخول الزبائن �إىل املن�ش�أة يف حال عدم
الواحد فقط ،وغ�سل وتعقيم «ال�شي�شة» يف ح��ال �صدور نتيجة �إيجابية لفح�ص ارتدائهم للكمامات ،واالل��ت��زام بتقليل
بعمق وتغيري امل���اء بعد ك��ل م�ستخدم( ،كوفيد ،)19لأحد العاملني يف �أي مقهى� ،أماكن اجللو�س يف املقاهي ن�سبة % 50
وال���ت���زام ال��ع��ام��ل�ين وال��زب��ائ��ن ب��ارت��داء من �أحد مراكز الفح�ص املعتمدة ،يوقف من م�ساحة اال�شغال.
و�أ�ضافت� ،إذا ت�أكد نتيجة الفح�ص
«الكمامات» ،خالل �ساعات العمل ،و�أال العمل يف املن�ش�أة ،وال ي�ست�أنف �إال بعد
تتجاوز ن�سبة الإ�شغال لكل مقهى  ، % 50انتهاء م��دة ال��ع��زل ،م��ع ت��ق��دمي �شهادة الإيجابية وفقا الختبار فريو�س كورونا
وتقليل �أماكن اجللو�س ،والزام العاملني «�إىل من يهمه الأمر» �صادرة عن وزارة للعاملني يف املقهى من قبل موقع فح�ص
بغ�سل ال��ي��دي��ن وتعقيمهما قبل تقدمي ال�صحة ووقاية املجتمع ،تفيد بانتهاء معتمد ،يجب عليهم ع��دم ال��ع��ودة �إىل
العمل �إال �إذا مت احل�صول على �شهادة
«ال�شي�شة» وب��ع��ده��ا ،وت��وف�ير معقمات مدة العزل.
اليدين على كل طاولة يف موقع تقدمي
و�أو�ضحت البلدية يف تعميم �أ�صدرته ملن يهمه الأمر �صادرة من وزارة ال�صحة
«ال�شي�شة» ،لتنظيف وتطهري وتعقيم للمقاهي � ،أنه يجب على جميع م�شغلي ووقاية املجتمع تفيد �أنه مت انتهاء مدة
جميع الأ�سطح واملناطق امل�شرتكة بعد كل خدمة تقدمي ال�شي�شة يف ر�أ���س اخليمة ال��ع��زل ،كما يجب على موظفي تقدمي
ا�ستخدام..
�إل������زام ال��ع��ام��ل�ين وامل���وظ���ف�ي�ن ارت����داء ال�شي�شة االلتزام بغ�سل وتعقيم اليدين
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قبل وبعد تقدمي اخلدمات.
و�أ�شارت �إىل �أنه يجب قيا�س درجات
ح��رارة املوظفني وم��رت��ادي املقهى قبل
دخول املن�ش�أة وعدم ال�سماح ملن تظهر
عليهم �أعرا�ض ارتفاع لدرجة احلرارة
�أعلى من  37,5من دخ��ول املقهى ،و�إذ
مت اكت�شاف حالة بني الزوار �أو املوظفني
الذين يعانون من �أعرا�ض كوفيد  19يجب
االت�����ص��ال ب��اخل��ط ال�ساخن للإ�سعاف
الوطني من قبل امل�شرف ال�صحي املعني
باملن�ش�أة.
ولفتت �إىل �ضرورة االلتزام بحفظ
ال�����س��ج�لات (ل��ل��م��وظ��ف�ين وال��زائ��ري��ن)
�سواء املدخنني �أو الأفراد املرافقني لهم
مت�ضمنة الأ�سماء و�أرقام الهاتف وتواريخ
الزيارة بغر�ض تقدمي الدعم من خالل
�آل��ي��ة التتبع ،كما ين�صح بالتعاقد مع
�إح���دى �شركات النظافة والتعقيم من
القائمة املعتمدة ب���إدارة ال�صحة العامة
لتنفيذ خدمة النظافة والتعقيم املن�ش�أة
م��رة ك��ل �شهر على الأق���ل م��ع ���ض��رورة
االحتفاظ بجميع تقارير اخلدمة ب�شكل
(اختياري).
و�أك��دت ،على التقيد بعمليات
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التنظيف والتطهري والتعقيم جلميع
الأ�سطح واملناطق امل�شرتكة للمن�ش�أة بعد
كل ا�ستخدام ومنها (منطقة اال�ستقبال،
الق�ضبان والطاوالت والكرا�سي ومقاب�ض
الأب��واب ومفاتيح الإ�ضاءة ،واحلمامات
وجميع امل��ع��دات والأث����اث وال��دراب��زي��ن
وم�����س��ان��د ال���ذراع�ي�ن ،والإل��ك�ترون��ي��ات
وم��ن��اط��ق �إع������داد ال�����ش��ي�����ش��ة ،وي�سمح
با�ستخدام اخلراطيم ذات اال�ستخدام
ال��واح��د فقط ،وغ�سل وتطهري ال�شي�شة
بعمق وتغيري املاء امل�ستخدم يف ال�شي�شة
بعد كل م�ستخدم.
و�أو�ضحت �أنه يحظر جتهيز ال�شي�شة
(ت�سخينها) من قبل املوظفني �أو العاملني
للزبائن اثناء التقدمي ،مع �ضرورة زيادة
دوري����ة ال��ن��ظ��اف��ة وال��ت��ط��ه�ير يف مناطق
�إع����داد وت��ق��دمي ال�شي�شة ،وت��اب��ع��ت �أن��ه
يجب �أن تقوم املن�ش�أة بتعيني �شخ�ص
م�س�ؤول للإ�شراف على التنظيف اليومي
وامل�ستمر وال��ت���أك��د م��ن توفري التدريب
ال��ك��ايف مل��وظ��ف��ي ت��ق��دمي ال�شي�شة على
عمليات التنظيف والتعقيم والتطهري،
كما يجب توفري حاويات ذاتية الإغالق
يف جميع املداخل الرئي�سية ويف املناطق

امل�شرتكة للنفايات امللوثة مثل الكمامات
والقفازات وغريها ويجب �إزالتها ب�شكل
متكرر ،و توفري معقمات اليدين على كل
طاولة يف موقع تقدمي ال�شي�شة.
و�أ�شارت �إىل تطبيق قواعد التباعد
االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي ال ت��ق��ل ع��ن م�ساقة
مرتين يف جميع الطاوالت وبحد �أق�صى
 4مقاعد لكل طاولة يف منطقة تقدمي
ال�شي�شة ،وتوفري عالمات �أر�ضية وا�ضحة
ول��وح��ات �إر���ش��ادي��ة ت�شري �إىل م�سافات
التباعد اجل�سدي ب�شكل وا�ضح ،وتوزيع
جميع الأث����اث وال���ط���اوالت لتتوافق مع
امل��ب��ادئ التوجيهية للم�سافة الآم��ن��ة
للتباعد اجل�سدي.
ولفتت �إىل �أنه ال ي�سمح بالتجمعات
�أو �إق���ام���ة احل���ف�ل�ات ،ك��م��ا ال ي�سمح
للمجموعات الأك��ث�ر م��ن � 4أ�شخا�ص
بالتواجد يف منطقة ت��ق��دمي ال�شي�شة،
وذكرت �أنه يجب تنظيف وتطهري جميع
�أج���زاء ال�شي�شة مبا ذل��ك املالقط قبل
وبعد كل م�ستخدم ،وتزويد �أماكن تقدمي
ال�شي�شة بنظام �أج��ه��زة تنقية ال��ه��واء،
والت�أكد من الف�صل التام بني منطقة
التدخني ومنطقة عدم التدخني ب�شكل
دائم.
و�أو�����ض����ح����ت �أن
ه������ذه الإج������������راءات
���س��اري��ة ح��ت��ى �إ���ش��ع��ار
�آخ���ر و�سيتم املتابعة
م��ن خ�لال ال��زي��ارات
امل���ي���دان���ي���ة مل��ف��ت�����ش��ي
ال���دائ���رة ل��ل��ت���أك��د من
االل������ت������زام ب��ت��ن��ف��ي��ذ
ال���ت���ع���م���ي���م وات����خ����اذ
الإج�����راءات ال�لازم��ة
م���ع امل��ن�����ش���آت ال��غ�ير
ملتزمة وفقا لل�ضوابط
املعمول بها بالدائرة.
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مقا�صب ر�أ�س اخليمة ت�ستقبل  7739ذبيحة خالل العيد
ا�ستقبلت مقا�صب ر�أ���س اخليمة ما العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة من خالل
يقارب  7739ذبيحة متنوعة من الأفراد تواجدهم الذي �ساهم يف تنظيم عملية
وامل���ؤ���س�����س��ات واجل��م��ع��ي��ات املختلفة .ال�����س�ير وامل����رور �أم����ام امل��ق��ا���ص��ب ،وف��ك
و�أك���دت دائ���رة بلدية ر�أ����س اخليمة �أن االختناقات وت��وف�ير االن�سيابية التامة
الإجراءات املعتمدة يف مقا�صب الإمارة جراء الأعداد الكبرية من املركبات.
ات�سمت بال�سهولة وال��ت��ن��ظ��ي��م يف ظل
وح����ذر ال���زع���اب���ي� ،أف�����راد املجتمع
اخلطة املتبعة والتدابري االحرتازية التي م��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع الق�صابني اجلائلني
تتما�شى مع الو�ضع الراهن ،والتي ت�سهم خلطورتهم على ال�صحة العامة.
يف ا�ستقبال ال��ذب��ائ��ح م��ن امل�ستهلكني
وق���ال���ت ���ش��ي��م��اء ال��ط��ن��ي��ج��ي م��دي��ر
وت�سليمهم �إياها م�ستوفية اال�شرتاطات �إدارة ال�صحة العامة يف البلدية� :إن
ال�صحية واالحرتازية.
مقا�صب الإم���ارة التي ب��د�أت با�ستقبال
وك�����ش��ف ����س���ع���ادة م���ن���ذر ب���ن �شكر ال���ذب���ائ���ح امل��ق��دم��ة م���ن ق��ب��ل الأف�����راد
الزعابي مدير عام بلدية ر�أ�س اخليمة ،وخمتلف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات متكنت
ع��ن تخ�صي�ص مق�صب ر�أ����س اخليمة من تنفيذ كافة املهام املوكلة �إىل فرق
الآيل مبنطقة ر�أ�س اخليمة القدمية لذبح ال��ع��م��ل املختلفة ب��ه��دف تلبية الطلب
�أ�ضاحي اجلمعيات اخلريية خالل فرتة واالحتياجات امل��ت��زاي��دة عليها وتقدمي
العيد ،بهدف تعزيز التدابري االحرتازية اخل��دم��ات امل��م��ي��زة خ�لال ف�ترة العيد.
التي تتخذها بلدية ر�أ���س اخليمة للحد و�أك�����دت �أن م��ق��ا���ص��ب الإم������ارة تتميز
م��ن االزدح�����ام و���ض��م��ان احل��ف��اظ على مب��ع��اي�ير ع��ال��ي��ة امل�����س��ت��وى ت�ضم �أط��ب��اء
ال�صحة العامة للموظفني واملتعاملني ،ب��ي��ط��ري�ين وع��ام��ل�ين م��ل��ت��زم�ين بتطبيق
وهو ما تعتربه البلدية من �أولوياتها
اال����ش�ت�راط���ات ال�����ص��ح��ي��ة وال���ت���داب�ي�ر
و�أ�����ش����ار �إىل �أن
الأط���ب���اء البيطريني
ن�������ف�������ذوا خم���ت���ل���ف
مهامهم ع��ل��ى �أك��م��ل
وجه ،والتي متثلت يف
�إج����راء الفحو�صات
الطبية املختلفة على
الأ�����ض����اح����ي داخ����ل
الأ���س��واق وقبل الذبح
داخ����������ل م���ق���ا����ص���ب
ال��ب��ل��دي��ة ل��ل��ت���أك��د من
�سالمتها لال�ستخدام
الآدم����������ي ،م�����ش��ي��د ًا
ب���ج���ه���ود ال����دوري����ات
ال�����ش��رط��ي��ة ل��ل��ق��ي��ادة
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االحرتازية يف خمتلف العمليات واملهام
م��ن فح�ص وذب��ح وجتهيز ال��ذب��ائ��ح يف
بيئة نظيفة و�آم��ن��ة �صحي ًا وغريها من
اال���ش�تراط��ات وال��ت��داب�ير والتجهيزات.
و�أك����دت �أن البلدية حت��ر���ص على فتح
امل��ق��ا���ص��ب ال���ث�ل�اث���ة �أم������ام اجل��م��ه��ور
واجلمعيات ال�ستقبال الذبائح و�إمت��ام
خمتلف املهام وت�سليمها لهم م�ستوفية
اال�شرتاطات ،داعية �أفراد اجلمهور �إىل
التوجه واال�ستفادة من خدمات املقا�صب
املتاحة لهم واالبتعاد عن الذبح خارجها
عرب الق�صابني اجلائلني .و�أ�شارت �إىل
�أن الإدارة ا�ستحدثت �آل��ي��ة ال�ستقبال
طلبات ال��ذب��ائ��ح ع��ن ط��ري��ق الر�سائل
الن�صية خ�لال ت�سليم احل��ي��وان احلي
عند ال��ب��اب الرئي�سي للمق�صب لدفع
الر�سوم وا�ستالم تذكرتني برقم احليوان
مع فاتورة دفع الر�سوم ..ومن ثم �إبالغ
املتعامل للمحا�سب عن رقم الهاتف الذي
�سيتم ا�ستقبال الر�سائل الن�صية املر�سلة
من البلدية بت�سليم وا�ستالم الذبيحة
عليه وا�ستالم املتعامل
ر�سالة ن�صية فورية
تفيد با�ستالم البلدية
ل��ل��ذب��ي��ح��ة اخل��ا���ص��ة
ب��ه ..الفتة �إىل اتباع
ذات الإج����راء �أي�ض ًا
عند الت�سليم بتلقي
����ص���اح���ب ال��ذب��ي��ح��ة
ر���س��ال��ة ن�صية تفيد
االنتهاء من معاملته
وط�����ل�����ب احل�������ض���ور
ب�����س��ي��ارت��ه ال���س��ت�لام
ال��ذب��ائ��ح م��ن ال��ب��اب
املخ�ص�ص لذلك.
munrakae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate
Communications Office, introduces the monthly contest
for customers, which is published on monthly basis in the
Municipality Magazine. For participation, answers should
be sent to the following email address

األخبار

magazine@mun.rak.ae

تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن
م�سابقة �شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهرياً يف جملة بلدية
اخليمةبهذه امل�سابقة �إر�سال
باال�شرتاك
فعلى
ر�أ�س
الراغبني بلدية ر�أ�س
 جملة- 2020
/09 اخليمة
- 520 :العدد
:�إجاباتهم �إىل الربيد الإلكرتوين التايل

magazine@mun.rak.ae

» 520 «

• ما ا�سم حمطة الطاقة النووية يف الإمارات ؟
• What is the name of UAE Nuclear Power Plant?

Congratulations to Mrs. : Fatima Issa Taher
the winner of the past month's contest (519).

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

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

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

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

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

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

واحة اإلسالم
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ذكـر اهلل تعاىل
�إعداد مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي

احل��م��دهلل رب ال��ع��امل�ين ،وال�����ص�لاة
وال�سالم على �سيدنـا ونبينا حممد ،و�آله
و�صحبه �أجمعني:
َ
قال اهلل عز وجلَ } :يا�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ
� َآم�� ُن��وا ْاذ ُك���� ُروا َّ َ
الل ِذ ْك��ر ًا
َك ِثري ًا{ } {41الأحزاب .
وقال �سبحانه وتعاىل َ } :ف ْاذ ُك ُر ِون
�أَ ْذ ُك � � ْر ُك� � ْ�م َوا� ْ��ش� � ُك� � ُرو ْا ِل
ون {}{152
َو َال تَ��� ْك��� ُف��� ُر ِ
«البقرة» .
وقال جل جالله } :الذين يذكرون
ّ
الل ق��ي��ام�� ًا وق��ع��ود ًا وعلى
ج��ن��وب��ه��م وي��ت��ف��ك��رون يف
خ��ل��ق ال�����س��م��وات والأر�����ض
ربنا ما خلقت هذا باط ًال
���س��ب��ح��ان��ك ف��ق��ن��ا ع���ذاب
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النار{ }�« {191آل عمران»
وقال جل �ش�أنه َ } :و ْاذ ُكر َر َّب َك ِف َنف ِْ�س َك
ت ََ�ض ُّرع ًا َو ِخي َف ًة َودُونَ ْ َ
ال ْه ِر ِم��نَ ا ْل َق ْو ِل
ِبا ْل ُغ ُد ِّو َوالآ�َ��ص��ال والتكن من الغافل ِني {
}« {205الأعراف».
وقال عز من قائل َ } :و َمن َي ْع ُ�ش َعن ِذ ْك ِر
ال َّر ْح َم ِن ُن َق ِّي ْ�ض َل ُه َ�ش ْي َطان ًا َف ُه َو َل ُه َق ِرينٌ
}«{36الزحرف» .
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :
ول َّ ُ
قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َ :ي ُق ُ
الل
َت َع َال � }:أَ َنا ِع ْن َد َظنِّ َع ْب ِدي ِبي َو�أَ َنا َم َع ُه
�إِ َذا َذ َك َر ِن َف�إِنْ َذ َك َر ِن ِف َنف ِْ�س ِه َذ َك ْر ُت ُه ِف
ل َذ َك ْر ُت ُه ِف َم َ ٍإ
ل
َنف ِْ�سي َو ِ�إنْ َذ َك َر ِن ِف َم َ ٍإ
َخ ْ ٍي ِم ْن ُهم{ .
وعن �أبي مو�سى ر�ضي اهلل عنه قال :
قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( :مثـل الذ
munrakae
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 dيذكر ربه والذي اليذكر ربه ،مثل احلي وامليت ) .
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه � :أن ر�سـول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قـال
( �سبق املفردون ) قـالوا  :ومـا املفردون يا ر�سـول اهلل ؟
قــال ( :الذاكرون اهلل كثري ًا ،والذاكرات ) .
املعنى الإجمايل

يف هذه الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية توجيه حكيم
يفيد ا�ستحباب ذكر اهلل يف كل الأح��وال والأوق��ات ،بالع�شي
والإبكار ،وبالغدو والآ�صال� ،سر ًا �أو جهر ًا ،بالقلب واجلوارح
والل�سان ؛ لـيبقى العبد ذاكر ًا لربه ،دائم املراقبة له �سبحانه،
في�ست�شعر عندها معنى العبودية هلل �سبحانه ،باطمئنان قلب،
ونور ب�صرية  ،و�سداد عقل.
ولو نظرنا يف �آيات القر�آن الكرمي احلاثة على الذكر
لعلمنا �أن كل العبادات �شرعت لذكر اهلل ؛ فعن ال�صالة قال
اهلل عز وجل } :و�أقم ال�صالة لذكري {  : 14 « .طه ».
ويقول �سبحانه عن ال�صيــام :
}ول ُت ْكمِ ُلوا ا ْل ِع َّد َة َو ِل ُت َك ِّ ُبوا َّ َ
الل َع َلى َما هَ َدا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم
ت َْ�ش ُك ُرونَ { }« {185البقرة» .
�صحيح البخاري
�صحيح م�سلم
ويف احلج ،قبله و�أثناءه وبعده يقول تعاىلَ } :ف ِ�إ َذا َق َ�ض ْيتُم
munrakae

��اذ ُك�� ُرو ْا ّ َ
َّم َن ِا�س َك ُك ْم َف ْ
الل َك ِذ ْك ِر ُك ْم �آ َباء ُك ْم �أَ ْو �أَ َ�ش َّد ِذ ْك��ر ًا{.
«البقرة.»200:
وكان ر�سـول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يو�صي بالذكـر ،فعن
عبداهلل بن ب�سر ر�ضي اهلل عنه � :أن رج ًال قـال  :يا ر�سول اهلل
�إن �شرائع الإ�سالم قد كرثت علي ،ف�أخربين ب�شيء �أت�شبث به:
قال ( اليـزال ل�سانك رطب ًا من ذكر اهلل).
فبذكر اهلل يت�صل العبد بربه عز وجل فيزداد �إميانه،
وتزكو نف�سـه ،وي�صلح عمله ،ويطهر قلبـه ،وحتل الربكة يف
املجتمع  ،في�سعد وي�سعد من حوله.
الفوائد

• ذكر اهلل تعاىل عالمة الإميـان ،به يطمئن القلب
وت�سكن النف�س.
• الذاكر يحظى مبجال�سة اهلل عز وجل ،ويذكره اهلل
�سبحانه وتعاىل فيمن عنده.
• بالذكر تدفع النقم ،وجتلب النعم ،وتنـال �أعلى
الدرجـات.
• �أف�ضل الذكر ما توط�أ عليه القلب والل�سان واجلوارح.
• اللهم اجعلنـا من الذاكرين لك �آناء الليل و�أطراف
ال��ن��ه��ار ،و���ص��ل ال��ل��ه��م ع��ل��ى ���س��ي��دن��ـ��ا ونبينا
حممد،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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�أهمية الغذاء ال�صحي
�إعداد  :علياء عبد العزيز حميدان الزعابي

ُي �ع � ّرف ال �غ��ذاء ال�صحي ع�ل��ى �أ ّن ��ه جم�م��وع��ة متنوعة م��ن الأط�ع�م��ة
التي تزود اجل�سم بالعنا�صر الغذائية الالزمة للمحافظة على �صحته،
وتزويده بالطاقة ،بالإ�ضافة �إىل توليد �شعور جيد لديه ،وت�شمل هذه
العنا�صر الكربوهيدرات ،والربوتينات ،والدهون ،بالإ�ضافة �إىل املعادن،
والفيتامينات ،واملاء.

وي�ساعد ات ّباع نظام غذائي �صحي على الوقاية من الإ�صابة
ب�سوء التغذية مبختلف �أ�شكالها ،كما ي�ساعد على الوقاية من
الإ�صابة بالأمرا�ض غري ال�سارية مثل �أمرا�ض القلب ،وال�سكري،
وال�سرطان.
اتباع الإن�سان لنظام غذائي �صحي �أهمية كبرية تعود على
جميع �أج��زاء اجل�سم بالفائدة؛ فهو ي�سانده يف �أداء وظائفه
املختلفة ،وي�ساعد على حماية اخلاليا من الأ�ضرار البيئية
و�إ�صالح التالف منها؛ حيث ي�ساعد الربوتني على �إعادة بناء
الأن�سجة امل�صابة ،ويقوم بتعزيز عمل جهاز املناعة ،يف حني
ُتو ّفر الكربوهيدرات والدهون الطاقة الالزمة للج�سم ،وتدخل
كل من الفيتامينات وامل�ع��ادن يف عمليات اجل�سم املختلفة؛
فعلى �سبيل املثال يعمل فيتامني ج ،وفيتامني �أ ،بالإ�ضافة �إىل
فيتامني هـ (بالإجنليزية )Vitamin E :كم�ضادات �أك�سدة �ضد
ال�سموم املختلفة ،و�أما بالن�سبة لعائلة فيتامني ب فهي ت�ساعد
اجل�سم على ا�ستخراج الطاقة من الغذاء ،ويحافظ كل من
الف�سفور والكال�سيوم على قوة العظام و�صحتها ،بالإ�ضافة �إىل
ال�صوديوم والبوتا�سيوم اللذين يقومان مب�ساعد اجل�سم على
نقل الإ�شارات الع�صبية.
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ي�ساعد الغذاء ال�صحي واملتوازن على الوقاية من العديد
من الأمرا�ض ،وال يقت�صر ذلك على ال�سمنة والأمرا�ض املتعلقة
بها؛ و� ّإنا جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ الزيادة �أو النق�صان ال�شديدين
ب�إحدى املواد الغذائية قد تنجم عنه م�شاكل �صحية عدة ،فمث ًال
ترتفع احتمالية الإ�صابة به�شا�شة العظام (بالإجنليزية Oste� :
 )oporosisيف احلاالت التي ال يحتوي فيها الغذاء على كميات
كافية من الكال�سيوم ،كما �أنّ قلة تناول الفواكه واخل�ضار
ترتبط بارتفاع احتمالية الإ�صابة بال�سرطان ،يف حني �أنّ احتواء
النظام الغذائي لل�شخ�ص على الكثري من الدهون امل�شبعة ميكن
�أن يت�سبب ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
�ضبط ال ��وزن ال يحتاج �إن�ق��ا���ص ال ��وزن �إىل تقليل كمية
ال�سعرات احلرارية املتناولة يومي ًا وح�سب؛ و� ّإنا ينبغي ات ّباع
نظام غذائي �صحي ومتوازن ،واالمتناع عن تناول الوجبات
الغذائية الغنية بال�سعرات احلرارية مثل الوجبات ال�سريعة،
والأطعمة املُعاجلة ،وامل�شروبات الغنية بال�سكر ،واحلر�ص على
تناول الأغذية وامل�شروبات ذات املحتوى الأقل من ال�سعرات
احلرارية والأعلى باملحتوى الغذائي ،ومن اجلدير بالذكر �أ ّنه
من ال�ضروري جت ّنب احلميات الغذائية الرائجة (بالإجنليزية:
munrakae
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)Fad Diet؛ كتلك التي تو�صي باالمتناع عن تناول الطعام
لفرتات طويلة� ،أو جت ّنب تناول بع�ض املجموعات الغذائية
مثل اللحوم ،والأ�سماك ،والقمح ،ومنتجات الألبان ،حيث �إنّ
لهذه احلميات �آث��ار ًا جانبية �سيئة؛ فهي تت�سبب برائحة الفم
الكريهة ،والإ��س�ه��ال ،وال���ص��داع ،بالإ�ضافة لقلة دميومتها
و�صعوبة املواظبة عليها.
ي�شمل الغذاء ال�صحي جميع الأطعمة وامل�شروبات �ضمن
ال�سعرات احلرارية املنا�سبة تبع ًا للتو�صيات الآتية� :أن ي�شمل
جمموعة متنوعة من اخل�ضراوات؛ مبا يف ذلك اخل�ضراوات
اخل�ضراء داكنة اللون ،واخل�ضراوات احلمراء والربتقالية،
بالإ�ضافة �إىل اخل�ضراوات الن�شوية والبقوليات وغريها� .أن
يحتوي على الفواكه؛ وخا�صة الفواكه الكاملة� .أن يحتوي على
احلبوب؛ �شرط �أن يكون ن�صفها على الأقل من احلبوب الكاملة.
�أن يحتوي على منتجات الألبان قليلة الد�سم �أو اخلالية
منه� .أن يحتوي على جمموعة متنوعة من املنتجات الربوتينية؛
مبا يف ذلك امل�أكوالت البحرية ،واللحوم اخلالية من الدهون،
وال��دواج��ن ،والبي�ض ،والبقوليات ،واملك�سرات� .أن يحتوي
النمط الغذائي لل�شخ�ص على ال��زي��وت .االمتناع �أو التقليل
من بع�ض الأطعمة واملواد الغذائية ال�ضارة ،وذلك بـِ� :أال يزيد
ا�ستهالك ال�سكريات امل�ضافة عن  % 10من جمموع ال�سعرات
احلرارية اليومية� .أال يزيد ا�ستهالك الدهون امل�شبعة عن 10
 %من جمموع ال�سعرات احلرارية اليومية� .أال يزيد ا�ستهالك
ال�صوديوم عن 2300مغ/يوم .خطوات التباع العادات الغذائية
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ال�صحية لكل �شخ�ص عادات غذائية ت�أ�صلت به منذ ال�صغر؛
فبع�ضها جيد ،وبع�ضها الآخر �سيئ كعدم تناول وجبة الإفطار،
وم��ن اجلدير بالذكر �أن التغيري املفاجئ ملثل ه��ذه العادات
وغريها هو �أمر �صعب بالت�أكيد ،ولكن ميكن التغلب عليها بو�ضع
خطة منظمة ،وفيما ي�أتي بع�ض الن�صائح اخلا�صة بذلك ،كتابة
قائمة بالعادات الغذائية اخلا�صة بال�شخ�ص ،وذلك بتدوين كل
ما يتم تناوله ،والطريقة التي يتم بها تناول الطعام وذلك على
مدار عدة �أيام .حتديد العادات الغذائية غري ال�سليمة ،والتي
عادة ما ت�ؤدي �إىل الإفراط يف تناول الطعام مثل :تناول الطعام
ب�سرعة كبرية ،وتناول الطعام على الرغم من عدم ال�شعور
باجلوع ،وتناول الطعام بو�ضعية الوقوف ،والإف��راط يف تناول
احللويات ،.واال�ستغناء عن تناول بع�ض الوجبات مثل وجبة
الإفطار.
ا�ستذكار متى وكيف ن�ش�أت بع�ض العادات الغذائية ال�سيئة،
والتي عادة ما تكون نتيجة َع َر�ض عاطفي �أو لأ�سباب بيئية.
حتديد العادات الغذائية التي ميار�سها ال�شخ�ص ب�شكل متكرر.
التخلي عن ال�ع��ادات غري ال�صحية وحم��اول��ة اتباع العادات
ال�صحية ،وي�ك��ون ذل��ك بعد معرفة الأ��س�ب��اب الكامنة وراء
العادات ال�سيئة ،فعلى �سبيل املثال قد يكون تناول ال�شخ�ص
للطعام وحيد ًا حمفز ًا للأكل ب�سرعة كبرية ،وللتخل�ص من ذلك
ميكن احلر�ص على تناول الطعام مع العائلة �أو مع �أحد الزمالء.
اال�ستمرار على تعزيز العادات ال�صحية اجلديدة ،وحماولة
مراقبة ال�شخ�ص لنف�سه ،بالإ�ضافة �إىل التحلي بال�صرب.
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حمميات طبيعية يف الإمارات
جزيرة دملا

�إعداد :علياء عبدالعزيز الزعابي

مناظر خالبة و�شاطئ زمردي و�آثار عريقة

جزيرة مميزة بالفعل وتقع �أي�ضاً قبالة �ساحل �أب��و ظبي،
ومبجرد الو�صول �إىل هناك� ،ستتم مرافقتك �إىل �شاليه خا�ص
يقع بجوار البحر لال�ستمتاع ب��أج��واء ما بعد ف�ترة الظهرية
وامل���س��اء ،واال�ستمتاع ب�أ�شعة ال�شم�س ،يف ح�ين �سيكون بو�سع
الأطفال القيام ببناء قالع رملية على �شواطئ اجلزيرة التي
تت�سم برمالها العذراء.

تقع جزيرة دملا يف اخلليج العربي ،قبالة �سواحل املنطقة
الغربية لإمارة �أبوظبي .واجلزيرة هي على بعد  72كم � ،شمال
غربي جبل الظنة وحوايل  210كم غرب جزيرة �أبوظبي
تعود �أق��دم الآث��ار التي وجدت على اجلزيرة �إىل ما يقارب
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�أواخ��ر القرن ال�ساد�س �إىل �أوائ��ل القرن اخلام�س قبل امليالد،
وه��ي ع �ب��ارة ع��ن بقايا م�ستوطنة وج ��دت يف داخ ��ل الأ� �س��وار
ال�سابقة جلمعية املر�أة الظبيانية على اجلزيرة ومتتد هذه البقايا
�إىل خارج ال�سور .وجد �أي�ضا على اجلزيرة عدة قبور �إ�سالمية
قدمية و�أي�ضا �آثار قرية من الع�صر الإ�سالمي املت�أخر يف غرب
اجلزيرة.
يعي�ش على اجلزيرة قرابة � ، 6000شخ�ص ،معظمهم يف قرية
دملا الواقعة على �شواطئ اجلزيرة اجلنوبية� .أما الباقي فيقطنون
�شعبية اجلبل الواقعة مبنت�صف اجلزيرة .و �أي�ضا ي�سكنون يف
�شعبية دملا اجلديدة.
يعتمد �أهل جزيرة دملا على كل من النقل البحري واجلوي
للو�صول �إليها .ولكن و�سائل النقل البحري تعترب الطريقة املف�ضلة
لنقل الب�ضائع والركاب من و�إىل اجلزيرة .هناك خط واحد
للرحالت البحرية �إىل اجلزيرة وهو عن طريق ميناء مغرق بجبل
الظنة ،وي�سري على هذا اخلط مركب �سريع للركاب وعبارة لنقل
ال�سيارات والب�ضائع .وي�أخذ املركب ال�سريع حوايل ال�ساعة والربع
للو�صل �إىل دملا و�أما الدوبة فت�أخذ ما يقارب ال�ساعتني ون�صف.
�أما النقل اجلوي فت�سري رحلة يومية ما بني مطار دملا ومطار
�أبوظبي الدويل ورحلتان يف ك� ٍ�ل من يومي اخلمي�س وال�سبت،
وت�ستغرق الرحلة  40دقيقة.

�أن�شطة ميكنك القيام بها
 .1اجل��زي��رة خمدومة مبطار دمل��ا وال�ع� ّب��ارات ،ل��ذا ميكنك
الذهاب بالطائرة لتتمكن من ر�ؤية اجلزيرة من ال�سماء ،والتقاط
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�صور جوية لها.
 .2والبد من زيارة م�سجد �أبو دجانة ،وهو م�سجد مميز يت�ألف
من ثالث قباب زرقاء اللون �أو�سطها كبرية ،ومئذنتني �شاهقتني.
 .3وتقع بالقرب من امل�سجد حديقة دملا العامة وبقربها بع�ض
املطاعم ،حيث ميكنكم اال�سرتاحة قلي ًال ،وتناول وجبة خفيفة
وبع�ض املرطبات.
 .4وعلى �شاطئ دملا املميز برماله الذهبية ومياهه ال�صافية،
جتد �أماكن منا�سبة للتخييم �إن كنتم من هواته.
 .5و�إن كنتم من هواة ال�صيد ورحالت القوارب ال�صغرية،
فيمكنكم اال�ستمتاع مبثل هذه الن�شاطات يف �أحد مرافئ اجلزيرة
املخ�ص�صة لذلك.
 .6كما ميكن زيارة �سوق دملا القدمي ،وهو �سو ٌق �صغري يت�ضمن
ب�ضعة حمالت جتارية ،ميكنكم �شراء بع�ض القطع التذكارية
منها.
 .7وال تن�سوا امل��رور مبتحف جزيرة دمل��ا �أبوظبي العريق،
والذي يت�ضمن قطع ًا �أثرية رائعة تعود حلقبات خمتلفة من تاريخ
اجلزيرة.
 .8وال بد لكم من التجوال قلي ًال يف بع�ض مواقع اجلزيرة
الأثرية املتاحة ال�ستقبال ال�ضيوف والزوار ،للتعرف �إىل تاريخها
العريق ،كما ميكنكم زيارة ق�صر احلاكم الراحل املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان.
 .9ثم اختتموا جولتكم مع مغيب ال�شم�س ،وذل��ك برحلة
بحرية ممتعة ،تعانق �أثناءها �أ�شعة غروب ال�شم�س الذهبية مياه
البحر القامتة.
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فاجئ عقلك ...
ثالث طرق مل�ساعدتك

�إعداد � :آمنة علي املحـــــــــــيا

على التفكري خارج ال�صندوق

ما هو التفكري خارج ال�صندوق ؟
هو م�صطلح م�ستخدم على نطاق وا�سع يف بيئات العمل ويعني
التفكري بطريقة �إبداعية خارجة عن امل�ألوف� .إن التفكري خارج
ب�شكل خمتلف �أو غري تقليدي �أو من
ال�صندوق يعني التفكري ٍ
منظو ٍر جديد ،وغالب ًا ما ت�شري هذه العبارة �إىل التفكري الإبداعي
�أو اجلديد.
من �أين �أتى ال�صندوق ؟
ُيعد الإبداع خا�صية مميزة تالزم الب�شر منذ الوالدة.
�إال �أن العديد من العوامل ما تلبث �إال �أن تقيد
هذا الإب��داع و ت�ضعه داخل �صندوقٍ حمدد
كالأ�سرة ،البيئة املحيطة ،الأع��راف
االجتماعية و نظام التعليم� ،إذ �أن
�أنظمة التعليم تعمل على توجيه وعي
الإن�سان باجتا ٍه معني� .أما يف عامل
الأعمال ،تتعدد العوامل التي من
املمكن �أن ت�ضعك داخل ال�صندوق
لعل �أهمها :قواعد العمل ،خربات
الآخ� � ��ري� � ��ن،
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االفرتا�ضات و غريها الكثري.
�إن التفكري داخل ال�صندوق يعرقل منو الأعمال ،حيث مينعها
من التكيف مع التطور و التغيريات املتالحقة .واملبدع يف عمله هو
ذاك ال�شخ�ص الذي ال يدع البيئة التي ن�ش�أ فيها� ،أو نظام تعليمه،
�أو �أفكاره امل�سبقة ،االفرتا�ضات ،خربات الآخرين �أو حتى الثقافة
التي ن�ش�أ عليها � ،أن متنعه من التفكري خارج ال�صندوق .يقول
�ألربت �أين�شتاين «ال ميكننا حل امل�شكلة بطريقة التفكري نف�سها
التى ا�ستخدمناها عندما ن�ش�أت امل�شكلة».
ول�ن�ت�ع�ل��م م �ه ��ارة ال�ت�ف�ك�ير خ� ��ارج ال���ص�ن��دوق
يتوجب علينا ممار�سة �أمور عدة �أهمها:

القراءة
�أك ��دت الأب �ح��اث العلمية �أن
القراءة مفيدة للإن�سان على عدة
م�ستويات ،حيث ك�شفت درا�سة
�أجريت يف جامعة تورنتو �أن
قراءة كتب اخليال ميكن �أن
ت�ساعد الإن�سان يف �أن يكون
�أك�ث�ر انفتاح ًا

munrakae
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و�إبداع ًا .ففي حني �إن االعتقاد الرا�سخ لدى الكثريين ب�أن القراءة
هي رفاهية �أو �أم ٌر ثانوي منار�سه يف �أوقات الفراغ� ،إال �أنها ال�سمة
ب�شكل
امل�شرتكة للأ�شخا�ص الناجحني فهم يداومون على القراءة ٍ
يومي .يقول بيل غيت�س «� أحد الأ�شياء التي �أحبها يف القراءة هي
�أن كل كتاب يفتح �آفاق ًا جديدة من املعرفة واال�ستك�شاف» .

التعلم الذاتي امل�ستمر
�إن التعليم امل��در��س��ي ُيكننا م��ن احل�صول على الأدوات
الالزمة لكي ن�صبح متعلمني� ،إال �أن التعلم امل�ستمر ُيكننا من
�أن ن�صبح فاعلني و مبدعني يف جماالت خمتلفة مدى احلياة.
�إن التعلم امل�ستمر ُيعد جزء ًا حيوي ًا من منو الفرد و تطوره ،حيث
�أن التعلم الذاتي يركز على بناء وعي املرء ومعارفه ،وي�ساعد يف
تطويره املواهب ،وحت�سينه املهارات ال�شخ�صية ،وبالتايل �إدارة
نف�سه بفاعلية تدفعه �إىل التحفيز امل�ستمر والإلهام� ،إنه ي�ساعد
ال�شخ�ص ليكون �أف�ضل ن�سخة من نف�سه ،وي�سهم يف تعزيز مهارات
التفكري خارج ال�صندوق ،من
خالل طرح الأ�سئلة وحماولة
ال �ع �ث��ور ع �ل��ى �أج ��وب ��ة وح �ل��ول
مبتكرة للم�شاكل.
للتعليم امل�ستمر �أهمية
ب��ال �غ��ة يف ت�ن���ش�ي��ط ال ��دم ��اغ
واحلفاظ على �صحته� ،إذ �أن
العمل على تطوير ال ��ذات ال
ي�ع��ود بالنفع على ال�شخ�ص
وح �� �س��ب ،ب ��ل ي �� �س��اع��ده على
حتقيق ال�ن�ج��اح امل�ه�ن��ي ،فهو
يفتح �آف��اق� ًا جديدة لالبتكار
والتفكري الإبداعي .واجلدير
بالذكر �أن التعليم امل�ستمر ال
يقت�صر على ح�ضور الدرو�س
وامل� �ح ��ا�� �ض ��رات يف م ��راك ��ز
التعليم و اجلامعات ،بل امتد للمواقع التعليمية املنت�شرة عرب
االنرتنت وحلقات النقا�ش و الع�صف الذهني ،و الدورات الهادفة
ذات اجلودة العالية يف �شتى جماالت احلياة.
بناء العادات الإيجابية
ب�شكل كبري على عملية
�إن العادات ال�سلبية ميكنها �أن ت�ؤثر ٍ
الإبداع ،حيث �أنها حتول دون املرء و تقدمه ،و من العادات ال�سلبية
التي ميكن �أن تق�ضي على الإبداع على �سبيل املثال ال احل�صر:
ا�ست�سالم املرء لآراء الآخرين اعتقاد ًا منه �أن ر�أي الآخرين هو
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واقعه ،الت�أجيل ،الك�سل ،مقارنة الذات بالآخرين ،امتالك �أفكار ًا
رائعة دون وجود النية لتنفيذها �أو تطبيقها ،اخلوف من االنتقاد
�أو الف�شل و ما �إىل ذلك.
وعليه ،البد للمرء من �أن ي�سعى لتدمري العادات التي تقتل
الإبداع من خالل بناء جمموعة من العادات و ال�سلوكيات التي
تعزز قدراته الإبداعية؛ ليتمتع مبزايا التفكري خارج ال�صندوق.
طور الكاتب الأمريكي بي جي فوغ ،الأ�ستاذ يف جامعة �ستانفورد-
كاليفورنيا ،يف كتابه «ع ��ادات ب�سیطة :تغیریات طفیفة لها
ت�أثریات عظیمة» ،نظرية عن الكيفية التي تتغري بها ال�سلوكيات،
وقد و�صف يف نظريته ثالث �أ�سباب تدفع النا�س لتغيري عاداتهم
و هي:
• اال�ستيعاب  :م��ا �أن يحدث �شيء ي�ضر �أو يهدد حياة
الإن�سان ،حتى يتغري �إدراكه بالكامل و يجربه على تغيري �سلوكه،
على �سبيل املثال :ما �أن يح�صل املرء على نتائج حتاليله الطبية،
مبر�ض معني� ،سرعان ما يجربه
ويخربه الطبيب ب�أ ّنه م�صاب
ٍ
الأم��ر على تغيري منط حياته
ونظامه الغذائي.
• تغيري البيئة :عندما
تتغري البيئة املحيطة باملرء
�س ُيفر�ض عليه ذل ��ك تغيري
�سلوكه ،على �سبيل املثال :عند
االنتقال �إىل وظيفة �أخ��رى،
�سيتعني على ال�شخ�ص تكوين
�صداقات مع جمموعة خمتلفة
من الأ�شخا�ص الذين لديهم
عادات ومعايري خمتلفة ت�ؤثر
على �سلوكه.
• اخل �ط��وات ال�صغرية:
ميكن لل�شخ�ص تغيري �سلوكه
ع��ن ط��ري��ق �إج� ��راء تغيريات
�صغرية على ال�سلوك املطلوب
حتى ت�صبح هذه التغيريات ال�صغرية جزء ًا من �سلوكه اجلديد.
�إن التفكري خارج ال�صندوق مهارة مكت�سبة �إال �أنها تتطلب �أن
تت�صف بحب اال�ستطالع ،ال�صمود ،ال�شجاعة ،والثقة بالنف�س،
واالنفتاح على الأفكار اجلديدة من حولك ،القدرة على االبتكار
وحل امل�شكالت التي تواجهك من خالل التفكري خارج ال�صندوق
ميكن �أن ت�ساهم يف جن��اح �أعمالك� .إذ �أن التفكري الإبداعي
هو �أحد �أهم عوامل التقدم الذي نعي�شه ،فقدرة الإن�سان على
اخليال ،وعلى التفكري خ��ارج ال�صندوق باملعنى املتقدم ،هي
ال�سبب يف ظهور احل�ضارات وتقدم الأمم.
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حركة الهاء يف قول العرب:
«�إذا عز �أخوك فهن»

�إعداد  :عائ�شة علي

«�إذا ع َّز � َ
أخوك َفهِنْ » -بك�س ِر الهاءِ ،-مِ نْ ها َن َي ِه ُ
ني؛ �إذا الن،
أمثال ال َع َر ِب�« :إذا َع َّز � ُأخوك َفهنْ ».
ِمنْ � ِ
املالقي يف ومعناه� :إذا ا�شت َّد َ
ب�ض ِّم الهاءِ ،وب َك ْ�س ِرهاَ .
ُي� ْر َوى َ
عليك؛ َفهِنْ ل��ه ،ودا ِرهِ ،وه��ذا مِ ��نْ مكا ِر ِم
املرح ِل
قال ابنُ َّ
ُّ
َّ
والعرب ال
بال�ض ِّم-؛ فهو مِ َن الهَوانِ ،الأخالقِ  .و�أ َّما «هُ نْ »
�صيح»:
ُ
« ُم َو َّط�أ ِة ال َف ِ
أي�ضاَ « :فه ِِن» ت�أم ُر َ
تقولْ �« :إن َع َّز � ُأخ َ
ُ
وك َفه ُِن» * ُ
وبع�ضه ْم َروا ُه � ً
بذلك.
ال�ض ِّمُ :
وال�ض ُّم مِ نْ «هَا َن َيه ُ
َّ
ُون» ،والك�س ُر مِ نْ «هَا َن َي ِه ُ
ملذهب َّ
عمرو بن �أحمر:
ني».
واحلج ُة ِ
قول ِ
َّ
َ
القا�سم بنُ َّ
وقد روا ُه َّ
َد َب ْبت َل َها َّ
ال�ض َرا َء و ُق ْلت �أ ْب َقى * �إذا َع َّز ابنُ َع ِّم َك �أن َت ُهو َنا
�سلم يف «الأمثالِ » ،
عبيد
بال�ض ِّم �أبو ٍ
ُ
َ
«الف�صيح».
وثعلب يف
�صح ْت
عبيد
قال �أبو ٍ
ُّ
ٌ
البكري يف «ف�صل املقال ( :»236هكذا َّ
ِ
وخ َّط�أَ �أبو � َ
َ
إ�سحاق الز ََّّج ُاج َّ
ال�ض َّم،
اختالف بني ال ُّروا ِة) انتهى.
البيت دونَ
وذهب � َإل �أنَّ
ٍ
الكالم :رواي ُة ِ
َ
َ
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أخوك َ
و�سكو ِنهمُ .
جتب � َ
أنت؛
�ري يف
وتكب؛ فتوا�ض ْع � َ
وذه � َ�ب ال� َّزخم���ش� ُّ
َ
يقول� :إذا َّ َ
«امل�ستق�صى َ � »125 /1إل �أنَّ ُ
عليكَّ ،
لقول ابن �أحمر :لتكونَ � َ
ال�ض ُّم؛ َ
حيح هو َّ
أف�ضل من ُه انتهى.
قال:
حيح الأ َّو ُل؛ ِ
(وال�ص ُ
ال�ص َ
َّ
َّ
ُ
واهلل َ
َد َب ْبت َلهَا َّ
ال�ض َرا َء و ُق ْلت �أَ ْح َرى * �إذا َع َّز ُ
تعال �أعل ُم.
ابن َع ِّم َك �أن َتهُو َنا
زيد العِباديِّ :
وقول َع ِديِّ بن ٍ
املراجع:
�أال يا ُر َّبا ع َّز * َخليلي فتها َو ْنتُ
 « ت�صحيح الف�صيح  » 440البن در�ستويه.مقد * ر ٍة م ِّني لعاقبتُ ) انتهى.
ول ْو �شئتُ ع َلى ِ
 « ف�صل املقال يف �شرح كتاب الأمثال  »236 ،235لأبيوق� َ
�شارحا
الف�صيح »440
«ت�صحيح
�ال اب��ن در�ستويه يف
ً
ِ
ِ
عبيد البكريِّ .
ٍ
ُ
الهوان ،م�أخو ٌذ
املثل:
(يقال� :إنَّ مع َنى قو ِلهمَ « :فهُنْ » ِمنَ
ِ
مع َنى ِ
 « امل�ستق�صى يف �أم �ث ��ال ال �ع��رب »126 ،125 /1لي�س ُيرا ُد بهُ :كنْ هَ ِّي ًنا؛
ع َلى اال�ستعار ِة ،ال ع َلى احلقيق ِة؛ لأ َّنه َ
لل َّزخم�شريِّ .
ولكن ُيرا ُد ِب ِه� :إذا ا�شت َّد � َ
وتع�سر،
أخوك؛ فلِنْ َلهُ؛ �أي� :إذا َ�ص ُع َبَّ ،
َّ
ري�شي .وفيه:
 « �شرح مقامات احلريري  »159 /3لل�ش ِّلتدوم الأُ ُخ � َّو ُة بي َنكما .ويجوز �أن يكونَ معناه� :إذا
فت�س َّه ْل له؛ َ
وال�صواب:
(ورواه
بالك�سر �أبو ٍ
ِ
عبيد وثعلب)َّ ،
�صار َعزيزً ا ْ �-أيَ :م ِل ًكا غال ًبا َق ِو ًّيا عليك-؛ ف�أط ْعهُ ،وتذ َّلل
َّ
(بال�ض ِّم).
َ
يظلمك ب ِعزِّ ِه .ويجو ُز �أن يكونَ ِمنَ ال َه ْو ِن؛
ت�سلم عليه ،وال
لهْ ،
 « تاج العرو�س  »232 ،231 /15لل َّزبيديِّ (ع ز ز).هلل َ
تعال } :وعِ َبا ُد ال َّر ْح َم ِن
قول ا ِ
ال�سكونُ  ،والهد ُّوِ ،من ِ
وهو ُّ
ا َّل َ
ي ُ�شو َن َعلَى الأَ ْر ِ�ض َه ْو ًنا{؛ � ْأي :مي�شون ع َلى هَ ْي َن ِتهم،
ذين َ ْ
munrakae
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial

Advancement Symbols
Barakah Plant
In 2016, Nawah Energy Company was established, where the mission of this company is to assume responsibility for operating and maintaining
four plants at Barakah Nuclear Power Plant located
in Al Dhafra Region in Abu Dhabi.
It is worth noting that this plant is the First
Peaceful Nuclear Power Plant in the United Arab
Emirates and the Region.
This introduction was presented to spot the light
on important questions such as, Why this approach?
What our beloved county will gain from it?
Before answering these questions, the reader
must know that the UAE has adopted the Highest International Standards that are consistent with
Care and Emphasis on Safety.
With regard to those questions, we shall summarize the answers as follows:
1. Nawah Plant generates up to 5,600 megawatts
of power from the four plants after it is operational
2. Providing the equivalent of 25% of the UAE’s
electricity needs.
3. Providing safe and environmentally friendly
supplies for generating electricity with low carbon emissions.
4. Supporting social, economic, tourism, educational and professional developments
5. Improving the quality of life in the future, especially with regard to future generation.
6. Keeping up with civilization, and the ability to
progress and develop.
7. Supporting the advancement of all areas of life.
8. Contributing and participating in the knowledge
of space secrets.
9. Proving the ability of Emiratis to creativity, innovation, achievement and giving.
Munther Mohammed bin Shaker
munrakae
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Ruler of Ras Al Khaimah: Operation of Barakah Nuclear
Energy Plant is a step forward towards excellence in Nuclear
Energy Sphere

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, said the trust placed by
the UAE leadership in their National Cadres has fructified into the
unprecedented Arab Achievement
by operating the Arab World’s
First Peaceful Nuclear Power Reactor ‘Barakah Plant’.
In this occasion, His Highness Sheikh Saud congratulated
President His Highness President Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vice President, Prime Minister

2

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,
and Their Highnesses Rulers of the
Emirates.
His Highness Ruler or Ras Al
Khaimah stated, "Knowledge has
always been an integral part of
the development drive initiated
by our Founding Fathers who had
considered man as the foundation
stone for any civilization - a belief
the fruits of which we are reaping
today thanks to the high caliber of
our people, only a few days after

the historic launch of Hope Probe
to Mars. Now another indelible
achievement has been realized by
operating the Arab world’s First
Peaceful Nuclear Plant,"
"A step forward on the path
toward ensuring excellency in
Nuclear Energy Sphere, this
achievement is not a scientific
breakthrough only, but rather a testament that the impossible can be
made possible thanks to an insightful leadership whose determination
to ensure progress and stability for
their people has turned visions into
realities on the ground." His Highness added.
munrakae
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Ras Al Khaimah Municipality: Operating Barakah Reactor
is a new achievement added to the Country’s Series of
Achievements

His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, Director-General of Ras Al Khaimah Municipality Department, affirmed that
the UAE’s operation of the First
Peaceful Nuclear Energy Reactor
in the Arab World at Barakah Plant
is a new achievement added to the
Country’s Series of Achievements
at all levels under the Directives of
Our Wise Leadership that strives
towards leadership and excellence
with high vision and determination
to enhance the Country’s position
at regional and global levels.
On this occasion, His Excellency Director-General of the Department extended his sincere congratulations to the Wise Leadership

headed by His Highness President Sheikh
Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, His Highness
Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum,
Vice President, Prime
Minister and Ruler of
Dubai, His Highness
Sheikh
Mohammed
bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme
Commander
of the UAE Armed
Forces and Their brothers, Their Highnesses
Members of Supreme
Council, Rulers of the Emirates

Based on the two parties’ keenness to lay the foundations for joint
strategic cooperation, and to benefit from services, in a way that
ensures institutional integration
between them, Ras Al Khaimah
Municipality Department signed
a Memorandum of Understanding
with Emirates Telecommunications Group Company PJSC.
Where His Excellency Munther
Mohammed bin Shaker, DirectorGeneral of Ras Al Khaimah Municipality Department, and His Excellency Abdulaziz Hamad Tarim,
in his capacity as Director General
of the Northern Emirates and Advisor to the CEO of Emirates Group
Company for Communications

PJSC, signed an electronic memorandum
of understanding. The
agreement aims to increase cooperation between the two parties
to increase efficiency,
promote, develop and
implement the Spatial
Data Infrastructure of
Ras Al Khaimah and
exchange experiences,
information, data and
resources
available
between the two parties.
H.E. Munther Mohammed bin Shaker
indicated that the

and the people of UAE, on this
Historic Achievement.

Ras Al Khaimah Municipality and Emirates
Telecommunication Group Company PJSC sign an agreement
to enhance cooperation

munrakae
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partnership contributes to supporting and developing ways of
cooperation and will have a positive impact on achieving the goals
that both sides aspire to achieve
Public Interest. Moreover, that
the Department seeks to publish
laws, regulations and instructions
that benefit society members and
facilitate their dealing with the
department. This is in addition to
extending bridges of communication with the dealers and strategic
partners, which is a major goal in

our direction and work.
For his part, His Excellency
Abdulaziz Hamad Tarim stressed
that the agreement is a great initiative to strengthen relationship
between the two parties as it contributes to supporting joint government work, through the exchange
of experiences to reach a better
performance.
It is worth noting that this
signed agreement will provide an
opportunity to create a Technological Infrastructure between the par-

News
ties to pave the way for achieving
the desired project goals. An example of this is that the base map
may contain all the data on the
positions of transportation and its
routes, which will allow the provision of new services to tourists
and community members simultaneously to support the Emirate’s
trends in the field of Tourism. It
will also allow the base map to
provide data that can be used in the
speedy access to tourist and vital
places.

His Excellency Munther Mohammed bin Shaker visits
Screening Center at Sheikh Saud bin Saqr Charitable School

In order to complement the efforts made by the Country in light
of the exceptional circumstances to
confront the emerging Coronavirus
“Covid-19”.
His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, Director General
of Ras Al Khaimah Municipality
Department, visited the Screening
Center in Al Mairid Area, which
was established under the directives
of our Wise Leadership. His Excellency visited the Center as a followup on work progress and reassur-
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ance of the department’s work team
at the center. It is worth noting that
the center provides examination for
all segments of the owners of commercial and service licenses in the
emirate.
His Excellency said that the
words were embarrassingly silent in
front of Team’s outstanding efforts
and hard work for Public Interest.
We extend you our sincere appreciation, and all the words of love and
loyalty to you. We hope you will
continue to achieve all the goals and

achieve the highest levels.
The Department continues to
keep abreast of the measures taken
by the UAE and its intensive efforts
to combat the emerging Coronavirus “Covid-19”, both internally and
externally, in these exceptional circumstances, in a manner that serves
citizens and residents. Presenting
the country in the best way and
placing it in the ranks of developed
countries.
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Real Estate Trades during July 2020

Real Estate transactions
registered in Lands and Properties Sector achieved the
highest sales volume during
June and July of 2020. As the
volume of sales during the
month of June reached AED
87.9 Million, according to
the monthly report issued by
Lands and Properties Sector.
The highest pledge was recorded according to property
type, represented by residential land or a villa, and the
highest pledge value was
recorded at AED 3.5 Million
during July.
Al Jazeera Al Hamra Region topped the regions, with
sales amounting to more than AED
25 Million, where the total value of
sales in Al Jazeera Al Hamra Region reached AED 25.9 Million.
There was also a noticeable
change in the volume of sales during July 2020, reaching AED 108
Million out of 184 sales. Real Estate sales of agricultural land, residential and vacant commercial land

recorded AED 2.8 Million during
July.
It is worth mentioning that Al Jazeera Al Hamra Region is still at
the forefront of the highest value of
Real Estate Transactions, where the
number of sales in it reached AED
26 Million.
His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, Director General
of Ras Al Khaimah Municipality

Department, confirmed that Ras Al
Khaimah today has become a major
destination for many investors. Due
to its economic and geographical
importance and the development
that the emirate is witnessing under
the Wise Leadership that pays great
attention to the investment sector
and the investment environment by
providing the best facilities to investors in the Emirate.

Ras Al Khaimah Municipality: 22 Surveillance Cameras at
Livestock Market Gates

Ras Al Khaimah
Municipality Department has announced
the completion of
installing 22 Surveillance Cameras at the
entrances and exits of
the Livestock Market
in Al Fulaya Area,
as part of the Market Development and
Maintenance Project.
The department represented by Project Management,
announced the complete comple-
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tion of the first phase of the project,

which included modernization and

development of various facilities

of the Market. With
the aim of improving
the level of services
provided to consumers, according to the
highest standards and
levels.
His
Excellency
Munther Mohammed
bin Shaker, Director General of Ras Al
Khaimah Municipality Department, said
that the Municipality recently completed the launch of the first phase
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News
of Livestock Market Development
in Al Fulaya. Where the phase included removing the old wall and
replacing it with a new one, replacing the Main Entrance, constructing
Guard Room as well as electromechanical works and others.
His Excellency stated that the
project also included the installation of 22 Surveillance Cameras at
the entrances and exits of the Market to regulate the movement of
consumers, and in order to fulfill
Security Requirements that maintain the security of the region in cooperation and coordination with the
competent authorities.
His Excellency added that the

Issue No. 520 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

Second Phase, which will be implemented during the coming period, will include the creation of a
Veterinarian Room, who will carry
out the continuous periodic inspection of the livestock in the market,
as well as the creation of Security
Offices and a Sterilization Room, as
well as the implementation of dyes
works for barns and “sheds”.
For her part, Shayma Al Teneiji,
Director of Public Health Administration in the Municipality Department, indicated that Livestock Market is receiving great attention to
provide the best types of services to
consumers. Al Teneiji said that the
Administration through developing

market facilities and creating rooms
for veterinarians, would contribute
to providing the best services, and
verify the presence of veterinarians
to continue various examinations of
imported and exported animals in
the market, as well as ensuring that
they are safe and free from infectious and epidemic diseases.
The Director of Public Health
Administration added that the veterinarians ’work includes supervising the periodic random blood samples taking from the animals in the
market and the laboratory analyzes
required to ensure their safety, free
from diseases, and suitability for
human consumption.

common areas after each use.
His Excellency clarified that the
list of conditions for resuming Shisha
Cafes includes that in case of a positive result of Covid-19 Screening
for a café worker form an approved
Screening Center, and then the work
of the facility will be suspended and
shall be resumed only after the end
of the isolation period. Provided that
a ‘To Whom it May Concern’ Certificate is issued by the Ministry of
Health and Prevention stating that
the isolation period has ended.
In a circular issued to Cafes, the
Municipality mentioned that all operators of the shisha service in Ras Al

Khaimah must obligate
workers and employees
to wear masks during
working hours, prevent
customers from entering
the facility in the event
they do not wear masks,
and commit to reducing
occupied places to 50%
of the actual ones.
According to the Municipality, the Preventive
Measures include checking the temperature of café-goers
and its employees before entering
the facility, not allowing their entry if
the temperature reaches 37.5, and reporting the case immediately by the
appointed ‘Health Supervisor’ via
calling National Ambulance Hotline.
The municipality pointed out
that it is necessary to keep records
(of employees and visitors), whether
smokers or individuals accompanying them, including names, telephone numbers and dates of visit,
for the purpose of providing support
through the tracking mechanism. It is
also recommended that café owners

25 conditions to resume Shisha Cafes in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Municipality Department has
set 25 conditions for the
resumption of cafes activity and the provision
of shisha, in line with
the special Precautionary Measures to limit the
spread of Coronavirus.
His
Excellency
Munther Mohammed bin
Shaker, Director-General
of Ras Al Khaimah Municipality Department, said that: The
list of Preventive Measures and Procedures in Shisha Cafes includes: the
use of single-use Shisha hoes, washing and sterilizing Shisha with a slop,
changing water after each user. In addition to the obligation of employees
and customers to wear masks during
working hours, not exceeding 50%
of café occupancy, reducing sitting
places, restricting workers to washing and sterilizing hands before and
after serving Shisha, providing hand
sanitizers at every table at Shisha
Serving Site, and cleaning, disinfecting and sterilizing all surfaces and
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contract with a Cleaning and Sterilization Company from the approved
list of Public Health Administration
to perform cleaning and sterilization
service of the facility at least once a
month and the necessity to keep all
service reports.
The Municipality emphasized on
the adherence to cleaning, disinfection and sterilization of all surfaces
and common areas of the facility
after each use (reception area, bars,
tables, chairs, door handles and lighting switches, bathrooms, all equipment, furniture, handrails, armrests,
electronics and shisha preparing areas. In addition to only use singleuse hoses, deeply wash and disinfect
shisha and change the water used in
the shisha after each user.
The
Municipality explained that it is
forbidden to prepare
shisha (heating it) by
employees or workers to customers while
serving it, with the necessity of increasing
the periodicity of cleaning and disinfection in
shisha preparing areas,
and the Municipality

continued that the facility should appoint a responsible person to supervise the daily and continuous cleaning and ensure that adequate training
is provided to the staff providing
shisha on cleaning, sterilizing, and
disinfection operations. Self-closing
containers must be provided at all
major entrances and in common areas of contaminated waste such as
masks, gloves, etc. They should be
removed frequently, and hand sanitizers should be provided at each table at the shisha-serving site.
The circular also included, the
implementation of Social Distance
Rules that are not less than two meters in all tables and a maximum of 4
seats per table in the shisha-serving
area, the provision of clear floor signs

Ras Al Khaimah Slaughterhouses received approximately
7,739 different carcasses from individuals, institutions and various
associations.
Ras Al Khaimah Municipality Department confirmed that the
procedures adopted in the Emirate’s slaughterhouses were easy
and organized in light with the
adopted plan and Precautionary
Measures that are in line with the
current situation. Which contributed to receiving carcasses from
consumers and delivering them

to them while meeting Health and
Precautionary Requirements.
His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, Director
General of Ras Al Khaimah Municipality Department, revealed
that Ras Al Khaimah Automated
Slaughterhouse has been allocated
for the slaughter of sacrificial animals for charitable societies during
Eid. With the aim of intensifying
Precautionary Measures taken by
the Municipality to reduce overcrowding and ensure the preservation of Public Health and Safety of

and guidance boards clearly indicating physical distance. Further to the
distribution of all furniture and tables
to comply with the guidelines for Social Distance and Public Safety.
The Municipality pointed out
that gatherings or parties are not allowed, and groups of more than 4
people are not allowed to be present
in the shisha-serving area, and stated
that all parts of the shisha, including
tweezers, must be cleaned and disinfected before and after each use,
and provide shisha places with an air
purifier system, and the assurance of
separating smoking areas from nonsmoking areas permanently.
The Municipality explained that
these procedures are in effect until
further notice, and that follow-up
will be through field
visits will be conducted
by the Department’s
Inspectors to ensure
compliance with the
circular
implementation and take the necessary measures with
non-compliant establishments in accordance
with the Powers in force
in the Department.

Over 7700 sacrifices in RAK Slaughterhouses

munrakae

employees and consumers, which
is at the top of the Municipality’s
priorities.
His Excellency pointed out
that veterinarians carried out their
various tasks to the fullest, which
consisted in conducting various
medical examinations on the sacrifices inside the markets and before
slaughtering them to ensure their
safety for human consumption.
His Excellency praised the efforts
of General Command of Ras Al
Khaimah Police-Police Patrols
for their presence that contributed
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to the organization process of
walking and passing in front of the
slaughterhouses,
and loosening the
bottlenecks
and
providing full flow
due to the large
numbers of vehicles.
Shayma
Al
Teneiji, Director
of Public Health
Administration
at the Municipality
Department,
confirmed that the
Emirate’s Slaughterhouses
are
characterized by
high-level standards that include
veterinarians and workers who
are committed to applying Health
Requirements and Precautionary
Measures in various operations
and tasks, such as examining,
slaughtering and preparing the car-
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casses in a clean and sanitary-safe
environment and other requirements, measures and equipment.
Al Teneiji confirmed that the
Municipality is keen to open its
three slaughterhouse to public and
associations to receive their sacrifices, complete the different tasks

and hand them
over the consumers
while meeting the
requirements, calling the members of
the society to benefit from the services of the slaughterhouses and to
avoid
slaughtering outside them
through
random
people.
Public Health
Administration had
developed a mechanism to receive
scarifying requests
by text messages
during the delivery of live animals
at the main gate of the slaughterhouse, where the consumer pay the
fees and receive two tickets with
queue number and invoice. The
consumer should provide a valid
number to contact him once his order is ready to collect it.
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UAE Nature Reserves
Delma Island

Prepared by Alya Abdulaziz Al Zaabi

Stunning Views, Emerald Beach and Ancient Monuments
A truly distinctive island, located off the
coast of Abu Dhabi,
once you reach there,
you will be escorted to
a private chalet located
by the sea to enjoy the
atmosphere of the afternoon and evening,
and enjoy the sunshine,
while children will be
able to build sand castles on the island’s sandy
beaches.
Delma Island is located in the Arabian
Gulf, off the coast of the
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Western Region of Abu Dhabi.
The island is 72 km northwest
of Jebel Dhanna and about 210
km west of Abu Dhabi.
The oldest antiquities found
on the island date back to approximately the late
sixth century to the
early fifth century
BC, which are settlement
remnants
found within the
former walls of Abu
Dhabi
Women’s
Association on the
island, and these
remains extend outside the wall. Also
to the west of the
island, several Ancient Islamic Graves
were found as well
as the remains of
a village from the
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Late Islamic era.
About 6000 people live on the
island, most of them in Delma
Village located on the shores of
the South Island. As for the rest,
they live in Al Jabal District in

the middle of the island and the
New Delma Area.
The people of Delma Island
depend on both sea and air
transportation to reach it. However, marine transportation is
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the preferred method of transporting goods and passengers
to and from the island. There
is one line for cruises to the island, which is through the port
of Mughark in Jebel Dhanna,
and this line runs on a fast boat
for passengers and a ferry to
transport cars and goods. The
fast boat takes about an hour
and a quarter to reach Delma,
and the Dobah takes about two
and a half hours.
As for air transport, there is a
daily flight between Delma Airport and Abu Dhabi International Airport, and two flights on
Thursday and Saturday, where
the journey takes 40 minutes.

2.

3.

4.

5.

Activities you can do
1. Since Delma Airport and
ferries serve the island, you
can go there by plane to en- 6.
joy the scene of the island

munrakae

from the sky, and take aerial
photos of it.
Visit Abu Dujana Mosque,
which is a distinctive
mosque consisting of three
blue domes, the largest of
which is in the middle and
two tall minarets.
Visit Delma Public Park,
which is located near the
Mosque and enjoy having
snacks.
On Delma Beach, which is
distinguished by its golden
sand and clear waters, you
can find suitable places for
camping if you are a fan of
camping.
If you are a fan of fishing
and small boat trips, you can
enjoy such activities in one
of the island’s designated
harbors.
Visit Old Delma Market,
which is a small market that

BUSINESS

includes several shops, from
which you can buy some
souvenir pieces.
7. Visit Ancient Delma Island
Museum, which includes
wonderful artifacts dating
back to different eras of the
island’s history.
8. Walk around some of the island’s archaeological sites
available to receive guests
and visitors, to learn about
its ancient history, and you
can also visit the Palace
of Late Ruler, Late Father
Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan.
9. Finish your tour at sunset,
with a fun cruise, during
which the golden rays of the
sunset embrace the dark waters of the sea.
Reference / Wikipedia the free encyclopedia
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3 Surprising Ways to Think outside the Box
Amna Ali Al Mahya

What does ‘Think outside the
Box’ mean?

It is a term used widely in business environments that means
thinking creatively beyond the ordinary. Thinking outside the box
means thinking differently, unconventionally, or from a new perspective, this phrase often refers to
creative or new thinking.
Where did the Box come from?
Creativity is a defining characteristic associated with humans since
birth. However, many
factors soon restrict this
creativity and place it
into a specific box such
as the family, surrounding environment, social
norms and education
system, as education
systems work to direct
human
consciousness
in a specific direction.
In business world, there
are many factors that can
put a person inside the
box, perhaps the most
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important of which are business
rules, other people’s experiences,
assumptions and such on.
Thinking inside the box impedes business growth, as it prevents it from adapting to the successive development and changes.
The creator of his work is the person who does not let the environment in which he was raised, his
education system, his preconcep-

tions, assumptions, other people’s
experiences or even the culture he
was raised in, prevent him from
thinking outside the box. “We cannot solve the problem in the same
way of thinking we used when the
problem arose,” says Albert Einstein.
In order to learn the skill of
thinking outside the box, we
must practice several things,
the most important of
which are:

Reading

Scientific
research
has confirmed that reading is beneficial to humans on several levels,
as a study conducted at
the University of Toronto revealed that reading fiction books could
help a person be more
open and creative. While
the firm belief of many
that reading is a luxury
or a secondary matter
that we practice in our
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spare time, it is a common feature
of successful people as they keep
reading on a daily basis. Bill Gates
says, “One of the things I love
about reading is that each book
opens new avenues of knowledge
and exploration.”

Continuous Self-learning

School Education enables us
to obtain the necessary tools to
become learners, but continuous
learning enables us to become active and creative in various fields
of life. Continuous Learning is a
vital part of individual’s growth
and development, as self-learning
focuses on building one’s awareness and knowledge, and helps
developing talents, improve him /
her personal skills, and thus managing himself effectively, pushing
him to continuous motivation and
inspiration. It helps the person to
be the best version of himself and
it contributes to enhancing thinking skills outside the box, by asking questions and trying to find
answers and creative solutions to
problems.
Continuous Learning is of
great importance in stimulating the
brain and maintaining its health, as
working on self-development does
not only benefit the person, but
rather helps him achieve professional success, as it opens
new horizons for innovation
and creative thinking. It is
worth noting that Continuous Learning is not limited
to attending lessons and
lectures in Educational
Centers and Universities, but extends to Educational Sites spread
over the In-
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ternet, discussion sessions, brainstorming, and high-quality targeted courses in various areas of life.

Develop Positive Habits

Negative habits can greatly
affect creativity process, as they
prevent a person from progressing. Among the negative habits
that can eliminate creativity, for
example, but not limited to: one’s
surrender to the opinions of others
believing that their opinion is his
reality, laziness, comparing oneself to others, having great ideas
without having the intention to implement them, fear of criticism or
failure, etc.
Accordingly, one must strive to
destroy the habits that kill creativity by developing a set of habits and
behaviors that enhance his creativity to enjoy the benefits of thinking
outside the box. American Writer
PJ Fogg, a Professor at Stanford
University - California, described
in his book “Tiny Habits: The
Small Changes that Change Everything”, a theory about how behaviors change. In his theory, PJ addressed three reasons why people
should change their habits:

BUSINESS
• Have an epiphany: As soon as
something harms or threatens
a person’s life occurs, his perception completely changes
and forces him to change his
behavior. For example: As soon
as a person gets his medical
tests results, where the doctor
tells him that he has a specific
disease, the matter soon forces
him to change his lifestyle and
diet .
• Change your environment: When
a person’s environment changes, it will force him to change
his behavior, for example, when
moving to a new job, a person
will have to make friends with
a different group of people who
have different habits and norms
that would affect his behavior.
• Take baby steps: A person can
change his behavior by making
small changes to the desired
behavior so that these small
changes become part of his
new behavior.
Thinking outside the box is
an acquired skill, but it requires
that being characterized by curiosity, resilience, courage, selfconfidence, openness to new ideas
around you, and the ability to innovate and solve problems that you
face through thinking outside the
box, which can contribute to the
success of your business. Creative Thinking is one of the most
important factors of our progress, the human capacity for
imagination, and to think outside the box in the advanced
sense, is the reason for the
emergence of civilizations
and the advancement of
nations.

13

49

News

Issue No. 520 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

ﻧﺘﻘﺪم
ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ  -رﻋﺎه ﷲ

وإﺧﻮاﻧﻬﻤﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺣﻜﺎم اﻹﻣﺎرات
وإﻟﻰ ﺷﻌﺐ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ٤٩

P.O. BOX 185408
Tel: 04 2946443
Fax : 04 2946448
info@pentacare.net

Pentacare Medical Services LLC
Ofﬁce 201, Business Point Building,
Behind Nissan Showroom, Deira, m u n r a k a e
Dubai, UAE
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وإﻟﻰ ﺷﻌﺐ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ٤٩
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وإﻟﻰ ﺷﻌﺐ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ٤٩

PO Box 559,
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Tel : +971 7 258 8666
Fax : +971 7 258 8777
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ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ  -ﺣﻔظﮫ ﷲ

ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﯾد اﻟﺟﻠوس اﻟﻣﺟﯾد
داﻋﯾن ﷲ أن ﯾﺣﻔظ ﺳﻣوه وﯾرﻋﺎه وﯾﻣﺗﻌﮫ ﺑﻣوﻓور اﻟﺻﺣﺔ
ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﺧﯾر واﻟﻌطﺎء

Extreme Tech Tools General Trading DWC LLC.
Dubai World Central, Dubai South, B4 Ofﬁce - 111
PO Box: 713 059
Email: info@extremetechtools.com
Tel : +971 488 72784
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We Extend Our Highest
Congratulations To
H.H Sheikh

Saud Bin Saqr Al Qassimi
Supreme Council Member and Ruler Of Ras Al Khaimah

On The Occasion Of
Accession Day
We Wish His Highness Progress And Success
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ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺨﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻷول اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮن أﻗﺼﻰ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﻢ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻨﺎ وﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺸﻜﺮ وﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
ً
وﺷﻌﺒﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ

روود روﻧر ﻟﺗوﺻﯾل اﻟطﻠﺑﺎت ﻧﻘدم ﻟﻛم ﺧدﻣﺔ ﺗوﺻﯾل اﻟطﻠﺑﺎت اﻷﺳرع واﻷﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻹﻣﺎرات

: ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌروض اﻟرﺟﺎء اﻟﺗواﺻل ﻋﻠﻰ
+971 72078025 / +971 502584016 / +971 543951672
Ras Al Khaimah - UAE

+971 72078025

+971 502584016
+971 543951672

+971 72078026

Biston construction company

roadrunner@rakfzbc.ae

ABAAD INDUSTRIES LLC

Ac Ducts fabrication and accessories

أﺑﻌﺎد ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت
()ﺻﻧﺎﻋﺔ دﻛﺗﺎت اﻟﺗﻛﯾﯾف واﻻﻛﺳﺳورات
(Bi & Gi)

Pioneer in Civil and Steel Construction
Specialized as Design And Build And
Solar Constrction.
Biston is a Design and Build general Construcrtion Company Specialized in Design And
Construction of Civil ,Steel and Solar powered Projects approved with Dewa with Steel
Fabrication Facillity in Dubai Industrial City
The company within a short period of time could amazingly establish a very unique proﬁle
in constructing of different sophisticated projects both in RCC and Steel structures.
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Dubai Industrial City
Tel:+971-4-4533363 - Fax:+971-4-3609828
P.O.Box: 282280 - Dubai U.A.E
Email : info@biston.net
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ﻧﺗﻘدم ﺑواﻓر اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر

إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد ال ﻧﮭﯾﺎن
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ALBAROON VEHICLES SEATS UPHOLSTERY L.L.C

رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ  -ﺣﻔظﮫ ﷲ
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

ﻣﺻﻧﻊ اﻟﺑﺎرون ﻟﺗﻧﺟﯾد ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣرﻛﺑﺎت

اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد ال ﻣﻛﺗوم

ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺣﺎﻛم دﺑﻲ رﻋﺎه ﷲ
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن زاﯾد ال ﻧﮭﯾﺎن

وﻟﻲ ﻋﮭد اﺑوظﺑﻲ  -ﻧﺎﺋب اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ

وأﺻﺣﺎب اﻟﺳﻣو اﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻺﺗﺣﺎد
دﻋم ﻟﺻف اﻟدﻓﺎع اﻷول
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣوه ﻣن ٍ
ﺿد ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ واھﺗﻣﺎﻣﮭم اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺑﺟﻣﯾﻊ
اﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺳﮭﯾل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎت
اﻟدوﻟﺔ وﻧﺳﺄل ﷲ أن ﯾﺣﻔظ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟرﺷﯾدة
وأن ﺗظل اﻻﻣﺎرات ﺑﺄﻣن وآﻣﺎن وﺗﻘدم وازدھﺎر

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺒﺎرون ﻟﻠﺘﻨﺠﻴﺪ وﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻔﺎرش اﻟﺴﻴﺎرات

ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﺻﺎﻣﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻧﺎ اﺳﻌﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ؛ ﻟﻛل ﻓﺋﮫ )ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﺟﻣﻠﮫ وﻣﻔرق (
 ) - 1ﺗﻠﺑﯾﺳﺔ( ﻣﻘﺎس ﻣرن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳﯾﺎرات اﻟﺻﺎﻟون ﺧﻣس ﻣﻘﺎﻋد
 ) - 2ﺗﻠﺑﯾﺳﺔ( ﻣﻘﺎس ﻣﺧﺻص و ﯾﻛون ﺗﻔﺻﯾل ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺳﯾﺎرة ﻣﻊ ﻣراﻋﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﺳﺎت
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑب ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺗﺑدو اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻛﻣﺎ ﻟو اﻧﮭﺎ وﻛﺎﻟﺔ
 - 3اﻟﺘﻨﺠﻴﺪ ﻟدﯾﻧﺎ ﻧﻌﯾد ﻓﯾﮫ ﻓرش اﻟﺳﯾﺎره ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺑروﻧﻘﮫ اﻟﺟدﯾد وأﻛﺛر ﺑطﺎﺑﻊ ﻣﻣﯾز؛
ﺣﯾث ﯾﺗم ازاﻟﺔ اﻟﻔرش اﻟﻘدﯾم ﻗﻣﺎش او ﺟﻠد ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﯾﻌﺎد ﺗﻧﺟﯾد اﻟﺳﯾﺎرة ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ
ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻘﻌد

ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄرﻗﻰ اﻟﺨﺎﻣﺎت واﻷﺳﺮع ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻪ واﻻﺣﺘﺮاف
Mob : +971 52 6162022
Email : samer@albaroon.com
Web : www.albaroon.com
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