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ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳــﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﮭﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
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االفتتاحية

ال�شهادة نور ال ينطفئ
يف كتاب رجال حول الر�سول مل�ؤلفه خالد حممد خالد يتحدث عن فدائي من الرعيل الأول
يدعى خالد بن �سعيد الذى ا�ست�شهد يف موقعة ( مرج ال�صفر) حيث قال :
( كان يف مقدمة الذين وقع �أحدهم على اهلل � ،شهيد جليل  ،قطع طريق حياته منذ �شبابه
الباكر حتى حلظة ا�ست�شهاده يف م�سرية �صادقة م�ؤمنة �شجاعة � -ص )251
�أوردت هذه املقدمة لأقول �إن تاريخنا العظيم مفعم ب�أ�سماء �شهداء ر�سموا ب�شهادتهم تاريخ ًا ال
ميحى ور�سموا خارطة للفخار ال تزول.
فلل�شهادة معان ال توزن مبيزان ،ولل�شهيد مكانة يعجز القلم عن و�صفها �سواء �أكان ذلك يف
الدنيا �أم يف الآخرة.
لقد كرم ال�شهيد لأنه بطل ال كالأبطال  ،ولأن ت�ضحيته �أكرب من �أن يعرب عنها :
} وال حت�سنب الذين قتلوا يف �سبيل اهلل �أموات ًا بل �أحياء عند ربهم يرزقون{ �سورة �آل عمران
�ص�« 169صدق اهلل العظيم»
فال�شهيد ال ميوت وهو حي يرزق عند اهلل تعاىل  ،لأنه بذل نف�سه يف �سبيل اهلل  ،لكي يعلي كلمة
احلق  ،ويدافع عن العر�ض والوطن ون�صرة املظلوم يقول تعاىل  } :وال تقولوا ملن يقتل يف َ�سبيل
اهلل �أمواتٌ بل �أحيا ٌء ولكن ال ت�شعرون {� ،سورة البقرة �« 154صدق اهلل العظيم»
رحم اهلل �شهداء الإمارات الأبرار و�أ�سكنهم ف�سيح جناته و�ألهم �أهلهم ال�صرب وال�سلوان  ،وزاد
اهلل وطننا رفعة ومنعة.

منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة يهنئ خادم احلرمني ال�شريفني باليوم الوطني الـ  90للمملكة

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة برقية تهنئة
�إىل �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني الـ  90للمملكة.
كما بعث �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة �إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة.
وبعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان مبنا�سبة اليوم الوطني للمملكة.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ينعي ال�شيخ �صباح الأحمد ال�صباح ويعزي بوفاته

اجل��اب��ر ال�صباح �سائ ًال اهلل
ن���ع���ى ����ص���اح���ب ال�����س��م��و
ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �صقر
ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر �أن يتغمده
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����ض��و املجل�س
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح
الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة
جناته و�أن يلهم �أهله ال�صرب
فقال :ببالغ احلزن والأ�سى
وال�سلوان..
ن��ن��ع��ي امل��غ��ف��ور ل���ه �صاحب
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
وق��د �أم��ر �صاحب ال�سمو
اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة الذي وافته املنية حاكم ر�أ���س اخليمة ب���إع�لان احل��داد مل��دة � 3أي���ام و تنكي�س
 ..داعني املوىل عز وجل �أن يتغمده بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه الأعالم على جميع الدوائر املحلية يف الإمارة.
ف�سيح جناته و �أن يلهم دول��ة الكويت و�شعبها و �آل ال�صباح
الكرام جميل ال�صرب وال�سلوان.
حاكم ر�أ�س اخليمة يعزي يف وفاة �أمري الكويت
وفيما يلي ن�ص البيان ال�صادر عن ديوان �صاحب ال�سمو
بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
حاكم ر�أ���س اخليمة« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ..يا �أيتها
النف�س املطمئنة ارجعي �إىل ربك را�ضية مر�ضية فادخلي يف املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة برقية تعزية �إىل �سمو ال�شيخ
ن��واف الأحمد اجلابر ال�صباح نائب الأم�ير وويل عهد دولة
عبادي وادخلي جنتي � ».صدق اهلل العظيم».
بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره ينعى ديوان �صاحب ال�سمو الكويت ال�شقيقة يف وفاة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت.
و�أع��رب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة يف برقيته عن
ر�أ�س اخليمة ،املغفور له � ،صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة الذي وافته املنية خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته يف الفقيد راجيا اهلل تعاىل �أن
اليوم بعد م�سرية حافلة بالإجنازات والعطاء الإن�ساين على يتغمده بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم دولة
ال�صعيد الوطني واخلليجي والدويل ويف دعم ق�ضايا الأمتني الكويت و�شعبها و�آل ال�صباح الكرام جميل ال�صرب وال�سلوان.
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
العربية والإ�سالمية يف خمتلف املحافل.
ويتقدم �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،ب�صادق العزاء ويل عهد ر�أ���س اخليمة برقية تعزية مماثلة �إىل �سمو ال�شيخ
و�صادق املوا�ساة لآل ال�صباح الكرام ول�شعب دول��ة الكويت ن��واف الأحمد اجلابر ال�صباح نائب الأم�ير وويل عهد دولة
ال�شقيقة يف الفقيد الكبري �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد الكويت ال�شقيقة.
munrakae
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حاكم ر�أ�س اخليمة يهنئ ال�شيخ نواف الأحمد ال�صباح
مبنا�سبة تن�صيبه �أمرياً لدولة الكويت واختياره م�شعل الأحمد ال�صباح ولي ًا للعهد

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن برقية تهنئة مماثلة �إىل �صاحب ال�سمو
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى ال�شيخ ن��واف الأح��م��د اجل��اب��ر ال�صباح
ح��اك��م ر�أ����س اخليمة برقية تهنئة �إىل �أمري دولة الكويت.
�صاحب ال�سمو ال�شيخ ن���واف الأح��م��د
حاكم ر�أ�س اخليمة يهنئ �أمري
اجلابر ال�صباح مبنا�سبة تن�صيبه �أمري ًا
الكويت باختياره م�شعل الأحمد
لدولة الكويت ال�شقيقة.
و�أع��رب �سموه عن متنياته ل�صاحب اجلابر ال�صباح ولي ًا للعهد
بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد ال�صباح �أمري
دول��ة الكويت ب���دوام التوفيق وال�سداد �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
يف موا�صلة امل�سرية املباركة للمغفور له ح��اك��م ر�أ����س اخليمة برقية تهنئة �إىل
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �صاحب ال�سمو ال�شيخ ن���واف الأح��م��د
و�إىل ال�شعب الكويتي ال�شقيق ب��دوام اجل��اب��ر ال�����ص��ب��اح �أم�ي�ر دول���ة الكويت
مبنا�سبة اختياره ال�شيخ م�شعل الأحمد
التقدم والرخاء واالزدهار.
ً
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود اجلابر ال�صباح وليا للعهد.
و�أع��رب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
6

اخليمة عن متنياته لل�شيخ م�شعل الأحمد
اجلابر ال�صباح بالتوفيق وال�سداد يف
�أداء مهامه يف ظ��ل ال��ق��ي��ادة احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ ن��واف الأحمد
اجلابر ال�صباح وموا�صلة م�سرية اخلري
وال��ن��م��اء ال��ت��ي ت�شهدها دول���ة الكويت
ال�شقيقة مب��ا يحقق تطلعات ال�شعب
الكويتي ال�شقيق نحو مزيد من التقدم
والتنمية واالزده��ار� ،سائالً املوىل تعاىل
�أن يدمي على �صاحب ال�سمو �أم�ير دولة
الكويت موفور ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
ب��رق��ي��ة تهنئة مم��اث��ل��ة �إىل �أم�ي�ر دول��ة
الكويت.
munrakae

العدد - 2020 /11 - 522 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

األخبار

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفري الأمريكي

ورح���ب �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود راكولتا جونيور �سفري ال��والي��ات املتحدة
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى الأمريكية لدى الدولة  ،الذي قدم لل�سالم اخليمة ،ب�سعادة ال�سفري ،وت��ب��ادل معه
الأحاديث حول العالقات الثنائية والتعاون
حاكم ر�أ���س اخليمة  ،اليوم �سعادة جون على �سموه.
امل�شرتك بني البلدين
ال���������ص����دي����ق��ي�ن ع��ل��ى
خمتلف ال�صعد .
و�أ�������ش������اد ���س��م��وه
ب��ع�لاق��ات ال�����ص��داق��ة
ال����ت����ي ت����رب����ط دول�����ة
الإم������ارات وال���والي���ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة
والتي من �ش�أنها حتقيق
امل���زي���د م���ن ال��ت��ق��دم
والرخاء لل�شعبني.
وم���ن ج��ان��ب��ه عرب
���س��ع��ادة ج��ون راكولتا
عن بالغ �شكره وتقديره
ل�������ص���اح���ب ال�����س��م��و
ح��اك��م ر�أ�����س اخليمة
ع��ل��ى ك����رم ال�����ض��ي��اف��ة
وح�����س��ن اال���س��ت��ق��ب��ال،
مثني ًا على العالقات
اال�سرتاتيجية القوية
ال�����ت�����ي ت�����رب�����ط ب�ين
البلدين.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل فريق «مزن �سات»
وي�ؤكد �أهمية التعليم والبحث العملي يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
�أك��������د ���ص��اح��ب
ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي
ع���������ض����و امل���ج���ل�������س
الأع��������ل��������ى ح����اك����م
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة� ..أن
التعليم هو ال�ضامن
ال��رئ��ي�����س��ي للحفاظ
ع���ل���ى الإجن���������ازات
وامل����ك����ت���������س����ب����ات،
والركيزة الأ�سا�سية
مل���وا����ص���ل���ة م�����س�يرة
بناء ال��دول��ة وتعزيز
ح�ضورها الإقليمي
والعاملي ،والإ�سهام
يف ب��ن��اء احل�����ض��ارة
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س املجاالت وعلى ال�صعد كافة.
الإن�سانية.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ا���س��ت��ق��ب��ال �سموه
ال��وزراء حاكم دبي «رع��اه اهلل» و�صاحب
وق��ال �سموه  »..ه��ا نحن ال��ي��وم نقف ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل ملجموعة من ط�لاب اجلامعة الأمريكية
�أم����ام �إجن����از �آخ����ر ي�����س��ط��ره ط�لاب��ن��ا يف عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات بر�أ�س اخليمة الذين عملوا على م�شروع
م�سريتهم نحو ال��ري��ادة» وث��م��ن �صاحب امل�سلحة التي و�ضعت التعليم يف مقدمة «م��زن �سات» القمر اال�صطناعي البيئي
ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة الر�ؤية احلكيمة �أول��وي��ات��ه��ا ،ويف ���ص��دارة خطط التنمية امل�صغر الأول من نوعه يف الدولة ،ب�إ�شراف
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال�شاملة �إدراك����� ًا منها لأه��م��ي��ة التعليم وكالة الإم���ارات للف�ضاء ،وبالتعاون بني
�آل نهيان رئي�س ال��دول��ة «حفظه اهلل» ،ودوره احل��ي��وي يف تعزيز مكانة ال��دول��ة اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ر�أ����س اخليمة،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل على امل�ستويني الإقليمي والعاملي يف �شتى وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،ليكون
�أول قمر ا�صطناعي علمي يف الدولة يتم
بنا�ؤه من ِقبل طالب اجلامعة.
و�أ�شاد �سموه باجلهود املتميزة التي
بذلها ال��ط�لاب لتحقيق ال��ن��ج��اح ..وق��ال
« �أهنئكم على هذا النجاح� ،إنها خطوة
مهمة يف تاريخ �إجنازات الدولة يف قطاع
الف�ضاء ،ونرجو �أن تتبعها خطوات �أكرب
�سواء على امل�ستوى الأكادميي للجامعة �أم
يف م�سريتكم املهنية م�ستقب ًال».
و�أ�ضاف �سموه « رهاننا يف دولة الإمارات
م�ستمر على التعليم باعتباره العن�صر
الرئي�سي لعملية التنمية امل�ستدامة ،وعلى
تطوير الإن�سان باعتباره العن�صر الأهم يف
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موا�صلة م�سرية البناء ،ويف تعزيز ح�ضور
ال��دول��ة يف خمتلف امل���ج���االت� .إن تطور
العملية التعليمية وانتقالها من اجلوانب
النظرية �إىل التطبيق العملي والإن��ت��اج
م�ؤ�شر على �أننا ن�سري يف االجتاه ال�صحيح،
و�أنا فخور بجهود �شبابنا الواعد ،وم�ساهمة
�إم�����ارة ر�أ������س اخل��ي��م��ة يف ه���ذا الإجن����از
بتوجيهات �سعود بن �صقر ..

احل�ضاري اجلديد للدولة».
وقال �سموه « ..ال �شك يف �أن اال�ستثمار
يف ال��ع��ن�����ص��ر ال��ب�����ش��ري ه���و اال���س��ت��ث��م��ار
احلقيقي الذي قامت عليه دولة الإمارات
العربية املتحدة منذ ت�أ�سي�سها ،الأمر الذي
ي�ؤهلنا للمناف�سة العاملية على خمتلف
امل�ستويات ويف املجاالت كافة.

و�شدد �سموه  -يف نهاية اللقاء  -على
�أن النجاح والتميز هو حم�صلة عوامل
ع��دي��دة �أهمها اجل��د واالج��ت��ه��اد ووج��ود
�أه��داف وا�ضحة متكن الأجيال من بلوغ
مرادها م�ؤكد ًا ا�ستمراره يف دعم منظومة
التعليم وامل�شاريع العلمية الريادية على
كافة الأ�صعدة.

مطار ر�أ�س اخليمة ي�ؤمن عودة � 53ألف مواطن هندي �إىل بالدهم منذ يونيو
ت��ن��ف��ي��ذاً لتوجيهات ���ص��اح��ب ال�سمو وطنهم و�إعطاء هذا الأمر �أولوية ق�صوى الذي �أظهرته فرق عمل املطار بالتعاون مع
ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو مبا يتما�شى مع جهود دول��ة الإم���ارات يف �شركة «�سباي�س جيت» وجهودهم الد�ؤوبة
لإجناح هذه املبادرة».
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة ،ويف هذا املجال .
من جانبه ،قال �ساجناي خانا ،املدير
�إطار اجلهود امل�ستمرة التي تبذلها الإمارة
وق����ال ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ر�أ����س
للتعامل بكفاءة مع �أزمة فريو�س « كورونا « اخليمة  « :حتر�ص دول��ة الإم���ارات على التنفيذي ملطار ر�أ�س اخليمة « بد�أ مطار
امل�ستجد� ،أعلن مطار ر�أ�س اخليمة اليوم ���ض��م��ان وت��وف�ير �أع��ل��ى م��ع��اي�ير ال�صحة ر�أ�س اخليمة بت�شغيل رحالت �إجالء خا�صة
ع��ن جن��اح امل�ساعي امل�شرتكة يف ت�أمني وال�سالمة ،ونحن يف ر�أ���س اخليمة جزء يف بداية �شهر يونيو ،ومت حتى الآن ت�شغيل
ع���ودة نحو � 53أل���ف م��واط��ن ه��ن��دي �إىل من منظومة العمل الوطنية التي تهدف حوايل  300رحلة من قبل �شركة �سباي�س
�إىل تعزيز مكانة الإم��ارات باعتبارها يف جيت ،و�ست�ستمر هذه العمليات وفق �أعلى
وطنهم الأم .
وت�ضمنت توجيهات �صاحب ال�سمو مقدمة ال��دول التي تقود التعاون الدويل درجات اجلدية وااللتزام بهدف م�ساعدة
حاكم ر�أ�س اخليمة تغطية جميع التكاليف للت�صدي لهذه اجلائحة » .
املواطنني الهنود على العودة �إىل وطنهم
و�أ����ض���اف ���س��م��وه « �إن �إم�����ارة ر�أ����س واللقاء بعائالتهم » .
اخلا�صة بتنقالت الراغبني بال�سفر من
�أبناء اجلالية الهندية من جميع �أنحاء اخليمة لها عالقة تاريخية را�سخة مع
و�أ���ض��اف « �إن��ه بف�ضل الدعم الكبري
احلكومة وال�شعب الهندي ،ونحن على �أمت ال��ذي تلقيناه من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الإمارات �إىل مطار ر�أ�س اخليمة .
وقد عملت احلكومة الهندية بالتعاون اال�ستعداد لتقدمي كافة �أ�شكال امل�ساعدة �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
مع �شركة « �سباي�س جيت للطريان « على يف كافة املجاالت .وقد اطلع مطار ر�أ�س الأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ�����س اخل��ي��م��ة وال�سفري
تنظيم رحالت خا�صة لهذا الغر�ض ،وتوىل اخليمة الدويل بدور كبري يف دعم مبادرة الهندي والقن�صل العام لدى الدولة ومن
مطار ر�أ�س اخليمة الدويل م�س�ؤولية تن�سيق احلكومة الهندية من �أج��ل ت�أمني عودة �شركائنا يف هذه املبادرة �شركة « �سباي�س
اجلهود وم�ساعدة �أبناء اجلالية الهندية رعاياها �إىل بلدهم الأم ،و�أود �أن �أ�شيد هنا ج��ي��ت « ا�ستطعنا ت��وف�ير ه���ذه اخل��دم��ة
ممن انتهت عقود عملهم على العودة �إىل بامل�ستوى العايل من الكفاءة واالحرتافية وم�����س��اع��دة ال��ع��دي��د م��ن �أب���ن���اء اجلالية
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الهندية على العودة براحة و�سهولة �إىل
بلدهم ».
وتابع « �أود �أن �أ�شكر �أي�ضا اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة يف دول���ة الإم�����ارات وال��ه��ن��د،
وجميع فرق العمل يف املطار الذين عملوا
وال يزالــون دون توقف من �أج��ل ت�شغيل
رح�ل�ات الإج��ل��اء ،و�إن����ه لفخر ك��ب�ير يل
�أن �أك��ون من �ضمن ه��ذا الفريق امللتزم
وامل��ت��ف��اين ال���ذي عمل على �إجن���اح هذه
املبادرة».
وق���د ا���س��ت��ط��اع��ت رح��ل�ات ال��ط�يران
اخلا�صة التي تديرها « �سباي�س جيت «
�إع��ادة ما ي�صل �إىل  185راكبا على كل
رحلة �إىل  21وجهة يف جميع �أنحاء الهند
ومنها � :أحمد �أباد � ،أمريت�سار  ،بنغالور ،
بوبان�سوار  ،كاليكوت � ،شانديغار  ،ت�شيناي
 ،كو�شني  ،جايا  ،حيدر �أب��اد  ،جايبور ،
ك��ان��ور  ،لكناو  ،م���ادوراي  ،ماجنالور ،
نيودلهي  ،تريوت�شريابايل  ،تريفاندروم ،
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فارانا�سي  ،فيجاياوادا وفي�ساكاباتنام.
وتدير �شركة طريان « �سباي�س جيت «
 630رحلة يومية �إىل  64وجهة من مقرها
يف دلهي وحيدر �أباد وهي ثاين �أكرب �شركة
ط�يران يف الهند من حيث ع��دد الركاب
املحليني.
بدوره قال �أجاي �سينغ ،رئي�س جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة �سباي�س
جيت � « :سباي�س جيت ج��زء ال يتجز�أ
من املجتمع الهندي وهي ملتزمة بخدمة
�أع�ضائها بغ�ض النظر عن مكان تواجدهم
يف العامل ،ومبجرد �أن انت�شر هذا الوباء،
عملنا مع مطار ر�أ���س اخليمة على و�ضع
رح��ل�ات خم�ص�صة مل�����س��اع��دة ال��ع��م��ال
ال��ذي��ن تقطعت بهم ال�سبل على العودة
�إىل ديارهم ،و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة
لأ�شكر �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة،
على دعمه لنا يف م�سعانا ،الذي �أدى �إىل
تعزيز الروابط القوية بالفعل التي تتمتع

بها الهند مع ر�أ�س اخليمة».
و�أ���ض��اف �سينغ « �أود �أي�ضا �أن �أعرب
ع��ن �إعجابي بجميع �أع�ضاء الفريق يف
�سباي�س جيت ومطار ر�أ�س اخليمة ،مبا يف
ذلك الطيارون وطاقم الطائرة واملوظفون
وغريهم من العاملني ،الذين عملوا �أوقاتا
�إ�ضافية ل�ضمان ا�ستيعاب كل من يرغب يف
العودة » .
وي��ق��ع م��ط��ار ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ال���دويل
على بعد �أقل من �ساعة من مطاري دبي
وال�شارقة ،ويخدم �إم��ارات ال�شارقة ،و�أم
القيوين ،وال��ف��ج�يرة ،وع��ج��م��ان ،ور�أ����س
اخليمة ،وم��ن ب�ين امل��زاي��ا العديدة التي
يوفرها خدمة النقل املجاين للم�سافرين
�إىل املطار� ،إ�ضافة �إىل عدم وجود قيود
على م��واع��ي��د ال��رح�لات ،مم��ا يعني �أن
�شركات ال��ط�يران لي�ست ملزمة بقبول
مواعيد حم��ددة �سلفا ،كما ه��ي العادة
غالبا يف املطارات الأخرى

بلدية ر�أ�س اخليمة :حمالت ملنع �إقامة العزب واملخيمات
امل��ج��ت��م��ع واحل���د م��ن انت�شار
ب���د�أت دائ���رة بلدية ر�أ���س
فريو�س كورونا ،خا�صة خالل
اخليمة تنفيذ حمالت ميدانية
ال���ف�ت�رة امل��ق��ب��ل��ة ال��ت��ي ت�شهد
يف كافة املواقع واملناطق الربية
اعتدال حالة الطق�س وتوجه
يف الإم��ارة ،التي ت�شهد �إقامة
الأغلبية �إىل التخييم والبقاء
امل��خ��ي��م��ات وال���ع���زب امل���ؤق��ت��ة،
م��ط ً
��وال يف ال��ع��زب املنت�شرة
ب��ه��دف ال��ت��ح��ق��ق م���ن ال��ت��زام
مب��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق الإم������ارة.
اجلميع ب��ق��رار منع �إن�شائها.
وذك���ر �أن ال��ق��رار �سيت�ضمن
وي�أتي هذا القرار الذي �صدر
تنفيذ ك��ل م��ن دائ���رة البلدية
م�ؤخر ًا من قبل فريق الطوارئ
والقيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س
والأزمات والكوارث يف الإمارة،
اخل��ي��م��ة ح��م�لات��ه��ا امل��ي��دان��ي��ة
مبنع تلك املخيمات املقامة يف
للتحقق من التزام كافة �أفراد
املناطق ال�بري��ة خ�لال الفرتة
امل��ج��ت��م��ع ب���ال���ق���رار ال�����ص��ادر
امل��ق��ب��ل��ة��� ،ض��م��ن الإج������راءات
م�ؤخر ًا من قبل فريق الطوارئ
االحرتازية والتدابري الوقائية،
والأزم���ات وال��ك��وارث يف ر�أ���س
يف ظ����ل ا����س���ت���م���رار ج��ائ��ح��ة
�إن ال��ق��رار ال��ذي �صدر م���ؤخ��ر ًا م��ن قبل
اخل��ي��م��ة ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى توجيه
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ك��وف��ي��د.19 -
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امل�ساءلة القانونية بحق غري امللتزم �أو
وقال منذر الزعابي ،مدير عام الدائرة
وع�ضو فريق الطوارئ والأزمات والكوارث �إىل احلفاظ على �صحة و�سالمة �أف��راد غري املتعاون مع القرارات التي ت�صب يف
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ال�صالح العام ،والتي تتطلب تكاتف اجلميع بالعادة موقع ًا لإقامة العزب واملخيمات
م��ن �أج��ل تخطي ه��ذه اجلائحة ب�سالم .امل�ؤقتة ال�شتوية ،وذلك تزامن ًا مع انخفا�ض
ولفت �إىل �أن الدائرة قامت بتوزيع من�شورات درج�����ات احل�����رارة واع���ت���دال ال��ط��ق�����س.
عديدة �إىل خمتلف �شرائح املجتمع ،والتي و�أ�شار الزعابي �إىل �أن احلمالت امليدانية
تت�ضمن �أهم تلك القرارات التي يجب على ك�شفت ع��ن وج��ود �شريحة غ�ير متقيدة
اجلميع التعرف التام �إليها واملخالفات بالقرار قامت بالتخييم والتواجد يف العزب
التي ميكن �أن توجه �إليهم يف حال عدم على الرغم من التحذير امل�سبق ،املتمثل يف
االل��ت��زام ،لكي يتفادوا ارتكابها ،الأم��ر وقف �إقامة املخيمات اجلديدة واملختلفة.
الذي قد يعر�ضهم �إىل امل�ساءلة القانونية .وذكر �أن الدائرة قامت بتوجيه الإجراءات
وذكر �أنه بعد توعية �أفراد املجتمع ،بد�أت املتبعة ،بح�سب النظم ،بحق تلك ال�شريحة
احلمالت امليدانية عرب تخ�صي�ص فرق غري امللتزمة بالقرار ،والتي قامت مبخالفة
ل��ذل��ك ،ج��اب��ت خمتلف امل��ن��اط��ق ال�بري��ة ال��ق��وان�ين و�إق���ام���ة امل��خ��ي��م��ات وال��ع��زب
املتعارف عليها يف ر�أ�س اخليمة ،والتي تتخذ اجلديدة ،م�ؤكد ًا �أن الدائرة لن تتهاون
 605خمالفات يف  52حملة تفتي�شية بر�أ�س اخليمة

مع الأ�شخا�ص غري املتقيدين ،و�ستعمل
ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة وت��ك��ث��ي��ف ت��ل��ك احل��م�لات
للتحقق م��ن ال��ت��زام اجل��م��ي��ع ب��ال��ق��رار.
و�أ�شار �إىل �أن الدائرة قامت على الفور
ب�إعطاء �أمر �إزال��ة فورية لتلك املخيمات
وال��ع��زب يف ح��ال ع��دم ال��ت��زام �أ�صحابها
بتنفيذ الإجراء ،داعي ًا كافة �أفراد املجتمع
�إىل �ضرورة التعاون مع القرارات ال�صادرة
من قبل فريق الطوارئ يف الإمارة ،والذي
ي�ضع على ر�أ���س �أولوياته �صحة و�سالمة
امل��ج��ت��م��ع ،ل��ك��ي نتمكن م��ن تخطي ه��ذه
اجلائحة وتعود احلياة �إىل طبيعتها.

ع��ل��ى م���دى ت��ق��ي��ده��ا ب��الأن��ظ��م��ة وال��ق��وان�ين.
وق���ال���ت ���ش��ي��م��اء ال��ط��ن��ي��ج��ي ،م���دي���ر �إدارة
ال�صحة ال��ع��ام��ة� :إن الإدارة متكنت خالل
ف�ت�رة � 9أ���ش��ه��ر حت���دي���د ًا ،م��ن��ذ ���ش��ه��ر يناير
ولغاية منت�صف �شهر �سبتمرب املا�ضي ،من
تنفيذ حمالت تفتي�شية بلغت �إىل  52حملة
تفتي�شية ،مت خاللها تنفيذ عدد  1052جولة
تفتي�شية ،ح��ي��ث ب��ل��غ جم��م��ل امل��ن�����ش���آت التي
مت تغطيتها بالتفتي�ش �إىل  3717من�ش�أة.

وذك���رت �أن تلك احل��م�لات مت خاللها قيام
امل��راق��ب�ين ب��ر���ص��د م���دى ال���ت���زام امل��ن�����ش���آت
مبختلف ا�شرتاطات ال�صحة العامة ،وكذلك
الأخ���رى املتعلقة باحلد م��ن انت�شار فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد ،19 -والعمل على
ت��وج��ي��ه الإج������راءات املتمثلة يف الإن�����ذارات
وامل��خ��ال��ف��ات والإغ���ل���اق� ،إن ت��ط��ل��ب الأم���ر
بح�سب النظم ،يف حال ر�صد عدم االلتزام.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن تلك احل��م�لات مت خاللها
ر�صد  385خمالفة ،وتوجيه 220
�إن��ذار ًا للمن�ش�آت ال�صحية ،والتي
متثلت يف ع��دم ال��ت��زام املن�ش�آت
ب��الإج��راءات الوقائية االحرتازية
مل��واج��ه��ة جائحة ك��ورون��ا ،ور�صد
كميات من التبغ ومنتجاته منتهية
ال�����ص�لاح��ي��ة وجم��ه��ول��ة امل�����ص��در.
و�أ���ض��اف��ت :ا���س��ت��خ��دام اخللطات
مبراكز التجميل الن�سائية ،ور�صد
بطاقات �صحية منتهية ال�صالحية
للعاملني باملن�ش�آت ،وعدم االهتمام
بالنظافة ال��ع��ام��ة ،وغ�يره��ا التي
مت الأخ��ذ بها وتطبيق الإج��راءات
املتبعة ،بهدف التنظيم من عمل
تلك املن�ش�آت وت��ق��دمي اخل��دم��ات
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وف����ق �أع���ل���ى امل��ع��اي�ير
واملقايي�س ال�صحية املعتمدة.

ن��ف��ذت �إدارة ال�صحة ال��ع��ام��ة يف دائ��رة
ب��ل��دي��ة ر�أ������س اخل��ي��م��ة  52ح��م��ل��ة تفتي�شية
م��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل��ن�����ش���آت ال�صحية
وامل��ه��ن��ي��ة ،وذل���ك خ�ل�ال � 9أ���ش��ه��ر املا�ضية.
ومت��ك��ن��ت الإدارة خ�ل�ال ت��ل��ك احل��م�لات من
تنفيذ ع��دد  1052جولة تفتي�شية ،وتغطية
 3717من�ش�أة خمتلفة الت�صنيف ،مت خاللها
ال��ت��ح��ق��ق م��ن خمتلف ا���ش�تراط��ات ال�صحة
ال��ع��ام��ة واالح��ت�رازي����ة ،ف��� ً
��ض�لا ع��ن التعرف
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مق�صب ر�أ�س اخليمة الآيل ي�ست�أنف ا�ستقبال اجلمهور
�أعلنت دائ���رة بلدية ر�أ����س اخليمة،
ع���ن اف���ت���ت���اح م��ق�����ص��ب ر�أ�������س اخل��ي��م��ة
بعد االن��ت��ه��اء ال��ت��ام م��ن �أع��م��ال تطوير
وحت��دي��ث ام��ت��دت �إىل ن��ح��و � 7أ���ش��ه��ر.
وك�شفت البلدية عن االنتهاء التام من
جميع الأع���م���ال م��ع ن��ه��اي��ة �شهر يوليو
املا�ضي ،حيث ا�ستقبل املق�صب بعد هذا
التاريخ احليوانات والأ�ضاحي املقدمة
م���ن ق��ب��ل اجل��م��ع��ي��ات اخل�ي�ري���ة ف��ق��ط،
وي�ستقبل املق�صب الآن طلبات امل�ستهلكني
م��ن امل��واط��ن�ين وخم��ت��ل��ف اجلن�سيات.
وق��ال��ت �شيماء الطنيجي ،مدير �إدارة
ال�صحة العامة يف البلدية�« ،إن الدائرة
اجت��ه��ت ن��ح��و ت��ط��وي��ر خ��دم��ات وم��راف��ق وذكرت �أن امل�شروع الذي مت االنتهاء التام الفائت ،حيث مت اقت�صار ا�ستقبال طلبات
مق�صب ر�أ����س اخليمة ع�بر حتويله �إىل منه خالل �شهر يوليو املا�ضي عرب تنفيذ ال��ذب��ائ��ح امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل اجلمعيات
مق�صب �آيل �ضمن �أعلى املوا�صفات الفنية حزمة من الأعمال التي ت�ضمنت الأ�صباغ
اخلريية فقط ،على �أن ي�ستفيد اجلمهور
واال�شرتاطات ال�صحية ،ومبا يتما�شى مع واجلدران واحلوائط والأر�ضيات و�صيانة
التطور الذي ت�شهده الإمارة ،ولتوفري بيئة خطوط الذبح ،وغريها ،جرى فتحه بداية امل�ستهلك من خدمات الذبح والفح�ص
منا�سبة تتيح تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات» .الأم���ر ت��زام��ن�� ًا م��ع ح��ل��ول عيد الأ�ضحى البيطري املقدمة يف املقا�صب الأخرى.
 % 98من �صهاريج مياه ال�شرب بر�أ�س اخليمة مطابقة للموا�صفات
�أعلنت �إدارة ال�صحة العامة يف دائرة ال��ط��ن��ي��ج��ي ،ب�����إج����راء درا����س���ة ���ش��ام��ل��ة الإم��ارة ،ثم �أقرت خطة عمل ت�صحيحية
بلدية ر�أ���س اخليمة ،االنتهاء من تطبيق لو�ضع من�ش�آت حتلية املياه و�إنتاجها يف لأو�ضاعها ،ا�ستمرت � 9أ�شهر ،منذ بداية
املوا�صفة الإماراتية اخلليجية ،رقم
 ،2019واخ��ت��ت��م��ت ب��ا���س��ت��ي��ف��اء
( ،)2025-2010املتعلقة مبعايري
���ص��ه��اري��ج ن��ق��ل م���ي���اه ال�����ش��رب
و���ش��روط ت�صميم �صهاريج نقل
ل��ل�����ش��روط ال�����ص��ح��ي��ة اجل��دي��دة،
مياه ال�شرب على جميع املن�ش�آت
ال��ب��ال��غ ع��دده��ا ��� 65ص��ه��ري��ج�� ًا،
واملركبات العاملة يف حقل حتلية
بن�سبة التزام و�صلت �إىل .% 98
و�إن��ت��اج مياه ال�شرب يف الإم���ارة.
و�أك�������دت ال��ط��ن��ي��ج��ي �أن ف��ري��ق
و�أ�شارت �شيماء الطنيجي ،مديرة
التفتي�ش بق�سم الرقابة الغذائية
�إدارة ال�صحة العامة يف البلدية،
يف ال��ب��ل��دي��ة ي��وا���ص��ل م��ه��ام��ه يف
�إىل �إجناز عمليات مواءمة وتطبيق
�ضبط وخمالفة �أي �صهريج نقل
الت�صميم اخلارجي لتلك املركبات
للمياه غري م�ستوف لال�شرتاطات
وتعديلها ،لتلبي متطلبات املوا�صفة
ال�������ص���ح���ي���ة ،مب���������وازاة ت��وع��ي��ة
ال�صحية اجلديدة ،عرب ا�ستخدام
امل�ستهلكني وتثقيفهم حول �أهمية
م��ادة «اال�ستانل�س �ستيل» ،ذات
احل�صول على مياه ال�شرب من
الرتبة الغذائية ،واملقاومة لل�صد�أ.
امل�صادر املعتمدة �صحياً.
وب��د�أ امل�شروع ،وفق ًا ل�شيماء
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 833زيارة تفتي�شية للمطابخ ال�شعبية واملخابز بر�أ�س اخليمة
ن��ف��ذت دائ����رة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س اخليمة والعمل على �إغالق املن�ش�أة �إذا تطلب الأمر .ال�شخ�صية وبا�شرتاطات تخزين وحفظ
 833زي�����ارة تفتي�شية مل��ط��اب��خ �شعبية وقالت� :إن��ه خ�لال ف�ترة ثالثة �أ�شهر زار امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ،وب���إ���ص��دار الت�صاريح
ومطاعم وخمابز ،خالل الأ�شهر الثالثة املراقبون  833من�ش�أة ،منها  82زي��ارة وال�����ش��ه��ادات امل��ط��ل��وب��ة ،مثل البطاقات
امل��ا���ض��ي��ة ،وذل���ك للتحقق م��ن تطبيقها للمطابخ ال�شعبية و 568للمطاعم و 184ال�صحية وت�صاريح اعتماد ال�سيارات،
اال���ش�تراط��ات ال�صحية واالح�ت�رازي���ة .للمخابز ،والتي مت خاللها التحقق من ف� ً
ضال عن عدم االلتزام ب�صيانة املن�ش�آت
و�أكدت الدائرة ،ممثلة يف �إدارة ال�صحة مدى التزامها ور�صد عدد من املالحظات .يف املوعد املحدد .وذك��رت �أنه مت �إغالق
����دد م���ن امل��خ��اب��ز وامل���ط���اع���م ،وذل���ك
العامة� ،أن تلك ال��زي��ارات ت���أت��ي لدعوة
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ل��ع��دم ا�ستيفاء امل��ن�����ش���أة ل�لا���ش�تراط��ات
ال��ع��ام��ل�ين يف ت��ل��ك امل��ن�����ش���آت ل�لال��ت��زام
ر���ص��د امل��راق��ب��ون ع����دد ً
املخالفات
��ن
م
ا
ال�صحية ،فيما يتعلق بالنظافة العامة يف
ال���ت���ام ب��ك��اف��ة اال�����ش��ت�راط����ات ،وك��ذل��ك
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املن�ش�أة والنظافة ال�شخ�صية ،خ�صو�ص ًا
ات��خ��اذ الإج����راءات بحق املخالفني غري
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الإج������������راءات االح��ت�رازي����ة
امل��ت��ق��ي��دي��ن ،وذل�����ك ب��ه��دف
لفريو�س كورونا ،وكذلك عدم
ت��ق��دمي �أف�����ض��ل اخل���دم���ات.
االل��ت��زام ب���إج��راء ال�صيانة
وقالت �شيماء الطنيجي مدير
املطلوبة يف امل��وع��د املحدد.
�إدارة ال�صحة العامة � :إن
و�أ����ش���ارت �إىل �أن��ه��ا قدمت
الإدارة حر�صت على وج��ود
التوعية املنا�سبة للعاملني
املراقبني يف خمتلف املن�ش�آت
كافة يف تلك املن�ش�آت ،خا�صة
الغذائية للتحقق من تطبيقها
املتعلقة بالتدابري االحرتازية
ا���ش�تراط��ات ال�صحة العامة
واال�شرتاطات الوقائية ،للحد
ك��اف��ة ،وات��خ��اذ الإج�����راءات
م��ن انت�شار ف�يرو���س كورونا
بحق املخالفني ،م��ن توجيه
امل�ستجد «كوفيد .»19 -
الإن����������ذارات وامل���خ���ال���ف���ات،
 300عبوة مواد جتميلية «غري �صاحلة لال�ستهالك» يف ر�أ�س اخليمة
�أت��ل��ف��ت دائ����رة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س اخليمة �إدارة ال�صحة العامة يف الدائرة� :إن الإدارة وتوجيه الإجراءات بحق الغري متقيد منها.
 300ع���ب���وة م���ن م�����واد جت��م��ي��ل��ي��ة غري تعمل على تكثيف حمالتها وزي��ارات��ه��ا و�أ���ش��ارت �إىل �أن��ه مت بجانب ذل��ك ر�صد
���ص��احل��ة ل�لا���س��ت��ه�لاك الآدم������ي ،وذل���ك امليدانية املوجهة �إىل خمتلف املن�ش�آت بع�ض م��ن املخالفات ال�صحية الأخ��رى
بعد ر�صدها خ�لال حمالتها التفتي�شية منها �صالونات احلالقة الرجالية ومراكز املتمثلة يف ا�ستخدام خلطات خمتلفة
يف ت���ل���ك امل�����راك�����ز ،وع������دم االه���ت���م���ام
امليدانية املوجهة �إىل ع��دد من املن�ش�آت
التجميل الن�سائية للتحقق من تطبيقها
بالنظافة العامة ور�صد بطاقات منتهية
يف الإم���ارة خ�لال ثالثة �أ�شهر ما�ضية.
��رى
خ
ل
أ
وا
ال�صحية
اال�شرتاطات
خمتلف
ال�صالحية للعاملني يف املن�ش�آت وغريها.
و متكنت الدائرة ممثلة يف �إدارة ال�صحة
��زام
ت
��
ل
اال
موا�صلة
��ا
ه
��
ت
ودع��و
��ة
ي
االح�تراز
و�أك�����دت �أن الإدارة �ستوا�صل
العامة م��ن �إت�ل�اف تلك العبوات
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ل��ح��م�لات امل��ي��دان��ي��ة
الغري قابلة لال�ستهالك والعمل
امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى ت��ل��ك امل��ن�����ش���آت
على التخل�ص منها بح�سب النظم
ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن ت��ق��ي��ده��ا ال���ت���ام
امل��ت��ب��ع��ة ،م��ع توجيهها املن�ش�آت
مبختلف اال�شرتاطات ال�صحية،
�إىل ���ض��رورة التحقق م��ن امل��واد
وعدم تهاونها يف �سبيل احلفاظ
امل�ستخدمة املقدمة للم�ستهلكني
على �صحة و�سالمة امل�ستهلكني
لتجنب احل�صول على الإن��ذارات
والعمل نحو تقدمي �أف�ضل �أن��واع
واملخالفات املوجهة بحقهم.
اخلدمات.
وقالت �شيماء الطنيجي مدير
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بلدية ر�أ�س اخليمة حتتفل بيوم الغذاء العاملي مع توزيع وجبات غذائية
نظمت دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة باقة
متنوعة من الفعاليات التوعوية يف جمال
�سالمة الغذاء وتوزيع وجبات غذائية تزامن ًا
مع يوم الغذاء العاملي ،حيث مت توزيع 300
وجبة غذائية على املحتاجني و  25طرد ًا من
املواد الغذائية للأ�سر املتعففة.
و�أو���ض��ح��ت �إدارة ال�صحة العامة �أن
م�شاركة البلدية كل عام يف االحتفال بيوم
ال�صحية يف
الغذاء العاملي ينبع من حر�صها ال�شديد على
توعية موظفيها واملتعاملني معها ب�أهمية الأغذية املفيدة لل�صحة .جمال �سالمة
وجاء احتفال الدائرة بيوم الغذاء العاملي ترجمة ال�سرتاتيجية ال����������غ����������ذاء
دائ��رة البلدية ر�أ���س اخليمة مب�شاركة �شركائها اال�سرتاتيجيني وت����وف��ي�ر ك��ل
كافة �أن�شطتها املجتمعية وفعاليتها التي تهدف من ورائها ن�شر م��ا ه��و �سليم
وم�������ف�������ي�������د
الثقافة والتوعية البيئية وال�صحية يف املجاالت كافة.
واجلدير بالذكر �أن بلدية ر�أ�س اخليمة تقوم بتعزيز املفاهيم للم�ستهلك.
�إدارة ال�صحة العامة حتتفل باليوم العاملي لغ�سل الأيدي
اح��ت��ف��ل��ت دائ����رة بلدية
ر�أ���س اخليمة ممثلة ب���إدارة
ال�صحة العامة باليوم العاملي
لغ�سل الأيدي والذي �صادف
ي���وم  ، 2019\10\15حيث
ق��ام ف��ري��ق وح���دة التثقيف
ال�����ص��ح��ي ب��ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة
بتوزيع بو�سرتات و �إل�صاقها
يف املن�ش�آت الغذائية بهدف
ت��وع��ي��ة م��وظ��ف��ي امل��ن�����ش���آت
ب����أه���م���ي���ة غ�����س��ل ال��ي��دي��ن
والأ�سلوب الأمثل لغ�سلهما،
�إ�ضافة �إىل تعزيز املعرفة
ب�ضرورة النظافة وا�ستخدام
امل��اء وال�صابون بو�صفهما
الو�سيلتني الفعالتني للوقاية
م����ن الأم�����را������ض و�إن����ق����اذ
ال��ن��ا���س على غ�سل �أي��دي��ه��م بال�صابون العدوى داخل املن�ش�آت ال�صحية وخارجها.
الأرواح.
وتثمن الدائرة مثل هذه املبادرات التي
يذكر �أن اليوم العاملي لغ�سل اليدين عند اللزوم و يف جميع الأوق��ات ،كما مت
ميثل فر�صة لالبتكار واخ��ت��ب��ار الطرق ت�سليط ال�ضوء على �أهمية نظافة اليدين ت�ساهم يف تعميق املعرفة ون�شر الوعي
الإبداعية للحفاظ على ال�صحة وت�شجيع للممار�سني ال�صحيني؛ للوقاية من انتقال ال�صحي بني �أفراد املجتمع.
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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
الراغبنيبلدية ر�أ�س
 جملة- 2020
/11 اخليمة
- 522 :العدد
:�إجاباتهم �إىل الربيد الإلكرتوين التايل

magazine@mun.rak.ae

» 522 «

• من هو �أول �شهيد �إماراتي؟ وفـي �أي عام ا�ست�شهد ؟
• Who was the first Emirati Martyr? In which year he was
martyred?

Congratulations to Mr. :Mahmoud Ibrahim Mahmoud Abu Amoona
the winner of the past month's contest (521).

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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 �إبراهيم حممود �أبو �أمونة: مربوك للأخ
) 521 ( 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
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ال�سنة
ذكرى املولد النبوي منا�سبة لإحياء ُ
�إعداد  :جواهر �سلطان ال�سويدي

مع ن�سمات الربيع تتجدد فينا ذك��رى مولد �سيد املر�سلني �صلى اهلل عليه و�سلم-
وجندد يف �أنف�سنا قراءة هذا املعنى الكبري ،علنا ن�ستوعب بع�ض دالالته·
ونعيد طرح ال�س�ؤال املو�سمي :كيف نحيي هذه الذكرى العطرة؟ وما واجبنا نحوها؟
ولكن قبل ذل��ك ق��د نكون مطالبني ب�إلقاء ال�ضوء على م�شروعية االحتفال باملولد
النبوي ،ولكن للأ�سف اليزال هناك من ي�شكك يف هذه امل�شروعية!
ي��ؤك��د الدكتور حممد البيومي الأ��س�ت��اذ بكلية ال�شريعة
والقانون بجامعة الإمارات م�شروعية االحتفال باملولد النبوي·
فلي�س هناك �أعظم من �سيد اخللق و�أ�شرفهم على الإطالق
حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ليحتفل مبولده· وي�ضيف �إن
يف جتدد االحتفال بذكرى املولد النبوي ال�شريف نوع ًا من �أنواع
الن�صرة للنبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف وجه كل من ي�سيء
�إىل النبي الكرمي ب�شتى الطرق يف خمتلف بقاع الأر�ض ،ففي
االحتفال مبولده � -صلى اهلل عليه و�سلم  -نبعث ر�سالة قوية
لكل من يحاول النيل من �شخ�صه ،نقول لهم من خاللها �إن
نبينا الكرمي  -عليه ال�صالة وال�سالم -له مكانته ومنزلته
يف الأفئدة والنفو�س مهما تباعدت الأي��ام وتقادمت الأزمنة
والع�صور.
�إعالن عن ر�سوخ املحبة
وي�ؤكد �أن يف االحتفال بذكرى املولد النبوي �إعالن ًا عن
ر�سوخ املحبة ل�شخ�صه الكرمي يف الأفئدة والنفو�س ،هذه املحبة
تعد �أ�ص ًال من �أ�صول الإميان التي نوه عنها النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -بقوله ال��ذي رواه الإم ��ام البخاري ‹‹ ال ي�ؤمن
�أحدكم حتى �أكون �أحب �إليه من والده وولده والنا�س �أجمعني››،
والتي �أكد عليها النبي فيما رواه البخاري كذلك �إن عمر بن
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اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -قال للنبي ‹‹يا ر�سول اهلل لأنت
�أحب �إيل من كل �شيء �إال نف�سي›› فقال‹‹ :ال والذي نف�سي بيده
حتى �أكون �أحب �إليك من نف�سك›› فقال الفاروق عمر ‹‹واهلل
يا ر�سول اهلل لأنت �أحب �إيل من مايل وولدي ونف�سي›› فقال
له النبي ‹‹الآن يا عمر››· ف�ضال عن �أن اهلل تعاىل كرم يوم
املوت ويوم الوالدة فقال �سبحانه يف حق يحيى  -عليه ال�سالم-
يوتُ َو َي ْو َم ُي ْب َعثُ َح ًّيا›› مرمي 15·:
‹‹ َو َ�س َل ٌم َع َل ْي ِه َي ْو َم ُو ِل َد َو َي ْو َم َ ُ
ال�س َل ُم َع َل َّي
ويقول تعاىل يف حق عي�سى  -عليه ال�سالمَ ‹‹ :و َّ
َي ْو َم ُولِدتُّ َو َي ْو َم �أَ ُموتُ َو َي ْو َم �أُ ْب َعثُ َح ًّيا›› مرمي  33·:فيثبت بهذا
م�شروعية االحتفال بيوم امليالد ويوم الوفاة· وي�شري الدكتور
حممد البيومي �إىل احلديث ال��ذي رواه م�سلم ،عندما �سئل
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم  -عن �صيام يوم االثنني فقال
علي›› في�ؤخذ من ه��ذا احلديث �أن
‹‹فيه ول��دت وفيه �أُن��زل ّ
والدته يف يوم االثنني من �أ�سباب �صيامه ،وال�صيام هنا نوع
من �أنواع االحتفال بذكرى مولده· �سلف الأمة احتفل باملولد
ويو�ضح �أن �سلف الأمة ال�صالح ر�ضوان اهلل عليهم قد درجوا
منذ القرنني الرابع واخلام�س الهجريني على االحتفال مبولده
�-صلى اهلل عليه و�سلم  -ب�إحياء ليلة املولد النبوي ب�شتى
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القربات والطاعات ،وقد ن�ص على ذلك كثري من امل�ؤرخني
مثل الإمام ابن كثري وابن اجلوزي والإمام ابن حجر والإمام
ال�سيوطي وغريهم· �إن كثري ًا من العلماء والفقهاء قد �ألفوا
كتب ًا يف ا�ستحباب االحتفال باملولد النبوي ال�شريف داعمني
�آراءه��م بالأدلة ال�صحيحة ،ف�ألف الإم��ام ال�سيوطي يف ذلك
(ح�سن املق�صد يف عمل املولد) و�ألف
ر�سالة �أطلق عليها ا�سم ُ
ً
�أبوعبداهلل املالكي الفا�سي كتابا ُعرف با�سم (املدخل) و�ضعه
يف ذم البدع املحدثة التي ال ي�سعفها دليل �شرعي ،ولكنه يف هذا
الكتاب �أكد م�شروعية االحتفال باملولد النبوي ال�شريف �سارد ًا
مزايا ذل��ك االحتفال· ومم��ا ي��دل على م�شروعية االحتفال
باملولد النبوي ال�شريف �أن النا�س قد اعتادوا يف هذا اليوم
التو�سعة على �أهليهم ،والعمل على �إدخال ال�سرور عليهم حتى
ُعد ذلك مظهر ًا من مظاهر التعبري عن الفرح مبولد النبي -
�صلى اهلل عليه و�سلم  -مما يعطي مل�شروعية االحتفال بذكرى
املولد النبوي ندب ًا وا�ستحباب ًا· يتم�سك البع�ض ممن ال يجيزون
م�شروعية االحتفال بذكرى املولد النبوي ب�أن القرون الأوىل قد
خلت من هذا االحتفال ومظاهره ،والواقع �أن خلو هذه القرون
من مظاهر هذا االحتفال ال يعد م�سوغ ًا ملنعها؛ فمما ال �شك فيه
لدى العقالء من امل�سلمني �أن ال�صحابة والتابعني ر�ضوان اهلل
عليهم �أ�شد النا�س فرح ًا مبولده وبعثته ،بيد �أن لهم �أ�ساليبهم
يف التعبري عن هذا الفرح وال حرج يف تنوع الأ�ساليب املعربة
عن الفرح مبولده � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ما دامت م�شروعة·
احتفال ال�صحابة وي ��ؤك��د البيومي على � �ض��رورة �أن يكون
االحتفال باملولد النبوي يف �إطار من�ضبط ،فال يكون االحتفال
�إال ب�أمر م�شروع مباح فى ال�شرع ،وميكن �أن ي�ستغل هذا اليوم
يف الإقبال على ال�سنة النبوية در�س ًا وتطبيق ًا وتنفيذ ًا ،كذلك
يكون مبدار�سة �سريته و�أخذ العربة منها وتعويد الأطفال عليها
كما يكون االحتفال كذلك بفعل القربات وال�صدقات وغري ذلك
وهو �أ�صل عام ميكن ا�ستغالله يف املوا�سم والتذكري به ويعد
فعله من الأمور امل�ستحبة واملندوبة ،كما يت�سع االحتفال مبولده
ليت�ضمن التو�سعة على عباد اهلل و�إدخال ال�سرور عليهم وليبد�أ
امل�سلم مبن يعول لأن يف هذا ربطا للفتيان بنبيهم �صلى اهلل
عليه و�سلم �إذ تعد ذكرى مولده بالن�سبة لهم عيدا منتظرا من
خالله تدخل البهجة وال�سرور يف نفو�سهم· لي�س بال�شكليات
وي�ق��ول الدكتور عبدالغني ط��ه الأ��س�ت��اذ بجامعة الإم ��ارات:
علينا �أن جنعل هذه الذكرى العطرة فر�صة ملراجعة ح�ساباتنا
والعودة �إىل اهلل ،فمهما كانت قوة التحديات التي تواجه الأمة
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واحة اإلسالم
الإ�سالمية ،ف�إن العودة �إىل كتاب اهلل و�سنة نبيه هي ال�سبيل
الأوح��د ملواجهة املخاطر وال�ستحقاق ن�صر اهلل ال��ذي وعده
لعباده امل�ؤمننيَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا �إِنْ َت ْن ُ�ص ُروا َّ َ
الل َي ْن ُ�ص ْر ُك ْم
ام ُك ْم) (حممد· )7:
َو ُي َث ِّب ْت �أَ ْق َد َ
ويرى �أن االحتفال مبولد الر�سول� -صلى اهلل عليه و�سلم-
لي�س بال�شكليات كما يفعل بع�ض النا�س ،ولي�س ب ��أن نقيم
الزينات� ،أو نرفع ال��راي��ات� ،أو ن��وزع احللوى� ،إمن��ا احتفالنا
به يعني �أن نلتزم مبا �أمرنا به الر�سول� ،أن نعي�ش يف ذكراه·
فالر�سول ،قد ترك لنا �سرية طاهرة ،ور�سالة خالدة� ،صاحلة
ل�ك��ل زم ��ان وم �ك��ان ،واالح �ت �ف��ال مب��ول��ده يقت�ضي �أن نتذكر
ه��ذه ال�سرية ونعمل مبا ج��اء يف ر�سالته· ي�ؤكد �أن االحتفال
باملنا�سبات الإ�سالمية ،وما �أكرثها ،يجب ان يكون على قدرها
وم�ستواها وعظمتها �إميان ًا ووفاء و�صدقا ،و�إال �أ�صبح االحتفال
�سخرية وا�ستهزاء ووبا ًال· م�شري ًا �إىل �أنه من اخلط�أ ان نحتفل
باملنا�سبات الإ�سالمية دون �أن نحيي مبد�أ واح ��د ًا� ،أو �سنة
واحدة� ،أو �أمر ًا واحد ًا من الإ�سالم· وي�شري الدكتور عبدالغني
�أنه ال يوجد يف التاريخ �شخ�ص اجتهد العلماء وامل�ؤرخون يف
تلم�س نواحي عظمته و�إبراز �صفاته وحفظ �سريته مثل الر�سول
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -بل �أ�شارت الكتب ال�سماوية �إىل �أنر�سالة نبينا حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم  -فقال �سبحانه
(ا َّل ِذينَ َي َّت ِب ُعونَ ال َّر ُ�س َ
الُ ِّم� َّ�ي ا َّل� ِ�ذي َي ِجدُو َن ُه َم ْكتُوب ًا
ول ال َّن ِب َّي ْ أ
ِع ْن َدهُ ْم ِف ال َّت ْو َرا ِة) (لأعراف · )157:وال عجب يف ذلك فاهلل
وعد بع�صمـة نبيه وحفظــه ،حيث قـال تعاىلَ ( :و َّ ُ
الل َي ْع ِ�ص ُم َك
ا�س) (املائدة·)67:
ِمنَ ال َّن ِ
وقد حظي الر�سول بهذا االهتمام دون غريه من الأنبياء لأنه
حمل الر�سالة للعامل �أجمع· االقتداء بامل�صطفى وي�شدد على
�أن االحتفال ال�صادق احلقيقي ب�صاحب الذكرى يعني العزم
الأكيد على االقتداء يف �أعمالنا ،و�سائر �سلوكياتنا وت�صرفاتنا،
بهدي النبوة ،و�أهداف الر�سالة ومعانيها العظيمة ،و�أن ن�أخذ
منه العربة والدرو�س يف حا�ضرنا لنتغلب على كل ما �أ�صابنا،
وما نزل بنا ،ولن�ستمد منه العون يف طريق الدعوة �إىل اهلل·
وي�ضيف �إننا �أمة و�صفها اهلل ب�أنها خري �أمة �أخرجت للنا�س،
فهل نعي هذه احلقيقة ،وهل ن�ستجيب هلل والر�سول� ،إننا �إذا
فعلنا ذلك كان هذا خري احتفال بذكرى مولد الر�سول � -صلى
اهلل عليه و�سلم  ،-و�أف�ضل �أ�سا�س للتغيري يف حياتنا لكي ننت�صر
وتعود لنا �أجمادنا وتكون امتداد ًا لر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -عم ًال وقو ًال· العناية بالعلم احتفالنا احلقيقي بذكرى
مولده يكون ب�إعمال العقل يف حياتنا والعناية بالعلم الذي
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ي �ت�راج� ��ع االه��ت��م ��ام
ب� ��ه يف جم �ت �م �ع��ات �ن��ا
العربية والإ�سالمية
ال� �ي ��وم ،ع �ل��ى عك�س
م��ا ج ��اءت ب��ه ر�سالة
خ��امت املر�سلني ،كما
يقول الدكتور �أحمد
ال� �ط� �ي ��ار ،الأ���س��ت ��اذ
بجامعة الأزهر ،الذي
يو�ضح �أن ر�سالته -
�صلى اهلل عليه و�سلم
 ج��اءت خ�ير ن�صريللعقل ال�ب���ش��ري لكي
ي�ت�خ�ل����ص م ��ن ق �ي��ود
الأوه��ام واخلرافات،
والأباطيل والأ�ساطري·
ف �ق��د �أخ � ��ذت ر��س��ال��ة
الإ�سالم بيد الإن�سان،
�إىل ال �ت �ف �ك�ير فيما
يحيط به من الكون،
ل��ي��ق ��وم ل ��دي ��ه �أك �ب�ر
ب ��ره ��ان ع �ل��ى م �ب��دع
الكون العظيم ،والذي
يقر�أ القر�آن املجيد يجد فيه من الآيات الكثرية التي حتث العقل
على التفكري والتدبر يف املخلوقات :قال تعاىل (�أَ َفال َي ْن ُظ ُرونَ
ال َب ِال
ال�س َما ِء َك ْي َف ُر ِف َع ْت َ ،و�إِ َل ْ ِ
�إِ َل الإ ِب ِل َك ْي َف ُخ ِل َق ْتَ ،و�إِ َل َّ
ت) (الغا�شية·)17-20:
َك ْي َف ُن ِ�ص َب ْت َ ،و ِ�إ َل َْ أ
ال ْر ِ�ض َك ْي َف ُ�س ِط َح ْ
وي�شري اىل �أنه بالتفكري ت�صفو النف�س من �أكدار احلياة الدنيا،
ويطهر القلب من �أدران العقائد الفا�سدة ،لذلك كان التفكري
يف ملكوت ال�سماوات والأر�ض من �أ�سمى �أنواع العبادات ،فقد
ورد يف احلديث‹‹ :تفكر �ساعة خري من قيام ليلة ››· وي�ضيف
�أن من هذه الوجوه التي جعلته خري منقذ للإن�سانية �أن الإ�سالم
حث على العلم ،وجاء م�ؤيد ًا له ،منوها بعظيم �ش�أنه ،ولذلك
ف�إننا جند �أن �أول �آية نزلت من القر�آن الكرمي ت�شيد بذكر العلم
ا�س ِم
وتعده من عظيم نعم اهلل ،ووا�سع كرمه ،قال تعاىل‹‹ :ا ْق َر�أْ ِب ْ
الَ ْك � َر ُم،
َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ َ ،خ َلقَ الإ ْن َ�سانَ ِمنْ َع َل ٍق ،ا ْق� َر ْ�أ َو َر ُّب� َ�ك ْ أ
ا َّل ِذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِمَ ،ع َّل َم الإ ْن َ�سانَ َما َ ْ
ل َي ْع َل ْم›› (العلق· )1-5:
وقد ورد يف احلديث ،عن �أبي الدرداء ،قال �سمعت ر�سول اهلل -
munrakae
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�صلى اهلل عليه و�سلم  -يقول( :من �سلك طريق ًا يبتغي فيه علم ًا
�سهل اهلل له به طريق ًا �إىل اجلنة ،و�إن املالئكة لت�ضع �أجنحتها
ر�ضاء لطالب العلم ،و�إن العامل لي�ستغفر له من يف ال�سماوات
ومن يف الأر�ض حتى احليتان يف املاء ،وف�ضل العامل على العابد
كف�ضل القمر على �سائر الكواكب ،و�إن العلماء ورثة الأنبياء،
و�إن الأنبياء مل يورثوا دينار ًا وال درهم ًا� ،إمنا ورثوا العلم ،فمن
�أخذ به �أخذ بحظ وافر››· وي�ضيف الدكتور الطيار �أن االحتفال
باملولد النبوي ينبغي �أن يكون عامليا لأنه احتفاء بخري منقذ
للإن�سانية ،فر�سالة �سيدنا حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم -
عامة جلميع الأمم ،مو�ضحة نواحي احلياة كافة� ،شاملة جميع
الف�ضائل التي بها �سعادة الدارين ،فقد كان لر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -وجوه خري كثرية جعلته خري منقذ للإن�سانية
منها� :أنه قبل بعثته � -صلى اهلل عليه و�سلم  -كان الف�ساد قد
ظهر يف الرب والبحر وطبق جميع الأمم ،واحتل مرافق احلياة،
وغ�شي القلوب ،فزاغت العقائد ،و�ساءت ال�ضمائر ،اىل �أن جاء
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -بدين �سمح عام مالئم لكل الأممmunrakae

واحة اإلسالم
يف جميع بقاع الأر�ض ،هذا
الدين كفيل بعالج جميع
�أم��را���ض الفرد واجلماعة
م�ع� ًا فقد ت��وغ��ل يف جميع
ح �ن��اي��ا ال �ن �ف ����س ،وا� �ص �ف � ًا
كل حالة لها ،مبين ًا حكم
اهلل فيها ،وع��ال��ج ��ش��ؤون
االجتماع الب�شري ،وبذلك
ت���ض�م��ن ج�م�ي��ع الأخ �ل�اق
ال �ف��ردي��ة ،واالجتماعية·
� �س �ع��ادة ال ��داري ��ن وي ��ؤك��د
الطيار� ،أن الر�سول � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -قد جاء
بدين الإ�سعاد يف املعا�ش
وامل� �ع ��اد ،ف�ك�م��ا �أن� ��ه دي��ن
ال�ع�ق��ل وال �ع �ل��م ،وه ��و دي��ن
�إ� �ص�لاح للدنيا والآخ� ��رة
يف ح �ي��اة ال��ر� �س��ول ،وبعد
لقائه رب��ه ،و�سيظل ب��إذن
اهلل ك��ذل��ك �إىل �أن ي��رث
اهلل الأر�� ��ض وم��ن عليها،
لأن معجزته الكربى باقية
�إىل �أن تقوم ال�ساعة ،وهي
القر�آن الكرمي حمفوظة بحفظ اهلل قال تعاىل�ِ ( :إ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا
الذ ْك َر َو ِ�إ َّن��ا َل ُه َ َ
ِّ
لا ِف ُظونَ ) (احلجر� ·)9:أما معجزات �سائر
الأنبياء فقد انق�ضت بانق�ضاء حينها· ويقول �إن �أعمال ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -كانت درو�س ًا عملية للأخالق
احلميدة ،فلم يقف بها عن العظات القولية ،بل بعمله �صريها
ملن كان لهم �شرف م�شاهدة ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
 واالتباع ،ملكات را�سخة· ويو�ضح �أن ر�سول اهلل � -صلى اهللعليه و�سلم  -كان يف دعوته يربي االعتماد على النف�س بعد اهلل
 عز وجل  -وقوة الإرادة ،وال�صرب على مقارعة الأح��داث،ويحبب امل�شورة واخل�ضوع لر�أي الكرثة ،ويغر�س حرية العقل
والفكر والعمل ،فلي�س لأحد بعد اهلل ور�سوله �سلطان على املرء
يف ذلك ،ويبث ال�شفقة والرفق واملحبة ،ويعلي الهمة ،ويدعو
�إىل اجلد وال�سعي وح�سن املعاملة ،والأخ�لاق والن�صيحة هلل
ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم.
املرجع  :من جريدة االحتاد مار�س 2009
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نوفمبر
نخرج بها عن امل�ألوف  ،وجنوب �أحداث العامل للتعرف �إىل �أهم و�أ�شهر الأحداث التاريخية
املهمة والأيام العاملية التي �سجلها التاريخ يف �صفحاته  ،وطوتها ال�سنون لت�صبح جمرد ذكرى
ليوم حددته الوقائع التي ح�صلت به.
وبني �أيديكم قائمة م�صغرة لأهم ماحدث يف �شهر ( نوفمرب ) وجمرياته ب�شكل خمت�صر
 ،لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �سطرته ال�سنون املا�ضية من �أحداث ووقائع ،لنتنف�س
عبق املا�ضي ون�ستح�ضر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت ك�أيام ثابتة �سنوي ًا �أو تكون غريت
أمم وح�ضارات.
تاريخ � ٍ

خلود را�شد املزروعي

 2نوفمبر 2004
فاجعة وفاة زايد
و خليفة بن زايد يتوىل حكم �إمارة �أبوظبي :
يف مثل ه��ذا اليوم رح��ل عنا خري ال��رج��ال وفخر
الأجيال وحكيم العرب والزمان  ،بعد �أن فقدت فيه
دول��ة الإم ��ارات قائدها وب��اين احت��اده��ا بعد م�سرية
عطاء طويلة ا�ستمرت قرابة �أرب�ع��ة عقود عن عمر
يناهز الـ 86عام ًا ،ويعد زايد رحمه اهلل احلاكم الرابع
ع�شر لإمارة �أبو ظبي ،واحلاكم الأول لدولة الإمارات
العربية املتحدة والتي ت�أ�س�ست عام 1971م ،وازدهرت
حد كبري ،حيث زاد عدد ال�سكان
الدولة يف عهده �إىل ٍ
من  250,000عام 1971م �إىل حوايل  3.3مليون ن�سمة
عام 2001م ،وازداد معه العمران والتقدم يف كافة
املجاالت  ،ومتكنت الإمارات خالل حكمه التي يعتمد
اقت�صادها على النفط ،من ا�ستغالل موارد هذه الرثوة
لتطوير البالد وتو�سيع عمرانها ،وحتويلها �إىل مركز
لن�شاطات عاملية يف امل�ج��االت التجارية وال�سياحية
والإعالمية وغريها.
ومن �أ�شهر �أقواله رحمه اهلل « “البرتول العربي
لي�س ب�أغلى من الدم العربي ”.
ت��وىل بعده ق�ي��ادة دولتنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان  ،و�أ�صبح خري خلف خلري
20

�سلف  ،وقد مت اختياره �ضمن القادة الأكرث ت�أثري ًا يف
العامل حيث اختارت جملة «التامي» الأمريكية الوا�سعة
االنت�شار �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �ضمن
قائمة القادة الـ  25الأكرث ت�أثري ًا يف العامل خالل عام
 ،2010لي�صبح بذلك القائد العربي الوحيد الذي
ت�ضمنته القائمة العاملية ال�سنوية لأكرث القيادات ت�أثري ًا
يف العامل ، ،وقالت املجلة �إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
راع �أمني لرثوة البالد ويخطط
خليفة بن زايد �آل نهيان ٍ
ً
ملرحلة ما بعد البرتول ،م�ستهدفا حتويل �أبوظبي �إىل
مركز عاملي للطاقة امل�ستدامة ،وين�أى بنف�سه عن دائرة
ال�ضوء مقارنة بالقيادات العربية الأخ��رى .وت�ستند
املجلة العاملية يف اختيار ال�شخ�صيات �إىل م�ستوى
ال�شعبية والقدرة على �إح��داث تغيري وت�شكيل �أفكار
العامل لكل قائد.
رحم اهلل والدنا الغايل وحفظ اهلل خليفتنا .
munrakae

اإلمارات

العدد - 2020 /11 - 522 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

 5نوفمبر 2017
وفاة الأمري ال�سعودي من�صور بن مقرن
يف حادث حتطم طائرة .
يف مثل هذا اليوم من عام  2017قام الأمري
وه��و نائب �أم�ير منطقة ع�سري �آن ��ذاك �ضمن
جوالته التفقدية الدورية حيث يرافقه م�س�ؤولون
يف املنطقة بجولة على طائرة مروحية لعدد من
امل�شاريع ال�ساحلية غ��رب مدينة �أبها ،و�أثناء
عودتهم يف م�ساء اليوم نف�سه مت فقدان االت�صال
بالطائرة يف حميط حممية ريدة حيث مت العثور
على حطام الطائرة هناك ( .رحمهم اهلل ) .

 11نوفمبر 1962
�أول دول ��ة خليجية متتلك د���س��ت��ور ًا
مكتوب ًا
يف ع � � ��ام  1962ق � � ��ام �أم� �ي��ر دول� � ��ة
ال �ك��وي��ت �آن��ذاك ال �� �ش �ي��خ ع �ب��د اهلل ال���س��امل
ال�����ص��ب ��اح ب ��امل�����ص ��ادق ��ة ع �ل ��ى ال ��د� �س �ت ��ور،
لتكون الكويت بذلك �أول دولة خليجية لديها
د�ستور مكتوب ،ومن �أقواله ( �إن الد�ستور الذي
�أ�صدرناه لي�س �أكرث من تنظيم حقوقي لعادات
معمول بها يف الكويت ،فقد كان احلكم دائ ًما
يف هذا البلد �شورى بني �أهله ).
munrakae

نوفمبر 1962
�إطالق �أول مركبة ف�ضائية �إىل املريخ
�أ�صبحت الرحالت الف�ضائية جزء ًا من الإجنازات
الب�شرية عقب االكت�شافات النظرية والتطبيقية يف
ب��داي��ة ال�ستينات ،ويف ع��ام  - 1962اح�ت��ل االحت��اد
ال�سوفيتي ال�صدارة يف �سباق ف�ضاء ما بعد احلرب
ب ��إط�لاق �أول ق �م��ر � �ص �ن��اع��ي ،و�أول رج��ل و�أول ام ��ر�أة
�إىل املدار الف�ضائي.

 9نوفمبر 2016
ترامب يفوز يف انتخابات
الرئا�سة الأمريكية
مت الإع �ل�ام ع��ن ف��وز امل��ر��ش��ح اجل�م�ه��وري دون��ال��د
ت��رام��ب ب��ان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س��ة الأم��ري�ك�ي��ة وذل��ك بعد
ف��وزه بن�سبة  51.3%من �أ�صوات املجمع االنتخابي،
� �ض��د غ��رمي �ت��ه ال��دمي �ق��راط �ي��ة ه �ي�لاري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،
ويعترب الرئي�س اخلام�س والأرب�ع��ون للواليات املتحدة
الأمريكية واحلايل  ،وهو � ً
أي�ضا رجل �أعمال وملياردير
�أم��ري �ك��ي ،و��ش�خ���ص�ي��ة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة وم��ؤل��ف �أم��ري�ك��ي
ورئي�س منظمة ترامب ،والتي يقع مقرها يف الواليات
املتحدة.

 14نوفمبر 1922
اليـوم العاملي لل�سكـري
ي��وم عاملي للتوعية م��ن خم��اط��ر داء ال���س�ك��ري وق��د مت
حتديد هذا اليوم من قبل االحتاد الدويل لل�سكري ومنظمة
ال�صحة العاملية� إحيا ًء لذكرى يوم ميالد فردريك بانتنغ الذي
�شارك ت�شارلز بي�ست يف اكت�شاف مادة الأن�سولني عام ،1922
وهي امل��ادة ال�ضرورية لبقاء الكثريين من مر�ضى ال�سكري
على قيد احلياة.
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نوفمبر
 15نوفمبر 2001

 11نوفمبر 1962
اليـوم العاملي للت�سامح

لأول مره ..
مايكرو�سوفت تعر�ض� إك�س بوك�س يف
الأ�سواق
�إك�س بوك�س هي وحدة حتكم لعبة فيديو
الأوىل يف �سل�سلة �إك�س بوك�س من لوحات
املفاتيح امل�صنعة من قبل مايكرو�سوفت.
وكان عر�ضها يف الأ�سواق عام  2001وكانت
الغزوة الأوىل ل�شركة مايكرو�سوفت يف �سوق
�ألعاب الفيديو حيث �أنها تناف�س وحدة اجليل
ال�ساد�س مع �سوين بالي �ستي�شن.2

يف مثل هذا اليوم يحتفل العامل باليوم العاملي للت�سامح
حيث يتم ت�شجيع الت�سامح واالحرتام واحلوار والتعاون فيما
بني خمتلف الثقافات واحل�ضارات وال�شعوب ،وق��د �أثبتت
قيادتنا الر�شيدة على �أهمية الت�سامح من خالل تخ�صي�ص
عام كامل للت�سامح  2019مبا يعك�س النهج الذي تبنته دولة
الإمارات منذ ت�أ�سي�سها يف �أن تكون ج�سر توا�صل وتالقي بني
�شعوب العامل وثقافاته يف بيئة منفتحة وقائمة على االحرتام
ونبذ التطرف وتقبل الآخر.

 19نوفمبر 1999
اليـــوم العاملي للرجل
يف عام  1999كانت امل��رة الأوىل التي يحتفل
بها العامل بهذا اليوم لتكرمي الرجال على ال�صعيد
العاملي  ،وم��ن �أه ��داف ه��ذا اليوم ال��ذي حددته
اللجنة املنظمة ملعاجلة ق�ضايا ال�شباب والكبار هو
تعزيز دور الرجل يف املجتمع وت�سليط ال�ضوء عليه
كونه العن�صر الرئي�سي فيه وتو�ضيح الدور الإيجابي
الذي ي�صنعه لتعزيز مكانته االجتماعية.

 20نوفمبر 1989

اليـــوم العاملي حلقوق الطفل
هو يوم عاملي يوافق تاريخ التوقيع على االتفاقية الدولية حلقوق
الطفل يف عام  1989من قبل  192دولة� .صادقت عليها جميع الدول ما
عدا الواليات املتحدة التي وقعت عليها دون ت�صديق ،وقبل ثالثني عام ًا،
قطع زعماء العامل على �أنف�سهم التزام ًا تاريخي ًا جتاه �أطفال العامل ،من
خالل اعتمادهم اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل وجعلها جزئ ًا من
االتفاق الدويل ،ف�أ�صبحت االتفاقية الأكرث ت�صديق ًا عليها يف التاريخ
و�ساعدت يف تغيري حياة الأطفال يف جميع �أنحاء العامل.
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 22نوفمبر 1963
 1963اغ ��ت ��ي ��ال ال ��رئ ��ي ��� ��س الأم ��ري ��ك ��ي ج ��ون
كينيدي قن�ص ًا
هو �سيا�سي� أمريكي ّ
تول من�صب الرئي�س اخلام�س
والثالثني للواليات املتحدة ،وق��د خ��دم كينيدي كرئي�س
يف ذروة احل��رب الباردة ،وركز يف ُج ِّل فرتة رئا�سته على
�إدارة العالقات مع االحتاد ال�سوفيتي ،ويبقى مقتل كينيدي
لغز ًا تختلف حوله احلقائق والإث�ب��ات��ات حيث ا�ستمرت
التحقيقات ت�سعة �أ�شهر ،و�شملت  25000مقابلة قام
بها مكتب التحقيقات الفدرالية ،وملأت  26جم ّلد ًا� ،أما
اجلنازة فقد ح�ضرها كل زعيم من زعماء دول الغرب ،كما
�شاهدها املاليني على �شا�شات التلفاز.

 29نوفمبر 1899
ت�أ�سي�س نادي بر�شلونة يف �إ�سبانيا
ناد ريا�ضي �إ�سباين احرتايف من مدينة بر�شلونة،
ٍ
وهو �أحد ثالثة �أندية مل تهبط �إىل الدرجة الثانية ،وقد
ت�أ�س�س يف عام ، 1899و الن�شيد الر�سمي لرب�شلونة هو
«ال �أح��د ق��ادر على قهرنا» وهو من �أغنى �أندية كرة
القدم من حيث الإي ��رادات ،ويحمل النادي مناف�سة
طويلة الأم ��د م��ع ري��ال م��دري��د ،وت�سمى مبارياتهم
باملباريات التقليدية� ،أو «الكال�سيكو».
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 30نوفمبر 2015
�اء
يــوم ال�شــهيد الإم ��ارات ��ي تخليد ًا ووف � ً
بت�ضحيات وبذل �شهداء الوطن

مت الإع�لام عن هذه املنا�سبة الغالية ر�سمي ًا يف عام
 ، 2015حيث ت�ستذكر الإم��ارات بطوالت �أبنائها الربرة
الذين بذلوا الغايل والنفي�س يف رفعة الوطن والذود عنه
ب�إقدام و�شجاعة وقدموا �أرواحهم يف �سبيله ،و�أن ت�ضحيات
�شهداء الوطن الأبرار ب�أرواحهم الغالية �ستبقى حمفورة يف
ذاكرة الوطن ووجدان �أبناء الإمارات.
وميثل يوم ال�شهيد قيم الت�ضحية والفداء وحب الوطن
والوالء وااللتفاف حول القيادة الر�شيدة التي �سخرت كل
�شيء لتبقى الإمارات عنوان ًا للت�سامح وال�سالم والإن�سانية.
ويعترب ال�شرطي �سامل بن �سهيل� ،أول �شهيد على تراب
�أر�ض الدولة وا�ست�شهد يف  30نوفمرب  ،1971و�ضحى بروحه
دفاع ًا عن علم الإمارات الغايل ،حيث كان م�ؤمتن ًا للحفاظ
على النظام والأمن يف جزيرة طنب الكربى ،ورف�ض ب�شدة
طلب اجلنود الإيرانيني ب�إنزال العلم  ،و�أمام غطر�ستهم
و�إ��ص��راره على �إبقاء العلم عالي ًا و�شاخم ًا� ،أطلقوا عليه
النريان لي�سقط �شهيد ًا على ثرى بالده الطاهر.
وتفخر دول��ة الإم ��ارات ق�ي��اد ًة و�شعب ًا بجميع �أبنائها
الذين قدموا �أرواح�ه��م يف �سبيل رف��ع ال��راي��ة الغالية يف
�ساحات البطولة والإقدام ،وميادين احلق والواجب ،دفاع ًا
عن دولة االحتاد و�صون ًا ل�سيادتها .
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الطاقة النووية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة

�إعداد  :جواهر ال�سويدي

اجلزء الثاين

حتتاج دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة �إىل الكهرباء للحفاظ على منوها
االقت�صادي ال�سريع.ومع التنوع االقت�صادي يف الدولة ،فهي �ستحتاج �إىل طاقة
كهربائية �أكرب لت�شغيل قطاعات �صناعية و�إن�شائية و�صحية وتقنية جديدة.

املفاعالت ومدراء ت�شغيل املفاعالت من الهيئة االحتادية للرقابة
من يتوىل ت�شغيل املحطات؟
توفر امل�ؤ�س�سة منذ عام  2009تدريب ًا مكثف ًا ملجموعة من النووية ،الأم��ر الذي يعد من �أهم الإجن��ازات يف امل�شروع .بعد
الإماراتيني لي�صبحوا م�ؤهلني ليكونوا م�شغلي مفاعل وم��دراء
ت�شغيل امل�ف��اع�لات يف ال��دول��ة .وم��ن خ�لال امل �ب��ادرة التعليمية
لربنامج رواد الطاقة ،ت�ستقطب م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية
طلبة الثانوية العامة املتفوقني من الق�سم العلمي وخريجي كلية
الهند�سة واخلرباء من خمتلف التخ�ص�صات لي�صبحوا رواد ًا يف
قطاع الطاقة النووية.
ويتطلب العمل يف وظيفة م�شغل مفاعل �أو م�شغل �أول للمفاعل
اخل�ضوع لتدريب خ��ا���ص� ،إىل ج��ان��ب احل�صول على اعتماد
من الهيئة االحت��ادي��ة للرقابة ال�ن��ووي��ة .ويعمل جميع الأف ��راد
امل�ؤهلني لت�شغيل املفاعالت النووية يف �شركة نواة للطاقة ،وهي
ال�شركة الت�شغيلية التابعة للم�ؤ�س�سة وامل�س�ؤولة عن ت�شغيل حمطات
الطاقة النووية يف براكة و�صيانتها.
يف عام  ،2019تلقت �أول دفعة من الإماراتيني رخ�صة م�شغلي
24

munrakae

العدد - 2020 /11 - 522 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

التحاقهم بربنامج تدريبي مدته ثالث �سنوات طورته امل�ؤ�س�سة
و�شركة نواة للطاقة ،والذي ي�ضم خربات علمية من خرباء يف
الطاقة النووية الرائدين يف ال�صناعة بوجود منهج مكثف .كما
خ�ضعوا لتدريبات على ت�شغيل من�ش�آت نووية يف جمهورية كوريا
اجلنوبية والواليات املتحدة الأمريكية وجنوب �أفريقيا.
ن�ستمر يف تدريب املهند�سني وموظفي ال�صيانة وم�شغلي
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املفاعالت ل�ضمان الت�شغيل الآم��ن واملوثوق وامل�ستدام ملحطات
براكة للطاقة النووية علة مدى  60عام ًا ،وبالرتكيز على تطوير
الكفاءات الإماراتية ،تلتزم امل�ؤ�س�سة بتدريب وت�أهيل الكفاءات
املحلية لي�صبحوا قادة هذا امل�شروع يف امل�ستقبل.
ما هو االن�شطار النووي وكيف يحدث؟
تعمل حمطات الطاقة النووية كغريها من حمطات الطاقة
املختلفة �إذ ت�ستخدم احلرارة والبخار لتوليد الكهرباء .ويكمن
االختالف الرئي�سي يف نوع الوقود املُ�ستخدم لإنتاج احلرارة.
ويف الوقت ال��ذي ت�ستخدم فيه بع�ض املحطات الفحم �أو
الغاز �أو النفط كم�صد ٍر رئي�سي للوقود ،ت�ستخدم معظم حمطات
الطاقة النووية اليورانيوم.
ومن �أجل توليد حرارة داخل املفاعل ،يقوم امل�شغلون ب�إدخال
ذرات
نيوترونات التي تت�سبب بانق�سام ذرات اليورانيوم �إىل ٍ
�أ�صغر.
ويف كل مرة تنق�سم (�أو «تن�شطر») فيها هذه الذرات ،يتحرر
املزيد من النيوترونات ل�شطر املزيد من ال��ذرات ،الأم��ر الذي
ينتج عنه �سل�سلة من التفاعالت .ويف كل ثانية تن�شطر تريليونات
كميات هائلة
من ذرات اليورانيوم يف قلب املفاعل ،ينتج عن ذلك ٍ
من احلرارة داخل حاوية املفاعل ،والتي ت�ستخدم لت�سخني املاء.
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كيف تولد
حمطات الطاقة
النووية
الكهرباء؟
ينتج ع��ن �سل�سلة
ال� �ت� �ف ��اع�ل�ات داخ� ��ل
حاوية املفاعل حرارة
ه ��ائ� �ل ��ة ت � � � ��ؤدي �إىل
ت�سخني امل �ي��اه لت�صل
�إىل درج� � ��ة ح � ��رارة
ك�ب�يرة ج ��د ًا .غ�ير �أن
هذه املياه ال تتمكن من
الغليان ب�سبب ال�ضغط
العايل يف النظام.
و�إمن� � � � ��ا ،ت �ت��دف��ق
ه ��ذه امل �ي��اه ال�ساخنة
امل�ضغوطة عرب الآالف
من الأنابيب احللقية،
بينما يتدفق تيار ثاين من املاء حول الأنابيب من اخلارج داخل
مولد البخار .ويكون هذا امل��اء حتت �ضغط �أق��ل ،وبالتايل ف�إن
حرارة الأنابيب جتول املاء �إىل بخار.
ثم ينتقل البخار عرب الأنابيب �إىل التوربني فتدار �شفراته ،ثم
تقوم �شفرات التوربني بتدوير عمود التوربني املت�صل باملولد ،ومن
ثم يدور عمود املولد داخل جمموعة من املغناطي�سات ،مما ي�ؤدي
�إىل تو ّلد التيار الكهربائي.
ُي�ستخدم ت�صميم مفاعالت الطاقة املتقدمة ()APR1400
يف حمطات براكة ،وهي تقنية ت�ستخدم نظامني �أو «حلقتني»
للتربيد� .إذ يحتفظ نظام احللقتني هذا باملياه امل�ستخدمة لتربيد
املفاعل ،والتي متت�ص الإ�شعاع من قلب املفاعل مبعزل عن املياه
يف مولد البخار والتوربني واملكثف .وي�ضمن هذا الأمر احتواء
الإ�شعاع يف نطاق النظام املغلق للحلقة الأولية ،وعدم انتقاله
للحلقة الثانوية.
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الطبية و�أجهزة امليكروويف يف املطبخ.

اعتقاد :من�ش�آت الطاقة النووية غري �آمنة.
حقيقة :بعد ر�صد الأداء يف مئات من�ش�آت الطاقة النووية
يف �أك�ث�ر م��ن  30دول ��ة� ،أثبتت �سجالت الأداء
�أن الطاقة النووية �آمنة� .إ�ضاف ًة لذلكّ ،
تتول
اجلمعية العاملية مل�شغلي الطاقة النووية م�س�ؤولية
تت ّبع بيانات �أداء املحطات مثل �أداء نظام ال�سالمة
وموثوقية الوقود معدالت احل��وادث ال�صناعية.
وعلى ال�صعيد املحلي� ،ست�ؤدي الهيئة االحتادية
للرقابة النووية يف الإم ��ارات دور ًا �أ�سا�سي ًا يف
�ضمان �أم��ان حمطة الطاقة النووية وموثوقيتها
و�سالمتها.

اعتقاد :املفاعالت النووية ميكن �أن تنفجر مثل
القنبلة.
حقائق حول الطاقة النووية وت�أثريها على
حقيقة :ال ميكن �أن تنفجر حمطة الطاقة النووية مثل
النا�س...
القنبلة ،ذلك لأن م�ستوى تخ�صيب اليورانيوم
 اعتقاد :الإ�شعاع غري موجود يف الطبيعة.
فيها منخف�ض للغاية .وق��د ُ�صممت حمطات
حقيقة :هناك م�صادر طبيعية و�صناعية للإ�شعاع نعي�ش
الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على نح ٍو �آمن
معها كل يوم وعلى نح ٍو �آمن .ومن �أمثلة الإ�شعاع
وموثوق.
الطبيعي :الإ�شعاع الكوين القادم من ال�شم�س.
وتت�ضمن �أمثلة الإ�شعاع ال�صناعي �أ�شعة �إك�س
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اعتقاد :لقد توقف منو �صناعة الطاقة النووية.
حقيقة :تتو�سع �صناعة الطاقة النووية ب�سرعة على
ال�صعيد العاملي .ووفق ًا للوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة ،ف���إن ه�ن��اك �أك�ث�ر م��ن  53حمطة قيد
الإن�شاء يف  19دولة.
اعتقاد :الطاقة النووية ال توفر �سوى كمية
�ضئيلة من الكهرباء.
حقيقة :وفق ًا للجمعية النووية العاملية ،يوجد نحو �أكرث
من  440مفاع ًال نووي ًا لإنتاج الكهرباء يف �أكرث
من  30دول��ة حول العامل � .إ�ضاف ًة لذلك ،تنتج
حمطات الطاقة النووية ن�سبة  % 11تقريب ًا من
الكهرباء يف العامل ،وتعتمد  13دولة على الطاقة
ال�ن��ووي��ة لإن�ت��اج  % 25على الأق ��ل م��ن �إجمايل
الكهرباء لديها.
اعتقاد :ال ت�ستطيع من�ش�آت الطاقة النووية �أن
ّ
بطريقة �آمنة.
تتول �إدارة الوقود النووي امل�ستهلك
ٍ
حقيقة :لقد متكنت الدول حول العامل من �إدارة الوقود
عقود من الزمن.
النووي امل�ستهلك وعلى مدى ٍ
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وحالي ًا ،تنظر حكومة دولة الإمارات يف خيارات
التخزين طويلة الأجل.

اعتقاد :الطاقة النووية ت�ضر البيئة.
حقيقة :حني تكون حمطات الطاقة النووية قيد الت�شغيل،
فهي ال تنتج �أي انبعاثات كربونية .يف حني �أن
�أكرث من ثلث غازات الدفيئة تنتج عن حرق �أنواع
الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء .ولأن من�ش�آت
الطاقة النووية ال حترق الوقود احلفري ،ف�إنها
ال تطلق ه��ذه ال�غ��ازات .وبالتايل� ،إن ا�ستخدام
الطاقة النووية يف دولة الإمارات �سوف ي�ساعدنا
على حتقيق �أه ��داف تغيري امل�ن��اخ ،خا�ص ًة و�أن
الطاقة النووية ميكنها �أن حت � ّد م��ن انبعاثات
الكربون �سنوي ًا بواقع  21مليون طن تقريب ًا.
وتعمل م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية مبوجب لوائح هيئة
البيئة – �أبوظبي ،فهي اجلهة التنظيمية البيئية التي ت�شرف
على حمطة براكة للطاقة النووية ل�ضمان �سري عمليات الإن�شاء
وعمليات الت�شغيل بطريقة م�ستدامة بيئي ًا.
املرجع للمادة  :املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة االمارات لطاقة النووية .
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�أ�ضرار التدخني على �أجهزة ج�سم الإن�سان كلها
�إعداد  :علياء عبد العزيز حميدان الزعابي

�أ� �ض��رار التدخني ،ال �شك �أن ��ك �سمعت ك�ث�يراً ع��ن �أ� �ض��رار التدخني،
والت�أثريات ال�ضارة التي ي�سببها التدخني �سواء على البيئة �أم ال�صحة
ولكن هل تعلم �أن التدخني يق�ضي على حياة �أك�ثر من  6مليون فرد
�سنوياً على الأقل ،وفقا لإح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية .

هل تعلم �أن هناك �أكرث من  % 16من حاالت الوفاة التي
حتدث يرجع �سببها الرئي�سي �إىل التدخني ال�سلبي �أو التدخني
غري املبا�شر حيث �أن التدخني ي�ؤثر على اجلهاز الدوري وعلى
اجلهاز الع�صبي .كما ي�ؤثر على اجلهاز التنا�سلي واحلياة
الزوجية ،وال نن�سى ت�أثريه الكبري على اجلهاز التنف�سي لو كتبت
�أبلغ الكلمات لو�صف الت�أثريات ال�سلبية التي يحدثها التدخني
على حياة الإن�سان ،ف�إن الل�سان �سوف يعجز عن و�صف �أ�ضراره

وال تن�سى عزيزي القارئ عندما نتحدث عن �أ�ضرار التدخني
ف�إننا ال  نق�صد فقط ال�سجائر ،بل نحن نق�صد التدخني بكافة
�أ�شكاله و�صوره من تدخني ال�سيجار ،وال�شي�شة�،أو الرنجلية كما
يطلق عليها يف بالد ال�شام وغريها من املنتجات التي ترتبط
ارتباط ًا وثيق ًا مبنتجات النيكوتني والتبغ.
ن �ت �ع��رف ه �ن��ا �إىل
ويف �إط� � � � ��ار ذل� ��ك
مكونات ال�سيجارة
 ،و�أ�ضرار التدخني
ع �ل��ى الإن� ��� �س ��ان،
ونتعرف �أي�ض ًا �إىل
�أ��ض��رار التدخني على
املر�أة احلامل واجلنني .
مكونات ال�سيجارة
ال � �ش��ك يف �أن ط� ��رق ال �ت��دخ�ين م�ت�ع��ددة
والطريقة التي تعترب �أكرث �شيوع ًا هي ال�سيجارة ولكن
هل �س�ألت نف�سك يوم ًا ما هي مكونات تلك ال�سيجارة التي
ت�سبب كل هذه الأمرا�ض:
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حتتوي ال�سجائر على �أك�ثر من  600مكون وم��ادة ،وعند
حرقها ف�إنها تنتج �أكرث من  7000مادة كيميائية .وذلك طبق ًا
لبحث ن�شر يف جمعية الرئة الأمريكية ال�شهرية.
عدد املواد التي تنتج من تدخني ال�سيجارة وت�سبب ال�سرطان
يبلغ �أكرث من  69مادة ،هذا بجانب املواد ال�سامة الكيميائية.
مثل هذه املكونات توجد �أي�ض ًا يف �سيجار التبغ� ،أنابيب
ال�شي�شة ،ولكن م�ستوى امل��واد امل�سببة لل�سرطان املوجود يف
ال�سيجار يكون بكميات �أكرث.
ورمبا هذا ال�سبب الذي يجعل ن�سبة الوفيات الناجتة من
�أ��ض��رار التدخني يف ال��والي��ات املتحدة تبلغ � 3أ�ضعاف ن�سبة
الأ�شخا�ص الذين مل يقوموا بالتدخني .نهائي ًا

�أ�ضرار التدخني على الن�ساء احلوامل واجلنني
الن�ساء املدخنات يكن �أكرث عر�ضة مل�ضاعفات �أثناء الوالدة
واحلمل ،ومن املمكن �أن ي�ؤدي �إدمانهن �إىل النزيف.
الن�ساء املعر�ضات �إىل التدخني ال�سلبي وهن حوامل ،من
املمكن �أن يحدث ت�شوهات خلقية لدى املولود.
الأطفال الذين يولدون من ن�ساء حوامل معر�ضني للوفاة
يف الأ�سبوع الأول من حياتهم بن�سبة تبلغ � 3أ�ضعاف الأطفال
العاديني.
التدخني من املمكن �أن ي�سبب املوت املفاجئ للطفل .ورمبا
هذا من الأمور التي حتدث لكثري من الأطفال املولودين حديث ًا،
حيث جند �أن �أحد الأطفال ودون �سابق �إنذار قد تويف فج�أة،
ونعجز عن معرفة ال�سبب وراء ذلك.
�أ�ضرار التدخني على �صحة الإن�سان
التدخني من املمكن �أن ي�ؤثر على حليب الأم املر�ضعة حيث
كما ذكرنا ف�إن �أ�ضرار التدخني ال ت�ؤثر على جهاز واحد
يجعلها تنتج كمية غري كافية من اللنب الطبيعي ،كما �أجريت
فقط من �أع�ضائك ولكن ميتد الت�أثري على
درا� �س��ات كثرية تبني م��ن خاللها �أن ن�سبة ال��ده��ون يف الأم
اجلهاز التنف�سي.
املدخنة والتي تقوم ب�إر�ضاع �أطفالها تكون �أقل من الأمهات
اجلهاز الدموي والقلب.
غري املدخنات.
الأم احلامل واجلنني.
التدخني قد ي�سبب �إخ�صاب البوي�ضة خارج الرحم .وهذه
اجلهاز التنف�سي.
تعترب من احل��االت اخلطرية حيث من املمكن �أن تقلل فر�ص
اجلهاز اله�ضمي.
احلمل مرة �أخرى.
اجللد ،ال�شعر ،والأظافر.
اجلهاز الع�صبي املركزي.
الأط�ف��ال الذين يولدون لآب��اء مدخنني يكونون �أك�ثر عر�ضة
و�سوف نتناول بع�ض ًا من هذه الأ�ضرار على �صحة الإن�سان للإ�صابة ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي والربو والتهاب ال�شعب الهوائية.
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هذه ال�سم �سوف يرتاكم يف الرئتني ،ومن املعروف
�أنه عند ال�سعال ف�إن الإن�سان يخرج ال�سموم ،ولكن
ه ��ذا ال ي �ح��دث يف ح��ال��ة امل��دخ �ن�ين ،ول��ذل��ك جند
�أن املدمنني� أكرث عر�ضة للإ�صابة بنزالت الربد
والإنفلونزا وغريها من �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
�أ�ضرار التدخني على القلب
التدخني يرفع م�ستوى �ضغط ال��دم ،ف�ض ًال عن
ت�أثريه على م�ستويات الكولي�سرتول العادية ،ونتيجة
لذلك يحدث ت�صلب لل�شرايني� ،أو �إىل متددها
التدخني يزيد من تكوين جلطات الدم يف القلب،
ومن املعروف �أن للجلطات الت�أثري الكبري على القلب
والقيام بوظائفه احليوية حيث �إن ال�شرايني والأوردة
عبارة عن �أنابيب �صغرية يجرى فيها الدم ،ولكن عند
املداومة واال�ستمرار يف التدخني ف�إن هناك جمموعة
م��ن ال��روا��س��ب التي تتجمع داخ��ل ه��ذه ال�شرايني،
وحتدث جمموعة من الكرات �أو احلبيبات ال�صغري
والتي تقوم بدورها ي�سد املجرى الطبيعي للدم داخل
ال�شرايني ،ومن ثم ف�إن كمية الدم املتدفقة �إىل القلب
تقل جدا ،حتى حتدث اجللطة
ومن املمكن �أن يتوقف القلب عن العمل متاما ،لو
املدخنات يكن معر�ضات لوالدة �أطفال �أ�صغر يف احلجم من
مل يتم �إنقاذ املري�ض ،و�إدخاله �إىل العناية املركزة
الأمهات .غري املدخنات ،حيث وجد �أن وزن الأطفال من �أمهات
ه��ذا ك��ان ت�شبيه ب�سيط للآلية التي حت��دث داخ��ل ج�سم
مدخنات يكون �أقل بن�سبة  200جرام من الأطفال العاديني ،الإن�سان عند حدوث اجللطة.
ومن املعروف �أن الأطفال الذين يولدون بحجم ووزن �صغري،
يكونون معر�ضني للإ�صابة بالأمرا�ض يف مرحلة الر�ضاعة
�أ�ضرار التدخني على الدم
والطفولة ،و�أحيان ًا الوفاة
جلطات الدم والأوعية الدموية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بني �إ�صابة املدخن بال�سكتات الدماغية
�أ�ضرار التدخني على اجلهاز التنف�سي
املدخنني يكونون �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة باللوكيميا
التدخني ي�سبب �سرطان الرئة ،وداء الربو
�سرطان الدم
دائ�م� ًا ما جند الأط�ف��ال الذين يكون �أح��د الوالدين من
النيكوتني ي�سبب مر�ض ال�شريان املحيطي ،والذي يكون
الأ�شخا�ص املدخنني ،ف�إنه يكون �أكرث عر�ضة لل�سعال و�صعوبة
من م�سبباته احلد من تدفق ال��دم ،مما ي�ؤثر
يف التنف�س ،ف�ض ًال عن �إ�صابته �أحيان ًا ببع�ض نوبات الربو
على الوظائف احليوية التي تقوم بها �أع�ضاء
من �أ�ضرار التدخني �أي�ض ًا على اجلهاز التنف�سي الإ�صابة
و�أن�سجة اجل�سم
بالتهاب ال�شعب الهوائية وااللتهاب الرئوي ،وما ي�صاحبها من
بالن�سبة �إىل الغري املدخنني  ،ف�إن التدخني ال�سلبي يكون له
التهابات الأذن.
نف�س ت�أثري �سلبي ي�شبه الت�أثري على املدخنني متاما،
عند ا�ستن�شاق الدخان ،ف�إنه بعد فرتة �سوف ت�صبح الرئتني
حيث ي�سبب �أمرا�ض ال�شريان التاجي ،ف�ض ًال عن
غري قادرة على ت�صفية املواد الكيميائية ال�ضارة ،وبالتايل ف�إن
الإ�صابة بالنوبات القلبية وال�سكتات الدماغية.
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�أ�ضرار التدخني على اجللد وال�شعر والأظافر
املدخنون تتكون دائم ًا على �أ�سنانهم بقع �صفراء تتحول
مبرور الوقت �إىل بقع بنية التدخني ي�ؤدي �إىل
تكوين التجاعيد ،وت�ل��ون اجل�ل��د ،وت�ك��ون بقع
�صفراء على الأظافر واجللد
التدخني ي�ؤدي �إىل ظهور التجاعيد على الب�شرة ،مما
ي ��ؤدي �إىل ظهور عالمات ال�شيخوخة و يبدو
مظهرك كما لوكنت �أكرب من عمرك احلقيقي.
�أ�ضرار التدخني على اجلهاز اله�ضمي
التدخني ي�سبب �سرطان الفم  ،واملريء ،وال ميتد الأمر
�إىل ذلك فقط بل جند �أن التدخني قادر على
�إ�صابة جميع الأجهزة املوجودة باجلهاز الدوري
ب��ال���س��رط��ان م�ث��ل ��س��رط��ان ال�ك�ل��ى ،و��س��رط��ان
البنكريا�س.
التدخني يدمر حا�سة التذوق ،وي�شعر املدخن بالطعم
املر دائم ًا .يف الأطعمة التي يتناولها.
التدخني ي�ؤثر على الغدد اللعابية كما ي�ؤثر يف تركيبها
munrakae
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الكيميائي ،ومن املعروف �أن اللعاب يلعب دور ًا
هام ًا يف ه�ضم الأطعمة.
من �أ�ضرار التدخني على اجلهاز اله�ضمي �أنه يت�سبب
يف ت�أخر ال�شفاء من اجل��روح التي ت�صيب ك ًال
من الفم واللثة� ،أو خلع الأ�سنان.
التهابات املعدة والأثنى ع�شر وذل��ك ب�سبب �أن مادة
النيكوتني التي توجد يف التبغ حتفز على �إفراز
املزيد من امل�ف��رزات احلام�ضية التي تعاك�س
الإفرازات التي تدخل يف تركيب املعدة.
ي�صاب العديد من املدخنني بع�سر اله�ضم ،وذلك ب�سبب
عدم قدرة الأجهزة التي تخ�ص اجلهاز اله�ضمي
�أن تعمل بكفاءة  ،% 100حيث يحدث نوع ًا
من اال�ضطرابات والبلبلة التي تبد�أ من الفم
ومرور ًا باملعدة والفم واملريء والأمعاء الدقيقة
والغليظة ،و�صو ًال �إىل الكبد والبنكريا�س ،ومن
�أمثلة �أعرا�ض ع�سر اله�ضم ال�شعور بالآالم يف
فم امل�ع��دة ،الإ��س�ه��ال ،الإم���س��اك ،االنتفاخ يف
البطن وغريها من الأعرا�ض الأخرى .
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�أهمية اللغة العربية
�إعداد جواهر ال�سويدي

رب من �إح��دى ال ّلغات
ال ّلغة العرب ّية من ال ّلغات العامل ّية الأك�ثر انت�شاراً يف العامل ،وتعت ُ
املُعتمدة يف الأمم امل ُ ّتحدة ،كما �إنها ت�ش ّك ُل ال ّلغة الأوىل يف مناطق بالد ّ
ال�شام ،و�شبه اجلزيرة
العرب ّية ،و�شمال �أفريقيا ،و�ساهم هذا االنت�شار الوا�س ُع ل ّلغة العرب ّية يف ت�صنيفها كواحد ٍة من
ال ّلغاتِ التي ي�سعى العدي ُد من ُ
ّ
الناطقي بها؛ من �أجل
الط ّلب �إىل درا�ستها ،وخ�صو�صاً غري
التع ّر ِف �إىل جمال كلماتها.
كما �أ ّنها من ال ّلغات التي ظ ّلت ُمافظ ًة على قواعدها اللغو ّية ح ّتى هذا الوقت؛ لأ ّنها
ّ
وامل�سلمي وال�ق��ر�آنِ الكرمي ،كما � ّأن ال ّثقافة العرب ّية غن ّي ٌة ج� ّداً بالعديد من
لغة الإ�سالم
املُ�ؤ ّلفات� ،سوا ًء الأدب ّية� ،أم العلم ّية� ،أم غريها ،والتي ُكتِبتْ ِب ُل َغ ٍة عرب ّية ف�صيحة ،وي�ص ُل العدد
الإجما ُّ
يل ُ
روف ال ّلغة العرب ّية �إىل ثمان ّية وع�شرين حرفا ً.
حل ِ
�أهم ّية ال ّلغة العرب ّية

مما
من احل�ضارات ،وخ�صو�ص ًا الأوروب ّيةّ ،
�أ ّدى �إىل ت�شجيع الأوروب ّيني لتع ُّلمها وفهمها
للتع ّرف �إىل حروفها وكلماتها.
تتم ّت ُع ال ّلغة العرب ّية بخ�صو�ص ّي ٍة لغو ّي ٍة
جتعلها تتم ّيز عن ال ّلغات العامل ّية الأُخرى،
والتي تظهر يف بيانها وو��ض��وح مفرداتها
وكلماتهاَ .ت�ستخدَ م العديد من الكلمات
كلمات ذات �أ�صل
اللغو ّية يف ال ّلغات ال�سام ّية ٍ
مما �ساهم يف تعزيز التّقارب بني
عربيّ ،
ّ
ُ
ال ّلغة العرب ّية وال ّلغات العامل ّية الأخرى

�إنّ ل ّلغة العرب ّية �أهم ّي ًة كبري ًة يف ال ّثقافة
ّ
العربي؛ لأ ّنها تُعتَرب جزء ًا
والتاث والأدب
ّ
م��ن احل�ضارة العرب ّية ،والآت � ّ�ي جمموعة
ال ّنقاط التي ت ّ
ُلخ�ص �أهم ّية ال ّلغة العرب ّية:
تع ُّد ال ّلغة العرب ّية من ال ّلغات الإن�سان ّية
ال�سام ّية ،وال�ت��ي م��ا زال��ت ُم��اف�ظ� ًة على
والنحوي منذ قدمي الزّمان.
اللغوي
تاريخها
ّ
ّ
تُعترب ال ّلغة العرب ّية لغة العديد من
ال ���ّ�ش �ع��وب وال �ق �ب��ائ��ل ،م�ث��ل ث �م��ود ،وع ��اد،
وغ�يره��م ،و�ساهم ذل��ك يف انت�شارها يف
ّ
خ�صائ�ص اللغة العرب ّية
اجلزيرة العرب ّية وبالد ّ
ال�شام.
ّ
ّ
تتم ّيز اللغة العرب ّية عن كا ّفة اللغات
�إنّ ال ّلغة العرب ّية ه��ي لغة الإ��س�لام،
ُ
وال� �ق ��ر�آن ال��ك ��رمي ،والأح� ��ادي� ��ث ال�ن�ب��و ّي��ة العامل ّية الأخرى مبجموع ٍة من اخل�صائ�ص
ال�شريفة ،و�ساهم ذل��ك يف تعزيز قيمتها وهي:
ّ
ُ
• الأ� �ص��وات :من املم ّيزات الأ�سا�س ّية
ومكانتها عند العرب وامل�سلمني.
ّ
�ساهمت ال ّلغة العرب ّية يف نهو�ض العديد للغة العرب ّية؛ �إذ ُيعتَرب نظام ال ّنطق فيها
اللغوي ،ف ُي�ستخدَ م
أهم �أنظمة الكالم
ّ
من � ّ
32

ال ّل�سان ،واحللق ،واحلنجرة من �أجل نطق
احل ��روف والكلمات ب�ن��ا ًء على �أ�صواتها،
ُق�سم الأ� �ص��وات يف ال ّلغة العرب ّية �إىل
وت َ
جمموعة من الأق�سام ،مثل �أ�صوات الإطباق،
و�أ�صوات احلنجرة ،وغريها .املُفردات:
ه��ي الكلمات التي تتك ّون منها ال ّلغة
اللغوي اخلا�ص
العرب ّية ،و ُي�ص َّنف املعجم
ّ
فيها ب�أ ّنه من �أكرث املعاجم اللغو ّية الغن ّية
باملفردات ّ
والتاكيب؛ فيحتوي على �أكرث
من مليون كلمة .وتُعترب املفردات الأ�صل ّية
يف ال ّلغة العرب ّية عبار ًة عن ج��ذور ثالث ّية
اللغوي
للكلمات الأُخ� ��رى ،فينتج اجل ��ذر
ّ
الواحد العديد من الكلمات واملُفردات.
الطريقة التي ت َ
ال ّلفظ :هي ّ
ُنطق فيها
كلمات ال� ّل�غ��ة ال�ع��رب� ّي��ة ،و ُت�ل� َف��ظ الكلمات
باالعتماد على ا�ستخدام حركات لغو ّية،
يتغي
و ُي�ط�ل��ق عليها ُم���س� ّم��ى التّ�شكيلّ .
ال � ّل �ف��ظ اخل ��ا� �ّ�ص يف ك� � ّل كلمة ب �ن��ا ًء على
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طبيعة ت�شكيلها؛ � ّأي احلركات املكتوبة على
حروفها ،كما �أنّ ال ّلفظ ي�شمل التّهجئة
اخلا�صة يف احل ��روف ،والتي يتع ّلمها ك ّل
ّ
ّ
�شخ�ص ُيريد تعلم العرب ّية؛ حتى ي�س ُهل
وجملها
عليه فهمها ،والتّعامل مع كلماتها ُ
بطريق ٍة �صحيحة.
ال � ��� ّ��ص� ��رف :ه ��و الأ�� �س� �ل ��وب املُ��رت � ِب��ط
ب��املُ �ف��ردات؛ �إذ يعتمد على ن�ظ��ام ج��ذور
الكلمات التي تكون ثالث ّي ًة يف الغالب ،وقد
تُ�صبح رباع ّي ًة يف بع�ض الأحيان ،كما تتم ّيز
ال ّلغة العرب ّية عن الكثري من ال ّلغات الأُخرى
اخلا�صة بها ،فمن
�صيغ للكلمات
ّ
بوجود ٍ
املُمكن حتويل الكلمة املُفردة �إىل ُمث ّنى� ،أو
جمع ،وغريها من ُّ
الطرق التي ت�ستخدمها
ال ّلغة العرب ّية يف ت�صنيف الكلمات.
ال � ّن �ح��و :ه��و �أ��س��ا���س ا ُ
جلملة يف ال ّلغة
جل ُ
العرب ّية ،وتُق�سم ا ُ
مل العرب ّية �إىل نوعني،
وهما:
جلملة اال�سم ّية ،وا ُ
ا ُ
جلملة الفعل ّية،
ُ
ولكل نوع من هذه ا ُ
جلمل �أ�س�س وقواع ُد نحو ّية
يجب ا�ستخدامها يف كتابتها و�صياغتها حتّى
اخلا�صة بها ،و�أي�ض ًا
تُ�ساهم يف نقل الأفكار
ّ
يعتمد ال ّنحو يف ال ّلغة العرب ّية على ا�ستخدام
munrakae

جم�م��وع��ة م��ن الأدوات ال �ت��ي َت��رب��ط بني
ا ُ
جلمل ،والعديد من الو�سائل الأُخرى التي
ُتافظ على �سالمة َمبناها؛ لذلك تُ�ص ّنف
ال ّلغة العرب ّية ك��واح��د ٍة م��ن ال� ّل�غ��ات التي
خا�ص بها ،و ُي�ساعد يف
بنظام ٍ ّ
نحوي ّ
َتتفظ ٍ
�إعراب ُجملها وبيان ُطرق كتابتها .االهتمام
العاملي
العاملي يف ال ّلغة العرب ّية بد�أ االهتمام
ّ
ّ
يف ال ّلغة العرب ّية يظهر منذ ُمنت�صف القرن
الع�شرين للميالد ،وحتديد ًا يف عام 1948م
عندما ق ّررت ُم ّ
نظمة اليون�سكو اعتماد ال ّلغة
العرب ّية كثالث لغ ٍة ر�سم ّية لها بعد ال ّلغتني
الإجنليز ّية والفرن�س ّية ،ويف عام 1960م
ّمت االعرتاف ر�سم ّي ًا يف دور ال ّلغة العرب ّية يف
جعل املن�شورات العامل ّية �أكرث ت�أثري ًا ،ويف عام
1974م ُعقِدَ املُ�ؤمتر الأ ّول لليون�سكو يف ال ّلغة
العرب ّية بنا ًء على جمموع ٍة من االقرتاحات
التي تب ّنتها العديد من ال ّدول العرب ّية ،و�أ ّدى
ذلك �إىل اعتماد ال ّلغة العرب ّية كواحدة من
ال ّلغات العامل ّية التي تُ�ستخدم يف املُ�ؤمترات
الدول ّية.

حتديات تواجه ال ّلغة العرب ّية
ّ

ت��وج��د جمموعة م��ن ال� ّت�ح��دي��ات التي

تُواجه ال ّلغة العرب ّية التي ُت ��ؤ ّدي �إىل و�ضع
ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��وائ��ق �أم ��ام ال�ت�ق� ّدم ال��ذي
أهم هذه التّحديات:
ت�شهده ،ومن � ّ
ع��دم اهتمام ُمعظم جم��االت البحث
العلمي يف ا�ستخدام ال ّلغة العرب ّية كلغ ٍة
ّ
خا�صة يف الأب�ح��اث الأكادمي ّية والعلم ّية،
ّ
مما �أ ّدى �إىل عرقلة تط ّورها ب�شكل ج ّيد.
ّ
العربي،
ت�أثري ال ّلغات الغرب ّية على ال ّل�سان
ّ
وخ�صو�ص ًا مع انت�شار ال ّلهجات بني العرب،
والتي �أ ّدت �إىل ا�ستبدال العديد من الكلمات
العرب ّية ب��أُخ��رى ذات �أ��ص��ول غري عرب ّية.
ق ّلة اهتمام التّكنولوجيا احلديثة يف ال ّلغة
العرب ّية ،والتي اعتمدت على بناء تطبيقاتها
وبراجمها على ال ّلغة الإجنليز ّية وال ّلغات
مما �أدى �إىل ق ّلة التّفكري
العامل ّية الأُخرىّ ،
يف ت��رج�م��ة ه ��ذه التّكنولوجيا �إىل ال ّلغة
الرقمي
العرب ّية .االعتماد يف بناء الف�ضاء
ّ
الإلكرتو ّ
ين يف الإنرتنت على الأرقام وال ّلغة
الرئي�سي
الالتين ّية التي �أ�صبحت املُ�ص ّمم
ّ
ال�صفحات الإلكرتون ّية ،والتي
للعديد من ّ
مل ُت�ستخدَ م يف ال ّلغة العرب ّية ،مع �أ ّن��ه من
املُ�م�ك��ن ا��س�ت�خ��دام احل� ��روف ال�ع��رب� ّي��ة يف
الكتابة الرقم ّية.
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�أهمية الإفطار ال�صباحي
�إعداد  :علياء عبدالعزيز الزعابي

الإف�ط��ار ال�صباحي :تعترب وجبة الإف�ط��ار م��ن �أه��م الوجبات التي يتناولها
الإن�سان يف يومه ولها �أهمية كبرية يف �إمداد اجل�سم بالطاقة املطلوبة التي يحتاجها
خ�صو�صاً بعد فرتة نوم طويلة؛ فيكون اجل�سم قد ا�ستنزف فيها كميات كبرية من
الطاقة لذلك يجب على الإن�سان عند اال�ستيقاظ من النوم تناول الإفطار ال�صحي
الذي يحتوي على العنا�صر الغذائية الرئي�سة املهمة للج�سم مثل الكال�سيوم ،والذي
ميكن احل�صول عليه من احلليب وم�شتقاته ،وكذلك الفيتامينات ،والربوتينات،
والأمالح املعدنية ،وغريها .العنا�صر امله ّمة يف الإفطار ال�صباحي من �أهم عنا�صر
الإفطار ال�صباحي الآتي:
يجب �أن حتتوي وجبة الإف�ط��ار على العنا�صر الغذائية
املتنوعة؛ مثل :الكربوهيدرات .الربوتينات .الألياف؛ مثل تناول
حبة من الفواكه� ،أو اخل�ضراوات التي تبقى يف املعدة ملدة �أطول
ومتنح �شعور ًا بال�شبع .الدهون .مالحظة :يجب �أن تتوافر هذه
العنا�صر مع بع�ضها مع اختالف م�صادرها مثل تناول البي�ض
واخلبز واحلليب وبع�ض م�شتقاته ،واملربى� ،أو الع�سل مع حبة
من الفواكه� ،أو اخل�ضراوات لإمداد اجل�سم بالطاقة الالزمة
وتعيد له الن�شاط ليقوم ب�أعماله ب�شكل جيد دون ال�شعور بالتعب
والإرهاق منذ ال�صباح.
�أهمية وجبة الإفطار للإفطار اهميه كبريه لأ ّن��ه :تكمن
�أهمية تناول الإفطار يف حمافظه على ج�سم الإن�سان كافة،
وم�ساعدته على �أداء وظائفه ب�شكل مثايل حيث �إ ّن��ه يعمل
على �إمداد اجل�سم بالطاقة الالزمة التي ت�ساعده على �إمتام
الوظائف املطلوبة منه دون ك�سل �أو خمول .تخف�ض ن�سبة هرمون
التوتر وتعدل املزاج .تن�شيط عمليات الهدم والبناء(الأي�ض)
يف اجل�سم ،وحتفيزه على حرق ال�سعرات احلرارية .ين�شط
الذاكرة ،ويزيد من ن�سبة الرتكيز.
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يحافظ على اجل�سم من م�شاكل ال�سمنة �أو الوزن الزائد،
حيث نّ تناول الإفطار ي�ؤدي �إىل حرق لل�سعرات احلرارية منذ
ال�صباح الباكر ،ويعمل �أي�ض ًا على تقليل ال�شهية من خالل
ال�شعور بال�شبع وعدم امليل لتناول ال�سكريات التي ت�سبب زيادة
يف ال��وزن لتعوي�ض نق�ص الطاقة؛ لذلك يكون الإق�ب��ال نحو
الوجبات الأخرى �أقل.
يخف�ض ن�سبة الإ�صابة مبر�ض ال�سكري من خالل �سيطرته
على ن�سبة الأن���س��ول�ين يف ال ��دم .منع الإ� �ص��اب��ة باجللطات
وال�سكتات القلبية املفاجئة التي حتدث ب�سبب اخلمول الذي
يكون فيه اجل�سم يف �ساعات ال�صباح ،حيث �إنّ ال�صفائح
مما يزيد من ن�سبة الت�صاقها
الدموية تكون يف حركة بطيئة ّ
م��ع بع�ضها البع�ض مم��ا ي ��ؤدي �إىل �إغ�ل�اق جم��رى ال�شريان
وه ��ذا ينتج ع��ن ع��دم ت �ن��اول وج�ب��ة الإف��ط ��ار .يعد م�صدر ًا
لتزويد الدماغ باجللوكوز الذي يحتاجه .يحمي من الإ�صابة
مبر�ض ال�سرطان .يخف�ض من م�ستوى الكولي�سرتول ال�ضار
والدهون الثالثية .يقوي اجل�سم؛ فالعنا�صر املوجودة يف وجبة
الإفطار تزود اجل�سم باملعادن املهمة لبنائه؛ مثل الكال�سيوم،
واحل��دي��د ،والفيتامينات ،والأم �ل�اح امل�ع��دن�ي��ة ،والأل �ي��اف.
فوائد وجبة الإفطار للطالب
توفري حاجة ال��دم��اغ من امل��واد الغذائية خا�صة ال�سكر

اإلمارات
والن�شا� ،إذ تلعب هذه املواد دور ًا �أ�سا�سي ًا يف م�ساعدة الدماغ
على القيام بوظائفه املختلفة واملهمة.
 - 1م �ق��اوم��ة ال�ت�ع��ب والإره � � ��اق و�إب� �ق ��اء ال�ط��ال��ب
ن�شيطاً ومليئاً بالطاقة واحليوية طول فرتة
الدرا�سة.
 - 2تن�شيط ال �ق ��درة العقلية ل�ل�ط��ال��ب وحت�سني
الذاكرة.
 - 3امل�ساهمة يف حتقيق االتزان النف�سي للطالب،
عن طريق ال�شعور بالهدوء وتقليل الع�صبية.
 - 4حماية الطالب من خطر ال�سمنة ،فعدم تناول
وجبة الفطور ي�ؤدي �إىل زيادة �شهية الطالب
خ�لال ال�ن�ه��ار ،وب��ال�ت��ايل زي ��ادة كمية الطعام
املتناولة يف وجبتي الغداء والع�شاء.
 - 5زي � ��ادة ق� ��درة ال �ط��ال��ب ع �ل��ى �أداء ال�ن���ش��اط��ات
اجل�سدية ب�شكل �أف���ض��ل مثل ري��ا��ض��ة امل�شي،
والرك�ض ،بالإ�ضافة �إىل القفز.
 - 6حماية الطالب وتقليل خطر الإ�صابة مبر�ض
ال�سكري� ،إذ � ّإن لوجبة الفطور دوراً كبرياً يف
تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم.
 - 7زي � ��ادة م �ن��اع��ة ال �ط��ال��ب وزي� � ��ادة ق ��درت ��ه على
مقاومة الأمرا�ض واجلراثيم وامليكروبات.
التقليل من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب على امل�ستوى
البعيد؛ وذلك ملا لها من دور يف تنظيم م�ستويات الكول�سرتول
يف ال��دم .مالحظة :من ال�ضروري �أن حتتوي وجبة الإفطار
على كميات منا�سبة من جميع العنا�صر الغذائية املختلفة مثل
الن�شويات كاخلبز وال�شوفان ،والربوتينات كالبي�ض ،والأجبان،
والألبان ،والفيتامينات كالفواكه املختلفة ،كما يجب احلر�ص
على االبتعاد عن تناول ال�شيب�س ،وال�شوكوالتة ،بالإ�ضافة �إىل
امل�شروبات الغازية يف فرتة ال�صباح؛ وذلك ملا لها من �ضرر
كبري على �صحة الطالب� .أهم ّية وجبة الإفطار للطالب على
الرغم من �أهمية وجبة الفطور لك ّل �شخ�ص� ،إال �أنّ �أهميتها
تت�ضاعف بالن�سبة للطالب؛ �إذ ت�ساعدهم على ا�ستيعاب
درو�سهم وزيادة ن�شاطهم الذهني وحت�صيلهم العلمي؛ وذلك
الحتياجهم ال�شديد للطاقة للقدرة على الرتكيز والتفكري ،حيث
�أثبتت الدرا�سات �أنّ تناول وجبة فطور �صحية لها �أثر كبري يف
زيادة تركيز ال�شخ�ص وقدرته على �أداء وظائفه ب�شكل �أف�ضل.
امل�صادر  :ويكبيديا املو�سوعة احلرة
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial

Martyrdom a Light that Never Goes Out!

In his book, ‘Men around the Messenger’ by Khalid Mohammed Khalid, the writer talks about one of the
First Generation of Muslim Martyrs named Khalid bin
Saeed, who was martyred in ‘Marj- Al Safar Battle’,
where he stated:
"He was at the forefront of those who were rewarded
by Allah, a great martyr, who spent his life from his early
youth until the moment of his martyrdom in a sincere,
believing and courageous journey - pg. 251"
I began with this introduction to clarify that our Great
History is full of Martyrs, who through their Martyrdom,
have drawn indelible history and pride.
For Martyrdom has meanings that are not weighed
with a scale, nor does a pen can describe the Martyr’s
status, whether in this world or in hereafter.
The Martyr is honored because he is not an ordinary
hero, for his great sacrifice that cannot be expressed.
Almighty Allah says:
‘Wala tahsabanna allatheena qutiloo fee sabeeli Allahi amwatan bal ahyaon AAinda rabbihim yurzaqoona’
169 Al-Imran
“And never think of those who have been killed in
the cause of Allah as dead. Rather, they are alive with
their Lord, receiving provision,”
The martyr does not die while he is alive and blesses
with Almighty Allah, because he sacrificed himself for
the sake of Allah, in order to elevate the word of truth,
defend honor and homeland and support the oppressed,
Almighty Allah says:
‘Wala taqooloo liman yuqtalu fee sabeeli Allahi amwatun bal ahyaon walakin la tashAAuroona’ 154 AlBaqara
“And do not say about those who are killed in the
way of Allah, “They are dead.” Rather, they are alive, but
you perceive [it] not.”
May Almighty Allah have mercy on righteous Martyrs of UAE, dwell them in paradise and inspire their
families with patience and solace. May Almighty Allah
increase our homeland elevation and fortitude.

Munther Mohammed bin Shaker
munrakae
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RAK Ruler congratulates
Saudi King on Kingdom’s 90th National Day

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler

of Ras Al Khaimah, has sent a message of congratulations to the Custodian of the Two
Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia, on the Kingdom’s
90th National Day.

H.H. Sheikh Saud sent a similar message to Prince Mohammed bin Salman bin

Abdul Aziz, Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense of Saudi
Arabia, congratulating him on the occasion.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al

Khaimah, also dispatched two similar messages to the Saudi King and the Crown
Prince.
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News

RAK Ruler Mourns and offers Condolences on the death of
Emir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah
His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, mourned with
great sadness and sorrow
the Late His Highness
Sheikh Sabah Al Ahmad
Al Jaber Al Sabah, Emir of
Kuwait, who passed away.
Praying to Almighty Allah
to accept the Deceased and
bless him with his Mercy,
dwell him in paradise, and
that Almighty would inspire Kuwait and its people
and the honorable Al Sabah Family with grace of
patience and solace.
The following is the
statement issued by His
Highness Ruler of Ras
Al Khaimah Court: In the
Name of Allah the Gracious, the
Merciful, “Yaaa ayyatuhan nafsul
mutma ‘innah (27) Irji’eee ilaa Rabbiki raadiyatam mardiyyah (28) Fadkhulee fee ‘ibaadee (29) Wadkhulee
jannatee (30) Sura AL FAJR.“O satisfied soul, (27) Return to your Lord
well pleased, well pleasing. (28)
Join My worshipers (29) And enter
My Paradise (30)”
With hearts believing in Allah’s
Judgment and Destiny. The Court of
His Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
mourn Late His Highness Sheikh
Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah,
Emir of Kuwait. Who passed away
after a march full of achievements
and humanitarian giving at the National and Gulf levels, and in support of Arab and Islamic Nations Issues in various forums.
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His Highness the Ruler
of Ras Al Khaimah ordered the proclamation of
mourning for a period of 3
days from the day of death,
and flags at half-mast on
all local departments in the
emirate.

Ruler of Ras Al
Khaimah offers
condolences on the
death of the Emir of
Kuwait

His Highness, the Ruler of Ras
Al Khaimah, offers sincere condolences to the honorable family of Al
Sabah and to the brotherly people
of Kuwait regarding the Great Deceased His Highness Sheikh Sabah
Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. Praying to Almighty Allah to accept the
Deceased and bless him with his
Mercy, dwell him in paradise, and
that Almighty would inspire Kuwait
and its people and the honorable Al
Sabah Family with grace of patience
and solace.
His Highness, Ruler of Ras Al
Khaimah, offered sincere condolences to the honorable Al Sabah
Family and to the people of Kuwait
in the Great Deceased His Highness
Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al
Sabah.
“Inna lillahi wa inna ilayhi
raji’un” “Verily we belong to Allah,
and verily to Him do we return.”

Later, His Highness
Sheikh Saud bin Saqr Al
Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of Ras
Al Khaimah, sent a message of condolence to His
Highness Sheikh Nawaf Al
Ahmad Al Jaber Al Sabah, Deputy
Emir and Crown Prince of Kuwait
on the death of His Highness Sheikh
Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah,
Emir of Kuwait.
In his Telegram, His Highness
Ruler of Ras Al Khaimah expressed
his sincere condolences to the Deceased. Praying to Almighty Allah
to accept the Deceased and bless
him with his Mercy, dwell him in
Paradise, and that Almighty would
inspire Kuwait and its people and
the honorable Al Sabah Family with
grace of patience and solace.
His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah,
sent a similar Condolence Telegram
to His Highness Sheikh Nawaf Al
Ahmad Al Jaber Al Sabah, Deputy
Emir and Crown Prince of sisterly
Kuwait.
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Ruler of Ras Al Khaimah congratulates Sheikh Nawaf Al
Ahmad Al Sabah on his inauguration as Emir of Kuwait and
naming Mishaal Al Ahmad Al Sabah as Crown Prince

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, sent a telegram of congratulations to His Highness Sheikh
Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah
on his inauguration as Emir of Kuwait.
His Highness expressed his wishes to His Highness Sheikh Nawaf
Al Ahmad Al Sabah, Emir of Kuwait, for continued success in continuing the blessed march of Late
Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber
Al Sabah and to the brotherly Kuwaiti people for continued progress
and prosperity.
His Highness Sheikh Mohammad bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
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Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of the Executive
Council, sent a similar telegram of
congratulations to His Highness
Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber
Al Sabah, Emir of Kuwait.

RAK Ruler congratulates
Kuwaiti Emir naming
Mishaal Al Ahmad Al Sabah
as Crown Prince

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has sent a congratulatory
message to Emir Sheikh Nawaf
Al Ahmad Al Sabah of Kuwait on
naming Sheikh Mishaal Al Ahmad

Al Jaber Al Sabah as Crown Prince
of Kuwait.
In his message, H.H. Sheikh Saud
wished Sheikh Mishaal success in
performing his duties to support
Sheikh Nawaf Al Sabah in continuing the development and progress
witnessed by the sisterly State of
Kuwait. H.H. Sheikh Saud also
wished the Kuwaiti Emir Good
Health to achieve Kuwaiti people’s
aspirations for further progress and
prosperity under his Wise Leadership.
H.H. Sheikh Mohammed bin
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah, sent
a similar message to the Kuwaiti
Emir on the occasion.
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RAK Ruler receives US Ambassador

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, received John Rakolta
Jr., the U.S. Ambassador to the UAE.
His Highness Ruler of Ras Al Khaimah welcomed the US
Ambassador and exchanged talks on bilateral relations and
cooperation between
the two friendly
countries in all avenues.
H.H. Sheikh Saud
highlighted relations
between the UAE
and the U.S., which
would contribute to
achieving progress
and prosperity for the
two peoples.
In turn, Ambassador Rakolta extended thanks and
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appreciation to H.H. RAK Ruler for
the warm welcome and generosity,

praising the strong strategic ties between the two countries.
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RAK Ruler meets MeznSat Team, underlines importance of
Education and Research in Sustainable Development
His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah,
has
said that Education is the primary
means of ensuring
continued accomplishments
and
the driving force
of the continuous
efforts to build the
country and cement its position
regionally and internationally.
H.H.
Sheikh
Saud lauded the astute vision of
the UAE President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, along with His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, Vice President and
Prime Minister of the UAE and
Ruler of Dubai; and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces.
‘’The wise leadership has prioritized education as a primary
element in all the country’s development plans, reflecting a deep
awareness of the vital role that
education plays in advancing the
UAE’s position regionally and internationally across every sector,’’
said H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al
Qasimi.
“And here we are today, celebrating yet another achievement
by our students, confidently forg-
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ing their path towards leadership,”
H.H. Sheikh Saud added, as His
Highness welcomed the team of
American University of Ras Al
Khaimah, AURAK, students who
worked on the MeznSat Project –
the First Environmental Nanosatellite of its kind in the UAE.
MeznSat is the First Scientific
Satellite in the UAE to be built entirely by students; it was designed
and developed by the students under the supervision of the UAE
Space Agency, in a collaboration
between the American University of Ras Al Khaimah and Abu
Dhabi’s Khalifa University. The
UAE’s 3U CubeSat was launched
on the Russian Soyuz missile from
the Plesetsk Cosmodrome in Russia on 28th September 2020.
H.H. Sheikh Saud applauded
the outstanding efforts made by
the students to ensure the success
of the project. “I congratulate you
all on this success. It is a historic

milestone in the UAE’s journey in
space and we look forward to furthering and bigger achievements
in your careers and from the university, as it strives for academic
excellence,” he said.
“The UAE continues to invest
in its people, as they are the single
most important element in maintaining our progress and cementing the country’s leading position
across various sectors,” H.H. Ruler of Ras Al Khaimah added. “The
evolution of education and its shift
from theoretical to practical implementation is an indication that we
are on the right path. I am proud of
these promising young people and
of the notable contribution that
Ras Al Khaimah has made to this
national achievement.”
“Investing in our human capital
was the foundation that the UAE
was built on since its inception –
a policy that now qualifies us to
compete on a global scale and in
munrakae
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various industries,” H.H.
Sheikh Saud noted, highlighting at the conclusion
of the meeting that success
and excellence are the sum
of a multitude of factors,
chief among them being
hard work and setting clear
objectives that allow successive generations to succeed.
His Highness Ruler of
Ras Al Khaimah reaffirmed
his commitment to supporting education, as well as pioneering, practical projects
across all vital sectors.

Ras Al Khaimah International Airport repatriates 53,000
Indian Citizens since June

Ras Al Khaimah International Airport announced that it has helped secure the return home of more than
53,000 Indian Citizens since the
beginning of June. Following the
Directives of His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler
of Ras Al Khaimah. The directives
stipulate covering all costs related to
the transportation of those wishing
to travel from the Indian Community from all over the Emirates to Ras
Al Khaimah International Airport.
Operating special repatriation
flights in conjunction with the Indian Government and Indian carrier SpiceJet, RAK Airport took the
responsibility to coordinate efforts
to assist Indian Nationals to return
home, for those who completed their
Employment Contract and welling
to go back to their country. Giving
this matter a top priority in line with
the efforts of the UAE in this field.
“The UAE is sparing no effort to
ensure the safety and wellbeing of
all its people and Ras Al Khaimah
is part of the country’s drive to be at
the forefront of the global response
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to this pandemic,” said His Highness
Sheikh Saud.
“Our emirate is a longstanding
friend of the Indian government
and its honorable people and we are
always ready to help. With this in
mind, Ras Al Khaimah International
Airport has been playing an important role in the Indian Government’s
initiative to repatriate its residents.
SpiceJet and RAK Airport staff have
shown great dedication in their work
and for this, I am truly grateful,” His
Highness added.
“RAK Airport commenced special charter evacuation flights at
the beginning of June and to date
has flown back Indians and their
families in almost 300 flights operated by SpiceJet. The tremendous
support we have received from His
Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, the Indian Ambassador
and Consul-General, and our airline
partner SpiceJet, has facilitated us
to serve stranded Indians and enable
then to travel home seamlessly and
effortlessly,” said Sanjay Khanna,
CEO of Ras Al Khaimah International Airport.

The special charter flights by
SpiceJet are returning up to 185
passengers at a time to 21 destinations across India; Ahmedabad,
Amritsar, Bengaluru, Bhubaneswar,
Kozhikode, Chandigarh, Chennai,
Kochi, Gaya, Hyderabad, Jaipur,
Kannur, Lucknow, Madurai, Mangaluru, New Delhi, Tiruchirappalli,
Thiruvananthapuram, Varanasi, Vijayawada and Visakhapatnam.
“I would like to take this opportunity to thank His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Ruler of
Ras Al Khaimah, for supporting us
in our endeavor, which has served
to further cement the already strong
bonds that India enjoys with Ras Al
Khaimah,” said Ajay Singh, CMD
SpiceJet.
Among the many advantages that
Ras Al Khaimah International Airport promotes over the other UAE
passenger airports are its cost savings for travellers and the fact that it
has no slot restrictions, meaning that
airlines are not obliged to have to accept slots made available to them, as
is often the case at other hubs.
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Ras Al Khaimah Municipality:

Campaigns to halt the establishment of Ranches
Ras Al Khaimah Municipality Department has started Field Campaigns in all
sites and Desert Areas within the Emirate, which usually witness temporary winter
camps and ranches. In order
to verify that everyone is
committed to the decision to
prevent their establishment.
This decision, which was
recently issued by Emirate’s
Emergency Crisis and Disaster Team, to prevent these
camps established in Desert
Areas during the coming
period, comes as part of Precautionary and Preventive
Measures, in light of the ongoing pandemic of Novel Coronavirus ‘Covid-19’.
His Excellency Munther Mohammed bin Shaker,
Director-General of Ras Al Khaimah Municipality Department and Member of Emirates Emergency Crisis
and Disaster Team, said that the decision recently issued by the Team comes within the efforts aimed at
preserving Public Health and Safety and limiting the
spread of Coronavirus. Especially during the coming
period, which characterized by moderated weather
conditions, as the majority people go to camping and
spend long time in ranches scattered throughout the
Emirate.
His Excellency stated that the decision will include a
cooperate efforts of both the Municipality Department
and General Command of Ras Al Khaimah Police in
the implementation of their field campaigns. In order
to verify the commitment of all Society Members to
the decision recently issued, and work to direct Legal
Accountability against those who are not committed
or cooperative with the decisions that are made in the
public interest. As these decisions, require collective
solidarity in order to overcome this pandemic.
His Excellency the Director-General of the Municipality Department pointed out that the Department
has distributed Awareness Flyers to various society
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segments that include the
most important decisions
that everyone must know
about and the violations
that may be directed to
them in the event of noncompliance. In order to
avoid committing them,
which may expose the offenders to legal accountability.
His Excellency stated
that after educating the
community
members,
field campaigns began by
allocating teams to tour
various wilderness areas recognized in Ras Al
Khaimah, which are usually used as sites for setting up Ranches and temporary
Winter Camps, coinciding with the low temperatures
and moderated weather.
His Excellency Munther Mohammed bin Shaker indicated that the field campaigns revealed the existence
of a segment that is not bound by the decision, who had
camped and been in the ranches despite the prior warnings, which is to halt the establishment of new camps
of different types.
His Excellency stated that the Department has directed the procedures followed according to the regulations, against this segment who is not committed to the
decision. Stressing that the Department will not tolerate people who are not bound, and will work to continue and intensify these campaigns to verify everyone’s
commitment to the decision.
His Excellency the Director General indicated that
the Department immediately issued an order to immediately remove these camps and ranches in the event
that their owners do not comply with the implementation of the procedure. Calling on all Community
Members to cooperate with the decisions issued by the
Emergency Team in the Emirate, which places Public
Health and Safety at the top of its priorities, so that we
can overcome this pandemic and return to Normal Life.
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605 Violations in 52 Inspection Campaigns in Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah Municipality Department-Public Health
Administration carried out 52
field Inspection Campaigns
on various Health and Professional Facilities, during the
past 9 months.
During those campaigns,
the Administration was able
to carry out 1052 Inspection
Tour, and cover 3717 establishments of different classification, during which various
Public Health and Precautionary Requirements were verified, as
well as the extent of their compliance with Laws and Regulations.
Shayma Al Teneiji, Director of
Public Health Administration said:
The Administration was able, during a period of 9 months specifically, from January to mid-September,
to carry out Inspection Campaigns
that amounted to 52, during which
1052 inspection rounds were carried out with a total number of 3717
establishment covered.
Al Teneiji stated that these campaigns, during which the observ-

ers monitored the extent to which
facilities adhered to various Public
Health Requirements, as well as
others related to limiting the spread
of Novel Coronavirus ‘Covid-19’,
and work to direct the procedures of
warnings, violations and closure, if
required, according to the systems
and procedures followed.
Al Teneiji indicated that during
those campaigns, 385 violations
were monitored, and 220 warnings
were directed to Health Facilities,
which were exemplified by the facilities’ failure to observe Precautionary Measures to confront with

Corona Pandemic, and that a quantity of expired and unknown tobacco products were monitored.
Al Teneiji added: The violations
were in the form of using mixtures in Women’s Beauty Centers,
monitoring Expired Health Cards
for workers in facilities, lack of attention to hygiene, and others that
have been taken and the procedures
followed, with the aim of organizing the work of these facilities and
providing various services, according to the Highest Approved Health
Standards.

animals provided by charities, and
now the slaughterhouse receives

consumer requests from
citizens and various nationalities.
Shayma Al Teneiji, Director of Public
Health Administration,
said, “The Department
has moved towards developing the services
and facilities of Ras Al
Khaimah
Slaughterhouse by transforming
it into an automated one.
Within the highest Technical Specifications and
Health Requirements, in line with

Ras Al Khaimah Automated Slaughterhouse resumes Public Reception

Ras Al Khaimah Municipality
Department
announced the opening
of Ras Al Khaimah Automated Slaughterhouse,
after the completion of
development and modernization work, which
has lasted for about 7
months.
The Municipality Department revealed the
completion of all works
by the end of July. Where
the Slaughterhouse received only animals and sacrificial
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the development witnessed by the
Emirate, and to provide an appropriate environment that allows providing the best services.”
Al Teneiji stated that the project, which was completed during

last July through implementing a
package of works that included
dyes, walls, floors, maintenance
of slaughter lines and others, was
opened coinciding with the advent
of the last Eid Al Adha, where the

reception of sacrifices requests was
limited to charitable societies only.
Provided that the other consumers
benefit from the slaughtering and
veterinary examination services
provided in other slaughterhouses.

98 % of Drinking Water Tanks in Ras Al Khaimah comply
with the Specifications

Ras Al Khaimah Municipality Department- Public Health Administration
announced the completion of implementing the
Emirates-Gulf Standard No.
(2010-2025) related to the
Standards and Condition of
Drinking Water Tanks Design for Water Distribution
Vehicles of all establishments operating in the field
of Desalination and Production of drinking water in the
Emirate.
Shayma Al Teneiji, Director of Public Health Administration, indicated that the
processes of harmonization
and application of the external design of these vehicles
were carried out and modified
to meet the requirements of the new
Health Standard by using “Stainless
Steel”, which has a food grade and
rust resistance.
According to Al Teneiji, the pro-

ject began by conducting a Comprehensive Study of the status of
Desalination and Production Facilities in the Emirate, then approving
a Corrective Action Plan for the
conditions of these facilities, which

Ras Al Khaimah Municipality Department carried out 833 inspection visits to Public Kitchens,
Restaurants and Bakeries, during
the past three months, to verify
their compliance with Health and
Precautionary Requirements. The
Department, represented by Public
Health Administration, confirmed

that these visits come to encourage
workers in those facilities to fully
adhere to all requirements, as well
as to take the necessary measures
against non-compliant violators,
with the aim of providing the Best
Services.
Shayma Al Teneiji, Director of
Public Health Administration, said:

lasted 9 months, since
its beginning in 2019.
The project was concluded with the fulfillment of the 65 new
sanitation tanks for
transporting Drinking
Water to the new sanitary conditions, which
amounted to 65, with
a commitment rate
that reached 98%.
Al Teneiji confirmed that the Inspection Team at
Food Control Section
in the Municipality
continues its duties in
controlling and violating any water tanker
that does not meet the
Health Requirements,
in parallel with educating consumers about the importance of obtaining drinking water from Health-Approved Sources.

833 Inspection visits to Public Kitchens
and Bakeries in Ras Al Khaimah
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The Administration has made sure
that Observers are present in various food establishments to verify
that they apply all Public Health
Requirements, and that measures
are taken against violators, by issuing warnings and violations, and
closing the facility if necessary.
Al Teneiji added: During a period
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of three months,
the Observers
visited 833 establishments, including 82 Public Kitchens, 568
Restaurants and
184 Bakeries,
during
which
they checked the
extent of their
commitment and
made a number
of observations.
Al
Teneiji
indicated
that
during those visits; the Observers
monitored a number of violations
and warnings, which were represented in non-compliance with the
cleanliness of the facilities and
personal hygiene, the requirements
for storing and preserving food-

stuffs, the issuance of the required
permits and certificates, such as
Health Cards and Vehicle Approval
Permits, as well as failure to comply with the required maintenance
on time. Al Teneiji also stated that
a number of bakeries and restau-

News
rants were closed,
due to the failure
of the facility to
meet the Health
Requirements,
with regard to general
cleanliness
in the facility and
personal hygiene,
especially Precautionary Measures
for Coronavirus,
as well as failure to
comply with the required maintenance
on time. Al Teneiji
indicated that the Administration
provided appropriate awareness to
all workers in those facilities, especially those related to Precautionary Measures and Preventive Requirements, to limit the spread of
the Novel Coronavirus (Covid-19).

300 Packs of Cosmetic Items not suitable for Consumption in
Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Municipality
Department destroyed 300 packages of Cosmetic Materials that are
not suitable for Human Consumption. This came after monitoring
them during a Field Inspection
Campaigns directed at a number of
facilities in the Emirate during the
past three months.
The Department represented by
Public Health Administration was
able to destroy these
non-consumable packages and work to dispose of them according to the followed
systems, while directing the establishments
to the need to verify
the used materials provided to consumers to
avoid obtaining warnings and violations di-
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rected against them.
Shayma Al Teneiji, Director of
Public Health Administration, said:
The Department is working to intensify its Campaigns and Field
Visits directed to various facilities,
including Men’s Barbershops and
Women’s Beauty Centers, to verify
that they apply various Health and
Precautionary Requirements, and to
call on them to continue commit-

ment and direct measures against
those who are not bound by them.
Al Teneiji indicated that in addition to that, some other Health Violations were monitored, represented
by the use of various mixtures in
those centers, lack of hygiene and
the monitoring of expired cards for
workers in those facilities.
Al Teneiji stressed that the administration will continue to implement the various field
campaigns on these
facilities to verify their
full compliance with
the various Health Requirements, and not be
complacent in order to
preserve Public Health
and Safety and work
towards providing the
best types of services.
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Ras Al Khaimah Municipality celebrates World Food Day
Ras Al Khaimah Municipality Department has organized a variety of awareness-raising activities in the field of Food
Safety including the distribution of meals
coinciding with World Food Day. Where
300 meals were distributed to the needy
and 25 parcels of food for needy families.
Public Health Administration stated
that the annual Municipality’s participation in celebrating World Food Day stems
from its keenness to educate its employees
and customers about the importance of Healthy Food.
The Department’s celebration of World Food Day
came as a translation of its strategy, with the participation of its strategic partners in all its community activities, which aim to spread Environmental and Health
Culture and Awareness in all fields.
It is worth noting that Ras Al Khaimah Municipal-

ity Department
promotes Health
Concepts in the
field of Food
Safety and provides safe and
beneficial stuff
to the consumer.

Public Health Administration celebrates International Handwashing Day
Ras Al Khaimah Municipality
Department-Public Health Administration celebrated International
Handwashing Day, which falls on
October 15th of every year. Where
Health Education Unit carried out
an Awareness Campaign
by distributing posters to
Food Establishments, educating employees within
these establishments about
the importance of washing
hands and the best methods
to wash them. In addition
to enhancing awareness of
the necessity of hygiene
and the use of water and
soap as the two effective
means of preventing diseases and saving lives.
It is noteworthy that International Handwashing
Day represents an opportunity for innovation and experiencing creative ways
to preserve health and en-
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courage people to maintain their
hygiene and wash their hands with
soap. The importance of hand hygiene for Health Practitioners was
also highlighted in order to prevent
the transmission of infection inside

and outside Health Facilities.
The Municipality Department appreciates such initiatives that contribute to enhancing knowledge and
spreading Health Awareness among
Community Members.
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ﻧﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ و اﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺳﯾدي ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو
اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
رﺋﯾس دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣده ﺣﻔظﮫ ﷲ ورﻋﺎه

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺳﯾدي ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو
اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم
ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدوﻟﮫ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺣﺎﻛم دﺑﻲ ﺣﻔظﮫ ﷲ

واﻟﻲ ﻣﻘﺎم ﺳﯾدي ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو
اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
وﻟﻲ ﻋﮭد اﺑوظﺑﻲ ﺣﻔظﮫ ﷲ

و إﻟﻰ اﺧواﻧﮭﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻣو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺣﻛﺎم دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات و إﻟﻰ ﺷﻌب اﻻﻣﺎرات
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﯾوم اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ و اﻻرﺑﻌﯾــــــــــــــــن ﻟدوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗطوﯾر ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣن ھم ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻘط ،ﺑل ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺿﺎﻓر ﻛل اﻟﺟﮭود ﻟﻛل ﻣواطن ﻋﻠﻰ أرض ھذه اﻟدوﻟﺔ
)ﻣن أﻗوال اﻟﻣﻐﻔور ﻟﮫ ﺑﺈذن ﷲ اﻟﺷﯾﺦ زاﯾد ال ﻧﮭﯾﺎن ﻣؤﺳس اﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻧﻲ ﻧﮭﺿﺗﮭﺎ وﻋزﺗﮭﺎ(
واﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﺎ ﻓﻰ ﺷرﻛﺔ أدﻛﺎن ﻓﺎرﻣﺎ و ﺷرﻛﺔ ﻣﯾدﯾﺳﺎل ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﺑدورھﺎ ﻓﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات ﻟﺗﻛون ﻣرﻛزا اﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ
اﻟدواﺋﻰ واﺗﺑﺎﻋﺎ ﻟﻧﮭﺞ ﻣؤﺳس اﻟدوﻟﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﻛﺎﻣﮭﺎ راﻋﺎھم ﷲ و ﺣﻛوﻣﺗﮭﺎ اﻟرﺷﯾدة واﻟﺗﻰ ﺗﺟﺳد اﻟرؤﯾﺔ اﻟطﻣوﺣﺔ ﻟﺑﻧﺎء وطن ذو ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻔردة ﺑﯾن ﻣواطﻧﯾﮫ
واﻟﻌرب واﻟﻌﺎﻟم
ﻓﻘد ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺷرﻛﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﺣدث اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وذﻟك ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت دواﺋﯾﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟودة ﻟﺗوﻓﯾر
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﻠﺳوق اﻻﻣﺎراﺗﯾﺔ و ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ و ﺳﻣو ورﻓﻌﺔ اﺳم دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺣول اﻟﻌﺎﻟم

وﯾﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ واﻟﻌزﯾزة ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ

ADCAN Pharma
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Abu Dhabi
Tel : +971 2 555 1719
Email : info@adcanuae.com
P.O. Box. 9824
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We Extend Our Highest
Congratulations To

News

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

Middle East Garnet & Abrasive
Supplies FZC

munrakae

P.O.Box : 6639 , RAKIA FZ
Ras Al khaimah UAE
Mob : +971 50 1188267
Fax : +971 7 2447845
Email : megarnet@eim.ae
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ﻧﺗﻘدم

ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ  -ﺣﻔظﮫ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم
ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ  -رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء  -ﺣﺎﻛم دﺑﻲ  -رﻋﺎه ﷲ

وإﺧواﻧﮭﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻣو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﺣﻛﺎم اﻹﻣﺎرات
وإﻟﻰ ﺷﻌب دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ أرﺿﮭﺎ اﻟطﯾﺑﺔ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ٤٩

munrakae
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Al QuozAl - 43 26th St - Al Quoz Industrial Area 4
Dubai, UAE
Email:info@judux.com
Toll free :800judux (583890)
Landline :+971 (0) 4 3411115
What’s app :+971(0) 56 172 0577
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NECC provides content strategies & solutions. We help your brand stand out from competition across linear
channels and digital platforms. We also help you position your channel brand based on a clear and effective analysis
of the market and your audience. We provide insightful workshops to help develop a strategic direction and map out a
clear plan for your business. Our Expertise also covers content creation for unscripted shows & content acquisition for
all genres.

Mob : +971 55 135 5540 - Email : info@nahlae.com - Web : nahlae.com

munrakae
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OMC Group specializes in the provision of corporate, fiduciary and administrative
services from recognized jurisdictions around the word. Since 1955 we have been
servicing leading financial institutions with a commitment to develop longstanding
relationships.
136 JLT- 67405 ,DMCC Business Centre Level No 8
Jewellery & Gemplex 2,
Dubai - UAE
Tel :(+971) 4-288 -3087
Email : Kmoumni@omcgroup.com

ﻧﺘﻘﺪم
ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔﻈﻪ ﷲ- رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ

٤٩ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

Powers Tax Consultancy
Al Khalidiyah, Abu Dhabi, U.A.E.
Tel : +971 50 442 8919 / +971 50 442 8313
Email : info@powers.ae
Tel : +971 50 442 9373 / +971 50 442 7141
munrakae

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

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

49 ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
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ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺨﻂ اﻟﺪﻓﺎع اﻷول اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮن أﻗﺼﻰ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﻢ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻨﺎ وﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺸﻜﺮ وﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎً

munrakae
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We Extend Our Highest Congratulations
To

H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President Of United Arab Emirates

And To

H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers
of Emirates and to the people of the United Arab Emirates and all residents
On The Auspicious Occasion Of The

PESTMAN® PEST MANAGEMENT, A British Public Health Pest Control &

Management Co. since 1986 founded by Dr. Walshe a Senior Scientist, who has
devoted his life time in the Research and Development of Non-Hazardous
advanced methodology of Pest Control involved in creating Pest Free Environment
by ALARP ( As Low As Reasonable and Practicable usage of Pesticides) which is
Non Hazardous to the Human Health and Environment.
Anti corona : Disinfection & sanitization services - Approved by RAK Municipality.

United Arab Emirates 49th National Day

PESTMAN® Pest Management Services
Old Customs Building, Qawasim Corniche Road

Next to Old RAK Fish Market,
Ras AL-Khaimah, United Arab Emirates
Ph: 07 23 52 517
Fax: 07 23 52 518
Mob: 050 37 37 276
Email: doctor@pestmanservices.com

The Indian High School (Al Garhoud)
P.O Box no. 106
Dubai - UAE
Tel: +971 4 2823555
Fax: +971 4 2821817
Email: indiansc@emirates.net.ae

The Indian International School (DSO)
P.O Box no. 106
Dubai - UAE
Tel: +971 4 3423909
Fax: +971 4 3423069
Email: iihs@ihsdubai.org

The Indian High School Dubai
P.O Box no. 106
Oud Metha Road
Near Oud Metha Metro Station
Tel: +971 4 3377475
Email: indiansc@emirates.net.ae

Al Zan Building Materials LLC

Al Zan Building Materials LLC was established in 2012 and
over the years the company has developed a vast network of
clients throughout the Middle East and earned their trust as a
high-quality supplier of Veneers and Wood. Al Zan Building
Materials LLC has earned its reputation as a provider of
quality.

munrakae
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22nd Street, Al Quoz 4 - Dubai, UAE - Tel : +971 4 340 7877 - Email : info@alzanveneer.com
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اﺣﺟز ﻓﯾﻠﺗك واﺧﺗﺎر ھدﯾﺗك

اﺣﺠﺰ ﻓﻴﻼ ﰲ اﻛﱪ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻜﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺑﺎﻟﺸﺎرﻗﺔ وﺑﺪون رﺳﻮم ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺪي اﻟﺤﻴﺎة
ﺗﺒﺪأ اﻻﺳﻌﺎر ﻣﻦ  1,050,00ﺑﺪﻓﻌﺔ اوﱄ
 52,000درﻫﻢ

اﻳﻔﻮن  + 11ﺳامﻋﺔ اﻳﻔﻮن

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ  + S20ﺳامﻋﺔ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺞ

ﺑدون رﺳوم ﺧدﻣﺔ ﻣدي اﻟﺣﯾﺎة
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اﻟﻌﺮض ﺳﺎري ﻟﻔﱰة ﻣﺤﺪودة
ﻓﻘﻂ ارﺳﻞ ﺻﻮرة اﻻﻋﻼن ﻋﲇ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺎﱄ
0566905005
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