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  نتقدم بأســمى آيات التھاني والتبريكات

 إلى مقام صاحب السمو
 الشیخ خلیفة بن زايد آل نھیان

 رئیس الدولة - حفظه هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو
 الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم

 نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجمیع المقیمین على أرضھا الطیبة

بمناسبة العید الوطني 49

  

We extend our heartiest 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 
Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates, and ruler of the 

Emirate of Dubai. 
 

and to their brothers, the Highness members of the 
Supreme Council of the Union,  

the rulers of the Emirates and to the people of the 
United Arab Emirates and all residents on this 

auspicious day of the  

 United Arab Emirates 49th National Day!!!
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عن  تعرب  املجلة  يف  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  ٭ 

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 

فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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ال�شهادة نور ل ينطفئ

الأول  الرعيل  من  فدائي  يتحدث عن  مل�ؤلفه خالد حممد خالد  الر�ش�ل  رجال ح�ل  كتاب  يف 

يدعى خالد بن �شعيد الذى ا�شت�شهد يف م�قعة ) مرج ال�شفر( حيث قال :

، �شهيد جليل ، قطع طريق حياته منذ �شبابه  اأحدهم على اهلل  ) كان يف مقدمة الذين وقع 

الباكر حتى حلظة ا�شت�شهاده يف م�شرية �شادقة م�ؤمنة �شجاعة - �س 251(

اأوردت هذه املقدمة لأق�ل اإن تاريخنا العظيم مفعم باأ�شماء �شهداء ر�شم�ا ب�شهادتهم تاريخًا ل 

ميحى ور�شم�ا خارطة للفخار ل تزول.

اأكان ذلك يف  فلل�شهادة معان ل ت�زن مبيزان، ولل�شهيد مكانة يعجز القلم عن و�شفها �ش�اء 

الدنيا اأم يف الآخرة.

لقد كرم ال�شهيد لأنه بطل ل كالأبطال ، ولأن ت�شحيته اأكرب من اأن يعرب عنها :

{ ول حت�شنب الذين قتل�ا يف �شبيل اهلل اأم�اتًا بل اأحياء عند ربهم يرزق�ن} �ش�رة اآل عمران 

�ص169 »�شدق اهلل العظيم« 

فال�شهيد ل مي�ت وه� حي يرزق عند اهلل تعاىل ، لأنه بذل نف�شه يف �شبيل اهلل ، لكي يعلي كلمة 

احلق ، ويدافع عن العر�س وال�طن ون�شرة املظل�م يق�ل تعاىل : { ول تق�ل�ا ملن يقتل يف �َشبيل 

اهلل اأم�اٌت بل اأحياٌء ولكن ل ت�شعرون }، �ش�رة البقرة 154 »�شدق اهلل العظيم«

رحم اهلل �شهداء الإمارات الأبرار واأ�شكنهم ف�شيح جناته واألهم اأهلهم ال�شرب وال�شل�ان ، وزاد 

اهلل وطننا رفعة ومنعة.

منذر حممد بن �شكر 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة يهنئ خادم احلرمني ال�شريفني باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة 

اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د ملك اململكة العربية ال�شع�دية 

ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ 90 للمملكة.

كما بعث �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري حممد 

بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�شع�دية 

ال�شقيقة.

وبعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د واإىل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري حممد بن 

�شلمان مبنا�شبة الي�م ال�طني للمملكة.
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نـــعـــى �ـــشـــاحـــب الــ�ــشــمــ� 

�شقر  بـــن  ــ�د  ــع ــش � ــيــخ  ــش ــ� ال

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

والأ�شى  احلزن  ببالغ  فقال: 

�شاحب  لـــه  ــ�ر  ــف ــغ امل نــنــعــي 

الأحمد  �شباح  ال�شيخ  ال�شم� 

املنية  وافته  الذي  ال�شقيقة  الك�يت  اأمري دولة  ال�شباح  اجلابر 

واأن ي�شكنه  اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته  .. داعني امل�ىل عز وجل 

ال�شباح  اآل  و  و�شعبها  الك�يت  دولــة  يلهم  اأن  و  جناته  ف�شيح 

الكرام جميل ال�شرب وال�شل�ان.

ال�شم�  �شاحب  دي�ان  عن  ال�شادر  البيان  ن�س  يلي  وفيما 

اأيتها  يا  الرحيم..  الرحمن  اهلل  »ب�شم  اخليمة:  راأ�ــس  حاكم 

يف  فادخلي  مر�شية  را�شية  ربك  اإىل  ارجعي  املطمئنة  النف�س 

عبادي وادخلي جنتي .« �شدق اهلل العظيم«.

بقل�ب م�ؤمنة بق�شاء اهلل وقدره ينعى دي�ان �شاحب ال�شم� 

الأعلى حاكم  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي،  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ 

راأ�س اخليمة، املغف�ر له ، �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شباح الأحمد 

املنية  وافته  الذي  ال�شقيقة  الك�يت  اأمري دولة  ال�شباح  اجلابر 

على  الإن�شاين  والعطاء  بالإجنازات  حافلة  م�شرية  بعد  الي�م 

الأمتني  ق�شايا  دعم  ويف  والدويل  واخلليجي  ال�طني  ال�شعيد 

العربية والإ�شلمية يف خمتلف املحافل.

ويتقدم �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، ب�شادق العزاء 

الك�يت  دولــة  ول�شعب  الكرام  ال�شباح  لآل  امل�ا�شاة  و�شادق 

ال�شقيقة يف الفقيد الكبري �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شباح الأحمد 

اهلل  �شائًل  ال�شباح  اجلــابــر 

يتغمده  اأن  ــر  ــقــدي ال الــعــلــي 

ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  ب�ا�شع 

ال�شرب  اأهله  يلهم  واأن  جناته 

وال�شل�ان..

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.

ال�شم�  �شاحب  اأمــر  وقــد 

تنكي�س  و  اأيـــام    3 ملــدة  بــاإعــلن احلــداد  راأ�ــس اخليمة  حاكم 

الأعلم على جميع الدوائر املحلية يف الإمارة.

حاكم راأ�س اخليمة يعزي يف وفاة اأمري الكويت

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

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تعزية اإىل �شم� ال�شيخ 

دولة  عهد  وويل  الأمــري  نائب  ال�شباح  اجلابر  الأحمد  نــ�اف 

ال�شيخ �شباح الأحمد  ال�شم�  ال�شقيقة يف وفاة �شاحب  الك�يت 

اجلابر ال�شباح اأمري دولة الك�يت.

برقيته عن  راأ�س اخليمة يف  ال�شم� حاكم  واأعــرب �شاحب 

خال�س تعازيه و�شادق م�ا�شاته يف الفقيد راجيا اهلل تعاىل اأن 

دولة  يلهم  واأن  ف�شيح جناته  ي�شكنه  واأن  ب�ا�شع رحمته  يتغمده 

الك�يت و�شعبها واآل ال�شباح الكرام جميل ال�شرب وال�شل�ان.

القا�شمي  بن �شقر  �شع�د  بن  ال�شيخ حممد  �شم�  بعث  كما 

ال�شيخ  �شم�  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل 

دولة  عهد  وويل  الأمــري  نائب  ال�شباح  اجلابر  الأحمد  نــ�اف 

الك�يت ال�شقيقة.

حاكم راأ�س اخليمة ينعي ال�شيخ �شباح الأحمد ال�شباح ويعزي بوفاته
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حاكم راأ�س اخليمة يهنئ ال�شيخ نواف الأحمد ال�شباح 

مبنا�شبة تن�شيبه اأمرياً لدولة الكويت واختياره م�شعل الأحمد ال�شباح وليًا للعهد

ال�شيخ �شع�د بن  ال�شم�  بعث �شاحب 

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

اإىل  تهنئة  برقية  اخليمة  ــس  راأ�ـ حــاكــم 

الأحــمــد  نـــ�اف  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

اأمريًا  ال�شباح مبنا�شبة تن�شيبه  اجلابر 

لدولة الك�يت ال�شقيقة.

ل�شاحب  متنياته  عن  �شم�ه  واأعــرب 

ال�شم� ال�شيخ ن�اف الأحمد ال�شباح اأمري 

وال�شداد  الت�فيق  بـــدوام  الك�يت  ــة  دول

له  للمغف�ر  املباركة  امل�شرية  م�ا�شلة  يف 

ال�شباح  اجلابر  الأحمد  �شباح  ال�شيخ 

ــدوام  ب ال�شقيق  الك�يتي  ال�شعب  واإىل 

التقدم والرخاء والزدهار.

كما بعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د 

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

ال�شم�  �شاحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية 

ال�شباح  اجلــابــر  الأحــمــد  ــ�اف  ن ال�شيخ 

اأمري دولة الك�يت.

اأمري  يهنئ  اخليمة  راأ�س  حاكم 

الأحمد  م�شعل  باختياره  الكويت 

اجلابر ال�شباح وليًا للعهد

ال�شيخ �شع�د بن  ال�شم�  بعث �شاحب 

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

اإىل  تهنئة  برقية  اخليمة  ــس  راأ�ـ حــاكــم 

الأحــمــد  نـــ�اف  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

الك�يت  دولـــة  اأمـــري  الــ�ــشــبــاح  ــر  اجلــاب

الأحمد  م�شعل  ال�شيخ  اختياره  مبنا�شبة 

اجلابر ال�شباح وليًا للعهد.

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ــرب  واأع

اخليمة عن متنياته لل�شيخ م�شعل الأحمد 

يف  وال�شداد  بالت�فيق  ال�شباح  اجلابر 

احلكيمة  الــقــيــادة  ظــل  يف  مهامه  اأداء 

الأحمد  ــ�اف  ن ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب 

وم�ا�شلة م�شرية اخلري  ال�شباح  اجلابر 

الك�يت  ــة  دولـ ت�شهدها  الــتــي  والــنــمــاء 

ال�شعب  تطلعات  يحقق  مبــا  ال�شقيقة 

التقدم  من  مزيد  نح�  ال�شقيق  الك�يتي 

تعاىل  �شائلً امل�ىل  والتنمية والزدهــار، 

دولة  اأمــري  ال�شم�  �شاحب  على  يدمي  اأن 

الك�يت م�ف�ر ال�شحة والعافية.

كما بعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د 

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

ــة  دول اأمـــري  اإىل  ممــاثــلــة  تهنئة  بــرقــيــة 

الك�يت.
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�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

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

ج�ن  �شعادة  الي�م   ، اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

املتحدة  الــ�ليــات  �شفري  ج�ني�ر  راك�لتا 

الأمريكية لدى الدولة ، الذي قدم لل�شلم 

على �شم�ه.

ــس  راأ� حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

معه  وتــبــادل  ال�شفري،  ب�شعادة  اخليمة، 

الأحاديث ح�ل العلقات الثنائية والتعاون 

البلدين  بني  امل�شرتك 

ــى  ــقــــني عــل ــ ــدي ــ ــش ــ�ــ ــ ال

خمتلف ال�شعد .

واأ�ــــــشــــــاد �ــشــمــ�ه 

ــات الــ�ــشــداقــة  ــعــلق ب

ــة  ــ ــط دولـ ــ ــرب ــ ــي ت ــ ــت ــ ال

الإمــــــارات والـــ�ليـــات 

ــة  ــكــي املــتــحــدة الأمــري

والتي من �شاأنها حتقيق 

ــقــدم  ــت املـــزيـــد مـــن ال

والرخاء لل�شعبني.

ومـــن جــانــبــه عرب 

راك�لتا  جــ�ن  �ــشــعــادة 

عن بالغ �شكره وتقديره 

لـــ�ـــشـــاحـــب الــ�ــشــمــ� 

اخليمة  راأ�ــــس  حــاكــم 

ــرم الــ�ــشــيــافــة  ــ ــى ك عــل

وحــ�ــشــن ال�ــشــتــقــبــال، 

العلقات  على  مثنيًا 

الق�ية  ال�شرتاتيجية 

الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــني 

البلدين.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل ال�شفري الأمريكي
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اأكــــــــد �ــشــاحــب 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �شقر  بــن 

ــس  ــ�ـ ــلـ ــجـ ــ� املـ ــ ــش ــ�ــ عــ

ــاكــــم  الأعــــــــلــــــــى حــ

ــس اخلــيــمــة.. اأن  ــ راأ�

ال�شامن  ه�  التعليم 

للحفاظ  الــرئــيــ�ــشــي 

ــى الإجنـــــــــازات  ــلـ عـ

واملــــكــــتــــ�ــــشــــبــــات، 

الأ�شا�شية  والركيزة 

ــة مــ�ــشــرية  ــلـ ــشـ ــ�ا�ـ ملـ

وتعزيز  الــدولــة  بناء 

الإقليمي  ح�ش�رها 

والإ�شهام  والعاملي، 

ــاء احلــ�ــشــارة  ــن ب يف 

الإن�شانية.

نقف  الــيــ�م  نحن  هــا   ».. �شم�ه  وقــال 

ــر يــ�ــشــطــره طــلبــنــا يف  اأمــــام اإجنــــاز اآخــ

�شاحب  وثــمــن  ــادة«  ــري ال نح�  م�شريتهم 

ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة الروؤية احلكيمة 

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

اهلل«،  »حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان  اآل 

و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 

و�شاحب  اهلل«  »رعــاه  دبي  حاكم  الــ�زراء 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 

مقدمة  يف  التعليم  و�شعت  التي  امل�شلحة 

التنمية  خطط  �ــشــدارة  ويف  اأولــ�يــاتــهــا، 

التعليم  لأهــمــيــة  منها  ــًا  ــ اإدراكـ ال�شاملة 

الــدولــة  مكانة  تعزيز  يف  احلــيــ�ي  ودوره 

�شتى  يف  والعاملي  الإقليمي  امل�شت�يني  على 

املجالت وعلى ال�شعد كافة.

�شم�ه  ا�ــشــتــقــبــال  ذلـــك خـــلل  جـــاء 

الأمريكية  اجلامعة  طــلب  من  ملجم�عة 

م�شروع  على  عمل�ا  الذين  اخليمة  براأ�س 

البيئي  ال�شطناعي  القمر  �شات«  »مــزن 

امل�شغر الأول من ن�عه يف الدولة، باإ�شراف 

بني  وبالتعاون  للف�شاء،  الإمـــارات  وكالة 

اخليمة،  راأ�ـــس  يف  الأمــريــكــيــة  اجلــامــعــة 

وجامعة خليفة للعل�م والتكن�ل�جيا، ليك�ن 

يتم  الدولة  يف  علمي  ا�شطناعي  قمر  اأول 

بناوؤه من ِقبل طلب اجلامعة.

التي  املتميزة  باجله�د  �شم�ه  واأ�شاد 

وقــال  الــنــجــاح..  لتحقيق  الــطــلب  بذلها 

خط�ة  اإنها  النجاح،  هذا  على  اأهنئكم   «

الدولة يف قطاع  اإجنازات  مهمة يف تاريخ 

اأكرب  خط�ات  تتبعها  اأن  ونرج�  الف�شاء، 

�ش�اء على امل�شت�ى الأكادميي للجامعة اأم 

يف م�شريتكم املهنية م�شتقبًل«.

واأ�شاف �شم�ه » رهاننا يف دولة الإمارات 

العن�شر  باعتباره  التعليم  على  م�شتمر 

وعلى  امل�شتدامة،  التنمية  لعملية  الرئي�شي 

تط�ير الإن�شان باعتباره العن�شر الأهم يف 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل فريق »مزن �شات« 

ويوؤكد اأهمية التعليم والبحث العملي يف حتقيق التنمية امل�شتدامة
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بتوجيهات �شعود بن �شقر .. 

مطار راأ�س اخليمة يوؤمن عودة 53 األف مواطن هندي اإىل بالدهم منذ يونيو

ح�ش�ر  تعزيز  ويف  البناء،  م�شرية  م�ا�شلة 

تط�ر  اإن  املـــجـــالت.  خمتلف  يف  الــدولــة 

اجل�انب  من  وانتقالها  التعليمية  العملية 

والإنــتــاج  العملي  التطبيق  اإىل  النظرية 

م�ؤ�شر على اأننا ن�شري يف الجتاه ال�شحيح، 

واأنا فخ�ر بجه�د �شبابنا ال�اعد، وم�شاهمة 

ــاز  ــس اخلــيــمــة يف هـــذا الإجنــ ــ اإمـــــارة راأ�ـ

احل�شاري اجلديد للدولة«.

وقال �شم�ه.. » ل �شك يف اأن ال�شتثمار 

يف الــعــنــ�ــشــر الــبــ�ــشــري هـــ� ال�ــشــتــثــمــار 

احلقيقي الذي قامت عليه دولة الإمارات 

العربية املتحدة منذ تاأ�شي�شها، الأمر الذي 

خمتلف  على  العاملية  للمناف�شة  ي�ؤهلنا 

امل�شت�يات ويف املجالت كافة.

و�شدد �شم�ه - يف نهاية اللقاء - على 

ع�امل  حم�شلة  ه�  والتميز  النجاح  اأن 

ووجــ�د  والجــتــهــاد  اأهمها اجلــد  عــديــدة 

بل�غ  من  الأجيال  متكن  وا�شحة  اأهــداف 

مرادها م�ؤكدًا ا�شتمراره يف دعم منظ�مة 

على  الريادية  العلمية  وامل�شاريع  التعليم 

كافة الأ�شعدة.

ال�شم�  �ــشــاحــب  لت�جيهات  تــنــفــيــذاً 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ 

ويف  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

اإطار اجله�د امل�شتمرة التي تبذلها الإمارة 

للتعامل بكفاءة مع اأزمة فريو�س » ك�رونا » 

الي�م  اخليمة  راأ�س  مطار  اأعلن  امل�شتجد، 

تاأمني  يف  امل�شرتكة  امل�شاعي  جنــاح  عــن 

اإىل  األـــف مــ�اطــن هــنــدي   53 عـــ�دة نح� 

وطنهم الأم .

ال�شم�  �شاحب  ت�جيهات  وت�شمنت 

حاكم راأ�س اخليمة تغطية جميع التكاليف 

من  بال�شفر  الراغبني  بتنقلت  اخلا�شة 

اأنحاء  جميع  من  الهندية  اجلالية  اأبناء 

الإمارات اإىل مطار راأ�س اخليمة .

وقد عملت احلك�مة الهندية بالتعاون 

مع �شركة » �شباي�س جيت للطريان » على 

تنظيم رحلت خا�شة لهذا الغر�س، وت�ىل 

مطار راأ�س اخليمة الدويل م�ش�ؤولية تن�شيق 

الهندية  اجلالية  اأبناء  وم�شاعدة  اجله�د 

ممن انتهت عق�د عملهم على الع�دة اإىل 

اأول�ية ق�ش�ى  الأمر  واإعطاء هذا  وطنهم 

الإمـــارات يف  دولــة  يتما�شى مع جه�د  مبا 

هذا املجال .

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

على  الإمـــارات  ــة  دول حتر�س   «  : اخليمة 

ال�شحة  مــعــايــري  ــى  اأعــل ــ�فــري  وت �ــشــمــان 

جزء  اخليمة  راأ�ــس  يف  ونحن  وال�شلمة، 

تهدف  التي  ال�طنية  العمل  منظ�مة  من 

يف  باعتبارها  الإمــارات  مكانة  تعزيز  اإىل 

الدويل  التعاون  تق�د  التي  الــدول  مقدمة 

للت�شدي لهذه اجلائحة « .

ــس  راأ�ـ ــارة  ــ اإمـ اإن   « �ــشــمــ�ه  ــاف  ــشـ واأ�ـ

مع  را�شخة  تاريخية  علقة  لها  اخليمة 

احلك�مة وال�شعب الهندي، ونحن على اأمت 

امل�شاعدة  اأ�شكال  كافة  لتقدمي  ال�شتعداد 

راأ�س  مطار  اطلع  وقد  املجالت.  كافة  يف 

اخليمة الدويل بدور كبري يف دعم مبادرة 

ع�دة  تاأمني  اأجــل  من  الهندية  احلك�مة 

رعاياها اإىل بلدهم الأم، واأود اأن اأ�شيد هنا 

والحرتافية  الكفاءة  من  العايل  بامل�شت�ى 

الذي اأظهرته فرق عمل املطار بالتعاون مع 

الدوؤوبة  وجه�دهم  جيت«  »�شباي�س  �شركة 

لإجناح هذه املبادرة«.

من جانبه، قال �شاجناي خانا، املدير 

بداأ مطار   « راأ�س اخليمة  ملطار  التنفيذي 

راأ�س اخليمة بت�شغيل رحلت اإجلء خا�شة 

يف بداية �شهر ي�ني�، ومت حتى الآن ت�شغيل 

300 رحلة من قبل �شركة �شباي�س  ح�ايل 

جيت، و�شت�شتمر هذه العمليات وفق اأعلى 

درجات اجلدية واللتزام بهدف م�شاعدة 

وطنهم  اإىل  الع�دة  على  الهن�د  امل�اطنني 

واللقاء بعائلتهم « .

الكبري  الدعم  بف�شل  اإنــه   « واأ�ــشــاف 

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  من  تلقيناه  الــذي 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

وال�شفري  اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ� حــاكــم  الأعـــلـــى 

ومن  الدولة  لدى  العام  والقن�شل  الهندي 

�شركائنا يف هذه املبادرة �شركة » �شباي�س 

اخلــدمــة  هـــذه  تــ�فــري  ا�شتطعنا   « جــيــت 

اأبـــنـــاء اجلالية  مــن  الــعــديــد  ومــ�ــشــاعــدة 
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ــس  راأ� بلدية  ــرة  دائـ ــداأت  بـ

اخليمة تنفيذ حملت ميدانية 

يف كافة امل�اقع واملناطق الربية 

اإقامة  ت�شهد  التي  ــارة،  الإم يف 

املــخــيــمــات والـــعـــزب املــ�ؤقــتــة، 

ــزام  ــت ــهــدف الــتــحــقــق مـــن ال ب

اإن�شائها. منع  بــقــرار   اجلميع 

�شدر  الذي  القرار  هذا  وياأتي 

م�ؤخرًا من قبل فريق الط�ارئ 

والأزمات والك�ارث يف الإمارة، 

املقامة يف  املخيمات  تلك  مبنع 

الفرتة  خــلل  الــربيــة  املناطق 

املــقــبــلــة، �ــشــمــن الإجــــــراءات 

الحرتازية والتدابري ال�قائية، 

ــمـــرار جــائــحــة  ــتـ ــشـ ا�ـ ــل  يف ظــ

.19 كــ�فــيــد-  امل�شتجد  ــا  كــ�رون  فــريو�ــس 

الدائرة  عام  مدير  الزعابي،  منذر  وقال 

وع�ش� فريق الط�ارئ والأزمات والك�ارث 

قبل  مــن  مــ�ؤخــرًا  الــذي �شدر  الــقــرار  اإن 

ــ�د الــرامــيــة  ــه ــي �ــشــمــن اجل ــاأت الــفــريــق ي

اأفــراد  و�شلمة  �شحة  على  احلفاظ  اإىل 

انت�شار  مــن  واحلـــد  املــجــتــمــع 

خلل  خا�شة  ك�رونا،  فريو�س 

ت�شهد  ــي  ــت ال املــقــبــلــة  الـــفـــرتة 

وت�جه  الطق�س  حالة  اعتدال 

والبقاء  التخييم  اإىل  الأغلبية 

املنت�شرة  ــزب  ــع ال يف  ــ�ًل  ــط م

 مبــخــتــلــف مــنــاطــق الإمــــــارة.

�شيت�شمن  ــرار  ــق ال اأن  ــر  وذكـ

البلدية  دائـــرة  مــن  كــل  تنفيذ 

راأ�س  ل�شرطة  العامة  والقيادة 

اخلــيــمــة حــمــلتــهــا املــيــدانــيــة 

للتحقق من التزام كافة اأفراد 

املــجــتــمــع بـــالـــقـــرار الــ�ــشــادر 

م�ؤخرًا من قبل فريق الط�ارئ 

ــات والــكــ�ارث يف راأ�ــس  والأزمـ

ت�جيه  عــلــى  ــعــمــل  وال ــمــة،  اخلــي

اأو  امللتزم  غري  بحق  القان�نية  امل�شاءلة 

التي ت�شب يف  القرارات  املتعاون مع  غري 

بلدية راأ�س اخليمة: حمالت ملنع اإقامة العزب واملخيمات

اإىل  و�شه�لة  براحة  الع�دة  على  الهندية 

بلدهم «.

اجلهات  اأي�شا  اأ�شكر  اأن  اأود   « وتابع 

ــة الإمـــــارات والــهــنــد،  احلــكــ�مــيــة يف دولـ

وجميع فرق العمل يف املطار الذين عمل�ا 

ت�شغيل  اأجــل  من  ت�قف  دون  يزالــ�ن  ول 

ــه لفخر كــبــري يل  ــ ــلء، واإن ــ رحـــلت الإجـ

امللتزم  الفريق  هــذا  �شمن  من  ــ�ن  اأك اأن 

هذه  اإجنـــاح  على  عمل  الـــذي  واملــتــفــاين 

املبادرة«.

ــلت الــطــريان  ــد ا�ــشــتــطــاعــت رحــ وقـ

 « جيت  �شباي�س   « تديرها  التي  اخلا�شة 

كل  على  راكبا   185 اإىل  ي�شل  ما  اإعــادة 

رحلة اإىل 21 وجهة يف جميع اأنحاء الهند 

ومنها : اأحمد اأباد ، اأمريت�شار ، بنغال�ر ، 

ب�بان�ش�ار ، كاليك�ت ، �شانديغار ، ت�شيناي 

 ، ، جايب�ر  اأبــاد  ، حيدر  ، جايا  ك��شني   ،

 ، ماجنال�ر   ، مـــادوراي   ، لكناو   ، كــانــ�ر 

ني�دلهي ، تريوت�شريابايل ، تريفاندروم ، 

فارانا�شي ، فيجاياوادا وفي�شاكاباتنام.

وتدير �شركة طريان » �شباي�س جيت » 

630 رحلة ي�مية اإىل 64 وجهة من مقرها 
يف دلهي وحيدر اأباد وهي ثاين اأكرب �شركة 

الركاب  عــدد  حيث  من  الهند  يف  طــريان 

املحليني.

بدوره قال اأجاي �شينغ، رئي�س جمل�س 

الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة �شباي�س 

يتجزاأ  ل  جــزء  جيت  �شباي�س   «  : جيت 

بخدمة  ملتزمة  وهي  الهندي  املجتمع  من 

اأع�شائها بغ�س النظر عن مكان ت�اجدهم 

ال�باء،  انت�شر هذا  اأن  يف العامل، ومبجرد 

و�شع  على  اخليمة  راأ�ــس  مطار  مع  عملنا 

الــعــمــال  ملــ�ــشــاعــدة  خم�ش�شة  ــلت  ــ رح

الع�دة  على  ال�شبل  بهم  تقطعت  الــذيــن 

اإىل ديارهم، واأود اأن اأغتنم هذه الفر�شة 

لأ�شكر �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، 

اإىل  اأدى  الذي  لنا يف م�شعانا،  على دعمه 

تتمتع  التي  بالفعل  الق�ية  الروابط  تعزيز 

بها الهند مع راأ�س اخليمة«.

اأعرب  اأن  اأي�شا  اأود   « �شينغ  واأ�ــشــاف 

يف  الفريق  اأع�شاء  بجميع  اإعجابي  عــن 

�شباي�س جيت ومطار راأ�س اخليمة، مبا يف 

ذلك الطيارون وطاقم الطائرة وامل�ظف�ن 

وغريهم من العاملني، الذين عمل�ا اأوقاتا 

اإ�شافية ل�شمان ا�شتيعاب كل من يرغب يف 

الع�دة « .

ــدويل  ويــقــع مــطــار راأ�ــــس اخلــيــمــة الـ

دبي  مطاري  من  �شاعة  من  اأقل  بعد  على 

واأم  ال�شارقة،  اإمــارات  ويخدم  وال�شارقة، 

وراأ�ـــس  وعــجــمــان،  والــفــجــرية،  القي�ين، 

التي  العديدة  املــزايــا  بــني  ومــن  اخليمة، 

للم�شافرين  املجاين  النقل  خدمة  ي�فرها 

قي�د  وج�د  عدم  اإىل  اإ�شافة  املطار،  اإىل 

اأن  يعني  ممــا  الــرحــلت،  مــ�اعــيــد  على 

بقب�ل  ملزمة  لي�شت  الــطــريان  �شركات 

العادة  هــي  كما  �شلفا،  حمــددة  م�اعيد 

غالبا يف املطارات الأخرى
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ــرة  دائ يف  الــعــامــة  ال�شحة  اإدارة  نــفــذت 

تفتي�شية  حــمــلــة   52 اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ�ـ بــلــديــة 

ال�شحية  املــنــ�ــشــاآت  خمــتــلــف  عــلــى  مــيــدانــيــة 

املا�شية. اأ�ــشــهــر   9 خـــلل  ــك  وذلـ  واملــهــنــيــة، 

من  احلــمــلت  تــلــك  خـــلل  الإدارة  ومتــكــنــت 

وتغطية  تفتي�شية،  ج�لة   1052 عــدد  تنفيذ 

خللها  مت  الت�شنيف،  خمتلفة  من�شاأة   3717
ال�شحة  ــرتاطــات  ــش ا� خمتلف  مــن  الــتــحــقــق 

التعرف  عــن  فــ�ــشــًل  ــة،  ــ ــرتازي والحــ الــعــامــة 

ــني. ــ�ان ــق ــدى تــقــيــدهــا بــالأنــظــمــة وال  عــلــى مـ

اإدارة  مـــديـــر  الــطــنــيــجــي،  �ــشــيــمــاء  ــالـــت  وقـ

خلل  متكنت  الإدارة  اإن  الــعــامــة:  ال�شحة 

�ــشــهــر يناير  ــدًا، مــنــذ  ــديـ اأ�ــشــهــر حتـ  9 فـــرتة 

من  املا�شي،  �شبتمرب  �شهر  منت�شف  ولغاية 

حملة   52 اإىل  بلغت  تفتي�شية  حملت  تنفيذ 

ج�لة   1052 عدد  تنفيذ  خللها  مت  تفتي�شية، 

التي  املــنــ�ــشــاآت  جمــمــل  بــلــغ  حــيــث  تفتي�شية، 

من�شاأة.  3717 اإىل  بالتفتي�س  تغطيتها   مت 

قيام  خللها  مت  احلــمــلت  تلك  اأن  ــرت  وذكـ

ــزام املــنــ�ــشــاآت  ــتـ املــراقــبــني بــر�ــشــد مـــدى الـ

وكذلك  العامة،  ال�شحة  ا�شرتاطات  مبختلف 

فريو�س  انت�شار  مــن  باحلد  املتعلقة  الأخـــرى 

على  والعمل   ،19 ك�فيد-  امل�شتجد  كــ�رونــا 

الإنـــــذارات  يف  املتمثلة  الإجــــــراءات  تــ�جــيــه 

الأمـــر  تــطــلــب  اإن  والإغـــــــلق،  ــات  ــف ــخــال وامل

اللتزام. عدم  ر�شد  حال  يف  النظم،   بح�شب 

خللها  مت  احلــمــلت  تلك  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 

 220 385 خمالفة، وت�جيه  ر�شد 

والتي  ال�شحية،  للمن�شاآت  ــذارًا  اإن

املن�شاآت  ــزام  ــت ال عــدم  يف  متثلت 

الحرتازية  ال�قائية  بــالإجــراءات 

ور�شد  ــا،  ــ�رون ك جائحة  ملــ�اجــهــة 

التبغ ومنتجاته منتهية  كميات من 

 الــ�ــشــلحــيــة وجمــهــ�لــة املــ�ــشــدر.

اخللطات  ا�ــشــتــخــدام  ــافــت:  واأ�ــش

الن�شائية، ور�شد  التجميل  مبراكز 

بطاقات �شحية منتهية ال�شلحية 

للعاملني باملن�شاآت، وعدم الهتمام 

التي  وغــريهــا  الــعــامــة،  بالنظافة 

الإجــراءات  وتطبيق  بها  الأخــذ  مت 

عمل  من  التنظيم  بهدف  املتبعة، 

اخلــدمــات  وتــقــدمي  املن�شاآت  تلك 

ــلـــى املــعــايــري  ــق اأعـ ــ املــخــتــلــفــة، وف

واملقايي�س ال�شحية املعتمدة.

 605  خمالفات يف 52 حملة تفتي�شية براأ�س اخليمة

ال�شالح العام، والتي تتطلب تكاتف اجلميع 

ب�شلم. اجلائحة  هــذه  تخطي  اأجــل   مــن 

ولفت اإىل اأن الدائرة قامت بت�زيع من�ش�رات 

عديدة اإىل خمتلف �شرائح املجتمع، والتي 

تت�شمن اأهم تلك القرارات التي يجب على 

واملخالفات  اإليها  التام  التعرف  اجلميع 

عدم  حال  يف  اإليهم  ت�جه  اأن  ميكن  التي 

الأمــر  ارتكابها،  يتفادوا  لكي  ــتــزام،  الل

 الذي قد يعر�شهم اإىل امل�شاءلة القان�نية.

وذكر اأنه بعد ت�عية اأفراد املجتمع، بداأت 

فرق  تخ�شي�س  عرب  امليدانية  احلملت 

الــربيــة  املــنــاطــق  لــذلــك، جــابــت خمتلف 

املتعارف عليها يف راأ�س اخليمة، والتي تتخذ 

واملخيمات  العزب  لإقامة  م�قعًا  بالعادة 

امل�ؤقتة ال�شت�ية، وذلك تزامنًا مع انخفا�س 

ــات احلـــــرارة واعـــتـــدال الــطــقــ�ــس. ــ  درجـ

واأ�شار الزعابي اإىل اأن احلملت امليدانية 

متقيدة  غــري  �شريحة  وجــ�د  عــن  ك�شفت 

بالقرار قامت بالتخييم والت�اجد يف العزب 

على الرغم من التحذير امل�شبق، املتمثل يف 

اإقامة املخيمات اجلديدة واملختلفة.  وقف 

وذكر اأن الدائرة قامت بت�جيه الإجراءات 

املتبعة، بح�شب النظم، بحق تلك ال�شريحة 

غري امللتزمة بالقرار، والتي قامت مبخالفة 

ــزب  ــع الــقــ�انــني واإقـــامـــة املــخــيــمــات وال

تتهاون  لن  الدائرة  اأن  م�ؤكدًا  اجلديدة، 

و�شتعمل  املتقيدين،  غري  الأ�شخا�س  مع 

عــلــى مــ�ا�ــشــلــة وتــكــثــيــف تــلــك احلــمــلت 

بــالــقــرار. اجلــمــيــع  الــتــزام  مــن   للتحقق 

الف�ر  على  قامت  الدائرة  اأن  اإىل  واأ�شار 

املخيمات  لتلك  ف�رية  اإزالــة  اأمر  باإعطاء 

اأ�شحابها  الــتــزام  والــعــزب يف حــال عــدم 

بتنفيذ الإجراء، داعيًا كافة اأفراد املجتمع 

اإىل �شرورة التعاون مع القرارات ال�شادرة 

من قبل فريق الط�ارئ يف الإمارة، والذي 

و�شلمة  �شحة  اأول�ياته  راأ�ــس  على  ي�شع 

هــذه  تخطي  مــن  نتمكن  لــكــي  املــجــتــمــع، 

اجلائحة وتع�د احلياة اإىل طبيعتها.
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  98 % من �شهاريج مياه ال�شرب براأ�س اخليمة مطابقة للموا�شفات

اأعلنت اإدارة ال�شحة العامة يف دائرة 

تطبيق  من  النتهاء  اخليمة،  راأ�ــس  بلدية 

امل�ا�شفة الإماراتية اخلليجية، رقم 

)2010-2025(، املتعلقة مبعايري 

نقل  �شهاريج  ت�شميم  و�ــشــروط 

املن�شاآت  جميع  على  ال�شرب  مياه 

حتلية  حقل  يف  العاملة  واملركبات 

الإمـــارة. يف  ال�شرب  مياه   واإنــتــاج 

واأ�شارت �شيماء الطنيجي، مديرة 

البلدية،  يف  العامة  ال�شحة  اإدارة 

اإىل اإجناز عمليات م�اءمة وتطبيق 

الت�شميم اخلارجي لتلك املركبات 

وتعديلها، لتلبي متطلبات امل�ا�شفة 

ال�شحية اجلديدة، عرب ا�شتخدام 

ذات  �شتيل«،  »ال�شتانل�س  مــادة 

الرتبة الغذائية، واملقاومة لل�شداأ.

ل�شيماء  وفقًا  امل�شروع،  وبــداأ 

ــراء درا�ـــشـــة �ــشــامــلــة  ــاإجــ ــ الــطــنــيــجــي، ب

يف  واإنتاجها  املياه  حتلية  من�شاآت  ل��شع 

اأقرت خطة عمل ت�شحيحية  ثم  الإمــارة، 

بداية  اأ�شهر، منذ   9 ا�شتمرت  لأو�شاعها، 

بــا�ــشــتــيــفــاء  ــمــت  ــت واخــت  ،2019

ــ�ــشــرب  ــيـــاه ال �ــشــهــاريــج نــقــل مـ

لــلــ�ــشــروط الــ�ــشــحــيــة اجلــديــدة، 

65 �ــشــهــريــجــًا،  الــبــالــغ عــددهــا 

.%  98 اإىل  و�شلت  التزام   بن�شبة 

فــريــق  اأن  الــطــنــيــجــي  واأكـــــــدت 

الغذائية  الرقابة  بق�شم  التفتي�س 

يف الــبــلــديــة يــ�ا�ــشــل مــهــامــه يف 

نقل  �شهريج  اأي  وخمالفة  �شبط 

م�شت�ف لل�شرتاطات  للمياه غري 

ــة  ــ�عــي الـــ�ـــشـــحـــيـــة، مبـــــــــ�ازاة ت

اأهمية  ح�ل  وتثقيفهم  امل�شتهلكني 

من  ال�شرب  مياه  على  احل�ش�ل 

امل�شادر املعتمدة �شحيًا.

مق�شب راأ�س اخليمة الآيل ي�شتاأنف ا�شتقبال اجلمهور

اخليمة،  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة  اأعلنت 

ــس اخلــيــمــة  ــ ــ ــن افـــتـــتـــاح مــقــ�ــشــب راأ� عـ

اأعــمــال تط�ير  مــن  الــتــام  النــتــهــاء  بعد 

اأ�ــشــهــر.  7 نــحــ�  اإىل  ــدت  ــت ام ــث   وحتــدي

من  التام  النتهاء  عن  البلدية  وك�شفت 

ي�لي�  �شهر  نــهــايــة  مــع  الأعـــمـــال  جميع 

املا�شي، حيث ا�شتقبل املق�شب بعد هذا 

املقدمة  والأ�شاحي  احلي�انات  التاريخ 

مـــن قــبــل اجلــمــعــيــات اخلـــرييـــة فــقــط، 

وي�شتقبل املق�شب الآن طلبات امل�شتهلكني 

اجلن�شيات. وخمــتــلــف  املــ�اطــنــني  ــن   م

اإدارة  مدير  الطنيجي،  �شيماء  وقــالــت 

الدائرة  البلدية، »اإن  يف  العامة  ال�شحة 

اجتــهــت نــحــ� تــطــ�يــر خــدمــات ومــرافــق 

اإىل  حت�يله  عــرب  اخليمة  راأ�ـــس  مق�شب 

مق�شب اآيل �شمن اأعلى امل�ا�شفات الفنية 

يتما�شى مع  ال�شحية، ومبا  وال�شرتاطات 

التط�ر الذي ت�شهده الإمارة، ولت�فري بيئة 

اخلــدمــات«. اأف�شل  تقدمي  تتيح   منا�شبة 

وذكرت اأن امل�شروع الذي مت النتهاء التام 

تنفيذ  عرب  املا�شي  ي�لي�  �شهر  خلل  منه 

حزمة من الأعمال التي ت�شمنت الأ�شباغ 

و�شيانة  والأر�شيات  واحل�ائط  واجلدران 

خط�ط الذبح، وغريها، جرى فتحه بداية 

الأ�شحى  عيد  حــلــ�ل  مــع  تــزامــنــًا  الأمـــر 

الفائت، حيث مت اقت�شار ا�شتقبال طلبات 

اجلمعيات  قــبــل  ــن  م املــقــدمــة  ــائــح  ــذب ال

اجلمه�ر  ي�شتفيد  اأن  على  فقط،  اخلريية 

والفح�س  الذبح  خدمات  من  امل�شتهلك 

البيطري املقدمة يف املقا�شب الأخرى.
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    833 زيارة تفتي�شية للمطابخ ال�شعبية واملخابز براأ�س اخليمة

300 عبوة مواد جتميلية »غري �شاحلة لال�شتهالك« يف راأ�س اخليمة

راأ�ــــس اخليمة  بــلــديــة  نــفــذت دائــــرة 

�شعبية  ملــطــابــخ  تفتي�شية  ــارة  ــ زيـ  833
الثلثة  الأ�شهر  خلل  وخمابز،  ومطاعم 

تطبيقها  مــن  للتحقق  ــك  وذلـ املــا�ــشــيــة، 

ــة. ــرتازيـ والحـ ال�شحية   ال�ــشــرتاطــات 

ال�شحة  اإدارة  يف  ممثلة  الدائرة،  واأكدت 

لدع�ة  تــاأتــي  ــارات  ــزي ال تلك  اأن  العامة، 

ــاآت لــللــتــزام  الــعــامــلــني يف تــلــك املــنــ�ــش

ــات، وكــذلــك  ــــرتاطــ ــش ــ ــكــافــة ال� ــام ب ــتـ الـ

غري  املخالفني  بحق  الإجــــراءات  اتــخــاذ 

ــن، وذلـــــك بــهــدف  ــدي ــي ــق ــت امل

ــل اخلـــدمـــات. ــ�ــش  تــقــدمي اأف

وقالت �شيماء الطنيجي مدير 

اإن   : العامة  ال�شحة  اإدارة 

وجــ�د  على  حر�شت  الإدارة 

املراقبني يف خمتلف املن�شاآت 

الغذائية للتحقق من تطبيقها 

العامة  ال�شحة  ا�ــشــرتاطــات 

كــافــة، واتــخــاذ الإجـــــراءات 

ت�جيه  مــن  املخالفني،  بحق 

الإنــــــــــذارات واملـــخـــالـــفـــات، 

 والعمل على اإغلق املن�شاأة اإذا تطلب الأمر.

زار  اأ�شهر  ثلثة  فــرتة  خــلل  اإنــه  وقالت: 

زيــارة   82 منها  من�شاأة،   833 املراقب�ن 

و184  للمطاعم  و568  ال�شعبية  للمطابخ 

من  التحقق  خللها  مت  والتي  للمخابز، 

 مدى التزامها ور�شد عدد من امللحظات.

الزيارات،  تلك  وخــلل  اأنــه  اإىل  واأ�ــشــارت 

املخالفات  مــن  ــددًا  عــ املــراقــبــ�ن  ر�ــشــد 

ــي متــثــلــت يف عــدم  ــتـ والإنـــــــــــذارات، والـ

ــزام بــنــظــافــة املــنــ�ــشــاآت والــنــظــافــة  ــتـ اللـ

وحفظ  تخزين  وبا�شرتاطات  ال�شخ�شية 

الت�شاريح  وبــاإ�ــشــدار  الــغــذائــيــة،  املـــ�اد 

البطاقات  مثل  املــطــلــ�بــة،  والــ�ــشــهــادات 

ال�شيارات،  اعتماد  وت�شاريح  ال�شحية 

ف�شًل عن عدم اللتزام ب�شيانة املن�شاآت 

اإغلق  مت  اأنه  وذكــرت  املحدد.  امل�عد  يف 

ــز واملـــطـــاعـــم، وذلـــك  ــخــاب عــــدٍد مـــن امل

لــل�ــشــرتاطــات  املــنــ�ــشــاأة  ا�شتيفاء  لــعــدم 

العامة يف  ال�شحية، فيما يتعلق بالنظافة 

خ�ش��شًا  ال�شخ�شية،  والنظافة  املن�شاأة 

الإجــــــــــــراءات الحــــرتازيــــة 

لفريو�س ك�رونا، وكذلك عدم 

ال�شيانة  ــاإجــراء  ب ــزام  ــت الل

املحدد.  املــ�عــد  يف  املطل�بة 

قدمت  ــا  ــه اأن اإىل  واأ�ـــشـــارت 

للعاملني  املنا�شبة  الت�عية 

كافة يف تلك املن�شاآت، خا�شة 

بالتدابري الحرتازية  املتعلقة 

وال�شرتاطات ال�قائية، للحد 

ك�رونا  فــريو�ــس  انت�شار  مــن 

امل�شتجد »ك�فيد - 19«.

ــس اخليمة  ــ بــلــديــة راأ� ــرة  ــ اأتــلــفــت دائ

غري  جتــمــيــلــيــة  مـــــ�اد  مـــن  ــ�ة  ــبـ عـ  300

�ــشــاحلــة لــل�ــشــتــهــلك الآدمــــــي، وذلـــك 

التفتي�شية  حملتها  خــلل  ر�شدها  بعد 

املن�شاآت  من  عــدد  اإىل  امل�جهة  امليدانية 

ما�شية. اأ�شهر  ثلثة  خــلل  الإمـــارة   يف 

و متكنت الدائرة ممثلة يف اإدارة ال�شحة 

العب�ات  تلك  اإتـــلف  مــن  العامة 

والعمل  لل�شتهلك  قابلة  الغري 

على التخل�س منها بح�شب النظم 

املن�شاآت  ت�جيهها  مــع  املــتــبــعــة، 

املــ�اد  مــن  التحقق  �ــشــرورة  اإىل 

للم�شتهلكني  املقدمة  امل�شتخدمة 

الإنــذارات  على  احل�ش�ل  لتجنب 

واملخالفات امل�جهة بحقهم.

وقالت �شيماء الطنيجي مدير 

اإدارة ال�شحة العامة يف الدائرة: اإن الإدارة 

وزيــاراتــهــا  حملتها  تكثيف  على  تعمل 

املن�شاآت  خمتلف  اإىل  امل�جهة  امليدانية 

منها �شال�نات احللقة الرجالية ومراكز 

تطبيقها  من  للتحقق  الن�شائية  التجميل 

والأخــرى  ال�شحية  ال�شرتاطات  خمتلف 

اللــتــزام  م�ا�شلة  ودعــ�تــهــا  الحــرتازيــة 

 وت�جيه الإجراءات بحق الغري متقيد منها.

ر�شد  ذلــك  بجانب  مت  ــه  اأن اإىل  واأ�ــشــارت 

الأخــرى  ال�شحية  املخالفات  مــن  بع�س 

خمتلفة  خلطات  ا�شتخدام  يف  املتمثلة 

ــز، وعــــــدم الهـــتـــمـــام  ــ ــراكـ ــ تـــلـــك املـ يف 

منتهية  بطاقات  ور�شد  العامة  بالنظافة 

للعاملني يف املن�شاآت وغريها.  ال�شلحية 

�شت�ا�شل  الإدارة  اأن  واأكـــــدت 

تــنــفــيــذهــا لــلــحــمــلت املــيــدانــيــة 

ــلــك املــنــ�ــشــاآت  ــى ت املــخــتــلــفــة عــل

ــدهــا الـــتـــام  ــي ــق ــن ت لــلــتــحــقــق مــ

ال�شحية،  ال�شرتاطات  مبختلف 

احلفاظ  �شبيل  يف  تهاونها  وعدم 

امل�شتهلكني  و�شلمة  �شحة  على 

اأنــ�اع  اأف�شل  تقدمي  نح�  والعمل 

اخلدمات.
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بلدية راأ�س اخليمة حتتفل بيوم الغذاء العاملي مع توزيع وجبات غذائية

اإدارة ال�شحة العامة حتتفل باليوم العاملي لغ�شل الأيدي 

باقة  راأ�ــس اخليمة  بلدية  دائــرة  نظمت 

جمال  يف  الت�ع�ية  الفعاليات  من  متن�عة 

�شلمة الغذاء وت�زيع وجبات غذائية تزامنًا 

مع ي�م الغذاء العاملي، حيث مت ت�زيع 300 

وجبة غذائية على املحتاجني و 25 طردًا من 

امل�اد الغذائية للأ�شر املتعففة.

اأن  العامة  ال�شحة  اإدارة  واأو�ــشــحــت 

بي�م  البلدية كل عام يف الحتفال  م�شاركة 

الغذاء العاملي ينبع من حر�شها ال�شديد على 

ت�عية م�ظفيها واملتعاملني معها باأهمية الأغذية املفيدة لل�شحة.

وجاء احتفال الدائرة بي�م الغذاء العاملي ترجمة ل�شرتاتيجية 

ال�شرتاتيجيني  �شركائها  مب�شاركة  اخليمة  راأ�ــس  البلدية  دائــرة 

ن�شر  ورائها  من  تهدف  التي  وفعاليتها  املجتمعية  اأن�شطتها  كافة 

الثقافة والت�عية البيئية وال�شحية يف املجالت كافة.

واجلدير بالذكر اأن بلدية راأ�س اخليمة تق�م بتعزيز املفاهيم 

يف  ال�شحية 

جمال �شلمة 

الــــــــــغــــــــــذاء 

وتــــ�فــــري كــل 

�شليم  هــ�  مــا 

ومـــــــفـــــــيـــــــد 

للم�شتهلك.

بلدية  دائــــرة  احــتــفــلــت 

بــاإدارة  ممثلة  اخليمة  راأ�ــس 

ال�شحة العامة بالي�م العاملي 

لغ�شل الأيدي والذي �شادف 

حيث   ،  2019\10\15 يـــ�م 

التثقيف  وحـــدة  فــريــق  قــام 

الــ�ــشــحــي بــحــمــلــة تــ�عــ�يــة 

اإل�شاقها  بت�زيع ب��شرتات و 

بهدف  الغذائية  املن�شاآت  يف 

تــ�عــيــة مــ�ظــفــي املــنــ�ــشــاآت  

بـــاأهـــمـــيـــة غــ�ــشــل الــيــديــن 

لغ�شلهما،  الأمثل  والأ�شل�ب 

املعرفة  تعزيز  اإىل  اإ�شافة 

ب�شرورة النظافة وا�شتخدام 

ب��شفهما  وال�شاب�ن  ــاء  امل

لل�قاية  الفعالتني  ال��شيلتني 

ــاذ  ــ ــق ــ ــن الأمـــــرا�ـــــس واإن ــ م

الأرواح. 

اليدين   لغ�شل  العاملي  الي�م  اأن  يذكر   

الطرق  واخــتــبــار  للبتكار  فر�شة  ميثل 

وت�شجيع  ال�شحة  على  للحفاظ  الإبداعية 

بال�شاب�ن  اأيــديــهــم  غ�شل  على  الــنــا�ــس 

عند اللزوم و  يف جميع الأوقــات، كما مت 

اليدين  نظافة  اأهمية  على  ال�ش�ء  ت�شليط 

للممار�شني ال�شحيني؛ لل�قاية من انتقال 

العدوى داخل املن�شاآت ال�شحية وخارجها.

وتثمن الدائرة مثل هذه املبادرات التي 

ال�عي  ون�شر  املعرفة  تعميق  يف   ت�شاهم 

ال�شحي بني اأفراد املجتمع.
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m u n r a k a e .س. ب. : 4 راأ�س اخليمـــــــة ، الإمارات العربية املتحـــدة�

هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

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

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

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

بلدية  جملة  يف  �شهرياً  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية  م�شابقة 

اإر�شال  امل�شابقة  بهذه  بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س 

اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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
magazine@mun.rak.ae

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.

2. Please send your answer to the following email address:

magaz ine@mun. rak .ae
 The winner will then be announced using the 

mentioned email. 
3. Participants should send their contacts (Full Name, 

Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

• من هو اأول �شهيد اإماراتي؟ وفـي اأي عام ا�شت�شهد ؟
• Who was the first Emirati Martyr? In which year he was 

martyred?

» 522 «

Congratulations to Mr. :Mahmoud Ibrahim Mahmoud Abu Amoona

the winner of the past month's contest )521(.

مربوك لالأخ : اإبراهيم حممود اأبو اأمونة

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 521 (



نة ذكرى املولد النبوي منا�سبة لإحياء ال�سُ

اإعداد : جواهر �سلطان ال�سويدي

ال�شريعة  بكلية  الأ���ش��ت��اذ  البيومي  حممد  الدكتور  ي��وؤك��د 

والقانون بجامعة الإمارات م�شروعية الحتفال باملولد النبوي· 

الإطالق  على  واأ�شرفهم  اخللق  �شيد  من  اأعظم  هناك  فلي�س 

وي�شيف اإن  حممد - �شلى اهلل عليه و�شلم - ليحتفل مبولده· 

يف جتدد الحتفال بذكرى املولد النبوي ال�شريف نوعًا من اأنواع 

الن�شرة للنبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - يف وجه كل من ي�شيء 

اإىل النبي الكرمي ب�شتى الطرق يف خمتلف بقاع الأر�س، ففي 

الحتفال مبولده - �شلى اهلل عليه و�شلم - نبعث ر�شالة قوية 

اإن  من خاللها  لهم  نقول  �شخ�شه،  من  النيل  يحاول  من  لكل 

ومنزلته  مكانته  له  وال�شالم-  ال�شالة  عليه   - الكرمي  نبينا 

الأزمنة  وتقادمت  الأي��ام  تباعدت  مهما  والنفو�س  الأفئدة  يف 

والع�شور.

اإعالن عن ر�سوخ املحبة 

عن  اإعالنًا  النبوي  املولد  بذكرى  الحتفال  يف  اأن  ويوؤكد 

ر�شوخ املحبة ل�شخ�شه الكرمي يف الأفئدة والنفو�س، هذه املحبة 

تعد اأ�شاًل من اأ�شول الإميان التي نوه عنها النبي - �شلى اهلل 

يوؤمن  ل   ‹‹ البخاري  الإم���ام  رواه  ال��ذي  بقوله   - و�شلم  عليه 

اأحدكم حتى اأكون اأحب اإليه من والده وولده والنا�س اأجمعني‹‹، 

بن  اإن عمر  كذلك  البخاري  رواه  فيما  النبي  عليها  اأكد  والتي 

و�سلم-  عليه  اهلل  املر�سلني �سلى  �سيد  ذك��رى مولد  فينا  تتجدد  الربيع  ن�سمات  مع 

وجندد يف اأنف�سنا قراءة هذا املعنى الكبري، علنا ن�ستوعب بع�ض دالالته·

 ونعيد طرح ال�سوؤال املو�سمي: كيف نحيي هذه الذكرى العطرة؟ وما واجبنا نحوها؟ 

باملولد  االحتفال  م�سروعية  على  ال�سوء  باإلقاء  مطالبني  نكون  ق��د  ذل��ك  قبل  ولكن 

النبوي، ولكن للأ�سف اليزال هناك من ي�سكك يف هذه امل�سروعية! 
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لأنت  ر�شول اهلل  ››يا  للنبي  قال   - - ر�شي اهلل عنه  اخلطاب 

اأحب اإيل من كل �شيء اإل نف�شي‹‹ فقال: ››ل والذي نف�شي بيده 

››واهلل  اإليك من نف�شك‹‹ فقال الفاروق عمر  اأكون اأحب  حتى 

فقال  ونف�شي‹‹  وولدي  اإيل من مايل  اأحب  لأنت  ر�شول اهلل  يا 

يوم  كرم  تعاىل  اهلل  اأن  عن  ف�شال  عمر‹‹·  يا  ››الآن  النبي  له 

املوت ويوم الولدة فقال �شبحانه يف حق يحيى - عليه ال�شالم- 

وُت َوَيْوَم ُيْبَعُث َحيًّا‹‹ مرمي :·15  ››َو�َشاَلٌم َعَلْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم مَيُ

َعَليَّ  اَلُم  ››َوال�شَّ ال�شالم:  عليه   - عي�شى  حق  يف  تعاىل  ويقول 

ْبَعُث َحيًّا‹‹ مرمي :·33 فيثبت بهذا 
ُ
ُموُت َوَيْوَم اأ

َ
َيْوَم ُوِلدتُّ َوَيْوَم اأ

الدكتور  وي�شري  الوفاة·  ويوم  امليالد  بيوم  الحتفال  م�شروعية 

�شئل  عندما  م�شلم،  رواه  ال��ذي  احلديث  اإىل  البيومي  حممد 

فقال  الثنني  يوم  �شيام  عن   - و�شلم  عليه  اهلل  -�شلى  النبي 

اأن  احلديث  ه��ذا  من  فيوؤخذ  علّي‹‹  ن��زل 
ُ
اأ وفيه  ول��دت  ››فيه 

نوع  هنا  وال�شيام  �شيامه،  اأ�شباب  من  الثنني  يوم  يف  ولدته 

باملولد  احتفل  الأمة  �شلف  مولده·  بذكرى  الحتفال  اأنواع  من 

ويو�شح اأن �شلف الأمة ال�شالح ر�شوان اهلل عليهم قد درجوا 

منذ القرنني الرابع واخلام�س الهجريني على الحتفال مبولده 

ب�شتى  النبوي  املولد  ليلة  باإحياء   - و�شلم  عليه  اهلل  -�شلى 

املوؤرخني  من  كثري  ذلك  على  ن�س  وقد  والطاعات،  القربات 

مثل الإمام ابن كثري وابن اجلوزي والإمام ابن حجر والإمام 

األفوا  قد  والفقهاء  العلماء  من  كثريًا  اإن  وغريهم·  ال�شيوطي 

داعمني  ال�شريف  النبوي  باملولد  الحتفال  ا�شتحباب  يف  كتبًا 

ذلك  يف  ال�شيوطي  الإم��ام  فاألف  ال�شحيحة،  بالأدلة  اآراءه��م 

ر�شالة اأطلق عليها ا�شم )ُح�شن املق�شد يف عمل املولد( واألف 

اأبوعبداهلل املالكي الفا�شي كتابًا ُعرف با�شم )املدخل( و�شعه 

يف ذم البدع املحدثة التي ل ي�شعفها دليل �شرعي، ولكنه يف هذا 

الكتاب اأكد م�شروعية الحتفال باملولد النبوي ال�شريف �شاردًا 

الحتفال  م�شروعية  على  ي��دل  ومم��ا  الحتفال·  ذل��ك  مزايا 

اليوم  هذا  يف  اعتادوا  قد  النا�س  اأن  ال�شريف  النبوي  باملولد 

التو�شعة على اأهليهم، والعمل على اإدخال ال�شرور عليهم حتى 

ُعد ذلك مظهرًا من مظاهر التعبري عن الفرح مبولد النبي - 

�شلى اهلل عليه و�شلم - مما يعطي مل�شروعية الحتفال بذكرى 

املولد النبوي ندبًا وا�شتحبابًا· يتم�شك البع�س ممن ل يجيزون 

م�شروعية الحتفال بذكرى املولد النبوي باأن القرون الأوىل قد 

خلت من هذا الحتفال ومظاهره، والواقع اأن خلو هذه القرون 

من مظاهر هذا الحتفال ل يعد م�شوغًا ملنعها؛ فمما ل �شك فيه 

لدى العقالء من امل�شلمني اأن ال�شحابة والتابعني ر�شوان اهلل 

عليهم اأ�شد النا�س فرحًا مبولده وبعثته، بيد اأن لهم اأ�شاليبهم 

الأ�شاليب املعربة  تنوع  الفرح ول حرج يف  التعبري عن هذا  يف 

عن الفرح مبولده - �شلى اهلل عليه و�شلم - ما دامت م�شروعة· 

يكون  اأن  ���ش��رورة  على  البيومي  وي��وؤك��د  ال�شحابة  احتفال 

الحتفال باملولد النبوي يف اإطار من�شبط، فال يكون الحتفال 

اإل باأمر م�شروع مباح فى ال�شرع، وميكن اأن ي�شتغل هذا اليوم 

كذلك  وتنفيذًا،  وتطبيقًا  در�شًا  النبوية  ال�شنة  على  الإقبال  يف 

يكون مبدار�شة �شريته واأخذ العربة منها وتعويد الأطفال عليها 

كما يكون الحتفال كذلك بفعل القربات وال�شدقات وغري ذلك 

ويعد  به  والتذكري  املوا�شم  يف  ا�شتغالله  ميكن  عام  اأ�شل  وهو 

فعله من الأمور امل�شتحبة واملندوبة، كما يت�شع الحتفال مبولده 

ليت�شمن التو�شعة على عباد اهلل واإدخال ال�شرور عليهم وليبداأ 

اهلل  �شلى  بنبيهم  للفتيان  ربطا  لأن يف هذا  يعول  امل�شلم مبن 

عليه و�شلم اإذ تعد ذكرى مولده بالن�شبة لهم عيدا منتظرا من 

بال�شكليات  لي�س  نفو�شهم·  يف  وال�شرور  البهجة  تدخل  خالله 

الإم���ارات:  بجامعة  الأ���ش��ت��اذ  ط��ه  عبدالغني  الدكتور  وي��ق��ول 

علينا اأن جنعل هذه الذكرى العطرة فر�شة ملراجعة ح�شاباتنا 

والعودة اإىل اهلل، فمهما كانت قوة التحديات التي تواجه الأمة 
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ال�شبيل  نبيه هي  و�شنة  اهلل  كتاب  اإىل  العودة  فاإن  الإ�شالمية، 

وعده  ال��ذي  اهلل  ن�شر  ول�شتحقاق  املخاطر  ملواجهة  الأوح��د 

ْرُكْم   َيْن�شُ
َ َّ
ُروا اهلل ِذيَن اآَمُنوا اإِْن َتْن�شُ يَُّها الَّ

َ
لعباده املوؤمنني: )َيا اأ

ْقَداَمُكْم( )حممد:7( · 
َ
ْت اأ َوُيَثبِّ

ويرى اأن الحتفال مبولد الر�شول- �شلى اهلل عليه و�شلم- 

نقيم  ب��اأن  ولي�س  النا�س،  بع�س  يفعل  كما  بال�شكليات  لي�س 

احتفالنا  اإمن��ا  احللوى،  ن��وزع  اأو  ال��راي��ات،  نرفع  اأو  الزينات، 

ذكراه·  نعي�س يف  اأن  الر�شول،  به  اأمرنا  نلتزم مبا  اأن  يعني  به 

فالر�شول، قد ترك لنا �شرية طاهرة، ور�شالة خالدة، �شاحلة 

نتذكر  اأن  يقت�شي  مب��ول��ده  والح��ت��ف��ال  وم��ك��ان،  زم���ان  ل��ك��ل 

الحتفال  اأن  يوؤكد  ر�شالته·  يف  ج��اء  مبا  ونعمل  ال�شرية  ه��ذه 

باملنا�شبات الإ�شالمية، وما اأكرثها، يجب ان يكون على قدرها 

وم�شتواها وعظمتها اإميانًا ووفاء و�شدقا، واإل اأ�شبح الحتفال 

�شخرية وا�شتهزاء ووباًل· م�شريًا اإىل اأنه من اخلطاأ ان نحتفل 

�شنة  اأو  واح���دًا،  مبداأ  نحيي  اأن  دون  الإ�شالمية  باملنا�شبات 

واحدة، اأو اأمرًا واحدًا من الإ�شالم· وي�شري الدكتور عبدالغني 

يف  واملوؤرخون  العلماء  اجتهد  �شخ�س  التاريخ  يف  يوجد  ل  اأنه 

تلم�س نواحي عظمته واإبراز �شفاته وحفظ �شريته مثل الر�شول 

اأن  اإىل  ال�شماوية  الكتب  اأ�شارت  بل  - �شلى اهلل عليه و�شلم - 

�شبحانه  فقال   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - حممد  نبينا  ر�شالة 

َمْكُتوبًا  َيِجُدوَنُه  ��ِذي  الَّ ��يَّ  مِّ
ُ
اْلأ ِبيَّ  النَّ �ُشوَل  الرَّ ِبُعوَن  َيتَّ ِذيَن  )الَّ

ْوَراِة( )لأعراف:157( · ول عجب يف ذلك فاهلل  ِعْنَدُهْم يِف التَّ

ُمَك   َيْع�شِ
ُ َّ
وعد بع�شم�ة نبيه وحفظ��ه، حيث ق�ال تعاىل: )َواهلل

ا�ِس( )املائدة:67(·  ِمَن النَّ

وقد حظي الر�شول بهذا الهتمام دون غريه من الأنبياء لأنه 

على  وي�شدد  بامل�شطفى  القتداء  اأجمع·  للعامل  الر�شالة  حمل 

العزم  يعني  الذكرى  ال�شادق احلقيقي ب�شاحب  اأن الحتفال 

الأكيد على القتداء يف اأعمالنا، و�شائر �شلوكياتنا وت�شرفاتنا، 

ناأخذ  واأن  العظيمة،  ومعانيها  الر�شالة  واأهداف  النبوة،  بهدي 

اأ�شابنا،  منه العربة والدرو�س يف حا�شرنا لنتغلب على كل ما 

اهلل·  اإىل  الدعوة  طريق  يف  العون  منه  ولن�شتمد  بنا،  نزل  وما 

للنا�س،  اأخرجت  اأمة  باأنها خري  و�شفها اهلل  اأمة  اإننا  وي�شيف 

اإذا  اإننا  والر�شول،  ن�شتجيب هلل  وهل  نعي هذه احلقيقة،  فهل 

فعلنا ذلك كان هذا خري احتفال بذكرى مولد الر�شول - �شلى 

اهلل عليه و�شلم -، واأف�شل اأ�شا�س للتغيري يف حياتنا لكي ننت�شر 

وتعود لنا اأجمادنا وتكون امتدادًا لر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه 

و�شلم - عماًل وقوًل· العناية بالعلم احتفالنا احلقيقي بذكرى 

الذي  بالعلم  والعناية  حياتنا  يف  العقل  باإعمال  يكون  مولده 

ي����راج����ع اله���ت���م���ام 

جم��ت��م��ع��ات��ن��ا  يف  ب����ه 

والإ�شالمية  العربية 

عك�س  ع��ل��ى  ال���ي���وم، 

ر�شالة  ب��ه  ج���اءت  م��ا 

كما  املر�شلني،  خ��امت 

اأحمد  الدكتور  يقول 

ال���ط���ي���ار، الأ����ش���ت���اذ 

بجامعة الأزهر، الذي 

 - ر�شالته  اأن  يو�شح 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

- ج��اءت خ��ري ن�شري 

لكي  ال��ب�����ش��ري  للعقل 

ي��ت��خ��ل�����س م���ن ق��ي��ود 

واخلرافات،  الأوه��ام 

والأباطيل والأ�شاطري· 

ف��ق��د اأخ�����ذت ر���ش��ال��ة 

الإ�شالم بيد الإن�شان، 

فيما  ال��ت��ف��ك��ري  اإىل 

الكون،  من  به  يحيط 

ل���ي���ق���وم ل���دي���ه اأك����رب 

ب���ره���ان ع��ل��ى م��ب��دع 

الكون العظيم، والذي 

يقراأ القراآن املجيد يجد فيه من الآيات الكثرية التي حتث العقل 

َيْنُظُروَن  َفال 
َ
على التفكري والتدبر يف املخلوقات: قال تعاىل )اأ

َباِل  َماِء َكْيَف ُرِفَعْت ، َواإِىَل اجْلِ اإِىَل الإِبِل َكْيَف ُخِلَقْت، َواإِىَل ال�شَّ

ْر�ِس َكْيَف �ُشِطَحْت( )الغا�شية:17-20(· 
َ

ىَل اْلأ َبْت ، َواإِ َكْيَف ُن�شِ

وي�شري اىل اأنه بالتفكري ت�شفو النف�س من اأكدار احلياة الدنيا، 

اأدران العقائد الفا�شدة، لذلك كان التفكري  ويطهر القلب من 

العبادات، فقد  اأنواع  اأ�شمى  ال�شماوات والأر�س من  يف ملكوت 

ورد يف احلديث: ››تفكر �شاعة خري من قيام ليلة ‹‹· وي�شيف 

اأن من هذه الوجوه التي جعلته خري منقذ لالإن�شانية اأن الإ�شالم 

ولذلك  �شاأنه،  بعظيم  منوها  له،  موؤيدًا  وجاء  العلم،  على  حث 

فاإننا جند اأن اأول اآية نزلت من القراآن الكرمي ت�شيد بذكر العلم 

 ِبا�ْشِم 
ْ
وتعده من عظيم نعم اهلل، ووا�شع كرمه، قال تعاىل: ››اْقَراأ

ْك��َرُم، 
َ
اْلأ َوَربُّ��َك   

ْ
اْق��َراأ َعَلٍق،  ِمْن  الإْن�َشاَن  َخَلَق  َخَلَق،  الَِّذي  َك  َربِّ

 · )العلق:1-5(  َيْعَلْم‹‹  مَلْ  َما  الإْن�َشاَن  َعلََّم  ِباْلَقَلِم،  َعلََّم  الَِّذي 

وقد ورد يف احلديث، عن اأبي الدرداء، قال �شمعت ر�شول اهلل - 
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�شلى اهلل عليه و�شلم - يقول: )من �شلك طريقًا يبتغي فيه علمًا 

�شهل اهلل له به طريقًا اإىل اجلنة، واإن املالئكة لت�شع اأجنحتها 

ر�شاء لطالب العلم، واإن العامل لي�شتغفر له من يف ال�شماوات 

ومن يف الأر�س حتى احليتان يف املاء، وف�شل العامل على العابد 

الأنبياء،  ورثة  العلماء  واإن  الكواكب،  �شائر  على  القمر  كف�شل 

واإن الأنبياء مل يورثوا دينارًا ول درهمًا، اإمنا ورثوا العلم، فمن 

اأخذ به اأخذ بحظ وافر‹‹· وي�شيف الدكتور الطيار اأن الحتفال 

منقذ  بخري  احتفاء  لأنه  عامليا  يكون  اأن  ينبغي  النبوي  باملولد 

 - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - حممد  �شيدنا  فر�شالة  لالإن�شانية، 

عامة جلميع الأمم، مو�شحة نواحي احلياة كافة، �شاملة جميع 

الف�شائل التي بها �شعادة الدارين، فقد كان لر�شول اهلل - �شلى 

اهلل عليه و�شلم - وجوه خري كثرية جعلته خري منقذ لالإن�شانية 

منها: اأنه قبل بعثته - �شلى اهلل عليه و�شلم - كان الف�شاد قد 

ظهر يف الرب والبحر وطبق جميع الأمم، واحتل مرافق احلياة، 

وغ�شي القلوب، فزاغت العقائد، و�شاءت ال�شمائر، اىل اأن جاء 

الأمم  لكل  عام مالئم  �شمح  بدين   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   -

يف جميع بقاع الأر�س، هذا 

جميع  بعالج  كفيل  الدين 

واجلماعة  الفرد  اأم��را���س 

جميع  يف  ت��وغ��ل  فقد  م��ع��ًا 

ح��ن��اي��ا ال��ن��ف�����س، وا���ش��ف��ًا 

حكم  مبينًا  لها،  حالة  كل 

���ش��وؤون  وع��ال��ج  فيها،  اهلل 

وبذلك  الب�شري،  الجتماع 

ت�����ش��م��ن ج��م��ي��ع الأخ����الق 

والجتماعية·  ال��ف��ردي��ة، 

���ش��ع��ادة ال���داري���ن وي��وؤك��د 

الطيار، اأن الر�شول - �شلى 

و�شلم - قد جاء  اهلل عليه 

املعا�س  يف  الإ�شعاد  بدين 

وامل���ع���اد، ف��ك��م��ا اأن����ه دي��ن 

ال��ع��ق��ل وال��ع��ل��م، وه���و دي��ن 

والآخ����رة  للدنيا  اإ���ش��الح 

وبعد  ال��ر���ش��ول،  ح��ي��اة  يف 

ب��اإذن  و�شيظل  رب��ه،  لقائه 

ي��رث  اأن  اإىل  ك��ذل��ك  اهلل 

عليها،  وم��ن  الأر�����س  اهلل 

باقية  الكربى  لأن معجزته 

اإىل اأن تقوم ال�شاعة، وهي 

ْلَنا  ا َنْحُن َنزَّ القراآن الكرمي حمفوظة بحفظ اهلل قال تعاىل: )اإِنَّ

�شائر  معجزات  اأما  )احلجر:9(·  اِفُظوَن(  حَلَ َلُه  ��ا  َواإِنَّ ْكَر  الذِّ

ويقول اإن اأعمال ر�شول  الأنبياء فقد انق�شت بانق�شاء حينها· 

لالأخالق  عملية  درو�شًا  كانت   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - اهلل 

احلميدة، فلم يقف بها عن العظات القولية، بل بعمله �شريها 

ملن كان لهم �شرف م�شاهدة ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم 

- والتباع، ملكات را�شخة· ويو�شح اأن ر�شول اهلل - �شلى اهلل 

عليه و�شلم - كان يف دعوته يربي العتماد على النف�س بعد اهلل 

الأح��داث،  مقارعة  على  وال�شرب  الإرادة،  وقوة   - وجل  عز   -

العقل  حرية  ويغر�س  الكرثة،  لراأي  واخل�شوع  امل�شورة  ويحبب 

والفكر والعمل، فلي�س لأحد بعد اهلل ور�شوله �شلطان على املرء 

ويدعو  الهمة،  ويعلي  واملحبة،  والرفق  ال�شفقة  ويبث  ذلك،  يف 

هلل  والن�شيحة  والأخ��الق  املعاملة،  وح�شن  وال�شعي  اجلد  اإىل 

ولر�شوله ولأئمة امل�شلمني وعامتهم.

املرجع : من جريدة االحتاد مار�ض 2009
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نخرج بها عن املاألوف ، وجنوب اأحداث العامل للتعرف اإىل اأهم واأ�شهر  الأحداث التاريخية 

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

ليوم حددته الوقائع التي ح�شلت به.

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

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

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

تاريخ اأمٍم وح�شارات.

 فاجعة وفاة زايد 

و خليفة بن ز�يد يتوىل حكم �إمارة �أبوظبي  :

وفخر  ال��رج��ال  خري  عنا  رح��ل  اليوم  ه��ذا  مثل  يف 

فيه  فقدت  اأن  بعد   ، والزمان  العرب  وحكيم  الأجيال 

م�شرية  بعد  احت��اده��ا  وب��اين  قائدها  الإم���ارات  دول��ة 

عمر  عن  عقود  اأرب��ع��ة  قرابة  ا�شتمرت  طويلة  عطاء 

يناهز ال�86 عامًا، ويعد زايد رحمه اهلل احلاكم الرابع 

اأبو ظبي، واحلاكم الأول لدولة الإمارات  ع�شر لإمارة 

العربية املتحدة  والتي تاأ�ش�شت عام 1971م، وازدهرت 

الدولة يف عهده اإىل حٍد كبري، حيث زاد عدد ال�شكان 

من 250،000 عام 1971م اإىل حوايل 3.3 مليون ن�شمة 

كافة  يف  والتقدم  العمران  معه  وازداد  2001م،  عام 

املجالت ، ومتكنت الإمارات خالل حكمه التي يعتمد 

اقت�شادها على النفط، من ا�شتغالل موارد هذه الرثوة 

مركز  اإىل  وحتويلها  عمرانها،  وتو�شيع  البالد  لتطوير 

وال�شياحية  التجارية  امل��ج��الت  يف  عاملية  لن�شاطات 

والإعالمية وغريها.

العربي  “البرتول   « اهلل  رحمه  اأقواله  اأ�شهر  ومن 

لي�س باأغلى من الدم العربي .”

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دولتنا  ق��ي��ادة  بعده  ت��وىل 

خلري  خلف  خري  واأ�شبح   ، نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

تاأثريًا يف  �شلف ، وقد مت اختياره �شمن القادة الأكرث 

العامل حيث اختارت جملة »التامي« الأمريكية الوا�شعة 

�شمن  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  النت�شار 

قائمة القادة ال� 25 الأكرث تاأثريًا يف العامل خالل عام 

الذي  الوحيد  العربي  القائد  بذلك  لي�شبح   ،2010

ت�شمنته القائمة العاملية ال�شنوية لأكرث القيادات تاأثريًا 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإن  املجلة  وقالت   ، العامل،  يف 

خليفة بن زايد اآل نهيان راٍع اأمني لرثوة البالد ويخطط 

اإىل  اأبوظبي  م�شتهدفًا حتويل  البرتول،  بعد  ما  ملرحلة 

مركز عاملي للطاقة امل�شتدامة، ويناأى بنف�شه عن دائرة 

وت�شتند  الأخ��رى.  العربية  بالقيادات  مقارنة  ال�شوء 

م�شتوى  اإىل  ال�شخ�شيات  اختيار  يف  العاملية  املجلة 

اأفكار  وت�شكيل  تغيري  اإح��داث  على  والقدرة  ال�شعبية 

العامل لكل قائد.

 رحم اهلل والدنا الغايل وحفظ اهلل خليفتنا .

نوفمبر

خلود ر��شد �ملزروعي

    2  نوفمبر  2004
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�إطالق �أول مركبة ف�شائية �إىل �ملريخ  

الإجنازات  من  الف�شائية جزءًا  اأ�شبحت الرحالت 

يف  والتطبيقية  النظرية  الكت�شافات  عقب  الب�شرية 

اح��ت��ل الحت��اد    -  1962 ع��ام  ويف  ال�شتينات،  ب��داي��ة 

احلرب  بعد  ف�شاء ما  يف �شباق  ال�شوفيتي ال�شدارة 

ب��اإط��الق اأول ق��م��ر ���ش��ن��اع��ي ،واأول رج��ل واأول ام���راأة 

اإىل املدار الف�شائي. 

تر�مب يفوز  يف �نتخابات 

�لرئا�شة �لأمريكية

مت الإع����الم 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���ش��ة الأم��ري��ك��ي��ة وذل��ك بعد 

النتخابي،  اأ�شوات املجمع  من   51.3% بن�شبة  ف��وزه 

���ش��د غ��رمي��ت��ه ال��دمي��ق��راط��ي��ة ه��ي��الري ك��ل��ي��ن��ت��ون ، 

املتحدة  للوليات  والأرب��ع��ون  اخلام�س  ويعترب الرئي�س 

اأعمال وملياردير  ا رجل  اأي�شً وهو  الأمريكية واحلايل ، 

اأم��ري��ك��ي، و���ش��خ�����ش��ي��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وم��وؤل��ف اأم��ري��ك��ي 

الوليات  يف  مقرها  يقع  والتي  ترامب،  ورئي�س منظمة 

املتحدة.

مقرن   بن  �ل�شعودي من�شور  �لأمري  وفاة 

يف حادث حتطم طائرة .

يف مثل هذا اليوم من عام 2017 قام الأمري 

�شمن  اآن���ذاك  ع�شري  منطقة  اأم��ري  نائب  وه��و 

جولته التفقدية الدورية حيث يرافقه م�شوؤولون 

يف املنطقة بجولة على طائرة مروحية لعدد من 

واأثناء  اأبها،  مدينة  غ��رب  ال�شاحلية  امل�شاريع 

عودتهم يف م�شاء اليوم نف�شه مت فقدان الت�شال 

بالطائرة يف حميط حممية ريدة حيث مت العثور 

على حطام الطائرة  هناك. ) رحمهم اهلل ( .

      نوفمبر  1962    5  نوفمبر  2017

    9  نوفمبر  2016

    11  نوفمبر  1962

    14  نوفمبر  1922
د���ش��ت��ورً�  متتلك  خليجية  دول���ة  �أول 

مكتوبًا 

اأم������ري دول������ة  ق�������ام    1962 ع�������ام  يف 

ال�����ش��امل  اآن��ذاك ال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل  ال��ك��وي��ت 

ال�������ش���ب���اح ب���امل�������ش���ادق���ة ع���ل���ى ال���د����ش���ت���ور، 

دولة خليجية لديها  اأول  لتكون الكويت بذلك 

د�شتور مكتوب، ومن اأقواله ) اإن الد�شتور الذي 

اأ�شدرناه لي�س اأكرث من تنظيم حقوقي لعادات 

الكويت، فقد كان احلكم دائًما  معمول بها يف 

يف هذا البلد �شورى بني اأهله (.

�لي�وم �لعاملي لل�شك�ري

مت   ال�����ش��ك��ري وق��د  خم��اط��ر داء  م��ن  عاملي للتوعية  ي��وم 

لل�شكري ومنظمة  الدويل  قبل الحتاد  من  اليوم  هذا  حتديد 

ال�شحة العاملية اإحياًء لذكرى يوم ميالد فردريك بانتنغ الذي 

�شارك ت�شارلز بي�شت يف اكت�شاف مادة الأن�شولني عام 1922، 

ال�شكري  مر�شى  من  الكثريين  لبقاء  ال�شرورية  امل��ادة  وهي 

على قيد احلياة.
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�لي���وم �لعاملي حلقوق �لطفل

حلقوق  الدولية  على التفاقية  التوقيع  تاريخ  عاملي يوافق  هو يوم 

الطفل يف عام 1989 من قبل 192 دولة. �شادقت عليها جميع الدول ما 

عدا الوليات املتحدة التي وقعت عليها دون ت�شديق، وقبل ثالثني عامًا، 

قطع زعماء العامل على اأنف�شهم التزامًا تاريخيًا جتاه اأطفال العامل، من 

خالل اعتمادهم اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل وجعلها جزئًا من 

التاريخ  يف  عليها  ت�شديقًا  الأكرث  التفاقية  فاأ�شبحت  الدويل،  التفاق 

و�شاعدت يف تغيري حياة الأطفال يف جميع اأنحاء العامل.

  

لأول مره ..

بوك�س يف  مايكرو�شوفت تعر�س �إك�س 

�لأ�شو�ق

اإك�س بوك�س هي وحدة حتكم لعبة فيديو 

لوحات  من  بوك�س  اإك�س  �شل�شلة  يف  الأوىل 

مايكرو�شوفت.  قبل  من  امل�شنعة  املفاتيح 

وكان عر�شها يف الأ�شواق عام 2001 وكانت 

الغزوة الأوىل ل�شركة مايكرو�شوفت يف �شوق 

األعاب الفيديو حيث اأنها تناف�س وحدة اجليل 

ال�شاد�س مع �شوين بالي �شتي�شن2.

�لي�وم �لعاملي للت�شامح

للت�شامح  العاملي  باليوم  العامل  يحتفل  اليوم  هذا  مثل  يف 

فيما  والتعاون  واحلوار  والحرتام  الت�شامح  ت�شجيع  يتم  حيث 

اأثبتت  وق��د  الثقافات واحل�شارات وال�شعوب،  خمتلف  بني 

تخ�شي�س  خالل  من  الت�شامح  اأهمية  على  الر�شيدة  قيادتنا 

2019  مبا يعك�س النهج الذي تبنته دولة  للت�شامح  عام كامل 

الإمارات منذ تاأ�شي�شها يف اأن تكون ج�شر توا�شل وتالقي بني 

�شعوب العامل وثقافاته يف بيئة منفتحة وقائمة على الحرتام 

ونبذ التطرف وتقبل الآخر.

�لي���وم �لعاملي للرجل

يحتفل  التي  الأوىل  امل��رة  كانت   1999 عام  يف 

بها العامل بهذا اليوم لتكرمي الرجال على ال�شعيد 

ال��ذي حددته  اليوم  ه��ذا  اأه���داف   وم��ن   ، العاملي 

املنظمة ملعاجلة ق�شايا ال�شباب والكبار هو  اللجنة 

تعزيز دور الرجل يف املجتمع وت�شليط ال�شوء عليه 

كونه العن�شر الرئي�شي فيه وتو�شيح الدور الإيجابي 

الذي ي�شنعه لتعزيز مكانته الجتماعية.

نوفمبر
    11  نوفمبر  1962    15  نوفمبر  2001

    19  نوفمبر  1999

    20  نوفمبر  1989



تاأ�شي�س نادي بر�شلونة يف �إ�شبانيا

اإ�شباين احرتايف من مدينة بر�شلونة،  ناٍد ريا�شي 

وهو اأحد ثالثة اأندية مل تهبط اإىل الدرجة الثانية، وقد 

تاأ�ش�س يف عام 1899 ،و الن�شيد الر�شمي لرب�شلونة هو 

كرة  اأندية  اأغنى  من  وهو  قهرنا«  على  ق��ادر  اأح��د  »ل 

مناف�شة  النادي  ويحمل  الإي���رادات،  حيث  من  القدم 

مبارياتهم  وت�شمى  م��دري��د،  ري��ال  م��ع  الأم���د  طويلة 

باملباريات التقليدية، اأو »الكال�شيكو«.
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1963 �غ���ت���ي���ال �ل���رئ���ي�������س �لأم���ري���ك���ي ج���ون 
كينيدي قن�شًا 

اخلام�س  الرئي�س  من�شب  �شيا�شي اأمريكي توىّل  هو 

كرئي�س  كينيدي  خ��دم  وق��د  املتحدة،  للوليات  والثالثني 

رئا�شته على  ُجِلّ فرتة  الباردة، وركز يف  يف ذروة احل��رب 

اإدارة العالقات مع الحتاد ال�شوفيتي، ويبقى مقتل كينيدي 

ا�شتمرت  حيث  والإث��ب��ات��ات  احلقائق  حوله  تختلف  لغزًا 

قام  مقابلة   25000 و�شملت  اأ�شهر،  ت�شعة  التحقيقات 

اأما  جمّلدًا،   26 ومالأت  الفدرالية،  التحقيقات  مكتب  بها 

اجلنازة فقد ح�شرها كل زعيم من زعماء دول الغرب، كما 

�شاهدها املاليني على �شا�شات التلفاز.

ووف���اًء  تخليدً�  �لإم���ار�ت���ي  �ل�ش��هيد  ي��وم 

بت�شحيات وبذل �شهد�ء �لوطن

عام  يف  ر�شميًا  الغالية  املنا�شبة  هذه  عن  الإع��الم  مت 

الربرة  اأبنائها  بطولت  الإم��ارات  ت�شتذكر  حيث   ،  2015

عنه  والذود  الوطن  رفعة  والنفي�س يف  الغايل  بذلوا  الذين 

باإقدام و�شجاعة وقدموا اأرواحهم يف �شبيله، واأن ت�شحيات 

�شهداء الوطن الأبرار باأرواحهم الغالية �شتبقى حمفورة يف 

ذاكرة الوطن ووجدان اأبناء الإمارات.

وميثل يوم ال�شهيد قيم الت�شحية والفداء وحب الوطن 

التي �شخرت كل  الر�شيدة  القيادة  واللتفاف حول  والولء 

�شيء لتبقى الإمارات عنوانًا للت�شامح وال�شالم والإن�شانية.

ويعترب ال�شرطي �شامل بن �شهيل، اأول �شهيد على تراب 

اأر�س الدولة وا�شت�شهد يف 30 نوفمرب 1971، و�شحى بروحه 

دفاعًا عن علم الإمارات الغايل، حيث كان موؤمتنًا للحفاظ 

على النظام والأمن يف جزيرة طنب الكربى، ورف�س ب�شدة 

غطر�شتهم  واأمام   ، العلم  باإنزال  الإيرانيني  اجلنود  طلب 

عليه  اأطلقوا  و�شاخمًا،  عاليًا  العلم  اإبقاء  على  واإ���ش��راره 

النريان لي�شقط �شهيدًا على ثرى بالده الطاهر.

اأبنائها  بجميع  و�شعبًا  ق��ي��ادًة  الإم���ارات  دول��ة  وتفخر 

يف  الغالية  ال��راي��ة  رف��ع  �شبيل  يف  اأرواح��ه��م  قدموا  الذين 

�شاحات البطولة والإقدام، وميادين احلق والواجب، دفاعًا 

عن دولة الحتاد و�شونًا ل�شيادتها .

    30  نوفمبر  2015    22  نوفمبر  1963

    29  نوفمبر  1899



من يتوىل ت�شغيل �ملحطات؟

من  ملجموعة  مكثفًا  تدريبًا   2009 عام  منذ  املوؤ�ش�شة  توفر 

وم��دراء  مفاعل  م�شغلي  ليكونوا  موؤهلني  لي�شبحوا  الإماراتيني 

التعليمية  خ��الل امل��ب��ادرة  وم��ن  ال��دول��ة.  يف  امل��ف��اع��الت  ت�شغيل 

لربنامج رواد الطاقة، ت�شتقطب موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية 

طلبة الثانوية العامة املتفوقني من الق�شم العلمي وخريجي كلية 

الهند�شة واخلرباء من خمتلف التخ�ش�شات لي�شبحوا روادًا يف 

قطاع الطاقة النووية.

ويتطلب العمل يف وظيفة م�شغل مفاعل اأو م�شغل اأول للمفاعل 

اعتماد  على  احل�شول  ج��ان��ب  اإىل  خ��ا���س،  لتدريب  اخل�شوع 

الأف���راد  جميع  ويعمل  ال��ن��ووي��ة.  للرقابة  الحت��ادي��ة  من الهيئة 

وهي  للطاقة،  نواة  النووية يف �شركة  املفاعالت  لت�شغيل  املوؤهلني 

ال�شركة الت�شغيلية التابعة للموؤ�ش�شة وامل�شوؤولة عن ت�شغيل حمطات 

الطاقة النووية يف براكة و�شيانتها.

يف عام 2019، تلقت اأول دفعة من الإماراتيني رخ�شة م�شغلي 

املفاعالت ومدراء ت�شغيل املفاعالت من الهيئة الحتادية للرقابة 

بعد  امل�شروع.  الإجن��ازات يف  اأهم  من  يعد  الذي  الأم��ر  النووية، 

للحفاظ على منوها  الكهرباء  اإىل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  حتتاج 

القت�سادي ال�سريع.ومع التنوع القت�سادي يف الدولة، فهي �ستحتاج اإىل طاقة 

كهربائية اأكرب لت�سغيل قطاعات �سناعية واإن�سائية و�سحية وتقنية جديدة.
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�إعد�د : جو�هر �ل�شويدي

الطاقة النووية 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة

اجلزء الثاين



املوؤ�ش�شة  طورته  �شنوات  ثالث  مدته  تدريبي  بربنامج  التحاقهم 

يف  خرباء  من  علمية  خربات  ي�شم  والذي  للطاقة،  نواة  و�شركة 

النووية الرائدين يف ال�شناعة بوجود منهج مكثف. كما  الطاقة 

كوريا  نووية يف جمهورية  ت�شغيل من�شاآت  لتدريبات على  خ�شعوا 

اجلنوبية والوليات املتحدة الأمريكية وجنوب اأفريقيا.  

وم�شغلي  ال�شيانة  وموظفي  املهند�شني  تدريب  يف  ن�شتمر 

ملحطات  وامل�شتدام  واملوثوق  الآم��ن  الت�شغيل  ل�شمان  املفاعالت 

براكة للطاقة النووية علة مدى 60 عامًا، وبالرتكيز على تطوير 

الكفاءات  وتاأهيل  بتدريب  املوؤ�ش�شة  تلتزم  الإماراتية،  الكفاءات 

املحلية لي�شبحوا قادة هذا امل�شروع يف امل�شتقبل.

ما  هو �لن�شطار �لنووي وكيف يحدث؟

الطاقة  حمطات  من  كغريها  النووية  الطاقة  حمطات  تعمل 

ويكمن  الكهرباء.  لتوليد  والبخار  احلرارة  ت�شتخدم  اإذ  املختلفة 

الختالف الرئي�شي يف نوع الوقود املُ�شتخدم لإنتاج احلرارة.

اأو  الفحم  املحطات  بع�س  فيه  ت�شتخدم  ال��ذي  الوقت  ويف 

الغاز اأو النفط كم�شدٍر رئي�شي للوقود، ت�شتخدم معظم حمطات 

الطاقة النووية اليورانيوم.

ومن اأجل توليد حرارة داخل املفاعل، يقوم امل�شغلون باإدخال 

ذراٍت  اإىل  اليورانيوم  ذرات  بانق�شام  تت�شبب  التي  نيوترونات 

اأ�شغر.

ويف كل مرة تنق�شم )اأو »تن�شطر«( فيها هذه الذرات، يتحرر 

الذي  الأم��ر  ال��ذرات،  من  املزيد  ل�شطر  النيوترونات  من  املزيد 

ينتج عنه �شل�شلة من التفاعالت. ويف كل ثانية تن�شطر تريليونات 

من ذرات اليورانيوم يف قلب املفاعل، ينتج عن ذلك كمياٍت هائلة 

من احلرارة داخل حاوية املفاعل، والتي ت�شتخدم لت�شخني املاء.
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كيف تولد 

حمطات �لطاقة 

�لنووية 

�لكهرباء؟

�شل�شلة  ع��ن  ينتج 

ال���ت���ف���اع���الت داخ����ل 

حرارة  املفاعل  حاوية 

اإىل  ت��������وؤدي  ه���ائ���ل���ة 

لت�شل  امل��ي��اه  ت�شخني 

ح�����رارة  درج������ة  اإىل 

ك��ب��رية ج���دًا. غ��ري اأن 

هذه املياه ل تتمكن من 

الغليان ب�شبب ال�شغط 

العايل يف النظام.

واإمن����������ا، ت��ت��دف��ق 

ال�شاخنة  امل��ي��اه  ه���ذه 

الآلف  امل�شغوطة عرب 

احللقية،  الأنابيب  من 

بينما يتدفق تيار ثاين من املاء حول الأنابيب من اخلارج داخل 

فاإن  وبالتايل  اأق��ل،  �شغط  حتت  امل��اء  هذا  ويكون  البخار.  مولد 

حرارة الأنابيب جتول املاء اإىل  بخار.

ثم ينتقل البخار عرب الأنابيب اإىل التوربني فتدار �شفراته، ثم 

تقوم �شفرات التوربني بتدوير عمود التوربني املت�شل باملولد، ومن 

ثم يدور عمود املولد داخل جمموعة من املغناطي�شات، مما يوؤدي 

اإىل توّلد التيار الكهربائي.

 )APR1400( املتقدمة الطاقة  ُي�شتخدم ت�شميم مفاعالت 

»حلقتني«  اأو  نظامني  ت�شتخدم  تقنية  وهي  براكة،  حمطات  يف 

للتربيد. اإذ يحتفظ نظام احللقتني هذا باملياه امل�شتخدمة لتربيد 

املفاعل، والتي متت�س الإ�شعاع من قلب املفاعل مبعزل عن املياه 

احتواء  الأمر  هذا  وي�شمن  واملكثف.  والتوربني  البخار  مولد  يف 

انتقاله  وعدم  الأولية،  للحلقة  املغلق  النظام  نطاق  يف  الإ�شعاع 

للحلقة الثانوية.

حقائق حول �لطاقة �لنووية وتاأثريها على 

�لنا�س...

 �عتقاد: �لإ�شعاع غري موجود يف �لطبيعة.

حقيقة: هناك م�شادر طبيعية و�شناعية لالإ�شعاع نعي�س 

معها كل يوم وعلى نحٍو اآمن. ومن اأمثلة الإ�شعاع 

ال�شم�س.  من  القادم  الكوين  الإ�شعاع  الطبيعي: 

اإك�س  اأ�شعة  ال�شناعي  الإ�شعاع  اأمثلة  وتت�شمن 

الطبية واأجهزة امليكروويف يف املطبخ.

 

اعتقاد: من�ساآت الطاقة النووية غري اآمنة.

حقيقة: بعد ر�شد الأداء يف مئات من�شاآت الطاقة النووية 

الأداء  �شجالت  اأثبتت  دول���ة،   30 م��ن  اأك���رث  يف 

تتوىّل  لذلك،  اإ�شافًة  اآمنة.  النووية  الطاقة  اأن 

اجلمعية العاملية مل�شغلي الطاقة النووية م�شوؤولية 

تتّبع بيانات اأداء املحطات مثل اأداء نظام ال�شالمة 

ال�شناعية.  احل��وادث  معدلت  الوقود  وموثوقية 

الحتادية  الهيئة  �شتوؤدي  املحلي،  ال�شعيد  وعلى 

يف  اأ�شا�شيًا  دورًا  الإم���ارات  يف  النووية  للرقابة 

وموثوقيتها  النووية  الطاقة  حمطة  اأم��ان  �شمان 

و�شالمتها.

 

�عتقاد: �ملفاعالت �لنووية ميكن �أن تنفجر مثل 

�لقنبلة.

مثل  النووية  الطاقة  حمطة  تنفجر  اأن  ميكن  حقيقة: ل 

اليورانيوم  تخ�شيب  م�شتوى  لأن  ذلك  القنبلة، 

حمطات  ممت  �شُ وق��د  للغاية.  منخف�س  فيها 

اآمن  نحٍو  على  الكهرباء  لإنتاج  النووية  الطاقة 

وموثوق.
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�عتقاد: لقد توقف منو �شناعة �لطاقة �لنووية.

على  ب�شرعة  النووية  الطاقة  �شناعة  حقيقة: تتو�شع 

للطاقة  الدولية  ووفقًا للوكالة  العاملي.  ال�شعيد 

53 حمطة قيد  اأك���رث م��ن  ف���اإن ه��ن��اك  ال��ذري��ة، 

الإن�شاء يف 19 دولة.

 

�عتقاد: �لطاقة �لنووية ل توفر �شوى كمية 

�شئيلة من �لكهرباء.

اأكرث  نحو  يوجد  العاملية،  النووية  للجمعية  حقيقة: وفقًا 

اأكرث  يف  الكهرباء  لإنتاج  نوويًا  مفاعاًل   440 من 

تنتج  لذلك،  اإ�شافًة   . العامل  حول  دول��ة   30 من 

11 % تقريبًا من  النووية ن�شبة  حمطات الطاقة 

الكهرباء يف العامل، وتعتمد 13 دولة على الطاقة 

اإجمايل  م��ن  الأق���ل  25 % على  لإن��ت��اج  ال��ن��ووي��ة 

الكهرباء لديها.

 

�عتقاد: ل ت�شتطيع من�شاآت �لطاقة �لنووية �أن 

تتوىّل �إد�رة �لوقود �لنووي �مل�شتهلك بطريقٍة �آمنة.

الوقود  اإدارة  من  العامل  الدول حول  حقيقة: لقد متكنت 

الزمن.  من  عقوٍد  مدى  وعلى  امل�شتهلك  النووي 

الإمارات يف خيارات  وحاليًا، تنظر حكومة دولة 

التخزين طويلة الأجل.

 

�عتقاد: �لطاقة �لنووية ت�شر �لبيئة.

حقيقة: حني تكون حمطات الطاقة النووية قيد الت�شغيل، 

اأن  حني  يف  كربونية.  انبعاثات  اأي  تنتج  ل  فهي 

اأكرث من ثلث غازات الدفيئة تنتج عن حرق اأنواع 

من�شاآت  ولأن  الكهرباء.  لتوليد  الأحفوري  الوقود 

فاإنها  احلفري،  الوقود  حترق  ل  النووية  الطاقة 

ا�شتخدام  اإن  وبالتايل،  ال��غ��ازات.  ه��ذه  تطلق  ل 

الطاقة النووية يف دولة الإمارات �شوف ي�شاعدنا 

واأن  خا�شًة  امل��ن��اخ،  تغيري  اأه���داف  حتقيق  على 

انبعاثات  م��ن  حت��ّد  اأن  ميكنها  النووية  الطاقة 

الكربون �شنويًا بواقع 21 مليون طن تقريبًا.

لوائح هيئة  النووية مبوجب  للطاقة  الإمارات  وتعمل موؤ�ش�شة 

ت�شرف  التي  البيئية  التنظيمية  اجلهة  فهي  اأبوظبي،   – البيئة 

الإن�شاء  النووية ل�شمان �شري عمليات  للطاقة  على حمطة براكة 

وعمليات الت�شغيل بطريقة م�شتدامة بيئيًا.

املرجع للمادة : املوقع الإلكرتوين ملوؤ�س�سة المارات لطاقة النووية .
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16 % من حالت الوفاة التي  هل تعلم اأن هناك اأكرث من 

حتدث يرجع �شببها الرئي�شي اإىل التدخني ال�شلبي اأو التدخني 

غري املبا�شر  حيث اأن التدخني يوؤثر على اجلهاز الدوري وعلى 

واحلياة  التنا�شلي  اجلهاز  على  يوؤثر  كما  الع�شبي.  اجلهاز 

الزوجية، ول نن�شى تاأثريه الكبري على اجلهاز التنف�شي لو كتبت 

اأبلغ الكلمات لو�شف التاأثريات ال�شلبية التي يحدثها التدخني 

على حياة الإن�شان، فاإن الل�شان �شوف يعجز عن و�شف اأ�شراره

ول تن�شى عزيزي القارئ عندما نتحدث عن اأ�شرار التدخني 

فاإننا ل  نق�شد فقط ال�شجائر، بل نحن نق�شد التدخني بكافة 

اأ�شكاله و�شوره من تدخني ال�شيجار، وال�شي�شة،اأو الرنجلية كما 

يطلق عليها يف بالد ال�شام وغريها من املنتجات التي ترتبط 

ارتباطًا وثيقًا  مبنتجات النيكوتني والتبغ.

ذل����ك  اإط����������ار  اإىل ويف  ه��ن��ا  ن��ت��ع��رف 

مكونات ال�شيجارة 

، واأ�شرار التدخني 

ع��ل��ى الإن�������ش���ان، 

ونتعرف اأي�شًا اإىل 

على  التدخني  اأ���ش��رار 

املراأة احلامل واجلنني .

 

مكونات �ل�شيجارة

م��ت��ع��ددة  ال��ت��دخ��ني  ط����رق  اأن  يف  ���ش��ك  ل 

والطريقة التي تعترب اأكرث �شيوعًا هي ال�شيجارة ولكن 

هل �شاألت نف�شك يومًا ما هي مكونات تلك ال�شيجارة التي 

ت�شبب كل هذه الأمرا�س:

�إعد�د : علياء عبد �لعزيز حميد�ن �لزعابي

اأ�سرار التدخني على اأجهزة ج�سم الإن�سان كلها

التدخني،  اأ���س��رار  ع��ن  ك��ث��رياً  �سمعت  اأن���ك  �سك  ،ل  التدخني  اأ���س��رار 

ال�سحة  اأم  البيئة  على  �سواء  التدخني  ي�سببها  التي  ال�سارة  والتاأثريات 

فرد  مليون   6 من  اأك��ر  حياة  على  يق�سي  التدخني  اأن  تعلم  هل   ولكن 

�سنوياً على الأقل، وفقا لإح�سائيات منظمة ال�سحة العاملية .



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

29

اإلمارات

m u n r a k a e

وعند  وم��ادة،  مكون   600 من  اأك��رث  على  ال�شجائر  حتتوي 

حرقها فاإنها تنتج اأكرث من 7000 مادة كيميائية. وذلك طبقًا 

لبحث ن�شر يف جمعية الرئة الأمريكية ال�شهرية.

عدد املواد التي تنتج من تدخني ال�شيجارة وت�شبب ال�شرطان 

يبلغ اأكرث من 69 مادة، هذا بجانب املواد ال�شامة الكيميائية.

اأنابيب  التبغ،  �شيجار  يف  اأي�شًا  توجد  املكونات  هذه  مثل 

يف  املوجود  لل�شرطان  امل�شببة  امل��واد  م�شتوى  ولكن  ال�شي�شة، 

ال�شيجار يكون بكميات اأكرث.

من  الناجتة  الوفيات  ن�شبة  يجعل  الذي  ال�شبب  هذا  ورمبا 

ن�شبة  اأ�شعاف   3 تبلغ  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  التدخني  اأ���ش��رار 

الأ�شخا�س الذين مل يقوموا بالتدخني .نهائيًا

 

�أ�شر�ر �لتدخني على �شحة �لإن�شان

واحد  جهاز  على  توؤثر  ل  التدخني  اأ�شرار  فاإن  ذكرنا  كما 

فقط من اأع�شائك  ولكن ميتد التاأثري على

اجلهاز التنف�سي.

اجلهاز الدموي والقلب.

الأم احلامل واجلنني.

اجلهاز التنف�سي.

اجلهاز اله�سمي.

اجللد، ال�سعر، والأظافر.

اجلهاز الع�سبي املركزي.

و�شوف نتناول بع�شًا من هذه الأ�شرار على �شحة الإن�شان

 

 �أ�شر�ر �لتدخني على �لن�شاء �حلو�مل و�جلنني

الن�شاء املدخنات يكن اأكرث عر�شة مل�شاعفات اأثناء الولدة 

واحلمل، ومن املمكن اأن يوؤدي اإدمانهن اإىل النزيف.

من  حوامل،  وهن  ال�شلبي  التدخني  اإىل  املعر�شات  الن�شاء 

املمكن اأن يحدث ت�شوهات خلقية لدى املولود.

للوفاة  معر�شني  حوامل  ن�شاء  من  يولدون  الذين  الأطفال 

الأطفال  اأ�شعاف   3 تبلغ  بن�شبة  الأول من حياتهم  الأ�شبوع  يف 

العاديني.

التدخني من املمكن اأن ي�شبب املوت املفاجئ للطفل. ورمبا 

هذا من الأمور التي حتدث لكثري من الأطفال املولودين حديثًا، 

اإنذار قد تويف فجاأة،  اأحد الأطفال ودون �شابق  اأن  حيث جند 

ونعجز عن معرفة ال�شبب وراء ذلك.

التدخني من املمكن اأن يوؤثر على حليب الأم املر�شعة حيث 

اأجريت  يجعلها تنتج كمية غري كافية من اللنب الطبيعي، كما 

الأم  يف  ال��ده��ون  ن�شبة  اأن  خاللها  م��ن  تبني  كثرية  درا���ش��ات 

الأمهات  من  اأقل  تكون  اأطفالها   باإر�شاع  تقوم  والتي  املدخنة 

غري املدخنات.

التدخني قد ي�شبب اإخ�شاب البوي�شة خارج الرحم. وهذه 

تقلل فر�س  اأن  املمكن  تعترب من احل��الت اخلطرية حيث من 

احلمل مرة اأخرى.

عر�شة  اأك��رث  يكونون   مدخنني  لآب��اء  يولدون  الذين  الأط��ف��ال 

لالإ�شابة باأمرا�س اجلهاز التنف�شي والربو والتهاب ال�شعب الهوائية.
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املدخنات يكن معر�شات لولدة اأطفال اأ�شغر يف احلجم من 

الأمهات .غري املدخنات، حيث وجد اأن وزن الأطفال من اأمهات 

العاديني،  الأطفال  من  جرام   200 بن�شبة  اأقل  يكون  مدخنات 

ووزن �شغري،  يولدون بحجم  الذين  الأطفال  اأن  املعروف  ومن 

الر�شاعة  مرحلة  يف  بالأمرا�س  لالإ�شابة  معر�شني  يكونون 

والطفولة، واأحيانًا الوفاة

 

�أ�شر�ر �لتدخني على �جلهاز �لتنف�شي

التدخني ي�شبب �شرطان الرئة، وداء الربو

من  الوالدين  اأح��د  يكون  الذين  الأط��ف��ال  جند  ما  دائ��م��ًا 

لل�شعال و�شعوبة  اأكرث عر�شة  فاإنه يكون  الأ�شخا�س املدخنني، 

يف التنف�س، ف�شاًل عن اإ�شابته اأحيانًا ببع�س نوبات الربو

الإ�شابة  التنف�شي  اجلهاز  على  اأي�شًا  التدخني  اأ�شرار  من 

بالتهاب ال�شعب الهوائية واللتهاب الرئوي، وما ي�شاحبها من 

التهابات الأذن.

عند ا�شتن�شاق الدخان، فاإنه بعد فرتة �شوف ت�شبح الرئتني 

غري قادرة على ت�شفية املواد الكيميائية ال�شارة، وبالتايل فاإن 

املعروف  ومن  الرئتني،  يرتاكم يف  �شوف  ال�شم  هذه 

ولكن  ال�شموم،  يخرج  الإن�شان  فاإن  ال�شعال  اأنه عند 

ه���ذا ل ي��ح��دث يف ح��ال��ة امل��دخ��ن��ني، ول��ذل��ك جند 

الربد  بنزلت  لالإ�شابة  عر�شة  املدمنني اأكرث  اأن 

والإنفلونزا وغريها من اأمرا�س اجلهاز التنف�شي

 

�أ�شر�ر �لتدخني على �لقلب

عن  ف�شاًل  ال��دم،  �شغط  م�شتوى  يرفع  التدخني 

ونتيجة  العادية،  الكولي�شرتول  م�شتويات  على  تاأثريه 

لذلك يحدث ت�شلب لل�شرايني، اأو اإىل متددها

التدخني يزيد من تكوين جلطات الدم يف القلب، 

ومن املعروف اأن للجلطات التاأثري الكبري على القلب 

والقيام بوظائفه احليوية حيث اإن ال�شرايني والأوردة 

عبارة عن اأنابيب �شغرية يجرى فيها الدم، ولكن عند 

املداومة وال�شتمرار يف التدخني فاإن هناك جمموعة 

ال�شرايني،  ه��ذه  داخ��ل  تتجمع  التي  ال��روا���ش��ب  م��ن 

ال�شغري  اأو احلبيبات  الكرات  وحتدث جمموعة من 

والتي تقوم بدورها ي�شد املجرى الطبيعي للدم داخل 

ال�شرايني، ومن ثم فاإن كمية الدم املتدفقة اإىل القلب 

تقل جدا، حتى حتدث اجللطة

ومن املمكن اأن يتوقف القلب عن العمل متاما، لو 

مل يتم اإنقاذ املري�س، واإدخاله اإىل العناية املركزة

ج�شم  داخ��ل  حت��دث  التي  لالآلية  ب�شيط  ت�شبيه  ك��ان  ه��ذا 

الإن�شان عند حدوث اجللطة.

�أ�شر�ر �لتدخني على �لدم

وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  الدموية  والأوعية  الدم  جلطات 

بني اإ�شابة املدخن بال�شكتات الدماغية

باللوكيميا  لالإ�شابة  عر�شة  اأك��رث  يكونون  املدخنني 

�شرطان الدم

النيكوتني ي�شبب مر�س ال�شريان املحيطي، والذي يكون 

يوؤثر  مما  ال��دم،  تدفق  من  احلد  م�شبباته  من 

اأع�شاء  بها  تقوم  التي  احليوية  الوظائف  على 

واأن�شجة اجل�شم

بالن�شبة اإىل الغري املدخنني ، فاإن التدخني ال�شلبي يكون له 

نف�س تاأثري �شلبي ي�شبه التاأثري على املدخنني  متاما، 

عن  ف�شاًل  التاجي،  ال�شريان  اأمرا�س  ي�شبب  حيث 

الإ�شابة بالنوبات القلبية وال�شكتات الدماغية.
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�أ�شر�ر �لتدخني على �جللد و�ل�شعر و�لأظافر

املدخنون تتكون دائمًا على اأ�شنانهم بقع �شفراء تتحول 

اإىل  يوؤدي  التدخني  بنية  بقع  اإىل  الوقت  مبرور 

بقع  وت��ك��ون  اجل��ل��د،  وت��ل��ون  التجاعيد،  تكوين 

�شفراء على الأظافر واجللد

الب�شرة، مما  التجاعيد على  اإىل ظهور  يوؤدي  التدخني 

يبدو  و  ال�شيخوخة  عالمات  ظهور  اإىل  ي��وؤدي 

مظهرك كما لوكنت اأكرب من عمرك احلقيقي.

 

�أ�شر�ر �لتدخني على �جلهاز �له�شمي

التدخني ي�شبب �شرطان الفم ، واملريء، ول ميتد  الأمر 

على  قادر  التدخني  اأن  بل جند  فقط  ذلك  اإىل 

اإ�شابة جميع الأجهزة املوجودة باجلهاز الدوري 

ب��ال�����ش��رط��ان م��ث��ل ���ش��رط��ان ال��ك��ل��ى، و���ش��رط��ان 

البنكريا�س.

بالطعم  املدخن  وي�شعر  التذوق،  حا�شة  يدمر  التدخني 

املر دائمًا .يف الأطعمة التي يتناولها.

التدخني يوؤثر على الغدد اللعابية كما يوؤثر يف تركيبها 

يلعب دورًا  اللعاب  اأن  الكيميائي، ومن املعروف 

هامًا يف ه�شم الأطعمة.

يت�شبب  اأنه  اله�شمي  التدخني على اجلهاز  اأ�شرار  من 

كاًل  ت�شيب  التي  اجل��روح  ال�شفاء من  تاأخر  يف 

من الفم واللثة، اأو خلع الأ�شنان.

مادة  اأن  ب�شبب  وذل��ك  ع�شر  والأثنى  املعدة  التهابات 

النيكوتني التي توجد يف التبغ حتفز  على اإفراز 

تعاك�س  التي  احلام�شية  امل��ف��رزات  من  املزيد 

الإفرازات التي تدخل يف تركيب املعدة.

ي�شاب العديد من املدخنني بع�شر اله�شم، وذلك ب�شبب 

عدم قدرة الأجهزة التي تخ�س اجلهاز اله�شمي 

نوعًا  يحدث  حيث   ،%  100 بكفاءة  تعمل  اأن 

الفم  من  تبداأ  التي  والبلبلة  ال�شطرابات  من 

ومرورًا باملعدة والفم واملريء والأمعاء الدقيقة 

ومن  والبنكريا�س،  الكبد  اإىل  و�شوًل  والغليظة، 

يف  بالآلم  ال�شعور  اله�شم  ع�شر  اأعرا�س  اأمثلة 

النتفاخ يف  الإم�����ش��اك،  الإ���ش��ه��ال،  امل��ع��دة،  فم 

البطن وغريها من الأعرا�س الأخرى .
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�أهمّية �لّلغة �لعربّية

 اإّن لّلغة العربّية اأهمّيًة كبريًة يف الّثقافة 

ُتعَترب جزءًا  لأّنها  العربّي؛  والأدب  والرّتاث 

جمموعة  والآت���ّي  العربّية،  احل�شارة  م��ن 

الّنقاط التي ُتلّخ�س اأهمّية الّلغة العربّية:

 تعُدّ الّلغة العربّية من الّلغات الإن�شانّية 

على  حُم��اف��ظ��ًة  زال��ت  م��ا  وال��ت��ي  ال�شامّية، 

تاريخها اللغوّي والنحوّي منذ قدمي الّزمان. 

من  العديد  لغة  العربّية  الّلغة  ُتعترب 

��ع��وب وال��ق��ب��ائ��ل، م��ث��ل ث��م��ود، وع���اد،  ال�����شّ

يف  انت�شارها  يف  ذل��ك  و�شاهم  وغ��ريه��م، 

اجلزيرة العربّية وبالد ال�ّشام.

الإ���ش��الم،  لغة  ه��ي  العربّية  الّلغة  اإّن   

وال���ق���راآن ال���ك���رمي، والأح����ادي����ث ال��ن��ب��وّي��ة 

قيمتها  تعزيز  يف  ذل��ك  و�شاهم  ال�ّشريفة، 

ومكانتها عند العرب وامل�شلمني.

 �شاهمت الّلغة العربّية يف نهو�س العديد 

من احل�شارات، وخ�شو�شًا الأوروبّية، مّما 

اأّدى اإىل ت�شجيع الأوروبّيني لتعُلّمها وفهمها 

للتعّرف اإىل حروفها وكلماتها.

لغوّيٍة  بخ�شو�شّيٍة  العربّية  الّلغة  تتمّتُع   

خرى، 
ُ
الأ العاملّية  الّلغات  عن  تتمّيز  جتعلها 

مفرداتها  وو���ش��وح  بيانها  يف  تظهر  والتي 

الكلمات  من  العديد  َت�شتخَدم  وكلماتها. 

اللغوّية يف الّلغات ال�شامّية كلماٍت ذات اأ�شل 

بني  الّتقارب  تعزيز  يف  �شاهم  مّما  عربّي، 

خرى
ُ
الّلغة العربّية والّلغات العاملّية الأ

خ�شائ�س �لّلغة �لعربّية

الّلغات  كاّفة  عن  العربّية  الّلغة  تتمّيز   

خرى مبجموعٍة من اخل�شائ�س 
ُ
الأ العاملّية 

وهي:

الأ�شا�شّية  املُمّيزات  من  الأ���س��وات:   •
فيها  الّنطق  نظام  ُيعَترب  اإذ  العربّية؛  لّلغة 

فُي�شتخَدم  اللغوّي،  الكالم  اأنظمة  اأهّم  من 

نطق  اأجل  من  واحلنجرة  واحللق،  الّل�شان، 

اأ�شواتها،  على  ب��ن��اًء  والكلمات  احل���روف 

اإىل  العربّية  الّلغة  يف  الأ���ش��وات  وُتق�َشم 

جمموعة من الأق�شام، مثل اأ�شوات الإطباق، 

واأ�شوات احلنجرة، وغريها. املُفردات: 

الّلغة  منها  تتكّون  التي  الكلمات  ه��ي 

اخلا�س  اللغوّي  املعجم  وُي�شَنّف  العربّية، 

الغنّية  اللغوّية  املعاجم  اأكرث  من  باأّنه  فيها 

اأكرث  على  فيحتوي  والرّتاكيب؛  باملفردات 

الأ�شلّية  املفردات  وُتعترب  كلمة.  مليون  من 

ثالثّية  ج��ذور  عن  عبارًة  العربّية  الّلغة  يف 

اللغوّي  اجل���ذر  فينتج  خ����رى، 
ُ
الأ للكلمات 

الواحد العديد من الكلمات واملُفردات. 

فيها  ُتنَطق  التي  الّطريقة  هي  الّلفظ: 

الكلمات  وُت��ل��َف��ظ  ال��ع��رب��ّي��ة،  ال��ّل��غ��ة  كلمات 

لغوّية،  حركات  ا�شتخدام  على  بالعتماد 

يتغرّي  الّت�شكيل.  ُم�����ش��ّم��ى  عليها  وُي��ط��ل��ق 

على  ب��ن��اًء  كلمة  ك���ّل  يف  اخل���ا����سّ  ال��ّل��ف��ظ 

اأهمية اللغة العربية

�إعد�د جو�هر �ل�شويدي 

الّلغات  اإح��دى  وتعترُب من  العامل،  يف  انت�ساراً  الأك��ر  العاملّية  الّلغات  العربّية من  الّلغة 

املُعتمدة يف الأمم املُّتحدة، كما اإنها ت�سّكُل الّلغة الأوىل يف مناطق بالد ال�ّسام، و�سبه اجلزيرة 

العربّية، و�سمال اأفريقيا، و�ساهم هذا النت�سار الوا�سُع لّلغة العربّية يف ت�سنيفها كواحدٍة من 

الّلغاِت التي ي�سعى العديُد من الُطاّلب اإىل درا�ستها، وخ�سو�ساً غري الناطقنّي بها؛ من اأجل 

التعّرِف اإىل جمال كلماتها. 

كما اأّنها من الّلغات التي ظّلت ُمافظًة على قواعدها اللغوّية حّتى هذا الوقت؛ لأّنها 

بالعديد من  ج��ّداً  غنّيٌة  العربّية  الّثقافة  اأّن  كما  الكرمي،  وال��ق��راآِن  وامل�سلمنّي  الإ�سالم  لغة 

املُوؤّلفات، �سواًء الأدبّية، اأم العلمّية، اأم غريها، والتي ُكِتبْت ِبُلَغٍة عربّية ف�سيحة، وي�سُل العدد 

الإجمايُلّ حُلروِف الّلغة العربّية اإىل ثمانّية وع�سرين حرفاً.
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اأّي احلركات املكتوبة على  طبيعة ت�شكيلها؛ 

الّتهجئة  ي�شمل  الّلفظ  اأّن  كما  حروفها، 

كّل  يتعّلمها  والتي  احل���روف،  يف  ة  اخلا�شّ

ي�شُهل  حتى  العربّية؛  تعّلم  ُيريد  �شخ�س 

وُجملها  كلماتها  مع  والّتعامل  فهمها،  عليه 

بطريقٍة �شحيحة.

����رف: ه���و الأ����ش���ل���وب املُ��رت��ِب��ط  ال���������سّ

ج��ذور  ن��ظ��ام  على  يعتمد  اإذ  ب��املُ��ف��ردات؛ 

وقد  الغالب،  ثالثّيًة يف  تكون  التي  الكلمات 

ُت�شبح رباعّيًة يف بع�س الأحيان، كما تتمّيز 

خرى 
ُ
الّلغة العربّية عن الكثري من الّلغات الأ

فمن  بها،  ة  اخلا�شّ للكلمات  �شيٍغ  بوجود 

اأو  ُمثّنى،  اإىل  املُفردة  الكلمة  املُمكن حتويل 

ت�شتخدمها  التي  رق  الُطّ من  وغريها  جمع، 

الّلغة العربّية يف ت�شنيف الكلمات. 

الّلغة  يف  اجُلملة  اأ���ش��ا���س  ه��و  ال��ّن��ح��و: 

العربّية، وُتق�شم اجُلمُل العربّية اإىل نوعني، 

وهما: 

الفعلّية،  واجُلملة  ال�سمّية،  اجُلملة 

�ش�س وقواعُد نحوّية 
ُ
ولكل نوع من هذه اجُلمل اأ

يجب ا�شتخدامها يف كتابتها و�شياغتها حّتى 

ة بها، واأي�شًا  ُت�شاهم يف نقل الأفكار اخلا�شّ

يعتمد الّنحو يف الّلغة العربّية على ا�شتخدام 

بني  َت��رب��ط  ال��ت��ي  الأدوات  م��ن  جم��م��وع��ة 

التي  خرى 
ُ
الأ الو�شائل  والعديد من  اجُلمل، 

حُتافظ على �شالمة َمبناها؛ لذلك ُت�شّنف 

التي  ال��ّل��غ��ات  م��ن  ك��واح��دٍة  العربّية  الّلغة 

 نحوٍيّ خا�ّس بها، وُي�شاعد يف 
ٍ
حَتتفظ بنظام

اإعراب ُجملها وبيان ُطرق كتابتها. الهتمام 

العاملّي يف الّلغة العربّية بداأ الهتمام العاملّي 

يف الّلغة العربّية يظهر منذ ُمنت�شف القرن 

الع�شرين للميالد، وحتديدًا يف عام 1948م 

عندما قّررت ُمنّظمة اليون�شكو اعتماد الّلغة 

الّلغتني  بعد  لها  ر�شمّية  لغٍة  كثالث  العربّية 

1960م  عام  ويف  والفرن�شّية،  الإجنليزّية 

مّت العرتاف ر�شمّيًا يف دور الّلغة العربّية يف 

جعل املن�شورات العاملّية اأكرث تاأثريًا، ويف عام 

1974م ُعِقَد املُوؤمتر الأّول لليون�شكو يف الّلغة 

العربّية بناًء على جمموعٍة من القرتاحات 

التي تبّنتها العديد من الّدول العربّية، واأّدى 

ذلك اإىل اعتماد الّلغة العربّية كواحدة من 

املُوؤمترات  ُت�شتخدم يف  التي  العاملّية  الّلغات 

الدولّية.

 حتّديات تو�جه �لّلغة �لعربّية 

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

و�شع  اإىل  ُت��وؤّدي  التي  العربّية  الّلغة  ُتواجه 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وائ��ق اأم���ام ال��ت��ق��ّدم ال��ذي 

ت�شهده، ومن اأهّم هذه الّتحديات:

البحث  جم��الت  ُمعظم  اهتمام  ع��دم   

كلغٍة  العربّية  الّلغة  ا�شتخدام  يف  العلمّي 

والعلمّية،  الأكادميّية  الأب��ح��اث  يف  ة  خا�شّ

جّيد.  ب�شكل  تطّورها  عرقلة  اإىل  اأّدى  مّما 

العربّي،  الّل�شان  على  الغربّية  الّلغات  تاأثري 

وخ�شو�شًا مع انت�شار الّلهجات بني العرب، 

والتي اأّدت اإىل ا�شتبدال العديد من الكلمات 

عربّية.  غري  اأ���ش��ول  ذات  خ��رى 
ُ
ب��اأ العربّية 

الّلغة  يف  احلديثة  الّتكنولوجيا  اهتمام  قّلة 

العربّية، والتي اعتمدت على بناء تطبيقاتها 

والّلغات  الإجنليزّية  الّلغة  على  وبراجمها 

الّتفكري  قّلة  اإىل  اأدى  خرى، مّما 
ُ
الأ العاملّية 

الّلغة  اإىل  الّتكنولوجيا  ه���ذه  ت��رج��م��ة  يف 

الرقمّي  الف�شاء  بناء  يف  العتماد  العربّية. 

الإلكرتويّن يف الإنرتنت على الأرقام والّلغة 

الرئي�شّي  املُ�شّمم  اأ�شبحت  التي  الالتينّية 

والتي  الإلكرتونّية،  فحات  ال�شّ من  للعديد 

من  اأّن��ه  مع  العربّية،  الّلغة  يف  ُت�شتخَدم  مل 

املُ��م��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام احل����روف ال��ع��رب��ّي��ة يف 

الكتابة الرقمّية.



الغذائية  العنا�شر  على  الإف��ط��ار  وجبة  حتتوي  اأن  يجب 

املتنوعة؛ مثل: الكربوهيدرات. الربوتينات. الألياف؛ مثل تناول 

حبة من الفواكه، اأو اخل�شراوات التي تبقى يف املعدة ملدة اأطول 

ومتنح �شعورًا بال�شبع. الدهون. مالحظة: يجب اأن تتوافر هذه 

العنا�شر مع بع�شها مع اختالف م�شادرها مثل تناول البي�س 

الع�شل مع حبة  اأو  واخلبز واحلليب وبع�س م�شتقاته، واملربى، 

الالزمة  بالطاقة  لإمداد اجل�شم  اأو اخل�شراوات  الفواكه،  من 

وتعيد له الن�شاط ليقوم باأعماله ب�شكل جيد دون ال�شعور بالتعب 

والإرهاق منذ ال�شباح. 

تكمن  لأّن��ه:  كبريه  اهميه  لالإفطار  الإفطار  وجبة  اأهمية 

كافة،  الإن�شان  ج�شم  على  حمافظه  يف  الإفطار  تناول  اأهمية 

يعمل  اإّن��ه  حيث  مثايل  ب�شكل  وظائفه  اأداء  على  وم�شاعدته 

اإمتام  ت�شاعده على  التي  الالزمة  بالطاقة  اإمداد اجل�شم  على 

الوظائف املطلوبة منه دون ك�شل اأو خمول. تخف�س ن�شبة هرمون 

والبناء)الأي�س(  الهدم  تن�شيط عمليات  املزاج.  وتعدل  التوتر 

ين�شط  احلرارية.  ال�شعرات  حرق  على  وحتفيزه  اجل�شم،  يف 

الذاكرة، ويزيد من ن�شبة الرتكيز.

يتناولها  التي  الوجبات  اأه��م  م��ن  الإف��ط��ار  وجبة  تعترب  ال�سباحي:  الإف��ط��ار 

الإن�سان يف يومه ولها اأهمية كبرية يف اإمداد اجل�سم بالطاقة املطلوبة التي يحتاجها 

خ�سو�ساً بعد فرتة نوم طويلة؛ فيكون اجل�سم قد ا�ستنزف فيها كميات كبرية من 

الطاقة لذلك يجب على الإن�سان عند ال�ستيقاظ من النوم تناول الإفطار ال�سحي 

الذي يحتوي على العنا�سر الغذائية الرئي�سة املهمة للج�سم مثل الكال�سيوم، والذي 

ميكن احل�سول عليه من احلليب وم�ستقاته، وكذلك الفيتامينات، والربوتينات، 

والأمالح املعدنية، وغريها. العنا�سر املهّمة يف الإفطار ال�سباحي من اأهم عنا�سر 

الإفطار ال�سباحي الآتي:
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اأهمية الإفطار ال�سباحي

�إعد�د : علياء عبد�لعزيز �لزعابي



 يحافظ على اجل�شم من م�شاكل ال�شمنة اأو الوزن الزائد، 

حيث ّن تناول الإفطار يوؤدي اإىل حرق لل�شعرات احلرارية منذ 

خالل  من  ال�شهية  تقليل  على  اأي�شًا  ويعمل  الباكر،  ال�شباح 

ال�شعور بال�شبع وعدم امليل لتناول ال�شكريات التي ت�شبب زيادة 

نحو  الإق��ب��ال  يكون  لذلك  الطاقة؛  نق�س  لتعوي�س  ال��وزن  يف 

الوجبات الأخرى اأقل. 

يخف�س ن�شبة الإ�شابة مبر�س ال�شكري من خالل �شيطرته 

باجللطات  الإ���ش��اب��ة  منع  ال���دم.  يف  الأن�����ش��ول��ني  ن�شبة  على 

الذي  اخلمول  ب�شبب  حتدث  التي  املفاجئة  القلبية  وال�شكتات 

ال�شفائح  اإّن  حيث  ال�شباح،  �شاعات  يف  اجل�شم  فيه  يكون 

الت�شاقها  ن�شبة  يزيد من  بطيئة مّما  تكون يف حركة  الدموية 

ال�شريان  جم��رى  اإغ���الق  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  البع�س  بع�شها  م��ع 

م�شدرًا  يعد  الإف���ط���ار.  وج��ب��ة  ت��ن��اول  ع��دم  ع��ن  ينتج  وه���ذا 

الإ�شابة  من  يحمي  يحتاجه.  الذي  باجللوكوز  الدماغ  لتزويد 

ال�شار  الكولي�شرتول  م�شتوى  من  يخف�س  ال�شرطان.  مبر�س 

والدهون الثالثية. يقوي اجل�شم؛ فالعنا�شر املوجودة يف وجبة 

الكال�شيوم،  مثل  لبنائه؛  املهمة  باملعادن  اجل�شم  تزود  الإفطار 

والأل��ي��اف. امل��ع��دن��ي��ة،  والأم����الح  والفيتامينات،   واحل��دي��د، 

فو�ئد وجبة �لإفطار للطالب

ال�شكر  خا�شة  الغذائية  امل��واد  من  ال��دم��اغ  حاجة  توفري   

الدماغ  م�شاعدة  اأ�شا�شيًا يف  دورًا  املواد  تلعب هذه  اإذ  والن�شا، 

على القيام بوظائفه املختلفة واملهمة. 

م��ق��اوم��ة ال��ت��ع��ب والإره�������اق واإب���ق���اء ال��ط��ال��ب   - 1

بالطاقة واحليوية طول فرتة  ومليئاً  ن�سيطاً 

الدرا�سة. 

وحت�سني  ل��ل��ط��ال��ب  العقلية  ال���ق���درة  تن�سيط   - 2

الذاكرة. 

النف�سي للطالب،  امل�ساهمة يف حتقيق التزان   - 3

عن طريق ال�سعور بالهدوء وتقليل الع�سبية. 

4 - حماية الطالب من خطر ال�سمنة، فعدم تناول 

اإىل زيادة �سهية الطالب  وجبة الفطور يوؤدي 

زي���ادة كمية الطعام  وب��ال��ت��ايل  ال��ن��ه��ار،  خ��الل 

املتناولة يف وجبتي الغداء والع�ساء. 

ال��ن�����س��اط��ات  اأداء  ال��ط��ال��ب ع��ل��ى  ق����درة  زي�����ادة   - 5

امل�سي،  ري��ا���س��ة  مثل  اأف�����س��ل  ب�سكل  اجل�سدية 

والرك�ض، بالإ�سافة اإىل القفز. 

6 - حماية الطالب وتقليل خطر الإ�سابة مبر�ض 

يف  كبرياً  دوراً  الفطور  لوجبة  اإّن  اإذ  ال�سكري، 

تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم. 

زي�����ادة م��ن��اع��ة ال��ط��ال��ب وزي������ادة ق���درت���ه على   - 7

مقاومة الأمرا�ض واجلراثيم وامليكروبات. 

امل�شتوى  على  القلب  باأمرا�س  الإ�شابة  خطر  من  التقليل 

البعيد؛ وذلك ملا لها من دور يف تنظيم م�شتويات الكول�شرتول 

الإفطار  وجبة  حتتوي  اأن  ال�شروري  من  مالحظة:  ال��دم.  يف 

على كميات منا�شبة من جميع العنا�شر الغذائية املختلفة مثل 

الن�شويات كاخلبز وال�شوفان، والربوتينات كالبي�س، والأجبان، 

يجب احلر�س  كما  املختلفة،  كالفواكه  والفيتامينات  والألبان، 

اإىل  بالإ�شافة  وال�شوكولتة،  ال�شيب�س،  تناول  عن  البتعاد  على 

�شرر  من  لها  ملا  وذلك  ال�شباح؛  فرتة  يف  الغازية  امل�شروبات 

على  للطالب  الإفطار  وجبة  اأهمّية  الطالب.  �شحة  على  كبري 

اأهميتها  اأّن  اإل  �شخ�س،  لكّل  الفطور  وجبة  اأهمية  من  الرغم 

ا�شتيعاب  على  ت�شاعدهم  اإذ  للطالب؛  بالن�شبة  تت�شاعف 

وذلك  العلمي؛  وحت�شيلهم  الذهني  ن�شاطهم  وزيادة  درو�شهم 

لحتياجهم ال�شديد للطاقة للقدرة على الرتكيز والتفكري، حيث 

اأثبتت الدرا�شات اأّن تناول وجبة فطور �شحية لها اأثر كبري يف 

زيادة تركيز ال�شخ�س وقدرته على اأداء وظائفه ب�شكل اأف�شل. 

امل�سادر : ويكبيديا املو�سوعة احلرة
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�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد 522 ال�شنة الرابعة و الأربع�ن 

ربيع الأول 1442 هـ ن�فمبر » ت�شرين الثاني « 2020م

His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi 
meets Emirates Team champion of Khaliji 21
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  نتقدم بأســمى آيات التھاني والتبريكات

 إلى مقام صاحب السمو
 الشیخ خلیفة بن زايد آل نھیان

 رئیس الدولة - حفظه هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو
 الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم

 نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجمیع المقیمین على أرضھا الطیبة

بمناسبة العید الوطني 49

  

We extend our heartiest 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 
Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates, and ruler of the 

Emirate of Dubai. 
 

and to their brothers, the Highness members of the 
Supreme Council of the Union,  

the rulers of the Emirates and to the people of the 
United Arab Emirates and all residents on this 

auspicious day of the  

 United Arab Emirates 49th National Day!!!
 

 



Contents: 
* RAK Ruler Mourns and offers Condolences 

on the death of Emir Sheikh Sabah Al Ah-
mad Al Jaber Al Sabah

* Ruler of Ras Al Khaimah congratulates 
Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah on his 
inauguration as Emir of Kuwait and nam-
ing Mishaal Al Ahmad Al Sabah as Crown 
Prince

* RAK Ruler meets MeznSat Team, underlines 
importance of Education and Research in 
Sustainable Development

* Ras Al Khaimah Municipality: Campaigns to 
halt the establishment of Ranches

* The Emirate civic body holds various sessions 
to enhance productivity

Editorial
Martyrdom a Light that Never Goes Out!

In his book, ‘Men around the Messenger’ by Kha-
lid 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 Al-

lahi 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 am-

watun bal ahyaon walakin la tashAAuroona’ 154 Al-
Baqara 

“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 Mar-
tyrs 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 
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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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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber 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 in-
spire Kuwait and its people 
and the honorable Al Sa-
bah 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 Rab-
biki raadiyatam mardiyyah (28) Fad-
khulee fee ‘ibaadee (29) Wadkhulee 
jannatee (30) Sura AL FAJR.“O sat-
isfied 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 Mem-
ber 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 Na-
tional and Gulf levels, and in sup-
port of Arab and Islamic Nations Is-
sues in various forums.

His Highness, the Ruler of Ras 
Al Khaimah, offers sincere condo-
lences to the honorable family of Al 
Sabah and to the brotherly people 
of Kuwait regarding the Great De-
ceased His Highness Sheikh Sabah 
Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. Pray-
ing 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 condo-
lences 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.”

His Highness the Ruler 
of Ras Al Khaimah or-
dered 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
Later, His Highness 

Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, sent a mes-
sage 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 De-
ceased. 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 Moham-
med 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.

RAK Ruler Mourns and offers Condolences on the death of 
Emir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, sent a telegram of con-
gratulations to His Highness Sheikh 
Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah 
on his inauguration as Emir of Ku-
wait.

His Highness expressed his wish-
es to His Highness Sheikh Nawaf 
Al Ahmad Al Sabah, Emir of Ku-
wait, for continued success in con-
tinuing the blessed march of Late 
Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber 
Al Sabah and to the brotherly Ku-
waiti people for continued progress 
and prosperity.

His Highness Sheikh Moham-
mad bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 

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 Coun-
cil 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 continu-
ing 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 Leader-
ship.

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.

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
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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, re-
ceived John Rakolta 
Jr., the U.S. Ambas-
sador to the UAE.

His Highness Rul-
er of Ras Al Khaim-
ah welcomed the US 
Ambassador and ex-
changed talks on bi-
lateral relations and 
cooperation between 
the two friendly 
countries in all av-
enues.

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, Ambas-
sador Rakolta ex-
tended thanks and 

appreciation to H.H. RAK Ruler for 
the warm welcome and generosity, 

praising the strong strategic ties be-
tween 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 Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has 
said that Educa-
tion is the primary 
means of ensuring 
continued accom-
plishments and 
the driving force 
of the continuous 
efforts to build the 
country and ce-
ment its position 
regionally and in-
ternationally.

H.H. Sheikh 
Saud lauded the astute vision of 
the UAE President, His High-
ness 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 High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces.

‘’The wise leadership has pri-
oritized education as a primary 
element in all the country’s de-
velopment plans, reflecting a deep 
awareness of the vital role that 
education plays in advancing the 
UAE’s position regionally and in-
ternationally across every sector,’’ 
said H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi.

“And here we are today, cel-
ebrating yet another achievement 
by our students, confidently forg-

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 Nanosat-
ellite of its kind in the UAE.

MeznSat is the First Scientific 
Satellite in the UAE to be built en-
tirely by students; it was designed 
and developed by the students un-
der the supervision of the UAE 
Space Agency, in a collaboration 
between the American Univer-
sity 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 Rus-
sia 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 fur-
thering and bigger achievements 
in your careers and from the uni-
versity, 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 main-
taining our progress and cement-
ing the country’s leading position 
across various sectors,” H.H. Rul-
er of Ras Al Khaimah added. “The 
evolution of education and its shift 
from theoretical to practical imple-
mentation 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 
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various industries,” H.H. 
Sheikh Saud noted, high-
lighting 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 succes-
sive generations to succeed.

His Highness Ruler of 
Ras Al Khaimah reaffirmed 
his commitment to support-
ing education, as well as pi-
oneering, practical projects 
across all vital sectors.

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

Ras Al Khaimah International Air-
port announced that it has helped se-
cure 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 Su-
preme 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 Communi-
ty from all over the Emirates to Ras 
Al Khaimah International Airport.

Operating special repatriation 
flights in conjunction with the In-
dian Government and Indian car-
rier 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 

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 impor-
tant 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 spe-
cial charter evacuation flights at 
the beginning of June and to date 
has flown back Indians and their 
families in almost 300 flights oper-
ated 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 Interna-
tional Airport.

The special charter flights by 
SpiceJet are returning up to 185 
passengers at a time to 21 destina-
tions across India; Ahmedabad, 
Amritsar, Bengaluru, Bhubaneswar, 
Kozhikode, Chandigarh, Chennai, 
Kochi, Gaya, Hyderabad, Jaipur, 
Kannur, Lucknow, Madurai, Man-
galuru, New Delhi, Tiruchirappalli, 
Thiruvananthapuram, Varanasi, Vi-
jayawada and Visakhapatnam.

“I would like to take this oppor-
tunity 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 Air-
port promotes over the other UAE 
passenger airports are its cost sav-
ings for travellers and the fact that it 
has no slot restrictions, meaning that 
airlines are not obliged to have to ac-
cept 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 Munici-
pality Department has start-
ed Field Campaigns in all 
sites and Desert Areas with-
in the Emirate, which usual-
ly 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 Dis-
aster Team, to prevent these 
camps established in Desert 
Areas during the coming 
period, comes as part of Pre-
cautionary and Preventive 
Measures, in light of the on-
going pandemic of Novel Coronavirus ‘Covid-19’.

His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, 
Director-General of Ras Al Khaimah Municipality De-
partment and Member of Emirates Emergency Crisis 
and Disaster Team, said that the decision recently is-
sued 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 Munici-
pality Department pointed out that the Department 
has distributed Awareness Flyers to various society 

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 non-
compliance. In order to 
avoid committing them, 
which may expose the of-
fenders to legal account-
ability. 

His Excellency stated 
that after educating the 
community members, 
field campaigns began by 
allocating teams to tour 
various wilderness ar-
eas recognized in Ras Al 
Khaimah, which are usu-

ally 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 in-
dicated 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 warn-
ings, which is to halt the establishment of new camps 
of different types.

His Excellency stated that the Department has di-
rected the procedures followed according to the regula-
tions, against this segment who is not committed to the 
decision. Stressing that the Department will not toler-
ate people who are not bound, and will work to contin-
ue 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 imme-
diately remove these camps and ranches in the event 
that their owners do not comply with the implemen-
tation 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 Automated Slaughterhouse resumes Public Reception

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department-Public Health 
Administration carried out 52 
field Inspection Campaigns 
on various Health and Profes-
sional Facilities, during the 
past 9 months. 

During those campaigns, 
the Administration was able 
to carry out 1052 Inspection 
Tour, and cover 3717 estab-
lishments of different classi-
fication, during which various 
Public Health and Precaution-
ary Requirements were verified, as 
well as the extent of their compli-
ance with Laws and Regulations.

Shayma Al Teneiji, Director of 
Public Health Administration said: 
The Administration was able, dur-
ing a period of 9 months specifical-
ly, from January to mid-September, 
to carry out Inspection Campaigns 
that amounted to 52, during which 
1052 inspection rounds were car-
ried out with a total number of 3717 
establishment covered. 

Al Teneiji stated that these cam-
paigns, 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 fa-
cilities’ failure to observe Precau-
tionary Measures to confront with 

Corona Pandemic, and that a quan-
tity of expired and unknown tobac-
co products were monitored. 

Al Teneiji added: The violations 
were in the form of using mix-
tures in Women’s Beauty Centers, 
monitoring Expired Health Cards 
for workers in facilities, lack of at-
tention to hygiene, and others that 
have been taken and the procedures 
followed, with the aim of organiz-
ing the work of these facilities and 
providing various services, accord-
ing to the Highest Approved Health 
Standards.

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
announced the opening 
of Ras Al Khaimah Au-
tomated Slaughterhouse, 
after the completion of 
development and mod-
ernization work, which 
has lasted for about 7 
months.

The Municipality De-
partment revealed the 
completion of all works 
by the end of July. Where 
the Slaughterhouse re-
ceived only animals and sacrificial 

animals provided by charities, and 
now the slaughterhouse receives 

consumer requests from 
citizens and various na-
tionalities.

Shayma Al Tenei-
ji, Director of Public 
Health Administration, 
said, “The Department 
has moved towards de-
veloping the services 
and facilities of Ras Al 
Khaimah Slaughter-
house by transforming 
it into an automated one. 
Within the highest Tech-
nical Specifications and 

Health Requirements, in line with 
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Ras Al Khaimah Munici-
pality Department- Pub-
lic Health Administration 
announced the comple-
tion of implementing the 
Emirates-Gulf Standard No. 
(2010-2025) related to the 
Standards and Condition of 
Drinking Water Tanks De-
sign for Water Distribution 
Vehicles of all establish-
ments operating in the field 
of Desalination and Produc-
tion of drinking water in the 
Emirate.

Shayma Al Teneiji, Direc-
tor of Public Health Admin-
istration, indicated that the 
processes of harmonization 
and application of the exter-
nal 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 Com-
prehensive Study of the status of 
Desalination and Production Facili-
ties in the Emirate, then approving 
a Corrective Action Plan for the 
conditions of these facilities, which 

lasted 9 months, since 
its beginning in 2019. 
The project was con-
cluded with the ful-
fillment of the 65 new 
sanitation tanks for 
transporting Drinking 
Water to the new sani-
tary conditions, which 
amounted to 65, with 
a commitment rate 
that reached 98%.

Al Teneiji con-
firmed that the In-
spection Team at 
Food Control Section 
in the Municipality 
continues its duties in 
controlling and violat-
ing any water tanker 
that does not meet the 

Health Requirements, 
in parallel with educating consum-
ers about the importance of obtain-
ing drinking water from Health-Ap-
proved Sources.

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department carried out 833 in-
spection 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: 

The Administration has made sure 
that Observers are present in vari-
ous food establishments to verify 
that they apply all Public Health 
Requirements, and that measures 
are taken against violators, by is-
suing warnings and violations, and 
closing the facility if necessary.

Al Teneiji added: During a period 

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

833 Inspection visits to Public Kitchens 
and Bakeries in Ras Al Khaimah

the development witnessed by the 
Emirate, and to provide an appro-
priate environment that allows pro-
viding the best services.”

Al Teneiji stated that the pro-
ject, 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.
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Ras Al Khaimah Municipality 
Department destroyed 300 pack-
ages of Cosmetic Materials that are 
not suitable for Human Consump-
tion. 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 pack-
ages and work to dis-
pose of them accord-
ing to the followed 
systems, while direct-
ing the establishments 
to the need to verify 
the used materials pro-
vided to consumers to 
avoid obtaining warn-
ings and violations di-

rected against them.
Shayma Al Teneiji, Director of 

Public Health Administration, said: 
The Department is working to in-
tensify 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 addi-
tion to that, some other Health Vio-
lations 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 ad-
ministration will continue to imple-

ment the various field 
campaigns on these 
facilities to verify their 
full compliance with 
the various Health Re-
quirements, and not be 
complacent in order to 
preserve Public Health 
and Safety and work 
towards providing the 
best types of services.

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

of three months, 
the Observers 
visited 833 es-
tablishments, in-
cluding 82 Pub-
lic 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 repre-
sented 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 com-
ply with the required maintenance 
on time. Al Teneiji also stated that 
a number of bakeries and restau-

rants were closed, 
due to the failure 
of the facility to 
meet the Health 
R e q u i r e m e n t s , 
with regard to gen-
eral cleanliness 
in the facility and 
personal hygiene, 
especially Precau-
tionary Measures 
for Coronavirus, 
as well as failure to 
comply with the re-
quired maintenance 
on time. Al Teneiji 

indicated that the Administration 
provided appropriate awareness to 
all workers in those facilities, espe-
cially those related to Precaution-
ary Measures and Preventive Re-
quirements, to limit the spread of 
the Novel Coronavirus (Covid-19). 
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Ras Al Khaimah Municipality celebrates World Food Day

Public Health Administration celebrates International Handwashing Day

Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment has organized a variety of aware-
ness-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 participa-
tion 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 participa-
tion of its strategic partners in all its community ac-
tivities, 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 pro-
vides safe and 
beneficial stuff 
to the consumer.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department-Public Health Admin-
istration 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, edu-
cating 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 dis-
eases and saving lives.

It is noteworthy that In-
ternational Handwashing 
Day represents an opportu-
nity for innovation and ex-
periencing creative ways 
to preserve health and en-

courage people to maintain their 
hygiene and wash their hands with 
soap. The importance of hand hy-
giene for Health Practitioners was 
also highlighted in order to prevent 
the transmission of infection inside 

and outside Health Facilities.
The Municipality Department ap-

preciates such initiatives that con-
tribute 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 االمارات العربیة المتحده حفظھ هللا ورعاه 

 وإلى مقام سیدي صاحب السمو
الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئیس الدولھ رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظھ هللا 

والي مقام سیدي صاحب السمو 
الشیخ محمد بن زاید آل نھیان 

 ولي عھد ابوظبي حفظھ هللا

و إلى اخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام دولة االمارات و إلى شعب االمارات
 بمناسبة الیوم الوطني التاسع و االربعیــــــــــــــــن لدولة االمارات العربیة المتحدة

 
إن عملیة التنمیة والبناء والتطویر ال 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 هللا 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 االمارات لتكون مركزا اقلیمیا ودولیا للتصنیع

 الدوائى واتباعا لنھج مؤسس الدولة وسیاسات حكامھا راعاھم هللا 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
 االحتیاجات للسوق االماراتیة و للتصدیر لألسواق العالمیة بما یتماشى مع قیمة و سمو ورفعة اسم دولة االمارات العربیة المتحدة فى المنطقة وحول العالم

ویتلك المناسبة العظیمة والعزیزة على قلوبنا جمیعا

ADCAN Pharma
Abu Dhabi

Tel : +971 2 555 1719 
Email : info@adcanuae.com

P.O. Box. 9824
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P.O.Box : 6639 , RAKIA FZ
Ras Al khaimah UAE

Mob : +971 50 1188267
 Fax : +971 7 2447845

Email : megarnet@eim.ae

We Extend Our Highest
Congratulations To

 H.H Sheikh 
Saud Bin  Saqr  A l  Qass imi  

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
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 نتقدم
 بأسمى آیات التھاني والتبریكات   

 
 إلى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان
 رئیس الدولة - حفظھ هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو

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

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجمیع المقیمین على أرضھا الطیبة

بمناسبة العيد الوطني ٤٩
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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
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 نتقدم
 بأسمى آيات التهاني والتبريكات   

 
 إلى مقام صاحب السمو

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 رئيس الدولة - حفظه هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة

بمناسبة العيد الوطني ٤٩

بمناسبة العيد الوطني 49

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

 

136 JLT- 67405 ,DMCC Business Centre Level No 8
Jewellery & Gemplex 2, 

Dubai - UAE
Tel :(+971) 4-288 -3087

Email : Kmoumni@omcgroup.com

OMC Group specializes in the provision of corporate, �duciary and administrative 
services from recognized jurisdictions around the word. Since 1955 we have been 
servicing leading �nancial institutions with a commitment to develop longstanding 
relationships.
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 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم

لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                
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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

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.

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

49

    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

United Arab Emirates 49th National Day

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

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

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.
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 احجز فيال يف اكرب مجمع سكني شامل الخدمات
 بالشارقة وبدون رسوم صيانة مدي الحياة

 تبدأ االسعار من 1,050,00 بدفعة اويل
52,000 درهم

 العرض ساري لفرتة محدودة
 فقط ارسل صورة االعالن عيل الرقم التايل 

0566905005

S20  س�عة سامسونج سامسونج +

احجز فیلتك واختار ھدیتك

 ايفون 11 + س�عة ايفون 

بدون رسوم خدمة مدي الحیاة
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