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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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الإمارات ع�شو ُمنتخب يف جمل�س الأمن الدويل

انتخبت الأمم املتحدة دولة الإمارات العربية املتحدة لع�ش�ية جمل�س الأمن الدويل ، لت�ا�شل 

دولة الإمارات بذلك م�شرية اإجنازاتها وتقدمها يف جميع املحافل وت�شكل  هذه الع�ش�ية  اإجنازًا 

دوليًا يعك�س ثقة العامل بالعمل الدبل�ما�شي الذي تق�م به دولة الإمارات ودورها الفعال واملهم يف 

الق�شايا الإقليمية والدولية والتي من خللها اأ�شبحت الإمارات عن�شرًا مهمًا يف اإحلل ال�شلم يف 

العامل ، ودعم الق�شايا الإن�شانية لتعزيز الأمن وال�شتقرار يف جميع الدول ، ون�شتذكر بهذه املنا�شبة 

وبكل فخر الدور البارز والعمل الإن�شاين الذي  قدمته دولة الإمارات خلل اأزمة ك�فيد - 19 التي 

اجتاحت العامل ، اإذ اأن دورها كان ا�شتثنائيًا ، ويف ال�قت الذي عانت الكثري من  الدول من خمتلف 

بقاع الأر�س من نق�سٍ يف الغذاء والدواء وعدم ت�فر امل�شتلزمات الطبية اللزمة مل�اجهة اجلائحة 

ويف ظل انقطاع خط�ط الطريان وت�قف التبادل التجاري بني الدول  ، وجه �شيدي �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي بت�شكيل خط�ط اإمداد عرب الطريان املحلي يف 

دولة الإمارات لتاأمني الغذاء والدواء وامل�شتلزمات الطبية واإي�شالها اإىل الدول املت�شررة يف جميع 

اأنحاء العامل لتق�د دولة الإمارات املهمة الإن�شانية التي لقت اإ�شادة اجلميع واأظهرت قدرة دولتنا 

على م�اجهة التحديات والأزمات ومد يد الع�ن للدول كافة  ، فلعب الطريان املحلي دورًا بارزًا يف 

ت��شيل هذه الإمدادات ، وهنا برز دور الإمارات كم�شاهم رئي�شي يف تعزيز ال�شتقرار يف الدول ، 

كما كانت الإمارات �شريكًا اأ�شا�شيًا يف اإحلل ال�شلم يف مناطق خمتلفة و�شاهمت مع كربى الدول 

يف حل الق�شايا العالقة �ش�اًء الإقليمية اأو الدولية ، ونحن كاأبناء هذ ال�طن نفتخر بهذه الإجنازات 

رالإمكانيات لتعزيز  التي حتققها دولتنا احلبيبة يف ظل قيادتنا الر�شيدة التي تبذل اجله�د وُت�شخِّ

مكانة الدولة يف املجتمع الدويل ، فالطم�ح ه� الرقم واحد يف جميع املجالت .

نبارك لقيادتنا الر�شيدة و�شعبها ال�يف انتخاب دولة الإمارات العربية املتحدة لع�ش�ية جمل�س 

الأمن ، �شائلني اهلل عز وجل اأن يدمي الأمن وال�شتقرار على بلدنا وعلى العامل اأجمع .

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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حاكم ر�أ�س �خليمة ي�ستقبل �سفري �إ�ستونيا

ا�ـــشـــتـــقـــبـــل 

ال�شم�  �ــشــاحــب 

بن  �شع�د  ال�شيخ 

القا�شمي  �شقر 

ــ� املــجــلــ�ــس  عــ�ــش

الأعــــلــــى حــاكــم 

راأ�س اخليمة  يف 

يف  �ــشــمــ�ه  ق�شر 

بن  �شقر  مدينة 

حمــمــد، �ــشــعــادة 

يـــان رايــنــهــ�لــد، 

جمه�رية  �شفري 

اإ�ــشــتــ�نــيــا لــدى 

الـــــدولـــــة الــــذي 

قدم لل�شلم على 

�شم�ه مع ال�فد املرافق له.

ورحب �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، ب�شعادة ال�شفري، 

وتبادل معه الأحاديث ح�ل تعزيز علقات التعاون بني البلدين 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

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

اإ�شت�نيا، وجه�د �شعادة ال�شفري يف ت�طيد ال�شراكة  وجمه�رية 

الإ�شرتاتيجية بني البلدين.

من جانبه عرب �شعادة يان راينه�لد، عن بالغ �شكره وتقديره 

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

ال�شتقبال.
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ويل عهد ر�أ�س �خليمة يعتمد �لدليل �لإر�سادي لتنظيم م�سائل �لأحو�ل �ل�سخ�سية

ــدر �ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ  ــ ــش اأ�ــ

�شقر  بــن  �شع�د  بــن  حممد 

راأ�ــس  عهد  ويل  القا�شمي 

اخلـــيـــمـــة رئـــيـــ�ـــس جمــلــ�ــس 

ــاأن  ــش ــ� الـــقـــ�ـــشـــاء قــــــــرارًا ب

الإر�ــشــادي  الدليل  اعتماد 

امل��ش�عية  الق�اعد  لتنظيم 

مــ�ــشــائــل  يف  ــة  ــ ــي ــ ــرائ والإجــ

الأح�ال ال�شخ�شية.

اإىل  الـــدلـــيـــل  ويـــهـــدف 

ــشـــرعـــة اإجنــــــــاز دعـــــاوى  �ـ

نظرًا  ال�شخ�شية  ــ�ال  الأحـ

ــا  ــرهــ ــ خلــ�ــشــ��ــشــيــتــهــا واأث

الأ�شرة  كيان  على  املبا�شر 

وحمققة  للنزاع  وقاطعة  ومنا�شبة  فعالة  اإجـــراءات  واتــخــاذ 

ق�شايا  اإجــراءات  وت�حيد  الأ�شرة  اأفــراد  لكل  الناجزة  للعدالة 

ومرورًا  الأ�شري  الت�جيه  مرحلة  من  بدءًا  ال�شخ�شية  الأح�ال 

بالإ�شافة  التنفيذ  ثم  فيها  واحلكم  الدع�ى  حت�شري  مبرحلة 

اإىل ت�حيد املعايري لتقدير النفقات والأج�ر وتنظيم احل�شانة 

والروؤية.

رئي�س  اخلاطري  حممد  اأحمد  امل�شت�شار  �شعادة  واأو�ــشــح 

دائرة حماكم راأ�س اخليمة اأن اإ�شدار الدليل الإر�شادي اجلديد 

واعتماده ه� مبثابة تنظيم اأكرب واأعمق لق�اعد وم�شائل الأح�ال 

يتما�شى  مبا  ووا�شحة  حمــددة  عمل  اآلية  وو�شع  ال�شخ�شية 

املعم�ل  واملحلية  الحتادية  والق�انني  الإ�شلمية  ال�شريعة  مع 

ال�شخ�شية  الأحــ�ال  بدعاوى  املتعلقة  الإجــراءات  وت�حيد  بها 

خلل  التحديات  على  والتغلب  التقا�شي  اإجـــراءات  وت�شهيل 

عملية التقا�شي، وتذليل ال�شع�بات اإن وجدت.

ب�ابة  الدليل يعترب  اأن هذا  اإىل  امل�شت�شار اخلاطري  واأ�شار 

الق�اعد  كل  وبيان  وال�شتف�شارات  الأ�شئلة  كل  عن  للإجابة 

والأحكام املتعلقة بالت�جيه 

الأ�ـــــــشـــــــري والأحـــــــــــ�ال 

مب�شط  ب�شكل  ال�شخ�شية 

ــث يــ�ــشــهــل  ــحــي ــر ب ــش ــ� ــي وم

ب�شكل  ــ�مــة  املــعــل و�ـــشـــ�ل 

اأ�شرع للمعنيني يف املحاكم 

وطريف النزاع.

متابعة  اأن  اإىل  ولــفــت 

ــ� الــ�ــشــيــخ  ــم ــش ــس � ــر�ــ وحــ

بن �شقر  �شع�د  بن  حممد 

العمل  ملنظ�مة  القا�شمي 

اإىل  الإمـــارة  يف  الق�شائي 

ــلق املــبــادرات  جــانــب اإطـ

التي  امل�شتمرة  وامل�شاريع 

العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وتبني  والبتكار  التط�ير  اإىل  تهدف 

كان له بالغ الأثر يف ت�شريع وترية الإجناز يف دعاوى الأح�ال 

ال�شخ�شية وغريها من الدعاوى والرتقاء بعمل املحاكم لبل�غ 

الأحــ�ال  ب�شاأن  ال�شادر  �شم�ه  قرار  اأن  كما  امل�شت�يات،  اأعلى 

ال�شخ�شية ي�شاهم يف احلفاظ على متا�شك الأ�شرة وحمايتها 

ودمي�متها مبا تنعك�س اآثاره الإيجابية على املجتمع.

ويت�شمن الدليل الإر�شادي الت�جيه الأ�شري وما يثار اأمامه 

وحت�شريها  الــدعــ�ى  قيد  واإجــــراءات  اأ�شرية  منازعات  مــن 

ومــ�اد  فيها،  والف�شل  نظرها  ل�شرعة  الــلزمــة  وامل�شتندات 

الرتكات والت�ثيقات واأن�اع النفقات والأج�ر و�ش�ابط تقديرها، 

وبع�س �ش�ابط اإيقاع التطليق بكل اأن�اعه.

ال�شغري  ــة  وروؤي احل�شانة  ح�ل  النزاع  الدليل  ي�شمل  كما 

ال�شخ�شية وتنفيذ  العرائ�س يف م�شائل الأح�ال  والأوامر على 

واإجراءاتها  ال�شخ�شية  الأح�ال  دعاوى  يف  ال�شادرة  الأحكام 

روؤيــة  ومــدة  ــ�ر  والأجـ النفقات  لتقدير  ا�شرت�شادية  وجـــداول 

ال�شغري.
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ويل عهد ر�أ�س �خليمة ي�ستقبل �أديب �لبلو�سي و �سقيقته 

و ي�سيد بدعم �لقيادة �لر�سيدة للموهوبني و �ملبتكرين

القا�شمي ويل  بن �شقر  �شع�د  بن  ال�شيخ حممد  �شم�  ثمن 

عهد راأ�س اخليمة الهتمام الكبري الذي ت�ليه القيادة الر�شيدة 

و  املبتكرين  و  امل�ه�بني  من  ال�طن  �شابات  و  ل�شباب  للدولة 

الإمكانات  وت�فري  مهاراتهم  وتنمية  رعايتهم  عرب  املخرتعني 

اللزمة لهم ل��شع ا�شم الإمارات على اخلريطة العلمية العاملية 

و رفع علمها يف �شماء الخرتاعات والبتكارات.

راأ�ــس اخليمة يف  �شم� ويل عهد  ا�شتقبال  جاء ذلك خلل 

جمل�س الظيت مبدينة �شقر بن حممد العامل الإماراتي ال�شغري 

اأ�شغر  البل��شي  �شليمان  دانة  و�شقيقته  البل��شي  �شليمان  اأديب 

رائدة ف�شاء متدربة يف وكالة الف�شاء »نا�شا« يرافقهما والدهم 

�شليمان البل��شي.

بن  اأرحمة  ال�شيخ  اللقاء  ح�شر 

مدير  القا�شمي  خــالــد  بــن  �شع�د 

ويل  �شم�  ملكتب  الإعــلمــي  الق�شم 

عهد راأ�س اخليمة و ال�شيخ الدكت�ر 

حممد بن �شع�د بن خالد القا�شمي.

ــاأن  ب ثقته  �ــشــمــ�ه عــن  واأعــــرب 

بامل�ه�بني  زاخــرة  الإمـــارات  دولــة 

الــقــادريــن  واملبتكرين  واملــبــدعــني 

و  العلمية  الإجنـــازات  حتقيق  على 

الــذي  الأمـــر    ، قدراتهم  ا�شتثمار 

�ــشــيــعــ�د بــالــفــائــدة عــلــى دولــتــنــا و 

اأف�شل  ك�نهم  م�شتقبًل  جمتمعنا 

ا�شتثمار للدولة .



العدد: 530 - 07/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

7

األخبار

m u n r a k a e

حتقيق  على  العمل  اإىل  املبدعني  و  امل�ه�بني  �شم�ه  دعا  و 

العلم  �شلم  يف  للرتقاء  يعمدوا  اأن  و  واأحلمهم  طم�حاتهم 

بدعم  ووطنهم  لأنف�شهم  الريادة  وحتقيق  البتكار  و  واملعرفة 

من القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

ال�زراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن 

ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شم�  حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب 

اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة 

و�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س 

اأع�شاء  اأ�شحاب ال�شم�  اإخ�انهم  الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات .

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  ت�شلم  و 

خلل اللقاء الن�شخة الأوىل من كتاب العامل الإماراتي ال�شغري 

ق�شة  يغطي  عمل  اأول  يعترب  ــذي  ال البل��شي  �شليمان  اأديــب 

الخرتاعات  مع  م�ش�اره  و  ف�ش�ل حياته  و  و حمطاته  جناحه 

والبتكارات .

يحمل  الذي  البل��شي  �شليمان  دانة  كتاب  �شم�ه  ت�شلم  كما 

عن�ان »13 امراأة عربية مبدعة« دونت فيه ال�شرية الذاتية لـ 13  

امراأة على امل�شت�يني العربي و املحلي قدمن اإجنازات متن�عة، 

وتف�قن يف اأعمالهن.

ما  على  اللقاء  خلل  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  �شم�  اطلع  و 

12 ف�شًل  الذي جاء يف  البل��شي  �شليمان  اأديب  يحت�يه كتاب 

للقيادة  الــ�لء  و  وطنه  ال�شغري على حب  املخرتع  ن�شاأ  كيف  و 

جانب  اإىل  العاملية  اإىل  طريقه  يف  واجهته  التي  التحديات  و 

ح�ش�له على األقاب اأخرى يف حياته و ابتكاراته واخرتاعاته و 

زياراته اخلارجية التي مثل فيها الدولة و رفع فيها علم الإمارات 

يف املحافل العلمية و البتكار و من ثم التكرمي و اجل�ائز املحلية 

و العربية و العاملية التي نالها و�ش�ًل اإىل احتفاء قادة الإمارات 

و امل�ش�ؤولني به.

وا�شتمع �شم�ه من » اأديب » عن خططه و م�شاريعه امل�شتقبلية 

تفا�شيل  » عن  دانــة   « من  ا�شتمع  فيما   .. الخــرتاع  يف جمال 

امللهمة  واإجنازاتهن  ال�شيدات  على  ال�ش�ء  ي�شلط  الذي  كتابها 

واإ�شهاماتهن العظيمة يف جمالت تخ�ش�شهن املختلفة.

ــــس اخلــيــمــة عــلــى الــكــفــاءات و  ــى �شم� ويل عــهــد راأ� ــن واأث

اأحد  يف  ممثلة  املتميزة  العق�ل  و  الإمــارات  بدولة  املخرتعني 

اأبناء الإمارات العامل ال�شغري اأديب �شليمان البل��شي واجله�د 

ملا  نظرًا  مهمًا  مرجعًا  يعد  الذي  الكتاب  هذا  لإجناز  املبذولة 

متنى  و  القادمة..  للأجيال  مفيدة  قيمة  معل�مات  من  يحت�يه 

للعامل ال�شغري و�شقيقته النجاح يف حياتهما الدرا�شية ومبجال 

البتكارات والإجنازات العلمية .

يكن ممكنًا  اأن جناحه مل  البل��شي  اأديب  اعترب  من جهته 

اأ�شرته و الإميان بقدراته و  و  الر�شيدة  الدولة  ل�ل دعم قيادة 

�شع�د  ال�شيخ  ل�شاحب  تقديره  و  �شكره  عن  معربًا   .. مهاراته 

�شقر  بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  و  القا�شمي  �شقر  بن 

القا�شمي على ت�شجيعهما ودعمهما له .
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�لتد�ولت �لعقارية يف ر�أ�س �خليمة 

ت�سهد �رتفاعًا خالل �سهري مار�س و�أبريل 2021

ــداولت  ــ ــتـ ــ حـــقـــقـــت الـ

بقطاع  امل�شجلة  العقارية 

الأرا�شي والأملك بدائرة 

اأعلى  اخليمة  ــس  راأ� بلدية 

حـــجـــم مـــبـــايـــعـــات خـــلل 

ــل  ــريـ ــس واأبـ ــار�ـ ــهــري مـ �ــش

املا�شيني بناًء على التقرير 

ــذي يــ�ــشــدره  ــ الــ�ــشــهــري ال

قطاع الأرا�شي والأملك.

فقد بلغ حجم املبايعات 

 152 مــار�ــس  �شهر  خـــلل 

اأعلى  وبلغت  درهــم  ملي�ن 

قــيــمــة مــبــايــعــة 9 مــليــني 

درهم.

منطقة  ت�شدرت  كما 

قائمة  اجلــزيــرة احلــمــراء 

 253 بلغت  التي  املبايعات  بعدد  فيها  التداول  مت  التي  املناطق 

اجلــزيــرة  منطقة  يف  املبايعات  قيمة  اإجــمــايل  وبــلــغ  مبايعة 

حجم  يف  ملح�ظ  تغري  طــراأ  فيما  درهــم  ملي�ن   53 احلمراء 

املبايعات خلل �شهر اأبريل املا�شي حيث بلغت قيمة املبايعات 

156 ملي�ن درهم باإجمايل  

 132« بلغ  مبايعات  ــدد  ع

التقرير  وح�شب  مبايعة«. 

ــن قـــطـــاع  ــ الــــ�ــــشــــادر مـ

ــلك فقد  الأرا�ــشــي والأم

احلمراء  اجلزيرة  كانت 

اأكرث املناطق تداوًل حيث 

 50 فيها  املبايعات  بلغت 

ملي�ن   33 بقيمة  مبايعة 

قيمة  اأعلى  وكانت  درهم 

مبايعة 68 ملي�ن درهم.

واأكـــــد �ــشــعــادة مــنــذر 

الزعابي  �شكر  بن  حممـد 

بلدية  ــرة  ــ دائ عـــام  مــديــر 

ــس اخلــيــمــة بـــاأن راأ�ـــس  ــ راأ�

اأ�شبحت  الــيــ�م  اخلــيــمــة 

لأهميتها  ــظــرًا  ن امل�شتثمرين  مــن  لــلــعــديــد  رئي�شية  وجــهــة 

الإمارة يف ظل  ت�شهده  الذي  والتط�ر  القت�شادية واجلغرافية 

ال�شتثمار  بقطاع  كبريًا  اهتمامًا  ت�لـي  التي  الر�شيدة  القيادة 

عرب تقدمي اأف�شل الت�شهيلت للم�شتثمرين يف الإمارة.
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بلدية ر�أ�س �خليمة تطور مر�فق مبنى �ملخترب�ت 

99 خمالفة و�إنذ�ر�ً مل�سابغ غ�سيل وكي �ملالب�س يف ر�أ�س �خليمة

يف  الــعــامــة  الــ�ــشــحــة  اإدارة  ك�شفت 

تط�يرها  عن  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة 

لها،  التابع  املختربات  مبنى  مرافق  كافة 

ل�شهادة  الــدويل  العتماد  على  وح�ش�لها 

مدير  الطنيجي  �شيماء  وقــالــت   ، الآيـــزو 

اإدارة ال�شحة العامة : »اإن الإدارة اجتهت 

بالكامل،  املــخــتــربات  مبنى  تط�ير  نح� 

العتماد  على  للح�ش�ل  املخترب  اأّهل  مما 

 ،17025:2017 اآيـــزو  ل�شهادة  الـــدويل 

البيئي. املــخــتــرب  ــج  دمـ اإىل  ــافــة  ــالإ�ــش  ب

للأجهزة  غاز  خط�ط  عمل  اإىل  واأ�شارت 

�شمامات  و�شع  مــع  املخترب،  يف  املتاحة 

للغاز،  قــراءة  عــدادات  مع  وك�ا�شف  اآلية 

ومت تركيب نظام الك�شف واإنذار احلرائق، 

ــام  ــظـ ــب نـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ

و”  احلرائق  مقاومة 

خا�س  فريزر”  ديــب 

الفح�س  ملــخــتــربات 

حلـــفـــظ الـــعـــيـــنـــات 

تلفها. عدم   و�شمان 

ــمــاء  ــي ــش ــت � ــ ــع ــ ــاب ــ وت

ــي: كــمــا  ــجـ ــيـ ــنـ ــطـ الـ

 4 تــــــركــــــيــــــب  مت 

الفئة  مــن  ــلجــات  ث

مبختربات  اخلا�شة 

ــس حلــفــظ  ــ�ـ ــحـ ــفـ الـ

املـــــــ�اد واملــحــالــيــل 

ــ�اد  ــكــيــمــاويــات وكــبــيــنــتــني حلــفــظ املـ وال

ــرة، مــثــل الأبـــخـــرة املــنــبــعــثــة من  ــطـ اخلـ

لل�شتعال،  القابلة  ــ�اد  واملـ الكيماويات 

ق�شم  ملــبــنــى  ــامــل  ــش � جتـــديـــد  عــمــل  ومت 

ــع مـــراعـــاة مــ�ا�ــشــفــات  ــربات، مـ ــتـ ــخـ املـ

ــم . ــمــي ــ�ــش ــت ال ــة يف  ــشـــلمـ ــ�ـ  الأمـــــــن والـ

فــحــ�ــس  ــداث  ــحـ ــتـ ــشـ ا�ـ اإىل  ــارت  ــ ــ ــش ــ ــ واأ�

املــيــكــ�تــ�كــ�ــشــنــات بــالأغــذيــة والأعــــلف 

ــشـــب  ــ�ـ ــدام LC MS MS حـ ــخــ ــ ــت ــ ــش ــ ــا� ــ ب

وجهاز  الــدولــيــة،  القيا�شية  املــ�ا�ــشــفــات 

ــكــ�ــشــف عــن  ــل الــفــحــ�ــس الإ�ـــشـــعـــاعـــي ل

وال�شحنات  ــة  ــالأغــذي ب ــاع  ــع ــش الإ� ن�شبة 

ــذ الإمـــــــــــارة. ــ ــاف ــ ــن ــ  الـــــــــــــ�اردة عـــــرب م

ا�شتلمها  التي  العينات  عــدد  اأن  وذكــرت 

منذ  املطابقة  وغــري  واملطابقة  املخترب 

 1828 بلغت  الآن،  ولــغــايــة  الــعــام  بــدايــة 

و117  مطابقة  عينة   1711 منها:  عينة، 

عينة غري مطابقة، م�شرية اإىل اأن املخترب 

مرافقه  ملختلف  تط�يرية  اأعــمــاًل  �شهد 

اخلدمة. م�شت�يات  اأف�شل  يقدم   ب�شكل 

خدمات  اإ�شافة  متت  »كذلك  واأ�شافت: 

والعينات  الــبــحــر  ومــيــاه  الــرتبــة  فح�س 

ــة خـــدمـــة فــحــ�ــس  ــ ــاف ــ ــش ــ الـــبـــيـــئـــيـــة، واإ�

ح�شب  واملعقمات  الكيميائية  املطهرات 

واإ�شافة  الإماراتية،  القيا�شية  امل�ا�شفة 

الف�اكه  يف  املــبــيــدات  متبقيات  فح�س 

 واخل�شروات وامل�اد واملنتجات الغذائية«.

اإ�شافة  اإىل  واأ�شارت 

الف�رمالني  فح�س 

ح�شب  بــالأ�ــشــمــاك 

املـــــــ�ا�ـــــــشـــــــفـــــــات 

وفح�س  القيا�شية، 

الأميجدالني  تقدير 

وفح�س  املر،  بالل�ز 

باحلليب  الربو�شيل 

اخلــــــــام، وفــحــ�ــس 

ــ�ن املــتــحــ�لــة  ــــدهــ ال

وفح�س  بــالأغــذيــة، 

ــ�اد  ــ ــامل ــ ــ�ل ب ــحــ ــكــ ــ ال

الغذائية ومنتجاتها.

حررت اإدارة ال�شحة العامة يف بلدية راأ�س اخليمة 99 خمالفة 

واإنذارًا مل�شابغ غ�شيل وكي امللب�س يف الإمارة منذ بداية العام 

اجلاري، وذلك �شمن احلملت التفتي�شية الدورية التي يق�م بها 

مفت�ش� الإدارة ب�شفة دورية على خمتلف من�شاآت الإمارة.

يف  العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير  الطنيجي،  �شيماء  واأو�شحت 

ت�شجيلها  التي مت  والإنــذارات  اأن املخالفات  راأ�س اخليمة،  بلدية 

لعدم  نتيجة  امليدانية، جاءت  املفت�شني خلل احلملت  قبل  من 

ال�قائية  الإجــراءات  وخمالفة  ال�شحية،  بال�شرتاطات  اللتزام 

الحرتازية مل�اجهة جائحة ك�رونا.

اجلــاري  العام  بداية  منذ  نفذت  الإدارة  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 

خمالفة   39 ت�شجيل  عن  اأ�شفرت  ميدانية،  تفتي�شية  حملت   3

وحترير 60 اإنذارًا لأ�شحاب م�شابغ كي وغ�شيل امللب�س املنت�شرة 

يف اإمارة راأ�س اخليمة، م�ؤكدة اأن مفت�شي الإدارة ي�ا�شل�ن تنفيذ 

�شمن  الإمــارة  ومن�شاآت  اأ�ش�اق  خمتلف  على  الرقابية  حملتهم 

خطط واأجندة بلدية راأ�س اخليمة التي ت�شتهدف الرتقاء بج�دة 

اخلدمات املقدمة لأفراد املجتمع، واحلفاظ على �شحة و�شلمة 

العاملني وامل�شتخدمني يف تلك املن�شاآت.
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فح�س 51 عينة من �ملعقمات مبخترب » بلدية ر�أ�س �خليمة «

�إغالق 7 من�ساآت مل تلتزم بالإجر�ء�ت �لحرت�زية يف ر�أ�س �خليمة

ك�شفت اإدارة ال�شحة العامة 

اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة  يف 

عن اإجراء فح�س خمربي لعدد 

مــ�اد  بتقييم  خا�شة  عينة   51
الفرتة  خــلل  وذلـــك  التعقيم، 

الفح�س  هــذا  ويــاأتــي  املا�شية، 

ت�افر  للتحقق من مدى  اجلديد 

وامل�ا�شفات  املقايي�س  خمتلف 

املـــ�اد  تــلــك  لفاعلية  املــعــتــمــدة 

امل�شتخدمة يف عمليات التعقيم، 

منها  املطابقة  غــري  ومــ�ــشــادرة 

التي تفتقر اإىل اأهم ال�شرتاطات 

 بعد الت�ا�شل مع ال�كيل اأو امل�زع.

مدير  الطنيجي  �شيماء  وقالت 

خمتربات  »اإن   : العامة  ال�شحة  اإدارة 

خمربي  فح�س  مــ�ؤخــرًا  اأ�شافت  البلدية 

املختلفة،  التعقيم  مـــ�اد  بتقييم  خــا�ــس 

ــن خـــللـــه الــكــ�ــشــف عن  ــم مـ ــت ــذي ي ــ ــ وال

واتخاذ  وامل�ا�شفات  ال�شرتاطات  خمتلف 

 الإجراء اللزم يف حال عدم ثب�ت ذلك«.

الفرتة  خــلل  ا�شتلم  املخترب  اأن  وذكــرت 

مت  التعقيم،  مــ�اد  من  عينة   51 املا�شية 

والفح��شات  التحاليل  خمتلف  تطبيق 

النتائج عن  املخربية عليها، حيث ك�شفت 

49 عينة و2 غري مطابقة، وذلك  مطابقة 

املعتمدة  املــ�ا�ــشــفــات  اإىل  ــرجــ�ع  ال بعد 

الأوروبــيــة. القيا�شية  للم�ا�شفة   طبقًا 

واأ�شارت اإىل اأن امل�ا�شفات تتمثل يف اأن ل 

امليثيلي  الكح�ل  على  التعقيم  م�اد  حت�ي 

وعدم احت�ائها على م�شببات احل�شا�شية، 

واأن يك�ن لها القدرة على قتل امليكروبات 

ــة حـــرارة  ــ�قــت املــحــدد يف درجـ خـــلل ال

الغرفة. وذكرت اأنه يف حال عدم مطابقة 

يتم  املعتمدة،  امل�ا�شفات  مع  املــ�اد  تلك 

اأو  امل�شنع  اأو  امل�زع  مع  الت�ا�شل  مبا�شرة 

من  املنتج  ب�شحب  القيام  لطلب  ال�كيل 

�شاعة،   36 تتجاوز  ل  مدة  الأ�ش�اق خلل 

ويف حال عدم ت�افر معل�مات عن ال�كيل 

جمه�ل  املنتج  يعترب  املــ�زع  اأو  امل�شنع  اأو 

خمالفة  وحترير  م�شادرته  ويتم  امل�شدر 

الــتــي وجــد مــعــرو�ــشــًا بها. املــنــ�ــشــاأة   �شد 

واأ�ــشــافــت: »يف حــال عــدم الــتــزام املــ�زع 

غري  املنتج  ب�شحب  ال�كيل  اأو  امل�شنع  اأو 

املحددة  املدة  الأ�ش�اق خلل  املطابق من 

نفقة  على  واإتــلفــه  املنتج  م�شادرة  يتم 

 مالك الرتخي�س وحترير خمالفة �شده«.

املن�شاآت  خمتلف  تــعــاون  اأهمية  واأكـــدت 

وامل�شانع وامل�زعني يف م�شاألة عر�س امل�اد 

م�شت�فية  الأ�ــشــ�اق  يف  امل�شتهلكني  اأمـــام 

لتقدمي  وامل�ا�شفات  ال�شرتاطات  ملختلف 

عر�س  عــن  والبــتــعــاد  اخلــدمــات،  اأف�شل 

ــد يتم  املــنــتــجــات غــري املــطــابــقــة الــتــي ق

ــا، وبــالــتــايل تكبد  ــه ــلف مــ�ــشــادرتــهــا واإت

املـــ�زعـــني واملــنــ�ــشــاآت اخلــ�ــشــائــر املــاديــة 

الكبرية

اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  يف  العامة  ال�شحة  اإدارة  نفذت 

واملــخــابــز  املــطــاعــم  مــنــ�ــشــاآت  ملختلف  تفتي�شية  زيــــارة   695

خلل  مــن  ومت  الــعــام،  بــدايــة  منذ  وذلـــك  ال�شعبية،  واملــطــابــخ 

ــدى الـــتـــزام هــذه  تــلــك الـــزيـــارات املــيــدانــيــة الـــ�قـــ�ف عــلــى مـ

والإجــــراءات  الــعــامــة  ال�شحة  ا�ــشــرتاطــات  مبختلف  املن�شاآت 

.»19  - »ك�فيد  فريو�س  انت�شار  من  باحلد  املتعلقة   الحرتازية 

وقالت �شيماء الطنيجي مدير اإدارة ال�شحة العامة : اإن الإدارة 

ملختلف  ميدانية  زيارات  بتنفيذ  اجلاري  العام  بداية  منذ  قامت 

خمتلف  تقدم  التي  ال�شعبية  واملطابخ  واملخابز  املطاعم  من�شاآت 

التزامها مبختلف  التحقق من مدى  والتي وجب  الغذائية،  امل�اد 

ا�شرتاطات ال�شحة العامة والإجراءات الحرتازية املتعلقة باحلد 

من تف�شي فريو�س»ك�فيد- 19«. وك�شفت عن اأن الزيارات امليدانية 

زيارة   557 بعدد  جاءت  التي  للمطاعم  منها  زيــارة،   695 بلغت 

ومن�شاآت املخابز 90 زيارة و48 زيارة للمطابخ ال�شعبية، حيث قام 

املفت�ش�ن بالتدقيق على خمتلف ال�شرتاطات منها مرافق املن�شاآة 

الإدارة. مبهام  تتعلق  التي  وغريها  وامل�اد  امل�شتخدمة   واملعدات 

وذكرت اأن تلك الزيارات اأ�شفرت عن ر�شد عدد من املخالفات 

املن�شاآة،  داخل  التخزين  و�ش�ء  املنتجات  تكدي�س  يف  متثلت  التي 
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»بلدية ر�أ�س �خليمة« حتتفي باليوم �لعاملي ل�سالمة �لأغذية 2021

وفد من د�ئرة �لنيابة �لعامة يزور د�ئرة �لبلدية

العاملي  بالي�م  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  احتفت 

ل�شلمة الأغذية حتت �شعار »غذاء ماأم�ن  لغد مفعم 

بال�شحة« والذي ي�شتهدف ال�قاية من املخاطر املنق�لة 

يف  وامل�شاهمة  واإدارتــهــا  عنها  والك�شف  عربالأغذية 

الأمن الغذائي، واحلفاظ على �شحة الإن�شان. .

البلدية  بــدائــرة  العامة  ال�شحة  اإدارة  وقــامــت 

بالتعاون مع م�شروع بنك الإمارات للطعام وبالتن�شيق 

بتنفيذ  الغذائية  املن�شاآت  من  املعنيني  مع  والتعاون 

على  اأغــذيــة  تــ�زيــع  ت�شمنت  املنا�شبة  بهذه  اأن�شطة 

العاملني يف  ال�شركات مبنطقة اجلزيرة احلمراء.

  يف اإطار تعزيز التعاون امل�شرتك وتقدمي خدمات ذات ج�دة 

عالية �شعيًا خلدمة  اأفراد املجتمع واإ�شعادهم ، ا�شتقبلت دائرة 

البلدية وفد من دائرة النيابة العامة 

املحامي  بــرئــا�ــشــة  اخلــيــمــة  ــس  ــراأ� ب

- رئي�س  الــركــيــب  اأحــمــد   / الــعــام 

جلنة التط�ير الذكي بدائرة النيابة 

التعاون  �شبل  ملناق�شة  وذلك  العامة 

يتعلق  فيما  اجلهتني  بني  امل�شرتك 

نظم  وا�ــشــتــخــدام  تــبــادل  مب�شاريع 

املعل�مات يف دائرة النيابة العامة .

تط�رات  واآخــر  املكانية  الب�ابة  عر�س  اللقاء  خــلل  ومت 

للبيانات  التحتية  البنية  مــ�ــشــروع 

املكانية كما ناق�س الطرفان  اإمكانية 

املكانية  للمعل�مات  املكاين  الربط 

النيابة  دائــرة  يف  الأعمال  نظام  مع 

ال�شتفادة  اإمكانية  وكذلك  العامة 

التحليل  عمليات  يف  البيانات  مــن 

لدى اجلهتني.

غري  مــ�رديــن  مــن  والــ�ــشــراء  املن�شاآة  بنظافة  الهــتــمــام  وعـــدم 

ال�شحية  لــل�ــشــرتاطــات  املــنــ�ــشــاأة  ا�شتيفاء  وعـــدم  معتمدين، 

اللتزام  وعــدم  للغذاء،  التتابعي  وامل�شار  بالت�شميم  املتعلقة 

وغــريهــا  املــنــ�ــشــاآت  تــلــك  يف  للعاملني  ال�شخ�شية  بــالــنــظــافــة 

ــام فــريــق التفتي�س مــن اتــبــاع الإجـــــراءات الــلزمــة يف  الــتــي ق

اأو�شاعها. من  بالت�شحيح  املن�شاآت  تلك  لتق�م  اجلانب   هــذا 

واأ�شارت اإىل اأنه مت على اإثر تلك احلملت اإغلق عدد 7 من�شاآت 

من الفئات املذك�رة لأ�شباب خمتلفة، منها عدم ا�شتيفاء املن�شاآة 

التتابعي  وامل�شار  بالت�شميم  املتعلقة  ال�شحية  لل�شرتاطات 

املــ�اد  وحفظ  التخزين  با�شرتاطات  اللــتــزام  وعــدم  لــلــغــذاء، 

ب�شيانه  اللــتــزام  وعــدم  املطل�بة،  ــرارة  احلـ بــدرجــة  الغذائية 

ذلك،  يف  امل�شبق  التفاق  على  بناًء  املحدد  امل�عد  فـي  املن�شاآت 

والتهاون ببع�س الإجراءات الحرتازية والتدابري ال�قائية املتعلقة 

باحلد من تف�شي فريو�س ك�رونا .

وفد من بلدية �لفجرية يزور �ملق�سب �ملركزي مبنطقة �لفلية

ــس  راأ�ـ بــلــديــة  دائــــرة  ا�شتقبلت 

اخليمة وفدًا من بلدية الفجرية جاء 

لزيارة مق�شب الفلية املركزي وذلك 

يف  املتبعة  املمار�شات  على  للطلع 

من  لل�شتفادة  الذبح  واآلية  املق�شب 

هذا  يف  اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  جتربة 

تع�د  التي  اخلــربات  وتــبــادل  املجال 

وفد  وتراأ�س   ، الطرفني   على  بالنفع 

  - اأحمد  ب�شري  الدكت�ر  الفجرية  بلدية 

الدكت�ر  الزائر  ال�فد  ا�شتقبال  يف  وكان  الفجرية  مق�شب  مدير 

ماجد الد�ش�قي - مدير ق�شم الرقابة واخلدمات  البيطرية ببلدية 

راأ�س اخليمة  ورافقهم خلل اجل�لة امليدانية يف مق�شب الفلية 

املركزي، حيث مت  خلل الزيارة �شرح 

يت�شمنه  وما  الذبح  يف  املتبعة  الآلية 

باأحدث  جمهزة  مرافق  من  املق�شب 

بالذبح  اخلا�شة  واملــعــدات  الأجــهــزة 

وال�قائية  الحــرتازيــة  والإجـــــراءات 

مقا�شب  جميع  يف  اتباعها  يتم  التي 

الإمارة . 

بلدية  دائــرة  الزائر  ال�فد  و�شكر 

هذه  اأهمية  على  م�ؤكدين  ال�شتقبال  حفاوة  على  اخليمة  راأ�ــس 

الزيارات التي ت�طد العلقات الإ�شرتاتيجية بني اجلهتني وت�شاهم 

يف تط�ير اآلية العمل وج�دة اخلدمات املقدمة لأفراد املجتمع .
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د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة حتتفي باليوم �لعاملي للبيئة 2021

فريق �لبتكار يقدم حلقة نقا�سية حول تقييم �لأفكار �لإبد�عية

بلدية ر�أ�س �خليمة تنظم حملة للتربع بالدم

ال�عي  تعزيز  اإطــار  يف 

اأجـــــل  بيئة  والــعــمــل مـــن 

دور  اإبـــراز  و   ، م�شتدامة  

املــنــا�ــشــبــات  يف  ــة  ــدي ــل ــب ال

تنظيم  خــلل  مــن  البيئية 

تعنى  الـــتـــي  ــات   ــي ــال ــع ــف ال

لدى  ال�عي  لزيادة  بالبيئة 

احتفت  املــجــتــمــع،  ــراد  ــ اأفـ

اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة 

الذي  للبيئة  العاملي  بالي�م 

يــ�ــشــادف  اخلــامــ�ــس من 

ي�ني� يف كل عام .

وقــــــــد قــــــــام مــكــتــب 

الت�شال امل�ؤ�ش�شي يف هذه 

�شجرة   بــزراعــة   املنا�شبة 

يف مقر الدائرة ، وحتر�س 

راأ�ــس اخليمة  بلدية  دائــرة 

عــلــى تــنــظــيــم مــثــل هــذه 

بالبيئة  املرتبطة  املبادرات 

املجتمعي  ــا  دورهـ وتفعيل 

تــ�عــيــة  يف  بــاملــ�ــشــاهــمــة 

الزراعة  باأهمية  الأجــيــال 

ودورهـــا يف احلــفــاظ على 

البيئة .

وحتفيز   البتكار  �شبل  لتعزيز  �شعيًا 

ق�ى  وا�شتك�شاف  البتكار  على  امل�ظفني 

الإبداع الكامنة لديهم،  قدم فريق البتكار 

و  نقا�شية  حلقة  اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  يف 

ت�ع�ية ح�ل تقييم الأفكار املبتكرة داخليًا 

املقدمة من قبل م�ظفي وم�ظفات دائرة 

برنامج  راأ�س اخليمة  عن بعد عرب  بلدية 

التيمز ، لي�شب ذلك يف النهاية يف خدمة 

املجتمع وتط�ير العمل البلدي والرتقاء به 

اإىل اأعلى امل�شت�يات املمكنة.

تقييم  كيفية  املجتمع�ن  ناق�س  حيث 

ــار الإبــداعــيــة واأهـــم املــحــاور التي  ــك الأف

يرتكز عليها التقييم مثل : و�ش�ح الفكرة 

ملءمة  ومـــدى   ، املجتمعية  والــفــائــدة   ،

تطبيق فكرة البتكار على الفئة امل�شتهدفة 

، وو�ش�ح الأدوات امل�شتخدمة لل��ش�ل اإىل 

الفئة امل�شتهدفة كذلك . 

حــيــث تــ�ــشــعــى الــبــلــديــة دائـــمـــًا  اإىل 

الإبداعية  امل�ظفني  اأفكار  من  ال�شتفادة 

يف  الإيجابي  التغيري  لتحقيق  والبتكارية 

الدائرة الذي ي�ؤدي اإىل اإحداث نقلة ن�عية 

اآفاق  اإىل  بها  وي�شل  م�شت�ى خدماتها  يف 

جديدة من التقدم والرقي

وذلك  بالدم  للتربع  حملة  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  نظمت 

�شقر   م�شت�شفى  مع  بالتعاون 

 ، الــدم  وبنك  اخليمة  براأ�س 

بالتزامن  املبادرة  وتاأتي هذه 

للمتربعني  العاملي  الي�م  مع 

بالدم  والذي ي�شادف تاريخ 

١٤ ي�ني� مــن كــل عــام وكــان 

العام  هذا  يف  املبادرة  �شعار 

العامل  واجعل  بالدم  تــربع   «

وحتر�س   ،« باحلياة  ينب�س 

اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة 

تنظيم مثل  امل�شاركة يف  على 

هذه املبادرات التي تهدف اإىل امل�شاهمة يف اإنقاذ الأرواح ودعم 

القطاع ال�شحي يف الدولة .

اإقــبــاًل  املــبــادرة  �شهدت   

من  فعالة  وم�شاركة  كــبــريًا 

اجلــمــيــع حــيــث �ـــشـــارك يف 

من  كبري  عدد  بالدم  التربع 

واملتعاملني  الدائرة  م�ظفي 

تنظيم مثل  اأثن�ا على  الذين 

ــادرات الإنــ�ــشــانــيــة  ــبـ هـــذه املـ

املجتمع  قيم  عن  تعرب  التي 

الإماراتي واإن�شانيته .
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األخبار

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 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)

• متى مت اإجراء اأول اإح�شاء �شكاين يف دولة الإمارات العربية املتحدة ؟ 
• When was the first census conducted in the United Arab 

Emirates ?

» 530 «

Congratulations to Mrs. : Safa Osman Ali

the winner of the past month's contest )529(.

مربوك لالأخت : �شفاء عثمان علي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 529 (



�حلج و�أق�سامة

ف�سيلة �ل�سيخ �إبر�هيم بن عبد�هلل �ملزروعي 

من �سبكة بينونة للعلوم �ل�سرعية 

�أق�ساُم �لنا�ِس يف �حلج �أربعة:

ه  ِته لكنَّ ِل�ٌص يف ِنيَّ ، وقلبه ُمَعلٌَّق به، ُمْ َمْن ال ي�ستطيُع احلجَّ

كامًل  اج  احُلجَّ اأج��ُر  له  ُيرَجى  فهذا  معذوٌر  فهو  ي�ستطيُع،  ال 

ِتِه ال�ساحلِة. ب�سبِب ِنيَّ

َعَلى  َواَل  َعَفاِء  ال�سُّ َعَلى  ْي�َص  وَجل يقول: {لَّ  َع���زَّ 
ُ
واهلل  •

َذا  اإِ َح���َرٌج  ُينِفُقوَن  َم��ا  َي��ِج��ُدوَن  اَل  ��ِذي��َن  الَّ َع��َل��ى  َواَل  ��ى  اْلَ��ْر���سَ

َغُفوٌر   
ُ َّ
َواهلل �َسِبيٍل  ِمن  اْلُْح�ِسِننَي  َعَلى  َما  َوَر�ُسوِلِه   ِ

َّ
هلِل ُحوا  َن�سَ

ِحيٌم}»التوبة«. رَّ

باَلِديَنِة  »اإَنّ  َو�َسَلَّم:  عَلْيِه   
ُ ّ َ
اهلل َلّى  اهلل �سَ ر�سول  وق��ال   •

معُكْم،  َكاُنوا  اإاَلّ  َواِدًي��ا،  َقَطْعُتْم  َواَل  َم�ِسرًيا،  �ِسْرُتْ  ما  َلِرَجااًل 

َحَب�َستُهُم االأْعَذاُر«.

ْث نف�َسه باحلج، وهو م�ستطيٌع للحج. َمْن مل َيُحجَّ ومل ُيحدِّ

االأجُل  ُيدرَكَك  اأن  اإىل احلج قبل  اَتِّق اهلل و�سارع  له:  ُيقاُل 

َلّى  َك �سَ واأنت تارٌك لركٍن من اأركان االإ�سلم وا�ستمع اإىل قوِل َنبيِّ

َحَدُكم 
َ
َة ، َفاإَِنّ اأ ُلوا اإِىل احَلِجّ َيعني الَفِري�سَ  عَلْيِه َو�َسَلَّم: »َتَعَجّ

ُ ّ َ
اهلل

 َعْنُه: 
ُ
ي اهلل ال َيدِري َما َيعِر�ُص َلُه«، وقال عمُر بن اخلطاب َر�سِ

َراِنًيّا ْو َن�سْ
َ
ا َماَت اأ ، َف�َسَواٌء َعَلْيِه َيُهوِدًيّ َجّ َفَلْم َيُحَجّ َطاَق احْلَ

َ
»َمْن اأ

ومن حجَّ �سابًقا، وال ينوي احلجَّ الحًقا:

والف�سائل  العظيم  الثواب  من  نف�سَك  حت��ِرْم  ال  له:  ُيقاُل 

الكثرية، فاحلاجُّ يف �سمان اهلل اإىل اأن يعوَد اإىل بلدِه، واحلاجُّ 

درجًة،  ترَفُعَك  احلجُّ  اإىل  خطوٍة  وكُل  اهلل،  �سبيل  يف  جماهٌد 

احلج  يف  والنفقُة  ��ة،  اجل��نَّ اإالَّ  ج��زاٌء  له  لي�ص  ال���روُر  واحل��جُّ 

ارٌة للذنوب،  عف، واحلجُّ كفَّ كالنفقِة يف �سبيل اهلل ب�سبعمائِة �سِ

اأ�سَحْحُت  واهلل َعزَّ وَجلَّ يقول يف احلديث القد�سي: »اإَنّ عبًدا 

 
ٍ
ي َعلْيِه َخْم�َسُة اأْعَوام �سِ ْعُت َعلْيِه يِف اَلِعْي�َسِة، َيْ لُه ِج�ْسَمُه، َوَو�َسّ

ال َيِفُد اإَِلَّ َلَحُروٌم«

 َمْن حجَّ الفري�سَة، وال يزاُل َيُحجُّ ُكَلّما َوَجَد اإىل ذلك �سبيًل:
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الّذنوِب  ومغفرة  العظيم  واالأج��ِر  باخلري  اأْب�ِسْر  له:  ُيقاُل 

 تعاىل، وعليَك باالإخل�ِص 
ُ
اإن �ساء اهلل ِة  ورفع الدرجاِت واجلنَّ

 عَلْيِه َو�َسَلَّم يف جميع النا�ِسِك.
ُ ّ َ
َلّى اهلل والتابعة لر�سول اهلل �سَ

ل منك ويزيَدك ف�سًل ونعمًة. ون�ساأُل اهلل تعاىل اأن يتقبَّ

اج: تنبيهات للُحجَّ

وًرا وَذْنُبَك  َك َمْقُبواًل َمْرُ ، اإذا اأردَت اأن يكوَن حجُّ اأخي احلاجُّ

مغفوًرا فعليك مبا يلي:

ياء  ة ِلوجِه اهلل تعَاىل، والُبْعُد عن ال�سرك والرِّ 1 - اإخل�ُص النيَّ

والِبدِع:

له،  هلِل تعاىل وطاعًة  تكون  اأن  احلج  نيَّة  با�ستح�سار  فعليك 

ياء  والرِّ ال�سرِك  اأدران  من  نف�سك  بتخلي�ص  وعليك 

من  واح��ذر  الفا�سدة  واالأه���واء  واجل��اِه  ال�ُسمعة  وطلِب 

الوقوِع يف البدعِة وحمدثات االأموِر التي ال دليَل عليها.

هباًء  ويذهَب  َثَمرٍة  بل  َووْقُتَك  وَماُلَك  ُجْهُدَك  ي�سيَع  ال  حتى 

منثوًرا.

والذنوب والعزُم على عدم  العا�سي  واالإق��لُع عن  - التوبُة   2

ُكلِّها ففي ال�سحيحني قاَل  فعلها يف احلجِّ ويف حياتك 

ر�سوُل اهلل: »َمْن َحجَّ هلِل َفَلْم َيرُفْث ومَلْ َيف�ُسْق رِجَع ِمْن 

ُه«. ُمّ
ُ
 َوَلدتُه اأ

ِ
ذُنوِبِه َكيوم

ن  ا�ِص وطلُب العفو ممَّ 3 - ّردُّ الظامِلِ اإىل اأهِلها، والتَّحلُُّل ِمَن النَّ

 عَلْيِه 
ُ ّ َ
َلّى اهلل لهم حقوٌق عندك، فقد قال ر�سوُل اهلِل �سَ

ِمْن  ْو 
َ
اأ ِه  ِعْر�سِ ِمْن  ِخيِه 

َ
الأ َمْظلَمٌة  َلُه  َكانْت  »َمْن  َو�َسَلَّم: 

اَلّ يُكوَن ِديَناٌر َواَل ِدْرَهٌم، 
َ
�َسْيٍء َفْليَتَحَلّْلهِ ِمْنه اْلَيْوَم َقْبَل اأ

ِبَقْدِر َمْظَلمِتِه، واإْن مَلْ  ِخَذ ِمْنُه 
ُ
اأ اِلٌح  َلُه َعَمٌل �سَ اإْن َكاَن 

َئاِت �ساِحِبِه، َفُحِمَل َعَلْيِه« ِخَذ ِمْن �سِيّ
ُ
َيُكْن َلُه ح�َسَناٌت اأ

يكفيِه  ما  ثم  ال�سالح  والعمل  بالتقوى  لل�ّسفر:  ُد  - ال��ت��زُوّ  4

اأن  كذلك  الأهلِه،  َيرجع  حَتى  النا�ص  �سوؤال  عن  وُيغنيِه 

يْتكَ  الأهِله من الال والنفقِة ما يكفيهم ويغنيهم عن 

�سوؤال النا�ِص حتى يرجَع اإليهم، روى البخاري عن ابن 

وَن  ْهُل الَيَمِن َيُحُجّ
َ
 َعْنُهما قال: »َكاَن اأ

ُ
ي اهلل عبا�ص َر�سِ

َة  ُلوَن، َفاإَِذا َقِدُموا َمَكّ ُدوَن، َوَيُقوُلوَن: َنْحُن الَُتَوِكّ َواَل َيَتَزَوّ

َخرْيَ  فاإَنّ  ُدوا  اهلل َتَعاىَل: {َوَتَزَوّ فاأْنَزَل  ا�َص،  الَنّ ُلوا 
َ

�َساأ
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اِد الَتّْقَوى}« الَزّ

ركَب  فاإذا  االأهِل  وتوديِع  البيِت،  من  عند اخلروِج  عاء  - الدُّ  5

فر. ابَة َفْليْدعو اأدعية ال�سَّ الدَّ

عليه  اإليه وال�سرُّ  واالإح�سان  ال�سالح  الرفيِق  - اختياُر   6

والتعاوُن معه على الِرِّ والتقوى.

 
ٍ
7 - تنبيه للمراأِة: اإذا اأرادت احلج فل ُت�سافر اإالَّ مع ذي حمرم

جاِل، ففي ال�سحيحني قال ر�سول اهلل: »ال َيِحُلّ  من الرِّ

 
ٍ
َيْوم َم�ِسرَيَة  ُت�َساِفَر  ْن 

َ
اأ االآِخِر   

ِ
َواْلَيْوم  ِ

ّ َ
ِبَاهلل ُتوؤِْمُن  ٍة 

َ
الْمَراأ

 َجواز ال�سفِر 
ِ
َوَلْيَلٍة لي�َص َمَعَها ُحْرَم�ٌة«ا�ستدّل ِبِه على عدم

.
ٍ
للمراأِة ِبل حمرم

 عَلْيِه َو�َسَلَّم : »اَل 
ُ ّ َ
َلّى اهلل وعن ابن عبا�ص قال: قال النبي �سَ

اإِنِّ   ِ
َّ

اهلل َر�ُسوَل  َيا  َرُجٌل  « َفَقاَل 
ٍ
َرم حَمْ ِذي  َمَع  اإِاَلّ  ُة 

َ
اْلَ��ْراأ ُت�َساِفْر 

ِتي ُتِريُد 
َ
ْخُرَج يِف َجْي�ِص َكَذا َوَكَذا َواْمَراأ

َ
ْن اأ

َ
ِريُد اأ

ُ
اأ

جَّ َفَقاَل: »اْخُرْج َمَعَها«. احْلَ

واأم��َر  بل حم��رم،  ُت�ساِفَر  اأن  لها  ي��اأذن  فلم 

فَر مع  �ْص لها ال�سَّ زوَجها بال�سفِر معها، ومل ُيرخَّ

ن�ساٍء ماأموناٍت.

قبل  احل��اج  اأيُّها  لَك  التنبيهات  بع�ص  هذه 

، واحلمُد هلِل ربَّ العالني. �سروعَك يف احلُجّ

  �آد�ُب زيارة �مل�سجد �لنبوي:

• ال�سجد النبوي من ال�ساجد التي ُت�َسدُّ اإليها 
َلُم:  َلِة وال�َسّ حال، ويف ذلك يقوُل َعَلْيِه ال�سَّ الرِّ

اإِاَلّ اإِىَل َثلَثِة َم�َساِجد: اَل�ْسِجِد  َحاُل  »ال ُت�َسد الِرّ

ى« ْق�سَ
َ
احَلَرام َوَم�ْسِجِدي َهَذا َواَل�ْسِجِد االأ

ٌة وم�سروعة  فزيارة م�سجِد ر�سول اهلل ُم�ستحبَّ

دٌد. يف اأي وقت من ال�سنِة لي�ص لها وقٌت حُمَ

عظيٌم  ث��واٌب  النبوي  ال�سجِد  زي��ارة  ويف   •
واآجٌر كبرٌي وخرٌي عميٌم، فال�سلُة فيه خرٌي من 

األف �سلة فيما �سواه اإالَّ ال�سجد احلرام.

ُي�ستحب  اإذا دخلَت ال�سجد وكلَّ م�سجد؛   •
جِل اليمنَى وتقول: )ب�سم اهلل وال�سلة  تقدمُي الرِّ

وال�سلُم على ر�سول اهلل، اللهَم افتح ل اأبواَب رحمتك(.

• وُت�سلَّي ركعتني حتية ال�سجِد اإذا اأردت اجللو�َص فيه، اأو 
اأن يكون ذلك يف  اأْن ُت�سِلي، واالأف�سُل   لك 

ُ
ُت�سلَّي ما �ساء اهلل

 عَلْيِه 
ُ ّ َ
َلّى اهلل الرو�سِة ال�سريفة، وهي ما بني قر ر�سول اهلل �سَ

ة. َو�َسَلَّم وبني بيته، وهي رو�سٌة من ريا�ص اجلنَّ

َلّى  • بعد الفراِغ ِمن ال�سلِة اإذا اأردت اأْن تزوَر قَر النبِيّ �سَ
ه ُي�سرُع لَك   عَلْيِه َو�َسَلَّم وقَرْي �ساحَبيِه اأبي بكٍر وعمر، فاإنَّ

ُ ّ َ
اهلل

ثم  القر،  عند  �سوتك  واخف�ص  ال�سحابة،  بع�ص  لفعل  ذلك؛ 

وُت�سلِّم على  قليًل  اليمني  تاأخذ على  ثم  ر�سول اهلل،  �سلِّم على 

بن  عمر  على  وُت�سلِّم  ييًنا  قليًل  تاأخذ  ثم  يق،  ال�سدِّ بكر  اأبي 

اب، ثم ان�سرف. اخلَطّ

رجلَك  م  فقدِّ النبوي؛  ال�سجد  من  اخل��روَج  اأردَت  ف��اإذا   •
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اهلل،  ر�سول  على  وال�سلُم  وال�سلة  اهلل  )ب�سم  وقل:  الُي�سرى 

اللهم اإن اأ�ساألك من ف�سلك(.

 

�لدعوُة و�لأمُر باملعروِف و�لنَّهي عن �ملنكِر يف �حلّج:

اأ�سحابِه  َو�َسَلَّم بتعليم  عَلْيِه   
ُ ّ َ
اهلل َلّى  اهلل �سَ ر�سول  اعتنى 

وقال  راحِلته  ظهر  على  وهو  وعلََّمُهم  ال��وداِع  ِة  حجَّ يف  ��ت��ه  مَّ
ُ
واأ

ي  عليًّا َر�سِ ا�َص« وجعل  الَنّ ِت  »ا�ْسَتْن�سِ َعْنُه:   
ُ
اهلل ي  جلرير َر�سِ

ُد كلمُه وُي�سمع النا�َص، وخطَب فيهم خطبة الوداِع   َعْنُه ُيردِّ
ُ
اهلل

ا على تعليم اأ�سحابِه ودعوتهم واأمرهم  ، وكان حري�سً يف احلجِّ

بالعروِف ونهيهم عن النكِر.

ى به، ويدعو النا�َص وُيعِلَمُهم ما ا�ستطاع  فعلى احلاجِّ اأن يتاأ�سَّ

اإىل ذلك �سبيًل.

ال��ن��ك��ر، كما يف  ��َلّ��َم ُي��ن��ك��ُر  َو���سَ ع��َل��ْي��ِه   
ُ ّ َ
��َلّ��ى اهلل وك��ان ���سَ  •

 َعْنُه حينما 
ُ
ي اهلل ِة الف�سِل بن عبا�ٍص َر�سِ ال�سحيحني من ق�سَّ

نظَر اإىل الراأة اخلثعمّية، ولَّا راأى الرجلني يف م�سجد اخليف 

مبنًى، وقد �سلَّيا يف منازلهم ومل يْلتحَقا باجلماعِة قال: »فل 

لَّيُتما يف ِرحاِلُكما ُثمَّ اأَتيُتما م�سجَد جماعٍة، ف�سلََّيا  تْفعل، اإذا �سَ

معهم، فاإنَّها لكما نافلة«

اِهُد  ين، فقال: »َفْلُيَبِلِّغ ال�َسّ َتُه بالدعوِة وتبليغ الدِّ مَّ
ُ
اأ • فاأمَر 

وهديه،  طريقه  َعْنُه على   
ُ
اهلل ي  اأ�سحاُبه َر�سِ و�سار  اْلَغاِئَب« 

َعْنُه عن   
ُ
اهلل ي  عثماُن َر�سِ َنَهى  لا  َعْنُه،   

ُ
اهلل ي  عليُّ َر�سِ فهذا 

 
ُ ّ َ
َلّى اهلل ة ر�سوِل اهلِل �سَ : »مل اأُكن الأَدَع �ُسنَّ التعِة يف احلجِّ قال عليُّ

ا�ِص« عَلْيِه َو�َسَلَّم الأحٍد من النَّ

يف  اهلِل  بر�سوِل  ى  يتاأ�سَّ اأن  عليه  واحل��اجُّ  ال�سلم  وهكذا   •
ه وُعْمَرتِه. حياتِه ويف حجِّ

احلج رك��ٌن من اأرك��ان االإ���س��لم، واج��ٌب ف��وًرا على ال�سلِم 

ال�ستطيع الكلَّف عند اجلمهوِر.

ومَلْ  َيرُفْث  َفَلْم  هلِل  َحجَّ  »َمْن  َو�َسَلَّم:   عَلْيِه 
ُ ّ َ
َلّى اهلل  - قال �سَ

ُه« ُمّ
ُ
 َوَلدتُه اأ

ِ
َيف�ُسْق رِجَع ِمْن ذُنوِبِه َكيوم

 عَلْيِه َو�َسَلَّم: »احَلجُّ الروُر لي�ص له جزاٌء 
ُ ّ َ
َلّى اهلل  - وقال �سَ

ة« اإالَّ اجلنَّ

َما َعِلْمَت 
َ
 عَلْيِه َو�َسَلَّم لعمرو بن العا�ص: »اأ

ُ ّ َ
َلّى اهلل  - وقال �سَ

َنّ اْلِهْجَرَة َتْهِدُم َما َكاَن َقْبَلَها، 
َ
َنّ االإِ�ْسلَم َيْهِدُم َما َكاَن َقْبَلُه، َواأ

َ
اأ

َنّ احَلَجّ َيْهِدُم َما َكاَن َقْبَلُه«
َ
َواأ

���ِجّ  َب���نْيَ احْلَ ��َلّ��َم: »َت��اِب��ُع��وا   ع��َل��ْي��ِه َو���سَ
ُ ّ َ
��َلّ��ى اهلل  - وق��ال ���سَ

َخَبَث  اْلِكرُي  َيْنِفي  َكَما  ُنوَب  َوالُذّ اْلَفْقَر  َتْنِفَياِن  ُهَما  َفاإَِنّ َواْلُعْمَرِة، 

ِة« َهِب َوالِف�سَّ ِديِدَوالَذّ احْلَ

َعَزّ   ِ
ّ َ

اهلل َماِن  �سَ يِف  »َثلَثٌة  َو�َسَلَّم:  عَلْيِه   
ُ ّ َ
اهلل َلّى  - وقال �سَ  

وَرُجٌل  ِ َتَعاىَل ، 
ّ َ

اهلل َم�َساِجِد  ِمْن  َم�ْسِجٍد  ىَل  اإِ َخَرَج  َرُجٌل   : َوَج��َلّ

ا« َخَرَج َغاِزًيا يِف �َسِبيِل اهلِل َتَعاىَل،َوَرُجٌل َخَرَج َحاًجّ
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د. �شعيد �شامي اال�شقر

خبري التط�ير امل�ؤ�ش�شي 

التميز امل�ؤ�ش�شي اأمانة   

اإرادة قيادية تخطط حلا�ضرها   ال تتط�ر امل�ؤ�ض�ضات دون 

ال�بائية  االأزم���ة  ج�ضدت  ول��ق��د  م��ت���ازن،  ب�ضكل  وم�ضتقبلها 

اإىل  اجلهات  م�ض�ؤولية  وت�ضاعف  امللفت،  اجلماعي  والعمل 

تكري�س قاعدة مرجعية لكيفية االأداء واملمار�ضة يف الظروف 

اال�ضتثنائية والطارئة.
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من  �أ�صبح   ، �لـت�أقلم  لقدر�ت  �ملطمئن  �لو�قع  ظل  ويف 

تر�صب�ت  ملع�جلة  جــذريــة  حــلــول  �إيــجــ�د  جـــدً�  �لــ�ــصــروري 

�نته�ج  دون  �حل�ئلة  ب�ملو�نع  و�ملرتبطة  �ل�ص�بقة  �ملر�حل 

�لتميز �ملوؤ�ص�صي ك�أ�صلوب عمل و�قعي،  ومن هن� ت�أتي �أهمية 

ب�أن  �ملوؤ�ص�صي  �لتوجه  يخ�ص  فيم�  �لإ�صرت�تيجية  �ملر�جعة 

مق�ربة  �أو  �لأحــد�ث  فر�صته�  مرحلية  وقفة  هو  ح�صل  م� 

�إىل  �مل�ص�يرة  مفهوم  قلبت  عمل 

�لع�ملية  و�قع �لتحدي�ت و�ملتغري�ت 

�ملحيطة و�لتي نوؤثر ونت�أثر به�؟

�لتميز  �ــصــوؤون  �أهـــم  مــن  لــعــل 

و�ملعرفية  �لب�صرية  �لتنمية  هــي 

�لإدر�ك  ت�صمن  و�لتي  �مل�صتد�مة 

و�صروطه�  �ملرحلة  لأهمية  و�لقبول 

و�قع  خللق  و�لت�ص�ركية  �لتغيريية 

�لرت�بة  يلفظ  جديد  تنموي  وفكر 

و�لتزلف وي�صد �إليه �صم�ت �لتز�ن 

�أبع�د  بني  �لتطبيق  لدمج  و�ملرونة 

�ملع�يري وتطلع�ت �لقي�دة.

بــوركــت جــهــود كــل مــن ي�صجل 

و�لإن�ص�ين  �لتنموي  �لبن�ء  يف  وم�ص�همة  ومــبــ�درة  موقفً� 

متقدمة  لدولة  �لأ�صمى  �لأهــد�ف  لتحقيق  �صعيً�  و�ملعريف 

ومن�ف�صة يف �لأف�صل للأف�صل.

وتذكرو� ب�أن عمل �لتميز �أم�نة يحكمه �لت�أ�صي�ص ليزهر، 

و�لتطبيق ليتطور،  وتن�قل �لأم�نة كي ي�صتد�م.
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اإعداد ج�اهر ال�ش�يدي

اأجمل امل�شاجد يف دولتنا احلبيبة 

ت�ضتهر دولة االإمارات العربية املتحدة باالأبنية املميزة والهند�ضة املعمارية املذهلة  التي ت�اكب العمارة احلديثة واملتط�رة 

، �ضعت الدولة اإىل احلفاظ على ثقافتها املحلية وتراثها االإ�ضالمي الظاهر يف كل مكان. فباالإ�ضافة اإىل االأبراج ال�ضاهقة 

وناطحات ال�ضحاب املذهلة ت�جد يف االإمارات جمم�عة كبرية من امل�ضاجد املميزة  يف الت�ضميم والبنيان والتي تعك�س جمال 

ورونق الفن االإ�ضالمي العريق .
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م�شجد ال�شيخ زايد الكبري  

يقع يف اإمارة اأب� ظبي

ل �صك يف �أنه من �أكرب و�أروع م�ص�جد �لإم�ر�ت و�أكرثه� �أن�قة، ولقد حتّول �ليوم  �إىل معلم جذب �صي�حي رئي�صي يف �لبلد. 

هو عب�رة عن بن�ء ر�ئع و�صخم ميكن �أن ي�صتوعب م� ي�صل �إىل 41000 م�صلي. مت �فتت�حه لأول مرة يف ع�م 2007، وهو يتميز 

كونه يجمع يف ت�صميمه عن��صر فنية خمتلفة تعك�ص فخ�مة �لت�صميم �لإ�صلمي. يظهر �لت�صميم �خل�رجي �لرخ�مي �لأبي�ص 

حيث تنت�صر �لأحو��ص �مل�ئية ب�صكل ملفت خ�صو�صً� مع وجود  82 قبة و4 م�آذن مميزة. كم� �إن �لأعمدة �لرخ�مية �لبي�ص�ء يف 

�لفن�ء فهي مزينة ب�جلم�صت و�للزورد، وتفرت�ص �لأر�ص ف�صيف�ص�ء زهرية جميلة. د�خل ق�عة �ل�صلة، تتدىل من �ل�صقف ثري�ت 

ف�خرة م�صنوعة من كري�صت�ل �صو�روف�صكي، بينم� تغطي �لأر�صية �أكرب �صج�دة يف �لع�مل م�صنوعة يدويً� ق�م بت�صميمه� فن�نون 

يف �إير�ن.
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م�شجد ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

يقع  يف اإمارة  اأب� ظبي - يف مدينة حممد بن زايد 

يعّد هذ� �مل�صجد �أحد �أكرث �مل�ص�جد متيزً� يف �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة، وهو ي�صتحق �لزي�رة مل�ص�هدة ت�صميمه �ملميز و�لهند�صة 

�ملعم�رية غري �لتقليدية. مت �فتت�حه يف ع�م 2011 وهو ي�صتوعب �أكرث من 5000 م�صلي. �أجمل م� فيه �لقبة و�ملئذنة �ملميزت�ن 

بت�صميمهم� وهم� يجعلن منه �أكرث �مل�ص�جد فر�دة يف دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.

 



العدد: 530 - 07/ 2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

23

اإلمارات

m u n r a k a e

م�شجد الفاروق عمر بن اخلطاب،  

يقع يف اإمارة دبي

�فتتح م�صجد �لف�روق عمر بن �خلط�ب ع�م 2011 لي�صبح ث�لث م�صجد يف �لإم�ر�ت يفتح �أبو�به �أم�م �لزَو�ر، وهو يعّد مك�نً� 

ر�ئعً� للتعرف �إىل �لثق�فة و�لرت�ث �لإ�صلمي. ُيعرف �أي�صً� ب��صم �مل�صجد �لأزرق نظرً� لت�ص�بهه مع �مل�صجد �لأزرق يف تركي�. من 

بعيد، تبدو م�آذن �مل�صجد �لأربع مثل �لأبر�ج، وهو ي�صم 21 قبة و 124 ن�فذة زج�جية ملونة.كم� وتكرث يف ت�صميمه �لت�أثري�ت 

�لأندل�صية، من �لبلط �مللون عند �ملدخل �إىل �لنقو�ص �ملنحوتة يدويً� يف �لد�خل، و�لتي �ص�رك يف تنفيذه� فن�نون من �ملغرب. 

ي�صم �مل�صجد مكتبة ون�دي لل�صب�ب وق�عة حم��صر�ت.
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م�شجد الن�ر

يقع يف اإمارة ال�شارقة

600 م�صجد تقريبً�. يقع م�صجد �لنور على كورني�ص بحرية  �أنه� ت�صم  �إذ  �إم�رة �ل�ص�رقة ع��صمة للثق�فة �لإ�صلمية،  تعترب 

خ�لد، وهو �لوحيد يف �لإم�رة �لذي ي�صتقبل �ل�صي�ح.

يعّد م�صجد �لنور  و�حدً� من �أكرث �مل�ص�جد روعة يف �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة، وهو م�صتوحى من �لهند�صة �ملعم�رية للج�مع 

�لأزرق �ل�صهري  يف �إ�صطنبول. يتكون �لت�صميم �خل�رجي من 34 قبة جميلة وم�آذن رفيعة، وهو منوذج للطر�ز �ملعم�ري �لرتكي 

�لعثم�ين �لكل�صيكي. �مل�صجد لديه �لقدرة على ��صتيع�ب 2200 �صخ�ص.
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م�شجد �شامل املط�ع

يقع يف اإمارة ال�شارقة - خ�رفكان

يعّد م�صجد �ص�مل �ملطوع ث�ين �أقدم م�صجد يف دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة، وي�صتهر بكونه �مل�صجد �لذي يظهر على �لورقة 

�لنقدية فئة 5 در�هم. بني �مل�صجد منذ �أكرث من 200 ع�م، وهو ب�صيط للغ�ية يف هند�صته �ملعم�رية، ولقد �صمي على ��صم �أحد 

�ل�صك�ن �ملحليني لأنه مل يفوت �أية �صلة يف �مل�صجد.
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م�شجد البدية

يقع يف اإمارة الفجرية

�لكوخ  ي�صبه  �لعثم�ين ع�م  1446 وهو  �لعهد  �لإمــ�ر�ت. بني يف  �أقدم م�صجد يف دولة  �لفجرية  �لو�قع يف  �مل�صجد  يعّد هذ� 

�لطيني كونه �صيد من �حلجر و�لطني �ملحروق �ملطلي ب�للون �لأبي�ص. يتميز بت�صميمه �ملربع �ل�صكل و�لفريد �إذ ل ي�صبه �أي م�صجد 

�آخر يف �ملنطقة، يتكون �صقفه من �أربع قب�ب ترتكز على عمود مركزي. على �لرغم من حجمه، �إل �أن ق�عة �ل�صلة �ل�صغرية 

ميكن �أن ت�صتوعب 70 �صخ�صً�. يقع �مل�صجد يف منطقة يعود ت�ريخه� �إىل ع�م 2000 قبل �مليلد وحتيط به �لتلل �خل�صر�ء، لذلك 

ميكن �عتب�ر هذ� �مل�صجد �لت�ريخي و�حدً� من �أف�صل �ملع�مل �ل�صي�حية يف �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.
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م�شجد اجلامع الكبري

يقع يف اإمارة راأ�س اخليمة 

   

ــن �ـــصـــ�مل �لـــقـــ��ـــصـــمـــي، �لــــــذي ُيـــطـــلـــق عــلــيــه »�جلــــ�مــــع �لـــكـــبـــري«،  ــ ــه �لــ�ــصــيــخ حمـــمـــد ب ــ ــور ل ــفـ ــغـ ــجــد �ملـ ــص يـــعـــد مــ�

ــى مـــ�ـــصـــتـــوى �لــــدولــــة. ــلـ ــة ر�أ�ــــــــص �خلـــيـــمـــة، وثـــــــ�ين �أقــــــــدم مــ�ــصــجــد عـ ــنـ ــديـ ــد يف مـ ــ�جـ ــصـ ــ�ـ  �أحـــــــد �أقــــــــدم و�أكــــــــرب �ملـ

1803 ميلديً�، فيم�  �إىل   1777 �لت�ريخية من  �لفرتة  �لذي حكم يف  �لق��صمي،  �ل�صيخ �صقر بن ر��صد  له  �ملغفور  �مل�صجد  بنى 

�أجريت له �صي�نة وتو�صعة يف عهد �ملغفور له �ل�صيخ �صلط�ن بن �صقر �لق��صمي، �لذي حكم يف �لفرتة من 1803 �إىل �صنة 1866 

ميلديً� .
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امل��ج��الت يف  اأوائ���ل  راأ����س اخليمة م��ن  جملة بلدية 

االإمارات و تعد مرجعاً و اإرثاً ثقافياً ملن ين�ضد الثقافة 

راأ���س اخليمة  اإم��ارة  و قد �ضهدت املجلة مراحل تط�ر 

1977 اإىل ي�منا هذا لتك�ن مرجعاً  و من�ها منذ عام 

راأ�س  احلبيبة  اإمارتنا  تقدم  على  �ضاهداً  و  للمعل�مات 

اخليمة ومراآة الأخبار متن�عة وخمتلفة.

دو�ر  �ملجلة  غلف  على  يظهر  �خل�م�صة  �ل�صنة  �لعدد49 

�لآن   �لتي مت حتديثه�  �لقدمية  �ملب�ين  ر�أ�ص �خليمة وعدد من 

�لــدو�ر�ت و�جلزر يف  �لبلدية تعيد تخطيط زر�عة   « ، وعنو�ن 

ر�أ�ص �خليمة .

وقد افتتحت املجلة بخرب حتت عن�ان فرقة فن�ن 

الب�شرية يف راأ�س اخليمة ..

جموع  �صهرت  �لث�نوية  �خليمة  ر�أ�ــص  مدر�صة  م�صرح  على   

من  �صيقً�  عر�صً�  و�ص�هدو�   .. و�لو�فدين  �ملو�طنني  من  كبرية 

�لب�صرية  �ل�صعبية  �لفنون  لفرقة  �ل�صعبي  و�لغن�ء  �لرق�ص 

�لعر�قية .

وقد ح�صر �لحتف�ل �ص�حب �ل�صمو �ل�صيخ �صقر بن حممد 

من  وعدد  �خليمة  ر�أ�ص  ح�كم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�صو  �لق��صمي 

�ل�صيوخ وجموع غفرية من �ملو�طنني . وقد قدمت �لفرقة �أحلى 

ومن  �لعر�قي  �لفلكلور  من  ورق�ص�ت  �خلليجية  �لرق�ص�ت 

و�لنوب�ن  و�لهب��ص�ت  �حلنة  �لفرقة  قدمته�  �لتي  �لرق�ص�ت 

و�لكلفة .

احللقة ال�شاد�شة واالأربع�ن

اإعداد : ج�اهر �شلطان  ال�ش�يدي

جملة البلدية بني املا�شي و احلـا�شر
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�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شقر ي�شتقبل وفد وزارة 

احلكم املحلي العراقي ...

�لق��صمي  حممد  بن  �صقر  �ل�صيخ  �ل�صمو  �ص�حب  ��صتقبل 

ع�صو �ملجل�ص �لأعلى ح�كم ر�أ�ص �خليمة مبكتبه يف �ملعمورة وفد 

بلدي�ت  ومدير  �لع�مة  �لبلدي�ت  ومديرية  �ملحلي  وز�رة �حلكم 

حم�فظة �صلح �لدين ب�لعر�ق . �لذي ق�م بزي�رة لإم�رة ر�أ�ص 

�مل�ص�عد�ت  تقدمي  نط�ق  يف  �لوفد  ــ�رة  زي .وتــ�أتــي   .  . �خليمة 

�لفنية  يف جم�ل �خلدم�ت �لبلدية وك�نت جمموعة فنية بد�أت 

بعمل در��صة وم�صح للأر��صي.

االجتماع الثامن ع�شر ملجل�س بلدي راأ�س اخليمة..

رئي�ص  �لق��صمي  ك�يد  بن  عبد�مللك  �ل�صيخ  تر�أ�ص  حيت 

�جتم�عً�  �خليمة  ر�أ�ـــص  يف  و�لأر��ـــصـــي  �لبلدية  د�ئــرتــي 

لأع�ص�ء �ملجل�ص �لبلدي وذلك بق�عة �لجتم�ع�ت يف بلدية 

�لنق�ط خلل  عــدد من  وقــد جــرى بحث   .. ر�أ�ــص �خليمة 

�لجتم�ع ومت �لت�صديق عليه� ورفعه� �إىل �جله�ت �ملخت�صة 

لت�صديقه� ..

وقد جرت من�ق�صة �للئحة �لتنظيمية رقم )1( �لتي �أعدته� 

�لبلدية بخ�صو�ص �لرت�خي�ص و�لغر�م�ت يف  ذلك �لوقت ...
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ن�شاطات ق�شم الزراعة يف بلدية راأ�س اخليمة ...

ق�م ق�صم �لزر�عة ببلدية ر�أ�ص �خليمة ب�لنته�ء من �إع�دة 

تخطيط وزر�عة دو�ر �ل�صينم� يف منطقة �لنخيل وجرى �لعمل 

ح�ليً� على تخطيط وزر�عة دو�ر �ملطبعة و�صيتم تخطيط وزر�عة 

دو�ر ن�دي عم�ن ودو�ر �بن 

�لق�دمة  �ملرحلة  يف  م�جد 

�ـــصـــرح بـــذلـــك �ملــهــنــد�ــص  

رئي�ص  عبد�لغف�ر  حممد 

بلدية  يف  �لـــزر�عـــة  ق�صم 

ر�أ�ــــص �خلــيــمــة و �أ�ــصــ�ف 

�خليمة  ر�أ�ــــص  بــلــديــة  �أن 

�ــصــتــقــوم بــغــر��ــصــة �جلــزر 

يف  �لــ�ــصــو�رع  يف  �لو�صطية 

�لنته�ء  فور  �خليمة  ر�أ�ــص 

�ل�صو�رع  �إنــ�رة  عملية  من 

ت�صجري  بخ�صو�ص  �أم�   ...

هن�ك  ف�إن  �لطرق  جو�نب 

خطة  �صيتم تنفيذه� قريبً� 

بهذ� �خل�صو�ص ...

وفد من البلديات يتطلع على جتربة اأملانيا يف 

التخطيط احلديث للتجمعات ال�شكانية ....

ق�م وفد جمل�ص �لأم�نة �لع�مة ببلدي�ت �لدولة �لز�ئر لولية 

لبلدية )هورن�لي� ( �صم�ل برمين وهي  �لأمل�نية بزي�رة  برمين 
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�إحدى �لبلدي�ت �لفرعية يف �ملدينة تتوىل �ل�صي��ص�ت و�لرب�مج 

�لتي ي�صعه� جمل�ص بلدية �ملدينة . وق�م �ل�صيد هور�صني �مل�صوؤول 

و�خلدم�ت  �لبلدية  �خت�ص��ص�ت  ب�صرح  �لبلدية  عن  �لتنفيذي 

�لبلدية  وت�صم   .. مو�طن  �ألــف  وع�صرين  لثنني  تقدمه�  �لتي 

مكتبة وق�صمً� للبولي�ص وفرعً� للمعلوم�ت يحتفظ بك�فة �لبي�ن�ت 

عن �لأفر�د �لو�قعني يف حدود �خت�ص��ص�ت �لبلدية .

كم� ق�م �لوقد �لز�ئر بجولة يف �إحدى �حلد�ئق �لع�مة �لت�بعة 

�لبلدية  تقدمه�  �لتي  �لرتويجية  للخدم�ت  كنموذج  للبلدية 

كذلك  و�طــلــع  لــلــمــو�طــنــني 

على م�صروع�ت �لبلدية فيم� 

�لتجمع�ت  بتخطيط  يتعلق 

وربطه�  وجتميله�  �ل�صكنية 

ب�أجهزة �خلدم�ت ..

وزير ال�شحة يتفقد 

م�شت�شفى �شقر 

قــــــــ�م مـــــعـــــ�يل حــمــد 

وزيــر  �ملــدفــع  عبد�لرحمن 

ــة تــفــقــديــة  �لــ�ــصــحــة بــجــول

�جلــديــد..  �صقر  مل�صت�صفى 

ــ� عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــللـ ــ ــع خـ ــ ــ ــل ــ ــ �ط

�ل�صتعد�د�ت �لتي ق�مت به� 
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.. كم� �صرح مع�يل  �مل�صت�صفى متهيدً�  لفتت�حة ر�صميً�  �إد�رة 

حمد عبد�لرحمن �ملدفع وزير �ل�صحة ب�أن �لوز�رة بد�أت يف نقل 

�لأدوية و�ملعد�ت �لطبية �إىل م�صت�صفى �صقر �جلديد ��صتعد�دً� 

لفتت�حه و��صتقب�ل �ملر�صى و�ملر�جعني .

بلدية راأ�س اخليمة ... اإزالة ال�شنادق 

ط�لبت د�ئرة �لبلدية من �لأ�صخ��ص �لذين �أق�مو� �صن�دق 

�أو �صيدو� مظلت على �لأر�صفة �لع�مة بق�صد �لبيع ومم�ر�صة 

خم�صة  �أق�ص�ه�  مــدة  يف  ب�إز�لته�  يــبــ�درو�  �أن  فيه�  �لتج�رة 

و�ملظلت مع �ملخطط�ت  �ل�صن�دق  لتع�ر�ص  يومً� وذلك  ع�صر 

�لتنظيمية ف�صًل عن ت�صويهه� ملن�ظر �ل�صو�رع �لع�مة .

البلدية تدع� اإىل وقف حفر االآبار

ر�أ�ص  من�طق  ك�فة  �ملو�طنني يف  ر�أ�ص �خليمة  بلدية   دعت 

�خليمة �إىل �لتوقف عن حفر �أيه �آب�ر ل�صتنب�ط �ملي�ه �جلوفية 

ب�أي �صكل من �لأ�صك�ل �إل بعد مر�جعة �لد�ئرة �لفنية يف �لبلدية 

و�أخذ مو�فقته� وت�أتي دعوة �لبلدية هذه يف �أعق�ب �لدر��ص�ت 

و�لتي  موؤخرً�  �ل�صمكية  و�لرثوة  �لزر�عة  وز�رة  به�  ق�مت  �لتي 

�جلوفية من جر�ء  �ملي�ه  من�صوب  كبري يف  نق�ص  وجود  �أكــدت 

�ل�صتهلك �لكبري له� بو��صطة �لآب�ر �لتي �أكرث �ملز�رعون من 

حفره� دون تخطيط ودر��صة م�صبقة من �لتو�زن بني �ملخزون 

و�ل�صتهلك.

تدريب املحلب االآيل من مزرعه اأبقار الدقداقة

�ملحلب  بتجربة  �حليو�ين  للإنت�ج  �لعربية  �ل�صركة   ق�مت 

منطقة  يف  له�  �لت�بعة  �لأبق�ر  مزرعة  يف  �أق�مته  �لــذي  �لآيل 

وع�صرون  ثلثة  حلب  ميكنه  و�لذي  �خليمة  ر�أ�ص  يف  �لدقد�قة 

�ملليون  ون�صف  مليون  تكلفته  وتبلغ  و�حــد  �آن  يف  �آلــيــً�  بقرة 

�للنب  �إنت�ج  وحدة  �أن  ب�ل�صركة  م�صوؤول  م�صدر  و�صرح  درهم 

�لر�ئب �صوف ينتهي �لعمل به� قبل نه�ية �لع�م �حل�يل ليكون 

�لألب�ن  منتج�ت  من  جديد  نوع  تقدمي  �ل�صركة  ��صتط�عة  يف 

�لطـــــــ�زج  �لأبي�ص  و�جلنب  �حلليب  �إىل  ب�لإ�ص�فة  �لط�زجة 
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�ملقبل  �لع�م  خلل  �لزبدة  ب�إنت�ج  �صتقوم  �ل�صركة  �إن  وقــ�ل: 

600 بقرة حلوب من جن�صي�ت  ويذكر �أن مزرعة �لأبق�ر ت�صم 

هولندية و �صويدية و�إجنليزية و �أ�صرت�لية تعطي 500 كيلو جر�م 

من �حلليب �لط�زج يوميً� كم� تقدم كمي�ت متو�صطة من حلوم 

�لعجول �ملولودة يف �ملزرعة.

اإ�شط�انات الغاز واالإهمال يف ال�شناعة 

واال�شتعمال 

كل   بلدي�ت  �إىل مديري  ر�أ�ص �خليمة خط�ب  بلدية   رفعت 

من �ل�ص�رقة ودبي يت�صمن تو�صية وطلب من �أ�صح�ب م�ص�نع 

لي�صرفو�  �مل�ص�نع  يف  فنيني  �أ�صخ��ص  تعيني  على  �لعمل  �لغ�ز 

�صديدة  رق�بة  وفر�ص  �لغ�ز  �إ�صطو�ن�ت  فح�ص  على  ب�أنف�صهم 

�لتو�صية  هذه  وت�أتي  وتعبئته�  �لإ�صطو�ن�ت  هذه  �صن�عة  على 

�لتي رفعته� بلدية ر�أ�ص �خليمة �إثر �إبلغ �ل�صيد حممود ح�صن 

مو�صى �ملقيم يف بن�ية �ل�صيد يو�صف علي �لبزي ب�أنه يف حدود 

�ل�ص�عة ١٢ ظهرً� �نف�صل �صم�م �أنبوب �لغ�ز  وت�صربت كمي�ت 

�لأنبوبة كله� منت�صرة يف �ملبنى حيث ك�دت  �لغ�ز �ملوجودة يف 

تبني   . مت  �لــذي  �لتحقيق  خلل  ومن  مروعة  ك�رثة  ت�صبب  �أن 

و�نف�ص�ل  جهة  من  �ل�صتعم�ل  �صوء  نتيجة  وقعت  �حل�دثة  �أن 

�حللقة �لأخرية �ملو�صلة ب�لأنبوبة من جهة �أخرى.

ال�شيخ عبد امللك يفتتح معار�س االأعما�س 

التجارية 

تف�صل �ل�صيخ عبد �مللك بن ك�يد �لق��صمي ب�فتت�ح مع�ر�ص 

ح�صر  وقــد  �لرم�ص  مبنطقة  �لتج�رية  �لأعم��ص  علي  حممد 

على  �ملدعوين  �ملو�طنني  مــن  غفري  جمع  �لفتت�حي  �حلفل 

�لع�ملة يف ر�أ�ص  �لبنوك و�ملوؤ�ص�ص�ت و�ل�صرك�ت  ر�أ�صهم مدر�ء 

�ل�صريط  بق�ص  �مللك  عبد  �ل�صيخ  �صمو  ق�م  �أن  وبعد  �خليمه  

�حلريري �إيذ�نً� ب�فتت�ح �ملع�ر�ص ق�م �ملدعوون بجولة تفقدية 

د�خل �ملعر�ص هذ� وقد �ألقى �ل�صيد حممد علي �لأعم��ص كلمة 

�صكر فيه� �صمو �ل�صيخ عبد �مللك على تف�صله ب�حل�صور و�صكر 

�ل�صيوف و�ملدعوين . 



1 ي�لي�

ــي  ــ�مل ــع ــوم �ل ــــ ــيـ  �لـ

للهند�صـة �ملعم�رية

 

2 ي�لي�  2018

�لعثور على 12 فتى ومدربهم يف كهف ث�م لو�نغ يف ت�يلند ، بعد 

ت�صعة �أي�م من �عتب�رهم مفقودين، و�نطلق عملية �إنق�ذ مو�صعة لهم 

د�مت 8 �أي�م. 

 3 ي�لي� 1928

�أول بث تلفزيوين ب�لألو�ن يف لندن.

4  ي�لي� 1953

 

�فتت�ح �إذ�عة �صوت �لعرب يف �لع��صمة �مل�صرية �لق�هرة.

5 ي�لي� 2016 

 

م�صب�ر جونو يدخل مد�ر �مل�صرتي ليبد�أ عملية م�صح ت�صتغرق 20 

�صهرً� للكوكب.

  

6 ي�لي� 1785      

�ختي�ر �لدولر كعملة

 للولي�ت �ملتـــــــحدة 

ب�لإجم�ع.

نخرج به� عن �مل�ألوف ، وجنوب �أحد�ث �لع�مل للتعرف على �أهم و�أ�صهر  �لأحد�ث �لت�ريخية 

�ملهمة و�لأي�م �لع�ملية �لتي �صجله� �لت�ريخ يف �صفح�ته ، وطوته� �ل�صنون لت�صبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته �لوق�ئع �لتي ح�صلت به.

�أيديكم ق�ئمة م�صغرة لأهم م�حدث يف �صهر ) يوليو ( وجمري�ته ب�صكل خمت�صر،  وبني 

لنعرب معكم رحلة عرب بو�بة �لزمن وم� �صطرته �ل�صنون �مل��صية من �أحد�ث ووق�ئع، لنتنف�ص 

عبق �مل��صي ون�صتح�صر م� ف�تن� من جمري�ت قد تكون ُحفرت ك�أي�م ث�بتة �صنويً� �أو تكون غريت 

خل�د را�شد املزروعيت�ريخ �أمٍم وح�ص�ر�ت.
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7 ي�لي� 1930

ــب  ــ�تـ ــكـ  وفــــــــ�ة �لـ

ــزي �آرثــــــر  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ �لإجنـ

ــل مــبــتــدع  ــ ــ�ن دويـ ــونـ كـ

ــيــة �ــصــرلــوك  �ــصــخــ�ــص

هوملز.

8 ي�لي�951

 تــــــ�أ�ــــــصــــــيــــــ�ــــــص 

مدينة ب�ري�ص �حلديثة 

و�لتي �أ�صبحت ع��صمة 

للدولة �لفرن�صية منذ ذلك �لت�ريخ وحتى �لآن.

 

9 ي�لي� 551

زلـــــــز�ل بـــــريوت، 

ــز�ل  ــزل �ل هـــذ�  ت�صبب 

�لـــكـــبـــري بــتــ�ــصــونــ�مــي 

مــدمــر و�ــصــل تــ�أثــريه 

�ل�ص�حلية  ــدن  �ملـ �إىل 

�لبيزنطية،  فينيقي�  يف 

ــدد �لــقــتــلــى يف  ــدر عـ قـ

بريوت لوحده� بـ 30000 �صخ�ص .

10 ي�لي�  1796

ُلقب  غ�و�ص و�لذي  فريدري�ص  ع�مل �لري��صي�ت �لأمل�ين ك�رل 

ب�أمري �لري��صي�ت يكت�صف �أن كل عدد طبيعي موجب ميكن كت�بته على 

�لأكرث يف �صكل جمموع ثلثة �أعد�د مثلثية.

11 ي�لي� 

�ليـوم

 �لع�ملي

 لل�صك�ن

 

12 ي�لي� 1917

�لأمل�ن ي�صتخدمون غ�ز �خلردل �لق�تل لأول مرة يف �لت�ريخ وذلك 

يف �حلرب �لع�ملية �لأوىل.

13 ي�لي�  1930
 

�لع�مل  لك�أ�ص  �أول بــطــولــة  �نــطــلق 

لكرة �لقدم يف �لأوروغو�ي. 
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15 ي�لي� 2013

1 بو��صطة مر�صد  �أن  �لقمر �أ�ص/2004  �كت�ص�ف  عن   �لإعلن 

ه�بل �لف�ص�ئي، ويعترب �لقمر �لر�بع ع�صر و�أ�صغرهم لنبتون.

16 ي�لي� 2003

 �أمري �لكويت �ل�صيخ ج�بر �لأحمد �ل�صب�ح ي�صدر مر�صوم �أمريي 

ف�صل  بعد  وذلــك  �ل�صيخ  �صمو  بلقب  �لـــوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  بتلقيب 

من�صب ويل �لعهد عن من�صب رئ��صة �حلكومة. 

 

17 ي�لي�

ــوم �لــعــ�ملــي  ــ ــي ــ �ل

للق�ص�ء �لدويل

 

18 ي�لي� 1971

�صدور �لد�صتور �ملوؤقت لدولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.

 

19 ي�لي� 2020

ت�نيغ��صيم�  �لأمـــل �إىل �ملـــريـــخ مـــن مـــركـــز   �نــطــلق مــ�ــصــبــ�ر 

نوعه�  عربية و�إم�ر�تية من  مهمة  �أّوِل  يف  �لــيــ�بــ�ن،  �لف�ص�ئي يف 

ل�صتك�ص�ف �لكوكب �لأحمر.

20 ي�لي�  1953

ــعــرب يف  ــ�د �ل ــ�ــص ــت و�لق �ملــــ�ل  ــوزر�ء  ــ ــ ل مـــوؤمتـــر  �أول  ــ�د  ــق ــع  �ن

مدينة �صتورة �للبن�نية، و��صتمر حتى 10 �أغ�صط�ص.
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21 ي�لي�  2019

 فيلم »�أفينجرز: 

م  ُيحِطّ �للعبة«  نه�ية 

ــّي  ــ��ــص ــقــي �لـــرقـــم �ل

وُي�صبح �أكرث �لأفلم 

لــلإيــر�د�ت  حتقيًق� 

ر �لق�ئمة ِلع�صر �صنو�ت. يف �لت�ريخ ُمزيًح� فيلم �أڤ�ت�ر بعد �أن ت�صَدّ

22 ي�لي� 2006

لكرة  �أر�صن�ل  �حل�يل لن�دي  �مللعب  ــ�ر�ت،  �لإمـ  �فتت�ح ملعب 

�لقدم.

23 ي�لي�  1960

 بـــــــــــــــــــــــــــــــدء 

�إر�ــصــ�ل �لــتــلــفــزيــون 

�لــــــ�ــــــصــــــوري مــــــن 

قــــــــمــــــــة جــــــــبــــــــل 

ق��صيون يف دم�صق.

24 ي�لي� 1990

 �لــــــــــــقــــــــــــو�ت 

�لــعــر�قــيــة حتــتــ�ــصــد 

عــــــلــــــى �حلـــــــــــدود 

مع �لكويت.

25 ي�لي�
�ليوم �لعربي للثق�فة

26 ي�لي� 2016

�لـــــــطـــــــ�ئـــــــرة 

ــة بــ�لــطــ�قــة  ــعــ�مــل �ل

ــة �ــصــولر  �لــ�ــصــمــ�ــصــَيّ

ــط  ــ ــص حتـ ــ ــ�ـ ــ ــلـ ــ ــپـ ــ �إمـ

يف �أبــوظــبــي ُمــكــمــلــًة 

ِلتكون  �نطلقه�،  من  �صهًر�   16 من  �أكرث  حول �لأر�ص بعد  رحلته� 

ل ط�ئرة من نوعه� حُتقق هذ� �لإجن�ز. �أَوّ

27 ي�لي� 2018

حـــــــــــــــــــــــــدوث 

كلي  �أطــول خــ�ــصــوف 

لـــلـــقـــمـــر يف �لـــقـــرن 

�حلـــــــــــــــــــــــــــــــــ�دي 

و�لــعــ�ــصــريــن حــتــى 

�لت�ريخ �ملذكور. 

28 ي�لي� 1792

 ظـــهـــور �ــصــيــ�رة 

مرة  لأول  �لإ�صع�ف 

ــهـــزة  كـــــوحـــــدة جمـ

�لإ�صع�ف�ت  لإعــطــ�ء 

ــيــة يف �ملــيــد�ن،  �لأول

وكـــ�نـــت عـــبـــ�رة عن 

عربة جتر ب�ليد. 

29 ي�لي� 1981
ويل �لعهد �لربيط�ين �لأمري ت�ص�رلز يتزوج من �لأمرية �لر�حلة 

دي�ن� �صبين�صر يف حفل زو�ج مهيب. 

30 ي�لي�
�ليوم �لع�ملي لل�صد�قة
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اأًنا الَبحُر يف اأح�شائِه الُدرُّ كاِمٌن

َدفاتي                               فهل �شاأل�ا الَغ�ا�َس عن �شَ

» ح�فظ �بر�هيم «

جميلٌة بتيلة .. 

اأنيقٌة عريقة .. 

�ضاملٌة كاملة ..

 ال ُيعجزها �ضيٌء ../ 

تذوُد عن نف�ضها بنف�ضها ... 

اإنها اللغة العربية 

من اأمثال العرب :

 ) اأ�شهر من نار على َعَلم (

اجلباِل  قمِم  على  ن��اراً  ت�قُد  العرب  كانت   ، اجلبل  ه�   : الَعَلم 

يراها  اجلميُع  فكان   ، الطريق  على  لال�ضتدالل  العالية 

كان  ملن  متثياًل  املثال  ذل��ك  فا�ضتخدم�ا   ، اجلبال  لعل� 

م�ضه�راً ويعرفُه كلُّ النا�س .

ومنه ق�ل اخلن�ضاء وهي متدُح اأخاها �ضْخراً :

َتُّ الُهــــــداُة بـــه  واإنَّ �شخرًا لَتاأْ

كاأّنُه َعــــــــَلٌم فـــــــــي راأ�ِشــــــــــِه ناُر

 

مقهى اللغة العربية

اأهاًل بكم يف مقهى اللغة العربية

نِع يديها ..  وهيا لنحت�صي قهوًة  لغوية من �صُ
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Editorial
Editorial – UAE elected to UN Security 

Council 
The United Nations elected the United Arab Emirates 

to membership in the UN Security Council, thus continuing 
its march of achievements and progress in all forums. This 
membership constitutes an international achievement that 
reflects the world’s confidence in the diplomatic work car-
ried out by the UAE and its effective and important role in 
regional and international issues, through which the UAE 
has become an important element in bringing peace to the 
world and supporting humanitarian issues to enhance secu-
rity and stability in all countries. 

On this occasion, we recall with pride the prominent role 
and humanitarian work provided by the UAE during Cov-
id-19 Crisis that swept the world. As its role was exception-
al, and at a time when many countries from different parts 
of the world suffered from a shortage of food and medicine 
and the lack of medical supplies necessary to confront in 
light of the pandemic, in light of the interruption of airlines 
and the cessation of trade exchange between countries. His 
Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi, directed the formation of supply lines 
through domestic aviation in the UAE to secure food, medi-
cine and medical supplies and deliver them to the affected 
countries around the world. To make the UAE the leading 
country in this humanitarian mission that was praised by 
everyone, and demonstrated the ability of our country to 
face challenges and crises and extend a helping hand to 
all countries, as local aviation played a prominent role in 
delivering these supplies. Here, the UAE’s role as a major 
contributor to promoting stability in countries emerged. The 
UAE was a key partner in establishing peace in different re-
gions and contributed with major countries to resolving out-
standing issues, whether regional or international. We, the 
sons of this country, are proud of the achievements that our 
beloved country is achieving under our Wise Leadership, 
who is making efforts and harnessing potentials to enhance 
the status of the UAE in the International Community. Our 
ambition is to be Number ONE in all fields. 

We extend our sincere congratulations to our Wise 
Leadership and the loyal people of UAE for the election of 
the United Arab Emirates to membership in the UN Secu-
rity Council, asking Almighty Allah to perpetuate security 
and stability in our country and the whole world.

Munther Mohammed Bin Shakar 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received H.E. Jaan Reinhold Ambas-
sador of Estonia to UAE and his accompanying 
delegation, who had called on His Highness to 
offer greetings, at Saqr bin Mohammed City.

During the 
meeting, H.H. 
Sheikh Saud 
exchanged talks 
with the Estoni-
an Ambassador 
on ways to en-
hance coopera-
tion between the 
two countries 
across all sec-
tors.

His Highness 
RAK Ruler 
hailed distin-

guished relations between the UAE and Estonia 
and praised the ambassador’s efforts to enhance 
the strategic partnership between the two sides.

Ambassador Reinhold thanked H.H. Ruler of 
Ras Al Khaimah for his warm welcome and gen-
erosity.

RAK Ruler receives Estonian Ambassador
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His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman 
of Judicial Council, has 
approved a resolution on 
the Adoption of a Guide-
book to Regulate Sub-
stantive and Procedural 
Regulations on Personal 
Status Affairs, with the 
objective of expediting 
the completion of Per-
sonal Status lawsuits 
due to the private nature 
of such cases and their 
impact on families. The 
resolution will ensure 
effective, appropriate 
and decisive procedures 
are taken on disputes 
to achieve effective and full justice for all family 
members. Meanwhile, proceedings of Personal Sta-
tus Lawsuits shall be unified starting from the Fam-
ily Guidance stage through the Lawsuit Preparation 
Stage, Sentencing and Finally Execution. Moreover, 
estimations for alimonies will be standardized and 
custody and child visitation shall be regulated.

His Excellency Chancellor Ahmed Mohammed Al 
Khatri, Chairman of RAK Courts Department, said 
that the adoption of the New Guidebook serves to 
enhance regulation of Personal Status Matters. Fur-
thermore, it serves developing a specific operational 
mechanism in line with Islamic Sharia Law and ap-
plicable federal and local laws besides standardiz-
ing personal status lawsuits procedures; facilitating 
litigation procedures; addressing challenges arising 
throughout proceedings and handling difficulties, if 
any.

H.E added: “This guidebook is a gateway to an-
swering all questions and inquiries and establish all 

rules and terms related 
to family guidance and 
personal status simply 
and easily, so as to en-
able the concerned par-
ties of dispute to access 
information faster.”

“The close follow-up 
of H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaim-
ah and Chairman of the 
Judicial Council, to the 
Emirate’s judicial sys-
tem; launching a series 
of successful initiatives 
and projects for the sake 
of development and in-
novation and adopting 
best international prac-
tices in the judicial sec-

tor ensured faster pace in different kinds of lawsuits, 
especially personal status lawsuits and promoting 
courts to attain the highest possible levels. Further-
more, resolution passed by His Highness on personal 
status contributes to maintaining coherence and pro-
tection for families and delivers a positive effect on 
society,” H.E. added.

The guidebook covers family guidance, family 
disputes arising from, procedures of filing and pre-
paring the lawsuit, documents necessary to expedite 
proceedings, adjudication, inheritance and attestation 
materials, types of expenses, alimonies and controls 
of estimation, and a set of regulations on all kinds of 
divorcing.

In addition, the guidebook covers disputes arising 
from custody and visitation rights, orders on petitions 
of personal status affairs, execution and procedures 
of judgments rendered in personal status lawsuits, in-
dicative schedules to estimate alimonies and duration 
of child visitation.  

Ras Al Khaimah Crown Prince approves Guidebook to 
Regulate Personal Status Affairs
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Ras Al Khaimah CP praised Wise Leadership’s support for 
Talents & Innovators

His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
valued the great attention paid by 
the Wise Leadership to the talent-
ed, innovators and inventors of the 
country by sponsoring them, de-
veloping their skills and providing 
them with the necessary capabilities 
to put the name of the UAE on the 
global scientific map and raise its 
flag in the sky of inventions and in-
novations. 

This came during the reception 
of H.H. Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, at Al Dhait Majlis in Saqr 
bin Mohammed City, the young 
Emirati Scientist, Adeeb Suleiman 
Al Balushi, and his sister, Dana 
Suleiman Al Balushi, the Youngest 
Trained Astronaut in NASA, ac-
companied by their father, Sulei-
man Al Balushi.

The meeting was attended by 
Sheikh Arhama bin Saud bin Khalid 
Al Qasimi, Director of Media Ad-

ministration of the Office of His 
Highness the Crown Prince of Ras 
Al Khaimah, and Sheikh Dr. Mo-
hammad bin Saud bin Khalid Al 
Qasimi.

His Highness expressed his confi-
dence that the UAE is full of talent-
ed, creative and innovative people 
who are able to achieve scientific 

achievements and invest their abili-
ties, which will benefit our country 
and society in the future, as they are 
the best investment for the country. 

His Highness called on talented 
and creative people to work to 
achieve their ambitions and dreams 
and to rise in the ladder of science, 
knowledge and innovation and 
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achieve leadership for themselves 
and their country with the sup-
port of the Wise Leadership of His 
Highness President Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Deputy The President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, 
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces, 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
and their brothers Their Highnesses 
Supreme Council Members, Rulers 
of UAE.

During the meeting, His High-
ness Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi received the 
first copy of the book of the young 
Emirati Scientist, Adeeb Suleiman 
Al Balushi, which is the first work 
covering his success story, stations, 
chapters of his life and his journey 
with inventions and innovations. 
His Highness also received a book 
by Dana Suleiman Al Balushi, enti-
tled “13 Creative Arab Women”, in 

which she wrote the biographies of 
13 women at the Arab and local lev-
els who made various achievements 
and excelled in their work. 

During the meeting, H.H. RAK 
Crown Prince was briefed on the 
contents of Adeeb Suleiman Al 
Balushi’s book, which came in 12 
chapters, and how the young inven-
tor grew up on the love of his home-
land and loyalty to the leadership 
and the challenges he faced on his 
way to the world, in addition to ob-
taining other titles in his life and his 
innovations, inventions and foreign 
visits that represented In which the 
state and the UAE flag were raised 
in scientific and innovation forums, 
and then the local, Arab and inter-
national honors and awards that he 
received, leading to the celebration 
of UAE leaders and officials. 

His Highness heard from 
“Adeeb” about his future plans and 
projects in the field of invention, 
while he heard from “Dana” about 
the details of her book, which sheds 
light on women and their inspiring 
achievements and great contribu-
tions in their various fields of spe-

cialization. 
His Highness Crown Prince of 

Ras Al Khaimah praised the com-
petencies and inventors in the 
UAE and the distinguished minds 
represented by one of the sons of 
the Emirates, the young scientist, 
Adeeb Suleiman Al Balushi, and 
the efforts made to complete this 
book, which is an important refer-
ence due to the valuable informa-
tion it contains useful for future 
generations. His Highness wished 
the young scientist and his sister 
success in their academic life and in 
the field of innovations and scien-
tific achievements.

For his part, Adeeb Al Balushi 
considered that his success would 
not have been possible without the 
support of the Wise Leadership of 
the country and his family and the 
belief in his abilities and skills. He 
expressed his thanks and apprecia-
tion to His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi and His High-
ness Sheikh Mohammad bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi for their encour-
agement and support.
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Real Estate Transac-
tions registered in Land 
and Property Sector in 
Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department 
achieved the highest sales 
volume during March 
and April, based on the 
Monthly Report issued 
by Land and Property 
Sector. 

The volume of sales 
during March reached 
AED 152 million, where 
the highest pledge was re-
corded by type of proper-
ty, and the highest pledge 
value was AED 9 million 
during the same month.

Al Jazirah Al Hamra region topped the list of ar-
eas in which the number of sales was traded, which 
amounted to 253. The total value of sales in Al Jazi-
rah Al Hamra Region reached AED 53 million, while 
there was a noticeable change in the volume of sales 

during April, reaching 
AED 156 million out 
of 132 pledge. Accord-
ing to the report issued 
by the Municipality, Al 
Jazirah Al Hamra was the 
most traded area, with 50 
pledges of AED 33 mil-
lion sold, with the highest 
pledged AED 68 million.

His Excellency 
Munther Muhammad bin 
Shakar, Director Gen-
eral of Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment, stressed that Ras 
Al Khaimah today has 

become a major destination for many investors due 
to its economic and geographic importance and the 
development witnessed by the Emirate under the wise 
leadership that pays great attention to the Investment 
Sector by providing the best facilities to investors in 
the Emirate.

Real Estate Transactions in Ras Al Khaimah witness an 
increase during March and April 2021
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Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department- Public Health Ad-
ministration (PHA) has issued 99 
violations and warnings for Laun-
dry Facilities in the Emirate since 
the beginning of this year. This 
is part of the periodic inspection 
campaigns carried out by the De-
partment’s inspectors on a regular 
basis on the various facilities of the 
Emirate.

Shayma Al Teneiji, Director of 
PHA in Ras Al Khaimah Munici-

pality, explained that the violations 
and warnings that were registered 
by the Inspectors during the Field 
Campaigns, came as a result of 
non-compliance with Health Re-
quirements, and violating the Pre-
cautionary Measures to confront 
Coronavirus Pandemic. 

Al Teneiji indicated that since 
the beginning of this year, PHA 
has carried out 3 field inspection 
campaigns, which resulted in 39 
violations and 60 warnings issued 

for owners of Laundry Facili-
ties deployed in Ras Al Khaimah. 
Stressing that PHA’s Inspectors 
continue to implement their moni-
toring campaigns on the various 
markets and facilities of the Emir-
ate within the plans and agenda 
of Ras Al Khaimah Municipality, 
which aims to improve the quality 
of services provided to members 
of society, and preserve Public 
Health and Safety of workers and 
users in those facilities.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department-Public Health Admin-
istration (PHA) revealed that it has 
developed all the facilities of its 
Laboratory Building, and obtained 
International Accreditation for the 
“ISO” Certificate. Shayma Al Te-
neiji, Director of PHA, said: “The 
Administration has moved towards 
developing the entire Laboratory 
Building, which qualified the Labo-
ratory to obtain the International 
Accreditation of ISO 17025:2017, 
in addition to integrating the En-
vironmental Laboratory and other 
services.”

Al Teneiji indicated that Gas 
Lines were working for the devices 
available in the Laboratory, with 
automatic valves and detectors with 
gas reading meters, a de-
tection and fire alarm sys-
tem, a fire-fighting system 
and a special deep freezer 
for testing laboratories 
to preserve samples and 
ensure that they were not 
damaged.

Shayma Al Teneiji con-
tinued: 4 refrigerators of 
Testing Laboratories Class 

have been installed for the preser-
vation of materials, solutions and 
chemicals, and two cabins for stor-
ing dangerous materials, such as 
fumes emitted from chemicals and 
flammable materials. A comprehen-
sive renovation of the Laboratory 
Section Building, taking into ac-
count the security and safety speci-
fications in the design and others.

Al Teneiji pointed out the devel-
opment of the mycotoxin test in 
food and feed using LC MS/MS 
according to International Stand-
ards, and a radiological examina-
tion device to detect the percentage 
of radiation in food and shipments 
received through the ports of the 
Emirate.

Al Teneiji stated that the number 

of samples received by the Labora-
tory, whether conforming or non-
conforming, since the beginning of 
the year, amounted to 1828 sam-
ples, including: 1711 conforming 
samples and 117 non-conforming 
samples, noting that the laboratory 
witnessed development work for its 
various facilities in a way that pro-
vides the best levels of service.

Al Teneiji added: “The services 
of soil, sea water and environmen-
tal samples were also added, as well 
as the addition of a service for ex-
amining chemical disinfectants and 
sterilizers according to the UAE 
Standard, and the addition of testing 
pesticide residues in fruits, vegeta-
bles, materials and food products.” 
Al Teneiji referred to the addition 

of the formalin test in fish 
according to the standard 
specifications, the test for 
the estimation of amyg-
dalin in bitter almonds, 
brucella screening in raw 
milk, tans fat screening for 
foods, and the examination 
for alcohol in foodstuffs 
and their products.

99 Violations and Warnings for Laundry Facilities in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Municipality develops the Entire Building 
Facilities: Fire Detection System in Laboratory Section

 Issue No. 530 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

7

News

m u n r a k a e



Examination of 51 Sterilizers Samples in Ras Al Khaimah 
Municipality Laboratory

Closure of 7 facilities that did not adhere to Precautionary 
Measures in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department- Public Health Ad-
ministration (PHA) revealed that a 
Laboratory Examination was con-
ducted for 51 samples for evaluat-
ing sterilization materials, during 
the last period. This new examina-
tion comes to verify the availability 
of various approved standards and 
specifications for the effectiveness 
of those materials used in steriliza-
tion operations, and to confiscate 
non-conformities that it lacks the 
most important requirements after 
communicating with the agent or 
distributor.

Shayma Al Teneiji, Director of 
PHA, said: “The Municipality’s 
Laboratories recently added a Lab-

oratory Test for evaluating different 
sterilization materials, during which 
various requirements and specifica-
tions are revealed and the necessary 
action is taken if this is not proven.”

Al Teneiji stated that the Labora-
tory received during the last period 
51 samples of sterilization materi-
als, on which various analyzes and 
laboratory tests were applied, as 
the results revealed that 49 samples 
conformed and 2 did not conform, 
after referring to the approved spec-
ifications according to the European 
Standard.

Al Teneiji indicated that the spec-
ifications are that the sterilization 
materials do not contain methyl 
alcohol, that they do not contain 

allergens, and that they have the 
ability to kill microbes during the 
specified time at room temperature. 
Al Teneiji stated that in the event 
that these materials do not conform 
to the approved specifications, the 
distributor, manufacturer or agent 
is directly contacted to request that 
the product be withdrawn from the 
market within a period not exceed-
ing 36 hours. Confiscation of it and 
issuing a violation against the facil-
ity in which it was found.

The Director of PHA added: “In 
the event that the distributor, manu-
facturer, or agent fails to withdraw 
the non-conforming product from 
the market within the specified pe-
riod, the product will be confiscated 
and destroyed at the expense of the 
license owner and a violation is is-
sued against him.”

Al Teneiji stressed the impor-
tance of the cooperation of various 
facilities, factories and distributors 
in the matter of presenting materi-
als to consumers in the markets that 
meet the various requirements and 
specifications to provide the best 
services, and to avoid displaying 
non-conforming products that may 
be confiscated and destroyed, and 
thus distributors and facilities incur 
heavy material losses.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department- Public Health Admin-
istration (PHA) has carried out 695 
inspection visits to various Restau-
rant Facilities, Bakeries and Public 
Kitchens, since the beginning of the 
year. These field visits were able 
to determine the extent of facili-

ties commitment to various Public 
Health Requirements and Precau-
tionary Measures related to limiting 
the spread “Covid 19” Virus.

Shayma Al Teneiji, Director of 
PHA, said: “PHA has been able, 
since the beginning of this year, 
to carry out field visits to various 

restaurant facilities, bakeries and 
public kitchens that provide various 
foodstuffs, and that it is necessary 
to verify the extent of their commit-
ment to various Public Health and 
Precautionary Requirements relat-
ed to limiting the spread of “Cov-
id-19”.  Al Teneiji revealed that the 
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Ras Al Khaimah Municipality Department celebrates World 
Food Safety Day 2021

Public Prosecution Department visits Municipality 
Department

Based on Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department’s interest to 
support the goals of the World Food 
Safety Day, which is celebrated on 
June 7, which seeks to prevent, de-
tect and manage foodborne risks, 
and contribute to food security and 
human health. Ras Al Khaimah 
Municipality Department celebrat-
ed World Food Safety Day under 
the slogan “Safe Food Today for a 
Healthy Tomorrow”. On this occa-

sion, Public Health Administration, 
in cooperation with the Emirates 
Food Bank Project, and in coor-
dination and cooperation with the 
Concerned Food Establishments, 
distributed food to the concerned of 
companies in Al Jazirah Al Hamra 
Region as part of the activities of 
the World Food Safety Day 2021.

This year’s theme, “Safe Food 
Today for Healthy Tomorrow,” em-
phasizes that producing and con-

suming safe food has immediate 
and long-term benefits for people, 
the planet and the economy. Ras Al 
Khaimah Municipality Department 
is keen to maintain food safety, as 
it is a joint responsibility between 
Government Departments, produc-
ing companies and consumers from 
members of society, and each of 
them has a role to play in maintain-
ing food security.

In order to strengthening joint co-
operation and providing high quality 
services in an effort to serve and de-
light community members, 
Ras Al Khaimah Munici-
pality Department received 
a delegation from Public 
Prosecution Department in 
Ras Al Khaimah headed by 
Counselor Ahmed Al Ra-
keeb - Member of the Pub-
lic Prosecution. The visit 
aimed at discussing ways 
of cooperation between the 

two sides regarding projects for the 
exchange and use of information 
systems in Public Prosecution De-
partment. 

During the meeting, the Spatial 
Portal and the latest developments 
of the Spatial Data Infrastructure 

Project were presented. The 
two parties also discussed 
the possibility of Spatial 
Linking of Spatial Infor-
mation with the Business 
System in Public Prosecu-
tion Department, as well as 
the possibility of benefiting 
from the data in the analysis 
processes of both sides.

field visits amounted to 695 visits, 
including 557 visits to restaurants, 
90 bakery facilities and 48 visits to 
public kitchens, where the inspec-
tors checked the various require-
ments, including facility facilities, 
equipment used, materials and oth-
ers related to the functions of the 
administration.

Al Teneiji stated that these vis-
its resulted in the monitoring of a 
number of violations and warnings, 
which were represented in the ac-
cumulation of products and poor 
storage inside the facility, the lack 

of attention to the cleanliness of the 
facility and the purchase from un-
accredited suppliers, the failure of 
the facility to meet Health Require-
ments related to the design and the 
sequential course of food, and the 
lack of commitment to the personal 
hygiene of workers in those Facili-
ties and others. Where the Inspec-
tion Team has taken the necessary 
procedures in this aspect to correct 
those facilities from their condi-
tions. 

Al Teneiji indicated that as a re-
sult of these campaigns, 7 facilities 

of the aforementioned categories 
were closed for various reasons, in-
cluding the failure of the facility to 
meet Health Requirements related 
to the design and the sequential 
course of food, failure to adhere to 
storage requirements, preserving 
food at the required temperature, 
and failure to maintain facilities 
on time based on the prior agree-
ment in this regard, and compla-
cency in some of the Precautionary 
and Preventive Measures related to 
limiting the spread of Coronavirus 
“Covid-19”.
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A delegation from Fujairah Municipality visits Al Fulayyeh 
Central Slaughterhouse 

Ras Al Khaimah Municipality 
Department received a delegation 
from Fujairah Municipality who 
came to visit Al Fulayyeh Central 
Slaughterhouse, in order to stand 
on the practices followed in the 
Slaughterhouse and the Slaugh-
tering Mechanism to benefit from 
the experience of Ras Al Khaimah 
Municipality in this field and to ex-
change experiences that 
benefit both parties. 

The delegation of Fu-
jairah Municipality was 
headed by Dr. Bashir 
Ahmed - Director of Fu-
jairah Slaughterhouse. 
The visiting delegation 
was received by Dr. Ma-
jid Al Desouki - Director 
of Control and Veterinary 
Services Section in Ras 
Al Khaimah Municipal-
ity, who accompanied the 
delegation during the field 
tour in Al Fulayyeh Cen-
tral Slaughterhouse. Dur-

ing the visit, the mechanism used 
in slaughter was explained, and the 
facilities included in the slaughter-
house were equipped with the latest 
devices and equipment for slaugh-
ter. The explanation also included 
the precautionary and preventive 
measures that are followed in all 
abattoirs of the Emirate. 

The visiting delegation extended 

their appreciation Ras Al Khaim-
ah Municipality Department for 
the warm welcome, stressing the 
importance of these visits, which 
strengthen the strategic relations 
between the two sides and contrib-
ute to the Development of the work 
mechanism and the quality of ser-
vices provided to members of soci-
ety.
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Innovation Team presents Evaluating Innovative Ideas 
Awareness Seminar

Ras Al Khaimah Municipality organizes a Blood Donation Campaign

In an effort to promote innovation 
and motivate employees to innovate 
and explore their inherent creativity 
powers, Ras Al Khaimah Munici-
pality- Innovation Team presented 
a virtual discussion and aware-
ness session on Internal Evaluation 
of Innovative Ideas submitted by 
employees the Municipality. Ulti-
mately, this will serve the Munici-

pal Work and raise it to the highest 
possible levels.

The meeting discussed how to 
evaluate creative ideas. The most 
important criteria on which the 
evaluation is based, such as: clar-
ity of the idea, societal benefit, the 
appropriateness of implementing 
the idea to the target group, and the 
clarity of the tools used to reach the 

target group.
The Municipality always strives 

to benefit from the employees’ crea-
tive and innovative ideas to achieve 
positive change in the Department 
that leads to a qualitative leap in 
the level of its services and brings 
it to new horizons of progress and 
advancement.

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department organized a Blood 
Donation Campaign in coopera-
tion with Saqr Hospital in Ras 
Al Khaimah and 
Blood Bank. This 
initiative coincides 
with World Blood 
Donor Day, which 
falls on June 14 of 
each year, where 
the slogan of the 
initiative this year 
was “Give blood 
and keep the world 
beating.” Ras Al 

Khaimah Municipality Department 
is keen to participate in organizing 
such initiatives that aim to contrib-
ute to saving lives and supporting 

Health Sector in the Country.

The initiative witnessed a great 
turnout and effective participa-

tion from all, as a 
large number of the 
Department’s Em-
ployees and Cus-
tomers participated 
in Blood Donation, 
who praised the or-
ganization of such 
Humanitarian Initia-
tives that express the 
values and humanity 
of Emirati Society.

Ras Al Khaimah Municipality Department celebrates World 
Environment Day 2021

In order to promote 
awareness, work for a sus-
tainable environment; high-
light the role of the Mu-
nicipality in Environmental 
Events by organizing events 
concerned with the Envi-
ronment to raise awareness 
among society members. 
Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department celebrated 
World Environment Day, 
which comes on 5 June each 
year. 

On this occasion, Cor-
porate Communications 
Office planted a tree at the 
Department’s HQ. Ras Al 
Khaimah Municipality De-
partment is keen to organ-
ize such initiatives related 
to the Environment and 
activate its societal role by 
contributing to raising gen-
erations’ awareness of the 
importance of agriculture 
and its role in Preserving the 
Environment.
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P.O.Box: 27613, Dubai - United Arab Emirates - Call Us: + 97142946294 / Fax No:+97142946299

Email : info@exxelobjects.com

Angels Of Medical Care is the Foremost Home 
Nursing & Healthcare service provider in Dubai.
AOMC is a Home Health Care Provider company duly 
accredited and authorized to operate throughout the Middle 
East and Gulf Cooperation Council (GCC).

Our team of highly-skilled nurses provides 24/7 care and 
support to patients from Infants to the Elderly.

We are committed to providing quality and affordable 
healthcare services such as Private Home Nursing, Doctor 
Consultations, Rehabilitation – Physiotherapy, Baby and 
Child Care, Maternity & Prenatal Care, Elderly Nursing 
Care, Cancer Patient Care, Diabetes Care,  Emergency 
Services, Pain Management, School Nurses, Company 
Nurses and we also ensure to provide professional testing 
for COVID-19 at Home much more 

Phone : 800 NURSE (68773)
Email: info@angelsofmedicalcare.com
Address: Al Khor Plaza Build. Garhoud

 

  

 نتقدم
 بأسمى آیات التھاني والتبریكات 

 إلى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان
 رئیس الدولة - حفظھ هللا

 بمناسبة عید الجلوس المجید
 داعین هللا أن یحفظ سموه ویرعاه ویمتعھ بموفور الصحة

لمواصلة مسیرة الخیر والعطاء
Hassan Bin Thabit St. (Arab Cultural Club St.) 

Opp. Al Sa�a Park, SHJ. U.A.E.
Mob: 065466144

Email : info@almunawaracity.ae

Dar Al Madinah Al Munawara 
Drug Store
Drug Store Dar Al Madinah Al 
Munawara presented numerous 
innovative ideas in pharmaceutical 
distribution in the area.

Dar Al Madinah Al Munawara Drug 
Store is adjusting to changes in the 
calling of drug store retailing and in 
the field of retail. The executives are 
maintaining their position as an 
industry chief.
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50%Discounts For All our services
henna + treatment hair + blowdry 

and WAIVY for
FREE

BOOK NOW 0569033083

تخفيض عىل جميع خدماتنا باملركز%50
 مع حنة + تريتمنت شعر + بلودري مع وايفي

مجانا

 اختاري أي5 خدمة من كل خدمات جوينستا
للتجميل و العنايه الشخصية فقط

درهم مع خدمت�                 هدية من اداره  250(FREE2)

 جوينستا بد� شارع الشيخ زايد
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 Office 701 DAMAC Executive Bay Tower (B)
 Business Bay, Dubai UAE.

االستشارات الضريبية
خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر

التدقيق الخارجي
التدقيق الداخلي

تقارير الخبرة المحاسبية
خدمات المدير المالي

دراسات الجدوى
االستشارات المالية

خطط االعمال
التقارير االدارية المالية

عمال
ٔ
استشارات اال

LIST OF SERVICES
VAT Consultancy
Accounting & Bookkeeping Services
External Audit
Internal Audit
Legal Accounting Expertise
CFO Services 
Financial Feasibility Study
Financial Consultancy
Business Plan
Management Reporting
Advisory and Business Consultancy

Phone : +971 4 557 6629  / +971 50 875 1805 
Email : info@iasaccounting.com

IAS is one of GCC’s most well known and respectable 
accounting companies. Making a remarkable presence
with significant outcome, we bring a fresh perspective into the 
business world.

In the process of providing professional services, we
conduct cutting edge methods, lined with accuracy and 
fIexible approaches in all the cases we handle.
Taking on projects and problem solving measures, that 
only guarantees calculated results. 

We merge local insights 
with global expertise




