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االفتتاحية

الإمارات ع�ضو ُمنتخب يف جمل�س الأمن الدويل
انتخبت الأمم املتحدة دولة الإمارات العربية املتحدة لع�ضوية جمل�س الأمن الدويل  ،لتوا�صل
دولة الإمارات بذلك م�سرية �إجنازاتها وتقدمها يف جميع املحافل وت�شكل هذه الع�ضوية �إجناز ًا
دولي ًا يعك�س ثقة العامل بالعمل الدبلوما�سي الذي تقوم به دولة الإمارات ودورها الفعال واملهم يف
الق�ضايا الإقليمية والدولية والتي من خاللها �أ�صبحت الإمارات عن�صر ًا مهم ًا يف �إحالل ال�سالم يف
العامل  ،ودعم الق�ضايا الإن�سانية لتعزيز الأمن واال�ستقرار يف جميع الدول  ،ون�ستذكر بهذه املنا�سبة
وبكل فخر الدور البارز والعمل الإن�ساين الذي قدمته دولة الإمارات خالل �أزمة كوفيد  19 -التي
اجتاحت العامل � ،إذ �أن دورها كان ا�ستثنائي ًا  ،ويف الوقت الذي عانت الكثري من الدول من خمتلف
نق�ص يف الغذاء والدواء وعدم توفر امل�ستلزمات الطبية الالزمة ملواجهة اجلائحة
بقاع الأر�ض من ٍ
ويف ظل انقطاع خطوط الطريان وتوقف التبادل التجاري بني الدول  ،وجه �سيدي �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي بت�شكيل خطوط �إمداد عرب الطريان املحلي يف
دولة الإمارات لت�أمني الغذاء والدواء وامل�ستلزمات الطبية و�إي�صالها �إىل الدول املت�ضررة يف جميع
�أنحاء العامل لتقود دولة الإمارات املهمة الإن�سانية التي القت �إ�شادة اجلميع و�أظهرت قدرة دولتنا
على مواجهة التحديات والأزمات ومد يد العون للدول كافة  ،فلعب الطريان املحلي دور ًا بارز ًا يف
تو�صيل هذه الإمدادات  ،وهنا برز دور الإمارات كم�ساهم رئي�سي يف تعزيز اال�ستقرار يف الدول ،
كما كانت الإمارات �شريك ًا �أ�سا�سي ًا يف �إحالل ال�سالم يف مناطق خمتلفة و�ساهمت مع كربى الدول
يف حل الق�ضايا العالقة �سوا ًء الإقليمية �أو الدولية  ،ونحن ك�أبناء هذ الوطن نفتخر بهذه الإجنازات
التي حتققها دولتنا احلبيبة يف ظل قيادتنا الر�شيدة التي تبذل اجلهود و ُت ِّ
�سخرالإمكانيات لتعزيز
مكانة الدولة يف املجتمع الدويل  ،فالطموح هو الرقم واحد يف جميع املجاالت .
نبارك لقيادتنا الر�شيدة و�شعبها الويف انتخاب دولة الإمارات العربية املتحدة لع�ضوية جمل�س
الأمن � ،سائلني اهلل عز وجل �أن يدمي الأمن واال�ستقرار على بالدنا وعلى العامل �أجمع .

منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري �إ�ستونيا

ا����س���ت���ق���ب���ل
���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س
الأع����ل����ى ح��اك��م
ر�أ�س اخليمة يف
ق�صر ���س��م��وه يف
مدينة �صقر بن
حم��م��د��� ،س��ع��ادة
ي���ان راي��ن��ه��ول��د،
�سفري جمهورية
�إ���س��ت��ون��ي��ا ل��دى
ال�����دول�����ة ال����ذي
قدم لل�سالم على
�سموه مع الوفد املرافق له.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،ب�سعادة ال�سفري،
وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز عالقات التعاون بني البلدين
ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
و�أ�شاد �سموه بعالقات ال�صداقة التي تربط دولة الإمارات
4

وجمهورية �إ�ستونيا ،وجهود �سعادة ال�سفري يف توطيد ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية بني البلدين.
من جانبه عرب �سعادة يان راينهولد ،عن بالغ �شكره وتقديره
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة وح�سن
اال�ستقبال.
munrakae

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

األخبار

ويل عهد ر�أ�س اخليمة يعتمد الدليل الإر�شادي لتنظيم م�سائل الأحوال ال�شخ�صية

�أ�����ص����در ���س��م��و ال�����ش��ي��خ
حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي ويل عهد ر�أ���س
اخل���ي���م���ة رئ���ي�������س جم��ل�����س
ال���ق�������ض���اء ق��������رار ًا ب�����ش���أن
اعتماد الدليل الإر���ش��ادي
لتنظيم القواعد املو�ضوعية
والإج����رائ����ي����ة يف م�����س��ائ��ل
الأحوال ال�شخ�صية.
وي���ه���دف ال���دل���ي���ل �إىل
����س���رع���ة �إجن��������از دع�����اوى
الأح���وال ال�شخ�صية نظر ًا
خل�����ص��و���ص��ي��ت��ه��ا و�أث����ره����ا
املبا�شر على كيان الأ�سرة
وات��خ��اذ �إج���راءات فعالة ومنا�سبة وقاطعة للنزاع وحمققة
للعدالة الناجزة لكل �أف��راد الأ�سرة وتوحيد �إج��راءات ق�ضايا
الأحوال ال�شخ�صية بدء ًا من مرحلة التوجيه الأ�سري ومرور ًا
مبرحلة حت�ضري الدعوى واحلكم فيها ثم التنفيذ بالإ�ضافة
�إىل توحيد املعايري لتقدير النفقات والأجور وتنظيم احل�ضانة
والر�ؤية.
و�أو���ض��ح �سعادة امل�ست�شار �أحمد حممد اخلاطري رئي�س
دائرة حماكم ر�أ�س اخليمة �أن �إ�صدار الدليل الإر�شادي اجلديد
واعتماده هو مبثابة تنظيم �أكرب و�أعمق لقواعد وم�سائل الأحوال
ال�شخ�صية وو�ضع �آلية عمل حم��ددة ووا�ضحة مبا يتما�شى
مع ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني االحتادية واملحلية املعمول
بها وتوحيد الإج��راءات املتعلقة بدعاوى الأح��وال ال�شخ�صية
وت�سهيل �إج���راءات التقا�ضي والتغلب على التحديات خالل
عملية التقا�ضي ،وتذليل ال�صعوبات �إن وجدت.
و�أ�شار امل�ست�شار اخلاطري �إىل �أن هذا الدليل يعترب بوابة
للإجابة عن كل الأ�سئلة واال�ستف�سارات وبيان كل القواعد
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والأحكام املتعلقة بالتوجيه
الأ��������س�������ري والأح�����������وال
ال�شخ�صية ب�شكل مب�سط
وم��ي�����س��ر ب��ح��ي��ث ي�����س��ه��ل
و����ص���ول امل��ع��ل��وم��ة ب�شكل
�أ�سرع للمعنيني يف املحاكم
وطريف النزاع.
ول��ف��ت �إىل �أن متابعة
وح����ر�����ص ���س��م��و ال�����ش��ي��خ
حممد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي ملنظومة العمل
الق�ضائي يف الإم���ارة �إىل
ج��ان��ب �إط�ل�اق امل��ب��ادرات
وامل�شاريع امل�ستمرة التي
تهدف �إىل التطوير واالبتكار وتبني �أف�ضل املمار�سات العاملية
كان له بالغ الأثر يف ت�سريع وترية الإجناز يف دعاوى الأحوال
ال�شخ�صية وغريها من الدعاوى واالرتقاء بعمل املحاكم لبلوغ
�أعلى امل�ستويات ،كما �أن قرار �سموه ال�صادر ب�ش�أن الأح��وال
ال�شخ�صية ي�ساهم يف احلفاظ على متا�سك الأ�سرة وحمايتها
ودميومتها مبا تنعك�س �آثاره الإيجابية على املجتمع.
ويت�ضمن الدليل الإر�شادي التوجيه الأ�سري وما يثار �أمامه
م��ن منازعات �أ�سرية و�إج����راءات قيد ال��دع��وى وحت�ضريها
وامل�ستندات ال�لازم��ة ل�سرعة نظرها والف�صل فيها ،وم��واد
الرتكات والتوثيقات و�أنواع النفقات والأجور و�ضوابط تقديرها،
وبع�ض �ضوابط �إيقاع التطليق بكل �أنواعه.
كما ي�شمل الدليل النزاع حول احل�ضانة ور�ؤي��ة ال�صغري
والأوامر على العرائ�ض يف م�سائل الأحوال ال�شخ�صية وتنفيذ
الأحكام ال�صادرة يف دعاوى الأحوال ال�شخ�صية و�إجراءاتها
وج���داول ا�سرت�شادية لتقدير النفقات والأج���ور وم��دة ر�ؤي��ة
ال�صغري.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل �أديب البلو�شي و �شقيقته
و ي�شيد بدعم القيادة الر�شيدة للموهوبني و املبتكرين

ثمن �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل
عهد ر�أ�س اخليمة االهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة
للدولة ل�شباب و �شابات الوطن من املوهوبني و املبتكرين و
املخرتعني عرب رعايتهم وتنمية مهاراتهم وتوفري الإمكانات
الالزمة لهم لو�ضع ا�سم الإمارات على اخلريطة العلمية العاملية

6

و رفع علمها يف �سماء االخرتاعات واالبتكارات.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة يف
جمل�س الظيت مبدينة �صقر بن حممد العامل الإماراتي ال�صغري
�أديب �سليمان البلو�شي و�شقيقته دانة �سليمان البلو�شي �أ�صغر
رائدة ف�ضاء متدربة يف وكالة الف�ضاء «نا�سا» يرافقهما والدهم
�سليمان البلو�شي.
ح�ضر اللقاء ال�شيخ �أرحمة بن
�سعود ب��ن خ��ال��د القا�سمي مدير
الق�سم الإع�لام��ي ملكتب �سمو ويل
عهد ر�أ�س اخليمة و ال�شيخ الدكتور
حممد بن �سعود بن خالد القا�سمي.
و�أع����رب ���س��م��وه ع��ن ثقته ب���أن
دول��ة الإم���ارات زاخ��رة باملوهوبني
وامل��ب��دع�ين واملبتكرين ال��ق��ادري��ن
على حتقيق الإجن���ازات العلمية و
ا�ستثمار قدراتهم  ،الأم���ر ال��ذي
���س��ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى دول��ت��ن��ا و
جمتمعنا م�ستقب ًال كونهم �أف�ضل
ا�ستثمار للدولة .
munrakae
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و دعا �سموه املوهوبني و املبدعني �إىل العمل على حتقيق
طموحاتهم و�أحالمهم و �أن يعمدوا لالرتقاء يف �سلم العلم
واملعرفة و االبتكار وحتقيق الريادة لأنف�سهم ووطنهم بدعم
من القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة و �إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء
املجل�س الأعلى حكام الإمارات .
و ت�سلم �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
خالل اللقاء الن�سخة الأوىل من كتاب العامل الإماراتي ال�صغري
�أدي��ب �سليمان البلو�شي ال��ذي يعترب �أول عمل يغطي ق�صة
جناحه و حمطاته و ف�صول حياته و م�شواره مع االخرتاعات
واالبتكارات .
كما ت�سلم �سموه كتاب دانة �سليمان البلو�شي الذي يحمل
عنوان « 13امر�أة عربية مبدعة» دونت فيه ال�سرية الذاتية لـ 13
امر�أة على امل�ستويني العربي و املحلي قدمن �إجنازات متنوعة،
وتفوقن يف �أعمالهن.
و اطلع �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة خالل اللقاء على ما
يحتويه كتاب �أديب �سليمان البلو�شي الذي جاء يف  12ف� ً
صال
و كيف ن�ش�أ املخرتع ال�صغري على حب وطنه و ال��والء للقيادة
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و التحديات التي واجهته يف طريقه �إىل العاملية �إىل جانب
ح�صوله على �ألقاب �أخرى يف حياته و ابتكاراته واخرتاعاته و
زياراته اخلارجية التي مثل فيها الدولة و رفع فيها علم الإمارات
يف املحافل العلمية و االبتكار و من ثم التكرمي و اجلوائز املحلية
و العربية و العاملية التي نالها و� ً
صوال �إىل احتفاء قادة الإمارات
و امل�س�ؤولني به.
وا�ستمع �سموه من « �أديب « عن خططه و م�شاريعه امل�ستقبلية
يف جمال االخ�تراع  ..فيما ا�ستمع من « دان��ة « عن تفا�صيل
كتابها الذي ي�سلط ال�ضوء على ال�سيدات و�إجنازاتهن امللهمة
و�إ�سهاماتهن العظيمة يف جماالت تخ�ص�صهن املختلفة.
و�أث��ن��ى �سمو ويل ع��ه��د ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى ال��ك��ف��اءات و
املخرتعني بدولة الإم��ارات و العقول املتميزة ممثلة يف �أحد
�أبناء الإمارات العامل ال�صغري �أديب �سليمان البلو�شي واجلهود
املبذولة لإجناز هذا الكتاب الذي يعد مرجع ًا مهم ًا نظر ًا ملا
يحتويه من معلومات قيمة مفيدة للأجيال القادمة ..و متنى
للعامل ال�صغري و�شقيقته النجاح يف حياتهما الدرا�سية ومبجال
االبتكارات والإجنازات العلمية .
من جهته اعترب �أديب البلو�شي �أن جناحه مل يكن ممكن ًا
لوال دعم قيادة الدولة الر�شيدة و �أ�سرته و الإميان بقدراته و
مهاراته  ..معرب ًا عن �شكره و تقديره ل�صاحب ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي و �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر
القا�سمي على ت�شجيعهما ودعمهما له .
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التداوالت العقارية يف ر�أ�س اخليمة
ت�شهد ارتفاع ًا خالل �شهري مار�س و�أبريل 2021
ح���ق���ق���ت ال�����ت�����داوالت
 156مليون درهم ب�إجمايل
العقارية امل�سجلة بقطاع
ع��دد مبايعات بلغ «132
مبايعة» .وح�سب التقرير
الأرا�ضي والأمالك بدائرة
ال���������ص����ادر م�����ن ق���ط���اع
بلدية ر�أ���س اخليمة �أعلى
الأرا���ض��ي والأم�لاك فقد
ح���ج���م م���ب���اي���ع���ات خ�ل�ال
كانت اجلزيرة احلمراء
���ش��ه��ري م���ار����س و�أب���ري���ل
�أكرث املناطق تداو ًال حيث
املا�ضيني بنا ًء على التقرير
بلغت املبايعات فيها 50
ال�����ش��ه��ري ال����ذي ي�����ص��دره
مبايعة بقيمة  33مليون
قطاع الأرا�ضي والأمالك.
درهم وكانت �أعلى قيمة
فقد بلغ حجم املبايعات
خ�ل�ال �شهر م��ار���س 152
مبايعة  68مليون درهم.
و�أك�����د ���س��ع��ادة م��ن��ذر
مليون دره��م وبلغت �أعلى
حممـد بن �شكر الزعابي
ق��ي��م��ة م��ب��اي��ع��ة  9م�لاي�ين
درهم.
م��دي��ر ع���ام دائ����رة بلدية
كما ت�صدرت منطقة
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ب����أن ر�أ����س
اجل��زي��رة احل��م��راء قائمة
اخل��ي��م��ة ال��ي��وم �أ�صبحت
املناطق التي مت التداول فيها بعدد املبايعات التي بلغت  253وج��ه��ة رئي�سية ل��ل��ع��دي��د م��ن امل�ستثمرين ن��ظ��ر ًا لأهميتها
مبايعة وب��ل��غ �إج��م��ايل قيمة املبايعات يف منطقة اجل��زي��رة االقت�صادية واجلغرافية والتطور الذي ت�شهده الإمارة يف ظل
احلمراء  53مليون دره��م فيما ط��ر�أ تغري ملحوظ يف حجم القيادة الر�شيدة التي تولـي اهتمام ًا كبري ًا بقطاع اال�ستثمار
املبايعات خالل �شهر �أبريل املا�ضي حيث بلغت قيمة املبايعات عرب تقدمي �أف�ضل الت�سهيالت للم�ستثمرين يف الإمارة.
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بلدية ر�أ�س اخليمة تطور مرافق مبنى املختربات
ك�شفت �إدارة ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة يف وال��ك��ي��م��اوي��ات وك��ب��ي��ن��ت�ين حل��ف��ظ امل���واد املخترب واملطابقة وغ�ير املطابقة منذ
دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة عن تطويرها اخل���ط���رة ،م��ث��ل الأب���خ���رة امل��ن��ب��ع��ث��ة من ب��داي��ة ال��ع��ام ول��غ��اي��ة الآن ،بلغت 1828
كافة مرافق مبنى املختربات التابع لها ،الكيماويات وامل���واد القابلة لال�شتعال ،عينة ،منها 1711 :عينة مطابقة و117
وح�صولها على االعتماد ال��دويل ل�شهادة ومت ع��م��ل جت���دي���د ���ش��ام��ل مل��ب��ن��ى ق�سم عينة غري مطابقة ،م�شرية �إىل �أن املخترب
الآي���زو  ،وق��ال��ت �شيماء الطنيجي مدير امل���خ���ت�ب�رات ،م���ع م���راع���اة م��وا���ص��ف��ات �شهد �أع��م��ا ًال تطويرية ملختلف مرافقه
�إدارة ال�صحة العامة �« :إن الإدارة اجتهت الأم�������ن وال�������س�ل�ام���ة يف ال��ت�����ص��م��ي��م  .ب�شكل يقدم �أف�ضل م�ستويات اخلدمة.
نحو تطوير مبنى امل��خ��ت�برات بالكامل ،و�أ�������ش������ارت �إىل ا����س���ت���ح���داث ف��ح�����ص و�أ�ضافت« :كذلك متت �إ�ضافة خدمات
مما �أهّ ل املخترب للح�صول على االعتماد امل��ي��ك��وت��وك�����س��ن��ات ب��الأغ��ذي��ة والأع��ل�اف فح�ص ال�ترب��ة وم��ي��اه ال��ب��ح��ر والعينات
ال���دويل ل�شهادة �آي���زو  ،17025:2017ب����ا�����س����ت����خ����دام  LC MS MSح�������س���ب ال���ب���ي���ئ���ي���ة ،و�إ�����ض����اف����ة خ���دم���ة ف��ح�����ص
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل دم���ج امل��خ��ت�بر البيئي .امل��وا���ص��ف��ات القيا�سية ال��دول��ي��ة ،وجهاز املطهرات الكيميائية واملعقمات ح�سب
و�أ�شارت �إىل عمل خطوط غاز للأجهزة ال��ف��ح�����ص الإ����ش���ع���اع���ي ل��ل��ك�����ش��ف ع��ن املوا�صفة القيا�سية الإماراتية ،و�إ�ضافة
املتاحة يف املخترب ،م��ع و�ضع �صمامات ن�سبة الإ���ش��ع��اع ب��الأغ��ذي��ة وال�شحنات فح�ص متبقيات امل��ب��ي��دات يف الفواكه
�آلية وكوا�شف مع ع��دادات ق��راءة للغاز،
ال�������������واردة ع��ب��ر م����ن����اف����ذ الإم�����������ارة .واخل�ضروات واملواد واملنتجات الغذائية».
ومت تركيب نظام الك�شف و�إنذار احلرائق ،وذك��رت �أن ع��دد العينات التي ا�ستلمها
و�أ�شارت �إىل �إ�ضافة
وت�����رك�����ي�����ب ن���ظ���ام
فح�ص الفورمالني
مقاومة احلرائق و”
ب��الأ���س��م��اك ح�سب
دي��ب فريزر” خا�ص
امل�������وا��������ص�������ف�������ات
مل��خ��ت�برات الفح�ص
القيا�سية ،وفح�ص
حل���ف���ظ ال���ع���ي���ن���ات
تقدير الأميجدالني
و�ضمان عدم تلفها.
باللوز املر ،وفح�ص
وت����اب����ع����ت ���ش��ي��م��اء
الربو�سيال باحلليب
ال���ط���ن���ي���ج���ي :ك��م��ا
اخل��������ام ،وف��ح�����ص
مت ت������رك������ي������ب 4
ال����ده����ون امل��ت��ح��ول��ة
ث�لاج��ات م��ن الفئة
ب��الأغ��ذي��ة ،وفح�ص
اخلا�صة مبختربات
ال����ك����ح����ول ب����امل����واد
ال���ف���ح�������ص حل��ف��ظ
الغذائية ومنتجاتها.
امل�������واد وامل��ح��ال��ي��ل
 99خمالفة و�إنذاراً مل�صابغ غ�سيل وكي املالب�س يف ر�أ�س اخليمة
حررت �إدارة ال�صحة العامة يف بلدية ر�أ�س اخليمة  99خمالفة
و�إنذار ًا مل�صابغ غ�سيل وكي املالب�س يف الإمارة منذ بداية العام
اجلاري ،وذلك �ضمن احلمالت التفتي�شية الدورية التي يقوم بها
مفت�شو الإدارة ب�صفة دورية على خمتلف من�ش�آت الإمارة.
و�أو�ضحت �شيماء الطنيجي ،مدير �إدارة ال�صحة العامة يف
بلدية ر�أ�س اخليمة� ،أن املخالفات والإن��ذارات التي مت ت�سجيلها
من قبل املفت�شني خالل احلمالت امليدانية ،جاءت نتيجة لعدم
االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية ،وخمالفة الإج��راءات الوقائية
االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا.
munrakae

و�أ���ش��ارت �إىل �أن الإدارة نفذت منذ بداية العام اجل��اري
 3حمالت تفتي�شية ميدانية� ،أ�سفرت عن ت�سجيل  39خمالفة
وحترير � 60إنذار ًا لأ�صحاب م�صابغ كي وغ�سيل املالب�س املنت�شرة
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ،م�ؤكدة �أن مفت�شي الإدارة يوا�صلون تنفيذ
حمالتهم الرقابية على خمتلف �أ�سواق ومن�ش�آت الإم��ارة �ضمن
خطط و�أجندة بلدية ر�أ�س اخليمة التي ت�ستهدف االرتقاء بجودة
اخلدمات املقدمة لأفراد املجتمع ،واحلفاظ على �صحة و�سالمة
العاملني وامل�ستخدمني يف تلك املن�ش�آت.
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فح�ص  51عينة من املعقمات مبخترب « بلدية ر�أ�س اخليمة »
ك�شفت �إدارة ال�صحة العامة
يف دائ���رة بلدية ر�أ����س اخليمة
عن �إجراء فح�ص خمربي لعدد
 51عينة خا�صة بتقييم م��واد
التعقيم ،وذل���ك خ�لال الفرتة
املا�ضية ،وي���أت��ي ه��ذا الفح�ص
اجلديد للتحقق من مدى توافر
خمتلف املقايي�س واملوا�صفات
امل��ع��ت��م��دة لفاعلية ت��ل��ك امل���واد
امل�ستخدمة يف عمليات التعقيم،
وم�����ص��ادرة غ�ير املطابقة منها
التي تفتقر �إىل �أهم اال�شرتاطات
بعد التوا�صل مع الوكيل �أو املوزع.
و�أ�شارت �إىل �أن املوا�صفات تتمثل يف �أن ال و�أ���ض��اف��ت« :يف ح��ال ع��دم ال��ت��زام امل��وزع
وقالت �شيماء الطنيجي مدير
�إدارة ال�صحة العامة �« :إن خمتربات حتوي مواد التعقيم على الكحول امليثيلي �أو امل�صنع �أو الوكيل ب�سحب املنتج غري
البلدية �أ�ضافت م���ؤخ��ر ًا فح�ص خمربي وعدم احتوائها على م�سببات احل�سا�سية ،املطابق من الأ�سواق خالل املدة املحددة
خ��ا���ص بتقييم م���واد التعقيم املختلفة ،و�أن يكون لها القدرة على قتل امليكروبات يتم م�صادرة املنتج و�إت�لاف��ه على نفقة
وال������ذي ي��ت��م م���ن خ�ل�ال���ه ال��ك�����ش��ف عن خ�ل�ال ال��وق��ت امل��ح��دد يف درج���ة ح���رارة مالك الرتخي�ص وحترير خمالفة �ضده».
خمتلف اال�شرتاطات واملوا�صفات واتخاذ الغرفة .وذكرت �أنه يف حال عدم مطابقة و�أك���دت �أهمية ت��ع��اون خمتلف املن�ش�آت
الإجراء الالزم يف حال عدم ثبوت ذلك» .تلك امل��واد مع املوا�صفات املعتمدة ،يتم وامل�صانع واملوزعني يف م�س�ألة عر�ض املواد
وذك��رت �أن املخترب ا�ستلم خ�لال الفرتة مبا�شرة التوا�صل مع املوزع �أو امل�صنع �أو �أم���ام امل�ستهلكني يف الأ���س��واق م�ستوفية
املا�ضية  51عينة من م��واد التعقيم ،مت الوكيل لطلب القيام ب�سحب املنتج من ملختلف اال�شرتاطات واملوا�صفات لتقدمي
تطبيق خمتلف التحاليل والفحو�صات الأ�سواق خالل مدة ال تتجاوز � 36ساعة� ،أف�ضل اخل��دم��ات ،واالب��ت��ع��اد ع��ن عر�ض
املخربية عليها ،حيث ك�شفت النتائج عن ويف حال عدم توافر معلومات عن الوكيل امل��ن��ت��ج��ات غ�ير امل��ط��اب��ق��ة ال��ت��ي ق��د يتم
مطابقة  49عينة و 2غري مطابقة ،وذلك �أو امل�صنع �أو امل��وزع يعترب املنتج جمهول م�����ص��ادرت��ه��ا و�إت�لاف��ه��ا ،وب��ال��ت��ايل تكبد
بعد ال��رج��وع �إىل امل��وا���ص��ف��ات املعتمدة امل�صدر ويتم م�صادرته وحترير خمالفة امل���وزع�ي�ن وامل��ن�����ش���آت اخل�����س��ائ��ر امل��ادي��ة
طبق ًا للموا�صفة القيا�سية الأوروب��ي��ة� .ضد امل��ن�����ش���أة ال��ت��ي وج��د م��ع��رو���ض�� ًا بها .الكبرية
�إغالق  7من�ش�آت مل تلتزم بالإجراءات االحرتازية يف ر�أ�س اخليمة
نفذت �إدارة ال�صحة العامة يف دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة
 695زي����ارة تفتي�شية ملختلف م��ن�����ش���آت امل��ط��اع��م وامل��خ��اب��ز
وامل��ط��اب��خ ال�شعبية ،وذل���ك منذ ب��داي��ة ال��ع��ام ،ومت م��ن خالل
ت��ل��ك ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة ال���وق���وف ع��ل��ى م���دى ال���ت���زام ه��ذه
املن�ش�آت مبختلف ا���ش�تراط��ات ال�صحة ال��ع��ام��ة والإج����راءات
االحرتازية املتعلقة باحلد من انت�شار فريو�س «كوفيد .»19 -
وقالت �شيماء الطنيجي مدير �إدارة ال�صحة العامة � :إن الإدارة
قامت منذ بداية العام اجلاري بتنفيذ زيارات ميدانية ملختلف
من�ش�آت املطاعم واملخابز واملطابخ ال�شعبية التي تقدم خمتلف
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املواد الغذائية ،والتي وجب التحقق من مدى التزامها مبختلف
ا�شرتاطات ال�صحة العامة والإجراءات االحرتازية املتعلقة باحلد
من تف�شي فريو�س«كوفيد .»19 -وك�شفت عن �أن الزيارات امليدانية
بلغت  695زي��ارة ،منها للمطاعم التي جاءت بعدد  557زيارة
ومن�ش�آت املخابز  90زيارة و 48زيارة للمطابخ ال�شعبية ،حيث قام
املفت�شون بالتدقيق على خمتلف اال�شرتاطات منها مرافق املن�ش�آة
واملعدات امل�ستخدمة واملواد وغريها التي تتعلق مبهام الإدارة.
وذكرت �أن تلك الزيارات �أ�سفرت عن ر�صد عدد من املخالفات
التي متثلت يف تكدي�س املنتجات و�سوء التخزين داخل املن�ش�آة،
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وع���دم االه��ت��م��ام بنظافة املن�ش�آة وال�����ش��راء م��ن م��وردي��ن غري
معتمدين ،وع���دم ا�ستيفاء امل��ن�����ش���أة ل�لا���ش�تراط��ات ال�صحية
املتعلقة بالت�صميم وامل�سار التتابعي للغذاء ،وع��دم االلتزام
ب��ال��ن��ظ��اف��ة ال�شخ�صية للعاملني يف ت��ل��ك امل��ن�����ش���آت وغ�يره��ا
ال��ت��ي ق��ام ف��ري��ق التفتي�ش م��ن ات��ب��اع الإج�����راءات ال�لازم��ة يف
ه��ذا اجلانب لتقوم تلك املن�ش�آت بالت�صحيح من �أو�ضاعها.
و�أ�شارت �إىل �أنه مت على �إثر تلك احلمالت �إغالق عدد  7من�ش�آت

من الفئات املذكورة لأ�سباب خمتلفة ،منها عدم ا�ستيفاء املن�ش�آة
لال�شرتاطات ال�صحية املتعلقة بالت�صميم وامل�سار التتابعي
ل��ل��غ��ذاء ،وع��دم االل��ت��زام با�شرتاطات التخزين وحفظ امل��واد
الغذائية ب��درج��ة احل���رارة املطلوبة ،وع��دم االل��ت��زام ب�صيانه
املن�ش�آت فـي املوعد املحدد بنا ًء على االتفاق امل�سبق يف ذلك،
والتهاون ببع�ض الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية املتعلقة
باحلد من تف�شي فريو�س كورونا .

«بلدية ر�أ�س اخليمة» حتتفي باليوم العاملي ل�سالمة الأغذية 2021
احتفت دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة باليوم العاملي
ل�سالمة الأغذية حتت �شعار «غذاء م�أمون لغد مفعم
بال�صحة» والذي ي�ستهدف الوقاية من املخاطر املنقولة
عربالأغذية والك�شف عنها و�إدارت��ه��ا وامل�ساهمة يف
الأمن الغذائي ،واحلفاظ على �صحة الإن�سان. .

وق��ام��ت �إدارة ال�صحة العامة ب��دائ��رة البلدية
بالتعاون مع م�شروع بنك الإمارات للطعام وبالتن�سيق
والتعاون مع املعنيني من املن�ش�آت الغذائية بتنفيذ
�أن�شطة بهذه املنا�سبة ت�ضمنت ت��وزي��ع �أغ��ذي��ة على
العاملني يف ال�شركات مبنطقة اجلزيرة احلمراء.

وفد من دائرة النيابة العامة يزور دائرة البلدية

 يف �إطار تعزيز التعاون امل�شرتك وتقدمي خدمات ذات جودة املعلومات يف دائرة النيابة العامة .
عالية �سعي ًا خلدمة �أفراد املجتمع و�إ�سعادهم  ،ا�ستقبلت دائرة
ومت خ�لال اللقاء عر�ض البوابة املكانية و�آخ��ر تطورات
البلدية وفد من دائرة النيابة العامة
م�����ش��روع البنية التحتية للبيانات
ب��ر�أ���س اخل��ي��م��ة ب��رئ��ا���س��ة املحامي
املكانية كما ناق�ش الطرفان �إمكانية
ال��ع��ام � /أح��م��د ال��رك��ي��ب  -رئي�س
الربط املكاين للمعلومات املكانية
جلنة التطوير الذكي بدائرة النيابة
مع نظام الأعمال يف دائ��رة النيابة
العامة وذلك ملناق�شة �سبل التعاون
العامة وكذلك �إمكانية اال�ستفادة
امل�شرتك بني اجلهتني فيما يتعلق
م��ن البيانات يف عمليات التحليل
مب�شاريع ت��ب��ادل وا���س��ت��خ��دام نظم
لدى اجلهتني.
وفد من بلدية الفجرية يزور املق�صب املركزي مبنطقة الفلية
املركزي ,حيث مت خالل الزيارة �شرح
ا�ستقبلت دائ����رة ب��ل��دي��ة ر�أ����س
اخليمة وفد ًا من بلدية الفجرية جاء
الآلية املتبعة يف الذبح وما يت�ضمنه
لزيارة مق�صب الفلية املركزي وذلك
املق�صب من مرافق جمهزة ب�أحدث
لالطالع على املمار�سات املتبعة يف
الأج��ه��زة وامل��ع��دات اخلا�صة بالذبح
املق�صب و�آلية الذبح لال�ستفادة من
والإج�����راءات االح�ترازي��ة والوقائية
جتربة بلدية ر�أ����س اخليمة يف هذا
التي يتم اتباعها يف جميع مقا�صب
املجال وت��ب��ادل اخل�برات التي تعود
الإمارة .
بالنفع على الطرفني  ،وتر�أ�س وفد
و�شكر الوفد الزائر دائ��رة بلدية
بلدية الفجرية الدكتور ب�شري �أحمد -
مدير مق�صب الفجرية وكان يف ا�ستقبال الوفد الزائر الدكتور ر�أ���س اخليمة على حفاوة اال�ستقبال م�ؤكدين على �أهمية هذه
ماجد الد�سوقي  -مدير ق�سم الرقابة واخلدمات البيطرية ببلدية الزيارات التي توطد العالقات الإ�سرتاتيجية بني اجلهتني وت�ساهم
ر�أ�س اخليمة ورافقهم خالل اجلولة امليدانية يف مق�صب الفلية يف تطوير �آلية العمل وجودة اخلدمات املقدمة لأفراد املجتمع .
munrakae
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة حتتفي باليوم العاملي للبيئة 2021
يف �إط��ار تعزيز الوعي
وال��ع��م��ل م���ن �أج�����ل بيئة
م�ستدامة  ،و �إب���راز دور
ال��ب��ل��دي��ة يف امل��ن��ا���س��ب��ات
البيئية م��ن خ�لال تنظيم
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي تعنى
بالبيئة لزيادة الوعي لدى
�أف�����راد امل��ج��ت��م��ع ،احتفت
دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة
باليوم العاملي للبيئة الذي
ي�����ص��ادف اخل��ام�����س من
يونيو يف كل عام .
وق��������د ق��������ام م��ك��ت��ب
فريق االبتكار يقدم حلقة نقا�شية حول تقييم الأفكار الإبداعية
�سعي ًا لتعزيز �سبل االبتكار وحتفيز املجتمع وتطوير العمل البلدي واالرتقاء به الفئة امل�ستهدفة كذلك .
املوظفني على االبتكار وا�ستك�شاف قوى �إىل �أعلى امل�ستويات املمكنة.
ح��ي��ث ت�����س��ع��ى ال��ب��ل��دي��ة دائ���م��� ًا �إىل
الإبداع الكامنة لديهم ،قدم فريق االبتكار
حيث ناق�ش املجتمعون كيفية تقييم اال�ستفادة من �أفكار املوظفني الإبداعية
يف بلدية ر�أ����س اخليمة حلقة نقا�شية و الأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة و�أه���م امل��ح��اور التي
واالبتكارية لتحقيق التغيري الإيجابي يف
توعوية حول تقييم الأفكار املبتكرة داخلي ًا يرتكز عليها التقييم مثل  :و�ضوح الفكرة
املقدمة من قبل موظفي وموظفات دائرة  ،وال��ف��ائ��دة املجتمعية  ،وم���دى مالءمة الدائرة الذي ي�ؤدي �إىل �إحداث نقلة نوعية
بلدية ر�أ�س اخليمة عن بعد عرب برنامج تطبيق فكرة االبتكار على الفئة امل�ستهدفة يف م�ستوى خدماتها وي�صل بها �إىل �آفاق
التيمز  ،لي�صب ذلك يف النهاية يف خدمة  ،وو�ضوح الأدوات امل�ستخدمة للو�صول �إىل جديدة من التقدم والرقي
االت�صال امل�ؤ�س�سي يف هذه
املنا�سبة ب��زراع��ة �شجرة
يف مقر الدائرة  ،وحتر�ص
دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل ه��ذه
املبادرات املرتبطة بالبيئة
وتفعيل دوره���ا املجتمعي
ب��امل�����س��اه��م��ة يف ت��وع��ي��ة
الأج��ي��ال ب�أهمية الزراعة
ودوره���ا يف احل��ف��اظ على
البيئة .

بلدية ر�أ�س اخليمة تنظم حملة للتربع بالدم
نظمت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة حملة للتربع بالدم وذلك هذه املبادرات التي تهدف �إىل امل�ساهمة يف �إنقاذ الأرواح ودعم
بالتعاون مع م�ست�شفى �صقر
القطاع ال�صحي يف الدولة .
بر�أ�س اخليمة وبنك ال��دم ،
�شهدت امل��ب��ادرة �إق��ب��ا ًال
وت�أتي هذه املبادرة بالتزامن
ك��ب�ير ًا وم�شاركة فعالة من
مع اليوم العاملي للمتربعني
اجل��م��ي��ع ح��ي��ث ����ش���ارك يف
بالدم والذي ي�صادف تاريخ
التربع بالدم عدد كبري من
 ١٤يونيو م��ن ك��ل ع��ام وك��ان
موظفي الدائرة واملتعاملني
�شعار املبادرة يف هذا العام
الذين �أثنوا على تنظيم مثل
« ت�برع بالدم واجعل العامل
ه���ذه امل���ب���ادرات الإن�����س��ان��ي��ة
ينب�ض باحلياة « ،وحتر�ص
التي تعرب عن قيم املجتمع
دائ���رة بلدية ر�أ����س اخليمة
الإماراتي و�إن�سانيته .
على امل�شاركة يف تنظيم مثل
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Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate
Communications Office, introduces the monthly contest
for customers, which is published on monthly basis in the
Municipality Magazine. For participation, answers should
be sent to the following email address

األخبار

magazine@mun.rak.ae

تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن
م�سابقة �شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهرياً يف جملة بلدية
الخيمةبهذه امل�سابقة �إر�سال
باال�شرتاك
فعلى
ر�أ�س
الراغبني بلدية رأس
 مجلة- 2021
/07 اخليمة
- 530 :العدد
:�إجاباتهم �إىل الربيد الإلكرتوين التايل

magazine@mun.rak.ae

» 530 «

• متى مت �إجراء �أول �إح�صاء �سكاين يف دولة الإمارات العربية املتحدة ؟
• When was the first census conducted in the United Arab
Emirates ?

Congratulations to Mrs. : Safa Osman Ali
the winner of the past month's contest (529).

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

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

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

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

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

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

واحة اإلسالم
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احلج و�أق�سامة
ف�ضيلة ال�شيخ �إبراهيم بن عبداهلل املزروعي
من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

النا�س يف احلج �أربعة:
�أق�سا ُم ِ

احلج ،وقلبه ُم َع َّل ٌق بهْ ُ ،
�ص يف ِن َّي ِته لك َّنه
م ِل ٌ
َمنْ ال ي�ستطي ُع َّ
حل َّجاج ً
رجى له �أج� ُر ا ُ
كامل
ال ي�ستطي ُع ،فهو معذو ٌر فهذا ُي َ
ب�سبب ِن َّي ِت ِه ال�صاحل ِة.
ِ
ُ
وجل يقولَّ } :ل ْي َ�س َع َلى ُّ
ال�ض َع َفا ِء َو َل َع َلى
• واهلل َع� � َّز َ
ْ َال� ْر�َ��ض��ى َو َل َع� َل��ى ا َّل� ِ�ذي��نَ َل َي� ِ�ج �دُونَ َم��ا ُين ِف ُقونَ َح� � َر ٌج ِ�إ َذا
ل َو َر ُ�سو ِل ِه َما َع َلى ْالُ ْح ِ�س ِن َني ِمن َ�س ِب ٍيل َو َّ ُ
الل َغ ُفو ٌر
َن َ�ص ُحوا ِ َّ ِ
َّر ِحي ٌم{«التوبة».
ُ
َ
ّ
• وق��ال ر�سول اهلل َ�ص َّلى الل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَّ �« :إن با َمل ِدي َن ِة
َل ِر َج ًال ما ِ�س ْر ُ ْت َم ِ�س ًرياَ ،و َل َق َط ْعت ُْم َوا ِد ًي��اَّ � ،إل َكا ُنوا مع ُك ْم،
َح َب َ�ست ُه ُم ال ْأع َذا ُر».
نف�سه باحلج ،وهو م�ستطي ٌع للحج.
َمنْ مل َي ُح َّج ومل ُيحدِّ ثْ َ
قال له :ا َت ِّق اهلل و�سارع �إىل احلج قبل �أن ُيدر َك َك ال ُ
ُي ُ
أجل
و�أنت ٌ
قول َنب ِّي َك َ�ص َّلى
لركن من �أركان الإ�سالم وا�ستمع �إىل ِ
تارك ٍ
َّ ُ
الل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :ت َع َّج ُلوا �إِىل َ
احل ِّج َيعني ال َف ِر َ
ي�ض َة َ ،ف�إِ َّن �أَ َح َد ُكم
ال َيدرِي َما َي ِعر ُ�ض َلهُ» ،وقال عم ُر بن اخلطاب َر ِ�ضي ُ
اهلل َع ْنهُ:
َ«منْ �أَ َط َاق ْ َ
ال َّج َف َل ْم َي ُح َّجَ ،ف َ�س َوا ٌء َع َل ْي ِه َي ُهو ِد ًّيا َماتَ �أَ ْو َن ْ�ص َرا ِن ًّيا
احلج الح ًقا:
حج �ساب ًقا ،وال ينوي َّ
ومن َّ
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َ
ُي ُ
نف�سك من الثواب العظيم والف�ضائل
قال له :ال حت� ِ�ر ْم
الكثرية ،فاحلا ُّج يف �ضمان اهلل �إىل �أن يعو َد �إىل بلد ِه ،واحلا ُّج
جماه ٌد يف �سبيل اهللُ ،
وكل خطو ٍة �إىل احل ُّج تر َف ُع َك درج ًة،
واحل � ُّج امل�ب�رو ُر لي�س له ج��زا ٌء � َّإل اجل� َّن��ة ،والنفق ُة يف احلج
كالنفق ِة يف �سبيل اهلل ب�سبعمائ ِة ِ�ضعف ،واحل ُّج ك َّفار ٌة للذنوب،
أ�صح ْحتُ
وج َّل يقول يف احلديث القد�سيَّ �« :إن عبدً ا � َ
واهلل َع َّز َ
ل ُه ِج ْ�س َمهَُ ،و َو َّ�س ْعتُ َعل ْي ِه ِف ا َمل ِع ْي َ�ش ِةْ َ ،ي ِ�ضي َعل ْي ِه َخ ْم َ�س ُة � ْأع َو ٍام
ال َي ِف ُد �إِ َ َّ
ل َ َلح ُرو ٌم»
يزال َي ُح ُّج ُك َّلما َو َج َد �إىل ذلك ً
حج الفري�ض َة ،وال ُ
�سبيل:
َمنْ َّ

munrakae
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ُي ُ
نوب
قال له� :أ ْب ِ�ش ْر باخلري والأج� ِ�ر العظيم ومغفرة ال ّذ ِ
الدرجات واجل َّن ِة �إن �شاء ُ
َ
إخال�ص
اهلل تعاىل،
ورفع
ِ
وعليك بال ِ
واملتابعة لر�سول اهلل َ�ص َّلى َّ ُ
املنا�س ِك.
الل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم يف جميع ِ
ويزيدك ً
ف�ضل ونعم ًة.
ون�س� ُأل اهلل تعاىل� أن يتق َّبل منك َ
للح َّجاج:
تنبيهات ُ
حج َك َم ْق ُب ًول َم ْ ُبو ًرا َ
وذ ْن ُب َك
�أخي احلا ُّج� ،إذا �أردتَ �أن يكونَ ُّ
مغفو ًرا فعليك مبا يلي:
إخال�ص الن َّية ِلوج ِه اهلل تع َاىل ،وال ُب ْع ُد عن ال�شرك وال ِّرياء
ُ � - 1
وال ِبد ِع:
هلل تعاىل وطاع ًة له،
فعليك با�ستح�ضار ن َّية احلج �أن تكون ِ
ال�شرك وال ِّرياء
وعليك بتخلي�ص نف�سك من �أدران
ِ
ال�سمعة واجل��ا ِه والأه ��واء الفا�سدة واح��ذر من
ِ
وطلب ُ
الوقو ِع يف البدع ِة وحمدثات الأمو ِر التي ال َ
دليل عليها.
ويذهب هبا ًء
حتى ال ي�ضي َع ُج ْهد َُك َوما ُل َك َوو ْقت َُك بال َث َمر ٍة
َ
منثو ًرا.
والعزم على عدم
 - 2التوب ُة والإق�لا ُع عن املعا�صي والذنوب
ُ
munrakae
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احلج ويف حياتك ُك ِّلها ففي ال�صحيحني َ
قال
فعلها يف ِّ
ُ
هلل َف َل ْم َير ُفثْ َ ْ
رج َع ِمنْ
ر�سول اهلل«َ :منْ َح َّج ِ
ف�سقْ ِ
ول َي ُ
يوم َو َلدت ُه �أُ ُّمهُ».
ذ ُنو ِب ِه َك ِ
ممن
وطلب العفو َّ
املظال �إىل �أه ِلها ،والتَّحلُّ ُل ِمنَ ال َّن ِ
ا�س ُ
ّ - 3ر ُّد ِ ِ
هلل َ�ص َّلى َّ ُ
لهم حقو ٌق عندك ،فقد قال ُ
الل ع َل ْي ِه
ر�سول ا ِ
انت َل ُه َم ْظل َم ٌة لأَ ِخي ِه ِمنْ ِع ْر ِ�ض ِه َ�أ ْو ِمنْ
َو َ�س َّل َم«َ :منْ َك ْ
َ�ش ْيءٍ َف ْليت ََح َّل ْله ِ ِم ْنه ا ْل َي ْو َم َق ْب َل �أَ َّل ي ُكونَ ِدي َنا ٌر َو َل ِد ْرهَ ٌم،
�إنْ َكانَ َل ُه َع َم ٌل َ�صا ِل ٌح ُ�أ ِخ َذ ِم ْن ُه ِب َق ْد ِر َم ْظ َلم ِت ِه ،و�إنْ َ ْل
�صاح ِب ِهَ ،ف ُحمِ َل َع َل ْي ِه»
ات ِ
ح�س َناتٌ �أُ ِخ َذ ِمنْ �س ِّي َئ ِ
َي ُكنْ َل ُه َ
لل�سفر :بالتقوى والعمل ال�صالح ثم ما يكفي ِه
 - 4ال �ت��ز ُّو ُد ّ
و ُيغني ِه عن �س�ؤال النا�س حتَى َيرجع لأهل ِه ,كذلك �أن
ْيتك َ لأه ِله من املال والنفق ِة ما يكفيهم ويغنيهم عن
النا�س حتى يرج َع �إليهم ،روى البخاري عن ابن
�س�ؤال ِ
عبا�سَ  ر ِ�ضي ُ
اهلل َع ْن ُهما قالَ « :كانَ �أَ ْه ُل ال َي َم ِن َي ُح ُّجونَ
َو َال َيتَزَ َّودُونَ َ ،و َي ُقو ُلونَ َ :ن ْحنُ املُ َت َو ِّك ُلونَ َ ،ف�إِ َذا َق ِد ُموا َم َّك َة
ا�س ،ف�أ ْنزَ َل اهلل َت َع َالَ } :وتَزَ َّودُوا ف� َّإن َخ ْ َي
َ�س َ�أ ُلوا ال َّن َ
15
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َ
الزّا ِد ال َّت ْق َوى{»
ركب
 - 5ال ُّدعاء عند
اخلروج من ِ
البيت ،وتودي ِع ال ِ
أهل ف�إذا َ
ِ
ال�سفر.
ال َّداب َة َف ْل ْيدعو �أدعية َّ
صرب عليه
 - 6اختيا ُر
ِ
الرفيق ال�صالح والإح�سان �إليه وال� ُّ
الب والتقوى.
والتعاونُ معه على ِ ِّ
حمرم
 - 7تنبيه للمر�أ ِة� :إذا �أرادت احلج فال ُت�سافر � َّإل مع ذي ٍ
جال ،ففي ال�صحيحني قال ر�سول اهلل« :ال َي ِح ُّل
من ال ِّر ِ
لل َوا ْل َي ْو ِم ال ِآخ ِر �أَنْ ُت َ�سا ِف َر َم ِ�س َري َة َي ْو ٍم
الم َر�أَ ٍة ُت�ؤ ِْمنُ ِب َا َّ ِ
ْ
ّ
ال�سفر
عدم َجواز
لي�س َم َع َها ُح ْر َمـ ٌة
ِ
َو َل ْي َل ٍة َ
»ا�ستدل ِب ِه على ِ
حمرم.
للمر�أ ِة ِبال
ٍ
وعن ابن عبا�س قال :قال النبي َ�ص َّلى َّ ُ
الل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم «َ :ل
م َر ٍم» َف َق َال َر ُج ٌل َيا َر ُ�س َ
الل ِ�إ ِّن
ول َّ ِ
ُت َ�سا ِف ْر ْ َال� ْر�أَ ُة ِ�إ َّل َم َع ِذي َ ْ
�أُرِي ُد �أَنْ َ�أخْ ُر َج ِف َج ْي ِ�ش َك َذا َو َك َذا َو ْام َر َ�أ ِتي ُت ِري ُد
َْ
ال َّج َف َق َال« :اخْ ُر ْج َم َع َها».
فلم ي��أذن لها �أن ُت�سا ِف َر بال حم��رم ،و�أم� َر
بال�سفر معها ،ومل ُي َّ
ال�سف َر مع
زوجها
ِ
َ
رخ ْ�ص لها َّ
أمونات.
ن�ساءٍ م� ٍ
هذه بع�ض التنبيهات َ
لك �أ ُّيها احل��اج قبل
َ
رب العاملني.
احلج ،واحلم ُد ِ
هلل َّ
�شروعك يف ُّ
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أبواب رحمتك).
اللهم افتح يل � َ
وال�سالم على ر�سول اهللَ ،
ُ
اجللو�س فيه� ،أو
امل�سجد �إذا �أردت
• و ُت�ص َّلي ركعتني حتية
ِ
َ
ُت�ص َّلي ما �شاء ُ
اهلل لك �أنْ ُت�ص ِلي ،والأف�ض ُل �أن يكون ذلك يف
الرو�ض ِة ال�شريفة ،وهي ما بني قرب ر�سول اهلل َ�ص َّلى َّ ُ
الل ع َل ْي ِه
َو َ�س َّل َم وبني بيته ،وهي رو�ض ٌة من ريا�ض اجل َّنة.
النبي َ�ص َّلى
• بعد الفرا ِغ ِمن ال�صال ِة �إذا �أردت �أنْ تزو َر ق َرب ِّ
َّ ُ
بكر وعمر ،ف�إ َّنه ُي�شر ُع َ
لك
الل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم وق َرب ْي �صاح َبي ِه �أبي ٍ
ذلك؛ لفعل بع�ض ال�صحابة ،واخف�ض �صوتك عند القرب ,ثم
�س ِّلم على ر�سول اهلل ،ثم ت�أخذ على اليمني ً
قليل و ُت�س ِّلم على
�أبي بكر ال�صدِّ يق ،ثم ت�أخذ ً
قليل ميي ًنا و ُت�س ِّلم على عمر بن
َّ
اخلطاب ،ثم ان�صرف.
�روج من امل�سجد النبوي؛ فقدِّ م َ
رجلك
• ف��إذا �أردتَ اخل� َ

آداب زيارة امل�سجد النبوي:
ُ �  

• امل�سجد النبوي من امل�ساجد التي ُت َ�ش ُّد �إليها
ال ِّرحال ،ويف ذلك ُ
وال�س َل ُم:
يقول َع َل ْي ِه َّ
ال�ص َل ِة َّ
الر َح ُال �إِ َّال �إِ َل َثال َث ِة َم َ�س ِاجد :ا َمل ْ�س ِج ِد
«ال ُت َ�شد ِّ
َ
احل َرام َو َم ْ�س ِج ِدي هَ َذا َوا َمل ْ�س ِج ِد الأَ ْق َ�صى»
م�سجد ر�سول اهلل ُم�ستح َّب ٌة وم�شروعة
فزيارة
ِ
مددٌ.
يف �أي وقت من ال�سن ِة لي�س لها ٌ
وقت ُ َ
�واب عظي ٌم
• ويف زي��ارة
ِ
امل�سجد النبوي ث� ٌ
ري من
ري عمي ٌم ،فال�صال ُة فيه خ ٌ
ري وخ ٌ
و�آج ٌر كب ٌ
�ألف �صالة فيما �سواه � َّإل امل�سجد احلرام.
دخلت امل�سجد وك َّل م�سجد؛ ُي�ستحب
• �إذا َ
اليمنى وتقول( :ب�سم اهلل وال�صالة
جل
تقد ُمي ال ِّر ِ
َ
16
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وال�سالم على ر�سول اهلل,
ال ُي�سرى وقل( :ب�سم اهلل وال�صالة
ُ
اللهم �إين �أ�س�ألك من ف�ضلك).

باملعروف وال َّنهي عن املنك ِر يف احل ّج:
الدعو ُة والأم ُر
ِ

اعتنى ر�سول اهلل َ�ص َّلى َّ ُ
الل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم بتعليم �أ�صحاب ِه
حج ِة ال��ودا ِع وع َّل َم ُهم وهو على ظهر راح ِلته وقال
و�أُ َّم�ت��ه يف َّ
جلرير َر ِ�ضي ُ
ا�س» وجعل عل ًّيا َر ِ�ضي
«ا�س َت ْن ِ�ص ِت ال َّن َ
اهلل َع ْنهُْ :
ُ
وخطب فيهم خطبة الودا ِع
النا�س،
َ
اهلل َع ْن ُه ُير ِّد ُد كالم ُه و ُي�سمع َ
حري�صا على تعليم �أ�صحاب ِه ودعوتهم و�أمرهم
احلج ،وكان
يف ِّ
ً
املنكر.
ِ
باملعروف ونهيهم عن ِ
النا�س و ُيع ِل َم ُهم ما ا�ستطاع
فعلى ِّ
احلاج �أن يت� َّأ�سى به ،ويدعو َ
�إىل ذلك ً
�سبيل.
• وك��ان � َ��ص � َّل��ى َّ ُ
الل ع� َل� ْي� ِه َو� َ��س� َّل� َ�م ُي�ن�ك� ُر امل�ن�ك��ر ,كما يف
عبا�س َر ِ�ضي ُ
اهلل َع ْن ُه حينما
ق�ص ِة
ِ
الف�ضل بن ٍ
ال�صحيحني من َّ
نظ َر �إىل املر�أة اخلثعم ّية ,وملَّا ر�أى الرجلني يف م�سجد اخليف
مبنى ،وقد �ص َّليا يف منازلهم ومل ي ْلتح َقا باجلماع ِة قال« :فال
ً
م�سجد جماع ٍة ،ف�ص َّل َيا
تفْعال� ,إذا َ�ص َّليتُما يف رِحا ِل ُكما ُث َّم �أتَيتُما
َ
معهم ،ف�إ َّنها لكما نافلة»
• ف�أم َر �أُ َّم َت ُه بالدعو ِة وتبليغ الدِّ ين ،فقالَ « :ف ْل ُي َب ِّل ِغ َّ
ال�ش ِاه ُد
ا ْل َغا ِئ َب» و�سار �أ�صحا ُبه َر ِ�ضي ُ
اهلل َع ْن ُه على طريقه وهديه،
munrakae
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اهلل َع ْنهُ ،ملا َن َهى عثمانُ َر ِ�ضي ُ
علي َر ِ�ضي ُ
اهلل َع ْن ُه عن
فهذا ُّ
اللُ
هلل َ�ص َّلى َّ
ر�سول ا ِ
علي« :مل �أ ُكن لأ َد َع ُ�س َّنة ِ
املتع ِة يف ِّ
احلج قال ُّ
ا�س»
ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ل ٍ
أحد من ال َّن ِ
هلل يف
• وهكذا امل�سلم واحل��ا ُّج عليه �أن يت� َّأ�سى
بر�سول ا ِ
ِ
وع ْم َرت ِه.
حجه ُ
حيات ِه ويف ِّ
امل�سلم
احلج رك��نٌ من �أرك��ان الإ��س�لام ،واج� ٌ�ب ف��و ًرا على
ِ
امل�ستطيع املك َّلف عند اجلمهورِ.
 قال َ�ص َّلى َّ ُهلل َف َل ْم َير ُفثْ َ ْ
ول
الل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم«َ :منْ َح َّج ِ
يوم َو َلدت ُه �أُ ُّمهُ»
ف�سقْ ِ
َي ُ
رج َع ِمنْ ذ ُنو ِب ِه َك ِ
ُ
َ
ّ
 وقال َ�ص َّلى الل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :«ال ُّج املربو ُر لي�س له جزا ٌء
� َّإل اجل َّنة»
 وقال َ�ص َّلى َّ ُالل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم لعمرو بن العا�ص�« :أَ َما َع ِل ْم َت
الم َي ْه ِد ُم َما َكانَ َق ْب َلهَُ ،و َ�أ َّن ا ْلهِ ْج َر َة َت ْه ِد ُم َما َكانَ َق ْب َل َها،
�أَ َّن الإِ ْ�س َ
َو�أَ َّن َ
احل َّج َي ْه ِد ُم َما َكانَ َق ْب َلهُ»
 وق��ال � َ��ص � َّل��ى َّ ُالل ع� َل� ْي� ِه َو��َ�س � َّل� َ�مَ « :ت��ا ِب � ُع��وا َب�ي ْ َ�ن ْ َ
ال � ِّ�ج
َوا ْل ُع ْم َر ِةَ ،ف�إِ َّن ُه َما َت ْن ِف َي ِان ا ْل َف ْق َر َو ُّ
وب َك َما َي ْن ِفي ا ْل ِك ُري َخ َبثَ
الذ ُن َ
َْ
ال ِد ِيد َو َّ
الذهَ ِب َوال ِف َّ�ض ِة»
 وقال َ�ص َّلى َّ ُالل َع َّز
الل ع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :ثال َث ٌة ِف َ�ض َم ِان َّ ِ
الل َت َع َال  ،و َر ُج ٌل
َو َج� َّ�لَ :ر ُج ٌل َخ َر َج ِ�إ َل َم ْ�س ِج ٍد ِمنْ َم َ�س ِاج ِد َّ ِ
اجا»
َخ َر َج َغا ِز ًيا ِف َ�س ِب ِيل ا ِ
هلل َت َع َالَ ،و َر ُج ٌل َخ َر َج َح ًّ
17
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التميز امل�ؤ�س�سي �أمانة
د� .سعيد �سامي اال�شقر
خبري التطوير امل�ؤ�س�سي

ال تتطور امل�ؤ�س�سات دون �إرادة قيادية تخطط حلا�ضرها
وم�ستقبلها ب�شكل م �ت��وازن ،ول�ق��د ج�سدت الأزم ��ة الوبائية
والعمل اجلماعي امللفت ،وت�ضاعف م�س�ؤولية اجلهات �إىل
تكري�س قاعدة مرجعية لكيفية الأداء واملمار�سة يف الظروف
اال�ستثنائية والطارئة.

18
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ويف ظل الواقع املطمئن لقدرات الـت�أقلم � ،أ�صبح من
ال�����ض��روري ج���د ًا �إي��ج��اد ح��ل��ول ج��ذري��ة ملعاجلة تر�سبات
املراحل ال�سابقة واملرتبطة باملوانع احلائلة دون انتهاج
التميز امل�ؤ�س�سي ك�أ�سلوب عمل واقعي ،ومن هنا ت�أتي �أهمية
املراجعة الإ�سرتاتيجية فيما يخ�ص التوجه امل�ؤ�س�سي ب�أن
ما ح�صل هو وقفة مرحلية فر�ضتها الأح��داث �أو مقاربة
munrakae

اإلمارات

عمل قلبت مفهوم امل�سايرة �إىل
واقع التحديات واملتغريات العاملية
املحيطة والتي ن�ؤثر ونت�أثر بها؟
ل��ع��ل م��ن �أه���م ���ش���ؤون التميز
ه��ي التنمية الب�شرية واملعرفية
امل�ستدامة والتي ت�ضمن الإدراك
والقبول لأهمية املرحلة و�شروطها
التغيريية والت�شاركية خللق واقع
وفكر تنموي جديد يلفظ الرتابة
والتزلف وي�شد �إليه �سمات االتزان
واملرونة لدمج التطبيق بني �أبعاد
املعايري وتطلعات القيادة.
ب��ورك��ت ج��ه��ود ك��ل م��ن ي�سجل
موقف ًا وم��ب��ادرة وم�ساهمة يف البناء التنموي والإن�ساين
واملعريف �سعي ًا لتحقيق الأه��داف الأ�سمى لدولة متقدمة
ومناف�سة يف الأف�ضل للأف�ضل.
وتذكروا ب�أن عمل التميز �أمانة يحكمه الت�أ�سي�س ليزهر،
والتطبيق ليتطور ،وتناقل الأمانة كي ي�ستدام.
19
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�أجمل امل�ساجد يف دولتنا احلبيبة
�إعداد جواهر ال�سويدي

ت�شتهر دولة الإمارات العربية املتحدة بالأبنية املميزة والهند�سة املعمارية املذهلة التي تواكب العمارة احلديثة واملتطورة
� ،سعت الدولة �إىل احلفاظ على ثقافتها املحلية وتراثها الإ�سالمي الظاهر يف كل مكان .فبالإ�ضافة �إىل الأبراج ال�شاهقة
وناطحات ال�سحاب املذهلة توجد يف الإمارات جمموعة كبرية من امل�ساجد املميزة يف الت�صميم والبنيان والتي تعك�س جمال
ورونق الفن الإ�سالمي العريق .
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م�سجد ال�شيخ زايد الكبري
يقع يف �إمارة �أبو ظبي

ال �شك يف �أنه من �أكرب و�أروع م�ساجد الإمارات و�أكرثها �أناقة ،ولقد حت ّول اليوم �إىل معلم جذب �سياحي رئي�سي يف البالد.
هو عبارة عن بناء رائع و�ضخم ميكن �أن ي�ستوعب ما ي�صل �إىل  41000م�صلي .مت افتتاحه لأول مرة يف عام  ،2007وهو يتميز
كونه يجمع يف ت�صميمه عنا�صر فنية خمتلفة تعك�س فخامة الت�صميم الإ�سالمي .يظهر الت�صميم اخلارجي الرخامي الأبي�ض
حيث تنت�شر الأحوا�ض املائية ب�شكل ملفت خ�صو�ص ًا مع وجود  82قبة و 4م�آذن مميزة .كما �إن الأعمدة الرخامية البي�ضاء يف
الفناء فهي مزينة باجلم�شت والالزورد ،وتفرت�ش الأر�ض ف�سيف�ساء زهرية جميلة .داخل قاعة ال�صالة ،تتدىل من ال�سقف ثريات
فاخرة م�صنوعة من كري�ستال �سواروف�سكي ،بينما تغطي الأر�ضية �أكرب �سجادة يف العامل م�صنوعة يدوي ًا قام بت�صميمها فنانون
يف �إيران.
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م�سجد ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
يقع يف �إمارة �أبو ظبي  -يف مدينة حممد بن زايد
يع ّد هذا امل�سجد �أحد �أكرث امل�ساجد متيز ًا يف الإمارات العربية املتحدة ،وهو ي�ستحق الزيارة مل�شاهدة ت�صميمه املميز والهند�سة
املعمارية غري التقليدية .مت افتتاحه يف عام  2011وهو ي�ستوعب �أكرث من  5000م�صلي� .أجمل ما فيه القبة واملئذنة املميزتان
بت�صميمهما وهما يجعالن منه �أكرث امل�ساجد فرادة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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م�سجد الفاروق عمر بن اخلطاب،
يقع يف �إمارة دبي
افتتح م�سجد الفاروق عمر بن اخلطاب عام  2011لي�صبح ثالث م�سجد يف الإمارات يفتح �أبوابه �أمام الز َوار ،وهو يع ّد مكان ًا
رائع ًا للتعرف �إىل الثقافة والرتاث الإ�سالميُ .يعرف �أي� ًضا با�سم امل�سجد الأزرق نظر ًا لت�شابهه مع امل�سجد الأزرق يف تركيا .من
بعيد ،تبدو م�آذن امل�سجد الأربع مثل الأبراج ،وهو ي�ضم  21قبة و  124نافذة زجاجية ملونة.كما وتكرث يف ت�صميمه الت�أثريات
الأندل�سية ،من البالط امللون عند املدخل �إىل النقو�ش املنحوتة يدوي ًا يف الداخل ،والتي �شارك يف تنفيذها فنانون من املغرب.
ي�ضم امل�سجد مكتبة ونادي لل�شباب وقاعة حما�ضرات.
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م�سجد النور
يقع يف �إمارة ال�شارقة
تعترب �إمارة ال�شارقة عا�صمة للثقافة الإ�سالمية� ،إذ �أنها ت�ضم  600م�سجد تقريب ًا .يقع م�سجد النور على كورني�ش بحرية
خالد ،وهو الوحيد يف الإمارة الذي ي�ستقبل ال�سياح.
يع ّد م�سجد النور واحد ًا من �أكرث امل�ساجد روعة يف الإمارات العربية املتحدة ،وهو م�ستوحى من الهند�سة املعمارية للجامع
الأزرق ال�شهري يف �إ�سطنبول .يتكون الت�صميم اخلارجي من  34قبة جميلة وم�آذن رفيعة ،وهو منوذج للطراز املعماري الرتكي
العثماين الكال�سيكي .امل�سجد لديه القدرة على ا�ستيعاب � 2200شخ�ص.
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م�سجد �سامل املطوع
يقع يف �إمارة ال�شارقة  -خورفكان
يع ّد م�سجد �سامل املطوع ثاين �أقدم م�سجد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وي�شتهر بكونه امل�سجد الذي يظهر على الورقة
النقدية فئة  5دراهم .بني امل�سجد منذ �أكرث من  200عام ،وهو ب�سيط للغاية يف هند�سته املعمارية ،ولقد �سمي على ا�سم �أحد
ال�سكان املحليني لأنه مل يفوت �أية �صالة يف امل�سجد.
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م�سجد البدية
يقع يف �إمارة الفجرية
يع ّد هذا امل�سجد الواقع يف الفجرية �أقدم م�سجد يف دولة الإم��ارات .بني يف العهد العثماين عام  1446وهو ي�شبه الكوخ
الطيني كونه �شيد من احلجر والطني املحروق املطلي باللون الأبي�ض .يتميز بت�صميمه املربع ال�شكل والفريد �إذ ال ي�شبه �أي م�سجد
�آخر يف املنطقة ،يتكون �سقفه من �أربع قباب ترتكز على عمود مركزي .على الرغم من حجمه� ،إال �أن قاعة ال�صالة ال�صغرية
ميكن �أن ت�ستوعب � 70شخ�ص ًا .يقع امل�سجد يف منطقة يعود تاريخها �إىل عام  2000قبل امليالد وحتيط به التالل اخل�ضراء ،لذلك
ميكن اعتبار هذا امل�سجد التاريخي واحد ًا من �أف�ضل املعامل ال�سياحية يف الإمارات العربية املتحدة.
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م�سجد اجلامع الكبري
يقع يف �إمارة ر�أ�س اخليمة

   
ي���ع���د م�����س��ج��د امل���غ���ف���ور ل����ه ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن ����س���امل ال���ق���ا����س���م���ي ،ال������ذي ُي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه «اجل����ام����ع ال���ك���ب�ي�ر»،
�أح�������د �أق��������دم و�أك����ب���ر امل�������س���اج���د يف م���دي���ن���ة ر�أ���������س اخل���ي���م���ة ،وث�������اين �أق��������دم م�����س��ج��د ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال����دول����ة.
بنى امل�سجد املغفور له ال�شيخ �صقر بن را�شد القا�سمي ،الذي حكم يف الفرتة التاريخية من � 1777إىل  1803ميالدي ًا ،فيما
�أجريت له �صيانة وتو�سعة يف عهد املغفور له ال�شيخ �سلطان بن �صقر القا�سمي ،الذي حكم يف الفرتة من � 1803إىل �سنة 1866
ميالدي ًا .
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جملة البلدية بني املا�ضي و احلـا�ضر
�إعداد  :جواهر �سلطان ال�سويدي

احللقة ال�ساد�سة والأربعون

جملة بلدية ر�أ� ��س اخليمة م��ن �أوائ ��ل امل�ج�لات يف
الإمارات و تعد مرجعاً و �إرثاً ثقافياً ملن ين�شد الثقافة
و قد �شهدت املجلة مراحل تطور �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
و منوها منذ عام � 1977إىل يومنا هذا لتكون مرجعاً
للمعلومات و �شاهداً على تقدم �إمارتنا احلبيبة ر�أ�س
اخليمة ومر�آة لأخبار متنوعة وخمتلفة.
العدد 49ال�سنة اخلام�سة يظهر على غالف املجلة دوار
ر�أ�س اخليمة وعدد من املباين القدمية التي مت حتديثها الآن
 ،وعنوان « البلدية تعيد تخطيط زراعة ال��دوارات واجلزر يف
ر�أ�س اخليمة .
وقد افتتحت املجلة بخرب حتت عنوان فرقة فنون
الب�صرية يف ر�أ�س اخليمة ..
على م�سرح مدر�سة ر�أ���س اخليمة الثانوية �سهرت جموع
كبرية من املواطنني والوافدين  ..و�شاهدوا عر� ًضا �شيق ًا من
الرق�ص والغناء ال�شعبي لفرقة الفنون ال�شعبية الب�صرية
العراقية .
وقد ح�ضر االحتفال �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة وعدد من
ال�شيوخ وجموع غفرية من املواطنني  .وقد قدمت الفرقة �أحلى
الرق�صات اخلليجية ورق�صات من الفلكلور العراقي ومن
الرق�صات التي قدمتها الفرقة احلنة والهبا�شات والنوبان
والكالفة .
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�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر ي�ستقبل وفد وزارة
احلكم املحلي العراقي ...
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة مبكتبه يف املعمورة وفد
وزارة احلكم املحلي ومديرية البلديات العامة ومدير بلديات
حمافظة �صالح الدين بالعراق  .الذي قام بزيارة لإمارة ر�أ�س
اخليمة . . .وت���أت��ي زي��ارة الوفد يف نطاق تقدمي امل�ساعدات
الفنية يف جمال اخلدمات البلدية وكانت جمموعة فنية بد�أت
بعمل درا�سة وم�سح للأرا�ضي.
االجتماع الثامن ع�شر ملجل�س بلدي ر�أ�س اخليمة..
حيت تر�أ�س ال�شيخ عبدامللك بن كايد القا�سمي رئي�س
دائ��رت��ي البلدية والأرا����ض���ي يف ر�أ����س اخليمة اجتماع ًا
لأع�ضاء املجل�س البلدي وذلك بقاعة االجتماعات يف بلدية
ر�أ���س اخليمة  ..وق��د ج��رى بحث ع��دد من النقاط خالل
االجتماع ومت الت�صديق عليها ورفعها �إىل اجلهات املخت�صة
لت�صديقها ..
وقد جرت مناق�شة الالئحة التنظيمية رقم ( )1التي �أعدتها
البلدية بخ�صو�ص الرتاخي�ص والغرامات يف ذلك الوقت ...
munrakae
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وفد من البلديات يتطلع على جتربة �أملانيا يف
ن�شاطات ق�سم الزراعة يف بلدية ر�أ�س اخليمة ...
قام ق�سم الزراعة ببلدية ر�أ�س اخليمة باالنتهاء من �إعادة التخطيط احلديث للتجمعات ال�سكانية ....
تخطيط وزراعة دوار ال�سينما يف منطقة النخيل وجرى العمل
قام وفد جمل�س الأمانة العامة ببلديات الدولة الزائر لوالية
حالي ًا على تخطيط وزراعة دوار املطبعة و�سيتم تخطيط وزراعة برمين الأملانية بزيارة لبلدية (هورناليا ) �شمال برمين وهي
دوار نادي عمان ودوار ابن
ماجد يف املرحلة القادمة
����ص���رح ب���ذل���ك امل��ه��ن��د���س
حممد عبدالغفار رئي�س
ق�سم ال���زراع���ة يف بلدية
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة و �أ���ض��اف
�أن ب��ل��دي��ة ر�أ�����س اخليمة
���س��ت��ق��وم ب��غ��را���س��ة اجل��زر
الو�سطية يف ال�����ش��وارع يف
ر�أ���س اخليمة فور االنتهاء
من عملية �إن��ارة ال�شوارع
� ...أما بخ�صو�ص ت�شجري
جوانب الطرق ف�إن هناك
خطة �سيتم تنفيذها قريب ًا
بهذا اخل�صو�ص ...
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�إحدى البلديات الفرعية يف املدينة تتوىل ال�سيا�سات والربامج
التي ي�ضعها جمل�س بلدية املدينة  .وقام ال�سيد هور�سني امل�س�ؤول
التنفيذي عن البلدية ب�شرح اخت�صا�صات البلدية واخلدمات
التي تقدمها الثنني وع�شرين �أل��ف مواطن  ..وت�ضم البلدية

اإلمارات

مكتبة وق�سم ًا للبولي�س وفرع ًا للمعلومات يحتفظ بكافة البيانات
عن الأفراد الواقعني يف حدود اخت�صا�صات البلدية .
كما قام الوقد الزائر بجولة يف �إحدى احلدائق العامة التابعة
للبلدية كنموذج للخدمات الرتويجية التي تقدمها البلدية
ل��ل��م��واط��ن�ين واط��ل��ع كذلك
على م�شروعات البلدية فيما
يتعلق بتخطيط التجمعات
ال�سكنية وجتميلها وربطها
ب�أجهزة اخلدمات ..
وزير ال�صحة يتفقد
م�ست�شفى �صقر
ق��������ام م�����ع�����ايل ح��م��د
عبدالرحمن امل��دف��ع وزي��ر
ال�����ص��ح��ة ب��ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة
مل�ست�شفى �صقر اجل��دي��د..
اط������ل������ع خ��ل��ال�����ه�����ا ع���ل���ى
اال�ستعدادات التي قامت بها
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�إدارة امل�ست�شفى متهيد ًا الفتتاحة ر�سمي ًا  ..كما �صرح معايل و�أخذ موافقتها وت�أتي دعوة البلدية هذه يف �أعقاب الدرا�سات
حمد عبدالرحمن املدفع وزير ال�صحة ب�أن الوزارة بد�أت يف نقل التي قامت بها وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية م�ؤخر ًا والتي
الأدوية واملعدات الطبية �إىل م�ست�شفى �صقر اجلديد ا�ستعداد ًا �أك��دت وجود نق�ص كبري يف من�سوب املياه اجلوفية من جراء
الفتتاحه وا�ستقبال املر�ضى واملراجعني .
اال�ستهالك الكبري لها بوا�سطة الآبار التي �أكرث املزارعون من
حفرها دون تخطيط ودرا�سة م�سبقة من التوازن بني املخزون
بلدية ر�أ�س اخليمة � ...إزالة ال�صنادق
واال�ستهالك.
طالبت دائرة البلدية من الأ�شخا�ص الذين �أقاموا �صنادق
�أو �شيدوا مظالت على الأر�صفة العامة بق�صد البيع وممار�سة
تدريب املحلب الآيل من مزرعه �أبقار الدقداقة
التجارة فيها �أن ي��ب��ادروا ب�إزالتها يف م��دة �أق�صاها خم�سة
قامت ال�شركة العربية للإنتاج احليواين بتجربة املحلب
ع�شر يوم ًا وذلك لتعار�ض ال�صنادق واملظالت مع املخططات الآيل ال��ذي �أقامته يف مزرعة الأبقار التابعة لها يف منطقة
التنظيمية ف� ً
ضال عن ت�شويهها ملناظر ال�شوارع العامة .
الدقداقة يف ر�أ�س اخليمة والذي ميكنه حلب ثالثة وع�شرون
بقرة �آل��ي ً��ا يف �آن واح��د وتبلغ تكلفته مليون ون�صف املليون
البلدية تدعو �إىل وقف حفر الآبار
درهم و�صرح م�صدر م�س�ؤول بال�شركة �أن وحدة �إنتاج اللنب
دعت بلدية ر�أ�س اخليمة املواطنني يف كافة مناطق ر�أ�س الرائب �سوف ينتهي العمل بها قبل نهاية العام احلايل ليكون
اخليمة �إىل التوقف عن حفر �أيه �آبار ال�ستنباط املياه اجلوفية يف ا�ستطاعة ال�شركة تقدمي نوع جديد من منتجات الألبان
ب�أي �شكل من الأ�شكال �إال بعد مراجعة الدائرة الفنية يف البلدية الطازجة بالإ�ضافة �إىل احلليب واجلنب الأبي�ض الط ـ ـ ــازج
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وق��ال� :إن ال�شركة �ستقوم ب�إنتاج الزبدة خالل العام املقبل
ويذكر �أن مزرعة الأبقار ت�ضم  600بقرة حلوب من جن�سيات
هولندية و �سويدية و�إجنليزية و �أ�سرتالية تعطي  500كيلو جرام
من احلليب الطازج يومي ًا كما تقدم كميات متو�سطة من حلوم
العجول املولودة يف املزرعة.
�إ�سطوانات الغاز والإهمال يف ال�صناعة
واال�ستعمال
رفعت بلدية ر�أ�س اخليمة خطاب �إىل مديري بلديات كل
من ال�شارقة ودبي يت�ضمن تو�صية وطلب من �أ�صحاب م�صانع
الغاز العمل على تعيني �أ�شخا�ص فنيني يف امل�صانع لي�شرفوا
ب�أنف�سهم على فح�ص �إ�سطوانات الغاز وفر�ض رقابة �شديدة
على �صناعة هذه الإ�سطوانات وتعبئتها وت�أتي هذه التو�صية
التي رفعتها بلدية ر�أ�س اخليمة �إثر �إبالغ ال�سيد حممود ح�سن
مو�سى املقيم يف بناية ال�سيد يو�سف علي البزي ب�أنه يف حدود
ال�ساعة  ١٢ظهر ًا انف�صل �صمام �أنبوب الغاز وت�سربت كميات
munrakae
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الغاز املوجودة يف الأنبوبة كلها منت�شرة يف املبنى حيث كادت
�أن ت�سبب كارثة مروعة ومن خالل التحقيق ال��ذي مت  .تبني
�أن احلادثة وقعت نتيجة �سوء اال�ستعمال من جهة وانف�صال
احللقة الأخرية املو�صلة بالأنبوبة من جهة �أخرى.
ال�شيخ عبد امللك يفتتح معار�ض الأعما�ش
التجارية
تف�ضل ال�شيخ عبد امللك بن كايد القا�سمي بافتتاح معار�ض
حممد علي الأعما�ش التجارية مبنطقة الرم�س وق��د ح�ضر
احلفل االفتتاحي جمع غفري م��ن املواطنني املدعوين على
ر�أ�سهم مدراء البنوك وامل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة يف ر�أ�س
اخليمه وبعد �أن قام �سمو ال�شيخ عبد امللك بق�ص ال�شريط
احلريري �إيذان ًا بافتتاح املعار�ض قام املدعوون بجولة تفقدية
داخل املعر�ض هذا وقد �ألقى ال�سيد حممد علي الأعما�ش كلمة
�شكر فيها �سمو ال�شيخ عبد امللك على تف�ضله باحل�ضور و�شكر
ال�ضيوف واملدعوين .
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يوليو
نخرج بها عن امل�ألوف  ،وجنوب �أحداث العامل للتعرف على �أهم و�أ�شهر الأحداث التاريخية
املهمة والأيام العاملية التي �سجلها التاريخ يف �صفحاته  ،وطوتها ال�سنون لت�صبح جمرد ذكرى
ليوم حددته الوقائع التي ح�صلت به.
وبني �أيديكم قائمة م�صغرة لأهم ماحدث يف �شهر ( يوليو ) وجمرياته ب�شكل خمت�صر،
لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �سطرته ال�سنون املا�ضية من �أحداث ووقائع ،لنتنف�س
عبق املا�ضي ون�ستح�ضر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت ك�أيام ثابتة �سنوي ًا �أو تكون غريت
أمم وح�ضارات.
تاريخ � ٍ

 4يوليو

 1يوليو

خلود را�شد املزروعي

1953

 ال���ي���ـ���وم ال��ع��امل��ي
للهند�سـة املعمارية

 2يوليو

2018

افتتاح �إذاعة �صوت العرب يف العا�صمة امل�صرية القاهرة.
 5يوليو

2016

العثور على  12فتى ومدربهم يف كهف ثام لوانغ يف تايلند  ،بعد
ت�سعة �أيام من اعتبارهم مفقودين ،وانطالق عملية �إنقاذ مو�سعة لهم
دامت � 8أيام.

 3يوليو

1928

م�سبار جونو يدخل مدار امل�شرتي ليبد�أ عملية م�سح ت�ستغرق 20

�شهر ًا للكوكب.

 6يوليو

�أول بث تلفزيوين بالألوان يف لندن.
34

1785

اختيار الدوالر كعملة
للواليات املت ـ ـ ــحدة
بالإجماع.
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 7يوليو

 10يوليو

1930

وف��������اة ال���ك���ات���ب
الإجن�����ل�����ي�����زي �آرث������ر
ك���ون���ان دوي�����ل م��ب��ت��دع
���ش��خ�����ص��ي��ة ���ش��رل��وك
هوملز.

1796

عامل الريا�ضيات الأملاين كارل فريدري�ش غاو�س والذي ُلقب
ب�أمري الريا�ضيات يكت�شف �أن كل عدد طبيعي موجب ميكن كتابته على
الأكرث يف �شكل جمموع ثالثة �أعداد مثلثية.

 11يوليو
 8يوليو

اليـوم
العاملي
لل�سكان

951

 12يوليو

1917

ت�������أ�������س������ي�������������س
مدينة باري�س احلديثة
والتي �أ�صبحت عا�صمة
للدولة الفرن�سية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

 9يوليو

551

الأملان ي�ستخدمون غاز اخلردل القاتل لأول مرة يف التاريخ وذلك
يف احلرب العاملية الأوىل.
زل�������زال ب��ي��روت،
ت�سبب ه���ذا ال��زل��زال
ال���ك���ب�ي�ر ب��ت�����س��ون��ام��ي
م��دم��ر و���ص��ل ت���أث�يره
�إىل امل���دن ال�ساحلية
يف فينيقيا البيزنطية،
ق���در ع���دد ال��ق��ت��ل��ى يف
بريوت لوحدها بـ � 30000شخ�ص .
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 13يوليو

1930

ان��ط�لاق �أول ب��ط��ول��ة لك�أ�س العامل
لكرة القدم يف الأوروغواي.
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يوليو

 15يوليو

2013

 الإعالن عن اكت�شاف القمر �أ�س� 2004/أن  1بوا�سطة مر�صد
هابل الف�ضائي ،ويعترب القمر الرابع ع�شر و�أ�صغرهم لنبتون.

 16يوليو

2003

 18يوليو

1971

�صدور الد�ستور امل�ؤقت لدولة الإمارات العربية املتحدة.

 19يوليو

2020

�أمري الكويت ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح ي�صدر مر�سوم �أمريي
بتلقيب رئي�س جمل�س ال���وزراء بلقب �سمو ال�شيخ وذل��ك بعد ف�صل
من�صب ويل العهد عن من�صب رئا�سة احلكومة.

 17يوليو

 ان��ط�لاق م�����س��ب��ار الأم���ل �إىل امل���ري���خ م���ن م���رك���ز تانيغا�شيما
الف�ضائي يف ال��ي��اب��ان ،يف �أ ّو ِل مهمة عربية و�إماراتية من نوعها
ال�ستك�شاف الكوكب الأحمر.

 20يوليو
ال����ي����وم ال��ع��امل��ي
للق�ضاء الدويل

36

1953

 ان��ع��ق��اد �أول م����ؤمت���ر ل������وزراء امل����ال واالق��ت�����ص��اد ال��ع��رب يف
مدينة �شتورة اللبنانية ،وا�ستمر حتى � 10أغ�سط�س.
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 21يوليو

 25يوليو

2019

اليوم العربي للثقافة

فيلم «�أفينجرز:
نهاية اللعبة» ُي ِّ
حطم
��س��ي
ال���رق���م ال��ق��ي��ا� ّ
و ُي�صبح �أكرث الأفالم
حتقي ًقا ل�ل�إي��رادات
ت�صدّر القائمة ِلع�شر �سنوات.
زيحا فيلم �أڤاتار بعد �أن َ
يف التاريخ ُم ً

 22يوليو

2006

 26يوليو

2016

ال�������ط�������ائ�������رة
ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ط��اق��ة
ال�����ش��م�����س�� َّي��ة ���س��والر
�إم�����پ�����ل�����������س حت�����ط
يف �أب��وظ��ب��ي ُم��ك��م��ل�� ًة
رحلتها حول الأر�ض بعد �أكرث من � 16شه ًرا من انطالقهاِ ،لتكون
�أ َّول طائرة من نوعها ُتقق هذا الإجناز.

 27يوليو

2018

ح�������������������������دوث
�أط��ول خ�����س��وف كلي
 افتتاح ملعب الإم���ارات ،امللعب احلايل لنادي �أر�سنال لكرة ل���ل���ق���م���ر يف ال���ق���رن
احل���������������������������������ادي
القدم.
وال��ع�����ش��ري��ن ح��ت��ى
التاريخ املذكور.
 23يوليو 1960

 28يوليو

ظ���ه���ور ���س��ي��ارة
الإ�سعاف لأول مرة
ك�����وح�����دة جم���ه���زة
لإع��ط��اء الإ�سعافات
الأول��ي��ة يف امل��ي��دان،
وك���ان���ت ع���ب���ارة عن
عربة جتر باليد.

ب�������������������������������دء
�إر���س��ال ال��ت��ل��ف��زي��ون
ال�������������س������وري م������ن
ق��������م��������ة ج��������ب��������ل
قا�سيون يف دم�شق.

 24يوليو

1792

1990

 29يوليو

1981

ويل العهد الربيطاين الأمري ت�شارلز يتزوج من الأمرية الراحلة
ديانا �سبين�سر يف حفل زواج مهيب.

 ال������������ق������������وات
ال��ع��راق��ي��ة حت��ت�����ش��د
ع������ل������ى احل�����������دود
مع الكويت.

 30يوليو

اليوم العاملي لل�صداقة
munrakae
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مقهى اللغة العربية

�إعداد  :عبدالعزيز كرم البلو�شي

حر يف �
أح�شائه الدُ ُّر كا ِمنٌ
ِ
�أًنا ال َب ُ
وا�ص عن َ�صدَ فاتي
فهل �س�ألوا ال َغ َ

« حافظ ابراهيم »

جميل ٌة بتيلة ..
�أنيق ٌة عريقة ..
�شامل ٌة كاملة ..
ال ُيعجزها �شي ٌء /..
تذو ُد عن نف�سها بنف�سها ...
�إنها اللغة العربية

�أه ً
ال بكم يف مقهى اللغة العربية
وهيا لنحت�سي قهوةً لغوية من ُ�صنعِ يديها ..

من �أمثال العرب :

( �أ�شهر من نار على َع َلم )

قمم اجلبالِ
ال َع َلم  :هو اجلبل  ،كانت العرب توق ُد ن��اراً على ِ
العالية لال�ستدالل على الطريق  ،فكان اجلمي ُع يراها
لعلو اجلبال  ،فا�ستخدموا ذل��ك املثال متثي ً
ال ملن كان
م�شهوراً ويعرف ُه ُّ
كل النا�س .

ومنه قول اخلن�ساء وهي متد ُح �أخاها ْ
�صخراً :
و�إنَّ �صخر ًا ل َت ْ�أ َ ُّ
ت ال ُهــــــدا ُة بـــه
ــــــــــه نا ُر
ك�أنّهُ َعــــــــ َل ٌم فـــــــــي ر� ِأ�س
ِ
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

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 carried 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 security and stability in all countries.
On this occasion, we recall with pride the prominent role
and humanitarian work provided by the UAE during Covid-19 Crisis that swept the world. As its role was exceptional, 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, medicine 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 regions and contributed with major countries to resolving outstanding 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 Security Council, asking Almighty Allah to perpetuate security
and stability in our country and the whole world.

Munther Mohammed Bin Shakar
munrakae
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RAK Ruler receives Estonian Ambassador

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, received H.E. Jaan Reinhold Ambassador 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 Estonian Ambassador
on ways to enhance cooperation between the
two countries
across all sectors.
His Highness
RAK
Ruler
hailed
distin-
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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 generosity.
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Ras Al Khaimah Crown Prince approves Guidebook to
Regulate Personal Status Affairs

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 Guidebook to Regulate Substantive and Procedural
Regulations on Personal
Status Affairs, with the
objective of expediting
the completion of Personal 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 Status Lawsuits shall be unified starting from the Family 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. Furthermore, it serves developing a specific operational
mechanism in line with Islamic Sharia Law and applicable federal and local laws besides standardizing 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 answering all questions and inquiries and establish all
munrakae

rules and terms related
to family guidance and
personal status simply
and easily, so as to enable the concerned parties of dispute to access
information faster.”
“The close follow-up
of H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin
Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of the
Judicial Council, to the
Emirate’s judicial system; launching a series
of successful initiatives
and projects for the sake
of development and innovation and adopting
best international practices in the judicial sector ensured faster pace in different kinds of lawsuits,
especially personal status lawsuits and promoting
courts to attain the highest possible levels. Furthermore, resolution passed by His Highness on personal
status contributes to maintaining coherence and protection 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 preparing 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, indicative schedules to estimate alimonies and duration
of child visitation.  
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Ras Al Khaimah CP praised Wise Leadership’s support for
Talents & Innovators

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah,
valued the great attention paid by
the Wise Leadership to the talented, innovators and inventors of the
country by sponsoring them, developing 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 innovations.
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, accompanied by their father, Suleiman Al Balushi.
The meeting was attended by
Sheikh Arhama bin Saud bin Khalid
Al Qasimi, Director of Media Ad-
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ministration of the Office of His
Highness the Crown Prince of Ras
Al Khaimah, and Sheikh Dr. Mohammad bin Saud bin Khalid Al
Qasimi.
His Highness expressed his confidence that the UAE is full of talented, creative and innovative people
who are able to achieve scientific

achievements and invest their abilities, 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 support 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 Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
and their brothers Their Highnesses
Supreme Council Members, Rulers
of UAE.
During the meeting, His Highness 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, entitled “13 Creative Arab Women”, in
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which she wrote the biographies of
13 women at the Arab and local levels 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 inventor grew up on the love of his homeland and loyalty to the leadership
and the challenges he faced on his
way to the world, in addition to obtaining 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 international 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 contributions in their various fields of spe-

News

cialization.
His Highness Crown Prince of
Ras Al Khaimah praised the competencies 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 reference due to the valuable information 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 scientific 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 appreciation to His Highness Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi and His Highness Sheikh Mohammad bin Saud
bin Saqr Al Qasimi for their encouragement and support.
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Real Estate Transactions in Ras Al Khaimah witness an
increase during March and April 2021
Real Estate Transactions registered in Land
and Property Sector in
Ras Al Khaimah Municipality
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 recorded by type of property, and the highest pledge
value was AED 9 million
during the same month.
Al Jazirah Al Hamra region topped the list of areas in which the number of sales was traded, which
amounted to 253. The total value of sales in Al Jazirah Al Hamra Region reached AED 53 million, while
there was a noticeable change in the volume of sales

6

during April, reaching
AED 156 million out
of 132 pledge. According to the report issued
by the Municipality, Al
Jazirah Al Hamra was the
most traded area, with 50
pledges of AED 33 million sold, with the highest
pledged AED 68 million.
His
Excellency
Munther Muhammad bin
Shakar, Director General of Ras Al Khaimah
Municipality
Department, 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.
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Ras Al Khaimah Municipality develops the Entire Building
Facilities: Fire Detection System in Laboratory Section

Ras Al Khaimah Municipality
Department-Public Health Administration (PHA) revealed that it has
developed all the facilities of its
Laboratory Building, and obtained
International Accreditation for the
“ISO” Certificate. Shayma Al Teneiji, Director of PHA, said: “The
Administration has moved towards
developing the entire Laboratory
Building, which qualified the Laboratory to obtain the International
Accreditation of ISO 17025:2017,
in addition to integrating the Environmental 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 detection and fire alarm system, 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 continued: 4 refrigerators of
Testing Laboratories Class

have been installed for the preservation of materials, solutions and
chemicals, and two cabins for storing dangerous materials, such as
fumes emitted from chemicals and
flammable materials. A comprehensive renovation of the Laboratory
Section Building, taking into account the security and safety specifications in the design and others.
Al Teneiji pointed out the development of the mycotoxin test in
food and feed using LC MS/MS
according to International Standards, and a radiological examination device to detect the percentage
of radiation in food and shipments
received through the ports of the
Emirate.
Al Teneiji stated that the number

Ras Al Khaimah Municipality Department- Public Health Administration (PHA) has issued 99
violations and warnings for Laundry Facilities in the Emirate since
the beginning of this year. This
is part of the periodic inspection
campaigns carried out by the Department’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 Requirements, and violating the Precautionary 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

of samples received by the Laboratory, whether conforming or nonconforming, since the beginning of
the year, amounted to 1828 samples, including: 1711 conforming
samples and 117 non-conforming
samples, noting that the laboratory
witnessed development work for its
various facilities in a way that provides the best levels of service.
Al Teneiji added: “The services
of soil, sea water and environmental samples were also added, as well
as the addition of a service for examining chemical disinfectants and
sterilizers according to the UAE
Standard, and the addition of testing
pesticide residues in fruits, vegetables, 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 amygdalin 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
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for owners of Laundry Facilities deployed in Ras Al Khaimah.
Stressing that PHA’s Inspectors
continue to implement their monitoring campaigns on the various
markets and facilities of the Emirate 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.
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Examination of 51 Sterilizers Samples in Ras Al Khaimah
Municipality Laboratory

Ras Al Khaimah Municipality Department- Public Health Administration (PHA) revealed that a
Laboratory Examination was conducted for 51 samples for evaluating sterilization materials, during
the last period. This new examination comes to verify the availability
of various approved standards and
specifications for the effectiveness
of those materials used in sterilization 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 specifications are revealed and the necessary
action is taken if this is not proven.”
Al Teneiji stated that the Laboratory received during the last period
51 samples of sterilization materials, 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 specifications according to the European
Standard.
Al Teneiji indicated that the specifications 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 exceeding 36 hours. Confiscation of it and
issuing a violation against the facility in which it was found.
The Director of PHA added: “In
the event that the distributor, manufacturer, or agent fails to withdraw
the non-conforming product from
the market within the specified period, the product will be confiscated
and destroyed at the expense of the
license owner and a violation is issued against him.”
Al Teneiji stressed the importance of the cooperation of various
facilities, factories and distributors
in the matter of presenting materials 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 Administration (PHA) has carried out 695
inspection visits to various Restaurant 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 Precautionary 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 commitment to various Public Health and
Precautionary Requirements related to limiting the spread of “Covid-19”. Al Teneiji revealed that the

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

munrakae
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field visits amounted to 695 visits,
including 557 visits to restaurants,
90 bakery facilities and 48 visits to
public kitchens, where the inspectors checked the various requirements, including facility facilities,
equipment used, materials and others related to the functions of the
administration.
Al Teneiji stated that these visits resulted in the monitoring of a
number of violations and warnings,
which were represented in the accumulation of products and poor
storage inside the facility, the lack

of attention to the cleanliness of the
facility and the purchase from unaccredited suppliers, the failure of
the facility to meet Health Requirements related to the design and the
sequential course of food, and the
lack of commitment to the personal
hygiene of workers in those Facilities and others. Where the Inspection Team has taken the necessary
procedures in this aspect to correct
those facilities from their conditions.
Al Teneiji indicated that as a result of these campaigns, 7 facilities

of the aforementioned categories
were closed for various reasons, including 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 agreement in this regard, and complacency in some of the Precautionary
and Preventive Measures related to
limiting the spread of Coronavirus
“Covid-19”.

Based on Ras Al Khaimah Municipality Department’s interest to
support the goals of the World Food
Safety Day, which is celebrated on
June 7, which seeks to prevent, detect and manage foodborne risks,
and contribute to food security and
human health. Ras Al Khaimah
Municipality Department celebrated 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 coordination 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,” emphasizes 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, producing companies and consumers from
members of society, and each of
them has a role to play in maintaining food security.

In order to strengthening joint cooperation and providing high quality
services in an effort to serve and delight community members,
Ras Al Khaimah Municipality Department received
a delegation from Public
Prosecution Department in
Ras Al Khaimah headed by
Counselor Ahmed Al Rakeeb - Member of the Public 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 Department.

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 Information with the Business
System in Public Prosecution Department, as well as
the possibility of benefiting
from the data in the analysis
processes of both sides.

Ras Al Khaimah Municipality Department celebrates World
Food Safety Day 2021

Public Prosecution Department visits Municipality
Department

munrakae

9

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

News

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 Slaughtering Mechanism to benefit from
the experience of Ras Al Khaimah
Municipality in this field and to exchange experiences that
benefit both parties.
The delegation of Fujairah Municipality was
headed by Dr. Bashir
Ahmed - Director of Fujairah
Slaughterhouse.
The visiting delegation
was received by Dr. Majid Al Desouki - Director
of Control and Veterinary
Services Section in Ras
Al Khaimah Municipality, who accompanied the
delegation during the field
tour in Al Fulayyeh Central Slaughterhouse. Dur-

munrakae

ing the visit, the mechanism used
in slaughter was explained, and the
facilities included in the slaughterhouse were equipped with the latest
devices and equipment for slaughter. 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 Khaimah Municipality Department for
the warm welcome, stressing the
importance of these visits, which
strengthen the strategic relations
between the two sides and contribute to the Development of the work
mechanism and the quality of services provided to members of society.
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Ras Al Khaimah Municipality Department celebrates World
Environment Day 2021

On this occasion, Corporate
Communications
Office planted a tree at the
Department’s HQ. Ras Al
Khaimah Municipality Department is keen to organize such initiatives related
to the Environment and
activate its societal role by
contributing to raising generations’ awareness of the
importance of agriculture
and its role in Preserving the
Environment.

In order to promote
awareness, work for a sustainable environment; highlight the role of the Municipality in Environmental
Events by organizing events
concerned with the Environment to raise awareness
among society members.
Ras Al Khaimah Municipality Department celebrated
World Environment Day,
which comes on 5 June each
year.

Innovation Team presents Evaluating Innovative Ideas
Awareness Seminar

In an effort to promote innovation
and motivate employees to innovate
and explore their inherent creativity
powers, Ras Al Khaimah Municipality- Innovation Team presented
a virtual discussion and awareness session on Internal Evaluation
of Innovative Ideas submitted by
employees the Municipality. Ultimately, 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: clarity 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’ creative 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 Municipality Department organized a Blood
Donation Campaign in cooperation 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 contribute to saving lives and supporting

Health Sector in the Country.

Ras Al Khaimah Municipality organizes a Blood Donation Campaign
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The initiative witnessed a great
turnout and effective participation from all, as a
large number of the
Department’s Employees and Customers participated
in Blood Donation,
who praised the organization of such
Humanitarian Initiatives that express the
values and humanity
of Emirati Society.
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ﻧﺗﻘدم
ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
 ﺣﻔظﮫ ﷲ- رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﯾد اﻟﺟﻠوس اﻟﻣﺟﯾد

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.

داﻋﯾن ﷲ أن ﯾﺣﻔظ ﺳﻣوه وﯾرﻋﺎه وﯾﻣﺗﻌﮫ ﺑﻣوﻓور اﻟﺻﺣﺔ
ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﺧﯾر واﻟﻌطﺎء

Hassan Bin Thabit St. (Arab Cultural Club St.)
Opp. Al Saffia Park, SHJ. U.A.E.
Mob: 065466144
Email : info@almunawaracity.ae

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)
Business Point
Building,
Suite
104 - Al Ittihad
Road, Port Said Area (Deira)
info@angelsofmedicalcare.com
P.O.Box: 27613, Dubai -Email:
United Arab
Emirates - Call Us: + 97142946294 / Fax No:+97142946299
: info@exxelobjects.com
Address:Email
Al Khor
Plaza Build. Garhoud
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اﺧﺘﺎري أي 5ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻮﻳﻨﺴﺘﺎ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻞ و اﻟﻌﻨﺎﻳﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻂ
 250درﻫﻢ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺘني ) (FREE2ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ اداره
ﺟﻮﻳﻨﺴﺘﺎ ﺑﺪيب ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ
 %50ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﻣﻊ ﺣﻨﺔ  +ﺗﺮﻳﺘﻤﻨﺖ ﺷﻌﺮ  +ﺑﻠﻮدري ﻣﻊ واﻳﻔﻲ

ﻣﺠﺎﻧﺎ

50% Discounts For All our services
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FREE
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We merge local insights
with global expertise
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.

Ofﬁce 701 DAMAC Executive Bay Tower (B)
Business Bay, Dubai UAE.
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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

اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻠﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺧﺪﻤﺎت اﻠﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻤﺴﻚ اﻠﺪﻓﺎﺗﺮ
اﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻠﺨﺎرﺟﻲ
اﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻠﺪاﺧﻟﻲ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻠﺨﺒﺮة اﻠﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺧﺪﻤﺎت اﻠﻣﺪﻳﺮ اﻠﻣﺎﻠﻲ
دراﺳﺎت اﻠﺠﺪوى
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻠﻣﺎﻠﻴﺔ
ﺧﻄﻂ اﻻﻋﻣﺎل
اﻻدارﻳﺔ اﻠﻣﺎﻠﻴﺔ
ٔ اﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﺳﺘﺸﺎرات اﻻﻋﻣﺎل

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