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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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خطوة اأو خطوات

من امل�شلم به الق�ل اإن اجله�د التي تعزز اإنتاجًا ن�عيًا هي اجله�د التي تثمن، واأي�شًا 

الق�ل اإن اجله�د التي تبذل يف اأعمال ل فائدة منها ولطائل هي جه�د مبدّدة ول ميكن 

تثمينها اأو الإ�شاءة عليها.

اإن الباحثني والدار�شني والعلماء والإداريني وغريهم عندما يقررون الإقدام على عمل 

ناجحة،  النتائج  تك�ن  لكي   ، ويدر�ش�ن خط�اتهم  وقتهم  ويح�شب�ن  ينظم�ن عملهم  ما 

وهذا الت�جه يتطلب اجللد وال�شرب والتحمل ويتطلب ال��شيلة يف ال�شتقراء وال�شتنتاج 

ويتطلب الإدارة والت�شميم. 

من ناحية العمل الإداري ، فاإن اللتزام مبا تقدم يعني الكثري ويعني الإ�شرار على 

النجاح ويعني النه��س بالعمل ويعني خدمة ال�طن باإخل�س.

 فيجب التفكري جديًا باخلط�ة الأوىل املتميزة ، والدرا�شة بتاأٍن لكي تليها خط�ات تط�ر 

وتدفع اإىل الأمام ، وعند ذلك يلغى التفكري بالع�ائق وال�شع�بات ل بل ميكن للم�ظف 

بعد العتماد على العلمية وال�شتناد على ال�شتقراءات وال�شتنتاجات والدرا�شات املتاأنية 

اأن مينح نف�شه ق�ة اإ�شافية ي�شتطيع اأن يتابع مافكر به بثقة واعتداد.

لأن  �شريعًا  يبداأ  والفائز من  اإىل خط�ات  ت�ؤدي  اأو خط�ات  نق�ل هي خط�ة  اأخــريًا 

الألف ميل  كما يعرف اجلميع  تبداأ بخط�ة واحدة. 

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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 حاكم راأ�س اخليمة يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام بعيد الأ�ضحى

هناأ �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة .. �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 

الأعلى للق�ات امل�شلحة واإخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك.

الدولة مب�ف�ر  رئي�س  ال�شم�  �شاحب  على  يعيدها  اأن  وجل  عز  اهلل  داعيًا  املنا�شبة..  بهذه  تهانيه  �شم�ه عن  واأعــرب 

ال�شحة والعافية وعلى �شعب الإمارات والأمتني العربية والإ�شلمية باليمن واخلري والربكات.

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

املنا�شبة اإىل مل�ك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شلمية، متمنيًا لهم م�ف�ر ال�شحة والعافية ول�شع�بهم املزيد من 

التقدم والزدهار.

كما هناأ �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة..

�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شم� ال�شي�خ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات، واأولياء 

العه�د ومل�ك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شلمية بهذه املنا�شبة.



العدد: 531 - 08/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

5

األخبار

m u n r a k a e

 حاكم راأ�س اخليمة ي�ؤدي �ضالة عيد الأ�ضحى مب�ضلى العيد يف خزام

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

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، و�شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د 

بن �شقر القا�شمي، ويل عهد راأ�س اخليمة، �شلة عيد الأ�شحى 

مب�شلى العيد الكبري يف خزام براأ�س اخليمة.

واأدى ال�شلة اإىل جانب �شم�هما عدد من ال�شي�خ يف الإمارة 

وكبار امل�ش�ؤولني وال�شخ�شيات وجم�ع امل�اطنني واأبناء اجلاليات 

العربية والإ�شلمية.

و�شرور  ي�م فرح  العيد ه�  ي�م  »اإن  الإمــام:  قال  ويف خطبته 

ومنا�شبة للت�اد والرتاحم واملحبة والحرتام بني النا�س، م�شددًا 

اجلميع  على  حتتم  �شحية  ظروف  من  العامل  ي�اجه  ما  اأن  على 

اللتزام بالإجراءات الحرتازية التي حددتها اجلهات املخت�شة 

يف الدولة «.

ودعـــــا فــ�ــشــيــلــتــه يف 

ــام خــطــبــتــه املـــ�ىل  ــتـ خـ

يــدمي على  اأن  عــز وجــل 

ال�شيخ  ال�شم�  �ــشــاحــب 

خليفة بن زايد اآل نهيان 

»حفظه  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس 

ال�شحة  مــ�فــ�ر  اهلل«، 

ــى �شعب  وعــل ــعــافــيــة  وال

ــني  ــ ــت ــ الإمـــــــــــارات والأم

ــة  ــي ــلم ــش ــة والإ� ــي ــعــرب ال

اخلري واليمن والربكات.
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حاكم راأ�س اخليمة: 

اأطفالنا الأمل يف �ضناعة م�ضتقبل م�ضرق لالإن�ضانية

بتقنية  ُعـــقـــد  تــفــاعــلــي  لـــقـــاء  يف 

الت�شال املرئي مع طلبة ال�شف الأول 

يف اأكادميية راأ�س اخليمة ..

اإىل  ن�شعى  �ــشــقــر:  بــن  �ــشــعــ�د   -

واملعرفة  بالعلم  اأبنائنا  وتزويد  متكني 

ليك�ن�ا قادرين على حتقيق املزيد من 

الإجنازات الن�عية .

ولتحقيق   ، مميزة  رحلة  احلياة   -

النجاحات والإجنازات عليكم بال�شعي 

امل�اظبة  خلل  من  املعرفة  لكت�شاب 

التعلم  على  واحلــر�ــس  الــقــراءة  على 

امل�شتمر .

اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

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

هم  اأطفالنا  اأن  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

م�شرق  م�شتقبل  �شناعة  يف  ــل  ــ الأم

للإن�شانية.

جاء ذلك خلل لقاء تفاعلي وودي 

طلبة  مع  املرئي  الت�شال  بتقنية  ُعقد 

تابعة  مدار�س  ــع  اأرب يف  الأول  ال�شف 

لأكادميية راأ�س اخليمة، مبنا�شبة قرب 

انتهاء عامهم الدرا�شي.

مبئات  لقائه  خــلل  �شم�ه  واأ�ــشــار 

اأهمية  على  الأربع،  املدار�س  من طلبة 

م�شتقبل  �شناعة  يف  ودوره  التعليم 

راأ�س اخليمة ودولة الإمــارات، واأجاب 

�شم�ه اأي�شًا على اأ�شئلة الطلبة العف�ية 

حــ�ل معرفة جتــارب  الــتــي متــحــ�رت 

و�شغفه  احلياة،  يف  ال�شخ�شية  �شم�ه 

ومتنى  الكتب،  وقـــراءة  بالريا�شيات 

�شم�ه لهم م�ا�شلة النجاح والت�فيق.

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ويــحــر�ــس 

ــقــا�ــشــمــي، على  ــعــ�د بـــن �ــشــقــر ال �ــش

الطلبة  اأبــنــائــه  مــع  �شن�يًا  الــتــ�ا�ــشــل 

اإميــانــًا  الدرا�شية  املــراحــل  كافة  مــن 

ــلع عــلــى مــراحــل  مــنــه بــاأهــمــيــة الطــ

روؤيته  من  وانطلقًا  املعريف،  تط�رهم 

التعليم  مبعايري  الرتقاء  على  القائمة 

وج�دته يف الإمارة لتتما�شى مع اأف�شل 

املمار�شات العاملية.

وقال �شم�ه للطلبة خلل اللقاء: »اإن 

بالن�شبة  ط�يلة  تبدو  قد  احلياة  رحلة 

لكنكم  العمرية،  املرحلة  هذه  يف  لكم 

باأنها  ن�شجكم  مــع  لحــقــًا  �شتدرك�ن 

ت�شتمتع�ا  اأن  اأدعــ�كــم  لــذا  حمـــدودة، 

واأن حتر�ش�ا على عمل  الرحلة،  بهذه 

يف  ه�  النجاح  ج�هر  لأن  حتب�ن،  ما 

احلياة  التي حتب�نها..  بالأم�ر  القيام 
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النجاحات  ولتحقيق  ممــيــزة،  رحــلــة 

لكت�شاب  بال�شعي  عليكم  والإجنــازات 

املعرفة من خلل امل�اظبة على القراءة 

اأنتم  امل�شتمر..  التعلم  على  واحلر�س 

اأمتنى  لذلك  م�شتقبلنا،  واأبطال  اأملنا 

اإجازة �شيفية ممتعة ومن  لكم ق�شاء 

درا�شي  بعام  لل�شتمتاع  الــعــ�دة  ثــم 

العام  اأف�شل من  يك�ن  اأن  ناأمل  جديد 

ال�شابق«.

ــررت الــيــ�م  ــش واأ�ـــشـــاف �ــشــمــ�ه: »�

الأطــفــال  مــن  جمم�عة  مــع  بالتحدث 

مدار�س  اأربع  ال�اعدة يف  العق�ل  ذوي 

ــس اخلــيــمــة،  ــ ــ ــة راأ� ــيـ ــادميـ ــة لأكـ ــع ــاب ت

وف�ش�لهم  عف�يتهم  قرب  عن  ومل�شت 

قدمًا  للم�شي  وا�شتعدادهم  وحي�يتهم 

نح� م�شتقبل م�شرق«.

وقال �شم�ه: »اآمل اأن يحافظ ه�ؤلء 

الذي  واحلما�س  الرغبة  على  الطلبة 

يف  الــقــادمــة  �شن�اتهم  خـــلل  مل�شته 

املعرفة  على  احل�ش�ل  لأن  املدر�شة، 

والتطلع  ال�شغف  اإىل  بحاجة  والعلم 

للم�شتقبل«.

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  واأكــد 

اأن ح�ش�ل جميع  القا�شمي،  بن �شقر 

اأفراد املجتمع على تعليم عايل اجل�دة 

ــر مــهــم وحـــيـــ�ي يف رحــلــتــنــا نح�  ــ اأم

اأو  الفردي  امل�شت�ى  �ش�اًء على  النجاح 

اجلماعي، وه� اأحد الركائز الأ�شا�شية 

لتط�ير  اخليمة  راأ�ــس  تعتمدها  التي 

جميع  يف  التعليمية  العملية  معايري 

مدار�شها.

متكني  اإىل  »ن�شعى  �ــشــمــ�ه:  وقـــال 

ــا بــالــعــلــم واملــعــرفــة  ــن ــائ ــن ــد اأب ــزويـ وتـ

ليك�ن�ا قادرين على حتقيق املزيد من 

الــذي من  الإجنـــازات الن�عية، الأمــر 

م�شرية  على  اإيجابًا  ينعك�س  اأن  �شاأنه 

الزدهار والتنمية امل�شتدامة املت�ا�شلة 

يف راأ�س اخليمة ودولة الإمارات«.

من جانبه قال جراهام بيل املدير 

اخليمة،  راأ�ـــس  لأكــادميــيــة  التنفيذي 

ال�شيخ  الــ�ــشــمــ�  �ــشــاحــب  حــر�ــس  اإن 

اتباع  على  القا�شمي،  �شقر  بن  �شع�د 

�شم�ه  التزام  على  تاأكيد  النهج،  هذا 

بتط�ير التعليم، ور�شالة وا�شحة ح�ل 

اأهمية العلم وفائدته العظيمة مل�شتقبل 

الطلبة.

واأ�شاف بيل: »اأ�شرة اأكادميية راأ�س 

امل�شتمر  بالدعم  حمظ�ظة  اخليمة 

الذي تتلقاه من �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

�شع�د بن �شقر القا�شمي، والذي يبدو 

جــلــيــًا مــن خـــلل حــر�ــس �ــشــمــ�ه على 

ال�شف  طلبة  مــع  عــام  كــل  الت�ا�شل 

الأول.. م�ؤكدًا اأن جميع الطلبة �شعروا 

ب�شعادة بالغة لإتاحة الفر�شة اأمامهم 

وطرح  امل�شتقبلية،  اأفكارهم  مل�شاركة 

حاكم  ال�شم�  �شاحب  على  اأ�شئلتهم 

راأ�س اخليمة، وال�شتفادة من معرفته 

اإنها حلظة فارقة يف عامنا  وحكمته.. 

الدرا�شي ونقطة م�شيئة وجتربة ثرية 

وحمفزة لطلبتنا ال�شغار«.

ــس اخليمة  ــ راأ� ــة  اأكــادميــي وتــ�ــشــم 

ــس يف  ــدار�ـ - الــتــي تــ�ــشــغــل خــمــ�ــس مـ

الثان�ية  املدر�شة  �شمنها  من  الإمــارة 

متط�رة،  درا�شية  �شف�فًا   -

بيئتها  وتتميز  ومبان حديثة، 

الطلبي..  بالتن�ع  التعليمية 

الراهنة  الــظــروف  ظــل  ويف 

ومع ا�شتمرار جائحة ك�فيد- 

�شحة  الأكادميية  ت�شع   ،»19
مقدمة  يف  الطلبة  و�شلمة 

اأولــ�يــاتــهــا، وحتــر�ــس على 

بــروتــ�كــ�لت  جميع  تطبيق 

املعتمدة  وال�شلمة  ال�شحة 

الدولة، ل�شمان  على م�شت�ى 

تعليم  على  طلبتها  ح�ش�ل 

اآمنة  بيئة  يف  اجلـــ�دة  عــايل 

على  الــرتكــيــز  مــن  متكنهم 

اكت�شاب العلم واملعرفة.
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 حاكم راأ�س اخليمة يكرم �ضيف ال�ضعفار تقديراً لإجنازاته وم�ضرية عمله املتميزة

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  كّرم 

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

مبدينة  �شم�ه  ق�شر  يف   ، اخليمة  راأ�ـــس 

�شم�  بح�ش�ر  ــيــ�م  ال حمــمــد،  بــن  �شقر 

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

ويل عهد راأ�س اخليمة..

ــد اهلل  ــب �ـــشـــعـــادة الـــفـــريـــق �ــشــيــف ع

وتفانيه يف  اإخل�شه  واأثنى على  ال�شعفار، 

العمل واإجنازاته املتميزة طيلة فرتة عمله 

يف وزارة الداخلية.

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ومــنــح 

�شيف  الفريق  �شعادة  القا�شمي،  �شقر  بن 

تقديرية، وذلك  و�شهادة  و�شامًا  ال�شعفار، 

بح�ش�ر الل�اء علي بن عل�ان النعيمي قائد 

عام �شرطة راأ�س اخليمة.

من جانبه اأ�شاد ال�شعفار مببادرة �شم�ه 

�شاكرًا  واهتمامه،  حر�شه  تعك�س  التي 

�شم�ه على ح�شن ال�شيافة والتكرمي.

واأكــــد �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـــس 

مثال  ال�شعفار  �شيف  الفريق  اأن  اخليمة، 

لهذا  والإخــل�ــس  التفاين  يف  بــه  يحتذى 

ــن ، والــعــمــل الــــــدوؤوب، واحلــر�ــس  ــ�ط ال

امل�شتمر على القيام بال�اجبات على اأكمل 

ــارات  الإمــ تنعم دولـــة  اأن  اأجـــل  وجــه مــن 

على  ــزوار  ــ والـ املقيمني  وكــافــة  و�شعبها 

اأر�شها الطيبة بالأمان والطماأنينة.

الــلــقــاء بعطاء  واأ�ـــشـــاد �ــشــمــ�ه خـــلل 

خدمة  يف  ال�طني  ودوره  ال�شعفار  الفريق 

املهنية  م�شريته  خــلل  الإمـــــارات  ــة  دولـ

وزارة  يف  عق�د   5 من  لأكــر  امتدت  التي 

الداخلية.

واأعرب �شم�ه عن فخره باأبناء ال�طن، 

قائًل.. » نقف الي�م اأمام من�ذج م�شرف 

اإجنــازاتــهــم  اأ�شهمت  الــذيــن  الــقــادة  مــن 

يف جنـــاح مــ�ــشــرية الــعــمــل الــ�ــشــرطــي يف 

الــعــقــ�د اخلم�شة  ــارات طـــ�ال  ــ ــة الإمـ دولـ

�شيف  للفريق  تكرمينا  ــرب  وع املــا�ــشــيــة. 

بجه�ده  نحتفي  نحن  ال�شعفار،  اهلل  عبد 

وخدمته امل�شرفة، متمنني له دوام الت�فيق 

والنجاح«.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل القن�ضل العام جلمه�رية الهند

 حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل �ضفرياإندوني�ضيا

ا�ـــشـــتـــقـــبـــل 

ال�شم�  �شاحب 

�شع�د  الــ�ــشــيــخ 

بـــــــــن �ـــشـــقـــر 

ع�ش�  القا�شمي 

الأعلى  املجل�س 

حـــاكـــم راأ�ـــــس 

يف   ، اخلـــيـــمـــة 

يف  �شم�ه  ق�شر 

مدينة �شقر بن 

�شعادة  حممد، 

الــدكــتــ�ر اأمــان 

قن�شل  ــ�ري  ــ بـ

جمه�رية  عــام 

الــهــنــد، الـــذي 

قــــدم لــلــ�ــشــلم 

على �شم�ه.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

معه  وتبادل  القن�شل،  ب�شعادة  اخليمة، 

الأحاديث ح�ل تعزيز علقات التعاون بني 

البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

التي  ال�شداقة  بعلقات  �شم�ه  واأ�شاد 

الهند،  وجمه�رية  ــارات  الإمـ دولــة  تربط 

التاريخية  الإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  واأطــر 

بني البلدين.

اأمان  الدكت�ر  �شعادة  عرب  جانبه  من 

ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن  بــ�ري، 

كــرم  عــلــى  اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ� حــاكــم  ال�شم� 

ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.

الرئي�س  خانا،  �شاجناي  اللقاء  ح�شر 

التنفيذي ملطار راأ�س اخليمة الدويل.

�شاحب  ا�شتقبل 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �ــشــقــر  بــن 

الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

حاكم راأ�س اخليمة  يف 

ق�شر �شم�ه يف مدينة 

ــقــر بـــن حمــمــد..  �ــش

بجي�س  ح�شني  �شعادة 

ــفــري اجلــمــهــ�ريــة  ــش �

ــدى  الإنــدونــيــ�ــشــيــة ل

ــة الـــــذي قــدم  ــ ــدول ــ ال

�شم�ه  عــلــى  لــلــ�ــشــلم 

وكــانــدرا  كيه  يرافقه 

ــغــارا قــنــ�ــشــل عــام  ــي ن
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والإمـــارات  دبــي  يف  اإندوني�شيا  جمه�رية 

ال�شمالية.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

معه  وتــبــادل  ال�شفري،  ب�شعادة  اخليمة، 

الأحاديث ح�ل تعزيز علقات التعاون بني 

البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

التي  ال�شداقة  بعلقات  �شم�ه  واأ�شاد 

تربط دولة الإمارات وجمه�رية اإندوني�شيا، 

وجه�د �شعادة ال�شفري يف ت�طيد ال�شراكة 

الإ�شرتاتيجية بني البلدين.

من جانبه عرب �شعادة ح�شني بجي�س، 

ال�شم�  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن 

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن ال�شتقبال.

 حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالعف� عن 174 �ضجينًا مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأمــر 

ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة - انطلقًا من قيم 

الإمــارات -  الرا�شخة جذورها يف جمتمع  والت�شامح  العف� 

بالعف� عن 174 �شجينًا ممن �شدرت بحقهم اأحكام خمتلفة 

�شروط  ب�شاأنهم  وت�افرت  املبارك  الأ�شحى  عيد  مبنا�شبة 

العف� ومت تاأهيلهم للندماج يف املجتمع وامل�شاهمة يف بنائه 

مبا يعك�س اهتمام �شم�ه بهذه الفئة ومتكينهم من ممار�شة 

حياتهم مع اأ�شرهم يف هذه املنا�شبة ال�شعيدة.

جاء اأمر �شم�ه اإثر متابعة حثيثة من �شم� ال�شيخ حممد 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س 

جمل�س الق�شاء الذي كلف جلنة العف� باإعداد ق�ائم العف� 

والتن�شيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة 

ل�شرطة راأ�س اخليمة بهذا ال�شاأن و حث اجلميع على �شمان 

حتقيق مبادرة �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة لأهدافها 

لأ�شرهم  للع�دة  وتاأهيلهم  الــنــزلء  اإ�ــشــعــاد  يف  ال�شامية 

وجمتمعهم اأفرادًا منتجني.

لإمــارة  العام  النائب  حميمد  ح�شن  امل�شت�شار  واأعــرب 

راأ�س اخليمة عن خال�س �شكره لهذه املكرمة ال�شامية من 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي بالعف� عن 

ال�شرور  اإدخــال  على  �شم�ه  حر�س  تعك�س  التي  و  ال�شجناء 

اأن  اأ�شر النزلء يف هذه الأيام املباركة واأكد  والفرحة على 

العف� فر�شة ذهبية لل�شجناء لطي ال�شفحات القدمية مبا 

اللتزام  مظلة  حتت  جديدة  حياة  وبــدء  عــرات  من  ح�ته 

�شيادة  املجتمع ويجعل من مبداأ  به  ي�شتظل  الذي  بالقان�ن 

القان�ن قيمة اأ�شا�شية من قيمه ل بديل عنه.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ضدر قرارين بت�ضكيل جمل�س اإدارة

»نادي و �ضركة الإمارات«

اأ�شدر �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

القا�شمي ع�ش�  بن �شقر  �شع�د 

املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى حــاكــم راأ�ـــس 

ت�شكيل  بــ�ــشــاأن  ــرارًا  ــ ق اخلــيــمــة 

الإمـــارات  نــادي  اإدارة  جمل�س 

الثقايف الريا�شي برئا�شة ي��شف 

وت�شمية  الــبــطــران  اهلل  عــبــد 

اأول  نائبًا  ال�ش�يدي  خالد حميد 

وت�شمية  الإدارة  جمل�س  لرئي�س 

نائبًا  الكرمي  عبد  حممد  وليد 

ثانيًا لرئي�س جمل�س الإدارة.

ت�شم  اأن  على  القرار  ون�س 

خلف  من  كــًل  الإدارة  ع�ش�ية 

علي  �شعيد  عــنــرب،  بــن  ــامل  �ــش

اهلل  عــبــد   ، الــنــعــيــمــي  م�شبح 

علي  ي��شف   ، الط�يل  اإبراهيم 

البل��شي، عارفة �شالح الفلحي 

، جمال اأحمد القر�شي ، ويعمل 

بهذا املر�ش�م من تاريخ �شدوره 

وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

كما �شدر قرار ت�شكيل جمل�س اإدارة �شركة نادي الإمارات 

لكرة القدم برئا�شة ي��شف عبد اهلل البطران وت�شمية عبد اهلل 

وع�ش�ية  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  نائبًا  الط�يل  اإبراهيم 

خليل   ، الفلحي  �شالح  عارفة   ، ال�شحي  �شامل  ثاين  من  كًل 

، من�ش�ر ح�شني  ال�شام�شي  با�شم عبد اهلل   ، الط�يل  اإبراهيم 

اإبراهيم.

نــادي  �شركة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  الــقــرار  ت�شمن  كما 

الإمارات لل�شتثمار برئا�شة ي��شف علي البل��شي وت�شمية �شعيد 

علي م�شبح النعيمي نائبًا لرئي�س جمل�س الإدارة وع�ش�ية كًل 

من نا�شر طحن�ن النقبي، عمر حممد خليفة ال�ش�يدي ، �شيخة 

علي غامن اآل علي.

جمل�س  رئي�س  البطران  اهلل  عبد  ي��شف  ثمن  جانبه  من 

ال�شم�  اأولها �شاحب  التي  الغالية  الثقة  الإمارات  نادي  اإدارة 

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

راأ�س اخليمة و�شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د القا�شمي ويل عهد 

اأحمد  وال�شيخ  اخليمة  راأ�ــس 

الرئي�س  القا�شمي  �شقر  بن 

اإدارة  ملجل�س  للنادي  الأعلى 

بت�شكيله  الإمــــــارات  ــادي  ــ ن

اجلديد، م�ؤكدًا اأن هذه الثقة 

واحلــافــز  الــدافــع  متنحهم 

جلعل النادي �شرحًا ريا�شيًا 

وتطلعات  طــمــ�حــات  يــخــدم 

الفئات  وجميع  الريا�شيني 

اإميانًا  الإمــارة  يف  املجتمعية 

وانطلقًا  ال�طني  النهج  من 

الإ�شرتاتيجية  اخلطط  من 

ــادي  ــن ال �شينتهجها  ــي  ــت ال

خلل املرحلة املقبلة .

وقال : اإن جمل�س الإدارة 

ــعــمــل مبـــ�ـــشـــار حتــقــيــق  ــي �ــش

النجاحات والإجنازات بروح 

�شركات  مع  ال�احد  الفريق 

كرة القدم وال�شتثمار لدعم 

املتقدمة  الريا�شية  الأندية  بني  وجهته  وتعزيز  النادي  مكانة 

مبادراته  وتنفيذ  عمله  مب�ا�شلة  �شيق�م  الــنــادي  اأن  مــ�ؤكــدًا 

وم�شاريعه التط�يرية لكافة الألعاب على م�شت�ى الإمارة .

يك�ن  اأن  اإىل  يتطلع  النادي  اإدارة  جمل�س  اأن  اأو�شح  كما 

واأن  عاتقه  على  امللقاة  وامل�ش�ؤولية  الكبرية  الثقة  لهذه  اأهــًل 

�شاحب  روؤيــة  يحقق  مبا  والتزاماته  ب�اجباته  بالإيفاء  يعمل 

ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة وويل عهده متمنيًا اأن ي�شهم املجل�س 

اجلديد بهيكلته اجلديدة بتحقيق نتائج اإيجابية جلميع الفرق 

يحقق�ا  اأن  متمنيًا  والألــعــاب،  امل�شابقات  جميع  يف  الريا�شية 

الإ�شافة والنجاح مل�شرية النادي .

عقد  �شيتم  اأنه  اإىل  البطران  ي��شف  اأ�شار  اأخرى  من جهة 

مبقر  الأع�شاء،  جميع  مع  اجلديد  للمجل�س  الأول  الجتماع 

النادي ل��شع اخلط�ط العري�شة للعمل يف النادي خلل املرحلة 

املقبلة.
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69653 رخ�ضة اأ�ضدرتها اإدارة املباين يف بلدية راأ�س اخليمة خالل 5 اأع�ام

15 �ضرطًا �ضحيًا لعمل �ضال�نات راأ�س اخليمة خالل العيد

اخليمة  راأ�ــــس  بــلــديــة  ك�شفت 

عن  ــاين،  ــ ــب ــ امل اإدارة  يف  ــلــة  ممــث

ــة خــلل  ــشـ ــ�ـ ــدار 69653 رخـ ــشـ اإ�ـ

والتي   ،2020  -  2016 من  الفرتة 

�شملت 28 ن�عًا من الرخ�س، �شمن 

معايري ال�شلمة العامة يف البنايات 

والــتــجــاريــة  ال�شكنية  واملــجــمــعــات 

ــى �ــشــحــة و�ــشــلمــة  ــحــفــاظ عــل ــل ل

الإدارة  تــنــظــم  حــيــث  ــمــع،  املــجــت

ــة دوريـــة  ــابـ حــمــلت تــفــتــيــ�ــس ورقـ

وم�ش�ؤويل  اأ�شحاب  التزام  ل�شمان 

ال�شلمة  معايري  بتطبيق  العقارات 

املعتمدة للمباين .

واأو�شح منذر بن �شكر الزعابي 

اأن  اخليمة،  راأ�ــس  بلدية  عام  مدير 

حتريرها  مت  التي  املخالفات  عــدد 

نهاية  وحــتــى   2018 عــام  مــن  الــفــرتة  يف 

ب�اقع  خمالفة،   1830 بلغ  املا�شي،  العام 

التفتي�س،  ق�شم  �شجلها  خمالفات   1405
الإعــلنــات  ق�شم  �شجلها  خمالفة  و425 

ــات  ــرتاط ــش ــعــدم اللـــتـــزام مبــعــايــري وا� ل

املخالفات  وتــنــ�عــت  ــات،  ــلنـ الإعـ ق�شم 

ق�شم  �شجلها  خمالفة   773 بعدد  امل�شجلة 

وتراجعت   ،2018 العام  خــلل  التفتي�س 

خلل  خمالفة   279 اإىل  املخالفات  تلك 

ال�عي  لرتفاع  نتيجة  وذلــك   ،2020 عام 

بال�شرتاطات والل�ائح املنظمة، وبلغ عدد 

املخالفات يف عام 2018 التي �شجلها ق�شم 

اإىل  وتراجعت  خمالفة،   168 الإعــلنــات 

138 خمالفة خلل عام 2020.
املــبــاين  اإدارة  اأن  ــي،  ــزعــاب ال واأكــــد 

والتي  البلدية  يف  الإدارات  اأهــم  من  تعد 

ارتباط  ولها  الفنية،  ال�ش�ؤون  قطاع  تتبع 

تق�م  حيث  والقت�شاد،  باملجتمع  مبا�شر 

يف  للمجتمع  مــتــنــ�عــة  ــات  ــدم خ بــتــقــدمي 

علقة  لها  فهي  عــديــدة  جمـــالت 

والجتماعية  العمرانية  بالن�احي 

احل�شاري  واملظهر  والقت�شادية 

للإمارة.

املباين  اإدارة  اأن  اإىل  ــار  ــش واأ�

وت�شنيف  وتقييم  بقيد  املعنية  هي 

وتاأهيل املكاتب الهند�شية و�شركات 

وتنظيم  واملــهــنــد�ــشــني  ــاولت  ــقـ املـ

والأعــمــال  الــبــنــاء  اأعــمــال  و�شبط 

كتدقيق  بها  املرتبطة  الهند�شية 

وطلبات  الهند�شية  املــخــطــطــات 

ــى رخـــ�ـــس الــبــنــاء  احلـــ�ـــشـــ�ل عــل

مطابقتها  مــن  والــتــاأكــد  املختلفة، 

البناء  وم�ا�شفات  �شروط  للئحة 

البناء،  ونظم  وت�شريعات  بالإمارة 

والرقابة  التنفيذ  عملية  ومتابعة 

والإ�شراف الهند�شي خلل مراحل البناء 

واإ�شدار  الإجنــاز  �شهادات  اإ�ــشــدار  حتى 

الإعلنية  بالل�حات  اخلا�شة  الت�شاريح 

مطابقتها  من  التاأكد  بعد  عليها  والرقابة 

للمعايري وال�شرتاطات الهند�شية بالتعاون 

مع املتعاملني كفريق واحد تلبيًة للتط�رات 

وتط�ير  وو�شع  والت�شييد،  البناء  يف قطاع 

للرتقاء  والق�انني  والأنظمة  ال�شيا�شات 

بامل�شت�ى الفني والهند�شي بالإمارة.

يف  ــعــامــة  ال الــ�ــشــحــة  اإدارة  ــددت  حــ

�شرطًا   15 اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ� بــلــديــة  ــرة  ــ دائ

التجميل  ومـــراكـــز  لــ�ــشــالــ�نــات  �ــشــحــيــًا 

الذي  الأ�شحى  عيد  خــلل  تطبيقها  ومت 

الــ�ــشــالــ�نــات. عــلــى  كــبــريًا  اإقـــبـــاًل   �شهد 

اإدارة  مــديــر  الطنيجي  �شيماء  وقــالــت 

ال�شحة العامة اإن الإدارة حددت 15 �شرطًا 

�شمن الإر�شادات ال�شحية ملراكز التجميل 

اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  وال�شال�نات، 

ــرتة عيد  ــلل فـ لــلــجــمــهــ�ر املــ�ــشــتــهــلــك خـ

ا�شتخدام  جتنب  اأولها  املبارك  الأ�شحى 

مرات. لعدة  التجميلية  واملعدات   الأدوات 

يتعلق  الــثــاين  الــ�ــشــرط  اأن   واأو�ــشــحــت 

احلــلقــة  ومـــعـــدات  الأدوات  بــتــطــهــري 

حفظها  و  ومتخ�ش�شة  خا�شة  مبطهرات 

الت�شغيل  مــع  بالأ�شعة  احلــفــظ  جــهــاز  يف 

امل�شتمر، والثالث التاأكد من ارتداء الزب�ن 

واإزالتها  املن�شاآت  دخــ�ل  اأثــنــاء  الكمامة 

بغ�شل  اللــتــزام  والــرابــع  ح�شب اخلــدمــة، 

ب�شكل  اخلدمة  تقدمي  وبعد  قبل  اليدين 

ال�اقية. امللب�س  على  احلفاظ  مع   دوري 

يتعلق  اخلام�س  ال�شرط  ــت: اإن  ــاف ــش  واأ�

بـــاللـــتـــزام بــتــعــقــيــم الأ�ــشــطــح واأمـــاكـــن 

بينما  اخلدمة،  تقدمي  وبعد  قبل  اجلل��س 

الــ�ــشــاد�ــس ميــنــع انــتــظــار الــزبــائــن داخــل 

م�شبق  مــ�عــد  اأخـــذ  يتم  حيث  املــنــ�ــشــاآت  

على  احلــفــاظ  وال�شابع  اخلــدمــة  لتقدمي 

الق�ار�س  من  تخل�  واأن  املن�شاأة  نظافة 

واحل�شرات وت�فري حماية منا�شبة والثامن 

املن�شاأة. داخــل  التدخني  باتًا  منعًا   مينع 

واأ�شارت اإىل اأن ال�شرط التا�شع يتطلب اأن 

املن�شاأة  يف  املت�فرة  املنتجات  جميع  تك�ن 

ال�شعر  اأو  بالب�شرة  العناية  منتجات  من 



العدد: 531 - 08/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

13

األخبار

m u n r a k a e

601 عملية �ضراء اإلكرتونية لالأ�ضماك يف راأ�س اخليمة

ت�ش�ق  جتــربــة  يتيح  تــطــبــيــق»طــازج« 

املطروحة  البحرية  للمنتجات  افرتا�شية 

يف الأ�ش�اق 

�شرحت  اإدارة ال�شحة العامة يف دائرة 

»طــازج«  تطبيق  بــاأن  اخليمة  ــس  راأ� بلدية 

وبيع  ت�ش�يق  بعمليات  املخت�س  الإماراتي 

�شهد  قــد  البحرية  واملنتجات  الأ�ــشــمــاك 

اأ�شهر. خم�شة  خــلل  �ــشــراء  طلب   601 

تــعــد من  اأن اخلــدمــة  الــبــلــديــة  وذكــــرت 

املتاحة  الفــرتا�ــشــيــة  الأ�ـــشـــ�اق  خــدمــات 

الثلثة  ال�شمك  اأ�ــشــ�اق  يف  للم�شتهلكني 

ال�اقعة يف الإمارة، والتي تطرح املنتجات 

ال�شيد  عمليات  مــن  الــــ�اردة  البحرية 

ت�شهل  واأ�شعار  واأحجام  باأ�شناف  الي�مية 

 على اجلميع عملية الت�ش�ق والت��شيل معًا.

اإدارة  مدير  الطنيجي  �شيماء  ــارت  واأ�ــش

ال�شحة العامة بالدائرة يف ت�شريح لها اإىل 

اأن تطبيق »طازج« الإماراتي الذي اأبرمت 

تعاون،  اتفاقية  م�ؤخرًا  البلدية  دائرة  معه 

البحرية  املنتجات  ت�ش�يق  عملية  يت�ىل 

يف  املنت�شرة  الأ�شماك  اأ�ش�اق  يف  املقدمة 

يف  الراغبني  للم�شتهلكني  اخليمة  راأ�ـــس 

املنتجات،  �شراء احتياجاتهم من خمتلف 

لت�فري جتربة ت�ش�ق دون احلاجة اإىل ق�شد 

تاأتي  اخلدمة  هذه  اأن  وذكــرت  الأ�ــشــ�اق. 

اأي�شًا �شمن اجله�د املقدمة بالتزامن مع 

تداعيات جائحة ك�رونا والتدابري ال�قائية 

فريو�س  ملكافحة  الحرتازية  والإجــراءات 

للم�شتهلكني  ت�فر  والتي   ،»19 »ك�فيد- 

الإلكرتوين،  التطبيق  عرب  الت�ش�ق  جتربة 

واختيار الأ�شناف البحرية املراد �شراوؤها 

وخدمة الت��شيل املي�شرة التي تاأتي باأ�شعار 

للذهاب  احلاجة  دون  اجلميع  متناول  يف 

منها. املبا�شر  والــ�ــشــراء  الأ�ـــشـــ�اق   اإىل 

واأ�شارت اإىل اأن التطبيق متكن خلل فرتة 

ا�شتقبال601  من  املا�شية  اأ�شهر  اخلم�شة 

ــب �ــــشــــراء لــلــمــنــتــجــات  ــلـ طـ

الأ�ـــــشـــــ�اق  يف  ــة  ــروحــ ــطــ ــ امل

�شهريًا،  طلبًا   120 مبت��شط 

امل�شتهلكني  تقدمي  خــلل  من 

طلبات ال�شراء الإلكرتونية من 

الطلب  اإعــداد  على  العمل  ثم 

وت��شيله  بج�انبه  وجتهيزه 

م�شت�فيًا  ــراد  ــ امل املــ�قــع  اإىل 

ال�شحية  ال�ــشــرتاطــات  كافة 

والحرتازية املتبعة.

ومــدون  وم�شجلة  معتمدة 

واملك�نات  البيانات  عليها 

ــة وتــــاريــــخ  ــ ــي ــ ــش ــ ــا� ــ ــش ــ الأ�

واأن  والنـــتـــهـــاء  الإنـــتـــاج 

لل�شروط  مطابقة  تــكــ�ن 

وال�شتخدام.

املواد املحظورة

الــ�ــشــرط  اأن  ــرت  ــ ذكـ

ا�شتخدام  مينع  العا�شر 

املـــــــــ�اد املــــحــــظــــ�رة يف 

ــادي ع�شر  ــ واحل املــنــ�ــشــاأة 

نــ�ع  اأي  ا�ــشــتــخــدام  ميــنــع 

من �شبغة ال�شعر على احل�اجب والب�شرة 

املن�شاأة  ا�ــشــتــخــدام  مــنــع  ع�شر  والــثــاين 

التحقق  ع�شر  والــثــالــث  الطبخ  اأو  للن�م 

ــخ انــتــهــاء  ــ ــاري ــ ــن ت ــ م

دوري. ب�شكل   املــنــتــج 

اأن  اإىل  ــارت  ــ ــ ــش ــ ــ واأ�

ــع  ــ ــرابـ ــ الــــ�ــــشــــرط الـ

ــس  ــ ــ� ــ ــام ــر واخلــ ــشـ ــ�ـ عـ

عــ�ــشــر يـــتـــمـــثـــلن يف 

املــ�اد  تخزين  جتنب 

الــتــجــمــيــلــيــة بــالــقــرب 

من منتجات التنظيف 

واملــــــ�اد الــكــيــمــيــائــيــة 

اأي  مـــن  ــ�ــس  ــخــل ــت وال

ــف تـــطـــراأ  ــالـ ــج تـ ــت مــن

الل�ن  يف  تغريات  عليه 

والرائحة وال�شكل.
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متديد فرتة العمل يف �ض�ق راأ�س اخليمة لالأ�ضماك

مقا�ضب راأ�س اخليمة ت�ضتقبل 1993 اأ�ضحية اأول اأيام العيد

فرتة  متديد  عن  اخليمة  ــس  راأ� بلدية  ــرة  دائ اأعلنت 

العمل يف �ش�ق راأ�س اخليمة للأ�شماك اإىل ال�شاعة الثامنة 

من  بـــدءًا  اجلــديــد،  العمل  نظام  تنفيذ  مت  وقــد  م�شاءً، 

تاريخ 2021-7-18 ، وذلك انطلقًا من حر�س الدائرة 

املتعاملني. احتياجات  وت�فري  الإجـــراءات  ت�شهيل   على 

اخليمة  راأ�ـــس  ب�ش�ق  العمل  ــات  اأوقـ اأن  الــدائــرة  وبينت 

من  اخلمي�س  اإىل  ال�شبت  ــ�م  ي مــن  �شتك�ن  للأ�شماك 

اجلمعة  وي�م  م�شاًء،   8 ال�شاعة  وحتى  �شباحًا   5 ال�شاعة 

ومن  �شباحًا   11 ال�شاعة  وحتى  �شباحًا   5 ال�شاعة  من 

ال�شاعة 1.30 م�شاًء حتى ال�شاعة 8 م�شاًء.

عيد  اأيام  اأول  اأ�شحية   1993 اخليمة  راأ�س  مقا�شب  ا�شتقبلت 

الرئي�شي  املق�شب  يف  منها 1030 اأ�شحية  املــبــارك،  الأ�شحى 

بالفلية، و 560 يف مق�شب راأ�س اخليمة، و 403 يف مق�شب الغيل. 

وت�افد عدد كبري من امل�شحني على م�شالخ راأ�س اخليمة، بعد �شلة 

العيد مبا�شرة، و�شط اإجراءات تنظيمية خا�شة، وعملت بلدية راأ�س 

اخليمة على تنظيم العمل يف املقا�شب وتقدمي اخلدمات للأهايل 

الرقابة  م�شت�ى  برفع  تق�شي  خا�شة  خطط  وفــق  عالية،  بج�دة 

الغذائية، مع تلبية متطلبات العمل يف اأوقات الذروة، التي ي�شهدها 

عيد الأ�شحى.
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بلدية راأ�س اخليمة تنجز 49761 معاملة خالل الربع الثاين

اأجنزت دائرة بلدية راأ�س اخليمة 49761 معاملة خلل الربع 

الثاين من العام اجلاري من خلل قطاعاتها واإداراتها املختلفة.

فقد اأجنز قطاع الأرا�شي يف الدائرة 17918 معاملة واإدارة 

معاملة   9718 وامل�شاحة  التخطيط  واإدارة  معاملة   9685 املباين 

واإدارة ال�شحة العامة 11881 معاملة و معاملت اأخرى اأجنزت 

من خلل اأق�شام الدائرة.

واأكدت الدائرة اأنها ت�شعى ب�شكل م�شتمر يف تط�ير خدماتها 

وت�فري  لإ�شعادهم  الدائرة  متعاملي  مع  الت�ا�شل  قن�ات  وت��شيع 

اأرقى اخلدمات لهم.

105 ماليني درهم ت�ضرفات عقارات راأ�س اخليمة يف ي�ني�

الت�شرفات  قيمة  بلغت 

بقطاع  امل�شجلة  الــعــقــاريــة 

الأرا�شي والأملك يف دائرة 

خلل  اخليمة  راأ�ـــس  بلدية 

 105 املــا�ــشــي  يــ�نــيــ�  �شهر 

مليني درهم باإجمايل 195 

مبايعة.

وح�شب التقرير ال�شادر 

اجلزيرة  كانت  البلدية  عن 

احلمراء اأكر املناطق تداوًل 

حيث بلغ عدد املبايعات فيها 

درهم  ملي�ن   52 بقيمة   64

مبايعة  قيمة  اأعــلــى  وكــانــت 

3.5 ملي�ن درهم.
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مكتب الت�ضال امل�ؤ�ض�ضي يق�م بت�زيع وجبات �ضحية على عمال امل�اقع الإن�ضائية 

�ضمن مبادرة »ع�ن«

ــال  ــشـ ــ�ـ ــام مـــكـــتـــب التـ ــ ــ ق

راأ�ــس  بلدية  بــدائــرة  امل�ؤ�ش�شي 

»ع�ن«  مبادرة  بتنفيذ  اخليمة 

ــع الإنــ�ــشــائــيــة  ــ�اقـ يف اأحــــد املـ

ــــس اخلــيــمــة �شمن  بـــاإمـــارة راأ�

تق�م  التي  املجتمعية  املبادرات 

ت�زيع  وت�شمنت  الــدائــرة  بها 

ومــ�ــشــروبــات  �شحية  ــات  ــب وج

ــال الــذيــن  ــم ــى الــع بـــــاردة عــل

ال�شم�س  اأ�ــشــعــة  حتــت  يعمل�ن 

احلــر  ــاأة  ــ وط لتخفيف  وذلـــك 

عنهم .

لتعزيز  الإن�شانية  املجتمعية  املبادرة  هذه  وتهدف 

الــتــلحــم الجــتــمــاعــي والــتــاأكــيــد عــلــى اأهــمــيــة ثقافة 

قيمة  احــرتام  مبادىء  وتر�شيخ  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 

تق�م  كما  الأ�شيلة  الإن�شانية  بالقيم  والت�عية  العمل 

باإدخال البهجة وال�شرور على العمال . 
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m u n r a k a e .س. ب. : 4 راأ�س اخليمـــــــة ، الإمارات العربية املتحـــدة�

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

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

�شمن ال�شروط التالية :

1. تر�شل الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.
2. الرجاء اإر�شال الإجابة 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 

م�شابقة �شهرية تن�شر يف جملة بلدية راأ�س اخليمة فعلى الراغبني 

بال�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين 

التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate 
Communications Office, introduces the monthly contest 
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)

• يف الثقافة الإماراتية على ماذا يطلق النغال ؟ 
• In Emirati culture, what is called ( Al Ngall ) ?

» 531 «

Congratulations to Mr. : Hammam Zakaria Talib

the winner of the past month's contest )530(.

مربوك لالأخ : همام زكريا طالب

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 530 (



اأحكام ال�صدقة

ف�صيلة ال�صيخ اإبراهيم بن عبداهلل املزروعي 

من �صبكة بينونة للعلوم ال�صرعية

ف�صل ال�صدقة:

َح�َسًنا  ا  َقْر�سً اللَّـَه  ُيْقِر�ُض  ــِذي  الَّ َذا  ن  تعاىل:) مَّ اهلل  قال 

َكِرمٌي {١١}(  »احلديد«،  وقال تعاىل:  ْجٌر 
َ
اأ َوَلُه  َلُه  اِعَفُه  َفُي�سَ

َعَلْيِهْم  ِلّ  َو�سَ ِبَها  يِهم  َوُتَزِكّ ُرُهْم  ُتَطِهّ َدَقًة  �سَ ْمَواِلِهْم 
َ
اأ ِمْن  )ُخْذ 

َعِليٌم {١٠٣} (»التوبة:  �َسِميٌع  َواللَّـُه  ُهْم  لَّ �َسَكٌن  َلَتَك  �سَ اإِنَّ 

َخْيُ  َوُهــَو  ُيْخِلُفُه  َفُهَو  �َسْيٍء  ــن  ِمّ نَفْقُتم 
َ
اأ تعاىل: )َوَما  وقــال   »

اِزِقنَي {٣٩}(  »�سباأ«. الرَّ

وقال ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم :»ما من يوم ي�سبح 

العباد فيه، اإال ملكان ينزالن، فيقول اأحدهما: اللهم اأعط منفقًا 

خلفا، ويقول االآخر: اللهم اأعط مم�سكا تلفا« ويقول  �سلى اهلل 

يقبل  و�سلم :»من ت�سدق بعدل مترة من ك�سب طيب وال  عليه 

اإال الطيب، فاإن اهلل يتقبلها بيمينه، ثم يربيها ل�ساحبها  اهلل 

كما يربي اأحدكم فلوة حتى تكون مثل اجلبل« ويقول  �سلى اهلل 

اآدم  ابن  يا  لك  وهل  اآدم: مايل مايل،  ابن  و�سلم :»يقول  عليه 

اأو ت�سدقت  اأو لب�ست فاأبليت،  اأكلت فاأفنيت،  اإال ما  من مالك 

و�سلم :»ثلث  عليه  اهلل  اهلل  �سلى  ر�سول  وقــال  فاأم�سيت«، 

اأق�سم عليهن: ما نق�ض من مال عبد من �سدقة وال ظلم عبد 

مظلمة �سرب عليها اإال زاده اهلل عز وجل عزًا، وال فتح عبد باب 

م�ساألة اإال فتح اهلل عليه باب فقر«،وقال ر�سول اهلل  �سلى اهلل 

اجلائع  من  ت�سد  فاإنها  متره،  ب�سق  ولو  و�سلم :»ت�سدقوا  عليه 

وتطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار« ،وقال ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم :»�سدقة ال�سر تطفئ غ�سب الرب و�سلة الرحم 

تزيد يف العمر وفعل املعروف يقي م�سارع ال�سوء«

قال ابن القيم رحمه اهلل: اإن لل�سدقة تاأثيًا عجيبًا يف دفع 

اأنواع البلء ولو كانت من فاجر اأو ظامل اأو كافر فاإن اهلل تعاىل 

يدفع بها عنه اأنواعًا من البلء، وهذا اأمر معلوم عند النا�ض، 

مر�ساكم  ــم :»داووا  ــل ــس و� عليه  اهلل  اهلل  �سلى  ر�ــســول  وقــال 

امرئ  و�سلم :»كل  عليه  ر�سول اهلل  �سلى اهلل  وقال  بال�سدقة« 

يف ظل �سدقته حتى يق�سى بني النا�ض« ، وقال ر�سول اهلل  �سلى 

حليكن  من  ولو  ت�سدقن  الن�ساء  مع�سر  و�سلم :»يا  عليه  اهلل 

فاإنكن اأكرث اأهل جهنم يوم القيامة«، واأخيًا من ف�سل ال�سدقة 

كما  اخلطيئة  تطفئ  و�سلم :»وال�سدقة  عليه  اهلل  قوله  �سلى 

اجلزء الأول )1-2( 

فقال  واآدابها  اأحكامها  لنا  وبني  فيها  ورغبنا  عليها  وحثنا  بال�سدقة  االإ�سلم  فاأمرنا 

ْجُرُهْم 
َ
ُهْم اأ ًذى لَّ

َ
ا َواَل اأ نَفُقوا َمنًّ

َ
ْمَواَلُهْم يِف �َسِبيِل اللَّـِه ُثمَّ اَل ُيْتِبُعوَن َما اأ

َ
ِذيَن ُينِفُقوَن اأ تعاىل: )الَّ

ِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن {٢٦٢}(  »البقرة«، ويف هذا البحث نذكر ف�سل  ِعنَد َرِبّ

اأوىل  هم  ومن  ال�سدقة  واأحكام  اآداب  ثم  وخيها،  ال�سدقات  واأف�سل  واأنواعها  ال�سدقة 

بال�سدقة من غيهم وغي ذلك من امل�سائل.
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يطفئ املاء النار«

اأف�صل ال�صدقات وخريها:

وردت ن�سو�ض يف اأف�سل ال�سدقات وخيها منها:

1 - قال ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم :»اليد العليا خي من 

اليد ال�سفلى وابداأ مبن تعول وخي ال�سدقة ما كان عن 

يغنه  ي�ستغِن  ومن  اهلل  يعفه  ي�ستعفف  ومن  غنى  ظهر 

اهلل« ، فخي ال�سدقة ما تبقي �ساحبها غنيًا، يقنع مبا 

عنده، وال ي�ساأل النا�ض �سيئا.

2 - وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قيل يا ر�سول اهلل: اأي 

تعول«،  مبن  وابداأ  املِقل،  قال:»جهد  اأف�سل؟  ال�سدقة 

القليل  عنده  الــذي  اأي  املقل:  جهد  ال�سدقة  فاأف�سل 

األف  ويت�سدق وهذا مبعنى حديث: »�سبق درهم مائة 

به،  فت�سدق  اأحدهما  اأخذ  درهمان،  له  رجل  درهــم، 

ورجل له مال كثي، فاأخذ من عر�سه مائة األف درهم 

فت�سدق بها«

حديث  ففي  اجلــهــر:  �سدقة  مــن  اأفــ�ــســل  ال�سر  �سدقة   -  3

ظل  ال  يوم  عر�سه  ظل  يف  اهلل  يظلهم  الذين  ال�سبعة 

اإال ظله:»ورجل ت�سدق ب�سدقة فاأخفاها حتى ال تعلم 

بع�ض  على  حتى  يخفيها  اأي  ميينه«:  تنفق  ما  �سماله 

جوارحه، فعلى اإخوانه واأوالده من باب اأوىل، ثم على 

بقية النا�ض اأوىل واأحرى، قال النووي رحمه اهلل: ويف 

وهذا  العلماء:  قال  ال�سر،  �سدقة  ف�سل  احلديث  هذا 

اإىل  اأقرب  الأنه  اأف�سل  فيها  فال�سر  التطوع،  يف �سدقة 

االإخــل�ــض واأبــعــد من الــريــاء، واأمــا الــزكــاة الواجبة 

عليه  اهلل  قوله  �سلى  معنا  مر  وقد  اأف�سل،  فاإعلنها 

و�سلم »و�سدقة ال�سر تطفئ غ�سب الرب«

ال�سدقة  ال�سدقة:  و�سلم : »اأف�سل  عليه  اهلل  وقال  �سلى   -  4

على ذي الرحم الكا�سح« والكا�سح اأي العدو.

5 - وقال ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم : »اأف�سل ال�سدقة 

وتخ�سى  الغنى  تاأمل  �سحيح  �سحيح  واأنــت  ت�سّدق  اأن 

لفلن  قلت  احللقوم  بلغت  اإذا  حتى  متهل  وال  الفقر، 

كذا، ولفلن كذا، اأال وقد كان لفلن كذا«

يتبع
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املللجللات يف  اأوائلللل  راأ�لللس اخليمة مللن  جملة بلدية 

الإمارات و تعد مرجعاً و اإرثاً ثقافياً ملن ين�شد الثقافة 

راأ�للس اخليمة  اإمللارة  و قد �شهدت املجلة مراحل تطور 

1977 اإىل يومنا هذا لتكون مرجعاً  و منوها منذ عام 

راأ�س  احلبيبة  اإمارتنا  تقدم  على  �شاهداً  و  للمعلومات 

اخليمة ومراآة لأخبار متنوعة وخمتلفة.

�أ�شجار  �ملجلة  غالف  على  تظهر  �خلام�شة  �ل�شنة   50 �لعدد 

ر�أ�س  �إم��ارة  �حلبيبة  �إمارتنا  يف  �مل��ز�رع  من  لعدد  خالبة  وطبيعة 

�خليمة حتت عنو�ن ر�أ�س �خليمة �أر�س �خلري و�لعطاء و�لنماء.

وقد ن�شر يف �ملجلة عددً� من �لأخبار عن �أحد�ث كانت مهمة يف 

ذلك �لوقت وعلى ر�أ�شها �أول خرب وهو �جتماع جمل�س �لأمانة �لعامة 

للبلديات يف ر�أ�س �خليمة 

بن  �شقر  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  »�لتقى  �خل��رب  يف  ج��اء  حيث 

حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة باأع�شاء 

جمل�س �لأمانة �لعامة لبلديات �لدولة وقد عقد بقاعة �لجتماعات 

�لعامة  �لأم��ان��ة  جمل�س  �جتماع  ك��ان  حيث  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  يف 

للبلديات برئا�شة عبيد �لعي�شى مدير بلدية �ل�شارقة رئي�س �لدورة 

�حلالية ملجل�س �لأمانة �لعامة ، وقد �أقر جمل�س �لأمانة يف �جتماعه 

باأ�شو�ق  �ملدعمة  �للحوم  توفري  �أج��ل  من  �تخذت  �لتي  �خلطو�ت 

�لدولة خالل �شهر رم�شان �جلاري ويف بد�ية �لجتماع رحب �ل�شيخ 

بر�أ�س �خليمة  �لبلدي  �ملجل�س  �لقا�شمي رئي�س  �مللك بن كايد  عبد 

بال�شادة �حل�شور « .

احللقة ال�سابعة والأربعون

اإعداد : جواهر �سلطان  ال�سويدي

جملة البلدية بني املا�سي و احلـا�سر
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الجتماع التا�سع ع�سر للمجل�س البلدي براأ�س اخليمة  

للمجل�س  ع�شر  �لتا�شع  �لجتماع  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  يف  »عقد 

د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  كايد  بن  �مللك  عبد  �ل�شيخ  برئا�شة  �لبلدي 

يف  �ملجل�س  �أق��ر  وق��د  �لبلدي  �ملجل�س  ورئي�س  و�لأر����ش��ي  �لبلدية 

�جتماعه قانون ت�شنيف �ملقاولني و �شرح بذلك ملجلة بلدية ر�أ�س 

�خليمة �ل�شيد مبارك علي �ل�شام�شي مدير �لبلدية وقال �إن �لقانون 

�جلديد ي�شنف �ملقاولني �إىل �شت درجات ، �لدرجة �لأوىل وي�شرتط 

م�شدقة  درهم  ماليني  �أربعة  عن  قيمتها  ليقل  معد�ت  متتلك  �أن 

من قبل مدققي �حل�شابات وباإ�شر�ف د�ئرة �لبلدية و�أن يكون لدى 

تقل  رئي�س مهند�شني ميتلك خربة ل  بها  يعمل  فنية  �شعبة  �ملقاول 

�لدرجة   ، �ملقاول جهاز ح�شابي متخ�ش�س  ولدى   ، �شنو�ت   5 عن 

مليون  �ثنني  عن  قيمتها  تقل  ل  معد�ت  متتلك  �أن  ي�شرتط  �لثانية 

درهم مع �ل�شعبة �لفنية ويعمل بها رئي�س مهند�شني وخربة ل تقل 

5 �شنو�ت ي�شاعدهم مهند�س بخربة ل تقل عن ثالث �شنو�ت  عن 

و�أن يكون هناك جهاز ح�شابي متفرغ، �لدرجة �لثالثة �أن يكون لدى 

يكون  �أن  و  دره��م  مليون  عن  قيمتها  تقل  ل  ثقيلة  معد�ت  �ملقاول 

للمقاول وب�شكل د�ئم �شعبة فنية بها رئي�س مهند�شني وخربته ل تقل 

عن �أربع �شنو�ت ي�شاعدهم مهند�س و�حد ل تقل خربته عن ثالث 

�شنو�ت، �لدرجة �لر�بعة �أن يكون لدى �ملقاول معد�ت ل تقل قيمتها 
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مليون  ن�شف  ع��ن 

فنية  و�شعبة  درهم 

مهند�س  بها  يعمل 

عن  خربته  تقل  ل 

ث����الث ����ش���ن���و�ت ، 

�خلام�شة  �ل��درج��ة 

ل���دى  ي����ك����ون  �أن 

�مل��ق��اول م��ع��د�ت ل 

ت��ق��ل ق��ي��م��ت��ه��ا عن 

ده���م  �ل�����ف   250

تقل  ل  وم��ه��ن��د���س 

خ��ربت��ه ع���ن �أرب���ع 

و�لدرجة   ، �شنو�ت 

يكون  �أن  �ل�شاد�شة 

ل���دي���ه م���ع���د�ت ب�  

 100،000 ق��ي��م��ة 

له  يجوز  ول  درهم 

�لدخول يف �مللفات �لعامة ول ي�شمح له بعمل �خلر�شانات.

وجاء اأي�سًا بالعدد اخلم�سني من جملتنا خرب عن ق�سم 

الأ�سنان مب�ست�سفى �سقر

ق�شم  �ل�شحة  وزير  �ملدفع  عبد�لرحمن  حمد  معايل  »�فتتح 

م�شت�شفى  يف  �لأ���ش��ن��ان 

�خليمة  ر�أ���س  يف  �شقر 

حيث قام بجولة تفقدية 

ع��ي��ادت��ي  خ��الل��ه��ا  ز�ر 

�ل���ن�������ش���اء و�ل�����رج�����ال 

�لأ�شنان  تركيب  ومعمل 

وباقي  �لعمليات  وغرفة 

ويف  �مل�شت�شفى  �أق�شام 

�أع��ق��اب �جل��ول��ة �شرح 

توفري  مت  �أن����ه  م��ع��ال��ي��ه 

و�ملخت�شني  �لأط���ب���اء 

و�ل���ف���ن���ي���ني �ل���الزم���ني 

وعن   ، �لق�شم  لت�شغيل 

�شوف  �جل��ر�ح��ة  ق�شم 

�ل�شهر  نهاية  مع  يفتتح 

�جلاري حيث ذكر �أن �لفنيني �لالزمني �شوف ي�شلون من م�شر و 

�لفلبني تباعًا بعد �أن مت توفري �لأطباء �لذين ميكنهم ت�شغيل هذ� 

طبيبان  حاليًا  فيه  يعمل  �جلديد  �لق�شم  �أن  معاليه  وقال  �لق�شم 

و�شناعة  معاجلة  يف  �مل��ع��د�ت  �أح��دث  تتوفر  كما  فنيني  و�أرب��ع��ة 

للعياد�ت  جممع  �إن�شاء  عن  معاليه  �أعلن  كما  �لأ�شنان  وترتيب 

�حتياجات  كامل  لتغطية  قريبًا  تنفيذه  يف  �لأ�شغال  وز�رة  �شتبد�أ 

�ملنطقة يف �مليد�ن �ل�شحي.
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البلدية تقوم برتكيب جم�سم فني علـى دوار م�ست�سفى 

�سقر

 »تقوم بلدية ر�أ�س �خليمة حاليًا برتكيب جم�شم فني م�شتوحى 

دو�ر  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �ل�شعبي يف  �ل��رت�ث  من 

بلدية  ملجلة  بذلك  و�شرح  �خليمة  ر�أ���س  �إم��ارة  يف  �شقر  م�شت�شفى 

ر�أ�س �خليمة �ملهند�س هيثم تيم ، و�أ�شاف �إن �رتفاع هذ� �ملج�شم 

�أم��ت��ار  �شبعة  يبلغ 

وه������و مي���ث���ل دل���ة 

قهوة حممولة على 

 ، )م��وق��د(  منقل 

ك��م��ا ���ش��ي��ك��ون يف 

�ل�����دو�ر ن��اف��ور�ت 

م�������اء ���ش��ن��اع��ي��ة 

خمتلفة  ب����األ����و�ن 

�شبة  �شورة  تعطي 

لعملية  ح��ق��ي��ق��ي��ة 

غ���ل���ي �ل���ق���ه���وة و 

فور�نها .

وق�����د �ع��ت��م��د 

ه����ذ� �ل��ت�����ش��م��ي��م 

للدو�ر وتنفيذه من 

�لبلدية  د�ئرة  قبل 

نوعه يف  �لأول من  يعترب  �لفني  �ملج�شم  �أن هذ�  بالذكر  و �جلدير 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة «.

م�سادرة مواد تالفة 

تفتي�شية  بجولة  �خليمة  ر�أ����س  بلدية  يف  �ل�شحة  ق�شم  ق��ام 

ر�أ�س  �إمارة  يف  �ملنت�شرة  �لتجارية  و�ملحالت  �ملحلية  �لأ�شو�ق  على 

�شبط  مت  وق����د  �خل��ي��م��ة 

�مل��و�د  م��ن  ك��ب��رية  كميات 

�ملعلبة  �ملختلفة  �لغذ�ئية 

معلبات  مثل  و�مل��ح��ف��وظ��ة 

�ملجفف  �لأطعمة و�حلليب 

كبرية  وك��م��ي��ات  �ل�����ش��ائ��ل 

م���ن �ل��ب�����ش��ك��وي��ت وغ����ذ�ء 

�لأطفال..

تـــ�ـــســـكـــيـــل جلــنــة 

ــد قـــوانـــني  ــيـ ــوحـ ــتـ لـ

البلدية 

�لتن�شيق  جلنة  عقدت 

وتوحيد �لرخ�س �لتجارية 

�لم��ان��ة  ملجل�س  �ل��ت��اب��ع��ة 
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�لعامة للبلديات �جتماعًا يف مقر بلدية دبي برئا�شة جا�شم دروي�س 

�لأمني �لعام للبلديات ورئي�س �للجنة و�شرح �لأمني �لعام للبلديات 

بعد �لجتماع باأنه مت ت�شكيل جلنة بع�شوية �مل�شت�شار �لقانوين يف كل 

من بلدية �أبوظبي ودبي و�مل�شت�شار �لقانوين بالأمانة �لعامة للبلديات 

ل���الط���الع ع��ل��ى �ل��ق��و�ن��ني 

ب��ل��دي��ات  ب��ه��ا يف  �مل���ع���م���ول 

ودجمها  وجتميعها  �ل��دول��ة 

و�شياغتها وتوحيدها .

املجلة  تناولت  كما 

ــن الأخـــبـــار من  عـــدد م

توزيع  مراكز  خرب  مثل 

حلوم رم�سان

» ح����ددت ب��ل��دي��ة ر�أ����س 

لتوزيع  م��رك��ز   66 �خل��ي��م��ة 

�ل���ل���ح���وم ع��ل��ى �مل��و�ط��ن��ني 

�ملبارك  خالل �شهر رم�شان 

�ملوزعة  �للحوم  كمية  وبلغت 

�لأغنام  من  ر�أ���س  �أل��ف   14

�لق�شابني  على  �لبلدية  د�ئ��رة  ��شرتطت  وقد  هذ�  �لبلدية  مب�شلخ 

�لذين �شيقومون ببيع �للحوم للجمهور �أن يكون لدى كل منهم بر�د 

ي�شتوعب كميات من �للحوم �ملعطاة له.

�خليمة(،  ر�أ���س  معهد  طالب  )�إع��ان��ات  �أي�شًا  �ملجلة  تناولت 



العدد: 531 - 08/ 2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

25

اإلمارات

m u n r a k a e

للطالب  مالية  �إعانات  �لعلمي  �خليمة  ر�أ���س  معهد  �إد�رة  �شرفت 

للعطلة  كرو�تب  وذلك  درهم   400 مقد�رها  �ملعهد  يف  �لد�ر�شني 

�مل��ر�ح��ل  يف  طالبًا  و�شبعون  م��ائ��ة  �ملعهد  يف  وي��در���س  �ل�شيفية 

�لبتد�ئية و�لإعد�دية و�لثانوية و�شرح ف�شيلة �ل�شيخ حممد عبد�هلل 

�لعجالن مدير �ملعهد باأنه مت منح �لطالب كذلك تذ�كر �شفر ذهابًا 

و�إيابًا ليق�شي �لطالب �لعطلة �ل�شيفية بني ذويهم يف �لبالد �لتي 

يحملون جن�شيتها.

راأ�س اخليمة  اإذاعــة   

باللغة ال�سنهالية 

ب���د�أت �إذ�ع����ة �لإم����ار�ت 

�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ن ر�أ����س 

�خل���ي���م���ة ب�����ث ب���رن���اجم���ه���ا 

�ل�شنهالية  باللغة  �جل��دي��د 

�ل�شريلنكية  للجالية  �ملوجهة 

�خلليج  وم��ن��ط��ق��ة  ب��ال��دول��ة 

ت�شبح  �ل���ربن���ام���ج  ب���ه���ذ�  و 

�إذ�ع��ة  يف  �لأجنبية  �لرب�مج 

بر�مج  ث��الث��ة  �خليمة  ر�أ����س 

�أولها �لربنامج �لإجنليزي ثم 

برنامج بالأردو ثم برنامج يف 

�للغة �ل�شنهالية ..



1 �أغ�سط�س
                             1774

 �كت�شاف عن�شر 

�لأك�شجني. 

2 �أغ�سط�س
1990  

�لقو�ت �مل�شلحة �لعر�قية تغزو �لكويت وحتتلها لفرتة 7 �أ�شهر.

 3 �أغ�سط�س

1492 

88 بحاًر� يبدوؤون رحلة لكت�شاف �لعامل  كري�شتوفر كولومبو�س ومعه 

�جلديد، وكانت �لرحلة تاريخية حيث متكنو� من �كت�شاف �أغنى بقاع 

�لعامل يف �لأمريكتني.

4  �أغ�سط�س
                     1988 

علماء �أمريكيون 

يكت�شفون 17 نوًعا جديًد�

 من فريو�س نق�س 

�ملناعة �لإيدز.

5 �أغ�سط�س
                      1914

َن�شب �أول �إ�شارة مرور 

�شوئية يف �لتاريخ يف 

مدينة كليفالند 

�لأمريكية..

  

6 �أغ�سط�س
1966

مقاليد  نهيان يتوىل  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  باإذن  له  �ملغفور 

�حلكم يف �إمارة �أبوظبي .

نخرج بها عن �ملاألوف ، وجنوب �أحد�ث �لعامل للتعرف على �أهم و�أ�شهر  �لأحد�ث �لتاريخية 

�ملهمة و�لأيام �لعاملية �لتي �شجلها �لتاريخ يف �شفحاته ، وطوتها �ل�شنون لت�شبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته �لوقائع �لتي ح�شلت به.

وبني �أيديكم قائمة م�شغرة لأهم ماحدث يف �شهر ) �أغ�شط�س ( وجمرياته ب�شكل خمت�شر، 

لنعرب معكم رحلة عرب بو�بة �لزمن وما �شطرته �ل�شنون �ملا�شية من �أحد�ث ووقائع، لنتنف�س 

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

خلود را�سد املزروعيتاريخ �أمٍم وح�شار�ت.
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أغسطس



7 �أغ�سط�س
1921 

عميد  �لقدم ويعترب  �جلز�ئر �جلز�ئري لكرة  نادي مولودية    تاأ�ش�س 

�لأندية �جلز�ئرية.

8 �أغ�سط�س
1786

 و�شول �لرحالة »جان باملا« �إىل قمة جبال �لألب.

 

9 �أغ�سط�س
�ليوم �لعاملي لل�شكان �لأ�شليني يف �لعامل.

10 �أغ�سط�س 
2010 

�نتهاء  ت�شان تعلن  �ل��ع��امل��ي��ة م��ارغ��ري��ت  �ل�شحة   م��دي��ر  منظمة 

وباء �إنفلونز� �خلنازير.

11 �أغ�سط�س 
1807

قارب  �أول  بو��شطة  هد�شون«  »نهر  يف  فلتون يبحر  �لأمريكي روبرت 

بخاري.

 

12 �أغ�سط�س
�ليوم �لدويل لل�شباب.

13 �أغ�سط�س 
 �ليوم �لعاملي لع�شريي �ليد

14 �أغ�سط�س
2017

جمل�س عموم �ململكة �ملتحدة ُيعلن توقف �شاعة بيغ بن �لتاريخَيّة عن 

ة 4 �شنو�ت ب�شبب �أعمال �لرتميم و�لإ�شالح، بعد 157 �شنة  �لعمل ملَُدّ

من �لعمل �ملُتو��شل.
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15 �أغ�سط�س
                        2013 

 �كت�شاف نوع جديد من 

يات يف �لأنديز  �لثديِّ

ة منذ 35 عاًما، ل مَرّ لأَوّ

 ينتمي لف�شيلة 

طلق عليه ت�شمية �لأولينغويتو.
ُ
�لر�كونَيّات �أ

16 �أغ�سط�س
                     2001 

توجيه �لتهام �إىل بول 

بوريل خادم �لأمرية 

ديانا ب�شرقة بع�س 

حمتويات م�شكنها 

�خلا�س. 

17 �أغ�سط�س
                      1993

لأول مرة يف �لتاريخ 

�حلكومة �لربيطانية 

ت�شمح للنا�س بالدخول 

�إىل ق�شر باكنغهام 

و�لتجول فيه.

 

18 �أغ�سط�س
1807 

�خ��رتع��ه��ا  ب���خ���اري���ة ن���ظ���ام���ي���ة  رح��ل��ة ل�����ش��ف��ي��ن��ة  �أول   �ن����ط����الق 

ذو  �ملالحة  ع�شر  بذلك  فلتون مد�شنًا  �ملهند�س �لأمريكي روبرت 

�لدفع �مليكانيكي. 

19 �أغ�سط�س
1981 

  طائرتان �إف - 14 توم كات �أمريكيتان ت�شقطان طائرتني ليبيتني من 

�ل�شو�حل �لليبية وهي  �شرت قبالة  �شو17- يف خليج  طر�ز �شوخوي 

�حلادثة �لتي عرفت با�شم حادثة خليج �شرت.

20 �أغ�سط�س
                      1975
 نا�شا تطلق �مل�ش�����تك�شف 

فايكينغ 1 باجتاه �ملريخ.

21 �أغ�سط�س
                      1541

�جلي�س �لعثماين بقيادة

 �شليمان �لقانوين ينه���ي

ح�شار بود� ويتمكن من

 فتحها و�ل�ش���يطرة على 

�ملجر ملدة 150 عامًا

22 �أغ�سط�س
                      1911 

  �شرقة »لوحة موناليز�« 

�لتي ر�ش����مها �لر�ش������ام 

�لإي������ط��������������������������ال������ي 

ليوناردو د� فين�شي.
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23 �أغ�سط�س 
                    1889 

  �أول بث ل�شلكي 

من �ش�����فينة �إىل

 �لياب�شة.

24 �أغ�سط�س
2016 

�كت�شاف كوكب خارج �ملجموعة �ل�شم�شية يدعى بروك�شيما �شنتوري 

�أقرب  �شنتوري وهو  للحياة حول بروك�شيما  �ل�شالح  بي يف �لنطاق 

جنم �إىل �ل�شم�س.

 

25 �أغ�سط�س
1979

من مو�ليده ح�شني �جل�شمي وهو مغني �إمار�تي . 

26 �أغ�سط�س
2016

�أعلى م�شيق  مي��ر  �لأول �ل������ذي  �شليم  �ل�����ش��ل��ط��ان  �ف��ت��ت��اح ج�����ش��ر 

�لب�شفور برتكيا.

27 �أغ�سط�س
                     1939 

 �أول ط�����ري�ن 

بطائرة نفاثة.

28 �أغ�سط�س
                    1996 

 طالق ويل عهد �ململكة

 �ملتحدة �لأمري ت�ش��ارلز 

من زوجته ديانا �شبين�شر.

29 �أغ�سط�س
                                            1831 

 �لكيميائ�����ي و�لفيزيائ�����ي �لربيطان������������ي

 مايكل فار�د�ي يكت�شف ظاهرة �لتحري�س

 �لكهرومغناطي�شي.

30 �أغ�سط�س
                          1982 

 �إطالق �لقمر �ل�شناعي 

»كوزمو�س 1402-« وكان 

يحم�������ل مفاع����ل ن�����ووي 

يحت������وي عل����ى 50 كغ���م 

يور�نيوم235-، وكان �لهدف من �إطالقه �إجر�ء جتارب مناور�ت يف 

�لف�شاء لتغيري حجوم مد�ر�ت �لأقمار �ل�شناعية و�أ�شكالها.  

31 �أغ�سط�س
1997

وفاة ديانا �شبين�شر، �أمرية ويلز و�لزوجة �ل�شابقة لويل عهد �ململكة 

�ملتحدة �لأمري ت�شارلز و دودي �لفايد، �بن �مللياردير �مل�شري حممد 

�لفايد يف حادث مروع .
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اإعداد جواهر ال�سويدي

الرطب 

، حتتوي  ال�شيف  غالبا ً  مو�شمها  يكون  والتي  اللذيذة  الثمار  اأكللر  من  الرطب 

قدرتها  يف  جللداً  العالية  الغذائية  فقيمتها  حت�شى،  ول  ُتعد  ل  كثرية  فوائد  داخلها 

دولللة  تنفرد  حيث  الإنلل�للشللان.  ت�شيب  قللد  التي  الأمللرا�للس  خمتلف  عللاج  على  املميزة 

الإمارات العربية بجهود جبارة ت�شعى من خالها اإىل زراعة اأنواع كثرية من الرطب 

ال�شهية واملميزة  يف خ�شائ�شها واأي�شاً اإقامة مهرجانات الرطب التي ت�شعى اإىل اإحياء 

الإماراتي  الللراث  واأ�شالة  الأجللداد  اإرث  تعك�س  التي  والحتفالية  الراثية  الأجللواء 

جتويد  على  وحر�شه  النخيل  ب�شجرة  واهتمامه  بها  وتعلقه  لأر�للشلله  امللللُزارع  وع�شق 

اأ�شنافها، لذا فاإنك �شتاحظ عدم خلو اأي منزل من ثمار الرطب ال�شهية..



فوائد الرطب ال�سحية

باأنو�عها ب�شكل منتظم مينع ظهور عالمات  تناول �لرطب 

�ل�شيخوخة �ملبّكرة، قبل �لتعرف على �أنو�ع �لرطب يف �لإمار�ت، 

�إليك �أبرز فو�ئدها �ل�شحية:

• تقوية �لأع�شاب �لب�شرية و�ملحافظة على �شحة �لعني
• عالج نق�س �حلديد و�لوقاية من فقر �لدم

• تقوية �لعظام و�لأ�شنان
• �ملحافظة على �شالمة �جلهاز �لع�شبي

• تن�شيط ع�شالت �لرحم وتنظيم حركتها
• بناء �لع�شالت يف �جل�شم

• �إمد�د �جل�شم بالطاقة
• وقاية �جل�شم من �أمر��س �ل�شرطان

اأ�سهر اأنواع الرطب يف الإمارات:

�إليك �أبرز �أنو�ع �لرطب �مل�شهورة يف �لإمار�ت:

النغال

�لنغال من �أبرز �أنو�ع �لرطب يف �لإمار�ت �لتي يتم �إنتاجها 

�لرطب يف  �أن��و�ع  �لعني، ويعد من  �ملحلية يف  �مل��ز�رع  يف بع�س 

دولة �لإمار�ت �لتي تن�شج باكرً�.

اخلنيزي

هل فكرت بتجربة �أف�شل �أنو�ع �لرطب �لأحمر يف �لإمار�ت؟ 

�ملذ�ق �لطيب و�للون �ملميز و�ل�شكل �مللفت هي بع�س �ل�شفات 

�لتي يتحّلى بها رطب �خلنيزي يف �لإمار�ت.

الفر�س

�لرطب  �أن��و�ع  �أ�شهر  قائمة  �أي�شًا  �لفر�س  رط��ب  يت�شّدر 

�لإمار�ت، كما ميتاز باحتو�ئه على �لكثري من �لعنا�شر �لغذ�ئية 

�لهامة و�ملفيدة جل�شم �لإن�شان.

الربحي

و�حدة من �أ�شهر �أنو�ع �لرطب يف �لإمار�ت �لتي تن�شج يف 

نهاية ف�شل �ل�شيف ويتهافت �لنا�س على �شر�ئها.

ال�سكري

�لإم���ار�ت  يف  �مل�شهورة  �لرطب  �أن���و�ع  من  �ل�شكري  رط��ب 

�أبوظبي ودبي،  �إمارتي  �إنتاج حما�شيلها يف  �لتي يرتّكز 

وتنفرد بلونها �لذهبي ومذ�قها �حللو.

اللولو

يف  �لرطب  �أن��و�ع  من  نوع  �أف�شل  بتجربة  نن�شحك 

دولة �لإمار�ت �لذي ُيعرف با�شم �للولو، فهو كذلك من 

�أكرث �لرطب �للذيذة �لتي ُيقبل ع�شاق �لرطب عليها.

�لهاليل

ف���اإن رطب  �لإم���ار�ت���ي،  �ل��رط��ب  �أن���و�ع  �أ�شهى  م��ن 

�لهاليل هو �لأول من نوعه بال �أي منازع.
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اأًنا الَبحُر يف اأح�سائِه الُدرُّ كاِمٌن

َدفاتي                               فهل �ساألوا الَغوا�َس عن �سَ

حافظ اإبراهيم

جميلٌة بتيلة .. 

اأنيقٌة عريقة .. 

�شاملٌة كاملة ،

 ل ُيعجزها �شيٌء ، 

تذوُد عن نف�شها بنف�شها ... 

اإنها اللغة العربية 

املثال الأول 

) اختلفوا على ال�سيء » اأم » اختلفوا يف ال�سيء (  ؟

ُنخطئ عندما نقول عن �ملتعاقَدين - �أو من يف حكمهم على �لثمن ، �أو 

عن �ملت�شاركني : �ختلفو� على تق�شيم �لربح ، فما �خلطاأ وما �ل�شو�ب �إذن 

 : �أنَّ حرف �جلر » على « ل يفيد �ملعنى �لذي نريده يف �لعبارتني 
ُ
؟ �خلطاأ

�ل�شابقتني ، فنحن نريد �أنهم �ختلفو� ب�شبب �لثمن ، �أو ب�شبب �لربح ،  فما 

حرف �جلر �لذي ي�شل هنا ؟ �إنه حرف �جلر » يف « ، ففيه عن �ل�شببية �أو

�لتعليل .

و�لدليل �إىل ما ذهبنا �إليه �آيات كثرية من كتاب �هلل ومنها قوله تعاىل :

 : )�لبقرة  فيه }  �ختلف  وما  فيه  �ختلفو�  فيما  �لنا�س  بني  ليحكم   }

 )213

وقولُه : { و�إنَّ �لذين �ختلفو� فيه لفي �شٍك منه } )�لن�شاء 157( 

وقولُه : { وما �أنزلنا عليك �لكتاب �إل لتبني لهم �لذي �ختلفو� فيه} 

)�لنحل 64(

مقهى اللغة العربية

اأهاًل بكم يف مقهى اللغة العربية

نِع يديها ..  وهيا لنحت�صي قهوًة  لغوية من �صُ

نو�صح  لكم اأمثلة  من الأخطاء النحوية ال�صائعة 

بيننا ومن خاللها نبني ال�صواب عند ا�صتخدامها .
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املثال الثاين

) اأجابه على �سوؤاله ( اأم ) اأجابه عن �سوؤاله ( ؟ 

نقول : �أجابه على �شوؤ�له ، 

ومن يجيب على هذ� �ل�شوؤ�ل ؟ وهذ� خطاأ،

 و�ل�شو�ب : �أجابه عن �شوؤ�له ، 

ومن يجيب عن هذ� �ل�شوؤ�ل ؟

ى �لفعل » �أجاب « با�شتعمال حرف �جلر »   فال�شو�ب �أن يعدَّ

عن «.

و�ل�شبب : �أنَّ » �أجابه عن �شوؤ�له « 

ه َلبَّى  طلبه فيما يخ�س �شوؤ�له ، تعني : �أنَّ

 ف� » عن « هنا �أفادت �لإي�شاح و�لإبانة و�لك�شف ،

 وهذه معاٍن ل تفيدها » على « يف هذ� �ل�شياق.

يقول �جلوهري يف �ل�شحاح :

 » �جلو�ب معروف . ُيقال �أجابه و�أجاب عن �شوؤ�له ،

 و�مل�شدر �لإجابة 

ويقول �بن منظور يف ل�شان �لعرب : 

 ، تقوُل �أجابُه عن �شوؤ�له .
ِ
» و �لإجابُة رجُع �لكالم

من كتاب ) اأخطاء لغوية �شائعة( للموؤلف خالد بن هال بن نا�شر العربي
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Editorial – Step or Steps  

It is accepted to say that the efforts that promote 
qualitative production are the efforts that are val-
ued, also it is accepted to say that the efforts that are 
made in useless and vain efforts are wasted efforts 
and cannot be valued or highlighted.

When researchers, scholars, scientists, admin-
istrators, and others decide to take an action, they 
organize their work, calculate their time, and study 
their steps, so that the results will be a success!.

In terms of administrative work, commitment 
to the abovementioned means a lot. It means insis-
tence on success, advancing work, and serving the 
country with sincerity.

It is necessary to think seriously about the dis-
tinguished first step, and to study carefully in order 
for it to be followed by steps of development and 
push forward, and then thinking about obstacles 
and difficulties is eliminated. Rather, the employee 
can, after relying on scientific and based on induc-
tions, conclusions and careful studies, give himself 
additional strength that can follow what he thinks 

with confidence and pride.
Finally, we say it is a step or steps that lead to 

further steps, and the winner is the one who starts 
quickly, because a thousand miles, as everyone 

knows, begins with ONE STEP!

Munther Mohammed bin Shakar 

 Municipality 
 Magazine

A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Issue No. 531 - 45nd Year Dhul Hijjah - 1442 - August 2021

Supervisor

Munther Mohammed bin Shakar
Director-General

Editor-in-Chief
Ahmed Abdulhadi Al Ahmed

Editors
Jawaher Sultan Al Suwaidi

Alya Abdulaziz Al Zaabi
Raayed Abdul Aziz Hilal

Designer
Louay Ahmed Kahlah

Mouza Al Suwaidi

Translator
Amna Ali Al Mahya

Copyeditors & Archivists
Khulood Rashid Al Mazrooei

Amani Saeed Al Nuaimi
Ruqayya Ali Al Shehhi

Abdulaziz Karam
Suood Omar Al Zaabi  

Photographer

  Sagar

1 m u n r a k a e



His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
congratulated His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the United Arab Emirates (May 
Allah Bless and Protect him), His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai (May Allah Bless 
and Protect him), and His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi, 
Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, 
and their brothers, Their Highnesses, members of the 
Supreme Council and Rulers of the Emirates, on the 
occasion of Eid Al-Adha.

His Highness expressed his congratulations on this 
occasion, wishing His Highness the President of the 
United Arab Emirates, the UAE people and the Arab 
and Muslim people many happy returns of these days, 
good health and blessings for many years to come.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaim-

ah, sent congratulations on this occasion to the kings, 
presidents and princes of Arab and Islamic countries, 
wishing them many happy returns of these days, good 
health, blessings, further progress and prosperity for 
many years to come.  

He also congratulated His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah, His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emir-
ates (May Allah Bless and Protect him), His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai (May Allah Bless and Protect him), His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 
of the Armed Forces, and Their Highnesses Sheikhs, 
members of the Supreme Council and Rulers of the 
Emirates, Crown Princes, Kings, Presidents and Emirs 
of Arab and Islamic countries on this occasion.

Ruler of Ras Al Khaimah congratulates the President,
Vice President, Mohamed bin Zayed and the Rulers

 on Eid Al Adha
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, the 
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, and His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, per-
formed Eid al-Adha prayer this morning in the Great 
Eid Prayer Hall in Khuzam, Ras Al Khaimah.

A number of sheikhs in the emirate, senior officials, 
dignitaries, civilians and members of the Arab and 
Muslim communities 
performed Eid al-Ad-
ha prayer with their 
Highness. 

In his sermon, the 
Imam said: “The day 
of Eid is a day of joy 
and happiness and an 
opportunity for friend-
ship, compassion, love 
and respect between 
people, emphasizing 
that the health prob-
lems facing the world 
make it necessary that 
everyone shall comply 
with the precautionary 
measures determined 
by the competent au-

thorities in the United Arab Emirates.”
At the end of his sermon, the Imam prayed to Al-

mighty Allah wishing His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emir-
ates (May Allah Bless and Protect him), the UAE peo-
ple and the Arab and Muslim people many happy re-
turns of these days, good health and blessings for many 
years to come.

Ras Al Khaimah Ruler performs Eid Al Adha Prayer  in 
Khuzam Eid Prayer
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Ras Al Khaimah Ruler shares video call message
 to First-grade Students

 His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has offered a heart-
warming and inspirational message 
via video call to young students of 
four of Ras Al Khaimah Academy 
Schools as the academic year draws 
to a close.

H.H. Sheikh Saud spoke to hun-
dreds of Grade 1 students from 
across RAK Academy’s Schools 
about the importance of education 
for the future of Ras Al Khaimah 
and the UAE before going on to 
answer questions from the students 
about his life experiences and his 
passion for books and mathematics. 
His Highness wished the children 
continued success and the best of 
luck in their studies.

H.H. Ruler of Ras Al Khaimah 
is committed to improving educa-
tional standards across the Emirate, 
in line with global best practice, 
so His Highness regularly engages 
with students of all ages to ensure 

that His Highness is well-informed 
of their development.

H.H. Sheikh Saud told the chil-
dren: “The journey of life seems 
long at your age but, when you 
grow older, you realize that life is 
short. That is why I implore you all 
to live your life and do what you re-
ally love, because to succeed is to 
do what you love. Life is a great 
journey and, to do your best, you 
must educate yourselves, through 
reading, listening and learning. You 
are our champions of the future, so 
I hope that you have a great summer 
and come back next year ready to 
enjoy what will hopefully be a more 
normal school experience.”

After the call, H.H. Sheikh Saud 
said: “Today I had the opportunity 
to speak with some of the wonder-
ful young minds from across RAK 
Academy schools and I found their 
inquisitive nature, energy and en-
thusiasm to be heart-warming. I sin-
cerely hope that they maintain those 
traits as they navigate through their 

school years, as the importance of 
approaching education with pas-
sion and intrigue cannot be under-
stated.”

“A good education is vital to 
our success, both individually and 
collectively, and that is one of the 
main reasons why Ras Al Khaimah 
places such emphasis on improving 
standards across all of its schools,” 
H.H. Sheikh Saud added. “We seek 
to empower our younger genera-
tions to greater achievement as this, 
in turn, will help Ras Al Khaimah 
and the UAE to prosper and devel-
op sustainably.”

Graham Beale, Executive Prin-
cipal of RAK Academy, believes 
that the hands-on approach of H.H. 
Sheikh Saud demonstrates His 
Highness’s commitment to educa-
tion and sends the message that it is 
of great benefit to the students.

“At RAK Academy’s Family of 
Schools, we are fortunate indeed 
to have the ongoing support of His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr 
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Al Qasimi; a clear example of this 
can be seen through the interac-
tion that occurs every year between 
His Highness and our Grade 1 stu-
dents,” he said. “Our pupils were 
delighted to have the opportunity 
to share their ideas for the future, 
ask questions of Ras Al Khaimah’s 
Ruler and gain from His Highness’s 
knowledge and wisdom. This really 

is a high point of our academic year 
and another key element that pro-
vides an enriching and motivating 
experience for our young learners 
at RAK Academy.”

RAK Academy, which consists 
of five schools across the Emir-
ate, including a secondary school, 
boasts advanced classrooms, mod-
ern campuses and a diverse student 

body. Student safety is a top prior-
ity for RAK Academy – particularly 
in light of the ongoing COVID-19 
pandemic – and with that in mind, 
the school has implemented health 
and safety protocols to ensure stu-
dents are learning in a secure en-
vironment where they can focus 
solely on their education.

His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Member 
of the Supreme Council and 
Ruler of Ras Al Khaimah, 
honored him at his palace in 
Saqr bin Muhammad City, 
yesterday, in the presence of 
His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, Lieuten-
ant-General Saif Abdullah 
Al Shafar, and praised his 
dedication and devotion to 
duty, and his distinguished 
achievements throughout his 
tenure at the Ministry of In-
terior.

His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi awarded 
Lieutenant General Saif Al 
Shafar a medal and a certifi-
cate of appreciation, in the 
presence of Major General 
Ali bin Alwan Al Nuaimi, 
Commander-in-Chief of Ras 
Al Khaimah Police.

For his part, Al Shafar praised His Highness’ initia-
tive, which reflects his keenness and interest, thanking 
His Highness for the hospitality and honor. 

His Highness, the ruler of Ras Al Khaimah, stressed 
that Lieutenant-General Saif Al Shafar is an example 
of the dedication of the loyal sons of the country, their 
tireless work, and their continuous keenness to do their 
duty to the fullest in order that the UAE, its people 

and all residents 
and visitors on its 
good land enjoy 
safety and tran-
quility.

During the 
meeting, His 
Highness praised 
Lieutenant-Gen-
eral Al Shafar’s 
dedication and his 
national role in 
serving the UAE 

throughout his five-decade career at the Ministry of 
Interior. 

His Highness expressed his pride in the sons of the 
nation, saying: “Today we stand before an honorable 
model of leaders whose achievements have contributed 
to the success of the police work process in the UAE 
over the past five decades. And by honoring the team, 
Saif Abdullah Al Shafar, we celebrate his efforts and 
honorable service, wishing him continued success.”

Ruler of Ras Al Khaimah, honours Lt. General Saif Al 
Sha’far, in recognition of his loyalty, devotion to duty and 

distinguished achievements during his career
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived His Ex-
cellency Consul 
General of India 
Dr. Aman Puri, 
who came to 
greet His High-
ness.

His Highness, 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, wel-
comed the Con-
sul and exchanged talks with him about strengthening 
cooperation relations between the two friendly coun-
tries at various levels.

His Highness praised the friendly relations between 
the UAE and India and the frameworks of the historical 

strategic partnership between the two countries. For his 
part, H.E. Dr. Aman Puri expressed his deep thanks and 
appreciation to His Highness Ruler of Ras Al Khaimah 
for the generous hospitality and good reception. 

The meeting was attended by Sanjay Khanna, CEO 
of Ras Al Khaimah International Airport.

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, re-
ceived, at his palace at Saqr bin Mohammed City, His 
Excellency Husin Bagis, Indonesia’s Ambassador to 
the United Arab Emirates, accompanied by Kandra 
Negra, Indonesian 
Consul-General 
in Dubai and the 
Northern Emirates.

His Highness, 
the Ruler of Ras 
Al Khaimah, wel-
comed the am-
bassador and 
exchanged talks 
with him about 
strengthening co-
operation relations 
between the two 
friendly countries 
at various levels.

Sheikh Saud 

lauded the strong friendship that the UAE and Indo-
nesia share, and commended Bagis for his role in 
strengthening the UAE-Indonesia strategic ties.

For his part, the Indonesian Ambassador thanked the 
Ruler of Ras Al Khaimah for his hospitality.

Ras Al Khaimah Ruler receives Consul General of India

RAK Ruler receives Ambassador of Indonesia
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, has issued a decision regarding 
formation of the Board of Direc-
tors of Emirates Cultural and Sports 
Club headed by Yousef Abdullah 
Al-Batran, and nominating Khaled 
Humaid Al Suwaidi as First Vice-
Chairman of the Board of Directors 
and nominating Walid Muhammad 
Abdul Karim as Second Vice-Chair-

man of the Board of Directors. 
The decision stipulates that the 

membership of the administration 
includes Khalaf Salem bin Anbar, 
Saeed Ali Musabah Al-Nuaimi, Ab-
dullah Ibrahim Al-Taweel, Youssef 
Ali Al-Balushi, Arefa Saleh Al-Fala-
hi, Jamal Ahmed Al-Qursi, and this 
decree shall come into effect as of 
the date of issuing it and it shall be 
published in the Official Gazette.

As well as a decision has been is-

sued to form the Board of Directors 
of Emirates Football Club, headed 
by Youssef Abdullah Al-Batran, 
and nominating Abdullah Ibrahim 
Al-Taweel as Vice-Chairman of 
the Board of Directors of the com-
pany, and nominating Thani Salem 
Al-Shehhi, Arefa Saleh Al-Falahi, 
Khalil Ibrahim Al-Taweel, Basem 
Abdullah Al-Shamsi, and Mansour 
Hussein Ibrahim as members of the 
Board of Directors of the company. 

His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, member 
of the Supreme Council and 
ruler of Ras Al Khaimah – 
based on the values   of for-
giveness and tolerance that 
are deeply ingrained in the 
UAE society – grants par-
dons to 174 prisoners, who 
are sentenced to various pen-
alties, on the occasion of the 
blessed Eid Al-Adha, and 
meet the conditions of am-
nesty and were rehabilitated 
for integration into society 
and contribution to building 
the society, and this reflects 
His Highness’s interest in 
this category to enable them 
to enjoy their lives with their 
families on this blessed oc-
casion.

His Highness’s order was 
the result of the vigorous fol-
low-up conducted by His Highness 
Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman of 
the Judicial Council, who instructed 

the Amnesty Committee to prepare 
lists of amnesty and coordinate 
with Public Prosecution Depart-
ment in the Emirate and the Gen-
eral Command of Ras Al Khaimah 
Police in this regard, urging every-

one to ensure that the initiative, 
launched by His Highness, 
the Ruler of Ras Al Khaimah, 
achieves its lofty goals repre-
sented in making the prisoners 
happy and rehabilitate them to 
join their families and society 
as productive individuals.

Adviser Hassan Muhaimed, 
Attorney General of the Emir-
ate of Ras Al Khaimah, ex-
pressed his sincere gratitude for 
this generous initiative gifted 
by His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi to pardon 
the prisoners, and this initiative 
reflects His Highness’ keen-
ness to make the families of 
the prisoners happy in these 
blessed days, and he stressed 
that the amnesty is a golden 
opportunity for the prisoners to 
break away from their old past 
and start a new life and com-

ply with the applicable laws in the 
society and adopt the principle of 
the supremacy of the law as a fun-
damental and irreplaceable value in 
their lives.

Ruler of Ras Al Khaimah issues two decisions to form the 
Board of Directors of 

“ Emirates Club and Company”

Ruler of Ras Al Khaimah Grants Pardons to 174 Prisoners on 
the Occasion of Eid Al-Adha
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69,653 Permits issued by Buildings Administration in Ras Al 
Khaimah Municipality within 5 years

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality, represented by 
Buildings Administration, 
revealed that 69,653 per-
mits were issued during the 
period from 2016 to 2020, 
which included 28 types 
of permits. This is within 
Public Health and Safety 
Standards in buildings and 
residential and commer-
cial complexes to main-
tain the Public Health and 
Safety. Where the Admin-
istration organizes periodic 
Inspection and Control 
Campaigns to ensure the 
commitment of property 
owners and officials to implement 
the Approved Health and Safety 
Standards.

His Excellency Munther Muham-
mad bin Shakar, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipality, 

explained that the number of viola-
tions issued from 2018 until the end 
of last year amounted to 1,830, with 
1,405 violations recorded by In-
spection Section, and 425 violations 
recorded by Advertising Section for 

not complying with Adver-
tising Sections’ Standards. 
The violations recorded 
varied, with a number of 
773 violations recorded 
by Inspection Section dur-
ing 2018, and those viola-
tions decreased to 279 dur-
ing 2020, due to the high 
awareness of the Regu-
lating Requirements and 
Regulations. Furthermore, 
the number of violations 
recorded by Advertising 
Section in 2018 amounted 
to 168 violations, and de-
creased to 138 violations 
during 2020. 

His Excellency stressed 
that Buildings Administration is 
one of the most important Admin-
istrations in the Municipality that 
follows Technical Affairs Sector. 
Where the Administration has a di-

As well as the decision includes 
formation of the Board of Direc-
tors of Emirates Investment Club 
Company, headed by Yousef Ali 
Al Balushi, and nominating Saeed 
Ali Musabeh Al Nuaimi as Vice-
Chairman of the Board of Directors, 
and nominating Nasser Tahnoun Al 
Naqbi, Omar Muhammad Khalifa 
Al Suwaidi, and Sheikha Ali Gha-
nem Al Ali as members of the Board 
of Directors. 

Youssef Abdullah Al-Batran, 
Chairman of the Board of Directors 
of Emirates Club, has praised the 
precious trust placed by His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, the Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, His 
Highness Sheikh Muhammad bin 
Saud Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, and Sheikh Ahmed 

bin Saqr Al Qasimi, Supreme-Chair-
man of the new Board of Directors 
of Emirates Club, and has stressed 
that this trust gives us the motiva-
tion and incentive to make the club 
a sports monument serving the am-
bitions and aspirations of athletes 
and all community groups in the 
Emirate, believing in the national 
approach and based on the strategic 
plans that the club are going to fol-
low during the next stage.

He said that the board of direc-
tors is going to work to achieve suc-
cesses and achievements in a team 
spirit with football and investment 
companies to support and enhance 
the club’s position among advanced 
sports clubs, stressing that the club 
is going to continue its work and im-
plement its development initiatives 
and projects for all games at the lev-

el of the emirate. 
He also stated that the club’s board 

of directors aspires to be worthy of 
this great trust and responsibility 
placed in it, and to work to fulfill its 
duties and obligations in line with 
the vision of His Highness the Ruler 
of Ras Al Khaimah and his Crown 
Prince, wishing that the new board 
of directors with its new structure 
would contribute to achieve posi-
tive results for all sports teams in all 
competitions and games. Wishing 
them all success in the club’s career.

On the other hand, Youssef Al-
Batran stated that the first meeting 
of the new board of directors will be 
held with all members, today at the 
club’s headquarters to set the out-
lines of work in the club during the 
next stage.
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15 Health Conditions for Carrying out Work in Ras Al 
Khaimah Beauty and Barber Salons during Eid Al-Adha

The Department of Public 
Health in Ras Al Khaimah Munici-
pality has set 15 health conditions 
to be implemented for carrying out 
work in beauty and barber salons 
and centers during Eid Al-Adha, 
where these salons and centers are 
witnessing a remarkable turnout.

Shaima Al Tunaiji, Director of 
Public Health Department said: 
The Department has set 15 condi-
tions within the health guidelines 
for beauty and barber centers and 
salons, to provide the best services 
to the public during the blessed Eid 
Al-Adha, the first of these condi-
tions is to avoid using cosmetic 
tools and equipment for several 
times.

She stated that the 
second condition is 
related to disinfect-
ing shaving tools and 
equipment using spe-
cial and specialized 
disinfectants, the sec-
ond condition is to 
keep shaving tools and 
equipment in operated 
x-ray sterilization de-
vice, the third condi-
tion is to ensure that 
the customer wears the 

mask when entering the facilities 
and removes it according to the ser-
vice, and the fourth condition is to 
periodically wash hands before and 
after providing the service and to 
wear protective clothing.

She added that the fifth con-
dition is to sterilize surfaces and 
seating places before and after pro-
viding the service, while the sixth 
condition is to prevent customers 
from waiting inside the facilities, 
where customer shall book an ap-
pointment in advance to receive the 
service, the seventh condition is to 
ensure that the facility is clean and 
free of rodents and insects and to 
provide adequate protection, and 
the eighth condition is to strictly 

prohibit smoking inside the facility.
She pointed out that the ninth 

condition is to ensure that all skin 
or hair care products available in 
the facility shall be approved and 
registered, and shall indicate the 
data, basic ingredients, date of pro-
duction and date of expiry, and that 
these products are in conformity 
with the terms and use.

Prohibited Substances
She mentioned that the tenth 

condition prohibits the use of pro-
hibited substances in the facility, 
the eleventh condition prohibits 
using any type of hair dye on the 
eyebrows and skin, the twelfth con-
ditions prohibits sleeping or cook-
ing in the facility, and the thirteenth 

condition is to periodi-
cally check the expiry 
date of the products.

She pointed out that 
the fourteenth and fif-
teenth conditions are to 
avoid storing cosmet-
ics near cleaning prod-
ucts and chemicals and 
to dispose of any dam-
aged product that has 
changed in color, smell 
and shape.

rect link to society and the econo-
my, as it provides various services 
to the community in many areas, as 
it has to do with the urban, social 
and economic aspects and the cul-
tural appearance of the Emirate.

His Excellency Director General 
of the Municipality indicated that 
Buildings Administration is con-
cerned with registering, evaluating, 
categorizing, qualifying Engineer-
ing Offices, Contracting Compa-
nies and Engineers, and organizing 

and controlling construction and 
engineering works associated with 
them. Such as auditing engineer-
ing plans and requests for various 
building permits, and ensuring their 
compliance with the list of con-
struction conditions and specifica-
tions in the Emirate and building 
legislation and systems. Further 
to follow-up the process of imple-
mentation, control and engineering 
supervision during the construction 
phases until the issuance of com-

pletion certificates. The issuance of 
permits for billboards and control 
over them after ensuring their com-
pliance with engineering standards 
and requirements in cooperation 
with dealers as a team in response 
to developments in the construction 
sector, and setting and developing 
policies, regulations and laws to 
raise the technical and engineering 
level of the Emirate.
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601 E-purchase of Fish in Ras Al Khaimah
Public Health Administration 

(PHA) of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department said that the 
Emirati “Tazaj” application special-
ized in marketing and selling Fish 
and Marine Products has seen 601 
purchase orders within five months. 
As the application provides a virtu-
al shopping experience for Marine 
Products offered in the market.

The Municipality stated that the 
service is one of the services of 
virtual markets among consumers 
of different nationalities, 
which covers the three 
Fish Markets located in 
the Emirate, and offers 
Marine Products from 
daily fishing operations 
in varieties, sizes and 
prices that facilitate the 
shopping and delivery 
process for everyone.

Shayma Al Teneiji, 
Director of PHA in the 
Department, indicated 

that the Emirati “ Tazaj “ Applica-
tion, with which the Municipality 
Department recently concluded a 
cooperation agreement, undertakes 
the process of marketing Marine 
Products offered in the Fish Mar-
kets in Ras Al Khaimah to consum-
ers wishing to purchase their needs 
of various products, and to provide 
a shopping experience without the 
need to visit the market.

Al Teneiji stated that this ser-
vice also comes within the efforts 

provided, in conjunction with the 
repercussions of Coronavirus Pan-
demic and the Preventive and Pre-
cautionary Measures to combat 
the “Covid-19”.  Which provides 
consumers with the experience of 
shopping through the E-applica-
tion, the selection of marine items 
to be purchased and the easy deliv-
ery service that comes at affordable 
prices. This service is available for 
everyone without the need to go to 
the markets and buy direct from 
them.
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1993 Sacrifices are Slaughtered in Ras Al Khaimah Abattoirs 
on the first day of Eid Al-Adha

Ras Al Khaimah Municipality completes 49761 transactions 
during the second quarter

The abattoirs of Ras al-Khaimah received 1993 sacrifices 
on the first day of Eid al-Adha, where 1030 sacrifices are 
slaughtered in the main abattoir in Falayya, 560 sacrifices 
are slaughtered in Ras al-Khaimah abattoir, and 403 sac-
rifices are slaughtered in Al Ghail abattoir. A large number 
of people intending to offer sacrifices flocked to Ras al-
Khaimah abattoirs, immediately after performing Eid Al-
Adha prayer, amid special regulatory procedures, and Ras 
Al Khaimah Municipality worked to organize work in the 
abattoirs and provide high quality services to the people, 
according to special plans to raise the food control level, 
while meeting the requirements of work in peak times in 
Eid al-Adha. 

Ras Al Khaimah Municipality Department complet-
ed 49761 transactions during the second quarter of this 
year through its various sectors and depart-
ments.

The Land Sector in the Department com-
pleted 17918 transactions, Buildings Direc-
torate completed 9685 transactions, Direc-
torate of Planning and Survey completed 
9718 transactions, and Directorate of Public 
Health completed 11881 transactions.

The Department has confirmed that it is 
constantly seeking to develop its services 
and expand the channels of communication 

with the Department’s clients to make them happy and 
provide them with the finest services.

The Municipality Department extends working hours in Ras 
Al Khaimah Fish Market

Out of Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment’s keenness to facilitate procedures and 
meet the needs of customers, the Department has 
announced extending the working hours in Ras 
Al Khaimah Fish Market till eight o’clock in the 
evening, and the new work system shall come 
into effect as of 18/07/2021 AD. 

The Department has stated that working hours 
in Ras Al Khaimah Fish Market will be on Sat-
urday to Thursday from 5 am to 8 pm, and on 
Friday from 5 am to 11 am and from 1.30 pm to 
8 pm.
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Real Estate Transactions worth 
in Ras Al Khaimah in June

The value of real estate 
transactions registered in 
Lands and Properties Sec-
tor in Ras Al Khaimah 
Municipality Department 
in June reached 105 mil-
lion dirhams, with a total 
of 195 sale transactions.

According to the report 
issued by the Municipal-
ity, the highest sale trans-
actions were registered 
in Al-Jazirah Al-Hamra, 
where the number of sales 
reached 64 with a value of 
52 million dirhams, and 
the highest sale value was 
3.5 million dirhams. 

Ras Al Khaimah Munic-
ipality Department- Cor-
porate Communications 
Office implemented the 
“Awn Initiative” in one of 
the construction sites in 
Ras Al Khaimah as part of 
the Community Initiatives 
undertaken by the De-
partment, which included 
distributing Healthy, Re-
freshing Meals to workers 
who work under the sun 
in order to relieve them of 

the heat. 
This Humanitarian Community Initiative aims to en-

hance social cohesion, emphasize the importance of a 
culture of social responsibility, consolidate the princi-
ples of respect for the value of work, raise awareness 
of authentic human values, and bring joy to workers.

CCO distributes Healthy Meals to workers in Construction 
Sites within “Awn Initiative”
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