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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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خلــود را�شـد املزروعــــي

اأمانــي �شـعــيد النعــيـمي

رقـــية علـــــي ال�شــــــحي
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العام الدرا�شي اجلديد

اأبناوؤنا  فيه  يع�د  الــذي    2022  - اجلديد2021  الدرا�شي  العام  علينا  يقبل  ه�  وها 

الكادر  و  الطلبة  اأبنائنا  جلميع  وخمتلفة  عديدة  حتديات  حامًل  الدرا�شة  مقاعد  اإىل 

التدري�شي و يف خمتلف امل�شت�يات، فبالعزم والإ�شرار تتحقق جميع الأمنيات ، وعلينا 

اأم خلف  اأبنائنا الطلبة �ش�اء كان�ا يف �شف�ف الدرا�شة  اأن نعزز الثقة يف نف��س  دائمًا 

�شا�شات احلا�ش�ب ..

 فما اأجمل اأن تتلقى كل اجله�د والهتمامات وتتكامل، لتحقيق هدف �شام، ولي�جد 

هنالك ما ه� اأ�شمى من التعليم، الذي به ترتقي الأمم وت�شعد على �شلم املجد.

فدولتنا احلبيبة ت�اكب وتدعم جمالت التط�ر التعليمي واملهني وحتر�س على ت�فري 

جميع الإمكانيات التكن�ل�جية املتط�رة وتقدمي الدعم املتكامل لتحقيق النه�شة ال�شاملة 

يف خمتلف املجالت التعليمية والقت�شادية و الجتماعية .. 

 اأ�شال امل�ىل عز و جل اأن ي�فق الهيئة التدري�شية وطلبة العلم واأن يك�ن عامًا مليئًا 

بالأمل والتفاوؤل ويحقق جميع طم�حات قادة امل�شتقبل .

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفري العراقي

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

يف  �شم�ه  ق�شر  يف   ، اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

مدينة �شقر بن حممد، �شعادة مظفر م�شطفى اجلب�ري �شفري 

جمه�رية العراق لدى الدولة، الذي قدم لل�شلم على �شم�ه.

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

البلدين  التعاون بني  وتبادل معه الأحاديث ح�ل تعزيز علقات 

ال�شقيقني على خمتلف ال�شعد.

الإمـــارات  دولــة  تربط  التي  الأخـــ�ة  بعلقات  �شم�ه  واأ�ــشــاد 

ال�شراكة  ت�طيد  يف  ال�شفري  �شعادة  وجه�د  العراق،  وجمه�رية 

الإ�شرتاتيجية بني البلدين.

اجلب�ري،  م�شطفى  مظفر  الدكت�ر  �شعادة  عرب  جانبه  من 

عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة على 

كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل القن�سل الكوري

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

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، يف ا�شرتاحة �شم�ه يف جبل 

يف  ك�ريا  جمه�رية  عام  قن�شل  ج�ن،  بي�جن  م�ن  �شعادة  جي�س 

دبي، الذي قدم لل�شلم على �شم�ه، مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله.

ك�ريا،  بقن�شل  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحب 

يف  ي�شهم  مبا  عمله،  مهام  اأداء  يف  والنجاح  الت�فيق  له  متمنيًا 

تعزيز العلقات الإ�شرتاتيجية بني البلدين على خمتلف ال�شعد.

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

التقدم  من  املزيد  حتقيق  �شاأنها  من  والتي  ك�ريا،  وجمه�رية 

والرخاء لل�شعبني.

من جانبه، عرّب �شعادة م�ن بي�جن ج�ن عن بالغ �شكره وتقديره 

لـــــ�ـــــشـــــاحـــــب 

ــمــ� حــاكــم  ــش ــ� ال

راأ�ــــــس اخلــيــمــة 

ــرم  ــ ــ ــى كـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ

ال�شيافة وح�شن 

ــال،  ــبـ ــقـ ــتـ ــشـ ال�ـ

ــى  ــًا عــل ــ ــي ــ ــن ــ ــث ــ م

الــــــعــــــلقــــــات 

الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 

ــة الــتــي  ــ ــ�ي ــ ــق ــ ال

تـــــــربـــــــط بـــني 

البلدين.
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تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي.. 

حكومة راأ�س اخليمة تقدم دعمًا ماليًا للح�سانات املتاأثرة بتداعيات كوفيد- 19

تنفيذًا لت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

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

مع  ومتا�شيًا   ، اخليمة  راأ�س  الأعلى حاكم 

تعليمية  منظ�مة  على  احلفاظ  يف  روؤيته 

متكاملة ومرنة ذات ج�دة عالية.. اأعلنت 

دعم  تــقــدمي  عــن  اخليمة،  ــس  راأ�ـ حك�مة 

التي  اخلا�شة  احل�شانات  من  لعدد  مايل 

بتداعيات  متاأثرة  م�ؤقتًا  اأب�ابها  اأغلقت 

جائحة ك�فيد- 19.

وقّدمت حك�مة الإمارة الدعم جلميع 

بطلب  ــادرت  ب التي  اخلا�شة  احل�شانات 

وقد  �شروطه،  وا�شت�فت  عليه  احل�ش�ل 

اأب�ابها  فتح  اإعـــادة  من  معظمها  متكنت 

بتطبيق  التام  التزامها  الأطفال، مع  اأمام 

الإجراءات ال�قائية والحرتازية ال�شادرة 

عن وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع.

املقدم  الدعم  هذا  ويندرج 

مــبــادرات  �شمن  للح�شانات، 

عديدة اأطلقتها حك�مة الإمارة 

الأعــمــال  ا�شتمرارية  ل�شمان 

يف جــمــيــع الــقــطــاعــات ودعـــم 

امل�ؤ�ش�شات،  ال�شركات وخمتلف 

ــي تـــــاأثـــــرت بـــتـــداعـــيـــات  ــ ــت ــ ال

احلك�مة  وكانت   .19 ك�فيد- 

حزمة  املا�شي  الــعــام  اأطلقت 

التحفيزية  الإجـــــــراءات  مــن 

اآلف  لـــدعـــم  ــهــيــلت  ــش ــ� ــت وال

�شملت  الإمـــارة،  يف  ال�شركات 

اإلغاء وتخفي�س الر�ش�م، واإلغاء 

تاأجيلها،  اأو  الــدفــعــات  بع�س 

واإعفاءات من غرامات التاأخري 

ومزاولة الن�شاط.

وقال �شعادة الدكت�ر حممد 

الأمــني  خليفة،  اللطيف  عبد 

يف  التنفيذي  للمجل�س  الــعــام 

اإمارة راأ�س اخليمة.. اإن مبادرة 

دليل  دعم احل�شانات اخلا�شة 

ــارة على  ــ الإم قــيــادة  يعك�س حــر�ــس  قــ�ي 

دعم قطاعات الأعمال، والتزامها بت�شريع 

الــتــعــايف القــتــ�ــشــادي والجــتــمــاعــي من 

التداعيات الناجمة عن جائحة ك�فيد19- 

.

الدرا�شات  تظهر   « �شعادته  واأ�شاف 

املبكرة  الطف�لة  مراحل  يف  التعليم  بــاأن 

اأجيال  اأمــام  املتاحة  الفر�س  من  يزيد  ل 

م�شاهمة  من  يعزز  بل  فح�شب،  امل�شتقبل 

فرق  من  اأ�شا�شي  كجزء  وح�ش�رها  املراأة 

اإىل  م�شريًا  املجالت«..  خمتلف  يف  العمل 

التنمية  مل�شرية  بالن�شبة  املــبــادرة  اأهمية 

ومــ�ؤكــدًا  الط�يل  املـــدى  على  ــارة  ــ الإم يف 

راأ�س  حك�مة  من  املقدم  املايل  الدعم  اأن 

احل�شانات  م�شاعدة  يف  �شي�شهم  اخليمة 

عملها  م�ا�شلة  على  ــارة  الإم يف  اخلا�شة 

ومن�ها يف مرحلة ما بعد ال�باء.

من جانبها اأعربت هيلني ج�ن، مديرة 

يف  خـــزام  مبنطقة  وود«  »كــنــدر  ح�شانة 

الدعم،  بتلقي  �شعادتها  عن  اخليمة  راأ�س 

الإغــلق  من  فرتة  بعد  ياأتي  اأنــه  وخا�شة 

ا�شتمرت  املا�شي  العام  خلل  حل�شانتها 

ملدة 11 �شهرًا.

دعم  مببادرة  كثريًا  �شعدنا   « وقالت 

احل�شانات اخلا�شة من قبل حك�مة راأ�س 

فتح  اإعــادة  من  ا  متكنَّ وبف�شلها  اخليمة، 

اأب�ابنا«.. م�شرية اإىل اأن جميع القطاعات 

كانت تاأثرت بتداعيات اجلائحة، واأن هذه 

دعم  يف  فقط  ت�شهم  ل  الن�عية  املــبــادرة 

من  تعزز  بل  بالإمارة،  احل�شانات  قطاع 

عملية تن�شئة اأجيال امل�شتقبل بهذه املرحلة 

العمل  يف  وت�شاهم  حياتهم،  مــن  املهمة 

الظروف  ظل  يف  ومن�هم  تط�رهم  على 

التي عان�ا منها نتيجة لنت�شار 

اجلائحة.

على  نــعــمــل   « ــت  ــافـ ــشـ واأ�ـ

ا�شتخدام الدعم املايل لقتناء 

للرتقاء  املهمة  ــ�اد  املـ بع�س 

بج�دة تعليم الأطفال، واإجراء 

ال�شرورية  الإ�شلحات  بع�س 

يف املبنى، بالإ�شافة اإىل تدريب 

امل�ظفني وحت�شني مهاراتهم«.

من جانبه قال اأمني حم�د، 

مدير ح�شانة »ليتل درمي«، التي 

تاأثرت اأعمالها نتيجة لتداعيات 

بالدعم  �ُشعدنا   «  .. ك�فيد19- 

حك�مة  من  عليه  ح�شلنا  الذي 

راأ�س اخليمة. ونحن نعمل الآن 

ح�شاناتنا  ت�شغيل  اإعـــادة  على 

ــاعــًا يف غــ�ــشــ�ن  ــب ــارة ت ــ ــالإم ــ ب

الذي  الأمر  املقبلني،  ال�شهرين 

نح�شل  مل  ما  ليتحقق  يكن  مل 

على هذا الدعم املايل«.
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ويل عهد راأ�س اخليمة : 

ال�سباب هم املحرك الأ�سا�سي ملوا�سلة اإجنازات الدولة

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

ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  الر�شيدة  الدولة  قيادة  اأن  اخليمة  راأ�س 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« اأولت 

ال�شباب دورًا وطنيًا مهمًا يف تعزيز م�شرية التنمية ال�شاملة اإميانًا 

يف  امل�شاركة  من  ومتكينها  ال�طنية  الكفاءات  دعم  باأهمية  منها 

مكانة  تعزيز  يف  ي�شاهم  مبا  لل�طن  امل�شتقبلية  اخلطط  ر�شم 

الدولة يف �شتى املجالت.

الذي  لل�شباب  العاملي  الي�م  مبنا�شبة  كلمة  يف   - �شم�ه  وقال 

ال�شباب  يف  ال�شتثمار  اإن   - عام  كل  من  اأغ�شط�س   12 ي�شادف 

وتفعيل دورهم يف م�شرية التنمية والبناء للخم�شني عامًا القادمة 

ياأتي يف �شلم اأول�يات القيادة الر�شيدة للدولة من خلل تعزيز روح 

املبادرة لديهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية والبتكارية ومتكينهم 

من امل�شاركة يف �شنع القرار وو�شع ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات 

التط�يرية.

واأ�شاف �شم�ه اأن �شباب الإمارات هم الرثوة التي نع�ل عليها 

الر�شيدة  القيادة  روؤى  لتحقيق  الأ�شا�شي  واملحرك  امل�شتقبل  يف 

امل�ؤ�شرات  جميع  على  التقدم  ل�شتمرار  الإجنــازات  م�ا�شلة  يف 

الرعاية  لت�فري  جهدًا  تدخر  مل  الدولة  اأن  اإىل  �شم�ه  ..م�شريًا 

اخلطط  و�شع  خلل  من  املجالت  جميع  يف  لل�شباب  الق�ش�ى 

حتفيز  اإىل  الهادفة  الإ�شرتاتيجية  املبادرات  واإطلق  امل�شتقبلية 

اآمالهم  لتحقيق  عمل  اأطــر  اإيــجــاد  يف  دورهــم  وتفعيل  ال�شباب 

وطم�حاتهم عرب تلبية احتياجاتهم وامل�شاهمة يف اإثراء معارفهم 

وتط�ير خرباتهم العلمية والعملية.

وجمالت  ميادين  خمتلف  يف  اأثبت�ا  ال�شباب  اأن  �شم�ه  واأكد 

العمل امتلكهم القدرات اخللقة والإرادة ال�شلبة لتعزيز فر�س 

اإجنــازات  و�شطروا  امل�شتقبل  نح�  الدولة  اإ�شرتاتيجيات  حتقيق 

ا�شتثنائية لفتت اأنظار العامل واأثبت�ا اأن الإمارات من�ذج ملهم يف 

حتقيق امل�شتحيل.

وقال �شم�ه يف ختام كلمته اإن قيادة دولة الإمارات لديها ثقة 

التحديات  م�اجهة  ت�قعاتها يف  م�شت�ى  عند  ال�شباب  باأن  كبرية 

املعارف  بكل  الت�شلح  اإىل  ال�شباب  �شم�ه  ..داعيًا  ال�طن  وخدمة 

باإمكانياتهم مل�ا�شلة عملية  اأن ترتقي  �شاأنها  التي من  واملهارات 

التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�سدر قراراً بت�سكيل جمل�س اإدارة نادي الرم�س الريا�سي

ال�شيخ  �ــشــمــ�  ــدر  ــشـ اأ�ـ

حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل 

ت�شكيل  ب�شاأن  قــرارًا  اخليمة  راأ�ــس  عهد 

الريا�شي  الرم�س  ــادي  ن اإدارة  جمل�س 

ثاين  بن  �شلطان  �شامل  برئا�شة  الثقايف 

الـــدرمـــكـــي وذلــــك بــعــد الطـــــلع على 

 2007 ل�شنة   16 رقم  الأمــريي  املر�ش�م 

ب�شاأن ت�شكيل اللجنة العليا لنادي الرم�س 

 3 رقــم  الــقــرار  وعلى  الثقايف  الريا�شي 

ل�شنة 2017.

 2021 ل�شنة   21 رقم  القرار  ون�س 

اإبــراهــيــم  هـــزاع  مــن  كــل  عــلــى ع�ش�ية 

املن�ش�ري وعبداهلل اأحمد علي الطنيجي 

وعادل جا�شم حلبي�شي النعيمي وجا�شم 

حممد كا�شني ومنذر علي املزكي وحممد 

التاجر  حممد  ومنى  املن�ش�ري  �شعيد 

م��شى  وجا�شم  ال�شحي  حممد  واأ�شماء 

الطنيجي وعلي عبداهلل نا�شر الطنيجي.

الإدارة  جمل�س  يعقد  القرار  وح�شب 

الرئي�س  طــلــب  عــلــى  بــنــاء  اجــتــمــاعــاتــه 

الإدارة  ــ�ــس  جمــل قـــــــرارات  وتـــ�ـــشـــدر 

حــال  ويف  الأعــ�ــشــاء  اأغــلــبــيــة  بت�ش�يت 

الذي  اجلانب  يرجح  الأ�ــشــ�ات  ت�شاوت 

الإدارة  جمل�س  يت�ىل  و  الرئي�س..  فيه 

ون�شاطاته  النادي  اإدارة  على  الإ�شراف 

كما  ال�شن�ية  ميزانيته  على  وامل�شادقة 

يرفع تقاريره اإىل رئي�س النادي.

اعتبارًا  �شنتني  ملدة  املجل�س  وي�شتمر 

مدة  انتهاء  بعد  ي�شتمر  كما  تاريخه  من 

ع�ش�يته باأداء مهامه اإىل اأن يتم ت�شكيل 

مــدة  جتــديــد  اأو  جــديــد  اإدارة  جمــلــ�ــس 

اإىل  �شابق  قــرار  اأي  ..ويــلــغــى  ع�ش�يته 

احلد الذي يخالف فيه اأحكام هذا القرار 

وي�شري مفع�له من تاريخ �شدوره .

�شلطان  �ــشــامل  وتــقــدم 

بخال�س  الإدارة  رئي�س جمل�س  الدرمكي 

ال�شم�  �شاحب  اإىل  والــتــقــديــر  ال�شكر 

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

اخليمة  ــس  ــ راأ� حــاكــم  الأعــلــى  املجل�س 

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

القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة وال�شيخ 

القا�شمي  �شقر  بــن  �ــشــعــ�د  بــن  اأحــمــد 

الغالية  الثقة  على  وذلــك  النادي  رئي�س 

م�ؤكدًا   .. املجل�س  لأع�شاء  منحت  التي 

ا�شتكمال وم�ا�شلة م�شرية النادي والعمل 

الـــدوؤوب وبــذل اجله�د  لإبــراز وحتقيق 

اأفــ�ــشــل الإجنــــازات والزدهــــار خلدمة 

املجاورة  واملناطق  الرم�س  مدينة  اأبناء 

مل�اكبة  والثقايف  الريا�شي  الدور  وتفعيل 

التحديات والتط�ير. 
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مدير عام بلدية راأ�س اخليمة: قطاع البنية التحتية يحظى باهتمام القيادة الر�سيدة

قال �شعادة منذر حممد 

بن �شكر الزعابي مدير عام 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة اإن 

يعترب  التحتية  البنية  قطاع 

مـــن الــقــطــاعــات احلــيــ�يــة 

ذات الأهمية يف بلدية راأ�س 

اخليمة وفق روؤية وت�جيهات 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بــن 

راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س 

اخليمة ومتابعة �شم� ال�شيخ 

�شقر  بن  �شع�د  بن  حممد 

ــس  راأ� عهد  ويل  القا�شمي 

اخليمة.

ملــديــر عام   ويف حــديــٍث 

ــذا الــ�ــشــاأن  الــبــلــديــة يف هــ

باأن دائــرة بلدية راأ�ــس اخليمة تق�م  اأفــاد 

وال�شناعية  »ال�شكنية  املناطق  بتخطيط 

للإمارة  العام  والزراعية« ح�شب املخطط 

وربطها  داخلية  طــرق  ب�شبكة  وتزويدها 

بالطرق الرئي�شية التي تربط بني املناطق 

ــارة مع الإمـــارات الأخـــرى مع  داخــل الإمـ

�شمان تزويدها بجميع املرافق واخلدمات 

و�شبكات  والــكــهــربــاء  ــاء  املـ �شبكات  مــن 

ال�شرف ال�شحي وت�شريف مياه الأمطار 

و�شبكات مياه ال�شرب و�شبكات الت�شالت 

املــ�ــشــاة ومــ�اقــف  ــرات  اإىل ممــ ــة  ــاف اإ�ــش

عمليات  اإدارة  على  تعمل  كما  ال�شيارات، 

البنية  مل�شاريع  احلثيثة  واملتابعة  التن�شيق 

والحتادية  الداخلية  اجلهات  مع  التحتية 

ح�شب  الأعــمــال  من  النتهاء  ي�شمن  مبا 

اجلداول الزمنية املعتمدة.

قطعت  البلدية  دائــرة  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 

والتط�ير  الــتــاأ�ــشــيــ�ــس  يف  كــبــريًا  �ــشــ�طــًا 

التحتية  البنية  حت�شني  يف  وال�ــشــتــمــرار 

اإن�شاء طرق تت�اءم مع  للإمارة من خلل 

احلر�س  يف  للدولة  الإ�شرتاتيجية  الروؤية 

عــلــى �ــشــحــة و�ــشــلمــة مـــرتـــادي الــطــرق 

�شدة  من  تقلل  طــرق  اإن�شاء  اإىل  اإ�شافة 

واإن�شاء  البيئية  ال�شتدامة  وتعزز  احلرارة 

واإدارة وت�شغيل وتط�ير �شبكة طرق ت�شمن 

ــ�دة وتــكــ�ن مـــزودة بــاإنــارة  الــكــفــاءة واجلـ

الــدولــة  تــ�جــهــات  يــدعــم  ممــا  م�شتدامة 

بال�شتعداد للخم�شني �شنة املقبلة.

حققت  الدائرة  اأن  اإىل  الزعابي  ون�ه 

من  وبدعم  املا�شية  ال�شن�ات  مــدار  على 

اجلهات  مع  وبالتعاون  الر�شيدة  القيادة 

جمــالت  �شتى  يف  ــازات  ــ اإجنـ الحتـــاديـــة 

التخطيط  ــلل  خـ مــن  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 

للنقل  التحتية  البنية  وت�شميم  املتكامل 

على  وبناء  واملقايي�س  امل�ا�شفات  ح�شب 

درا�شات معمقة مبا ي�شمن تط�ير الطرق 

يف  ودورهــا  فاعليتها  مدى  على  وال�ق�ف 

بني  تنقلهم  وت�شهيل  م�شتخدميها  خدمة 

تنفيذ  وت�شهيل  ومتابعة  الرئي�شية  املــدن 

تربط  التي  الرئي�شية  الحتــاديــة  الطرق 

ــالإمــارات الأخــرى  اإمـــارة راأ�ــس اخليمة ب

ــل  ــنـــاطـــق داخــ ــــط املـ ــرب ــ وت

البع�س  ببع�شها  الإمــــارة 

وم�شروع  الدائري  »الطريق 

ــطــار الحتـــــاد« ومــتــابــعــة  ق

ــطــرق  وتــ�ــشــهــيــل تــنــفــيــذ ال

الأخــرى  لــلإمــارات  التابعة 

والإمـــــــــارة �ــشــمــن حـــدود 

»طريق  اخليمة  راأ�س  اإمارة 

ال�شارقة خ�رفكان« وتط�ير 

والأنــفــاق  اجلــ�ــشــ�ر  �شبكة 

ــى الـــطـــرق الحتـــاديـــة  ــل ع

واملحلية مما ي�شهل احلركة 

ــة عـــلـــى مــ�ــشــتــ�ى  ــ ــروريـ ــ املـ

املعدين  »اجلــ�ــشــر  الإمــــارة 

مبــنــطــقــة �ــشــمــل واحلـــائـــز 

القيا�شي  جيني�س  رقم  على 

كاأكرب ج�شر ف�لذي ق��شي«.

راأ�ــس  بلدية  دائــرة  عــام  مدير  و�شلط 

بها  تق�م  التي  املهام  على  ال�ش�ء  اخليمة 

الطرق  مــن  عــدد  تط�ير  ومنها  البلدية 

املفردة لت�شبح مزدوجة تدريجيًا وح�شب 

احلاجة بناء على م�شت�ى وكثافة احلركة 

املرورية وتنفيذ الطرق الثان�ية التي تتفرع 

الن�احي  وتخدم خمتلف  الطرق  هذه  من 

واإعـــادة  الــطــرق  املــاأهــ�لــة وتط�ير كــفــاءة 

بالإمارة  الطرق  �شبكة  علمات  تخطيط 

يف  املــروريــة  ال�شلمة  جــ�انــب  وحت�شني 

اأداء  م�ؤ�شر  يف  تقدمًا  حقق  مما  الطرق 

النقل  نظام  وتاأ�شي�س  املرورية  ال�شلمة 

ال�شراكة  خلل  من  الإمــارة  داخــل  العام 

ت�فري  ي�شمن  ومبا  املخت�شة  اجلهات  مع 

»املرحلة  الإمارة  ل�شكان  عامة  م�ا�شلت 

وتزويد  العام«  النقل  م�شروع  من  الأوىل 

بالل�حات  الإمـــارة  م�شت�ى  على  الــطــرق 

يحتاجها  ــتــي  ال ــة  ــاديـ ــشـ والإر�ـ ــة  ــروريـ املـ

احلايل  ال��شع  وتقييم  الطرق  م�شتخدم� 
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ال�شريعة  الطرق  على  اخلدمية  للمرافق 

حت�شينها  و�ــشــبــل  احتياجاتها  ــد  وحتــدي

ا�شرتاحات  لت�فري  اللزم  الت�ش�ر  وو�شع 

واإنــارة  لل�شاحنات  ال�شريعة  الطرق  على 

الطرق بالإمارة با�شتخدام م�شابيح اإنارة 

اإنــارة  وبقدرة  للطاقة  وم�فرة  م�شتدامة 

عالية.

واأو�شح الزعابي اأن دائرة بلدية راأ�س 

اخليمة تعكف حاليًا بالتعاون مع اجلهات 

الحتادية واملحلية على تنفيذ عدة م�شاريع 

حي�ية يف الإمارة فيما يتعلق بت�شريف مياه 

الأمطار من خلل اإن�شاء وتط�ير و�شيانة 

ال�شدود واخلزانات املائية ل�شتيعاب مياه 

الأمطار »�شد وادي نقب« وحت�يل جماري 

من  ال�شكنية  املناطق  عن  اجلبلية  الأودية 

مائية  ت�شريف  قــنــ�ات  تخطيط  خــلل 

املائية  الت�شريف  قن�ات  وتط�ير  جديدة 

واإن�شاء  املــائــيــة«  الرم�س  »قــنــاة  القائمة 

باملناطق  املياه  ت�شريف  عبارات  و�شيانة 

الأهــايل  م�شاكن  تــاأمــني  بهدف  اجلبلية 

خلل  الأوديــة  جريان  من  الطرق  و�شبكة 

وحماية  الــطــرق  و�شيانة  ال�شتاء  ف�شل 

راأ�ــس  مناطق  خمتلف  يف  الطرق  ج�انب 

مياه  ت�شريف  �شبكات  وتنفيذ  اخليمة 

الأمــطــار »كــ�رنــيــ�ــس الــقــ�ا�ــشــم« ودرا�ــشــة 

امل�شاريع املتعلقة بتحلية مياه البحر.

مع  ال�شراكة  خــلل  مــن  ــه  اأن اإىل  ــ�ه  ون

املخت�شة  واملــحــلــيــة  الحتـــاديـــة  اجلــهــات 

عملت بلدية راأ�س اخليمة على تط�ير قطاع 

اخلــدمــات بــالإمــارة مــن خــلل رفــع قــدرة 

اأغلب  يغطي  ب�شكل  الكهربائية  ال�شبكة 

الإمــارة  اأنحاء  جميع  يف  املاأه�لة  املناطق 

وت��شيعها  املياه  ت�زيع  �شبكة  تاأهيل  واإعادة 

من خلل اإن�شاء خزانات مياه جديدة على 

م�شت�ى الإمارة »منطقة اخلريجة« وت��شيع 

بالإمارة  ال�شحي  ال�شرف  �شبكة  واإن�شاء 

ال�شرف  ملياه  معاجلة  حمطات  واإنــ�ــشــاء 

ال�شحي وا�شتخدامها باأعمال الري وتعزيز 

ن�شر  وت�شهيل  الت�شالت  �شبكات  كفاءة 

املنازل  لإي�شال  ال�ش�ئية  الألياف  �شبكات 

حتتية  بنية  لتط�ير  احل�شرية  باملناطق 

ق�ية للت�شالت ت�شرع من التح�ل الرقمي 

وخارجها  املــدن  يف  التغطية  ن�شبة  ــادة  وزي

وحت�شني ج�دة الت�شال لل��ش�ل اإىل تغطية 

اأكرب ن�شبة ممكنة من املنازل يف املدن ذات 

الكثافة ال�شكانية العالية واملناطق الأخرى.

ــرة بلدية راأ�ــس  ــد مــديــر عــام دائـ واأكـ

م�شروع  اإجنــاز  على  العمل  مت  اأنه  اخليمة 

لإمــارة  املــكــاين  ــاد  ــش والإر� العن�نة  نظام 

النظام  هــذا  ي�شاهم  حيث  اخليمة  راأ�ــس 

املــكــاين  ال�ـــشـــتـــدلل  عــمــلــيــة  ت�شهيل  يف 

العن�ان  اإىل  لل��ش�ل  اأفراد املجتمع  لكافة 

املبنى  ــم  رق مــن  يتك�ن  والـــذي  املــطــلــ�ب 

املنطقة ورقم مكاين  وا�شم  ال�شارع  وا�شم 

حيث كانت بداية امل�شروع يف مار�س 2020 

وت�شمية  بــرتقــيــم  قــائــمــًا  الــعــمــل  ومــــازال 

الق�شائم وال�ش�ارع يف املخططات احلديثة 

الأوىل  املرحلة  ت�شمى يف  اأو  التي مل ترقم 

من امل�شروع .

والإر�شاد  العن�نة  نظام  اأن  اإىل  واأ�شار 

من  كثرية  منافع  بت�فري  ي�شهم  املــكــاين 

حلــالت  ال�شتجابة  زمــن  حت�شني  بينها 

والإطفاء  الإ�شعاف  عمليات  يف  الط�ارئ 

ــات الــ�ــشــرطــيــة يف مــعــرفــة دقــة  ــدمـ واخلـ

زمن  ويقلل  الطارئة  احلــالت  يف  العن�ان 

الل�ج�شتية  باخلدمات  اخلا�س  الت��شيل 

متكني  على  العن�ان  نظام  يعمل  واأيــ�ــشــًا 

تقدمي  يف  احلك�مية  اجلهات  من  العديد 

خدماتها.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة تطلق برنامج م�سوؤول �سالمة الأغذية

مع تزايد الطلب على الأن�شطة الغذائية 

يف اإمــارة راأ�ــس اخليمة و دولــة الإمــارات 

يك�ن  اأن  ال�شروري  من  املتحدة   العربية 

ــذي يــتــم حتــ�ــشــريه والــتــعــامــل  ــ الـــغـــذاء ال

لل�شتهلك  و�شاحلًا  اآمنًا  وتقدميه  معه 

يك�ن  عندما  ذلــك   و�شيتحقق   ، الب�شري 

على  فــعــال  ورقــابــة  اإدارة  نــظــام  هــنــاك 

القان�ن  اإىل  وا�شتنادًا  الغذائية.  املن�شاآت 

رقم ) 1( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم اعتماد 

مراكز التدريب واملدربني وم�ش�ؤويل �شلمة 

اخليمة  راأ�س  حك�مة  عن  ال�شادر  الغذاء 

بت�فري  الغذائية  املن�شاآت  يــلــزم  ــذي  والـ

�شخ�س اأو ) اأ�شخا�س ( م�ؤهلني وم�شجلني 

�شلمة  مب�ش�ؤول  ت�شميتهم  يتم  ومعتمدين 

الغذاء  �شلمة  �شمان  على  للعمل  الغذاء 

، الغذائية  املن�شاآت  يف  تداوله  يتم   الــذي 

قام ق�شم الرقابة الغذائية باإدارة ال�شحة 

ب��شع  اخلــيــمــة  راأ�ـــــس  بــبــلــديــة  ــامــة  ــع ال

م�ش�ؤول  على  وامل�افقة  للت�شجيل  متطلبات 

ال�شحة  اإدارة  قبل  مــن  الــغــذاء  �شلمة 

الأغذية  م�شتهلكي  حماية  بغر�س  العامة 

الغذاء  طريق  عن  املنق�لة  الأمرا�س  من 

حتت  الغذائية  املن�شاآت  عمل  ول�شمان 

اإ�شراف م�ش�ؤويل �شلمة الغذاء املعتمدين 

ــداول  الــذيــن يــقــ�مــ�ن بــالإ�ــشــراف على ت

الأغذية وفقًا للق�انني والأنظمة والتعاميم 

ودولــة  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  من  ال�شادرة 

يك�ن  اأن  على  املتحدة  العربية  الإمـــارات 

نطاق الربنامج �شاريًا على جميع املن�شاآت 

الغذائية املرخ�شة يف اإمارة راأ�س اخليمة.

يهدف برنامج م�ش�ؤول �شلمة الأغذية 

اإىل : اأن يك�ن م�ش�ؤول �شلمة الأغذية يف 

املن�شاآت م�ؤهًل مبا يكفي لأداء مهامه وفقا 

والتعاميم  واملعايري  والأنــظــمــة  للق�انني 

والتعليمات ال�شادرة من دائرة بلدية راأ�س 

 ، املتحدة  العربية  الإمارات  اخليمة ودولة 

اإمارة  يف  الغذائية  املن�شاآت  جميع  التزام 

و�شلمة  �شحة  مبتطلبات  اخليمة  راأ�ــس 

الأغذية ، على جميع املن�شاآت اأن يك�ن لها 

يق�م  واأن  ومعتمد  م�شجل  غــذاء  م�ش�ؤول 

الأغــذيــة  و�شلمة  �شحة  معايري  بتنفيذ 

ت�افق   ، كافية  رقابية  معايري  تطبيق  مع 

ومعايري  �ــشــروط  مــع  الغذائية  املنتجات 

�شحة و�شلمة الأغذية من خلل التطبيق 

الغذاء  �شلمة  م�ش�ؤول  لربنامج  الفعال 

تقليل حالت  واأخريًا   ، الغذائية  باملن�شاآت 

لــل�ــشــرتاطــات  الأغـــذيـــة  ا�شتيفاء  عـــدم 

ال�شحية  )�شكاوى - ت�شمم - خمالفات(.

�شخ�س  الغذاء  �شلمة  م�ش�ؤول  يعترب 

اأو  جتــاري  ن�شاط  لإدارة  معتمد  و  م�ؤهل 

عن  م�ش�ؤوًل  ويك�ن  معينة  غذائية  من�شاأة 

برنامج  وحت�شني  ومراقبة  وتنفيذ  اإن�شاء 

�شحة و�شلمة الأغذية يف املن�شاأة الغذائية  

الغذاء  �شلمة  م�ش�ؤول  يك�ن  اأن  وميكن 

�شخ�س  اأي  اأو  م�شرفًا  اأو  مديرًا  اأو  مالكًا 

قبل  من  ومعتمد  املن�شاأة   تر�شحه  م�ؤهل 

راأ�س  بلدية  بدائرة  العامة  ال�شحة  اإدارة 

اخليمة.
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دورة عن اإدارة اجلودة ال�ساملة

اإطالق م�سروع البنية التحتية للبيانات املكانية يف راأ�س اخليمة

74 مليون درهم ت�سرفات عقارات راأ�س اخليمة يف يوليو

مكتب  البلدية من خلل  دائرة  قامت 

التط�ير امل�ؤ�ش�شي بتنظيم دورة عن اإدارة 

باللغة  الناطقني  لغري  ال�شاملة  اجلـــ�دة 

من  الثالث   .. الثلثاء  ي�م  وذلك  العربية 

عر�س  ت�شمنت  حيث   ،2021 اأغ�شط�س 

اجلــ�دة  اإدارة  ومــبــادئ  واأ�ش�س  تعريفات 

واجل�دة ال�شاملة واأدوات التطبيق يف جميع 

بيئة عمل  املجالت، وارتباط ذلك بت�فري 

الأعمال، وكذلك  وتط�ير  للتميز  تهدف 

عر�س مفاهيم التح�شني امل�شتمر وت��شيح 

ــ�دة  اجلـ واإدارة  تطبيق  ارتـــبـــاط  ــدى  مـ

فى  التميز  متطلبات  بتحقيق  ال�شاملة 

العمليات والتناف�شية يف اأي منظ�مة عمل.

�شامي  �شعيد  الــدكــتــ�ر  ــدورة  ــ ال ــدم  ق

عرب  امل�ؤ�ش�شي   التط�ير  خبري  الأ�ــشــقــر 

تقنية  الت�شال املرئي و�شهدت املحا�شرة  

تفاعاًل واإقباًل لفتني من امل�ظفني ، حيث 

ح�شرها اأكرث من  70 م�ظفًا من خمتلف 

اإدارات واأق�شام الدائرة .   

برنامج  �شمن  الــــدورة  هـــذه  وتــاأتــي 

وبالتعاون  ن�شتفيد«  »ومنكم 

بني مكتب التط�ير امل�ؤ�ش�شي 

من  الب�شرية  املــ�ارد  وق�شم 

ــل مــ�اكــبــة الــتــحــديــات  اأجــ

العمل  متطلبات  يف  املتمثلة 

املــتــغــرية عــلــى اعــتــبــار اأن 

نقل  اإىل  يــــ�ؤدي  ــدريــب  ــت ال

والعملية  الــفــنــيــة  املــعــرفــة 

ــف  ــ�ظ ــن امل ــك بــطــريــقــة مت

حتديات  اأي  مــ�اجــهــة  مــن 

املعريف  الت�شارع  يفر�شها 

�شمن بيئة العمل.

التحتية  البنية  م�شروع  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  اأطلقت 

املكانية يف راأ�س اخليمة الذي ي�فر خدمات جي�مكانية متميزة 

اأو اجلهات  اأحدث التقنيات الذكية ملتخذي القرار  با�شتخدام 

احلك�مية اأو امل�شتثمرين اأو اأ�شحاب الأعمال اأو الأفراد.

امل�شاريع  ــة  ازدواجــي جتنب  يف  امل�شروع  هــذا  و�شي�شاهم 

�شيزيد  كما  بني اجلهات احلك�مية  املكانية  بالبيانات  املتعلقة 

من م�شت�ى التن�شيق والتكامل بني تلك اجلهات مما يقلل من 

تكلفة اإن�شاء وحتديث و�شيانة اخلرائط والبيانات املكانية.

ويعد م�شروع البنية التحتية للبيانات املكانية من�شة لبناء 

اخلدمات والتطبيقات الذكية التي تعتمد على خرائط البيانات 

املكانية مبا يخدم هدف بناء املدينة الذكية.

بلغت قيمة الت�شرفات العقارية، امل�شجلة بقطاع الأرا�شي 

ي�لي�  �شهر  خــلل  اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة  يف  ــلك  والأمـ

املا�شي 74 ملي�ن درهم عرب 140 مبايعة.

وك�شف التقرير ال�شادر عن البلدية اأن »اجلزيرة احلمراء« 

كانت اأكرث املناطق تداوًل بـ 13 مبايعة، بلغت قيمتها 25 ملي�ن 

درهم، وكانت اأعلى قيمة مبايعة 43. ملي�ن درهم. 

�شجلت   التي  العقارية  الره�ن  عدد  باأن  بالذكر  واجلدير 

38 رهنًا عقاريًا بن�شبة 4 % يف �شهر ي�لي� .
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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( 

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

• من هي اأول دولة ا�شتخدمت الطوابع الربيدية ؟ 
• Who is the first country to use postage stamps?

» 532 «

Congratulations to Mrs. : Alia Abdul Aziz Humaidan

the winner of the past month's contest )531(.

مربوك لالأخت : علياء عبد العزيز حميدان

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 531 (



قواعد اإميانية وعلمية عند انت�شار الأمرا�ض والأوبئة

ف�شيلة ال�شيخ اإبراهيم بن عبداهلل املزروعي 

من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية 

ال�سخط،  دليل  امل�سلم  العبد  املر�ض على  فلي�ض حلول هذا 

بل هو من اهلل لعباده املوؤمنني رحمة يرفع به الدرجات ويحط 

»َمْن  و�سلم-:  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  قال  ال�سيئات  بــــــه 

ْب ِمْنُه، بل من لطيف الأ�سرار اأن العبد  ا ُي�سِ ِبِه َخْيً  
ُ َّ
ُيِرِد اهلل

اإليه ملحبته  يقربه  اأن  يريد  ه، واهلل  ربِّ يبتعد عن  النعم قد  مع 

له اأو ليفع من منزلته فيبتليه ب�سيء من الأمرا�ض والأ�سقام؛ 

فُيحدث العبد انك�ساًرا وُذًلّ ورجوًعا هلل، فلول هذا البتالء ملا 

ُم�ساب،  كل  على  ال�سرب  العبد  على  فالواجب  ه،  ربِّ اإىل  رجع 

قال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: »اإِنَّ ِعَظَم اجَلَزاِء َمَع 

َي َفَلُه  َحبَّ َقْوًما اْبَتاَلُهْم، َفَمْن َر�سِ
َ
 اإَِذا اأ

َ َّ
ِعَظِم الَباَلِء، َواإِنَّ اهلل

َخُط فعليه اأن يوقن اأن اهلل مل يبتله  �سا، َوَمْن �َسِخَط َفَلُه ال�سَّ الرِّ

به بل ليهذبه، كما اأنه ينبغي عليه اأن يعلم اأن هذه الدنيا  ليعذِّ

يرجو  فال  واملــوت،  واملر�ض  واخلوف  والنَّق�ض  �سات  املنغِّ دار 

وِع  ْوِف َواجْلُ ُكْم ِب�َسْيٍء ِمَن اخْلَ منها كماًل، قال تعاىل: {َوَلَنْبُلَونَّ

اِبِريَن}. ِر ال�سَّ َمَراِت َوَب�سِّ ْنُف�ِض َوالثَّ
َ

ْمَواِل َواْلأ
َ

َوَنْق�ضٍ ِمَن اْلأ

    ثم ليعلم اأن هذه البتالءات بالأمرا�ض تاأتي على نوعني:

النوع االأول: خا�ص باأ�شخا�ص اأو جمموعات، وهذا ما ال يكاد 

ال�شالة  عليهم  االأنبياء  حتى  اأح��د  منه  ي�شلم 

وال�شالم.

 والنوع الثاين: عام على املجتمعات والدول، وهذا الذي ميرُّ 

ما  وه��و  متفاوتة  زمنية  ف��رات  ب��ن  بالعامل 

ي�شمى بالوباء

من  العامة  والأمــرا�ــض  بالأوبئة  الإميــان  اأهــل  اأ�سيب  وقد 

�سيب به املوؤمنون يف عهد اخلليفة الرا�سد 
ُ
قدمي، ومن ذلك ما اأ

ال�سام  اأهــل  اأ�سيب  حيث  عنه-  اهلل  -ر�ــســي  الــفــاروق  عمر 

18هـ حتى مات فيه ما يقارب ع�سرين  َعَمَوا�ض �سنة  بطاعون 

اأبو  فيها  مات  وعلمائها،  النا�ض  خيار  من  كان  من  منهم  األًفا 

املب�سرين باجلنة، ومات فيها  الع�سرة  اأحد  عبيدة بن اجلراح 

جبل العلم معاذ بن جبل وغيهم ر�سي اهلل عنهم

على  وال�شالم  وال�شالة  �شفاء،  لالأمرا�ص  ال��ق��راآن  جعل  ال��ذي  هلل  احلمد 

ر�شوله الذي بنَّ اأنه ما من داء اإال وله دواء، فاللهم �شل و�شلم عليه وعلى اآله 

و�شحبه ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الف�شل والق�شاء، اأما بعد،

فاإن االأمرا�ص واالأ�شقام مما ابتلى اهلل به عباده، وال بد لهم منها يف هذه 

ه ال�شر،  الدنيا، وقد ابتلى اهلل اأف�شل خلقه؛ فها هو اأيوب -عليه ال�شالم- م�شَّ

وها هو �شيد املر�شلن حممد -�شلى اهلل عليه و�شلم- اأ�شيب ومر�ص،
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ويف زمن ابن الزبي -ر�سي اهلل عنه- يف �سنة 69هـ، ابتلي 

املوؤمنون ببالء عظيم؛ بالطاعون اجلارف الذي جرف النا�ض 

؛ 
ٍ
ام يَّ

َ
َرِة، َوَكاَن َذِلَك يِف َثاَلَثِة اأ جرًفا، »َوَكاَن ُمْعَظَم َذِلَك ِباْلَب�سْ

ْلًفا، 
َ
اأ �َسْبُعوَن  َرِة  اْلَب�سْ ْهِل 

َ
اأ ِمْن  الثالثة  من   

ٍ
َيْوم ِل  وَّ

َ
اأ يِف  َفَماَت 

 الثاين منها احد و�سبعون األًفا، ويف اليوم الثالث منها 
ِ
َويِف اْلَيْوم

اإل  موتى  الرابع   
ِ
اْلَيْوم يِف  ا�ُض  النَّ َبَح  �سْ

َ
َواأ ْلًفا، 

َ
اأ َو�َسْبُعوَن  َثاَلَثٌة 

ا�ِض قليل ِمْن اآَحاِد النَّ

طاعون  بها  نــزل  ملا  البالد  حــال  خلدون  ابــن  و�سف  وقــد 

هذه  منت�سف  يف  وغرًبا  �سرًقا  بالعمران  نزل   « فقال:  جارف 

اعون اجلارف الَّذي حتيَّف الأمم، وذهب  املائة الثَّامنة من الطَّ

وحماها،  العمران  حما�سن  من  كثًيا  وطــوى  اجليل،  باأهل 

ول على حني هرمها وبلوغ الغاية من مداها؛ فقلَّ�ض  وجاء للدُّ

وتداعت  �سلطانها،  من  واأوهــن  ها  حدِّ من  وفــلَّ  ظاللها،  من 

الأر�ض  عمران  وانتق�ض  اأموالها،  وال�سمحالل  التَّال�سي  اإىل 

بل  ال�سُّ ودر�ست  وامل�سانع  الأم�سار  الب�سر؛  فخربت  بانتقا�ض 

ل  ول والقبائل وتبدَّ يار واملنازل و�سعفت الدُّ واملعامل، وخلت الدِّ

اكن. ال�سَّ

احلال  من  قريبة  اهلل-  -رحمه  و�سفها  التي  احلال  وهذه 

التي حل فيها وباء فايرو�ض كورونا الذي انت�سر يف عام 1441هـ 

قلًقا،  اأحدث  بالعني املجردة،  املوافق2020م، فايرو�ض ل يرى 

والنا�ض  �سكنت،  الأر�ــض  اإنَّ  حيث  ب�سًرا،  واأربــك  دوًل؛  وخوَّف 

يف بيوتها اعتزلت، والطرقات من املوا�سالت خلت، وال�سالة 

لت، واملرافق العامة اأغلقت،  يف امل�ساجد علِّقت، والأ�سواق عطِّ

يكرتثوا  فلم  ــرون  اآخ وت�ساهل  بالهلع،  النا�ض  بع�ض  فاأ�سيب 

يتو�سط  من  العاقل  واملوؤمن  ووقع،  بالدهم  يف  املر�ض  فانت�سر 

الأمر؛ فيعمل بال�سرع، وي�سلِّم للقدر، ويتخذ الأ�سباب التي تقيه 

املر�ض وال�سرر.

ويف مثل هذه الأوبئة العامة، يحتاج امل�سلم اأن يتذكر بع�ض 

القواعد ال�سرعية الإميانية والعلمية املهمة؛ حتى ل يقع يف فخ 

ال�سيطان اأو اخلرافات اأو الإ�ساعات، اأو ت�سيبه الغفلة فيبتعد 

عن ربِّ الربيات.

القاعدة االأوىل: 

كمال العبودية يرتتب عليه كمال احلفظ والكفاية.

 ِبَكاٍف َعْبَدُه}، فمن متم العبودية 
ُ َّ
َلْي�َض اهلل

َ
قال تعاىل: {اأ

هلل كمل اهلل له الكفاية واحلفظ من كل ما يخ�ساه، ففي فرتة 
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ه،  انت�سار الأوبئة اأحوج ما يكون العبد له اأن يكون قريًبا من ربِّ

يعبده ويتقرب اإليه باأنواع العبادات؛ ولهذا كان م�سروق -رحمه 

َن�ِض ْبِن �ِسِييَن، 
َ
اهلل- يجتهد زمن الطاعون يف العبادة، فَعْن اأ

ْنَكَر 
َ
َفاأ اُعوِن،  َيِفرُّ ِمَن الطَّ نَّ َم�ْسُروًقا َكاَن 

َ
اأ ِباْلُكوَفِة  َقاَل: »َبَلَغَنا 

َفَدَخْلَنا  ْلَها«، 
َ
َفْلَن�ْساأ ِتِه 

َ
اْمَراأ اإِىَل  ِبَنا  »اْنَطِلْق  َوَقاَل:  ٌد  مَّ حُمَ َذِلَك 

ُه  ، َما َكاَن َيِفّرُ، َوَلِكنَّ ِ
َّ

ْلَناَها َعْن َذِلَك َفَقاَلْت: »َكالَّ َواهلل
َ

َعَلْيَها َف�َساأ

ى  ْخُلَو ِلْلِعَباَدِة«، َفَكاَن َيَتَنحَّ
َ
ْن اأ

َ
ِحبُّ اأ

ُ
اُم َت�َساُغٍل َفاأ يَّ

َ
َكاَن َيُقوُل: »اأ

َنُع  َراُه َي�سْ
َ
ا اأ ْبِكي ِمَّ

َ
ا َجَل�ْسُت َخْلَفُه اأ َ َفَيْخُلو ِلْلِعَباَدِة، َقاَلْت: »َفُربَّ

َمت َقَدَماُه. لِّي َحتَّى َتَورَّ ِبَنْف�ِسِه، َقاَلْت: َوَكاَن ُي�سَ

القاعدة الثانية: 

ِ َفُهَو َح�ْسُبُه}
َّ

ْل َعَلى اهلل {َوَمْن َيَتَوكَّ

فاعتماد القلب على اهلل مع اتخاذ الأ�سباب الوقائية توكل 

على اهلل، ومن توكل على اهلل حقَّ توكله فاإن اهلل ح�سبه وكافيه 

الوقائية؛  الأ�سباب  ال�سرع ترك  ولي�ض من  وكفى باهلل ح�سيًبا، 

فاإنَّ تْركها اإخالل بال�سرع، وقدح يف العقل، وقد قال ر�سول اهلل 

ْر�ٍض، َفال َتْقَدُموا 
َ
-�سلى اهلل عليه و�سلم-: »اإَِذا �َسِمْعُتْم ِبِه يِف اأ

ْنُتْم ِبَها َفال َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه، وقال: 
َ
ْر�ٍض َواأ

َ
َعَلْيِه، َواإَِذا َوَقَع ِباأ

ّحٍ«، ومن اتخاذ الأ�سباب لزوم البيت  ِر�ٌض َعَلى ُم�سِ »َل ُيوِرُد ُمْ

وعدم خمالطة النا�ض.

:«َل  و�سلم-  عليه  ر�سول اهلل-�سلى اهلل  قال  م�ساألة مهمة: 

ل  للعدوى  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  فنفي  ــْدَوى،  َع

بنف�سها  موؤثرة  كونها  نفي  املق�سود  بل  انتقالها؛  نفَي  يعني 

ا�ستقالًل من دون قدرة اهلل، اإذًا العدوى تكون بتقدير اهلل، ثم 

الوقاية منها �سبًبا لنتقالها،  ال�سبب يف  جعل اهلل عدم �سلوك 

وعليه فقد يغلط بع�ض النا�ض من جعل العدوى موؤثرة بنف�سها، 

ويغلط بع�سهم فيظن اأنها ل تنتقل وتعدي.

 القاعدة الثالثة: 

 َيْحَفْظَك «
َ
» اْحَفِظ اهلل

فمن حفظ �سرع اهلل وعمل به حفظه اهلل، فعلى قدر احلفظ 

يكون احلفظ، فمن اأخطر الأمور اأن يكون العبد يف زمن البالء 

َعْنُه-:   
ُ َّ
اهلل َي  -َر�سِ ب�سي  بن  النعمان  قال  ل�سرع اهلل،  م�سيًعا 

»اإِنَّ اْلَهَلَكَة ُكلَّ الهلكة اأن تعمل ال�سيئات يِف َزَماِن اْلَباَلِء، واأخ�ض 

مر 
ُ
بالذكر ال�سالة، ل �سيما وقد علِّقت ال�سالة يف امل�ساجد واأ

اجتهد  بل  ت�سيع �سالتك،  اأن  اإياك  ثم  فاإياك  البيوت،  بها يف 

اأدائها واإقامتها على �سروطها واأركانها، واأكرث من النوافل  يف 

ما ا�ستطعت، قال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: »َخْم�ُض 

ــوَءُهــنَّ  ُو�ــسُ ــَن  ْحــ�ــسَ
َ
اأ َمــْن  ــاىَل-{  ــَع -َت  

ُ َّ
اهلل ُهنَّ  �سَ اْفرَتَ ــَلــَواٍت  �ــسَ

 ِ
َّ

اهلل َعَلى  َلُه  َكاَن  َوُخ�ُسوَعُهنَّ  ُرُكوَعُهنَّ  َتَّ 
َ
َواأ ِلَوْقِتِهنَّ  ُهنَّ  الَّ َو�سَ

ِ َعْهٌد، اإِْن �َساَء 
َّ

ْن َيْغِفَر َلُه، َوَمْن مَلْ َيْفَعْل َفَلْي�َض َلُه َعَلى اهلل
َ
َعْهٌد اأ

َبُه}. َغَفَر َلُه، َواإِْن �َساَء َعذَّ

القاعدة الرابعة:

َخْيٌ  َوُهَو  �َسْيًئا  َتْكَرُهوا  ْن 
َ
اأ {َوَع�َسى 

بُّوا �َسْيًئا َوُهَو �َسرٌّ َلُكْم  ْن حُتِ
َ
َلُكْم َوَع�َسى اأ

ْنُتْم َل َتْعَلُموَن }
َ
 َيْعَلُم َواأ

ُ َّ
َواهلل

ة حكم واأ�ــســرار  ــِذه اْلآَيـــة عــدَّ »يِف َه

ن 
َ
اأ علم  اإِذا  الَعْبد  ن  َفاإِ لْلَعبد؛  وم�سالح 

واملحبوب  باملحبوب  ِتــي 
ْ
ــاأ َي قد  ــُروه  ــْك امْلَ

توافيه  ن 
َ
اأ َمن 

ْ
َياأ مل  باملكروه،  ِتي 

ْ
َياأ قد 

ن 
َ
ة، َومل يياأ�ض اأ ة من َجانب امل�سرَّ امْل�سرَّ

لعدم  ة؛  امْل�سرَّ َجانب  من  امل�سرة  َتاأتيه 

َما  ِمْنَها  يعلم  َفاإِن اهلل  بالعواقب،  علمه 

ل يعلمُه الَعْبد

من  الوبائية  النازلة  هــذه  يف  فكم   

حكم وم�سالح للعباد ومن ذلك: رجوع 
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العبد اإىل ربه، وترابطه بقيادته، وتعاونه مع جمتمعه، ووقوفهم 

�سًفا واحًدا متالحًما اأمام هذه البتالءات، وكذلك ما ح�سل 

ا�ست�سعره  وما  الرخاء،  حال  عليه  اهلل  نعمة  معرفة  من  للعبد 

عنها،  ال�ستغناء  ميكن  الكماليات  من  كثًيا  اأن  من  الإن�سان 

مع ما ي�سحب ذلك من العلم الذي يتعلمه العبد والعمل الذي 

عمل به واخلربات التي اكت�سبها ما مل يكن يح�سل عليه يف 

حال الرخاء، و�سدق من قال: »النا�ض �سواء فاإذا جاءت املحن 

تباينوا«.  

 القاعدة اخلام�شة:

 الر�سا بالقدر راحة القلب وال�سدر.

ِ َوَمْن ُيوؤِْمْن 
َّ

ْذِن اهلل  ِباإِ
لَّ يَبٍة اإِ اَب ِمْن ُم�سِ �سَ

َ
قال تعاىل: {َما اأ

 ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم} فكل ما ي�سيب الأر�ض من 
ُ َّ
ِ َيْهِد َقْلَبُه َواهلل

َّ
ِباهلل

العبد  وبقدر من اهلل، فعلى  باإذن اهلل  فاإنه  والأمرا�ض  الأوبئة 

�سدره،  وين�سرح  قلبه  يهتدي  حتى  لقدره؛  وي�سلم  به  يوؤمن  اأن 

نزلت  م�سيبة  من  فما  بال�سرب،  عليه  بل  يهلع،  ول  يجزع  فال 

اإل �سغرت، ول جلَّت  اإل تولت، ول كربت  اإل رفعت، ول توالت 

اإل جتلَّت.

وهنا وقفة مهمة: قال ابن القيم -رحمه اهلل-: »اإذا ابتلى 

ه ذلك البتالء  نواع الباليا واملحن، فاإن ردَّ
َ
اهلل عبده ب�سيء من اأ

ه وجمعه عليه وطرحه ببابه؛ فهو عالمة �سعادته  واملحن اإىل ربِّ

واإن طالت، فتقلع  لها  ة برتاء ل دوام  وال�سدَّ به،  واإرادة اخلي 

عنه حني تقلع وقد عو�ض منها اأجلَّ عو�ض واأف�سله؛ وهو رجوعه 

اإىل اهلل بعد اأن كان �سارًدا عنه، واإقباله عليه بعد اأن كان نائًيا 

ا، وللوقوف على  اأن كان معر�سً بابه بعد  عنه، وانطراحه على 

ا، وكانت البلية يف حق هذا عني النعمة اأبواب غيه متعر�سً

القاعدة ال�شاد�شة: 

ل ياأ�ض من رحمة اهلل ول اأمن من مكر اهلل.

 احلذر من القنوط من رحمة اهلل، والأمــن من مكر اهلل، 

فامل�سلم ي�سي بني اخلوف والرجاء ل يقنط ويياأ�ض من رحمة 

اهلل، فاهلل رحيم بعباده اأرحم بهم من اأمهاتهم وقد كتب على 

اهلل  مكر  من  الأمــن  من  العبد  يحذر  وكذلك  الرحمة،  نف�سه 

يف  مفرط  والذنوب،  ال�سيئات  يف  واقع  وهو  العذاب  ياأمن  فال 

َلَفَتْحَنا  َقْوا  َواتَّ اآَمُنوا  اْلُقَرى  ْهَل 
َ
اأ نَّ 

َ
اأ الواجب، قال تعاىل: {َوَلْو 

ا  َخْذَناُهْم ِبَ
َ
ُبوا َفاأ ْر�ِض َوَلِكْن َكذَّ

َ
َماِء َواْلأ َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن ال�سَّ

َبَياًتا  �ُسَنا 
ْ
َباأ ِتَيُهْم 

ْ
َياأ ْن 

َ
اأ ْهُل اْلُقَرى 

َ
اأ ِمَن 

َ
َفاأ

َ
اأ َيْك�ِسُبوَن )96(  َكاُنوا 

ًحى  �ُسَنا �سُ
ْ
َباأ ِتَيُهْم 

ْ
َياأ ْن 

َ
اأ ْهُل اْلُقَرى 

َ
اأ ِمَن 

َ
َواأ

َ
اأ َناِئُموَن )97(  َوُهْم 

ِ اإِلَّ اْلَقْوُم 
َّ

َمُن َمْكَر اهلل
ْ
ِ َفاَل َياأ

َّ
ِمُنوا َمْكَر اهلل

َ
َفاأ

َ
َوُهْم َيْلَعُبوَن )98( اأ

ا�ِسُروَن}. اخْلَ
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لو كان نيوتن يعلم باأن قاعدته �سيتم تف�سريها وتطبيقها 

مع  تعاملهم  يف   
ً
ومبد�أ �سيا�سًة  و�تخاذها  �أهو�ئهم  ح�سب 

ظالل  حتت  غفوته  و�أكمل  �لتفاحة  باأكل  الكتفى  �الآخرين 

تلك �ل�سجرة .
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اإعداد : عبد العزيز كرم البلو�شي

رفقًا بنيوتن

عجباً الأمركم .. دعوا العامل ال�سهري يرقد ب�سالٍم مع تفاحته  وال حتملوه 

ذنب اأفعالكم و�سلوككم فما ال�سلوك املتبع اإال نتيجة لغرائز االإن�سان الداخلية 

ي�ستطيع  اأخ��الق��ه  ق��در  على  واالإن�����س��ان  ج�سد  ك��ل  يف  يقبعان  وال�سر  فاخلري 

بت�سرفاته  ويتحكم  املوقف  يت�سيد  اأن  فاإما  اأفعاله  وردود  مب�ساعره  التحكم 

النابعة من اأخالقه واإما اأن حتكم عليه غرائزه فيخرج �سلوكه عن �سيطرته .



يف  له  م�ساٍو  فعل  رد  فعل  لكل    «  : نيوتن  قاعدة  تقول 

�ملقد�ر ومعاك�س له يف �الجتاه « ومن هنا �نطلق �تخاذ هذه 

�لقاعدة يف �لتعامل مع �الآخرين فعلى قدر �ملعاملة �لتي يتم 

�أو�سحها  �ل�سلوكيات  بع�س  وهنا   ، �لفعل  ردة  تكون  تلقيها 

هذه  من  يتخذون  �لذين  �أولئك  بت�سرفات  مرتبط  كمثال 

�ملحيطني  مع  و�لتعامل  للحياة  �أ�سلوبًا  �لفيزيائية  �لقاعدة 

بهم :

بادر �أنا بال�سالم .
ُ
�إذ� مل ي�سلِّم علي فلن �أ  -

�إذ� �ستمني �ساأرد عليه و�أ�ستمه كما فعل .  -

�إذ� حتدث علي يف جمل�س ما ، �ساأفعل مثلما فعل   -

و�أحتدث يف غيابه .

�إذ� مل يرد على �ت�سايل ، فلن �أرد على �ت�ساله .  -

�الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  يف  متابعتي  �ألغى  �إذ�   -

�ساأرد عليه باملثل و�ألغي متابعته .

وكثرية هي �الأمثلة ولكن �سنكتفي بتلك �لتي مت �سردها ، 

فباعتقاد �لبع�س �أن قوة �سخ�سية �الإن�سان تكمن يف قدرته 

على �لرد على �الآخرين و�إن كان �لرد ال �أخالقيًا ، فهنا ينجر 

�الإن�سان 

وح���ل  �إىل 

�ل��دن��اءة �الأخ��الق��ي��ة 

ب�����س��ب��ب ف��ك��ره غ���ري �ل��ن��ق��ي 

و�لذي ت�سوبه �ل�سو�ئب من �أثر 

، فيم�سي  �لعقل  �جلهِل وُعقم 

م��ف��ت��خ��رً� ب��اجل��ه��ال��ة ف���اق���دً� 

لالأ�سالة ، معتنقًا قاعدًة معتقدً� 

�ل��ذ�ت  تكوين  �إىل  �لطريق  �أنها 

باأنه  �لنف�س ، غري مدرٍك  وفر�س 

باأفعال  متاأثرً�  بنف�سه  يدنو  بذلك 

غريه ، فعد �إىل ر�سدك ، وتاأكد باأن 

قوي �ل�سخ�سية هو ذلك �لذي ردة فعله تعك�س �سمو �أخالقه 

، فهنيئًا ملن كان كذلك .
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امل��ج��الت يف  اأوائ���ل  راأ����س اخليمة م��ن  جملة بلدية 

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

راأ���س اخليمة  اإم��ارة  و قد �سهدت املجلة مراحل تطور 

1977 اإىل يومنا هذا لتكون مرجعاً  و منوها منذ عام 

راأ�س  احلبيبة  اإمارتنا  تقدم  على  �ساهداً  و  للمعلومات 

اخليمة ومراآة الأخبار متنوعة وخمتلفة.

�لعدد51   �ل�سنة �خلام�سة يظهر على �لغالف �إحدى �لفرق 

حتت  �الأ�سيل  �ل�سعبي  �لفن  ت�ستعر�س  �ليولة  ملهارة  �ل�سعبية 

عنو�ن مقر جمعية �لفنون �ل�سعبية يف معريي�س ، وقد عر�ست 

�ملجلة عددً� من �الأخبار عن �أحد�ث كانت مهمة يف ذلك �لوقت. 

�ملكلفة  و�الإ���س��ك��ان  �ل��ع��ام��ة  �الأ���س��غ��ال  وز�رة  جلنة  ق���ررت 

مبعاينة مدر�سه �لنه�سة �الإعد�دية للبنات �أن �ملدر�سة �ساحلة 

مثل  �ل�سرورية  �الإ���س��الح��ات  بع�س  �إج���ر�ء  بعد  لال�ستخد�م 

و�حلو�ئط  بالو�جهات  �لب�سيطة  و�لت�سققات  �ل�سروخ  �إ�سالح 

�ملدر�سة  وحد�ت  دهان جميع  �إع��ادة  و  �لتمدد  فو��سل  وتغطية 

وكانت وز�ره �الأ�سغال �لعامة و�الإ�سكان قد قررت ت�سكيل �للجنة 

بوليلة  �الأ�ستاذ حممد  �إليها  يرفعها  مذكرة  على  بناء  �ملذكورة 

مدير منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية لالطمئنان على �سالحية 

�ملدر�سة ال�ستقبال �لطالبات للعام �لدر��سي 81 ميالدي �إىل 82 

ميالديًا ، وحتتوي �ملدر�سة على 16 ف�سل حيث تدر�س فيها 421 

طالبة يف �ملرحلة �الإعد�دية.

وجاء �أي�سًا �سمن هذ� �لعدد خرب عن مركز �لتاأهيل �لرتبوي

احللقة الثامنة والأربعون

اإعداد : جواهر �شلطان  ال�شويدي

جملة البلدية بني املا�شي و احلـا�شر
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�خليمة  ر�أ���س  منطقة  مدير  بوليلة   حممد  �الأ�ستاذ  �سرح   

مركز  يف  �مل�ستحقني  و�ملعلمات  �ملعلمني  نتائج  عن  �لتعليمية 

�جلدية  م��دى  تعك�س  �لتي  �خليمة  ب��ر�أ���س  �ل��رتب��وي  �لتاأهيل 

و�حلر�س على ��ستكمال �لدر��سات �لنظرية و�خلرب�ت �لرتبوية 

لدى هوؤالء �لد�ر�سني 

م���ن خ���الل م�����س��روع 

�ل��ت��اأه��ي��ل �ل���رتب���وي 

وز�رة  ت��ول��ي��ه  �ل����ذي 

منها  ك���ل  �ل���رتب���ي���ه 

�هتمامًا ومن �لنتائج 

�أن  ت���ب���ني  �مل���ع���ل���ن���ة 

�آمنة  �ملو�طنة  �ملعلمة 

�لعلي  عي�سى  حممد 

�ملرتبة  على  ح�سلت 

م�ستوى  على  �الأوىل 

�لف�سل  يف  �ملنطقة 

و�أن  �لثالث  �لدر��سي 

�لف�سل  على  �الأوىل 

هي  �الأول  �ل��در����س��ي 

�مل��ع��ل��م��ة �مل���و�ط���ن���ة 
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فاطمة ح�سن حميد�ن هذ� وقد جنح يف مركز �لتاأهيل �لرتبوي 

ع�سرة  وثالثة  معلمة   27  1981 لعام  �الأول  �لدر��سي  للف�سل 

معلمًا.

ــف  ــش ــ� ــك ال  

عــــلــــى مـــيـــاه 

ال�شرب يف راأ�س 

اخليمة 

�إد�رة  منعت 

�ل��ط��ب �ل��وق��ائ��ي 

ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة 

دخ����ول �الأط��ع��م��ة 

�لغذ�ئية  و�مل���و�د 

ب�سحبة  �لقادمة 

�لطائر�ت  رك��اب 

�ل�����ق�����ادم�����ة م��ن 

�الأردن عرب مطار 

ر�أ���������س �خل��ي��م��ة 

وق���د   ، �ل�������دويل 

ه��ذه  �ت���خ���اذ  مت 

ملنع  �الإج������ر�ء�ت 

كما مت  �الأردن  يظهر حاالته  يف  �لذي  �لكولري�  ت�سرب مر�س 

باالإمارة و�تخذت كافة �الحتياطات  �ل�سرب  �لك�سف على مياه 

لنقل �لوباء ،  دعا �لدكتور يحيى �حلد�د مدير �لطب �لوقائي 
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�خليمة  ب���ر�أ����س 

�إىل �حلر�س على 

�الأطعمة  نظافة 

الأن  و�الأم�����اك�����ن 

�أ�سباب  من  ذلك 

�ل�����وق�����اي�����ة م��ن 

�لوباء..

يه  جنليز اإ

تعلن اإ�شالمها

�أع�����ل�����ن�����ت   

�ل���������������س�������اب�������ة 

�الإجنليزية مريي 

�أك�����س��ن �ل��ب��ال��غ��ة 

من �لعمر 22 عامًا �إ�سالمها �أمام ف�سيلة �ل�سيخ حممد �لربق و 

ف�سيلة �ل�سيخ عتيق �أحمد �إ�سماعيل وتنطقت بال�سهادتني الأول 

مرة يف مكتب وز�رة �الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية »و قد جاءت 

�ل�سيد�ت  �إح��دى  تكليف  وقد مت   �سائمة هذ�  وهي  �ل�سابة  لنا 

لتعليمها �أ�سول �لدين كما مت تزويدها بعدد من �لكتب �لدينية«.
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 وقف تراخي�س الور�س داخل املناطق ال�شكنية 

�لدر�جات  تر�خي�س  �إ�سد�ر  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  �أوقفت 

ومغا�سل �ل�سيار�ت و�ملنازل و م�سانع �لطابوق وحمالت �حلد�دة 

د�خل �ملناطق �ل�سكنية �أو بالقرب منها و�سرح م�سدر م�سوؤول 

هذه  تر�خي�س  وقف  ب��اأن 

ب�سبب  ج���اء  �ل��ن�����س��اط��ات 

�سو�ساء  م��ن  حت��دث��ه  م��ا 

وخماطر على حياة �لنا�س 

ويذكر �أن �لرتخي�س لتلك 

يقت�سر  �سوف  �لن�ساطات 

�ل�سناعية  �ملناطق  على 

فقط ..

تطلب  الـــربـــيـــة 

دائرتي  مــن  خــرائــط 

البلدية والأرا�شي

حممد  �الأ�ستاذ  طلب   

منطقة  م��دي��ر  ل��ي��ل��ة  �أب����و 

ر�أ�س �خليمة �لتعليمية من 

د�ئرتي �لبلدية و�الأر��سي 

�ملد�ر�س  مبو�قع  �خلا�سة  باخلر�ئط  �لتعليمية  �ملنطقة  تزويد 

�لتي �سوف يتم �إن�ساوؤها حديثًا  من حيث �أرقام �لقطع �ملمنوحة 

عليها  م��د�ر���س  الإن�����س��اء  �ل��د�ئ��رت��ني  قبل  م��ن  �لرتبية  ل���وز�رة 
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�مل�ستقبلية  �إجناز �خلطة  �لعمل على  م�ستقباًل وذلك يف نطاق 

�ملتز�يدة  �الأعد�د  ال�ستيعاب  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  �لرتبية  لوز�رة 

للتالميذ �جلدد ..

وجاء �أي�سًا  يف هذ� �لعدد من �ملجلة مقااًل تناول مو�سوعًا 

مهمًا عن �ل�سحة حتت عنو�ن �مل�سافات �لغذ�ئية ت�ساف �إىل 

مبا�سر  �أو غري  مبا�سر  ب�سكل  �الأحيان  بع�س  �الأغذية يف  بع�س 

�إىل  �سريعة  وبنظرة  فتاك وخطر  بع�سها  �مل�سافة  �ملو�د  وهذه 

معظم �ملو�د �لغذ�ئية جند �أن �مل�سافات �لغذ�ئية ال تخلو منها 

�ملحليات  لها  ت�ساف  �لغازية  �مل�سروبات  �ملثال  �سبيل  وعلى 

�خلبز  مثل  �حلافظة  و�مل��و�د  �ل�سناعية  و�الأل���و�ن  �ل�سناعية 

ت�ساف له �لفيتامينات ومو�د حافظة �أخرى لكي يحافظ على 

حالته �لطبيعية و�لزبدة ت�ساف لها �الألو�ن �ملنا�سبة وهكذ� يف 

جميع �ملو�د �لغذ�ئية تلعب �مل�سافات �لغذ�ئية دورً� كبريً� وفعااًل 

�جلديد  بال�سيء  لي�ست  �لغذ�ئية  �مل�سافات  �أن  �لبديهي  ومن 

�لذي مت �خرت�عه يف نهاية �لقرن �لع�سرين و �إمنا لو رجعنا �إىل 

�أنه ي�سيف �مللح �إىل حلوم �حليو�نات  �الإن�سان �لقدمي لوجدنا 

لكي يحافظ عليها من �لتلف .



1 �شبتمرب1920

للم���������������������رة 

�الأول�����ى تظ��������هر 

يف �لوجود دول������ة 

لبن�����ان،  و�لت������ي 

مناطق  �سمت 

�إطار  يف  ظهورها  وجاء  �لفرن�سي،  خا�سعة لالنتد�ب  عدة 

ت�سفية تركة �لدولة �لعثمانية، وكانت هذه �لدولة ت�سم جبل 

لبنان و�أحلقت بها ك�����������ل من بي��روت  وطر�ب������ل�س  وبعلبك 

و�لهرمل و�جلنوب و�سميت جميعها دولة لبنان �لكبري. 

2 �شبتمرب 1945

 �نتهاء �حلرب 

�لعاملية �لثانية.

 3 �شبتمرب 1967

 �ل�����س��وي��د ت��ع��ت��م��د 

ق��ي��ادة �ل�����س��ي��ار�ت 

ع�����ل�����ى �جل�����ان�����ب 

�الأمين من �ل�سارع.

4 �شبتمرب 1998

 تاأ�سي�س حمرك 

�لبحث غوغل على 

ي������د �������س������ريج������ي 

برين والري بايج.

5 �شبتمرب2013

�سمال  يف  �لعامل  �أكرب بركان يف  م�سيف،  �كت�ساف تامو 

غرب �ملحيط �لهادئ. 

6 �شبتمرب 1981

�ل�سيخ ر��سد  وف�اة 

ب����ن ح��م��ي��د ب����ن ع��ب��د 

�لعزيز �لنعيمي  هو �حلاكم �لتا�سع لالإمارة، ويعترب موؤ�س�س 

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

�ملهمة و�الأيام �لعاملية �لتي �سجلها �لتاريخ يف �سفحاته ، وطوتها �ل�سنون لت�سبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته �لوقائع �لتي ح�سلت به.

وبني �أيديكم قائمة م�سغرة الأهم ماحدث يف �سهر ) �سبتمرب ( وجمرياته ب�سكل خمت�سر، 

لنعرب معكم رحلة عرب بو�بة �لزمن وما �سطرته �ل�سنون �ملا�سية من �أحد�ث ووقائع، لنتنف�س 

عبق �ملا�سي ون�ستح�سر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت كاأيام ثابتة �سنويًا �أو تكون غريت 

خلود را�شد املزروعيتاريخ �أمٍم وح�سار�ت.
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باإن�ساء �سرطة  �هلل  رحمه  وق��ام  �حلديثة،  عجمان  �إم���ارة 

�الحتاد،  تكوين  �جتماعات  يف  و�سارك  عجمان عام 1967، 

وقد وقع على �لد�ستور �ملوؤقت يوم 2 دي�سمرب 1971 و�أ�سبحت 

عجمان جزء من دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

7 �شبتمرب 1948

م����ن م����و�ل����ي����ده ����س���اح���ب �ل�������س���م���و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة 

�لعربية  دولة �الإمار�ت  رئي�س  نهي��ان  �آل  بن ز�يد بن �سلطان 

�إمارة �أبوظبي �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة  �ملتحدة وحاكم 

لدولة �الإمار�ت. وهو �أكرب �أبناء �ل�سيخ ز�يد وكان وليًا لعهده . 

وقد ولد يف مدين�ة �لعني.

8 �شبتمرب

�لي�وم �لدويل ملحو �الأمي�ة.

 

9 �شبتمرب
 

�لي�وم �لعاملي لالإ�سعافات �الأولي�ة 

10 �شبتمرب 
 

�ليوم �لعاملي ملنع �النتحار

11 �شبتمرب 1930

بركان �سرتومبويل 

ي���� بجزيرة �سقلية 

ويلقي بحمم  ������ثور 

ب���رك���ان���ي���ة ت�������س���ل 

�متد�د  ثور�ته تدمرًي� على  �أكرث  تلك هي  �إىل طنني، وكانت 

تاريخه �مل�سجل.

 

12 �شبتمرب2019

 

�الإع����������������������الن 

ع�������ن �ك����ت���������س����اف 

ب���خ���ار �مل���اء يف ج���و ك���وك���ب K2-18b خ���ارج �مل��ج��م��وع��ة 

كو�كب �ملنطقة  يف  نوعه  من  �كت�ساف  �أول  وهو  �ل�سم�سية، 

�ل�ساحلة للحياة.

13 �شبتمرب 

�ل������ي��������������������وم 

�ل����ع����ال��������������م����ي 

لل��قانون.
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14 �شبتمرب2015

�سد  ير ليغو  يق  فر

�أول م�����������وج�����������ات 

عن  جاذبية نتجت 

نظرية �لن�سبية  من  جزء  يثبت  ما  �أ�سودين،  �ندماج ثقبني 

�لعامة الأين�ستاين.

15 �شبتمرب

�لع�ال�مي  �لي�وم 

للدميقر�طي��ة .

16 �شبتمرب

�ل���ي�������وم �ل��ع��ال�����م��ي 

للح�فاظ على طب�قة 

�الأوزون .

17 �شبتمرب 1974

�ن�����س��م��ام ب��ن��غ��ل

�دي�����������س، غ�����ري

ن��اد� وغ��ي�����������������ن��ي��ا 

بي�ساو �إىل �الأمم 

�ملتحدة. 

18 �شبتمرب 1851

�الأول   �الإ���س��د�ر 

جل��ري��دة ن��ي��و ي��ورك 

تاميز. 

19 �شبتمرب 1929

  �إب��ط��ال ق��ان��ون 

�لَف�سلّية«  »�مل����ر�أة 

وه���������و ق���������ان���������ون 

ع��ر�ق��ي ل��ت��ع��وي�����س 

ُت�سّمى �ملر�أة َف�سلّية  �لقاتل،  بامر�أة من عائلة  �ملقتول  عائلة 

وجُترب على �لزو�ج بغري مهر، وفقًا لعرف ع�سائر �لعر�ق.

20 �شبتمرب1946

�أول  �ف������ت������ت������اح 

دورة مل��ه��رج��ان كان 

�ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي �ل��ذي 

ب�سبب �حلرب  �أج��ل 

�لعاملية �لثانية حيث كان �الفتتاح مربجمًا بني 1 �سبتمرب و20 

�سبتمرب من عام 1939. 

21 �شبتمرب

�لعال�مي  �لي�وم 

لل�سالم .

�لعال�مي  �لي�وم 

لل�زهاي�مر .
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22 �شبتمرب

�لعاملي  �لي�وم   

ل����ل����ت����خ����ل����ي ع���ن 

�ل�سيارة . 

23 �شبتمرب  1846

�ك�������ت���������������س�������اف 

ك��وك��ب ن��ب��ت��ون يف 

�مل����������ر�����������س����������د 

�ل���ف���ل���ك���ي ل���ربل���ني وذل���ك ب��ف�����س��ل م���الح���ظ���ات �ل���ع���امل 

�لفلكي �لفرن�سي �أوربان لوفرييي.

24 �شبتمرب 1852

تتمكن  بو��سطة حمرك بخاري  �أول �سفينة هو�ئية تد�ر 

من �ل�سفر 27 كم من باري�س �إىل تر�ب. 

25 �شبتمرب 1955

متديد �أول كابل هاتفي حتت مياه �ملحيط �الأطل�سي.

26 �شبتمرب1580

�مل������ك������ت�������������س������ف 

�ل�������ربي�������ط�������اين 

ن�سي�س  � فر ل�سري  �

دري��ك ي��ن��ت��ه��ي من 

�ل������ط������و�ف ح����ول 

�لكرة �الأر�سية.

27 �شبتمرب

 �لي�وم �لعال�مي 

لل�س�ياحة

28 �شبتمرب 1542

�مل�����س��ت��ك�����س��ف 

�ل���ربت���غ���ايل ج���و�و 

رودري���������غ���������ي���������ز 

�إىل  كابريلو ي�سل 

ما ي�سمى �ليوم �سان دييغو، كاليفورنيا.

29 �شبتمرب1908

�مل�����������وؤمت�����������ر 

�ل�������دويل حل��م��اي��ة 

�ل��ع��م��ل و�مل��ن��ع��ق��د 

بالن�سبة  �لليلي  �لعمل  منع  مبدينة لو�سرن ب�سوي�سر� يقرر 

لالأطفال حتت عمر 14 �سنة.

30 �شبتمرب                     
�ليوم �لعاملي 

لل��رتج�مة
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اأًنا الَبحُر يف اأح�شائِه الُدرُّ كاِمٌن

َدفاتي                               فهل �شاألوا الَغوا�َس عن �شَ

جميلٌة بتيلة .. 

اأنيقٌة عريقة .. 

�ساملٌة كاملة ،

 ال ُيعجزها �سيٌء ، 

تذوُد عن نف�سها بنف�سها ... 

اإنها اللغة العربية 

املثال الأول: 

» اقتب�س عن « اأم » اقتب�س من « ؟

ن�ستعمل �لعبارة �لتالية بكرثة فنقول : » �قتب�س �لكاتب عن فالن بع�س 

 بنيِّ ، فالفعل �قتب�س يتعدى ب« ِمن » ال ب« َعن«، يقول 
ٌ
�آر�ئه » وهذ� خطاأ

�نظرونا  �آمنو�  للذين  و�ملنافقات  �ملنافقون  يقول  يوم   (  : �ملوىل عز وجل 

نقتب�س من نوركم ( » �حلديد : 13« ،  ويف �حلديث �أن �لر�سول �سلى �هلل 

عليه و�سلم قال : » من �قتب�س علمًا من �لنجوم �قتب�س �سعبًة من �ل�سحر 

ز�د ما ز�د « .

�ل�سبُب : �أن » ِمن « هنا للتبعي�س و »َعن« مل تاأِت للتبعي�س قط .

�لكاتب من فالنٍ   �قتب�س   «  : نقول  �أْن  �ل�سابقة  �لعبارة  فال�سو�ب يف 

بع�َس �آر�ئِه « .

مقهى اللغة العربية

الحلقة الثالثة
هاًل بكم يف مقهى اللغة العربية اأ

هيا لنحت�صي قهوًة  لغوية من �ُصنِع يديها ..  و

نو�ضح  لكم اأمثلة  من الأخطاء النحوية ال�صائعة 

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

»اأعطيُت لفالن « اأم » اأعطيُت فالناً « ؟

ه ، ونقول : �أعطيُت لعليٍّ  نقول �أحيانًا : �أعطيُت لكِل �إن�ساٍن حقَّ

وهذ�   ، بالالم  �الأول  مفعوله  �إىل   ) �أعطى   ( �لفعل  بتعدية  ثوبًا، 

خطاأ و�سو�بُه :

�أنَّ �لفعل ) �أعطى ( يتعدى �إىل مفعولني من دون �حلاجة �إىل 

حرف جر يف كليهما ، �أي �أن هذ� �لفعل ين�سب مفعولني مبا�سرة 

- من دون �حلاجة �إىل حرف جر - ن�سبًا ظاهرً� .

 فال�سو�ب �أن نقوَل : �أعطيُت كل �إن�ساٍن حقُه ، و�أعطيت عليًّا 

ثوبًا .

فاملوىل عز وجل يقول يف كتابِه �لعزيز : ) قال ربنا �لذي �أعطى 

كل �سيٍء خلقُه ثمَّ َهدى ( »  طه: 50 « ، ومل يقل : �أعطى لكل �سيٍء 

خلقه .

• االأمثلة  من كتاب » اأخطاء لغوية �سائعة « ملوؤلفه - خالد بن هالل بن نا�سر العربي
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Editorial
Editorial – New Academic Year

Here comes the New Academic Year 2021-
2022, in which our children return back to 
schools, bearing various challenges for all of 
our children, students and teaching staff, at 
various levels, whether studying in schools or 
behind computer screens!

How wonderful it is for all efforts and in-
terests to converge and integrate, to achieve a 
Lofty Goal, and there is nothing higher than 
EDUCATION, by which nations rise and as-
cend the Ladder of Glory.

Our beloved country keeps pace with, sup-
ports the Fields of Educational and Profession-
al Development, and is keen to provide all Ad-
vanced Technological Capabilities and provide 
Integrated Support to achieve a Comprehensive 
Renaissance in various Educational, Economic 
and Social Fields.

We pray to Almighty Allah to reconcile the 
faculty and students to have a year full of hope 
and optimism, and to fulfil the Aspirations of 
Future Leaders.  

Munther Mohammed bin Shakar 
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H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has 
received Mudaffar Mustafa Al Jubouri, Ambassador of 
Iraq to the UAE.

During the meeting, Sheikh Saud welcomed Ambas-
sador Al Jubouri and exchanged talks on bilateral rela-
tions and cooperation between the two countries in all 

avenues.
He also lauded the brotherly relations between the 

UAE and Iraq, which will help boost the strategic part-
nership between the two countries.

The Iraqi Ambassador extended thanks and apprecia-
tion to RAK ruler for warm welcome and generosity.

RAK Ruler receives Iraqi Ambassador
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
received His Excellency Moon Byung-iun, Consul-
General of the Republic of Korea in Dubai.

H.H. Sheikh Saud congratulated the newly appointed 
Consul-General and wished him success in perform-
ing his duties to bolster the partnership between their 
countries.

His Highness RAK Ruler underscored the deep ties 
between the UAE and Korea, which serves as a solid 
foundation to achieve further progress and prosperity 
for their peoples.

H.E. Byung-iun expressed his appreciation for His 
Highness Sheikh Saud’s hospitality, highlighting the 
strong bilateral ties.

Ruler of Ras Al Khaimah receives Korean Consul-General
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Ras Al Khaimah Government offers Financial Support to 
Nurseries affected by COVID-19

Ras Al Khaimah Government has 
set aside funding to support Private 
Nurseries in the Emirate that had to 
temporarily close due to COVID-19 
Pandemic.

The initiative was launched fol-
lowing a directive from His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah, and in 
line with His Highness’s vision to 
maintain a high quality and resilient 
education system in the Emirate.

The funds have been distributed 
to all nurseries that submitted ap-
plications and qualified for support. 
Many of these nurseries are now 
back operating after also imple-
menting all guidelines 
from Ministry of Health 
on Precautionary Meas-
ures.

This is one of many 
initiatives rolled out 
by Ras Al Khaimah 
Government to support 
businesses and other 
entities affected by 
COVID-19. Last year, 
a comprehensive stim-
ulus package backed 
thousands of companies 
in the Emirate by offer-
ing business boosters 
such as fee exemptions, 
payment deferrals and 
fine waivers. The pack-
age was followed up by 
several other initiatives 
to ensure business con-
tinuity across all sec-
tors.

H.E. Dr. Mohamed 
Abdullatif Khalifa, 
Secretary General of 
the Executive Coun-

cil of Ras Al Khaimah, said: “This 
funding for nurseries across Ras 
Al Khaimah is another sign of the 
Leadership’s commitment to ensur-
ing a full economic and social re-
covery from the effects of the Pan-
demic.

“Research shows that support-
ing early childhood education not 
only enhances the opportunities for 
future generations but also enables 
greater participation of women in 
the workforce. This initiative is 
therefore crucial to Ras Al Khaim-
ah’s long-term development. The 
financial support provided by Ras 
Al Khaimah Government will help 
ensure that the Emirate’s private 

nurseries continue to thrive as we 
move towards a post-pandemic new 
normal,” he added.

Helen V. John, Manager of 
Kinderwood Nursery in Khuzam 
Area of Ras Al Khaimah, spoke of 
her joy at receiving the funding af-
ter being closed for 11 months last 
year.

“The financial support has been 
crucial for us in reopening the nurs-
ery,” she said. “All fields are suf-
fering and so I was relieved when 
I learned that we would receive this 
funding from Ras Al Khaimah Gov-
ernment. It’s a big help to the indus-
try and will support the children at 
a crucial time of their development, 

which has suffered due 
to the pandemic.”

“We are using the 
funds to buy extra re-
sources for the children, 
for some renovations, 
and for staff training, 
to improve their skills,” 
she added.

Amin Humood, Man-
ager of Little Dream 
Nursery, which has 
been impacted by COV-
ID-19, said: “It has 
been so difficult for us 
over the past year and I 
was pleasantly surprised 
when Ras Al Khaimah 
Government helped us 
in this way. The sup-
port really means a lot 
to us and we now plan 
to reopen one of our 
branches within the next 
two months. If this sup-
port hadn’t come, we 
wouldn’t have been able 
to reopen.”
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His Highness, Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, the Crown Prince of Ras Al Khaimah, af-
firmed that the wise State leadership under the presi-
dency of His Highness, Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, president of the State “May Allah protect 
him”, has given youth an important national role in pro-
moting the comprehensive development process, based 
on its belief in the importance of enhancing national 
competences and enabling them to participate in draw-
ing future plans for the State to contribute to enhancing 
the State’s standing in various areas.

Investing in the youth and activating their role in the 
process of development and construction for the next 
fifty years comes among the priorities of the wise lead-
ership of the State by strengthening their spirit of ini-
tiative, developing their creative and innovative skills, 
and enabling them to participate in decision-making 
and setting development policies and strategies. His 
Highness said in a speech on the occasion of the World 
Youth Day, which marks August 12 of every year.

The youth of the UAE are the wealth that we count on 
in the future and the main engine to achieve the visions 
of the wise leadership in perusing the achievements in 
order to continue progress on all indicators. His High-

ness added pointing out that the State has spared no ef-
fort to provide maximum care for youth in all fields by 
setting future plans and launching strategic initiatives 
aimed at motivating youth and activating their role in 
creating frameworks to achieve their hopes and aspira-
tions by meeting their needs and contributing to enrich-
ing their knowledge and developing their scientific and 
practical experiences.

Moreover, His Highness reaffirmed that youth have 
proven, in various fields of work, that they possess 
creative capabilities and a solid will to enhance the 
chances of achieving the strategies of the State towards 
the future, and have made exceptional achievements 
that caught the attention of the world and proved that 
the UAE is an inspiring model in achieving impossible 
things.

At the conclusion of his speech, His Highness said 
that the leadership of the UAE has great confidence 
that youth meet its expectations in facing challenges 
and serving the country. His Highness called on youth 
to arm themselves with all the knowledge and skills 
that would advance their capabilities to continue the 
comprehensive development process that the State is 
experiencing.

The Crown Prince of Ras Al Khaimah: Youth are the main 
engine of pursuing the achievements of the State
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His Highness Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman of Ras Al 
Khaimah Executive Council, has issued an 
Emiri Decree No. 21 For 2021 concerning 
Restructuring of Board of Directors of Al 
Rams Sports and Cultural Club.

Under the new resolution, Salem Sul-
tan bin Thani Al Darmaki will serve as the 
Chairman, with the Board to include Hazza 
Ibrahim Al Mansouri, Abdullah Ahmed Ali 
Al Teneiji, Asma Jassem Al Hubaishi, Jas-
sem Mohammed Kasseen, Munther Ali Al 
Mazki, Mohammed Saeed Al Mansouri, 
Mona Mohammed Al Tajir, Asma Moham-
med Al Shehhi, Jassem Moussa Al Teneiji 
and Ali Abdullah Nasser Al Teneiji.

The resolution will come into effect from 
the date of its issuance and shall be pub-
lished in the Official Gazette.

Ras Al Khaimah Crown Prince issues resolution to restructure 
Board of Directors of Al Rams Club
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His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar, 
Director General of Ras 
Al Khaimah Municipal-
ity Department stated that 
in line with  His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah’s Vision and 
Directives and the Fol-
low up of His Highness 
Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman 
of the Executive Council; 
the Department prioritized 
Infrastructure Sector. 

In an exclusive interview with 
Emirates News Agency (WAM), 
His Excellency stressed the Depart-
ment plans residential, industrial 
and agricultural areas according to 
the Emirate’s Overall Strategy, as 
well as construct an internal road 
network linked to major roads con-
nected to other parts of the Emir-
ate and the country, along with 
required facilities 
and services.

The Department 
is currently coordi-
nating and oversee-
ing Infrastructure 
Projects with Local 
and Federal Enti-
ties, and has reg-
istered significant 
achievements in 
terms of improving 
the Emirate’s Infra-
structure, such as 
establishing roads 
that reduce the im-
pact of heat and 

maintain sustainability, His Excel-
lency added.

H.E. Director General noted that 
the department is currently col-
laborating with Federal and Lo-
cal Entities to launch several vital 
Stormwater System Projects in the 
Emirate by establishing and main-
taining dams and tanks, and has 
exerted significant efforts to divert 

mountain valley streams from 
residential areas, maintain 
roads, construct Stormwater 
Drainage Networks and the Al 
Qawasim Corniche, and plan 
seawater desalination projects.

Through its partnership with 
Federal and Local Entities, 
the Department has advanced 
the Emirate’s Services Sector 
by increasing the capacity of 
electricity networks to cover 
all populated areas, restoring 
and expanding the water dis-
tribution network, establishing 
water sanitation networks and 
sewage water treatment plants 

for irrigation, and increasing 
the capacity of telecommunications 
networks, His Excellency further 
added.

H.E. Director General concluded 
his interview with reviling the com-
pletion of a project of Addressing 
and Spatial Guidance System in 
Ras Al Khaimah, which started in 
March 2020.

Infrastructure Sector being prioritized: RAK Municipality 
Director-General
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Ras Al Khaimah Municipality Department launches Food 
Safety Officer Program

Along with the 
increasing demand 
for Food Activities 
in Ras Al Khaim-
ah and the United 
Arab Emirates, it 
is imperative that 
the food that is 
prepared, handled 
and served is safe 
and useful for hu-
man consumption. 
This can be possible 
when there is an Ef-
fective Management 
and Control System 
for Food Establish-
ments.

In this regard, 
Law No. (1) For 
2020 was issued 
regulating the ac-
creditation of Training Centers, 
Trainers and Food Safety Officials 
issued by the Government of Ras 
Al Khaimah, which obligates food 
establishments to provide a quali-
fied, registered and accredited per-
son or(s) to be named Food Safety 
Officer to work to ensure the safety 
of food that is traded in Food Estab-
lishments.

Public Health Administration-
Food Control Section of Ras Al 
Khaimah Municipality has estab-
lished these requirements for the 
registration and approval of a Food 
Safety Officer. For protecting food 
consumers from foodborne diseases 
and to ensure that Food Establish-
ments operate under the supervi-
sion of qualified, registered and 
approved Food Safety Officials. 
Whose job is to supervise food han-
dling in accordance with the laws, 
regulations and circulars issued by 

Ras Al Khaimah Municipality and 
the UAE, provided that the scope of 
the program is applicable to all Li-
censed Food Establishments in Ras 
Al Khaimah.

Food Safety Officer Program aims 
to ensure that Food Safety Official 
in the establishments is qualified 
enough to perform his duties in ac-
cordance with the laws, regulations, 
standards, circulars and instruc-
tions issued by Ras Al Khaimah 
Municipality Department and the 
UAE. The commitment of all Food 
Establishments in Ras Al Khaimah 
to Health and Food Safety Require-
ments, all establishments should 
have a registered and accredited 
Food Official and implement Food 
Health and Safety Standards with 
the application of adequate control 
standards. Food products conform 
to Food Health and Safety Condi-

tions and Standards through the ef-
fective application of Food Safety 
Officer Program in Food Establish-
ments.  Finally reduce cases of food 
non-compliance (Complaints - Poi-
soning - Violations).

Finally, a Food Safety Officer is 
a qualified and approved person 
to manage a business or a specific 
food facility, who is responsible for 
establishing, implementing, moni-
toring and improving Food Health 
and Safety Program in the Food 
Establishment. Food Safety Officer 
can be an owner, manager, supervi-
sor, or any qualified person nomi-
nated by the facility and recognized 
by before Food Control Section of 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment.
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A course on total quality management

Ras Al Khaimah launches Spatial Data Infrastructure Project

AED 74 million Real Estate Transactions in Ras Al Khaimah in July

The Municipality 
Department, through 
the organizational De-
velopment Office, or-
ganized a course on 
total quality manage-
ment for non-Arabic 
speakers on Tuesday, 
August 3, 2021, which 
included a presentation 
of definitions, founda-
tions and principles of 
quality management, 
total quality and ap-
plication tools in all 
fields, and this is relat-
ed to providing a work 
environment aimed at 
excellence and business 
development, as well as presenting 
concepts of continuous improve-
ment and clarifying the extent to 
which the application and manage-
ment of total quality are related to 
achieving the requirements of oper-
ational excellence and competitive-
ness in any work system. 

The course was presented by Dr. 
Saeed Sami Al-Ashkar, the expert 

of organizational development in 
municipality through the “Micro-
soft Teams” platform “online.” The 
lecture witnessed a remarkable in-
teraction and turnout, attended by 
more than 70 employees, which in-
cluded many sections and adminis-
trations of the department. 

This course was organized 
through a program” from you we 
benefit “and in cooperation between 

the organizational Development 
Office and the Human section in or-
der to keep pace with the challenges 
represented by the changing work 
requirements, given that training 
leads to the transfer of technical 
and practical knowledge in a way 
that enables the employee to face 
any challenges imposed by the ac-
celeration of knowledge within the 
work environment.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department has launched Spatial 
Infrastructure Project in Ras Al 
Khaimah, which provides distin-
guished Geospatial Services using 
the latest smart technologies for 
Decision Makers, Government En-
tities, Investors, Business Owners 

or Individuals.
This project will contribute to 

avoiding duplication of projects 
related to Spatial Data between 
Government Entities and will also 
increase the level of coordination 
and integration between these Enti-
ties, which will reduce the cost of 

creating, updating and maintaining 
Maps and Spatial Data.

The Spatial Data Infrastructure 
Project is a platform for developing 
Smart Services and Applications 
that depend on Spatial Data Maps 
to serve the goal of developing a 
Smart City.

The value of Real Estate Transactions registered in 
Ras Al Khaimah Municipality Department-Lands and 
Properties Sector during July reached AED 74 million 
through 140 pledges.

Where the report issued by the Municipality revealed 

that “Al Jazirah Al Hamra” was the most traded area 
with 13 pledges, with a value of AED 25 million, and 
the highest pledged value of AED 3.4 million.

It is worth mentioning that 38 Real Estate Mortgages 
were registered at 4% in July.
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