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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 
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لدوريات اأخرى.
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اأول قمة للطاقة يف الإمارة

اأول قمة للطاقة ، حيث �شيتم تنظيمها من قبل  اأكت�بر القادم �شت�شهد الإمارة  يف 

الإمارة  دور  تعزيز  يف  �شباقني  نك�ن  باأن  نفتخر  واإننا   ، اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة 

ت�جه  هناك  باأن  يلحظ  العاملي  للم�شهد  واملتابع   ، امل�شتدامة  الطاقة  جمال  يف 

عاملي تق�ده احلك�مات على م�شت�ى العامل للم�شي قدمًا نح� العتماد على الطاقة 

امل�شتدامة يف جميع ج�انب احلياة .

اأ�شبح العتماد على الطاقة النظيفة هدفًا اإن�شانيًا �شاميًا ، اإذ اأنه يتمثل يف احلفاظ 

الذي  البيئي  الت�ازن  على  الإبقاء  وبالتايل  عليها  امل�ؤثرة  الع�امل  من  البيئة  على 

يحافظ على الكرة الأر�شية التي نعي�س عليها ، ومن خلل قمة الطاقة التي �شيتم 

تنظيمها يف اإمارة راأ�س اخليمة وي�شرف عليها قطاع كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 

التابع لدائرة بلدية راأ�س اخليمة ، �شت�شت�شيف الإمارة من خلل هذا احلدث الكبري 

رواد الفكر العامليني و�شناع القرار يف القطاعات احلك�مية واخلا�شة ليتم يف هذه 

القمة  �شتك�ن  كما   ، املتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة  ح�ل  الأفكار  مناق�شة  القمة 

فر�شة لتبادل الأفكار ح�ل م�شتقبل الطاقة الذي يرتبط مع ج�انب عديدة كالبيئة  

والقت�شاد واأي�شاً ال�شتثمار .

اأن نعزز دور الإمارة يف جمال الطاقة امل�شتدامة عرب  نتطلع من خلل هذه القمة 

مهمًا  مركزًا  اخليمة  راأ�س  اإمارة  لتك�ن   املجال   هذا  يف  املتخ�ش�شني  ا�شت�شافة 

لإ�شرتاتيجة  رئي�شيًا  وداعمًا  امل�شتدامة  بالطاقة  املتعلقة  الأفكار  خلله  من  تنطلق 

دولة الإمارات العربية املتحدة للطاقة .

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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حكام الإمارات و اأولياء العهود ونواب احلكام 

يهنئون رئي�س الدولة و نائبه و حممد بن زايد بعيد الفطر ال�سعيد

هناأ اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام 

الإمارات �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 مبنا�شبة عيد 

الفطر ال�شعيد.

حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأعرب  و 

القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة و �شاحب ال�شم� 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش�  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ 

عجمان و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ش� 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س 

و  القي�ين  اأم  حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  املعل  را�ــشــد  بــن 

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

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة عن خال�س تهانيهم بهذه املنا�شبة 

الإ�شلمية العزيزة على قل�ب امل�شلمني .. داعني اهلل عز و جل 

اأن يعيدها على �شم�هم مب�ف�ر ال�شحة و العافية و على �شعب 

و  التقدم  من  الإ�شلمية مبزيد  و  العربية  الأمتني  و  الإمــارات 

الزدهار.

حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب  بعث  كما 

الإمارات برقيات تهنئة باملنا�شبة نف�شها اإىل مل�ك و روؤ�شاء و 

اأمراء الدول العربية و الإ�شلمية متمنني لهم م�ف�ر ال�شحة و 

العافية و ل�شع�بهم املزيد من التقدم و الزدهار.

تهنئة  برقيات  احلكام  نــ�اب  و  العه�د  اأولياء  �شم�  بعث  و 

مماثلة اإىل �شاحب ال�شم� رئي�س الدولة » حفظه اهلل » و�شاحب 

دبي  حاكم  ــ�زراء  ال جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شم� 

القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  ال�شم�  و�شاحب   » اهلل  »رعــاه 

الأعلى للق�ات امل�شلحة.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
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حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�ستقبالن 

حكام الإمارات واأولياء العهود ويتبادلن معهم التهاين مبنا�سبة عيد الفطر

اأع�شاء  ال�شي�خ  ال�شم�  اأ�ــشــحــاب  رفــع 

الإمـــارات  لــلحتــاد حــكــام  الأعــلــى  املجل�س 

اأ�شمى  احلكام  ونــ�اب  العه�د  اأولياء  و�شم� 

مقام �شاحب  اإىل  والأمنيات  التهاين  اآيــات 

ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الفطر  عيد  مبنا�شبة  اهلل«  »حفظه  الــدولــة 

املبارك ..داعني امل�ىل عز وجل اأن ينعم على 

وال�شعادة  والعافية  ال�شحة  مب�ف�ر  �شم�ه 

وقائدًا  لل�طن  ذخــرًا  ويبقيه  املديد  والعمر 

مل�شرية عزه ورفعته ومعززًا ملكت�شباته.

جاء ذلك خلل ا�شتقبال �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س 

دبي  حاكم  ــ�زراء  ــ ال جمل�س  رئي�س  الــدولــة 

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

زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 

امل�شرف  ق�شر  يف  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى 

املجل�س  اأعــ�ــشــاء  ال�شي�خ  ال�شم�  اأ�ــشــحــاب 

الأعلى للحتاد حكام الإمارات و�شم� اأولياء 

العه�د ون�اب احلكام.

�شاحب  من  كًل  �شم�هما  ا�شتقبل  فقد 

حممد  بــن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم� 

الــقــا�ــشــمــي عــ�ــشــ� املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى حاكم 

بن  حمد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  ال�شارقة 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش�  ال�شرقي  حممد 

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  الفجرية 

اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش�  املعل  را�شد 

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  القي�ين 

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

راأ�س اخليمة.

�شم�  بح�ش�ر   - �شم�هما  ا�شتقبل  كما 

ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م 

ويل عهد دبي - �شم� ال�شيخ �شلطان بن حممد 

بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 

بن  �شامل  بن  ال�شيخ عبداهلل  و�شم�  ال�شارقة 

�شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شم� 

ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي 

بن  ال�شيخ عمار  و�شم�  ال�شارقة  نائب حاكم 

حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�شم� ال�شيخ 

حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 

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

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

من ال�شي�خ وكبار امل�ش�ؤولني.

الأحاديث  اللقاء  خلل  �شم�هم  وتبادل 

 .. ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه  ال�دية  الأخــ�يــة 

امل�ىل  املباركة  املنا�شبة  بهذه  اجلميع  ودعا 

اأر�ــس  ــارات  ــ اأن يحفظ دولــة الإم عــز وجــل 

نــعــم الأمـــن  ــدمي عليها  والــعــطــاء ويـ اخلـــري 

يف  خط�اتها  يــ�فــق  واأن  ــرخــاء  وال ــان  ــ والأم

ــار  والزدهـ التقدم  نح�  املباركة  م�شريتها 

وما  املقبلة  واأجيالها  لأبنائها  تن�شده  الــذي 

ت�شعى اإىل حتقيقه من طم�حات وتطلعات.

ال�شيخ طحن�ن بن  اللقاء .. �شم�  ح�شر 

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد 

العني و�شم� ال�شيخ �شيف بن حممد اآل نهيان 

و�شم� ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان و�شم� 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ هزاع 

و�شم�  اأبــ�ظــبــي  لإمـــارة  التنفيذي  املجل�س 

ال�شيخ �شعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم 

اأب�ظبي و�شم� ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 

رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 

والإن�شانية  اخلــرييــة  لــلأعــمــال  نهيان  اآل 

والفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 

الداخلية  وزير  الــ�زراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

نهيان  اآل  زايــد  بــن  طحن�ن  ال�شيخ  و�شم� 

م�شت�شار الأمن ال�طني و�شم� ال�شيخ من�ش�ر 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 

بن  ال�شيخ حامد  الرئا�شة و�شم�  وزير �ش�ؤون 

زايد اآل نهيان ع�ش� املجل�س التنفيذي لإمارة 

اآل  زايــد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شم�  اأب�ظبي 

نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�شم� 

ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 

الهمم  لأ�شحاب  العليا  زايد  م�ؤ�ش�شة  اإدارة 

اآل  زايــد  بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ  و�شم� 

مكتب  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�ش�  نهيان 

بن  حمدان  ال�شيخ  و�شم�  التنفيذي  اأب�ظبي 

حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل ال�شيخ نهيان 

بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س 

بجانب عدد من ال�شي�خ وكبار امل�ش�ؤولني.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/ministry_of_presidential_affairs
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 حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �سالة عيد الفطر مب�سلى العيد يف خزام

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

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

بن  حممد  ال�شيخ  و�شم�  اخليمة،  راأ�ـــس 

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

اخليمة، �شلة عيد الفطر مب�شلى العيد 

الكبري يف خزام براأ�س اخليمة.

�شم�هما،  جانب  اإىل  ال�شلة  واأدى 

وال�شيخ  القا�شمي،  �شقر  بن  عمر  ال�شيخ 

اأحمد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي، رئي�س 

�شقر  وال�شيخ  العامة،  اخلــدمــات  دائـــرة 

من  وعــدد  القا�شمي،  �شقر  بن  �شع�د  بن 

امل�ش�ؤولني وجم�ع امل�اطنني  ال�شي�خ وكبار 

واأبناء اجلاليات العربية والإ�شلمية.

امل�شلمني  خطبته  يف  ــام  ــ الإمـ وهــنــاأ 

الرحمة  �شهر  يف  وقيامهم  �شيامهم  على 

والغفران، وقال: اإن ي�م العيد ه� ي�م فرح 

و�ــشــرور و�شلة لــلأرحــام ملــا يف ذلــك من 

ت�اد وتراحم وخلق املحبة والحــرتام بني 

النا�س.

والعظات  الدرو�س  خطبته  يف  وتناول 

ديننا  لها  يــدعــ�  الــتــي  ال�شامية  والــقــيــم 

احلنيف، ويجب اأن يتم�شك بها كل م�شلم 

حتى يعم اخلري وت�ش�د املحبة، �شاكرًا اهلل 

عز وجل على نعمه التي ل حت�شى ول تعد.

اخلطبة  ختام  يف  وت�جه 

اإىل امل�ىل عز وجل،  بالدعاء 

ال�شم�  على �شاحب  مين  اأن 

اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ 

»حفظه  الدولة  نهيان رئي�س 

الــ�ــشــحــة  مبــــ�فــــ�ر  اهلل«، 

والـــعـــافـــيـــة، وعـــلـــى �ــشــعــب 

العربية  والأمــتــني  ــارات  ــ الإم

واليمن  باخلري  والإ�شلمية 

على  وتـــرحـــم  ــات،  ــ ــربكـ ــ والـ

بن  ــد  زايـ ال�شيخ  لــه  املــغــفــ�ر 

وال�شي�خ  نهيان،  اآل  �شلطان 

ثراهم  اهلل  طيب  امل�ؤ�ش�شني، 

واأ�شكنهم ف�شيح جناته.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل املهنئني بعيد الفطر ال�سعيد

ا�ــشــتــقــبــل �ــشــاحــب 

�شع�د  الــ�ــشــيــخ  الــ�ــشــمــ� 

بـــن �ــشــقــر الــقــا�ــشــمــي، 

الأعلى،  املجل�س  ع�ش� 

حــاكــم راأ�ــــس اخلــيــمــة، 

ال�شيخ  �ــشــمــ�  بــحــ�ــشــ�ر 

ــعــ�د بن  حمــمــد بـــن �ــش

ويل  الــقــا�ــشــمــي،  �شقر 

يف  اخليمة،  راأ�ــس  عهد 

قــ�ــشــر �ــشــمــ�ه مبــديــنــة 

�شقر بن حممد ، عددًا 

وامل�ش�ؤولني  ال�شي�خ  من 

تبادل�ا مع �شم�ه  الذين 

ــهــاين والــتــربيــكــات  ــت ال

الفطر  عــيــد  مبنا�شبة 

ال�شعيد.

ــل �ـــشـــاحـــب  ــ ــب ــ ــق ــ وت

ــمــ� حـــاكـــم راأ�ــــس  ــش ــ� ال

اخلــيــمــة، الــتــهــاين من 

ــ�ؤولــني،  الــ�ــشــيــ�خ واملــ�ــش

وجــل  ــز  عـ اهلل  ــني  ــ داعـ

املنا�شبة  هــذه  يعيد  اأن 

ــى �ــشــمــ�ه  املـــبـــاركـــة عــل

ــة  ــحـ ــشـ ــ�ـ مبــــــ�فــــــ�ر الـ

�شعب  وعلى  والعافية، 

ــــني  ــت الإمــــــــــارات والأمــ

الــعــربــيــة والإ�ــشــلمــيــة 

ــن واخلــــــــري  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ بـ

والربكات.

حــ�ــشــر ال�ــشــتــقــبــال 

�شقر  بــن  عمر  ال�شيخ 

القا�شمي، وال�شيخ اأحمد 

بـــن �ــشــقــر الــقــا�ــشــمــي، 

رئي�س دائرة اجلمارك، 

�شع�د  بن  �شقر  وال�شيخ 

بـــن �ــشــقــر الــقــا�ــشــمــي، 

من  ــدد  ــ ع جـــانـــب  اإىل 

امل�ش�ؤولني.
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ــاحــب  ا�ـــشـــتـــقـــبـــل �ــش

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

ــى حــاكــم  ــلـ املــجــلــ�ــس الأعـ

ق�شر  يف   ، اخليمة  راأ�ــس 

بن  �شقر  مبدينة  �شم�ه 

غيلمار  مــعــايل   ، حمــمــد 

وزراء  رئــيــ�ــس  بــيــ�ــشــا�ــس، 

جــزيــرة كــ�را�ــشــاو، الــذي 

ــارة ر�ــشــمــيــة  ــ ــزي ــ يـــقـــ�م ب

بح�ش�ر  وذلـــك  لــلــبــلد، 

�ــــشــــعــــادة الـــ�يـــ�ـــشـــيـــ�ـــس 

�شفري مملكة  اأمربخت�س  اأدريان�س  �ش�هان�س 

ه�لندا لدى الدولة.

ــس  ــب �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـ ورحــ

اخليمة، مبعايل رئي�س ال�زراء، وبحثا تعزيز 

علقات التعاون بني دولة الإمارات وجزيرة 

ك�را�شاو يف �شتى املجالت.

واأ�شاد �شم�ه بروابط ال�شداقة وعلقات 

الإمارات وجزيرة  دولة  الثنائي بني  التعاون 

ك�را�شاو ال�اقعة يف البحر الكاريبي باأمريكا 

اللتينية والتابعة ململكة ه�لندا.

ــقــبــل �ــشــاحــب  ــت ــش ا�

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

حاكم  ــى  الأعــل املجل�س 

بح�ش�ر  اخليمة  راأ�ـــس 

بن  حممد  ال�شيخ  �شم� 

�شع�د بن �شقر القا�شمي 

راأ�ــس اخليمة،  ويل عهد 

مبدينة  �شم�ه  ق�شر  يف 

�شقر بن حممد.. معايل 

رئي�س  بــارزاين،  م�شرور 

كرد�شتان  اإقليم  حك�مة 

الــذي  ال�شقيق،  الــعــراق 

يق�م بزيارة للبلد.

ــس  راأ� حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

وال�فد  بارزاين،  م�شرور  مبعايل  اخليمة، 

ــحــث مــعــه �ــشــبــل تعزيز  لـــه، وب املـــرافـــق 

ــارات  ــ ــة الإمـ ــ ــني دول ــعــاون ب ــت ــات ال ــلق ع

الــعــربــيــة املــتــحــدة، وجــمــهــ�ريــة الــعــراق 

العراق،  كرد�شتان  اإقليم  خا�شة  ال�شقيق، 

على خمتلف ال�شعد.

الأحاديث ح�ل  ومعاليه  �شم�ه  وتبادل 

عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك، 

يخدم  مبا  ال�شراكة  اآفــاق  ت��شيع  وناق�شا 

الأهداف وامل�شالح امل�شرتكة.

واأ�شاد �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

الأخ�ية  العلقات  بعمق  القا�شمي  �شقر 

الــعــراق،  وجمه�رية  ــارات  ــ الإم ــة  دول بــني 

ال�شرتاتيجية  الــ�ــشــراكــة  اأطـــر  وكــذلــك 

املتنامية بينهما.

من جانبه عرب معايل م�شرور بارزاين، 

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

ال�شيافة  كرم  على  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن ال�شتقبال، م�ؤكدًا اأنها تعك�س متانة 

ال�شقيقني  البلدين  بني  التعاون  علقات 

وخا�شة اإقليم كرد�شتان العراق.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س وزراء جزيرة كورا�ساو

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان العراق
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ــل �ــشــاحــب  ــب ــق ــت ــش ا�

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  القا�شمي،  �شقر 

حاكم  الأعـــلـــى  املــجــلــ�ــس 

�شم�  اخلـــيـــمـــة،  راأ�ــــــس 

ال�شيخ عبداهلل بن را�شد 

ــب حــاكــم اأم  ــائ ــعــل ن امل

ق�شر  يف  وذلــك  القي�ين 

بن  �شقر  مبدينة  �شم�ه 

حممد.

وتـــقـــدم �ــشــمــ� نــائــب 

الــقــيــ�يــن  اأم  ــم  ــ ــاك حــ

ــهــــاين  ــ ــت ــ ــس ال ــ�ــ ــ ــال ــخــ ــ ب

�شاحب  اإىل  والتربيكات 

�شهر  مبنا�شبة  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم� 

املــ�ىل عــز وجل  داعــيــًا  املــبــارك  رم�شان 

باخلري  �شم�ه  على  املنا�شبة  هذه  يعيد  اأن 

و�شعبها  ــارات  الإمـ دولــة  وعلى  والــربكــات 

الأمتني  وعلى  والزدهــار  والتقدم  بالعزة 

ــة بــاخلــري والــيــمــن  ــي ــلم ــش الــعــربــيــة والإ�

والربكات.

بن  اأحــمــد  ال�شيخ  ال�شتقبال  ح�شر 

دائــرة  رئي�س  القا�شمي،  �شقر  بن  �شع�د 

اخلدمات العامة، وال�شيخ �شقر بن �شع�د 

بن �شقر القا�شمي، وعدد من امل�ش�ؤولني.

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

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

ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن  حممد 

عهد راأ�س اخليمة و ال�شيخ اأحمد بن �شع�د 

بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة اخلدمات 

بن �شقر  �شع�د  بن  وال�شيخ �شقر  العامة، 

القا�شمي .. يف ق�شر �شم�ه مبدينة �شقر 

الحتادي  ال�طني  املجل�س  وفد  حممد  بن 

يتقدمه معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س.

ال�طني  املجل�س  وفــد  اأعــ�ــشــاء  قــدم 

التهاين  خال�س  اللقاء  خــلل  الحتـــادي 

اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  اإىل 

داعني  املــبــارك،  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 

املنا�شبة  هــذه  يعيد  اأن  وجــل  عــز  املـــ�ىل 

ــاخلــري والـــربكـــات و على  عــلــى �ــشــمــ�ه ب

التقدم  و  بالعزة  �شعبها  و  الإمــارات  دولة 

و الزدهـــــار و عــلــى الأمـــتـــني الــعــربــيــة و 

الإ�شلمية باخلري و اليمن و الربكات.

ــادل �ــشــمــ�ه مـــع اأعــ�ــشــاء الــ�فــد  ــبـ وتـ

ــاديـــث حـــ�ل عـــدد مــن املــ��ــشــ�عــات  الأحـ

ال�طني  املجل�س  دور  تعزز  التي  ال�طنية 

الحتادي يف خدمة اأبناء ال�طن واملقيمني 

على هذه الأر�س الطيبة.

 �سعود بن �سقر ي�ستقبل نائب حاكم اأم القيوين

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وفد املجل�س الوطني الحتادي
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حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب   ا�شتقبل 

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

�شم�ه  ق�شر  يف  اخلــيــمــة،  ــس  ــ راأ� حــاكــم 

مبدينة �شقر بن حممد ، معايل �شهيل بن 

حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 

والبنية التحتية.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  واطــلــع 

ــدد من  ــ ــى ع ــن مــعــالــيــه عــل اخلـــيـــمـــة، مـ

والبنية  بــالــطــاقــة  املتعلقة  املــ��ــشــ�عــات 

الـــ�زارة  وبــرامــج  خطط  وعلى  التحتية، 

القطاعني  وتط�ير  ا�شتدامة  اإىل  الرامية 

احلي�يني للأجيال القادمة، وذلك يف ظل 

ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة 

الدولة  نهيان رئي�س  اآل  ــد  زاي بــن  خليفة 

من  املــزيــد  حققت  الــتــي  اهلل«،  »حــفــظــه 

دولة  ل�شعب  والــرخــاء  والتقدم  ــار  الزدهـ

الإمارات.

وقدم معاليه خال�س تهانيه اإىل �شم�ه، 

مبــنــا�ــشــبــة �ــشــهــر رمــ�ــشــان 

عز  اهلل  ــًا  ــيـ داعـ ــارك،  ــ ــب ــ امل

املنا�شبة  هذه  يعيد  اأن  وجل 

و�شعبها  الإمــارات  دولة  على 

واملــقــيــمــني عــلــى اأر�ــشــهــا 

الطيبة باخلري والربكات.

ال�شيخ  ــاء  ــق ــل ال حــ�ــشــر 

�شقر  بــن  �شع�د  بــن  اأحــمــد 

ــرة  ــ ــس دائ ــ� ــي ــقــا�ــشــمــي رئ ال

وال�شيخ  العامة،  اخلــدمــات 

�شقر  بــن  �ــشــعــ�د  بــن  �شقر 

عبداهلل  وال�شيخ  القا�شمي، 

ــداهلل  ــبـ بــــن حـــمـــيـــد بــــن عـ

مكتب  رئــيــ�ــس  الــقــا�ــشــمــي، 

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب 

و�ــشــعــادة حممد  ــمــة،  اخلــي

للماء  »الحتــاد  عام  مدير  �شالح،  حممد 

والــكــهــربــاء«، و�ــشــعــادة مــنــذر حممد بن 

بلدية  دائــرة  عــام  مدير  الزعابي،  �شكر 

را�شد  عبداهلل  واملهند�س  اخليمة،  راأ�ــس 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  الــعــبــدويل، 

عبداهلل  عبدالعزيز  و�شعادة  »مــرجــان«، 

الزعابي، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة راأ�س 

اخليمة العقارية.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
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 حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج وزارة التغري املناخي و البيئة

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

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

و  الغذائي  الأمــن  اأن  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

الطبيعية  و  البيئية  املــ�ارد  على  احلفاظ 

تداعيات  من  واحلد  ا�شتدامتها  �شمان  و 

التنمية  لتحقيق  اأول�يات  املناخي،  التغري 

م�ا�شلة  دعــائــم  اأهـــم  ومـــن  املــ�ــشــتــدامــة 

م�شريتنا التنم�ية ال�شاملة و�شدد على اأنها 

اأف�شل  م�شتقبل  �شناعة  يف  رئي�شية  ركائز 

وكــل من  الــ�طــن  لأبــنــاء  ا�شتدامة  واأكـــر 

يعي�س على هذه الأر�س الطيبة.

�شم�ه  ا�ــشــتــقــبــال  ذلـــك خـــلل  جـــاء 

بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر 

اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

حارب  �شعيد  حممد  بنت  مرمي  معايل   ..

والبيئة  املــنــاخــي  التغري  ــرة  وزيـ املــهــريي 

وال�فد املرافق لها.

خطط  على  اللقاء  خلل  �شم�ه  اطلع 

والبيئة،  املناخي  التغري  وزارة  وبــرامــج 

ال�طنية  الــبــيــئــة  حــمــايــة  اإىل  ــة  ــادف ــه ال

وتنميتها،  مـــ�اردهـــا  عــلــى  املــحــافــظــة  و 

وحتقيق الأمن الغذائي و�شمان ا�شتدامته 

مبا  املناخي،  التغري  تداعيات  من  واحلد 

التنمية  ــات  ــ�يـ اأولـ يــدعــم 

القت�شادية يف الدولة.

بجه�د  �شم�ه  اأ�ــشــاد  و 

الــــــ�زارة مـــ�ؤكـــدًا اأهــمــيــة 

ــة  ــم ــاه ــش ــ� ــاء مب ــ ــ ــقـ ــ ــ الرتـ

والــروات  البيئة  قطاعات 

الــزراعــيــة، والــعــمــل على 

احلي�ية  الــنــظــم  �ــشــلمــة 

ــع  ــشـ وو�ـ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  و 

ال�شيا�شات  و  الت�شريعات 

ال�شرتاتيجية  الــربامــج  و 

لــلــتــخــفــيــف مـــن ظــاهــرة 

التغري املناخي يف الدولة.
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حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 345 نزياًل مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان

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

345 نزيًل  بالإفراج عن  راأ�س اخليمة،  الأعلى حاكم  املجل�س 

برامج  وا�شتكمل�ا  العف�  جلنة  �شروط  ب�شاأنهم  ت�افرت  ممن 

التاأهيل للع�دة اإىل امل�شاركة املجتمعية الفعالة، وذلك مبنا�شبة 

حل�ل �شهر رم�شان املبارك.

حاكم  ال�شم�  �شاحب  حر�س  اإطــار  يف  املكرمة  هذه  تاأتي 

لبدء  بالعف�  للم�شم�لني  ال�شبل  كافة  ت�فري  على  اخليمة  راأ�س 

اأ�شرهم يف هذه الأيام  اإىل  حياة جديدة ومتكينهم من الع�دة 

الف�شيلة واملباركة.

بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  وجــه  ال�شياق  هــذا  ويف 

الق�شاء  جمل�س  رئي�س  اخليمة  راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

.. النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة 

بالعمل الف�ري على تنفيذ الأمر ال�شامي ل�شمان حتقيق مبادرة 

�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة لأهدافها ال�شامية، يف اإ�شعاد 

النزلء وتاأهيلهم للع�دة لأ�شرهم وجمتمعهم كاأفراد منتجني.

العام لإمارة  النائب  امل�شت�شار ح�شن حميمد،  واأكد �شعادة 

بع�س  عن  بالإفراج  ال�شامية،  املكرمة  هذه  اأن  اخليمة،  راأ�ــس 

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  تعك�س حر�س  عليهم  املحك�م 

ملعاودة  الفر�شة  بالعف�  امل�شم�لني  منح  على  القا�شمي،  �شقر 

الندماج يف ن�شيج املجتمع، واإدخال ال�شرور والبهجة، اإىل قل�ب 

عائلتهم وذويهم يف هذا ال�شهر الف�شيل.

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإىل  بال�شكر  العام  النائب  وت�جه 

راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

يف  وال�شعادة  البهجة  اأدخلت  التي  املكرمة  هذه  على  اخليمة، 

نف��س الأ�شر التي تنتظر اللتقاء بذويها، كما ت�جه بال�شكر اإىل 

�شم� ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س الق�شاء، على متابعته 

يف  والق�شاء  العامة  للنيابة  ي�ليها  والتي  وامل�شتمرة،  الدائمة 

راأ�س اخليمة.

 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري رومانيا

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

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شم�ه مبدينة �شقر بن 

حممد �شعادة الدكت�ر اأدريان مات�شيلرو �شفري رومانيا لدى الدولة 

الذي قدم لل�شلم على �شم�ه مبنا�شبة انتهاء مهام عمله.

ال�شفري  ل�شعادة  اخليمة،  ــس  راأ� حاكم  ال�شم�  �شاحب  ومتنى 

يف  جه�ده  على  مثنيًا  امل�شتقبلية،  عمله  مهام  يف  والنجاح  الت�فيق 

تعزيز علقات التعاون بني الإمارات ورومانيا.

بالعلقات  اأدريان مات�شيلرو،  الدكت�ر  �شعادة  اأ�شاد  من جانبه 

الثنائية التي تربط البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت، معربًا عن 

�شكره وتقديره ملا لقيه من تعاون خلل فرتة عمله �شفريًا لبلده لدى 

الدولة.
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�سلطان القا�سمي يتبادل التهاين مع ويل عهد راأ�س اخليمة مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك

ــادل �ــشــاحــب  ــ ــبـ ــ تـ

الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم� 

�ـــشـــلـــطـــان بــــن حمــمــد 

القا�شمي ع�ش� املجل�س 

ال�شارقة،  الأعلى حاكم 

ال�شيخ  �شم�  وبح�ش�ر 

�ـــشـــلـــطـــان بــــن حمــمــد 

القا�شمي  �شلطان  بــن 

حاكم  ونائب  عهد  ويل 

ال�شيخ  و�شم�  ال�شارقة 

عــــبــــداهلل بــــن �ــشــامل 

القا�شمي  �شلطان  بــن 

ال�شارقة  حــاكــم  نــائــب 

�شلطان  ال�شيخ  و�شم� 

�شلطان  بــن  اأحــمــد  بــن 

حاكم  نائب  القا�شمي 

ــاين  ــه ــت ــة  ال ــارقـ ــشـ ــ�ـ الـ

رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 

املبارك مع �شم� ال�شيخ 

حمــمــد بـــن �ــشــعــ�د بن 

�ــشــقــر الــقــا�ــشــمــي ويل 

عـــهـــد راأ�ـــــــس اخلــيــمــة 

البديع  ق�شر  يف  وذلك 

العامر .

�شاحب  تبادل  كما 

ال�شارقة  حاكم  ال�شم� 

املنا�شبة  بهذه  التهاين 

مع  العظيمة  الــديــنــيــة 

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

وال�شيخ حممد بن حمدان اآل نهيان، وعدد 

واأعــيــان  املــ�ــشــ�ؤولــني،  وكــبــار  ال�شي�خ  مــن 

واأبناء  وامل�اطنني،  القبائل  واأبناء  البلد 

وفد  ومــع  والإ�شلمية  العربية  اجلاليات 

وكافة  ال�شارقة،  م�شاجد  وخطباء  اأئمة 

املهنئني الذين قدم�ا لل�شلم على �شم�ه.

تهانيهم  خال�س  عن  املهنئ�ن  واأعرب 

على  العزيزة  املنا�شبة  بهذه  وتربيكاتهم 

اهلل  مــن  راجــني  جميعًا،  امل�شلمني  قل�ب 

املنا�شبة  هــذه  يعيد  اأن  وتــعــاىل  �شبحانه 

على �شم�ه مب�ف�ر ال�شحة ودوام العافية، 

وعلى دولة الإمارات بالعز والأمن والأمان، 

باخلري  والإ�شلمية  العربية  الأمتني  وعلى 

واليمن والربكات.

ال�شيخ  مــن  كــل   .. ال�شتقبال  ح�شر 

ع�شام بن �شقر القا�شمي امل�شت�شار مبكتب 

�شع�د  بن  حممد  وال�شيخ  احلــاكــم،  �شم� 

املركزية،  املالية  دائــرة  رئي�س  القا�شمي 

وال�شيخ خالد بن عبد اهلل القا�شمي رئي�س 

هيئة ال�شارقة للم�انئ واجلمارك واملناطق 

الرحمن  عبد  بن  �شامل  وال�شيخ  احلــرة، 

احلــاكــم،  �شم�  مكتب  رئي�س  القا�شمي 

وال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي رئي�س 

دائرة العلقات احلك�مية، وال�شيخ حممد 

بن حميد القا�شمي رئي�س دائرة الإح�شاء 

والتنمية املجتمعية، وال�شيخ خالد بن �شقر 

وال�شلمة،  ال�قاية  هيئة  رئي�س  القا�شمي 

القا�شمي مدير  وال�شيخ ماجد بن �شلطان 

وال�شيخ  والقرى،  ال�ش�احي  �ش�ؤون  دائــرة 

هيئة  مــديــر  القا�شمي  �شقر  بــن  حممد 

تط�ير معايري العمل، و�شعادة را�شد اأحمد 

بن ال�شيخ رئي�س الدي�ان الأمريي، وروؤ�شاء 

الدوائر وامل�ؤ�ش�شات املحلية ومدراء الدوائر 

املحلية بال�شارقة، وجم�ع امل�اطنني.
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�سهد انطالق فعاليات مهرجان

 �سعود بن �سقر القا�سمي الرم�ساين

حتــــــــت رعـــــايـــــة 

�ــــشــــاحــــب الـــ�ـــشـــمـــ� 

الــ�ــشــيــخ �ـــشـــعـــ�د بــن 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

حاكم  الأعلى  املجل�س 

�شهد   .. راأ�ــس اخليمة 

الــ�ــشــيــخ حممد  �ــشــمــ� 

بــن �شقر  �ــشــعــ�د  بــن 

عهد  ويل  الــقــا�ــشــمــي 

انطلق  اخليمة  راأ�ــس 

ــات مــهــرجــان  ــي ــال ــع ف

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

ــ�د بـــــن �ــشــقــر  ــ ــع ــ ــش ــ �

القا�شمي الرم�شاين، وذلك بنادي الرم�س 

الريا�شي الثقايف يف راأ�س اخليمة.

املهرجان  فعاليات  على  �شم�ه  وتعرف 

ن�شخته  يف  يت�شمن  ــذي  ــ ال واأنــ�ــشــطــتــه، 

خمتلف  تنا�شب  متن�عة  برامج  احلالية 

دورة  تنظيم  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع  فئات 

لكرة القدم حتت �شعار »حتدي اخلم�شني”.

واأكد �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن 

�شقر القا�شمي اأهمية املهرجان الذي ي�فر 

من�شة جمتمعية ترفيهية وتثقيفية فريدة 

للم�اطنني واملقيمني يف راأ�س اخليمة وزوار 

الإمارة.

املنظمة  اللجنة  بحر�س  �شم�ه  واأ�شاد 

مثالية  ــ�اء  ــ اأجـ تــ�فــري  عــلــى  لــلــمــهــرجــان 

ملختلف فئات املجتمع لل�شتمتاع بفعالياته 

احل�شاري  الــ�جــه  تعك�س  التي  املختلفة 

اأ�ــشــرع  مــن  كــ�احــدة  ومكانتها  لــلإمــارة 

ال�جهات ال�شياحية من�ًا .

من جانبه رفع �شامل �شلطان الدرمكي 

رئي�س جمل�س اإدارة نادي الرم�س الريا�شي 

الثقايف يف راأ�س اخليمة اأ�شمى اآيات ال�شكر 

والتقدير اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

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

�شم�ه  رعــايــة  على  اخليمة  راأ�ـــس  حــاكــم 

ال�شيخ  �شم�  واإىل  للمهرجان،  الكرمية 

القا�شمي  �ــشــقــر  بــن  �ــشــعــ�د  بــن  حمــمــد 

�شم�ه  دعــم  على  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل 

وت�شريفه بح�ش�ر افتتاح املهرجان.

ــادي حــريــ�ــس خــلل  ــن واأو�ـــشـــح اأن ال

متميزة  ن�شخة  تنظيم  على  اجلاري  العام 

وفريدة للمهرجان بعد ت�قفه خلل الفرتة 

»ك�فيد  جائحة  تداعيات  ب�شبب  املا�شية 

اأن املهرجان يت�شمن  اإىل  19« ، م�شريًا   -

واملجتمعية  الثقافية  الفعاليات  من  حزمة 

فئات  كافة  اإىل  تت�جه  التي  والريا�شية 

يف  ي�شهم  مما  الأعــمــار  مبختلف  املجتمع 

ت�فري اأج�اء ترفيهية مثالية جلميع الزوار.
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ويل عهد راأ�س اخليمة : ال�سيخ زايد منارة للعطاء والعمل الإن�ساين يف الإمارات والعامل

اأكد �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د 

راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن 

اخليمة اأن املغف�ر له ال�شيخ زايد بن 

ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

العديد  �شعبه  اأبناء  ذاكرة  يف  نق�س 

التي  الدرو�س والعرب واخلربات  من 

على  الــدرب  م�ا�شلة  على  تعينهم 

طريق العمل لإ�شعاد الب�شرية.

�شم�ه - يف كلمة مبنا�شبة  وقال 

الذي  الإنــ�ــشــاين«  للعمل  زايــد  »يــ�م 

عام  كل  من  رم�شان   19 ي�شادف 

ال�طن  م�شرية  ي�م مميز يف  اإنــه   -

الكبرية  الإجنــــازات  فيه  ن�شتذكر 

الــتــي حتــقــقــت يف عــهــد املــ�ؤ�ــشــ�ــس 

املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

�شخر  الذي  ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان 

و�شعبه  ووطنه  دينه  اأجل  من  حياته 

الــدولــة  قــيــادة  تتطلع  فيما  ــه  واأمــت

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  برئا�شة �شاحب 

الدولة »حفظه اهلل«  رئي�س  نهيان  زايــد اآل 

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

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

و�شاحب  »رعــاه اهلل«  دبــي  الـــ�زراء حاكم 

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

للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 

امل�شلحة واإخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� ال�شي�خ 

اإىل اخلــمــ�ــشــني عــامــًا  الإمــــــارات  حــكــام 

كمنارة  الإمــارات  مكانة  لرت�شيخ  القادمة 

للخري والعطاء على م�شت�ى العامل وتعزيز 

ثقافة العمل اخلريي والإن�شاين والتط�عي.

له  املغف�ر  اأن  �شم�ه  واأكد 

اآل  �شلطان  بــن  زايــد  ال�شيخ 

نهيان »طيب اهلل ثراه« منارة 

يف  الإن�شاين  والعمل  للعطاء 

الإمارات والعامل نظرًا ملا قام 

به من اأعمال اإن�شانية �شاهمت 

�شع�ب  مــعــانــاة  تخفيف  يف 

اأن  العامل ..م�شريًا �شم�ه اإىل 

هذا الي�م ميثل لنا جميعًا يف 

ومقيمني  م�اطنني  الإمــارات 

فيها  ن�شتذكر  غالية  ذكـــرى 

عظمة اإجناز املغف�ر له الذي 

غر�س اخلري يف هذه الأر�س .

ــر  مــاآث اإن  ــمــ�ه  ــش � ــال  ــ وقـ

املغف�ر له ال�شيخ زايد �شتبقى 

الإمـــارات  يف  لنا  عمل  دلــيــل 

لــتــحــقــق  ــه  ــ ــدي هــ يف  نـــ�ـــشـــري 

الإن�شانية  الأهـــداف  ــارات  الإمـ

بالقيم  والعمل  اخلــري  زايــد  ر�شمها  التي 

النبيلة التي حتلى بها ..م�ؤكدًا اأن التاريخ 

�شيخلد زايد اخلري قائدًا حكيمًا �شعى اإىل 

رفعة �شعبه ون�شر منهج ال��شطية والعتدال 

وتر�شيخ القيم واملبادئ الإن�شانية.

بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  اأكد 

اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

حمطات  لثاين  التجاري  الت�شغيل  بدء  اأن 

ي�شكل  ال�شلمية،  الن�وية  للطاقة  بــراكــة 

ــارات يف  الإمـ لدولة  بــارزًا  اإجنـــازًا وطنيًا 

م�شتهل م�شريتها للخم�شني عامًا القادمة، 

ــة  ــدول ال قـــيـــادة  اإىل  بــالــتــهــنــئــة  مــتــ�جــهــًا 

جاء  الـــذي  الإجنـــاز  هــذا  على  الر�شيدة 

امل�شتنرية  وروؤيتها  لت�جيهاتها  جت�شيدًا 

حتقيق  جه�د  ودعــم  الطاقة  اأمــن  لتعزيز 

التنمية امل�شتدامة.

بهذه  تــ�ــشــريــح  يف   - �ــشــمــ�ه  ــاد  ــشـ واأ�ـ

م�شروع  عمل  فــريــق  بجه�د   - املنا�شبة 

ال�شلمية  الن�وية  للطاقة  براكة  حمطات 

الذي �شم ك�كبة من الكفاءات الإماراتية 

ا�شطلع�ا باأدوار مهمة ورئي�شية يف م�شرية 

وجنح�ا  الــرائــد،  ال�طني  املــ�ــشــروع  هــذا 

ال�طني  للعمل  متميز  منــ�ذج  تقدمي  يف 

ــادة  ري تعزيز  ي�شتهدف  الـــذي  املخل�س 

وتقدم الدولة على خمتلف الأ�شعدة.

وقال اإن م�شروع حمطات براكة للطاقة 

اأ�شا�شية  ركيزة  ي�شكل  ال�شلمية  الن�وية 

خلف�س  الــطــمــ�حــة  الــدولــة  ــة  ــ روؤي �شمن 

الب�شمة الكرب�نية وحتقيق احلياد املناخي 

اإطـــار  يف  وذلـــك   ،  2050 ــعــام  ال بــحــلــ�ل 

وحتقيق  املناخي  التغري  مل�اجهة  جه�دها 

النم� امل�شتدام يف خمتلف القطاعات.

واأ�شاف �شم�ه اأن دولة الإمارات تقدم 

املناخي  العمل  يف  ــارزًا  بـ عامليًا  منــ�ذجــًا 

لثاين  ــتــجــاري  ال الت�شغيل  مــع  وجنــحــت 

من  اإنتاجها  م�شاعفة  يف  براكة  حمطات 

من  عام  من  اأقــل  خلل  النظيفة  الطاقة 

الت�شغيل التجاري لأوىل املحطات ، اإ�شافة 

الطاقة  جمال  يف  البارزة  م�شاريعها  اإىل 

املتجددة.

ويل عهد راأ�س اخليمة : 

الت�سغيل التجاري لثاين حمطات براكة اإجناز وطني بارز يف م�سرية اخلم�سني

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
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حرم حاكم راأ�س اخليمة ت�ستقبل ع�سوات املجل�س الوطني الحتادي

ا�شتقبلت حرم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

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

ال�شيخة   ، اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعــلــى 

ال�شيخة  بح�ش�ر  املاجد  جمعة  بنت  هنا 

اآمنة بنت �شع�د بن �شقر القا�شمي رئي�س 

والتط�ير  ال�شتثمار  اإدارة مكتب  جمل�س 

براأ�س اخليمة عددًا من ع�ش�ات املجل�س 

ال�طني الحتادي اللتي قدمن التهاين 

لل�شيخة هنا مبنا�شبة حل�ل �شهر رم�شان 

املبارك.

اللقاء  خــلل  هنا  ال�شيخة  ــدت  واأكـ

تعترب  التي  الإماراتية  املــراأة  دور  اأهمية 

التنمية  حتــقــيــق  يف  اأ�ــشــا�ــشــيــة  ركــيــزة 

حققته  مبا  الإمـــارات  لدولة  امل�شتدامة 

العمل  م�اقع  خمتلف  يف  ــازات  اإجنـ من 

ال�طني من�هة باهتمام القيادة الر�شيدة 

وحر�شها الكبري على الرتقاء بدور املراأة 

وخمتلف  املــجــالت  جميع  يف  ومتكينها 

القطاعات.

ال�طني  املجل�س  ع�ش�ات  قدمت  و 

التهاين  خال�س  جانبهن  من  الحتــادي 

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  حــرم  اإىل 

اخليمة، مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك، 

هــذه  يعيد  اأن  وجـــل  عــز  ــ�ىل  املـ ــني  داعـ

ــاخلــري و الـــربكـــة و  املــنــا�ــشــبــة عــلــيــهــا ب

و  بالعزة  و�شعبها  ــارات  ــ الإم ــة  دول على 

العربية  الأمتني  وعلى  والزدهار  التقدم 

والإ�شلمية باخلري واليمن والربكات.

الــ�فــد  مــع  هــنــا  ال�شيخة  وتــبــادلــت 

امل��ش�عات  مــن  عــدد  حــ�ل  ــث  ــادي الأح

ال�طني  املجل�س  باأدوار  املتعلقة  ال�طنية 

ــ�طــن  ــاء ال ــ ــن ــ الحتـــــــادي يف خـــدمـــة اأب

واملقيمني على هذه الأر�س الطيبة.

بن  اأحــمــد  الــ�ــشــيــخ  �شهد   

�ــشــعــ�د بـــن �ــشــقــر الــقــا�ــشــمــي 

العامة  اخلدمات  دائرة  رئي�س 

بط�لة  ختام  اخليمة  راأ�ــس  يف 

راأ�ــس  ل�شرطة  العامة  القيادة 

يف  للبادل  الرم�شانية  اخليمة 

ن�شختها الأوىل بح�ش�ر العميد 

احلــديــدي  خمي�س  اهلل  عــبــد 

راأ�ــس  �شرطة  عــام  قائد  نائب 

ــة وعـــــدد مـــن مــــدراء  ــم اخلــي

وال�شباط  الــعــامــة  الإدارات 

ولفيف من اجلمه�ر الذي كان 

ــدار خم�شة  مـ عــلــى  مــتــ�اجــدًا 

ــام يف نـــادي بـــادل جــراونــد  اأيـ

املــ�ــشــتــ�ــشــيــف لــلــبــطــ�لــة الــتــي 

املدين  املجتمع  من  فريقًا   32 بها  �شارك 

اأ�شحاب اخلربة يف هذه الريا�شة .

فريق  بني  اخلتامية  املــبــاراة  واأقيمت 

البل��شي  وعــبــدالــعــزيــز  ال�شحي  حمــمــد 

النعيم واأحمد القر�شي التي  اأمين  وفريق 

�شهدت مناف�شة ق�ية واإثارة من اللعبني 

وتقدميهم م�شت�ى عال من اللياقة البدنية 

بالإ�شافة اإىل املهارات الفنية التي جذبت 

يف  ليتمكن  احل�ش�ر  ا�شتح�شان  ولقـــت 

وعبدالعزيز  ال�شحي  حممد  فريق  النهاية 

وح�ش�لهم  النتيجة  ح�شم  من  البل��شي 

لياأتي  الأول  واملــركــز  البط�لة  لقب  على 

فريق اأمين النعيم واأحمد القر�شي و�شيفًا 

بن  �شع�د  فريق  وح�شل  الثاين  املركز  يف 

الثالث  املركز  على  �شاح�ه  و�شع�د  هداي 

على  عزام  واإيلي  ال�شرهان  حممد  وفريق 

يف  العزيز  وعبد  واأنت�ني�  الــرابــع  املركز 

املركز اخلام�س.

وقام ال�شيخ اأحمد بن �شع�د القا�شمي 

يــرافــقــه نــائــب قــائــد عـــام �ــشــرطــة راأ�ـــس 

بالإ�شافة  الفائزة  الفرق  بتكرمي  اخليمة 

اإىل تكرمي ال�شركات الراعية للبط�لة، كما 

مت تقدمي هدية تذكارية من القيادة العامة 

احلفل  راعــي  اإىل  اخليمة  راأ�ــس  ل�شرطة 

واأخذ ال�ش�ر التذكارية مع الفرق الفائزة 

واللجنة املنظمة للبط�لة.

واأ�شاد ال�شيخ اأحمد بن �شع�د القا�شمي 

اأحمد بن �سعود ي�سهد ختام بطولة �سرطة راأ�س اخليمة الرم�سانية للبادل
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يف  الــعــامــة  ال�شحة  اإدارة  ك�شفت 

بلدية راأ�س اخليمة عن تنفيذها حملت 

واملطابخ  املطاعم  على  ورقابية  تفتي�شية 

والــكــافــتــرييــات والــبــقــالت واملــنــ�ــشــاآت 

ــارة يف  ــ ــ الــ�ــشــحــيــة والــبــيــطــريــة يف الإم

رم�شان  من  والــثــاين  الأول  الأ�شب�عني 

خمالفة،  من�شاأة   58 �شبط  عن  اأ�شفرت 

تفتي�شية  جــ�لــة   433 تنفيذها  خـــلل 

ورقابية.

ال�شحة  اإدارة  مــديــرة  واأو�ــشــحــت 

اخليمة،  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة  يف  العامة 

خطة  و�ــشــع  مت  اأنـــه  الطنيجي  �شيماء 

على  م�جهة  تفتي�شية  حــمــلت  لتنفيذ 

املن�شاآت  وعلى  اخلط�رة  عالية  املن�شاآت 

ما  فـــرتات  يف  خ�ش��شًا  الطلب  عالية 

قبل الإفطار ويف الفرتات امل�شائية وذلك 

املمنهجة  التفتي�شية  اجل�لت  خلل  من 

ــ�لت  ــن خــــلل اجلــ ــخــطــط لــهــا ومــ وامل

التفتي�شية الفجائية.

ج�لة   150 اإجـــراء  مت  اأنــه  واأ�شافت 

على  رم�شان  �شهر  بداية  منذ  تفتي�شية 

واملطابخ  املطاعم  من  الغذائية  املن�شاآت 

عن  اأ�ــشــفــرت  والــبــقــالت  والكافترييات 

�شبط 30 من�شاأة غذائية خمالفة، كما مت 

املن�شاآت  تفتي�شية على  190 ج�لة  اإجراء 

و�شال�نات  ك�افري  حمــال  من  ال�شحية 

من�شاأة   17 �شبط  عــن  اأ�شفرت  حلقة 

ج�لة   93 اإجـــراء  اإىل  اإ�شافة  خمالفة، 

اأ�شفرت  تفتي�شية على املن�شاآت البيطرية 

عن �شبط 11 من�شاأة خمالفة.

اأبرز �شت خمالفات  اأن  اإىل  واأ�شارت 

ر�شدت من قبل مفت�شي اإدارة الرقابة يف 

والبيطرية  وال�شحية  الغذائية  املن�شاآت 

ــزام بــالــنــظــافــة  ــ ــت ــ ــدم الل متــثــلــت يف عــ

مبعايري  ــزام  ــتـ اللـ ــدم  وعــ ال�شخ�شية 

التخزين اجليدة وعدم اللتزام باإ�شدار 

وعــدم  للعاملني،  ال�شحية  الــبــطــاقــات 

اإذ  ال�شحية  بــال�ــشــرتاطــات  اللـــتـــزام 

بطاقات  بــدون  يعمل�ن  عمال  �شبط  مت 

ارتــداء الزي  اإىل  عدم  اإ�شافة   ، �شحية 

املخ�ش�س للعمل وعدم الهتمام بنظافة 

البلدية  اأن  وذكـــرت  املــنــ�ــشــاأة.  وتعقيم 

ب�شاأن  للمطاعم واملطابخ  و�شعت �شروط 

للم�شتهلكني،  الغذائية  ال�جبات  تقدمي 

ــدم الــ�ــشــمــاح لــهــم بــعــر�ــس اأي  مــنــهــا عـ

منتجات غذائية خارج املطاعم واملطابخ 

والكافترييات.

املن�شاآت  التزام  ن�شبة  اأن  اإىل  ولفتت 

والغذائية  ال�شحية  باملعايري  الغذائية 

منذ بداية رم�شان بلغت 87 %.

�سبط 58 من�ساأة غذائية و�سحية وبيطرية خمالفة يف راأ�س اخليمة

ــي  ــراقـ ــ�ى الـ ــت ــش ــ� ــامل ب

اللعب�ن  قدمه  الذي 

اجلماهريي  والت�اجد 

ــتــنــظــيــم  الـــغـــفـــري وال

�شهدته  الـــذي  املميز 

الــبــطــ�لــة مــعــربــًا عن 

راأ�ــس  ل�شرطة  �شكره 

من  تقدمه  ملا  اخليمة 

ــادرات ريــا�ــشــيــة  ــ ــب ــ م

لـــلـــمـــجـــتـــمـــع املـــــدين 

رم�شان  �شهر  خــلل 

املبارك والتي ي�ش�دها 

الـــتـــعـــارف والــتــاآخــي 

اجلميع  لــدى  واملحبة 

ــد من  ــزيـ مــتــمــنــيــًا املـ

البط�لت والإجنازات 

امل�شتقبل  يف  الريا�شية 

ومباركًا للجميع جناح البط�لة.

من جانبه اأكد العميد عبداهلل خمي�س 

احلديدي دور البط�لة املميز يف ال�شتفادة 

ــذا الــتــ�جــه املــتــنــامــي مــن �شباب  مــن هـ

علقة  لإيجاد  البادل  لعبة  جتاه  الإمــارة 

يف  الريا�شي  ال�شباب  قطاع  مع  متميزة 

الإمارة وت�شجيعهم على ن�شر ثقافة اللعبة 

راأ�ــس  �شرطة  لــعــ�دة  �شعادته  عــن  معربًا 

اخليمة و ت�يل م�قع الريادة يف الفعاليات 

مثمنًا  ــارة  الإمـ يف  املجتمعية  واملــبــادرات 

البط�لة  اإجنــاح  يف  املنظمة  اللجنة  دور 

وظه�رها بال�شكل الذي يليق با�شم القيادة 

العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة ب�شفة خا�شة 

والإمارة ب�شفة عامة.
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بلدية راأ�س اخليمة  ت�سلم 250 �سلة غذائية لالأ�سر املتعففة مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين

بلدية راأ�س اخليمة تكمل ا�ستعداداتها ل�ستقبال عيد الفطر

بالتزامن مع ي�م زايد للعمل الإن�شاين 

كل  من  رم�شان   19 يــ�م  ي�شادف  الــذي 

ببلدية  العامة  ال�شحة  اإدارة  نفذت  عام 

للعمل  زايــد  يــ�م  »مــبــادرة  راأ�ـــس اخليمة 

جمعية  مــع  بالتن�شيق  ــك  وذل الإنــ�ــشــاين«  

ن�شت� هايرب  و م�شاركة  الإمــارات اخلريية 

ماركت وعرب بنك الإمارات للطعام حيث 

ت�شليمها    مت  غذائية  �شلة   500 تقدمي   مت 

دائــرة  وحتــر�ــس   ، متعففة  اأ�ــشــرة  ل250 

امل�شاركة يف هذه  راأ�س اخليمة على  بلدية 

الــدور  تعك�س  التي  املجتمعية  املنا�شبات 

الإمــارات  اأبناء  به  يتميز  الــذي  الإن�شاين 

والذي مي�ش�ن من خلله على نهج ال�الد 

واأ�شكنه  اهلل  رحمه  زايــد  ال�شيخ  امل�ؤ�ش�س 

ت�شارك  الدائرة  اإن  حيث   ، جناته  ف�شيح 

خمتلفة  ومــبــادرات  بفعاليات  عام  كل  يف 

تهدف اإىل تقدمي الع�ن وامل�شاعدة للأ�شر 

مثل  باأن  منها  اإميانًا  واملحتاجني  املتعففة 

م�ش�ؤوليتها  �شمن  تقع  امل�شاركات  هــذه 

املجتمعية .

ــرة  ــ اأكـــمـــلـــت دائ

اخليمة  ــس  راأ� بلدية 

ــا  ــ ــه ــ ــدادات ــ ــع ــ ــت ــ ــش ــ ا�

ــال عــيــد  ــبـ ــقـ ــتـ ــشـ ل�ـ

ال�شعيد حيث  الفطر 

قامت اإدارة ال�شحة 

الـــعـــامـــة بــــاإعــــداد 

ــج لــتــكــثــيــف  ــامـ ــرنـ بـ

التفتي�س  فــرق  عمل 

ــى  والـــــرقـــــابـــــة عــل

التجارية  املــنــ�ــشــاآت 

ــارة  ــ ــ واأ�ــــشــــ�اق الإم

تطبيقها  من  للتاأكد 

ال�ـــــــشـــــــرتاطـــــــات 

ال�شحية.

اخليمة  راأ�ــس  بلدية  اإطــار حر�س  ويف 

على تلبية احتياجات املجتمع وال�شتمرارية 

الفطر  عيد  خــلل  خدماتها  تــقــدمي  يف 

دائــرة  اأو�شحت  والأ�ــشــ�اق،  املقا�شب  يف 

حيث  العيد  خــلل  العمل  اأوقـــات  البلدية 

�شيك�ن العمل يف خمتلف الأق�شام كالتايل 

ق�شم الرقابة البيطرية خلل اأول اأيام عيد 

ال�شاعة  من  اخليمة  راأ�س  مق�شب  الفطر 

ظــهــرًا،   12:00 وحــتــى  �ــشــبــاحــًا   07:00
ال�شاعة  من  »الفلية«  املركزي  واملق�شب 

ظــهــرًا،   12:00 وحــتــى  �ــشــبــاحــًا   07:00
ال�شاعة  مــن  راأ�س اخليمة  اأ�شماك  و�شـ�ق 

07:00 �شباحًا وحتى 12:00 ظهرًا، و�شـ�ق 
 02:00 ال�شاعة  مــن  املعريي�س  اأ�شــماك 

ظهرًا وحتى 07:00 م�شاًء، و�ش�ق اأ�شماك 

�شباحًا   07:00 ال�شاعة  مــن  الــدقــداقــة 

امل�ا�شي  و�ــشــ�ق  �شباحًا،   11:00 وحــتــى 

مــــن ال�شاعة 07:00 �شباحًا وحتى 12:00 

ظهرًا، اأما الرقابة والتفتي�س على املحلت 

 08:00 ال�شاعة  من  البيطرية  واملن�شاآت 

واحلجر  ظــهــرًا،   12:00 وحــتــى  �شباحًا 

من  ــدودي  احلــ ــدارة  ــ ال مبنفذ  البيطري 

 07:00 وحــتــى  �شباحًا   10:00 ال�شاعة 

م�شاًء، و�شيك�ن العمل مبطار راأ�س اخليمة 

جدول  ح�شب  ال�شاعة  مــدار  على  الــدويل 

الرحلت.

واأفــرع  �شعب  بجميع  العمل  وي�شتاأنف 

من  بداية  الر�شمي  الــدوام  ح�شب  الق�شم 

ثاين اأيام العيد.

اأما يف ق�شم الرقابة الغذائية ف�شتك�ن 

اأيــام  وثالث  ــاين  وث اأول  يف  العمل  اأوقـــات 

العيد كالتايل : الفــرتة الأوىل من ال�شاعة 

 01:00 الـ�شاعة  وحتى  �شباحًا   08:00

 04:00 ال�شاعة  الثانية من  والفرتة  ظهرًا 

اأما  م�شاًء   09:00 ال�شاعة  وحتى  ظهرًا 

�شتك�ن  والبيئية  ال�شحية  الرقابة  ق�شم 

اأيــام  وثالث  ــاين  وث اأول  يف  العمل  اأوقـــات 

 09:00 ال�شاعة  من  الأوىل  الفرتة  العيد 

والــفــرتة  ظـــــهــرًا   02:00 وحــتــى  �شباحًا 

وحتى  ع�شرًا   04:00 ال�شاعة  من  الثانية 

09:00 م�شاًء .

ال�شحة  اإدارة  العمل يف  و�شتق�م فرق 

على  والتفتي�س  الرقابة  بتكثيف  العامة 

املــنــ�ــشــاآت الــغــذائــيــة حــر�ــشــاً عــلــى �شحة 

و�شلمة املجتمع.
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m u n r a k a e .س. ب. : 4  راأ�س اخليمـــــــة ، الإمارات العربية املتحـــدة�

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

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

�شمن ال�شروط التالية:

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

• ما معنى كلمة ِمِطل يف املثل التايل ؟

) ماعندها تاكل وتبا ت�شب لها ِمِطل (

» 540 «

Congratulations to Mrs. : Aisha Suleiman Al-Qadi

the winner of the past month's contest )539(.

مربوك لالأخت : عائ�شة �شليمان القا�شي  

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد )539(



ف�صل ال�صيام

ف�صيلة ال�صيخ يو�صف بن ح�صن احلمادي

ا ثوابها: ال�صيام. ومن بني تلك العبادات التي اأخفى عنَّ

قال  قاال:  عنهما-  اهلل  -ر�صي  �صعيد  واأبي  هريرة  اأبي  فعن 

اإنَّ  وجل يقول:  اهلل ع��ز  و�صلم: »اإنَّ  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر�صول 

ى النبي �صلى  ْجزي به...« ))) احلديث، ولهذا و�صَّ
َ
ال�صوم يل واأنا اأ

ر عليهم ذلك؛  وكرَّ العبادة  بهذه  اأ�صحابه  و�صلم بع�ض  اهلل عليه 

مما يدل على تاأكدها وف�صلها.

فعن اأبي اأمامة - ر�صي اهلل عنه - قال: قلُت: يا ر�صول اهلل، 

يا  قلُت:  ل��ه«،  ِع��ْدل  ال  فاإنه  بال�صوم؛  قال: »عليَك  بعمل،  ُم��ْرين 

ر�صول اهلل، ُمْرين بعمل، قال: »عليَك بال�صوم؛ فاإنه ال ِعْدل له« 

.(((

))) رواه مسلم ))5))).
))) رواه النسائي )3)))(، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )986).

بالندب  الن�صو�ض  تعدد  العبادة:  هذه  ف�صل  ُيربز  ا  ممَّ واإنَّ 

دة من ال�صهور،  اإىل �صيام اأيام معيَّنة من االأ�صبوع، واأخرى حمدَّ

نة. وثالثة مقيَّدة باأ�صهر من ال�صَّ

نة التي جاءت الن�صو�ض عن النبي �صلى اهلل  ومن اأ�صُهر ال�صَّ

عليه و�صلم باحل�ض على �صيامها قواًل وفعاًل: �صيام �صهر �صعبان، 

وبيان هذا يف الن�ض االآتي:

 عن اأ�صامة بن زيد -ر�صي اهلل عنهما- قال: قلُت: يا ر�صول 

�صعبان،  من  ت�صوم  ما  ال�صهور  من  �صهرًا  ت�صوم  َرَك 
َ
اأ مل  اهلل، 

قال: »ذلك �صهر يغفل النا�ض عنه بني رجب ورم�صان، وهو �صهر 

واأنا  عملي  ُيرفع  اأن  فاأحب  العاملني،  ربِّ  اإىل  االأعمال  فيه  ُترفع 

�صائم« )3).

نه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )))0)). )3)  رواه النسائي )357)(، وحسَّ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل ربِّ �لعاملني، و�أ�شهد �أن ال �إله �إالَّ �هلل وحده ال �شريك له، و�أ�شهد �أنَّ 

ا بعد: حممد�ً عبده ور�شوله، �أمَّ

وَباَيَن  �لعباد�ت،  �لثو�ب بني  ف��اَوت يف  �أْن  �لتَّامة  ف��اإنَّ من حكمة �هلل تعاىل 

بينها يف �الأجور، حيث �أخربنا بثو�ب بع�شها و�جلز�ء �لذي رتَّبه عليها، و��شتاأثر 

�إالَّ  �لقيام بها؛ وما ذلك  �أخفى عنَّا جز�ء  �أنه  �الآخ��ر، ومن ذلك  �لبع�ض  بثو�ب 

عها جلَّ وعال. لعظيم �شاأن تلك �لعباد�ت وكبري َقْدرها عند م�شرِّ
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عليه  اهلل  النبي �صلى  َه���ْدي  م��ن  ك��ان  ول��ق��د 

بل  ال�صُّ ب�صتى  اخل����رات  اإىل  و���ص��ل��م امل�����ص��ارع��ة 

عبادة  من  مبزيٍد  �صعبان  �صهر  الغتنام  امل�صروعة 

اإك��ث��اره ���ص��ل��ى اهلل عليه  ل��وح��ظ  ومَلَّ����ا  ال�����ص��ي��ام، 

هذا  ال�صحابة  بع�ض  ا�صت�صكل  ذل��ك  و�صلم من 

ال�صنيع، فا�صتفتى النبيَّ �صلى اهلل عليه و�صلم عن 

ذلك، فكان جوابه �صلى اهلل عليه و�صلم اأنَّ اإكثاره 

من ال�صيام يف هذا ال�صهر ملعنيني:

هذا  يف  امل�صروع  عن  النا�ض  غفلة  اأحدهما: 

�صهران  اكتنفه  الأن��ه  وذل��ك  ال�صيام؛  من  ال�صهر 

و�صهر  رج���ب،  وه��و  ح���رام  �صهر  ه��م��ا:  عظيمان 

عنه  بهما  النا�ض  فا�صتغل  رم�صان،  وهو  ال�صيام 

ف�صار مغفواًل عنه.

ال�صهر  ُترفع يف هذا  العباد  اأعمال  اأنَّ  الثاين: 

اإىل اهلل تعاىل ))).

غاية  و�صلم يف  عليه  اهلل  فتواه �صلى  فكانت 

امل�صوؤول  االإ�صكال  رف��ع  بني  جمعت  حيث  البيان، 

ال�صهر  ه��ذا  غالب  �صيام  على  احل��ث  وب��ني  عنه، 

واحلر�ض عليه.

ومن تاأمل هذا احلديث وقف على فوائد جليلة 

يف نواٍح متنوعة:

ا كانوا  ) - حر�ض ال�صحابة  على ال�صوؤال عمَّ

)))  انظر: لطائف المعارف البن رجب )ص50)(، عمدة القاري 
للعيني )83/))).
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ي�صت�صكلونه من اأقوال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم واأفعاله.

للنبي �صلى  باعهم  اتِّ �صدة  عن  نا�صئ  منهم  ال�صوؤال  وه��ذا 

وعلى  �صيء،  كل  يف  اأثره  اقتفاء  على  و�صلم وحر�صهم  عليه  اهلل 

ورد  ما  ومعرفة  و�صلم واأفعاله،  عليه  اهلل  اأقواله �صلى  يف  التفقه 

اإدراك  يف  واجِل��د  و�صلم،  عليه  اهلل  حديثه �صلى  معاين  من  عنه 

مراده -عليه ال�صالة وال�صالم-، وطلب رفع االإ�صكال فيما وقعت 

على  هم  و�صلم ُيقرُّ عليه  اهلل  فكان �صلى  عندهم،  ال�صبهة  فيه 

عن  ويجيب  تذمر،  اأدن��ى  دون  ا�صتفتاءاتهم  ى  ويتلقَّ �صنيعهم، 

اأ�صئلتهم دون اأي ت�صجر منهم، اأو تعنيف لهم اأو غ�صب عليهم؛ 

بل كان يثني على �صوؤاالتهم، وي�صيد بها، ويظهر لهم اإعجابه بها، 

فمرة يقول ملن �صاأله: »لقد �صاألَت عن عظيم« )))، ومرة يقول ملن 

ق، اأو لقد ُهِدي« )))، ونحو ذلك مما كان �صلى اهلل  �صاأله: »لقد ُوفِّ

ا  عليه و�صلم يتعامل به مع اأ�صئلة اأ�صحابه؛ الأنهم كانوا ي�صاألون عمَّ

ينفعهم ويحتاجون اإليه من اأمور دينهم.

على  فيحر�ض  بال�صحابة   االق��ت��داء  للم�صلم  ينبغي  وهكذا 

ا يفيده ويحتاج اإليه ويعود عليه وعلى غره بالفائدة. ال�صوؤال عمَّ

) - ا�صتحباب االإكثار من �صيام �صهر �صعبان، والن�صو�ض يف 

هذا عديدة:

منها: ما جاء عن عائ�صة -ر�صي اهلل عنها- قالت: »ما راأيُت 

اإالَّ  قط  �صهر  �صيام  ا�صتكمل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 

رم�صان، وما راأيته يف �صهر اأكرث منه �صيامًا يف �صعبان« )3).

ويف رواية: »كان اأحب ال�صهور اإىل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

ُله برم�صان« ))). و�صلم اأن ي�صومه �صعبان، ثم َي�صِ

3 - عمق اإجابة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، وُح�ْصن تعليمه، 

وذلك ببيان احلكم مقرونًا بِذْكر علَّته.

م  وتقدَّ �صعبان،  �صهر  ال�صيام يف  اإكثار  بيان حكمة  فيه   -  (

تو�صيحه واأنَّ ذلك مرده ملعنيني، وي�صاف حكمة اأخرى وهي: اأنَّ 

»لئال  رم�صان؛  �صهر  �صيام  على  كالتمرين  �صعبان  �صهر  �صيام 

قد  يكون  بل  وُكْلفة،  م�صقة  على  رم�صان  �صوم  »امل��رء« يف  يدخل 

حالوة  قبله  �صعبان  ب�صيام  ووجد  واعتاده،  ال�صيام  على  ن  مترَّ

ته، فيدخل يف �صيام رم�صان بقوة ون�صاط« )5). ال�صيام ولذَّ

من  النا�ض  من  كثر  عليه  ما  ُبطالن  اإىل  اإ���ص��ارة  فيه   -  5

))) رواه أحمد )6)0))(، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )739).
)))  رواه مسلم )3)).

)3)  رواه البخاري )969)(، ومسلم )56))( واللفظ له.
والترهيب  الترغيب  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)((3(( داود  أبو  )))  رواه 

.((0(((
)5)  لطائف المعارف البن رجب )ص58)).

نة  ال�صُّ ف���اإنَّ  ظ��اه��ر،  وه���ذا  بال�صيام،  رج��ب  �صهر  تخ�صي�ض 

ا رجب ف�صاأنه يف هذا �صاأن  جاءت بتخ�صي�ض �صهر �صعبان، واأمَّ

النا�ض من  بع�ض  اإليه  َيْعَمد  ما  اأي�صًا:  هذا  ونحو  ال�صهور،  �صائر 

تخ�صي�ض ليلة الن�صف من �صهر �صعبان ب�صدقة اأو قيام اأو يوم 

الن�صف منه ب�صيام اأو اإظهار زينة وغره، قال �صيخ االإ�صالم ابن 

اأ�صل  فال  مفردًا  الن�صف  يوم  �صوم  ا  »فاأمَّ اهلل-:  -رحمه  تيمية 

له، بل اإفراده مكروه، وكذلك اتخاذه مو�صمًا ُت�صنع فيه االأطعمة، 

وُتظَهر فيه الزينة هو من املوا�صم املحَدَثة املبتَدعة التي ال اأ�صل 

لها« )6).

�صعبان،  �صهر  يف  العباد-  -اأعمال  االأعمال  رفع  اإثبات   -  6

وهذا رفع لعمل العام كما بنيَّ ذلك �صلى اهلل عليه و�صلم، فحريٌّ 

يف  واإحيائها  ال�صهر،  هذا  �صيام  ِة  �ُصنَّ على  يحر�ض  اأن  ق  باملوفَّ

النا�ض، وداللتهم عليها، فاإنَّ الدال على اخلر كفاعله، مع ماله 

من ف�صل عظيم يف رفع عمله اإىل رب العاملني وهو �صائم.

اهلل  لقوله �صلى  وع���ال-؛  -ج��لَّ  هلل  العلو  �صفة  اإث��ب��ات   -  7

كقوله  وهذا  العاملني«،  ربِّ  اإىل  االأعمال  فيه  و�صلم: »ُترفع  عليه 

اِلُح َيْرَفُعُه{ فاطر:  ُب َواْلَعَمُل ال�صَّ يِّ َعُد اْلَكِلُم الطَّ تعاىل: }اإَِلْيِه َي�صْ

ْمر اأ�صهر من اأن ُتذكر اأدلته.
َ
0)، وهذا اأ

تيمية -رحمه اهلل-: »قد و�صف اهلل  ابن  االإ�صالم  قال �صيخ 

على  واال�صتواء  بالعلو  ر�صوله  ل�صان  وعلى  كتابه  يف  نف�صه  تعاىل 

اأكابر  اآيات كثرة، حتى قال بع�ض  العر�ض والَفْوقيَّة يف كتابه يف 

اأ�صحاب ال�صافعي: يف القراآن األف دليل اأو اأزيد تدل على اأنَّ اهلل 

تعاىل عاٍل على اخَلْلق، واأنه فوق عباده«  )7).

اإالَّ بدليل عن النبي �صلى  اإليه  اأنَّ التخ�صي�ض ال ُي�صار   -  8

اهلل عليه و�صلم.

وجه ذلك: اأنَّ النبي �صلى اهلل عليه و�صلم مل يثبت عنه االإكثار 

من �صيام �صهر اإالَّ �صعبان، فدل على اأنه مق�صود، ولو كان غره 

م�صروعًا لندب اإليه بقوله اأو فعله؛ الأنَّ مقت�صى ذلك كان قائمًا، 

ا اأعر�ض عنه دل على عدم م�صروعية االإكثار من ال�صيام يف  فلمَّ

�صهٍر غره.

القويل  الن�ض  ف��اإنَّ  م،  امل��ح��رَّ اهلل  �صهر  ذل��ك  من  وي�صتثنى 

ولهذا  �صيامه،  اإىل  بالندب  و�صلم جاء  عليه  اهلل  عنه �صلى 

اأنَّ  -اأعني  الق�صية  هذه  اإىل  هًا  و�صلم منبِّ عليه  اهلل  قال �صلى 

ليلة اجلمعة  وا  بدليل-: »ال تخت�صُّ اإالَّ  اإليه  ُي�صار  التخ�صي�ض ال 

يوم اجلمعة ب�صيام من بني  وا  تُخ�صُّ الليايل، وال  بقيام من بني 

)6) اقتضاء الصراط المستقيم البن تيمية )38)/)).
)7) مجموع الفتاوى البن تيمية ))))/5).
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االأيام، اإالَّ اأن يكون يف �صوم ي�صومه اأحدكم« ))).

قال �صيخ االإ�صالم ابن تيمية -رحمه اهلل-: »فلفظ النهي عن 

االخت�صا�ض لوقت ب�صوم اأو �صالة يقت�صي اأن الف�صاد نا�صئ من 

جهة االخت�صا�ض، فاإذا كان يوم اجلمعة يومًا فا�صاًل ي�صتحب فيه 

من ال�صالة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة 

اأن �صومه  يتوهم  اأن  كان ذلك يف مظنة  ي�صتحب يف غره  ال  ما 

لها  نهاره  يف  كال�صيام  ليلته  قيام  اأن  ويعتقد  غره،  من  اأف�صل 

ف�صيلة على قيام غرها من الليايل، فنهى النبي �صلى اهلل عليه 

اإالَّ من  تن�صاأ  ال  التي  املف�صدة،  لهذه  دفعًا  التخ�صي�ض  و�صلم عن 

التخ�صي�ض«))).

9 - احلر�ض على اال�صتزادة من العبادة يف وقت الغفلة.

قال ابن رجب -رحمه اهلل-: »وفيه -اأي: حديث اأ�صامة- دليل 

ذلك  واأنَّ  بالطاعة،  النا�ض  غفلة  اأوق��ات  عمارة  ا�صتحباب  على 

حمبوب هلل عز وجل« )3).

))) رواه مسلم )))))).
))) اقتضاء الصراط المستقيم البن تيمية )3))/)).

)3)  لطائف المعارف البن رجب )ص)5)).

وخا�صة عند نزول ما ي�صغل النا�ض عن اخلر وي�صرفهم عنه 

كالفنت واحلروب ونحو ذلك، يقول �صلى اهلل عليه و�صلم: »العبادة 

.(((» يف الهرج كهجرة اإيلَّ

قال ابن رجب -رحمه اهلل-: »و�صبب ذلك اأنَّ النا�ض يف زمن 

الفنت يتبعون اأهواءهم وال يرجعون اإىل ِدين، فيكون حالهم �صبيهًا 

ك بدينه، ويعبد  بحال اجلاهلية، فاإذا انفرد من بينهم َمن يتم�صَّ

ويتبع مرا�صيه، ويجتنب م�صاخطه، كان مبنزلة َمن هاجر  ربَّه، 

من بني اأهل اجلاهلية اإىل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم موؤمنًا 

به، متَّبعًا الأوامره، جمتنبًا لنواهيه«)5).

م- اغتنام �صهر �صعبان مبا جاء  ومن هذه االأوقات -كما تقدَّ

به النبي �صلى اهلل عليه و�صلم من االإكثار من �صيامه، فيفوز من 

و�صلم وموافقته يف  عليه  النبي �صلى اهلل  باع  باتِّ لذلك  قه اهلل  وفَّ

ِفْعله، ويظفر بالعمل مبا يحبه �صلى اهلل عليه و�صلم، مع ماله من 

م بيانها، والب�صائر التي �صبق اإي�صاحها.. اخلرات التي تقدَّ

نا حممد واآله و�صحبه و�صلَّم. هذا و�صلَّى اهلل على نبيِّ

))) رواه مسلم )8)9)).
)5)  لطائف المعارف البن رجب )ص)5))
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اأنواع البال�ستيك

يف ع�سرنا هذا، اأ�سبح البال�ستيك plastics جزًء� ال يتجز�أ 

من حياتنا، ونحن ن�ستخدمه ونتعامل معه يف حلظات خمتلفة 

نعمل  اأو  اجل��وال،  الهاتف  ن�ستعمل  اأو  التلفاز  ن�ساهد  عندما   ،

مع اأجهزة الكمبيوتر ، اأو نركب ال�سيارة اأو احلافلة اأو القطار 

اأو الطائرة ، ن�ستخدم البال�ستيك دائًما. وينق�سم البال�ستيك 

اأ�سماوؤها  ولها  تختلف يف خ�سائ�سها  اأنواع خمتلفة  عدة  اإىل 

ورموزها اخلا�سة.

الأخرى  والعمليات  التدوير  اإع��ادة  عملية  لت�سهيل 

من  امل�سنوعة  امل��واد  على  تتم  التي 

البال�ستيك ، يتم ا�ستخدام رمز 

امل��واد  لتحديد  التدوير  اإع���ادة 

يتكون منها كل منتج  التي 

م�������س���ن���وع م��ن 

�ستيك  لبال ا

ويف ما يلي اأنواع 

واأ�سمائها  البال�ستيك 

ورموزها وخ�سائ�سها :

امل��������واد امل�������س���ن���وع���ة م��ن 

يتم  التي  املواد  اإحدى  البال�ستيك هي 

24
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نوع  اإىل  الإرج��اع  وي�سري رمز  الإرج��اع،  بتعريف رمز  اإرفاقها 

البال�ستيك اخلا�ص وخ�سائ�سه،وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه كلما 

ارتفع رمز ال�سرتداد ، زادت �سعوبة ال�سرتداد.

1. البويل ايثيلني ترييفثاليت )البويل ايثيلني 

)PETE اأو PET ترييفثاليت اأو

اآخر  اأي نوع  اأكرث من  اإيثيلني ترييفثاليت  اإنتاج البويل  يتم 

�سلب  و  �سفاف  اإن��ه  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  البال�ستيك  من 

وي�سار اإليه با�سم البولي�سرت عند ا�ستخدامه يف الن�سيج.

ترييفثالت يف  اإيثيلني  البويل  ا�ستخدامات  اأهم  من  واحد 

ي�ستخدم   ، املثال  �سبيل  على   ، امل�سروبات  زجاجات  اأو  عبوات 

لإنتاج زجاجات املياه املعدنية وميكن اإعادة تدويرها ب�سهولة.

ت�سمل بع�ص ا�ستخدامات هذا البال�ستيك زجاجات التوابل 

و�سواين الطعام املجمدة واحلاويات التي ميكن التخل�ص منها 

وغ�سول الفم وغريها من زجاجات املرحا�ص واملالب�ص.

امل��واد  على  ترييفثاليت  اإيثيلني  ال��ب��ويل  م��زاي��ا  ب��ني  م��ن 

البال�ستيكية الأخرى ما يلي:

- لها تطبيقات وا�سعة مثل البولي�سرت .

- عزل الرطوبة فعالة جداً .

هذا البال�ستيك قابل لإعادة التدوير ورمز الإرجاع اخلا�ص 

البال�ستيك  اإىل  تنظر  عندما  يعني  وهذا   ،  1 رقم  هو  به 

البويل  من  م�سنوع  اأن��ه  يعني  فهذا   ،

اإيثيلني ترييفثالت.

 .2

البويل 

اإيثيلني )البويل 

)pe اإيثيلني اأو

ه���ن���اك ع����دة اأن�������واع من 

�سيوًعا  واأك��رثه��ا   ، اإثيلني  ال��ب��ويل 

اإثيلني منخف�ص الكثافة )البويل  البويل 

اإثيلني  وال��ب��ويل  الكثافة(  املنخف�ص  اإثيلني 

عايل الكثافة )HDPE( ، بخ�سائ�ص خمتلفة.

من  ن���وع  ه��و  ال��ك��ث��اف��ة  منخف�ص  اإي��ث��ي��ل��ني  ال��ب��ويل 

وا�سع  ي�ستخدم على نطاق  الذي  واملرن  ال�سفاف  البال�ستيك 

يف  البال�ستيكية  والأك��ي��ا���ص  والتغليف  التعبئة  يف 

حمالت البقالة. لديها مرونة عالية ولكن قوة 

ال�سد منخف�سة.

من  ن��وع  هو  الكثافة  ع��ايل  اإيثيلني  البويل 

البال�ستيك ال�سلب ي�ستخدم لتعبئة بال�ستيكية 

وكذلك  الغ�سيل  منظفات  مثل  اإح��ك��ام��ا  اأك���رث 

تطبيقات البناء اأو علب القمامة. اإنه يظهر مقاومة 

للتاآكل عند تعر�سه ملجموعة متنوعة من املواد.

اآخر  نوع  العايل هو  الوزن اجلزيئي  اإيثيلني ذو  البويل 

من البويل اإيثيلني ميكن اأن تكون قوته اأكرب من الفولذ ، وهو 

اأكرث ا�ستخداًما يف بع�ص التقنيات الطبية مثل زراعة احلو�ص 
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وما اإىل ذلك.

ورمز   2  # هو  الكثافة  عايل  اإيثيلني  البويل  ا�ستعادة  رمز 

البويل اإيثيلني منخف�ص الكثافة # 4.

اأن��واع  اأك��رث  الكثافة  ع��ايل  اإيثيلني  ال��ب��ويل  بال�ستيك  يعد 

اأن���واع  اأك���رث  اأح���د  وه��و   ، �سيوًعا  ت��دوي��ره  امل��ع��اد  البال�ستيك 

اإثيلني منخف�ص الكثافة  اأن البويل  اأماًنا ، يف حني  البال�ستيك 

اآمن ن�سبًيا ، لكنه غري قابل لإعادة التدوير عادًة.

)PVC( 3. بويل فينيل كلوريد

لل�سدمات  ومقاوم  �سفاف  بال�ستيك  عن  عبارة   PVC اإن 

التجارية  التطبيقات  معظم  يف  ي�ستخدم  للتاآكل  وم��ق��اوم 

وكذلك  الكهربائية  الأ�سالك  وعزل  ال�سباكة  مثل  وال�سناعية 

والأنابيب  للت�سرف  القابلة  احلاويات  مثل  القوي  التغليف  يف 

والأ���س��الك  ال��ع��زل  ن��اف��ذة  وت�ستخدم  والأط����ر.  والأر���س��ي��ات 

الكهربائية.

يف وظائف البناء ، غالًبا ما ي�سار اإىل الأنابيب البال�ستيكية 

با�سم الكلمة eskjol 40 ، مما يدل على �سمك الأنابيب بالن�سبة 

لطولها.

)PP( 4. مادة البويل بروبيلني

ميكنه  متني  بال�ستيك  عن  عبارة  بروبيلني  البويل  م��ادة 

�سبه  البال�ستيك  وامل��واد.  احل��رارة  درج��ات  العديد من  حتمل 

مع  جيًدا  يتفاعل  ول   ، منخف�ص  احتكاك  �سطح  وذو  �سفاف 

ولديه   ، التلف  طريق  عن  ب�سهولة  اإ�سالحه  وميكن   ، ال�سوائل 

مقاومة كهربائية جيدة )مثل العزل الكهربائي اجليد(.

البال�ستيك  اأن���واع  اأك��رث  اأح��د  ا  اأي�سً بروبيلني  البويل  يعد 

انت�ساًرا يف ال�سوق نظًرا ملرونته العالية وقدرته على التكيف.

يتم ا�ستخدامه يف جمموعة متنوعة من التطبيقات ، مبا يف 

ذلك تغليف املنتجات ال�ستهالكية واأغطية زجاجات امل�سروبات 

التوابل  وزج��اج��ات  منها  التخل�ص  ميكن  ال��ت��ي  واحل��اوي��ات 
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الأدوات  �سيما  ل   ، ال�سيارات  ل�سناعة  البال�ستيكية  والأج��زاء 

مثل املف�سالت احلية واملن�سوجات.

من بني مزايا وخ�سائ�ص مادة البويل بروبيلني على املواد 

البال�ستيكية الأخرى ما يلي:

- ي�ستخدم يف املف�سالت احلية

- �سهل الإنتاج

- رمز ا�ستعادة البال�ستيك هذا هو رقم 5.

البويل  منتجات  من  فقط   ٪  3 تدوير  اإع��ادة  يتم   ، حاليًا 

بروبيلني يف الوليات املتحدة.

)ps 5. البولي�سرتين )البولي�سرتين اأو

ميكن  ال�ستخدامات  متعدد  بال�ستيك  هو  البولي�سرتين 

ي�ستخدم  لمعة.  غري  رغوة  �سكل  يف  اأو  و�سفاًفا  قوًيا  يكون  اأن 

التجارية  العالمة  والتغليف حتت  التعبئة  يف  وا�سع  نطاق  على 

ال�ستايروفوم.

ميكن اأن ت�سمل ا�ستخداماته حاويات ميكن التخل�ص منها 

وكمادة  املبنى  وع��زل  املائدة  واأدوات  والأك���واب  الأطباق  مثل 

الأجهزة  اأو  الكحولية  غري  امل�سروبات  ل�سنع  �سفافة  طبيعية 

الطبية مثل اأنابيب الختبار اأو اأطباق برتي.

امل��واد  على  البولي�سرتين  وخ�سائ�ص  م��زاي��ا  م��ن  واح���دة 

البال�ستيكية الأخرى هو ا�ستخدامه يف تطبيقات الرغوة.

)PLA ـ( polylactic 6. احلم�ض اللبني

اللبنية  لالأحما�ص  بالن�سبة  نوعها  من  فريدة  القائمة  هذه 

 ، البرتول  من  ب��دًل  احليوية  الكتلة  من  م�ستقة  لأنها  الأخ��رى 

وبالتايل فهي اأف�سل بكثري من املواد البال�ستيكية التقليدية.

ت�سمل  البال�ستيك  من  النوع  ه��ذا  من  التطبيقات  بع�ص 

 ، الغذائية  امل��واد  تغليف   ، للتحلل  القابلة  واحلاويات  الزجاج 

الطباعة ثالثية الأبعاد ، الزجاجات وبع�ص الأدوات الطبية.

املواد  من بني مزايا وخ�سائ�ص حم�ص بويل لكتيك على 

البال�ستيكية الأخرى ما يلي:

- التحلل

- اإمكانية الطباعة ثالثية الأبعاد

- رم��ز اإرج���اع البال�ستيك ه��ذا هو # O 7 ول يتم اإع��ادة 

تدوير املواد البال�ستيكية امل�سجلة برمز البال�ستيك هذا.
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عبد العزيز كرم البلو�سي

البطوالت الرم�سانية ُتخلد ذكرى الراحلني

�سهدت اإمارة راأ�س اخليمة خالل �سهر رم�سان بطولت رم�سانية عديدة اأعادت 

احلياة للم�سهد الريا�سي يف الإمارة والأجواء اجلميلة التي كانت تتميز بها الإمارة 

لكت�ساف  فر�سة  الرم�سانية  البطولت  هذه  وتعترب   ، املبارك  رم�سان  �سهر  خالل 

املواهب الريا�سية املتميزة ، وت�سهد هذه البطولت ح�سوراً جماهريياً غفرياً ، حيث 

تنظيمها  يتم  التي  الريا�سية  الأن�سطة  ومتابعة  بالأ�سدقاء  لاللتقاء  منا�سبة  تعد 

وات�سمت البطولت خالل لهذا العام برد اجلميل ل�سخ�سيات قدمت الكثري للوطن 

تقديراً  اأ�سمائهم  وتخليد  ذكراهم  لإحياء  الأندية  بع�س  التقدير من  وجاء  واأبنائه 

لعطائهم . 
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لكرة  الرم�سانية  القا�سي  �سلطان  املرحوم  بطولة 

القدم 2022

قامت اإدارة نادي التعاون بتنظيم بطولة رم�سانية با�سم » 

بطولة املرحوم �سلطان القا�سي الرم�سانية لكرة القدم 2022« 

من  بينها  فيما  تناف�ست  ف��رق   10 م�ساركة  البطولة  و�سهدت 

خالل جمموعتني ، كل جمموعة ت�سم 5 فرق ويتاأهل اأ�سحاب 

املركز الأول والثاين من كل جمموعة  اإىل الدور ن�سف النهائي  

،  حيث ت�سدر املجموعة الأوىل فريق �سعم �سيتي  وحل فريق 

فريق  ت�سدر  الثانية  املجموعة  ويف  الثاين  املركز  يف  بي�ص  ون 

 ، الثاين  املركز  اجل��وارح يف  فريق  املجموعة وحل  الإمرباطور 

لتنطلق مباريات ن�سف النهائي يف مواجهات نارية تقابل فيها 

فرق املجموعة الأوىل مع فرق املجموعة الثانية حيث واجه فريق 

�سعم �سيتي اأول املجموعة الأوىل فريق اجلوارح ثاين املجموعة 

الثانية فيما واجه اأول املجموعة الثانية فريق الإمرباطور ثاين 
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الإم��رباط��ور  فريقا  ليتاأهل    بي�ص  ون  فريق  الأوىل  املجموعة 

يوم  اأقيم  والذي  الكبري  النهائي  موعدًا يف  لي�سربا  واجل��وارح 

الثالثاء 18 رم�سان على ملعب نادي التعاون حيث اأدار املباراة 

اجل��وارح  بفوز  وانتهت  النعيمي  علي  ال��دويل  احلكم  النهائية 

بثالثة اأهداف مقابل هدفني لفريق الإمرباطور ، وقد �سهدت 

للفريقني يف  قوية  وموؤازرة   ، املباراة ح�سورًا جماهرييًا كبريًا 

اأجواء رم�سانية جميلة جمعت ما بني الودية والندية يف جتمع 

ريا�سي ل مثيل له ، حمل معاين املحبة والود والوفاء للمرحوم 

�سلطان عبداهلل القا�سي رائد العمل التطوعي الذي قدم الكثري 

للوطن واأبنائه ، فكل ال�سكر والتقدير لإدارة نادي التعاون على 



العدد: 540 - 05 /2022 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

31

اإلمارات

m u n r a k a e

هذه البطولة الناجحة بكل املقايي�ص .

اخل�سر  وعبداللطيف  بوليله  حممد  بطولتي 

رحمهما اهلل

بوليلة  حم��م��د  ب��ط��ول��ت��ي  الإم������ارات  ن���ادي  اإدارة  نظمت 

وعبداللطيف اخل�سر الرم�سانية لكرة القدم 

حيث �سملت بطولة املغفور له باإذن اهلل حممد بوليلة مواليد 

عام ) 2012 – 2013 – 2014 ( .

اخل�سر   عبداللطيف  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  بطولة  واأم���ا 

ت�سمنت مواليد عام ) 2010 – 2011 ( . 
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كل  و���س��م��ت 

فرق  �ستة  بطولة 

مت لعب املباريات 

واح���د  دور  م���ن 

ب��ن��ظ��ام ال����دوري 

النقاط  وجتميع 

���س��ه��دت  وق�����د   ،

قبل  م��ن  متابعة 

ال���ن���ادي  اإدارة 

ح����ر�����س����ًا ع��ل��ى 

اإجن���اح���ه���ا وق��د 

فاز فريقا متحف 

وجلفار  امل�ستقبل 

ب��ب��ال��ب��ط��ول��ت��ني 

ت��ت��وي��ج��ه��م��ا  ومت 

ر�سمي  بح�سور 

الإم��ارات  ن��ادي  اإدارة  من 

وق�����د ����س���ه���دت ال��ب��ط��ول��ة 

اأعطى  جماهرييًا  ت��واج��دًا 

 ، للبطولة  خ��ا���س��ًا  ط��اب��ع��ًا 

وتاأتي هذه البطولة تكرميًا 

لهما  ل��ل��م��غ��ف��ور  وت���ق���دي���رًا 

بوليله  حم��م��د  اهلل  ب����اإذن 

اخل�����س��ر  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف  و 

وخدمتهما  عطائهما  على 

ل���ل���وط���ن واأب����ن����ائ����ه، وق���د 

املغفور  ح�سر اخلتام ذوي 

امل�سوؤولني  من  وع��دد  لهما 

وحمبي الريا�سة.

مـــلـــتـــقـــى الــــوفــــاء 

خورخوير 2022

ملتقى  ف��ك��رة  ج����اءت   

منطقة  �سباب  من  ال��وف��اء 

ملتقى  ل��ع��م��ل  خ��ورخ��وي��ر 

يف  املجتمع  اأف���راد  جلميع 

مكان واحد وقد مت تنظيم 

امللتقى باأ�سماء املغفور لهم 
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باإذن اهلل )�سلطان القا�سي، 

حممد البحار ، طارق النار، 

اإب��راه��ي��م ال��ن��م��ري��د ( وق��د 

ال�سيخ  اخلتام  حفل  ح�سر 

القا�سمي  �سقر  ب��ن  حممد 

وع�����دد م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات 

الريا�سية وامل�سوؤولني .

وق�����د ت�����س��م��ن امل��ل��ت��ق��ى 

اأن�سطة ودورات عديدة مثل :  

دورة كرة القدم  ودورة كرة 

الكريكيت  وبطولة    الطائره 

وبطولة �سد احلبل .

وجاءت النتائج كالآتي:

 

بطولة كرة القدم

فاز فريق احلرية باملركز 

الأول .

راأ�ص  اأبطال  فريق  وجاء 

اخليمة باملركز الثاين .

 

بطولة كرة الطائرة

باملركز  املوقع  فريق  فاز 

الأول .

وج�����اء ف���ري���ق ال��رم�����ص 

باملركز الثاين .

 

بطولة �سد احلبل

املدين  الدفاع  فريق  فاز 

باملركز الأول .

الإمرباطور  فريق  وجاء 

باملركز الثاين .

 

بطولة الكركيت

فاز فريق اجلري �سي �سي 

باملركز الأول .

وجاء فريق كرليت فان�ص 

باملركز الثاين .
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اأهمية اللحوم

 موا�سفات اللحوم الطازجة ال�ساحلة لال�ستهالك 

االآدمي:

الأبقار  للحوم  اأحمر غامق   : الطازج  اللحم اجليد  لون   •
، واأحمر فاحت للحم العجل ، و الأحمر الوردي لل�ساأن واملاعز 

• ح�سب �سن احليوان .
• لون دهون اللحوم : اأبي�ص نا�سع يف ال�ساأن واملاعز مائل 

اإىل اللون الأ�سفر اخلفيف يف الأبقار والإبل .

• يكون اللحم الطازج متما�سكًا وعند ال�سغط على قطعة 
اللحم بوا�سطة اليد ل ترتك اأثرًا .

• خالية من البقع الزرقاء يف مناطق التقاء العظم .
عن  اأو خمتلفة  �سيئة  رائحة  اأي  الطازج  للحم  يوجد  ل   •

الرائحة الطبيعية ، 

اإعداد اإدارة ال�سحة العامة - بلدية راأ�ض اخليمة

ت�سكل اللحوم عن�سراً اأ�سا�سيا يف غذاء الإن�سان ، لكونها م�سدراً للكثري من العنا�سر 

الغذائية املهمة جل�سم الإن�سان، ويف مقدمتها الربوتني والأحما�س الأمينية والفيتامينات 

وخا�سة فيتامني ب . و احتوائها على املواد الزللية والدهنية؛ وهي بذلك ت�ساعد على 

بناء الأن�سجة، وتعوي�س ما ُفقد منها، وتوليد احلرارة والطاقة ، وامل�ساعدة على اله�سم 

. يف الوقت نف�سه تعترب اللحوم مرتعاً خ�سباً لالأحياء الدقيقة وخا�سة البكترييا ، الأمر 

الذي جعلها يف مقدمة الأ�سباب املرتبطة بحالت الت�سمم والعدوى الغذائية لذلك يجب 

التاأكد من جودة و�سالمة اللحوم قبل �سرائها وا�ستهالكها. وتنق�سم اللحوم ب�سفة عامة 

اإىل نوعني : اللحوم احلمراء مثل حلوم الأبقار والإبل والأغنام . واللحوم البي�ساء مثل 

حلوم الدواجن والأ�سماك .
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 امللم�ص : لتوجد مواد خماطية اأو هالمية اأو منداة . 

موا�سفات اللحوم الفا�سدة : 

اأ�سفر-   - رم��ادي  اإىل:  الفاحت  الأح��م��ر  يتحول  ال��ل��ون:   •
اأخ�سر.

علمًا اأن التغيري يف اللون وحده قد ل يعني اأن املنتج فا�سد. 

للمنتجات  بالن�سبة  طبيعًيا  اأم���ًرا  اللون  تغري  يعترب  حيث 

الطازجة

عند  تاأك�سدها  مع  اللحوم  وخا�سة 

تعر�سها للهواء

مقبولة  الرائحة: غري   •
ن��ت��ي��ج��ة ت���ك���ون امل�����واد 

ال��غ��ازي��ة وه��ي اأق��وى 

ف�ساد  م��وؤ���س��رات 

اللحوم.

ال��ق��وام:   •
ي�سهل  خم��اط��ي 

ق���ط���ع الأل����ي����اف 

باأظافر  الع�سلية 

، والأن�����س��ج��ة  ال��ي��د 

رخوة.

امل����ل����م���������ص:   •

الأن�سجة خماطية هالمية منداة.

• عدم وجود اأختام وا�سحة على الذبائح.
• ملم�ص الدهن يكون غري متما�سك ولزج وبه رائحة تزنخ.

• عند ال�سغط على اللحم بالإ�سبع يرتك اأثر غائر.
 

 عالمات ف�ساد اللحوم املجمدة:- 

1 - وجود حروق جتميد وهي بقع بي�ساء اأو داكنة تظهر على 

يتاأك�سد  و  املبا�سر  للهواء  يتعر�ص  عندما  املجمد  اللحم  �سطح 

بالفريزر وهي ل تعني ف�ساد اللحم ولكن توؤثر على جودته.

2 -  خروج �سائل لزج من اللحم عند ذوبان الثلج .

3 - عند ال�سغط بالإ�سبع على اللحم يرتك اأثر غائر .

�سطح  على  اللون  ���س��وداء  اأو  بي�ساء  فطريات  وج��ود    -  4

اللحم . 

التغريات التي تطراأ على اللحم اأثناء الطهي 

 20% - الطهي يقلل من ن�سبة املاء الذي يف اللحم بن�سبة 

تقريبًا . وبذلك تزداد القيمة الغذائية للحم. 

ي�سري  وبذلك  “جيالتني”؛  اإىل  ال�سام  الن�سيج  يتحول   -

اللحم لينًا م�ست�ساغًا �سهل اله�سم. 

يقتل  اللحم يف حالة �سحية جيدة، وذلك  الطهي يجعل   -

معظم امليكروبات. 

خ��روج  ب�سبب  ون��ك��ه��ة  رائ��ح��ة  ال��ل��ح��م  يك�سب  ال��ط��ه��ي   -



الع�سارات وت�سرب كمية من الدهون. 

- عندما ت�سل درجة حرارة الطهي اأعلى من ) 70 درجة 

مئوية ( تقتل معظم اأنواع البكترييا ال�سارة.

بع�ض طرق غ�ض اللحوم: 

واأم���الح  ال��ب��وري��ك  كحام�ص  حافظة  م���واد  اإ���س��اف��ة   -  1

الكربيت وغريها، لكي توؤخر اأو تعوق اأو توقف 

اأو  اللحم،  يف  التحلل  عملية 

اأثر  تخفي 

تخفي  امل��واد  وهذه  باجل�سم،  �سار  تاأثري  ذات  وكلها  الف�ساد، 

رائحة اللحم املتعفن، كما اأنها تك�سبه لونًا زاهيًا بحيث يظهر 

كاأنه طازج.

الذبح  هذا  ويكون  باأمرا�ص،  م�سابة  حيوانات  ذبح   -  2  

باملنزل، ولذلك يجب جتنب �سراء اللحوم اخلالية من ختم »«، 

اأو املختومة بختم يخالف ختم امل�سلحة .

3 - يباع اأحياًنا املاعز على اأنه حلم �ساأن؛ وذلك بخياطة 

ذيل خروف يف موؤخرة املاعز.

 4 - حلم الذكر ال�سغري مف�سل على حلم الأنثى؛ ولذلك 

اأي�سًا  الذبح  وبعد   ، البيع  اأثناء  بالأنثى  الذكر  البائع  ي�ستبدل 

وذلك بخياطة الأع�ساء التنا�سلية .

هذه  ويف  مري�ص  اأو  ميت  حيوان  ذب��ح  يتم  قد   -  5

احلالت يكون اللحم اأقرب اإىل اللون الأزرق اأو الأ�سود 

ويف حالت .

اإىل  والدهن  اللحم  مييل  حمموم  حيوان  ذبح 

اللون الأ�سفر .

ن�سائح عند  �سراء اللحوم :

اللحوم  �سالحية  ت��اري��خ  م��ن  التاأكد   -
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املعرو�سة للبيع .

من  ال���ت���اأك���د   -

ماعز   ( اللحوم  ن��وع 

/ �ساأن / اأبقار / ...( 

املن�ساأ  بلد   ( وم�سدرها 

احلفظ  وطريقة   ) وامل�سدر 

ن��زع   / التجميد   / )ب��ال��ت��ربي��د 

الهواء / ... ( .

التاأكد من وجود بطاقة تعريفية   -

واأختام على الذبيحة اإذا كانت كاملة . 

- التاأكد من حفظ وعر�ص اللحوم يف 

درجات احلرارة املنا�سبة مع العلم اأن اللحوم 

بني  ح������رارة  درجة  يف  املربدة حتفظ  احلمراء 

)0 - 5 مئوية ( ملدة ) 10 ( اأيام ، واللحوم املجمدة 

حتفظ يف درجة حرارة ) - 18 مئوية( ملدة 12 �سهر .

- احر�ص على �سراء اللحوم عند النتهاء من الت�سوق ، 

وو�سعها بالثالجة فور الو�سول اإىل املنزل . 

- يف حال وجود فرتة زمنية اأو م�سافة طويلة بني مكان ذبح 

اأو �سراء اللحوم واملنزل يف�سل و�سع اللحوم يف اإحدى و�سائل 

احلفظ ) �سندوق تربيد / كي�ص حافظ / ... (.

البحرية  وامل��اأك��ولت  وال��دواج��ن  اللحوم  تخزين  ميكن   -

املطبوخة يف الثالجة ملدة 3 اإىل 4 اأيام. 

املطبوخ  ال��ط��ع��ام  ع��ن  ال��ن��يء  ال��ط��ع��ام  ف�سل  ���س��رورة   -

لتجنب تقطر  الثالجة  النيء يف قاع  الطعام  بالثالجة، وو�سع 

ي�سمى  ما  وهو  وتلويثها  الأخ��رى  الأطعمة  على  منه  �سوائل  اأي 

علميًا ) التلوث التباديل ( ، وتكون درجة حرارة الثالجة دائمًا 

اأقل من ) 5 ( درجة مئوية . 

- عدم ترك اللحوم املجمدة فرتة طويلة لإذابتها يف درجة 

الثالجة  اأ�سفل  يف  بو�سعها  اإذابتها  يف�سل   ، الغرفة  ح��رارة 

ل�سمان �سالمتها وجودتها.

- يجب ترك الأطعمة املطبوخة لتربد حتى ت�سل اإىل درجة 
يف  تخزينها  قبل  تقريبًا(  مئوية  درج��ة   21( الغرفة  ح��رارة 

الثالجة.  

بعد  الثالجة  يف  و�سعه  يجب  املتبقي  املطبوخ  -الطعام 

نار هادئة بدرجة حرارة  اأو و�سعه على   ، الطهي  �ساعتني من 

)>64 درجة مئوية ( ب�سورة دائمة حتى اكتمال ا�ستهالكه 
اخلطورة  عالية  تكون  اأن  ُيحتمل  التي  االأطعمة   

ت�سمل ما يلي:

- املاأكولت البحرية - اللحوم النيئة واملطبوخة.

- منتجات الألبان - البي�ص .

- الأرز واملعكرونة واخل�سروات املطبوخة.

- الفاكهة املجهزة ال�سلطات .

- الأطعمة اجلاهزة لالأكل.

باملجازر  للعاملني  توعوية  ون�سائح  اإر�ـــســـادات 

واأ�سحاب حمالت بيع اللحوم : 

-  نقل الذبائح التجارية فى عربات مربدة وحمكمة الغلق .

- النظافة ال�سخ�سية للعاملني واللتزام بزي العمل واتباع 

اأف�سل املمار�سات ال�سحية اأثناء العمل.

فى  التامة  والنظافة  ال�سحية  ال�سروط  توافر  مراعاة    -

اأماكن عر�ص وبيع اللحوم .

اأبي�ص  ب�سا�ص  مغطاًة  والذبائح  اللحوم  وعر�ص  حفظ    -

نظيف داخل الثالجات.

- درجة حرارة اللحوم خالل جميع مراحل التداول ) النقل 

/ احلفظ / العر�ص / .. ( يجب األ تزيد عن 5 درجة مئوية.

-  نظافة وتطهري وتعقيم ال�سكاكني واألواح التقطيع وجميع 

اأدوات ومعدات العمل ب�سورة م�ستمرة.
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امل�سرتك االبتكاري:

بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

اجتماعه  ال��وزراء يف  اأقر جمل�ص  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�ص 

الفجرية  بقلعة  2014م  نوفمرب   30 ي��وم  �سباح  ال�ستثنائي 

على  وبناء  ؛  ال��دول��ة  يف  لالبتكار  عامًا  2015م  ع��ام  اإع��الن 

ذلك، اتفق املبدعان الإماراتيان »طالب غلوم طالب« و«اأ�سماء 

اأن تكون لهما كلمتهما وب�سمتهما يف ذلك  يو�سف زينل« على 

العام البتكاري الإماراتي؛ فكان لهما ما اأرادا، حني اأ�سدرا، 

اأطل�ص   « م�سرية  ن�سر  بوابة  ومن خالل  2016م،  �سبتمرب  يف 

للن�سر والإنتاج الإعالمي«، الكتاب امل�سرتك )اأفكار يف الإدارة 

العربية«  »اللغة  حيويتني:  حيتني  عامليتني  بلغتني  والتميز(، 

و«اللغة الإجنليزية«؛ اإذ توىل الثنان معًا تاأليف الق�سم العربي، 

فيما تولت اأ�سماء يو�سف زينل ترجمة الق�سم العربي اإىل اللغة 

يخربنا  كما  الإجنليزية  اللغة  من  متكنها  بحكم  الإجنليزية، 

بذلك زميلها طالب غلوم طالب.. كما لو اأنهما كتابان يف جملد 

واحد:

         )الفكرة طارئة؛ اإذا ما اقتن�ستها، �سارت عنك طائرة(

اإ�ساءة:

احل������������������دث: عام البتكار الإماراتي: 2015م.

النت����ي��������ج��ة: كتاب )اأفكار يف الإدارة والتميز(.

املبت������������كران: طالب غلوم طالب، اأ�سماء يو�سف زينل: دبي.

بوابة امل�رور: اأطل�س للن�سر والإنتاج الإعالمي، اجليزة، جمهورية م�سر العربية؛ �سبتمرب 2016م، 

طبعة اأوىل، 2017م.
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عبداهلل حممد ال�سبب

اإطاللة:

اأفكار يف زمن االبتكار

»متيز وحتفز«



والتميز«: طالب  الإدارة  »اأفكار يف 

غلوم طالب، اأ�سماء يو�سف زينل.

”Thoughts on Management & 

Excellence“: Talib Ghloum Talib 

& Asma Yousuf Zainal.

الكتاب؟  ه��ذا    مِلَ نت�ساءل:  لكن، 

ونت�ساءل اأكرث واأكرث عن ما هيته، عن 

وعن  روؤاه  عن  مرتكزاته،  عن  ُهويته، 

الفكرة الرئي�سة منه وعن اأهدافه؟!

فيجيب املوؤلفان: حاولنا اأن نلتم�ص 

ب�سورة  والق�سايا  امل��وا���س��ي��ع  بع�ص 

املوا�سيع  هذه  ولأن  مكان،  اأي  يف  الإن�سان  تالم�ص  لأنها  عامة 

لها عن�سر الإبهار يف انتباه الإن�سان والقارئ املثقف على وجه 

التحديد، وهنا حاولنا اأن نقول كلمة ب�سيطة لها تاأثري اإعجاب 

الأوىل لدى  املرتبة  الكلمة دومًا يف  واملثقفني لأن ع�سق  القراء 

الأمم واحل�سارات والب�سر. »مقدمة الكتاب«.

الكتاب  هذا  ولدة  �سبب  هي  التي  الفكرة  تلك  �سوء  على 

 Thoughts on Management &( )اأفكار يف الإدارة والتميز(

Excellence(، حملنا اأنف�سنا على القرتاب من اأجواء الكتاب 

باملعلومات  ظفرنا  اأن  فكان  ومفرداته،  مناخاته  على  للوقوف 

والبيانات التالية:

املجتمع  فلك  يف  تدور  تنويرية  فكرة   »15« الكتاب  ت�سمن 

وت�سلط  الب�سري،  امل��ال  وراأ����ص  واخل��ارج��ي  الداخلي  الإداري 

وثقافة  الوظيفية  بالثقافة  معنية  ع��دة  مفاهيم  على  ال�سوء 

عامل الأعمال وامتيازات التميز املوؤ�س�سي، ومعنية بال�سلوكيات 

النحو  على  ج��اءت  اإذ  التحديات؛  مبختلف  وتعنى  املجتمعية 

التايل: »4« اأفكار يف عام 2015م )12/10 – 29/12/2015م(، 

»11« فكرة يف عام 2016م )8/1 – 2/9/2016م(، حيث:

الإبداعي  القائد  الإن�سانية،  القيادة  ال�ست�سرايف،  )القائد 

الإن�سانية،  دول��ة  الكبري،  القائد  روؤي���ة  الإب����داع،  الب��ت��ك��اري، 

املعرفة  اإدارة  املوظفني،  رفاهية  البتكار،  اإدارة  ال�سعادة، 

الت�سامح،  بابتكار،  الأزم��ات  اإدارة  ال�ست�سراف،  املوؤ�س�سية، 

خدمة املوارد الب�سرية، اإدارة ال�سراع(.

)The Foresight Leader، Humane Leadership، The 

Innovative and Creative Leader، Creativity،  The Vi-

sion of a Great Leader. A Country of Humanity. Hap-

piness. Innovation Management. Employee Welfare. 

Organizational Knowledge Management.  Foresight. 

Crisis Management Innovatively. Tolerance. Human 

Resources Services. Conflict Management(.

عميقة  وجملها،  وب�سيطة مبفرداتها  الأفكار؛ خفيفة  وهذه 

املوؤلفان:  يقول  وفيها  وعنها  ومراميها..  ودللت��ه��ا  مبعانيها 

متوا�سع،   ب�سيء  ولو  الكتاب،  هذا  ُي�سهم  اآخرًا،  ولي�ص  )اأخريًا 

يف النهو�ص بالفكر الإداري من خالل اإبراز اأهمية املو�سوعات 

واملهارات الإدارية املطروحة مع الإيجاز يف الطرح وعدم ق�سور 

دون  ذلك  مالحظة  للقارئ  وميكن  الإداري،  املعريف  الإث��راء 

املوؤلفان  فيها  لُيقّدم    والأفكار  املو�سوعات  اإىل حتليل  احلاجة 

لتحقيق  واملوظفني  الإداري��ني  القادة  اإىل  الر�سائل  من  الكثري 

التميز املوؤ�س�سي(. »خامتة ملخ�ص الكتاب«.

ثمرة اأخرى:

البتكارية  الفكرية  ال�سراكة  ب��ه��ذه  امل��ب��دع��ان  يكتف  مل 

ميدان  ومثوًل يف  2015م  الإماراتي  البتكار  عام  من  انطالقًا 
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الن�سر يف عام 2016م من خالل »اأفكارهما يف الإدارة والتميز«، 

 اإبداعيني جديدين: َكنْيِ �ْسرَتَ بل ا�ستمرت م�سرية القلم مِبُ

 Beacons( الفكر(  من  )منارات  ُمْنَجز  كتاب  اأّولهما   .1

of Thoughts(، بطبعته الأوىل يف عام 2018م،  حيث ت�سمن 

فكرية  مقالت  ح��ول  )متمحورًة  فكرية،  منارة   »25« الكتاب 

والتميز،  الإدارة  جم��ال  يف  خربتهما  بح�سب  الكتاب  ملوؤلفي 

كتناغم  وغريهم  واملفكرين  والقادة  العظماء  وربطها مبقالت 

فكري جميل وم�ساركة وجدانية بني هذه املقالت وتاأثرياتها على 

بت�سرف«..  الأخري  الغالف  »مدونة  والقراء حتديدًا(.  النا�ص 

فيما جاء الإهداُء بل�سان املوؤلفني )اإىل اأجدادنا وجداتنا الكرام 

– رحمهم اهلل – الذين �سنعوا فينا روحًا عا�سقة لالإبداع والفكر 

وروؤى  اأفكارًا  احلياة  جتارب  من  بنوا  لأنهم  والثقافة  والكتابة 

كبرية، واأجياًل تاأتي خلفهم تع�سق التحدي والنطالق والكتابة، 

فهم نربا�ُسنا الكبري الذي ل ينطفئ اأبدًا(..

الإجن��از  و�سك  على  جديد  م�سرتك  كتاب  م�سروع  ثم   .2

من  ال�ست�سرايف  التحليل  وتقنيات  ال�سرتاتيجي  )التخطيط 

غلوم  الباحث  من  خا�ص  ت�سريح  بح�سب  اإم��ارات��ي(،  منظور 

طالب غلوم.

على �سبيل االقرتاح:

)اأفكار يف الإدارة والتميز( و )منارات من الفكر(، كتابان 

طالب  »غلوم  م�سرتك  تاأليف  والإجنليزية،  العربية  باللغتني 

غلوم« و«اأ�سماء يو�سف زينل«، �سدرا بطبعة اأوىل: الكتاب الأول 

فهل ميكن  2018م..  عام  الثاين يف  والكتاب  2016م،  عام  يف 

�سدورهما معًا بطبعة ثانية م�سرتكة، حتت مظلة عنوان واحد، 

وليكن مثاًل )منارات من الفكر، يف الإدارة والتميز(، على اأن 

يكون لكليهما ا�ستقالليته يف الداخل من حيث العنوان الرئي�ص 

العربية  وباللغتني  كتاب،  كل  الفرعية يف  والعناوين  كتاب،  لكل 

والإجنليزية؟! »جمرد اقرتاح«.

�سرية وم�سرية:
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ق���������راءة  يف 

�سريعة جلانب من 

ال�����س��رية ال��ذات��ي��ة 

الثقافية للموؤلفني 

كما  امل���ب���دع���ني، 

ه������و م���������دون يف 

ال���������س����ف����ح����ات 

من   )45  –  36(

هو  وكما  الكتاب، 

حتى  زمنيًا  مثبت 

2016م،  ال���ع���ام 

على  ���س��ن��ح�����س��ل 

البيانات التالية:

الباحث »طالب غلوم طالب«:

للم�ستحيل طريقًا.  املتميز واملبدع. ل يعرف  للعمل  �سغوف 

له فكر م�ستقل ومنهجي ول يكتفي مبا هو مطلوب بل يتخطى 

التحديات  يبحث عن  لها.  التميز ل حدود  لأن متطلبات  ذلك 

ا�ستثنائية.  ب�سورة  العمل  تطوير  على  ويعمل  م�ستمر،  ب�سكل 

واملوارد  والإب��داع  والتميز  لديه خربة طويلة يف جمال اجلودة 

الب�سرية والتخطيط ال�سرتاتيجي.

ح�سيلة  ل��دي��ه 

م���ن الإجن�������ازات 

يف  متمر�ص  ك��ون��ه 

ت��ق��ي��ي��م وت��ط��وي��ر 

املوؤ�س�سية  اجلهات 

ب��������اخ��������ت��������الف 

من  تخ�س�ساتها 

خ��������الل خ���ربت���ه 

ال�����ط�����وي�����ل�����ة يف 

جم������ال اجل������ودة 

املوؤ�س�سي  والتميز 

وف�����ق م��ن��اه��ج��ه��ا 

املختلفة.

موؤ�س�ص  ع�سو 

الإم���ارات  جمعية 

الآن. ع�سو يف  اإن�سائها حتى  بدء  ال�سرتاتيجي من  للتخطيط 

جمعية الإمارات للملكية الفكرية. ع�سو يف جمل�ص دبي للجودة 

.”Dubai Quality Group“

الباحثة »اأ�سماء يو�سف زينل«:

)املوؤهالت وال�سهادات العلمية(: )1( حا�سلة على �سهادة 

املاج�ستري يف علوم البتكار واإدارة التغيري من جامعة حمدان 

املنظمة  من  معتمد  ُمقيم   )2( الذكية.  للحكومة  حممد  بن 

اأداء  اإدارة  حُم��رتف   )EFQM. )3 اجل��ودة  لإدارة  الأوروب��ي��ة 

من معهد القيادة والإدارة الربيطانية. )4( ُمدرب معتمد من 

حا�سلة  الب�سرية. )5(  املوارد  لتطوير  الربيطانية  الأكادميية 

على رخ�سة دولية يف تطبيق اأف�سل املمار�سات الإدارية.

�سنوات يف جمالت   »8« العملية(: )1( خربة  )اخل��ربات 

اجلودة والتميز وخدمة املتعاملني والبتكار واإدارة امل�ساريع يف 

العديد من  الإم��ارات. )2( قدمت  القطاع احلكومي يف دولة 

املحا�سرات وور�ص العمل املتنوعة يف جمالت التميز والبتكار 

العديد  تراأ�ست   )3( املتعاملني.  وخدمة  املعيارية  واملقارنات 

من فرق وجلان التميز منها فرق البتكار وحت�سني اخلدمات 

 )4( الدولية.  املمار�سات  اأف�سل  وا�ستقطاب  امل�ساريع  واإدارة 

�ساركت كع�سو مقيم يف جلان تقييم العديد من جوائز التميز 

حمليًا يف اإمارة دبي.
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 الهرمونات يف االأغذية :

 حتتوي بع�ص الأغذية على الزنك وفيتامني ب وهذه الأغذية 

اإفراز الهورمون الذكري الت�ستو�ستريون و من  تعمل على زيادة 

املحار   - التني   - الكرف�ص   - املوز   - الفوكادو   : الأغذية  هذه 

وفواكه البحر - ال�سنوبر - اللوز - الهليون - البي�ص - ال�سلمون 

والأ�سماك الدهنية. 

وهي  الفيتواأ�سرتوجني  على  املحتوية  لالأغذية  بالن�سبة  اأما 

فرتة  يف  ال�سيدات  عند  الأ�سرتوجني  نق�ص  تعوي�ص  على  تعمل 

تعمل  كما  الفرتة  هذه  اأعرا�ص  من  التخفيف  و  الدورة  انقطاع 

 :  التالية  الأغذية  منها  الثدي  �سرطان  من  امل��راأة  حماية  على 

بذرة الكتان - فول ال�سويا ومنتجاته مثل التوفو احلبوب الكاملة 

- بذرة دوار ال�سم�ص - الفول الأخ�سر - ال�سم�سم - املك�سرات 

- زيت الزيتون - الثوم -

تعوي�ض االأ�سرتوجني يف االأغذية : 

 يعترب هرمون الأ�سرتوجني هو امل�سوؤول عن ظهور ال�سفات 

احليوانات،  ُك��ّل  اأج�����س��اِم  يف  طبيعياً  ُتنتُج  كيمياويَة  م��واد  الهرمونات  ؟  الهرمونات  م��ا 

يت�سمن ذلك الب�سِر. هي ر�سائَل كيميائيَة اأر�سلت اإىل الدمِّ بالأع�ساء املنتجة للهرمون التي 

ُتذهُب لُتوؤّثُر على الأجزاِء املختلفِة ِمْن اجل�سِم. الهرمونات َقْد ُتنَتُج بكميات  �سغريِة، َلكنَّها 

ْن 
َ
اأ اإنتاج. الهرمونات ُيكُن  ت�سيطر على وظائِف اجل�سِم املهمِة مثل النمو وتطويِر واإع��ادِة 

و بروتنَي.
َ
ْن تكون �ستريوئيدات اأ

َ
َتاأُخَذ كيمياء خمتلفًة. هي ُيكُن اأ
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د مهند يا�سني �سمارة

الهرمونات يف الغذاء



اجلن�سية يف املراأة واملحافظة على �سحة جهازها التنا�سلي، وعندما 

يقل اإنتاج الهرمون يف اجل�سم بعد انقطاع الدورة ال�سهرية تزداد 

 خماطر تعر�سها ل�سعف العظام واأمرا�ص القلب واأورام الثدي.

بدائل  احلالة  امل��راأة يف هذه  تتعاطى  اأن  العلماء �سرورة  ويرى 

الهرمون الدوائية لوقايتها من هذه الأمرا�ص ، لكن هناك اجتاه 

يتبناه بع�ص الأطباء يعار�ص تعاطي الهرمونات البديلة على اأ�سا�ص 

 اأن هذه املركبات الدوائية قد توؤدي اإىل اإ�سابة املراأة بالأورام . 

لهذه  كحل  حديث  اجت��اه  ظهر  العلمي  التعار�ص  هذا  ظل  ويف 

امل�سكلة ال�سحية الن�سائية يدعو املراأة اإىل تناول بع�ص الأغذية 

الفالفونويد  فايتو  با�سم  تعرف  مكونات  على  حتتوي  التي 

لذلك  لالأ�سرتوجني  م�سابهًا  بيولوجيًا  ن�ساطًا  لها  باأن  وتتميز 

ال��غ��ذائ��ي . الأ���س��رتوج��ني  اأو  اأ���س��رتوج��ني  ف��اي��ت��و  عليها   يطلق 

الغذائي  الأ�سرتوجني  ه��ذا  متيز  احلديثة  الدرا�سات  واأك��دت 

اأورام  ب��الأورام خا�سة  الإ�سابة  من  امل��راأة  على حماية  وقدرته 

الثدي والرحم ووقاية قلبها من الأمرا�ص بخف�ص الكول�سرتول 

العظام . �سعف  من  وحمايتها  الت�سلب  من  ال�سرايني   وحماية 

 ومن اأهم الأغذية املحتوية طبيعيًا على الأ�سرتوجني الغذائي :

واللوبيا اجلافة،   واحلم�ص  ،  فول ال�سويا، والفا�سوليا اجلافة،  

�سناعة  يف  امل�ستخدمة  واخل��م��رية  ال��رب���س��ي��م،   ب���ذور  ون��اب��ت 

بعد طحنها يف خالط  تناولها  ويتم  الكتان،    وبذور  املخبوزات، 

 منا�سب وو�سع املطحون مبا�سرة يف الثالجة وير�ص على ال�سلطة.

وبالرغم من اأن الكرنب والقرنبيط واللفت اأغذية ل حتتوي على 

اأنها تفرز يف اجل�سم مادة واقية من  اإل  الأ�سرتوجني الغذائي، 

الأمرا�ص التي ي�سببها نق�ص الهرمون يف اجل�سم

ملاذا الهرمونات ت�ستعمل يف اإنتاِج الأغذية؟ َبْع�ص الهرموناِت 

ت�ساعد  اأ�سرَع.  وزَن  َتْك�سُب  الفتية  احليواناَت  عَل  جَتْ ْن 
َ
اأ ِكُن  مُيْ

على َتخفي�ص زمِن النتظار وكميِة الغذاِء املاأكولة من احليواِن 

قبل الذبِح يف �سناعاِت اللحِم. يف الأبقاِر، هرمونات ميكن اأن 

ْن َتِزيَد اللحِم 
َ
ِكُن اأ ُت�سَتعمَل لزَيْاَدة اإنتاِج احلليِب.، هرمونات مُيْ

و احلليب .
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ا�ستخدام الهرموتات : 

 تعد ال�سيرتوئيدات البنائية من عوامل النمو الهامة والتي 

منو  يف  احل��ي��وان)زي��ادة  ت�سمني  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  ا�ستخدمت 

الع�سالت ( هذه احليوانات هي امل�سدر الأ�سا�سي لإنتاج اللحم، 

على  للح�سول  العامل  اأنحاء  جميع  يف  ت�سمينهما  ينت�سر  حيث 

نوعية جيدة من ال�سرحات، كما يلعب ت�سمني العجول دورًاهامًا 

ت�سنيع  يف  منها  كبري  جزء  يدخل  والتي  الأوروبية  املناطق  يف 

اأغذية الأطفال. يزداد وزن اجل�سم بنحو 15 % اأثناء ا�ستخدام 

الت�سمني مقارنة مع حيوانات  الهرمونات اجلن�سية خالل فرتة 

م�سمنة وغري معاجلة اإن هذه الزيادة حقيقية من خالل ارتفاع 

حيث  الع�سوية  داخل  الربوتني  بناء  يف  الأزوت  من  ال�ستفادة 

 TRENBOLON - اإن ا�ستخدام مركب  بينت بع�ص الدرا�سات 

ACETAT اأثناء الت�سمني يوؤدي اإىل تراجع وا�سح يف معدل هدم 

بروتني اجل�سم مقارنة مع معدل تركيبه واملح�سلة النهائية هي 

زيادة تراكم الربوتني على �سورة ع�سالت يف ج�سم احليوان

 ت�ستخدم امل�ستح�سرات الهرمونية يف احليوانات الزراعية 

بهدف  من��و  كمحفز  اأي�����س��ًا  واإمن���ا  ع��الج��ي  ب��ه��دف  فقط  لي�ص 

الربح الأوفر من خالل رفع كمية املنتجات احليوانية وبخا�سة 

امل�ستح�سرات  ،تنت�سر  الإن�����س��ان  تغذية  يف  منها  املخ�س�سة 

الهرمونية ب�سكل كبري جدًا ويف جميع اأنحاء العامل .

عالقة  وج���ود  علمية  اأب��ح��اث  ك�سفت   : الأغ��ذي��ة  اأم��را���ص 

ب���ني ال��ت��غ��ذي��ة امل�����س��ب��ع��ة ب��ال��ك��ي��م��اوي��ات وال���ه���رم���ون���ات وب��ني 

اأم���را����ص خ��ل��ل ال��ه��رم��ون��ات امل�����س��ب��ب ل��ل��ع��ق��م ع��ن��د ال��رج��ال 

والأم����را�����ص   ، ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال���ه���رم���ون���ات  وا����س���ط���راب���ات   ،

. الروماتيزم  واأم��را���ص   ، ال��دم  �سغط  وارت��ف��اع   ال�سرطانية 

من  عينات  على  اأجريت  التي  الدرا�سات  اإح��دى  واأثبتت  ه��ذا 

جمموعة  وج���ود   ، ن��ي��وي��ورك  مدينة  �سكان  م��ن  متربعني  دم 

واخلطرية،بع�سها  ال�����س��ام��ة  ال��ك��ي��م��اوي��ة  امل����واد  م��ن  �سخمة 

الع�سبي  واجل���ه���از  ال���دم���اغ  ي�����س��ي��ب  وب��ع�����س��ه��ا  م�����س��رط��ن 

حدوث  اإىل  ي��وؤدي  منها  ق�سمًا  اأن  كما  خطرية،  با�سطرابات 

. الأجنة  لدى  وت�سوهات خلقية  للحوامل  الإجها�ص   حالت من 

ورج����ح ال��ع��ل��م��اء اأن ت��ك��ون م�����س��ادر ت��ل��ك امل�����واد ال�����س��م��ّي��ة  

ن�سبة  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  الهرمونية  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��راوات 

وكذلك   ، وق�سورها  األيافها  يف  الكيماوية  امللوثات  من  كبرية 

بغر�ص  هرمونات  تركيبها  يف  يدخل  التي  الأخ���رى  الأغ��ذي��ة 

احل��ل��ي��ب،ك��ه��رم��ون  م��ن  اإن��ت��اج��ه��ا  زي����ادة  و  امل��وا���س��ي  ت�سمني 

. الأنثوي  الربوجي�ستريون  وهرمون  الذكري   التي�ستو�ستريون 
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حيث   ، الإن�سان  على  بال�سرر  تعود  الهرمونات  هذه  اأن  موؤكدة 

الإن�سان  اإىل  ت�سل  احليوانات  اأن�سجة   يف  ترتاكم  اأن  بعد  اأنها 

عند تناوله للحوم اأو عن طريق ثمار النباتات املزروعة يف تربة 

مت ت�سميدها بروث هذه احليوانات.

ــالث  ــة :ث ــذيـ ــهــرمــونــات املــ�ــســتــخــدمــة يف االأغـ ال

جمموعات رئي�سية: 

الفيزيولوجية  اجلن�سية  الهرمونات  الأوىل:  امل��ج��م��وع��ة 

وهي  الإن�����س��ان  ويف  احل��ي��وان��ات  يف  طبيعي  ب�سكل  وامل��ت��واج��دة 

�سناعية  ومركبات  ت�ست�ستريون   ، بروج�ستون   ، اإ���س��رتادي��ول 

 TRENBOLONACETAT,ZERANOL مثل  �ستريوئيدي  ن�ساط  ذات 

MELENJESTROLACETAT(MGA,( ويعد املركب الأخري فعال عن 

طريق الفم وبالتايل ميكن ا�ستخدامه مع العلف وهناك جمموعة 

يف  ا�ستخدمت  خطرًا  الأكرث  ال�سناعية  الهرمونات  من  اأخرى 

 )DES) DIETHYLSTIBOSTROL) اأهمها  وم��ن  القريب  املا�سي 

 HEXEOSTROL . DiENEOSTROL الأكرث ا�ستعماًل اإ�سافة اإىل

بيتا  م�ستقبالت  با�سم  تعرف  مركبات  الثانية:  املجموعة 

وامل�ستقة من هرمون الدرينالني

املجموعة الثالثة : هرمون النمو ... 

بداأ يف ال�سنوات القليلة املا�سية ا�ستخدام العوامل البنائية 

عدة  م��ن  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  وال��ت��ي  النمو  كمحفزات 

مركبات كيماوية منها) امل�سادات احليوية والزرنيخ والنحا�ص 

الهرمونية  النمو  حم��ف��زات  اأن��ه��ا  (اأي  الهرمونية  وامل��رك��ب��ات 

اأن  احليواين  الإنتاج  جمال  يف  تبني  حيث  النمو  هرمونات  او 

ج�سم  منو  يف  زي��ادة  ت�سبب  للحيوانات  تعطى  التي  الهرمونات 

 احليوان بن�سبة 10 - 20 % وزيادة منو حلومها بن�سبة 25 % .

ومتيز العوامل البنائية بخ�سائ�ص م�سابهة للهرمونات اجلن�سية 

وت�ستخدم الأ�سرتودات البنائية لزيادة الوزن يف احليوان احلي 

ومثال  الدهون  اإىل  احلمراء  اللحوم  ن�سبة  على حت�سني  عالوة 

تلك املواد البنائية: 

وامليثل  الت�ستو�ستريون،  وت�سمل  الأن��دروج��ي��ن��ات:   -  1

ت�ستو�ستريون، والرتنيلو،

-الأ�سرتوجينات: وت�سمل الأو�سرتاديول، والهكوا�سرتول،   2

والزيرانول

وامليلنج�سرتول  بروج�سرتون،  وت�سمل  الربوجي�ستينات:   -  3

اأ�سيتات،
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ت�����س��ت��خ��دم ت���ل���ك امل�������واد ال��ب��ن��ائ��ي��ة ل��ت�����س��م��ني ال��ع��ج��ول 

ال�����س��غ��رية ، وال���ع���ج���ول امل��خ�����س��ي��ة ال���ت���ي ي�����رتاوح ع��م��ره��ا 

بن�سب  ال��ب��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���وام���ل  وت�����س��ت��خ��دم  ���س��ه��را   2-6 ب���ني 

ال�سلمون. واأ���س��م��اك  وال���دج���اج   ، الأغ���ن���ام  ت�سمني  يف   اأق���ل 

»اإ�سافة  للحيوانات  �سور  بعدة  النمو  هرمونات  وتعطى  ه��ذا 

الع�سالت«، اجل��ل��د، حتقن يف  ت��زرع حت��ت  غ��ذائ��ي��ة،   اأع���الف 

وي��ف�����س��ل��ون زراع�����ة ال��ه��رم��ون��ات  حت���ت اجل��ل��د ح��ت��ى ت��زي��د 

 ف�����رتة ت���اأث���ريه���ا وال����ت����ي ق����د ت�����س��ل لأك������رث م����ن 3 اأ���س��ه��ر 

اأما احلقن فاإن فرتة التاأثري اأ�سابيع قليلة .

الرتكيز امل�سموح للهرمونات امل�ستخدمة

العالية  امل��ن��ظ��م��ة  ملمثلي  الأخ����ري  الج��ت��م��اع  ع��ل��ى  ب��ن��اء   

الإ�سافات  ب�ساأن  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  والزراعة  لالأغذية 

املتبقي  الأث��ر  يكون  اأن  على  التاأكيد  مت   jecfa، الغذائية1999 

 - 17بيتا  الطبيعية  الفيزيولوجية  ل��ل��ه��رم��ون��ات  الأع��ظ��م��ي 

املعاجلة ليتعدى  بعد  ت�ست�ستريون   ، بروج�سرتون   ، ا�سرتاديول 

عند  الأن�سجة  يف  ال�سابقة  ال��ه��رم��ون��ات  الطبيعية  ال��رتاك��ي��ز 

لهذه  ال�سمي  امل�ستوى  ولتحديد   . املعاجلة  غ��ري  احل��ي��وان��ات 

املركبات ي�ستدعي منا حتديد القيم امل�سموح بها والتي اأ�سبحت 

غرام  ميكرو   0-2 ومن  ميكروغرام   0  ،  0-0،5 من  كالتايل: 

وت�ست�ستريون،  اإ���س��رتادي��ول   - بيتا   17 ملركبات  ملغ   30  0- و 

اإىل  اإم��ا  ال��ت��وايل.  على  اجل�سم  وزن  ك��غ  لكل  وبروج�ستريون 

املركبات الأخرى trenpolonacetat،zeranol . فقد حتدد منذ 

الرتاكيز  ال�سابقتني  للمنظمتني  الجتماع  1987وبح�سب  عام 

tren-- 71 10 ميكرو غرام / كغ ملركبي   العظمى بحيث تكون

 zeranol 17b يف الكبد اأو ميكرو غرام / من zeranol وpolon

 melenjestrolacetat املركب  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا  الع�سالت  يف 

مل يو�سع له حدود وا�سحة بح�سب هيئة jecfa وترك يف جمال 

وا�سع من 25 ميكروغرام يف كندا لكل كغ دهن. وتبني اأنه عند 

ذبح احليوان املعالج فاإن موقع زرع الهرمون يبقى باملتو�سط نحو 

40 ملغ اأندروجني و6.4 ملغ غرام اأ�سرتوجني . وميكن اإن يبقى 

الهرمون حتى /6/ اأ�سهر يف ج�سم احليوان بعد املعاجلة. وحتى 

ا�ستخدام /6/ هرمونات  اأمريكا وكندا  ي�سمح يف  التاريخ  هذا 

طبيعية  هرمونات  وثالثة  الأبقار  ت�سمني  يف  للنمو  كمحفزات 

مركبات  وث��الث   ) ت�ست�ستريون   ، بروج�سرتون   ، )اإ�سرتاديول 

 ،zeranol( )melenjestrolacetat، trenpolonacetسناعية�

 وم�سجل حاليًا خم�سة ع�سر م�ستح�سر هرموين حتمل مادة 

منع  على  التاأكد  ويجب  ال�سابقة.  ال�ستة  الهرمونات  من  فعالة 

هذه الهرمونات كما هو يف الحتاد الأوروبي. 

 اإن املخاطر املرتبطة من ا�ستخدام هذه املجموعة الهرمونية 

على �سحة الإن�سان تكون غري مبا�سرة، عند ا�ستهالك منتجات 

اخلطورة  ولكن  الذبيحة  يف  منها  متبقيًا  اأث��رًا  حتمل  حيوانية 

ذات  لأنهم  املركبات  هذه  ملثل  الأطفال  ا�ستهالك  اأثناء  الأكرب 

الهامة يف هذا  الإج���راءات  وم��ن  اأك��رب اجت��اه ذل��ك.  ح�سا�سية 

الهرمونات حتى  هذه  ا�ستخدام  تاريخ  من  الأمان  فرتة  املجال 

بحيث  الب�سري  لال�ستهالك  حلمه  وا�ستخدام  احل��ي��وان  ذب��ح 

اأو�ست  كما  املقررة  الأم��ان  فرتة  انتهاء  قبل  احليوان  ليذبح 

ا�ستخدام  اأو  احليوان  ذبح  عدم  على  العاملية  ال�سحة  منظمة 

اإذا دعت  بالهرمون  اأ�سابيع من عالجه  حليبه قبل مرور ثالثة 

ناظمة يف  تتوفر قواعد  ولالأ�سف ل    ال�سرورة ل�ستخدام ذلك 

بع�ص الدول على الرغم من الإجراءات من عدم ا�ستخدام هذه 

الهرمونات واحلد من انتقالها مع املنتجات احليوانية.هذا ول 

و�سعت  والتي  العاملية  ال�سحة  منظمة  بن�سائح  الأخ��ذ  من  بد 

لهذه  ملا   1983  -  1982 الهرمونات منذ عام  ا�ستخدام  قواعد 

اأهمية يف جتنب خماطر ا�ستخدام الهرمونات  الإج��راءات من 

الهرمونات  ا�ستخدام  يعد  حال  كل  وعلى  الإن�سان.  �سحة  على 

لوجود  امل�ستهلك  على  خ��ط��رًا  اق��ل  الطبيعية  الفيزيولوجية 

عوامل حماية تفوق )1000( �سعفًا اإذا قارنا كمية الهرمونات 

يف  املنتجة  الطبيعية  الهرمونات  مع  الغذائية  باملواد  املتبقية 

الغذائية املختلفة مثل احلليب  اإن املنتجات  الإن�سان كما  ج�سم 

وحلم الدواجن والبي�ص وال�سمك حتتوي على تركيز عايل من 

يف  وتفوق  با�ستمرار  املتواجدة  الطبيعية  اجلن�سية  الهرمونات 

البقر  حلم  يف  الهرمونات  لهذه  املتبقي  الأث��ر  احل��الت  بع�ص 

املثال ي�سل تركيز  الهرمونية. فعلى �سبيل  الناجت بعد املعاجلة 

730 بيكو غرام /غ ، وي�سل  الأ�سرتاديول يف دهن الأوزن نحو 

تركيز نف�ص الهرمون يف الكافيار نحو /1000/ بيكو غرام /غ. 

وميكن اعتبار وجود الأ�سرتاديول يف املواد الغذائية عدمي الأثر 

اإذا كانت ن�سبة تناوله تعادل 1 % من اإنتاجه يف الع�سوية. ويعد 

اخلطر احلقيقي بوجود اأثر الهرمونات ال�سناعية ذات الن�ساط 

الذي   diethylstilbostrolوtrenpolonوzeranol مثل  البنائي 

لفرتة طويلة حتى عام /1980/  وا�ستخدموه  الأوروبيون  طوره 

ب�سكل  املركب  ه��ذا  ح��رم  فقد  لهذا  �سامة  خ�سائ�ص  ميتلك 
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ت�سمني  نتيجة  اأوروبا  الف�سائح يف  انت�سار  بعد  وبخا�سة  نهائي، 

يف  وال�سباب  النبات  عند  اجلن�ص  وحتول  املركب  بهذا  العجول 

اإيطاليا ا�ستنادًا اإىل الفحو�سات التي اأجريت )ميكن اأن ي�سل 

هذا  100غ حلم(  يف  20ميكروغرام  حتى  املركب  هذا  م�ستوى 

الدهن برتكيز  اأو  اللحم  مع  الهرمونات اجلن�سية  تناول  واأثناء 

ول  اجلن�سية  ال��ع��دد  اإف���راز  ب��رتاج��ع  يعرف  م��ا  يحدث   ، ع��ايل 

الفرد  يتناول  عندما  اإل  وا�سحة  �سريرية  اأع��را���ص  يالحظ 

مكان  تناول  اأثناء  الأك��رب  واخل��ط��ورة  م��رات  لعدة  الهرمونات 

حقن الهرمون )بقاء تركيز الهرمون ب�سكل كبري ( ولعدة اأيام 

رغم قلة حدوث هذه احلالة واأثناء ا�ستخدام طريقة احلقن يف 

الع�سالت مما يوؤدي اإىل بقاء تركيز مرتفع وبكميات كبرية من 

الهرمونات يف  بقايا  وجود  اأدى  كما  اللحم  الهرمونات يف  هذه 

ال�سيدات  لدى  الهرموين  التوازن  يف  خلل  اإحداث  اإىل  الأغذية 

الدم  يف  الهرمونات  م�ستوى  ارتفاع  نتيجة  والأطفال  والرجال 

التقارير  بع�ص  وربطت  هذا  اجلن�سية،  ال�سفات  على  والتاأئري 

تناول  واحتمال  الأطفال  يف  املبكر  اجلن�سي  البلوغ  بني  الطبية 

اأغذية ملوثة ببقايا الهرمونات 

ما �سبق يوؤكد لنا خماطر ا�ستخدام هذه املجموعة اإذا علمنا 

اأي�سًا ثباتها يف احلرارة ول تتحطم بالطبخ اأو اأثناء ا�ستخدامها 

باحليوان وق�سم منها يتخزن يف الدهون داخل اجل�سم. ويجب 

عند  ا�سرتاديول  بيتا   17 لوجود  ال�سمي  الأث��ر  اأي�سًا  نعلم  اأن 

لالأحما�ص  اأ�سرت  �سورة  على  يكون  عندما  والإن�سان  الأب��ق��ار 

االدهنية ومن  الأن�سجة  املخزنة يف  ال�سال�سل  الطويلة  الدهنية 

الكت�سافات اجلديدة يف هذا امل�سمار لتقدير وجود الأ�سرتوجني 

النوعي يف الع�سوية هو وجود م�ستقبالت جديدة لالأ�سرتوجني 

امل�ستقبالت  عك�ص  على   )  er-b- estrojen recebtors-b(

الكال�سيكية )er-y( والتي تكون اأي�سًا لالأ�سرتوجينات النباتية 

وملركب   mycotoxine الفطرية  وال�سموم   bhyto-- estrojen

ا�ستخدام هذه املجموعة  بالنا  اأن ليغيب عن  . يجب   zeranol

بداأ  وال��ذي  ا�سطناعيًا  احلليب  اإنتاج  يف  مكثف  وب�سكل  اأي�سًا 

املعاجلة  ف��رتة  كانت  والبكاكري.  املاعز  على   1932 ع��ام  منذ 

اأما  املعاجلة  وا�ستخدم يف  يومًا   30-180 من  وتراوحت  طويلة 

الأ�سرتوجني لوحده اأو مزيج من الأ�سرتوجينات والربوج�سرتون 

احلليب  اإن��ت��اج  ث��م  وم��ن  ال��ب��داي��ة  ال�����س��رع يف  لتطوير  وذل���ك 

املا�سي  القرن  من  واخلم�سينيات  الأربعينيات  ويف  ا�سطناعيًا 

هذا  وا�ستمر  �سابقًا  املذكورة  ال�سناعية  املركبات  ا�ستخدمت 

احلال حتى الت�سعينيات من القرن املا�سي بعد اأن ق�سرت فرتة 

املعاجلة لت�سبح 10-7 اأيام فقط 

الأعلى  بامل�ستويات  الأطعمِة  اأكل    باأنَّ  FDA علماُء  اإ�ستنتَج 

قلياًل rbGH ل توؤثر على ال�سحِة الإن�سانيِة. 
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الأج���زاِء  اإىل  وُم  وَمْه�سُ ب��روت��نِي  ه��ورم��ون   rbGH  ، اأي�سًا   

اإّن هرمون  كَل. 
َ
الأ اأمينية( عند  واأحما�ص   peptides( الأ�سغِر

rbGH ا�ستعمَل على ما�سيِة الألبان يف الرَتويج للنمو يف الأبقاِر، 

ُيْعَرفوا    مَلْ  rbGH ب��اأّن  العلماَء  َيْعرُف  الب�سِر.  يف  َيْعمُل  ل  لكن 

كهرمون باخلاليا الإن�سانيِة.

َي�ستعمُل  ���س��واء   rbGH ح��ول  معرفِتنا  يف  ف��ج��وات  هناك   

ْن ُت�سّبَب تاأثرياَت غري مبا�سرَة. هذه 
َ
ِكُن اأ ملعاجلة ما�سيَة األبان مُيْ

الفجواِت ُتوؤّدي اإىل احلريِة والِنقا�ِص

 Hormones in the milk الهرمونات املُف��رزة يف احلليب

يحتوي حليب الأبقار ب�سكل طبيعي على عدد من الهرمونات 

ذات املن�ساأ الربوتيني والإ�ستريويدي. يف الأبقار الطبيعية يكون 

تركيز هذه الهرمونات قلياًل

تركيز  اأن  اإىل  الباحثني   بع�ص  خ��ُل�ص   1990 ال��ع��ام  يف 

الهرمونات املُف��رز يف حليب الأبقار قليل ج��دًا مقارنة مبحتويات 

حليب املراأة. فقد وجد الباحثون اأن 8 اأوقيات من حليب الأبقار 

ُتف��رز املراأة  29 نانوجرام من الإ�ستريوجني بينما  حتتوى على 

املر�سعة غري احلامل  Non-pregnant adult female    حواىل 

48x104    نانوجرام  من الإ�ستريوجني يف اليوم. اأي اأن تناول 

16 اوقية من  حليب الأبقار يف اليوم يزود فقط 0.012 % من 

الطبيعية  امل��راأة  بوا�سطة  يوميا  املُف��رزة  الإ�ستريوجني  كمية 

املر�سع غري احلامل

)Bovine Somatotropin )bST ه��رمون النمو البقري

هرمون  ه��و   Somatotropin ال�سوماتوتروبني  ه��رم��ون 

Pi- ُيف��رزبوا�سطة الغدة النخامية Protein Hormone  بروتيني

tuitary Gland  يف كل الثدييات.يعترب هرمون ال�سوماتوتروبني 

يف الأبقار من الهرمونات الرئي�سية التي تتحكم يف النمو واإنتاج 

احلليب.

الهرمون يف  يوؤثر  التي عن طريقه��ا  الآلية  مل حُتدد 

كمية احلليب املنتجة اإل اأن هناك العديد من النظريات 

اأهمها: يزيد الهرمون من معدل تدفق الدم  والتي من 

للحليب  الأول��ي��ة  املكونات  كمية  تزيد  وعليه  لل�س��رع 

الوا�سلة لل�س��رع.

In- بالإن�سولني ال�سبيهة  النمو  عوامل  من   يزيد 

النمو  عامل  وحتديدًا   sulin–like Growth Factors

يف  دورًا  يلعب  وال��ذي   IGF-I بالإن�سولني1-  ال�سبيه 

زيادة الغدد اللبنية اأو كفاءة الغدد اللبنية املوج��ودة 

اأ�س��اًل. 

يقلل من ت�سنيع الدهون Lypogensis يف اجل�سم 

مما يتيح توفر املزيد من الأحما�ص الدهنية احلرة  

-  )Free Fatty Acids (FFA  لعملية الأك�سدة يف 

اللبنية  الغدد  اأو �سناعة دهن احلليب يف  الأن�سجة 

بال�سرع. 

احل�������ف�������اظ ع���ل���ى 

 Nitrogen النيرتوجني 

Conservation وبالتايل 

 Urea يقل م�ستوى اليوريا

Nitrogen يف  والنيرتوجني 

بالزما الدم.
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ب�سكل طبيعي على  الأبقار يحتوى  اأن حليب  الباحثون  وجد 

نانوجرام/مل من   1-10 النمو ترتاوح بني  كميات من هرمون 

احلليب كما ولحظوا اأن تركيز الهرمون يف حليب الأبقار التي 

متت معاجلتها بوا�سطة الهرمون مل يكن باأي حال اأعلى منه يف 

حليب الأبقار التي مل تتلق اأي عالج هرموين .

تركيز   بقيا�ص  واآخرون  كولري  الباحث  قام   1991 العام  يف 

تلقت  اأبقار  حليب   يف   IGF-1 الإن�سيولني  �سبيه  النمو  حمف��ز 

ومقارنته  امل�سن��ّع   البقري  النمو  هرمون  بوا�سطة  عالج��ًا 

بحليب اأبقار مل تتلق ع��الجًا ومل يجدوا اأي فرق بني املجموعتني. 

�سبيه  النمو  حمفز  تركيز  اأن  الباحثني  بع�ص  �سجل  بينما 

الإن�سيولني  IGF-1 يف الأبقار امل��ُعاجلة اأقل من حليب الن�س��اء 

الُر�س��ع 

من  عدد  الآن  حتى  اأخرى  دولة  وخم�سني  اأمريكا  ت�ستخدم 

امل�ستح�سرات الهرمونية بهدف الربح على الرغم من التباين يف 

النت�سار والختالفات التجارية حول ذلك واملالحظ بني اأمريكا 

والحتاد الأوربي توقف الأخري من ا�ستخدام هذه املركبات يف 

الإنتاج احليواين. ويف بداية عام 1999 بداأت يف منظمة التجارة 

العاملية WTO العرتا�سات الأمريكية �سد الإجراءات التي قام 

اللحم وم�ستقاته من  ا�سترياد  نتيجة منع  الأوروبي  بها الحتاد 

حيوانات معاجلة بالهرمونات الفيزيولوجية الطبيعية واملركبات 

الراأي حول هذه  الختالفات يف  وتعود  اأمريكا.  ال�سناعية من 

يف  التاريخي  التطور  لخ��ت��الف  واأم��ري��ك��ا  اأوروب���ا  ب��ني  امل�ساألة 

الغذاء  اإدارة  ت�سمح  حيث  الت�سمني،  يف  الهرمونات  ا�ستخدام 

 ADMINISTRATION FOOD AND الأمريكية  والعقاقري 

املركبات  يف  العمل  بدا  الهرمونات  هذه  با�ستخدام   DRUGS

1968و1969  ع��ام  منذ   MGA ZERANOLو  مثل  ال�سناعية 

 1986 ع��ام   TRENPOLON مبركب  العمل  بداية  ك��ان  بينما 

ولفهم ال�سورة ب�سكل وا�سح عن ا�ستخدام الهرمونات البنائية 

بن�سب  بقيت  ال�سابق  اجل��دول  يف  املركبات  اإن  هو  اأمريكا  يف 

قليلة يف ال�ستخدام حتى عام 1979 نظرًا ل�ستخدام املركبات 

ال�سوق والتي  ال�سرعية الأخرى والتي كانت م�سيطرة على  غري 

DES(  DI-( وه��ي   1956 ع��ام منذ  كبري  ب�سكل   ا�ستخدمت 

ETHYLSTILPESTROL . لكن وبعد اأن تبني اإن هذا املركب 

وبح�سب التقارير الطبية ال�سريرية ي�ساعد على ت�سكيل ال�سرطان 

عند الإن�سان

 ) ظهور ال�سرطان عند الأمهات احلوامل التي مت معاجلتها 

بهذا املركب بجرعات مهبلية ( فقد حرم ا�ستخدام هذا املركب 

منذ عام 1972 يف عمليات الت�سمني وطرح �سعار) زراعة حقلية 

جديدة ( يف العامل ومع ذلك بقي م�ستخدمًا يف اأمريكا بعد عام 

 1947 عام  منذ  ا�ستعملته  قد  وكانت  �سرعي  ب�سكل غري   1979

توقف  يكن  مل  الناجت  ال��ف��روج  نوعية  لتح�سني  خا�ص  وب�سكل 

ا�ستخدام الهرمونات عام 1979 يف الدول الوربية واحد، حيث 

واملركبني  الطبيعية  الفيزيولوجية  الهرمونات  ا�ستخدام  ا�ستمر 

ZERANOL،TRENPOLON يف بريطانيا واإيرلندا
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�سناعة  لتطوير  الإعالمية  املنطقة   -  »54 »توفور  اأعلنت 

الإعالم والرتفيه والألعاب الإلكرتونية وتتخذ من اأبوظبي مقرًا 

لها.. عن تو�سيع نطاق خدماتها الإنتاجية عاملية امل�ستوى عرب 

من  الفريدة  الفرتا�سية  الإنتاجية  احللول  خدمات  اإط��الق 

الفرتا�سية  الإنتاج  حلول  خدمات  اإط��الق  خالل  من  نوعها، 

بالتعاون مع ال�سركة الإعالمية الكندية »رو�ص فيديو«.

الفرتا�سية،  الأ�ستوديوهات  على  اخلدمات  باقة  وت�سمل 

Ex- »وخ��دم��ات الإن��ت��اج الف��رتا���س��ي، وم��ي��زات ال��واق��ع املمتد 

tended Reality«، والتي تعتمد على اأحدث تقنيات الر�سومات 

ثالثية الأبعاد والواقع املعزز »AR«، وتعترب »توفور 54« اأول من 

يقدم هذه اخلدمات يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

من  املئة  يف   9.2 على  ا�ستحواذه  بعد  ما�سك  اأ�سبح اإيلون 

ما  بح�سب  و  ال�سركة،  امل�ساهمني يف  تويرت، اأكرب  �سركة  اأ�سهم 

ح�سة  الأمريكية فاإن  والبور�سات  املالية  الأوراق  هيئة  اأعلنت 

تويرت،  موؤ�س�ص  ح�سة  اأ�سعاف  باأربعة  تفوق  اجلديدة  ما�سك 

جاك دور�سي، التي تبلغ ن�سبتها 2.25 يف املئة.

عبدالعزيز كرم البلو�سي

حمطات
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ال��ولدة،  منذ  الأ�سّم  كوت�سور  ت��روي  الأمريكي  املمثل  فاز 

»كودا«،  فيلم  اأدائه يف  بدور م�ساعد عن  اأف�سل ممثل  بجائزة 

خالل حفلة الأو�سكار بن�سختها الرابعة والت�سعني الأحد يف لو�ص 

اأجنلو�ص وبذلك يدخل املمثل البالغ من العمر 53 عامًا التاريخ 

كاأول ممّثل ذكر اأ�سّم يفوز بجائزة اأو�سكار بف�سل اأدائه املليء 

لكنه  التذمر  ل�سخ�سية رب عائلة �سديد  والإح�سا�ص  بالفكاهة 

حمب يف »كودا« .

العمالقة غوغل، عن  التكنولوجيا الأمريكية  ك�سفت �سركة 

�ستتيح  غوغل،  البحث  حم��رك  يف  جديدة  خ�سائ�ص  تطوير 

مل�ستخدم املحرك طريقتني جديدتني، لتحديد م�سادر الأخبار 

بها  ال�ست�سهاد  »يتم  عالمة  على  الأوىل  اخلا�سية    املوثوقة، 

كثريًا جدًا«، لتنبيه امل�ستخدم اإىل املقالت التي جرى ال�ست�سهاد 

بها يف الق�س�ص الإخبارية الأخرى واخلا�سية الثانية، فتتعلق 

تطور  التغيريات مع  اإىل  الإ�سارة  يتم  العاجلة، عندما  بالأنباء 

اأي ق�سة اإخبارية.

اأ���س��ه��ر م�سممي  واأح���د  لم��ع  ا���س��م  ياخت�ص«  ري��ف  »���س��ن 

وم�سنعي �سفن الإبحار الفاخر، القادمني من مدينة غدان�سك 

ا�سم  يدعمها  البحرية،  الهند�سة  تاريخ  يف  العريقة  البولندية 

فران�سي�ص لب املوؤ�س�ص والرئي�ص. ويف اأحدث ابتكاراتها، ك�سفت 

ال�سركة، من دبي، عن اأوىل �سور »�سن ريف 80 اإيكو«؛ �سفينة 

مت�سم  اخل�سراء  للتكنولوجيا  رائد  كنموذج  الفاخر،  الإبحار 

بال�ستقاللية التامة والإبحار ال�سامت بعيدًا عن الوقود.

الإم��ارات عن  بدولة  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  ك�سفت 

ال�20  حاجز  الدولة  مطارات  عرب  امل�سافرين  اأرق��ام  تخطي 

مليون م�سافر خالل الربع الأول من العام اجلاري، م�سجلًة 20 

األف م�سافر  8 ماليني و660  األف م�سافر، مقابل  مليونًا و381 

امل�سجلة يف الفرتة ذاتها من العام 2021، حمققة بذلك ن�سبة 

ارتفاع بلغت 135 %.
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تويف املمثل الأمريكي الكوميدي ال�سهري جيلربت جوتفريد، 

الذي ا�ستهر بتقدمي �ستاند اأب كوميدي، بعد معاناته مع املر�ص 

عن عمر يناهز 67 عامًا  ، ا�ستهر جيلربت ب�سخ�سية الببغاء 

الطائر  ب�سوت   ،Aladdin ديزين  اأعمال  اأب��رز  اأحد  يف  »لغ��و« 

الآيل يف  PBS Kids Cyberchase، والبطة اأفالك يف اإعالنات 

التاأمني.

من املقرر اأن تفتتح جمموعة الإلكرتونيات اليابانية الكربى 

يف  بالكامل  الذكية  امل�ستدامة  »�سويتا«  مدينة  بانا�سونيك 

وكالة  بح�سب  اأبريل،   29 يف  اليابان،  غرب  اأو�ساكا،  حمافظة 

يف  امل�ستهلكة  الكهرباء  جميع  اإن��ت��اج  �سيتم   ، بر�ص«  »جيجي 

املدينة ب�سكل فعال با�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة، وهي 

اأول ميزة من نوعها يف اليابان، وفًقا لل�سركة.
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الثالثاء من�سة  القدم )فيفا(  لكرة  الدويل  الحتاد  اأطلق 

واملحتوى  احل��ّي��ة  امل��ب��اري��ات  لبث  املجانية  الرقمية   »+ »فيفا 

�ستكون  خدمة  يف  العامل،  كاأ�ص  واأر�سيف  لالألعاب  املخ�س�ص 

متوفرة بخم�ص لغات وتهدف خ�سو�سًا اإىل ت�سليط ال�سوء على 

كرة القدم الن�سائية.

وقال »فيفا« يف بيان اإن هذه املن�سة �ستقدم »فر�سة م�ساهدة 

مباريات مبا�سرة من كل ركن من اأركان العامل، اإ�سافة لألعاب 

فيديو  وحمتوى  البطولت  ومعلومات  الأخ��ب��ار  واآخ��ر  تفاعلية 

منقطع النظري«.

جو«  »بوكيمون  ال�سهرية  الكمبيوتر  لعبة  م��ط��ورو  ي�سعى 

على  العتماد  من  بدًل  بهم  خا�سة  جديدة  األعاب  تطوير  اإىل 

حتى  اليابانية،  نينتندو  �سركة  لألعاب  القدمية  ال�سخ�سيات 

يتمكنوا من موا�سلة املناف�سة يف �سوق األعاب الهواتف الذكية.

اللعبة  جو  بوكيمون  للعبة  املطورة  نيانتك  �سركة  وطرحت 

لعبة  �سعار  ت�ستدعي  التي  بريدوت  الذكية  لالأجهزة  اجلديدة 

�سخ�سيات  عك�ص  على  ولكن  ال�سهرية.  القدمية  تاماجوت�سي 

الرعاية  يجد  مل  لو  حتى  مي��وت  ل  بريدوت  ف��اإن  تاماجوت�سي 

الكافية، بح�سب �سركة نيانتك.

 M8 اأطلقت �سام�سونغ جلف لالإلكرتونيات �سا�ساتها الذكية 

املتطورة يف الإمارات العربية املتحدة. وتلبي ال�سا�سة املتكاملة، 

العالمة، متطلبات  �سا�سات  �سل�سلة  الأحدث �سمن  تعترب  التي 

اأجهزة  للم�ستخدمني، عرب اجلمع بني مزايا  الع�سرية  احلياة 

 M8 �سا�سة  وتعد  احلديثة.  ال�سا�سات  ووظائف  الذكية  التلفاز 

عامل  يف  الإنتاجية  لتعزيز  ال�سرورية  العنا�سر  من  الذكية 

اليوم، املتميز باأنظمة العمل الهجني وتدفق املحتوى على نحو 

غري م�سبوق.

M8 بف�سل متيزها، من احل�سول على  وا�ستطاعت �سا�سة 

تكنولوجيا  جمعية  م��ن   »2022 »ه��ون��وري  ال�سرفية  اجل��ائ��زة 

امل�ستهلك )CTA( يف معر�ص لالإلكرتونيات يف العامل. 
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الطاقة  م�ساريع  يف  »م�سدر«  ا�ستثمرت   ،2006 عام  منذ 

دولر وتبلغ  مليار   20 من  بلغت اأكرث  اإجمالية  بقيمة  املتجددة 

ح�سة »م�سدر« يف هذه ال�ستثمارات 8.7 مليار دولر. وتغطي 

الإم��ارات  دول��ة  من  ك��اًل  املتجددة  للطاقة  »م�سدر«  م�ساريع 

وامل��غ��رب،  وم�سر،  وموريتانيا،  والأردن،  املتحدة،  العربية 

واململكة املتحدة، واإ�سبانيا، و�سربيا.

تلك  عن  الناجتة  الكهربائية  الطاقة  ق��درة  اإجمايل  يبلغ 

الإعالن  مت  اأو  التطوير  اأو  الت�سغيل  قيد  كانت  �سواء  امل�ساريع، 

عنها، حوايل 14 جيجاواط. وت�ساهم يف تفادي انبعاثات حوايل 

19.5 مليون طن من ثاين اأك�سيد الكربون �سنويًا.

مبتكرون للتقنيات اجلديدة

تعمل »م�سدر« على دفع عجلة البتكار يف جمال التقنيات 

جدواها  وتعزيز  التقنيات  اأح���دث  ن�سر  خ��الل  م��ن  النظيفة 

التجارية. ومن �ساأن توظيف التقنيات وجمع البيانات بخ�سو�ص 

العملية الت�سغيلية اأن ي�سهم يف جذب ال�ستثمارات وتو�سيع نطاق 

العتماد على التقنيات املتقدمة

ت�ساهم »م�سدر« بدور بارز يف تنمية قطاع الطاقة النظيفة 

اإعداد : رائد عبد العزيز هالل

الطاقة النظيفة

ت�سطلع »م�سدر« بخربة ريادية متتد على مدار اأكرث من 15 عاماً يف جمال 

تطوير حلول الطاقة املتجددة، وتتعاون يف هذا ال�سياق ب�سكل وثيق مع القطاعني 

احلكومي واخلا�س ، تن�سط »م�سدر« يف اأكرث من  40 دولة، وتعد ال�سركة واحدة 

بخربة  ال�سركة  وتتمتع  الأو�سط.  ال�سرق  يف  املتجددة  الطاقة  م�سدري  اأكرب  من 

ريادية يف تطوير وت�سغيل امل�ساريع على نطاق املرافق اخلدمية، واملرتبطة بال�سبكة 

وم�ساريع توفري الطاقة يف املجتمعات املحلية غري املت�سلة ب�سبكة الكهرباء، وتقليل 

العتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.



العدد: 540 - 05 /2022 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

55

اإلمارات

m u n r a k a e

يف منطقة ال�سرق الأو�سط عرب تعزيز القدرة الإنتاجية ون�سر 

تقنيات مبتكرة تلبي احتياجات املنطقة، حيث تعمل على 

على  ت�سمل  مهمة  م�ساريع  يف  وال�ستثمار  التطوير 

�سبيل املثال حمطات طاقة �سم�سية توفر طاقة 

التكييف  اأج��ه��زة  لت�سغيل  كهربائية 

فيها  ترتفع  التي  الأوق��ات  يف 

درج����ات احل����رارة، 

لتحويل  وم�ساريع 

اإىل  ال���ن���ف���اي���ات 

للم�ساهمة  طاقة 

حت�������وي�������ل  يف 

ال����ن����ف����اي����ات ع��ن 

املكبات.

ت�سم م�سدر للطاقة النظيفة الإدارات 

التالية:

اإدارة االأ�سول واخلدمات الفنية

تتوىل وحدة تطوير الأعمال وال�ستثمار �سمن اإدارة الطاقة 

امل�ستويني  على  م�سدر  �سركة  اأعمال  على  الإ�سراف  النظيفة 

تطوير  اأو  بتاأ�سي�ص  اخلا�سة  ال�سركة  واأن�سطة  والعاملي،  املحلي 

املرافق  م�ستوى  على  نظيفة  م�ساريع طاقة  على  ال�ستحواذ  اأو 

اخلدمية، �سواء كانت م�ساريع جديدة اأو قائمة

وحدة تطوير االأعمال

تتوىل وحدة تطوير الأعمال وال�ستثمار �سمن اإدارة الطاقة 

امل�ستويني  على  م�سدر  �سركة  اأعمال  على  الإ�سراف  النظيفة 

تطوير  اأو  بتاأ�سي�ص  اخلا�سة  ال�سركة  واأن�سطة  والعاملي،  املحلي 

املرافق  م�ستوى  على  نظيفة  م�ساريع طاقة  على  ال�ستحواذ  اأو 

اخلدمية، �سواء كانت م�ساريع جديدة اأو قائمة

خدمات الطاقة

تتوىل وحدة خدمات الطاقة يف »م�سدر« م�سوؤولية امل�ساريع 

ولدى  والطلب.  العر�ص  جانبي  من  الطاقة  حلول  ت�سمل  التي 

وال�سيانة،  العمليات  ه��ي:  رئي�سية  وظ��ائ��ف  ث��الث  ال��وح��دة 

وخدمات الطاقة، وخدمات اإدارة امل�ساريع

خدمات اإدارة امل�ساريع

م�ساريع  بت�سليم  امل�ساريع  اإدارة  خ��دم��ات  وح���دة  ت��ق��وم 

ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، وال��ت��ي يقع 

مناطق  يف  م��ن��ه��ا  ال��ع��دي��د 

تت�سف  وال��ت��ي  ن��ائ��ي��ة 

ب���وج���ود ���س��ع��وب��ات 

ل����وج���������س����ت����ي����ة. 

وت����ت����خ���������س���������ص 

توفري  يف  ال��وح��دة 

اإدارة  خ����دم����ات 

الأع����م����ال ال��ي��وم��ي��ة 

تنفيذ  ويف  للم�سروع، 

م���������س����اري����ع ال���ط���اق���ة 

املتجددة وكفاءة الطاقة 

التي ت�ستويف اأعلى املعايري من 

حيث الكفاءة والتكاليف 

احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومات  مع  ال��وح��دة  تعمل 

واملنظمات غري الربحية وبرامج امل�ساعدات والقوات امل�سلحة 

ال�سغرية  ال�سركات  م��ع  وك��ذل��ك  امل���دين،  ال��دف��اع  ووح����دات 

واملغرب  اأفغان�ستان  مثل  دول خمتلفة  يف  والأف��راد  واملتو�سطة 

وتوجنا وم�سر وموريتانيا و�ساموا.

خدمات الطاقة

تبني  يف  »م�سدر«  عمالء  الطاقة  خ��دم��ات  فريق  يدعم 

يوفر  الت�سغيلية.  عملياتهم  يف  ال�ستدامة  ممار�سات  اأف�سل 

الق�سم دعمًا اإ�سافيًا يف �سكل خيارات متويل امل�سروع واتفاقيات 

تعاقد الأداء.

عمليات الت�سغيل وال�سيانة

لت�سغيل  �ساملة  خدمات  وال�سيانة  العمليات  وح��دة  توفر 

و�سيانة م�ساريع الطاقة املتجددة ل�سمان حمافظتها على اأعلى 

درجات الأداء وحتقيق الإنتاجية املثالية

ت�سليم امل�ساريع و املناق�سات و�سل�سلة التوريد

ت�سرف وحدة ت�سليم امل�ساريع واملناق�سات و�سل�سلة التوريد 

اخلا�سة  التناف�سية  املناق�سات  يف  »م�سدر«  م�ساركات  على 

مب�ساريع الطاقة املتجددة عامليًا كمنتج م�ستقل للطاقة، وكذلك 

م�ستوى  على  املتجددة  للطاقة  »م�سدر«  م�ساريع  ت�سليم  على 

املرافق اخلدمية حول العامل، اإىل جانب اإدارة اأن�سطة املبيعات 

اخلا�سة باإدارة الطاقة النظيفة.
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Editorial
 RAK Energy Summit

Next October, the Emirate of Ras Al Khaimah will 
witness its first Energy Summit, which will be or-
ganized by Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment. We are proud to be proactive in enhancing 
the role of the Emirate in the field of Sustainable 
Energy, as the observer of the global scene notes 
that there is a global trend led by governments 

around the world to move forward towards relying 
on Sustainable Energy in all aspects of life.

Reliance on clean energy has become a lofty 
human goal, as it is represented in preserving the 
environment from the factors affecting it and thus 
maintaining the ecological balance that preserves 
the globe in which we live. Through the Energy 
Summit that will be organized in Ras Al Khaimah 
and supervised by Energy Efficiency and Renew-
able Energy Sector of Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department, the Emirate will host through this 
major event global thought leaders and decision 
makers in the governmental and private sectors to 
discuss ideas on energy and renewable energy ef-
ficiency. The summit will also be an opportunity to 
exchange ideas about the future of energy, which is 
linked with many aspects such as the environment, 
the economy and investment.

Through this summit, we aspire to enhance the 
Emirate’s role in the field of Sustainable Energy 
by hosting specialists in this field, so that Ras Al 
Khaimah will be an important center through which 
ideas related to Sustainable Energy are launched, 
and that the Emirate will become a major supporter 
of the UAE’s Energy Strategy.

Munther Mohammed bin Shakar 
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Rulers, Crown Princes congratulate President, VP, AD Crown 
Prince on Eid Al Fitr

Their Highnesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates have congratulated 
President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, and His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, on the advent 
of Eid Al Fitr.

His Highness Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad 
Al Qasimi of Sharjah; His Highness Sheikh Hu-
maid bin Rashid Al Nuaimi of Ajman; His High-
ness Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi of 
Fujairah; His Highness Sheikh Saud bin Rashid 

Al Mu’alla of Umm Al Quwain; and His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi of Ras Al 
Khaimah, expressed their warm congratulations 
on the felicitous occasion and prayed to Almighty 
Allah to grant the leaders wellbeing and good 
health, and more progress and prosperity to the 
UAE people and Arab and Muslim Nations.

Their Highnesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates also sent congratula-
tory messages to Arab and Muslim Leaders on 
the occasion.

Their Highness Crown Princes and Deputy 
Rulers also sent messages of congratulations to 
the UAE Leaders on the happy occasion.
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Mohammed bin Rashid, Mohamed bin Zayed receive
 Rulers of Emirates on Eid Al Fitr

Their Highnesses Supreme Coun-
cil Members and Rulers of the Emir-
ates, and Their Highnesses Crown 
Princes and Deputy Rulers, extend-
ed their greetings to His Highness 
President Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan on the occasion of Eid 
Al Fitr, wishing him good health 
and happiness to continue the path 
of giving, progress and development 
for the benefit of the country.

This came during a reception host-
ed by His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler 
of Dubai; and His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces; to Their High-
nesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, and 
Their Highnesses Crown Princes 
and Deputy Rulers, at Al Mushrif 
Palace in Abu Dhabi.

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Rashid and H.H. Sheikh Mohamed 
bin Zayed received H.H. Dr. Sheikh 
Sultan bin Mohammad Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Rul-
er of Sharjah; H.H. Sheikh Hamad 
bin Mohammed Al Sharqi, Supreme 
Council Member and Ruler of Fujai-
rah; H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al 

Mu’alla, Supreme Council Member 
and Ruler of Umm Al Quwain; and 
H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah.

Their Highnesses also received, in 
the presence of H.H. Sheikh Ham-
dan bin Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Crown Prince of Dubai; 
H.H. Sheikh Sultan bin Mohammed 
bin Sultan Al Qasimi, Crown Prince 
and Deputy Ruler of Sharjah; H.H. 
Sheikh Abdullah bin Salem bin Sul-
tan Al Qasimi, Deputy Ruler of Shar-
jah; H.H. Sheikh Sultan bin Ahmed 
bin Sultan Al Qasimi, Deputy Ruler 
of Sharjah; H.H. Sheikh Ammar bin 
Humaid Al Nuaimi, Crown Prince 
of Ajman; H.H. Sheikh Moham-
med bin Hamad bin Mohammed Al 
Sharqi, Crown Prince of Fujairah; 
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah; along with a num-
ber of Sheikhs and senior officials.

Among those who attended the re-
ception were H.H. Sheikh Tahnoun 
bin Mohammed Al Nahyan, Abu 
Dhabi Ruler’s Representative in Al 
Ain Region; H.H. Sheikh Saif bin 
Mohammed Al Nahyan; H.H. Sheikh 
Suroor bin Mohammed Al Nahyan; 
H.H. Sheikh Hazza bin Zayed Al 
Nahyan, Deputy Chairman of Abu 

Dhabi Executive Council; H.H. 
Sheikh Saeed bin Zayed Al Nahyan, 
Abu Dhabi Ruler’s Representative; 
H.H. Sheikh Nahyan bin Zayed Al 
Nahyan, Chairman of the Board of 
Trustees of the Zayed Charitable 
and Humanitarian Foundation; H.H. 
Lt. General Sheikh Saif bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister 
and Minister of Interior; H.H. Sheikh 
Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, Na-
tional Security Adviser; H.H. Sheikh 
Mansour bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister 
of Presidential Affairs; H.H. Sheikh 
Hamed bin Zayed Al Nahyan, Mem-
ber of the Abu Dhabi Executive 
Council; H.H. Sheikh Abdullah bin 
Zayed Al Nahyan, Minister of For-
eign Affairs and International Co-
operation; H.H. Sheikh Khalid bin 
Zayed Al Nahyan, Chairman of the 
Board of Zayed Higher Organization 
for People of Determination (ZHO); 
H.H. Sheikh Khaled bin Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Member of 
Abu Dhabi Executive Council and 
Chairman of Abu Dhabi Executive 
Office; H.H. Sheikh Hamdan bin 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan; 
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan, Minister of Tolerance and 
Coexistence; in addition to a number 
of Sheikhs and senior officials.
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RAK Ruler performs Eid Al Fitr prayer

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, and His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, performed Eid Al Fitr 
prayer at Grand Eid Musalla in 
Khuzam, Ras Al Khaimah. 

Sheikh Omar bin Saqr Al Qasimi, 
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Head of the Public 

Services Department, Sheikh Saqr 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, and 
a number of sheikhs, senior offi-
cials, citizens and members of the 
Arab and Islamic communities, per-
formed the prayers alongside H.H. 
Ras Al Khaimah Ruler. 

In his sermon, the Imam con-
gratulated the Muslims for their 
fasting and praying in the month 
of mercy and forgiveness, and said: 
The day of Eid is a day of joy, hap-

piness and bonding of kinship be-
cause of the love and compassion 
that is in that and the creation of 
love and respect among people. In 
his sermon, the Imam addressed the 
lessons, sermons, and lofty values 
that our true religion calls for, and 
which every Muslim must adhere to 
so that goodness prevails and love 
prevails, thanking Almighty Allah 
for His countless blessings.

At the conclusion of the ser-
mon, the Imam prayed 
to the Almighty, to grant 
His Highness President 
Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, good health 
and wellness, and the 
people of the Emirates 
and the Arab and Islamic 
Nations with goodness, 
prosperity and blessings, 
and have mercy on Late 
Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, and the 
Founding Sheikhs, may 
God bless them and grant 
them peace. 
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, received, at 
his palace, well-
wishers who came 
to congratulate His 
Highness on Eid Al 
Fitr.

Among the well-
wishers were a 
number of Sheikhs, 
senior officials, 
dignitaries, citizens 
and residents.

The well-wishers 
expressed their 
sincere congratula-
tions on this Islam-
ic occasion, pray-
ing to Almighty 
Allah to grant His 
Highness good 
health and contin-
ued wellness, and 
to bless the UAE 
with more progress 
and prosperity, 
and the Arab and 
Islamic Nations 
with goodness and 
blessings.

The reception 
was attended by 
His Highness 
Sheikh Moham-
med bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, 
as well as a number 
of Sheikhs, high-
ranking officials, 
dignitaries, citizens 
and residents. 

RAK Ruler receives well-wishers on Eid Al Fitr
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived, at his palace 
in Saqr bin Moham-
med City, Gilmar Be-
sas, Prime Minister of 
Curaçao Island, who is 
on an official visit to the 
country, in the presence 
of His Excellency Alois 
Suhans Adrians Ambre-
chts, Ambassador of the 
Kingdom of the Nether-
lands to the country .

His Highness, Ruler 
of Ras Al Khaimah, welcomed the 
Prime Minister, and they discussed 
strengthening cooperation relations 

between the UAE and Curaçao in vari-
ous fields.

His Highness praised the ties of 
friendship and bilateral cooperation 

between the UAE and the island of 
Curaçao, located in the Caribbean Sea 
in Latin America and belonging to the 
Kingdom of the Netherlands.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Member of the Supreme 
Council and Ruler of Ras 
Al Khaimah, received 
in the presence of His 
Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaim-
ah, at his palace in Saqr 
bin Muhammad City.. 
His Excellency Masrour 
Barzani, President of 
the brotherly Kurdistan 
Regional Government of 
Iraq, who is on a visit to the country.

His Highness, Ruler of Ras Al 
Khaimah, welcomed His Excellency 
Masrour Barzani and the accompa-
nying delegation, and discussed with 
him ways to enhance cooperation 
relations between the United Arab 
Emirates and the brotherly Republic 
of Iraq, especially the Kurdistan re-
gion of Iraq, at various levels.

His Highness and His Excellency 
exchanged conversations on a num-
ber of issues of common interest, and 
discussed expanding the horizons of 
partnership to serve common goals 
and interests.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi praised the depth of the 
brotherly relations between the UAE 
and the Republic of Iraq, as well as 
the frameworks of the growing strate-

gic partnership between them.
For his part, His Excellency Mas-

rour Barzani expressed his deep 
thanks and appreciation to His High-
ness, the Ruler of Ras Al Khaimah, 
for the generous hospitality and good 
reception, Stressing that it reflects the 
strength of the cooperation relations 
between the two brotherly countries, 
especially the Kurdistan region of 
Iraq.

Ruler of Ras Al Khaimah receives Prime Minister of Curaçao Island

Ruler of Ras Al Khaimah receives President of
 Kurdistan Regional Government of Iraq
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His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah received 
His Highness Sheikh 
Abdullah bin Rashid 
Al Mualla, Deputy 
Ruler of Umm Al 
Quwain, at his Pal-
ace in Saqr bin Mo-
hammed City.

His Highness, 
Deputy Ruler of 
Umm Al Quwain, 
extended his sincere congratula-
tions and blessings to His Highness 
Ruler of Ras Al Khaimah, on the 
blessed month of Ramadan, calling 
on Almighty Allah to return this oc-

casion to His Highness with good-
ness and blessings, to the UAE and 
its people with pride, progress and 
prosperity, and to the Arab and Is-
lamic Nations with goodness, pros-
perity and blessings.

The reception was attended by 
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Head of Public Services 
Department, Sheikh Saqr bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, and a number 
of officials.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
in the presence of His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Head of the Public Services Department, and Sheikh 
Saqr bin Saud bin Saqr Al Qasimi, received the Federal 
National Council (FNC) delegation, headed by His Ex-
cellency Saqr Ghobash, Chairman of the Council.

During the meeting, the members of the FNC del-
egation extended their sincere congratulations to His 

Highness, Ruler of Ras Al Khaimah, on the occasion of 
the blessed month of Ramadan, praying to Almighty to 
return this occasion to His Highness with goodness and 
blessings, and to the UAE and its people with pride, 
progress and prosperity, and to the Arab and Islamic 
Nations with goodness, prosperity and blessings.

His Highness exchanged with members of the del-
egation conversations on a number of national issues 
that enhance the role of the FNC in serving the people 
of the country and those residing on this good land.

Saud bin Saqr receives Deputy Ruler of Umm Al Quwain

Ruler of Ras Al Khaimah receives FNC delegation
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived His Excellency 
Suhail bin Mohammed 
Al Mazrouei, Minister 
of Energy and Infra-
structure, to review a 
number of issues in rela-
tion to the Energy Sec-
tor.

His Highness Sheikh 
Saud was briefed by 
H.E. Al Mazrouei on 
the ministry’s plans and 
programs to utilize the 
resources of the Energy 
and Infrastructure Sec-
tors over time and for future gen-
erations, under the wise leadership 
of President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

His Excellency extended his sin-
cere congratulations to His High-
ness, on the blessed month of Ram-
adan, praying to Almighty Allah to 
restore this occasion to the UAE, 
its people and those residing on its 

good land with goodness and bless-
ings.

The meeting was attended by 
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Head of Public Ser-
vices Department, Sheikh Saqr bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Sheikh 
Abdullah bin Humaid bin Abdul-
lah Al Qasimi, Head of the Office 
of His Highness the Ruler of Ras Al 
Khaimah, His Excellency Moham-

mad Mohammad Saleh, Director 
General of Etihad Water and Elec-
tricity. His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar Al Zaabi, 
Director General of Ras Al Khaim-
ah Municipality Department, Eng. 
Abdullah Rashid Al Abdouli, CEO 
of Marjan Company, and His Excel-
lency Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, 
Chairman of Ras Al Khaimah Real 
Estate Company

RAK Ruler receives Minister of Energy and Infrastructure
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 Ruler of Ras Al Khaimah reviews the plans and programs of 
Ministry of Climate Change and Environment

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stressed that food secu-
rity, preservation of environmen-
tal and natural resources, ensuring 
their sustainability and limiting the 
repercussions of climate change 
are priorities to achieve sustainable 
development.  It is one of the most 
important pillars of continuing our 
comprehensive development path, 
and His Highness stressed that it is 
a main pillar in creating a 
better and more sustain-
able future for the people 
of the country and eve-
ryone who lives on this 
good land.

This came during a re-
ception by His Highness 
in the presence of His 
Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah. Her 
Excellency Maryam bint 
Mohammed Saeed Hareb 

Al Muhairi, Minister of Climate 
Change and Environment, and the 
accompanying delegation.  

During the meeting, His Highness 
was briefed on the plans and pro-
grams of the Ministry of Climate 
Change and Environment, aimed at 
protecting the national environment 
and preserving and developing its 
resources.  Achieving food security, 
ensuring its sustainability, and re-
ducing the repercussions of climate 
change, in a way that supports the 

priorities of economic development 
in the country.

His Highness praised the efforts 
of the Ministry, stressing the impor-
tance of upgrading the contribution 
of the environment and agricultural 
resources sectors, working on the 
safety of vital and natural systems, 
and setting legislation, policies and 
strategic programs to mitigate the 
phenomenon of climate change in 
the country.
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RAK Ruler receives Ambassador of Romania

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
received His 
Excellency Dr. 
Adrian Macela-
ru, Ambassador 
of Romania to 
the UAE, who 
called on him 
on the end of his 
tenure in the country.

His Highness RAK Ruler wished the Ambassador 
success in his future endeavors, and praised his efforts 
in developing cooperation relations between the UAE 
and Romania.

For his part, H.E. Ambassador Macelaru commended 
the bilateral relations between the two countries in vari-
ous fields and extended his thanks and appreciation to 
the H.H. Ruler of Ras Al Khaimah for his support dur-
ing his tenure in the UAE.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, ordered the release of 
345 prisoners who met the condi-
tions of the Amnesty Committee 
and completed rehabilitation pro-
grams to return to active commu-
nity participation, on the occasion 
of the holy month of Ramadan.

This grant comes within the 
framework of His Highness the 
Ruler of Ras Al Khaimah’s keen-
ness to provide all means for those 
covered by the amnesty to start a 
new life and enable them to return 
to their families in these virtuous 
and blessed days.

In this context, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 

Ras Al Khaimah and Chairman 
of the Judicial Council, directed... 
The Public Prosecution of the 
Emirate and the General Com-
mand of Ras Al Khaimah Police 
to work immediately to implement 
the supreme order to ensure that 
the initiative of His Highness the 
Ruler of Ras Al Khaimah achieves 
its lofty goals, In making prisoners 
happy and rehabilitating them to 
return to their families and society 
as productive individuals.

His Excellency Counselor Has-
san Muhaimed, Attorney General 
of the Emirate of Ras Al Khaimah, 
affirmed that this noble honor, in 
releasing some of the convicts, 
reflects the keenness of His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, To give those covered by 

the amnesty the opportunity to re-
integrate into the fabric of society, 
and to bring happiness and joy to 
the hearts of their families and 
loved ones in this holy month.

The Attorney General thanked 
His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Member of the 
Supreme Council and Ruler of 
Ras Al Khaimah, for this gener-
ous gift that brought joy and hap-
piness to families waiting to meet 
their families.  He also thanked 
His Highness, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, Chairman of the 
Judicial Council, for his constant 
and continuous follow-up, which 
he entrusts to the Public Prosecu-
tion and the Judiciary in Ras Al 
Khaimah.

Ruler of Ras Al Khaimah orders the release of 345 prisoners 
on the occasion of Ramadan
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Sultan Al Qasimi exchanges congratulations with Crown 
Prince of Ras Al Khaimah

His Highness Sheikh 
Dr. Sultan bin Muham-
mad Al Qasimi, Su-
preme Council Member 
and Ruler of Sharjah, 
in the presence of His 
Highness Sheikh Sultan 
bin Muhammad bin Sul-
tan Al Qasimi, Crown 
Prince and Deputy Rul-
er of Sharjah, His High-
ness Sheikh Abdullah 
bin Salem bin Sultan Al 
Qasimi, Deputy Ruler 
of Sharjah, and His 
Highness Sheikh Sultan 
bin Ahmed bin Sultan 
Al Qasimi Deputy Ruler 
of Sharjah, exchanged congratula-
tions on the occasion of the blessed 
month of Ramadan with His High-
ness Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah, at Al Badi Al 
Amer Palace.

His Highness Ruler of Sharjah 
also exchanged congratulations on 
this great religious occasion with 
Sheikh Saqr bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Sheikh Mohammad bin 
Hamdan Al Nahyan, a number of 
sheikhs and senior officials, nota-
bles of the country, tribesmen and 
citizens, members of Arab and Is-
lamic communities and with a del-
egation of imams and preachers 
of Sharjah mosques as well as all 
well-wishers who came to greet His 
Highness.

 The well-wishers expressed their 
sincere congratulations and bless-
ings on this occasion dear to the 
hearts of all Muslims, hoping that 
Almighty Allah would restore this 
occasion to His Highness with good 
health and continued wellness, and 
to the UAE with glory, security and 

safety, and to the Arab and Islamic 
nations with goodness, prosperity 
and blessings.

The reception was attended by 
Sheikh Essam bin Saqr Al Qasi-
mi, Advisor to the Ruler’s Office, 
Sheikh Mohammad bin Saud Al 
Qasimi, Head of the Central Fi-
nance Department, Sheikh Khalid 
bin Abdullah Al Qasimi, Chair-
man of the Sharjah Ports, Customs 
and Free Zones Authority, and 
Sheikh Salem bin Abdul Rahman 
Al Qasimi, Head of the Ruler’s Of-
fice. Sheikh Fahim bin Sultan Al 
Qasimi, Head of the Government 
Relations Department, Sheikh Mu-

hammad bin Humaid Al Qasimi, 
Head of the Department of Statis-
tics and Community Development, 
Sheikh Khalid bin Saqr Al Qasimi, 
Head of the Prevention and Safety 
Authority, Sheikh Majid bin Sultan 
Al Qasimi, Director of the Suburbs 
and Villages Affairs Department, 
and Sheikh Muhammad bin Saqr 
Al Qasimi, Director of the Devel-
opment Authority Work standards, 
Rashid Ahmed bin Al Sheikh, head 
of the Amiri Diwan, heads of local 
departments and institutions, direc-
tors of local departments in Shar-
jah, and the masses of citizens.
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Under the patronage 
of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, His Highness 
Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, witnessed the 
launch of H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi 
Ramadan Festival, at Al 
Rams Sports and Cultural 
Club in Ras Al Khaimah .

His Highness was briefed on the 
festival’s activities, which in its cur-
rent version includes various pro-
grams suitable for different groups 
of society, in addition to organizing 
a football tournament under the slo-
gan “The Fifty Challenge”.

His Highness Sheikh Mohammed 
stressed the importance of the fes-
tival, which provides a unique en-
tertainment and educational com-
munity platform for citizens and 
residents of Ras Al Khaimah and 
visitors to the Emirate. 

His Highness praised the festi-

val’s organizing committee’s keen-
ness to provide an ideal atmosphere 
for various segments of society to 
enjoy its various activities that re-
flect the civilized face of the Emir-
ate and its position as one of the 
fastest growing tourist destinations.

For his part, Salem Sultan Al Dar-
maki, Chairman of Board of Direc-
tors of Al Rams Sports and Cultural 
Club in Ras Al Khaimah, extended 
his sincere thanks and appreciation 
to His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, for his generous patron-
age of the festival, and to His High-

ness Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah for the support 
and honor of His Highness by at-
tending the opening of the festival. 

Al Darmaki explained that the 
club is keen this year to organize a 
distinct and unique version of the 
festival after stopping it during the 
last period due to the repercussions 
of the “Covid-19 Pandemic”, noting 
that the festival includes a package 
of cultural, social and sports events 
directed to all groups of society of 
all ages, which contributes to pro-
viding an ideal entertaining atmos-
phere for all visitors.

RAK CP witnesses the launch of Saud bin Saqr Al Qasimi 
Ramadan Festival
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Crown Prince of Ras Al Khaimah: Sheikh Zayed is a beacon 
of giving and humanitarian work

Crown Prince of Ras Al-Khaimah: The commercial operation of Barakah’s 
second stations is a prominent national achievement in the fiftieth march

His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah, affirmed that Late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, engraved in the mem-
ory of his people many lessons 
and experiences that help them 
continue the path of work for 
the happiness of mankind.

His Highness said - in a 
speech on the occasion of 
“Zayed Humanitarian Work 
Day”, which falls on Rama-
dan 19 every year - that it is a 
special day in the march of the 
nation in which we recall the 
great achievements that were 
achieved during the era of the 
Late Founder, Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, who sacrificed his life for the sake 
of his religion and his country, his people and nation. 
While the leadership of the country, headed by His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler 
of Dubai, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the Armed Forces, and Their 
Brothers, Their Highnesses, Sheikhs and Rulers of the 

Emirates to the next fifty years 
to consolidate the position of 
the Emirates as a beacon of 
benevolence and giving in the 
world and to promote the cul-
ture of charitable, humanitarian 
and voluntary work.

His Highness the Crown 
Prince of Ras Al Khaimah 
stressed that Late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan is a bea-
con of giving and humanitarian 
work in the UAE and the world 
due to his humanitarian work 
that contributed to alleviating 
the suffering of the peoples of 
the world. His Highness point-
ed out that this day represents 
for all of us in the UAE, citizens 
and residents, a precious mem-

ory that we remember. The greatness of the achievement 
of the Late, who planted goodness on this earth.

His Highness said that the exploits of Late Sheikh 
Zayed will remain a guide for us in the Emirates, as we 
walk in his gift to achieve the humanitarian goals that 
Zayed drew, and to work with the noble values that he 
possessed. His Highness stressed that history will im-
mortalize Zayed as a wise leader who sought to elevate 
his people, spread the approach of moderation and mod-
eration, and consolidate human values and principles.

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, confirmed 
that the commercial operation of the second Barakah Nu-
clear Energy Plant has begun.   It constitutes a prominent 
national achievement for the UAE at the beginning of its 
journey for the next fifty years. He congratulated the wise 
leadership of the country on this achievement, which came 
as an embodiment of its enlightened guidance and vision 
to enhance energy security and support efforts to achieve 
sustainable development.

His Highness, in a statement on this occasion, praised the 
efforts of the work team of the Barakah Peaceful Nuclear 
Energy Plant Project, which included a constellation of 
Emirati competencies who played important and key roles 
in the march of this pioneering national project. And they 

succeeded in presenting a distinguished model of sincere 
national action that aims to enhance the leadership and pro-
gress of the state at various levels.

He said that the Barakah Nuclear Energy Plants project 
constitutes an essential pillar within the country’s ambi-
tious vision to reduce the carbon footprint and achieve cli-
mate neutrality by 2050, As part of its efforts to confront 
climate change and achieve sustainable growth in various 
sectors.

His Highness added that the UAE presents a prominent 
global model in climate action, and has succeeded, with the 
commercial operation of the second Barakah plant, in dou-
bling its production of clean energy. Within less than a year 
of the commercial operation of the first stations, in addition 
to its prominent projects in the field of renewable energy.
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Wife of Ruler of Ras Al Khaimah 
receives Female Members of FNC

Ahmed bin Saud bin attends the conclusion of RAK Police 
Ramadan Padel Tournament

 The wife of His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, Sheikha Hana bint Juma Al Majid, 
in the presence of Sheikha Amna bint Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Chairman of the Board of Directors of the 
Investment and Development Office (IDO) in Ras Al 
Khaimah, received a number of female Federal Na-
tional Council (FNC) members who congratulated 
Sheikha Hana on the occasion of the blessed month 
of Ramadan.

During the meeting, Sheikha Hana stressed the im-
portance of the role of Emirati women, who are consid-
ered a mainstay in achieving sustainable development 
in the UAE, with the achievements they have made 
in various national work sites, noting the interest of 
the wise leadership and its great keenness to advance 

the role of women and empower them in all fields and 
various sectors.

For their part, the members of the FNC extended 
their sincere congratulations to the wife of His High-
ness Ruler of Ras Al Khaimah, on the occasion of the 
blessed month of Ramadan, praying to Almighty Allah 
to restore this occasion to her with goodness and bless-
ing, to the UAE and its people with pride, progress and 
prosperity, and to the Arab and Islamic Nations with 
goodness, prosperity and blessings.

Sheikha Hana and the delegation exchanged conver-
sations on a number of national issues related to the 
roles of the Federal National Council in serving the 
people of the country and those residing on this good 
land.

Sheikh Ahmed 
bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Head of Public 
Services Depart-
ment in Ras Al 
Khaimah, wit-
nessed the con-
clusion of Ras Al 
Khaimah Police 
Ramadan Padel 
Tournament in its 
First Edition. In 
the presence of 
Brigadier Abdul-
lah Khamis Al 
Hadidi, Deputy 
Commander-in-
Chief of Ras Al 
Khaimah Police, 
a number of di-
rectors of public administrations, 
officers, and a group of the pub-
lic who were present for five days 
at the Padel Ground Club, which 

hosted the tournament, in which 32 
experienced civil society teams par-
ticipated. 

The final match was held be-
tween Mohammad Al Shehhi and 

Abdulaziz Al Balushi vs. Ayman Al 
Naeem and Ahmed Al Qursi, which 
witnessed strong competition and 
excitement from the players and 
their presentation of a high level of 
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physical fitness 
in addition to the 
technical skills 
that attracted the 
audience. In the 
end, the team 
of Mohammed 
Al Shehhi and 
Abdulaziz Al 
Balushi man-
aged to settle 
the result, win-
ning the tourna-
ment title and 
first place. The 
team of Ayman 
Al Naeem and 
Ahmed Al Qursi 
came in sec-
ond place, Saud 
bin Heday and 
Saud Sahouh came in third place, 
Mohammed Al Sharhan and Elie 
Azzam ranked fourth, and Antonio 
and Abdulaziz in Fifth place.

Sheikh Ahmed bin Saud Al 
Qasimi, accompanied by the Dep-
uty Commander-in-Chief of Ras 
Al Khaimah Police, honored the 
winning teams, in addition to hon-
oring the sponsoring companies of 
the tournament. The General Com-
mand of Ras Al Khaimah Police 
honored the sponsor of the cer-
emony; photos were taken with the 
winning teams and the organizing 
committee of the tournament.

Sheikh Ahmed praised the high 
level presented by the players, the 
massive public presence and the 
distinguished organization that the 
tournament witnessed, express-
ing his thanks to Ras Al Khaimah 
Police for their sports initiatives 
for civil society during Ramadan, 
which is dominated by acquaint-
ance, brotherhood and love for all. 
Sheikh Ahmed wished more cham-
pionships and sporting achieve-
ments in the future, and congratu-

lated everyone for the success of 
the tournament.

For his part, Brigadier Abdul-
lah Khamis Al Hadidi stressed the 
distinguished role of the champi-
onship in taking advantage of this 
growing trend of the Emirate’s 
youth towards Padel to create a 
distinguished relationship with the 
youth sports sector in the Emirate, 
and encourage them to spread the 

culture of the game, expressing his 
happiness that Ras Al Khaimah Po-
lice retook the leadership position 
in the events and community ini-
tiatives in the Emirate, appreciating 
the role of the organizing commit-
tee in making the tournament a suc-
cess and appearing in a manner be-
fitting the name of Ras Al Khaimah 
Police General Command in par-
ticular and the Emirate in general.
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58 violating food, health and veterinary facilities seized in Ras 
Al Khaimah

Ras Al Khaimah Municipality 
Department- Public Health Admin-
istration (PHA) revealed that it had 
implemented inspection and control 
campaigns on restaurants, kitchens, 
cafeterias, groceries, health and 
veterinary facilities in the Emirate 
during the first and second weeks 
of Ramadan, which resulted in the 
seizure of 58 violating facilities, 
during the implementation of 433 
inspection and control rounds.

Shayma Al Teneiji, Director of 
PHA in Ras Al Khaimah Municipal-
ity, explained that a plan has been 
drawn up to implement targeted in-
spection campaigns on high-risk fa-
cilities and on high-demand facili-
ties, especially in the pre-Iftar and 
evening periods, through systemat-
ic and planned inspection tours and 
through sudden inspection tours.

Al Teneiji added that 150 inspec-
tion tours have been conducted 
since the beginning of Ramadan 
on food establishments, including 
restaurants, kitchens, cafeterias and 
groceries, which resulted in the sei-
zure of 30 violating food establish-
ments. In addition, 190 inspection 
tours were conducted on health fa-
cilities, including hairdressers and 
barbershops, which resulted in the 
seizure of 17 violating facilities, in 
addition to conducting 93 inspec-
tion tours of veterinary facilities, 
which resulted in the arrest of 11 
violating facilities. 

Al Teneiji indicated that the 
most prominent six violations were 
monitored by the inspectors of the 
Control Section in the food, health 
and veterinary establishments, 
which were represented in non-

compliance with personal hygiene, 
non-compliance with good storage 
standards, non-compliance with 
issuing health cards to workers, 
and non-compliance with health 
requirements, as workers were ar-
rested without health cards, in ad-
dition. Not wearing the work uni-
form and not paying attention to the 
cleanliness and sterilization of the 
facility. Director of PHA stated that 
the Municipality has set conditions 
for restaurants and kitchens regard-
ing providing meals to consumers, 
including not allowing them to dis-
play any food products outside res-
taurants, kitchens and cafeterias. 

Al Teneiji pointed out that the 
percentage of food establishments’ 
commitment to health and food 
standards since the beginning of 
Ramadan reached 87%.
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Ras Al Khaimah Municipality distributes 250 food baskets to 
needy families on Zayed Humanitarian Day

Ras Al Khaimah Municipality completes its preparations to 
receive Eid Al Fitr

In conjunction with Zayed Humanitarian Day, which 
falls on the 19th of Ramadan each year, Ras Al Khaim-
ah Municipality Department- Public Health Adminis-
tration (PHA) implemented “Zayed Humanitarian Day 
Initiative” in coordination with Emirates Charitable 
Association and the participation of Nesto Hypermar-
ket through the Emirates Food Bank, where 500 food 
baskets were provided and delivered to 250 needy fam-
ilies.

Ras Al Khaimah Municipality Department is keen to 
participate in these community events that reflect the 
humanitarian role that characterizes the people of the 
Emirates, through which they follow the path of the 
Founding Father, Sheikh Zayed. 

As the department participates every year in various 
activities and initiatives aimed at providing aid and as-
sistance to needy families and the needy, believing that 
such participation falls within its social responsibility. 

Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment has completed its 
preparations to receive 
Eid Al-Fitr, as Public 
Health Administration 
(PHA) has prepared a 
program to intensify 
the work of inspection 
and control teams on 
commercial establish-
ments and the emir-
ate’s markets to ensure 
that they implement 
health requirements. 

Within the frame-
work of Ras Al 
Khaimah Municipal-
ity’s keenness to meet the needs of the community and 
continuity to provide its services during Eid Al Fitr 
in the slaughterhouses and markets, the Municipality 
Department clarified the working hours during Eid, as 
work in the various sections will be as follows: Veteri-
nary Control Section during the first day of Eid Al Fitr, 
Ras Al Khaimah Slaughterhouse from 07:00 am until 
12:00 pm, the Central Slaughterhouse from 07:00 am 
until 12:00 pm, and Ras Al Khaimah Fish Market from 
07:00 am, Al Mairid Fish Market from 2:00 pm to 7:00 
pm, Digdaga Fish Market from 7:00 am to 11:00 am, 
and Livestock Market from 7:00 am to 12:00 pm. As 
for the supervision and inspection of veterinary shops 
and facilities from 08:00 in the morning until 12:00 in 
the afternoon, and the Veterinary Quarantine at the bor-

der crossing from 10:00 am until 07:00 pm, and work 
at Ras Al Khaimah International Airport will be around 
the clock according to the flight schedule. 

Work will resume in all divisions and branches of the 
section according to official working hours, starting 
from the second day of Eid.

As for Food Control Section, the working hours on 
Eid days will be as follows: The first period is from 
08:00 am until 01:00 pm, and the second period is from 
04:00 pm until 09:00 pm. As for Health and Environ-
mental Control Section, working hours during Eid days 
will be, the first period from 09:00 am until 02:00 pm, 
and the second period from 4:00 pm until 09:00 pm.

The working teams in PHA will intensify supervision 
and inspection of food establishments, in order to en-
sure Public Health and Safety. 
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