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مهارات ’ بد منها

من البدهي القول : اإن التفكري غريزة اإن�شانية فطر عليها،  فاالإن�شان بطبيعته ميتلك قدرة على 

التفكري ، وحتى ي�شتقيم هذا التفكري ويبتعد على االنزياح والهوى، فال بد اأن حتكم حركة العقل 

منهجية منظمة و�شحيحة للو�شول اإىل الهدف املن�شود، فالتفكري ن�شاط عقلي يهدف فيما يهدف 

اإىل التخطيط وحل امل�شكالت وطرح االأ�شئلة وتف�شري الظواهر املختلفة وغري ذلك الكثري.

التي  البناءة  االأفكار  االإكثار واملزيد من  اإىل  االأهمية، فالبد من الدعوة  للتفكري هذه  ومادام 

تخدم الفرد واملجتمع والوطن.

روعة  ويزيدها  احلياة  يغني  لكونه  كلها،  احلياة  جماالت  يف  االإب��داع  العلماء  ثمن  هنا  ومن   

واخ�شرارًا ، ولكونه ي�شهم يف دفع التقدم والتطور والنمو، الأنه يقدم اجلديد .

مما تقدم يغدو كل عن�شر من عنا�شر املجتمع فعااًل وموؤثرًا، ومن هوؤالء املوظف املبدع الذي 

يت�شف بالطالقة واملرونة والروؤية اجلديدة والقدرة على حل مايعرت�شة من م�شكالت ، اإ�شافة اإىل 

اال�شتيعاب ، وح�شن الت�شرف وتقدير االآخر ..اإلخ 

كل ذلك وغريه جعل تنمية و�شقل ودعم االإبداع من قبل الفرد نف�شه ومن قبل املجتمع �شرورة، 

تنمية  اأجل  ومن   ، املواكبة احل�شارية  اأجل  من  واالإجن��از،  التطور  على  اإيجاباً  ذلك  ينعك�س  لكي 

الكثري  والثقافة وغري ذلك  والعلم  والرتكيز  املثال  الذهني وحماكاة  الع�شف  التفكري عن طريق 

الكثري .

اب رال د ب �ش ن 

الفتتاحية
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�شعود بن �شقر ي�شهد �شباق ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة ويتوج الفائزين

اأك����������د ����ش���اح���ب 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب��ن 
االأعلى  املجل�س  ع�شو 
حاكم راأ�س اخليمة اأن 
ماراثون  ن�شف  �شباق 
ق�شة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
متيز  ت��ع��ك�����س  جن����اح 
دول��ة االإم���ارات - بلد 
 - واال�شتقرار  االأم���ن 
يف ا�شت�شافة االأحداث 

العاملية الكربى.
ج���اء ذل���ك خ��الل 
الن�شخة  �شموه  ح�شور 
ال� 12 من �شباق ن�شف 
اخليمة  راأ�س  ماراثون 

ال�شيخ  �شمو  م�شاركة  �شهد  الذي   2018
ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد 
اإ�شافة  كلم   21 مل�شافة  راأ�س اخليمة  عهد 
 103 اآالآف و470 عداء وعداءة من   3 اإىل 
دول وتوج به الكيني بيدان كاروكي يف فئة 
الرجال ومواطنته فان�شي �شيموتاي يف فئة 

ال�شيدات.
راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��ار 
ل�شحة  ال��ري��ا���ش��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  اخل��ي��م��ة 

االإن�شان.. 
الريا�شية  ال��روح  اأن  اإىل  �شموه  الفتًا 
فر�شة  متنحهم  اجلميع  بها  يتحلى  التي 
التعاي�س مع حميطهم بطريقة ح�شارية يف 
ال�شريفة  باملناف�شة  والقبول  الت�شامح  ظل 
باالأمن  تنعم  التي  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  ك��ل  يف 

وال�شالم واال�شتقرار واملحبة وال�شعادة.
التي  الكبرية  باجلهود  �شموه  واأ���ش��اد 
املاراثون  بتنظيم  املعنيني  قبل  من  بذلت 
وتطوره  لنجاحه  املالئمة  الظروف  وتهيئة 
اجلن�شني  من  امل�شاركني  عدد  تزايد  بعد 
الريا�شي  والتجمع  ال�شعادة  اأج��واء  و�شط 

املراكز  على  ال�شريفة  للمناف�شة  االإيجابي 
االأوىل.

راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وح��ر���س 
اخل��ي��م��ة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ال�����ش��ب��اق وت��ت��وي��ج 
الفائزين باملراكز االأوىل وقدم التهنئة لهم 
اإىل  للو�شول  بها  قاموا  التي  اجلهود  على 
على  �شموه  حر�س  كما   .. التتويج  من�شة 
امل�شاركني  مع  التذكارية  ال�شور  التقاط 
واأفراد اجلمهور واالأطفال يف اأجواء رائعة 
للن�شخة  الكبرية  النجاح  درج��ة  عك�شت 

اجلديدة من ن�شف املاراثون.
بن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  ع��رب  ب����دوره 
�شعود القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة عن 
البداية  من  ال�شباق  بامل�شاركة يف  �شعادته 
التي  ال�شعادة  اأج���واء  و�شط  النهاية  اإىل 
اجلن�شيات  جميع  من  بامل�شاركني  اأحاطت 
يف الن�شخة ال� 12 من املاراثون الذي يربز 
الناحية  م��ن  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  مكانة 

ال�شياحية. 
وقال �شموه : ” اإن التوقيت كان جيدًا 
ال�شت�شافة احلدث بف�شل االأجواء املثالية 
الن�شخة  ت��ك��ون  اأن  متمنيًا   .. امل��وج��ودة 

الذي  ذات��ه  بامل�شتوى  ال�شباق  من  املقبلة 
حتققه  الذي  النجاح  لتاأكيد  حا�شرًا  كان 
الريا�شية  االأحداث  ا�شت�شافة  يف  االإمارة 

املختلفة“. 
و�شهد املاراثون يف ن�شخته ال� 12 تتويج 
الكيني بيدان كاروكي باملركز االأول يف فئة 
ثانية  و42  دقيقة   58 قدره  بزمن  الرجال 
ليحافظ على اللقب بعد مناف�شة قوية من 

امل�شاركني. 
وجنح كاروكي بك�شر رقمه ال�شابق وهو 
59 دقيقة و10 ثوان بفارق 38 ثانية بينما 
بزمن  مير  جيمال  االأثيوبي  و�شيفًا  حل 
كيبتي  الكيني  ثالثًا  وجاء  دقيقة   59 قدره 

كينا بزمن قدره 59 دقيقة و6 ثوان.
لقب  �شيموتاي  فان�شي  الكينية  ونالت 
بزمن  للمحرتفات  ال�����ش��ي��دات  م�شابقة 
وجاءت  ثانية  و53  دقائق  و4  �شاعة  قدره 
الثاين  املركز  يف  كيفاين  ماري  مواطنتها 
ثانية  و55  دقائق  و4  �شاعة  ق��دره  بزمن 
ن�شيب  م��ن  اأي�����ش��ًا  الثالث  امل��رك��ز  وك���ان 
ق��دره  بزمن  ك��ريي  ك��ارول��ني  مواطنتهما 

�شاعة و5 دقائق و7 ثوان.
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�شعود القا�شمي يفتتح ” قمة احلد البحري ” يف راأ�س اخليمة

اف����ت����ت����ح ����ش���اح���ب 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م 
قمة   ” اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
بجزيرة  البحري“  احلد 
اخليمة  راأ���س  يف  املرجان 
ب��ح�����ش��ور اأك���ر م��ن 500 
 300 بينهم  من  �شخ�شًا 
ال�شركات  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
م�شتثمرا   50 و  النا�شئة 
عن  مم��ث��ل��ني  ج��ان��ب  اإىل 
عاملية  ا�شتثمار  �شركات 
وم���درب  حم��ا���ش��رًا  و30 

اأعمال.
وق�����ام ���ش��م��وه ب��ج��ول��ة اط���الع���ي���ة على 
الفعاليات التي عر�س خاللها املبتكرون ورواد 
املرافق  والوفد  �شموه  اأمام  اأعمالهم  االأعمال 
له و�شملت العرو�س �شركات يف جمال الواقع 
البلوك  و  الرقمية  وامل��دف��وع��ات  االفرتا�شي 

ت�شني.
برعاية  جرى  الذي  االفتتاح  حفل  ح�شر 
�شموه .. ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجل��م��ارك  دائ��رة 
 ” ” راكز  االقت�شادية  اخليمة  راأ�س  مناطق 
وال�شيخ حممد بن كايد القا�شمي رئي�س دائرة 
وال�شيخ �شقر بن حممد  التنمية االقت�شادية 
بن �شقر القا�شمي الرئي�س االأعلى لنادي راأ�س 

الدكتور  ومعايل  الثقايف  الريا�شي  اخليمة 

املناخي  التغري  وزير  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين 

وزير  مارتريو�شيان  فاهان  ومعايل  والبيئة 

يف  املعلومات  وتكنولوجيا  واالت�شاالت  النقل 

جمهورية اأرمينيا و�شعادة كيغام غريبجانيان 

و�شعادة  الدولة  لدى  اأرمينيا  جمهورية  �شفري 

الريا�شة  �شوؤون  وزير  نائب  كاراميان  اأر�شني 

اإىل  باالإ�شافة  اأرمينيا  وال�شباب يف جمهورية 

مدراء الدوائر احلكومية يف االإمارة.

من  ع��دد  توقيع  القمة  هام�س  على  مت  و 

احلكومية  امل���ب���ادرات  واإط����الق  االت��ف��اق��ي��ات 

دائ��رة  اأط��ل��ق��ت  حيث   .. لالبتكار  ال��داع��م��ة 

روبوتًا  اخليمة  ب��راأ���س  االقت�شادية  التنمية 

وت�شهيل  املتعاملني  ���ش��ع��ادة  م��ع��دل  يقي�س 

اإجراءات املتعاملني. 

فيما اأعلن معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 

اإطالق  والبيئة  املناخي  التغري  وزير  الزيودي 

اإم���ارة راأ���س  ” م��ن  ” اأك��و ملينيوم  م��ب��ادرة 

اإطالق  جانب  اإىل  الفعاليات  خالل  اخليمة 

للمدن اخل�شراء  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  حتدي 

حا�شنة  مع  بالتعاون  اخل�شراء  والوظائف 

وم�شرعة اأعمال راأ�س اخليمة.

ووقعت دائرة التنمية االقت�شادية براأ�س 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  مع  تفاهم  مذكرة  اخليمة 

واملتو�شطة  ال�شغرية  للم�شاريع  االأرمينية 

اتفاقية  ب��ل��ورة  على  العمل  خاللها  م��ن  يتم 

املرا�شدة  مبارك  نال  اأخرى  جهة  من 
وعبداهلل  املواطنني  فئة  يف  االأول  املركز 
فاطمة  بينما حلت  الثاين  املركز  ال�شعدي 
وج��اءت  املواطنات  فئة  يف  اأواًل  الرئي�شي 

�شم�شة القا�شمي يف املركز الثاين. 
وح�شد اأنور القواز املركز االأول �شمن 
�شرياجن  اإ�شماعيل  نال  بينما  املقيمني  فئة 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف ح��ني ن��ال��ت اين م��اري 
وج��اءت  املقيمات  فئة  يف  االأول  امل��رك��ز 

اإمييالي واهو يف املركز الثاين.

االأول يف  باملركز  روالن��د  اب��دول  وف��از 
فئة ال�شباب وح�شد هرني مري�شل املركز 
الثاين بينما نالت بب ماكنون املركز االأول 
املركز  م���ريزا  وه��ب��ة  ال��ب��ن��ات  فئة  �شمن 

الثاين.
التنفيذي  الرئي�س  مطر  هيثم  وق��ال 
لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة : ” اإن 
ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة اأ�شبح فعالية 
الريا�شي يف  املجتمع  لدى  معروفة ومهمة 

الدولة والعامل“. 

وت��وق��ع م��ط��ر ا���ش��ت��ق��ط��اب امل��زي��د من 

املقبلة  ال�شنوات  يف  ال��دول��ي��ني  ال��ع��دائ��ني 

خ�شو�شًا من اأوروبا ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي يف ظل اأهمية ال�شياحة الريا�شية 

التي تعترب جزءاً جوهرياً من ا�شرتاتيجية 

” روؤية راأ�س اخليمة 2019“ التي اأطلقتها 
الهيئة بعدما مت رفع قيمة اجلوائز املالية 

مليون   1.245 اإىل  احلالية  الن�شخة  يف 

درهم.
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م�شرتك  ت��ع��اون 
ت�شهيل  جمال  يف 
االأع������م������ال ب��ني 
ال�شركات يف دولة 
االإمارات العربية 
وج�����م�����ه�����وري�����ة 
خا�شة  اأرم��ي��ن��ي��ا 
امل�������ج�������ال  يف 

االبتكاري.
وقعت  ف��ي��م��ا 
حا�شنة وم�شرعة 
اأع�����م�����ال راأ������س 
اخل����ي����م����ة ع����دة 
تفاهم  م��ذك��رات 
م���ن���ه���ا م���ذك���رة 
وزارة  مع  تفاهم 

يف  تفاهم  مذكرة  و  والبيئة  املناخي  التغري 
جمال دعم ال�شركات النا�شئة ورواد االأعمال 
يف جم���ال اال���ش��ت��دام��ة و االب��ت��ك��ار وم��ذك��رة 
تفاهم مع �شندوق حممد بن را�شد لالبتكار 
و مذكرة تفاهم لدعم امل�شاريع ذات االأفكار 
االبتكارية ومذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة ال�شيخ 
يتم  ال�شباب  م�شاريع  لدعم  �شقر  بن  �شعود 
مبوجبها العمل على تنظيم فعاليات م�شرتكة 
االبتكارية  املواطنني  ال�شباب  م�شاريع  ودعم 

والتكنولوجية.
واأ�شاد �شعادة فاهان مارتريو�شيان وزير 
يف  املعلومات  وتكنولوجيا  واالت�شاالت  النقل 
باجلهود  له  كلمة  خ��الل  اأرمينيا  جمهورية 
امل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل اإم������ارة راأ������س اخل��ي��م��ة 
دعم  يف  وامل�شاهمة  امل�شتقبل  ال�شت�شراف 
االبتكار ورواد االأعمال وال�شركات النا�شئة .. 
وثمن التعاون بني دائرة التنمية االقت�شادية 
و هيئة املناطق االقت�شادية »راكز« و حا�شنة 
موؤ�ش�شة  و  اخليمة  راأ����س  اأع��م��ال  وم�شرعة 
هذه  اإقامة  يف  االأرمينية  النا�شئة  ال�شركات 

القمة العاملية.
و قال معايل ثاين الزيودي اإن االبتكار ميثل 
وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات  يف  اأ�شا�شية  ركيزة 
اال�شتجابة للتحديات املتزايدة التي ي�شهدها 

العامل اليوم يف خمتلف املجاالت االقت�شادية 
وحجم  طبيعة  اأن  اإذ  والبيئية  واالجتماعية 
والت�شابك  التعقيد  وم�شتويات  امل�شكالت 
فيما بينها جتعل من ال�شعب اإن مل يكن من 
اأو  التقليدية  احللول  على  االعتماد  امل�شتحيل 
اأو  لها  الت�شدي  يف  كاملعتاد  العمل  نهج  على 

معاجلة تاأثرياتها.
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
التنمية  لدائرة  العام  املدير  النقبي  ال�شايب 
عاملية  ق��م��ة  اأول  تنظيم  اإن  االق��ت�����ش��ادي��ة 
 « واالبتكارية  التكنولوجية  النا�شئة  لل�شركات 
قمة احلد البحري لل�شركات النا�شئة « حتت 
رعاية وح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر 
راأ�س اخليمة ياأتي متا�شيًا مع التزامها بدعم 
منظومة ريادة االأعمال وال�شركات النا�شئة يف 
االإمارات ويف اإطار التعاون بني دائرة التنمية 
االقت�شادية اخليمة وحا�شنة وم�شرعة اأعمال 
راأ�س اخليمة ومن خالل التن�شيق املبا�شر مع 

موؤ�ش�شة ال�شركات النا�شئة االأرمينية.
التنفيذي  امل��دي��ر  ج���الد  رام���ي  ذك���ر  و 
براأ�س  احل��رة  املنطقة  وهيئة  راك��ز  ملجموعة 
تنظيم  مت  اأن��ه  اخليمة  راأ���س  وهيئة  اخليمة 
املوؤمتر يف اإمارة راأ�س اخليمة على �شكل خميم 
بجانب البحر وذلك الإعطاء امل�شاركني جتربة 

جماعية اأكر كثافة تت�شمن اختالط اأ�شحاب 
يف  وامل�شتثمرين  النا�شئة  وامل�شاريع  امل�شاريع 
بعيدًا   - وات�شاالت  دائمة  روابط  ت�شكل  بيئة 
التي  واملوؤمترات  التقليدية  االجتماعات  عن 

تبديل البطاقة يحدث يف مكان اآخر.
قمة  موؤ�ش�س  ه��اك��وب��ي��ان  ه��اك��وب  واأك���د 
اأن  اأرمينيا  يف  النا�شئة  لل�شركات  �شيفان 
قمة احلد البحري يف راأ�س اخليمة �شت�شبح 
النا�شئة  لل�شركات  االأح��داث  اأهم  واحدة من 

يف االإمارات العربية املتحدة.
ال�شفدي  ه�شام  الدكتور  قال  جانبه  من 
اأعمال  وم�شرعة  حلا�شنة  التنفيذي  الرئي�س 
راأ�س اخليمة اإن قمة احلد البحري تعترب اأوىل 
الفعاليات التي يتم اإقامتها يف دولة االإمارات 
نا�شئة  �شركات  بني  للتناف�س  املتحدة  العربية 
نا�شئة ومبتكرين  و�شركات  ومبتكرين دوليني 

حمليني.
لل�شركات  البحري  احل��د  قمة   « تاأتي  و 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  برعاية   » النا�شئة 
وهيئة  راك���ز  راأ�����س اخل��ي��م��ة وجم��م��وع��ة  يف 
واملكتب  املرجان  وجزيرة  العامة  اخلدمات 
تنظيم  ومن  راأ�س اخليمة  االإعالمي حلكومة 
جنب  اإىل  جنباً  اأرمينيا  اأب  �شتارت  موؤ�ش�شة 
مع ال�شريك املحلي حا�شنة وم�شرعة االأعمال 

يف راأ�س اخليمة.
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حاكم راأ�س اخليمة و ويل عهده يقومان بجولة تفقدية يف  ”راكز“
ق���������ام ����ش���اح���ب 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن 
االأعلى  املجل�س  ع�شو 
اخليمة  راأ�����س  ح��اك��م 
ال�شيخ  �شمو  ي��راف��ق��ه 
حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود بن 
ويل  القا�شمي  �شقر 
ع��ه��د راأ�������س اخل��ي��م��ة 
ب��ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة  يف 
اخليمة  راأ����س  مناطق 
”راكز“  االقت�شادية 
على  �شموه  اطلع  حيث 
الت�شهيالت واخلدمات 
اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي 
”راكز“  ت���ق���دم���ه���ا 

العامل  اأن��ح��اء  من  القادمني  للم�شتثمرين 
لتو�شيع نطاق اأعمالهم يف راأ�س اخليمة.

بن  عمر  ال�شيخ  اجلولة  يف  �شموه  رافق 
�شقر  ب��ن  اأح��م��د  وال�شيخ  القا�شمي  �شقر 
رئي�س  اجل��م��ارك  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي 
اخليمة  راأ���س  مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س 
االقت�شادية ”راكز“ وال�شيخ خالد بن �شعود 
بن �شقر القا�شمي وال�شيخ حممد بن كايد 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  رئي�س  القا�شمي 
وال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��ي��د ب���ن ع��ب��داهلل 
القا�شمي الع�شو املنتدب لهيئة مناطق راأ�س 
”راكز“ وال�شيخ �شقر  اخليمة االقت�شادية 
من  وع��دد  القا�شمي  عبداهلل  بن  عمر  بن 

امل�شوؤولني ومدراء الدوائر املحلية.
راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  وا�شتهل 
اخل��ي��م��ة ج��ول��ت��ه امل��ي��دان��ي��ة ب��زي��ارة مركز 
يف  تد�شينه  مت  ال����ذي  ”راكز“  خ��دم��ات 
ا�شتقباله  يف  وك��ان  حديثًا  احلمرا  منطقة 
رئي�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  واأع�����ش��اء  ”راكز“  اإدارة  جمل�س 
التنفيذي  واملدير  املنتدب  والع�شو  االإدارة 
خالل  االأق�����ش��ام  �شموه  وتفقد  للمجموعة 
اإجن��از  و�شرعة  �شهولة  م��ن  وت��اأك��د  جولته 

اإىل  �شموه  وحت��دث  امل�شتثمرين  معامالت 
الفعال  ب��دوره��م  م�شيدًا  ”راكز“  موظفي 
وك��ف��اءت��ه��م يف خ��دم��ة ال��ع��م��الء وك�����ش��ب 
راأ���س  بيئة  يف  اأعمالهم  من��و  ودع��م  ثقتهم 
امل�شاريع  خمتلف  الإقامة  امل�شجعة  اخليمة 

وال�شناعات ب�شتى اأحجامها واأنواعها.
ل�“راكز“  الرئي�شي  املقر  �شموه  وزار 
والتقى املوظفني واملوؤ�ش�شات احلكومية فيها 
العمل..  �شري  وتفقد  االأق�شام  بني  وجت��ول 
االإجن��ازات  باأهم  �شعادته  عن  �شموه  وعرب 
اأهم  اإح��دى  كونها  ”راكز“  حققتها  التي 
وال�شناعات  ال��رائ��دة  لالأعمال  الوجهات 

املتنوعة يف االإمارة والدولة.
اإليه  و�شلت  مبا  اإعجابه  �شموه  واأب��دى 
ورق��ي من خالل  ومن��و  تطور  من  ”راكز“ 
اأف�شل  وتقدمي  اال�شتثمارية  بيئتها  تعزيز 
وت��زوي��ده��م  للم�شتثمرين  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
بخدمات متكاملة حتت �شقف واحد داعمة 
وامل�شجعة  الوا�شحة  االإم���ارة  روؤي���ة  بذلك 

ملجتمع املال واالأعمال واال�شتثمارات.
القا�شمي  �شقر  بن  اأحمد  ال�شيخ  وثمن 
ال�شيخ  ال�شمو  بها �شاحب  قام  التي  اجلولة 
”راكز“  ملقر  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
لها  التابعة  اخل��دم��ات  وم��راك��ز  الرئي�شي 

والتي توؤكد مدى حر�س �شموه على اأن تكون 

اال�شتثمارات  لكافة  وجهة  اخليمة  راأ����س 

وال�شناعات �شواء املحلية منها اأم القادمة 

لها من خمتلف اأنحاء العامل.

القا�شمي  �شقر  بن  اأحمد  ال�شيخ  وقال 

اهتمامنا  حم��ور  ه��ي  العمالء  �شعادة  اإن 

دائما  نلتزم  اأولوياتنا حيث  قائمة  وتت�شدر 

وتوفري  اخلدمات  م�شتويات  اأرق��ى  بتقدمي 

مقومات النجاح للم�شتثمرين كونهم �شركاء 

فعالني يف امل�شرية التنموية لالإمارة.

العمل  وف��ري��ق  االإدارة  بجهود  واأ���ش��اد 

االأه��داف  حتقيق  يف  ”راكز“ وتفانيهم  يف 

املوؤ�ش�شية وتعزيز دور ”راكز“ كونها اإحدى 

اأهم حمركات النمو االقت�شادي وتنويعه يف 

راأ�س اخليمة.

جدير بالذكر اأن مركز خدمات ”راكز“ 

مت افتتاحه يف منطقة احلمرا يف مطلع هذا 

ال�شهر لتوفري كافة اأنواع الت�شهيالت واأرقى 

�شقف  حتت  للعمالء  اخل��دم��ات  م�شتويات 

احلايل  الوقت  ”راكز“ يف  وتعمل   .. واحد 

والتي  اأخ��رى  خدمات  مراكز  تطوير  على 

هذا  الح��ق  وق��ت  يف  عنها  االإع����الن  �شيتم 

العام.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد افتتاح حديقة  ” من�شة امل�شاهدة“
�شاحب  ���ش��ه��د 
ال�شمو ال�شيخ �شعود 
القا�شمي  �شقر  بن 
ع�������ش���و امل���ج���ل�������س 
راأ�س  حاكم  االأعلى 
اخل��ي��م��ة وع���دد من 
ال�شخ�شيات  كبار 
الر�شمي  االف��ت��ت��اح 
”حديقة  ل��وج��ه��ة 
امل�شاهدة“  من�شة 
قمة  م���ن  ب��ال��ق��رب 
ج��ب��ل ج��ي�����س ال��ت��ي 
تعد االأعلى يف دولة 
العربية  االإم�����ارات 

املتحدة.
اإم��ارة  واأعلنت 

التي  للوجهة  الر�شمي  االفتتاح  اخليمة  راأ�س 
حتت�شن 7 من�شات م�شاهدة ت�شم 12 منظارًا 
تتيح للزوار فر�شة اال�شتمتاع مب�شاهدة اأجمل 
العربي من  واالإط��الالت على اخلليج  املناظر 
جهة، وعلى الوديان املنت�شرة يف �شل�شلة جبال 
احلجر من جهة اأخرى، من على ارتفاع قدره 

)1250( مرتًا فوق �شطح البحر.
ومي��ك��ن ل���ل���زوار م�����ش��اه��دة ال�����ش��ائ��ح��ني 
”جبل  م�شار  على  انزالقهم  اأثناء  املغامرين 
جي�س فاليت اأطول م�شار انزالقي يف العامل“، 
امل��اأك��والت  ت��ن��اول  قريبًا  باإمكانهم  و�شيكون 
لعربات  املخ�ش�شة  املنطقة  من  وامل�شروبات 
مثالية  وج��ه��ة  احل��دي��ق��ة  و�شتمثل  ال��ط��ع��ام. 
باملناظر  بالتمتع  الراغبني  وال�شكان  لل�شياح 
نزالء  متكني  اإىل  اإ�شافة  ال�شاحرة،  اجلبلية 
اأط��ول  لتجربة  جي�س  جبل  وزوار  ال��ف��ن��ادق 
م�شار انزالقي يف العامل اأو خو�س جتربة ”فيا 

فرياتا“.
وتفتح احلديقة اأبوابها للزوار من ال�شاعة 
م�شاًء خالل اأيام االأ�شبوع،   8 حتى  �شباحًا   8
ومن ال�شاعة 8 �شباحًا حتى 11 لياًل يف عطلة 
الفريدة  الوجهة  لهذه  ويتوقع  االأ�شبوع،  نهاية 
التي متتد على م�شاحة 22.730 مرتًا مربعًا اأن 
ت�شهم يف تعزيز �شهرة جبال احلجر املده�شة.

التنفيذي  الرئي�س  مطر،  هيثم  ق��ال  و، 
املعنية  ال�شياحة،  لتنمية  اخليمة  راأ���س  لهيئة 
يف  ال�شياحة  قطاع  وتنظيم  وتطوير  ب���اإدارة 
االإمارة والرتويج لها: اإن هذا املنتج ال�شياحي 
املميز ياأتي كثمرة مبا�شرة للروؤية والتوجيهات 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 
هذه  افتتاح  ���ش��اأن  وم��ن   .. القا�شمي،  �شقر 
ال�شياحية  ال��ع��رو���س  م��ن  ت��ع��زز  اأن  ال��وج��ه��ة 
املناطق  يف  االإم����ارة  تقدمها  التي  ال��ف��ري��دة 
حد  على  وال�شحراوية  وال�شاطئية  اجلبلية 
لالإمارة  الرتويج  مع  جنب  اإىل  جنبًا  �شواء، 
م��دار  على  ومثالية  رائ���دة  �شياحية  كوجهة 

العام.
اال�شتمتاع  ل��ل��زوار  احلديقة  ه��ذه  وتتيح 
باأروع املناظر ال�شاحرة والتعرف اإىل ف�شائل 
مع  اجلبال  هذه  تقطن  التي  النادرة  الطيور 
غريها من اأ�شكال احلياة النباتية واحليوانية 
التي تزخر بها املنطقة. كما �شت�شهم احلديقة 
الكنوز  على  اأك��رب  ب�شكل  ال�شوء  ت�شليط  يف 
الطبيعية ال�شاحرة التي حتت�شنها اإمارة راأ�س 
اخليمة ودولة االإمارات العربية املتحدة ب�شكل 
ميزات  تقت�شر  ”ال  مطر  واأ���ش��اف  عام.“ 
املغامرات،  وجت��ارب  االأن�شطة  على  احلديقة 
بل تتجاوزها لتتيح للزوار التمتع باأروع املناظر 
الطبيعية خالل �شروق وغروب ال�شم�س، والتي 

ال�شور،  اأجمل  اللتقاط  مثالية  اأوقاتًا  ت�شكل 
املنع�س  اجلبال  بهواء  اال�شتمتاع  جانب  اإىل 
والنقي واملناخ املثايل الذي تنخف�س فيه درجة 
املعدل  عن  درجات  بع�شر  اأقل  عادًة  احلرارة 
جانب  واإىل  االإمارات.“  دول��ة  يف  الو�شطي 
مرافق  احلديقة  �شت�شم  امل�شاهدة،  من�شات 
ال�شيارات  ملواقف  وم�شاحات  املياه  ل��دورات 
خم�ش�شة  اأم��اك��ن  م��ع  �شيارة   74 ت�شتوعب 

الأ�شحاب الهمم.
للزوار  ا�شتقبالها  ورغ��م  اإن��ه  مطر  وق��ال 
اجلديدة  لوجهتنا  نتوقع  االأ�شبوع،  اأيام  طيلة 
العطالت،  اأي��ام  خالل  اأك��رب  اإقبااًل  ت�شهد  اأن 
امل��رور  حركة  لتنظيم  خطة  على  نعمل  ل��ذا 
بهدف متكني جميع الراغبني بزيارة الوجهة 
وت�شكل  وي�شر.“  ب�شهولة  اإليها  الو�شول  من 
به  يقتدى  منوذجًا  امل�شاهدة  من�شة  حديقة 
يف  ترتكز  حيث  البيئية،  ال�شياحة  جم��ال  يف 
مفهوم  على  املختلفة  وعملياتها  ت�شميمها 
اال�شتدامة طويلة االأمد، مبا ي�شمل ا�شتخدام 
متاهي  ل�شمان  امل�شدر  حملية  طبيعية  مواد 
مثايل،  ب�شكل  الطبيعي  حميطها  مع  املن�شاأة 
تعمل  اإ���ش��اءة  مب�شادر  تزويدها  جانب  اإىل 

بالطاقة ال�شم�شية.
اإىل  متميزة  اإ���ش��اف��ة  احل��دي��ق��ة  مت��ث��ل  و 
اال�شرتاتيجية   “2019 اخليمة  راأ���س  ”روؤية 
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مليون  ال�شتقطاب  ت��رم��ي  وال��ت��ي  ال�شياحية 
املقبل.  العام  نهاية  بحلول  االإم��ارة  اإىل  زائر 
ال�شياحة  لتنمية  اخليمة  راأ�س  هيئة  و، عملت 
على اال�شتثمار بقوة يف جمموعة من املنتجات 
وال�شياحة  امل��غ��ام��رات  ب�شياحة  اخل��ا���ش��ة 
االأ���ش��ول  تعزيز  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  الطبية، 
الطبيعية الفريدة التي تزخر بها االإمارة، مع 
جي�س  جبل  قمة  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  الرتكيز 
‘فيا  جتربة  وحظيت  بها.  املحيطة  واملناطق 

فرياتا’ جبل جي�س /امل�شار احلديدي/، التي 
بنجاح  العام،  يقارب  ما  منذ  افتتاحها  جرى 
ال��زوار، يف حني  قبل  من  واإقبال مميز  كبري 
�شهد االأ�شبوع املا�شي االفتتاح الر�شمي الأطول 

م�شار انزالقي يف العامل.
على  الرتكيز  على  القائم  النهج  وي�شهم 
اإم��ارة  �شعبية  تعزيز  يف  امل��غ��ام��رات  �شياحة 
راأ�س اخليمة يف �شفوف ع�شاق ت�شلق اجلبال 
يتطلعون  مم��ن  ال�����ش��ي��اح��ي��ة،  وامل��ج��م��وع��ات 

ال�شخرية  اجلبلية  امل�����ش��ارات  ال�شتك�شاف 
القائمة  القدمية  التاريخية  القرى  وم�شاهدة 
الوجهة  حظيت  كما  اجلبلية.  ال�شعاب  �شمن 
افتتاح  بعد  وذل��ك  ال��رح��الت  ع�شاق  باإقبال 
قمة  اإىل  والوا�شل  الوا�شع  اجلبلي  الطريق 
ال��ع��ام ، مما  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  منذ  جبل جي�س 
االأوىل  للمرتبة  جي�س  جبل  ت�شدر  يف  اأ�شهم 
راأ���س  اإم���ارة  يف  ال�شياحية  الوجهات  �شمن 

اخليمة بح�شب موقع ‘تريب اأدفايزر.

حاكم راأ�س اخليمة يفتتح الور�شة العا�شرة للمواد املتقدمة
 اأك���������د ����ش���اح���ب 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
القا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن 
االأعلى  املجل�س  ع�شو 
اخليمة  راأ�����س  ح��اك��م 
ت��ويل  االإم��������ارات  اأن 
ك��ب��رية جلهود  اأه��م��ي��ة 
يف  والباحثني  العلماء 
البحث  جم��االت  �شتى 
العلمي التي من �شاأنها 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ات 
وحت���ق���ي���ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�����ش��ت��دام��ة واإي���ج���اد 
لكافة  الالزمة  احللول 

امل�شكالت.
وق�����ال ���ش��م��وه يف 

كلمته خالل افتتاحه الور�شة العا�شرة للمواد 
راأ���س  اأب��ح��اث  مركز  ينظمها  التي  املتقدمة 
اخليمة للمواد املتقدمة وا�شتمرت ثالثة اأيام 
: اإن ما نراه اليوم من تقدم يف كافة املجاالت 
هو نتاج عمل دوؤوب ملاليني العلماء حول العامل 
والذين جنحوا يف تطوير العلوم وجعلها اأداة 
يف  الور�شة  دور  على  مثنيًا  االإن�شانية  خلدمة 
العلماء  جهود  له  تو�شلت  ما  اأحدث  مناق�شة 
فيما يخ�س املواد املتقدمة خا�شة يف جماالت 
والتنكولوجيا  والبيئة  والطاقة  املياه  حتلية 

املتقدمة.
وقال اأنتوين ت�شيثام رئي�س مركز اأبحاث 
ال���دورة  اإن  املتقدمة  للمواد  اخليمة  راأ����س 
احلالية من الور�شة ت�شهد م�شاركة 170 عاملًا 

العديد  يف  �شيتحدثون  دول��ة   20 ح��وايل  من 

ويف  املتقدمة  ب��امل��واد  املتعلقة  امل��ج��االت  م��ن 

يف  امل�شتخدمة  احلديثة  التقنيات  مقدمتها 

تكلفة  تخفي�س  �شاأنها  من  والتي  املياه  حتلية 

االأبحاث  اأحد  الور�شة  تناق�س  .. كما  التحلية 

امل��اء  م��ن  الهيدروجني  با�شتخراج  املتعلقة 

امليثانول  على  الكربون  حتويل  اإىل  باالإ�شافة 

اإجراوؤها يف  هناك جتربة مت  اأن  اإىل  م�شريًا 

مركز ال�شيخ �شقر للمواد املتقدمة ببنجالور 

احليوي  امل�شروع  لهذا  النهائية  املراحل  ويف 

واملهم واملر�شح لدخول م�شابقة دولية مهمة.

واأو�شح ت�شيثام اأن الور�شة �شتناق�س اأي�شًا 

اإىل طاقة كهربائية  ال�شم�شية  الطاقة  حتويل 

pe - تقنية  با�شم  تعرف  جديدة  /ققنية 

التكلفة  تقليل  �شاأنها  /م��ن   ovsites

 .. ال�شم�شية  الطاقة  ال�شتخدامات  احلالية 

جتربتها  يجري  التقنية  هذه  اأن  اإىل  م�شريًا 

حاليًا يف كل من الواليات املتحدة االأمريكية و 

اليابان و ال�شويد و بريطانيا وعدد من الدول 

االأخرى.

واأو�شح اأن املركز ي�شعى ليكون رائدًا يف 

بحوث املواد املتقدمة يف ال�شرق االأو�شط من 

خالل توفري فر�س تعليمية وتدريبية للعلماء 

واملهند�شني الطموحني من االإمارات واملنطقة 

ككل واإجراء البحوث التي تدعم ال�شناعات 

ودع��م  ج��دي��دة  عمل  فر�س  وتعزيز  املحلية 

ال�شركات  وا�شتقطاب  ال�شغرية  ال�شركات 

اخليمة  راأ���س  يف  خمترباتها  الإن�شاء  العاملية 

واإيجاد خيارات جديدة ل�شمان اأمن الطاقة 

والتنمية امل�شتدامة يف االإمارة.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير خارجية ماليزيا

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير النقل واملوا�شالت يف اأرمينيا

 ا�ش�����تقب��ل 
ال�شمو  �شاحب 
�شعود  ال�����ش��ي��خ 
ب���������ن ����ش���ق���ر 
ال����ق����ا�����ش����م����ي 
املجل�س  ع�شو 
حاكم  االأع��ل��ى 
اخليمة  راأ�����س 
يف ق�شر �شموه 
�شقر  مب��دي��ن��ة 
ب���������ن حم���م���د 
حنيفة  م��ع��ايل 
ح���اج���ي اأم����ان 
خارجية  وزي���ر 
والوفد  ماليزيا 
املرافق املرافق 

له الذي يزور البالد حاليًا.
العالقات  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
و���ش��ب��ل دعمها  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

وتطويرها.

بن  �شقر  ال�شيخ   .. امل��ق��اب��ل��ة  ح�شر 

حممد بن �شقر القا�شمي الرئي�س االأعلى 

الثقايف  الريا�شي  اخليمة  راأ����س  ل��ن��ادي 

م�شت�شار  ال�شال  اأح��م��د  �شالح  و���ش��ع��ادة 

�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة و�شعادة 

الديوان  امل�شت�شار يف  الكيت  احمد  حممد 

�شعيد  ح�شن  امل�شت�شار  و�شعادة  االأم��ريي 

حميمد النائب العام الإمارة راأ�س اخليمة 

مدير  اخلاطري  �شويدان  را�شد  و�شعادة 

عام الت�شريفات وال�شيافة. 

ا����ش���ت���ق���ب���ل 
ال�شمو  ���ش��اح��ب 
بن  �شعود  ال�شيخ 
القا�شمي  �شقر 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س 
االأع����ل����ى ح��اك��م 
راأ��������س اخل��ي��م��ة 
�شموه  ق�شر  يف 
�شقر  مدينة  يف 
ب�����������ن حم����م����د 
م���ع���ايل ف��اه��ان 
م��ارت��ريو���ش��ي��ان 
وزي���������ر ال���ن���ق���ل 
واالت���������ش����االت 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
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والوفد  اأرمينيا  جمهورية  يف  املعلومات 
املرافق له .

راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ورح���ب 
ل��ه يف  امل��راف��ق  ب��ال��وزي��ر وال��وف��د  اخليمة 
العالقات  اأهمية  �شموه  موؤكدًا   .. الدولة 
وجمهورية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  القائمة 
تطويرها  على  اجلانبني  وحر�س  اأرمينيا 
يف  التعاون  اأ�ش�س  تعزيز  يف  ي�شاهم  مبا 

عدد من املجاالت.
ومت خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ال��ع��الق��ات 
ال��ق��ائ��م��ة وال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن و�شبل 
ف��ي��ه م�شلحة  مل��ا  وت��ط��وي��ره��ا  ت��ع��زي��زه��ا 

ال�شعبني.
واأع�����رب وزي����ر ال��ن��ق��ل واالت�����ش��االت 
االأرميني عن اإعجابه بالنه�شة احل�شارية 
االإم����ارات  دول���ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
امل��ج��ال  ك��اف��ة خ��ا���ش��ة يف  امل���ج���االت  يف 
البنية  وت��وف��ري  وال��ع��م��راين  االق��ت�����ش��ادي 
رج��ال  ت�شجيع  �شاأنها  م��ن  التي  التحتية 
من  مزيد  لتنفيذ  وامل�شتثمرين  االأع��م��ال 
والعمرانية  واخلدمية  احليوية  امل�شاريع 

وال�شياحية.
بن  اأحمد  ال�شيخ  اال�شتقبال..  ح�شر 
اجلمارك  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي  �شقر 

راأ���س  مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

وال�شيخ   ” راك��ز   ” االقت�شادية  اخليمة 

القا�شمي  عبداهلل  بن  حميد  بن  عبداهلل 

راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكتب  رئي�س 

اخل��ي��م��ة وال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حم��م��د بن 

لنادي  االأع��ل��ى  الرئي�س  القا�شمي  �شقر 

و�شعادة  الثقايف  الريا�شي  اخليمة  راأ���س 

�شاحب  م�شت�شار  ال�����ش��ال  اأح��م��د  �شالح 

را�شد  و�شعادة  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شمو 

الت�شريفات  �شويدان اخلاطري مدير عام 

وال�شيافة. 

حاكم راأ�س اخليمة 
ي�شتقبل وزير �شوؤون خارجية كو�شتاريكا

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب   ا�شتقبل 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه مبدينة 
�شقر بن حممد  معايل مانويل غون�شالي�س 
والعبادة  اخلارجية  ال�شئون  وزير  �شان�س 
يف جمهورية كو�شتاريكا الذي يزور البالد 
�شاكون  فران�شي�شكو  �شعادة  يرافقه  حاليًا 

هرينانديز �شفري كو�شتاريكا لدى الدولة.
راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ورح���ب 

اخل��ي��م��ة - خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ت��ن��اول 
بني  واال�شتثمارية  االقت�شادية  اجلوانب 
ملا  القائم  التعاون  تعزيز  و�شبل  البلدين 
ال�شوؤون  بوزير   - الطرفني  م�شلحة  فيه 
اخلارجية والعبادة الكو�شتاريكي.. م�شيدًا 
يف  البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات  �شموه 

العديد من املجاالت.
الكو�شتاريكي  الوزير  اأ�شاد  جهته  من 
بالتطور املذهل الذي ت�شهده دولة االإمارات 

على خمتلف ال�شعد.
راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأق����ام 
اخليمة ماأدبة غداء تكرميًا ل�شيف البالد. 
�شالح  ���ش��ع��ادة  اال���ش��ت��ق��ب��ال..  ح�شر 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�شال  اأح��م��د 
اأحمد  راأ�س اخليمة و�شعادة حممد  حاكم 
االأم���ريي  ال��دي��وان  يف  امل�شت�شار  الكيت 
مدير  اخلاطري  �شويدان  را�شد  و�شعادة 

عام الت�شريفات وال�شيافة. 
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل رئي�س اإقليم زجنبار

 ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر 
اإقليم زجنبار  رئي�س  الدكتورعلي حممد �شني  بن حممد  معايل 

يف جمهورية تنزانيا والوفد املرافق له الذي يزور البالد حاليًا. 
البالد  ب�شيف  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب 
عدد  يف  الودية  االأحاديث  معه  �شموه  وتبادل  له  املرافق  والوفد 
من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك وبحث �شموه معه توطيد 
املجاالت  من  العديد  يف  البلدين  بني  القائم  التعاون  عالقات 
�شركات  وب��ن��اء  وغ��ريه��ا  وال�شياحية  واالق��ت�����ش��ادي��ة  التجارية 

وا�شتثمارات مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
�شكره  بالغ  عن  �شني  حممد  علي  الدكتور  اأع��رب  جانبه  من 

وعظيم امتنانه وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة على 
التي  احل�شارية  بالنه�شة  م�شيدًا   .. وال�شيافة  اال�شتقبال  ح�شن 

ت�شهدها دولة االإمارات يف خمتلف املجاالت. 
واأقام �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة ماأدبة غداء تكرميًا 

ل�شيف البالد والوفد املرافق له.
ح�شر اللقاء واملاأدبة .. ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي رئي�س 
اخليمة  راأ�س  مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلمارك  دائرة 
عبداهلل  بن  حميد  بن  عبداهلل  وال�شيخ  راكز“   ” االقت�شادية 
راأ�س اخليمة وعدد  ال�شمو حاكم  القا�شمي رئي�س مكتب �شاحب 
الدوائر  وم��دراء  وروؤ�شاء  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأع�شاء  من 

والهيئات احلكومية يف االإمارة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفرية املك�شيك

ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه يف مدينة �شقر 

�شفرية  اي�شكوبار  ميند�س  اليزابيث  فران�شي�شكا  �شعادة  حممد  بن 

لل�شالم على  التي ح�شرت  الدولة  لدى  املك�شيكية  املتحدة  الواليات 

�شموه مبنا�شبة ت�شلمها مهام من�شبها.

املك�شيك..  ب�شفرية  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورحب 

متمنيًا لها طيب االإقامة يف الدولة والتوفيق يف تعزيز اأوا�شر التعاون 

امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني على خمتلف امل�شتويات.

بني  القائمة  التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وج��رى 

دولة االإمارات واملك�شيك وتبادل االأحاديث التي من �شاأنها اأن تعزز 

تلك العالقة يف العديد من املجاالت و�شبل توطيدها ملا فيه م�شلحة 

ال�شعبني ال�شديقني. 



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 3 - 490 :Oó©dG

13

ا%خبار

m u n r a k a e

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل ال�شفري العماين لدى الدولة

ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ال�شمو  �شاحب 
�شعود  ال�شيخ 
ب��������ن ����ش���ق���ر 
ال���ق���ا����ش���م���ي 
املجل�س  ع�شو 
حاكم  االأع��ل��ى 
اخليمة  راأ����س 
يف ق�شر �شموه 
م����دي����ن����ة  يف 
������ش�����ق�����ر ب���ن 
حممد  �شعادة 
خالد  الدكتور 
ب������ن ���ش��ع��ي��د 
ب��������ن �����ش����امل 
اجل��������������رادي 
�شلطنة  �شفري 

عمان لدى الدولة الذي ح�شر لل�شالم على 
�شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام من�شبه.

راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ورح���ب 
اخليمة بال�شفري العماين، متمنيًا له طيب 
االإق��ام��ة يف ب��ل��ده ال��ث��اين دول���ة االإم���ارات 
وال��ت��وف��ي��ق وال�����ش��داد يف ت��ع��زي��ز اأوا���ش��ر 
ال�شقيقني  البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون 

على خمتلف امل�شتويات. 
وج�����رى خ����الل ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س 
بني  القائمة  الثنائية  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
اجل��ان��ب��ني، وت��ب��ادل االأح���ادي���ث ال��ت��ي من 
�شاأنها اأن تعزز تلك العالقة يف العديد من 
م�شلحة  فيه  ملا  توطيدها  و�شبل  املجاالت 

ال�شعبني ال�شقيقني.
حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  اللقاء  ح�شر 

الرئي�س االأعلى لنادي  القا�شمي  بن �شقر 

و�شعادة  الثقايف  الريا�شي  اخليمة  راأ���س 

مبارك علي ال�شام�شي امل�شت�شار يف حكومة 

ال�شال  اأحمد  راأ�س اخليمة و�شعادة �شالح 

راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 

اخليمة و�شعادة را�شد �شويدان اخلاطري 

مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة.

ح�������ش���ر ال���ل���ق���اء 
بن  �شقر  ال�شيخ   ..
حم����م����د ب�����ن ���ش��ق��ر 
ال��ق��ا���ش��م��ي ال��رئ��ي�����س 
االأع��ل��ى ل��ن��ادي راأ���س 
اخل��ي��م��ة ال��ري��ا���ش��ي 
ال���ث���ق���ايف و����ش���ع���ادة 
مبارك علي ال�شام�شي 
حكومة  يف  امل�شت�شار 
و�شعادة  اخليمة  راأ�س 
ال�شال  اأح��م��د  �شالح 
م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب 
راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو 

اÿيمة. 
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حاكم راأ�س اخليمة يثمن جهود جمعيات �شيادي الأ�شماك
 لتعزيز مهنة ال�شيد والرتقاء بها

اأك����������د ����ش���اح���ب 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي 
االأعلى  املجل�س  ع�شو 
اخليمة  راأ�����س  ح��اك��م 
مهنة  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
بها  واالرت��ق��اء  ال�شيد 
لكونها  املجتمع  خلدمة 
املتاأ�شلة  املهن  اإح��دى 
االإم��ارات��ي  املجتمع  يف 
ت�شافر  تتطلب  وال��ت��ي 
اجل����ه����ود حل��م��اي��ت��ه��ا 
واحلفاظ عليها ف�شاًل 
املحافظة  اأهمية  ع��ن 
ال�شمكية  ال���روة  على 
التي  البحرية  والبيئة 
تعد ج���زءًا م��ن االأم��ن 

الغذائي الوطني.
ج����اء ذل����ك خ��الل 
ا����ش���ت���ق���ب���ال ���ش��اح��ب 
ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ�����س 
اخليمة يف ق�شر �شموه 
بن  ���ش��ق��ر  م��دي��ن��ة  يف 
حم��م��د  ال�����ش��ي��د علي 
باحلبالة  خليفة  نا�شر 
جمل�س  رئي�س  الكتبي 
دب��ي  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ل�����ش��ي��ادي 
االأ������ش�����م�����اك وع�����دد 
جمل�س  اأع�������ش���اء  م���ن 

االإدارة.
وا����ش���ت���م���ع ���ش��م��وه 

املو�شوعات  من  العديد  اإىل  اللقاء  خالل 
تطوير  و���ش��ب��ل  ال�����ش��ي��د  مب��ه��ن��ة  املتعلقة 
والقوانني  لل�شيادين  املقدمة  اخلدمات 
ال��ت��ي ت��ن��ظ��م م��ه��ن��ة ال�����ش��ي��د يف ال��دول��ة 
اجلهات  خمتلف  مع  والتن�شيق  بالتعاون 

املحلية االحتادية يف كل اإمارة.
�شيادي  جمعيات  جهود  �شموه  وثمن 
بع�س  م��ع  وتعاونها  ال��دول��ة  يف  االأ���ش��م��اك 
دور  وت��ع��زي��ز  باملهنة  االرت��ق��اء  �شبيل  يف 
املهنة  ه��ذه  على  واملحافظة  ال�شيادين 

العريقة.
ح�شر اللقاء ال�شيخ �شقر بن حممد بن 

�شقر القا�شمي الرئي�س االأعلى لنادي راأ�س 

را�شد  و�شعادة  الثقايف  الريا�شي  اخليمة 

الت�شريفات  �شويدان اخلاطري مدير عام 

رئي�س  املهريي  خليفة  وال�شيد  وال�شيافة 

جمل�س اإدارة جمعية راأ�س اخليمة التعاونية 

ل�شيادي االأ�شماك.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وفداً من اأع�شاء احتاد الإمارات للجوجيت�شو
اأكد �شاحب ال�شمو 
ال�������ش���ي���خ ����ش���ع���ود ب��ن 
ع�شو  القا�شمي  �شقر 
حاكم  االأعلى  املجل�س 
اأن  اخل���ي���م���ة،  راأ��������س 
حققته  ال���ذي  النجاح 
ل��ع��ب��ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و ، 
وا�شتقطابها وفودًا من 
املحرتفني على م�شتوى 
على  للمناف�شة  العامل 
األ�����ق�����اب ال���ب���ط���والت 
تنظمها  التي  الدولية 
دول��ة االإم����ارات، يعود 
ال�شعبي  االهتمام  اإىل 
وال���دع���م ال��الحم��دود 
ال���ذي اأول���ت���ه ال��ق��ي��ادة 
ال�����ر������ش�����ي�����دة ل���ه���ذه 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  من  الريا�شة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.
�شاحب  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه 
احتاد  من  وف��دًا  حممد  بن  �شقر  مبدينة 
اللجنة  واأع�����ش��اء  للجوجيت�شو  االإم����ارات 
الدولية  اخليمة  راأ����س  لبطولة  املنظمة 
التي تعقد مناف�شات  ملحرتيف اجلوجيت�شو 
مو�شمها الرابع يف االإمارة على مدى يومي 

اجلمعة وال�شبت.
حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  اللقاء  ح�شر 
الرئي�س االعلى لنادي  القا�شمي  بن �شقر 
..و�شم  الثقايف  الريا�شي  اخليمة  راأ���س 
الوفد �شعادة حممد �شامل الظاهري نائب 
ع�شو  للجوجيت�شو  االإم��ارات  احتاد  رئي�س 
جمل�س االإدارة، ويو�شف عبداهلل البطران 
علي  وفهد  االحت��اد،  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
ال�����ش��ام�����ش��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الحت��اد 

وممثلني عن االحتاد.
التي  الريادية  باجلهود  �شموه  واأ�شاد 
يف  للجوجيت�شو  االإم���ارات  احت��اد  يبذلها 

بني  الريا�شة  ه��ذه  مكانة  تر�شيخ  �شبيل 
ا�شتطاعت  حيث  وال�����ش��ب��اب،  النا�شئني 
مرموقة  مكانة  لنف�شها  حتجز  اأن  الدولة 
اإىل  للريا�شة،  العاملية  اخل��ري��ط��ة  على 
جانب ن�شر اللعبة وتو�شيع قاعدة امل�شاركة 
لت�شمل االأندية واملراكز الريا�شية يف جميع 

اإمارات الدولة.
راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأع���رب 
متثيل  ن�شبة  بارتفاع  فخره  ع��ن  اخليمة 
يف  امل�����ش��ارك��ات  م��ن  ال��ن�����ش��ائ��ي  العن�شر 
يدل  وال��ذي  والدولية،  املحلية  البطوالت 
اأول��ي��اء  ل��دى  ال��وع��ي  م�شتوى  ارت��ق��اء  على 
وقدرتها  الريا�شة،  ه��ذه  باأهمية  االأم���ور 
على تعزيز الثقة بالنف�س وامتالك مهارات 
ال���دف���اع ع��ن ال��ن��ف�����س، ف�����ش��اًل ع��ن دع��م 
املنتخبات الوطنية يف ريا�شة اجلوجيت�شو 
بجيل قادر على �شمان موا�شلة االجنازات 

يف امل�شاركات اخلارجية.
من جانبه، تقدم �شعادة حممد �شامل 
�شاحب  اإىل  والتقدير  بال�شكر  الظاهري 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
الأبنائه  الكبري  وال��دع��م  اال�شتقبال  على 
واملجتمع الريا�شي الدويل، مما جعلهم يف 

حتد دائم ومتوا�شل لتحقيق االإجنازات يف 
خمتلف االألعاب.

ورع��اي��ة  باهتمام  ال��ظ��اه��ري  واأ���ش��اد 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
لبطولة  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي 
راأ�س اخليمة الدولية ملحرتيف اجلوجيت�شو 
االأمر الذي �شاهم ب�شكل كبري يف تطويرها 
وحتققيها جناحات كبرية، وهو دليل على 
احلر�س واملتابعة التي حتظى بها ريا�شة 
خا�شة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 

والدولة ب�شكل عام.
وبدوره قال يو�شف البطران ان جناح 
ب��ط��ول��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��دول��ي��ة ملحرتيف 
اجلوجيت�شو يف مو�شمها الرابع ياأتي بف�شل 
وتكاتف اجلميع  وتعاون  من اهلل عز وجل 
البطولة  ب��ن��ج��اح  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  ..م��ع��رب��ا 
الالعبني  وع�����ش��رات  ال��ك��ب��ري  واحل�����ش��ور 
الذين توافدوا اإىل راأ�س اخليمة للم�شاركة 
مدى  على  ا�شتقطبت  حيث  البطولة  يف 
ي��وم��ني، اأك���رب ع���دد م��ن امل��ح��رتف��ني على 
تنظمها  التي  الدولية  البطوالت  م�شتوى 
 -  2017 الريا�شي  املو�شم  �شمن  الدولة 

2018 باإجمايل 800 العب والعبة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شيد بقرار حممد بن را�شد اإن�شاء 7200 م�شكن للمواطنني

 اأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
حم���م���د ب����ن ����ش���ع���ود ب��ن 
عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 
راأ��������س اخل���ي���م���ة ح��ر���س 
ال�شمو  �شاحب  واه��ت��م��ام 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 

دبي  الوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
تاأمني احلياة الكرمية  ”رعاه اهلل“ على 
مقومات  كافة  وتوفري  االإم���ارات  ل�شعب 
ورفع  واالأ���ش��ري  االجتماعي  اال�شتقرار 

امل�شتوى املعي�شي لالأ�شرة االإماراتية.
ال�شمو  �شاحب  ق��رار  اإن  �شموه  وق��ال 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  م�شكن   7200 اإن�����ش��اء 
اإجمالية  بقيمة  الدولة  اإم��ارات  خمتلف 
ترجمة  هو  دره��م  مليار   7.2 اإىل  ت�شل 
بها  يحظى  ال��ت��ي  وال��رع��اي��ة  لالهتمام 
الر�شيدة  القيادة  م��ن  االإم����ارات  اأب��ن��اء 
�شلم  على  وامل��واط��ن  ال��وط��ن  ت�شع  التي 
للتنمية  خططها  �شدارة  ويف  اأولوياتها 
مناطق  خمتلف  �شملت  ال��ت��ي  ال�شاملة 
�شاحب  اإجن���ازات  اإىل  وت�شاف  ال��دول��ة 

رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
ال���وزراء حاكم دب��ي ال��ذي ق��اد احلكومة 
االحتادية لدولة االإمارات اإىل العديد من 
دولة  ت�شدرت  حتى  العاملية  االإجن��ازات 
االجتماعية  التنمية  موؤ�شرات  االإم��ارات 
امل�شتويني  على  والتجارية  واالقت�شادية 

االإقليمي والدويل. 
ال�شعب  ا���ش��ع��اد  اإن  �شموه  واأ���ش��اف 
هو  املواطنني  قلب  يف  الفرحة  واإدخ���ال 
التي  املن�شودة  والغاية  االأ�شمى  الهدف 
ي�شعى اإليها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم يف كل القرارات التي 
بيئة  اإيجاد  اإىل  �شموه  �شعيًا من  يتخذها 
واإميانًا  واالإب��داع  واالإنتاج  للعمل  حمفزة 
يف  ودوره  االإم�����ارات  �شعب  ب��وف��اء  م��ن��ه 
لنهج  وتخليدًا  ال�شاملة  التنمية  م�شرية 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الوالد 

اهلل  ”طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
االآباء  لهم  واملغفور  ثراه“ 
قدموا  ال��ذي��ن  املوؤ�ش�شون 
�شبيل  يف  والنفي�س  الغايل 
والرفاهية  ال��رخ��اء  توفري 
ل�شعب  ال���ك���رمي  وال��ع��ي�����س 

االإمارات. 
اأن  اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  واأو���ش��ح 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم 
الوزراء حاكم دبي ”رعاه اهلل“ قد �شخر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  بتوجيهات 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
”حفظه اهلل“ كافة موارد الدولة لتحقيق 
خمتلف  يف   2021 ال��وط��ن��ي��ة  االأج���ن���دة 
وال�شحية  التعليمية  الوطنية  القطاعات 
واالقت�شادية ويف جمال االإ�شكان والبنية 
لر�شم  احلكومية  واخل��دم��ات  التحتية 
عالية  ري��ادي��ة  ب���روح  ال��دول��ة  م�شتقبل 
م�شتدام  م�شتقبل  نحو  ثابتة  وبخطى 
ب�شواعد  الوطنية  ب���االجن���ازات  ي��زخ��ر 
بوفائهم  املتم�شكني  املخل�شني  اأبنائه 

ووالئهم للوطن والقيادة الر�شيدة. 
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ويل عهد راأ�س اخليمة 
يفتتح فعالية البتكار يف اخلدمات املجتمعية لوزارة تنمية املجتمع

�شمو  افتتح 
حممد  ال�����ش��ي��خ 
ب���ن ���ش��ع��ود بن 
القا�شمي  �شقر 
راأ���س  عهد  ويل 
بح�شور  اخليمة 
م���ع���ايل ح�����ش��ة 
بو  عي�شى  ب��ن��ت 
ح��م��ي��د وزي�����رة 
املجتمع  تنمية 
الغيل  مبنطقة 
راأ�س اخليمة  يف 
االبتكار  فعالية 
اخل����دم����ات  يف 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
تنمية  ل������وزارة 
تزامنًا  املجتمع 

مع �شهر االإمارات لالبتكار.
واأطلق �شموه خالل االفتتاح الذي اأقيم يف مركز �شباب الغيل 
تنمية  وزارة  تنظمها  التي  املتنقلة  التعاونية  اجلمعيات  مبادرة 
وتهدف  التعاونية  امل�شحلة  القوات  جمعية  مع  وبالتعاون  املجتمع 
يف  القاطنني  املجتمع  اأفراد  اإىل  اال�شتهالكية  املواد  اإي�شال  اإىل 
املتنقلة  التعاونية  اجلمعيات  ا�شتهدفت  حيث  النامية  املناطق 
راأ�س  اإم��ارة  يف  والغيل  وال�شاعدي  اأذن  منطقة  من  كال  الثالث 
املناطق  يف  القاطنون  ي�شتطيع  حيث  اأول��ي��ة  كمرحلة  اخليمة 
احتياجاته  وطلب  املتنقلة  التعاونية  باجلمعية  االت�شال  املذكورة 

اال�شتهالكية لت�شله باأ�شرع وقت وباأ�شعار تناف�شية.
وزارة  من  اإميانًا  املتنقلة  التعاونية  اجلمعيات  اإطالق  وياأتي 
تطوير  باأهمية  التعاونية  امل�شلحة  القوات  وجمعية  املجتمع  تنمية 
اخلدمات املقدمة ملختلف فئات املجتمع وت�شهيل عملية الو�شول 
اإليها لترتجم بذلك روؤية واأهداف حكومة دولة االإمارات وحتقيقًا 

الأجندة الدولة الوطنية 2021.
لالأ�شر  وتعليمية  ترفيهية  وور�س  فعاليات  االإطالق  و�شاحب 
ال�شباب  البتكار  ح��ي  ومعر�س  ال��روب��وت��ات  كور�شة  واأطفالهم 
حب  وخمترب  اخليمة  راأ�س  باإمارة  ال�شباب  مراكز  يف  املنت�شبني 
اال�شتطالع املوجه لالأطفال ويهدف اإىل اإجراء جتارب فيزيائية 

وعلمية بطريقة مرحة وجاذبة لالأطفال.
االإم���ارات  �شهر  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  فعاليات  وت�شتمر 
اأ�شحاب  الثالث  االأ�شبوع  يف  ال��وزارة  �شت�شتهدف  حيث  لالبتكار 
الهمم من ذوي االإعاقة ال�شمعية حيث تنظم وبالتعاون مع وزارة 
فعالية  الهمم  الأ�شحاب  اال�شت�شاري  واملجل�س  والتعليم  الرتبية 
خمترب االبتكار لل�شم يف مر�شى الف�شتفال بدبي الذي ي�شم عددًا 
من ذوي االإعاقة ال�شمعية والقيادات واأفراد من املجتمع يف جل�شة 
ور�شم  الفئة  هذه  تدعم  ومبادرات  اأفكار  البتكار  ذهني  ع�شف 
بعدد من  بعدها  للخروج  املجاالت  كافة  امل�شتقبلية يف  تطلعاتهم 
التو�شيات الداعمة لتمكني وتاأهيل هذه الفئة باالإ�شافة اإىل ور�شة 

املر�شم احلر وور�شة لغة االإ�شارة.
كما ركزت الوزارة اأي�شا خالل �شهر االإمارات لالبتكار على 
ال�شن  كبار  وتوعية  رعاية  يف  واالبتكار  االإب���داع  مفهوم  تعزيز 
مبا  بالفئتني  تعنى  متنوعة  فعاليات  خالل  من  وذلك  واالأطفال 
تتنا�شب مع كل فئة وا�شتخدام تقنيات حديثة توافق احتياجاتهم 
افتح  مع  بالتعاون  وذلك  عجمان  باإمارة  الريا�شية  احلديقة  يف 
يا�شم�شم حيث يتم توعية االأطفال واأ�شرهم بحقوقهم وحمايتهم 
التي كفلتها لهم دولة االإمارات باالإ�شافة اإىل اأن�شطة حتفز ذاكرة 

كبار ال�شن من خالل االأدوات املحفزة لتن�شيط الذاكرة لديهم.
االبتكار يف متكني  فعالية  ال��وزارة  تنظم  الرابع  االأ�شبوع  ويف 
اأ�شحاب الهمم بالتعاون مع م�شممات اإماراتيات ذات خربة يف 
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على  يعتمد  ” قالدة“ الذي  م�شروع  لدعم  املجوهرات  ت�شميم 
الذهنية  االإعاقة  ذوي  من  الهمم  اأ�شحاب  من  طالبات  ت�شميم 
حتويلها  ثم  وم��ن  تدويرها  يعاد  نقدية  معادن  من  جم��وه��رات 
يف  الهمم  اأ�شحاب  م�شاركة  للجميع  ميكن  حيث  جموهرات  اإىل 
ت�شميم املجوهرات ودعمهن يف الور�شة التي �شتقام يف حي دبي 

للت�شميم.
الرئي�س  القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  الفعالية  ح�شر 

علي  بن  �شلطان  وال�شيخ  الريا�شي  اخليمة  راأ���س  لنادي  االأعلى 
حكومة  يف  امل�شت�شار  ال�شام�شي  علي  مبارك  و�شعادة  اخلاطري 
للهيئة  العام  االأم��ني  عبدامللك  اإبراهيم  و�شعادة  اخليمة  راأ���س 
امل�شاعد  العام  االأم��ني  املدفع  خالد  و�شعادة  للريا�شة  العامة 
النعيمي  دروي�س  بن  اأحمد  و�شعادة  ال�شحي  النار  �شامل  و�شعادة 
و�شعادة ناعمة ال�شرهان اأع�شاء املجل�س الوطني االحتادي وعدد 

من ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني.

حممد بن �شعود ي�شهد ختام مناف�شات بطولة ”راأ�س اخليمة للجوجيت�شو“

�شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو   �شهد 
بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة  
خ��ت��ام امل��و���ش��م ال��راب��ع م��ن ب��ط��ول��ة راأ����س 
اخليمة الدولية ملحرتيف اجلوجيت�شو والتي 
 800 نحو  مب�شاركة  رعايته  حتت  اأقيمت 

العب والعبة.
اخليمة  راأ������س  ” ب��ط��ول��ة  اأت���اح���ت  و 
ب�شاط  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت  ” ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
اخليمة  راأ�س  مبنطقة  الريا�شية  ال�شالة 
بن  �شقر  ال�شيخ  وح�����ش��ره��ا  التعليمية 
حممد بن �شقر القا�شمي الرئي�س االأعلى 
 .. الثقايف  الريا�شي  اخليمة  راأ�س  لنادي 
الالعبات  و  الالعبني  مل�شاركة  الفر�شة 
من اأكر من 30 جن�شية ومبختلف االأوزان 
النقاط  م��ن  ر�شيدهم  ل��زي��ادة  والفئات 

التي �شتوؤهلهم للو�شول اإىل من�شة التتويج 
حيث  الريا�شي  املو�شم  ختام  يف  النهائية 
جرى تخ�شي�س اليوم االأول من املناف�شات 
اليوم  �شهد  بينما  بدلة  ب��دون  ل��ل��ن��زاالت 

الثاين نزاالت املحرتفني بالبدلة.
من  ع��دد  ح�شور  البطولة  و���ش��ه��دت 
يف  امل�����ش��وؤول��ني  و  الر�شمية  ال�شخ�شيات 
والقطاع  للجوجيت�شو  االإم�����ارات  احت���اد 
الريا�شي على م�شتوى اإمارة راأ�س اخليمة 
الظاهري  �شامل  حممد  �شعادة  بينهم  من 
للجوجيت�شو  االإم��ارات  احتاد  رئي�س  نائب 
البطران  ويو�شف  االإدارة  جمل�س  ع�شو 
علي  وفهد  االحت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
ال�شام�شي املدير التنفيذي لالحتاد وحممد 
جمل�س  رئي�س  نائب  العو�شي  اإ�شماعيل 

اإدارة نادي االإمارات واأحمد �شمالن ع�شو 
جمل�س االإدارة املدير املايل للنادي واأحمد 
الفردية  االألعاب  م�شرف  العو�شي  جابر 

واجلماعية يف النادي. 
م�شتوى  يوميها  يف  البطولة  و�شهدت 
متميزًا واأداء م�شرفا لالعبني االإماراتيني 
امل�شاركني وخ�ش�س  بني  قوية  ومناف�شات 
اليوم االأول لنزاالت فئة ”بدون بدلة“ .. 
واحت�شن  بالبدلة  فكان  الثاين  اليوم  اأما 
مناف�شات من خمتلف االأوزان للمحرتفني 
ح��ام��ل��ي ج��م��ي��ع اأن�����واع االأح���زم���ة وت��األ��ق 
ارتقت مب�شتوى  مبهرة  بعرو�س  الالعبون 

املناف�شة على ب�شاط البطولة.
حيث  من  البطولة  ت�شنيف  وت�شدر 
جروب“  ” كوماندوز  فريق  النقاط  عدد 
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ن����ادي  ح����ل  و   ..
ال�����وح�����دة ث��ان��ي��ًا 
ف��ي��م��ا ج���اء ن���ادي 
امل��رك��ز  ال��ع��ني يف 
الثالث وتاله نادي 
املركز  يف  الن�شر 
واجلزيرة  ال��راب��ع 

خام�شًا.
���ش��ع��ادة  و ع��رب 
حم�����م�����د �����ش����امل 
ال��������ظ��������اه��������ري 
ن�����ائ�����ب رئ���ي�������س 
احت���اد االإم����ارات 
ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و 
ع�������ش���و جم��ل�����س 
فخره  عن  االإدارة 
املتميز  بامل�شتوى 

حيث  م��ن  ���ش��واء  البطولة  اأظهرته  ال��ذي 
اأو  وال��وا���ش��ع��ة  ال��ق��وي��ة  ال��دول��ي��ة  امل�شاركة 
قدمته  ال��ذي  والدعم  والتعاون  التنظيم 

خمتلف االأطراف املعنية.
البطولة  ه��ذه  جن��اح  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
ي��دع��م ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة احت����اد االإم�����ارات 
للجوجيت�شو الرامية اإىل دفع املجتمع نحو 
اأ�شلوب  لت�شبح  اجلوجيت�شو  ريا�شة  تبني 
ينعك�س  م��ا  االأج��ي��ال  خمتلف  ب��ني  ح��ي��اة 
بالتايل على مكانة االإمارات كعا�شمة لهذه 

الريا�شة العاملية املرموقة.
املتميز  بالتنظيم  الظاهري  اأ���ش��اد  و 
و  للبطولة  وا�شت�شافته  االإم���ارات  لنادي 
معايري  اأعلى  وف��ق  اإجناحها  على  العمل 
اإىل  بال�شكر  تقدم  و  والتجهيز  التنظيم 
ج��م��ي��ع االأن���دي���ة ل��ت��واج��ده��م ال���دائ���م يف 

املناف�شات واهتمامهم بهذه اللعبة.
�شمو  يوليه  ال���ذي  ال��دع��م  اأن  اأك���د  و 
ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
�شببًا  ك��ان  البطولة  من  الرابعة  للن�شخة 
بتطوير  ا�شتمرارها  و  البطولة  جن��اح  يف 
اجلوجيت�شو  ريا�شة  وجمتمع  الالعبني 
خالل  من  اليوم  مل�شناه  ما  ه��ذا  اإن  وق��ال 

ح�����ش��ور اأول���ي���اء االأم�����ور وال��الع��ب��ني من 
خمتلف االأندية للم�شاركة يف البطولة التي 

حتمل يف طياتها عنوان االحرتاف“.
البطران ع�شو  يو�شف  قال  من جانبه 
ال��زخ��م  ه���ذا  اإن  االحت����اد  اإدارة  جمل�س 
بطولة  ن�شهده يف  الذي  والعاملي  الريا�شي 
امل�شتقبلية  توجهاتنا  يدعم  اخليمة  راأ���س 
العبينا  و  ف��رق��ن��ا  ق�����درات  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و 
ومتكينهم من مناف�شة املحرتفني الدوليني 
باختالف م�شتوياتهم ويتيح لنا اخلو�س يف 

مناف�شات ”اأ�شياد“ املقبلة بكل ثقة.
و اأ�شاف اإن اللعبة اليوم باتت حا�شرة 
على م�شتوى الدولة من خالل العبيها من 
مواطني الدولة فنجاح هذه البطولة يعترب 
والنجاحات  البناء  م��ن  مل�شرية  ام��ت��دادًا 
املو�شم  ب��داي��ة  منذ  فيها  اجتهدنا  ال��ت��ي 
2017 – 2018 لتكون ختامًا متميزًا لهذه 
قوية  جناحات  فيها  حققنا  التي  اجلوالت 
ويف  وال����دويل  ال��وط��ن��ي  ال�شعيدين  على 

خمططات االحتاد.
االإم������ارات  احت����اد  ���ش��ع��ي  اأن  اأك����د  و 
للجوجيت�شو ل�شمان م�شاركة متميزة الأبناء 
وبنات االإمارات يف بطولة اأبوظبي العاملية 
ت�شت�شيفها  وال��ت��ي  اجلوجيت�شو  ملحرتيف 

العا�شمة اأبوظبي 16 اأبريل املقبل يف �شبيل 
االإمارات عاليًا واحل�شول  ا�شم دولة  رفع 
لنثبت  امللونة  امليداليات  من  املزيد  على 
اجلوجيت�شو  �شاحة  على  االإم��ارات  مكانة 

العاملية.
الطويل  اإبراهيم  خليل  قال  جهته  من 
االإم�����ارات  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
راأ���س  بطولة  اإن  االأول  الفريق  وم�شرف 
من  تعترب  للجوجيت�شو  ال��دول��ي��ة  اخليمة 
بزخم  حتظى  ال��ت��ي  الن�شطة  ال��ب��ط��والت 
ك��ب��ري ال���ش��ت��ق��ط��اب��ه��ا العبني  ج��م��اه��ريي 
واالأوزان  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  دول��ي��ني 

للمناف�شة على ب�شاط البطولة“.
الريا�شي  االإم����ارات  ن��ادي  اأن  اأك��د  و 
م��ل��ت��زم ب��ت��وف��ري اأع���ل���ى درج�����ات ال��دع��م 
للبطوالت املحلية �شواء من حيث التنظيم 
اأو تطوير املهارات والالعبني لرفد املنتخب 
الوطني بالكفاءات واملهارات القادرة على 

الو�شول اإىل من�شات التتويج العاملية.
 ” اخليمة  راأ����س  بطولة   ” حظيت  و 
الفرق  و  الالعبني  تقدير  و  با�شتح�شان 
لتدعم  ج���اءت  ال��ت��ي  و  امل�����ش��ارك��ة  الفنية 
جهودهم املبذولة نحو الو�شول اإىل من�شة 

التتويج.                           



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 3 - 490 :Oó©dG

20

ا%خبار

m u n r a k a e

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شدر قرارا 
بتعيني عبداهلل العبدويل 

رئي�شًا تنفيذيا ل�شركة املرجان

اجتماع اإدارة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة الثاين

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد 
جا�شم  را�شد  عبداهلل  املهند�س  تعيني  ب�شاأن  ق���رارًا  اخليمة  راأ���س 
العبدويل رئي�شاً تنفيذياً ل�شركة املرجان اإ�شافة اإىل عمله كع�شو يف 

جمل�س املديرين لل�شركة. 
ون�س القرار رقم 4 ل�شنة 2018 على اإلغاء القرار رقم 15 ل�شنة 

القرار.  هذا  اأحكام  مع  يتعار�س  ما  وكل   2014
ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية. 
الوطنية  الكفاءات  من  العبدويل  را�شد  عبداهلل  املهند�س  ويعد 
ال�شابة وهو حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف العمارة من اجلامعة 
االأمريكية يف ال�شارقة عام 2009 وعلى �شهادة املاج�شتري من جامعة 
باري�س ال�شوربون اأبوظبي يف جمال التخطيط احل�شري واالإقليمي يف 
التطوير  و  االإن�شاءات  وا�شعة يف جمال  ، وميتلك خربات   2011 عام 

العقاري و اإدارة امل�شاريع و جذب اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر.

ح�������ش���ر ����ش���ع���ادة 
م�����ن�����ذر حم����م����د ب��ن 
مدير  الزعابي  �شكر 
ع�����ام دائ�������رة ب��ل��دي��ة 
ورئي�س  اخليمة  راأ���س 
الطاقة  ك��ف��اءة  جلنة 
وال���ط���اق���ة امل��ت��ج��ددة 
االج����ت����م����اع ال���ث���اين 
الطاقة  كفاءة  الإدارة 
وال���ط���اق���ة امل��ت��ج��ددة 
الرئي�شية  ب��ال��ق��اع��ة 

بالدائرة.
وح�����ش��ر االج��ت��م��اع 
اأن�����دري�����ا دي  ال�����ش��ي��د 
ج�����رج�����وري�����و م���دي���ر 
الطاقة  ك��ف��اءة  اإدارة 

من  فراج  اأنور  واملهند�س  املتجددة  والطاقة 
وحت��دث   ، الرتاخي�س  ق�شم  امل��ب��اين  اإدارة 
وحدات  عمل  يف  التوافق  عن  اأندريا  ال�شيد 

كفاءة  اإدارة  عليه  تعمل  برنامج  لكل  العمل 

الطاقة واأع�شاء الفريق الفني بالدائرة هذا 

باالإ�شافة اإىل مدخالت واتفاق ب�شاأن م�شروع 

ا�شرتاتيجية اإعادة ا�شتخدام املياه والري.

ملوافقة  التو�شل  االجتماع  نتائج  ومن 

 ، اال�شرتاتيجية  تدعم  معطيات  وم�شاركة 

وحتقيق ا�شتمرار املداخالت واالجتماعات 

التي �شتعمل على تطوير اال�شرتاتيجية. 
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بلدية  دائ����رة  ن��ظ��م��ت 
راأ��������س اخل���ي���م���ة م��ت��م��ث��ل��ة 
ب�������اإدارة ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة 
بح�شور  املتجددة  والطاقة 
مدراء  و  روؤ�شاء  من   عدد 
ال�������دوائ�������ر احل���ك���وم���ي���ة 
واخلا�شة وممثلي الهيئات 
ذات  اخلا�شة  وال�شركات 

االخت�شا�س يف الدولة .
منذر  �شعادة  و���ش��رح  
الزعابي  �شكر  ب��ن  حممد 
بلدية  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
افتتاح  اأثناء  اخليمة  راأ�س 
اال�شت�شارية  العمل  ور�شة 

راأ�س  اإم��ارة  يف  اخل�شراء  املباين  �شيا�شات  تطوير  لدعم  االأوىل 
تخطيط  بو�شع  ق��ام��ت  اخليمة  راأ����س  حكومة  اأن   ”  : اخليمة 
االأجندة  �شمن  ياأتي  مما  واال�شتدامة،  الطاقة  لكفاءة  تنفيذي 
وا�شرتاتيجية   ٢٠٢١ املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  الوطنية 
التي اتخذتها بع�س  النمو االأخ�شر، وذلك تزامنًا مع اخلطوات 
االإمارات. حيث مت و�شع ا�شرتاتيجية مدرو�شة جلعل اإمارة راأ�س 

اخليمة اأكر تناف�شية يف كافة القطاعات.
واأكد �شعادة منذر حممد بن �شكر اأن دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
قد  ا�شتحدثت اإدارة الطاقة املتجددة حتت مظلة دائرة البلدية  
حيث تعنى بكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة كما مت تاأ�شي�س جلنة 

مكونة من عدة جهات حكومية على امل�شتوى املحلي واالحتادي، 
تنفيذها كجزء من  �شيتم  الذي  الربامج  مفاتيح  اأهم  و�شع  ومت 
ا�شرتاتيجيتنا، مبا يف ذلك اإعادة تاأهيل املباين القدمية و اإدارة 
الطاقة واالأجهزة عالية الكفاءة و اإعادة ا�شتخدام املاء ، والطاقة 
ال�شم�شية وغري ذلك. واأكد اأنه لن يتحقق ذلك اإال بت�شافر جميع 

جهود اجلهات املخت�شة ذات العالقة والعمل كفريق واحد .
الطاقة  كفاءة  اإدارة  مدير  ديجريو  اآندريه  امل�شت�شار  واأ�شاد 
والطاقة املتجددة اأن اإدخال اأنظمة البناء االأخ�شر تعود بالفائدة 
الطاقة  تكلفة  انخفا�س  ت�شمن  حيث  االأخ�شر،  االقت�شاد  على 
للمقيمني وال�شركات، وتعزيز ال�شوق املحلية للمنتجات اخل�شراء 
�شت�شكل  ”املتطلبات اخل�شراء اجلديدة  اإن  . وذكر  و اخلدمات 
اخلطوة التالية من تطور قانون البناء 
م�شتويات  و�شتعزز  اخليمة،  راأ���س  يف 
خدمة بلدية راأ�س اخليمة مبا يتما�شى 
رائدة  البلدية“ بلدية  دائرة  روؤية  مع 

لبيئة م�شتدامة“.
نقا�شية  ح��ل��ق��ات  ع��م��ل  مت  ك��م��ا 
وت�شريعات  اآل��ي��ات  و���ش��ع  ا�شتهدفت 
االإم��ارة  يف  اخل�شراء  املباين  لقانون 
اجلهات  �شكر  مت  الور�شة  ختام  ويف 
البلدية  دائ��رة  اأن  تبيان  و  امل�شاركة 
ال��ب��ن��اءه  ال��ور���ش��ات  ه���ذه  مل��ث��ل  تتطلع 
راأ�س  اإم��ارة  ا�شرتاتيجية  تدعم  التي 

اÿيمة.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقيم ور�شة العمل ال�شت�شارية الأوىل
 لدعم �شيا�شات املباين اخل�شراء
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زيارة ميدانية للجنة تقييم اجلهة احلكومية املتميزة 
فئة منظومة اجليل الرابع2017، واملوظف احلكومي املبتكر

�����ش����ع����ي����ًا 
الك����ت���������ش����اب 
امل������ع������رف������ة 
وت������ط������وي������ر 
امل�������ه�������ارات 
ال���وظ���ي���ف���ي���ة 
ب�����اخل�����ربات 
ال����ع����ل����م����ي����ة 
وامل������ه������ارات 
ال��������الزم��������ة 
ل�����ل�����ع�����م�����ل ، 
جلنة  زارت 
امل���ق���ي���م���ي���ني 
جل���������ائ���������زة 
ال�����ت�����م�����ي�����ز 
احل����ك����وم����ي 

من برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي 
اجلهة  ف��ئ��ة  يف  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  لتقييم 
اجليل  منظومة  فئة  املتميزة-  احلكومية 
لعام  املبتكر  احلكومي  وامل��وظ��ف  ال��راب��ع 
2017 ، مت انعقاد افتتاح التقييم بح�شور 
االإدارات  وم����دراء  ال���دائ���رة  ع���ام  م��دي��ر 

وروؤ�شاء االأق�شام و مكتب التطوير املوؤ�ش�شي 
وفريق  ال��راب��ع،  اجليل  منظومة  وفريق   ،
وحت�شني  تقييم  وف��ري��ق  اجل����ودة   اإدارة 
اخل���دم���ات ، وف��ري��ق االب��ت��ك��ار ، وف��ري��ق 

احلكومة الذكية ، وجلنة اأمن املعلومات .
والهدف العام من زيارة اللجنة تقييم 

ونتائجها  الإجنازاتها   2017 لعام  الدائرة 
وتقييم الدائرة ح�شب املعايري الواردة يف 
املهام   : الروؤية  حتقيق  وه��ي:   ، املنظومة 
الرئي�شية ، خدمات �شبع جنوم � احلكومة 
الب�شري،  امل��ال  راأ���س  املمكنات:   ، الذكية 
وامل��م��ت��ل��ك��ات،  امل�����وارد  اإدارة  احل��وك��م��ة، 
االب���ت���ك���ار: ا���ش��ت�����ش��راف 
امل�شتقبل ، واإدارة االبتكار 
احلكومي  امل��وظ��ف  وف��ئ��ة 

املبتكر.
ويف نهاية اليوم الثالث  
ت��ق��رر ان��ت��ظ��ار ال��ن��ت��ائ��ج 
خ����الل احل��ف��ل ال�����ش��ن��وي 
جلائزة التميز احلكومي ، 
يذكر باأن تطوير املهارات 
الوظيفية يعد عاماًل هامًا 
التدوير  عملية  اإجن��اح  يف 
ال���وظ���ي���ف���ي وال��ن��ه��و���س 
التي  االإبداعية  باالأفكار 
ا�شرتاتيجيات  مع  تتالءم 

الدائرة واأهدافها.
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مدير عام دائرة البلدية يفتتح مركز اأعمال اجلهات احلكومية

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تطلق �شبع خدمات اإلكرتونية

منذر  �شعادة  اأك��د 
حم����م����د ب������ن ���ش��ك��ر 
ال��زع��اب��ي م��دي��ر عام 
دائ�����رة ب��ل��دي��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ب����اأن دائ���رة 
اخلطا  حت��ث  البلدية 
باجتاه اجلودة والتميز 
ب���ا����ش���ت���م���رار وذل����ك 
اال�شرتاتيجية  ملواكبة 
امل���ع���ت���م���دة وت��ل��ب��ي��ة 
التطور  يف  التطلعات 
وال��ت��ن��م��ي��ة واإجن������از 
امل�����ش��اري��ع امل��ع��ت��م��دة 

لهذا العام.
ج���������������اء ذل��������ك 

اأع��م��ال  مل��رك��ز  �شعادته  افتتاح  مبنا�شبة 
يعد  ال��ذي  واملطورين  احلكومية  اجلهات 
من�شة موحدة وفاعلة وموؤثرة على م�شتوى 
املوؤ�ش�شات  طلبات  لتقدمي  البلدية  دائ��رة 

احلكومية واملطورين.

ويهدف هذا املركز اإىل اإجناز طلبات 

على  بذلك  املتعلقة  واخلدمات  املتعاملني 

اإ���ش��دار  يتم  حيث   ، خ��دم��ات  باقة  �شكل 

ب�شكل  امل��وق��ع��ي  وامل��خ��ط��ط  امللكية  وثيقة 

عدة  مراجعة  اإىل  احلاجة  دون  متكامل 

مواقع لتقدمي اخلدمة وهذا التوجه يوؤدي 

الدائرة  مع  املتعاملني  جتربة  حت�شني  اإىل 

من جهة ويخت�شر الوقت واجلهد من جهة 

يف  املتعاملني  اإ�شعاد  عن  عدا  هذا  اأخ��رى 

تقدمي خدمات متقنة ودقيقة و�شريعة.

للتحول  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  ا�شرتاتيجية  م��ع  ت��زام��ن��ًا 
فئات  كافة  على  االإج����راءات  وت�شهيل  ال��ذك��ي   االإل��ك��رتوين 
املجتمع ، وتقدمي خدمات مميزة الإر�شاء املتعاملني ، اأطلقت 
يتم  التي  راأ���س اخليمة جمموعة من اخلدمات  بلدية  دائ��رة 
تقدميها من اإدارة املباين عرب التطبيق الذكي حلكومة راأ�س 

اخليمة  بالتعاون مع هيئة احلكومية االإلكرتونية، 
دائ��رة  ع��ام  مدير  �شكر  بن  حممد  منذر  �شعادة  و�شرح 
راأ���س اخليمة وهي  بلدية  دائ��رة  ” اأن   : راأ���س اخليمة  بلدية 
تخطو خطوات واثقة يف العمل واالإجناز والتحديث واملواكبة 
مات�شهدة االإمارة من ازدهار تتطلع اإىل املزيد من العمل اإىل 
ال�شبيل  باعتبارهما  والتميز  االبتكار  مع  املنجز  يتماهى  اأن 

االأمثل اإىل حتقيق االأهداف .
هيئة  مدير  ال�شياح  اأح��م��د  املهند�س  �شعادة  اأك��د  كما 
من  ياأتي  اخلدمات  باقة   اإط��الق  ب��اأن  االإلكرتونية  احلكومة 

ودائ��رة  االإلكرتونية  احلكومة  هيئة  بني  امل�شرتك  التعاون  خالل 

راأ�س  اإم��ارة  يف  الذكي  التحول  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  نحو  البلدية 

قيادتنا  روؤية  لتحقيق  احلكومية  باخلدمات  للرقي  وذلك  اخليمة 

الر�شيدة يف اإ�شعاد املتعاملني .
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة تطلق اأول م�شروع لإعادة تاأهيل املباين يف الإمارة 

اأطلقت بلدية راأ�س اخليمة يف اخلام�س 
اإع��ادة  م�شروع  اأول   ،  ٢٠١٨ ف��رباي��ر  م��ن 
تاأهيل املباين احلكومية يف االإمارة، والذي 
مت تنظيمه يف اإطار خطة م�شمونة لتوفري 
مبان  ثالثة  امل�شروع  و�شي�شمل  الطاقة. 
برنامج  نطاق  يف  اأوىل  كمبادرة  حكومية 
كجزء  اخليمة،  راأ�س  مباين  تاأهيل  اإع��ادة 
لكفاءة  اخليمة  راأ����س  ا�شرتاتيجية  م��ن 

الطاقة الطاقة املتجددة ٢٠٤٠.
الرئي�شي  املقر  الدرا�شة  �شملت  حيث 

ل���ب���ل���دي���ة راأ���������س اخل���ي���م���ة، 
ومبنى   ، ال��ف��ل��ي��ة  وم��ق�����ش��ب 
حيث  العامة  ال�شحة  اإدارة 
ل��ت��ق��دمي  اإر�����ش����ال دع�����وة  مت 
���ش��رك��ات  اإىل  امل�����ش��اه��م��ات 
املعتمدة  ال��ط��اق��ة  خ��دم��ات 
دولة  يف  بالفعل  تعمل  )التي 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات 
بعد عملية الت�شجيل والتاأهيل 

امل�شبق.(

�شكر،  بن  حممد  منذر  �شعادة  وق��ال 
مدير عام بلدية راأ�س اخليمة “اأن امل�شروع 
�شيعمل على زيادة الوعي املجتمعي بفوائد 
هذا  اأن  حيث  التاأهيل،  اإع���ادة  م�شاريع 
امل�شروع يعد االأول من نوعه يف اإمارة راأ�س 
معايري  حت��دي��د  يف  ي�شهم  كما  اخل��ي��م��ة، 
�شتكون  والتي  الطاقة،  اأداء  على  التعاقد 
التي  امل�شتقبلية  التحديث  م�شاريع  اأ�شا�س 
اإم��ارة  يف  القادمة  ال�شنوات  يف  �شتطلق 

راأ�س اخليمة”.

الرئي�شي  امل��ح��رك  امل��ب��اين  متثل   “
ال�شتهالك الطاقة يف االإمارة. مع برنامج 
االأكر   الفئة  ت�شتهدف  التاأهيل كما  اإعادة 
القطاعني  يف  ال��ط��اق��ة  م�شتخدمي  م��ن 
احلكومي واخلا�س، واأن يتقدم الدعم يف 
لكفاءة  املتاحة  الفر�س  ومعاجلة  حتديد 
يف  املتجددة  والطاقة  الطاقة  ا�شتخدام 

املباين”
وق���د ات��خ��ذت ح��ك��وم��ة راأ�����س اخليمة 
موؤخرًا عدة خطوات ن�حو اال�شتدامة، مبا 
اإدارة  ا���ش��ت��ح��داث   ذل��ك  يف 
تعنى بكفاءة الطاقة والطاقة 
دائ��رة  مظلة  حتت  املتجددة 
وتفعيل  راأ�س اخليمة ،  بلدية 
ب�شاأن  التح�شريية  االأع��م��ال 
اأن��ظ��م��ة امل��ب��اين اخل�����ش��راء 
التي تعالج معايري التطورات 
اجل��دي��دة وم�����ش��اري��ع اأخ���رى 
ع�����دة جم����االت  رائ�������دة يف 

لال�شتدامة.

 واجلدير بالذكر باأنه مت اإ�شافة طلب التقدمي 
ال��ذك��ي  التطبيق  ع��رب  ال�شبع  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  

ومنها:   ،MRAK للهواتف
باالإ�شراف  يعنى  ال��ذي   و  اإن�شائي  تدقيق  طلب 

االن�شائية  العنا�شر  تنفيذ  على 
للمخططات  وف��ق��ًا  للم�شاريع 
على  واحل�������ش���ول  امل���ع���ت���م���دة. 
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى احل���زم���ة بعد 
على  البلدية  مهند�س  اإط����الع  
املوقع و مطابقته لال�شرتاطات و 

املخططات املعتمدة. 
وطلب �شهادة اإجن��از  التي 
على  احل�شول  للمتعامل  تتيح 
�شهادة اإجناز للم�شروع لغر�س 

التمليك و تو�شيل اخلدمات وطلب تغري ا�شت�شاري االإ�شراف 
و املوافقة على تغيري اال�شت�شاري امل�شرف احلايل للم�شروع 

باآخر جديد بعد �شدور رخ�شة البناء.
املباين  اإدارة  من  مقدمة  )ر�شف(  اأنرتلوك  رخ�شة  طلب  و 

ت�شريح  على  تتيح اخلدمة احل�شول  حيث  
للق�شائم  الق�شيمة  ح��دود  خ��ارج  ان��رتل��وك 

ال�شكنية  والغري �شكنية، 
وخدمة اعتماد الكادر الفني مقدمة من 
ق�شم التاأهيل ، حيث تتيح اخلدمة احل�شول 
على اعتماد الكادر الفني)اختبار( ال�شتكمال 
متطلبات ت�شجيل / جتديد ت�شجيل 
اأو  / الرتفيع للمكاتب اال�شت�شارية 
اخلدمة  وتعد  امل��ق��اوالت  �شركات 
ت�شجيل  اإج���راءات  كاأحد  اإلزامية 
�شركة  اأو  اال���ش��ت�����ش��اري  امل��ك��ت��ب 

املقاوالت. 
تتيح  م���ق���اول  ت��غ��ي��ري  وط���ل���ب 
اخلدمة املوافقة على تغيري املقاول 
بعد  باآخر جديد  للم�شروع  احلايل 
مقدمة   البناء.“  رخ�شة  �شدور 
من ق�شم التفتي�س. واجلدير بالذكر اأنه مت اإتاحة خدمة الدفع عن 

طريق الهاتف املتحرك للخدمات املذكورة .
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تبذلها  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ه��ود  نتيجة 
اخلدمات  تطوير  يف  البلدية  دائرة 
والتطورات  يتنا�شب  مبا  وحت�شينها 
ال��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا دول����ة االإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واإم������ارة راأ����س 
من  وح��ر���ش��ًا   ، بالتحديد  اخليمة 
�شعادة منذر حممد  بن �شكر مدير 
عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة على 
توجيه الدائرة ب�شكل الئق وح�شول 
يف  الت�شنيفات  اأعلى  على  البلدية 

التميز.
على  م��وؤخ��رًا  ال��دائ��رة  ح�شلت 
 : 2015 االإداري�����ة  االإي����زو  ���ش��ه��ادة 

اأف�شل  وتقدمي  التطور  مراحل  من  املزيد  تعك�س  التي   9001
االإجنازات يف جماالت العمل اخلدمي ومن ذلك : اإ�شدار رخ�س 
امل�شاريع  اإدارة  وخدمات  العامة  ال�شحة  اإدارة  وخدمات  البناء 
العقاري  التنظيم  املعلومات اجلغرافية وخدمات  نظم  وخدمات 

واالأمالك.
الذي  التطور  اإب��راز  يف  واملوؤثر  اجليد  االأث��ر  له  كان  ماتقدم 

اأكان  �شواء  واالأق�شام  واالإدارات  القطاعات  يف  الدائرة  ت�شهده 
يتعلق  مبا  اأم  املتعاملني  وخدمة  االأداء  بتح�شني  يتعلق  ما  ذلك 

بتطوير النظام الداخلي للموظفني الذي عملت عليه الدائرة  .
توجيهات  يج�شد  تنجزه  وما  البلدية  دائ��رة  اأجنزته  ما  اإن 
ويوؤكد   ، الر�شيدة  اخليمة  راأ�س  حكومة  وا�شرتاتيجيات  وخطط 
االأف�شل  اإىل  للو�شول  العطاء  من  املزيد  اأجل  من  ال�شعي  اأهمية 

واالأح�شن .

نظم ق�شم املوارد الب�شرية 
اخليمة  راأ����س  بلدية  ب��دائ��رة 
لق�شم  ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ًا  اج��ت��م��اع��ًا 
املوارد الب�شرية وذلك ملناق�شة 
اخلطط التح�شينية واملبادرات 
اخلطة  واإع���داد   ،  2018 لعام 

الت�شغيلية اخلا�شة بالق�شم.
وق���دم���ت امل��وظ��ف��ة م��ن��ال 
اأحمد النعيمي اأخ�شائي اإدارة 
املبادرات  بع�س  رئي�شي  اأداء 
ق�شم  دور  لتفعيل  واالأن�شطة 
ال��ب�����ش��ري��ة ، وذل���ك  امل������وارد 

لتح�شني �شري العمل.
موظفات  االجتماع  ح�شر 
ومتت  الب�شرية  امل���وارد  ق�شم 

متميز  واإجناز  بدقة  العمل  ل�شري  حت�شينية  خطط  وو�شع  مناق�شة 

،ومت و�شع مبادرات واأن�شطة لتفعيل دور ق�شم املوارد الب�شرية.
اجلهود  النعيمي  منال  املوظفة  �شكرت  االجتماع  نهاية  ويف 

املبذولة والتعاون امل�شتمر بني موظفات ق�شم املوارد الب�شرية. 

بلدية راأ�س اخليمة حت�شل على �شهادة الإيزو الإدارية  2015 : 9001

اجتماع تن�شيقي لق�شم املوارد الب�شرية
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ن������ظ������م������ت 

ب���ل���دي���ة راأ�������س 

اخليمة اجتماعًا 

ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ًا م��ع 

املكاتب العقارية 

وح�����������ش�����ر   ،

من  االج���ت���م���اع 

دائ��������رة ب��ل��دي��ة 

راأ�������س اخل��ي��م��ة 

م��راد  امل�شت�شار 

اأح���م���د ب�����ش��ن��اق 

م����������ن ق���������ش����م 

التنظيم  اإدارة  من  عبدالرحمن  خليفة  وامل�شت�شار  االأم��الك، 

العقاري، وامل�شت�شار كمال من وحدة ال�شوؤون القانونية اإ�شافة 

اإىل عدد من املكاتب العقارية يف االإمارة.

بني  العالقة  تنظم  التي  النقاط  بع�س  املجتمعون  وناق�س 

البلدية وبني املكاتب العقارية حيث مت اقرتاح زيادة اخت�شا�س 

متابعة  وه��و  جديد  ن�شاط  باإ�شافة  العقارية  املكاتب  اأعمال 

العقاري  التثمني  مو�شوع  وحماية  التخطيطية،  املعامالت 

واعتماد ن�شًا قانونيًا يتم مبوجبة اإحالة اأي نزاع حول التثمني 

العقاري اإىل جلنة تقوم باإعادة التثمني.

العقارية  املكاتب  اق��رتاح حماية  اأي�شًا  ذل��ك  وم��ن           

اخليمة  راأ�س  بلدية  قيام  خالل  من  الو�شاطة  اأعمال  ومراقبة 

منح  عليها  يتوجب  كما  العقارية  للمكاتب  ترخي�س  باإعطاء 

وباملقابل  الو�شاطة.  باأعمال  للقيام  اعتماد  �شهادة  الو�شطاء 

البلدية  و�شع ن�شو�س قانونية يقوم كل مكتب مبوجبها تزويد 

باالأ�شعار اجلديدة الدارجة لالأرا�شي.

عرو�س  تو�شح  اإل��ك��رتون��ي��ة  ل��وح��ة  و���ش��ع  مناق�شة  ومت��ت 

االأرا�شي املزمع بيعها اإ�شافة اإىل لوحات اإلكرتونية اأخرى تبني 

البيوع التي مت تنفيذها يف االإمارة.

ومن مقرتحات املكاتب 

تنظيم  اأي�����ش��ًا  ال��ع��ق��اري��ة 

العالقة بني الو�شطاء وبني 

ال��ع��م��الء وب���ني ال��و���ش��ط��اء 

ذات��ه��م م��ن خ��الل تنظيم 

تو�شح  الغاية  لهذه  عقود 

ن�شبة العمولة.

االج��ت��م��اع  ن��ه��اي��ة  ويف 

التي  امل�شائل  متابعة  متت 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ن�����ش��اط امل��ك��ات��ب 

االإم��ارة و�شبل  العقارية يف 

حت�شينها. 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تعقد اجتماعًا تن�شيقيًا مع املكاتب العقارية
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عقد مركز نظم املعلومات اجلغرافية 

بدائرة بلدية راأ�س اخليمة دورة تدريبية 

تتعلق بالتعرف اإىل اأنظمة االأر�شفة.

حا�شر يف الدورة التي ا�شتمرت ملدة 

ال�شيد حممود �شامل عبيد اهلل  اأيام  �شتة 

GISاأخ�شائي قواعد بيانات 
وحت������دث ع����ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط 

�شمن  امل�شتندات  واإ���ش��دار  التف�شيلي 

اأنظمة االأر�شفة كما قدم �شرحًا تف�شيليًا 

عن اإدخال املعلومات للنظام دون احلاجة 

للرجوع ملركز نظم املعلومات.

�شهادات  توزيع  ال��دورة مت  نهاية  ويف 

امل�شاركة على احل�شور الذيي بلغ عددهم 

البلدية. دائرة  موظفي  من  مهند�شًا   18

ب��اأداء  النهو�س  اإط��ار  يف 
معرفتهم  وتعميق  املوظفني 
ق�شم  نظم  الوظيفي  بعملهم 
املوارد الب�شرية بدائرة بلدية 
التدريب  �شعبة  اخليمة  راأ�س 
ور���ش��ة ع��م��ل ا���ش��ت��م��رت مل��دة 
ب��ع��ن��وان �شرح  اأي����ام  ث��الث��ة 
م��رح��ل��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط وو���ش��ع 
مبنى  الوظيفية يف  االأهداف 
وكان   ، اخليمة  راأ���س  بلدية 
الهدف االأ�شا�شي من الور�شة 
اأداء  اإدارة  ثقافة  ن�شر  ه��و 

املوارد الب�شرية .
ومم���ا ج���اء يف ال��ور���ش��ة 
جمموعة  فيها  حا�شر  التي 

االأي��ام  م��دى  على  بالدائرة  الب�شرية  امل��وارد  ق�شم  موظفي  من 
 ، الب�شرية  امل���وارد  اأداء  ب���اإدارة  اخلا�شة  التعريفات   : الثالثة 
واأهداف النظام، ومراحل اإدارة اأداء املوارد الب�شرية ، باالإ�شافة 
اإىل ركائز نظام اإدارة اأداء املوارد الب�شرية والربط بني االأهداف 
الذكية  االأهداف  وخ�شائ�س  الفردية  واالأه��داف  اال�شرتاتيجية 

واالأه��داف  و�شعها  و�شروط  الوظيفية  االأه��داف  �شياغة  وكيفية 

اإع��داد  وم��راح��ل  �شرح مف�شل خل��ط��وات  واأخ����ريًا   ، االإل��زام��ي��ة 

االأهداف الوظيفية.

بالدائرة  املختلفة  واالأق�شام  االإدارات  موظفو  الور�شة  ح�شر 

اإعداد  التي مت االتفاق عليها االلتزام ب�شوابط  ، ومن املقررات 

االأهداف الوظيفية ومواعيد مرحلة االأهداف الوظيفية .

دورة تدريبية بدائرة بلدية راأ�س اخليمة

ور�شة عمل عن �شرح مرحلة التخطيط وو�شع الأهداف الوظيفية
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م����ن م��ن��ط��ل��ق 
الكت�شاب  ال�شعي 
امل��ع��رف��ة وت��ط��وي��ر 
املهارات الوظيفية 
العلمية  باخلربات 
واملهارات الالزمة 
واالط��الع   ، للعمل 
وامل�������ش���اه���م���ة يف 
جن��������اح ع��م��ل��ي��ة 
الوظيفي  التدوير 
وت���ط���وي���ر اأف���ك���ار 
تتنا�شب  اإبداعية 
م�����ع االأه����������داف 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

للدائرة .
ق����ام م��وظ��ف��و 

اإك�شبو  بزيارة  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة 
2020 يف مبنى اأبراج جلفار راأ�س اخليمة، 
االإك�شبو  على  املوظفني  لتعريف  وذل���ك 

. يهدف  واإالم  ي�شم  وماذا   2020
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ك��ان��ت  ومل���ا 
�شعار“ ت��وا���ش��ل  اخ���ت���ارت  ق��د  امل��ت��ح��دة 
العقول .. و�شنع امل�شتقبل“ عنوانًا حلملة 
ا�شت�شافة ”معر�س اإك�شبو الدويل 2020“ 

يف دبي.
فاإن الهدف من ذلك التعريف والتوا�شل 
واأهدافه  املعر�س  تفا�شيل  على  واالط��الع 
اإك�شبو  م��ع��ار���س  اأن  ي��ذك��ر  منه  وامل���اأم���ول 
وت�شتمر  �شنوات  خم�س  ك��ل  تقام  الدولية 
ت�شتقطب  حيث  اأ�شهر   6 اأق�شاها  لفرتة 
تنظيم  تاريخ  م��دى  وعلى  ال���زوار.  ماليني 
ا�شت�شافتها  يتم  الدولية مل  اإك�شبو  معار�س 
من قبل اأيه دولة يف منطقة ال�شرق االأو�شط 

واأفريقيا وجنوب �شرق اآ�شيا.
وحتظى دولة االإمارات العربية املتحدة 
ال�شت�شافة  الكافية  اللوج�شتية  بالقدرات 
لثلثي  ال���دويل، حيث ميكن  احل��دث  ه��ذا 
�شكان العامل الو�شول اإىل دبي خالل مدة 
العلم  مع  بالطائرة  �شاعات   8 تتجاوز  ال 
ماليني   9 نحو  ا�شت�شافت  االإم����ارة  اأن 
زائ���ر خ��الل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وح���ده. كما 
األف   80 الفندقية  الغرف  عدد  �شيتجاوز 
غرفة �شتكون جاهزة 
�شبل  اأف�شل  لتقدمي 
الراحة للنزالء خالل 
فرتة انعقاد املعر�س، 
تتيحه  ع��م��ا  ن��اه��ي��ك 
اإمكانية  من  االإم���ارة 
منقطعة  ال��ت��وا���ش��ل 
واخل��دم��ات  النظري، 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة رف��ي��ع��ة 
امل�����ش��ت��وى، وال��ب��ن��ي��ة 
الطراز  ذات  التحتية 
ال��ع��امل��ي، وال��ت��ي تعد 
االأ�شا�س  جمملها  يف 
يرتكز  ال��ذي  الرا�شخ 

ور�شة تعريفية ملوظفي بلدية راأ�س اخليمة يف اك�شبو 2020
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عليه ملف اال�شت�شافة. 
تتمتع  دب��ي  اأن  اإىل  هنا  املفيد  وم��ن 
واالأفكار  التوا�شل  جمال  يف  حافل  بتاريخ 
�شتكر�شه  م��ا  وه���و  اجل���دي���دة،  ال���رائ���دة 
الدويل  ”اإك�شبو  معر�س  خالل  من  اأي�شًا 
التوقعات  ت�شري  والذي  دبي،  يف   “2020
اإىل ا�شتقطابه نحو 25 مليون زائر يتوافد 
%70 منهم من خارج الدولة، مما يجعله 
معار�س  تاريخ  يف  عامليًة  االأك��ر  احل��دث 

»اإك�شبو«.
تتيح  ا�شتثنائية  املعر�س من�شة  ي�شكل 
الكت�شاف  معًا  التعاون  العاملي  للمجتمع 
للموا�شيع  وال���رائ���دة  امل��ب��ت��ك��رة  احل��ل��ول 
الفرعية الثالثة التي مت حتديدها كعوامل 

رئي�شة للتنمية العاملية: 

ا’�ستدامة
يف  وامل���ي���اه:  للطاقة  دائ��م��ة  م�����ش��ادر 
عامل اليوم الذي تت�شارع فيه خطى النمو، 
تتزايد اأهمية االبتكارات املميزة يف جمال 

الطاقة  م�شادر  وا�شتهالك  وتزويد  اإنتاج 
واملياه النظيفة. 

للدول  الرئي�شية  االأه���داف  وتتلخ�س 
امل��ت��ق��دم��ة وال��ن��ام��ي��ة يف حت�����ش��ني ف��ر���س 
الطبيعية  امل�����ش��ادر  ه��ذه  على  احل�شول 
الرت�شيد  اأ���ش��ال��ي��ب  ات��ب��اع  ع��رب  الثمينة 
امل�شوؤولة واالإدارة ال�شليمة والفاعلة، ف�شاًل 

عن اعتماد ثقافة اال�شتدامة.

التنقل
اأن��ظ��م��ة ج���دي���دة ل��ل��ن��ق��ل واخل���دم���ات 
اللوج�شتية: تعترب اأنظمة النقل واخلدمات 
الذي  احلياة  �شريان  املتطورة  اللوج�شتية 
وال�شلع واخلدمات يف جميع  النا�س  يربط 
اأنحاء العامل؛ وهي تتمتع بتاأثري كبري على 
�شحن  واأ�شاليب  ال�شفر�  واأمن���اط  امل��دن، 
امل�شاعدات  اإي�شال  فعالية  ومدى  ال�شلع، 

االإن�شانية. 
االأ�شواق  فيه  توا�شل  الذي  الوقت  ويف 
تبدو  وتفاعلها،  من��وه��ا  م�شرية  العاملية 

احلاجة ملحة اإىل م�شادر جديدة لالبتكار 
بغية اإيجاد حلول اأكر تكاماًل.

الفر�ص
�شبل جديدة لتحقيق النمو االقت�شادي: 
يف اأعقاب االأزمة املالية العاملية ومع ان�شمام 
االقت�شاد  اإىل  النا�شئة  ال��دول  من  املزيد 
من��اذج  اإىل  ملحًة  احل��اج��ة  ت��ب��دو  ال��ع��امل��ي، 
االقت�شادية  التنمية  لتحقيق  جديدة  عاملية 
�شي�شكل  امل���ايل.  واال���ش��ت��ق��رار  امل�شتدامة 
دبي  يف   “2020 ال���دويل  ”اإك�شبو  معر�س 
من�شة مميزة لتكري�س مناذج جديدة لتدفق 
املقدرات املالية والفكرية الكفيلة بتعزيز روح 
على  �شريكز  كما  واالبتكار.  االأعمال  ري��ادة 
ال�شراكات  وحتديد  الرتابط  �شبل  اكت�شاف 
اإىل  املطاف  نهاية  يف  ي��وؤدي  مما  املحتملة 

اإنتاج اإرث من االبتكارات اجلديدة.
تعريف  مت  ف��ق��د  ال��ور���ش��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
وكيفية   ، املعر�س   ه��ذا  اأه���داف  املوظفني 

امل�شاركة فيه. 

م����ن م��ن��ط��ل��ق 
دع��������م م�������ش���رية 
واحلر�س  التعليم 
ع������ل������ى ت�����وف�����ري 
املهارات واكت�شاب 
لطلبة  اخل����ربات 
االإم���ارة  يف  العلم 
، ���ش��ارك��ت دائ��رة 
ب����ل����دي����ة راأ���������س 
اخليمة يف معر�س 
التعليم  اأ���ش��ب��وع 
واالبتكار  التقني 
ث������ان������وي������ة  يف 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة 

واملدر�شة الثانوية الفنية ،
حيث قامت موظفات ق�شم املوارد الب�شرية بعر�س معلومات 

 ، ال�شاغرة  الوظائف  واأه��م  البلدية  دائ��رة  واأق�شام  اإدارات  عن 
التقنية  وكليات  اجلامعات  و  املدار�س  لطلبة  التطوع  و�شاعات 

املتوفرة واأهم القوانني وال�شروط التي يجب توافرها 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
ت�شارك يف اأ�شبوع التعليم التقني والبتكار
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شتقبل من�شة يوم بال مركبات 

دائ���رة  ا�شتقبلت 
اخليمة  راأ�����س  ب��ل��دي��ة 
م���ب���ادرة ب��ل��دي��ة دب��ي 
” ي����وم بال  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
” ���ش��ع��ي��ا  م���رك���ب���ات 
يف  ال���ري���ادة  لتحقيق 
خم���ت���ل���ف امل����ج����االت 
 ، البيئي  العمل  ومنها 
بلدية  ا�شتلهمت  فقد 
دب��ي م��ن ه��ذه ال��روح 
الوثابة يف تطلعها نحو 
كمدينة  دب���ي  ري����ادة 
ع��امل��ي��ة م�����ش��ت��دام��ة، 
وال���ت���ي ت���وؤك���د ل��ك��اف��ة 
املعنيني عامليًا وحمليًا 

البيئية  باالتفاقيات  االإم��ارة  التزام  مدى 
للحد  تهدف  والتي  العالقة  ذات  الدولية 
للتغري  امل�شببة  ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن 

املناخي.
  وقد �شهدت املن�شة يف دائرة  البلدية 
ح�شورًا من املوظفني واملتعاملني  للت�شجيل 
يف املبادرة، للحد من ا�شتخدام املركبات 
النقل  و�شائل  على  واالعتماد  ال�شخ�شية 
هذه  مثل  تدعم  الدائرة  واأن   ، اجلماعي 
انعكا�شات  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 

اإيجابية على البيئة واملجتمع . 

IƒYO  ا � � وا ا ا شا ة  ي ا ا لة بلدية  رير   ة ال ي      تر 

ش�ا  لة  ا ا   لن�شر ية  ا وا لية  ا ية  � ا ر  والدوا ة  ي ا ا  بلدية  ر  ا

تي  ش ال�شرو ا ا  �ا قيقا ا  شا ا  ا قا ا  ا  ا
 -

 magazine@mun.rak.ae



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 / 3 - 490 :Oó©dG

31

ا%خبار

m u n r a k a e

م�سابقة
ال�سهر

ضمن الشروط التالية :
١. ترسل ا6جابات قبل تاريخ العشرين من كل شهر.

٢. الرجاء إرسال ا6جابه على البريد ا6لكتروني التالي :
magazine@mun.rak.ae

وسوف يتم إعالن اسم الفائز عبر ا6يميل المذكور والعدد 
القادم من المجلة.

 ، الجوال  رقم  الثالثي،  االسم   ) بياناته  إرسال  المشارك  على   .٣
البريد ا6لكتروني ، صندوق البريد) 

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

عن م�شابقة �شهرية خا�شة باملتعاملني تن�شر �شهريًا يف 

بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين 

التايل:
magazine@mun.rak.ae

Monthly 
Contest

Ras Al Khaimah Municipality Department, 

Corporate Communications Office, introduces 
the monthly contest for customers, which is 

published on monthly basis in the Municipality 
Magazine. For participation, answers should be 
sent to the following email address
magazine@mun.rak.ae

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.

2. Please send your answer to the following email 

address:

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

mentioned email. 

3. Participants should send their contacts (Full Name, 

Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

Monthly 
Contest

السؤال : 
- ماهو(  الميدار ) في التراث ا6ماراتي  ؟ 

Question
 - From the Emirati heritage, what is ( Al Medaar ) ?  ?

» 490 «

Congratulations to 

Ms. Fatema Obaid Ali Al Bagham Al Naqbi   
the winner of the past month's contest (489).

مربوك لالأخت : فاطمة عبيد علي البغام النقبي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 489 (

ص. ب. : 4 رأس الخيمـــــــة ، اإلمارات العربية المتحـــدة. 
هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(

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



ة ي الر ش  ا

الت�شريع الإ�شÓمي ت�شريع رحيم

لة  القران  ا
1 - قال تعاىل : )ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل �شيء، وهدى 

ورحمة، وب�شرى للم�شلمني(. )النحل:89(

ورحمة  �شفاء  ماهو  ال��ق��راآن  من  )ون��ن��زل  تعاىل:  ق��ال   -  2
للموؤمنني(. )االإ�شراء:82(

االأمي الذي. النبي  الر�شول  يتبعون  )الذين  تعاىل:  قال   -  3
ياأمرهم  االإجن��ي��ل،  و  ال��ت��وراة  يف  عندهم  مكتوبًا  يجدونه 

باملعروف وينهاهم عن املنكر ويحل لهم الطيبات، ويحرم 

عليهم اخلبائث، وي�شع عنهم اإ�شرهم واالأغالل التي كانت 

عليهم( )االأعراف :157(

لت�شقى(  ال��ق��راآن  اأن��زل��ن��ا عليك  م��ا  ت��ع��اىل: )ط���ه.  ق��ال   -  4
)طه:1،2(

االإن�شان  ، وخلق  اأن يخفف عنكم  – قال تعاىل: )يريد اهلل   5
�شعيفًا( )الن�شاء: 28(

واأوامره  �شرائعه  اأن يخفف عنكم يف  يريد اهلل  ابن كثري:  قال 

ونواهيه ومايقدره لكم. )ابن كثري:ج1 �س479(.

الع�شر(  بكم  واليريد  الي�شر،  بكم  اهلل  )يريد  تعاىل:  قال   -  6
)البقرة: 185(.

قال االإمام اأحمد ب�شنده اإىل عروة، قال: كنا ننتظر النبي �شلى 

 ، ف�شلى  غ�شل،  اأو  و�شوء  من  راأ�شه  يقطر  فخرج  و�شلم  عليه  اهلل 

فلما ق�شى ال�شالة جعل النا�س ي�شاألونه : علينا حرج يف كذا  فقال 

ر�شول اهلل �شلى عليه و�شلم : )اإن دين اهلل يف ي�شر )ثالثًا يقولها(. 

)ابن كثري: ج1 �س217(

الت�شريع  من  الغر�س  اأن  اأو�شحت  قد  اهلل  اآي��ات  كانت  واإذا 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  �شنة  فاإن  الرحمة  هو  االإ�شالمي 

تف�شل ذلك وتو�شحه.

عبا�س ر�شي اهلل عنهما، قال : خطب ر�شول اهلل  ابن  روى   -  1
�شلى اهلل عليه و�شلم فقال: ) اإن اهلل قد اأعطى كل ذي حق 

حقه، اأال اإن اهلل قد فر�س فرائ�س و�شن �شننًا وحد حدودًا 

�شهاًل  فجعله  الدين  و�شرع  حرامًا،  وح��رم  ح��الاًل  واأح��ل   ،

الكبري  الطرباين يف  رواه  وا�شعًا ومل يجعله �شيقًا(  �شمحًا 

)الرتغيب : ج1 �س34(

�شلى  اهلل  ر�شول  ق��ال   : ق��ال  اخل�شني  ثعلبة  اأب��ي  عن   -  2
ت�شيعوها،  فال  فرائ�س  فر�س  اهلل  )اإن  و�شلم  عليه  اهلل 

يا  شلة الدي وا شل ا   
ا   و ية وا ش ا ال�ش�ؤون ا شدا و ا

شر العربية     ية  ه� ا    و ا ا � ب� ة للد ا العا دا ا ا
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تعتدوها،  فال  ح��دودًا  وحد  تنتهكوها،  فال  حرمات  وحرم 

رواه  تبحثوا عنها(  ن�شيان فال  اأ�شياء من غري  و�شكت عن 

الدارقطني. )القرطبي :ج6 �س334(

بينما ر�شول اهلل   : قال  عنهما  اهلل  ر�شي  عبا�س  ابن  – عن   3
اإذا هو برجل قائم ، ف�شاأل  �شلى اهلل عليه و�شلم يخطب، 

ال�شم�س وال  اأن يقوم يف  ، نذر  اإ�شرائيل  اأبو   : ، فقالوا  عنه 

�شلى  النبي  فقال   ، وي�شوم  يتكلم،  وال  ي�شتظل  وال   ، يقعد 

وليتم  وليقعد  ولي�شتظل  فليتكلم  )م��روه  و�شلم:  عليه  اهلل 

�شومه(. رواه البخاري )ريا�س ال�شاحلني : �س87(

اإن   : اأن�س بن مالك يقول  اإىل  ب�شنده  اأحمد  االإم��ام  روى   -  4
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )ي�شروا وال تع�شروا، 

اأخرجاه يف ال�شحيحني )ابن الكثري  و�شكنوا وال تنفروا ( 

ج1 �س217(

ا  شر ال العن
ش ة  ت�شريعا ا ا الر

 .. والتخفيف  الرحمة  على  مبنية  االإ���ش��الم  ت�شريعات  جميع 

واإليك مناذج تف�شيلية لذلك:

اأوًل : ‘ ت�شريع العبادات 

اأمر اهلل �شبحانه عباده باأداء العبادات وفعل اخلريات ، وكان 

ال  ياأمرهم مبا  ومل  عليهم،  يثقل  فلم  الت�شريع  بهم يف هذا  رحيمًا 

ي�شتطيعون .

واعبدوا  وا�شجدوا  اركعوا  اآمنوا  الذين  اأيها  )يا   : تعاىل  قال 

ربكم، وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون . وجاهدوا يف اهلل حق جهاده، 

 ،77: الدين من حرج( )احلج  عليكم يف  وما جعل   ، اجتباكم  هو 

.)78
قال ابن كثري يف تف�شري قوله تعاىل : ) وماجعل عليكم يف الدين 

من حرج ( : اأي ما كلفكم ماال تطيقون ، وما األزمكم ب�شيء ي�شق 

اأكرب  التي هي  اإال جعل اهلل لكم فرجًا وخمرجًا. فال�شالة  عليكم 

اأركان االإ�شالم بعد ال�شهادتني جتب يف احل�شر اأربعًا ، ويف ال�شفر 

م�شتقبلي  وركبانًا  رج��ااًل  ت�شلى  اخل��وف  ويف   ، اثنتني  اإىل  تق�شر 

القبلة وغري م�شتقبليها . والقيام فيها ي�شقط لعذر املر�س في�شليها 

من  ذلك  غري  اإىل   ، جنبه  فعلى  ي�شتطع  مل  فاإن   ، جال�شًا  املري�س 
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ولهذا   . وال��واج��ب��ات  الفرائ�س  �شائر  يف  والتخفيفات  الرخ�س 

:ج3  كثري  )ابن  ال�شمحة(.  باحلنيفية  )بعثت   : ال�شالم  عليه  قال 

�س239( 

روى االإمام اأحمد ب�شنده اإىل عبدالرحمن بن جبري ، عن عمرو 

بن العا�س ، اأنه قال : ملا بعثه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عام ذات 

اإن  فاأ�شفقت  الربد  �شديدة  باردة  ليلة  احتلمت يف  قال:  ال�شال�شل، 

 . ال�شبح  �شالة  باأ�شحابي  �شليت  ثم  فتيممت  اأهلك  اأن  اغت�شلت 

قال: فلما قدمنا على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ذكرت ذلك 

قلت:  ق��ال:   ) جنب  واأن��ت  باأ�شحابك  �شليت  عمرو  )يا  فقال:  له 

يار�شول اهلل اإين احتلمت يف ليلة باردة �شديدة الربد فاأ�شفقت اإن 

 ، اأنف�شكم  تقتلوا  اأهلك فذكرت قول اهلل تعاىل: ) وال  اأن  اغت�شلت 

. ف�شحك  باأ�شحابي  اإن اهلل كان بكم رحيما( فتيممت ثم �شليت 

الر�شول ومل يقل �شيئًا(. )ابن كثري :ج 1 �س 480(.

ويف حديث جابر قال : اأقبل رجل بنا�شحني )جملني( وقد جنح 

الليل، فوافق معاذًا ي�شلي، فرتك نا�شحيه واأقبل اإىل معاذ ، فقراأ 

ب�شورة البقرة اأو الن�شاء، فانطلق الرجل، وبلغه اأن معاذًا نال منه. 

النبي  فقال   . معاذًا  اإليه  ف�شكا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فاأتى 

)يا معاذ، اأفتان اأنت ، اأو اأفاتن )ثالث مرات( فلوال �شليت )ب�شبح 

ا�شم ربك االأعلى ( ، )وال�شم�س و�شحاها(، )والليل اإذا يغ�شى (  

فاإنه ي�شلي وراءك الكبري وال�شعيف وذو احلاجة( )الكرماين علي 

البخاري :ج5�س84(

ثانياً : ‘ الت�شريع القت�شادي:

فلقد اأمر االإ�شالم اأبناءه باأن ي�شود بينهم الرتاحم يف املعامالت 

االقت�شادية . واأن ي�شمل ذلك غري امل�شلمني اأي�شًا .

اأ�شعافًا  ال��رب��ا  تاأكلوا  ال  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن  اأي��ه��ا  )ي��ا   : تعاىل  ق��ال 

م�شاعفة، واتقوا اهلل لعلكم تفلحون ( )اآل عمران: 130(.

قال يف املنار : ) فمن رحمة اهلل واإح�شانه اإىل خلقه. اأن حرم 

يرتكه  مل  من  واأعلن  و�شاهديه.  وكاتبه  وموؤكله  اآكله  ولعن  الربا 

الوعيد يف كبرية غريه.  يج مثل هذا  ر�شوله، ومل  بحربه وحرب 

ولهذا كان من اأكرب الكبائر(. )املنار : ج4 �س126(

وعن ابن م�شعود، اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )لعن اآكل الربا 

وموؤكله و�شاهديه وكاتبه( رواه اخلم�شة و�شححه الرتمذي . غري اأن 

لفظ الن�شائي : ) اآكل الربا وموؤكله و�شاهديه وكاتبه اإذا علموا ذلك 

ملعونون على ل�شان حممد �شلى اهلل عليه و�شلم يوم القيامة( )نيل 

االأوطار : ح5�س201( قال تعاىل : ) يا اأيها الذين اآمنوا ال تاأكلوا 

اأموالكم بينكم بالباطل، اإال اأن تكون جتارة عن ترا�س منكم . وال 

تقتلوا اأنف�شكم اإن اهلل كان بكم رحيمًا( )الن�شاء:29(

اإنه  اأي   :  ) رحيمًا  بكم  كان  اهلل  )اإن   : قوله  يف  املنار  يف  قال 

كان بنهيه اإياكم عن اأكل اأموالكم بالباطل وعن قتل اأنف�شكم رحيمًا 

بكم، الأن يف ذلك حفظ دمائكم واأموالكم التي هي قوام م�شاحلكم 

ومنافعكم ، فيجب اأن ترتاحموا فيما بينكم ، ويكون كل منكم عونًا 

ج5   : )املنار  الدهر  رزاي��ا  ومدافعة  النف�س  حفظ  على  لالآخرين 

�س45( 

اأموال امل�شلمني  و�شدد اهلل تعاىل اجلزاء على من يعتدي على 

بطريق ال�شرقة اأو الغ�س اأو غريهما.

اأيديهما جزاًء مبا  وال�شارقة فاقطعوا  وال�شارق   (  : تعاىل  قال 

ك�شبا، نكااًل من اهلل ، واهلل عزيز حكيم( . )املائدة : 38(.

اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم مر على  اأبي هريرة ،  عن 

�شربة طعام فاأدخل يده فيها، فنالت اأ�شابعه بلال ، فقال )ماهذا يا 

( قال اأ�شابته ال�شماء يا ر�شول اهلل. قال: ) اأفال  �شاحب الطعام 

رواه   ) فلي�س منا  النا�س. من غ�شنا  يراه  الطعام حتى  جعلته فوق 

م�شلم )ريا�س ال�شاحلني : �س579(

وقال تعاىل : )اإمنا جزاء الذين يحاربون اهلل ور�شوله ، وي�شعون 

واأرجلهم  اأيديهم  تقطع  اأو  اأو ي�شلبوا  يقتلوا  اأن  ف�شادًا،  االأر�س  يف 

من خالف اأو ينفوا من االأر�س ، ذلك لهم خزي يف الدنيا ، ولهم يف 

االآخرة عذاب عظيم (. )املائدة :33(

�شرع اهلل احلدود والق�شا�س رحمة باملجتمع ، و�شيانة له من 

العابثني واملف�شدين.

وال��زاين  )الزانية   : تعاىل  ق��ال  املجتمع  اأع��را���س  حفظ  ففي 

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، وال تاأخذكم بهما راأفة يف دين 

اهلل اإن كنتم توؤمنون باهلل واليوم االآخر ..( االآية )النور: 2(

باأربعة  ياأتوا  ثم مل  املح�شنات  يرمون  والذين   (  : تعاىل  وقال 

 ، اأب��دًا  �شهادة  لهم  تقبلوا  وال   ، ثمانني جلدة  فاجلدوهم   ، �شهداء 

واأولئك هم الفا�شقون ( )النور :4(.

ويف حفظ االأنف�س والدماء : اأوجب الق�شا�س . ومع ذلك رغب 

يف العفو والت�شامح.

قال تعاىل : )ياأيها الذين اآمنوا كتب عليكم الق�شا�س يف القتلى 

احلر باحلر والعبد بالعبد  واالأنثى باالأنثى فمن عفي له من اأخيه 

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018/3 - 490 :Oó©dG

34mun r a k a e

واحة ا$سالم



�شيء فاتباع باملعروف واأداء اإليه باإح�شان، ذلك تخفيف من ربكم 

ورحمة  فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب األيم . ولكم يف الق�شا�س 

حياة يا اأويل االألباب لعلكم تتقون( ) البقرة: 178، 179(

اإ�شرائيل  بني  يف  كان   : قال  عنهما  اهلل  ر�شي  عبا�س  ابن  عن 

) كتب   : االأم��ة  لهذه  فقال اهلل   . الدية  فيهم  تكن  الق�شا�س، ومل 

عليكم الق�شا�س يف القتلى ، احلر باحلر ... االآية ( )فمن عفي له 

من اأخيه �شيء(.

 : باملعروف  واالت��ب��اع  الدية  العمد  يف  يقبل  اأن  فالعفو   : ق��ال 

تخفيف  ذلك  باإح�شان  املطلوب  اإليه  ويوؤدى  الطالب مبعروف  ينبع 

البخاري  . )رواه  قبلكم  كان  كتب على من  فيما  ورحمة  ربكم  من 

والن�شائي )نيل االأوطار : ج 7 �س8( 

وكان االإ�شالم حري�شًا على الرحمة بال�شعفاء ، ف�شرع ما يكفل 

لهم حياة االأمن واال�شتقرار وال�شعادة.

اأمر االإ�شالم بان�شافها والرحمة بها يف كل  ففي �شاأن املراأة : 

اأحوالها حتى عند الفرقة.

مامل  الن�شاء  طلقتم  اإن  عليكم  جناح  ال   (  : تعاىل  ق��ال 

مت�شوهن اأو تفر�شوا لهن فري�شة ومتعوهن  على املو�شع قدره 

وعلى املقرت قدره متاعًا باملعروف  وحقًا على املح�شنني ، واإن 

فري�شة  لهن  فر�شتم  وق��د  مت�شوهن  اأن  قبل  من  طلقتموهن 

عقدة  بيده  ال��ذي  يعفو  اأو  يعفون  اأن  اإال  فر�شتم،  ما  فن�شف 

النكاح ، واأن تعفوا اأقرب للتقوى، وال تن�شوا الف�شل بينكم ، اإن 

اهلل مبا تعملون ب�شري( )البقرة :236،237(

 ، ال�شياع  من  عليهم  باملحافظة  اأمر   : اليتامى  �شاأن  ويف 

وحفظ اأموالهم ، وتعهد تربيتهم.

قال تعاىل : ) واآتوا اليتامى اأموالهم ، وال تتبدلوا اخلبيث 

بالطيب ، وال تاأكلوا اأموالهم اإىل اأموالكم ، اإنه كان حوبًا كبريًا( 

)الن�شاء، 2( .

اإمنا  اليتامى ظلمًا  اأموال  ياأكلون  الذين  اإن   ( : قال تعاىل 

ياأكلون يف بطونهم نارًا و�شي�شلون �شعريًا(. )الن�شاء :15(

عن �شهل بن �شعد ر�شي اهلل عنه قال : قال ر�شول اهلل �شلى 

واأ�شار  هكذا،  اجلنه  يف  اليتيم  وكافل  )اأن��ا   : و�شلم  عليه  اهلل 

)ريا�س  البخاري  )رواه  بينهما(  وف��رج  والو�شطى  بال�شبابة 

ال�شاحلني:�س137(

ويف �شاأن اخلدم : اأمر برحمتهم واالإح�شان اإليهم:

بن �شويد قال : دخلنا على اأبي ذر بالربذة  املعرور  عن   -  1
فاإذا عليه برد وعلى غالمه مثله . فقلنا : يا اأبا ذر ، لو اأخذت برد 

غالمك اإىل بردك كانت حلة وك�شوته ثوبًا غريه قال : �شمعت ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: )اإخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت 

اأيديكم ، فمن كان اأخوه حتت يده فليطعمه مما ياأكل وليك�شه مما 

داود  اأبو  رواه  فليعنه(  مايغلبه  كلفه  فاإن  مايغلبه،  يكلفه  وال  يكت�شي 

)الرتغيب والرتهيب: ج3�س 496(

اأ���ش��رب غالمًا يل  : كنت  ق��ال  ال��ب��دري  اأب��ي م�شعود  وع��ن   -  2
فلم   ، م�شعود  اأبا  )اعلم  يقول:  خلفي  من  �شوتًا  ف�شمعت  بال�شوط، 

اأفهم ال�شوت من الغ�شب ، فلما دنا مني اإذا هو ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم . فاإذا هو يقول : ) اعلم اأبا م�شعود اأن اهلل عز وجل اأقدر 

عليك ، منك على هذا الغالم ( فقلت : يا ر�شول اهلل هو حر لوجه 

اهلل تعاىل . فقال : )اأما لو مل تفعل للفحتك النار اأو مل�شتك النار( 

رواه م�شلم واأبو داود والرتمذي )الرتغيب والرتهيب ج3 �س494(.
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1977 م

قليلة اآن���ذاك  امل��ج��الت  ك��ان��ت  مل��ا  و   
و  املهمة  بهذه  تقوم  البلدية  جملة  كانت 
اإم��ارة  ف�شاء  يف  منرية  االآن  حتى  بقيت 
راأ�س اخليمة ، و قد تطورت املجلة �شكاًل 
االإخ��راج��ي  ال�شعيد  ع��ل��ى  م�شمونًا  و 
االأخ��ب��ار،  و  امل��و���ش��وع��ات  �شعيد  على  و 
ووجهات  بالثقافة  تعنى  اأ�شبحت  فقد 
االأخبار  غالب  تغطي  و  املتعددة  النظر 

مبو�شوعية و �شفافية على مر االأيام.
املجلة يف عددها اخلام�س و الثالثني 
م   1980 )م��ار���س(  اآذار  الرابعة  ال�شنة 

احللقة التا�شعة و الع�شرون

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /03 - 490 :Oó©dG

37

ا&مارات

mun r a k a e

ال�شمو  )�شاحب  بعنوان  الغالف  عنون 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ي��رع��ى االح��ت��ف��ال بيوم 
باإ�شراف  املجلة  ���ش��درت  و  الت�شجري( 
املجل�س البلدي الذي كان برئا�شة ال�شيخ 
رئي�س  نائب  و  القا�شمي  بن حممد  حمد 
املجل�س ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
و مدير البلدية بالوكالة ال�شيد عبد اهلل 

اإبراهيم املو�شى.
برقيات   ( نقراأ  املحلية  االأخبار  و يف 
املدينة  بيوم  االحتفال  مبنا�شبة  تهنئة 
حمد  ال�شيخ  �شمو  بعث  حيث   ) العربية 
بن حممد القا�شمي رئي�س دائرة البلدية 
و االأرا�شي برقية تهنئة للمغفور له باإذن 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  اهلل 
جديد  اإدارة  جمل�س   (: ع��ن��وان  حت��ت  و 
نقراأ   ) للهواة  البحري  ال�شيد  ل��ن��ادي 
العديد  ي�شم  جديد  اإدارة  جمل�س  تعيني 
من االأع�شاء منهم ال�شيخ نا�شر اإبراهيم 
و  االإدارة  جمل�س  رئي�س   – القا�شمي 

ال�����ش��ي��د خ��ال��د 
حم���م���د خ��ال��د 
للنادي  م��دي��رًا 
علي  ال�����ش��ي��د  و 
����ش���ع���ي���د ث���اين 
لل�شرو  اأم��ي��ن��ًا 
غ�����ريه�����م م��ن 
االأع�شاء ، و قد 
ال�شيد  اأن  ذك��ر 
�شامل  اهلل  عبد 
قد  امل����زروع����ي 
ت������ربع ب��امل��ق��ر 
للنادي  امل��وؤق��ت 
اآخ��ر  و يف خ��رب 
ن��ق��راأ ع��ن��وان��ًا: 
)م�������������ش������روع 
ال���������������ش�������وت 
وال�����ش��وء ي��روي 
ت����اري����خ راأ������س 
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تاريخ  ي���روي  م�����ش��روع  ه��و  و   ) اخليمة 
راأ�س اخليمة و من خالل ملحمة تتحدث 
اأيام  راأ�س اخليمة يف  فيها عن بطوالت 

اال�شتعمار 
توقفت  ال�شركات   (  : اأي�شًا  نقراأ  و 
�شدور  بعد  عمالها  ك��ف��االت  نقل  ع��ن 
التعليمات مبد املهلة 4 اأ�شهر ( و ) بحث 
الإنتاج  العربية  ال�شركة  م�شروع  تطوير 
اخليمة(  ب��راأ���س  االأع����الف  و  احلليب 
و)الرم�س مياه عذبة ( حيث مت اإي�شال 
الربيرات  املنطقة من  اإىل  العذبة  املياه 
بحقل مياه وادي البيح يلي ذلك �شفحة: 
جوائز  ت��وزي��ع   ( و   ) م�شوؤول  م��ن  )رد 
كاأ�س العامل ( و اأي�شًا يف االأخباراملحلية 
بلدية  يف  ال�شائقني  )ت�شيب  عن  نقراأ 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ( وه���ي م��الح��ظ��ة من 
املواطن عبد اهلل حممد عبد اهلل حميد 
لبلدية راأ�س اخليمة عن املوظفني الذين 
ال��دوام  بعد  البلدية  �شيارات  ي�شتغلون 
البلدية  م��ن  ال��رد  ج��اء  ق��د  و  الر�شمي 
هذه  اأن  و  حم��دودة  ال�شيارات  عدد  اأن 
موظفي  م��ن  معينه  لفئات  ال�شيارات 
البلدية لال�شتخدام بعد الدوام الر�شمي 
املياه  اأبحاث  م�شروع   ( عنوان  حتت  و 
والرتبه يتو�شل اإىل نتائج هامة( نتعرف 
املجال  ه��ذا  يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  اإىل 
امل�شروع  ملناق�شة  اج��ت��م��اع  عقد  حيث 
براآ�شة وكيل الوزارة امل�شند �شعادة حمد 
عبد اهلل املطوع بح�شور الدكتور بزوين 
امل�شروع  ملناق�شة  امل�شوؤولني  من  وغ��ريه 
النظافة  اأ�شبوع  على  )اأ�شواء  ذلك  يلي 

الثالث ( ثم اإعالنات البلدية 
العدد  ه��ذا  يف  العناوين  تنوعت  و 
وم���ن اأه��م��ه��ا ) االج��ت��م��اع ال�����ش��اد���س 
)مديرية  و   ) العربية  امل���دن  ملنظمة 
�شرطة راأ�س اخليمة ال�شرطة يف خدمة 
اال�شتعداد  و  املرور  و)اأ�شبوع  املجتمع( 
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راأ�س  يف  الثالث  النظافة  و)اأ�شبوع   ) له 

�شمو  اإ�شراف  حتت  كان  قد  و  اخليمة( 

تلتها  و  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 

�شفحات ت�شم اإعالنات البلدية و اأي�شًا ) 

م�شنع راأ�س اخليمة للم�شامري و الرباغي 

قد  و  غ��ري��ب(  ع��امل   ( ث��م  الطب�شور(  و 

)حجم  منها  و  العناوين  اأغ��رب  �شمت 

حكمة   – الناجح  احل��ب  اأ�شا�س  القدم 

القا�شي – من يقود من ..... ( 
عن  ن��ق��راأ  ال�شحية  ال�شفحة  يف  و 
عبد  الدكتور  بقلم  املعدية(  )االأمرا�س 
العزيز هالل و يف �شفحة ر�شائل القراء 
تنوعت الر�شائل فمنها 
ومنها  ي�شتف�شر  م��ن 
من ي�شارك و منها من 

يقرتح ...
امل�������راأة   ( ع����ن  و 
االإ�شالم(  يف  ومكانها 
عن  جمال  اأب��و  يتحدث 
امل���و����ش���وع و يف  ه����ذا 
)اك��ت�����ش��اف��ات  �شفحة 
وع�������ل�������وم( ت���ن���وع���ت 
ال���ع���ن���اوي���ن )����ش���راء 
امل���الب�������س ب��وا���ش��ط��ة 
 - الهاتفي  الكومبيوتر 
تعمل  يابانية  �شيارات 
الطبيعي  ال��غ��از  ع��ل��ى 
ل�شيد  �شناعي  وقمر 

ال�شمك ...( 
ال�����ش��ف��ح��ة  يف  و 
ال����ري����ا�����ش����ي����ة ك���ان���ت 
العناوين ) نادي عمان 
ي��ف��وز ع��ل��ى االإم�����ارات 
اخليمة  راأ����س  ف��وز   –
 0 –  3 عجمان  ع��الى 
جديدة  عاملية  اأرق��ام  و 
ال�������ش���ب���اح���ه.....(  يف 
ك���ان���ت  اخل�����ت�����ام  ويف 
اللعب   ( االأ�شرة  زاوي��ة 
– دور االأب  واالأط��ف��ال 
 – طفله  �شخ�شية  يف 
معلوماتك  اإىل  واأ�شفي 

و غريها ..... 
و �شورة كتب عليها 

اأ�شبوع النظافة 
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اإعداد : جواهر ال�سويدي

يد  لعبة الي�

جماعية  لعبة  ه��ي 
اأر�س  اإىل  �شيقة حتتاج 
براح داخل حارة �شعبية 
ي��ق��ف ال���الع���ب ال���ذي 
يف  القرعة  علية  وقعت 
نقطة حتدد �شابقًا و هنا 
يبداأ الالعبون باجلري 
وحماولة االختفاء خلف 
االأ�شجار  اأو  اجل���دران 
وي������ردد الع����ب ال��ه��ول 
يوريد و يردد الالعبون 
و  يوريد  يقول  ثم  بعدنا 
اأن  اإىل  بعدنا  ي���رددون 

يختفوا عن االأنظار.
وه��ن��ا ي��ق��ول الع��ب 
ف��ريددون  يوريد  الهول 

يوريد احلقنا وهنا يبداأ باجلري والتفتي�س والبحث عنهم.
وعندما ي�شتطيع اأن يلم�س راأ�س اأحد الالعبني قبل و�شوله 

ملنطقة الهول يقف الالعب مكان العب الهول و هكذا. 
�س45

 

ا ا ي ال�شعبية  ا ا لعا و ا ا ا  
شند ا�شد ب  بيد   
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يلة  لعبة ال

هي لعبة �شعبية فردية تلعب يف اأر�س منب�شطة حيث حتفر 
ثالث حفر بقطر 7 �شم ومتو�شطة العمق وتبعد احلفرة االأوىل 
عن الثانية م�شافة 1 م وت�شمى كل حفرة )الكون( اأما التيلة فهي 
م�شنوعة من الزجاج كروية ال�شكل بقطر 1 ½ �شم و ميلك كل 
 العب جمموعة منها وي�شارك بهذه اللعبة من 2 اإىل 6 العبني. 

طريقة اللعبة:
بعد حتديد احلفر داخل منطقة اللعب وخط البداية يقوم 
دفعها  بوا�شطة  التيلة  بقذف  االأوىل  بال�شربة  االأول  الالعب 
باإ�شبع اليد االأو�شط بطريقة الت�شويت باجتاه الكون االأول و يف 
حال عدم متكنه من اإدخالها داخل الكون االأول يلعب الالعب 
االأول  بالالعب  اخلا�شة  التيلة  قرب  حال  ويف  وهكذا  الثاين 

مثال قرب الكون ) احلفرة االأوىل ( ي�شاأل الالعب الذي يليه 
نريد التيلة وال الكون فيقول مثال الكون فيقذف الالعب االأول 
الالعب  تيلة  اإ�شابة  ذالك  بعد  يحاول  ثم  الكون  داخل  بالتيلة 
الثاين من فوق حافة الكون والتي يعترب منطقة 
الالعب  يتابع  اأن  لالعب  يحق  وبالتايل  اأم��ان 
االأول اإ�شابة تيلة الالعب الثاين ي�شاأل الالعب 
الكون  فيقول  ال��ك��ون  اأم  التيلة  تريد  الثالث 
التيلة  ي�شوب  ثم  الكون  داخل  بتيلته  فيقذف 
تيلة  اأ�شاب  وكلما  وهكذا  الثالث  الالعب  اإىل 
اآخر ياأخذها ويقوم الالعب باللعب من  العب 
جديد من منطقة الرمي وهكذا ويحق لالعب 
باأن ينتقل اإىل الكون الثاين اأو الثالث هربًا من 
اإ�شابة تيلته حيث يكون يف مكان اآمن وت�شتمر 
وقت  لها  ولي�س  الالعبني  اإتقان  ح�شب  اللعبة 

حمدد.
�س 46
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املختلفة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ت��غ��ريات  م��ن  فيها  يحدث  وم��ا 
ثقافية  اأم  اجتماعية  اأم  �شيا�شية  اأم  اقت�شادية  اأكانت  �شواء 
فهي م�شتمرة با�شتمرار احلياة، لذا فقد كان لتمازج واختالط 
ال�شعوب واللغات اأو اللهجات املختلفة وان�شهارها، ظهور وبروز 
اليومية  احلياة  اأمن��اط  عن  تعرب  مدلوالت  لها  خمتلفة  األفاظ 
ب�شرائحها  واجلبلية  وال�شاحلية  البدوية  البيئات  جميع  يف 
االجتماعية والثقافية، فكان الأ�شحاب املهن واحلرف والفنون 
العامية  االأل��ف��اظ  فهذه  بهم،  اخلا�شة  واألفاظهم  لهجتهم 
اللهجات  فنتج من كل ذلك اختالف  العامة(  )األفاظ احلياة 
يف نطق بع�س حروف الكلمات ،فالنطق يختلف ب�شور متعددة 
اإىل  تعود  الدارجة  االألفاظ  هذه  فبع�س  الأخ��رى،  منطقة  من 
اأ�شول لغوية ف�شيحة، وهذا يعني اأن االألفاظ العامية يف اللغة 
فاللغة  ومي��وت،  ويتجدد  ويتغري  يتطور  ال��ذي  احل��ي  كالكائن 
فيها كلمات متوت وتندثر لعدم ا�شتعمالها اأو تداولها، وهناك 

كلمات جتددت باالقتبا�س اأو اال�شتقاق من م�شدر ما، فت�شتمر 
من خالل التداول ح�شب ما يقت�شيه التعبري عن حاجة النا�س 
حملت  والتي  املتعاقبة  واالأزم��ن��ة  الع�شور  عرب  ال�شتخدامها 
دون  ناحية  اإىل  داللتها  متيل  قد  كلمات  فهي  والتجدد  التغري 
فيها  وتاأثريهم  للغة  النا�س  ا�شتعمال  ب�شبب  ذلك  وكل  اأخرى، 
اللغة  العامي يف  العامية، فاالأثر  اللهجات  كتاأثريهم يف تكوين 
ال ميكن اإنكاره وال ميكن اأن نتجاهل لهجات العوام اأو نطرحها 
ككم مهمل ال فائدة منه وهذا ما دفعنا اإىل االهتمام بدرا�شة 
االألفاظ العامية ، فلهجة دولة االإمارات العربية املتحدة غنية 
وثرية يف تعبريها الدقيق يف جميع جوانب احلياة من م�شميات 

واأفعال.
  يف هذه املادة �شنتناول اللهجة املحلية لالألفاظ العامية يف 
ونقدم فكرة  والتحليل  بال�شرح  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 

موجزة عن اللهجة واالألفاظ العامية ومعانيها .

اب يدان ال ي  بدالع ليا  دا   ا

و � ا  ا شا ا

ال ا ال
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ي شرو ا  

يق�شد به الف�شتق، وهو ثمر �شجرة الف�شتق، امل�شماة عامليًا 
ف�شتق حلبي، و�شجره الف�شتق من نباتات املناطق الباردة وتكر 
يف �شوريا يف مدينة حلب ويف اإيران وتركيا، يوؤكل الف�شتق بعد 
متليحه وحتمي�شه، كما يوؤكل طازجا يف مو�شم جمعه يف نهاية 
اأيلول وت�شرين االأول(، يدخل الف�شتق  اأواخر  ف�شل ال�شيف ) 

يف �شناعة احللويات واحللويات ال�شرقية خ�شو�شًا.
للفيتامينات  مهما  م�شدرًا  احللبي  الف�ش�تق  ثمار  تعترب 
وقد  ولل��دم،  لالإن�شان  مهم  غذاء  اأنها  كما  املعدنية  والعنا�شر 
ذكر ابن �شينا باأنها تفتح �شدد الكبد وتقوي الذاكرة والذكاء 

وت�شفي من ال�شعال املزمن وتزيل قروح الفم.

ر  شن

نوع من احلم�شيات

� ر

                          

اأقفا�س ل�شيد االأ�شماك التي تكون يف قعر البحر ) القوع( 
وهي نوعان:

ي�شنع من ع�شق النخيل وي�شمى قرقور �شراخ.
ي�شنع من اأ�شالك معدنية ) �شيم( 

ا لقي

اأكلة �شعبية قوامها الطحني يعجن  تلفظ ) لكيمات( وهي 
على �شكل اأقرا�س �شغرية ثم يو�شع يف ال�شمن، ويقلى ثم يحلى 

بال�شكر اأو الدب�س اأو الع�شل ثم يوؤكل.
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Editorial
Must Have Skills

It is obvious to say that thinking is a normal hu-
man activity, as the man originally had the ability 
to think; however, in order to keep these thoughts 
straight, away from bumps or unmanaged steps, the 
brain must govern how thinking should act hence 
keep its outputs within an acceptable results.

For such undoubtable importance for thinking, 
we have to call people to think more, more posi-
tively to an extent that should serve one’s life and 
the entire society.

From here, scientists have valued innovation and 
creativity in all life domains,  for being the food of 
life which increases its growth and extension, thus 
create sustainable improvements and development.

It is agreed that each element from the above el-
ements helps us understand how thinking can be vi-
tal and serious, including the innovative employee 
who acts with proactivity and positivity and has a 
great vision to enhance and develop with non-stop 
power or energy.

This supports the idea of valuing innovation and 
creativity from the one’s self and from the entire 
community, which shall then be reflected upon a 
nation’s development and progression with the pio-
neering civilizations using brain storming, leading 
by example, concentration, education, culture and 

more of such precious and priceless values.
Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, has honored 
the Kenyan Bedan 
Karoki for the 12th 
RAK Half-Mara-
thon for Men timing 
58:42 and the Ken-
yan Fancy Shimutai 
of RAK Half-Mara-
thon for Women tim-
ing 01:04:53.

This came dur-
ing the visit of RAK 
Ruler with H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of Executive Coun-
cil, to Ras Al Khaimah Half-Mara-
thon; the most speedy track of Half-
Marathons worldwide with total 
awards of 1.245 Million Dirhams 
and total competitors of 3,470 ath-
letes from 103 different countries.

Finishing behind Shimutai was 

fellow Kenyan and defending RAK 
champion Marie Kivani, who still 
went on to set a personal best time 
with an effort of 64:55 minutes. 
Caroline Kerry ensured a clean 
sweep for Kenya in the women’s 
category while crossing the finish 
line in a time of 65:07.

Over the years, the annual RAK 
Half Marathon has lined up a strong 
field of specialized distance run-

ners. This year was no exception 
with perhaps the greatest combined 
men’s and women’s runners lining 
up.

Haytham Mattar, Executive Man-
ager of Ras Al Khaimah Tourism 
Development Authority (RAK 
TDA), has reaffirmed that they are 
expecting more expansion of RAK 
Half-Marathon inline with RAK 
Vision 2019.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, has opened the 
first Seaside Start-
up Summit at Al 
Marjan Island.

The first Seaside 
Startup Summit 
outside of Arme-
nia is organized by 
Startup Armenia 
Foundation togeth-
er with the RAK 

H.H. Saud bin Saqr honors winners of RAK Half-Marathon

RAK Ruler opens first Seaside Startup Summit
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, accompanied by H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman of 
Executive Council, have toured the 
Ras Al Khaimah Economic Zone, 
RAKEZ, and inspected the facili-
ties and exceptional services of-
fered to investors from all over the 
world to expand the range of their 
businesses in the Emirate.

H.H. Sheikh Saud was accom-
panied on the tour by a number of 
Sheikhs, officials and directors of 
local departments.

RAK Ruler began his field tour by 
visiting the RAKEZ Service Centre, 
which was launched in Al Hamra 
area recently, and was received by 
Sheikh Ahmed bin Saqr Al Qasimi, 

Chairman of RAKEZ, the members 
of the board of directors, the Man-
aging Director and the Executive 
Director of the Group. H.H. Sheikh 
Saud inspected the facilities at the 
departments and checked the time 
taken in investors dealings.

He also spoke to the employees 
of RAKEZ, praising their effective 
role in serving the customers, gain-
ing their trust, and supporting the 
growth of their businesses in Ras Al 
Khaimah environment, which en-
courages the establishment of dif-
ferent projects and industries of all 
sizes and types.

The Ruler of Ras Al Khaimah also 
visited the main headquarters of 
RAKEZ and met the employees and 
the government institutions there. 
He toured the departments and in-
spected the workflow, and further 
expressed his happiness with the 

most important accomplishments 
of RAKEZ as it is one of the most 
important destinations for the lead-
ing businesses and industries in the 
Emirate and the country.

H.H. Sheikh Saud showed his ad-
miration for the level RAKEZ has 
reached in terms of development by 
strengthening its investment envi-
ronment, offering the best facilities 
to investors, and providing them 
with integrated services under one 
roof. This supports the Emirate’s 
vision, which is clear and encour-
aging for the finance, business and 
investment community.

Sheikh Ahmed highlighted the 
significance of the tour, which re-
flects H.H. Sheikh Saud keenness 
to make Ras Al Khaimah a destina-
tion for all investments and indus-
tries, whether local or from differ-
ent parts of the world.

RAK Ruler conducts inspection tour of RAKEZ

Incubation and Accelerator based 
on the memorandum of understand-
ing (MoU) signed in the October of 
2017.

The Summit, which runs until 
12th of February, attracted 500 par-
ticipants including 300 startup own-
ers and 50 investors.

The tent camp business forum is 
where the startups will attend work-
shops, meet investors and take part 
in startup battles.
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has 
emphasized that the 
achievements of His 
Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Com-
mander of the UAE 
Armed Forces, have be-
come a milestone in the 
life of Emiratis.

Ras Al Khaimah, the 
adventure Emirate, has 
further increased its ap-
peal for day trippers, 
stay cationers and holiday makers with 
the opening of its new Viewing Deck 
Park, close to the summit of Jebel Jais, 
the UAE’s highest mountain.

The opening was attended by His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, and 
other dignitaries who experienced 
everything the new viewing park has 
to offer.

It features seven viewing decks 
complete with twelve binoculars to en-
joy superb vistas of the Arabian Gulf 
and the deep, rocky Al Hajar Mountain 
valleys all from 1,250 metres above 
sea level.

Visitors can also watch tourists take 
on the Jebel Jais Flight: The World’s 
Longest Zipline and will soon be able 
to enjoy refreshments from the dedi-
cated food truck zone.

The attraction will serve tourists 
and residents looking to enjoy the 
stunning mountain scenery, as well as 
hotel guests and day-trippers who are 
visiting Jebel Jais to experience the 
World’s Longest Zipline and Via Fer-
rata.

Open from 8am to 8pm on weekdays 
and 8am to 11pm on weekends, the 
22,730 square meter park is expected 

to further increase the popularity of 
the spectacular Hajar Mountains.

“Thanks to the vision and guid-
ance of His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, this key product launch 
will further enhance Ras Al Khaim-
ah unique mountain-beach-desert 
offer and promote the emirate as an 
all-round tourist destination. We hope 
this park encourages more visitors to 
the area to enjoy our great outdoors,” 
said Haitham Mattar, CEO of Ras Al 
Khaimah Tourism Development Au-
thority (RAKTDA), which manages, 
regulates and promotes the Emirate’s 
tourism industry.

“This attraction allows visitors to 
experience the awe-inspiring perspec-
tives and the often-hidden bird life of 
the Hajar Mountain range, along with 
the other flora and fauna found in the 
area. It will, we hope, engender a new 
respect for the wonderful natural sur-
roundings of the Emirate and indeed 
the United Arab Emirates.”

“The park will appeal to everyone, 
not just the active adventure seeks on 
the mountain. It will let visitors take 
in magnificent sunrises and sunsets 
which we foresee being captured reg-

ularly on social media and enjoy the 
fresh mountain air in temperatures that 
are traditionally around 10 degrees 
lower than the UAE average,” added 
Mattar.

In addition to the viewing platforms, 
the park will have restroom facilities 
and on-site parking for 74 vehicles in-
cluding handicapped spaces.

“Although open round-the-clock, 
we do envisage particularly heavy de-
mand during weekends and holidays 
and we are therefore working on a 
traffic control plan to ensure everyone 
who wants to access the views is able 
to do so,” explained RAKTDA CEO.

The park is also shaping up to be a 
case study in sustainable tourism. It is 
lit by solar energy with long-term sus-
tainability playing a key role in its de-
sign and operations for which locally-
sourced, natural materials have been 
used to ensure it blends seamlessly 

RAK Ruler attends opening of Viewing Deck Park
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into its natural surroundings.
The park is seen as another key mile-

stone for Ras Al Khaimah Vision 2019 
Destination Tourism strategy, which 
aims to attract one million visitors by 
the end of 2018. RAKTDA has invest-
ed heavily in a range of adventure and 
wellness products which leverage the 
Emirate’s superb array of natural as-

sets, with a key focus on Jebel Jais and 
the surrounding area. The Jebel Jais 
Via Ferrata (iron path), which opened 
over a year ago, has been met with out-
standing success and anticipation, and 
last week the world’s longest zipline 
was officially launched.

The adventure tourism approach 
is building on Ras Al Khaimah es-

tablished popularity with avid hikers 
and tour groups tempted by the rocky 
pathways which skirt ancient villages 
in the mountain ranges. It has also at-
tracted road-trip enthusiasts since the 
opening of a newly extended road over 
a year ago which snakes up towards 
Jebel Jais, now the Emirate’s top-rated 
attraction on Trip Advisor.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, has stated that the United 
Arab Emirates is supporting 
the efforts of scientists and 
researchers in all areas of 
scientific research, to serve 
the community, achieve 
sustainable development 
and find required solutions 
to key issues.

In his speech, delivered 
while launching the 10th 
Annual International Work-
shop on Advanced Materi-
als, IWAM, which is organized by the 
Ras Al Khaimah Centre for Advanced 
Materials, RAK-CAM, H.H. Sheikh 
Saud stated that the current overall 
global development is the result of the 
diligent work of millions of scientists 
from around the world, who succeed-
ed in advancing science and making it 
a tool to serve humanity. H.H. RAK 
Ruler also praised the workshop’s role 
in discussing the latest efforts of sci-
entists, related to advanced materials, 
especially in relation to water desali-
nation, energy, the environment and 
advanced technology.

Anthony Cheetham, Chairman of 
RAK-CAM, stated that the work-
shop’s current edition will witnesses 
the participation of 170 scientists from 
some 20 countries, who will speak 
about many areas related to advanced 
materials, most notably on modern 

water desalination technologies that 
will reduce the cost of desalination. 
The workshop will also discuss re-
search on extracting hydrogen from 
water and transforming carbon to 
methanol, he added, while highlight-
ing an experiment that was conducted 
at the Sheikh Saqr Laboratory in the 
International Centre for Materials Sci-
ence of the JNCASR in Bangalore. 
The final stages of this vital and im-
portant project has been nominated to 
enter an important international com-
petition, he added.

Cheetham explained that the work-
shop will also discuss the transfor-
mation of solar energy into electric-
ity, and a new technology known as 
“perovskites technology,” which will 
reduce the cost of producing solar 
energy, while pointing out that this 
technology is currently being tested in 
the United States, Japan, Sweden, the 

United King and other countries.
He also noted that the centre aims 

to lead in advanced material research 
in the Middle East by providing edu-
cational and training opportunities 
to ambitious scientists and engineers 
from the UAE and the region, as well 
as conducting research to support lo-
cal industries and small companies, 
generate new employment opportu-
nities, and attract international com-
panies to establish their laboratories 
in Ras Al Khaimah, as well as to find 
new opportunities to guarantee the 
Emirate’s energy sources and sustain-
able development.

The three-day IWAM includes 3 
days of lectures, poster sessions and 
discussions on the most recent ad-
vances in materials science. IWAM 
2018 will be a celebration of chemis-
try and physics of materials to mark 
10th anniversary of RAKCAM.

H.H. Saud bin Saqr launches 10th International Workshop
on Advanced Materials
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His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has re-
ceived Anifah Aman, 
Malaysian Minister 
of Foreign Affairs, at 
H.H. palace.

They discussed 
ways of enhancing bi-
lateral relations.

A number of 
Sheikhs and local of-
ficials attended the 
meeting.

RAK Ruler receives Malaysian Foreign Minister

RAK Ruler receives Armenian Minister
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has received 
the visiting Vahan Marti-
rosyan, Minister of Trans-
port, Communication and 
Information Technologies 
of the Republic of Armenia 
and his accompanying del-
egation, at his Palace in the 
Saqr bin Mohammed City.

RAK Ruler welcomed 
the minister and the accom-
panying delegation, while 
stressing the importance of 
the existing ties between 
the UAE and Armenia and 
the two sides desire to develop coop-
eration in a number of fields. They also 
tackled ways to enhance relations in 
the best interest of the two sides.

Martirosyan expressed his admira-
tion at the cultural boom witnessed by 
the UAE in all domains, especially in 
the economic and urban sectors as well 
as infrastructure, which encourages 
businessmen and investors to invest 
more in vital projects.

A number of Sheikhs and senior offi-

cials attended the meeting.RAK Ruler 
receives President of Zanzibar

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, has re-
ceived the President of Zanzibar, Dr. 
Ali Mohamed Shein, and his accompa-
nying delegation.

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud welcomed President Shein and 
discussed a number of issues of mutual 
interest. He also reviewed means of 
strengthening cooperation, especially 

in economic and commercial domains, 
to serve the interests of both countries 
and peoples.

President Shein expressed his ap-
preciation to His Highness, the Ruler 
of Ras Al Khaimah for his hospitality, 
and praised the progress attained by the 
United Arab Emirates in various fields.

H.H. Sheikh Saud hosted a luncheon 
in honor of President Shein and his ac-
companying delegation.

The meeting was attended by a num-
ber of Sheikhs and senior officials.
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RAK Ruler receives Costa Rica’s Foreign Minister
His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has received at his pal-
ace in Saqr bin Mohammad City, 
Manuel Antonio Gonzalez Sanz, 
Minister of Foreign Relations and 
Worship of Costa Rica, currently 
on a state visit to the country, and 
discussed ways of boosting bilat-
eral investment relations.

The Cost Rican minister dip-
lomat commended the rapid pro-
gress witnessed by the United 
Arab Emirates across different 
domains, underling the impor-
tance of advancing bilateral rela-
tions to higher levels.

H.H. Sheikh Saud hosted a 
luncheon in honour of the Costa 
Rican minister and his accompa-
nying delegation.

The visit is the first of a Costa 
Rican Foreign Minister and is in 
line with the friendship ties be-
tween the two countries in general 
and with the Emirate of Ras Al 

Khaimah in particular.
The meeting was attended by the 

Costa Rican Ambassador to the 
UAE Francisco J. Chacon Hernan-
dez.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has re-
ceived the President 
of Zanzibar, Dr. Ali 
Mohamed Shein, and 
his accompanying 
delegation.

During the meeting, 
H.H. Sheikh Saud 
welcomed President 
Shein and discussed 
a number of issues of 
mutual interest. He 
also reviewed means 
of strengthening cooperation, espe-
cially in economic and commercial 
domains, to serve the interests of 
both countries and peoples.

President Shein expressed his 

appreciation to His Highness, the 
Ruler of Ras Al Khaimah for his 
hospitality, and praised the progress 
attained by the United Arab Emir-
ates in various fields.

H.H. Sheikh Saud hosted a lunch-

eon in honor of President Shein and 
his accompanying delegation.

The meeting was attended by a 
number of Sheikhs and senior of-
ficials.

RAK Ruler receives President of Zanzibar
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has 
received Francesca 
Escobar, the Mexican 
Ambassador to the 
United Arab Emirates, 
who came to greet him 
on the occasion of as-
suming her tenure in 
the country.

H.H. Sheikh Saud 
welcomed Escobar 
and wished her suc-
cess in her new mis-
sion in boosting the 
existing relations between the two 
countries on various levels.

During the meeting, which was 
held at RAK Ruler’s palace in Saqr 

bin Mohammed city, the two sides 
reviewed cooperation relations be-
tween the UAE and Mexico and dis-
cussed ways of strengthening them 
in a number of fields, and means of 

consolidating them in the interest of 
the two friendly peoples.

The meeting was attended by a 
number of Sheikhs and senior offi-
cials.

RAK Ruler receives Mexican Ambassador

His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
has received 
Dr. Khalid bin 
Said bin Salim 
al Jaradi, the 
new Omani 
A m b a s s a d o r 
to the United 
Arab Emirates.

The Ruler of 
Ras Al Khaim-
ah welcomed 
the Omani Am-
bassador, wishing him success in 
performing his duties in enhancing 
cooperation relations between the 

UAE and Oman.
During the meeting, the two 

sides reviewed bilateral coopera-
tion and exchanged talks that would 
strengthen the relationship in many 

fields, as well as means of boost-
ing them for the benefit of the two 
brotherly peoples.

The meeting was attended by and 
number of Sheikhs and officials.

RAK Ruler receives new Omani Ambassador
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras 
Al Khaimah, has high-
lighted the importance of 
strengthening and promot-
ing the fishing profession 
to serve the community, 
as it is rooted in Emirati 
society and requires joint 
efforts to protect and pre-
serve.

RAK Ruler also noted 
the importance of preserv-
ing fishing resources and 
the marine environment, 
which is part of the na-
tion’s food security.

His Highness the Ruler 
of Ras Al Khaimah remarks came 
while receiving Ali Nasser Khalifa 
Balhebala Al Ketbi, Chairman of the 
Dubai Fishermen Cooperative Associ-
ation, and several members of the as-
sociation’s Board of Directors, at his 
palace in Saqr bin Mohammed City.

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud listened to discussions on many 

topics related to fishing, the means of 
developing services offered to fisher-
men, and the national laws that govern 
the fishing profession, in cooperation 
and coordination with various federal 
authorities in every emirate.

H.H. Sheikh Saud valued the efforts 
of the country’s fishermen’s associa-
tions and their cooperation to elevate 
and preserve their ancient profession 

and promote their role.
The meeting was also attended by 

Sheikh Saqr bin Mohammed bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Chairman of the 
Ras Al Khaimah Sports and Cultural 
Club, Rashid Suwaidan Al Khatiri, 
Director-General of Protocol and 
Hospitality, and Khalifa Al Muhairi, 
Chairman of Ras Al Khaimah Fisher-
men Cooperative Society.

RAK Ruler values efforts of fishermen’s associations to strengthen, 
promote fishing profession

RAK Ruler receives UAE Jiu-Jitsu 
Federation delegation

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has em-
phasized that the 
success achieved 
by Jiu-Jitsu and at-
tracting profession-
als from the world 
over to compete in 
the international 
tournaments organ-

Issue No. 490 - March 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

9

News

m u n r a k a e



ized by the United Arab Emirates, 
is a result of the unlimited atten-
tion given by the wise leadership 
of His Highness Sheikh Moham-
ed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces.

This was stated by H.H. Sheikh 
Saud while receiving at H.H. pal-
ace in the Saqr bin Mohammed 
City, a delegation of UAE Jiu-Jitsu 
Federation and members of the or-

ganizing committee of the Ras Al 
Khaimah International Pro Jiu-Jit-
su Championship, which was held 
on 16th and 17th February (Friday 
and Saturday) for the fourth year.

Sheikh Saqr bin Mohammed bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Chair-
man of the Ras Al Khaimah Sports 
and Cultural Club, and other sports 
officials attended the meeting.

H.H. Sheikh Saud praised the 
pioneering efforts exerted by the 
UAE Jiu-Jitsu Federation to pro-

mote the sport among juniors and 
youth as the country was able to 
occupy a prestigious stature on the 
international map.

Mohammed Salem Al Dhaheri, 
Deputy Chairman of the UAE Jiu-
Jitsu Federation, extended grati-
tude to H.H. Sheikh Saud for the 
warm welcome and for his support 
to the international sports society, 
which has encouraged them to ac-
complish achievements in various 
games.

RAK CP praises Mohammed bin Rashid decision to build 
7,200 houses for UAE nationals

H.H. Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah and Chairman 
of Executive Council, has 
highlighted the desire of the 
Vice President, Prime Min-
ister and Ruler of Dubai, 
His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al 
Maktoum, to secure a de-
cent life for the people of 
the United Arab Emirates, 
provide them with social 
and family stability, and im-
prove the living standards 
of Emirati families.

H.H. added that the deci-
sion of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid to 
build 7,200 houses for UAE 
nationals, at a total cost of 
AED 7.2 billion, reflects the 
support of the wise leadership for the 
Emirati people. The leadership has 
placed the nation and its citizens on 
the top of its priorities and compre-
hensive development plans, which 
includes all areas of the country, and 
that adds to his achievements.

His Highness Sheikh Mohammed 
has led the UAE’s Federal Govern-

ment to many international success-
es. The UAE leads in many regional 
and international economic, social 
and commercial development index-
es, he added.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
stressed that making the Emirati peo-
ple happy is a noble and desired goal 
of His Highness Sheikh Moham-
med in all his decisions that aim to 

create an environment that 
motivates work, production 
and innovation, as he be-
lieves in the loyalty of the 
Emirati people, their role 
in the country’s compre-
hensive development, and 
their belief in the legacy of 
the founding father, the late 
Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, and the other 
founding fathers, who pro-
vided the UAE people with 
prosperity and a decent life.

H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud affirmed 
that His Highness Sheikh 
Mohammed has harnessed 
the country’s resources 
to achieve the National 
Agenda 2021 in the sectors 

of educational, health, the economy, 
housing, infrastructure and govern-
ment services, to drive the country’s 
future towards sustainability and 
achieve many national successes 
through the work of its loyal citizens, 
as per the directives of President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan.
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RAK CP inaugurates “Innovation in Community Services 
Event” at Ministry of Community Development

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of Executive Council, 
has inaugurated the Ministry of 
Community Development’s “In-
novation in Community Services 
Event” in Al Ghail, in the presence 
of Hessa Essa Buhumaid, Minis-
ter of Community Development, 
coinciding with UAE Innovation 
Month.

During the ceremony, which 
took place at the Al Ghail Youth 
Centre, Sheikh Mohammed bin 
Saud launched the “Mobile Co-
operative Associations Initiative,” 
organized by the ministry in co-
operation with the Armed Forces 
Cooperative Association. The ini-
tiative aims to provide consumer 
goods to community members 
who reside in three developing ar-
eas in Ras Al Khaimah targeted by 

mobile co-operative associations, 
which are Adhen, Al Saedi and Al 
Ghail.

The launch of the initiative is 
based on the belief of the Ministry 
and the Association in the impor-
tance of developing services for 
various segments of the commu-
nity and facilitating access to such 
services, to implement the vision 
and goals of the UAE government 
and the National Agenda 2021.

The event included entertain-
ment and education workshops for 
families and children, such as a 
robot workshop and a live exhibi-
tion of the innovations of the youth 
who are affiliated with local youth 
centers, as well as a curiosity lab 
that targets children and conducts 
scientific experiments in a fun way 
to attract them.

The event will continue through-
out UAE Innovation Month, as the 

Ministry of Community Develop-
ment will target, during its third 
week, people of determination 
with hearing disabilities. It will 
also organize, in cooperation with 
the Ministry of Education and the 
“Consultative Council for the Peo-
ple of Determination,” an innova-
tion lab for those with hearing dis-
abilities at the Festival Marina in 
Dubai.

Several people with hearing dis-
abilities and leaders and members 
of the community will attend a 
brainstorming session, to come 
up with ideas and initiatives to 
support this segment of the com-
munity, explore their overall fu-
ture aspirations, and draft recom-
mendations to empower them. The 
lab will also include a free draw-
ing workshop and a sign language 
workshop.
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Mohammed bin Saud attends concludes 
of 4th Jiu-Jitsu Season

Under the pa-
tronage and in 
presence of H.H. 
Sheikh Moham-
med bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah 
and Chairman of 
Executive Coun-
cil, the 4th edi-
tion of Ras Al 
Khaimah Inter-
national Pro Jiu-
Jitsu Champion-
ship concluded 
its two-day com-
petitions. The 
tournament at-
tracted the largest 
number of international profession-
al athletes across all UAE competi-
tions in the 2017-2018 sports sea-
son, with a total of 800 athletes.

Held at RAK Educational Zone 
Club, the Ras Al Khaimah Inter-
national Cham-
pionship saw 
the participation 
of male and fe-
male athletes 
from over 30 
nationalities in 
various weight 
categories. Ath-
letes competed 
for points to add 
to their global 
scores, in order 
to reach the win-
ners’ podium at 
the end of the 
sports season. 
The first day of 

the Championship was dedicated to 
No-Gi matches, and the second day 
witnessed pro Gi matches.

The event was attended by a 
number of officials from the UAE 
Jiu-Jitsu Federation (UAEJJF) and 
the Ras Al Khaimah sports sector, 

including H.E. Mohammed Sa-
lem Al Dhaheri, Vice President of 
the UAEJJF, Youssef Al Batran, 
UAEJJF Board Member, Fahad 
Alshamsi UAEJJF CEO, Mo-
hammed Ismail Al Awadhi, Dep-
uty Chairman of Emirates Club, 
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Ahmed Shamlan, Emirates Club 
Board Member and Financial Man-
ager, and Ahmed Jaber Al Awadhi, 
Individual and Group Games Su-
pervisor at Emirates Club.

The Championship saw a high 
level of competition matches across 
different weight categories and belt 
colors. The spectators enjoyed ex-
citing performances that marked a 
new level of Jiu-Jitsu in the UAE.

On the results and ratings, Com-
mando Group secured the first po-
sition, followed by Al Wahda Club 
in the second place, Al Ain Club 
in the third place, Al Nasr in the 
fourth position and Al Jazira Club 
in the fifth place.

H.E. Mohammed Salem Al 
Dhaheri, Vice President of the 
UAEJJF, expressed pride in the 
distinguished level of the event in 
terms of the strong international 
participation, organization, coop-
eration and support provided by the 
various concerned parties.

Al Dhaheri said the success of 
this Championship supports the 
UAEJJF’s strategy which seeks to 
motivate society to embrace Jiu-
Jitsu as a lifestyle across genera-
tions, thereby boosting the UAE’s 
position as a capital for this distin-
guished international sport.

He further praised the special 
organizational efforts of the event 

host Emirates Club, on their suc-
cess in meeting the highest stand-
ards in terms of organization and 
readiness. He also thanked all clubs 
for their consistent participation in 
competitions and their continuous 
interest in this sport.

Al Dhaheri said that the unlimit-
ed support provided by H.H. RAK 
Crown Prince, on the 4th edition of 
the Championship was instrumen-
tal in its success, and essential for 
spreading the word around this no-
ble sport in the society, something 
that was evident in the presence 
of parents and athletes from sev-
eral clubs participating in this pro 
championship.

RAK Crown Prince issues a decree appointing 
Abdullah Al Abdooli General Manager of Al Marjan 

Company

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaim-
ah and Chairman of Executive Council, has 
issued a decree appointing Eng. Abdullah 
Rashid Jasim Al Abdooli, as General Manag-
er for Al Marjan Company, in addition to his 
post as Member in the Board of Directors.

The decree number 4 of 2018 stated to can-
cel decree number 15 of 2014 and all con-
flicting decrees, and this shall deemed active 
since the day of issuance and shall be pub-
lished in the official gazette.

Eng. Abdullah Rashid Al Abdooli is a qual-
ified national holding Bachelors in Architec-
ture from American University of Sharjah 
2009 and Masters of Urban and Regional 
Design from Paris-Sorbonne University Abu 
Dhabi 2011.

He has wide knowledge in construction 
and real estate development, along with pro-
jects management and attracting foreign in-
vestments.
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EE&R Second Meeting

RAK Municipality hold the first GBR consultancy workshop 

H.E. Munther Mo-
hammed bin Shekar 
Al Zaabi, Director-
General of Ras Al 
Khaimah Municiapli-
ty Departemnet, along 
with the Chairman of 
Energy Efficiency & 
Renewables (EE&R) 
Committee, have at-
tended the second 
EE&R meeting in the 
main conference hall.

Mr. Andrea Di Gre-
gorio, Director of 
Energy Efficiency 
& Renewables Ad-
ministartion, and Eng. 
Anwar Faraj, Manager of Permits 
Section - Buildings Administartion, 

have also attended the meeting.
The meeting discussed several 

aspects of the EE&R strategy and 

agreed to proceed with enhancing 
the implementation plan to ensure 
prosperous future for the Emirate. 

Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment, Energy Effi-
ciency & Renewables 
(EE&R) Administra-
tion, in the presence 
of a number of gov-
ernment and private 
bodies heads and 
delegates from con-
cerned sectors in the 
UAE, has organ-
ized the first Green 
Building Regulations 
(GBR) consultancy 
workshop.

H.E. Munther Mo-
hammed bin Shekar 
Al Zaabi, Director-General of Ras 
Al Khaimah Municipality Depart-
ment

“The Government of Ras Al 
Khaimah has put an implementa-

tion strategy to energy efficiency 
and sustainability, which comes in 
line with the UAE National Agenda 
2021 and  the Green Growth Strat-
egy. This coincided with the steps 
already taken by other Emirates, 

where a strategy was built to make 
Ras Al Khaimah more competitive 
across all sectors,” H.E. Munther 
Mohammed bin Shekar Al Zaabi, 
Director-General of Ras Al Khaim-
ah Municipality Department stated 
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during the opening speech of 1st 
GBR Consultancy Workshop.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar has reaffirmed that a dedi-
cated administration was created 
within the Municipality Depart-
ment to drive the energy efficiency 
and renewable energy strategy. An 
Executive Committee, comprising 
some local and federal government 
entities, has been established, in 
addition to identifying a set of key 
programs that we will be working 
on as part of our strategy, including 
building retrofits, energy manage-
ment, efficient appliances, water 

reuse and efficient irrigation, so-
lar rooftop PV and others; while 
stressing that this vision can only 
be achieved with all concerned par-
ties united in one team.

The Consultant Andrea Di Gre-
gorio, Director of Energy Effi-
ciency & Renewables Administra-
tion, has praised the initialization 
of GBR, which will positively after 
the Green Economy, including de-
creasing energy costs for residents 
and companies, and enhancing the 
local market supporting local prod-
ucts and services. He added that 
the upcoming GBR will shape then 

next phase of the Building Law in 
Ras Al Khaimah, enhancing RAK 
Municipality Vision: “A leading 
Municipality, for a sustainable en-
vironment.”

Discussion panels took place 
aiming to form new methodologies 
and policies for the GBR project in 
the Emirates.

At the end of the workshop, a 
thank you speech was presented to 
the participated entities, reaffirm-
ing the RAK Municipality always 
keen on organizing such events 
to enhance the strategy of Ras Al 
Khaimah.

Assessment Committee of 4G Excellent Government Body
and Innovative Government Employee visits RAK Municipality

In order to deepen employee 
knowledge and enhance needed 
skills to leverage the entire work 
and service quality, the assessing 
committee of the government ex-
cellence award from Sheikh Saqr 
Program for Government Excel-
lence has paid a visit to Ras Al 

Khaimah Municipality Department 
to assess the department in the Ex-
cellent Government Body – 4G cat-
egory, and the Innovative Govern-
ment Employee categories.

The three-day meeting was start-
ed by H.E. Munther Mohammed 
bin Shekar Al Zaabi, Director-Gen-

eral of Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department, and attended by 
various organizational units and 
employees.

At the end the committee thanked 
the audience and agreed to await 
the winners ceremony.
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RAK Municipality DG inaugurates Governmental Business Center 

Ras Al Khaimah Municipality launches seven electronic services

H.E. Munther Mo-
hammed bin Shekar Al 
Zaabi, Director-Gener-
al of Ras Al Khaimah 
Municiaplity Depar-
temnet, has reaffirmed 
that RAK Municipal-
ity is keen on keeping 
pace with set strategy 
and accomplish ap-
proved projects of the 
year.

This speech came 
during the opening of 
the new Governmental 
Business Center, which 
shall act as a vital new 
platform for RAK Mu-
niciaplity in offering its services.

The Center is aimed to offer ser-
vice packages, ensuring each cus-

tomer’s journey is simple, quick and 
accurate.

Inline with the smart 
transformation strat-
egy of the Emirate of 
Ras Al Khaimah, and 
to facilitate procedures 
for all sectors; Ras Al 
Khaimah Municipality 
Department, in coopta-
tion with the Electronic 
Government Authority 
(EGA), has launched 
a new set of services 
from the Buildings Ad-
ministartion.

“Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment is proceeding 
with solid infrastruc-
ture and firm strategy to leverage the 
entire quality as witnessed across the 
Emirate,” H.E. Munther bin Shekar 
said.

H.E. Eng. Ahmed Al Sayyah, Gen-
eral Manager of Electronic Govern-

ment Authority, has reaffirmed that 
the cooperation between RAK Mu-
niciaplity and EGA is a part of the 
smart transformation strategy of the 
Emirate of Ras Al Khaimah, as per 
the directives of the wise leadership, 
to reach customer happiness.

The new services were added to the 
start mobile app, mRAK, including: 
Construction Audit Request, Com-
pletion Certificate Request, Interlock 
Permit Request, Technical Staff Ac-
creditation Request, and Contractor 
Change Request.
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RAK Municiaplity launches retrofit pilot project

Ras Al Khaimah Municipality 
gets managerial ISO 9001:2015

In the 5th of Feb-
ruary, 2018, Ras 
Al Khaimah Mu-
nicipality Depart-
ment has launched 
its first building 
retrofit project in 
the Emirate, which 
was planned in a 
complete strategy 
to retrofit the entire 
Emirate.

The guaranteed 
savings plan in-
cluded three gov-
ernmental build-
ings, as an initial 
pilot project of the 
RAK Energy Efficiency & Renewa-
bles (EE&R) 2040 strategy.

The pilot project included head-
quarters of Ras Al Khaimah Mu-

nicipality Department, Al Falyeh 
Slaughterhouse and Public Health 
Administration buildings.

H.E. Munther Mohammed bin 

Shekar Al Zaabi, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municiaplity 
Departemnet, has reaffirmed that 
this project will increase the social 

Inline with the exerted 
effort of Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment to enhance its work 
process and leverage its 
entire services and qual-
ity to keep pace with the 
enhancements executed 
by the United Arab Emir-
ates in general, and Ras Al 
Khaimah in specific; and 
with support H.E. Munther 
Mohammed bin Shekar Al 
Zaabi, Director-General 
of Ras Al Khaimah Mu-
niciaplity Departemnet, 
RAK Municipality has 
earned the managerial ISO 
9001:2015 certification to crown its 
enhancements for building permits, 

public health services, projects man-
agement, GIS and RERA services.

This was a great achievement add-

ed to the efforts of RAK Municia-
plity to offer a new level of quality 
experience.
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Meeting of HR Section

Training Course in Ras Al Khaimah Municipality

RAK Municipality meets real estate agencies

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment - Human Resources (HR) 
Section, has organized a meeting to 
discuss improvement plans and ini-
tiatives of 2018, along with setting the 
new operational plan for their section.

Ms. Manal Ahmed Al Nuaimi pre-
sented some initiatives and session to 
enhance work quality.

The HR section attended the meet-
ing and agreed to continue their future 
progression for better work plans.

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment - Geographic Information 
Systems (GIS) Center has held a train-
ing course to deepen knowledge with 
archiving systems in RAK Municipal-
ity.

The six-day course was presented 
by Mr. Mahmoud Salim Obaid Allah, 
GIS Databases Specialist, and covered 
several aspects of archiving philoso-
phy.

At the end of the session, Certifi-
cates of Participation were presented 
to the 18 engineers attendees.

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment has held a coordination 
meeting with the official real estate 
agencies in the Emirate.

Mr. Murad Bushnaq, Real Estate 
Consultant and Manager of Properties 
Section, Mr. Khalifa Abdulrahman 
from the Real Estate Regulatory Ad-
ministration (RERA), and Mr. Kamal, 
Consultant from Legal Affairs Unit, 
along with a number of real estate 
agents attended the meeting.

The meeting discussed various as-
pects of relationship between Ras Al 
Khaimah Municipality Department 
and the real estate agencies, where 
new domains were discussed to be 

added to the real estate agencies field 
of work.

Further studies took place to ensure 

leveraging the entire level of quality 
service offered by RAK Municiaplity 
and the real estate agencies.
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Planning Phase and Setting 
Job Targets Workshop

EXPO 2020 introductory workshop 
for RAK Municipality staff

In the framework of leverag-
ing employees’ performance, 
Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department - Human Re-
sources Section - Training Di-
vision has organized a training 
workshop for Planning Phase 
and Setting Job Targets in 
RAK Municiaplity HQs.

The three-day workshop 
covered a number of aspects 
in HR cultures and strate-
gies to ensure deepening the 
knowledge of the attendees.

Seniors and employees from 
various organizational units 
have attended the session.

In the frame-
work of exerted 
efforts to earn 
educational and 
professional expe-
riences to enhance 
work success as 
well as contribu-
tion in further 
achievements; Ras 
Al Khaimah Mu-
nicipality Depart-
ment employees 
have paid a visit to 
EXPO 2020 office 
in Julfar Towers in 
Ras Al Khaimah.

The noble and 
great vision of EXPO 2020 with its 
motto, connecting minds creating 
the future, is a true remarkable one.

The United Arab Emirates has the 

complete qualified infrastructure to 
host such massive event, where 2/3 
of world population can fly to Dubai 
in less than 8 hours, while Dubai has 
received about 9 million tourist last 

year only.

The workshop presented various 

aspects of EXPO 2020 Dubai, and 

its goals were presented by the end.
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RAK Municiaplity participates in Technical Education and 
Innovation Week

Ras Al Khaimah 
Municipality receives 

Car Free Day

Inline with sup-
porting education 
march and keenness 
on providing quali-
fications and skillset 
and earning experi-
ences for the students 
in the Emirate, Ras 
Al Khaimah Munici-
pality Department 
has participated in 
the Technical Educa-
tion and Innovation 
Week in the Applied 
Technology Sec-
ondary School and 
Technical Secondary 
School.

The Human Resources (HR) Sec-
tion employees presented the key 
available vacancies along with 

schools hours for students and tech-
nology colleges.

Ras Al Khaimah Municipality Department 
has received the initiative “Car Free Day”, as 
part of its strategy to continue pioneering in 
various life domains, including the environ-
mental.

Dubai Municiaplity has earned such spirit 
from the continuous work to ensure making 
Dubai a sustainable city.

The platform organized in Ras Al Khaimah 
Municipality witnessed a good attention from 
employees for registration.
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Prevention is better than cure
Brain — Electronics (Part 02)
We spend every-day dealing with many technologi-

cal devices. They truly simplify most of our daily tasks. 
However, we should not give our backs to their serious 
hidden side-effects. We can-not ban technological de-
vices, but we can minimize our daily contact to reach an 
un-harmed, healthy and happy life.

Our main concern among technological devices is 
electronics. Why electronics? Because they form an 
electromagnetic field, spreading harmful radiations ca-
pable of penetrating your body and affects organs’ func-
tion. National institute of drug abuse mentioned that 
these radiations emitted from electronic devices can 
damage our DNA which eventually leads to cancer.

It was obtained from many researches that these ra-
diations damage the brain neurons in the frontal lobe, 
which is linked to memory loss affecting the learning 

Prevention is 
better than cure

Brain - 
Electronics

Dr. Nourhan Ibrahim El-Shneky

We spend every-day dealing with many technological devices. They truly sim-
plify most of our daily tasks. However, we should not give our backs to their seri-
ous hidden side-effects. We can-not ban technological devices, but we can mini-
mize our daily contact to reach an un-harmed, healthy and happy life.

(Part 02)
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capabilities and making decisions. Additionally, brain 
glucose level was greatly affected which was due to the 
compromise of the Blood Brain Barrier (BBB: a barrier 
between your circulatory system and the brain) and this 
was seen after two-hours of cell phone usage.

Furthermore, we found dementia can happen on pro-
longed time of usage. Besides the increased heart rates 
and elevated stress-protein level that has been confirmed.

Notebook Computers - Laptops
It was found that upon carrying laptops on your lap 

and plugging it to be recharged, it emits the strongest 
frequency that damage your DNA and enhances the per-
meability of toxic substances to the brain causing im-
paired glucose metabolism and even cancer.

Hence, what are the possible solutions that can help us 
minimizing the technological devices side-effects? Here 
are some tips that will help you: 

1- Keep your Distance: Cell phones are made for in-
stant emergency calls, try to restrict your cell-phone us-
age, and know that best place for your cell-phone is your 
back-pack, purse or hand-bag, but never in your pocket 
or bra. Also, for your laptop it is advisable not to plug it 
in while using it, and if you can avoid placing it on your 
lap this will greatly help. Also, try to use wired keyboard 
and mouse instead of laptop-keyboard and mouse to 
avoid placing your hand on the radiation source.

2- Use Alternatives: In case you want to talk for a long 
time, use your land-line, and if you need to use your 
cell phone urgently so try to text instead, if you can-
not, you can put in on speaker or use your headset, but 
NEVER use the Bluetooth headset as it amplifies the ra-
diation and permits more and more radiations to enter 
your body. Try to use a wired router at home. Or, share 
only one router with your neighbors this will be better 
for all of you.

3- Ground on Earth: This has great impact on human 
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voltage, when researches have been made, it was proven 
that grounding on Earth alkalinize your body, reducing 
its stress and enhancing the immune system to function. 
The reason behind that; when you are grounded your 
body becomes an extension of the Earth’s gigantic elec-
tric system. Accordingly, the Earth’s potential becomes 
the working agent that pushes away, cancels and reduces 
the electric fields from the body. Thanks to Islam, So-
joud is doing this exercise to Muslims 5-times a day for 
more than 14 centuries while praying, since it reduces 
the electric potential you have in your head and brain.

4- Protect your Home: It is important to unplug your 
electric appliance whenever you do not use them to re-
duce the total electro magnetic radiation spread in your 
home. turn off your cell phones or put them on flight 
mood, cell phones do not emit those radiations in this 
case. And DO NOT recharge your cell phones and lap-
top on the same room you sit in, try to make a room for 
this stuff and stay away as much as you can from this 
room. Do not sleep while setting your phone in the same 
bedroom, this greatly affect your sleep quality and your 
brain relief and potential promoting cell damage.

5- Eat a Healthy Diet: You might not be able to ban 
electro magnetic radiations that come from electronic 
devices, but you can protect your brain against them. 
include what replenishes your brain by the protective 
needed substance and toxin destructive substances to re-

duce the toxin passage such as 
Anti-Oxidants. (A substance 
that is able to stop the action 
of toxins, reform new benefi-
cial substance from them and 
even prohibit their formation 
at all). Curry: is one of the 
greatest brain-protective herb. 
It contains turmeric which 
transferred to curcumin that 
can pass BBB inhibit the de-
structive toxins. It Also boosts 
memory and stimulate neuro-
genesis (production of new 
brain cells).  

Another highly beneficial 
fruit is Blueberries: It was 
showed that they improved 
the learning capacity and mo-
tor skills. They also reduce the 
effect of aging and reduce the 
oxidative stress in brain.

Now you got a clear image 
of how to protect your brain 
from the side-effects of the 

technological devices. You do not have to ban their us-
age, you need to restrict their presence in your life to 
enjoy your healthy happy life. Never hesitate to contact 
me in case you have any question. Good luck with your 
new life style, and stay tuned!

Author Bio:
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A marketing plan is a comprehensive document or 
blue print that outlines a company advertising and mar-
keting efforts for the coming year, it describes business 
activities involved in accomplishing specific marketing 
objectives within a set time from marketing plan also 
includes a description of the current marketing position 
of business, a discussion of the target market and de-

scription of the marketing mix that a business will use 
to achieve their marketing goals, a marketing plan has 
a formal structure but can be used informal documents 
which flexible, it contains some historical data, future 
predictions and methods or strategies to achieve the 
marketing objectives.

In this episode, we will continue our discussion to 

Marketing 
Plan

(02) Target 
Market

Market Segmentation (03)

Mrs. Gehad Askar

a.
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know how to set prospects and extend or re-target the 
market whenever needed.

Market Core - Segmentation
The next step in creating an effective marketing strat-

egy is to zero in on your target market by using market 
segmentation.

The Balance introduces the first of all, which is your 
product scope; international national or regional.

In the case mentioned in the previous episode, the pri-
mary market is national or international; tourists who 
come from all over the world. Secondary market is local 
people who have a special event, a company meeting, 

or similar.
Let›s say that your primary market is local or regional 

and that you live in a community with a population of 
25,000 people. The first thing you›ll need to do is re-
search the demographics of your community, and divide 
it into market segments:

• Age: Children, Teens, Adults, Elderly.   
• Gender: Male, Female.

• Education: High School, College, University. • 
Marital Status: Single, Married.

• Religious Background • Family Lifecycle: 
Newly Married, Married for 10+ Yrs.
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Such information should be available to you through 
your local town, hall, library, or Chamber of Com-
merce and the more detail you can get, the better.

Let’s also segment the market as much as possible us-
ing psychographics as a guide:

• Lifestyle: Conservative, Exciting, Trendy, Economi-
cal

• Social Class: Lower, Middle, Upper
• Opinion: Easily-led or Opinionated
• Activities and Interests: Sports, Physical Fitness, 

Shopping, Books
• Attitudes and Beliefs: Environmentalist, Security 

Conscious.
Keep in mind that if you are a Business-to-Business 

(B2B) company, you’ll also need to consider the types 
of industries available to you, and their number of em-
ployees, annual sales volume, location, company sta-
bility. etc. In addition, you might want to find out how 
they purchase: seasonally, locally, only in volume, who 
makes the decisions? It is important to note that busi-
nesses, unlike individuals, buy products or services for 
three reasons only: Increase Revenue, Maintain the Sta-
tus Quo and/or Decrease Expenses.

Reshaping The Market
Lots of times prospective customers don’t know about 

your company, or cannot tell the difference between 
your company and others. It is your job, once you know 
who your best customers are, to ‘target’ the group that 
you’ve identified, even if you have competition.

In addition, you may decide, using the example above, 
that you›d also like to extend your target market to in-
clude women above 55 years of age. If you go back to 
the basic reasons why people purchase goods or services 
and can find ways to target your efforts to that age group, 

you may be successful in capturing a bigger share of the 
market!

On the other hand, what if you ‘specialized’ your 
product or service and then researched your target mar-
ket, only to discover that there are probably less than 70 
people who will buy from you?

First of all, if those 70 are corporate customers who 
will spend hundreds on your product or service annually, 
then you have nothing to fear. But if those 70 are only 
going to spend AED 100 every decade on your product 
or service, you need to go back to the drawing board of 
planning your business and perhaps determining a wider 
target market.

Stay tuned for the next chapter to start with building 
your competition defenses.

Author Bio: 
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1- Smart Hand Dryer
The Smart Hand Dryer will 

first analyze your hand and 
measure is level of moist, then 
start operation with specific air 
speed for specific time to ensure 
it is enough for your hands.

This will completely save tis-
sues consumption and enhance 
energy consumption to dry 
hands, it can also collect infor-
mation such as how many times 
it was operated a day, the high-
est, lowest and average level of 
moist it dried.

Artificial 
Intelligence

Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky
MHD@MHDWEBS.COM

ii.  Tissues Waste - a Solution

Speaking of innovation and artificial intelligence, let’s start 
sharing some ideas that could help stabilize tissues consumption; 
hence save more resources and energy.
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2- Smart Tissue Dispenser
The Smart Tissue Dispenser will first analyze your 

hand and measure the size of your hand and the level of 
moist, then will dispense a single tissue with specific 

depth and size that it sufficient to com-
pletely dry your hands with al-

most 0% unused areas of 
that tissue.

It will also 

collect information of the number hands it analyzed a 
day, along with their sizes and levels of moist, in addi-
tion to the number of tissues it dispensed with their sizes 
and depths.

For a large corporate or commercial building, let’s say 
they have 12 bathrooms with 12 Smart Tissue Dispens-
ers, these number of dispensers should be linked to an 
Enterprise Resource Planning (ERP) system, which will 
know when any of the dispensers is about to runout of 
paper-block, hence an automated signal to be sent to the 
Procurement Section or similar in-charge unit to com-

plete the paper-bock replacement process.

3- Smart Hand Towels Dispenser (SHTD)
The Smart Hand Towers Dispenser will 

analyze your hand and know the level of 
moist, hence dispense a 100%-Cot-

ton hand-towel that is equivalent 
to your hand size and level of 

moist.
The used towels should 

be disposed in a specific 
bin which is linked to 
the Smart Hand Towels 

Dispenser in order to it to 
be 
It will also collect informa-

tion of the number hands it ana-
lyzed a day, along with their sizes and 

levels of moist, in addition to the number 
of towels it dispensed with their sizes, fur-

thermore it will collect the rush times in a day 
that require dispensing towels.
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For a large corporate or commercial building, let’s say 
they have 15 bathrooms with 15 Smart Hand Towels 
Dispensers, these number of dispensers should be linked 
to an Enterprise Resource Planning (ERP) system, 
which will know when any of the dispensers is about to 
runout of towels, hence an automated signal to be sent 
to the Procurement Section or similar in-charge unit to 
complete the towels replacement process.

Smart Dryer - A Solution
The Smart Dryer is a composite device, comprised 

of the Smart Hand Dryer, Smart Tissue Dispenser and 
Smart Hand Towel Dispenser.

It will have an air blower, along with paper-block, and 
various towel sizes.

The Smart Dryer will first analyze your hands in terms 
of size and level of moist, then calculate the needed 
power to use the air dryer, as well as the size and depths 
of tissues to dry the same, and finally the size of towel 
used for the same purpose.

The device should be linked to a smart and self-up-
dating database, which will include the energy needed 
to manufacture a unit tissue, and the energy needed to 
wash a unit hand-towel. These calculation will finally 
be compared with one another in terms of energy as the 
baseline, thus the Smart Dryer will decide what is the 
optimum method and dry your hand with it!

Needless to say that the Smart Dryer will be collecting 
the previously mentioned data and update its database 
accordingly.

This database can then be used by an automated com-
puter software that will generate a complete study for 
energy usage and optimization. Even more, the Smart 
Dryer can use the air blower, when decided to be used, 

with a specific technology that allow it to dry and sani-
tize the used and disposed towels at the same time.

With such solution, we have saved about 255,000,000 
gallons of water, 88,000,000 pounds of greenhouse gas-
es and 161,000,000 KWH of electricity it takes to make 
toilet paper - as referenced by Franklin & Associates.
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