
�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد 498 ال�سنة الثانية و الأربعون 

حمرم 1440 هـ  نوفمÈ  » ت�سرين الثاÊ « 2018م





1

ر    

ر   2018م ر 1440           498 

ا’�سÎاكات ال�سنوية

داخل الدولة:
ر  100 
 200  

خارج الدولة: 
 150 ر 

  225  
    

اŸـــرا�ســـÓت 
ر   

   
ر  

  4  
07 2466666   
07 2333355  

طبعت ‘ مطبعة راأ�س اÿيمة

www.mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

        

ر      

ر       

 

       

ر  

ر   ر      

ر م   ر 

مÓحظة

م ر 

منذر حممد بن �شكر
م ر 

ر ر  

اأحمد عبد الهادي الأحمد
 

ر ر

د. هيثـم يحـيى اخلواجـــــة
جواهـــر �شلــطان ال�شــويـدي 
علياء عبدالعـزيز حمـيدان
رائـــد عـبــــد العـزيز هــالل

ر 

لــوؤي اأحمد كــــــحلة
مـــوز ة   ال�ســـويــدي

اآمنـــــة علــي املحــــــــــيـا

  

خلود را�شـد املزروعـــي
خلـــــود �شــعيد ال�شـــكار
اآمنــــه عبــــيد النقــــبي
اأمانــي �شـعــيد النعــيـمي
عبــد العــزيـــز كـــــــــرم

م . حممد اإبراهيم ال�شنيكي

ر

�ســـاكـــر

munrakae



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /11 - 498 :Oó©dG

2m u n r a k a e

املحتويات

3840 3537 33 30

حاكم راأ�س اÿيمة 

ي�شتقبل حمدان بن را�شد

حممد بن �شعود القا�شمي

ي�شهد اإطالق برنامج حتديث املباين 

‘ راأ�س اÿيمة

4

26

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل

وفدًا من الهيئة العامة 

لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف

6

12



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /11 - 498 :Oó©dG

3 m u n r a k a e

ي� ال�شهيد

حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثالثني من نوفمرب من كل عام بيوم ال�شهيد .

فالإمارات وطن احلب و الود وال�شالم ، و الإمارات وطن الرجولة و البطولة وال�شهداء ، 

والإمارات وطن احل�شارة و بناء الإن�شان .. اإلخ 

الت�شحية  و  وال�شجاعة  ال��ولء  و  الإخال�س  يف  رائعًا  مثاًل  الإم��ارات  �شهداء  �شرب  لقد 

، فالأن  ال�شهيد  بيوم  الإمارات  الإمارات وعندما حتتفل  تاريخ  ، ف�شاروا منارة يف  والفداء 

لل�شهيد مكانة كبرية يف بقاء الوطن مرفوع الراأ�س ويف بقاء علم الوطن خفاقًا مرفوعًا يف 

�شمائه .

وبهذه املنا�شبة ل ي�شعنا اإل اأن نثمن دور اأمهات ال�شهداء اللواتي اأر�شعن اأَْبَناَءُهنَّ ع�شق 

الوطن و تقدمي الغايل و النفي�س يف �شبيل اأن يبقى الوطن م�شرقًا حرًا اأبيًا .

كما ل ي�شعنا اأي�شًا اإل اأن ن�شاأل اهلل – عز وجل – اأن يتغمد �شهداءنا يف ف�شيح جناته و اأن 

يلهم اأهلهم ال�شرب و ال�شلوان .

يبقى ال�شهيد و�شامًا خالدًا على �شدر الوطن و اأبنائه ، وقد �شدق �شبحانه و تعاىل عندما 

قال: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم { ول حت�شنب الذين قتلوا يف �شبيل اهلل اأمواتًا بل اأحياء عند 

ربهم يرزقون } » �شورة اآل عمران 169«  �شدق اهلل العظيم 

ر د ب �ش ن 

الفتتاحية



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /11 - 498 :Oó©dG

4

ا%خبار

m u n r a k a e

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل حمدان بن را�شد

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط عمل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة

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 
الأع����ل����ى ح��اك��م 
يف  اخليمة  راأ����س 
�شموه  ا���ش��راح��ة 
ج��ي�����س  ج���ب���ل  يف 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة 
����ش���م���و ال�����ش��ي��خ 
حمدان بن را�شد 

نائب  مكتوم  اآل 
وزير  دب��ي  حاكم 
امل���ال���ي���ة وذل����ك 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و 
ال�������ش���ي���خ حم��م��د 

راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن 
اÿيمة. 

الأخوية  الأحاديث  تبادل  اللقاء  خالل  مت 
والتباحث ملا فيه خري الوطن واملواطن.

راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأق����ام  وق���د 
ال�شيخ  ل�شمو  ت��ك��رمي��ًا  غ���داء  م��اأدب��ة  اخليمة 

حمدان بن را�شد اآل مكتوم.
بن  عمر  ال�شيخ   .. وامل��اأدب��ة  اللقاء  ح�شر 
�شقر القا�شمي وال�شيخ اأحمد بن �شعود بن �شقر 
للبرول  اخليمة  راأ���س  هيئة  رئي�س  القا�شمي 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  خالد  وال�شيخ 

املرجان  جزيرة  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  �شقر  وال�شيخ 
�شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  واملهند�س 
القا�شمي رئي�س دائرة الطريان املدين وال�شيخ 
بن  �شقر  وال�شيخ  القا�شمي  عبداهلل  بن  عمر 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  حميد  بن  خالد 
وعلومه  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  موؤ�ش�شة 
القا�شمي  �شلطان  بن  �شقر  بن  جمال  وال�شيخ 
الهجن يف  ل�شباق  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 
راأ�س اخليمة وال�شيخ بطي بن مكتوم بن جمعة 
القا�شمي  كايد  بن  حممد  وال�شيخ  مكتوم  اآل 
رئي�س دائرة التنمية القت�شادية وال�شيخ �شقر 

الأعلى  الرئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  بن حممد 

وال�شيخ  الثقايف  الريا�شي  راأ�س اخليمة  لنادي 

مدير  القا�شمي  �شقر  بن  جمال  بن  �شلطان 

الأم��ريي  ال��دي��وان  يف  املواطنني  ���ش��وؤون  اإدارة 

القا�شمي  بن عبداهلل  وال�شيخ �شقر بن حميد 

لل�شناعات  اخلليج  �شركة  اإدارة  ع�شو جمل�س 

الدوائية ”جلفار“ وال�شيخ حممد بن حميد بن 

عبداهلل القا�شمي الع�شو املنتدب لهيئة مناطق 

”راكز“ اإىل جانب  القت�شادية  راأ�س اخليمة 

امل�شوؤولني  وكبار  وال���وزراء  ال�شيوخ  من  ع��دد 

وال�شخ�شيات و رجالت الدولة.

بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر 
راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه يف مدينة �شقر بن 
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  نورة  معايل  حممد 

الثقافة وتنمية املعرفة والوفد املرافق لها.
خطط  على  ال��ل��ق��اء  خ��الل  �شموه  واط��ل��ع 
وروؤيتها  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  عمل 
وم�شاهمتها  القادمة  للمرحلة  ال�شراتيجية 
للدولة  العامة  ال�شراتيجية  الروؤية  يف حتقيق 
امل�شتدامة  والتنمية  والريادة  التميز  لتحقيق 

وبناء جمتمع اأ�شا�شه العلم واملعرفة.
اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وثّمن 
وتنمية  الثقافة  وزارة  بها  تقوم  التي  اجلهود 
تنظيم  جانب  اىل  للثقافة  دع��م  م��ن  املعرفة 
واملهرجانات  والفعاليات  الأن�شطة  من  العديد 
الثقافية  احلركة  ودعم  الراث  اإحياء  بغر�س 
يف الدولة..موؤكدًا �شموه اأهمية الثقافة ودورها 
يف تعميق املعرفة يف املجتمع الإماراتي وتاأكيد 

ريادتها يف املجالت كافة. 
وحث �شموه على ن�شر الثقافة والعمل على 

العلمية  بالدرا�شات  والقيام  ال��راث  �شيانة 
الإم����ارة من  ال��راث��ي��ة يف  ب��الأم��اك��ن  اخلا�شة 
خالل التعاون بني اجلهات املخت�شة يف الإمارة 
و الدولة لإبراز الوجه الراثي والتاريخي التي 
التاريخية  املناطق  اأ�شالة وعراقة  تعك�س مدى 
يف  بجذورها  ال�شاربة  اخليمة  راأ�س  اإمارة  قي 
اجتماعية  اأدوار  لها  كان  والتي  التاريخ  عمق 
..وال�شتعانة  القدمي  التاريخ  يف  واقت�شادية 
وخ��ارج  داخ���ل  م��ن  واملتخ�ش�شني  ب��اخل��رباء 

الدولة على هذا ال�شعيد. 
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 .. اللقاء  ح�شر 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
ح��م��ي��د ب���ن ع��ب��داهلل 
ال���ق���ا����ش���م���ي رئ��ي�����س 
مكتب �شاحب ال�شمو 
اخليمة  راأ����س  حاكم 
وال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر بن 
حم���م���د ب�����ن ���ش��ق��ر 
الرئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
الأع��ل��ى ل��ن��ادي راأ���س 
اخل��ي��م��ة ال��ري��ا���ش��ي 
���ش��ع��ادة  و  ال���ث���ق���ايف 
ال�شال  اأحمد  �شالح 
م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب 
راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو 
اخل���ي���م���ة و����ش���ع���ادة 

الوطني  املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  الزعابي  عبداهلل  عبدالعزيز 
ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  علي  اآل  رقيط  اأح��م��د  حممد  و�شعادة  الحت���ادي 
اخلا�شة ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة و�شعادة حممد اأحمد الكيت 

مدير  اخلاطري  �شويدان  را�شد  و�شعادة  الأمريي  الديوان  يف  امل�شت�شار 
مدير  الطنيجي  عبيد  اأحمد  و�شعادة  وال�شيافة  الت�شريفات  دائرة  عام 
دائرة الآثار واملتاحف وال�شيدة موزة �شامل امل�شافري مدير مركز وزارة 

الثقافة وتنمية املعرفة براأ�س اخليمة. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل ال�شيني
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 
الأع����ل����ى ح��اك��م 
يف  اخليمة  راأ���س 
يف  ���ش��م��وه  ق�شر 
بن  �شقر  مدينة 
لينغ  يل  حم��م��د 
عام  قن�شل  بينغ 
ال�شني  جمهورية 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��ي 
لل�شالم  ق��دم��ت 
ع�����ل�����ى ����ش���م���وه 
انتهاء  مبنا�شبة 
ف���رة ع��م��ل��ه��ا يف 

الدولة.
راأ�س اخليمة  ال�شمو حاكم  ومتنى �شاحب 
للقن�شل ال�شيني التوفيق والنجاح يف مهامها 
قامت  م��ا  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  مثنيًا   .. امل�شتقبلية 
م��ن توطيد  ال��دول��ة  ف��رة عملها يف  ب��ه خ��الل 

العالقات القائمة بني دولة الإمارات وجمهورية 

ال�شني ال�شعبية يف العديد من املجالت.

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

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

اخليمة الريا�شي الثقايف و�شعادة �شالح اأحمد 

راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�شال 

اأحمد الكيت امل�شت�شار  اخليمة و�شعادة حممد 

�شويدان  را�شد  و�شعادة  الأم��ريي  الديوان  يف 

الت�شريفات  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  اخل���اط���ري 

وال�شيافة.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وفداً من الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف

اأ������ش�����اد ���ش��اح��ب 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
ع�شو  القا�شمي  �شقر 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
راأ�س اخليمة بالهتمام 
والدعم والرعاية الذي 
الر�شيدة  القيادة  توليه 
للدولة برئا�شة �شاحب 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل« 
ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
ال�������وزراء ح��اك��م دب��ي 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  »رعاه اهلل« و�شاحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
لربامج  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
وم�شاريع الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 
اأ���ش��ب��ح��ت حم��ل تقدير  ال��ت��ي  والأوق�����اف 
واإعجاب اجلميع لأنها تخدم اأبناء املجتمع 
وتوجههم اإىل التم�شك بدينهم واأ�شالتهم 
واح���رام ع���ادات واأع����راف جمتمع دول��ة 
الدولة  لهذه  بالنتماء  والعتزاز  الإمارات 

والولء لقيادتها الر�شيدة.
الر�شيدة  القيادة  اهتمام  �شموه  وثمن 
املتوا�شل لبيوت اهلل تعاىل وعمارة امل�شاجد 
وهي منارات هداية وعبادة وعلم ومعرفة 
الرعاية  اإىل  اإ�شافة  امل�شلم  املجتمع  يف 
وامل�شاريع  والعمرة  ل�شوؤون احلج  امل�شتمرة 
الوقفية التي ت�شرف عليها الهيئة ومراكز 
حتفيظ القراآن الكرمي ملا لها من دور كبري 
واملدرك  لدينه  الفاهم  الطالب  تن�شئة  يف 

لواجبه نحو وطنه.
�شاحب  ا�شتقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
يف  �شموه  ق�شر  يف  اخليمة  راأ����س  حاكم 

مدينة �شقر بن حممد وفد الهيئة العامة 
برئا�شة  والأوق����اف  الإ���ش��الم��ي��ة  لل�شوؤون 
الكعبي  م��ط��ر  ال��دك��ت��ور حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س 
�شعيد  حممد  �شعادة  بح�شور  والأوق���اف 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  عام  مدير  النيادي 
الإ�شالمية والأوقاف و�شعادة حمد يو�شف 
امل�شاندة  للخدمات  التنفيذي  املدير  معال 
النيادي  حممد  خالد  و�شعادة  الهيئة  يف 
الهيئة  يف  الوقف  ل�شوؤون  التنفيذي  املدير 
و���ش��ع��ادة ع��م��ر ح��ب��ت��ور ال���درع���ي امل��دي��ر 
يف  بالإنابة  الإ�شالمية  لل�شوؤون  التنفيذي 
الهيئة وال�شيد علي را�شد اخلنبويل مدير 
الأفرع  راأ�س اخليمة ومدراء  الهيئة  مكتب 
يف  الإدارات  وم��دراء  الدولة  م�شتوى  على 

املقر الرئي�شي للهيئة.
ومت خ��الل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل الأح��ادي��ث 
عدد  اإىل  اإ�شافة  الإ�شالمية  الأم��ور  حول 
الراهنة و�شرورة  الإ�شالمية  الق�شايا  من 
من  احلميدة  وامل�شاعي  اجل��ه��ود  توحيد 
اأجل حتقيق ما ت�شبو اإليه الأمتني العربية 

والإ�شالمية من تطور وازدهار.
واأك����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ����س 
وامل�شوؤولية  العلماء  دور  اأهمية  اخليمة 

امللقاة على عاتقهم من خالل تعزيز القيم 
وبيان  املجتمعات  يف  ال�شمحة  الإ�شالمية 
ديننا  اإليها  يدعو  التي  العظيمة  املقا�شد 
والعدل  الت�شامح  اإىل  ودع��وت��ه  احلنيف 

وال�شالم.
راأ���س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واط��ل��ع 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س  من  اخليمة 
الإ�شالمية والأوقاف على اأهداف وبرامج 
عامة  ال��دول��ة  يف  الهيئة  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ت�شم  والتي  خا�شة  اخليمة  راأ���س  واإم��ارة 
الرئي�شة  وامل�شاريع  ال��ربام��ج  م��ن  ع���ددًا 
ال��ه��ي��ئ��ة ودوره����ا  اإجن������ازات  اإىل ج��ان��ب 
تنمية  يف  واإ�شهاماتها  والثقايف  املجتمعي 
الوعي الديني والثقافة الإ�شالمية وغر�س 
ال��دور  وتر�شيخ  والت�شامح  الع��ت��دال  قيم 
احل�شاري للم�شاجد وتطوير العاملني بها 
الوقفي  التمويل  وا�شتدامة  الفتاء  وكفاءة 
والتطوير العقاري وخدمات احلج والعمرة 

وغريها من الأمور ذات ال�شلة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور 
�شاحب  بتوجيهات  الكعبي  مطر  حممد 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
والأف��ك��ار  ال�شديدة  اخليمة  راأ����س  حاكم 
كل  دع��م  يف  وجهوده  �شموه  طرحها  التي 
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التطور  �شاأنه  م��ن  م��ا 
بيوت  خلدمة  والتميز 
قيم  وت��ر���ش��ي��خ  اهلل 
والو�شطية  الت�شامح 
املجتمع  يف  والعتدال 
متابعة  على  وحر�شه 
ت���ن���ف���ي���ذ امل�������ش���اري���ع 
الإج��راءات.. وت�شهيل 

ل�شموه  ال�شكر  مقدما 
املتوا�شل  دعمه  على 
مل���������ش����اري����ع ال��ه��ي��ئ��ة 

ور�شالتها يف الإمارة.
ح�������ش���ر ال���ل���ق���اء 
ال�شيخ �شقر بن حممد 
القا�شمي  �شقر  ب��ن 
الرئي�س الأعلى لنادي 

و�شعادة  الثقايف  الريا�شي  اخليمة  راأ���س 
�شلطان علي ابوليلة و�شعادة را�شد �شويدان 

الت�شريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  اخلاطري 
وال�شيافة.

�شعود بن �شقر يرتاأ�س اجتماع خطة راأ�س اخليمة للتطوير ال�شناعي

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��راأ���س 

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

من  ع��دد  بح�شور   - اخليمة  راأ���س  حاكم 

القيادات احلكومية وال�شناعية - اجتماع 

خطة راأ�س اخليمة ال�شراتيجية للتطوير 

ال�شناعي لبحث �شبل تعزيز هذا القطاع 

يف الإمارة وما ميثله من فر�س ا�شتثمارية 

بعيدة املدى حيث ت�شتحوذ ال�شناعة على 

لالإمارة. الإجمايل  الناجت  % من   30
وت��ت�����ش��م��ن خ���ط���ة راأ���������س اخل��ي��م��ة 

منح  ال�شناعي  للتطوير  ال�شراتيجية 

على  بناء  وذل��ك  �شناعة   11 ل���  الأول��وي��ة 

ع�������دة ع����وام����ل 
اأه���م���ه���ا الأث�����ر 
الق����ت���������ش����ادي 
والإي���������������رادات 
وال��������ت��������اأث��������ري 
امل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي 
ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع 
ال�������ش���ن���اع���ة يف 

الإمارة.
وق��������������������ال 
ال�شمو  ���ش��اح��ب 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود 
ب����������ن �����ش����ق����ر 
اإن   ” القا�شمي 
�شوء  يف  العمل 
اللبنة  ه��و  خطة 
الأ����ش���ا����ش���ي���ة يف 
جميع  مع  والتن�شيق   ، امل�شتدام  النجاح 
الأطراف يحقق الهدف املن�شود ، وخطتنا 
ومنو  ازده��ار  على  �شتعمل  ال�شراتيجية 
القطاع ال�شناعي لن�شمن العوائد املثمرة 

لالإمارة خالل العقد القادم«.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وفداً من ولية كجرات الهندية

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل رئي�س واأع�شاء احتاد كتاب واأدباء الإمارات

�شاحب  ا�شتقبل 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
ع�شو  القا�شمي  �شقر 
حاكم  الأعلى  املجل�س 
راأ�س اخليمة يف ق�شر 
�شموه مبدينة �شقر بن 
وفدًا من  اليوم  حممد 
ولية كجرات الهندية.

ورح������ب ���ش��اح��ب 
ال�����ش��م��و ح��اك��م راأ����س 
معربًا  بالوفد  اخليمة 
ت�شفر  اأن  يف  اأمله  عن 
تعزيز  ع���ن  ال���زي���ارة 
ع���الق���ات ال�����ش��داق��ة 
وال���ت���ع���اون امل�����ش��رك 
ب��ني ال��ط��رف��ني وب��ن��اء 

الهند  جمهورية  مع  ا�شراتيجية  عالقات 
ب�شكل عام وولية كجرات ب�شكل خا�س.

الوفد  اأع�����ش��اء  اأ���ش��اد  جانبهم  وم��ن 
ت�شهدها  ال��ت��ي  احل�����ش��اري��ة  ب��ال��ن��ه�����ش��ة 

بني  القائمة  بالعالقات  الإم��ارات منوهني 
املزيد  حتقيق  متمنني  والهند  الإم���ارات 
من التعاون امل�شرك يف خمتلف املجالت 

وتو�شيع الآفاق لت�شمل جمالت عديدة.
�شم الوفد ال�شيدة �شري مامتا فريما 

من معهد املحا�شبني القانونيني املعتمدين 

مفو�شة قطاع ال�شناعات يف حكومة ولية 

العام  القن�شل  فيبول  و�شعادة  ك��ج��رات 

للهند يف الإمارات وعدد من امل�شوؤولني.

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شقر 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
بق�شر  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
�شموه يف مدينة �شقر بن 
واأع�شاء  رئي�س  حممد  
احت�����اد ك���ت���اب واأدب������اء 
برئا�شة حبيب  الإم��ارات 
ال�����ش��اي��غ رئ��ي�����س احت��اد 
الإم���ارات  واأدب���اء  كتاب 
الأم����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد 
والكتاب  ل��الأدب��اء  ال��ع��ام 

العرب.
ال�شمو  �شاحب  وهناأ 
ح���اك���م راأ�������س اخل��ي��م��ة 
الحت���اد  اإدارة  والأدب���ي اجلديد على انتخابه متمنياً �شموه لهم التوفيق جم��ل�����س  ال��ث��ق��ايف  دوره���م  اأداء  وال��ن��ج��اح يف 
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ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب   
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
�شموه  ق�شر  يف  اخليمة، 
حممد  ب��ن  �شقر  مب��دي��ن��ة 
بن  زاي���د  موؤ�ش�شة  وف���د   ،
�شلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخل����ريي����ة والإن�������ش���ان���ي���ة 
برئا�شة �شعادة حمد �شامل 
بن كردو�س العامري مدير 

عام املوؤ�ش�شة.
ال�شمو  �شاحب  واأ�شاد 
بدعم  اخليمة  راأ�س  حاكم 
ال�شمو  �شاحب  واه��ت��م��ام 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ” 
” و���ش��اح��ب  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
اأب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب ال��ق��ائ��د 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
امل�����ش��اري��ع  وت��ب��ن��ي  بتنفيذ 
اخل����ريي����ة والإن�������ش���ان���ي���ة 

والعاملي  املحلي  امل�شتويني  على  املتوا�شلة 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  لنهج  حتقيقًا 
” طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 

اهلل ثراه«. 
ث��م��ن ج��ه��ود امل��وؤ���ش�����ش��ة يف تقدمي  ك��م��ا 
ومنها  كبرية،  وخريية  اإن�شانية  م�شاعدات 
ما يتعلق بالدعم املادي والعيني، وما ي�شمل 
املعاناة  رفع  يف  ت�شاهم  خريية  م�شروعات 

عن ماليني الب�شر، ما قوبل باإ�شادة وتقدير 
والإن�شانية  احلكومية  اجلهات  من  العديد 

والجتماعية وغريها داخل وخارج الدولة.
�شمو  ومتابعة  حر�س  على  �شموه  واأثنى 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
عمر  ال�شيخ  و�شمو  املوؤ�ش�شة،  اأمناء  جمل�س 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
التي  وامل�شاريع  للربامج  املوؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
راأ���س  ويف  ع��ام��ة  ال��دول��ة  يف  تنفيذها  يتم 
اخليمة خا�شة، وت�شمل م�شاعدات ومعونات 

وم�����ش��اري��ع اإن�����ش��ان��ي��ة وت��ت��ن��وع 
وبناء  التعليم  جم��الت  لت�شمل 
وامل�شت�شفيات  امل�شاجد  وترميم 

وال�شحة وغريها.
واطلع �شاحب ال�شمو حاكم 
عام  م��دي��ر  م��ن  اخليمة  راأ����س 
عملها  خطط  على  املوؤ�ش�شة 
والإن�شانية  اخلريية  وبراجمها 
واأن�شطتها داخل وخارج الدولة، 
عن  مف�شل  �شرح  اإىل  وا�شتمع 
وجهودها  امل�شتقبلية  خططها 
الهيئات  جميع  مع  التوا�شل  يف 
املعنية  واملوؤ�ش�شات  واجلمعيات 
ب��ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين داخ��ل��ي��ًا 
وخ���ارج���ي���ًا ل��ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 
يف جم����الت ال��ع��ط��اء وت��ق��دمي 
امل�شاعدات، ف�شاًل عن مواكبة 
اإع��داد  يف  التكنولوجي  التطور 
اخل���ط���ط وت��ن��ف��ي��ذ ال���ربام���ج 

اخلريية.
�شامل  حمد  �شعادة  وث��م��ن 
ا�شتقبال  العامري  كردو�س  بن 
راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
اخل���ي���م���ة ل���وف���د امل��وؤ���ش�����ش��ة، 
واه��ت��م��ام��ه ب���الط���الع ع��ل��ى م�����ش��اري��ع��ه��ا 
مع  اللقاء  اأن  م��وؤك��دًا  املتنوعة،  وبراجمها 
والعمل  التعاون  عالقات  عمق  ير�شخ  �شموه 
اخلريية  واجل��ه��ات  املوؤ�ش�شة  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
قيمة  يف  جليًا  ي��ب��دو  م��ا  وه��و  الإم�����ارة،  يف 
لإحدى  املوؤ�ش�شة  قدمتها  التي  امل�شاعدات 

ع�شرة جهة باإجمايل 35 مليون درهم.
ال��ل��ق��اء مبثابة  اب���ن ك���ردو����س  واع��ت��رب 

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج  »موؤ�ش�شة زايد اخلريية والإن�شانية«

واملجتمعي.

واطلع �شموه - خالل اللقاء - على برامج 

الثقايف  بالن�شاط  للنهو�س  الحت���اد  وخطط 

امل�شهد  واإث����راء  امل��ب��دع��ة  امل��واه��ب  واكت�شاف 

يف  املبدعني  وا�شتقطاب  الإم��ارات  يف  الثقايف 

ب��الأق��الم  واله��ت��م��ام  التخ�ش�شات  خمتلف 

ال�شابة لر�شيخ وتعزيز الإبداع لديهم.

اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 

واملفكر  والأدي��ب  للمثقف  الكبري  ال��دور  اأهمية 

وامل�شرقة  امل�شيئة  ال�شورة  نقل  يف  والإعالمي 

�شموه  م�شيدًا   .. للدولة  ال��واع��د  وامل�شتقبل 

باملثقفني  للدولة  الر�شيدة  القيادة  باهتمام 

والأدباء واملفكرين.

احتاد  واأع�شاء  رئي�س  �شكر  جانبهم  من 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  الإم��ارات  واأدب��اء  كتاب 

�شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

بدعم  �شموه  اهتمام  على  اخليمة  راأ�س  حاكم 

احلراك الثقايف والأدبي يف الإمارة.
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�شعود بن �شقر ي�شهد حفل تخريج طالب جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�شحية
�شاحب  اأك���د 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 
ع�شو  القا�شمي 
امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 
ح�����اك�����م راأ���������س 
اأن  اخل�����ي�����م�����ة 
التعليم  م�����ش��رية 
الدولة  يف  العايل 
و�شلت اإىل مكانة 
م����رم����وق����ه وف���ق 
اأع����ل����ى امل��ع��اي��ري 
ال����دول����ي����ة وه���ي 
ت���رج���م���ة ل���روؤي���ة 
الر�شيدة  القيادة 
للدولة التي ت�شعى 
بناء  اإىل  دائ���م���ًا 
املت�شلح  الإن�شان 

بالعلم واملعرفة.
ال��ذي  واأو���ش��ح �شموه - خ��الل احل��ف��ل 
راأ���س  جامعة  م�شرح  خ�شبة  على  �شهده 
مبنا�شبة  ال�شحية  والعلوم  للطب  اخليمة 
الثامنة  الدفعة  م��ن  الأول  ال��ف��وج  تخريج 
كليات  من  خريجًا   151 عددهم  والبالغ 
ال���ط���ب ال��ب�����ش��ري وك��ل��ي��ة ط���ب الأ���ش��ن��ان 
واحل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
الإم���ارات  دول���ة  اأن   - العليا  وال��درا���ش��ات 
دول  اأعرق اجلامعات من خمتلف  حتت�شن 

العامل ملا توفره من بيئة تعليمية فريدة.
راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأ����ش���اد 
راأ�س  جامعة  به  تقوم  الذي  بالدور  اخليمة 
لتاأهيل  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  للطب  اخليمة 

ك�����وادر ب�����ش��ري��ة م��وؤه��ل��ة لأخ����ذ دوره�����ا يف 

وخارجها  الدولة  داخل  الطبية  املوؤ�ش�شات 

ما يعك�س حر�س اإدارة اجلامعة على التميز 

والريادة يف اإعداد كوادر طبية ل�شوق العمل.

وتوجه �شموه بالتهنئة للخريجني واأولياء 

ثمرة  متثل  ال��ت��ي  املنا�شبة  ب��ه��ذه  اأم��وره��م 

اجلامعية  الدرا�شة  �شنوات  ط��وال  اجلهد 

ليكلل هذا الجتهاد بالنجاح والتوفيق.

وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال����دك����ت����ور ����س. 

اإن  اجلامعة  رئي�س  نائب  راو  جوروماهادفا 

اعتماد  على  ن�شاأتها  منذ  داأب��ت  اجلامعة 

الركيز  مع  اإدارتها  يف  والو�شوح  ال�شفافية 

جليًا  انعك�س  وال���ذي  التعليم  نوعية  على 

لطالب  املقدم  الطبي  التعليم  ج��ودة  على 

اجل��ام��ع��ة وت��ف��خ��ر اجل��ام��ع��ة ب���اإجن���ازات 

التعليمية  املجالت  يف  وخريجيها  طالبها 

والن�شاطات العامة كامل�شاركة يف املوؤمترات 

بنجاح  اجلامعة  وت�شاهم  العلمية  والبحوث 

يف تلبية احتياجات القطاع الطبي وال�شحي 

بالدولة.

واأكد راو اأن جميع برامج البكالوريو�س 

وامل��اج�����ش��ت��ري يف اجل��ام��ع��ة م��ع��ت��م��دة من 

التابعة  الأك���ادمي���ي  الع��ت��م��اد  ق��ب��ل جل��ن��ة 

اأن  اإىل  م�شريًا   .. والتعليم  الربية  ل��وزارة 

منظمة  قوائم  يف  اأي�شًا  مدرجة  اجلامعة 

يوؤهل خريجي اجلامعة  العاملية ما  ال�شحة 

الأمريكية  امل��ع��ادل��ة  لم��ت��ح��ان��ات  للتقدمي 

بالدرا�شات  لاللتحاق  والربيطانية وغريها 

والتخ�ش�شات خارج الدولة.

مبنا�شبة  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  وت��ق��دم��ت 

خطوة جديدة على طريق تعزيز اآفاق العمل 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  بني  والتنموي  الإن�شاين 
يف �شبيل حتقيق روؤية املغفور له ال�شيخ زايد 
 ” ث��راه  اهلل  ” طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
مو�شحًا  امل�شتدام،  وفكره  نهجه  وتر�شيخ 
خمتلف  م��ع  بالتعاون  تعمل  املوؤ�ش�شة  اأن 

اجل��ه��ات ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��دول��ة 
واخل��ريي��ة  الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  لتقدمي 
الفئات املحتاجة، يف وقت باتت فيه  ل�شائر 
الإمارات منوذجًا للعمل اخلريي والإن�شاين 

اإقليميًا وعامليًا.
حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  اللقاء،  ح�شر 

لنادي  الأعلى  الرئي�س  القا�شمي  �شقر  بن 
و�شعادة  الثقايف،  الريا�شي  اخليمة  راأ���س 
عبدالعزيز عبداهلل الزعابي النائب الثاين 
و�شعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لرئي�س 
دائرة  عام  مدير  اخلاطري  �شويدان  را�شد 

الت�شريفات وال�شيافة.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل 
لعبات فريق نادي راأ�س اخليمة الن�شائي للجوجيت�شو

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
�شقر  �شموه مبدينة  ق�شر  اخليمة يف  راأ�س 
بن حممد لعبات فريق نادي راأ�س اخليمة 

الن�شائي للجوجيت�شو.
جاء ذلك بح�شور ح�شة �شيف ال�شحي 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي راأ�س اخليمة 
رئي�س  العبار  عبداهلل  و  الثقايف  الريا�شي 
�شعيد  و  ال��ن��ادي  يف  الريا�شية  الأن�����ش��ط��ة 
ال��ك��ا���س امل��دي��ر امل���ايل واب��ت�����ش��ام امل��ه��ريي 
اخلاطري  و�شيخة  الثقافية  اللجنة  رئي�شة 
الن�شائي  اخليمة  راأ�س  نادي  فريق  م�شرفة 

للجوجيت�شو.
واأكد �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
اأن النجاح الذي حتققه لعبة اجلوجيت�شو مل 
يكن ليتحقق لول تكاتف اجلميع وت�شافرهم 

خلف هدف واحد، هو رفعة اللعبة، ا�شتثمارًا 
حتظى  ال��ذي  املحدود  وغري  الكبري  للدعم 
�شاحب  قبل  من  اجلوجيت�شو،  ريا�شة  به 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

امل�شلحة.
ال����ذي حققتة  ���ش��م��وه الإجن�����از  وث��م��ن 
الن�شائي  اخليمة  راأ���س  نادي  فريق  لعبات 
للجوجيت�شو وح�شدهن عددًا من امليداليات 
اأم  بطولة  يف  لهن  م�شاركة  اأول  يف  امللونة، 
الإمارات جلوجيت�شو ال�شيدات، والتي اأقيمت 
حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخة فاطمة 
العام  الن�شائي  الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
..داعيًا �شموه اإىل موا�شلة اجلهد واملثابرة 

وحتقيق  الإجن����ازات  م��ن  العديد  لتحقيق 
اللعبة  لهذه  املر�شومة  والأهداف  التطلعات 
مكانًا  لنف�شها  حتجز  اأن  ا�شتطاعت  التي 

مميزًا على اخلريطة العاملية للريا�شة.
ال�شحي  ح�شة  اأ����ش���ادت  جانبها  م��ن 
�شاحب  يوليهما  اللذين  والرعاية  بالدعم 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  و�شمو 
للريا�شة  اخليمة  راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي 
والريا�شيني يف الإمارة، ما �شاهم يف حتقيق 
الألعاب الأخرى  العديد من الإجن��ازات يف 

وهذا الإجناز لفريق اجلوجيت�شو الن�شائي.
�شويدان  را�شد  و�شعادة  اللقاء  ح�شر 
الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام  مدير  اخل��اط��ري 

وال�شيافة وعدد من امل�شوؤولني.

ال�شكر  ب��ج��زي��ل  ال��ث��ام��ن��ة  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والم��ت��ن��ان 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
حاكم راأ�س اخليمة الرئي�س الأعلى للجامعة 

كل  وذللت  الطريق  اأن��ارت  التي  لتوجيهاته 
التحديات التي واجهت م�شرية اجلامعة يف 

خمتلف مراحلها.
ح�شر احلفل ال�شيخ �شقر بن حممد بن 

�شقر القا�شمي الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س 
الإداري  الثقايف والطاقم  الريا�شي  اخليمة 
امل�شوؤولني  من  وع��دد  للجامعة  والأك��ادمي��ي 

واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.
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حممد بن �شعود القا�شمي ي�شهد اإطالق برنامج حتديث املباين يف راأ�س اخليمة

�شمو  �شهد 
حممد  ال�����ش��ي��خ 
ب���ن ���ش��ع��ود بن 
القا�شمي  �شقر 
راأ���س  عهد  ويل 
اخل���ي���م���ة ح��ف��ل 

اإطالق
ب��رن��ام��ج   «  
املباين«  حتديث 
ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه 
دائ�������رة ب��ل��دي��ة 

راأ�س اÿيمة.

ح�������������ش������ر 
احل����������ف����������ل - 
ال���ذي اأق��ي��م يف 
ومنتجع  ف��ن��دق 

املرجان  جزيرة  يف  البحر  ب��اب  ريك�شو�س 
يف راأ�س اخليمة - عدد كبري من امل�شوؤولني 
من اجلهات احلكومية وال�شركات التجارية 
البيئية  اخل���دم���ات  و���ش��رك��ات  اخل��ا���ش��ة 
و�شائل  وممثلي  الطاقة  خدمات  و�شركات 

الإعالم.
ويهدف برنامج التحديث - الذي تنفذه 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  الطاقة  ك��ف��اءة  اإدارة 
”رمي“ يف بلدية راأ�س اخليمة - اإىل اإعادة 
تاأهيل حوايل 3000 مبنى بحلول عام 2040 

يف  اأ�شا�شية  رك��ي��زة  يعترب  وال���ذي 
اإ�شراتيجية الإمارة لكفاءة الطاقة 
وال��ت��ي   2040 امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
ال�شمو  اأطلقت حتت رعاية �شاحب 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
الطاقة  توفري  اإىل  وتهدف  اخليمة 
بن�شبة  املياه  وتوفري   %  30 بن�شبة 
الطاقة  من   20% توليد  و   %  20
بحلول  املتجددة  الطاقة  مب�شادر 
اأن ت�شبح  اأجل  .. ومن   2040 عام 
تنفيذ  يف  به  يحتذى  مثاًل  الإم��ارة 

رقم  القرار  تنفيذ  ال�شراتيجية خا�شة يف 
املباين  ب�شاأن حتديث طاقة   2018 لعام   15
ال�شادر عن �شاحب  الإم��ارة  احلكومية يف 
ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة والذي يتعني على 
كفاءة  لتح�شني  اتخاذه  احلكومية  اجلهات 

طاقة مبانيها.
اأن  املتوقع  من  القرار  هذا  على  بناء  و 

اإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  جميع  تقوم 
راأ�س اخليمة بتنفيذ عدد من التدابري التي 
املباين  يف  الطاقة  ك��ف��اءة  رف��ع  اإىل  ت���وؤدي 
ال�شلة  ذات  البيانات  بجمع  ب��دءًا  احلالية 
التوفري  لتقييم  للطاقة  تدقيقات  واإج���راء 
املحتمل واإعداد خطة التحديث يف حالة مت 
مع  وبالتزامن  املحتملة  املدخرات  حتديد 
ذلك �شيتم تفعيل عدد من اإجراءات اإدارة 
املكا�شب  حتقيق  على  تركز  التي  الطاقة 

ال�شريعة.
وق���ال ���ش��ع��ادة م��ن��ذر حم��م��د ب��ن �شكر 
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ال���زع���اب���ي م��دي��ر ع��ام 
دائ�������رة ب���ل���دي���ة راأ������س 
ب��رن��ام��ج  »اإن  اخل��ي��م��ة 
يهدف  املباين  حتديث 
ا�شتهالك  خف�س  اإىل 
بن�شبة  وامل��اء  الكهرباء 
%20 على الأقل بحلول 
وذل�����ك   2022 ع������ام 
���ش��م��ن خ��ط��ة الإم�����ارة 
اإدارة  ا�شراتيجية  يف 
وكفاءة الطاقة والطاقة 
املتجددة 2040 وبهدف 
احل����د م���ن ا���ش��ت��ه��الك 
ال���ك���ه���رب���اء وامل������اء يف 
ت�شغلها  ال��ت��ي  امل��ب��اين 
جميع اجلهات املحلية«.
واأ�����ش����ار ال��زع��اب��ي 

تطبيق  تعترب  اخليمة  راأ���س  حكومة  اأن  اإىل 
املتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة  ا�شتخدام 
مب��ث��اب��ة حم��ف��ز ل���زي���ادة ق����درة ال��ت��ن��اف�����س 
الق��ت�����ش��ادي يف الإم������ارة ومت��ث��ل امل��ب��اين 
كبرية  ون�شبة  للطاقة  ا�شتهالكنا  غالبية 
من ا�شتهالكنا للمياه .. م�شيفًا اأن �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
وجه  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
التدابري والإجراءات الالزمة لرفع  باتخاذ 

كفاءة ا�شتخدام الطاقة واملياه يف مبانيها.
الطاقة  و  الطاقة  كفاءة  اإدارة  اأن  واأكد 

اأمت  على  البلدية  لدائرة  التابعة  املتجددة 
ال�شتعداد مل�شاندة اجلهات احلكومية كافة 
ومياه  طاقة  ك��ف��اءة  رف��ع  ت��داب��ري  تنفيذ  يف 
اإىل  لفتًا   .. لها  التابعة  وامل��راف��ق  مبانيها 
م�شروع  اأول  تنفيذ  يف  البدء  بالفعل  مت  انه 
البلدية  م��ب��اين  ي�شمل  وال����ذي  للتحديث 
للم�شاريع  الفر�س  م��ن  جمموعة  بجانب 
خالل  حكومية  ج��ه��ات  ع��دة  م��ع  ال��واع��دة 

ال�شنوات القادمة.
 - املتحدثني  من  عدد  اأك��د  جهتهم  من 
خالل حفل الإطالق - اأن هذا امل�شروع يعتمد 
ا�شتهالك  مل��ع��دات  ك��ب��رية  حت�شينات  على 

الكهرباء واملاء ف�شاًل عن ميزات العزل يف 
الأجل  طويل  توفري  لتحقيق  وذل��ك  املباين 
يف ا�شتهالك الكهرباء واملاء وت�شمل عملية 
ا�شتخدام  واإدارة  ومراقبة  قيا�س  التحديث 
ما  كل  وتعزيز  امل�شتهلكة  لالأ�شول  الطاقة 
الطبيعية  امل��وارد  على  املحافظة  �شاأنه  من 

من الهدر وال�شتنزاف.
وتهدف ا�شراتيجية راأ�س اخليمة لكفاءة 
الطاقة والطاقة املتجددة 2040 ل�شتخدام 
لوائح املباين اخل�شراء املطبقة على املباين 
لإدارة  املمار�شات  اأف�شل  وتقدمي  احلديثة 
من  اأكرث  واملياه  الطاقة  مل�شتخدمي  الطاقة 
الطاقة  ا�شتهالك  ن�شبة  % من   30
احلايل وزيادة كمية املياة املعاجلة 
واإعادة ا�شتخدامها واعتماد اإ�شاءة 
يف  الطرق  لإ�شاءة  دي“  اأي  ”اإل 
ال�شتيعابية  القدرة  ورف��ع  الإم���ارة 
اإىل  وحتويلها  ال��ن��ف��اي��ات  ملعاجلة 
على   2% بن�شبة  للم�شاهمة  طاقة 
الأقل من الطاقة الأولية امل�شتخدمة 
وت�����ش��ج��ي��ع ا����ش���ت���خ���دام ال��ط��اق��ة 
املركبات  اعتماد  وتعزيز  ال�شم�شية 
القت�شادية مع الركيز الأويل على 

ال�شيارات الكهربائية والهجينة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة يتفقد �شري العمل يف دار الق�شاء

قام �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

رئي�س جمل�س الق�شاء بزيارة دار الق�شاء 

�شري  براأ�س اخليمة وذلك لالطالع على 
العمل بها. 

و�شوله  لدى  �شموه  ا�شتقبال  يف  كان 

�شعادة امل�شت�شار اأحمد حممد اخلاطري 

رئي�س دائرة حماكم راأ�س اخليمة و�شعادة 

النائب  حميمد  �شعيد  ح�شن  امل�شت�شار 

اأع�شاء  و  اخليمة  راأ����س  لإم����ارة  ال��ع��ام 

ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة. 

راأ���س اخليمة  �شمو ويل عهد  اأ�شاد  و 

بعد تفقده �شري العمل يف دائرة املحاكم 
املبذولة  باجلهود  العامة  النيابة  ودائ��رة 

النيابة  ووك���الء  وروؤ����ش���اء  الق�شاة  م��ن 

لب�شط  العامة  والنيابة  املحكمة  وموظفي 

وراأ���س  الإم���ارات عامة  دول��ة  العدالة يف 

اخليمة خا�شة متمنيا �شموه لهم التوفيق 
اأداء مهام عملهم والنهو�س  وال�شداد يف 

باخلدمات املقدمة للجمهور واملتعاملني، 

مبا يكفل لل�شلطة الق�شائية القيام بالدور 

املنوط بها. 
اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �شمو  ووج��ه 

على  بالعمل  الإم����ارة  يف  ال��ع��ام  النائب 
وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  م��ن  حزمة  تنفيذ 

العامة  النيابة  تبنتها دائرة  التي  التقنية 

���ش��م��ن ا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ال��ه��ادف��ة اإىل 

اإجراءات  وتي�شري  القانون  �شيادة  تعزيز 

يتطلبه  ال����ذي  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ا���ش��ي 

 2017 ل�شنة   5 رق��م  الحت���ادي  القانون 

ا�شتخدام تقنية الت�شال عن بعد  ب�شاأن 
القانون  الإجراءات اجلزائية وكذلك  يف 

تنظيم  ب�شاأن   2017 ل�شنة   9 رقم  املحلي 

العمل باملحررات والتوقيعات الإلكرونية 

باإمارة راأ�س اخليمة.

اأي�شا  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ���ش��م��وه  وك��ل��ف 
بالعمل فورًا على اإبرام اتفاقية تفاهم مع 

ت�شخري  خاللها  من  يتم  الداخلية  وزارة 

الق�شوى  الفائدة  لتحقيق  الإمكانات  كل 

ال��ذي  النحو  على  امل���ب���ادرات  تلك  م��ن 

وي�شمن  واملقيمني  املواطنني  رفاه  يحقق 

حتقيق العدالة الناجزة. 

اأحمد  امل�شت�شار  ت��وج��ه  جانبه  م��ن 

حممد اخلاطري بال�شكر ل�شمو ويل عهد 

ومتابعته  ودعمه  لزيارته  اخليمة  راأ���س 

الكبري  �شموه  وحر�س  الق�شائي  للعمل 

ال�شتقاللية  وحتقيق  به  النهو�س  على 

يف  للعاملني  ليت�شنى  للق�شاء  ال��ت��ام��ة 

يف  كاملة  بواجباتهم  ال��ق��ي��ام  الق�شاء 

تر�شيخ مبادئ العدالة.

ح�شن  امل�شت�شار  �شعادة  توجه  ب��دوره 

حميمد النائب العام يف الإمارة بال�شكر 

اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  ل�شمو  اجل��زي��ل 

متابعته  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  جمل�س  رئ��ي�����س 

الدائمة وامل�شتمرة والهنمام الذي يوليه 

�شموه للنيابة العامة يف راأ�س اخليمة. 
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حممد بن �شعود ي�شهد حفل تخريج الدفعة ال�شابعة 
لطلبة اجلامعة المريكية براأ�س اخليمة

ال�شيخ  �شمو  �شهد 

حممد بن �شعود بن �شقر 

القا�شمي ويل عهد راأ�س 

تخريج  ح��ف��ل  اخل��ي��م��ة 

لطلبة  ال�شابعة  الدفعة 

اجل���ام���ع���ة الم��ري��ك��ي��ة 

حملة  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س 

���ش��ه��ادة ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

وال����درا�����ش����ات ال��ع��ل��ي��ا 

والبالغ عددهم 159 من 

وذلك  الكليات  خمتلف 

على خ�شبة م�شرح مركز 

وتنمية  الثقافة  وزارة 

املعرفة.

ح�شر احلفل معايل 

ال�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب��ن��ت 

وع��دد  القا�شمي  خ��ال��د 

وامل�شوؤولني  ال�شيوخ  من 

وروؤ���������ش��������اء وم��������دراء 

الدوائر املحلية يف راأ�س 

الهيئة  واأع�شاء  اخليمة 

والإداري��ة يف  التدري�شية 

اجلامعة واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.

رئي�س  العلكيم  الربوفي�شور ح�شن  وقال 

اجلامعة الأمريكية براأ�س اخليمة يف كلمته 

”عام  يف  اليوم  هنا  جنتمع  احلفل  خ��الل 

ال�شابعة  الدفعة  بتخريج  لالحتفاء  زايد“ 

م��ن ط��الب اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف راأ���س 

البارزة  بالإجنازات  اليوم  ونحتفل  اخليمة 

من  التخرج  يعد  اإذ  اخلريجيني  تاريخ  يف 

اأحد  اخليمة  راأ���س  يف  الأمريكية  اجلامعة 

يف  يحققوها  اأن  ميكن  التي  املنجزات  اأهم 

بل  قدراتهم  على  دللة  يعترب  كما  حياتهم 

على م�شتقبلهم..وتقدم بالتهنئة للخريجيني 

و اأ�شرهم. 

اجلامعة  ط��الب  اإن  العلكيم  واأ���ش��اف 

واأع�شاء الهيئة التدري�شية ينتمون اإىل عدد 

من البلدان ومن خمتلف الأعراق والثقافات 

وال��دي��ان��ات وم���ن ك��اف��ة اأرج�����اء امل��ع��م��ورة 

وي�شكلون جميعًا ”اأ�شرة اجلامعة الأمريكية 

على  باحلر�س  اخليمة“ ..منوهًا  راأ���س  يف 

وليتمتعوا  متعلمني  ليكونوا  الطالب  اإع��داد 

غايتها  تتج�شد  م��ت��ك��ام��ل��ة  ب�شخ�شيات 

يف  بامل�شوؤولية  الداخلي  وح�شها  الأخالقية 

بناء جمتمعاتهم املحلية وبلدانهم ويف �شبيل 

ل  اجلامعة  فاإن  النبيلة  الغاية  هذه  حتقيق 

امل�شاعدة  من  نوع  اأي  لتقدمي  جهدًا  تدخر 

لأولئك الذين يحتاجونها حيث يوجد مكان 

راأ���س  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلامعة  يف  للجميع 

اخليمة �شواء الطالب املحليني اأم الوافدين 

ل��ك��اف��ة الأف������راد م���ن خم��ت��ل��ف اخل��ل��ف��ي��ات 

معتقداتهم  اخ��ت��الف  ع��ل��ى 
واحتياجاتهم.

اجلامعة  رئي�س  واأ���ش��ار 
اجلامعة  اأن  اإىل  الأمريكية 
ت����واج����ه حت����دي����ات ك��ب��رية 
على  ل��ل��ح�����ش��ول  �شعيها  يف 
العتمادات الوطنية والدولية 
اأحد  الوطني  العتماد  وكان 
التي حققتها  الإجنازات  اأول 
الع��ت��م��اد  ه��ي��ئ��ة  ق��ام��ت  اإذ 
الإمارات  دولة  يف  الأكادميي 
جلميع  العتماد  �شفة  مبنح 
برامج اجلامعة ال� 22 وت�شمل 
جمال  يف  النجاحات  قائمة 
�شتة   : الدولية  الع��ت��م��ادات 
برامج هند�شية اعتمدت من 
الأمريكي  العتماد  جمل�س 
ل��ل��ه��ن��د���ش��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
كال  ال��ربام��ج  ه��ذه  وتت�شمن 
الإل��ك��رون��ي��ة  الهند�شة  م��ن 
وامل����دن����ي����ة وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
وال�������ش���ن���اع���ي���ة وه��ن��د���ش��ة 
�شيتم  فيما  احل��ا���ش��وب  وع��ل��وم  احل��ا���ش��وب 
التي  املتبقية  الثالثة  الربامج  ا�شتعرا�س 
وهند�شة  الكيميائية  الهند�شة  تت�شمن 
نهاية  يف  الكهربائية  والهند�شة  ال��ب��رول 
تقوم  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  اجل�����اري..  ال�شهر 
التابعة  اجلامعات  لهيئة  التابعة  اللجنة 
واجلامعات  للكليات  اجلنوبية  للجمعية 
بزيارة ”اأمريكية راأ�س اخليمة“ يف الفرة 
تقرير  الأعمال  اإدارة  كلية  و�شتقدم  املقبلة 
هذا  نهاية  يف  بها  اخلا�س  الذاتي  التقييم 
العتماد  عملية  اإط��ار  يف  الأكادميي  العام 
الإدارة  كليات  تطوير  هيئة  تتبعها  ال��ت��ي 
هذا  يف  اجلامعة  �شتخو�س  كما  اجلامعية 
العتماد  جتديد  عملية  الأك��ادمي��ي  العام 
قبل  من  الأك��ادمي��ي��ة  براجمها  من  لع�شرة 
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هيئة العتماد الأكادميي يف دولة الإمارات.
اجلامعة  ق���درة  اإن  العلكيم  واأو����ش���ح 
كل  راأ�س اخليمة على حتقيق  الأمريكية يف 
الأع����وام املا�شية  ه��ذه الإجن����ازات خ��الل 
تتمثل يف عاملني رئي�شيني اإذ متتلك اجلامعة 
م�شائل  على  يعمل  ومتفانيًا  خبريًا  فريقًا 
باأع�شاء  اجلامعة  تتمتع  وثانيًا  العتماد 

وهم  الرفيع  ال��ط��راز  م��ن  تدري�شية  هيئة 
معروفون على ال�شعيد العاملي يف جمالتهم 
التخ�ش�شية حيث ي�شهمون بجلب خربتهم 

اإىل ال�شفوف الدرا�شية. 
راأ���س  عهد  ويل  �ش���مو  ق��ام  ذل��ك  بعد 
الأمريكية  اجلامعة  رئي�س  يرافقه  اخليمة 
هناأ  حيث   .. اخل��ري��ج��ني  الطلبة  بتكرمي 

القا�شمي  ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 

العلم  لطلب  جهوده���م  على  اخل��ري��ج��ني 

..م��وؤك��دًا  وال��ت��ف��وق  بالنجاح  تكللت  وال��ت��ي 

اأوىل  خطوة  يعترب  التخرج  ي��وم  اأن  �شموه 

لتحقيق  املهنية  م�شريتهم  يف  للخريجني 

اآمالهم وطموحاتهم يف احلياة. 

حممد بن �شعود يكرم 79 فائزاً بجائزة راأ�س اخليمة للتميز التعليمي

رعاية  حت��ت 
ال�شمو  ���ش��اح��ب 
بن  �شعود  ال�شيخ 
القا�شمي  �شقر 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س 
الأع����ل����ى ح��اك��م 
راأ��������س اخل��ي��م��ة 
�شمو  ���ش��ه��د   ..
ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ب����ن ����ش���ع���ود ب��ن 
القا�شمي  �شقر 
راأ����س  ع��ه��د  ويل 
اخل���ي���م���ة ح��ف��ل 
الفائزين  تكرمي 
ب���ج���ائ���زة راأ�����س 

الرابعة  دورت��ه��ا  يف  التعليمي  للتميز  اخليمة 
ع�شرة على خ�شبة م�شرح مركز وزارة الثقافة 

وتنمية املعرفة.
الوكيل  فوزية غريب  �شعادة  ح�شر احلفل 
ب��وزارة  املدر�شية  العمليات  لقطاع  امل�شاعد 
الربوية  القيادات  من  وعدد  والتعليم  الربية 
واملحلية  الحتادية  اجلهات  وم��داراء  وروؤ�شاء 

حيث مت تكرمي 79 فائزًا باجلائزة. 
وت�شمن التكرمي يف فئة املوؤ�ش�شة التعليمية 
الأ�شا�شي  للتعليم  الربيرات  : مدر�شة  املتميزة 
�شلطان  بنت  ن��ورة  ومدر�شة  بنني  ثانية  حلقة 
يف  مدر�شتني  كاأف�شل  بنات  الثانوي  للتعليم 
تكرمي  ومت  التعليمي  التميز  من���وذج  تطبيق 
اأوىل  حلقة  الأ�شا�شي  للتعليم  ال��وادي  مدر�شة 
الال�شفية  الأن�شطة  يف  مدر�شة  كاأف�شل  بنات 
راف���اق  وم��در���ش��ة  ال��غ��دي��ر  رو���ش��ة  وتقا�شمت 
كاأ�شعد  الأول  املركز  بنات  الأ�شا�شي  للتعليم 

الروؤية  مدر�شة  فازت  كما  مدر�شية  عمل  بيئة 
امل��ب��ادرة  بفئة  وال��ث��ان��وي  الأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 

التعليمية املتميزة.
تكرمي  مت  املجتمعي  التميز  فئة  وحت��ت 
اأوىل  الأ�شا�شي حلقة  للتعليم  املن�شور  مدر�شة 
التفاعل مع عام  اأف�شل مدر�شة يف  بفئة  بنات 
مهرة  مدر�شة  اأم��ور  اأولياء  جمل�س  وف��از  زاي��د 
بنات  اأوىل  الأ�شا�شي حلقة  للتعليم  اأحمد  بنت 
الأمور  اأولياء  جمل�س  فئة  حتت  الأول  باملركز 

املتميز. 
4 موؤ�ش�شات حتت فئة  كما مت تكرمي عدد 
بلغ  والتي  التعليم  دعم  يف  املتميزة  املوؤ�ش�شة 
اإجمايل دعمها للتعليم يف راأ�س اخليمة حوايل 
80 مليون درهم يف ال�شنوات اخلم�س الأخرية 
اخلريية  التعليمية  �شعود  ال�شيخ  موؤ�ش�شة  وهي 
1700 طالب  لعدد  متكاماًل  دعمًا  تقدم  والتي 
امل��ت��ن��وع��ة م��ن خ��الل  ف�شال ع��ن م��ب��ادرات��ه��ا 
وموؤ�ش�شة  للموهوبني  اخليمة  راأ���س  اأكادميية 

راأ�س اخليمة اخلريية والتي قدمت دعمًا لعدد 
1467 طالب مبدار�س وجامعات راأ�س اخليمة 
منحًا  قدمت  والتي  الت�شالت  تنظيم  وهيئة 
درا�شية لنحو 60 طالبا يف اجلامعة الأمريكية 
يف راأ�س اخليمة ودائرة اخلدمات العامة براأ�س 
اخليمة والتي قدمت مبادرة خدمة املوا�شالت 
املجانية لعدد 650 طالبة بكليات التقنية العليا 
وال�شيانة  امل��واق��ف  بناء  خدمات  عن  ف�شاًل 
 33 لعدد  املدر�شية  الأدوات  وتوزيع  والت�شجري 

مدر�شة حكومية.
خليفة  اللطيف  عبد  حممد  الدكتور  وقال 
للتميز  ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر  ب��رن��ام��ج  ع���ام  م��دي��ر 
احلكومي الذي تتبعه اجلائزة اأن عدد الأعمال 
عماًل   363 بلغ  ال��دورة  ه��ذه  يف  �شاركت  التي 
مقارنة   3% بلغت  زي����ادة  بن�شبة  م�����ش��ارك��ًا 

بالدورة ال�شابقة. 
التميز  بفئة  امل�����ش��ارك��ات  ع���دد  ب��ل��غ  ك��م��ا 
زي��ادة  بن�شبة  م�شاركًا  عمال   244 الطالبي 
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 %  8 ب����ل����غ����ت 
ب��ال��دورة  مقارنة 
و�شهدت  ال�شابقة 
ه�������ذه ال���������دورة 
عدد  ا���ش��ت��ح��داث 
ج��دي��دة  ف��ئ��ة   11
اأب��رزه��ا فئة  م��ن 
ال�شالمة  �شابط 
امل������در�������ش������ي������ة 
امل���ت���م���ي���ز وه����ي 
ف��ئ��ة ج��دي��دة من 
باجلوائز  نوعها 
ال���رب���وي���ة ع��ل��ى 
م�����ش��ت��وى ال��دول��ة 
ك���م���ا ب���ل���غ ع���دد 
املدار�س واملعاهد 
الأطفال  وريا�س 

واملوؤ�ش�شات الداعمة للتعليم والتي مت تر�شيحها 
وم�شاركتها باأعمال يف اجلائزة 73 جهة بزيادة 

11 جهة عن الدورة ال�شابقة.
نوعي  حت�شن  ح��دث  اأن��ه  خليفة  واأ���ش��اف 
وطلبة  ك��رب��وي��ني  ال��ذك��ور  وف���وز  م�شاركة  يف 
ارتفعت  حيث  وموؤ�ش�شات  عمل  وفرق  وباحثني 
 37.5% ن�شبة فوزهم بهذه الدورة لت�شل اإىل 
ال��ف��ائ��زي��ن ك��م��ا ارتفعت  اإج���م���ايل ع���دد  م��ن 
املناطق  من  الفائزين  املتفوقني  الطلبة  ن�شبة 
اجلنوبية باإمارة راأ�س اخليمة لت�شل اإىل عدد 
عدد  اإج��م��ايل  من   26.7% بن�شبة  فائزين   8

الطلبة املتفوقني الفائزين.
ومن جانبه اأ�شار الدكتور نا�شر بن جبنون 
اإىل  احلكومي  للتطوير  الربنامج  مدير  نائب 
ارتفاع عدد  هو  ال��دورة  ما مييز هذه  اأهم  اأن 
يف  ال�شابقة  ب���ال���دورات  ق��ي��ا���ش��ًا  امل�����ش��ارك��ات 
وذل��ك  اخلم�س  اجل��ائ��زة  ت�شنيفات  خمتلف 
 ‘ فرعية“  ”فئة  م�شاركة   8.85 بلغ  مبعدل 
مقابل 7.65 م�شاركة ”فئة فرعية“ يف الدورة 
اختيارية  م��ن  ال��رغ��م  على  وذل���ك  ال�شابقة 
وذل��ك  اجل���ائ���زة  ف��ئ��ات  جميع  يف  امل�����ش��ارك��ة 
الفئات  من  كبري  لعدد  الفر�شة  اإتاحة  ب�شبب 
فئة   41 عددها  بلغ  وال��ذي  للتناف�س  الفرعية 
ا�شتحداث  اإىل  بالإ�شافة  هذا  الدورة  هذه  يف 
النطاق  مدير  لفئتي  التحفيزي  النقاط  نظام 

وهو  املتميز  املدر�شة  ومدير  للتميز  ال��داع��م 
النظام الذي من خالله مت تقييم املدير بعدد 
م�شاركات مدر�شته اأو املدار�س التابعة لنطاقه 
املتقدمة  واملراكز  الإجن��از  ومدى  اجلائزة  يف 

التي حتققت من خالل هذه امل�شاركات.
م�شاعد  احلمادي  حممد  قال  جهته  ومن 
مدير عام الربنامج للخدمات امل�شاندة واملنح 
الوظيفي مت  بالتفوق  يتعلق  فيما  اأنه  الدرا�شية 
عبد  فتحية  فازت  فائزًا حيث   19 عدد  تكرمي 
اهلل ال�شحي كاأف�شل مدير نطاق داعم للتميز 
من  ك��ل  املتميز  امل��در���ش��ة  مدير  بفئة  وف���ازت 
عبري عبد اهلل الطنيجي من مدر�شة نورة بنت 
�شلطان كاأف�شل مدير مدر�شة بنات و خديجة 
كاأف�شل  ال��ربي��رات  مدر�شة  من  الغناة  اأحمد 
اإبراهيم  عائ�شة  وف��ازت  بنني  مدر�شة  مدير 
مدير  كاأف�شل  الغدير  رو�شة  مدير  الزعابي 
الطنيجي  اأحمد  حممد  وفاز  الأطفال  لريا�س 
مدير  ن��ائ��ب  كاأف�شل  القيم  ب��ن  مدر�شة  م��ن 
البناي  اأحمد  عائ�شة  وفازت  اأكادميي  مدر�شة 
كاأف�شل رئي�س وحدة خدمات مدر�شية مبدر�شة 
بنني  الأ�شا�شي  للتعليم  العا�س  اأبي  بن  عثمان 
وفاز بدر اأحمد احلمادي بفئة الإداري املتميز 
ها�شم  م��رمي  وف���ازت  القيم  ب��ن  مدر�شة  م��ن 
من  متميز  مهني  اخت�شا�شي  كاأف�شل  دل��ك 
فئة  وحتت  الأ�شا�شي  للتعليم  املطاف  مدر�شة 
املعلم املبتكر فازت اأحالم حممد �شعبان دراج 

بنني  الأ�شا�شي  للتعليم  املعريي�س  مدر�شة  من 
وحتت فئة املعلم املتميز فازت كل من عائ�شة 
�شلطان  بنت  نورة  مدر�شة  من  ال�شحي  عي�شى 
زم��زم  مدر�شة  م��ن  علي  اآل  اهلل  عبد  ورق��ي��ة 
وبدرية حممد امللعاي من مدر�شة الروؤية ومنى 
حممد التاجر من مدر�شة الروؤية و�شيخة را�شد 
حممود  واأم���ال  �شهيلة  مدر�شة  من  املقدحي 
الدين  علم  ونادية  الأف��ق  مدر�شة  من  زه��ران 
ونعيمة  املدائن  زهرة  مدر�شة  من  احلي  عبد 
فاز  كما  امل��ط��اف  رو���ش��ة  م��ن  املالكي  حاجي 
املتميز  املدر�شية  ال�شالمة  �شابط  فئة  حتت 
�شامل  من  كل  الدولة  م�شتوى  على  امل�شتحدثة 
املجد  مدر�شة  ال�شام�شي من  اجل��روان  حممد 
النموذجية بال�شارقة وعبد اهلل �شعيد �شعيدوه 
للتعليم  جبري  بن  �شعيد  مدر�شة  من  احلب�شي 

الثانوي براأ�س اخليمة.
وقالت موزة �شيف مطر من�شق عام جائزة 
تكرمي  مت  اأن��ه  التعليمي  للتميز  اخليمة  راأ���س 
والدرا�شات  البحوث  فئة  باحثني حتت   5 عدد 
وهم كل من جربان �شيف اجلماعي حتت فئة 
البحث  فئة  وحتت  املتميزة  املاج�شتري  ر�شالة 
الربوي املتميز فازت كل من الدكتورة عائ�شة 
حممد عبد اهلل البك باملركز الأول ومرمي علي 
الثاين  باملركز  التاجر  حممد  ومنى  �شبيعان 
الغفار  عبد  حممد  ع��الء  ف��از  كما  منا�شفة 

باملركز الثالث.
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�شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
رئي�س  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
املتعاملني  �شعادة  مركز  التنفيذي   املجل�س 
ي�شم   والذي   اخليمة  براأ�س  ا�شفني  بوادي 
عدة جهات حملية و بالإ�شافة اىل ت�شهيل  ، 
اإحدى مناطق  ا�شفني  وادي  وتعترب منطقة 
راأ�س اخليمة اجلنوبية  وياأتي افتتاح املركز 
وذل��ك  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات 

يف  اجلنوبية  املناطق  اأه��ايل  على  للت�شهيل 
احل�شول على خمتلف اخلدمات التي تقدمها 
عناء  من  عليهم  والتخفيف  اجلهات،  هذه 
 قطع امل�شافات الطويلة لإجناز معامالتهم .

و�شرح �شعادة منذر حممد بن �شكر الزعابي 
مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة ،  بناًء 
احتياجات  لتوفري  اأج��ري��ت  درا���ش��ات  على 
عليهم  الت�شهيل  ب���اب  وم���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 

ق��ررت  ال��ب��ل��دي��ة،  خ��دم��ات  على  للح�شول 
ال��دائ��رة اف��ت��ت��اح م��رك��ز ج��دي��د يف منطقة 
خمتلف  م��ن  ق��ري��ب��ًا  ليكون  ا�شفني  وادي 
مناطق  مثل  الإم���ارة  يف  اجلنوبية  املناطق 
والطويني  و�شوكة  وك���درا  وم�شايف  املنيعي 
الأهايل  على  للت�شهيل  املناطق  من  وغريها 
اخلدمات   تقدمي  مقرات  اإىل  الو�شول  يف 
تقدمها  التي  املختلفة  املعامالت  واإجن���از 
هذه اجلهات التي تتواجد 

يف املركز .
اجل��ه��ات  اأن  وذك�����ر 
مركز  يف  ت��ت��واج��د  ال��ت��ي 
اخلدمات تتمثل يف دائرة  
التنمية  ودائ���رة  البلدية 
الق���ت�������ش���ادي���ة ودائ�����رة 
ودائرة  العامة  اخلدمات 
املحاكم وت�شهيل حيث اأن 
هذه اجلهات ت�شهد اإقباًل 
املتعاملني  قبل  من  كبريًا 
م���ن امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة 
اإجن����از  يف  وال���راغ���ب���ني 

معامالتهم املختلفة.

�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي يفتتح مركز �شعادة املتعاملني بوادي ا�شفني
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افتتاح الر�شيف املركزي  لدائرة بلدية راأ�س اخليمة 

ال�شمو  �شاحب  م��ن  �شامية  بتوجيهات 
ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم اإمارة راأ�س اخليمة ومتابعة ويل 
القا�شمي  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  عهده 
و حر�شًا على مواكبة روؤى احلكومة الر�شيدة 
وتوجهاتها ، ومتابعة خطى التقدم التي ت�شهدة 
الإلكرونية  اخل��دم��ات  يف  تطور  م��ن  ال��دول��ة 
الفني  الدعم  م�شتوى  رف��ع  حيث  من  الذكية 

واملهني لدى دائرة البلدية . 
عام  مدير  �شكر  بن  منذر  �شعادة  افتتح 
دائرة بلدية راأ�س اخليمة و املهند�س عبداهلل 
�شمحان املدير التنفيذي لقطاع ال�شوؤون الفنية 
اق�شام  وروؤ���ش��اء  الإدارات  م��دراء  من  ع��دد  و 
حفظ  مبهمة  يعنى  ال��ذي  املركزي  الأر�شيف 
وثائق  اأكانت  �شواًء   ، منظمة  ب�شورة  الوثائق 
يف  املرا�شالت  اأم  اليومية  العمليات  تخ�س 

اجلهات احلكومية. 
اطالق  املركزي  الأر�شيف  افتتاح  �شاحب 
كافة  ت�شم  والتي  لالر�شيف  املوحدة  ال�شا�شة 
الوثائق التي يتم اأر�شفتها م�شبقًا ، ومن خالل 
امل�شتخدمني  كافة  يتمكن  امل��وح��دة  ال�شا�شة 
املخولني بالطالع على امل�شتندات يف الدارات 

املختلفة والتي ت�شهل عملية خدمة املتعاملني.
نقا�شية  جل�شة  اأقيمت   ، ال�شياق  هذا  ويف 
– ق�شم  باإ�شراف مركز املعلومات اجلغرافية 

البيانات املكانية ، حيث متت الإ�شاده باجلهود 
وت�شمنت  الر�شيدة   القيادة  قبل  من  املبذولة 
امل��ح��اورال��ن��ق��ا���س  اأه��م��ي��ة وج���ود الأر���ش��ي��ف 

املركزي لدائرة البلدية : 
الناحية القانونية 

منوذج العمال اخلا�س بدائرة البلدية 
الناحية القت�شادية

وامل�شاريع  املوؤ�ش�شات  يف  البيانات  اأهمية 
ودورها يف تفعيل دقة اتخاذ القرارات .

 واأ�����ش����ادت  امل��ه��ن��د���ش��ة  ع��ائ�����ش��ة �شيف 
الأر�شيف  نظام  اأ�ش�س  اختيار  يف  اخلنبويل 
للمعلومات  التقنيات  درا���ش��ة  على  امل��رك��زي 
احل��دي��ث��ة، امل���ادي���ة وامل��ن��ط��ق��ي��ة م��ن اأج��ه��زة 

الت�شالت  وتقنيات  وبرجمياته،  احلا�شوب 
كانت  التي  املهام  بجميع  للقيام  وملحقاتها، 
حفظ  حيث  من  التقليدية  الأر�شفة  بها  تقوم 
الب�شرية،  والكوادر  اجلهود  وتقليل   ، احلقوق 
وذلك لتح�شني اإدارة الوثائق  من خالل اأ�ش�س 
التنظيم املعلوماتي بالتعاون مع هيئة احلكومة 

اللكرونية .
ومن جهة اآخرى مت و�شع خطة بناء اإدارة 
على  بناًء  بياناته  وقواعد  املركزي  الأر�شيف 

املرجعيات القيا�شية لالآيزو : 
15015489    -  1
15023081    -  1
15011799           
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف معر�س ويتيك�س 2018
بتوجيهات كرمية من �شاحب 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
ال������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
رعاية  وحت��ت  اهلل،  رع���اه  دب���ي، 
اآل  �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
وزي��ر  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم، 
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  املالية 
ومياه  كهرباء  هيئة  تنظم  دب��ي، 
الأ�شبوع  فعاليات  اإط��ار  يف  دب��ي 
 2018 ويتيك�س  الأخ�شر معر�س. 
يف دورت����ه ال��ع�����ش��ري��ن وذل����ك يف 
للموؤمترات  ال���دويل  دب��ي  م��رك��ز 
ا�شتعرا�س  ب��ه��دف  وامل��ع��ار���س 

املتجددة  الطاقة  جمال  يف  التطورات  اأح��دث 
واإتاحة  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  والتقليدية 
على  تعمل  حمتملة  و���ش��راك��ات  اأع��م��ال  فر�س 

تعزيز قطاع الأعمال.
ح�شر الفتتاح �شعادة منذر حممد بن �شكر 
الزعابي مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة ، 
وتعترب هذا امل�شاركة الأوىل للدائرة يف معر�س 
اأحدث  البلدية  ت�شتعر�س  2018 حيث  ويتيك�س 
اأحدث  اإىل  تتعرف  ذاته  الوقت  ويف  مبادراتها 

التقنيات و�شبل تطبيقها يف الإمارة.
اتفاقيات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �شعادة  وق��ع  كما 
الدائرة  تدعم  �شوف  التي  اجلهات  مع  تفاهم 

باملبادرات التي تعمل عليها:
فقد مت توقيع اتفاقية مع 
ال�شركة الإيرلندية »خدمات 

الطاقة « . 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  مت  ك��م��ا 

اأخ�����رى م���ع امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 
املحريبي  اأحمد  ال�شيد  و  عليها  وقع  و  للطاقة 

الأمني العام للمجل�س.
لالطالع  فر�شة  »ويتيك�س«  معر�س  ي�شكل 
ع��ل��ى اأح����دث احل��ل��ول وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ذك��ي��ة يف 
واملياه  واملتجددة  التقليدية  الطاقة  قطاعات 
وي�شكل  ال���ش��ت��ه��الك.  وتر�شيد  وال���ش��ت��دام��ة 
هذه  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  من�شة 

وخدماتها،  ملنتجاتها  ل��ل��روي��ج  ال��ق��ط��اع��ات 

وامل�شتثمرين  ال��ق��رار  ب��اأ���ش��ح��اب  والل��ت��ق��اء 

اأنحاء العامل  وامل�شرين واملهتمني من خمتلف 

والط��الع  ال�شراكات،  وبناء  ال�شفقات  لعقد 

القطاعات  ه���ذه  يف  التقنيات  اأح����دث  ع��ل��ى 

احتياجات  اإىل  التعرف  اإىل  اإ�شافة  احليوية، 

وامل�شتقبلية  احلالية  امل�شاريع  واأب���رز  ال�شوق 

والفر�س ال�شتثمارية املتاحة.

بازار املوظفني املنتجني يف بلدية راأ�س اخليمة
حت��ق��ي��ق��ًا ل���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ال���دائ���رة م��ن ح��ي��ث الل��ت��زام 
ودع��م  املجتمعية  بامل�شوؤولية 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة، ودع��م 
فتح  اإىل  امل��ن��ت��ج��ني  امل��وظ��ف��ني 
امل���زي���د م���ن الآف������اق واإت���اح���ة 
الفر�س اأمام اأ�شحاب امل�شاريع 
ل��ع��ر���س م��ن��ت��ج��ات��ه��م واإب�����راز 

قدراتهم الإبداعية .
منذر  �شعادة  رعاية  وحتت 
حممد بن �شكر مدير عام دائرة 
بلدية راأ�س اخليمة ، نظم ق�شم 
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بدائرة بلدية راأ�س اخليمة ور�شة عمل بعنوان :
ا�شتمرارية الأعمال واإدارة املخاطر الداخلية يف املوؤ�ش�شة

نظم ق�شم م�شاريع نظم 
املعلومات اجلغرافية بدائرة 
ور�شة  اخليمة  راأ����س  بلدية 
)ا�شتمرارية  بعنوان  عمل 
املخاطر  واإدارة  الأع���م���ال 

الداخلية يف املوؤ�ش�شة(.
املهند�شة  فيها  حتدثت 
مدير  ال����درة  يحيى  ���ش��ع��اد 
ق�شم م�شاريع نظم املعلومات 
اجل��غ��راف��ي��ة ب��ال��دائ��رة عن 
برنامج ا�شتمرارية الأعمال، 
�شاملة  اإدارة  عملية  وه���و 
املحتملة  التهديدات  حت��دد 
ع��ل��ى امل��وؤ���ش�����ش��ة واأث���ره���ا 
الأ�شا�شية  العمليات  على 
للموؤ�ش�شة ، والتي توفر خطة 

قدرتها  لرفع  املوؤ�ش�شة  لدى  املرونة  لبناء  عمل 
اأجل ال�شتجابة الفعالة ، والتي تعمل على  من 
حماية م�شالح اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني ، 
و�شمعة املوؤ�ش�شة، والعالمة التجارية. حيث يتم 
املخاطر  تقييم  و  الأعمال  على  التاأثري  حتليل 
ال��وظ��ائ��ف احليوية  ت��وؤث��ر على ه��ذه  ق��د  ال��ت��ي 

للموؤ�ش�شة. 
هذا ويتم حتديد احتمالية اخلطر وتاأثريه 
على املوؤ�ش�شة و عملية معاجلته وحتليل التاأثري 

على الأعمال .
اإدارة  فريق  م��ن  ك��ل  ال��ور���ش��ة  ا�شتهدفت 
امل��خ��اط��ر ، وف��ري��ق ا���ش��ت��م��راري��ة الأع���م���ال ، 
وروؤ�شاء الأق�شام كافة ، بالإ�شافة اإىل مناق�شة 

ا�شتمرارية  خطة  لو�شع  الرئي�شية  اخلطوات 
اخلطة  ع��ن  م�����ش��وؤول  حتديد  ومنها  الأع��م��ال 
ومكونات  اخلطة  هيكل  ب�شاأن  ق��رار  وات��خ��اذ 
الأه���داف  دق��ة  وحت��دي��د  وحمتوياتها  �شكلها 
فريق  وم�شوؤوليات  اأدوار  وتخ�شي�س  والنطاق 
لتعبئة  ال��الزم��ة  املعلومات  وجمع  ال�شتجابة 

اخلطة واإعداد امل�شودة لها بتفا�شيلها .

املوارد الب�شرية ، بازارًا للموظفني املنتجني 
، لتقدمي الدعم لهم و احلوافز الت�شجيعية 
، حيث هدف البازار اإىل متكني املوظفني 
من ترويج منتجاتهم  وعر�شها ، يف مبنى 

دائرة البلدية على مدار يوم كامل .
الأن�شطة  من  ع��دد  املعر�س  وت�شمن 
ال��ت��ج��اري��ة م��ت��م��ث��ل��ة يف ب��ي��ع امل���اأك���ولت 
بيع  اإىل  بالإ�شافة   ، ال�شاخنة  وامل�شروبات 
املتحركة  الهواتف  واإك�ش�شوارات  ال��ورود 
وت�شميم فالتر ملواقع التوا�شل الجتماعي 
وك���ان���ت امل�����ش��ارك��ة م���ن ق��ب��ل امل��وظ��ف��ات 
)�شروق عبداجلليل ، نورة عبده ، م. ر�شا 
العلي،  نورة   ، عبدالرحيم  فاطمة  عجان، 
املوظف  �شارك  كما   ،  ) بو�شفارد  م��رمي 
بعر�س  ر���ش��ائ��ي  ع��و���س  عبدالرحمن   /
فيما  املقدمة  للخدمات  خا�شة  من�شورات 

يخ�س �شيانة ال�شيارات .
وكانت الفكرة تقوم على دعم الأفراد 
املوظفني  يف  واملتمثلة  املنتجة  والأ���ش��ر 
لالنتفاع من اخلدمات والت�شجيع للدخول 

يف �شوق العمل الإنتاجي .
�شعادته  ك��رم  ال��ب��ازار  هام�س  وع��ل��ى 

امل�شاركني يف تفعيل هذه املبادرة .
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بلدية راأ�س اخليمة تطلق مبادرة الفيال النموذجية بالتعاون مع » م�شدر «

راأ������س اخليمة  ب��ل��دي��ة  دائ�����رة  اأط��ل��ق��ت 
امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �شركة  مع  بالتعاون 
بهدف  النموذجية  الفيال  ”م�شدر“ مبادرة 
وبناء  الطاقة  ا�شتهالك  يف  الكفاءة  تعزيز 
اإم��ارة  �شمن  ا�شتدامة  اأك��رث  �شكنية  فيالت 

راأ�س اÿيمة.

وتاأتي املبادرة يف اإطار برنامج بلدية راأ�س 
يدعم  وال��ذي  املباين  تاأهيل  لإع��ادة  اخليمة 
ا�شراتيجية الإمارة لكفاءة الطاقة املتجددة 
وا�شراتيجية الإمارات الأو�شع لتعزيز   2040
باملئة   40 بن�شبة  الطاقة  ا�شتهالك  ك��ف��اءة 

بحلول عام 2050.
و���ش��ي��ج��ري يف اإط����ار امل���ب���ادرة اخ��ت��ي��ار 
اإمكانية  اإظهار  بغر�س  تاأهيلها  لإع��ادة  فيال 
القائمة  املباين  يف  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد 
على  وعر�شها  النتائج  حتليل  يتم  ..و�شوف 
اجلمهور العام لي�شتفيد منها مالكو الفيالت 
تاأهيل  لإع��ادة  مماثلة  بجهود  يقومون  الذين 

منازلهم.
لعملية  املر�ّشحة  الفيال  اختيار  و�شيجري 
اإعادة التاأهيل مبوجب دعوة مفتوحة لتقدمي 
و�شيتم  اخليمة  راأ���س  اإم��ارة  �شمن  الطلبات 
الأ�شبوع تخ�شي�س من�شات  ابتداء من هذا 
وم��راك��ز  اخليمة  راأ����س  بلدية  مبنى  �شمن 
الت�شوق يف الإمارة والتي ت�شمل ”املنار مول“ 
لتعريف  مول“  و“احلمرا  مول“  و“النعيم 
طلبات  تقدمي  على  وحثهم  باملبادرة  النا�س 

امل�شاركة.
وت��اأت��ي م��ب��ادرة ال��ف��ي��ال ال��ن��م��وذج��ي��ة يف 
تفاهم  مذكرة  على  موؤخرًا  التوقيع  اأعقاب 
”م�شدر“  و�شركة  اخليمة  راأ���س  بلدية  بني 
والتي تعترب جزءًا من �شراكة اأو�شع جتمع بني 
كفاءة  وحت�شني  درا�شة  اإىل  ترمي  اجلهتني، 
الفيالت  �شمن  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة  ا�شتهالك 
و�شتكون  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  يف  القائمة 
لبلدية  ال�شت�شارية  اجلهة  ”م�شدر“ مبثابة 
راأ�س اخليمة يف هذه اخلطة املزمع اإطالقها 

يف وقت لحق من هذا العام.
وق����ال ���ش��ع��ادة م��ن��ذر حم��م��د ب���ن �شكر 
الزعابي مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

راأ�س اخليمة و�شعت ا�شراتيجية  اإن حكومة 
طويلة الأمد لتعزيز ون�شر ال�شتدامة، موؤكدًا 
اإطالق  يف  ”م�شدر“  �شركة  مع  التعاون  اأن 
التقنيات  تبني  دعم  اإىل  يرمي  املبادرة  هذه 
احلد  �شاأنها  من  التي  اجلديدة  واملمار�شات 
الأن�شطة  يف  للطاقة  املكثف  ال�شتهالك  من 
الطاقة  على  العتماد  وزي���ادة  القت�شادية 

املتجددة.
امل��ط��ورة  ال�����ش��رك��ة  ”م�شدر“،  وك��ان��ت 
مدن  اأك��رث  اإح��دى  تعترب  التي  م�شدر  ملدينة 
 2017 ع��ام  يف  ك�شفت  ق��د  ا�شتدامة  ال��ع��امل 
مدينة  يف  امل�شتدامة  ”الفيال  م�شروع  ع��ن 
اإىل  يهدف  جتريبي  م�شروع  وه��و  م�شدر“ 
التكلفة  ومنخف�شة  عملية  حلول  ا�شتعرا�س 
بالإ�شافة  واملياه  الطاقة  ا�شتهالك  لتوفري 
ال��زراع��ة  جم��ال  يف  م�شتدامة  تقنيات  اإىل 
املنزلية كما قامت ”م�شدر“ بتاأ�شي�س وحدة 
”خدمات الطاقة“ التي تتخ�ش�س يف اإجراء 
وتقدمي  التاأهيل  واإع���ادة  التدقيق  عمليات 
الكفيلة  احل��ل��ول  بخ�شو�س  ال���ش��ت�����ش��ارات 
بتوفري الطاقة بطرق م�شتدامة �شمن املباين.

با�شليب  اأحمد  يو�شف  ق��ال  جانبه  من 
العمراين  التطوير  لإدارة  التنفيذي  املدير 
من  ال��ه��دف  ان  ”م�شدر“  يف  امل�����ش��ت��دام 
اإب��راز  هو  اخليمة  راأ���س  بلدية  مع  ال�شراكة 
اأن  املنافع القت�شادية والتجارية التي ميكن 
وتزويدها  املنازل  تاأهيل  اإع��ادة  عرب  تتحقق 
اأن  م��وؤك��دًا  امل�شتدامة،  التقنيات  ب��اأح��دث 
الطاقة  ت�شخر خربتها يف جمالت  »م�شدر« 
وتر�شيد ا�شتهالك املياه واحلد من النفايات 
وفورات  �شيحقق  الذي  امل�شروع  هذا  خلدمة 
واأ�شاف  الطويل.  املدى  على  للعمالء  كبرية 
اإىل  مهمة  اإ���ش��اف��ة  يعترب  امل�����ش��روع  ه��ذا  اإن 
تنفذها  ال��ت��ي  امل�شركة  امل�شاريع  حمفظة 
”م�شدر“ على امتداد اإمارات الدولة، ف�شاًل 
التنمية  م�شاريع  تعزيز  يف  م�شاهمتها  عن 
ومنطقة  ال��دول��ة  م�شتوى  على  امل�شتدامة 

ال�شرق الأو�شط.
اإع��ادة  اأع��م��ال  من  النتهاء  املقرر  وم��ن 
تاأهيل الفيال املختارة خالل عام 2019 ومن 
املنتظر اأن يتم اإطالق برنامج مو�شع لإعادة 

تاأهيل الفيالت لحقًا.
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فريق اإدارة املخاطر يعقد اجتماعه الأول بدائرة بلدية راأ�س اخليمة

مركز �شعادة املتعاملني بدائرة بلدية راأ�س اخليمة يحتفل باليوم العاملي للع�شا البي�شاء

اإدارة  فريق  عقد 
امل���خ���اط���ر ب���دائ���رة 
ال��ب��ل��دي��ة اج��ت��م��اع��ه 
ب���رئ���ا����ش���ة  الأول 
�شيماء  الأ����ش���ت���اذة  
ال���ط���ن���ي���ج���ي م��دي��ر 
اإدارة ال�شحة العامة 
حيث  الفريق  رئي�س 
م��ن��اق�����ش��ة  خطة  مت 
عمل الفريق وم�شودة 
اإدارة  اإ�شراتيجية 

املخاطر.
خ��������الل  ومت 
الج����ت����م����اع ت���وزي���ع 
على  املختلفة  املهام 

امل�شودة  على  الط���الع  مت  كما  الأع�����ش��اء 

والطرق  املخاطر  لإدارة  ال�شراتيجية 
وفقًا  كل على حدة  معها  للتعامل  املختلفة 

لال�شراطات املتبعة.

الأ�شتاذة  �شكرت  الجتماع  نهاية  ويف 

على  الفريق  اأع�����ش��اء  الطنيجي  �شيماء 

التجاوب امللحوظ وامل�شاركة الفعالة. 

ا����ش���ت�������ش���اف م���رك���ز ���ش��ع��ادة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ب���دائ���رة ب��ل��دي��ة راأ����س 
دعم  مركز  مع  وبالتعاون  اخليمة 
ال��رب��ي��ة اخل��ا���ش��ة الح��ت��ف��ال بيوم 
الع�شا البي�شاء والذي ي�شادف يوم 

عام. كل  من  اأكتوبر   15
الإجن��از  رم��ز  البي�شاء  الع�شا 
ب�شريًا،  للمعوقني  وال�شتقاللية 
م��ع��رف��ة الطريق  امل��ع��ني ع��ل��ى  ف��ه��ي 
باعتبارها  والتنقل،  احلركة  وعلى 
اأداة ح�شا�شة لالإعالم عن حاملها، 
بل  عليه  ال�شفقة  اإث���ارة  بق�شد  ل 
بق�شد اكت�شاف العقبات واملتغريات 
يف امل��ح��ي��ط ال����ذي ي��ت��ح��رك ف��ي��ه، 
وحت��ذر  امل��األ��وف  على  ت��وؤ���ش��ر  فهي 
م��ن امل��ف��اج��اآت، ك��م��ا ت��ذك��رن��ا ب��اأن 
منار�س اأب�شط الآداب والذوق العام 
بتقدمي  ال��ك��ف��ي��ف،  م��ع  تعاملنا  يف 
بتاأمني  اأو  طلبت  م��ت��ى  امل�����ش��اع��دة 
امل�����رور الآم�����ن ل���ه واإع���ط���ائ���ه حق 

اأم  راكبني  كنا  �شواء  الطريق 
له  يت�شنى  ح��ت��ى  م��رج��ل��ني، 

النتقال دون عائق.
وت��ق��رر اع��ت��ب��ار ي���وم 15 
اأكتوبر من كل عام يومًا عامليًا 
باعتبارها  البي�شاء  للع�شا 
العالمة املميزة للكفيف، وقد 
جاء ذلك بناء على توجيه من 
للمكفوفني  العاملي  املجل�س 
الأمم  هيئة  اأ���ش��درت  حيث 
يوم  يكون  ب��اأن  بيانًا  املتحدة 
يومًا  عام  كل  من  اأكتوبر   15
ع��امل��ي��ًا ل��ل��ع�����ش��ا ال��ب��ي�����ش��اء، 
وق���د اأق����ر الحت�����اد ال��ع��امل��ي 
يف  تاأ�ش�س  ال��ذي  للمكفوفني 
الإج�����راء  ه���ذا   1948 ع���ام 
ب���ل و���ش��ج��ع على  احل��م��ي��د، 
زيادة املعرفة والتفهم حلقوق 

واحتياجات املكفوفني.
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بلدية راأ�س اخليمة تقيم دورة ال�شحة وال�شالمة املهنية 
للمتحدثني باللغة الإجنليزية بالدائرة

نظم ق�شم التدريب والتطوير 
دورة  راأ�س اخليمة  بلدية  بدائرة 
املهنية  ال�شحة  بعنوان  تدريبية 
الإجنليزية  باللغة  للمتحدثني 
ال�شحة  و  ال�شالمة  وُت��ع��رف   ،
يهتم  الذي  بالعلم  علميًا  املهنية 
و�شحة  �شالمة  على  ب��احل��ف��اظ 
وذلك  العمل  جمال  فى  الإن�شان 
بتوفري بيئة عمل اآمنة وخالية من 
الإ�شابات  اأو  احلوادث  م�شببات 
اأو الأمرا�س املهنية ويحافظ على 

املهمات ومكونات بيئة العمل.
تاأهيل  اإىل  ال����دورة  ت��ه��دف 
امل��ر���ش��ح��ني ب��امل��ع��رف��ة ال��الزم��ة 

الأ�شا�شية  وال�شالمه  ال�شحة  مبمار�شات 
املتدربني  �شيمكن  مم��ا  العمل.  بيئة  يف 
املخاطر  اإىل  التعرف  و  باأمان  العمل  من 
التي قد ت�شادفهم يف مكان العمل و �شبل 
التعامل معها، مع �شمان الوعي بالأ�شاليب 

ه��ذه  م��ث��ل  يف  للتعامل  ال��ف��ع��ال��ة  العلمية 

احلالت.

ال�شحة  و  ال�شالمة  برنامج  ت�شمن 

عمل  بيئة  اأي  على  ينطبق  ال��ذي  املهنية 

�شواًء اأكانت قطاعًا عامًا اأم خا�شًا توفري 

و  اأن��ف�����ش��ه��م  ب�شالمة  للموظفني  ال��وع��ي 

�شالمة اجلمهور من املتعاملني من خالل 

ت�شليط ال�شوء على اأهم املعارف واملهارات 

واإج����راءات  ���ش��روط  لتطبيق  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

ال�شالمة وال�شحة املهنية.

�شهادات  توزيع  مت  ال��دورة  ختام  ويف 

امل�شاركة على احل�شور .

اإدارة التنظيم العقاري حتديات و اإجنازات 
يوين ا�شتيت ليفنغ باي

ت�شرف اإدارة التنظيم العقاري على عدد 
من امل�شاريع العقارية الهامة بحيث ت�شمن 
مع  املتوافق  بال�شكل  اإجنازها  و  ا�شتكمالها 
ا�شراتيجية الإمارة احلري�شة على تطبيق 
اأعلى معايري البناء العمراين احلديث و مبا 

ير�شي امل�شتثمرين يف هذه امل�شاريع.
 93 و من امل�شاريع التي مت اإجناز ن�شبة 
% منها هو م�شروع اليوين ا�شتيت ليفنغ باي 
بجزيرة املرجان ، حيث اأحرز هذا امل�شروع 
اإدارة  عليه  اأ�شرفة  اأن  منذ  ملحوظًا  تقدمًا 
التنظيم العقاري وتويل �شركة يوين ا�شتيت 
اإدارته عام 2015  و ا�شتئناف بناءه يف يناير 

 .  2017
ل��ق��د واج���ه���ت ال�����ش��رك��ة ال��ع��دي��د من 
توليها  ب��داي��ة  يف  الق�شايا  و  ال��ت��ح��دي��ات 

دعم  و  ولكنها متكنت مب�شاندة   ، للم�شروع 
معاجلة  من  العقاري  التنظيم  اإدارة  من 
يتم  اأن  باأمل   ، ال�شرورية  الوثائق  جميع 

النتهاء من امل�شروع باأقرب وقت ممكن .
م�شروع  ه��و  ب��اي  ليفنغ  ا�شتيت  ي��وين 
�شكني عاملي عايل  امل�شتوى ، ت�شم  املرحلة 
من  مربع   مر   35,000 الأوىل ، اأكرث من 
يزيد  ال��ت��ي  البحرية  وال��واج��ه��ة  الأرا���ش��ي 
مرافق  يوفر  ،كما  مر   300 عن  ارتفاعها 
ترفيهية وجتارية وا�شعة النطاق يف جزيرة 

املرجان املذهلة.
�شباحة  ح��م��ام  امل�����ش��روع  يت�شمن  كما 
وم�شجدًا  و���ش��اون��ا  وب��خ��ار  �شحيًا  ون��ادي��ًا 
ومزايا مائية اأخرى ، ويوفر وحدات �شكنية 
ت�شمل ا�شتوديو مذهل و�شقق ب�شرير واحد ، 

امل�شروع  ،و ي�شمل  3 غرف نوم  و  و�شريرين 
الحتياجات  خل��دم��ة  التجزئة  م�شاحات 

اليومية الأ�شا�شية.
باي  ليفنغ  ا�شتيت  ي��وين  م�����ش��روع  اإن 
ال�شيافة  ج��وان��ب  ويعك�س  لي�شابه  �شمم 
يوفر  حيث  بالكامل،  احلقيقية  العربية 
امل�شتثمرين  لكل من  امل�شروع فر�شة مثالية 

وامل�شتخدمني ليتمتعوا بها. 
اإن اإدارة التنظيم العقاري ل تاألو جهدا 
احل�شاري   ال��رق��ي  ي�شمن  م��ا  حتقيق  نحو 
لمارة راأ�س اخليمة  ، م�شرفة ومتابعة لكل 
للوحدات  احلر  بالتملك  اخلا�شة  امل�شاريع 
املناطق  يف  وذل���ك  املخطط  على  امل��ب��اع��ة 
املر�شوم  بح�شب  ل�شالحياتها  اخلا�شعة 

الأمريي رقم 22 لعام 2008
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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 : 
- في أي عام تم ا6عالن الرسمي عن يوم العلم؟

Question
 - In which was the official announcement of Flag Day ?

» 498 «

Congratulations to 

Ms. : Muna Ahmad Jumaa
the winner of the past month's contest (497).

مربوك لالأخت :  منى اأحمد جمعة

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 497 (

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



 Êا÷ـزء الثا

شلة الر ا  ا
و شي ا بد ا ب  ي  � ابرا الد

ر م  
ال�شلة الواجبة ال�شلة امل�شتحبة، �شلة الرحم الفا�شق، �شلة ذي 

الرحم الكافر.
رحم  كل  وه��ي  تقطع:  اأن  ويحرم  �شلتها  الواجب  الرحم   -  1
حم��رم ك��الأج��داد واجل��دات والأع��م��ام والعمات والأخ���وال واخل��الت 
والإخوة والأخوات، وهذا هو امل�شهور عند احلنفية وقول عند املالكية 
وقول عند احلنابلة، وا�شتدلوا بحديث النهي عن اجلمع يف الزواج بني 

املراأة وعمتها وبني املراأة وخالتها عند اأ�شحاب ال�ش الأربعة.
قالوا: علة النهي عدم ح�شول القطيعة بني املراأة وعمتها ب�شبب 
تو�شل  اأن  يجب  التي  الرحم  اأن  على  يدل  ال�شرائر، مما  بني  الغرية 
ويحرم قطعها من الرحم املحرم، واأما غري املحرم فال يجب �شلتها 

جلواز اأن يجمع بني بنتي العم وبنتي اخلالة.
رحمهما  املالكي  الطرطو�شي  قول  القرايف من  اإليه  اأ�شار  ما  وهو 

اهلل كما يف كتاب الفروق.)17(
اأن تقطع وهي كل رحم غري  امل�شتحب �شلتها ويكره  الرحم   -  2

حمرم كاأبناء الأعمام واأبناء العمات واأبناء الأخوال واأبناء اخلالت.
�شلة  على  احلث  يف  ال��واردة  الن�شو�س  لعموم  �شلتهم  وت�شتحب 

الرحم
اأرفع  بع�شها  درج��ات  )ال�شلة  اهلل:  رحمه  عيا�س  القا�شي  قال 
بال�شالم،  ول��و  بالكالم  و�شلتها  املهاجرة  ت��رك  فاأدناها  بع�س،  من 
ويختلف باختالف القدرة واحلاجة، فمنها واجب ومنها م�شتحب، فلو 

و�شل بع�س ال�شلة مل ي�شم قاطعا، ولو ق�شر عما يقدر عليه مل ي�شم 
وا�شال(.)18(

اهلل  طاعة  عن  خرج  من  الفا�شق:  الفا�شق:  الرحم  �شلة   -  3
بارتكاب كبرية اأو بالإ�شرار على �شغرية.

ذو الرحم الفا�شق: اإذا كان جماهًرا بف�شقه وفجوره داعًيا لذلك، 
فال يجامل يف ذلك، بل يهجر ويقطع ول يو�شل، ويعترب هذا من اأجل 
القربات عند اهلل تعاىل اإل اإن كان يف مداراته واإتقانه درء مف�شدة اأو 

جلب منفعة، ا�شتحب �شلته بح�شب احلاجة.
وقد انب�شط ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل عيينة  بن ح�شن 
يتاألفه ثم قال عنه )بئ�س اأخو الع�شرية( ثم قال: )اإن �شر النا�س عند 

اهلل منزلة يوم القيامة من تركه النا�س اتقاء �شره( .)19(
ملداراته  للمع�شية  الداعية  املهاجر  الفا�شق  لهذا  ال�شلة  وه��ذه 
اأو امل�شاركة يف  اإليه والتو�شع يف جمال�شته  واتقاء �شره دون النب�شاط 

منكراته فاإن ذلك حمرم كله.
اأما الثاين: ذو الرحم الفا�شق امل�شتر بف�شقه وبدعته، فهذا يعامل 
معاملة امل�شلم م�شتور احلال، وجتب �شلته ومنا�شحته، فاإذا دل الدليل 
الفا�شق  الرحم  ذي  ف�شلة  املعادي  غري  والكافر  امل�شرك  �شلة  على 

امل�شتور واجبة من باب اأوىل.
قالت اأ�شماء بنت اأبي بكر ر�شي اهلل عنها: قدمت علي اأمي وهي 
م�شركة يف عهد ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فا�شتفتيت ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم: قلت: اإن اأمي قدمت وهي راغبة، اأفاأَ�شل اأمي 
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قال: )نعم �شلي اأمك(.)20(
اإذا كان يف مقاطعته  اإل  امل�شتور  الفا�شق  الرحم  فتجب �شلة ذي 

زجر له عن الف�شق وحمل له على الطاعة فال يحرم.
ذي الرحم الكافر �شلة   -  4

واهلل  فرق  وبينهما  امل�شامل  والكافر  املعادي  الكافر  ق�شمان:  وهو 
فرق بني الكافرين يف العذاب حيث جعل النار دركات فينغي مراعاة 

هذه الفروق.
املقاتل  املحارب  لالإ�شالم  املعادي  الكافر  الرحم  ذي  �شلة  اأم��ا 
للم�شلمني فال جتوز، وجتب مقاطعته، ول يو�شل اإل من باب املداراة 

و اتقاء �شره.
فنوح عليه ال�شالم دعا على قومه املحاربني للدين وفيهم اأرحامه 

اًرا} )نوح:26(. {َرب َل َتَذْر َعَلى اْلأَْر�س مَن اْلَكافريَن َديَّ
ور�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: )اإن اآل اأبي فالن لي�شوا يل 

باأولياء، واإمنا وليي اهلل و�شالح املوؤمنني()21(.
املعادي  الكافر  القريب  يف  الأ�شل  اأن  على  الن�شو�س  دلت  فقد 
اأن يقاطع ول يو�شل اإل يف بع�س احلالت، كاتقاء �شره ومداراته درء 

ملف�شدة اأو جلب ملنفعة �شرعية.
واأما �شلة ذي الرحم الكافر امل�شامل، فلم مينع ال�شارع احلكيم من 

�شلته والإح�شان اإليه اإذا كان لتاأليف قلبه لالإ�شالم.
الدين  يف  ُيَقاتُلوُكْم  مَلْ  الَّذيَن  َعن   ُ اهللَّ َيْنَهاُكُم  {َل  تعاىل:  قال 
َ ُيحب  اإنَّ اهللَّ اإَلْيهْم  َوُتْق�شُطوا  َترَبوُهْم  اأَْن  دَيارُكْم  ُيْخرُجوُكْم مْن  َومَلْ 

امْلُْق�شطنَي} )املمتحنة:8(، 
قال ابن حجر رحمه اهلل: )اإن �شلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها 
�شلبه  من  يخرج  اأن  رج��ا  اأو  الكفر،  عن  رج��وًع��ا  منه  اآن�س  اإذا  مبا 

م�شلم(.)22(
املكاف  هو  ومن  الوا�شل  هو  من  الرحم:  �شلة  النا�س يف  اأح��وال 

ومن هو القاطع
الوا�شل لرحمه: عرفه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم بقوله:   1-

).. لكن الوا�شل هو الذي اإذا قطعت رحمه و�شلها(. )23(

ر   
وامتثال  اهلل  اإىل  تقرًبا  ي�شلها  تعاىل،  اهلل  لأجل  �شلته  تكون  اأن 
لأمره، اأما اإذا كانت ال�شلة مكافاأة ورًدا للجميل، فاإنها لي�شت ب�شلة، 
كمن يهدي مقابل الهدية، ويزور من زاره ويهجر ويقاطع من مل يزره.
الغري  ذل��ك  اأعطاه  ما  نظري  لغريه  يعطي  ال��ذي  هو  املكاف   2-
الوا�شل  )لي�س  حديث  ودليله  قطعه  من  ويقطع  و�شله  من  في�شل 
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، ولكن الوا�شل هو الذي اإذا قطعت رحمه و�شلهما( )24( باملكاف
 قال العيني يف �شرحه )معناه لي�س الوا�شل رحمه الذي ي�شلهم 
ب�شلة  عليها  فكافاأهم  اإليه،  منهم  تقدمت  �شلة  على  لهم  مكافاأة 

مثلها..(.)25(
3 - القاطع: هو الذي يقطع من و�شله من اأرحامه ومن غريهم.

اأن يقطع الرحم الواجب �شلتها من غري عذر �شرعي، واأن يكون 
اأرحامه،  اإىل  اأنه قطيعة كالإ�شاءة  ذلك مبا عرف يف ال�شرع والعرف 
وعدم الإح�شان اإليهم، وعقوقهم، ونحو ذلك. وقد تكون الإ�شاءة اإليهم 

بالقول اأو الفعل من �شرب و�شتم وهجر وعبادة.
وال�شلة  باملقال،  وال�شلة  بالأفعال  ال�شلة  الرحم:  �شلة  و�شائل 

ببذل املال وال�شلة بو�شائل الت�شال احلديثة.

  
وهي  الرحم،  �شلة  و�شائل  اأهم  من  وتعترب  بالزيارة  ال�شلة   -  1

ق�شد املرور اإكراما له وا�شتئنا�ًشا له.
وتارة  باملال  تكون  )فتارة  ال�شلة:  و�شائل  يعدد  وهو  النووي  قال 

باخلدمة وتارة بالزيارة وال�شالم وغري ذلك( )26(
احلوائج  وق�شاء  باملال  الرحم  �شلة  )وتكون  الدمياطي:  وق��ال 

والزيارة واملكاتبة واملرا�شلة بال�شالم ونحو ذلك( )27(
قال العثيمني: )و�شلة الأقارب مبا جرى به العرف واتبعه النا�س 
مقدارها...  ول  جن�شها  ول  نوعها  ال�شنة  ول  الكتاب  يف  يبني  مل  لأنه 
ولذلك يرجع فيها للعرف فما جرى به العرف اأنه �شلة فهو ال�شلة، وما 

تعارف عليه النا�س اأنه قطيعة، فهو قطيعة( )28(
الدعوة  كانت  اإذا  وغريه  الطعام  اإىل  الدعوة  باإجابة  ال�شلة   -  2
م�شروعة، والإجابة حق من حقوق امل�شلم وخا�شة دعوة وليمة العر�س 

فهي واجبة على كل م�شلم مدعو اإليها بعينه ول يكون فيها منكر.
باأن  قال ابن قدامة: )اإمنا جتب الإجابة على من عني بالدعوة، 

يدعو رجال بعينه اأو جماعة معينني( .)29(
والزمر  كاخلمر  مع�شية  فيها  وليمة  اإىل  دعي  )اإذا  ا:  اأي�شً وقال 
يوؤدي  لأن��ه  والإن��ك��ار،  احل�شور  لزمه  الإنكار  واأمكنه  ونحوه،  والعود 
الإنكار  يقدر على  واإن مل  املنكر،  واإزالة  امل�شلم  اأخيه  اإجابة  فر�شني: 

مل يح�شر(، .)30(
ا ثالًثا وهو �شلة الرحم. واإذا كان من اأرحامه يكون قد اأدى فر�شً

ال�شلة بعيادة املري�س وهي فر�س كفاية على الراجح لأنها   -  3
من حق امل�شلم ولالأمر بها الذي يدل على الوجوب الكفائي حلديث ابن 
عمر واأن رجال جاء اإليهم وهم جلو�س مع ر�شول اهلل ثم �شاأله ر�شول 
اهلل )يا اأخا الأن�شار، كيف اأخي �شعد بن عبادة( فقال: �شالح، فقال 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم )من يعوده منكم( ، حيث مل ياأمرهم 

يعوده  بقوله: )من  �شاء  ملن  بل جعل اخليار  �شعد،  بعيادة  ر�شول اهلل 
منكم(.)31(

والراجح  اجلنازة،  مع  ال�شري  وهو  اجلنازة:  باتباع  ال�شلة   -  4
اأن اتباع اجلنازة فر�س لغاية وخا�شة اإذا كان امليت قريًبا، اأو جاًرا، 
لورود الأمر باتباعها ولورود ن�شو�س خا�شة تفيد تقدمي القريب ذوي 

الأرحام واجلار على غريهما من عامة امل�شلمني.
فينبغي على امل�شلم اأن يحر�س على ت�شييع اجلنائز واأن يخرج مع 

اأرحامه وي�شارك معهم فاإن ذلك من ال�شلة.
اأي  البني  ذات  باإ�شالح  ال�شلة  ب��الأف��ع��ال:  ال�شلة  وم��ن   -  5
بالت�شامح  اأو  اخل�شام  اأ�شباب  ب��اإزال��ة  املتخا�شمني  بني  امل�شاحلة 
والعفو اأو الرا�شي على وجه من الوجوه امل�شروعة، والن�شو�س كثرية 

يف الأمر بذلك.
من  باأف�شل  اأخربكم  )األ  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال 
ذات  اإ�شالح  ق��ال:  بلى:  قالوا  وال�شدقة  وال�شالة  ال�شيام  درج��ة 

البني( .)32(
وذلك  الأحزان:  يف  واملوا�شاة  الأفراح  يف  بامل�شاركة  ال�شلة   -  6
معنا:  مر  وقد  والعون،  باخلدمة  وم�شاعدتهم  الأرح��ام  ذوي  بزيارة 
اإجابة الدعوة يف الأفراح واتباع اجلنائز يف الأحزان، وكذلك التهنئة 
التي  الأفعال  الأح��زان، وغريها من  والعزاء يف  والت�شلية  الأف��راح  يف 

تكون �شبًبا ل�شلة الرحم.

  
1 - ال�شلة بال�شوؤال عن ذوي الأرحام ومعرفة اأخبارهم واأحوالهم 

وحمل همومهم، ومعرفة مطالبهم.
باملعروف  واأمرهم  وتعليمهم  الرحم  ذوي  بدعوة  ال�شلة   -  2
ونهيهم عن املنكر ون�شيحتهم واإر�شاد من كان مت�شاهاًل منهم، فاإذا 
كان هذا واجًبا جتاه عامة النا�س فوجوبه جتاه الأقارب والأرحام اأكرث.
3 - ال�شلة بالدعاء لأقاربه وذوي رحمه، فاإذا كانت دعوة املرء 
لأرحامه  بدعائه  فكيف  م�شتجابة  الغيب  بظهر  امل�شلم  لأخيه  امل�شلم 
واأقاربه فمن مظاهر �شلة الرحم الدعاء لالأرحام باخلري وال�شالح 

والهداية.
قال ابن اأبي جمرة: )تكون �شلة الرحم باملال وبالعون على احلاجة 

وبدفع ال�شرر وبطالقة الوجه وبالدعاء(، .)33(

   
مال  م��ن  غ��ريه  للقريب  يجعل  م��ا  وه��ي  بالنفقة  ال�شلة   -  1
وال�شكنى وغريها. قال تعاىل: { والفر�س واخلدمة  والك�شاء  للطعام 
َواْلأَْقَربنَي  َفلْلَوالَدْين  َخرْي  مْن  اأَْنَفْقُتْم  َما  ُقْل  ُيْنفُقوَن  َماَذا  ُلوَنَك  َي�ْشاأَ
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والفروع  والأ�شول  الوالدين  على  والنفقة  َواْلَيَتاَمى})البقرة:215(، 
ويجب  قطعها  يحرم  ق��راب��ة  اأن��ه��ا  وجوبها  و�شبب  واج��ب��ة،  وال��زوج��ة 
و�شلها، ودلت الأدلة على وجوب النفقة على هوؤلء من الكتاب وال�شنة 

وكذلك الإجماع.
اأم��ا النفقة على الأرح����ام غ��ري الأ���ش��ول وال��ف��روع وه��م الأخ��وة 
والأخوات ومن يف حكمهم، فالراجح اأنها ل جتب اإل ب�شرط منها اأن 
يكون مع�شرا اأو عاجًزا يف الك�شب، واأن يكون املنفق مو�شًرا غنًيا، وهذا 

من �شلة الرحم.
الواجبة  ال��زك��اة  بدفع  ال�شلة  امل���ال:  ببذل  ال�شلة  وم��ن   -  3
اأوىل من غريهم يف ذلك قال تعاىل:  امل�شتحبة، فالأرحام  وال�شدقة 

} )الأنفال: 75(. ْوىَل بَبْع�س يف كَتاب اهللَّ ُهْم اأَ ْرَحام َبْع�شُ { َواأُوُلو اْلأَ
 وقال �شلى اهلل عليه و�شلم: )ال�شدقة على امل�شكني �شدقة، وهي 

على ذي الرحم اثنتان، �شدقة و�شلة(.)34(
فائدة: اأجمع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة للوالدين والأولد 

والزوجة لأن نفقتهم واجبة بالتفاق.)35( 
فائدة: )يجوز للمراأة دفع الزكاة لزوجها على الراجح لإقرار عليه 

ال�شالم لمراأة ابن م�شعود(.)36(
كالأعمام  الأرح���ام  لبقية  ب�شروطها  ال��زك��اة  دف��ع  يجوز  ف��ائ��دة: 

والأخوال والإخوة واأبنائهم ذكوًرا واإناًثا لعدم وجوب الإنفاق عليهم، 
حلديث )ال�شدقة على امل�شكني �شدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان 

�شدقة و�شلة(.)37(
فائدة: )يجوز ق�شاء ديون الأقارب: جميًعا من الزكاة حتى واإن 

وجبت نفقتهم على املزكي(.)38( 
حلديث:  العدو  القريب  على  ولو  اأف�شل  بال�شدقة  ال�شلة  فائدة: 
)اأف�شل ال�شدقة على ذي الرحم الكا�شح( ي�شمر عداوته يف باطنه. 

)39(

فاإنها من و�شائل  والوقف،  والو�شية  والعطية  بالهدية  ال�شلة   - 3
�شلة الأرحام ببذل املال لهم

    
واأ�شهل  اأنفع  من  وه��ي  وغريها،  والن��رن��ت  الر�شالة  اأو  الهاتف 
تغني  ل  لكنها  بعيدين  كانوا  اإذا  ا  خ�شو�شً الرحم  �شلة  يف  الو�شائل 
واإجابة  عن ال�شلة يف بع�س احلالت كعيادة املري�س واتباع اجلنائز 
الدعوة وامل�شاركة يف الأفراح لكن وجود هذه الو�شائل لل�شلة خري من 
القطيعة، قال ابن باز رحمه اهلل: )والواجب عليك �شلة الرحم ح�شب 

الطاقة بالزيارة وباملكاتبة والهاتف( .)40(
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ري ش  يد 

ا ا ل ا

� العربية عا ال ال�شعر و

يف  دوره  ال�شعر  يلعب  اأن  غ��ري��ب��ًا  يكن  مل 
فخرهم  و�شجل  العرب  ديوان  فهو  العلم،  ق�شة 
واع��ت��زازه��م وت��اري��خ��ه��م، وق��دمي��ًا ك��ان العرب 
�شعر  ال�شعر وخا�شة  اإىل  املنجزات  يرجعون كل 
لربط  بالن�شبة  اأم��ا  بالنف�س،  والعتزاز  الفخر 
هذا الفن اخلالد يف ال�شخ�شية العربية مع العلم 
الإماراتي املعرب عن ولدة دولة حديثة، فيخت�شر 
ال��ت��وا���ش��ل ب��ني امل��ا���ش��ي واحل��ا���ش��ر، بني  ق�شة 
وتاريخ  احلديثة  الدولة  بني  واملعا�شرة،  الراث 
الأجداد.. الق�شية ميكن فهمها على هذا النحو، 
عنا�شرها  العلم  ق�شة  اإىل  اأ�شفنا  اإذا  فكيف 
الأخرى املكملة مل�شرية ح�شارية دوؤوبة واأهداف 
كبرية اخت�شرتها تلك الألوان الزاهية املرفوعة 

على علم الدولة..
واحلا�شر  املا�شي  ب��ني  التوا�شل  مو�شوع 
الدول،  تختارها  التي  الرموز  يف  �شروريًا  يبدو 
الإدارات  ففي كافة الأم�شار والبلدان، حتر�س 
الراث  وا�شتلهام  املا�شي  مع  اجل�شور  مّد  على 

والربط معه كي ل تبدو الأجيال مقطوعة اجلذور 
ال�شخ�شية  مع  متكاملة  الأه��داف  تظهر  وحتى 
الجتماعية يف كل الع�شور، هكذا تبدو الأعالم 
معان  على  ينطوي  ه��ادف  نحو  على  م�شممة 
وال�شيا�شة  والأخ��الق  املجتمع  يف  جّمة  ودللت 
والقت�شادية واجلغرافيا.. الألوان يف علم دولة 
األ��وان  من  م�شتلهمة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
اأتت  الق�شية  وهذه   ،1916 عام  العربية  الثورة 
احلديثة  الدولة  موؤ�ش�س  اجتاهات  مع  ان�شجامًا 
وموحدها ال�شيخ زايد �شاحب الأهداف العروبية 
هذه  العلم  حتميل  على  حر�س  وال��ذي  الكبرية 
املعاين كي تكون منارة لالأجيال القادمة.. هذا 
القومية  العربية ومع معاين  الثورة  الت�شال مع 
العربية كان يخت�شر اأهداف ال�شيخ الراحل طيب 
اهلل ثراه.. اأي�شًا فاإن األوان العلم وهي )الأحمر 
من  م�شتلهمة  والأ���ش��ود(  والأب��ي�����س  والأخ�����ش��ر 
التاريخ الإ�شالمي منذ بداية الدعوة حتى الدولة 
الأموية والعبا�شية، فالأحمر يعرب عن الت�شحيات 

والتفاين يف العمل من اأجل رفعة البالد وعزتها 
حتى لو تطلب الأمر الذود عن الأر�س والعر�س 
اأما الأ�شود فيعرب عن الباأ�س وال�شدة  بالدماء.. 
ال�شفات  وتلك  العمل،  يف  واجلدية  والر�شانة 
مهمة يف بناء اجليل اجلديد القادر على حماية 
اللون  اأما  املعا�شرة..  ح�شارته  واإ�شادة  الوطن 
والعطاء وعمل اخلري  البذل  فيعرب عن  الأبي�س 
اأن  لبد  قيم  وهي  والوطني،  الإن�شاين  والنقاء 
اأجل �شمان جناحه  العمل من  تكون مزرعة يف 
ت�شب يف  التي  ال�شحيحة  اأهدافه  اإىل  وو�شوله 
النبيلة  واأه��داف��ه  املجتمع  خري  �شمن  النهاية 
يتوج  ال��ذي  الأخ�شر  اللون  عنه  يعرب  ما  وه��ذا 
العلم ليعرب عن النمو والرخاء واإجناز الأهداف 
القيم  العطاء وكل  البيئة واخل�شب يف  و�شالمة 

الأخرى التي تت�شل بالعطاء والنتاج اخلرّي..
التي  الهند�شية  القواعد  اإىل  عدنا  ما  واإذا 
على  رفعه  وكيفية  وت�شميمه  العلم  ر�شم  حتكم 
احلكومية  املباين  على  ك��ان  اإن  �شواء  ال�شارية 

ر                    
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ال�شيارات، فهي مقا�شات  اأو على  ال�شارع  اأم يف 
ت�شييد  يف  العلمية  الناحية  اتباع  �شرورية  توؤكد 
كل �شيء كي يكون البناء �شليمًا متما�شكًا وقويًا، 
وهذا الأمر من حيث املفهوم املعريف والفل�شفي 
تفكريها  واأ�شلوب  الدولة  بناء  قواعد  مع  يتفق 

وتخطيطها يف خمتلف مناحي احلياة..
املغفور  اأ���ش��در  21/12/1971م،  بتاريخ 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل،  ب��اإن  له 
رق��م )2(  الحت���اد  ال��ق��ان��ون  ث���راه،  طيب اهلل 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  بعلم  املخت�س 
الإم��ارات  اأن يكون ع�لم دول��ة  وك��ان ين�س على 
العربية املتحدة على ال�شكل واملقايي�س والألوان 

�شعف  ط��ول��ه  »م�شتطيل  ال��ت��ال��ي��ة: 
اأق�شام  اأربعة  اإىل  عر�شه ويق�شم 
الأول  الق�شم  ال�شكل  م�شتطيلة 

منها لونه اأحمر ي�شكل طرف العلم 
بعر�س  طوله  ال�شارية  من  القريب 
م�شاو  عر�شه  وط��ول  القريب  العلم 

ل��رب��ع ط��ول ال��ع��ل��م، اأم���ا الأق�����ش��ام 
فت�شكل  الأخ�����رى  ال��ث��الث��ة 

ب����اق����ي ال���ع���ل���م وه���ي 
مت�شاوية  اأفقية 

م��ت��وازي��ة 

ال��ع��ل��ي��ا 
م���ن���ه���ا خ�������ش���راء 

وال��و���ش��ط��ى ب��ي�����ش��اء وال�����ش��ف��ل��ى 
القانون  من  الثالثة  امل��ادة  ن�شت  كما  �شوداء«. 
على العقوبات التي تطال كل من ينتهك حرمة 
املادة: )كل من  والغرامة، تقول  بال�شجن  العلم 
َعَلم  باأية طريقة كانت  اأهان  اأو  اأتلف  اأو  اأ�شقط 
الحتاد اأو َعَلم اإمارة من الإمارات الأع�شاء يف 
الحتاد اأو َعَلم اإحدى الدول الأخرى كراهية اأو 
ل�شلطة  اأو  الإم��ارات  اأو  الحتاد  ل�شلطة  احتقارًا 
اأو  اأو يف حمل عام  علنًا  وكان ذلك  ال��دول  تلك 
يف حمل مفتوح للجمهور يعاقب باحلب�س ملدة ل 

تتجاوز �شتة اأ�شهر اأو بغرامة..(.
يعود م�شمم العلم، ال�شفري عبد اهلل املعينة 
بالذاكرة اإىل اليوم الذي علم به بفوز ت�شميمه 
زايد  لل�شيخ  وروؤي��ت��ه  الإم���ارات  علم  اختيار  يف 
على  يرفعه  وه��و  ث���راه  اهلل  وط��ي��ب  اهلل  رح��م��ه 

ال�شارية.. يقول:

الثاين  يوم  كانت  ت�شميمي  بفوز  )معرفتي 

خالل  من  �شاهدت  عندما   ،1971 دي�شمرب  من 

ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  الإع���الم  و�شائل 

ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 

يرفع  وه��و  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  وبح�شور 

ق�شر  يف  ال�شارية  على  العلم  الكرميتني  بيديه 

باإذن  له  املغفور  اأخوه  ال�شيافة يف دبي وبجانبه 

اهلل ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم، طيب اهلل 

تاأكدت من  وقد  الأعلى،  املجل�س  واأع�شاء  ثراه، 

�شباح ذل�����������ك  ب��ذه��اب��ي 

ي���وم ال��ث��اين 

الذي  امل�شرف  ق�شر  اإىل   ،1971 دي�شمرب  من 

كان مقرًا للديوان الأمريي يف اأبو ظبي، لأ�شاهد 

باأم عيني علم الدولة يرفرف على املبنى باألوانه 

الزاهية ولأول مرة على اأر�س دولتنا العزيزة(.

من  الكثري  فيها  الإم���ارات���ي  العلم  ق�شة 

يف  ذكرها  ي�شتح�شن  ال��ذي  وال���دللت،  املعاين 

كل منا�شبة كي تبقى يف ذاكرة الأجيال، فق�شة 

الأعالم الوطنية تعترب قدمية جدًا منذ الع�شر 

والأ�شود،  الأبي�س  اللون  ي�شود  كان  القبلي حيث 

القبيلة حني عودته من املعركة  اإن جي�س  ويقال 

كان يرفع اللون الأبي�س عالمة على الن�شر، اأو 

لكن  الهزمية،  على  عالمة  الأ�شود  اللون  يرفع 

ومع الوقت وتقدم الب�شر ودخولهم ع�شر الدول 

املتطورة، فاإن الأعالم تطورات واأخذت الألوان 

الأبي�س  ال��ل��ون  ف��ك��ان  دللت��ه��ا،  حاملة  ت��دخ��ل 

للفاطمية،  والأخ�����ش��ر  الأم��وي��ة  للدولة  عالمة 

لكن الأح��م��ر ظ��ل ه��و ال��ل��ون الأه���م يف اأع��الم 

و�شوحًا  الأك��رث  لأن��ه  اللحظة  ه��ذه  ال��دول حتى 

التي  النتيجة  وكانت  بعيدة،  م�شافات  للعني من 

اأ�شار اإليها الدار�شون دائمًا هي اأن الألوان التي 

اأعالم الدول املختلفة �شتة هي )الأحمر،  ت�شود 

والأ�شود(  الأ�شفر،  الأخ�شر،  الأزرق،  الأبي�س، 

انتقاء  اأن  ن��الح��ظ  هنا  وم��ن  ال���ت���وايل..  على 

الإمارات  دولة  األوان علم 

ال���ع���رب���ي���ة امل��ت��ح��دة 

ق��اع��دة  ع��ل��ى  مت 

ع��ل��م��ي��ة وب��ع��د 

ق����راءة لأع���الم 

املختلفة  ال��دول 

بالإ�شافة  عامليًا 

ال���ن���ظ���رة  اإىل 

احل�����������ش�����اري�����ة 

ال���ق���دمي���ة ل��ل��ع��رب 

واأه���������داف���������ه���������ا 

و����ش���خ�������ش���ي���ت���ه���م 

الج��ت��م��اع��ي��ة وم��ع��اين 

ال��ت��اآل��ف والن�����ش��ج��ام بني 

الإم��ارات  يف  الواحد  ال�شعب 

العربية املتحدة..

ال��دول��ة  ق�شة  ه��ي  ال��ع��ل��م  ق�شة 

والبناء  ق�شة احل�شارة  ككل،  واملجتمع  والبالد 

متكاملة  �شخ�شية  اإن���ه  وال��ث��ق��اف��ة،  وال��رب��ي��ة 

وخفقانه  واأل��وان��ه  �شكله  يف  وامل��ع��اين  ال���دللت 

فاإن جتدد هذه  كله  ولهذا  �شاريته،  العايل على 

اأن  ميكن  وطنيًا  واج��ب��ًا  يعترب  �شنويًا  الق�شة 

والعطاء من  البذل  ويحثها على  الأجيال  يحمي 

معرفة  مبثابة  هو  بل  وعزته،  الوطن  رفعة  اأجل 

الإن�شان لن�شبه واأ�شماء اأجداده املتعاقبني و�شوًل 

لأبيه املبا�شر، فتلك القاعدة تعتمد لدى العرب 

ل،  اأم  اأ�شياًل  كان  اإن  ال�شخ�س  يف احلكم على 

تعترب ملحمة وطنية  التي  بالعلم وق�شته  فكيف 

. للمجتمع لبد من الحتفاء والتذكري بها دائمًا
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اإن علم دولتنا لي�س قطعة قما�س ترفرف يف  ال�شماء ، اإن علم دولتنا 

هو م�شدر فخرنا واعتزازنا ونفديه باأرواحنا ، ُن�شرُي لأجله رقابنا وُن�شيل 

لأجله دماءنا ، فال �شيء عندنا اأغلى من الوطن ، والعلم هو رمز وطننا 

 ، و�شعادتنا  اأمننا  رمز   ، وتالحمنا  احتادنا  رمز   ، وقوتنا  هيبتنا  رمز   ،

فعندما يكون احلديث عن العلم فال جمال لخت�شار العبارات ول جمال 

لتحديد عدد ال�شطور وكم  الكلمات ، فكل كلمات احلب نرددها للعلم وكل 

كلمات العتزاز والفخر ن�شطرها للعلم وكل م�شاعر املحبة نهديها للعلم .

روعته حدود اخليال  يتعدى يف  الذي  امل�شهد  اأروع من ذلك  �شيء  ل 

م   ر     م          
م   ر    ر         
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را�شمًا لوحًة فائقة اجلمال ، م�شهد تق�شعر له الأبدان فيعجز 
طائعة  خا�شعًة  احل��روف  له  تقف  م�شهد   ، الل�شان  و�شفه  عن 
وهي ت�شاهد الأعالم يف ال�شماء كنجوم �شاطعة ، ترفرف  فخرًا 
فيه  يقف  الذي  امل�شهد  ذلك  يف  الوطن  هذا  لأبناء  حبًا  وتلوح 
العربية  الإم���ارات  احلبيبة  دولتنا  علم  لرفع  وال�شعب  القادة 
اأمام  الأعني  فت�شبح  العلم  ُيرفع  واحد  توقيت  ففي   ، املتحدة 
يعانق  وهو  الإم��ارات  علم  م�شهد  اإنه  م�شهد  واأي  م�شهد  اأجمل 
اأجمل  و�شاعة من  يوم وطني  و  م�شهد وطني  ال�شماء يف  �شدر 
�شاعات وطننا الإمارات العربية املتحدة فكم هو جميل عندما 
الذي  املقال  ذلك  اأجمل  وما   ، وكتابًة  نطقًا  ال�شم  هذا  نردد 

يتزين با�شم الإمارات العربية املتحدة .

جندد   ، وقادتنا  لوطننا  ولءن��ا  جندد  العلم  رفع  ومع  اإننا 

اإخال�شنا ووفاءنا ، جندد عزمنا على العمل على رفعة دولتنا 

، جندد العهد على اأن من�شي قدمًا نحو حتقيق روؤى واأهداف 

هذا الوطن الغايل والو�شول اإىل اأعلى قمم املجد ، فهذا الوطن 

ي�شتحق اأن نبذل له الغايل والنفي�س فال �شيء اأغلى من الوطن 

ول �شيء اأغلى العلم .
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ر      

احللقة ال�سابعة و الثالثون

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /11 - 498 :Oó©dG

37

ا&مارات

mun r a k a e

البلدية   كانت جملة  فقد  اآن��ذاك  قليلة  املجالت  كانت  ملا  و 
تقوم بهذه املهمة وبقيت حتى الآن منرية يف ف�شاء اإمارة راأ�س 
ال�شعيد  على  م�شمونًا  و  �شكاًل  املجلة  تطورت  قد  و   ، اخليمة 
اأ�شبحت  والأخبار، حيث  املو�شوعات  و على �شعيد  الإخراجي 
تعنى بالثقافة ووجهات النظر املتعددة و تغطي غالب الأخبار 

مبو�شوعية و �شفافية على مر الأيام.
كانون  الرابعة  ال�شنة  الأربعني  و  الرابع  عددها  يف  املجلة 
)�شاحب  بعنوان  الغالف  عنون  م   1980 )دي�شمرب(  الأول 

�شقر  ال�شيخ  ال�شمو 
يفتتح املركز التجاري 
�شدرت  و  ال��ع��راق��ي( 
امل���ج���ل���ة ب���اإ����ش���راف 
الذي  البلدي  املجل�س 
ال�شيخ  برئا�شة  ك��ان 
ع��ب��د امل��ل��ك ب��ن كايد 
النائب  و  القا�شمي 
املجل�س  لرئي�س  الأول 
ال�����ش��ي��خ ����ش���ع���ود ب��ن 
���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي و 
النائب الثاين لرئا�شة 
امل��ج��ل�����س امل��ه��ن��د���س 
اإب���راه���ي���م ال�����ش��ح��ي 
مدير البلدية بالوكالة 
علي  م��ب��ارك  ال�شيد 

قحيطر.
ويف  العدد(  هذا  يف  )اق��راأ  العناوين  باأهم  املجلة  افتتحت 
رئي�س  ال�شمو  العناوين )�شاحب  املحلية كانت  الأخبار  �شفحة 
الدولة يتفقد اأودية راأ�س اخليمة و يلتقي مبواطنيها( و قد قام 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه بتفقد مناطق الأودية يف راأ�س اخليمة و قد رافقة املغفور 
له باإذن اهلل ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي طيب اهلل ثراه و 
يف عنوان اآخر)�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة ياأمر بتنفيذ 
اخليمة  راأ���س  يف  م�شاريع  ع��دة 
املغفور  اأم��ر  قد  و  نفقته(  على 
بن  را�شد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له 
اهلل  رح��م��ه  م��ك��ت��وم  اآل  �شعيد 
 3 و  �شعبي  م�شكن   300 بتنفيذ 
م�شلى   800 ل  تت�شع  م�شاجد 
مبنطقة  جت��اري��ة  وح���دة   12 و 
ال���دف���ان ب��اجل��زي��رة احل��م��راء 

براأ�س اخليمة 
و تتابعت العناوين: )�شاحب 
اأخاه  يهن  �شقر  ال�شيخ  ال�شمو 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة( 
ال�شيخ �شقر  ال�شمو  و )�شاحب 
العراقي  التجاري  املركز  يفتتح 
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ب��راأ���س اخل��ي��م��ة( و اأي�����ش��ًا )م�����ش��ادرة 
)م�����ش��ادرة  و  ال�شجائر(  م��ن  كميات 
األب�شة جاهزة( و قد مت م�شادرتها من 
واأي�شًا  )الليالم(  املتجولني  البائعني 
)م�شتل اخلران( فقد اأقيم هذا امل�شتل 
الرقعة  زي��ادة  و  املدينة  جتميل  بهدف 
الرملية(  التالل  )غرا�شة  و  اخل�شراء 
ال�شيخ  توجيهات  على  بناء  كانت  وق��د 
ا�شتغالل  ب��ه��دف  ك��اي��د  ب��ن  امل��ل��ك  عبد 
العامة  )الأم���ان���ة  و  الأم���ط���ار  م��و���ش��م 
اإجناح  ترتيبات  تناق�س  الدولة  لبلديات 
عقد  حيث  الغذائية(  الرقابة   .. ن��دوة 
يف دبي بقيادة ال�شيد �شلطان بن عمري 

ال�شيد  ح�شر  و  الأم��ان��ة  جمل�س  رئي�س 
لبلديات  العام  الأم��ني  دروي�س  جا�شم 
الدولة ..بالإ�شافة اإىل مدراء البلديات 

مادة  )م�شادرة  اأي�شًا  ذلك  من  و 
 .. )البلدية  و  بال�شحة(  ال�شارة  بان 
تخفي�س اإيجارات( و كذالك يف الأخبار 
للرقابة  الأوىل  العاملية  )الندوة  املحلية 
الغذائية( و تعددت الإعالنات اخلا�شة 

بالبلدية
و ك��ذل��ك )ج�����ش��ر راأ������س اخل��ي��م��ة 

النخيل( و قد حتدث املقال عن املرحلة 
اخليمة  راأ���س  ج�شر  تنفيذ  من  الثانية 
لالإنتاج  العربية  )ال�شركة  و  – النخيل 
احل���ي���واين( و ت��اله��ا اإع����الن )دع���وة 
ع�شو   12 لخ��ت��ي��ار  وك���ان  لالنتخاب( 
�شناعة  و  جت��ارة  غرفة  اإدارة  ملجل�س 
يف  املهمة  العناوين  ومن  اخليمة  راأ���س 
لبناء  مدر�شة  النبوية  )الهجرة  املجلة 
ال�شعبية يف  )الأم��ث��ال  و  الأم��ة  و  الفرد 
دولة الإمارات( و اإعالن ل�شركة )ابك�س 
�شفحة  يف  و  الأ���ش��ه��م(  ���ش��راء  و  لبيع 
عامل غريب و عجيب : )غرام ال�شجون 
�شيارة  يعطل  كلب   - �شخم  ثعبان   -
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كان  ال�شحية  ال�شفحة  و يف  ال�شرطة( 
الدكتور  بقلم  بعنوان )احلروق(  املقال 
كرمي ميالد عبداهلل و تالها اإعالن من 
قد  و   )291( رق��م  اخليمة  راأ���س  بلدية 
كان الإعالن ل�شبط احليوانات ال�شائبة 
 100 بقيمة  مالية  غرامة  تعينت  قد  و 
درهم ملن ل يلتزم بالقرار و من عناوين 
يف  و  ال��ت��ل��وث(  )م�شكلة  اأي�����ش��ًا  املجلة 
)�شفحة اكت�شافات و علوم( كانت بع�س 
العناوين )ارخ اأع�شابك املتعبة بوا�شطة 
هذه الآلة - �شاعة ملراقبة نب�شات القلب 
- كامريا تلفزيونية ل�شبط املرور ت�شور 

و ت�شجل و ت�شاعد ال�شرطة( 

و يف �شفحة )ر�شائل القراء( كانت 

املو�شوعات بني الت�شاوؤلت و امل�شاركات 

ق�شيدة  امل�����ش��ارك��ات  م��ن  و  ال�شكوى  و 

بعنوان )ياح�شرتي( بقلم اأبو حممد :

الأمل     القلب كم عانى من  يا ح�شرة 

وكم تعذب كم قا�شى من ال�شقم 

كم      و  ال��ع��ذاب  مر  اأنحله  اجل�شم  و 

حتمل الهم ليت احلب ينفطم

تعب     من  عانيت  كم  قلب  يا  كفاك 

لبد من ف�رحة يوم�اً فتبت�شم

و م���ن ال��ع��ن��اوي��ن الأخ�����رى اأي�����ش��ًا 

)ال�����ق�����ات.. م�����ش��اك��ل��ه الج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�شعر  اأ�شدق  و)اأيهما  والقت�شادية( 

احلديث اأو ال�شعر القدمي( و )من ملفات 

الق�شاء( و يف ال�شفحة الريا�شية كانت 

– الرم�س  الريا�شي  العناوين )املدرب 

يوؤكد جدارته يف زعامة املجموعة الأوىل 

لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم و يف 

اخل��ت��ام كانت )زاوي���ة الأ���ش��رة( و من 

 – الناجح  ال���زواج  مقايي�س  عناوينها 

التطعيم حماية لطفلك – مع بداية عام 

جديد( .  
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يعي�شون  زالوا  ما  الذين  اأو  عا�شوا  الذين  واأجدادنا  اآباوؤنا 
على  يحافظوا  لكي  ،عملوا  املعطاء  ال��وط��ن  ه��ذا  اأر����س  على 
لهجتنا اجلميلة من خالل املحافظة على موروثنا من املاأثورات 
ال�شعبية بكل ما حتتويه من عادات واأعراف ومفاهيم وتعريف 
كما  لغة احلياة(   ( العامية  لالألفاظ  املحلية  اللكنة  اأو  اللهجة 
التاأثر  و�شريعة  ومتطورة  حية  لغة  هي  ت�شميتها  للبع�س  يروق 
بالبيئة وما يحدث فيها من تغريات يف ظل الظروف املختلفة 
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  مدلولت  لها  خمتلفة  األفاظ 
ب�شرائحها  واجلبلية  وال�شاحلية  البدوية  البيئات  جميع  يف 
الجتماعية والثقافية، فكان لأ�شحاب املهن واحلرف والفنون 
 ( العامية  الأل��ف��اظ  فهذه  بهم،  اخلا�شة  واألفاظهم  لهجتهم 
اللهجات  اختالف  ذلك  كل  عن  فنتج  العامة(  احلياة  األفاظ 
يف نطق بع�س حروف الكلمات ،فالنطق يختلف ب�شور متعددة 
اإىل  تعود  الدارجة  الألفاظ  هذه  فبع�س  لأخ��رى،  منطقة  من 
اأ�شول لغوية ف�شيحة، وهذا يعني اأن الألفاظ 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 بالقتبا�س اأو ال�شتقاق من م�شدر ما، فت�شتمر 
من خالل التداول ح�شب ما يقت�شيه التعبري عن حاجة النا�س 
حملت  والتي  املتعاقبة  والأزم��ن��ة  الع�شور  عرب  ل�شتخدامها 
دون  ناحية  اإىل  دللتها  متيل  قد  كلمات  فهي  والتجدد  التغري 

فيها  وتاأثريهم  للغة  النا�س  ا�شتعمال  ب�شبب  ذلك  وكل  اأخرى، 
اللغة  العامي يف  العامية، فالأثر  اللهجات  كتاأثريهم يف تكوين 
ل ميكن اإنكاره ول ميكن اأن نتجاهل لهجات العوام اأو نطرحها 
ككم مهمل ل فائدة منه وهذا ما دفعنا اإىل الهتمام بدرا�شة 
الألفاظ العامية ، فلهجة دولة الإمارات العربية املتحدة غنية 
وثرية يف تعبريها الدقيق يف جميع جوانب احلياة من م�شميات 

واأفعال.
  يف هذه املادة �شنتحدث عن بع�س مو�شوعات تتعلق باملوروث 

والألفاظ التي ت�شتخدم للتعريف بالت�شميات واملو�شوعات.
 

 تاجر اللوؤلوؤ.
 

ال�شرة، وهي الزوجة الثانية.
ر

اب يدان ال ي  بدالع ليا  دا   ا

و � ا  ا شا ا

ش ا ا ال
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من اأ�شهر الأ�شناف التي تقدم مبوائد الأعرا�س و الأفراح 
وبع�س  الإم���ارات  دول��ة  يف  املنا�شبات  من  وغريها  اأعياد  من 
الدول اخلليجية، وهي اأكلة �شعبية قوامها اللحم اأو الدجاج اأو 
ال�شمك، حيث يطبخ طبخًا جيدًا اإىل اأن ينتزع عنه العظام، ثم 

يخلط مع الأرز ثم يعاد طبخه ثانية و وي�شاف اإليه امللح.

�شوه  عود  هذا  )ال�شيبة(،فيقال:)  امل�شن  او  الكبري  تعني   
تبغني فيه( اأي كبري يف ال�شن.

 

املنتجات  اأك���رث  م��ن  ال��ع��ود  يعترب  حيث  ال��ب��خ��ور  م��ن  ن��وع 
ا�شتهالكا يف دول اخلليج �شواء كان على �شكل بخور اأو على �شكل 
قارة  من  ال�شتوائية  ال�شبه  و  ال�شتوائية  الأ�شجار  تنمو  دهن، 
اآ�شيا ، وخ�شو�شًا يف الأر�س اجلبلية غري العالية و ال�شفوح ذات 
الربة الرملية، بدءًا مبنطقة اآ�شام الهندية،و يركز انت�شارها 
يف املناطق احلدودية مع بورما، ويف كمبوديا وجنوب فيتنام ويف 
اأندوني�شيا و ماليزيا و حتى ال�شني ،حيث تنت�شر وتعترب الهند 
هي املوطن الأ�شلي للعود فهي الأوىل التي ظهر بها العود ولكنه 
ول�س،  فيتنام،  كمبوديا،  ويليها  منها  النقرا�س  يف  الآن  بدء 
بالغابات  يوجد  وهو  تايلند،  ماليزيا،  اأندوني�شيا،  �شنغافورة، 

الكثيفة التي تكون اجواوؤها بو�شح النهار كظالم الليل الدام�س 

و هي غابات �شا�شعه عرفها الإن�شان منذ اأن عرف احلياة.

خ�شو�شًا  و  الكثيفة  العامل  غابات  بع�س  يف  العود  تكون 

�شبه جزيرة الهند ودنوب �شرق اآ�شيا حيث نبتت هناك وبفعل 

اأطلق عليها  اأ�شجار �شخمة جدًا  ال�شنني  اآلف  و منذ  الطبيعة 

اأ�شجار العود ، تتحد �شفت هذه الأ�شجار بغريها من الأ�شجار 

فيختلف  الداخلي  تركيبها  اأما   ، اخلارجي  �شكلها  يف  الأخ��رى 

مادة  حلائها  داخل  تفرز  العود  اأ�شجار  اأن  حيث  ال�شيء  بع�س 

اأنواع الطفيليات التي تقوم بالتغذي على  تقوم بجذب نوع من 

الفرازات التي تفرزها اأ�شجار العود يف حلائها الداخلي و من 

ثم تقوم الطفيليات باإخراج ف�شالتها مكونة خ�شب العود.

 

الغذاء  ويعد  الرز  جن�س  يتبع  نباتي  نوع  هو  الرز  اأو  الأرز 

اآ�شيا  العامل و خا�شة يف قارة  الرئي�س لأكرث من ن�شف �شكان 

،وهو من حما�شيل احلبوب الغذائية.

جاء يف )ويكيبيديا( املو�شوعة احلرة، اأنه ل يعرف موطن 

الأرز الأ�شلي على وجه التحديد ولكن يرجع اأن يكون من �شرق 

اآ�شيا، فقد بداأت زراعته يف وادي نهر يانغت�شي يف ال�شني منذ 

منذ  بالهند  موجود  اأنه  يقال  كذلك  امليالد،  قبل  عام   2000
اإىل م�شر يف  اإنه نقل  اإىل امل�شرق واوروبا، ويقال  القدم ونقل 

انتقل  ثم  افريقيا،  اإىل  العرب  ونقله  الرا�شدين  اخللفاء  عهد 

القرن  اإيطاليا يف  ال�شليبية وزرع يف  اأوروب��ا بعد احلروب  اإىل 

اخلام�س ع�شر وزرع يف اأمريكا يف القرن ال�شابع ع�شر، ويزرع 

الأرز اليوم يف جميع القارات
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Shop Online
www.i-remedies.com
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TRADING LLC 

!"#$%&''&!(.To maintain the highest quality standers for our products .To provide the best customer service possible.To promote an inclusive world place and help the community 

P.O. BOX NO 122263. DUBAI - UAE
CONTACT DETILES:+97143332288 +971555503056
GMIAL: greenrootsdubai@gmail.com
web: www.greenrootstrading.comwww.matrixuae.ae   Tel   :  matrix@matrixuae.ae 
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CONGRATULATIONS
To

H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President of the United Arab Emirates

And
H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL 

MAKTOUM
Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai

And
their Highnesses the Members of the Supreme Council, 

the Rulers of the Emirates

And the people of the United Arab Emirates

On The Auspicious Occasion of the
47th NATIONAL DAY

CONSUL TING ENGINEERS

DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES
TEL     : 043384277
Email : www.ckr.co.za

97126343969+

 ARBP Worlwide is one of the
 best Leading System
 Integrator with expertise in
 providing end to end IT
 Infrastructure solutions, Call
 Center Solution, Telephony
 Solution, Wireless Solution,
IT services, IT AMC

 The complete IT Infrastructure
Services company

Email us info@arbpworldwide.com

PO Box No. 238918
Business Bay, Dubai, U.A.E
Tel:+971 566 69 6659
Fax+971 451 43 655
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Congratulations
To

                        H.H SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN
President Of the United Arab Emirates

 And

H.H SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

 And
 their Highnessess the Members Of the Supreme Council the Rulers OF the Emirates

 And the People Of the United Arab Emirates                           
On The Auspicious Of The
47th NATIONAL DAY      

Dubai - United Arab Emirate
Tel : +97147706698
Email :www.refreshcafe.com

Tel :+97148849790 , Fax : +97148849770, +971506571467
Email:biotech@eim.ae, Web:www.shalimarherbals.com
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Solar Tower Lights & VIP Mobile Toilets

 EcoFab is a cutting-edge manufacturing
 company that specializes in the fabrication
 of sustainable portable solutions. Making
 use of state of the art technology,
 engineering skills and good old fashion
common sense

 We manufacture quality products that are
reliable, functional, sleek and cost effective
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VR. ELEVATED IN EVERY WAY

htcvivemea htcvivemea vive.vom

The Cloud Generation is all of us, 
working anywhere and everywhere. 
We break the boundaries of desktops 
and data centers and embrace the 
mobile, social, global, crowd-sourced, 
always-on realities of our age. 

It’s a time when critical data, 
apps and infrastructure shift from 
‘behind the firewall’ to ‘running on 
the cloud’. Some of us are all in; 
some are only 20% there. 

Yes, it’s liberating. Yes, it’s chaotic. 
And Symantec is here to help you 
conquer cloud chaos.

Securing the 
Cloud Generation

Copyright © 2018 Symantec Corporation. All rights reserved. 
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Robotic process automation (RPA) is a technology that combines the use of software with artificial intelligence (AI) 
and machine learning capabilities, to help companies increase their efficiency & productivity, reduce operating 
costs and enhance customer experience.

RPA
Your digital workforce

Efficiency over

70%

Accuracy up to

98%

Cost Reduction min

65%

Speed

Easy integration

Work Prediction

Office 108, Building 14
Dubai Internet City, PO Box 500511
Dubai, UAE    

       04 4404847
       info@cyberteq.com
       cyberteq.com

Contact us for more information, live demo or trial. اتصل بنا للحصول عىل مزيد من املعلومات.

   إن أمتتة العمليات اآللية (RPA) هي تقنية تجمع بني استخدام الربمجيات مع الذكاء االصطناعي (AI) وقدرات التعلم اآليل 
ملساعدة الرشكات عىل زيادة كفاءتها وإنتاجيتها ، وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز تجربة العمالء

Cyberteq’s holistic solution includes RPA strategy formulation, solution development, implementation and 
improvement to reach business objectives and faster return on investment.
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mUnit is an innovative solution developed by Cyberteq for cybersecurity assurance. Through its revolutionary 
concept, mUnit re-shapes the way of handling cybersecurity by replacing traditional assessment reports with an 
active mitigation plan. It allows the management to have visibility on vulnerabilities level and related risk/business 

Pure action-oriented

Dynamic risk mitigation

Controlled risk and 
increased accountability

Easy implementation

Focus on your business

Affordable & 
customized packages

Continuous security 
assurance

Protect brand 
reputation

Contact us for more information, live demo or trial. اتصل بنا للحصول عىل مزيد من املعلومات.

Office 108, Building 14 
Dubai Internet City, PO Box 500511
Dubai, UAE    

       04 4404847
       info@cyberteq.com
       cyberteq.com

    
mUnit هو حل مبتكر تم تطويره من قبل Cyberteq لضامن األمن السيرباين. من خالل مفهومه الثوري ، أعاد mUnit صياغة  

طريقة التعامل مع األمن السيرباين عن طريق استبدال تقارير التقييم التقليدية بخطة تخفيف فعال للمخاطر. إنه يسمح لإلدارة بالحصول
عىل مستوى نقاط الضعف وتأثري املخاطر عىل األعامل ذات الصلة
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Abu Dhabi
P.O.Box: 19367, Al Ain
Tel: +971 3 7517701

On The Auspicious Of The

47th NATIONAL DAY      

!"#$%$"&'()$*"+',+-$-,

!"#$%&'()*+*,$
-##+.%/01#22#$1#
Founded in 1977, Greenhouse stands to be “the top 
player in the foodservice and retail markets in the 
GCC”.

Demonstrating excellence across all the value chain of 
the business, Greenhouse’s experience extends to 
over 4 decades in building brands, importing and 
distributing premium products including Dairy, Cheese, 

a er   a tr  ingredient  a er   a tr  fini hed 
products, Italian Food, Asian Food, Lebanese Food, 
Grocery and Chef’s equipment.

Covering the major markets in the GCC, Greenhouse is 
today present in UAE, Oman, Qatar and Saudi Arabia 
with further expansion plans.

Tel :+ 971 4 8170000
 Dubai Investment Park 2, Community 597, St. 66, Building 2#,
P.O. Box: 211265, Dubai, UAE
Info@greenhouseuae.com | www.greenhousuae.com
@greenhousefoodstuff

The most complete product selection for all your culinary needs.
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 VEA’s Chinese x French fusion takes diners on a
whimsical gastronomic journey
 Elaborate dishes come one after the other,
 starring the smoked goose with sugarcane,
preserved apricot and morel mushroom

Dubai Investment Park 2, Dubai. UAE ,900-WH-7, Plot No. 597 

TELL:+ 971 4 332 3636 email:  mary@77veggie.com

We extend Our best Congratulation

 President Of United Arab Emirates
May God Protect him

  their Highnessess the Members Of the Supreme Council the Rulers OF the Emirates
 And the People Of the United Arab Emirates                           

United Arab Emirates 47th National Day

           Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
To his highness

and To his highness 

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

On the occation ofthe

SHALIMAR BIOTECH INDUSTRIES LLC Dubai
Tel :+97148849790 , Fax : +97148849770, +971506571467
Email:biotech@eim.ae, Web:www.shalimarherbals.com

We extend Our best Congratulation

 President Of United Arab Emirates
May God Protect him

  their Highnessess the Members Of the Supreme Council the Rulers OF the Emirates
 And the People Of the United Arab Emirates                           

United Arab Emirates 47th National Day

           Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
To his highness

and To his highness 

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President ,Prime Minister Of UAE and Ruler Of Dubai

On the occation ofthe

CAS – United Arab Emirates 
Al Mamoura St. #20, Al Nahyan Area
Suite 1201 Opal House 
P.O. Box 43733, Abu Dhabi, UAE 

Tel : +971 2 441 9113 
Fax: +971 2 441 0463 
Email : sales@continentalaviation.ae
www.continentalaviation.ae

Commercial Aviation
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Editorial

Martyr’s Day

The United Arab Emirates assigned 30 Novem-

ber each year as Martyr’s Day.

UAE is the homeland of love, peace, friendship, 

manhood, heroism, martyrs, civilization, building 

of man, etc.

Martyr’s Day represent the pride of the nation 

in the values of dedication, devotion, loyalty and 

belonging of those Emirati Martyrs who have sac-

rificed their lives on the battlefields and in lines of 

duty.

On this occasion, we extend appreciation to mar-

tyrs’ mothers, who implant the devotion and loyalty 

of this country in the hearts of their children.

We ask Allah Almighty to bestow his greatest 

mercy upon the martyrs’ souls, grant them eternal 

peace in paradise, and provide their families with 

patience and solace to bear their loss.

Munther Mohammed bin Shekar
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived at his Ma-
jlis in Jebel Jais, 
H.H. Sheikh Ham-
dan bin Rashid Al 
Maktoum, Deputy 
Ruler of Dubai 
and UAE Minis-
ter of Finance. In 
presence of H.H. 
Sheikh Moham-
med bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Executive 
Council.

The reception occasioned an ex-
change of brotherly talk about is-
sues of interest to the country and 
the citizens.

A banquet was hosted by RAK 
Ruler in honor of Sheikh Hamdan 
and was attended by a number of 
sheikhs and dignitaries.

H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme 
Council Mem-
ber and Ruler of 
Ras Al Khaimah, 
received at his 
Palace in Saqr 
bin Mohammed 
City, Noura bint 
Mohammed Al 
Kaabi, Minister 
of Culture and 
Knowledge De-
velopment, and 
her delegation.

During the 
meeting, H.H. 
Sheikh Saud was 
briefed about 
Ministry of Cul-
ture and Knowledge Development 
plans and its future strategic vision, 
as well as its contributions to realizing 

the country’s overall strategic vision, 
to achieve excellence, leadership and 
sustainable development and create 
a community based on science and 

knowledge.
H.H. Sheikh Saud praised the min-

istry’s efforts to support culture and 
organize events, activities and festi-

RAK Ruler receives Hamdan bin Rashid

RAK Ruler briefed on plans of Ministry of 
Culture and Knowledge Development 

Issue No. 498 -November 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

2

News

m u n r a k a e



His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
Li Lingping, Con-
sul-General of the 
People’s Republic of 
China.

H.H.  Ruler of Ras 
Al Khaimah wished 
the Chinese Consul-
General success in 
her future assign-
ments, commend-
ing her efforts to 
strengthen relations 
between UAE and China in various 
fields.

The meeting was attended by 
Sheikh Saqr bin Mohammed bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Chair-
man of the Ras Al Khaimah Sports 
and Cultural Club, Saleh Ahmed 
Al Shaal, Advisor to His Highness 
Ruler of Ras Al Khaimah, Moham-

med Ahmed Al Kait, Adviser at the 
Emiri Court and Rashid Suwaidan 
Al Khatiri, Director-General of 
Protocol and Hospitality Depart-
ment.

H.H. Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
praised the support 
of the country’s wise 
leadership, led by 
President His High-
ness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahy-
an, the Vice Presi-
dent, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, 
His Highness Sheikh 
Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, 

RAK Ruler receives outgoing Chinese Consul-General 

RAK Ruler receives delegation from General Authority of Islamic 
Affairs and Endowments

vals that aim to revive the country’s 
heritage and support its cultural move-
ment. His Highness also highlighted 
the importance of culture and its role 
in improving the knowledge of the 
Emirati community.

His Highness Sheikh Saud urged 
the ministry to promote culture, pre-
serve heritage, and perform scientific 
research on historic locations in the 
emirate and around the country, to 
highlight the UAE’s history and an-

cient areas of Ras Al Khaimah, which 
has played social and economic roles 
in the country’s history. H.H. also 
advised the ministry to seek the as-
sistance of relevant local and interna-
tional expert.
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has presided over a meet-
ing of key industrial entities in Ras 
Al Khaimah to discuss a long-term 
strategy for continued growth and 
job creation in the sector, which cur-
rently accounts for 30% of the Emir-

ate’s GDP. 
Leaders of key industrial entities 

in the emirate were present at the 
meeting, which took place at the de-
sert Ritz-Carlton Al Wadi Resort.

The Industrial Strategy involves 
prioritizing 11 sectors based on mul-
tiple factors including economic 
contribution, revenue potential and 

future proofing Ras Al Khaimah. 
H.H. Sheikh Saud said: “A strate-

gic plan is the basis for sustainable 
success, and synchronized working 
across all areas of Government en-
sures we achieve our objectives. We 
are putting in place a strategy to con-
tinue to grow the industrial output of 
the Emirate over the next decade.” 

Saud bin Saqr leads RAK Government 
meeting on Industrial Strategy

and His Highness Sheikh Moham-
ed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, for the programs 
and projects implemented by Gen-
eral Authority of Islamic Affairs 
and Endowments. 

H.H. Sheikh Saud made this state-
ment while receiving, at his palace 
in Saqr bin Mohammed City, a del-
egation from the authority, who was 
headed by Dr. Mohammed Matter 
Al Kaabi, Chairman of the Author-
ity, and several officials. 

H.H. RAK Ruler valued the wise 
leadership’s ongoing support for 
mosques and their construction, as 

well as for Hajj and Ummrah af-
fairs, Al Waqf projects supervised 
by the authority, and centers for 
memorizing and teaching Holy 
Quran. 

The meeting occasioned discus-
sions over Islamic issues and cur-
rent Islamic causes, as well as the 
necessity of unifying the efforts to 
realize the aspirations of Arab and 
Islamic countries to achieve devel-
opment and prosperity. 

H.H. Sheikh Saud highlighted 
the key role of scholars in promot-
ing tolerant values of Islam within 
communities, as well as its call for 
justice and peace. 

Dr. Al Kaabi explained, to H.H. 

Sheikh Saud, the authority’s na-
tional goals, programs and strate-
gies, as well as those of Ras Al 
Khaimah while highlighting the 
authority’s accomplishments and 
its social and cultural role in creat-
ing religious awareness, promoting 
Islamic culture, establishing the 
values of moderation and tolerance, 
and presenting the role of mosques. 

Al Kaabi praised the directives 
and ideas of H.H. Sheikh Saud, as 
well as his efforts to support the 
development of mosques. He also 
thanked H.H. Sheikh Saud for sup-
porting the authority’s projects in 
the emirate. Senior officials attend-
ed the meeting.
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H.H. Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, received a del-
egation from Indian 
State of Gujarat. 

His Highness 
Sheikh Saud wel-
comed the del-
egation members 
and expressed the 
hope that their visit 
would contribute in 
furthering ties of 
friendship and co-
operation between 
UAE and India in 
building strategic partnership with 
India and Gujarat in particular. 

The delegation members lauded 

the progress witnessed in the UAE 
and underlined the strong and deep-
rooted relations between UAE and 
India.

The delegation included Mamta 
Verma, Industries Commissioner, 
Government of Gujarat, and Vipul, 
Indian Consul-General in Dubai.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received members 
of UAE Writer’s 
Union, led by Habib 
Al Sayegh, Chair-
man of the Union 
and Secretary-Gen-
eral of Arab Writer’s 
Union. 

H.H. Sheikh Saud 
congratulated the 
Union’s new board 
of directors for their election and 
wished them success in their cul-
tural, intellectual and social roles. 

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud was briefed about the Union’s 
programs and plans to support cul-
tural activities, discover talents and 

enrich the UAE’s cultural scene, 
as well as attract talents in various 
specializations and priorities young 
writers. 

H.H. Sheikh Saud highlighted 
the key role of intellectuals and the 
media in conveying the country’s 

promising future while praising the 
support of the wise leadership for 
intellectuals and writers. 

Al Sayegh and the Union’s mem-
bers thanked Sheikh Saud for sup-
porting the local cultural move-
ment.

RAK Ruler receives delegation from India’s Gujarat State

RAK Ruler receives members of UAE Writers’ Union
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received a delegation 
from Zayed bin Sultan Al Nahyan 
Charitable and Humanitarian Foun-
dation, led by Hamad Salem bin 
Kardous Al Ameri, Director-Gener-
al of the foundation.

H.H. RAK Ruler praised the sup-
port and attention given by Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, and His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of UAE Armed Forces, to 
adopt and implement charitable and 
humanitarian campaigns, following 
in the footsteps of the Founding Fa-

ther, the late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan.

His Highness also praised the 
foundation’s efforts to provide hu-
manitarian aid to millions of people 
suffering around the world, noting 
that said efforts alongside of the 
UAE government’s and other aid 
organizations were recognized lo-
cally and internationally.

H.H. Sheikh Saud lauded the 
keenness of H.H. Sheikh Nahyan 
bin Zayed Al Nahyan, Chairman of 
the Board of Trustees of Zayed bin 
Sultan Al Nahyan Charitable and 
Humanitarian Foundation, and H.H 
Sheikh Omar bin Zayed Al Nahy-
an, Deputy Chairman of the Board 
of Trustees of the Foundation, for 
their efforts in implementing pro-

jects and programs in the UAE, and 
in Ras Al Khaimah in particular, 
in areas of education, building and 
restoring mosques, hospitals, and 
other establishments.

H.H. RAK Ruler also received 
a brief from the foundation D.G. 
about its charity and humanitarian 
programs, activities inside and out-
side the country, and its future plans 
and efforts to cooperate with the 
relevant authorities.

Al Ameri hailed the reception by 
H.H. RAK Ruler to the delegation 
and his interest in the foundation’s 
programs and projects, noting that 
the meeting reinforces cooperation 
between the foundation and other 
charitable foundations in the Emir-
ates.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has hon-
ored a record-break-
ing number of RAK 
Medical & Health 
Sciences University, 
RAKMHSU, stu-
dents by bestowing 
on them their gradua-
tion certificates.

H.H. Sheikh Saud 
stated, “These Ras Al 
Khaimah Medical & 
Health Sciences Uni-
versity graduates highlight the tal-
ent our emirate is proudly produc-
ing as we continue to improve and 
introduce more educational institu-
tions in Ras Al Khaimah.

‘’Education is fundamental to 

the prosperity of our nation and I 
am confident these graduates will 
inspire our younger generations. I 
congratulate their efforts and wish 
them a successful future.”

304 students in the fields of 

Medicine, Dentistry, Pharmacy and 
Nursing are being recognized at the 
state-of-the-art university across 
two convocation ceremonies. The 
total number of graduates in the 
last academic year represents a 28 

RAK Ruler views Zayed Humanitarian Foundation programs

RAK Ruler attends graduation ceremony at Medical & Health 
Sciences University
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RAK Ruler receives Women’s Team members of Ras Al 
Khaimah Jiu-Jitsu Club

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived Women’s 
Team members of 
Ras Al Khaimah 
Jiu-Jitsu Club at 
his palace in Saqr 
bin Mohammed 
City.

H.H. Sheikh 
Saud stated that 
the team’s unity 
in achieving one 
goal led to their 
success in Jiu-
Jitsu sport, while highlighting the 
support from His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, for the Jiu-
Jitsu.

His Highness also praised the 
achievements of the team, which 
won medals during their first par-
ticipation in Mother of the Nation 

Women’s Jiu-Jitsu Championship, 
which was held under the patron-
age of H.H. Sheikha Fatima bint 
Mubarak, Chairwoman of General 
Women’s Union, President of Su-
preme Council for Motherhood and 
Childhood, and Supreme Chair-
woman of Family Development 
Foundation.

H.H. RAK Ruler urged the team’s 
members to continue their hard 
work and achieve more successes.

Hessa Saif Al Shehhi, Deputy 
Chairman of the Board of Directors 
of the Ras Al Khaimah Sports and 
Cultural Club, praised H.H. Sheikh 
Saud and H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
for supporting the sports and ath-
letes in the emirate.

Apart from the members of the 
team, a number of officials also at-
tended the meeting.

percent increase as against the 2016 
graduate numbers and a 145 percent 
increase as against 2013.

RAKMHSU opened in 2006 with 
just 22 students and now there are 
more than 1,300 from 50 countries, 
being taught by a skilled faculty 
numbering 300.

At the first convocation ceremony, 
President of University, Dr. S Guru-
madhva Rao, delivered a speech to 
congratulate the students and high-
light the progress RAKMHSU has 
made in the past 12 years, in terms 
of campus expansion, increased 

student enrolment and variety of 
courses offered.

This year’s alumni embark on 
their careers when the healthcare 
industry requires qualified staff. An 
Alpen Capital report states that, by 
2025, Dubai will require 8,300 phy-
sicians and 8,800 nurses, while Mc-
Kinsey and Co. predict demand for 
healthcare in the GCC will increase 
by 240 percent in the next 20 years.

Dr. Rao said, “This group of 
graduates is our largest yet, as Ras 
Al Khaimah Medical & Health Sci-
ences University continues to lead 

the way and fulfil the growing need 
for highly-skilled healthcare pro-
fessionals. They enter the medical 
field at a time when physicians and 
particularly nurses are in high de-
mand across the UAE, so they will 
help address the chronic shortages 
the sector faces.”

Of the 304 graduates, 86 are from 
Medical, 65 from Dental, 41 from 
Pharmacy, and 112 from Nursing.

A number of other senior univer-
sity and RAK government officials 
attended the convocation ceremony.
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‘Ras Al Khaimah 
Government con-
siders energy ef-
ficiency and adop-
tion of renewable 
energy as important 
drivers for the com-
petitiveness and 
sustainability of our 
economy’ - Munther 
Mohammed bin 
Shekar

Ras Al Khaimah 
Municipality has 
officially launched 
its Retrofit Program 
in a stakeholder 
workshop held in 
Rixos Bab Al Bahr 
Ras Al Khaimah 
on October 8th 2018, attended by His 
Highness Sheikh Mohammed bin Saud 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, a large number of officials 
from Government entities, private 
commercial companies, ESCOs and 
other energy service companies, and 
media representatives.

The Retrofit Program, coordinated 
by the Energy Efficiency and Renewa-
bles Office (REEM) within RAK Mu-
nicipality, aims at retrofitting about 
3,000 buildings by 2040. It’s an impor-
tant pillar of the RAK Energy Efficien-
cy and Renewable Energy Strategy 
2040, established under the patronage 
of His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, which 
targets 30% energy savings, 20% wa-
ter savings, and 20% generation from 
renewable energy sources by 2040.

The Government is expected to lead 
by example in the execution of the 
Strategy and in particular in the im-
plementation of the Retrofit Program. 
Resolution No. 15 of 2018 regarding 
energy retrofits for government build-
ings in Ras Al Khaimah, issued by 

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah, promotes 
action to be taken by government en-
tities to improve energy efficiency in 
their buildings.

Aligned with this Resolution, all 
RAK Government entities are ex-
pected implement a number of actions 
leading to higher energy efficiency in 
their existing buildings, starting by 
collecting all relevant data, perform 
an energy audits to assess the poten-
tial savings, and prepare a retrofit plan 
in case relevant potential savings are 
identified. In parallel, a number of en-
ergy management actions focused on 
achieving quick-wins will also be ac-
tivated.

To support the implementation of 
this Resolution, RAK Municipality has 
issued a set of guidelines to support all 
RAK Government entities in achiev-
ing their energy efficiency goals, and 

will provide direct support through its 
Energy Efficiency and Renewables 
Office (REEM). 

His Excellency Munther Moham-
med bin Shekar, Director General of 
RAK Municipality, said: “The Gov-
ernment of Ras Al Khaimah consid-
ers energy efficiency and adoption of 
renewable energy as important driv-
ers for the competitiveness and sus-
tainability of our economy. Buildings 
currently represent the majority of our 
electricity consumption and a large 
portion of our water consumption.”

He added: “His Highness Sheikh 
Saud Bin Saqr Al Qassimi has directed 
the government of Ras Al Khaimah to 
take action towards energy and water 
efficiency in their buildings. Our En-
ergy Efficiency and Renewables Of-
fice (REEM) is prepared to support all 
government agencies in implementing 
energy and water efficiency in their 
buildings and facilities. A first retro-
fit project involving the Municipality 
buildings has started, and there is al-
ready a pipeline of promising project 
opportunities for the coming years 
with other RAK Government agen-
cies.”

His Highness Sheikh Saud directs RAK Municipality to initiate a 
retrofit program to improve energy efficiency of 3,000 buildings

Issue No. 498 -November 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

8

News

m u n r a k a e



His Highness 
Sheikh Moham-
med bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah 
and President of 
Judicial Council, 
visited Ras Al 
Khaimah House 
of Justice to re-
view its work. 

Ahmed Mo-
hammed Al 
Khateri, Chair-
man of the Ras Al 
Khaimah Courts 
Department, and 
Hassan Saeed Mhimeed, Attorney-
General of Ras Al Khaimah, as well 
as members of the Judicial Author-
ity and the Public Prosecutor’s Of-
fice received H.H. Sheikh Moham-
med. 

H.H. Sheikh Mohammed com-
mended the efforts of judges, chief 
prosecutors, prosecutors and em-
ployees of the court and the prose-
cutor’s office, to maintain justice in 
the UAE and Ras Al Khaimah while 
wishing them luck and success in 
performing their work, improving 

their services, and guaranteeing that 
the authority fulfils its role. 

H.H. RAK Crown Prince instruct-
ed Mhimeed to implement techno-
logical initiatives and projects at 
the prosecutor’s office, to strength-
en the rule of law and facilitate its 
litigation procedures, as required by 
Federal Law No. 5 for 2017 on the 
use of telecommunications technol-
ogy in criminal procedures, as well 
as Local Law No. 9 for 2017 on 
regulating electronic writings and 
signatures in Ras al-Khaimah. 

H.H. CP also instructed Mhimeed 

to sign an agreement with the Min-
istry of Interior, to achieve maxi-
mum benefits from relevant initia-
tives that aim to ensure the welfare 
of UAE citizens and residents and 
guarantee timely justice. 

Al Khateri thanked H.H. Sheikh 
Mohammed for his visit and support 
and for monitoring the emirate’s ju-
dicial work, as well as for his efforts 
to ensure the independence of the 
legal system, so legal personnel can 
perform their duties and establish 
the principles of justice. 

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah and Chairman 
of the Executive Council, attended 
the graduation ceremony of 159 of 
Bachelor’s and Higher Education 
from different colleges at Ministry 
of Culture, Youth and Community 
Development. 

H.H Sheikha Lubna bint Khalid 
Al Qasimi, number of Sheikhs, of-
ficials, heads and directors of local 

RAK entities, university faculty 
members as we as parents attended 
the ceremony. 

“We are here today to celebrate 
the graduation of the seventh batch 
of students and celebrate their out-
standing achievements in the his-
tory of graduates,” said Professor 
Hassan Alakim, President of the 
AURAK. “The achievements that 
they can make in their lives, is a 
sign of their abilities and even their 

future ..., we extend congratulates 
to the graduates and their families.” 
Alakim added. 

H.H. Sheikh Mohammed con-
gratulated the graduates on their 
efforts to seek knowledge, which 
was crowned with success and ex-
cellence. H.H RAK Crown Prince 
stressed that graduation day is a first 
step for graduates in their career to 
achieve their hopes and aspirations 
in life.

RAK Crown Prince inspects work of House of Justice 

RAK CP attends graduation ceremony of
 the seventh batch of AURAK students
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RAK Crown Prince honors 79 winners of Educational 
Excellence Award

Under the 
patronage of 
H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah; 
H.H. Sheikh 
M o h a m m e d 
bin Saud bin 
Saqr Al Qasi-
mi, Crown 
Prince of Ras 
Al Khaimah 
and Chairman 
of the Execu-
tive Council 
attended the 
honoring cer-
emony of the 79 winners of 
the 14th Ras Al Khaimah Edu-
cational Excellence Award. 
The ceremony was held in the 
theatre of Ministry of Culture 
and Knowledge Development 
Ministry Center.

Fawzia Ghareeb, Assisting 
Under-Secretary of the Min-
istry of Education for Schools 
Operations Sector, as well as 
several educational leaders 
and heads of federal and local 
authorities attended the cer-
emony.

In the category of “Excel-
lent Educational Institution,” the 
Al Baryrat Elementary Educa-
tion School for Boys and Noura 
bint Sultan Secondary School for 
Girls were the best two schools in 
adopting “Educational Excellence 
Model” while Al Wadi Elementary 
School for Girls was honored as the 
best school for non-curricular ac-
tivities.

Al Ghadeer Nursery and Rafak 
Elementary School for Girls shared 
the first place as having the happiest 
school environment, and Al Rouaya 
Elementary and Secondary Educa-
tion School won in the category of 
“Excellent Educational Initiative.”

In the category of “Community 
Excellence,” Al Mansour Elemen-
tary School for Girls won the best 
school that interacts with Year of 

Zayed while the Parents Council 
of Mahra bint Ahmed Elementary 
School for Girls won the first place.

Dr. Mohammed Abdullatif Khal-
ifa, Director-General of the Sheikh 
Saqr Government Excellence Pro-
gram, which supports the award, 
said that the award’s current edition 
saw 363 nominations, an increase 
of 3 percent compared to the previ-
ous edition.
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H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman of 
the Executive Council, inaugurat-
ed Customer Happiness Center at 
Wadi Asfini-southern region of Ras 
Al Khaimah, which includes sev-
eral local entities besides Tasheel.

The opening of the center follows 
the guidance of the wise 
leadership to facilitate 
southern regions citizens 
to access various services 
provided by these entities 
without bothering them 
to travel for long dis-
tances to complete their 
procedures.  

H.E. Munther Mo-
hammed bin Shaker, 
Director-General to Ras 
Al Khaimah Municipal-
ity Department stated 
‘Based on studies con-
ducted to provide cus-
tomers’ needs and to 
facilitate their access to 

various municipality services; the 
Department decided to open a new 
center at Wadi Asfini to be close 
to various southern regions of the 
Emirate such as Al Menaii, Masafi, 
Khadra, Shuka and other regions to 
ease the access to the provided ser-
vices by the available entities’. 

His Excellency pointed out that 

the available entities are Municipal-
ity Department, Economic Devel-
opment Department, Public Servic-
es Department, Courts Department, 
and Tasheel, as these bodies are 
witnessing a high turnout custom-
ers from the southern regions who 
wish to complete their various pro-
cedures.

H.H. RAK Crown Prince inaugurates Customers Happiness 
Center at Wadi Asfni
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In line with the 
lofty directives 
of His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Member of Su-
preme Council 
and Ruler of 
Ras Al Khaimah 
and follow-up 
of H.H. Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras 
Al Khaimah and 
Chairman of the 
Executive Coun-
cil. In addition to 
keep pace with 
the wise vision 
of the government 
and its directions, as well as to follow 
the progress witnessed by the country 
in smart electronic services develop-
ment in terms of raising the level of 
technical and professional support at 
the Municipality Department.  

H.E. Munther Mohammed bin 
Shaker, Director-General of RAK 
Municipality along with Eng. Abdulla 
Samhan Executive Director of Techni-
cal Affairs Sector opened the depart-
ment’s Central Archive in presence of 
departmental managers and heads of 
the central archive. Central Archive 
is responsible for the orderly pres-
ervation of documents, whether 
documents relating to day-to-day 
operations or correspondence in 
government agencies.

The launch of Archive Unified 
Screen accompanied the opening 
of Central Archive; this screen 
includes all archived documents 
that enables all authorized us-
ers to view required documents 
in various departments in order 
to facilitate customers’ services 
processes. 

A discussion panel was held 
under the supervision of Geo-
graphical Information Center 
- Spatial Data Division, where 
the efforts exerted by the wise 

leadership were commended. The dis-
cussion included the importance of the 
Municipality’s Central Archive:

From Legal Aspects
Business model of Municipality De-

partment
Economic Aspects 
The importance of data in entities 

and projects and their role in activat-
ing accurate decision-making.

Eng.  Aisha Saif Al Khanbouli 
praised the impact of the selected el-
ements of Central Archive System on 
studying the techniques of modern in-
formation both physical and logical of 
computer hardware and software. Also 
the study of communications technol-

ogies and its accessories, to carry out 
all the tasks that were carried out by 
traditional archiving in terms of rights 
conservation, reducing efforts and hu-
man cadres, to improve the manage-
ment of documents through the foun-
dations of information organization 
in cooperation with the eGovernment 
Authority.

It is worth addressing that Central 
Archive Management and its Databas-
es were built based on ISO standard 
references: 

15015489
15023081
15011799

Opening of RAK Municipality Central Archive
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Productive Employees’ Bazar at RAK Municipality
As part of the De-

partment’s Strategy, to 
fulfill its commitments 
towards community re-
sponsibility and support 
all society segments. As 
well as supporting its 
productive employees 
by providing opportuni-
ties for entrepreneurs to 
showcase their products 
and highlight their crea-
tivity. 

Under the patronage 
of H.E. Munther Mo-
hammed bin Shaker, 
D.G. of RAK Munici-

Dubai Electric-
ity and Water Author-
ity (DEWA) organized 
Water, Energy, Technol-
ogy and Environment 
Exhibition (WETEX) 
under the directives of 
H.H. Sheikh Mohamed 
bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and 
Prime Minister of UAE 
and Ruler of Dubai, and 
under the patronage of 
H.H. Sheikh Hamdan 
bin Rashid Al Maktoum, 
Deputy Ruler of Dubai, 
Minister of Finance and 
President of DEWA. 
The 20th WETEX which 
was hold from 23-25 October 2018 
at Dubai International Convention 
and Exhibition Center. 

H.E. Munther Mohammed bin 
Shaker, D.G. of Ras Al Khaimah 
Municipality Department attended 
the opening ceremony of WETEX 
2018, where the Municipality par-
ticipated for the first time. The 
Municipality presented its latest 

initiatives while learnt about new 
technologies and their applicability 
in Ras Al Khaimah.

The exhibition provided addi-
tional opportunities for WETEX’s 
visitors and exhibitors to learn 
more about the latest developments 
in water, energy and the environ-
ment. As it acts as a platform for 
companies and entities working in 
these sectors to promote their prod-

ucts and services, meet with deci-
sion makers, investors, buyers and 
interested from around the world to 
make deals and build partnerships, 
to learn about the latest technolo-
gies in these vital sectors, as well as 
to identify the needs of the market 
and the most available prominent 
current and future projects and in-
vestment opportunities.

RAK Municipality participates at WETEX 2018
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Ras Al Khaimah Municipality launches Model Villa Initiative 
as part of Masdar partnership

Ras Al Khaimah Municipality, in partnership with 
Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) has 
launched their ‘Model Villa Initiative’, in an effort to 
promote energy efficiency and the build of more sus-
tainable domestic villas in the emirate.

The initiative is part of RAK Municipality’s Building 

Retrofits Program, part of the Energy Efficiency and 
Renewable Strategy 2040, and following a submission 
phase, will see the retrofit of a local villa to demonstrate 
ways in which energy savings can be achieved. The re-
sults will be analysed and made public as an example 
of the possible energy savings that can be achieved by 

Business Continuity and Internal Risk Management workshop 
at RAK Municipality Department

RAK Municipality 
GIS Center organized 
a workshop entitled 
‘Business Continuity 
and Internal Risk Man-
agement’. 

Eng. Suad Yahya Al 
Durra, Director of GIS 
Projects Section, talked 
about Business Conti-
nuity Program, a com-
prehensive management 
process that identifies 
potential threats and its 
impact on the organiza-
tion’s core operations.  
This process provides 
an action plan to build 
flexibility for the organ-
ization to raise its abil-
ity to respond effectively, 
and protect the interests of key stakeholders, enterprise 
reputation, and brand. The business impact is analyzed 
and an assessment of the risks that may affect these vi-
tal functions of the organization. The risk potential and 
its impact on the institution are identified, risk manage-
ment and business impact analysis.

The workshop targeted risk management team, busi-
ness continuity team, and heads of administrations to 
discuss the main steps to develop business continuity 
plan, including determining the plan’s officer, deciding 
on the structure of the plan, its components and con-
tents, to fill the plan and prepare the draft of the detailed 
plan. 

pality, Human Resources Section 
organized Productive Employees 
Bazar to provide support and incen-
tives to participants. The initiative 
which took place at the Depart-
ment’s HQ aimed at enabling em-
ployees to promote and present their 
products. 

The activities of the exhibition var-

ied from selling food and hot bever-
ages to roses and mobile accessories 
in addition to designing social net-
working filters. Several female em-
ployees participated in the exhibition 
namely, Shorouq Abdul Jalil, Noura 
Abdo, Eng. Rasha Ajan, Fatima Ab-
del Rahim, Noura Al Ali and Maryam 
Bu Sfurad. Employee Abdulrahman 

Awad Rezai participated by present-
ing his car maintenance services. 

The main idea behind this initiative 
was to support individuals and pro-
ductive families and motivate them 
to join the market. H.E. Munther Mo-
hammed bin Shaker honored the par-
ticipants in activating this initiative. 
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other villa owners undertaking sim-
ilar retrofits.

The selection process for the vil-
la will be through an open call for 
applications in Ras Al Khaimah. 
Starting from this week, there will 
also be booths set up at RAK Mu-
nicipality and malls around Ras Al 
Khaimah; Manar Mall, Al Naeem 
Mall and Al Hamra Mall to raise 
awareness about the initiative and 
drive submissions.

The ‘Model Villa Initiative’ fol-
lows the recent signing of a Memo-
randum of Understanding (MoU) 
between RAK Municipality and 
Masdar and is part of a wider pro-
ject being undertaken to study and 
improve energy and water effi-
ciency of existing villas in Ras Al 
Khaimah.

Masdar successfully owns and 
operates a number of renewable 
energy plants and sustainable build-
ings, including the Eco-Villa Pro-
totype in Masdar City, which dem-
onstrates practical and affordable 
solutions in residential building 
design to achieve energy and cost 
savings. With a decade-long track 
record of deploying energy effi-
ciency technologies in the UAE and 
international markets, Masdar has 
gained the skills and know-how to 
deliver the most cost-efficient en-
ergy management services. 

Masdar will act in a technical ad-
visory capacity to RAK Municipal-
ity on the plan, which will launch 
later this year with the retrofit of one 
villa, due for completion in 2019.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar, Director-General, RAK 
Municipality, said: “Ras Al Khaim-
ah government is engaged in a long 
term strategy for sustainability. We 
welcome the collaboration with 
Masdar and the launch of this ini-
tiative to support adoption of new 
technologies and practices which 

will reduce energy intensity of our 
economy and increase the share of 
renewable energy. The model villa 
initiative is a first, concrete example 
of our collaboration.” 

Yousef Ahmed Baselaib, Execu-
tive Director of Sustainable Real 
Estate, Masdar, said: “We welcome 
this latest partnership with RAK 
Municipality which aims to demon-
strate the economic feasibility and 
commercial benefits of retrofitting 
homes with the latest sustainable 
technology. Our expertise in energy, 
waste and water conservation will 
be a valuable addition to this project 
that will eventually offer substantial 
savings to customers. This is an im-
portant addition to the existing port-
folio of ongoing projects currently 
undertaken by Masdar with other 
UAE emirates and will help drive 

sustainable development projects 
across the UAE and wider Middle 
East.”  

The plan will then be expanded 
following the successful retrofit of 
the selected villa.

The Government of Ras Al 
Khaimah has initiated the ‘Ras Al 
Khaimah Energy Efficiency and 
Renewable Energy Strategy 2040’ 
based on nine pillars: green build-
ing regulations, building retrofits, 
energy management, efficient ap-
pliances, efficient outdoor lighting, 
water reuse and efficient irrigation, 
solar programmes, waste to energy, 
and efficient vehicles.

A number of these pillars form the 
basis for potential areas of collabo-
ration between Ras Al Khaimah 
Municipality and Masdar.
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RAK Municipality –Customers Happiness Center celebrates 
White Cane Safety Day

RAK Municipality-Customers Happiness Center in 
collaboration with Special Education Support Center, 
celebrated White Cane Safety Day, which observed an-
nually on October 15. 

The white stick isn’t just a tool used by visually 
impaired travelers but it is a symbol indicates their 
achievements and independence. As well as its role 
in reminding us to practice basic manners in dealing 
with impaired travelers like providing assistance when 
needed or secure safe passage for them allowing them 
to use the roads without hindrance.  

National Federation of the Blind declared October 15 
of each year as ‘White Cane Safety Day’. The World 
Blind Union, established in 1948, praised this com-
mendable action and encouraged greater knowledge 
and understanding of the rights and needs of the blind.

First meeting of Risk Management Team 
RAK Munici-

pality Risk Man-
agement Team 
held its first 
meeting headed 
by team leader 
Shaima Al Taniji, 
Manager of Pub-
lic Health Ad-
ministration. The 
team discussed 
work plan and 
risk management 
strategy draft. 

The meeting 
included the dis-
tribution of vari-
ous tasks among 
team members. 
The strategic draft as well as differ-
ent methods were also reviewed in 

order to deal with them separately 
in accordance with their require-
ments.

At the end of the meeting, Team 

Leader Shaima Al Taniji appreci-

ated the remarkable responses and 

active participation of the team. 
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Real Estate Regulatory Administration challenges and 
achievements UniEstate Living Bay

Real Estate Regulatory Adminis-
tration (RERA) oversees a number 
of important real estate projects 
to ensure that they are completed 
in a manner consistent with the 
Emirate’s Strategy of applying the 
highest standards of modern urban 
construction to the satisfaction of 
investors in these projects.

One of the projects that under the 
supervision of RERA and accom-
plished 93% of its progress is Uni-
Estate Living Bay in Marjan Island. 
The project had made significant 
progress since it was supervised by 
RERA and assumed by UniEstate 
management in 2015 and the re-

sumption of construction in January 
2017.

UniEstate Living Bay faced many 
challenges and issues when we took 
over the development of the pro-
ject by processing all the necessary 
documentation on 2015. However, 
with the help and support of RERA 
– RAK, UniEstate Living Bay has 
completed 93.52% of the project as 
of today and UniEstate Properties 
hope to complete UniEstate Living 
Bay project as soon as possible. 

UniEstate Living Bay is a world-
class residential development with 
swimming pool, health club, steam 
& sauna, mosque and water fea-

tures. It offers stunning Studio, 1 
Bed, 2 Bed and 3 Bed apartments.  
The development also includes re-
tail spaces to service the basic day 
to day necessities.

The entire project and its sur-
roundings resemble and reflect 
aspects of true Arabian hospital-
ity. UniEstate Living Bay offers an 
ideal opportunity for both investors 
and end users. In Phase 1, it has 
over 35,000 square meters of land 
and a pristine waterfront of over 
300 meters. Extensive recreational 
and retail facilities are available on 
this stunning Al Marjan Island.

RAK Municipality holds Occupational Health & Safety 
Course for its English Speakers Employees

Training and de-
velopment section 
at RAK Municipal-
ity held an English 
Training Session en-
titled ‘Occupational 
Health & Safety 
“HOS”. HOS is de-
fined as the science 
that is concerned with 
maintaining health 
and safety of hu-
man at workplace by 
providing a risk-free 
environment while 
maintaining work-
place tasks and com-
ponents.  

The course aims at 
qualifying candidates with the nec-
essary knowledge of basic health 
and safety practices at workplace. 
Which will enable trainees to work 
safely and identify possible risks 
that they may encounter and ways 

to deal with them, while ensuring 
awareness of effective practical 
dealing methods of such cases.

OHS, which can be applied to 
any working environment, whether 
public or private, provided employ-
ees with awareness of their own and 

customers’ safety. It also highlight-
ed the most important skills, condi-
tions and procedures that should be 
considered at workplace.

At the end of the course, certifi-
cates of participation were distrib-
uted to attendees. 
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Nothing worth the Flag

Third of November is a day of glory and pride. In this 
day hearts, eyes as well as throats align together to ex-
press the most beautiful feelings.  On this day, feelings 
of pride embrace the sky and flutter so high singing the 
finest words of love for the flag of our beloved country, 
the United Arab Emirates. 

Our flag is not just a fabric fluttering in the sky; it is 
a source of pride that we would sacrifice our souls in 
its behalf. For which we give out our dear and precious 
lives, as we have nothing more expensive than our 
country. The flag is a symbol of our country, strength, 
union, cohesion, security and happiness. Therefore, 
when it comes to talking about the Flag, we cannot 
limit our phrases nor we can determine the number of 
lines or words that we would express in the devotion 
of this Flag.  

Nothing is more wonderful than the inexpressible 
scene that exceeds limits of imagination, a scene where 
all the citizens raise the Flag with pride. In this scene, 
leaders, young, youth and elders of the country gather 
at the same moment all around the nation to raise the 
Flag embracing the sky with pride. A moment of pride 
when the sky is decorated with UAE Flag. Nothing 
worth falling in love with our nation expressing our 
feelings of loyalty, love and devotion towards UAE 
whether in spoken or written manners. 

Today as we raise our Flag, we reaffirm our resolve 
to work for the supremacy of our nation. We renew our 
pledge to move forward towards achieving the visions 
and objectives of this precious country and to reach the 
highest peaks of glory. This country deserves our dear 
and precious things, as there is nothing more expensive 
than our country or flag. 

AbdulAziz Karam
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