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الفتتاحية

الي� ال� ن

ر

الد

ُتعد ذكرى قيام االحتاد اأغلى ذكرى لدى �شعب االإمــارات ،فالثاين من دي�شمرب من كل عام
لي�س يوم ًا عابر ًا ،فهو يو ٌم عظي ٌم ميث ُل االنطالقة التاريخية لدولة االإمارات العربية املتحدة بقيادة
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان  -طيب اهلل ثراه  -و اإذا كنا  -اليوم  -نحتفل
بذكرى قيام االحتاد ال�شابعة و االأربعني ،فاإن الذي يزيدنا فخر ًا و اعتزاز ًا هو اأن وطننا العزيز
يزداد �شموخ ًا و رفعة بف�شل القيادة الر�شيدة احلكيمة ،و بف�شل والء و وفاء �شعب االإمارات االأبي
الذي �شرب مث ًال متميز ًا و فريد ًا يف االإخال�س لهذا الوطن ،و يف الت�شحية و الفداء.
و ال ريب يف اأن التطور احل�شاري و االإن�شاين الذي �شهدته و ت�شهده دولة ا إالمــارات العربية
املتحدة خري �شاهد على اأهمية املنجز االحتادي ،و اأهمية التقدم بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س االأعلى
حكام االإمارات رعاهم اهلل.
و بهذه املنا�شبة الرائعة الكرمية يجدر بنا اأن نعرب عن اعتزازنا باحتادنا و عن ع�شقنا لوطننا
كما يجدر بنا اأن نبتهل اإىل اهلل العزيز القدير اأن يزيد االإمارات منعة و رفعة و تاألق ًا و اإ�شراق ًا ،قال
تعاىل } :و اعت�شموا بحبل اهلل جميع ًا و ال تفرقوا { «اآل عمران»103
و قال ال�شاعر:
اأب ا ا ا ا ا م �س ا
ـ ـ ــ�س ـ ا ـ ــادا
و ا ا ا ـــ
كل ذكرى و قيادتنا و االإمارات و �شعب االإمارات باألف خري

ن
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حاكم راأ�س اخليمة وويل عهده ي�شهدان احتفالت اليوم الوطني الـ 47

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو
املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود
بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة احتفاالت «عام زايد»
التي نظمتها جلنة فعاليات اليوم الوطني الـ  47يف راأ�س اخليمة.
كما �شهد االحتفاالت  -التي اأقيمت مقابل اأبــراج جلفار
براأ�س اخليمة  -حرم �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة ال�شيخة
هنا بنت جمعة املاجد وحرم �شمو ويل عهد راأ�س اخليمة ال�شيخة
�شيخة بنت بطي بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم.
واأكــد �شاحب ال�شمو حاكم راأ�ــس اخليمة اأن دولتنا بعزم
وحكمة القيادة الر�شيدة للدولة بقيادة اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» واإخــواين
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي «رعــاه اهلل» و�شاحب
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات
ت�شري بخطى واثقة ثابتة وتتمتع مبكانة عظيمة را�شخة اإقليميا
وعربيا وعاملي ًا.
وقال �شموه  « :ونحن نحتفل هذا العام بـ « عام زايد « فاإننا
نتذكر القائد املوؤ�ش�س الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان «
طيب اهلل ثراه « فذكراه التت�شل بيوم اأو منا�شبة وهو مل يغب عنا
4

اأبدا فهو من بنى واأ�ش�س نه�شة دولة االإمارات واأر�شى دعائمها
قبل  47عاما وبتعا�شد مع اإخوانه �شيوخ االإمارات املوؤ�ش�شني حتى
غدت دولتنا دولة عاملية رائدة يف املجاالت كافة بني االأمم».
وهن أا �شموه بهذه املنا�شبة الوطنية الغالية �شاحب ال�شمو
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»و�شاحب
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي «رعــاه اهلل» و�شاحب ال�شمو
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد
االأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات و�شعب
االإمارات.
وحيا �شاحب ال�شمو حاكم ر أا�ــس اخليمة و�شمو ويل عهده
اجلمهور الكبري الذي ح�شر االحتفاالت معربني عن �شرورهما
مل�شاركة اأبناء الوطن اأفراحهم يف « عام زايد « مبنا�شبة الذكرى
ال�شابعة واالأربعني لتاأ�شي�س الدولة.
من جانبه أاكــد �شمو ويل عهد راأ�ــس اخليمة اأن االحتفال
باليوم الوطني لدولتنا العزيزة ميثل منا�شبة وطنية خالدة يف
وجدان كل مواطن ومواطنة وذكرى تاريخية طيبة �شتظل اأجيال
الوطن املتعاقبة حتتفل بها وحتييها على مر الع�شور كونها
جت�شد احلياة الكرمية.
وقال �شموه اإن �شعب االإمارات والعامل اأجمع يتذكر ويفخر
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بالقائد اال�شتثنائي
رجل املواقف و�شاحب
ال�شرية العطرة ورائد
التنمية على م�شتوى
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وال ـ ـعـ ــامل
املغفور له ال�شيخ زايد
بن �شلطان اآل نهيان «
طيب اهلل ثراه « الذي
ال ميكن اأن ين�شى وهو
يف ذاكـ ــرة االأج ـيــال،
م�شريا �شموه اإىل اأن
مــا تـنـعــم بــه دولـتـنــا
مــن رخـــاء وعـــزة هو
نــتــاج دولـ ــة االحتـ ــاد
الـتــي اأ�ش�شها ال�شيخ
زاي ــد « رح ـمــه اهلل «
واإخوانه املوؤ�ش�شون واآمنوا بها وبنجاح �شعبها ،حتى غدت دولتنا
االحتادية منوذج ًا وحدوي ًا فريد ًا من �شروح املجد واالإجنازات
املتالحقة.
واأ�شاف �شموه  « :اإنها فر�شة لالحتفاء باالإجنازات العظيمة
التي حتققت يف ظل الروؤية احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» و�شاحب
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي «رعــاه اهلل» و�شاحب ال�شمو
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد
االأعلى للقوات امل�شلحة واالحتفال مب�شرية االحتــاد والنه�شة
ال�شاملة التي ت�شهدها دولة االإمارات حتت قيادة حكيمة قادت
االإمارات اإىل حتقيق اإجنازات تاريخية حمليا وعاملي ًا.
وهن أا �شمو ويل عهد راأ�ــس اخليمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» و�شاحب
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي «رعــاه اهلل» و�شاحب ال�شمو
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد
االأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات واأولياء
العهود ونواب احلكام و�شعب االإمــارات بهذه املنا�شبة الوطنية
الغالية.
ح�شر االحـتـفــاالت  ..ال�شيخ أاحـمــد بــن �شعود بــن �شقر
القا�شمي رئي�س هيئة راأ�ــس اخليمة للبرتول وال�شيخ خالد بن
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�شعود بن �شقر القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة جزيرة
املرجان وال�شيخ �شقر بن �شعود بن �شقر القا�شمي وال�شيخ
�شعود بن خالد بن حميد القا�شمي وال�شيخ جمال بن �شقر بن
�شلطان القا�شمي رئي�س اللجنة العليا املنظمة ل�شباق الهجن يف
راأ�س اخليمة وال�شيخ عبداهلل بن حميد بن عبداهلل القا�شمي
رئي�س مكتب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وال�شيخ ماجد
بن �شلطان بن �شقر القا�شمي وال�شيخ اأرحمة بن �شعود بن خالد
القا�شمي مدير الق�شم االإعالمي ملكتب �شمو ويل عهد راأ�س
اخليمة وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي الرئي�س
االأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�شي وال�شيخ �شلطان بن جمال بن
�شقر القا�شمي مدير اإدارة �شوؤون املواطنني يف الديوان االأمريي
وال�شيخ مروان بن عبدامللك بن كايد القا�شمي وال�شيخ حممد بن
حميد بن عبداهلل القا�شمي الع�شو املنتدب لهيئة مناطق راأ�س
اخليمة االقت�شادية « راكز « وال�شيخ حممد بن �شعود بن خالد
القا�شمي وال�شيخ �شقر بن عمر بن عبداهلل القا�شمي اإىل جانب
عدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني وال�شخ�شيات واأعيان ووجهاء
البالد وح�شد من اجلمهور.
�شارك يف احتفاالت «عــام زايــد» الــذي ت�شمن عــددا من
اللوحات الفنية الوطنية كل من الفنان االإماراتي الكبري ح�شني
اجل�شمي والفنان عي�شة املنهايل وكان االإ�شراف العام لرا�شد
�شويدان اخلاطري رئي�س جلنة احتفاالت راأ�س اخليمة باليوم
الوطني الـ .47
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حاكم راأ�س اخليمة :
الإمارات واحدة من اأكـثـر التجارب الحتادية جناح ًا وا�شتقراراً

أاكــد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو
املجل�س االأعلى حاكم ر أا�ــس اخليمة اأن ما حتقق يف ظل احتاد
االإمارات ال�شبع من تقدم وازدهار يف كافة القطاعات يوؤكد اأهمية
هذه امل�شرية التي متثل رمز ًا ي�شار اإليه بالبنان يف املنطقة والعامل
باعتبارها واحدة من اأكرث التجارب االحتادية جناح ًا ا�شتقرار ًا.
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة التي
وجهها عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة اليوم الوطني الـ...47
منوذجا رائــدً ا للتالحم
تعد دولة االإمــارات العربية املتحدة
ً
والتعا�شد بني االإخوة واالأ�شقاء وذلك من خالل جتربة االحتاد
التي نحتفل بذكراها الـ  ،47اأن االحتاد ميثل الهوية االأ�شا�شية
التي يفخر بها املواطن ويعتز بكونه جزء ًا من كيان احتادي قوي
ي�شري بخطى واثقة نحو م�شتقبل م�شرق.
اإن ما حتقق يف ظل احتاد االإمارات ال�شبع من تقدم وازدهار
يف كافة القطاعات يوؤكد اأهمية هذه امل�شرية التي متثل رمزًا
ي�شار اإليه بالبنان يف املنطقة والعامل باعتبارها واحدة من اأكرث
التجارب االحتادية جناح ًا و ا�شتقرار ًا.
اإن ا�شرتاتيجية االإمارات التي ركزت على بناء االإن�شان والتي
6

ر�شخها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ”طيب اهلل
ثراه“ واإخــوانــه موؤ�ش�شي االحتــاد جعل من االإن�شان االإماراتي
االأ�شا�س الــذي تقوم عليه كل االآمــال وبه تتحقق كل اخلطوات
الرائدة التي تخطوها الدولة.
ً
اإننا يف دولة االإمــارات حكومة و�شع ًبا ن�شري بخطى را�شخة
لنجعل من دولــة االإم ــارات العربية املتحدة يف م�شاف الــدول
املتقدمة  ،وذلــك بحماية مقدراتنا االإن�شانية واالجتماعية
واالقت�شادية على حد �شواء وال�شعي جاهدين للتطور واالرتقاء
على كافة ال�شعد والتطلع نحو املزيد من االإجنازات.
ويف ذكرى احتادنا ال ي�شعني اإال اأن اأرفع اأ�شمى اآيات التهاين
والتربيكات الأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“ واأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الــوزراء
حاكم دبي ”رعاه اهلل“ واأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن
زايــد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات
امل�شلحة واإخواين اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى حكام
االإمارات واإىل �شعب دولة االإمارات.
munrakae
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حاكم راأ�س اخليمة  :نحيي يف يوم العلم قيم العز وال�شموخ والنتماء للوطن

أاكــد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم
راأ�س اخليمة ،اأن احتفالنا بيوم العلم ،ر�شخ
يف اأذهــان اأبنائنا هــذه املنا�شبة الوطنية
الغالية التي من خاللها نذكر االإجنــازات
التي حتققت يف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ
خليفة بــن زايــد اآل نهيان رئي�س الــدولــة
«حفظه اهلل» خالل امل�شرية املباركة للدولة.
وقال �شموه نحيي يف يوم العلم قيم العز
وال�شموخ واالنتماء لوطن �شنعت نه�شته
اأفكار الرجال املخل�شني ،واأر�شت دعائمه
�شواعد اأبنائه الربرة الذين يعربون يف كل
موقف عن اأ�شمى معاين االنتماء يف اأبهى
�شورها واحتفالنا بيوم العلم ا إالمــاراتــي
تاأكيد على وحدتنا والتفافنا حــول رايــة
احتادنا ،ومنا�شبة لتجديد العزم و�شحذ
الهمم موا�شلة مل�شرية االإجنــازات الرائدة
التي عمت جميع اأرجاء الوطن.
munrakae

جاء ذلك لدى ح�شور �شموه احتفاالت
االإمـ ــارة بـيــوم العلم الـتــي تنظمها جلنة
احتفاالت اليوم الوطني الـ  47براأ�س اخليمة
بح�شور �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن
�شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة.
وقام �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة
و�شمو ويل عهده برفع علم الدولة يف منطقة
�شارية العلم على كورني�س القوا�شم براأ�س
اخليمة وذلك مب�شاركة جمموعة من طالب
املدار�س.
ورفـ ــع � ـشــاحــب الـ�ـشـمــو حــاكــم ر أا� ــس
اخليمة اأ�شمى آايــات التهاين والتربيكات
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد
اآل نـهـيــان رئـيـ�ــس الــدولــة ”حفظه اهلل“
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل
مكتوم نائب رئي�س الــدولــة رئي�س جمل�س
الــوزراء حاكم دبي ”رعاه اهلل“ و�شاحب
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات
امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو حكام االإمــارات
ومواطني الــدولــة واملقيمني على اأر�شها
بهذه املنا�شبة الوطنية الغالية موؤكد ًا اأن
املنا�شبات الوطنية تعد فر�شة للتعبري عن
وحدة ال�شف وجتديد العزم من اأجل رفعة
االإمارات ورقيها.
وعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن
رّ
�شقر القا�شمي حاكم را�ــس اخليمة  ،عن
فخره واعتزازه برفع علم الدولة مبنا�شبة
ذكــرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة
بن زايــد اآل نهيان رئي�س الــدولــة ،حفظه
اهلل مقاليد احلكم رئي�ش ًا لدولة االإمــارات
العربية املتحدة مـعــرب ًا �شموه عــن فخره
بالقيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو رئي�س
الــدولــة واع ـتــزازه ب�شعب االإمـــارات الــويف
وتــالح ـمــه مــع ال ـق ـيــادة لــرفــع � ـش ـاأن دولــة
االإمـــارات م ـوؤكــد ًا اأن علم االإمـــارات رمز
7
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النتماء االإن�شان االإمــاراتــي االأ�شيل لهذه
االأر�ــس املعطاءة و�شاهد على عزم وثبات
و�شالبة الرعيل االأول من االآباء املوؤ�ش�شني،
وعـلــى جـهــودهــم وم�شاعيهم اخلــالــدة يف
وجدان و�شمري احلا�شر قدوة ن�شتفيد منها
وننهل من معانيها روح االإ�شرار واملثابرة
على حتقيق ال ـهــدف .وواجـبـنــا الـيــوم اأن
نوا�شل ن�شر ر�شالة االإمــارات متخذين من
علمنا رمز ًا و�شعار ًا الإر�شاء عالقات التعاون
االإن ـ� ـشــاين الـبـنــاء مــع �شعوب االأر�ـــس من
خمتلف الثقافات.
من جانبه أاكــد �شمو ال�شيخ حممد بن
�شعود القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة اأن
االحتفال بالعلم هو احتفال بالعزة والفخر
واملـكــانــة الــدولـيــة الرفيعة الـتــي تبواأتها
دولتنا عاملي ًا ،يف ظل القيادة الر�شيدة،
للدولة ويف �شوء توجيهاتها ال�شديدة ،التي
حققت العي�س االأمثل للمواطنني ،وكفلت
جمتمع ًا اآمن ًا للجميع مبن فيهم املقيمون،
واجل ـن ـ� ـش ـيــات املـخـتـلـفــة ال ـتــي حتت�شنها
االإمارات يف ن�شيج واحد وبرعاية خا�شة من
قيادتنا احلكيمة.
وقال �شموه اإن يوم العلم ال يج�شد قيمة
وجدانية ووطنية كبرية الأبـنــاء االإمــارات
8
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فح�شب بــل الأنــه يلخ�س يف ثناياه جميع
معاين الوحدة والوفاء والت�شامن احلقيقي
بني اأبناء االإمــارات كافة ولي�شت تلبيتهم
ملـبــادرة رفــع العلم فــوق كــل زاويــة و�شقف
وركــن من اأركــان الوطن اإال تعبري ًا �شافي ًا
خال�ش ًا عن مت�شكهم العميق بهذا الوطن
بيت ًا موحد ًا ي�شمهم جميع ًا ومي�شي بهم
نحو م�شتقبل زاهر اآمن مفعم باالإجنازات
لهم ولالأجيال املقبلة.
واأ�شاف �شموه اإن االحتفال بـ«يوم العلم»
ميثل منا�شبة وطنية غالية نرى فيها العلم
خفاق ًا يف �شماء اإماراتنا العزيزة وطوال
أايــام الـعــام ،ليبقى عـنــوان وطــن و�شعب ،
وق�شة والء وانتماء لدولة االحتــاد ،ورمز ًا
للهوية الوطنية يروي حكاية وطن وانتماء
�شعب وتطور دولة.
وهـنـ أا �شمو ويل عهد راأ�ــس اخليمة ..
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايــد اآل
نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن
را�ـشــد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ
حممد بن زايد اآل نهيان واأ�شحاب ال�شمو
حكام االإمارات كما هناأ �شعب دولة االإمارات
بذكرى تويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة
بــن زايــد اآل نهيان مقاليد احلكم والتي

ت�شادف الثالث من نوفمرب من كل عام.
وت�شمنت الفعاليات التي �شاركت فيها
فرقة املو�شيقى واأفراد من حر�س الرئا�شة
وطلبة وطالبات مدار�س االإمــارة  ..عر�س
طائرة جناح اجلــو ب�شرطة ر أا�ــس اخليمة
التي حتمل علم الــدولــة وتــزيــن بــه �شماء
االإمارة.
ح�شر احلفل  ..ال�شيخ اأحمد بن �شقر
القا�شمي رئي�س دائــرة اجلـمــارك رئي�س
جمل�س اإدارة هيئة مناطق ر أا�ــس اخليمة
االقت�شادية ”راكز ” وال�شيخ اأحمد بن
�شعود بن �شقر القا�شمي رئي�س هيئة راأ�س
اخليمة للبرتول و ال�شيخ خالد بن �شعود بن
�شقر القا�شمي ،رئي�س جمل�س اإدارة �شركة
جزيرة املرجان واملهند�س ال�شيخ �شامل بن
�شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�س دائــرة
الطريان املدين وال�شيخ عبداهلل بن حميد
بن عبداهلل القا�شمي رئي�س مكتب �شاحب
ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة وال�شيخ �شقر بن
حممد بن �شقر القا�شمي الرئي�س االأعلى
ل ـنــادي ر أا� ــس اخليمة الــريــا�ـشــي وال�شيخ
م ــروان بــن عبدامللك بــن كايد القا�شمي
وروؤ�شاء ومديرو الدوائر االحتادية واملحلية
يف راأ�س اخليمة.
munrakae
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حاكم راأ�س اخليمة يت�شلم جائزة « القائد �شاحب الروؤية »

ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود
بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى
حــاكــم راأ� ــس اخلـيـمــة جــائــزة ”القائد
�شاحب الروؤية“ يف حفل توزيع جوائز
”اأربييان بزن�س“ الــذي اأقيم يف فندق
والدورف اأ�شتوريا يف النخلة دبي.
ووجـــه �ـشـمــوه  -يف كـلـمــة لــه بهذه
املـنــا�ـشـبــة  -الـ�ـشـكــر اإىل ق ـيــادة دولــة
االإمــارات و�شعبها ،واأبناء راأ�ــس اخليمة
ولكل من اأ�شهم يف اإثراء جتربته واألهمه
على مر ال�شنني.
وقال �شموه ” اإن �شكان راأ�س اخليمة
مــن املــواطـنــني واملقيمني ي�شاهمون يف
جعل االإمارة مكان ًا رائع ًا للعي�س والعمل،
كما تكرم هــذه اجلــائــزة التقدم الــذي
حققته راأ� ــس اخليمة خــالل ال�شنوات
االأخرية».
واأ�شاف �شموه ” :اأ�شكر قيادة دولة
االإمــارات العربية املتحدة ،التي اأن�شاأت
بيئة اآمـنــة ومــزدهــرة للنا�س مــن جميع
munrakae

اأنحاء العامل ..فمن غري ر ؤويــة قيادتنا،
ملا اأ�شبحت الدولة يف هذا البلد العظيم
ال ــذي نـنـعــم بــه الـ ـي ــوم ،..يــريــد بع�س
االأ�شخا�س حتقيق اأهــداف يف حياتهم
 ،ولكن االأهــم من ذلك هو و�شع عالمة
ل ـالأج ـيــال ال ـقــادمــة  ،وه ــذا مــا اأ�شعى
لتحقيقه“ ..م�شري ًا اإىل « اأن اأعمارنا
كب�شر حمدودة لكن يجب اأن يكون جناح
راأ�س اخليمة م�شتمر ًا وال نهاية له باإذن
اهلل».
من جهته اأكــد علي عكاوي الرئي�س
التنفيذي ملجموعة اآي تي بي االإعالمية
اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر
القا�شمي يعد اأهـ ًـال جلــائــزة ” القائد
�ـشــاحــب الروؤية“ حـيــث ت ـطــورت حتت
قيادته راأ�ــس اخليمة واأ�شبحت وجهة
اقت�شادية متنوعة ،ا�شتقطبت اأكرث من
مليون �شائح هذا العام فقط.
واأ�ـ ـش ــار اإىل اأن االإمـ ـ ــارة ت ـطــورت
وازده ــرت ب�شكل كبري خــالل ال�شنوات

القليلة املا�شية ،يف ظل منظومة ت�شريعية
حمكمة ،و�شعي جميع الدوائر احلكومية
جاهدة لتحقيق اأهدافها امل�شتمدة من
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر
القا�شمي لكن اأكرث ما يثري االإعجاب هو
ال�شغف والعزمية والدافع احلثيث للنمو
لدى �شموه كل يوم ،يف الوقت الذي يحفز
فيه فريق عمله على حتقيق جناح اأكرب.
مــن ناحيته قــال جريميي لوران�س،
مدير التحرير يف اأريـبـيــان بزن�س اإنــه
عندما اجتمع فريق التحرير قبل �شتة
اأ�شهر للنظر يف املر�شحني جلوائز هذا
العام مت اختيار �شاحب ال�شمو ال�شيخ
�شعود بن �شقر القا�شمي من قبل اأع�شاء
فريق التحكيم وذلــك بف�شل اإجنازاته
العظيمة وقيمه التي يعمل بها وروؤيته
وقيادته..
موؤكد ًا اأن �شموه يعد منوذج ًا للجميع.
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حاكم راأ�س اخليمة يزور زجنبار
وي�شهد توقيع اتفاقية تنقيب عن النفط والغاز

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود
بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى
حاكم راأ�س اخليمة معايل الدكتور علي
حممد �ـشــني ،رئي�س اإقليم زجنـبــار يف
جمهورية تنزانيا وذلــك خــالل زيــارة
�شموه زجنبار بدعوة من معايل رئي�س
االإق ـل ـيــم حلـ�ـشــور حـفــل تــوقـيــع اتفاقية
تعاون م�شرتك هي االأوىل من نوعها بني
هيئة غاز راأ�س اخليمة وحكومة زجنبار
لت�شبح الهيئة اأول �شريك لزجنبار يف
م�شروع التنقيب واإنتاج النفط والغاز.
وح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود
بن �شقر القا�شمي ومعايل الدكتور علي
حممد �شني حفل التوقيع لتقدمي دعمهما
لالتفاقية التاريخية بني هيئة غاز راأ�س
اخليمة متمثلة ب�شركتها الدولية ”غاز
راأ�س اخليمة زجنبار املحدودة“ و�شركة
زجنبار لتنمية البرتول حيث تعترب هذه
االتفاقية االأوىل التي توقعها زجنبار بعد
10

تطبيق قانون التنقيب عن النفط والغاز
والذي مت اإقراره يف العام .2016
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن
�شقر القا�شمي” :لطاملا متتعت اإمــارة
راأ� ــس اخليمة وزجن ـبــار بعالقات قوية
على مــدى ال�شنوات العديدة املا�شية،
وتعترب هــذه االتفاقية اجلديدة تتويج ًا
جلهودهما للتعاون مــن اأجــل م�شلحة
�شعبيهما».
واأ� ـشــاف �شموه” :اإن اختيار هيئة
غاز راأ�س اخليمة من قبل زجنبار لتكون
ال�شريك الر�شمي يف اأول عملية تنقيب
ال�شتك�شاف النفط وال ـغــاز يـوؤكــد على
خــربة هيئة راأ�ــس اخليمة للغاز يف هذا
املجال وعلى عمق الثقة املتبادلة بيننا».
وقال كمال عطايا ،الرئي�س التنفيذى
لهيئة غاز راأ�س اخليمة الدولية اإن اتفاقية
ال�شراكة يف االإنتاج بني هيئة غاز راأ�س
اخليمة وحكومة زجنـبــار تعترب خطوة

مهمة ملــا متثله مــن منفعة اقت�شادية
مهمة للطرفني لذلك فنحن فخورون يف
هيئة غاز راأ�ــس اخليمة بكوننا ال�شركة
االأوىل التي ت�شارك يف م�شروع التنقيب
االأول من نوعه يف زجنبار.
وتعترب هيئة غاز راأ�س اخليمة هيئة
حكومية تابعة لالإمارة وتعنى با�شتك�شاف
و إانـتــاج النفط والـغــاز ..حيث تاأ�ش�شت
مبوجب املر�شوم ا أالمــريي رقــم 14/84
ال�شادر عن حاكم راأ�س اخليمة.
وتتابع هيئة غاز راأ�س اخليمة فر�س
التنقيب يف ال�شرق االأو�شط واأفريقيا،
وقــد اأطلقت يف بداية هــذا العام جولة
الرتاخي�س البرتولية  2018يف ر أا�ــس
اخليمة حيث تعترب اجلهة امل�شوؤولة عن
عمليات املناق�شات والرتاخي�س واإدارة
حقوق املوارد النفطية يف االإمارة.
munrakae
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير �شوؤون املجل�س الأعلى لالحتاد

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود
بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى
حاكم راأ�س اخليمة على خطط امل�شرية
االحتادية والعمل الوطني لدولة االإمارات
وال ـتــي اأ� ـش ـه ـمــت يف حتـقـيــق االزدهـ ــار
وال ـت ـقــدم لـلــوطــن والــرفــاهـيــة والــرخــاء
ل�شعب االإمارات.
ج ــاء ذل ــك خ ــالل ا�ـشـتـقـبــال �شموه
معايل اأحمد جمعة الزعابي وزير �شوؤون
املجل�س االأعلى لالحتاد يف وزارة �شوؤون
الرئا�شة بق�شر �شموه مبدينة �شقر بن
حممد.
واأك ــد �شاحب ال�شمو حــاكــم راأ�ــس
munrakae

اخلـيـمــة اأن املـ�ـشــرية االحتــاديــة لــدولــة
االإمــارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ
خليفة بن زايــد اآل نهيان رئي�س الدولة
”حفظه اهلل“ لبت تطلعات وطموحات
اأبـ ـنـــاء االإمـ ـ ـ ــارات ووا�ـ ـشـ ـل ــت حتقيق
االإجنــازات التي عــززت من مكانة دولة
االإمــارات العربية املتحدة على ال�شعيد
العاملي.
واأ� ـ ـشـ ــاف � ـش ـمــوه ”نعي�س فــرحــة
االحتفال بالذكرى ال 47لقيام االحتاد
يف الثاين من دي�شمرب القادم جندد فيها
عهود الــوالء واالنتماء للوطن والقيادة
ونـ ـوؤك ــد ع ـلــى امل ـ� ـشــي قــدمــا بتجربتنا

االحتادية الناجحة نحو اآفاق اأرحب من
التقدم واالزدهــار وا�شعني اأمن الوطن
وازدهـــاره ورفاهية املــواطــن على �شلم
اأولويتنا».
ح�شر اللقاء ال�شيخ خالد بن �شعود
بن �شقر القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة
�شركة جزيرة املرجان وال�شيخ �شقر بن
�شعود بن �شقر القا�شمي وال�شيخ �شقر
بــن خــالــد بــن حميد القا�شمي رئي�س
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة راأ� ــس اخليمة
للقراآن الكرمي وعلومه وعدد من ال�شيوخ
وكبار امل�شوؤولني.
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حاكم راأ�س اخليمة يطلع على اإجنازات وزارة تطوير البنية التحتية
اأكـ ـ ــد � ـشــاحــب
ال�شمو ال�شيخ �شعود
بن �شقر القا�شمي
عـ ـ�ـ ـش ــو امل ـج ـل ـ�ــس
االأعلى حاكم راأ�س
اخل ـي ـمــة اأن دول ــة
االإمارات ت�شري على
نهج وحكمة االآبــاء
وعلى راأ�شهم ال�شيخ
زايد بن �شلطان اآل
نـهـيــان «ط ـيــب اهلل
ثــراه» وذلــك بتبني
اخل ـطــط التنموية
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف اإىل
حتـقـيــق الــرفــاهـيــة
واالأمــن واال�شتقرار
واحلياة الكرمية ل�شعب االإمــارات وتوفري
متطلباته واحتياجاته.
جاء ذلك لدى ا�شتقبال �شموه بح�شور
�شمو ال�شيخ حممد بــن �شعود بــن �شقر
القا�شمي ويل عهد ر أا�ــس اخليمة معايل
الــدكــتــور عـ ـب ــداهلل ب ــن حم ـمــد بلحيف
النعيمي وزير تطوير البنية التحتية والوفد
املرافق له.
و�شدد �شموه خالل اللقاء على �شرورة
التعاون والتن�شيق بــني كافة املوؤ�ش�شات

احلكومية االحتــاديــة واملحلية لالرتقاء
بــاخلــدمــات يف خمتلف الـقـطــاعــات مبا
ي�شهم يف االرتقاء بالدولة والو�شول بها
اإىل اأعلى امل�شتويات.
واطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن
�شقر القا�شمي على اأبرز اإجنازات وزارة
تطوير البنية التحتية حيث ان�شمت الوزارة
متمثلة يف الهيئة االحتادية للموا�شالت
الــربيــة والـبـحــريــة اإىل ع�شوية املجل�س
التنفيذي للمنظمة الـبـحــريــة الــدولـيــة
التابعة ل ـالأمم املتحدة مــا يعد إاجن ــاز ًا

�شباق ًا للدولة ك ـاأول دولــة عربية تن�شم
للمجل�س يف هذه املنظمة والفر�س املتاحة
لالرتقاء باخلدمات البحرية واال�شتفادة
منها يف تعزيز مكانة الدولة على خريطة
العامل ،كما اطلع �شموه على االإح�شاءات
واالأنظمة االإلكرتونية التي يقدمها برنامج
ال�شيخ زايد لالإ�شكان كنظام حجز امل�شكن
�شمن املجمعات ال�شكنية التي ينفذها
الربنامج يف خمتلف اإمارات الدولة ونظام
ح�شر م�شاريع االإ�شكان.

�شعود بن �شقر يفتتح مبنى بنك راأ�س اخليمة الوطني اجلديد باجلامعة الأمريكية
افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم
راأ� ــس اخلـيـمــة مبنى بنك ر أا� ــس اخليمة
الوطني مبقر اجلامعة االأمريكية يف االإمارة
والــذي ي�شم كلية اإدارة ا أالعـمــال ومكتب
خدمات الدعم االأكادميي.
ح�شر حفل االفتتاح املهند�س ال�شيخ
�شامل بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائــرة
الطريان املدين وال�شيخ �شقر بن حممد بن
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�شقر القا�شمي الرئي�س االأعلى لنادي راأ�س
اخليمة الريا�شي الثقايف ومعايل حممد
عمران ال�شام�شي رئي�س جمل�س اإدارة بنك
راأ�ــس اخليمة الوطني والربوفي�شور ح�شن
حمدان العلكيم رئي�س اجلامعة االأمريكية
بــر أا�ــس اخلـيـمــة والـ�ـشـيــد بـيــرت اإجنــالنــد
الرئي�س التنفيذي لبنك ر أا� ــس اخليمة
الوطني والربوفي�شور �شتيفن ويلهايت كبري
امل�شوؤولني االأكــادميـيــني باجلامعة ونائب

الرئي�س لـلـ�ـشـوؤون ا أالكــادمي ـيــة وعــدد من
امل�شوؤولني.
ودخل مبنى بنك راأ�س اخليمة الوطني
اجلــديــد اخلــدمــة ب�شكل غــري ر�شمي منذ
بداية الف�شل الدرا�شي احلايل وا�شت�شافت
مرافقه اجلديدة �شفوف ًا درا�شية وفعاليات
خدمية ف�شال عــن الـبــدء بعملية الدمج
التدريجي للهيئة التدري�شية وموظفي كلية
اإدارة ا أالعـمــال ومكتب الدعم االأكادميي
munrakae
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يف مكاتبهم اجلــديــدة حـيــث اأعـــرب كل
من اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطالب
واملوظفني عن �شرورهم باملرافق اجلديدة
وال ـفــر�ــس ال ـتــي تـقــدمـهــا مــا ميـثــل دليال
وا�شحا على الدعم الذي تتلقاه اجلامعة
من جمتمع االأعمال وامل�شارف يف املنطقة.
وع ــرب الــربوف ـي ـ� ـشــور حـ�ـشــن ح ـمــدان

munrakae

العلكيم رئي�س اجلامعة االأمريكية براأ�س
اخلـيـمــة عــن امـتـنــانــه لـلــرعــايــة والــدعــم
املتوا�شلني اللذين يبديهما كل من �شاحب
ال�شمو ال�شيخ �شعود بــن �شقر القا�شمي
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ر أا�ــس اخليمة
وبـنــك ر أا� ــس اخليمة الــوطـنــي وجمموعة
النعيمي حيث تعد اال�شتثمارات وامل�شاريع

الـتــي تلقى مثل هــذه امل�شاهمات عام ًال
يف غاية االأهمية لنجاح بناء املوؤ�ش�شات
التعليمية ال�شرورية لتنمية العقول اليافعة
..م�شيد ًا باملتربعني الذين �شاهموا وبكل
اإيثار يف اإر�شاء اأ�شا�س متني مل�شتقبل م�شرق
لكل من اجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة
وجمتمع راأ�س اخليمة على حد �شواء.
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من جانبه اأكد الرئي�س التنفيذي لبنك كلية اإدارة االأعمال ومكتب خدمات الدعم
راأ�س اخليمة الوطني التزام البنك بتوفري االأكادميي يف اجلامعة االأمريكية يف راأ�س
فر�س ا�شتثنائية لقادة االأعمال امل�شتقبليني اخليمة ياأتي كو�شيلة اأخــرى ميكن للبنك
يف الدولة ..وقــال ” اإن دعمنا يف جتهيز اأن ي�شتثمر من خاللها يف تنمية معارف
حاكم راأ�س اخليمة ي�شدر مر�شوم ًا اأمريي ًا

الـطــالب ومهاراتهم بهدف م�شاعدتهم
لال�شتعداد ل�شغل منا�شبهم امل�شتقبلية التي
�شي�شطلعون من خاللها بـاأدوار موؤثرة يف
دولة االإمارات ويف تنمية اقت�شادها ككل».

باإن�شاء حممية طبيعية مبنطقة خور املزاحمي
اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود
بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى
حــاكــم راأ� ــس اخليمة مــر�ـشــومـ ًا اأمــريي ـ ًا
باإن�شاء حممية طبيعية مبنطقة « خور
املزاحمي « لتكون اأول حممية طبيعية
وحممية اأرا�س رطبة باالإمارة.
أاع ـلــن ذلــك �ـشـعــادة الــدكـتــور �شيف
حممد الغي�س املدير العام لهيئة حماية
البيئة والتنمية براأ�س اخليمة  ..وقال
يف ت�شريحات لــه يف هــذا ال ـ� ـش ـاأن اإن
اإعالن هذه املحمية الذي مت تزامن ًا مع
ا�شت�شافة الدولة ملوؤمتر االأطراف الثالث
ع�شر التفاقية ”رام�شار“ جــاء ليوؤكد
مــدى اهتمام و حر�س �شاحب ال�شمو
حاكم راأ�ــس اخليمة على حماية البيئة
واحلفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي
وتنمية مواردها الطبيعية واحلفاظ على
التنوع البيولوجي يف االإمارة و ا�شتغالله
اال�ـشـتـغــالل االأم ـثــل مل�شلحة االأج ـيــال
احلا�شرة و القادمة اإىل جانب تاأكيد
حر�س االإم ــارة على امل�شاهمة الفاعلة
يف تنفيذ االلــتــزامــات ال ـتــي تنظمها
االتفاقيات الدولية اأو االإقليمية املتعلقة
بحماية البيئة واملحافظة على املــوارد
الطبيعية التي ت�شادق عليها اأو تن�شم
اإليها الدولة.
و اأو�شح اأن هناك جملة من االأهداف
التي ت�شعى الهيئة اإىل حتقيقها باإعالن
حممية خور املزاحمي وتتمثل يف حماية
مناطق متثل خمتلف االأنظمة البيئية
واملوائل واالأنــواع يف االإمــارة منوه ًا اإىل
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اأن حممية خــور املــزاحـمــي وال ـتــي تقع
على بعد  14كيلو مرت ًا اإىل اجلنوب من
مدينة راأ�س اخليمة ومتتد على م�شاحة
 3كيلومرتات مربعة تعد موئ ًال للعديد
من االأنــواع ذات االأهمية البيئية العالية
منها طائر الفالمينغو ”النحام“و ن�شر
ال�شمك بجانب كــون املحمية تعد من
مـنــاطــق الــرعــي لل�شالحف اخلـ�ـشــراء
املـ ـه ــددة بــاالن ـقــرا�ــس وفــقــ ًا للقائمة
احلمراء لالحتاد الدويل ل�شون الطبيعة
« »IUCNلوجود االأع�شاب البحرية يف
مياهها ما يعزز وجود اأنواع متعددة من
االأ�شماك والرثوات املائية احلية االآخرى
 ..الفت ًا اإىل اأن هذا اجلهد ياأتي يف اإطار
حتقيق اأهــداف اإعــالن املحميات ب�شكل
عام كحماية التنوع البيولوجي و حماية
االأن ــواع امل ـهــددة اأو ال ـنــادرة اإىل جانب
حماية املناطق اله�شة واحل�شا�شة بيئي ًا
اإذ اأن املناطق ال�شاحلية تعد من البيئات
احل�شا�شة و اله�شة.
وذك ــر الـغـيـ�ــس اأن الـهـيـئــة وخــالل
ال�شنوات املا�شية اأج ــرت الـعــديــد من
الــدرا� ـشــات العلمية باملحمية �شملت
درا�شات حول أانــواع الطيور و االأ�شماك
واالأنــواع النباتية والتي من اأهمها نبات
املنغروف ”القرم“ والــذي يغطي ن�شبة
مـقــدرة مــن م�شاحة املحمية  ..منوه ًا
اإىل اأن نتائج تلك الــدرا� ـشــات أاكــدت
حاجة املنطقة اإىل اإعادة تاأهيل االأنظمة
البيئية امل ـتــدهــورة و�ـشـمــان ا�شتعادة
االأن ــواع املـهــددة واحل�شا�شة بها والتي

من �شمنها زراعــة نبات القرم والبدء
يف برنامج ا�شتعادة ن�شر ال�شمك لتعزيز
التوازن البيئي والتنوع احليوي باملحمية
ما ي ـوؤدي اإىل �شمان ا�شتدامة خدمات
النظم البيئية واال�ـشـتـخــدام امل�شتدام
للموارد الطبيعية مبنطقة خور املزاحمي
ومــن ثم امل�شاهمة يف التنمية الب�شرية
واالجتماعية واالقت�شادية والثقافية
باالإمارة من خالل اإ�شافة نقطة جذب
متميزة يف خــارطــة ال�شياحة البيئية
باالإمارة.
وقال اإن لدى الهيئة خطط ًا تطويرية
وفق اأف�شل املمار�شات العاملية �شت�شرع يف
تنفيذها خالل ما تبقي من الربع الرابع
 2018و الربع االأول.2019
ولفت اإىل اأن اأولويات الهيئة املرتبطة
بالتنوع احليوي تتمثل يف �شرورة حماية
االأن ـ ــواع املـحـلـيــة و اأن حتـظــى املــوائــل
باالأولوية اإىل جانب تعزيز اال�شتخدام
املتعدد للمناطق املحمية وحفظ التنوع
البيولوجي واإدارة النظم االإيكولوجية
ا�شتناداً الأف�شل املعايري الدولية باملوائمة
مــع اال�شرتاتيجيات واخلـطــط املحلية
واالحت ــادي ــة ذات ال ـعــالقــة مــن خــالل
اتباع النهج امل�شتدام وحتقيق التوازن
والنظرة ال�شاملة للجوانب االقت�شادية
واالجتماعية والبيئية ورفع درجة الوعي
البيئي واملجتمعي بالق�شايا ذات ال�شلة
بحماية االأنــواع واملوائل يف ظل التنمية
العمرانية و خماطر التغري املناخي.
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�شعود بن �شقر القا�شمي :
ت�شحيات ال�شهداء �شفحة و�شاءة يف تاريخ الإمارات

اأكــد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن
�شقر القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم
راأ�س اخليمة اإن ق�ش�س ومالحم البطولة
التي �شطرها �شهداء االإمــارات يف �شاحات
الـكــرامــة ومـيــاديــن ال�شرف �شتظل منارة
ت�شيء لنا طريق امل�شتقبل وم�شدر اإلهام
وفخر لالأجيال القادمة.
وفيما يلي ن�س كلمة �شموه التي وجهها
عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد..
نعتز يف دولة االإمارات ب�شهدائنا االأبطال
ال�شادقني الــذيــن حفظوا ا أالمــانــة ،ولبوا
نــداء الــواجــب ،وبذلوا اأغلى ما ميلكون يف
�شبيل عزة الوطن ورفعته ،وحماية حدوده،
واحلفاظ على مكت�شباته واإجنازاته.
اإن ق�ش�س ومــالحــم الـبـطــولــة التي
munrakae

�ـشـطــرهــا � ـش ـهــداء االإمـ ـ ــارات يف �ـشــاحــات
الـكــرامــة ومـيــاديــن ال�شرف �شتظل منارة
ت�شيء لنا طريق امل�شتقبل ،وم�شدر اإلهام
وفخر لالأجيال القادمة ت�شتلهم منها اأ�شمى
معاين الوفاء والت�شحية والعطاء يف �شبيل
الوطن والذود عن حيا�شه.
يف هذا اليوم ،جندد التزام قيادة دولة
االإمارات و�شعبها بذوي ال�شهداء وعائالتهم
واأبنائهم تقديرا لت�شحياتهم التي �شتبقى
�شفحة و�شاءة ومثاال يقتدى به يف تاريخ
االإمــارات ،وتعبريا عن االمتنان والعرفان
ملن بذلوا اأرواحهم دفاعا عن اأمن وا�شتقرار
وكرامة الوطن .اإن ما يحمله ال�شهيد من
مبادئ واأخــالق ،وما يج�شدونه من عطاء
ال حــدود لــه يعك�س القيم الفا�شلة التي

ن�شوؤوا عليها يف البيت واملدر�شة واملجتمع،
وبف�شل هذه القيم والت�شحيات �شيبقى علم
االإمــارات خفاقا يف �شماء الوطن و�شتبقى
هامات اأبناء االإمارات مرفوعة بعز و�شموخ.
نـتــوجــه ب ـهــذه املـنــا�ـشـبــة اإىل اأبـطــالـنــا
امليامني جنود االإمارات البوا�شل ال�شاهرين
على ثغور الــوطــن ،املتاأهبني للدفاع عنه
ليبقى االأمان وال�شالم مرتافقا دوما مع ا�شم
دولــة االإم ــارات .ونوؤكد اأن ر�شالتنا للعامل
�شتبقى دوما ر�شالة �شالم وحمبة وت�شامح،
واأن الت�شحية يف �شبيل الوطن تكت�شب معنى
أاكــرث عمقا وتاأثريا لكونها تدافع عن هذه
القيم االإن�شانية النبيلة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة :
�شهداوؤنا البوا�شل اأ�شاوؤوا ببطولتهم ميادين العز والفخر

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن
�شقر القا�شمي ويل عهد راأ�ــس اخليمة
اأن يــوم ال�شهيد املوافق  30نوفمرب من
كل عام يعد يوم ًا وطني ًا تعرب فيه دولتنا
عن تقديرها لت�شحيات �شهدائها الذين
قدموا اأرواحهم الغالية دفاع ًا عن الوطن
وهم يوؤدون مهامهم وواجباتهم بالداخل
واخلــارج يف امليادين املدنية والع�شكرية
واالإن�شانية كافة لتظل رايــة االإم ــارات
خفاقة عالية وتظل بالدنا واحة لالأمن
واالأمان.
وقال �شموه  -يف كلمة مبنا�شبة يوم
ال�شهيد  -اإن يوم ال�شهيد هو مبثابة رد
للجميل وفر�شة للتعبري عــن الــرتابــط
احلقيقي بني الوطن والقيادة وال�شعب
16

..م ـوؤكــدا �شموه ان هــذا الـيــوم �شيبقى لالحتفاء مبــن وه ـبــوا اأرواحــهــم فــداء
تاريخا را�شخا يف ذاكــرة اأبـنــاء الوطن للوطن واالأمة العربية واإحقاق ًا للحق.
واأكد �شموه اأن �شهداء الوطن البوا�شل
اأ�شاوؤوا ببطوالتهم ميادين العز والفخر،
وارتــقــوا اإىل قـمــم �ـشــاخمــة مــن املجد
والعزة ..م�شري ًا �شموه اإىل اأن يوم ال�شهيد
يج�شد قيم الوفاء يف املجتمع االإماراتي
قيادة و�شعب ًا فالقيادة الر�شيدة دائما
تثمن ت�شحيات اأبناء الوطن وعطاءهم
يف خمتلف مواقع العمل الوطني واأن دولة
االإمارات العربية املتحدة �شتظل باأبنائها
عونا لالأ�شقاء مهما كانت الت�شحيات
لي�س من اأجــل اأمنها وا�شتقرارها فقط
واإمنا ل�شعوب املنطقة كافة.
munrakae
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ويل عهد راأ�س اخليمة يطلق « املحكمة املالية » الأوىل من نوعها عاملي ًا
اأطلق �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن
�شقر القا�شمي ويل عهد ر أا�ــس اخليمة
رئي�س جمل�س الق�شاء «املحكمة املالية»
كمبادرة مبتكرة فريدة من نوعها وغري
م�شبوقة على امل�شتوى الـعــاملــي وذلــك
مبوجب القانون رقــم  8ل�شنة  2018يف
�شاأن اإن�شاء املحكمة املالية باعتبارها
حمكمة اختيارية متخ�ش�شة يف الف�شل
يف الدعاوى واملنازعات املالية التجارية
منها واملدنية والتي ال تقل قيمة املطالبة
فيها عن مليون درهم �شريطة اأن يتفق
االأطراف على اخت�شا�س املحكمة بنظر
دعواهم.
وقــ ــال امل ـ� ـش ـت ـ� ـشــار اأحـ ـمـــد حمـمــد
اخلــاطــري رئي�س دائ ــرة حمــاكــم راأ�ــس
اخليمة اإن القانون ا�شتمل على عدد19
مادة ن�شت على اأحكام اإن�شاء املحكمة
املالية واآلية عملها وعدد ق�شاتها وطريقة
ت�شجيل الــدعــاوى بها ور�ـشــوم الدعوى
ومدة الف�شل فيها وغريها.
واأ�ـشــاف اخلاطري اأن املــادة ال ـ 15
من قانون اإن�شاء املحكمة املالية قد ن�شت
على عدم جواز الطعن على اأحكامها واأنها
م�شمولة بالنفاذ املعجل واأجــازت تقدمي
التما�س اإعادة النظر فيها وفق احلاالت
املن�شو�س عليها يف قانون ا إالجــراءات
املدنية كذلك فقد ن�شت املادة التا�شعة
على اأنه يجب اأن يتم طلب قيد �شحيفة
الــدعــوى على نظام الت�شجيل الرقمي
للمحكمة عـلــى اأن ت�شتمل ال�شحيفة

ال ـب ـيــانــات املـنـ�ـشــو�ــس عـلـيـهــا بـقــانــون
االإجــراءات املدنية وتعلن للمدعى عليه
فيما ن�شت نف�س املادة على اأن يقوم اأحد
ق�شاة املحكمة بدعوة اأطراف اخل�شومة
الإجراء عملية الو�شاطة الق�شائية بينهم
ويف حالة الو�شول اإىل ت�شوية تعتمدها
املحكمة وتعترب باعتمادها يف قوة ال�شند
التنفيذي.
واأو�شح اخلاطري اأنه يف حال تعذرت
الو�شاطة فاإن املادة العا�شرة من القانون
تن�س على قيام مكتب اإدارة الدعوى
لدى املحكمة بتح�شريها وبحيث يكون
للقا�شي امل�شرف على املكتب يف �شبيل
ذلك اتخاذ جميع االإجراءات املن�شو�س
عليها بـقــانــون االإثــبــات يف املـعــامــالت
املــدن ـيــة والــتــجــاريــة ث ــم يـ ـاأم ــر بقيد
ال�شحيفة ق�شائيا ويرتتب على القيد
اعتبار الدعوى مرفوعة من تاريخ قيد
الطلب رقمي ًا.
واأكـ ــد رئـيـ�ــس دائـ ــرة حمــاكــم ر أا�ــس
اخليمة اأن املحكمة املالية تتميز ب�شرعة
الف�شل يف الدعاوى املرفوعة اأمامها اإذ
ين�س القانون يف املــادة الــ  11على اأن
املحكمة ت�شدر حكمها يف مدة ال تتجاوز
�شهر ًا من تاريخ قيد الــدعــوى ق�شائيا
ومن ثم فاإن املحكمة املالية �شوف تلعب
دورا هــامــا يف خف�س م ـعــدالت اأعـمــار
الق�شايا املدنية والتجارية على م�شتوى
حماكم راأ�س اخليمة وهو ما �شوف يعزز
مكانتها التناف�شية.

مــن جانبه قــال اإبــراهـيــم الزعابي
مدير عــام دائــرة حماكم راأ�ــس اخليمة
اإن قانون اإن�شاء املحكمة املالية يرتبط
بــال ـتــوج ـهــات اال� ـشــرتات ـي ـج ـيــة حلكومة
اإمــارة راأ�ــس اخليمة وي�شتجيب يف نف�س
الوقت لتوجه الدولة نحو التحول الذكي
واالإلكرتوين جلميع اخلدمات احلكومية
االحتادية واملحلية ويبدو ذلك جليا يف
قانون اإن�شاء املحكمة املالية من حيث
الن�س ال�شريح على �ـشــرورة ت�شجيل
الدعوى الق�شائية رقمي ًا فوفق ًا ملا ن�شت
عليه املادة الـ  13يكون اإعالن االأ�شخا�س
ومكاتب املحاماة امل�شجلني لدى املحكمة
با�شتخدام و�شائل ات�شال حديثة من
خــالل الـبـيــانــات االإلـكــرتونـيــة املعتمدة
للرتا�شل االإلكرتوين عند الت�شجيل الأول
مرة ويعتد باأثر االإعــالن طبقا لبيانات
ال�شجل ما مل يبلغ امل�شجل بالتغيريات
التي حدثت يف بياناته.
و أا�ـشــاف الزعابي اإن قانون اإن�شاء
امل ـح ـك ـمــة املــالــيــة ق ــد ف ـتــح ال ـطــريــق
ال�شتخدام التطبيقات الذكية وو�شائل
تقنية املعلومات احلديثة يف ح�شور اأو
متثيل اخل�شوم ك�شيغة بديلة يف حالة
تعذر احل�شور ال�شخ�شي وهو ما ن�شت
عليه املادة الـ  1والتي ن�شت اأي�شاً على
تقدمي جميع االأوراق وامل�شتندات وتبادلها
اإلكرتوني ًا.

ويل عهد راأ�س اخليمة يعني ارحمه بن �شعود بن خالد القا�شمي مديراً للق�شم الإعالمي مبكتبه
اأ�شدر �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي قرار ًا بتعني ال�شيخ ارحمه
بن �شعود بن خالد القا�شمي مدير ًا للق�شم االإعالمي التابع ملكتب �شمو ويل العهد.
و�شيتوىل مدير الق�شم االإعالمي اإدارة وتنظيم االأن�شطة والفعاليات االإعالمية ل�شمو ويل عهد راأ�س اخليمة وتن�شيق العالقات
االإعالمية للمكتب مع جميع اجلهات املعنية.
munrakae

17

ا%ﺧﺒﺎر

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2018 /12 - 499 :Oó©dG

�شقر بن �شعود القا�شمي
ي�شهد احتفالية نادي الإمارات باليوم الوطني 47
اأكد ال�شيخ �شقر بن �شعود القا�شمي
اأن االحتفال باليوم الوطني الـ  47لدولة
االإمـ ــارات هــو احـتـفــال مبــا�ــس عــريــق و
حا�شر زاهر و م�شتقبل م�شرق لدولتنا.
و قال اإن ما �شبقه من احتفاالت بيوم
العلم اإمنا هو جت�شيد لكل املعاين اجلليلة
 ،واملـثــل الرفيعة  ،يف الــوالء واالنتماء
للوطن وقيادته الر�شيدة  ،وتر�شيخ لها يف
وجدان �شعبنا الذي اآمن بوطنه و التف
حتت راية قيادته ال�شاخمة.
وتقدم �شموه بهذه املنا�شبة العزيزة
على قلوب اجلميع  ،باأحر واأعمق واأ�شمى
اآي ــات الـتـهــاين والـتــربيـكــات اإىل قيادة
الدولة و اأبناء �شعبنا مبنا�شبة االحتفال
باليوم الوطني.
جــاء ذلــك خــالل ح�شوره احتفالية
نظمها نادي االإمارات الثقايف الريا�شي
براأ�س اخليمة مبنا�شبة االحتفال باليوم

الوطني بح�شور حممود ح�شن ال�شم�شي
رئـيـ�ــس جمل�س اإدارة ن ــادي ا إالمـ ــارات
وحممد اإ�شماعيل العو�شي نائب رئي�س
جمل�س االإدارة واأع�شاء جمل�س االإدارة
و ع ــدد مــن ممـثـلــي ال ــدوائ ــر املحلية
واالحتادية وكان �شيفا �شرف االحتفالية
الفنان الــدكـتــور حبيب غلوم والفنانة
البحرينية هيفاء ح�شني.
و تــوجــه الـ�ـشـيــخ �ـشـقــر بــن �شعود
الـقــا�ـشـمــي بال�شكر و الـتـقــديــر لـنــادي
االإمـــارات وجـهــوده يف تنظيم فعالياته
واأن�شطته املجتمعية والوطنية والريا�شية
مثني ًا على ما �شهده من ح�شن التنظيم
وتــنــوع فــقــرات االح ـت ـفــال مبــا يـخــدم
املنا�شبة الوطنية.
تـ�ـشـمــن احل ـفــل ع ـلــى ال ـعــديــد من
ال ـف ـقــرات ال�شيقة اأع ـقــب ذلــك تكرمي
املـ�ـشــاركــني وامل�شاهمني مــن ال�شركاء

اال� ـشــرتات ـي ـج ـيــني ومـ ــن ب ـي ـن ـهــم هيئة
اال�شتثمار  /راكــز  /وال ـنــادي العلمي
وبلدية راأ�س اخليمة.
واأكــد حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�س
جمل�س االإدارة بنادي االإمــارات الثقايف
والريا�شي اأن الثاين من دي�شمرب يوم
ممـيــز وحل ـظــة تــاريـخـيــة يـقــف عندها
اجلميع لتجديد الوالء للقيادة واالنتماء
للوطن الغايل وجت�شيد �شورة اإماراتية
م�شرقة تخفق الــرايــات فيها فــوق كل
البيوت تاأكيد ًا على احلب والوالء.
مــن جانبه تـقــدم حممد اإ�شماعيل
العو�شي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة كرة
ال ـقــدم بخال�س الـتـهــاين لـقـيــادة دولــة
االإمارات و�شعبها االأ�شيل مبنا�شبة اليوم
الوطني واأكد اأن ال�شعادة التي يعي�شها كل
مقيم على هذه االأر�س الطيبة هي نتاج
هذا اليوم التاريخي لدولة االإمارات.

�شقر بن �شعود القا�شمي
افتتح قاعة عبداهلل علي ال�شرهان يف نادي الإمارات
اف ـت ـتــح الـ�ـشـيــخ �شقر
بن �شعود القا�شمي قاعة
عبداهلل علي ال�شرهان يف
نادي االإمــارات تزامن ًا مع
احـتـفــاالت الــدولــة باليوم
الوطني الـ.47
وقــام ال�شيخ �شقر بن
�شعود القا�شمي واحل�شور
بجولة على مرافق القاعة
التي �شيدت انطالق ًا من
مبداأ ال�شراكة املجتمعية
وخدمة املجتمع.
و أاكـ ــد يف كـلـمــة بـهــذه
18
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امل ـنــا� ـش ـبــة اأه ـم ـيــة
الــتــعــاون ب ــني كــافــة
ق ـطــاعــات املـجـتـمــع
واأث ـ ـنـ ــى عــلــى دعــم
ع ـبــداهلل الـ�ـشــرهــان
الــكــبــري وت ـ� ـش ـي ـيــده
ل ـهــذه ال ـقــاعــة الـتــي
� ـش ـت ـقــدم خــدمــاتـهــا
للمجتمع ك ـمــا كــان
ل ـ ـ ـ ــدوره الـ ــريـ ــادي
ال ـف ـ� ـشــل االأبـ ـ ــرز يف
إانـ�ـشــاء القاعة التي
� ـش ـي ـ� ـش ـت ـف ـيــد مـنـهــا
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ل ـت ـن ـف ـيــذ
خمتلف املنا�شبات
والفعاليات.
ح ـ ـ� ـ ـشـ ــر حــفــل
تـــد�ـ ـشـــني الـ ـق ــاع ــة
حم ـ ـ ـمـ ـ ــود حـ ـ�ـ ـش ــن
ال ـ� ـش ـم ـ� ـشــي رئ ـي ـ�ــس
جمل�س اإدارة النادي
وحم ـمــد اإ�ـشـمــاعـيــل
الـ ـع ــو�ـ ـش ــي رئ ـي ـ�ــس
جمل�س اإدارة �شركة
كرة القدم واأع�شاء
جمـ ـلـ ـ� ــس االإدارة
ويو�شف عبد اهلل علي
ال�شرهان واملهند�س
را� ـ ـشـ ــد الـ ـعـ ـب ــدويل
الذي اأ�شرف على بناء القاعة وعدد من
مدراء الدوائر االحتادية واملحلية واأفراد
املجتمع خــالل احتفال ال ـنــادي باليوم
الوطني.
من جانبه قال عبد اهلل ال�شرهان اإن
كل ما قدمه وما يقدمه هو �شمن واجباته
وم�شوؤولياته نحو خدمة هذا القطاع الذي
يعمل خلدمة الــوطــن واالرت ـقــاء ببنيته
التحتية انطالق ًا من توجيهات القيادة

ي�شر و�شهولة.
ويف خـتــام االحتفالية �شلم ال�شيخ
�شقر بن �شعود القا�شمي هدية اإدارة
نادي ا إالمــارات لرجل االأعمال عبد اهلل
علي ال�شرهان ت�شلمها بالنيابة عنه جنله
يو�شف عبد اهلل علي ال�شرهان كما �شلم
هدية مماثلة للمهند�س را�شد العبدويل
الذي كان له دور كبري يف متابعة اإن�شاء
القاعة واإجنازها على اأكمل وجه.
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احلكيمة للدولة التي تـوؤكــد دومــ ًا على
اأهمية تكاتف اجلهود وتوحيدها لتحقيق
النمو والتطور.
مــن جــان ـبــه اأعـ ــرب حم ـمــود ح�شن
ال�شم�شي رئي�س جمل�س اإدارة النادي عن
�شكره لعبد اهلل ال�شرهان على اإن�شاء
الـقــاعــة وال ـتــي �شتهيء كــافــة الـظــروف
الأفراد املجتمع لال�شتفادة من خدماتها
خا�شة واأن موقعها املميز ي�شاعد على
اإقامة خمتلف املنا�شبات واالأن�شطة بكل
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية
وقعت دائــرة بلدية
راأ� ــس اخليمة اتفاقية
تـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع ج ـم ـع ـيــة
االإم ـ ـ ـ ـ ــارات لـلـمـلـكـيــة
الفكرية  ،ويـ أاتــي هذا
ال ـت ـعــاون بـهــدف اإب ــراز
اه ـت ـمــام امل ـوؤ� ـشـ� ـشـتــني
احلكوميتني يف جمال
التعاون يف إامــارة راأ�س
اخل ـي ـمــة  ،م ــن خــالل
امل ـ� ـشــاركــة يف اجل ـهــود
واحلـ ـم ــالت الـتــوعــويــة
املوجهة .
وقـ ـ ــع االتـ ـف ــاقـ ـي ــة
�شعادة منذر حممد بن �شكر مدير عام
دائــرة بلدية راأ�ــس اخليمة و�شعادة اللواء
الدكتور عبد القدو�س العبيديل مدير عام
جمعية االإمارات للملكية الفكرية.
وقــال �شعادة منذر بن �شكر اإن هذا
النوع من التعاون يهدف اإىل زيادة الوعي
واالأمـ ــان بــني املتعاملني واملــوظـفــني مما

ينعك�س اإيجابي ًا على الدائرة  ،ومن جانبه
أاكــد �شعادة اللواء الدكتور عبد القدو�س
العبيديل على اأن م�شتوى ا أالمــان باإمارة
ر أا�ــس اخليمة قد و�شل اإىل م�شتوى عال
على م�شتوى الدولة.
ويف نهاية اللقاء �شكر �شعادة منذر
حممد بــن �شكر مدير جمعية االإم ــارات
للملكية الفكرية على هــذه الــزيــارة التي

حتقق ر ؤويــة احلكومة يف توطيد وتدعيم
مكانة دولــة ا إالمـ ــارات العربية املتحدة
العاملية ودعم حتقيق الطرفني لروؤيتهما
واإر�شاء املتعاملني وتعزيز التوا�شل بني
الطرفني لتحقيق امل�شالح امل�شرتكة التي
ت�شب يف م�شلحة الدولة باالإ�شافة اإىل
دعــم امل ـهــارات ا إالبــداعـيــة واالبـتـكــار من
خالل هذه ال�شراكة.

بلدية راأ�س اخليمة توقع اتفاقية مع �شركة « اإنوڤا » خلف�س ا�شتهالك الطاقة واملياه
اخ ـتــارت دائ ــرة بلدية راأ� ــس اخليمة
�شركة «اإنــوڤــا» لتنفيذ مـ�ـشــروع حتديث
الأربعة من مباين البلدية وذلك يف اإطار
ا�شرتاتيجية ا إالمــارة لتحقيق الكفاءة يف
ا�شتهالك الطاقة وتطوير الطاقة املتجددة
 2040وذلك من خالل اتفاقية ينتظر اأن
ت�شهد الــدائــرة مبوجبها خف�ش ًا متوقع ًا
ال�شتهالك الطاقة وامل ـيــاه بن�شبة 31.3
باملئة.
وقــال �شعادة مـنــذر حممد بــن �شكر
الزعابي املدير العام لدائرة بلدية راأ�س
اخلـيـمــة اإن هــذه خـطــوة مهمة لتحقيق
االأهداف املن�شو�س عليها يف ا�شرتاتيجية
ا إالمـ ــارة لتحقيق الـكـفــاءة يف ا�شتهالك
الطاقة وتطوير الطاقة املتجددة 2040
20

حيث مت تكليف �شركة ”اإنوڤا“ باإعادة
تـاأهـيــل املـقــر الرئي�س للبلدية ومبنيني
الإدارة ال�شحة وم�شلخ ًا.
و�شتقوم �شركة ”اإنوڤا“ بتنفيذ �شل�شلة
من اإجراءات احلفاظ على الطاقة واملياه
مثل حت�شني وحــدات التكييف والطالء
احلراري العازل على االأ�شطح وحل لتوفري
امل ـيــاه وحتــديـثـاً اإجـمــالـيـاً مل ـعــدات نظام
التربيد احلايل يف كل مبنى وتنفيذ اأنظمة
جديدة الإدارة املباين وخف�س ا�شتهالك
االإنارة للطاقة اإىل الن�شف.
ومن جانبها اأعربت اآن يل غينيت�س
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ”اإنوڤا“ عن
فخرها مب�شاعدة بلدية راأ� ــس اخليمة التي ت�شعى للو�شول اإليها وفقا لالأهداف
على حتقيق اأهداف اال�شتدامة الطموحة الوطنية للتنمية امل�شتدامة.
munrakae
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة
احتفلت باليوم العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية

يف اإطار التقدم واالزدهار الذي ت�شهده
اإمــارة ر أا�ــس اخليمة للنهو�س باإجنازات
الــدوائــر احلكومية واخلا�شة يف االإمــارة
 ،والـ�ـشـعــي امل�شتمر لتطوير واق ــع نظم
املعلومات اجلغرافية وحت�شني التطبيقات
احلديثة واإ�شافة الربامج املتطورة يف هذا
املجال .
نظمت بلدية راأ� ــس اخليمة متمثله
مبركز نظم املعلومات اجلغرافية تزامن ًا
مع االحتفال باليوم العاملي لنظم املعلومات
اجلغرافية فعاليات بهذه املنا�شبة بح�شور
وم�شاركة العديد من اجلهات احلكومية
واخلا�شة ومنها :جامعة االمارات العربية
املـتـحــدة و اجلــامـعــة ا أالمــريـكـيــة و مركز
الــدرا� ـشــات وا إالح ـ� ـشــاء والهيئة العامة
لل�شوون االأوق ـ ــاف ،موؤ�ش�شة اخلــدمــات
اجليو مكانية ،باالإ�شافة اإىل �شت �شركات
متخ�ش�شة يف جمــال نـظــم املعلومات
munrakae

اجلغرافية وقد مثل دائرة البلدية يف هذه
الفعالية كل من ق�شم امل�شاريع اجلغرافية
وق�شم البيانات املكانية وق�شم امل�شاحة ،
وا�شتمر فعاليات االحتقال باليوم العاملي
لنظم املعلومات اجلغرافية ملــدة ثالثة
اأيــام من تاريخ 13-15نوفمرب  2018من
ال�شاعة � 9:00شباح ًا اإىل  1:00ظهر ًا
يف فندق ريك�شو�س باب البحر يف راأ�س
اخليمة ،وقد ا�شتهدفت الفعالية املهنيني
وال�شركات والدوائر احلكومية واجلهات
اخلا�شة واجلمهور وباالإ�شافة اإىل طالب
املدار�س واجلامعات .
واأو�شح �شعادة منذر حممد بن �شكر
مدير عام دائــرة بلدية ر أا�ــس اخليمة اأن
امل�شاركة يف تنظيم وان ـطــالق فعاليات
ي ــوم نـظــم املـعـلــومــات اجلـغــرافـيــة يـاأتــي
بهدف اإلـقــاء الـ�ـشــوء ومناق�شة وتبادل
اخلــربات حول أاحــدث التطورات يف نظم

املـعـلــومــات اجلـغــرافـيــة لــدعــم اأ�ـشـحــاب
القرار يف حت�شني اخلدمات  ،كما يهدف
للتوا�شل والتوعية بالفوائد التي تقدمها
التكنولوجيا يف �شتى املجاالت التي بات
ال ـعــامل ومــن خــالل موؤ�ش�شاته العاملية
املختلفة ي�شتفيد من مردودها .
واأ�شار اإىل اأهمية اإدارة نظم املعلومات
اجلـغــرافـيــة لكونها مـ�ـشـوؤولــة عــن جميع
البيانات اجلغرافية يف اإمارة راأ�س اخليمة
وت�شعى الدائرة من خالل االإدارة �شمان
تـطــور هــذا املـجــال بالتعاون و التن�شيق
املثمر مع الهيئات احلكومية واخلا�شة ،
كما اأكــد �شعادته اأن دائــرة البلدية
ت�شعى با�شتمرار ل�شمان اأعلى املوا�شفات
العاملية وتقدمي اأف�شل اخلدمات لتبادل
املعلومات اجلغرافية .
ولفتت املهند�شة �شعاد الدرة مدير
ق�شم املعلومات اجلغرافية يف دائرة بلدية
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راأ�س اخليمة ،اإىل اأن ق�شم
نظم املعلومات اجلغرافية
ي�شعى مــن خــالل تنظيم
يـ ـ ــوم نـ ـظ ــم املـ ـعـ ـل ــوم ــات
اجلغرافية جمع االأطراف
ال ـعــام ـلــة يف ه ــذا امل ـجــال
بــاالإمــارة لتبادل اخلربات
وبـ ـح ــث � ـش ـبــل الـ ـتـ ـع ــاون
امل�شرتك والتن�شيق لتطبيق
م ـقــارنــات م ـع ـيــاريــة على
امل�شتوى العام واالهتمام
والـتـطـبـيــق وال ـن ـظــر فيما
تو�شل لــه الـعــامل يف �شتى
جماالت التكنولوجيا.
يف املعر�س وكل من �شاهم يف اإجناح هذه
عمل لنظم املعلومات اجلغرافية .
وق ــد رافـ ــق ي ــوم نظم
ويف ختام املعر�س مت تكرمي امل�شاركني الفعاليات .
املعلومات اجلغرافية معر�ش ًا وور�شات
دائرة بلدية راأ�س اخليمة

حت�شل على ت�شنيف اأربعة جنوم يف نظام النجوم العاملي لت�شنيف اخلدمات
متــا� ـش ـي ـ ًا م ــع روؤيـ ــة
االإمـــارات ب ـاأن تكون من
اأف�شل ال ــدول يف العامل
بحلول العام  ،2021اأطلق
�ـشــاحــب الـ�ـشـمــو ال�شيخ
حممد بن را�شد اآل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمـلـ�ــس الـ ـ ــوزراء حــاكــم
دبـ ــي يف م ــار� ــس 2011
برنامج االإمارات للخدمة
احلكومية املتميزة بهدف
رفـ ــع كـ ـف ــاءة اخلــدمــات
احلكومية اإىل م�شتوى 7
جنــوم  ،وذلــك بالرتكيز
على نتيجة التقييم الإعادة �شياغة مفهوم اإدارة تقييم اخلدمات احلكومية مبكتب
ع ـلــى امل ـت ـعــامــل وتـعــزيــز
تقدمي اخلدمات يف اجلهات احلكومية .رئا�شة جمل�س ال ــوزراء يف وزارة �شوؤون
الكفاءة احلكومية .
حققت دائـ ــرة بـلــديــة راأ�ـ ــس اخليمة جمل�س الوزراء وامل�شتقبل وفريق العمل ،
ونظر ًا الأهمية مراكز خدمة املتعاملني
لكونها الــواجـهــة احلقيقية للحكومة  ،اإجناز ًا جديد ًا بح�شولها على ت�شنيف اأربع بح�شور �شعادة حممد بن طليعة م�شاعد
قامت احلكومة االحتادية باإطالق النظام جنوم يف نظام النجوم العاملي لت�شنيف املدير العام لقطاع اخلدمات احلكومية،
العاملي لت�شنيف النجوم  ،حيث ت�شنف اخلــدمــات ،وت�شلمت البلدية الت�شنيف وم�شاعد املدير العام لقطاع اخلدمات
املراكز من جنمتني اإىل �شبع جنوم بناء من �شعادة �شامل باليوحة املهريي مدير املوؤ�ش�شية مبكتب رئا�شة جمل�س الــوزراء
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يف وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل ،بلدية راأ�ــس اخليمة واملهند�س عبداهلل
و�شعادة اأحمد يو�شف دروي�س النعيمي �شمحان املديرالتنفيذي لقطاع ال�شوؤون
ع�شو املجل�س الوطني االحتــادي و�شعادة الفنية وال�شيد حممد جا�شم بواحلمام
الــدك ـتــور حم ـمــد ع ـبــد الـلـطـيــف خليفة مدير مركز �شعادة املتعاملني  ،واأمل العلي
االأم ــني الـعــام للمجل�س التنفيذي مدير مدير مكتب التطوير املوؤ�ش�شي.
و�شرح �شعادة منذر حممد بن �شكر
عام برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي
بــراأ�ــس اخليمة و �شعادة االأ�شتاذ حممد مدير عام دائــرة بلدية ر أا�ــس اخليمة اأن
احلمادي م�شاعد املدير العام ل�شوؤون املنح الت�شنيف ي�شكل اإ�شافة نوعية للبلدية يف
الدرا�شية واخلدمات امل�شاندة  ،و�شعادة االإجن ــازات التي حتققها الــدائــرة  ،مما
منذر حممد بــن �شكر مدير عــام دائــرة يعزز من دورهــا ومكانتها بني موؤ�ش�شات
بلدية راأ�س اخليمة حتتفي بيوم ال�شهيد

ا%ﺧﺒﺎر
الدولة  ،حيث ت�شعى للم�شاهمة يف حتقيق
الــر ؤويــة اال�ـشــرتاتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لــدولــة
االإمارات العربية املتحدة وتفخر بكوادرها
الب�شرية التي تبذل كــل اجلهد لتحقيق
امل�شتوى املطلوب لالرتقاء باأدائها  ،مثمن ًا
تكاتف جهود االإدارات وعملها امل�شرتك
و�شعيها الإجن ــاح امل ـبــادرات الـتــي ت�شعى
لتح�شني جتــربــة املتعامل يف اخلــدمــات
املقدمة له.

احتفت دائــرة بلدية
راأ� ـ ــس اخل ـي ـمــة بــذكــرى
يــوم ال�شهيد حيث وقف
�ـ ـشـ ـع ــادة مـ ـن ــذر حمـمــد
ب ــن � ـش ـكــر م ــع مــوظـفــي
وموظفات الدائرة دقيقة
�شمت حــداد ًا على اأرواح
ال�شهداء ثم بداأ االحتفال
الذي متحور حول متجيد
ال�شهيد وتثمني دوره يف
الدفاع عن الوطن لكونه
قــدم الـغــايل والرخي�س
مــن اأج ــل اأن يـظــل علم
البالد خفاق ًا.
ً
عام باعتباره يوما لل�شهيد  ..م�شري ًا اإىل اأن وعطاء وبــذل �شهداء الوطن فهم اأبناوؤه
واأع ــرب �شعادته عن
اعـتــزاز اجلميع بيوم  30نوفمرب من كل التاريخ �شيخلد بالوفاء والعرفان ت�شحيات الــربرة الذين وهبوا اأرواحهم لتظل راية
ا إالم ــارات خفاقة عالية وهم
يـ ـوؤدون مهامهم وواجباتهم
الوطنية داخل الوطن وخارجه
يف امليادين املدنية والع�شكرية
واالإن�شانية كافة.
واأكـ ـ ـ ــد اأن ت ـ� ـش ـح ـيــات
� ـش ـهــدائ ـنــا �ـشـتـبـقــى درو�ــشــ ًا
عميقة الإلهام االأجيال القادمة
ب ـاأ� ـش ـمــى م ـعــاين الت�شحية
والـ ـ ــوالء واالنـ ـتـ ـم ــاء لـلــوطــن
واحلفاظ على اأمنه وا�شتقراره
وعزة وكرامة �شعبه.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفل بالعيد الوطني  47لدولة الإمارات العربية املتحدة

احتفلت دائ ــرة بلدية ر أا� ــس اخليمة
بالعيد الوطني ال�شابع واالأرب ـعــني لدولة
االإم ــارات العربية املتحدة وهــو يــوم العز
الــذي تتجلى فيه معاين العزة والكرامة
ومعاين احل�شارة والتقدم واالإجناز ومعاين
العزمية والوحدة والتعا�شد.
ها هو اليوم الوطني ال�شابع واالأربعون
يطل رائع ًا بدالالته ومعانية ففيه ي�شعر ابن
االإمارات بالفخر وفيه جندد العهد والوالء
لقائد املـ�ـشــرية وراع ــي نه�شتها �شاحب
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد
اآل نـهـيــان رئـيـ�ــس الــدولــة ”
حفظه اهلل ” القائد الذي �شار
على نهج االآباء املوؤ�ش�شني وتابع
م�شرية الوالد املغفور له باإذن
اهلل ال�شيخ زايــد بــن �شلطان
اآل نهيان  ،فكان وال يزال خري
خلف خلري �شلف.
اإن االحـ ـتـ ـف ــال بــال ـيــوم
الوطني يعني الكثري  ،ويكفي
أانــه يعرب عن جتربة احتادية
�ـشــار يـ�ـشــار إالـيـهــا بــالـبـنــان ،
كما يعك�س التطور احل�شاري
24
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الــذي و�شلت اإليه دولــة االإمــارات العربية
املـتـحــدة يف االإجن ـ ــازات ال ـتــي ال تـعــد وال
حت�شى كل ذلك حدث وفق ا�شرتاتيجيات
فائقة الدقة ومنهجيات مدرو�شة من اأجل
احلا�شر وامل�شتقبل و ذلك بهدف الو�شول
بهذا الوطن اإىل اأف�شل املراتب املتقدمة
اقت�شادي ًا و�شيا�شي ًا وجتــاري ـ ًا وعمراني ًا
و�شياحي ًا وعلمي ًا وثقافي ًا وقبل ذلــك كله
العمل على بناء االإن�شان وحمايته والوقوف
اإىل جانبه.
بداأ احلفل بال�شالم الوطني
لدولة االإمارات العربية املتحدة
الـ ــذي عــزف ـتــه فــرقــة �ـشــرطــة
راأ�ـ ــس اخل ـي ـمــة  ،ك ـمــا قــدمــت
فرقة ال�شحوح احلربية فقرتها
باالإ�شافة اإىل فقرة اجلالية
االأردنية وفقرة العر�س الرتاثي
وف ـقــرة ال ـف ـنــون الـبـحــريــة من
تقدمي جمعية املطاف احتفا ًال
باليوم الوطني للدولة  ،و�شمل
احلـفــل مـ�ـشــاركــات مــن االأ�ـشــر
املنتجة بالدولة باالإ�شافة اإىل
فقرات متنوعة .
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بلدية راأ�س اخليمة حتتفل بيوم العلم
احتفلت دائــرة بلدية ر أا�ــس اخليمة بيوم العلم  ،حيث رفع
املهند�س عبداهلل �شمحان ،املدير التنفيذي لقطاع ال�شوؤون الفنية
العلم يف �شاحة الدائرة بح�شور مدراء االإدارات وروؤ�شاء االأق�شام
وموظفي وموظفات الدائرة .
وبهذه املنا�شبة� ،شرح �شعادة منذرحممد بن �شكر مدير
عام الدائرة فقال اإن منا�شبة يوم العلم تعد رمز الهوية الوطنية
واالنتماء وجت�شد اأ�شمى معاين الــوالء وتر�شخ يف اأذهــان اأبناء
الــوطــن يــوم االحتــاد وتوحيد القلوب خلف رايـتــه لكونه رمــز ًا
لالحتاد والوحدة الوطنية.
حتــر�ــس هــذه امل ـبــادرة على تر�شيخ جمموعة مــن القيم،
تت�شدرها قيمة الوحدة الوطنية وتنظيم عمل جميع فئات املجتمع
مبختلف اأطيافه الأجل الدولة  ،اإ�شافة اإىل اإعالء قيمة االحتاد
على اأ�شا�س اأن العلم هو الهوية االأ�شا�شية للدولة  ،ف�ش ًال عن �شهر
امل�شالح الفردية يف امل�شلحة العامة  ،واإن االحتفال بهذا اليوم
يدل على تعا�شد �شعب دولة االإمارات العربية املتحدة للتعبري عن
دعمهم وتقديرهم مل�شرية التنمية الرائدة بقيادة رئي�س الدولة
الر�شيدة واحلكيمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
واإخوانه حكام االإمارات حفظهم اهلل ورعاهم  ،كما يرفع احل�س
الوطني بني االإماراتيني واملقيمني على اأر�ــس الدولة مما يوؤكد
والءهم وانتماءهم  ،ومن جانب اآخريوؤكد حب الت�شحية يف نفو�س
اأبناء الوطن لكي يظل العلم مرفرف ًا يف �شماء االإمارات .
و على �شوء االحتفال ،وزع مكتب االت�شال املوؤ�ش�شي للح�شور
اأعالم ًا وهدايا رمزية وتذكارية عن هذه املنا�شبة .
دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شتقبل وفد دائرة اخلدمات العامة
ا� ـش ـت ـق ـبــل م ـك ـتــب ال ـت ـطــويــر
املـوؤ�ـشـ�ـشــي بــدائــرة بـلــديــة راأ� ــس
اخلــيــمــة بــقــاعــة م ــرك ــز نـظــم
املعلومات اجلغرافية وف ــد ًا من
دائــرة اخلــدمــات العامة  ،وذلك
لالطالع على اأف�شل املمار�شات
يف معيار ا�شت�شراف امل�شتقبل.
وكـ ــان يف ا� ـش ـت ـق ـبــال الــوفــد
كــل مــن أامــل العلي مــديــر مكتب
التطوير املوؤ�ش�شي بالدائرة وبع�س
موظفي الــدائــرة  ،وقــد �شم وفد
دائــرة اخلــدمــات العامة ال�شيد
اأحمد عبدالرحمن عثمان وعائ�شة
حممد الغر�شومي ويحيى خليفة
26
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ويف نهاية الـلـقــاء �شكرت االأ�ـشـتــاذة
تف�شيلي ًا أالفـ�ـشــل امل ـمــار� ـشــات اإ�ـشــافــة
عبدامللك واإيهاب خالد ملحم.
وقــدم كل من املهند�شة منى الطويل اإىل حمــاور تطبيق ا�شت�شراف امل�شتقبل اأمل العلي احل�شور على ح�شن اال�شتماع
وامل ـه ـنــد�ــس مـعـتــزعـلــي اأعــ�ــشــاء فــريــق يف دائــرة بلدية ر أا�ــس اخليمة  ،واأف�شل وامل�شاركة الفعالة بني دائــرة بلدية راأ�س
اخليمة ودائرة اخلدمات العامة.
ا�شت�شراف امل�شتقبل بــالــدائــرة عر�ش ًا التطبيقات املنفذة حالي ًا.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تعقد اجتماع ًا تن�شيقي ًا مع املكاتب العقارية
نظمت دائرة بلدية راأ�س اخليمة
اجتماع ًا تن�شيقي ًا مع املكاتب العقارية
 ،وح�شر االجتماع من دائــرة بلدية
راأ�س اخليمة املهند�س حممد نظمي
وعــدد من املوظفني باالإ�شافة اإىل
عدد من املكاتب العقارية.
وناق�س املجتمعون بع�س النقاط
التي تنظم العالقة بني البلدية وبني
املـكــاتــب الـعـقــاريــة ،وذلــك الإطــالق
التح�شينات على نظام الرتاخي�س
االإلكرتوين ومتت
مناق�شة الربط االألـكــرتوين مع
التقدمي على رخ�شة احلائط مع الفيال .التي تتعلق بن�شاط املكاتب العقارية يف
دائرة االأ�شغال وال�شرف ال�شحي،
ويف نهاية االجتماع متت متابعة امل�شائل االإمارة و�شبل حت�شينها.
وتـطــويــر عملية الرتخي�س حيث ميكن
زيارة دائرة اخلدمات العامة لدائرة بلدية راأ�س اخليمة
لالطالع على اأف�شل املمار�شات
� ـش ـع ـي ـ ًا ل ـت ـح ـق ـيــق الـتـمـيــز
الوظيفي حتر�س دائــرة بلدية
راأ� ــس اخليمة على مــد ج�شور
التوا�شل واالتـ�ـشــال مــع بقية
الــدوائــر املحلية واالحتــاديــة ،
كما حتر�س على حتقيق اأعلى
درجـ ــات الـتـمـيــز واجل ـ ــودة يف
االأداء املوؤ�ش�شي عرب ا�شتثمار
ج ـهــود و إامـ ـك ــان ــات ك ــوادره ــا
املتميزين الــذيــن تقع عليهم
م ـ� ـش ـوؤول ـيــة حتـقـيــق االأهـ ــداف
اال�شرتاتيجية للدائرة بكفاءة
ع ــالـ ـي ــة ،وبــ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ذل ــك
ا�شتقبلت دائ ــرة بلدية ر أا�ــس
وتهدف مثل هذه الزيارات اإىل حتقيق
 2011-2040الإدارة الطاقة والطاقة
اخليمة دائرة اخلدمات العامة
وذلك لالطالع على اخلطة اال�شرتاتيجية واملتجددة  ،باالإ�شافة اإىل مناق�شة بع�س الكثري من االإيجابيات يف حت�شني االأداء
وتطوير العمل الوظيفي.
االأمور امل�شرتكة بني املكتب والدائرة.
munrakae
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ور�شة تدريبية على نظام اأر�شيف البلدية اجلديد
من منطلق الو�شول
اإىل اأف�شل ممار�شات
اجلودة ،وحتقيق التميز
الوظيفي حتر�س دائرة
ب ـلــديــة راأ� ـ ــس اخلـيـمــة
عـ ـل ــى حتــقــيــق اأعـ ـل ــى
درجات التميز واجلودة
يف االأداء املـ ؤو�ـشـ�ـشــي
عــرب ا� ـش ـت ـث ـمــار جـهــود
واإمـ ـك ــان ــات ك ــوادره ــا
املتميزين الــذيــن تقع
عليهم م�شوؤولية حتقيق
االأهداف اال�شرتاتيجية
للدائرة بكفاءة عالية.
وبناء على ذلك
نظمت دائــرة بلدية راأ�ــس اخليمة ور�شة
تــدريـبـيــة عـلــى ن ـظــام اأر� ـش ـيــف البلدية
اجلــديــد ال ــذي ميـكــن امل�شتخدمني من

بحث وا�شتعرا�س الوثائق التي مت اأر�شفتها
م�شبق ًا با�شتخدام اأنظمة االأر�شفة املختلفة
الـتــي كــان يتم ا�شتخدامها يف الــدائــرة
�شابق ًا  ،ومت عقد دورة تدريبية جلميع

موظفي خدمة العمالء لتدربيهم على
كيفية البحث يف النظام  ،و�شوف يحل
النظام بديالً ع ـ ــنه اأنظ ـ ـ ــمة اال
القدمية .

الأ�شر املنتجة ت�شارك البلدية فعالياتها
حـــر�ـ ـشـ ـ ًا م ـنــا
على تعزيز مفهوم
امل�شوؤولية املجتمعية
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مــع
الــدوائــر احلكومية
يف االإم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ال ـعــرب ـيــة املـتـحــدة
واأفــ ـ ــراد املـجـتـمــع
ك ــاف ــة مبـــا ي ـخــدم
اأ�ـ ـشـ ـ� ــس ال ـت ـكــافــل
االجتماعي .
دعــ ــت دائــ ــرة
بلدية راأ�س اخليمة
االأ�ـ ـ ـش ـ ــر امل ـن ـت ـجــة
املواطنة امل�شاركة
حتى االأربـعــاء  21نوفمرب من ال�شاعة 8
ً
يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة حيث قامت �شباحا حتى  12ظهر ًا .
الفعالية اأم ــام الـبــوابــة الرئي�شية ملبنى
واجلــديــر ذكــره حر�س دائ ــرة بلدية
الدائرة من يوم الثالثاء املوافق  20نوفمرب راأ�ــس اخليمة على تقدمي الدعم لالأ�شر

املنتجة وت�شجيع االأ� ـشــر املــواطـنــة على
االإنتاج وتنمية مهاراتها يف جماالت تبدع
فيها وتـعــريــف املجتمع مبنتجاتها تلك
االأ�شر وتو�شيع دائرة ت�شويقها .
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Al Khaimah Municipality Department,
ﺧﺒﺎر%ا
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

مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي
راأ�س-بلدية
تعلن
áª«ÿG اخليمة
¢SCGQ ájó∏H á∏›
2018 /12دائرة
- 499 :Oó©dG
عن م�شابقة �شهرية خا�شة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف
جملة بلدية راأ�س اخليمة فعلى الراغبني بال�شرتاك
بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين
:التايل
magazine@mun.rak.ae

499 «
Monthly
م�سابقة
Contest
ال�سهر
»

Question

Monthly
Contest

 اذﻛﺮ ﺧﻄﻮات ﻗﻴﺎم اﺗﺤﺎد دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ؟-

: اﻟﺴﺆال

- Mention the steps of UAE federation ?

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)
Congratulations to
Ms. : Mariam Ahmed Hassan Al Shehhi
the winner of the past month's contest (497).
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. اإلمارات العربية المتحـــدة،  رأس الخيمـــــــة4 : . ب.ص

)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكــــس رقم+ 971( 7246 6666 : هاتــــف رقم

: ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.ﺟﺎﺑﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ6 ﺗﺮﺳﻞ ا.١
: ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ6ﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ا6 اﻟﺮﺟﺎء إرﺳﺎل ا.٢
magazine@mun.rak.ae
ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻌﺪد6وﺳﻮف ﻳﺘﻢ إﻋﻼن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﺒﺮ ا
.اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ
،  رﻗﻢ اﻟﺠﻮال، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرك إرﺳﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ) اﻻﺳﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ.٣

( ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺮﻳﺪ، ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ6اﻟﺒﺮﻳﺪ ا

 مرمي اأحمد ح�شن ال�شحي: مربوك لالأخت
) 498 ( الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد

m u n..rInstagram|
a k a e munrakae
Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

واﺣﺔ ا$ﺳﻼم
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‘ الزكاة وفوائدها
ور�سالة ‘ زكاة الفطر

ل شيلة ال�شي

الــزكــاة فري�شة من فرائ�س االإ�ـشــالم وهــي اأحــد اأركانه
واأهمها بعد ال�شهادتني وال�شالة  ،وقد دل على وجوبها كتاب
اهلل تعاىل و�شنة ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم واإجماع امل�شلمني،
فمن اأنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن االإ�شالم ي�شتتاب  ،فاإن
تاب واإال قتل  ،ومن بخل بها اأو انتق�س منها �شيئ ًا فهو من
الظاملني امل�شتحقني لعقوبة اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل  } :وال
يح�ش الذين يبخلون مبا ءاتاهم اهلل من ف�شله هو خري ًا لهم
بل هو �شر لهم �شيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وهلل مرياث
ال�شموات واالأر�س واهلل مبا تعملون خبري { « اآل عمران .»180 :
ويف �شحيح البخاري عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال :
قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم  ” :من اآتاه اهلل ما ًال فلم
يوؤد زكاته مثل له يوم القيامة �شجاع ًا اأقرع له زبيبتان ُيطوقه
يوم القيامة ثم ياأخذ بلهزمتيه  -يعني �شدقيه  -يقول اأنا ما ُلك
اأنا كنزك « .ال�شجاع  :ذكر احليات ،واالأقرع  :الذي متعط فروة
راأ�شه لكرثة ُ�شمه  .وقال تعاىل :
} والذين يكنزون الذهب والف�شة وال ينفقونها يف �شبيل
اهلل فب�شرهم بعذاب األيم  34يوم يحمى عليها يف نار جهنم

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزمت الأنف�شكم
فذوقوا ما كنتم تكنزون { « التوبة . »35 ،34 :
ويف �شحيح م�شلم عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه اأن النبي
�شلى اهلل عليه و�شلم قال :ما من �شاحب ذهب وال ف�شة ال
يوؤدي حقها اإال اإذا كان يوم القيامة �شفحت له �شفائح من نار
فاأحمي عليها يف نار جهنم  ،فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره،
كلما بردت اأٌعيدت يف يوم كان مقداره خم�شني األف �شنة  ،حتى
يق�شى بني العباد ،فريى �شبيله ،اإما اإىل اجلنة واإما اإىل النار .
وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثرية  ،نذكر منها
ما ياأتي :
فمن فوائدها الدينية :
 - 1اأنها قيام بركن من اأركان االإ�شالم الذي عليه مدار
�شعادة العبد يف دنياه واأٌخراه .
 - 2اأنها ُتقرب العبد اإىل ربه وتزيد يف اإميانه � ،شاأنها
يف ذلك �شاأن جميع الطاعات .
 - 3ما يرتتب على اأدائها من االأجر العظيم  ،قال اهلل
تعاىل  } :ميحق اهلل الربا ويربي ال�شدقات{
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« �ـشــورة البقرة  » 276 :وقــال تعاىل  } :وما
ءاتيتم من ربا لريبوا يف اأموال النا�س فال يربوا
عند اهلل وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه اهلل
فاأولئك هم امل�شعفون { « الروم  . » 39:وقال
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم من ت�شدق بعدل
مترة  -اأي ما يعادل مترة -من ك�شب طيب  ،وال
يقبل اهلل اإال الطيب  ،فاإن اهلل ياأخذها بيمينه
ثم يربيها ل�شاحبه كما يربي اأحدكم فلوه حتى
تكون مثل اجلبل رواه البخاري وم�شلم .
 - 4اأن اهلل ميحو بها اخلطايا كما قال النبي �شلى اهلل عليه
و�شلم وال�شدقة تطفىء اخلطيئة كما يطفىء املاء
النار .
واŸراد بال�صدقة هنا  :الزكاة و�صدقة التطوع جميعا ً.
و وا ها ا ي
 - 1اأنها تلحق املزكي بركب الكرماء ذوي ال�شماحة
وال�شخاء .
 - 2اأن الزكاة ت�شتوجب ات�شاف املزكي بالرحمة
munrakae
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والعطف على اإخــوانــه املعدمني  ،والراحمون
يرحمهم اهلل
 - 3اأنه من امل�شاهد اأن بذل النف�س املايل والبدين
للم�شلمني ي�شرح ال�شدر ويب�شط النف�س ويوجب
اأن يكون االإن�شان حمبوب ًا بح�شب ما يبذل من
النفع الإخوانه .
 - 4اإن يف الزكاة تطهري ًا الأخالق باذلها من البخل
وال�شح كما قــال تعاىل  } :خــذ مــن اأموالهم
�شدقة تطهرهم وتزكيهم بها { « التوبة .»103 :
و وا ها ال ما ي
 - 1اأن فيها دفع ًا حلاجة الفقراء الذين هم ال�شواد
االأعظم يف غالب البالد .
ً
 - 2اأن يف الزكاة تقوية للم�شلمني ورفعا من �شاأنهم ،
ولذلك كان اأحد جهات الزكاة اجلها ُد يف �شبيل
اهلل كما �شنذكره اإن �شاء اهلل تعاىل .
 - 3اأن فيها اإزالة لالأحقاد وال�شغائن التي تكون يف
�شدور الفقراء واملعوزين  ،ف ـاإن الفقراء اإذا
31
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راأوا متتع االأغنياء بــاالأمــوال وعــدم انتفاعهم
ب�شيء منها  ،ال بقليل وال بكثري  ،فرمبا يحملون
عداوة وحقد ًا على االأغنياء حيث مل يراعوا لهم
حقوق ًا ،ومل يدفعوا لهم حاجة  ،ف ـاإذا �شرف
االأغنياء لهم �شيئ ًا من اأموالهم على راأ�ــس كل
حول زالت هذه االأمور وح�شلت املودة والوئام .
 - 4اأن فيها تنمية لالأموال وتكثري ًا لربكتها  ،كما جاء
يف احلديث عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه
قال  « :ما نق�شت �شدقة من مال »  .اأي  :اإن
نق�شت ال�شدقة املال عدديا فاإنها لن تنق�شه
بركة وزيــادة يف امل�شتقبل بل يخلف اهلل بدلها
ويبارك له يف ماله .
 - 5اأن له فيها تو�شعة وب�شط ًا لالأموال فاإن االأموال اإذا
�شرف منها �شيء ات�شعت دائرتها وانتفع بها
كثري من النا�س ،بخالف اإذا كانت دولــة بني
االأغنياء ال يح�شل الفقراء على �شيء منها .
فهذه الفوائد كلها يف الــزكــاة تــدل على اأن الــزكــاة اأمــر
�شروري الإ�شالح الفرد واملجتمع  .و�شبحان اهلل العليم احلكيم.
والزكاة جتب يف اأموال خم�شو�شة منها  :الذهب والف�شة
ب�شرط بلو الن�شاب  ،وهو يف الذهب اأحد ع�شر جنيها �شعوديا
وثالثة اأ�شباع اجلنيه  ،ويف الف�شة �شتة وخم�شون ريا ًال �شعودي ًا
من الف�شة اأو ما يعادلها من االأوراق النقدية  ،والواجب فيها
ربع الع�شر  ،وال فرق بني اأن يكون الذهب والف�شـة نقود ًا اأم ترب ًا
اأم حلي ـ ًا  ،وعلى هذا فتجب الزكاة يف حلي املراأة من الذهب
والف�شة اإذا بلغ ن�شاب ًا  ،ولو كانت تلب�شه او تعريه  ،لعموم
االأدلــة املوجبة لزكاة الذهب والف�شة بــدون تف�شيل  ،والأنــه
وردت اأحاديث خا�شة تدل على وجوب الزكاة يف احللي واإن
كان يلب�س  ،مثل ما رواه عبداهلل بن عمرو بن العا�س ر�شي اهلل
عنهما  :اأن امراأة اأتت النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ويف يد ابنتها
م�شكتان من ذهب فقال  « :اأتعطني زكاة هذا » قالت  :ال .
قال« :اأي�شرك اأن ي�شورك اهلل بهما �شوارين من نار » فاألقتهما
وقالت  :هما هلل ور�شوله «  .قال يف بلو املرام  :رواه الثالثة
واإ�شناده قوي والأنه اأحوط وما كان اأحوط فهو اأوىل .
ومن االأمــوال التي جتب فيها الزكاة  :عرو�س التجارة ،
وهي كل ما اأٌعد للتجارة من عقارات و�شيارات وموا�شي واأقم�شة
وغريها من اأ�شناف املال  ،والواجب فيها ربع الع�شر  ،فيقومها
على راأ�س احلول مبا ت�شاوي ويخرج ربع ع�شره � ،شواء كان اأقل
مما ا�شرتاها به اأم اأكرث اأم م�شاوي ًا  .فاأما ما اأعده حلاجته اأو
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تاأجريه من العقارات وال�شيارات واملعدات ونحوها فال زكاة فيه
لقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  « :لي�س على امل�شلم يف عبده
وال فر�شه �شدقة «  -اأهل الزكاة هم اجلهات التي ت�شرف اإليها
الزكاة  ،وقد توىل اهلل تعاىل بيانها بنف�شه فقال تعاىل  :اإمنا
ال�شدقات للفقراء وامل�شاكني والعاملني عليها واملوؤلفة قلوبهم
ويف الرقاب والغارمني ويف �شبيل اهلل وابن ال�شبيل فري�شة من
اهلل واهلل عليـ ـ ــم حكيم { « التوبة . » 60 :
فهوؤ’ء ثمانية اأ�صناف :
الأول الفقراء وهم الذين ال يجدون من كفايتهم اإال �شيئا
قلي ًال دون الن�شف  ،فاإذا كان االإن�شان ال يجد ما ينفق
على نف�شه وعائلته ن�شف �شنة فهو فقري فيعطى ما
يكفيه وعائلته �شنة .
الثا : Êامل�شاكني وهم الذين يجدون من كفايتهم الن�شف
فاأكرث ولكن ال يجدون ما يكفيهم �شنة كاملة فيكمل لهم
نفقة ال�شنة  ..واإذا كان الرجل لي�س عنده نقود ولكن
عنده مورد اآخر من حرفة اأو راتب اأو ا�شتغالل يقوم
بكفايته فاإنه ال يعطى من الزكاة لقول النبي �شلى اهلل
عليه و�شلم  « :ال حظ فيها لغني وال لقوي مكت�شب « .
الثالث  :العاملون عليها وهم الذين يوكلهم احلاكم العام
للدولة بجبايتها من اأهلها  ،وت�شريفها اإىل م�شتحقيها،
وحفظها  ،ونحو ذلك من الوالية عليها  ،فيعطون من
الزكاة بقدر عملهم واإن كانوا اأغنياء .
الرابع  :املوؤلفة قلوبهم وهم روؤ�شاء الع�شائر الذين لي�س يف
اإميانهم قــوة  ،فيعطون من الزكاة ليقوى اإميانهم ،
فيكونوا دعاة لالإ�شالم وقدوة �شاحلة  ،واإن كان االإن�شان
�شعيف االإ�شالم ولكنه لي�س من الروؤ�شاء املطاعني بل هو
من عامة النا�س  ،فهل يعطى من الزكاة ليقوى اإميانه
يرى بع�س العلماء اأنه ُيعطى الأن م�شلحة الدين اأعظم
من م�شلحة البدن  ،وها هو اإذا كان فقري ًا يعطى لغذاء
بدنه  ،فغذاء قلبه باالإميان اأ�شد واأعظـم نفع ًا  ،ويرى
بع�س العلماء اأنه ال يعطى الأن امل�شلحة من قوة اإميانه
م�شلحة فردية خا�شة به.
ا ــا ـ�ـ  :الــرقــاب ويــدخــل فيها �ـشــراء الرقيق مــن الزكاة
واإعتاقه  ،ومعاونة املكاتبني وفك االأ�شرى من امل�شلمني .
ال�صاد�س  :الغارمون وهم املدينون اإذا مل يكن لهم ما ميكن اأن
يوفوا منه ديونهم  ،فهوؤالء يعطون ما يوفون به ديونهم
قليلة كانت اأم كثرية  ...واإن كانوا اأغنياء من جهة
القوت  ،فاإذا قدر اأن هناك رج ًال له مورد يكفي لقوته
munrakae
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وقوت عائلته  ،اإال اأن عليه دين ًا ال ي�شتطيع وفاءه  ،فاإنه
ُيعطى من الزكاة ما يويف به دينه  ،وال يجوز اأن ي�شقط
الدين عن مدينه الفقري وينويه من الزكاة .
واختلف العلماء فيما اإذا كان املدين والد ًا اأو ولد ًا  ،فهل
يعطى من الزكاة لوفاء دينه وال�شحيح اجلواز .
ويجوز ل�شاحب الزكاة اأن يذهب اإىل �شاحب احلق
ويعطيه حقه واإن مل يعلم املدين بذلك  ،اإذا كان �شاحب
الزكاة يعرف اأن املدين ال ي�شتطيع الوفاء .
ال���ص��اب��ع  :يف �شبيل اهلل وهــو اجلـهــاد يف �شبيل اهلل فيعطى
املجاهدون من الزكاة ما يكفيهم جلهادهم  ،وي�شرتى
من الزكاة اآالت للجهاد يف �شبيل اهلل .
ومن �شبيل اهلل  :العل ٌم ال�شرعي  ،فيعطى طالب العلم
ال�شرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغريها،
اإال اأن يكون له مال ميكنه من حت�شيل ذلك به .
ا ا ابن ال�شبيل وهو امل�شافر الذي انقطع به ال�شفر فيعطى
munrakae
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من الزكاة ما يو�شله لبلده.
فهوؤالء هم اأهل الزكاة الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف كتابه،
واأخرب باأن ذلك فري�شة منه �شادرة عن علم وحكمة واهلل عليم
حكيم .
وال يجوز �شرفها يف غريها كبناء امل�شاجد واإ�شالح الطرق،
الأن اهلل ذكر م�شتحقيها على �شبيل احل�شر  ،واحل�شر يفيد
نفي احلكم عن غري املح�شور فيه .
واإذا تاأملنا هذه اجلهات عرفنا اأن منهم من يحتاج اإىل
الزكاة بنف�شه ومنهم من يحتاج امل�شلمون اإليه  ،وبهذا نعرف
مدى احلكمة يف اإيجاب الزكاة  ،واأن احلكمة منه بناء جمتمع
�شالح متكامل متكاف بقدر االإمكان  ،واأن االإ�شالم مل يهمل
االأموال وال امل�شالح التي ميكن اأن تبنى على املال  ،ومل يرتك
للنفو�س اجل�شعة ال�شحيحة احلرية يف ُ�شحها وهواها  ،بل هو
اأعظم موجه للخري وم�شلح لالأمم .
وا م ر ا ا
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ر ب
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يا س ا ا
�س ا ربا دو يا
ا س ا اأن
ال ارا
و ا
و ا ول و ا
وا
ك ام و ا

تنبع اأهم رّية هذا اليوم الوطني يف تذكري االأجيال اجلديدة
بكافة االإجنــازات التي قام بها من �شبقوهم ،واحلر�س على
غر�س القيم احل�شارية يف نفو�س االأجيال ال�شابة لل�شري قدم ًا
على اخلطى نف�شها ،وتقدمي اأف�شل �شورة عن بلدهم يف كا رّفة
املحافل الــدولـ رّيــة ،ون�شر الوعي حــول �ـشــرورة احلفاظ على
الوحدة الوطنية.
و يف الذكرى الـ  47لقيام دولة االإمارات العربية املتحدة،
ـري بنا اأن نقف وقفة عز و اإجــالل و تقدير ملن لهم احلق
حـ ٌ
علينا ،وقفة احرتام ملوؤ�ش�شي دولة االحتاد و ل�شيوخنا الكرام
34

لتفانيهم و دعمهم الالحمدود لرفعة الوطن و موا�شلة م�شرية
التقدم ،و جلنودنا البوا�شل من �شحوا بدمائهم و اأرواحهم
حفاظ ًا على اأمن و ا�شتقرار بالدنا.
و تاأتي منا�شبة الـ  3من نوفمرب « يوم العلم » من كل عام
اإيــذانـ ًا لبدء جتهيزات العر�س ال�شنوي  ،تليها وقفة تقدير
واإجالل ل�شهداء الوطن يف الـ  30من نوفمرب « يوم ال�شهيد ».
و كما هو احلال يف كل عام ُتزف بالدي يف الـ  2من دي�شمرب
«اليوم الوطني » يف احتفاليات فريدة من نوعها ي�شارك فيها
قادة ال�شعب و املواطنون و املقيمون.
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جــرت العادة على اأن يحتفل االإمــاراتـيــون بهذه املنا�شبة
بالعديد من الفعاليات وكاأنه يوم عيد بحق وحقيقة .تاأتي هذه
االحتفاالت معرب ًة عن الروح االحتادية للعائالت االإماراتية
واملواطنني الذين يعربون عن فخرهم يف جناحهم باإن�شاء
دولتهم التي تقدمت تقدم ًا رائع ًا وكبري ًا على مر ال�شنني و ال
يتخلف املقيمون من خمتلف اجلاليات من م�شاركة اإخوانهم
االإماراتني فرحتهم يف هذا اليوم التاريخي تقدير ًا و وال ًء منهم
لوطن احت�شن ال�شغري و الكبري.
و ُعر�شنا االإماراتي يف هذا العام لي�س ك�شابقه من االأعوام
 ،حيث يتزامن احتفالنا ال  47مع مئوية الوالد املوؤ�ش�س الراحل
زايد رحمه اهلل .لي�س هذا فح�شب بل حق لنا الفخر مبعانقة
خليفة �شات للف�شاء اخلارجي حيث حلق علم دولتنا الفتية
ُم�شيد ًا باإجنازتنا اإىل اأبعد مــدى .يف هذه العام حتقق حلم
زايد ،يف عام زايد لنحتفل على نهج زايد.
و كل عام و دولتنا يف عز و رخاء و اأمن و ا�شتقرار .كل عام
و اإمارات اخلري يف خري.
munrakae
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شر
ل

ـي ـ ــا ـ ـ ـ م ل د ـ ــانـ ــا ا ـ ــو ـ ـ

را و

ـيــاب ـ

ن ـ ـ ـس ـمــو ا ـ ـ بــا ـ ـ وا ـ ـي ـ ـ
دو ـ ـ ا ـ ـ

ـ ـ ــا ا ـ ـ

ـ بـ

دار ا ـ ـ ـ ـ م يـ ــا ـ ـ
ـ ـ رو ـ ـ ـ

دار ال ـ ـ ـ ـ ــارا
ن

دار اي ـ ـ ـ ـ و اي ـ ـ ـ ـ ـ

وا ـ ـ ـ ـ ي ـ ري ـ ـ

ـ ــاب ـ

ـمــار ا ـ ـ ــا وا ــود هي
ـ ـ ـ ن ـ ـيــاب ـ

نـ ـ ـ بــا ـسـ ا ــو ـ بــا ـ و ن سي
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اأر ـ ـ ـسـ ـ ـ

ـ ـ ـ ــا ا ـ ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ــون ـ ب ـ
ايـ ـ ـ ـ� ـس ـ ر ـ ـ ه ــا ا أل ـ ـ ـ ـ

دان ـ ـ ـ ــا

و ـيـ ـ

ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ و ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــاب ـ
ـس ـ ــع ال ـ ـ ـ ــارا كـ ـ ا ـ ـ

ـ ـ و ـ ـ ـ هــو ـ ـسـ ـ ــا ا ـ ـ
ــ

ـ�ـســابـ

ـ�ـسـ ـيـ ـ

ـ اب ـ
ـ ـســار ـ ـسـ ــو ـيـ ـ

وا ـ ـ ـ ـس ــا ـ ـ ا ك ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ اك ـ ــاب ـ
ويـ ـ ــو بـ ـ ا ـ ـيــو

ـ ــال ـ ـيـ ـ

لن ا ـ ـس ـ ـ ل ن ـ ـم ـ ــا ـ ـ ـ اب ــوابـ ـ
ب ــا ـس ـ ال ـ ـ ـ ـ ــارا ي ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ
ا ـ ـم ـ ي ـ ـ

ـي ـ ـ

ا ــو ـ ون ـ ـ ـ ا ـ اب ـ
ه ـ ـ ا ـ ـ دون ـس ـ ول ب ـ ـ ريـ ـ

ـ ــو ـ ا ـ ـي ـ واأهـ ـ ـ ـ ـس ـ وا ا ـ ــابـ
ك ا ال ـ ــارا
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الي� ال� ن با ن
ثقافة ا ا
وال ا و �ا بة الع شر

ال شبعة
يد

ش

ري

و ام
ب ام  1971اري يام ال اد ب ال ــارا ا بي ا �س ع ا
ا ل ا ا ي وال يمي
اا
ي وي
2018
ا و ا دور ك
س ي واك
وا ا ي ا ك س ال ــارا ك و
ا ا ا بي وا ا ي ا ا س ا وا ار وا أل سوا ال سادي ا
ا ا ه ا انورا ا ا
ا ا ا
ي با ـ ا س كا
اأن ان اب
اأ س�س ا ا سي ا ا اي ب س ان ال ن يان ر م ا ب أا
و ب وا �سار ن و ا س
ر ي�سا و ا و ا وا ا ب اأ
ميع ا س
و س ن نو ي
ت�شري االإح�شاءات اإىل وجود اأكرث من مئتي جن�شية عربية
واأجنبية يف دولة االإمارات العربية املتحدة اليوم ،يعمل اأبناوؤها
يف ال�شوؤون املختلفة من جتارة و�شناعة وخدمات ،اإىل درجة
اأن االخت�شا�شيني االقت�شاديني ي�شمون االإمــارات بال�شوق
اخل�شب وميدان العمل الرثي نتيجة الفر�س الكبرية
لالخت�شا�شات املختلفة وم�شتوى الدخل العايل
الــذي ينالونه حيث ت�شاهم االإمــارات يف
رفع امل�شتوى االقت�شادي يف املنطقة
عــرب ا�شتيعاب االإم ـكــانــات
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وتوظيفها يف االجتاه ال�شحيح..
وحتى نتابع النقالت النوعية التي حتدثنا عنها يف دولة
االإمارات العربية املتحدة ،ميكن اأن ن�شري اإىل اأن االإمارات حلت
هذا العام يف املركز اخلام�س عاملي ًا يف ن�شيب الفرد من الدخل
القومي االإجـمــايل ،متفوقة على دول متقدمة مثل� :شوي�شرا
وال ويج والواليات املتحدة وال�شني واأملانيا وغريها من الدول،
وفق ًا لبيانات �شادرة عن البنك الــدويل وقد ن�شرت يف و�شائل
االإعالم.
ويبلغ ن�شيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل يف االإمارات

munrakae

 67497دوالر ًا  247700درهم ًا  ،يف حني بلغ اإجمايل النا
املحلي للدولة يف عام  2016نحو  348.7مليار دوالر .ويبلغ التعداد
ال�شكاين للدولة  9.3مليون ن�شمة .وقال التقرير امل�شار اإليه ،اإن
االإمارات تعد واحدة من اأغنى دول العامل ،ومنذ اكت�شاف النفط
منذ حوايل  60عام ًا ،حتولت اإىل قوة اقت�شادية كربى ،ففي عام
� ،2016شكلت االإمارات  5.5من جتارة النفط اخلام يف جميع
اأنحاء العامل .وزاد ن�شيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل
يف الدولة بن�شبة  % 17.3من عام  2010اإىل عام  ،2016وهو
معدل اأ�شرع من معظم اأغنى دول العامل .واحتلت دولة االإمارات
املركز االأول اإقليمي ًا يف قائمة اأكرب الدول
امل�شدرة يف العامل ،وفق ًا لتقرير اأعده
موقع «هــاو مات�س» ا�شتند فيه لبيانات
منظمة التجارة العاملية لعام  ،2017والتي
تتعقب القيمة االإجمالية لل�شلع املتبادلة
بني البلدان ،وبع�شها .من جانب اآخر،
بلغ اإجمايل حجم �شادرات االإمارات يف
 2017بح�شب البيانات احلديثة 360
مليار دوالر  1.32تريليون درهــم
لتكون يف عداد اأكرث  20دولة اعتماد ًا على
الت�شدير يف اإنعا�س اقت�شادها.
على ن�شر الكتب و إاقــامــة املعار�س
العاملية للتوا�شل مع الثقافات املختلفة،
تقام يف االإمـ ــارات اأهــم املـعــار�ــس التي
ت�شتقبل دور الن�شر العربية واالأجنبية
ترافقها الـنــدوات واالأم�شيات ال�شعرية
وامل�شابقات االأدبية االإبداعية التي حتتفي
بالكتاب ال�شباب واملخ�شرمني وتر�شد
لهم اأرفع اجلوائز واأكربها قيمة مادية..
واآخر تلك املعار�س كان يف دبي حيث اأقيم
معر�س بيج بــاد وولــف وهــو املن�شة
التي تعرف بتوفريها اأكرب ح�شومات على
اأ�شعار الكتب على م�شتوى العامل .وو�شل
عــدد الـكـتــب اإىل ثــالثــة مــاليــني كتاب
باللغة االإجنليزية ،ومن املعروف اأن هذا
%
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املعر�س يفتح اأبوابه اأمام الزوار على مدار ال�شاعة ويبيع الكتب
باأ�شعار ت�شجيعية من اأجل ن�شر القراءة واقتناء الكتب ..هذا
الف�شحة الثقافية تعد االأكرث اإغراء للموؤلفني والقراء والنا�شرين
على حد �شواء حيث يعترب ح�شور هذه الفعاليات فر�شة حقيقية
من اأجل احل�شول على كتب نادرة من جميع اأنحاء العامل ويف
جميع االخت�شا�شات ..وميكن اأن ن�شيف اإىل هذه النقطة اخلرب
الثقايف الهام الذي يقول اإن ال�شارقة اختريت "عا�شمة العامل
للكتاب لعام  “2019من قبل اإيرينا بوكوفا االأمني العام لليون�شكو،
بناء على تو�شية اللجنة اال�شت�شارية التي اجتمعت يف مقر االحتاد
الدويل جلمعيات وموؤ�ش�شات املكتبات يف الهاي منذ فرتة وجيزة،
وتلك تعترب خطوة نوعية كبرية اأي�ش ًا على �شعيد مكانة االإمارات
الثقافية على ال�شعيد العاملي .ومت اختيار ال�شارقة بف�شل ملف
الرت�شيح اجلامع ال�شامل والــذي يت�شمن برنامج اأن�شطة تقوم
على امل�شاركة املجتمعية ويحتوي على مقرتحات مبتكرة لدمج
االأعداد الكبرية من املقيمني املغرتبني.
على �شعيد العملية التنموية يف خمتلف اجلوانب ،اأجنزت
اإمارة راأ�س اخليمة تطور ًا كبري ًا يف التعليم واالقت�شاد والتجارة
والعناية بالرتاث املادي واملعنوي ،فاالإمارة تقع بالقرب من بوابة
اخلليج ،وتتمتع بتنوع جغرايف نــادر �شهول ،جبال� ،شحراء،
ريف� ،شواحل  ،باالإ�شافة اإىل متيزها بكرثة قالعها وح�شونها
التاريخية ،والـتــي تـوؤكــد عمق التوا�شل واالتـ�ـشــال التاريخي
واحل�شاري لالإمارة مع بقية ال�شعوب واحل�شارات االإن�شانية
كما اأنها تعترب بحكم موقعها اال�شرتاتيجي وطبيعتها الفريدة،
اإحــدى أاهــم االأ� ـشــواق التجارية يف االم ــارات ومنطقة اخلليج
عامة ،وهذا اإن مل تكن أاقــدم �شوق يف االإمــارات ،وكذا هي من
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اأهمها خليجي ًا .وهذا املوقع قد اأعطى الأبناء اإمارة راأ�س اخليمة،
قدرة خالل فرتات تاريخية خمتلفة ،على االنفتاح على خمتلف
مناطق العامل ،الأجل هذه االأ�شباب جمتمعة وغريها كثري� ،شهد
التعليم يف اإمارة راأ�س اخليمة الكثري من املنجزات ..فمع و�شع
اللبنات االأوىل لتاأ�شي�س االحتاد الذي جمع االإمارات ال�شبع ،بداأ
اال�شتثمار يف راأ�ــس املال الب�شري الذي اعتربه القادة االأ�شمى
يف بناء االإن�شان والعناية بثقافته وتعليمه وطبابته ورقي حياته،
فكانت العملية التعليمية على راأ�س االهتمام ،فالتعليم يف اإمارة
راأ�س اخليمة يقدم جمان ًا للمواطنني من مرحلة ريا�س االأطفال
حتى امل�شتوى اجلامعي ،حيث يعد التعليم اإلزامي ًا ملن ترتاوح
اأعمارهم من  6اإىل � 12شنة .ويجوز لغري مواطني دولة االإمارات
االنت�شاب اإىل املدار�س احلكومية مقابل دفع ر�شوم حمددة .واإىل
جانب املدار�س احلكومية ،ت�شم راأ�س اخليمة ت�شم راأ�س اخليمة
اأكرث من  25مدر�شة خا�شة توفر جميعها تعليم ًا متميز ًا جلميع
الطلبة من خالل اعتماد مناهج متنوعة تتوافق واأعلى معايري
اجلودة العاملية .وت�شتقبل املدار�س اخلا�شة الطلبة على اختالف
جن�شياتهم ،وذلك وفق �شروطها اخلا�شة فيما يتعلق بدفعات
الر�شوم الدرا�شية و�شروط ومتطلبات القبول.
بداأ التعليم تاريخي ًا يف االإمــارات بنظام الكتاتيب ،وهو اأول
نظام تعليمي ظهر يف دولة االإمارات العربية املتحدة ،فكان يعتمد
على املط رّوع الذي يعلم الطلبة القراآن الكرمي واالأحاديث النبوية،
ويعرفهم باأركان االإ�شالم اإىل جانب القراءة والكتابة .ثم تبع
هذه املرحلة نظام حلقات العلم الذي نقل نقلة ب�شيطة عن
النظام ال�شابق للكتاتيب ،ثم انتقلت الدولة اإىل التعليم التطوري
اأو �شبه النظامي خالل الفرتة  ،1907-1953مع افتتاح مدر�شة
munrakae
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القا�شمية يف ال�شارقة �شنة  ،1954 - 1953بداأ التعليم احلديث
النظامي يف دولة االإمارات العربية املتحدة ،وكان تعليم ًا منظم ًا
يف ف�شول ومقررات ،اإىل جانب تقومي الطالب ومنحه �شهادة
درا�شة يف نهاية العام الدرا�شي ،اأما االنطالقة الكربى والنقلة
ال�شخمة يف التعليم االإماراتي فكان بقيام االحتاد �شنة ،1971
فتاأ�ش�شت وزارة الرتبية والتعليم ..هذا اخلط البياين املت�شاعد
للعملية التعليمية ميكن تعميمه على جميع االإمارات ال�شبع التي
انتع�شت فيها العملية التنموية بكافة جوانبها باإعالن االحتاد
فيما بينها منذ �شتة واأربعني عام ًا حتى اليوم.
بالن�شبة لو�شع املراأة االإماراتية ،فقد �شرعت احلكومة منذ
االإعالن عن تاأ�شي�س الدولة اإىل االهتمام بو�شع املراأة وق�شاياها
وقد تاأ�ش�س االحتاد الن�شائي العام �شنة  1975بت�شجيع وتوجيه
من موؤ�ش�س الدولة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل،
اإىل جانب رائدة العمل الن�شائي ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،وقد
بداأت بالفعل خطوات متكني املراأة ب�شكل مت�شارع وثابت وقوي،
وقد اأ�شبح عدد الن�شاء الــوزيــرات يف حكومة االإمــارات خم�س
وزيرات ،واأ�شغر وزيرة كان عمرها اثنني وع�شرين عام ًا يف اإ�شارة
munrakae
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اإىل الرتكيز على فئة ال�شباب عالوة على وجود �شبع ع�شوات ،يف
املجل�س الوطني االحتادي .اأما يف املجال الديبلوما�شي ،فت�شغل
اأول امــراأة حالي ًا من�شب املندوب الدائم للدولة لدى منظمة
االأمم املتحدة ،اإ�شافة اإىل �شبع �شيدات يعملن ك�شفريات ون�شاء
"قن�شليات" للدولة يف عدة دول .ويف املجال االقت�شادي ،فقد
ارتفعت ن�شبة م�شاهمة املــراأة يف الن�شاط االقت�شادي و�شوق
العمل بعد تاأ�شي�س جمل�س �شيدات االأعمال يف الدولة ،لي�شل عدد
امل�شجالت يف غرف التجارة وال�شناعة اإىل اأكرث من  22األف
�شيدة اأعمال يعملن يف ال�شوق املحلية والعاملية.
االرتفاع الوا�شح يف اخلط البياين للتطور يف دولة االإمارات
وا�شح املعامل منذ اإعالن الدولة الواحدة باإماراتها ال�شبع حيث
أاتــاح التكامل االقت�شادي والتفاعل االجتماعي بــني خمتلف
ال�شرائح والفعاليات واملوؤ�ش�شات ،اإمكانية نقل االإمــارات اإىل
م�شاف الدول املتطورة ب�شرعة كبرية ،وما ن�شاهده على �شعيد
االإعالم والثقافة واالقت�شاد والتنمية واأحوال ال�شباب واالأ�شرة..
وغــري ذلــك ،يوؤكد اأن االإم ــارات قطعت ال�شوط االأهــم باجتاه
احل�شارة العاملية وتر�شيخ مكانتها على اخلارطة بثقة وقوة.
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial
National Day .. Immortal Memory
The anniversary of Union Foundation is one of
the most precious memories to the people of the
United Arab Emirates, as the second of December
of every year is not a like any other passing day.
It is a great day that illustrates the historical start
of the United Arab Emirates under the leadership
of Late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan –May
God have Mercy on Him-.
As we’re celebrating the 47th National Day we
are prouder and more honored as our dear country
makes us extraordinary under the wise leadership,
and the loyal people of the emirates that set spectacular examples of devotion, sacrifice and redemption for this great nation.
There is no doubt that the civilizational and human development witnessed by UAE is the best
demonstration to the importance of federal achievement and progress under the leadership of President
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
and Their Highnesses Members of Supreme Council Rulers of the Emirates.
On this glorious occasion, we should express
our pride in our union and our love for our nation.
We should also pray to the Almighty Allah to enable the UAE to become firmer, rise and flourish.
Almighty Allah said: "And hold firmly to the
rope of Allah all together and do not become divided." (Ali‘Imran 103)
A poet said:
The spears refuse if they joint to break
And if they were separated, they broke apart
singly
Many Happy Returns to our leadership, UAE
and its Nation.

Munther Mohammed bin Shekar
munrakae
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RAK Ruler, Crown Prince attends 47th National Day Celebrations

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah and H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of the Executive
Council, attended a celebration of
Year of Zayed, which was organized
by “the 47th National Day Events
Committee “ in Ras Al Khaimah.
The celebration, which was held at
Julphar Towers in Ras Al Khaimah,
was also attended by H.H. Sheikha
Hana bint Juma Al Majid, the wife
of Sheikh Saud, and H.H. Sheikha
Sheikha bint Butti bin Maktoum
bin Juma Al Maktoum, the wife of
Sheikh Mohammed bin Saud.
“Our country, with the determination and wisdom of its wise leader-
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ship, under my brother, President
His Highness Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, and my brothers,
the Vice President, Prime Minister
and Ruler of Dubai, His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, and His Highness Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of
the UAE Armed Forces, and Their
Highnesses Supreme Council Members and Rulers of the Emirates, is
advancing confidently and enjoys
a leading regional, Arab and international stature,” H.H. Sheikh Saud
said.
“As we celebrate the Year of
Zayed this year, we recall the Leader, the Founding Father, Late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan. His

memory is not connected
to a day or an occasion
and he has never left us;
as he is the one who built
and founded the UAE’s
advancement and established its pillars 47 years
ago, in collaboration with
his brothers, the UAE’s
Founding Sheikhs. The
UAE became an international country that leads
in all areas among the nations,” H.H. Sheikh Saud
added.
H.H. Sheikh Saud congratulated His Highness
Sheikh Khalifa, His Highness Sheikh Mohammed
bin Rashid, His Highness
Sheikh Mohamed bin
Zayed, Their Highnesses
Supreme Council Members and Rulers of the
Emirates, and the people
of the UAE on the country’s National Day.
H.H. Sheikh Saud and Sheikh Mohammed bin Saud greeted the audience who attended the celebrations,
while expressing their happiness at
participating with the nation’s people in marking the 47th anniversary
of the country’s establishment during the Year of Zayed.
H.H. Sheikh Mohammed bin
Saud affirmed that National Day is
an occasion that is immortal in the
minds of every citizen, and is a historic legacy that the nation’s future
generations will continue celebrating over the course of time, as it
represents a dignified life.
Sheikhs, senior officials, dignitaries and citizens, attended the celebration.
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‘UAE leading model of cohesion, synergy’: RAK Ruler
His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah
has said that the UAE is a leading model of cohesion
and synergy among its people, because of the legacy of
the federation, whose 47th anniversary we are celebrating.
In his speech published in Nation Shield, the UAE’s
Armed Forces magazine, in the occasion of the 47th
National Day, H.H. Sheikh Saud said, “The Union is
the main entity that UAE citizens are proud of and are
honored to be part of, as it is a strong federal entity that
is advancing towards a bright future.
“In light of the overall advancement and prosperity of
the seven emirates and the importance of our journey,
the Union has become an icon and remarkable example
in the region and the world and is one of the most successful and stable federal experiences.”
His Highness continued, “The UAE’s strategy, which
focuses on building the people, was adopted by L
ate Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and his
brothers, the Founders of the Union, who have made
the Emirati people the foundation of all the country’s
hopes and achievements.
“We, in the UAE, as a government and people, are
making this country an advanced nation, by protecting our human, social and economic capabilities, and
developing and advancing on all levels, and aspiring
towards greater achievements.”
Concluding his statement H.H. RAK Ruler said, “On
the anniversary of our federation, I extend my sincere
congratulations to my brothers, President His Highness

Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander
of the UAE Armed Forces, Their Highnesses Supreme
Council Members and Rulers of the Emirates, and all
the people of the UAE.”

RAK Ruler named Visionary Leader of the Year
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has been named the Visionary Leader of the Year at the
Arabian Business Awards during a
high-profile ceremony at the Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah.
In his acceptance speech, H.H.
Sheikh Saud thanked the leadership of the UAE, people of Ras Al
Khaimah and those who have inspired him over the years.
H.H. Sheikh Saud said that he accepted the award “not just for my-
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self but for the people I am privileged to lead in Ras Al Khaimah”.
People of Ras Al Khaimah, both
Emiratis and expatriates, His Highness said, all contribute to making
the Emirate a fantastic place to live,
work and visit and this award also
honors the progress Ras Al Khaimah has made in recent years.
His Highness added, “I thank
UAE leadership, who have created
a safe and prosperous home for people from across the globe. Without
their vision, UAE would not be the
great country it is today. Some peo-

ple want to achieve things in their
lifetime - but what’s more important
is to make a mark for generations
to come – and that’s what I seek to
achieve.”
“My time on this earth is finite Ras Al Khaimah’s success should
be endless.”
Ali Akawi, CEO, ITP Media
Group, said, “There is no better example of a Visionary Leader than
H.H. Sheikh Saud. Under his leadership, Ras Al Khaimah has developed a hugely successful, diverse
economy, including attracting over

munrakae

News

Issue No. 499 -December 2018 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

a million tourists to the Emirate this
year alone.
“He has grown the Emirate into
place where people can prosper,
under a strong rule of law, and one
in which every Government department is striving on a daily basis to
reach its aims.
“But what is most impressive is
the passion, determination and re-

lentless drive for growth that His
Highness displays every single day,
whilst at the same time motivating
those who work for him to achieve
even greater success.”
Jeremy Lawrence, Editorial Director, Arabian Business, said,
“When our editorial teams met six
months ago to consider this year’s
award winners, we spent hours de-

bating each choice – with just one
exception.
“The award of Visionary Leader
of the Year to H.H. Sheikh Saud
was the clear and immediate choice
of every single member of our team.
His work ethic, vision and leadership are an example to us all.

RAK Ruler visits Zanzibar
His Highness
Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and
Ruler of Ras Al
Khaimah, has
visited Zanzibar, following
an
invitation
from President
Dr. Ali Mohamed Shein of
Tanzania, to attend the signing
ceremony of an
historic agreement for RAKGas to become
Zanzibar’s first
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oil and gas production partner.
H.H. Sheikh Saud held a private
meeting with President Shein, before both attended the signing ceremony to offer their support to the
historic Production Sharing Agreement between RAKGas’s international subsidiary RAKGas Zanzibar
Limited and the Zanzibar Petroleum
Development Company.
The agreement is Zanzibar’s first
oil and gas exploration project after

the implementation of its Oil and
Gas (Upstream) Act of 2016.
His Highness Sheikh Saud said,
“Ras Al Khaimah and Zanzibar
have enjoyed strong ties for several
years and this Production Sharing
Agreement is the culmination of
the efforts of two friendly regions
to cooperate for the benefit of their
people. RAKGas being chosen by
Zanzibar for its first foray into oil
and gas exploration highlights the

expertise of RAKGas and the depth
of trust between us.”
RAKGas is a wholly Ras Al
Khaimah Government-owned oil
and gas exploration and Production Company that has been pursuing exploration opportunities in
the Middle East and Africa and this
year opened a licensing round in
Ras Al Khaimah to allow prospective companies to bid for acreage.

RAK Ruler receives Minister
of Federal Supreme Council

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, was briefed on the latest
National Strategies to ensure continued prosperity, social welfare
and economic wellbeing for the
UAE people.
This came at a meeting with H.E.
Ahmed Juma Al Zaabi, Minister of
Federal Supreme Council at Presi-
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dential Affairs Ministry, at Sheikh
Saud's Palace in Saqr bin Mohammed City.
“Under the leadership of President His Highness Sheikh Khalifa
bin Zayed Al Nahyan, UAE has
fulfilled the ambitions of its citizens
and is continuing to bolster its stature at the international level,” H.H.
Sheikh Saud said during the meeting.

“As the 47th anniversary of the
establishment of the Union approaches, we renew our allegiance
to the nation and its leadership and
will continue to spare no effort to
place the wellbeing of our citizens
on top of our priorities,” His Highness added during the meeting
which was attended by a number of
sheikhs and senior officials.
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RAK Ruler Praises Ministry of Infrastructure
Development’s Initiatives

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, praised the initiatives
and achievements of the Ministry
of Infrastructure Development, during a meeting with Dr. Abdullah
bin Mohammed Belhaif Al Nuaimi,
Minister of Infrastructure Development, and several senior ministry
officials.
In presence of H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and Chairman of the Executive
Council.

H.H. Sheikh Saud said that the
Ministry’s good work followed
in the footsteps of the country’s
Founding Father, Late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, who
championed infrastructure development plans that aided growth and
improved the lives of people of the
UAE.
Cooperation between federal and
local government entities was a necessity, H.H. added, if the Ministry
is to achieve its goals of delivering integrated and comprehensive
infrastructure projects to the best
international standards while ensur-

ing sustainability.
Al Nuaimi briefed H.H. Sheikh
Saud on the Ministry’s projects and
achievements, including how the
Federal Transport Authority – Land
and Maritime has been elected to
join the Council of the International
Maritime Organization, making the
UAE the first Arab country to do so.
His Highness Sheikh Saud was
also briefed on the implementation
of statistical and electronic systems
at Sheikh Zayed Housing Program,
which has enhanced the Program’s
housing reservation system and its
housing project inventory.

RAK Ruler opens new RAKBANK building at AURAK
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, opened RAKBANK
Building at the American University of Ras Al Khaimah (AURAK).
The AURAK hosted a ribbon
cutting ceremony and reception to
celebrate the Grand Opening of its
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RAKBANK Building, which currently houses AURAK’s School of
Business and the Office of Academic Support Services.
The ceremony was attended by
Sheikh Salem bin Sultan Al Qasimi,
Chairman of RAK Civil Aviation
Department; AURAK administration including AURAK President,

Professor Hassan Hamdan Al
Alkim, Vice President of Student
Success and Academic Affairs and
Provost, Professor Stephen Wilhite,
and other top representatives; RAKBANK administration including the
bank’s chairman, Mohammed Omran Al Shamsi, RAKBANK Chief
Executive Officer, Peter England,
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and other top
representatives;
and representatives from Al
Nuaimi Group,
all contributing
institutions to
the construction
of the new facility.
H.H. Sheikh
Saud Al Qasimi, top representatives from
each party, and
honored guests
toured the new
building
and
discussed
its
potentials.
The
new
RAKBANK
Building has been unofficially in
service since the beginning of the
Fall Semester, it is a brand new facilities hosting classrooms, service
events, and beginning a gradual
process of integrating Business and
Academic Support faculty and staff
into new office settings.
Professor Al Alkim, was humbled
by the continued patronage and support shown by H. H. Sheikh Saud,
RAKBANK, and Al Nuaimi Group,
“Investments and enterprises with
distinguished contributors such as

these are critical to the successful
construction of educational facilities essential for developing young
minds. We will forever be indebted
to these esteemed benefactors as
they have altruistically helped lay
a solid foundation for a prosperous
future for both AURAK and Ras Al
Khaimah community.”
Commenting on the announcement of the new RAKBANK building at AURAK was RAKBANK’s
CEO, Peter England, “RAKBANK
is committed to providing excep-

tional opportunities to the country’s
business leaders of tomorrow, our
support of setting up AURAK’s
School of Business and the Office of Academic Support Services
is just another medium where the
Bank can invest in the development of the student’s knowledge
and skills, which aims to help them
prepare for future positions where
they can play influential roles in
the UAE and the development of its
economy as a whole.”

RAK Ruler issues decree
to create natural reserve at Khor Mazahmi
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has issued a decree to establish a conservation area in Khor
Mazahmi, the first protected wetland area in the Emirate.
Dr. Saif Mohammed Al Ghais,
Chie Executive Officer of the Environment Protection and Development Authority (EPDA-RAK), said
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‘the decree, which coincides with
UAE hosting of the 13th Meeting of
the Conference of the Contracting
Parties to the Ramsar Convention
on Wetlands (COP13), emanates
from H.H. Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi’s keenness to protect the
environment and to strike a balance
between nature and development’.
The Mazahmi wetlands protected
conservation area is situated 14 kil-

ometers south of Ras Al Khaimah
City and covers 3 square-kilometer.
It provide an important habitat and
food source for various wildlife
species, including flamingoes. It is
also home to critically endangered
green turtle, which features in the
IUCN Red List of Threatened Species.
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‘We are proud of our martyrs
for safeguarding country’s dignity’ says RAK Ruler
His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has said that the UAE’s martyrs have
shouldered their responsibilities by responding to
the call of duty. “They sacrificed their lives to safeguard the country’s dignity, protected its borders,
and preserved its achievements and gains,” His
Highness added.
In a statement on Martyrs Day, which is marked
on 30th November, H.H. Sheikh Saud bin Saqr said,
“The patriotism of our soldiers in the battlefields is
immortal and will be remembered to pave the way
for the future. Their acts of heroism are a source
of pride for the coming generations from which we
glean all meanings of loyalty, and sacrifice for the
sake of the homeland.”
H.H. Sheikh Saud said that on this day, “We renew the commitment of the UAE’s leadership and
people towards the families of martyrs, and we appreciate their sacrifices which will remain a role
model in the history of the UAE, and to express our
appreciation for those who sacrificed their lives to
defend the security and dignity of the homeland.”
His Highness noted that the principles and morals of
the martyrs and their treasured sacrifice reflect their noble values instilled by their families, schools, and society, thanks to these values and sacrifices, the UAE flag
will always be hoisted high and Emiratis will always
feel the pride of their flag.

“We extend thanks and appreciation for those who
defend the homeland and who are ready to sacrifice
their lives to safeguard the security and peace of the
UAE. We emphasize that we sent a message of peace
to the world, and our sacrifice is for the sake of the
homeland, which mirrors deep meanings as it defends
the noble human values,” His Highness concluded.

Our brave martyrs starred in their
heroism glory and pride: RAK Crown Prince
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and Chairman
of the Executive Council, said that Martyr’s Day of
which falls on November 30 of each year is a national
day in which our nation expresses its appreciation for
the sacrifices of martyrs who have sacrificed their precious lives in defense of homeland while performing
their duties inside and outside, military and humanitarian fields to keep the UAE flags high and our country
remains an oasis of security and safety.
In his speech on Martyr’s Day, H.H. Mohammed bin
Saud said that the Martyr’s Day is an opportunity to
return and express the true bond between the nation and
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the leadership. His Highness affirmed that this day will
remain immortal memory to the nation to appreciate
those who have given their lives to the nation and other
Arab nations.
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud stressed that the
brave martyrs starred in their heroism glory and pride.
H.H. also pointed out that Martyr’s Day reflects the values of loyalty in UAE’s society and citizens. The wise
leadership always appreciates the sacrifices of their
sons and their contribution in different national workplaces and the UAE will continue to help its brothers,
whatever the sacrifices, not only for its security and stability but also for the people of the region.
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First of its kind ‘Financial Court’ launched
in Ras Al Khaimah
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al
Qasimi, Crown Prince of
Ras Al Khaimah and Chairman of the Judicial Council, launched the first of its
kind Financial Court for the
benefit of Emirati citizens
and residents alike.
The innovative initiative is unique and unprecedented globally; which has
been directed and launched
under Law No. 8 of 2018.
As an optional court specialized in the adjudication
of commercial and civil
litigation and disputes with
a minimum claim value of
AED one million if the parties agree on the jurisdiction the court heard their
case.
Advisor Ahmed Mohammed Al
Khateri, Chairman of RAK Courts
Department said that the law included 19 articles that provided for
the establishment of the Financial
Court. The mechanism of its operation, the number of its judges and
cases registration methodology.
Chairman of RAK Courts Department stressed that the financial
court is characterized by the speed

of adjudication in the cases brought
before it. The law stipulates in Article 11 that the court issues its judgment within a period of not more
than one month from the date of
legal proceedings. Therefore, the
financial court will play an important role in reducing rates. The reconstruction of civil and commercial issues at the level of the RAK
Courts, which will enhance its competitive position.

Ibrahim Al Zaabi, Director General of RAK
Courts Department, said:
“The establishment of Financial Court is linked to
the strategic direction of
Ras Al Khaimah Government and responds at the
same time to UAE Government’s move towards
smart and electronic
transformation of all federal and local government
services. This is evident
in the law establishing the
financial court in terms
of the explicit text on the
need to register the lawsuit digitally according to
the provisions of Article
13 shall be the declaration
of persons and law offices registered with the Court using
modern means of communication
through electronic data approved
for electronic communication when
registering for the first time and the
impact of The declaration shall be
made in accordance with the record
data unless the Registrar informs
the Registrar of the changes in his
data.

Crown Prince of Ras Al Khaimah appoints Arhama bin Saud
bin Khalid Al Qasimi as Director of Media Section at his office
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince
of Ras Al Khaimah and Chairman
of the Executive Council, has appointed Sheikh Arhamah bin Saud
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bin Khalid Al Qasimi as Director of
Media Section of His Highness the
Crown Prince’s Office.
The Director of Media Section
will manage and organize the me-

dia activities of His Highness the
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and coordinate the media relations
of the Office with all concerned parties.
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RAK Municipality signs a cooperation agreement with
Emirates Intellectual Property Society (EIPA)
Ras Al Khaimah
Municipality
has
signed a cooperation agreement with
Emirates
Intellectual Property Society
(EIPA). This cooperation aims at highlighting the interest of
the two government
entities in the field
of cooperation in Ras
Al Khaimah through
shared efforts and
participation in targeted
awareness
campaigns.
The agreement was signed by
H.E. Munther Mohammed bin
Shekar, D.G. of RAK Municipality
and H.E. Maj. Gen. Dr. Abdul Qudoos Al Obaidli, Assistant General
Commander for Excellence and
Leadership, Chairman of Board of
Directors of EIPA.
“This type of cooperation aims

at increasing awareness and safety
among customers and employees,
which reflects positively on the department,” said H.E. Munther bin
Shaker. “The safety level in Ras Al
Khaimah has reached a high level in
the country” stated H.E. Maj. Gen.
Dr. Abdul Qudoos Al Obaidli.
At the end of the meeting, H.E.
Munther Mohammed Bin Shekar,

Praised the visit of Director of
EIPA which achieves the vision of
the government in consolidating
and strengthening the UAE’s international standing and supporting
the achievement of the two parties
visions to satisfy customers and enhance communication between the
two parties.

RAK Municipality seeking to cut energy & water usage by 31.3%
Ras Al Khaimah Municipality
Department has awarded Enova,
Middle East’s energy and facilities
management specialist, a retrofit
project contract covering four municipality buildings as part of its
RAK Energy Efficiency and Renewable Energy Strategy 2040.
The five-year agreement is the
first energy performance contract
RAK Municipality has signed in
the Emirate and will see energy
and water usage cut by 31.3 percent.
H.E. Munther Mohammed bin
Shekar, Director General of RAK
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Municipality, said, “This is an
important first step for the government to achieve the goals
set forth in the RAK Energy
Efficiency and Renewable Energy Strategy 2040. Enova has
been entrusted with the retrofit of the Municipality’s main
headquarters, two health department buildings, and a slaughterhouse.”
The project includes retrofitting measures focus on airconditioning and ventilation
system. Enova will implement
a series of energy and water
munrakae

News
conservation measures, such as
the optimization of AC units, roof
thermal coating and a combined
water-saving solution.
For each building, Enova has
also proposed a total retrofit of the
current cooling apparatus and the
implementation of new building
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management systems. Lighting
will be retrofitted with energy-efficient LED bulbs and optimized,
which will cut the energy consumption of this system in half.
“We are proud to help RAK Municipality achieve its ambitious
sustainability objectives, in ac-

cordance with the UN’s Sustainable Development Goals. Through
this partnership, we are supporting
the municipality in making substantial cost savings, while reducing its carbon footprint at the same
time,” said Enova’s CEO Anne Le
Guennec.

GIS Day
Parallel to the progress
and prosperity of Ras Al
Khaimah to promote government and private departments’ achievements
in the Emirate. In addition
to the continuous pursuit
of GIS development in
terms of modern applications and advanced programs.
Ras Al Khaimah Municipality- GIS Center
has organized GIS Day
in accordance with celebrating Geographic Information Systems ‘GIS’
International Day. The
three-day event took place
At Rixos Bab Al Bahr Ras
Al Khaimah between 1315 November 2018. This
event targeted students,
professionals, companies,
government departments,
private entities as well as
public including UAEU,
AURAK, RAKCSS, General Authority of Islamic Affairs and Endowments, Bayanat, in addition
to six GIS specialized companies.
RAK Municipality participated
through GIS Projects Section, Spatial Data Section & Planning & Survey Section.
H.E. Munther Mohammed bin
Shekar, Director-General of Ras Al
Khaimah Municipality Department
explained that the organizing and
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launching GIS Day aims to highlight, discuss and exchange experiences on the latest developments of
GIS to support decision makers in
improving services. It also aims to
communicate and raise awareness
of technology’s benefits in various
fields that the world would benefit
from in return.
Eng. Abdulla Samhan, Executive
Director of Technical Affairs Sector at Ras Al Khaimah Municipality

Department, pointed out the
importance of GIS administration being responsible for
all geographical data in Ras
Al Khaimah. Where the department seeks through the
administration to ensure the
development of this field in
cooperation and fruitful coordination with other governmental and private entities.
Eng. Aisha Saif Al Khanbouli,
Director of Spatial Data Section
also stressed that the Municipality Department continuously seeks
to ensure the highest international
standards and provide the best services for the exchange of geographic information.
Eng. Suad Al Durra, Director of
Geographical Information Section,
stated that GIS Center through or-
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ganizing this event seeks to gather
all concerned parties to exchange
experiences, discuss means of cooperation, coordinate benchmark-

ing and take into consideration the
world’s achievements in various
fields of technology.
GIS event included workshops

and an exhibition that was open to
public. At the end of the exhibition,
participants and contributors to the
successful event were honored.

RAK Municipality receives four stars
in the World Star Rating System
In line with
UAE vision to
be one of the
best world countries by 2021;
His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum,
Vice President,
Prime Minister of UAE and
Ruler of Dubai
launched
in
March 2011 the
UAE Government
Excellence Program
to government services efficiency
to 7 Stars. Which can be achieved
by focusing on the customers and
enhancing government efficiency.
Given the importance of customer service centers for being the real
facade of the government entities,
the Federal Government launched
the Global Star Classification System, where the centers are classified from two-seven stars based on
evaluation result of reformulation
of the concept of service delivery in
government entities.
Ras Al Khaimah Municipality
has achieved a new achievement
by obtaining four stars in the World
Star Rating System. The Municipality received the rating from
H.E. Salem Al Muhairi, Director
of Evaluation of Government Services at the Office of the Presi-
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dency of the Council of Ministers
in the Ministry of Cabinet Affairs
and Future & Working Group. In
presence of H.E. Mohammed bin
Tulaiah, Assistant Director General
of Government Services Sector, Assistant Director General of Institutional Services Sector at the Office
of Prime Minister in the Ministry
of Cabinet Affairs and Future. H.E.
Ahmed Yousuf Darwish Al Nuaimi, Member of Federal National
Council, H.E. Dr. Mohammed Abdul Latif Khalifa, Secretary General
of the Executive Council, General
Manager of Sheikh Saqr Program
for Government Excellence in Ras
Al Khaimah, H.E. Mohammed Al
Hammadi, Assistant Director General for Scholarships and Support
Services. H.E. Munther Mohammed bin Shekar, Director General
of RAK Municipality, Eng. Abdullah Samhan, Executive Director of

Technical Affairs Sector, Mr. Mohammed Jassim Bu AlHammam,
Director of Customers Services
Center, and Amal Al Ali, Director
of Corporate Development Office.
In this occasion, H.E. Munther
Mohammed bin Shekar, Director
General of RAK Municipality, said
that this classification is a qualitative addition to RAK Municipality’s achievements, which enhances
its role and position among other
government entities, Which seeks
to contribute to achieving National Strategic Vision of UAE and is
proud of its human cadres who are
making every effort to achieve required levels to improve their performance. Praising administrations’
efforts, joint work and endeavoring
to achieve success of initiatives that
seek to improve customer’s experience of provided services.
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RAK Municipality remarks Martyr’s Day
RAK Municipality commemorated
Martyr’s
Day, where H.E.
Munther Mohammed Bin Shekar
held a minute of
silence with department’s
employees. The ceremony began, with
focusing on glorifying the martyr
and valuing his
role in the defense
of our country; as the sacrifices made by the Martyrs
themselves who had given their lives in order to protect
their country and raise the flag of our nation.
H.E Munther expressed that 30 November of every
year is an immortal day in the history of UAE. Our nation expresses its appreciation for the sacrifices of mar-

tyrs who have sacrificed their precious lives in defense
of homeland while performing their duties inside and
outside, in military and humanitarian fields.
H.E. also stressed that sacrifices of our martyrs will
inspire future generations with highest sense of sacrifice, allegiance, belonging to the homeland, preserving
its security, stability and dignity of its people.

RAK Municipality celebrates 47th National Day
Ras Al Khaimah Municipality Department
celebrated the 47th
National Day, a day in
which
magnificence
meanings of pride, dignity, civilization, progress, achievement, determination, unity and
solidarity are reflected.
This National Day
has a magnificent view
of its monuments and
meanings. Where Emiratis are proud of the
country’s achievements
and march, where they
renew their loyalty to
their President His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan who
follow the steps of Late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan.
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The celebration of National Day
means a lot, as it reflects a federal
experience which the world refers
to. It also reflects the civilized de-

velopment that UAE has achieved
in countless achievements. All of
this happened according to highprecision strategies and studied
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methodologies
for the present
and the future.
In order facilitate UAE to
reach to the best
advanced economic,
political, commercial,
urban, tourism,
scientific, cultural, and above
all work to build
and protect the
human and stand
by him.
The ceremony
began with National Anthem
played by RAK
Police
Musical
Band, followed by traditional dances presented by Al Shihouh Band

and Jordanian Band. The celebra-

Mattaf Association, participation of

tion also included a traditional wed-

productive families besides various

ding, marine arts presented by Al

activities.

RAK Municipality celebrates Flag Day
RAK Municipality celebrated Flag Day
where Eng. Abdulla Samhan, Executive Director of Technical Affairs Sector at Ras Al
Khaimah Municipality Department raised
the flag in the Municipality HQs in presence
of Directors, Managers and employees.
In this occasion, H.E. Munther Mohammed
bin Shaker stated ‘The Flag represents National Identity and belongings as it embodies
highest meanings of loyalty, solidifies National Day and unites the hearts behind it’.
This initiative emphasizes and confirms
important values foremost with National
Unity, organizes all efforts of all society segments in the service of this beloved country.
In addition to enhancing the value of the Union through appreciating its symbol as well
as melting individual interests into public
interests.
The celebration of this day demonstrates
the solidarity of UAE’s people to express
their support and appreciation for the pioneering development process led by the wise
leadership of President His Highness Sheikh
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Khalifa bin Zayed Al Nahyan and
his brothers’ Rulers of UAE. As
well as raises the national sense
between Emiratis and residents,

which confirms their loyalty and
belongings. It also affirms the love
of sacrifices in all our hearts to keep
the flag flying in the UAE sky.

Along with the ceremony, Corporate Communications Office provided simple gifts to customers &
employees.

RAK Municipality receives PSD
Corporate Development Office at
RAK Municipality received a delegation from Public
Services Department to learn about
best practices in
shaping the future
standard.
Mrs. Amal Al Ali,
Director of Corporate Development
Office and a number of employees
received the delegation which included Mr. Ahmed Abdul Rahman
Othman, Aisha Mohammed Al Garshoumi, Yahya Khalifa Abdul Malik and Ehab Khalid Melhem.

Eng. Muna Al Taweel and Eng.
Mutaz Ali presented a detailed presentation of best practices of shaping
the future of RAK Municipality and
the best currently implemented ap-

plications.
At the end of the meeting, Mrs.
Al Ali praised the cooperation between PSD and RAK Municipality.

RAK Municipality holds coordination meeting
with Real Estate Offices
RAK Municipality organized
a meeting with a
number of Real
Estate
Offices
in presence of
Eng. Mohammed
Nazmi and other
employees.
The meeting
discussed organizational methods
between the Municipality & Real
Estate Offices in
order to launch
improvements
to the electronic
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licensing system, discuss of electronic connectivity with Public
Works Department and Wastewater
Agency, and develop licensing pro-

cess where boundary license can be
applied together with the villa.
At the end of the meeting, issues related to Real Estate Offices’

activities in the Emirate were reviewed and improvements were
addressed.

PSD visits RAK Municipality to view Best Practices
In
order
to
achieve
operational excellence,
RAK Municipality
is keen to extend
bridges of communication with
its
counterparts
federal and local departments.
The
Municipality is also keen to
achieve the highest
degrees of excellence in institutional performance
by investing efforts
and potential of its
outstanding cadres
who are responsible for achieving
high efficiency strategic objectives
of the Department.
Accordingly, RAK Municipality

received Public Services Department (PSD) organized to review
Energy Efficiency and Renewables
Administration (EE&R) Strategic
Plan 2011-2040. In addition to dis-

cuss common matters between the
EE&R Administration & PSD.
Such visits aims to increase positivity and productivity at work environment.

New Municipal Archive System Workshop
In
order
to
achieve functional
excellence, RAK
Municipality
is
keen to achieve
the highest standards of excellence
and quality in the
institutional performance by investing efforts and
capabilities of its
distinguished cadres who are responsible for achieving
its highly efficient
strategic
objectives.
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review documents that were archived in advance using various
archiving systems used previously
in the Department. The training

course was held for all customer
service staff to train them on how
best utilize the new system which
will replace the old one.

Productive Families Exhibition at RAK Municipality

Based on RAK Municipality’s interest to
promote the concept of
social responsibility and
cooperation with government entities and all
members of society to
serve the foundations of
social solidarity.
The Municipality Department invited local
productive families to
participate in an Exhibition which took place at
the Department’s HQ.
The tow-day event
aimed to provide support to productive families and encourage local families to produce
and develop their skills
in the fields of creating and expanding their
marketing.
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Emirati Carnival
Emotions of love and loyalty are annually renewed;
where hearts are eagerly await UAE Carnival, in a national epic celebrated by leaders and citizens of the
UAE in conjunction with UAE National Day. We look
forward eagerly to celebrate the achievements of our
young nation, which has managed to take its own international platform in record time. Second of December
of each year is a day of pride and honor, loyalty and joy
it is the wedding date of UAE.
The significance of this national day is to remind the
new generations of all the achievements of their ancestors, to instill cultural values in the hearts of young generations to move forward in the same steps, to present
the best image of their country in all international forums and to raise awareness about the need to preserve
national unity.
On the 47th anniversary of the United Arab Emirates
establishment, we should pay tribute to those who have
the right to, to respect the founders of the Union and to
our honorable Sheikhs for their dedication and unlimited support for the nation’s advancement and progress.
As well as to our valiant soldiers who sacrificed their
blood and souls to preserve the security and stability of
our country.
The occasion of 3 November “Flag Day” comes every year to mark the start of the annual carnival prepa-
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rations, followed by a tribute to the martyrs of the nation on 30 November “Martyr’s Day”. As every year,
my country celebrates the 2nd of December “National
Day” in a unique ceremony in which the leaders, citizens and residents participate.
Traditionally, Emiratis celebrate this occasion with
many events as a truly feast day. These celebrations
are an expression of the union spirit of Emirati families
and citizens who express their pride in their success in
establishing a country, which has made great progress
over the years. Residents of different communities do
not miss the joy of their UAE brethren in this historic
day. In recognition and loyalty of them to the homeland
that embraced young and elders
Our UAE Carnival this year is not as any previous
years. Our 47th anniversary coincides with the Late
Founding Father Zayed’s centennial. Not only that, but
we have the honor of embracing Khalifa satellite to
outer space, where the flag of our young nation shines,
praising our achievement to the fullest extent. This year
we achieved Zayed’s dream, in the year of Zayed let us
celebrate on Zayed’s approach.
May our nation remains in a state of prosperity, security and stability.
Amna Ali Al Mahya
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