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٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

املــقــدمــة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــــ�اد  تــقــبــل  ٭ ل 

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ل ترد لأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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اليوم الوطني .. يوم العزة والفخر

يف قامو�ض االأمم كلها يوم وطني، وبهذا اليوم حتتفل ال�سعوب اعتزازًا بالوطن واالنتماء اإليه 

وافتخاراً مبنجزاته .

و دولة االإمارات العربية املتحدة – الوطن العامر بالنماء والعطاء – يحتفل هذا ال�سهر باليوم 

الوطني اأي�سًا  ، لكن احتفال �سعب االإمارات يختلف عن احتفاالت ال�سعوب ، وبرهان ذلك هو اأننا 

نلنا ق�سب ال�سبق باحتاد قوي متما�سك �سار ي�سار اإليه بالبنان يف العامل من اأق�ساه اإىل اأق�ساه، 

و�سار ي�ست�سهد بنجاحه يف الكتب و الدرا�سات كمثال على الروؤية الثاقبة التي ر�سم خريطتها املغفور 

له باإذن اهلل زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه مع االآباء املوؤ�س�سني ليكون احتادًا قويًا واأبديًا .

وعلميًا  و�سياحيًا  اقت�ساديًا  كلها  احلياة  جماالت  يف  النوعي  التطور  هذا  اأي�سًا  ذلك  وبرهان 

وثقافيًا وجتاريًا وعمرانيًا .. اإلخ

وبرهان ذلك اأي�سًا اأن دولة االإمارات �سارت منارة بني الدول ملا متتلكة من عنا�سر ح�سارية 

ومامتتلكة من عنا�سر متفوقة للعي�ض الكرمي االآمن ال�سعيد فللمراأة اهتمام كبري وللخدمات عنا�سر 

قد ال جتدها يف كثري من البلدان ، ويبقى دور االإن�سان مت�سدرًا القوائم كلها.

نعم نحن اأبناء االإمارات يحق لنا اأن نحتفل احتفااًل مغايرًا واأن نفتخر بوطننا املتاألق .

هنيئًا الأبناء االإمارات باليوم الوطني وزاد قيادتنا الر�سيدة منعة ورفعة وعزة ، وكل عام ودولة 

االإمارات باألف خري .

منذر حممد بن �شكر

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة: 

الحتاد الهوية الأ�شا�شية التي يفخر بها املواطن    

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 

���س��ع��ود ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي 

حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو 

االإمارات  دولة  اأن  راأ�ض اخليمة 

للتالحم  رائ����ًدا  من��وذج��ا  ت��ع��د 

واالأ�سقاء  االإخوة  والتعا�سد بني 

وذلك من خالل جتربة االحتاد 

 ..  48 ال�  بذكراها  نحتفل  التي 

ميثل  االحت���اد  اأن  اإىل  م�سريا 

الهوية االأ�سا�سية التي يفخر بها 

من  جزءا  بكونه  ويعتز  املواطن 

كيان احتادي قوي ي�سري بخطى 

واثقة نحو م�ستقبل م�سرق.

اأن ما حتقق  واأ�ساف �سموه 

تقدم  ال�سبع من  االإم���ارات  احت��اد  يف ظل 

اأهمية  يوؤكد  كافة  القطاعات  يف  وازده��ار 

اإليه  ي�سار  رم��زًا  متثل  التي  امل�سرية  ه��ذه 

باعتبارها  وال��ع��امل  املنطقة  يف  بالبنان 

واحدة من اأكرث التجارب االحتادية جناحا 

وا�ستقرارًا.

وفيما يلي ن�ض كلمة �سموه التي وجهها 

اليوم  « مبنا�سبة  الوطن  درع   « عرب جملة 

الوطني ال� 48 للدولة..

) تعد دولة الإمارات العربية املتحدة 

بني  والتعا�شد  للتلحم  رائـــًدا  منــ�ذًجــا 

الإخ�ة والأ�شقاء وذلك من خلل جتربة 

اإن   ،48 الـ  التي نحتفل بذكراها  الحتــاد 

الحتــــاد ميــثــل الــهــ�يــة الأ�ــشــا�ــشــيــة التي 

يفخر بها امل�اطن ويعتز بك�نه جزءا من 

واثقة  بخطى  ي�شري  قــ�ي  احتــادي  كيان 

نح� م�شتقبل م�شرق.

واإن ما حتقق يف ظل احتاد الإمــارات 

القطاعات  يف  وازدهـــار  تقدم  مــن  ال�شبع 

كــافــة يـــ�ؤكـــد اأهــمــيــة هـــذه املــ�ــشــرية الــتــي 

متثل رمًزا ي�شار اإليه بالبنان يف املنطقة 

والـــعـــامل بــاعــتــبــارهــا واحــــــدة مـــن اأكـــر 

التجارب الحتادية جناحاً و ا�شتقراراً.

اإن ا�شرتاتيجية الإمارات التي ركزت 

على بناء الإن�شان والتي ر�شخها املغف�ر له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب 

اهلل ثراه « واإخ�انه م�ؤ�ش�شي الحتاد جعل 

من الإن�شان الإماراتي ه� الأ�شا�س الذي 

تـــقـــ�م عــلــيــه كـــل الآمـــــــال وبــه 

الرائدة  اخلط�ات  كل  تتحقق 

التي تخط�ها الدولة.

واإنـــنـــا يف دولـــــة الإمــــــارات 

بخطى  ن�شري  و�شعًبا  حك�مًة 

را�ـــشـــخـــة لــنــجــعــل مــــن دولــــة 

يف  املتحدة  العربية  الإمــــارات 

م�شاف الدول املتقدمة وذلك 

الإن�شانية  مقدراتنا  بحماية 

والجــتــمــاعــيــة والقــتــ�ــشــاديــة 

ـــــ�اء والـــ�ـــشـــعـــي  ـــــش عــــلــــى حـــــد �

جــاهــديــن لــلــتــطــ�ر والرتـــقـــاء 

عــلــى الــ�ــشــعــد كــافــة والــتــطــلــع 

نح� املزيد من الإجنازات.

اأن  اإل  ي�شعني  ذكــرى احتــادنــا ل  ويف 

الــتــهــاين والتربيكات  اآيـــات  اأ�ــشــمــى  اأرفـــع 

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  لأخــي 

الــدولــة »حفظه  نــهــيــان رئــيــ�ــس  اآل  زايـــد 

اهلل« واأخي �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن 

رئي�س جمل�س الــ�زراء حاكم دبي » رعاه 

اهلل « واأخي �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 

واإخ�اين  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى  القائد 

املجل�س  اأع�شاء  ال�شي�خ  ال�شم�  اأ�شحاب 

 » الإمــــارات » حفظهم اهلل  الأعــلــى حكام 

واإىل �شعب دولة الإمارات( .
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حاكم راأ�س اخليمة: 

بطولت وت�شحيات �شهدائنا �شتظل منارة ت�شيء لنا طريق امل�شتقبل    

اأك�����د ���س��اح��ب ال�����س��م��و 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ 

املجل�ض  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 

اخليمة  راأ���ض  حاكم  االأعلى 

وم���الح���م  ق�������س�������ض  اأن 

ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ���س��ط��ره��ا 

�����س����ه����داء االإم�������������ارات يف 

وميادين  الكرامة  �ساحات 

طريق  لنا  ت�سيء  منارة  �ستظل  ال�سرف 

لالأجيال  وفخر  اإلهام  وم�سدر  امل�ستقبل، 

القادمة ت�ستلهم منها اأ�سمى معاين الوفاء 

والت�سحية والعطاء يف �سبيل الوطن والذود 

عن حيا�سه.

ال�سمو  �ساحب  كلمة  ن�ض  يلي  وفيما 

حاكم راأ�ض اخليمة التي وجهها عرب جملة 

» درع الوطن « مبنا�سبة يوم ال�سهيد: )نعتز 

يف دولــــة الإمــــــارات بــ�ــشــهــدائــنــا الأبــطــال 

ولب�ا  الأمانة،  الذين حفظ�ا  ال�شادقني 

اأغلى ما ميلك�ن  الــ�اجــب، وبــذلــ�ا  نــداء 

ورفــعــتــه، وحماية  الــ�طــن  عــزة  �شبيل  يف 

حـــــــــدوده، واحلـــــفـــــاظ عـــلـــى مــكــتــ�ــشــبــاتــه 

واإجنازاته .. اإن ق�ش�س وملحم البط�لة 

التي �شطرها �شهداء الإمارات يف �شاحات 

منارة  �شتظل  ال�شرف  وميادين  الكرامة 

ت�شيء لنا طريق امل�شتقبل، وم�شدر اإلهام 

منها  ت�شتلهم  القادمة  للأجيال  وفخر 

اأ�شمى معاين ال�فاء والت�شحية والعطاء 

يف �شبيل ال�طن والذود عن حيا�شه.

يف هـــذا الـــيـــ�م، جنـــدد الـــتـــزام قــيــادة 

ال�شهداء  بــذوي  و�شعبها  الإمــــارات  دولــة 

وعائلتهم واأبنائهم تقديرا لت�شحياتهم 

الـــتـــي �ــشــتــبــقــى �ــشــفــحــة و�ـــشـــاءة ومــثــال 

الإمــــارات، وتعبريا  تــاريــخ  بــه يف  يقتدى 

عــــن المــــتــــنــــان والــــعــــرفــــان ملــــن بـــذلـــ�ا 

ــتــقــرار  اأرواحـــــهـــــم دفـــاعـــا عـــن اأمـــــن وا�ــش

ما  اإن   .. الـــ�طـــن  وكـــرامـــة 

مبادئ  من  ال�شهيد  يحمله 

واأخلق، وما يج�شدونه من 

لــه يعك�س  عــطــاء ل حــــدود 

ن�شاأوا  التي  الفا�شلة  القيم 

واملــدر�ــشــة  الــبــيــت  يف  عليها 

واملـــجـــتـــمـــع، وبــفــ�ــشــل هـــذه 

�شيبقى  والت�شحيات  القيم 

عــلــم الإمــــــارات خــفــاقــا يف �ــشــمــاء الــ�طــن 

الإمــارات مرف�عة  اأبناء  و�شتبقى هامات 

بعز و�شم�خ.

اأبطالنا  اإىل  املنا�شبة  بــهــذه  نــتــ�جــه 

ـــيـــامـــني جــــنــــ�د الإمـــــــــــارات الـــبـــ�ا�ـــشـــل  امل

املتاأهبني  ال�طن،  ثغ�ر  على  ال�شاهرين 

لــلــدفــاع عــنــه لــيــبــقــى الأمــــــان والــ�ــشــلم 

مــرتافــقــا دومـــا مــع ا�ــشــم دولـــة الإمــــارات 

�شتبقى  لــلــعــامل  ر�ــشــالــتــنــا  اأن  ونـــ�ؤكـــد   ..

واأن  وت�شامح،  �شلم وحمبة  ر�شالة  دوما 

الت�شحية يف �شبيل ال�طن تكت�شب معنى 

عن  تــدافــع  لك�نها  وتــاأثــريا  عمقا  اأكـــر 

هذه القيم الإن�شانية النبيلة (.
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�شعود بن �شقر يرفع َعَلم الإمارات على كورني�س القوا�شم

ال�سمو  �ساحب  اأكد 

�سقر  بن  �سعود  ال�سيخ 

القا�سمي، ع�سو املجل�ض 

االأع����ل����ى ح���اك���م راأ�����ض 

العلم  ي��وم  اأن  اخليمة، 

وطنية  منا�سبة  ُي�سكل 

للرتابط  ورم���زًا  غالية 

وال��ل��ح��م��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

االإمارات  بها  تنعم  التي 

حت�����ت راي��������ة واح������دة 

تتوحد حتتها قيم الوالء 

واالنتماء وحب الوطن.

واأ������س�����ار ���س��اح��ب 

ال�����س��م��و ح���اك���م راأ�����ض 

اأه��م��ي��ة  اإىل  اخل��ي��م��ة 

االح��ت��ف��اء ب��امل��ن��ج��زات 

وال����ن����ج����اح����ات ال���ت���ي 

حتت  ال�سعد  خمتلف  على  ال��دول��ة  ت�سهدها 

القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

“حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

تر�سيخ  يف  االأث��ر  عظيم  من  لذلك  ملا  اهلل”، 

امل�ستقبل  اأجيال  يف  االأ�سيلة  االإماراتية  القيم 

كي تتوا�سل امل�سرية املباركة للدولة.

وقال �سموه: “جنتمع يف يوم العلم لنجدد 

عهود الوالء واالنتماء للوطن، ونلتف حول رايته 

التي متثل رمز عزتنا ووحدتنا، عاقدين العزم 

اإىل  على موا�سلة بذل اجلهد لرنتقي بدولتنا 

اأعلى املراتب ليظل ا�سم االإمارات عاليًا وتبقى 

رايتها خفاقة يف �سماء العزة والفخر«.

ال�سمو  �ساحب  م�ساركة  خالل  ذلك  جاء 

ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اخليمة،  راأ����ض  حاكم 

ويل  القا�سمي،  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد 

العلم”  “يوم  مرا�سم  يف  اخليمة،  راأ���ض  عهد 

التي نظمتها جلنة احتفاالت اليوم الوطني ال� 

�سموه برفع علم  قام  حيث  اخليمة  براأ�ض   48
كورني�ض  على  العلم  �سارية  منطقة  يف  الدولة 

القوا�سم.

�ساحب  رف��ع  ال��غ��ال��ي��ة،  املنا�سبة  وب��ه��ذه 

ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة اأ�سمى اآيات التهاين 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  اإىل  والتربيكات 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه 

اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 

و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء 

ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 

املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة 

االأع��ل��ى ح��ك��ام االإم�����ارات وم��واط��ن��ي ال��دول��ة 

واملقيمني على اأر�سها.

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وع��ربرّ 

�سقر القا�سمي عن فخره واعتزازه برفع علم 

الدولة خالل هذه املنا�سبة العزيزة على قلب 

كل اإماراتي والتي تتزامن مع الذكرى ال�سنوية 

لتويلرّ �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان، مقاليد احُلكم يف البالد يف الثالث من 

نوفمرب من العام 2004.
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�شعود بن �شقر ي�شهد احتفال “برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان«

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 

ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 

امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����ض 

ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اخل��ي��م��ة، 

حم���م���د ب����ن ����س���ع���ود ب����ن ���س��ق��ر 

اخليمة  راأ���ض  عهد  ويل  القا�سمي 

“ برنامج  اأقامه  ال��ذي  االحتفال 

“ مبنا�سبة  ال�سيخ زايد لالإ�سكان 

�سموه  ل��ت��ويل  ال�سنوية  ال��ذك��رى 

مقاليد احلكم يف االإمارة.

حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 

اأن  احل��ف��ل  خ��الل  اخليمة  راأ����ض 

من  تنبع  االإم�����ارة  ا�سرتاتيجية 

املغفور  اأر�ساه  الذي  القومي  النهج 

اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 

واالآب���اء  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان، 

امل��وؤ���س�����س��ون، و����س���ار ع��ل��ى درب���ه 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” 

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 

“رعاه اهلل” و�ساحب  الوزراء حاكم دبي 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

امل�سلحة .

واأ�سار �سموه اإىل اأن هذه اال�سرتاتيجية 

االإجن����ازات  حتقيق  موا�سلة  اإىل  ت��رم��ي 

والنجاحات يف خمتلف القطاعات، وت�سع 

�سبل  كافة  توفري  ���س��رورة  اأعينها  ن�سب 

واملقيم  للمواطن  الكرمي  والعي�ض  ال�سعادة 

التي  االإم��ارات  دولة  داأب  والزائر كما هو 

باتت بحق “وطن ال�سعادة«.

و���س��ه��د االح���ت���ف���ال اإل���ق���اء ع����دد من 

تقدمي  ج��ان��ب  اإىل  ال�سعرية،  الق�سائد 

الرتاثية  املو�سيقى  لعرو�ض  الفرق  بع�ض 

واالأهازيج وال�ساالت ال�سعبية.

اأق��ي��م يف  ال���ذي   - االح��ت��ف��ال،  ح�سر 

ال�سيخ   - جي�ض  جبل  يف  �سموه  ا�سرتاحة 

دائ��رة  رئي�ض  القا�سمي  �سقر  ب��ن  اأح��م��د 

اجلمارك رئي�ض هيئة مناطق راأ�ض اخليمة 

بن  وال�سيخ خالد   ،“ “ راكز  االقت�سادية 

رئي�ض  ن��ائ��ب  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 

والتطوير  اال�ستثمار  مكتب  اإدارة  جمل�ض 

بن  �سقر  وال�سيخ  اخليمة،  راأ���ض  بحكومة 

�سعود بن �سقر القا�سمي، وال�سيخ �سلطان 

وال�سيخ  القا�سمي،  �سقر  ب��ن  جمال  ب��ن 

القا�سمي،  خ��ال��د  ب��ن  ���س��ع��ود  ب��ن  حم��م��د 

ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 

التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  النعيمي 

زايد  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

لالإ�سكان، ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد 

والبيئة،  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي 

املدير  القطامي  حممد  حميد  وم��ع��ايل 

من  وع���دد  ب��دب��ي،  ال�سحة  لهيئة  ال��ع��ام 

ال�سيوخ واملدراء وامل�سوؤولني.

يعرب  الَعَلم  بيوم  االحتفال  اأن  �سموه  واأكد 

الرفيعة  باملكانة  االإم����ارات  اأب��ن��اء  فخر  ع��ن 

وال�سعوب  االأمم  بني  الدولة  بها  حتظى  التي 

على  دوم��ًا  حتر�ض  التي  الر�سيدة  وبقيادتهم 

توفري كافة �سبل ال�سعادة والعي�ض الكرمي الأهل 

االإمارات ولكل من يقيم فوق ترابها، انطالقًا 

من القيم التي ر�سخها املغفور له ال�سيخ زايد 

املوؤ�س�سون،  واالآب����اء  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن 

الإعالء ا�سم االإمارات كاأر�ض للت�سامح واالإخاء 

وال�سالم.

اخليمة  راأ���ض  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ون��وه 

القيم  ه��ذه  لن�سر  ال�سعي  موا�سلة  ب�سرورة 

املنطقة  دول  ك��اف��ة  ب��ني  النبيلة  االإم��ارات��ي��ة 

والتعامل  االأخ����وة  رواب����ط  لتعزيز  وال��ع��امل 

االإن�����س��اين ال��راق��ي م��ع ���س��ع��وب االأر�����ض من 

خمتلف الثقافات.

ال�سيخ  العلم«  »يوم  فعالية  مرا�سم  ح�سر 

رئي�ض  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  اأح��م��د 

دائرة اخلدمات العامة براأ�ض اخليمة، وال�سيخ 

خالد بن �سعود بن �سقر القا�سمي نائب رئي�ض 

والتطوير  اال�ستثمار  مكتب  اإدارة  جمل�ض 

بحكومة راأ�ض اخليمة، وال�سيخ �سقر بن �سعود 

بن �سقر القا�سمي.
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اأك������د ���س��اح��ب 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

القا�سمي  �سقر  بن 

ع�������س���و امل���ج���ل�������ض 

راأ�ض  حاكم  االأعلى 

القوات  اأن  اخليمة 

االإماراتية  امل�سلحة 

و  ال������وط������ن  درع 

ال������رادع  و  ���س��ي��ف��ه 

ل���ك���ل م�����ن ت�����س��ول 

ل���ه ن��ف�����س��ه حم��اول��ة 

ال��ع��ب��ث مب��ق��درات��ه 

اأو  وم���ك���ت�������س���ب���ات���ه 

ال�������س���ع���ي ل��ن�����س��ر 

واالأف��ك��ار  الفو�سى 

دول  يف  ال���ه���دام���ة 

املنطقة و اإحلاق ال�سرر ب�سعوبها .. م�سددا 

جنودها  و  امل�سلحة  القوات  رجال  اأن  على 

اأن  و  الكرامة  و  العزة  رم��ز  هم  البوا�سل 

�ستبقى خالدة  االأبرار  �سهدائها  ت�سحيات 

يف ذاكرة الوطن.

جاء ذلك خالل ح�سور �ساحب ال�سمو 

حممد  ال�سيخ  �سمو  و  اخليمة  راأ���ض  حاكم 

بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ض 

اخليمة العر�ض الع�سكري “ح�سن االحتاد 

امل�سلحة مبختلف  القوات  نفذته  6” الذي 
احلمرا”  “اجلزيرة  مبنطقة  وح��دات��ه��ا 

اأمام جمع كبري من اأبناء الوطن و املقيمني 

وقدراتها  باإمكاناتها  للتعريف  اأر�سه  على 

القتالية املتطورة على خمتلف امل�ستويات.

القدرات  و  باالإمكانيات  �سموه  اأ�ساد  و 

توليها  التي  و  امل�سلحة  لقواتنا  املتطورة 

ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 

ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 

دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 

“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

ال���ق���ائ���د االأع����ل����ى 

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 

اأول�����وي�����ة ق�����س��وى 

م�����ا ج����ع����ل م��ن��ه��ا 

يقف  م��ن��ي��ع��ا  ���س��دا 

مواجهة  يف  ح��ائ��ال 

ال���ت���ح���دي���ات ك��اف��ة 

حل��م��اي��ة ال���وط���ن و 

الذود عن مكت�سباته 

واحلفاظ على اأمنه 

وا�ستقراره.

�ساحب  ع��رب  و 

ال�سمو ال�سيخ �سعود 

القا�سمي  �سقر  بن 

ع��ن ف��خ��ره ب���االأداء 

�شعود بن �شقر ي�شهد العر�س الع�شكري » ح�شن الحتاد  6 «
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للوحدات  املتميز 

امل�����������س�����ارك�����ة يف 

والتن�سيق  العر�ض 

امل�����ت�����ك�����ام�����ل م���ع 

االأمنية  االأج��ه��زة 

م�ستوى  و  املختلفة 

التدريب الع�سكري 

املتقدم الذي و�سل 

القوات  اأفراد  اإليه 

تنفيذ  يف  امل�سلحة 

خم���ت���ل���ف امل���ه���ام 

بكل  اإليهم  املوكلة 

اح��رتاف��ي��ة  و  دق���ة 

يعك�ض  مب��ا  عالية 

التدريب و التاأهيل 

جلميع  امل�����س��ت��م��ر 

على  امل�سلحة  ال��ق��وات  وح���دات  منت�سبي 

ا�ستخدام خمتلف و اأحدث املعدات و كيفية 

التعامل معها.

�سهداء  ت�سحيات  اأن  ���س��م��وه  اأك���د  و 

الوطن من القوات امل�سلحة و خمتلف فروع 

�ساهدا  متثل  الدولة  يف  االأمنية  االأجهزة 

تفانيهم  و  االإم���ارات  اأب��ن��اء  اإخ��ال���ض  على 

 .. نفي�ض  و  غ��ال  بكل  وطنهم  خ��دم��ة  يف 

م�سددا على اأن ت�سحياتهم �ستظل حمفورة 

بحروف من نور يف تاريخ االإمارات و و�سام 

فخر واعتزاز على �سدر كل اأبناء االإمارات.

بن  ع��م��ر  ال�سيخ  ال��ع��ر���ض  �سهد  ك��م��ا 

�سقر  بن  اأحمد  ال�سيخ  و  القا�سمي  �سقر 

رئي�ض  اجل��م��ارك  دائ��رة  رئي�ض  القا�سمي 

 “ االقت�سادية  اخليمة  راأ�ض  مناطق  هيئة 

راكز “ و ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن �سقر 

العامة  اخلدمات  دائ��رة  رئي�ض  القا�سمي 

براأ�ض اخليمة و ال�سيخ خالد بن �سعود بن 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  القا�سمي  �سقر 

راأ�ض  بحكومة  والتطوير  اال�ستثمار  مكتب 

ال�سيخ �سقر بن �سعود بن �سقر  و  اخليمة 

القا�سمي.

و ���س��اه��د اجل��م��ه��ور خ���الل ال��ع��ر���ض 

مت  6” ال��ذي  االحت��اد  “ح�سن  الع�سكري 

احلمرا”  “اجلزيرة  منطقة  يف  تنظيمه 

براأ�ض اخليمة ت�سكيالت من قواتنا امل�سلحة 

“ اأبناء زايد طيب اهلل ثراه و جنود خليفة 
االأوف��ي��اء  االأ���س��داء  “ جنودنا  اهلل  حفظه 

الذين يقفون ح�سنا منيعا لالحتاد يف وجه 

اأي طامع اأو خمرب ..

البطولة  اآي��ات  واأروع  اأ�سمى  يقدمون 

الوطن  حيا�ض  عن  ال��ذود  و  ال�سمود  يف 

حماية  يف  بدورهم  موؤمنني   .. ومكت�سباته 

االأمن و رفعة راية الوطن عالية خفاقة.

و نفذ نخبة من جنود االإمارات البوا�سل 

من  جمموعة  امل�سلحة  للقوات  املنت�سبني 

ملا  واقعية  �سورة  قدمت  النوعية  العمليات 

بكل  ومواجهتها  احلرب  حاالت  يف  يحدث 

اأن  مفادها  ر�سالة  الإي�سال  وذلك  �سجاعة 

امل�سلحة �ستظل احل�سن احل�سني  القوات 

و الدرع املتني �سد كل من ت�سول له نف�سه 

واإجن��ازات  املواطن  و  الوطن  باأمن  العبث 

و يف ظل  العزيز  ال��وط��ن  ه��ذا  وم��ق��درات 

ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة وغ���ري امل�����س��ت��ق��رة يف 

املنطقة يظهر اأفراد قواتنا امل�سلحة قدرات 

االإرهابية  العمليات  على  ال��رد  يف  كبرية 

يف  البارزة  ال�سخ�سيات  حماية  و  املنظمة 

املنطقة  ت�سهده  الذي  اال�ستقرار  عدم  ظل 

وذلك يف املناطق ال�سكنية و املدن املاأهولة 

وح��االت  االإره����اب  مواجهة  يف  بال�سكان 

التي  ال�سيناريوهات  من  وغريها  ال�سغب 

خمتلف  ب��ني  التن�سيق  و  التفاعل  تظهر 

اأو  ال��ربي��ة  ���س��واء  الع�سكرية  ال���وح���دات 

البحرية و اجلوية و حر�ض الرئا�سة.

ون��ظ��را ل��الأو���س��اع ال��راه��ن��ة وارت��ف��اع 

م�ستوى اخلطورة يف املنطقة.. فقد اتخذت 

العربية  االإم��ارات  لدولة  امل�سلحة  القوات 

االأمنية  م��ع اجل��ه��ات  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ت��ح��دة 

اأمن  ل�سمان  االحتياطات  كامل  االآخ��رى 

و�سالمة ال�سخ�سيات العامة واأمن املواطن 

واملقيم على هذه االأر�ض من عمليات حفظ 

االأمن الداخلي والتفتي�ض واحلرا�سة.

وق���دم���ت ال����ق����وات خ����الل ال��ع��ر���ض 

حيث  ال�سيناريوهات  ه��ذه  ملثل  حم��اك��اة 

اإىل  متجهة  بارزة”  “�سخ�سية  ظ��ه��رت 

من  م�سددة  حماية  حت��ت  اإقامتها  مكان 

تتوىل  التي  الرئا�سة  حر�ض  عنا�سر  قبل 

م�سوؤولية تاأمني ال�سخ�سيات رفيعة امل�ستوى 

وت�سم بني عنا�سرها وحدات النخبة التي 

وت�ساندها  البالد  القوات يف  اأهم  من  تعد 

فرق وت�سكيالت خمتلفة من القوات الربية 

وهم  اجل��وي  وال��دف��اع  واجل��وي��ة  والبحرية 

على كفاءة ودراية كبرية.
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حاكم راأ�س اخليمة يح�شر اأوبريت » دام خريك �شيخنا �شعود «

���س��ه��د ���س��اح��ب 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

القا�سمي،  �سقر  بن 

ع�سو املجل�ض االأعلى 

اخليمة  راأ���ض  حاكم 

خريك  »دام  اأوبريت 

الذي  �سعود«  �سيخنا 

ي����ر�����س����د ال���ت���ق���دم 

قطاع  يف  احل��ا���س��ل 

ال��ت��ع��ل��ي��م اخل����ريي 

ل��ي��وث��ق  االإم�������ارة  يف 

بداأها  التي  امل�سرية 

ال�سيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور 

����س���ق���ر ب����ن حم��م��د 

اهلل  القا�سمي، طيب 

وا�ستكملها من  ثراه، 

بعده �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 

اال�سرتاتيجية  م��ن  ان��ط��الق��ًا  القا�سمي، 

املتكاملة التي تبنتها دولة االإمارات الإيالء 

اأف�سل  ب��اع��ت��ب��اره  ك��ربى  اأه��م��ي��ة  التعليم 

واالأ�سا�ض  االن�سان  يف  لال�ستثمار  الو�سائل 

البناء  عمليات  عليه  ت�ستند  الذي  ال�سلب 

والتطوير.

ال���ذي نظمته  ال��ف��ن��ي  ال��ع��م��ل  و���س��ل��ط 

التعليمية  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  موؤ�س�سة 

اخلريية على م�سرح وزارة الثقافة وتنمية 

من  اأكرث  مب�ساركة  اخليمة  براأ�ض  املعرفة 

400 طالب وطالبة من 28 جن�سية خمتلفة 
على  ال�سوء  اخلريية،  املدار�ض  اأبناء  من 

االإم���ارة  ال��ت��ي حققتها  االإجن����ازات  اأب���رز 

التعليمية  امل�ستويات  اأف�سل  توفري  بغر�ض 

للفئات االأقل حظًا، بدءًا من بناء املدار�ض 

املخ�س�سة لذلك الغر�ض وو�سواًل اإىل دعم 

الطالب من املراحل االأوىل وحتى التعليم 

اجلامعي مبا يربز قيمة “الت�سامح” التي 

الدولة  موؤ�س�سات  حلر�ض  الدافع  َلت  �سكرّ

على توفري التعليم املنا�سب لكافة املقيمني 

على اأر�سها.

ور�����س����د االأوب�����ري�����ت 

ب�سكل عام تاريخ املدار�ض 

اخليمة  راأ���ض  اخلريية يف 

يف  العمل  يف  ب��داأت  والتي 

 ،1997 العام  االإمارة منذ 

ل��ت��ت��وج ه���ذه اجل���ه���ود يف 

ب���اإط���الق   2015 ال���ع���ام 

بن  �سعود  ال�سيخ  موؤ�س�سة 

اخلريية  التعليمية  �سقر 

توفري  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

كافة �سبل الدعم للطالب 

املحدود  الدخل  ذوي  من 

خالل م�سريتهم التعليمية 

على  ح�سولهم  و���س��م��ان 
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مبا  املنا�سب  التعليم 

م�ستقبال  ل��ه��م  يكفل 

كرمية  وحياة  م�سرقا 

ي�������س���ت���ط���ي���ع���ون م��ن 

خ���الل���ه���ا امل�����س��ارك��ة 

املجتمع  يف  باإيجابية 

والبيئة املحيطة بهم.

وق����������دم ال���ع���م���ل 

الفني م�ساهد متنوعة 

للنجاحات التي حققها 

ال��ت��ع��ل��ي��م اخل����ريي يف 

برعاية  اخليمة  راأ���ض 

ك��رمي��ة م���ن ���س��اح��ب 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

القا�سمي  ���س��ق��ر  ب��ن 

اأك���رث  ح��ي��ث مت دع����م 

االأعوام  األف طالب وطالبة خالل   42 من 

امل��ب��ادرات  عر�ض  اإىل  اإ�سافة  املا�سية، 

وامل�ساريع املهمة التي جرى اإطالقها خالل 

الفرتات املا�سية بغية اال�ستمرار يف توفري 

الرعاية لهذا القطاع احليوي.

�شعود بن �شقر: متكني الن�سء اأ�شا�س لرت�شيخ مكانة الإمارات الرائدة بني الأمم 

و�شمانة مل�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة

اأك����د ���س��اح��ب 

ال�������س���م���و ال�����س��ي��خ 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود 

ع�سو  القا�سمي، 

امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى 

ح������اك������م راأ����������ض 

اخليمة، اأن متكني 

ال���ن�������ضء اأ���س��ا���ض 

ل��رت���س��ي��خ م��ك��ان��ة 

الرائدة  االإم��ارات 

بني االأمم و�سمانة 

اأف�����س��ل  مل�ستقبل 

القادمة،  لالأجيال 

اإىل  م�������������س������رياً 

الكبري  االه��ت��م��ام 

الذي تويل القيادة 

�سرورة  م��ن  انطالقا  بالطفل  الر�سيدة 

وم��ه��ارات  م��ع��ارف  تطوير  يف  اال�ستثمار 

االإم��ارات��ي  وال�����س��ب��اب  النا�سئة  االأج��ي��ال 

على  احلفاظ  هدفه  ا�سرتاتيجي  كخيار 

املكت�سبات التي حققتها الدولة يف خمتلف 

امليادين.

ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ���س��م��وه اإىل 

يف  االأ���س��ا���س��ي  للتعليم  ال��رم�����ض  م��در���س��ة 

وكوادرها  لطالبها  تكرميًا  اخليمة  راأ���ض 

املدر�سة  ف��وز  على  واالإداري�����ة  التعليمية 

العربي  القراءة  حتدي  يف  الثاين  باملركز 

هذا  حتقق  اإماراتية  مدر�سة  اأول  لتكون 

االإجناز.

راأ���ض  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��اد 
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اخليمة باجلهود املتميزة املبذولة من قبل 

والتي  وال��ط��الب  املدر�سة  على  القائمني 

النهائية  القائمة  اإىل  الو�سول  اأثمرت عن 

م�ستوى  على  مدار�ض  ثالث  اأف�سل  �سمن 

الوطن العربي يف حتدي القراءة العربي، 

ومن ثم احل�سول على املركز الثاين.

وحر�ض �سموه خالل الزيارة على لقاء 

تفا�سيل  اإىل  منهم  واال�ستماع  الطالب 

العربي،  ال��ق��راءة  حت��دي  يف  م�ساركتهم 

وتبادل احلديث معهم حول اأهم ما تعلموه 

من هذه التجربة املتميزة.. كما ا�ستمع من 

مديرة املدر�سة واملعلمني اإىل �سرح مف�سل 

منذ  اإع��داده��ا  مت  التي  العمل  خطة  ح��ول 

اإىل  الو�سول  وا�ستطاعوا من خاللها  عام 

م�ستوى  على  م�سبوق  غري  اإجن��از  حتقيق 

الطالب  جميع  م�ساركة  يف  متثل  ال��دول��ة 

يف ال��ت��ح��دي، م��ع و���س��ول ع���دد ال��ط��الب 

الذي اأنهوا قراءة 50 كتابا اإىل 85 طالبا، 

م�ستوى  على  املدر�سة  من  طالبة  وتر�سح 

املنطقة التعليمية يف االإمارة.

وقال �سموه.. “ العلم واملعرفة اأ�سا�ض 

نلم�ض  اليوم  نحن  وها  امل�ستدامة،  التنمية 

وب�سكل عملي نتائج جهودنا 

على  ال��ن�����ضء  ت�����س��ج��ي��ع  يف 

من  ج��زءا  لتكون  ال��ق��راءة 

اليومي..  حياتهم  اأ�سلوب 

هو  النتيجة  من  االأه��م  اإن 

احل���ال���ة االإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي 

برزت خالل التحدي والتي 

التفاعل  خ��الل  م��ن  جتلت 

االإيجابي البناء بني عنا�سر 

املدر�سة  هي  ثالث  رئي�سية 

والطالب واأولياء االأمور«.

واأ�����س����اف ����س���م���وه.. “ 

اأبارك ملدر�سة الرم�ض اإدارة 

وطالبا هذا االإجناز املتميز 

الذي ا�ستطاعوا من خالله 

ت��ق��دمي م��ث��ال ي��ح��ت��ذى يف 

واأدعوهم  والعمل،  التفاين 

بنف�ض  العمل  موا�سلة  اإىل 

ال��ه��م��ة وال�����س��غ��ف وال����روح 

االإي��ج��اب��ي��ة.. اأن��ت��م ال��ي��وم 

ال�سعي  يف  للجميع  ق���دوة 

على  ال��ت��اأك��ي��د  ويف  للتميز 

مناهل  ه��ي  م��دار���س��ن��ا  اأن 

والأبنائي  وامل��ع��ارف.  للعلم 

معقود  االأم��ل  اأق��ول  الطلبة 

عليكم ونحن على ثقة تامة 

ب��ق��درت��ك��م ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة 

االإجنازات والنجاحات«.

ا�ستعداداتها  وخ���الل 

العربي،  ال��ق��راءة  لتحدي 

االأ�سا�سي  للتعليم  الرم�ض  مدر�سة  نظمت 

بينها  من  القرائية  االأن�سطة  من  العديد 

م�سروع  ل��دع��م  متميزة  م��ب��ادرات  اأرب���ع 

نرتقي”،  ب��ي��د  “يدا  وه����ي:  ال��ت��ح��دي، 

اأب���دع  و”بحرويف  نقراأ”،  و”جمعينا 

اأ�سركت  كما  لنحيا”.  و”نقراأ  كلماتي”، 

املدر�سة االأمهات يف فعالياتها واأن�سطتها، 

 20 اأك����رث م��ن  اإ����س���راك  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

موؤ�س�سة جمتمعية يف دعم مبادراتها لدعم 

حتدي القراءة العربي.
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حاكم ر�أ�س 

اخليمة ي�ستقبل 

�سفري �سلطنة 

عمان

 ا����س���ت���ق���ب���ل 

���س��اح��ب ال�����س��م��و 

بن  �سعود  ال�سيخ 

القا�سمي  ���س��ق��ر 

ع�����س��و امل��ج��ل�����ض 

االأع�����ل�����ى ح��اك��م 

يف  اخليمة،  راأ���ض 

ق�����س��ر ���س��م��وه يف 

بن  �سقر  م��دي��ن��ة 

حم���م���د ����س���ع���ادة 

بن  خالد  الدكتور 

�سامل  ب��ن  �سعيد 

ال�سقيقة،  عمان  �سلطنة  �سفري  اجل���رادي 

مبنا�سبة  �سموه  على  لل�سالم  ح�سر  ال��ذي 

انتهاء مهام عمله لدى الدولة. 

واأكد �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة 

خالل اللقاء على قوة وعمق العالقات التي 

تربط بني دولة االإمارات و�سلطنة عمان على 

متميزًا  مثاال  تعد  والتي  امل�ستويات  خمتلف 

بينهما  جتمع  جارين  بلدين  بني  للعالقات 

واالح��رتام  الثقايف  واالإرث  التاريخ  رواب��ط 

الروابط  لتطوير  احلثيث  وال�سعي  املتبادل 

يف املجاالت كافة مبا ي�سهم يف ن�سر اخلري 

والرخاء ويحقق طموح ال�سعبني ال�سقيقني.

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وع��رب 

اأمنياته  خال�ض  عن  القا�سمي  �سقر  بن 

ل�سعادة ال�سفري بالتوفيق والنجاح يف املهام 

ما  على  مثنيًا  اإليه،  توكل  التي  امل�ستقبلية 

قدمه من جهود �سادقة خالل فرتة عمله 

يف الدولة لتعزيز اأوا�سر التعاون امل�سرتك 

ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني ع��ل��ى خمتلف 

ال�سعد.

�سعود بن �سقر 

ي�ستقبل �سفري 

اأذربيجان لدى 

الدولة

ا����س���ت���ق���ب���ل 

ال�سمو  ���س��اح��ب 

بن  �سعود  ال�سيخ 

القا�سمي،  �سقر 

ع�����س��و امل��ج��ل�����ض 

االأع����ل����ى ح��اك��م 

راأ���������ض اخل��ي��م��ة 

�سموه  ق�سر  يف 

بن  �سقر  مبدينة 

حم���م���د ���س��ع��ادة 

م�����اه�����ر حم��م��د 

ا�شتقبالت �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 



 العدد: 511 - 12/ 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

14

األخبار

m u n r a k a e

لدى  اأذربيجان  جمهورية  �سفري  علييف 

�سموه  على  لل�سالم  ق��دم  ال���ذي  ال��دول��ة 

مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد.

راأ���ض  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ورح���ب 

له  متمنيًا  االأذربيجاين،  بال�سفري  اخليمة 

مبا  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق 

امل�سرتك  التعاون  اأوا�سر  تعزيز  ي�سهم يف 

خمتلف  ع��ل��ى  ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

ال�سعد.

ومن جانبه، عرب �سعادة ماهر حممد 

ل�ساحب  وتقديره  �سكره  بالغ  عن  علييف 

ك��رم  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  ح��اك��م  ال�سمو 

على  مثنيًا  اال�ستقبال  وح�سن  ال�سيافة 

العالقات اال�سرتاتيجية القوية التي تربط 

البلدين.

حاكم راأ�س اخليمة 

ي�ستقبل �سفري ت�سيلي

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب   ا�ستقبل 

االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 

ح�����اك�����م راأ���������ض 

ق�سر  يف  اخليمة 

����س���م���وه مب��دي��ن��ة 

حممد  ب��ن  �سقر 

خورخي  �سعادة   ،

دك���������رت ���س��ف��ري 

ت�سيلي  جمهورية 

الذي  الدولة  لدى 

على  لل�سالم  قدم 

�سموه.

ورح��������������������ب 

���س��اح��ب ال�����س��م��و 

ح�����اك�����م راأ���������ض 

بال�سفري  اخليمة 

متمنيًا  الت�سيلي، 

ل�������ه ال����ت����وف����ي����ق 

ي�سهم  مبا  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح 

بني  امل�سرتك  التعاون  اأوا���س��ر  تعزيز  يف 

البلدين ال�سديقني على خمتلف ال�سعد.

و اأ�ساد �سموه بعالقات ال�سداقة التي 

ت�سيلي  وجمهورية  االإم���ارات  دول��ة  تربط 

والتي من �ساأنها حتقيق املزيد من التقدم 

والرخاء لل�سعبني.

م���ن ج��ان��ب��ه، ع���رب ���س��ع��ادة خ��ورخ��ي 

ل�ساحب  وتقديره  �سكره  بالغ  عن  دكرت 

راأ�ض  حاكم  ال�سمو 

كرم  على  اخليمة 

وح�سن  ال�سيافة 

مثنيًا  اال�ستقبال، 

ع���ل���ى ال���ع���الق���ات 

اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

تربط  التي  القوية 

بني البلدين.

�سعود بن �سقر 

ي�ستقبل قن�سل 

عام جنوب 

اأفريقيا

 ا�����س����ت����ق����ب����ل 

����س���اح���ب ال�����س��م��و 
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بن  �سعود  ال�سيخ 

���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي 

ع�������س���و امل��ج��ل�����ض 

االأعلى حاكم راأ�ض 

ق�سر  يف  اخليمة 

�سموه مبدينة �سقر 

بن حممد ، �سعادة 

م���وغ���وب���و دي��ف��ي��د 

قن�سل   ، ماغابي 

ع�����ام ج��م��ه��وري��ة 

ج���ن���وب اأف��ري��ق��ي��ا 

واملناطق  دب��ي  يف 

ال�����س��م��ال��ي��ة ال���ذي 

على  لل�سالم  ق��دم 

���س��م��وه مب��ن��ا���س��ب��ة 

عمله  مهام  ت�سلمه 

اجلديد.

راأ���ض  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ورح���ب 

متمنيًا   ، العام  القن�سل  ب�سعادة  اخليمة 

له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا 

امل�سرتك  التعاون  اأوا�سر  تعزيز  يف  ي�سهم 

خمتلف  ع��ل��ى  ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

ال�سعد.

من جانبه ، عرب �سعادة موغوبو ديفيد 

ماغابي عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب 

ك��رم  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  ح��اك��م  ال�سمو 

على  مثنيًا  اال�ستقبال،  وح�سن  ال�سيافة 

العالقات اال�سرتاتيجية القوية التي تربط 

البلدين.

�سعود بن �سقر ي�ستقبل وفد احتاد 

كتاب و اأدباء الإمارات براأ�س 

اخليمة

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 

و  كتاب  احت��اد  وف��د  اخليمة  راأ����ض  حاكم 

اأدباء االإمارات - فرع راأ�ض اخليمة - الذي 

قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة احتفاالت 

االأربعني  و  الثامن  الوطني  باليوم  الدولة 

يف  احل��ك��م  مقاليد  �سموه  ت��ويل  ذك���رى  و 

االإمارة.

و األقى ال�سعراء خالل اللقاء جمموعة 

اخليمة  براأ�ض  تتغنى  التي  الق�سائد  من 

وما �سهدته من تطور وازدهار يف خمتلف 

�ساحب  قيادة  والقطاعات حتت  املجاالت 

ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي.

ال�سعراء  و  ال�ساعرات  ال��وف��د  و�سم 

فاطمة املعمري، وعبري احلو�سني، و اأ�سيل 

الرمالوي، وحممد غامن م�سطفى، واأحمد 

ال�سحي  وب��دري��ة  امل��ح��اري،  واأ���س��م��ا  عبيد 

العو�سي،  وح��م��دة  ���س��ام�����ض،  ب��ن  وح��م��د 

و�سيما  ليواد،  وحميد  ال�سام�سي،  وحميد 

وع��ب��داهلل  ح�����س��ن،  وع��اي�����س��ة  ال�سام�سي، 

علي،  اآل  وبتول  املزروعي،  وعلي  الهدية، 

ورهف املبارك، وخليل عبيد.

التهاين  خال�ض  الوفد  اأع�ساء  وق��دم 

راأ�ض  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  التربيكات  و 

اخليمة، مبنا�سبة احتفاالت الدولة باليوم 

�سبحانه  اهلل  ميد  اأن  متمنني  الوطني.. 

فيه  ملا  يوفقه  اأن  و  �سموه  عمر  يف  وتعاىل 

م�سلحة الوطن واملواطن.

�سعود بن �سقر ي�ستقبل رائدي الف�ساء 

الإماراتيني هزاع املن�سوري و�سلطان 

النيادي

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 

ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اخليمة  راأ���ض  حاكم 

ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد 

�سموه مبدينة  راأ�ض اخليمة  يف ق�سر  عهد 

�سقر بن حممد، رائدي الف�ساء االإماراتيني 

هزاع املن�سوري و�سلطان النيادي يرافقهم 

�سعادة حمد املن�سوري، رئي�ض جمل�ض اإدارة 

وجمموعة  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز 

من موظفي املركز.

برائدي  اللقاء  بداية  يف  �سموه  ورح��ب 

الفريق  بروح  م�سيدًا  املركز،  ووفد  الف�ساء 

والعمل اجلماعي اللذين كانا �سببًا مبا�سرًا 

اأول  م�ساركة  املتمثل يف  االإجناز  يف حتقيق 

رائد ف�ساء اإماراتي يف الرحلة الناجحة اإىل 

مرحلة  ي�سكل  ما  الدولية،  الف�ساء  حمطة 

ال�ستك�ساف  االإم����ارات  م�سرية  يف  ف��ارق��ة 

الف�ساء وخطوة مهمة لتحقيق روؤية القيادة 

االإماراتية الر�سيدة الرامية اإىل تعزيز دور 

املوؤ�س�سات العلمية بالدولة لال�سطالع بدور 
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موؤثر وفاعل يف هذا املجال املتنامي.

واأكد �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة 

اأخ��وه  يوليه  ال��ذي  ال��الحم��دود  ال��دع��م  اأن 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

واأخوه  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 

“رعاه اهلل” واأخ���وه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�سلحة ، للجهات العاملة يف جمال 

بحوث الف�ساء، ر�سخ مكانة الدولة يف هذا 

القطاع واأ�س�ض مل�ستقبل واعد �سنجني ثماره 

يف االأعوام القادمةٍ.

والهمة  العالية  ب��ال��روح  �سموه  واأ���س��اد 

الكبرية التي اأظهرها هزاع املن�سوري طوال 

خمتلف  وخالل  للمهمة  اال�ستعدادات  فرتة 

�سورة  ر�سم  يف  اأ�سهم  ما  الرحلة  مراحل 

االإم��ارات  عن  اإيجابية 

ال��ع��امل..  اإىل  و�سعبها 

ك���م���ا اأث�����ن�����ى ���س��م��وه 

�سلطان  ح��م��ا���ض  ع��ل��ى 

النيادي وما اأظهره من 

م�ساندة  يف  اإخ��ال���ض 

بدء  قبيل  ه��زاع  اأخ��ي��ه 

الرحلة وخاللها.

وع��������رب ����س���اح���ب 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي 

اأع�ساء  لكل  �سكره  عن 

ال���ف���ري���ق االإم����ارات����ي 

الإ�سهاماتهم  ت��ق��دي��را 

ودوره�������م ال��ك��ب��ري يف 

والتجهيز  اال���س��ت��ع��داد 

الرحلة  يف  للم�ساركة 

حمطة  اإىل  التاريخية 

عمل  اجلميع  اأن  موؤكدًا  الدولية،  الف�ساء 

لرفع  اجلهود  كافة  و�سخروا  الفريق  ب��روح 

ا�سم االإمارات عاليًا يف ال�ساحة الدولية.

و�سدد �سموه على اأن املن�سوري والنيادي 

االإم��ارات��ي  لل�سباب  م�سرفًا  منوذجًا  قدما 

التحديات  جمابهة  على  وال��ق��ادر  ال��واع��ي 

م�سيفًا  ال��ه��دف،  لبلوغ  ال�سعاب  وتذليل 

العمل  يف  التفاين  خ��الل  م��ن  قدما  اأنهما 

وخ��دم��ة ال��وط��ن ق��دوة 

ال�سباب  ل��ك��ل  ح�سنة 

االإماراتي والعربي مما 

جعلها م�سدرًا لالإلهام 

اجلميع  يدفع  وح��اف��زًا 

العمل  م��وا���س��ل��ة  اإىل 

اجل���اد م��ن اأج���ل رفعة 

االإمارات وتقدمها.

واأ������س�����اف ���س��م��وه 

الف�ساء  ب��رن��ام��ج  اإن 

ال��وط��ن��ي ح��ق��ق خ��الل 

ب�سواعد  وج��ي��زة  ف��رتة 

االإم��ارات  وبنات  اأبناء 

مدى  تعك�ض  جن��اح��ات 

ال���ط���م���وح واالإ�����س����رار 

ال����ذي ي��ت�����س��م ب���ه ه��ذا 
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�شعود بن �شقر يوؤدي �شالة اجلنازة على جثمان �شهيد الوطن طارق ح�شني ح�شن البلو�شي

���س��اح��ب  اأدى 

ال�������س���م���و ال�����س��ي��خ 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود 

ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 

امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى 

حاكم راأ�ض اخليمة  

����س���الة اجل���ن���ازة 

�سهيد  جثمان  على 

ال���وط���ن وال���واج���ب 

ط�����������ارق ح�������س���ني 

ح�����س��ن ال��ب��ل��و���س��ي 

الذي ارتقى �سهيدًا 

خ��الل  ال���ع���ال  اإىل 

�سمن  م�����س��ارك��ت��ه 

ق������وات ال��ت��ح��ال��ف 

وال�سرعية  االأمل  اإع��ادة  عملية  يف  العربي 

اململكة  تقودها  والتي  ال�سقيق  اليمن  يف 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

واأدى �سالة اجلنازة اإىل جانب �سموه 

ال�سيخ خالد بن �سعود بن �سقر القا�سمي، 

نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة مكتب اال�ستثمار 

والتطوير براأ�ض اخليمة، وال�سيخ �سقر بن 

�سعود بن �سقر القا�سمي، وكبار امل�سوؤولني 

وم���دي���رو ال���دوائ���ر امل��ح��ل��ي��ة واالحت���ادي���ة 

العربية  اجل��ال��ي��ات  واأب��ن��اء  وامل��واط��ن��ون، 

االإ�سالمية املقيمة يف البالد.

راأ���ض  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأع���رب 

اإىل  وموا�ساته  عزائه  �سادق  عن  اخليمة 

العلي  اهلل  �سائاًل  ال�سهيد  وذوي  اأ���س��رة 

واأن  رحمته  ب��وا���س��ع  يتغمده  اأن  ال��ق��دي��ر 

ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم ذويه جميل 

ال�سرب وال�سلوان.

هذا  يف  العاملني  داع��ي��ًا  ال��واع��د،  امل�سروع 

القطاع اإىل موا�سلة العمل اجلاد واملخل�ض 

تليق  التي  االإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 

با�سم االإمارات وبطموحات �سعبها.

بن  �سعود  بن  ال�سيخ خالد  اللقاء  ح�سر 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  القا�سمي  �سقر 

راأ���ض  بحكومة  والتطوير  اال�ستثمار  مكتب 

�سقر  بن  �سعود  بن  �سقر  وال�سيخ  اخليمة، 

القا�سمي.

�سعود بن �سقر ي�ستقبل نائب رئي�س 

جمل�س اإدارة جمموعة اينوك

 ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 

�سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم 

�سقر  �سموه مبدينة  ق�سر  اخليمة يف  راأ�ض 

بن حممد �سعادة �سعيد الطاير، نائب رئي�ض 

االإم���ارات  ب���رتول  جمموعة  اإدارة  جمل�ض 

الوطنية »اينوك«، والوفد املرافق له، والذي 

مبنا�سبة  وتهنئته  �سموه  على  لل�سالم  قدم 

اجل��دي��دة،  اي��ن��وك«  »ت�سجيل  قرية  افتتاح 

يف  نوعها  م��ن  االأك���رب  املن�ساأة  تعد  وال��ت��ي 

ال�سرق االأو�سط.

���س��ي��ف حميد  ���س��ع��ادة  ال���وف���د،  ���س��م 

ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ف��ال���س��ي، 

القفيدي،  عبدالرحمن  وزي���د  »اي���ن���وك«، 

وح�سام  التجزئة،  لقطاع  التنفيذي  املدير 

ال�ساوي، مدير عام »ت�سجيل اينوك«.

�سعود  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 

علوان  بن  علي  ال��ل��واء  و�سعادة  القا�سمي، 

اخليمة،  راأ���ض  �سرطة  عام  قائد  النعيمي، 

رئي�ض جمل�ض  الطري،  اأحمد  و�سعادة جمال 

اخليمة،  براأ�ض  العامة  امل��وارد  هيئة  اإدارة 

وعبداهلل بن �سلمان النعيمي، ع�سو جمل�ض 

حممد  ومي�سون  العامة،  املوارد  هيئة  اإدارة 

العامة  امل���وارد  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ذه��ب، 

�سعيد  حممد  ال��دك��ت��ور  والعميد  ب��االإن��اب��ة، 

املركزية،  العمليات  عام  مدير  احلميدي، 

عام  مدير  منخ�ض،  علي  عبداهلل  والعميد 

�سلطان  �سامل  والعميد  ال�سرطية،  العمليات 

العمليات  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��درم��ك��ي، 

املركزية، اإىل جانب عدًد من قيادات �سرطة 

راأ�ض اخليمة وهيئة املوارد العامة.

اجلديدة  اينوك«  »ت�سجيل  قرية  وتعترب 

االإمارات يف  �سارع  الواقعة على  للمركبات، 

راأ�ض اخليمة، القرية االأكرب من نوعها على 

م�ستوى ال�سرق االأو�سط مب�ساحة ت�سل اإىل 

تبلغ  ا�ستيعابية  وبطاقة  مربع  مرت  األف   50
يوميًا، ما يجعلها نقلة نوعية  مركبة   1000
املتميزة  اخل��دم��ة  تقدمي  يف  كبرية  وق��ف��زة 

خدمات  م��رك��ز  ُت�سكل  كونها  للمتعاملني 

روؤي��ة  تخدم  عاملية  مبعايري  يعمل  متكامل 

توفري  اإىل  الهادفة  اخليمة  راأ����ض  حكومة 

الوقت واجلهد على املتعاملني.



 العدد: 511 - 12/ 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

18

األخبار

m u n r a k a e

حممد بن �شعود: 

           دولتنا باهتمام القيادة الر�شيدة اأ�شبحت منوذجًا ومثاًل يحتذى به يف عيون العامل

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود 

احت��اد  اأن  اخليمة  راأ����ض  عهد 

اأ�سبح  ال��ذي  التاريخي  دولتنا 

ب��ه يف  من��وذج��ًا وم��ث��ااًل يحتذى 

عيون العامل كله نحتفل بذكراه 

بناها  نه�سة  م�سروع  هو   48 ال� 

موؤ�س�ض دولتنا املغفور له ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب 

وبتعا�سد  جعل  الذي  ثراه«  اهلل 

م����ع اإخ�����وان�����ه االآب��������اء ���س��ي��وخ 

»رحمهم  املوؤ�س�سني  االإم����ارات 

للح�سارة  منارة  االإمارات  اهلل« 

االأم��ن  وواح���ة  والتطور  والعلم 

واالأم��ان والتقدم واالزده��ار يف 

جميع املجاالت.

 48 اأن  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 

ع��ام��ا م��ن��ذ ب���زوغ ف��ج��ر ال��ث��اين 

عجلة  تتوقف  مل   1971 دي�سمرب عام  من 

بقيادة  تقدمها  وتوا�سل  املظفرة  امل�سرية 

زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 

“رعاه اهلل” و�ساحب  الوزراء حاكم دبي 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 

املجل�ض االأعلى لالحتاد حكام االإمارات.

وجهها  التي  كلمته  يف   - �سموه  وق��ال 

جملة  عرب  الغالية  الوطنية  املنا�سبة  بهذه 

ا�ستطاعت  دولتنا  اإن   - “ الوطن  “ درع 
ورجالها  اأبنائها  همة  ثم  اهلل  من  بتوفيق 

التي  التحديات  على  تتغلب  اأن  املخل�سني 

واجهوها من اأجل اأن ت�سل دولة االإمارات 

�ساملة  نه�سة  من  اليوم  عليه  هي  ما  اإىل 

بعني  اأجمع  العامل  اإليها  ينظر  ومتطورة 

خاللها  من  وت��ب��واأت  والتقدير  االح���رتام 

ب��اأن  م��ك��ان��ة ع��ال��ي��ة ب��ني االأمم ..م��ن��وه��ا 

االأي��ام  هذه  اأفراحه  نعي�ض  ال��ذي  االحت��اد 

وقيادته  االإم�����ارات  ل�سعب  مفخرة  يعد 

النه�سة  يف  متمثلة  ملمو�سة  وح��ق��ي��ق��ة 

احل�سارية والتنموية التي تعي�سها الدولة.

اأن  اخليمة  راأ����ض  عهد  ويل  واأ���س��اف 

االإم��ارات  لدولة  الوطني  باليوم  االحتفال 

الذي  والتفوق  للنجاح  وتقديرًا  رمزًا  يعد 

حققته امل�سرية املظفرة على مدار 48 عامًا 

من االإجناز والعطاء من القيادة الر�سيدة 

االحت���اد  ق��ي��ام  ذك���رى  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا 

حم��ف��ورة يف ذاك����رة ال��ت��اري��خ االإم���ارات���ي 

وجملة  دولتنا  فتجربة  اأجمع  والعامل  بل 

يف  حتققت  ال��ت��ي  االإجن������ازات 

مثال  زمنية ق�سرية خري  فرتة 

وال��روؤي��ة  احلكيم  الفكر  على 

فلقد  الر�سيدة  للقيادة  الثاقبة 

ال��دول  مرتبة  �سك  دون  بلغنا 

واملجاالت  امليادين  املتقدمة يف 

كافة ومازلنا ما�سني يف معارج 

اأن  على  العزم  عاقدين  التقدم 

نحقق ل�سعبنا ما ي�سبو اإليه من 

عز وجمد وازدهار.

اإننا اليوم نقف  وقال �سموه 

الفخر  مبنتهى  ون�����س��ه��د  م��ع��ًا 

�سباب   .. ب�سبابنا  واالع��ت��زاز 

ثروتها  ُيَعدون  الذين  االإم��ارات 

طاقتها  وخم���زون  االأ���س��ا���س��ي��ة 

االأه��م  والعن�سر  امل�ستقبلي، 

وتر�سيخ  التنمية  عجلة  دفع  يف 

التي  املرموقة  العاملية  املكانة 

واآفاقها  كافة  املجاالت  يف  دولتنا  حققتها 

اأبناء  بقدرة  ت�سهد  واإجن��ازات  امل�ستقبلية 

بحكمة  اأه��داف��ه��م  حتقيق  ع��ل��ى  ال��دول��ة 

وعزم الرجال، واإخال�ض النوايا، واالإرادة 

القوية وها هو ابن االإمارات رائد الف�ساء 

الف�ساء  ع��ان��ق  ال���ذي  امل��ن�����س��وري  ه���زاع 

رحلة  من  موؤخرًا  عاد  قد  ال�سحراء  من 

اإىل  الأ���س��ب��وع  ام��ت��دت  تاريخية  ف�سائية 

مركبة  منت  على  الدولية  الف�ساء  حمطة 

خاللها  من  ق��ام   ”15 اأ���ض  اإم  “�سويوز 
العلمية  االختبارات  من  جمموعة  باإجراء 

زايد  ال�سيخ  له  املغفور  بداأه  حتقيقًا حللم 

ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن 

حتول اإىل روؤية للقيادة الر�سيدة يف الدولة 

فاحتًة الباب على م�سراعيه لدخول دولة 

االإمارات اإىل نادي الدول التي و�سلت اإىل 
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ويل عهد راأ�س اخليمة : 

                       يوم ال�شهيد منا�شبة جليلة للفخر والعتزاز مبا قدمه اأبناء الإمارات البوا�شل

بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

اخليمة  راأ����ض  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر 

ال� »30« من  اأن تخ�سي�ض دولة االإم��ارات 

�سهر نوفمرب من كل عام يوما لل�سهيد يعرب 

راأ�سها  وعلى  الر�سيدة  قيادتنا  تقدير  عن 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

نهيان رئي�ض الدولة القائد االأعلى للقوات 

وهب  الذي  لل�سهيد  اهلل«  »حفظه  امل�سلحة 

البد من  فكان  لوطنه  ف��داء  وروح��ه  نف�سه 

�سهادته  بعد  حتى  ذك��ره  واإع��الء  تكرميه 

اأبناء  ت�سحيات  اأن  على  �سموه  ..م�سددا 

اأو  ال��داخ��ل،  يف  ���س��واء  االإم����ارات  �سهداء 

والع�سكرية  املدنية  امليادين  يف  اخل���ارج 

حمل  وهي  بثمن  التقدر  كافة  واالإن�سانية 

اإكبار واإجالل وتقدير.

عرب  وجهها  كلمة  يف   - �سموه  وق���ال 

“يوم  مبنا�سبة   “ ال��وط��ن  درع   “ جملة 

ال��ي��وم  ه���ذا  يف  ن�ستذكر   :  - ال�سهيد” 

جنود  فيها  ر  �سطرّ التي  البطولية  امللحمة 

اأروع االأمثلة يف االإقدام  االإمارات امليامني 

ون�سرة  ومكت�سباته  الوطن  عن  وال��دف��اع 

ق�سايا االأمتني العربية واالإ�سالمية ون�سرة 

االأ�سقاء املظلومني وحمايتهم، و�سواًل اإىل 

رد احلقوق اإىل اأ�سحابها واأهلها ..م�سريا 

يخلد  �سيبقى  ال��ي��وم  ه��ذا  اأن  اإىل  �سموه 

�سبيل  يف  باأرواحهم  �سحوا  اأبطاٍل  ذكرى 

حماية الوطن ومكت�سباته لكي يبقى وطننا 

منا  واالأنبل  االأك��رم  فهم  �ساخمًا،  عزيزًا 

والكرامة  العز  �ساحات  و�ست�سهد  جميعًا، 

على  ال�سهداء  ب��دم  ت��راب��ه��ا  ارت���وى  ال��ت��ي 

احلق  ع��ن  دف��اع��ًا  وب�سالتهم  �سجاعتهم 

ودعمًا لال�ستقرار وال�سرعية.

واأ�ساف �سموه اإن يوم ال�سهيد منا�سبة 

اأبناء  قدمه  مبا  واالع��ت��زاز  للفخر  جليلة 

االإمارات البوا�سل من بطوالت وت�سحيات 

النبيلة،  وامل��ب��ادئ  والقيم  احل��ق  لن�سرة 

ويعد فر�سة الإحياء ذكرى جنودنا لتقدمي 

ال���ق���دوة وال��ن��م��وذج ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة 

�سبيل  يف  الت�سحية  مبفهوم  وتعريفهم 

بثبات يف عملية  للم�سي  واإلهامهم  الوطن 

البناء والنمو واالزدهار ل�سناعة م�ستقبل 

اأف�سل لتظل ذكرى �سهداء الوطن االأبرار 

الغالية  باأرواحهم  وت�سحياتهم  وبذلهم 

حم��ف��ورة يف ���س��ف��ح��ات وذاك�����رة ال��وط��ن 

ت�ستلهم  وحتى  االإم���ارات،  اأبناء  ووج��دان 

عطاءهم  وامل��ق��ب��ل��ة  احل��ا���س��رة  االأج���ي���ال 

وبذلهم واأعمالهم اجلليلة.

ال�سيخ  �سمو  كلمة  ن�����ض  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

ويل  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد 

اإن   (  : املنا�سبة  بهذه  اخليمة  راأ���ض  عهد 

دولتنا  يف  احلكيمة  القيادة  انتهجته  ما 

اآمال  احلبيبة من �سعي دوؤوب للوقوف مع 

قوة  يج�سد  اإمن��ا  وتطلعاته  �سعبها  واآالم 

وال�سعب  القيادة  بني  والتالحم  الرتابط 

وهو ما جتلى يف توجيهات �ساحب ال�سمو 

رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة 

 30 ي���وم  بتخ�سي�ض  اهلل”  “حفظه 
يحيي  خا�سًا  ي��وم��ًا  ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمرب 

العطرة  ال�سهيد  ذك��رى  الدولة  اأبناء  فيه 

والتتويج  التكرمي  ي��وم  هو  ال�سهيد  فيوم 

�سنة  كل  يف  باإحيائها  الفريدة  لبطوالتهم 

و�سجاعتهم  مواقفهم  اأب��رز  م�ستذكرين 

ويوم  املجتمعي  التاآزر  يوم  اإنه  وب�سالتهم 

القوي  والتالحم  الت�سامن  ع��ن  التعبري 

العربية املتحدة مع  االإم��ارات  ل�سعب دولة 

دعمًا  حولهم  والتفافهم  الر�سيدة  قيادته 

عالية  دائ��م��ًا  دولتنا  راي��ة  لتبقى  و�سندًا 

خفاقة يف �سماء الوطن.

الف�ساء.

اأن  اخليمة  راأ���ض  عهد  ويل  �سمو  وبني 

تعد  االإماراتية  امل�سلحة  القوات  اإجن��ازات 

املوؤ�س�سة  هذه  فمن  مواطن،  لكل  مفخرة 

مواجهة  ي�ستطيع  قوي  جيل  ن�ساأ  الوطنية 

احل�سني  واحل�سن  واالأخطار  التحديات 

ل��ل��وط��ن وح��ام��ي��ة ل��ك��ل ���س��رب م��ن ب��الدن��ا 

احت��ادن��ا  وع��م��اد  واع��ت��زاز  فخر  وم�سدر 

الوطنية  وعنوان  االأبطال  وم�سنع  املجيد 

ينظر  الذي  ال�سامخ  وال�سرح  االإماراتية 

ويرون  واح��رتام  تقدير  بكل  اجلميع  اإليه 

والتفاين  الت�سحية  لقيم  جت�سيدًا  فيه 

والقيادة  الغايل  للوطن  والوالء  وال�سجاعة 

الر�سيدة واحل�سن القوي يدافع عن اأر�ض 

الوطن.

وهناأ �سمو ويل عهد راأ�ض اخليمة بهذه 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  الوطنية  املنا�سبة 

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 

“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

و�ساحب  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

اخليمة  راأ�ض  حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�سو 

واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ض 

االأع��ل��ى ح��ك��ام االإم�����ارات و���س��م��و اأول��ي��اء 

عز  اهلل  ..داع��ي��ا  احل��ك��ام  ون���واب  العهود 

على  الوطنية  املنا�سبة  هذه  يعيد  اأن  وجل 

وال��ربك��ات  واليمن  باخلري  �سعبنا  اأب��ن��اء 

التقدم  من  مبزيد  احلبيبة  دولتنا  وعلى 

والرفاهية واالزدهار.
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ن��وف��م��رب من  م���ن  ال��ث��الث��ني  ي���وم  اإن 

الزمن  م��دار  على  باقيا  �سيظل  ع��ام  ك��ل 

و�ستتناقله االأجيال وتتوارثه، ولتظل �سورة 

مثل  م�سرب  ال�سهداء  وبطوالت  ومالمح 

ومدر�سة يف حب الوطن وقيادته الر�سيدة 

اأوا�سر العالقات االأ�سرية  ولتعزيز وتقوية 

ب��ني ال��ق��ي��ادة واأب��ن��ائ��ه��ا، والإح��ي��اء اأجم��اد 

اأفراد البيت  ال�سهداء ولتقوية اللحمة بني 

تقوم  الذي  املتميز  بالدور  م�سيدا  املتوحد 

به القوات امل�سلحة فهي م�سنع 

تكري�ض  على  لقدرتها  الرجال، 

اإىل  واالن��ت��م��اء  ال���والء  مفاهيم 

ال���وط���ن، ول���دوره���ا ال��ب��ن��اء يف 

اإيجابية  اإن�سانية  قيم  تعزيز 

ال�سرب  مثل  عنا�سرها  ل��دى 

ل  وحتمرّ ال��ذات  على  واالعتماد 

وتعميق  وال�سجاعة،  امل�سوؤولية 

التالحم بني اأبناء الوطن، وقد 

حالة  يف  ب��و���س��وح  ذل��ك  جتلى 

التفاعل والتعاطف الكبرية من 

االإماراتي  ال�سعب  اأبناء  جانب 

وذوي  اأ�سر  مع  فئاته  مبختلف 

اأبناء  ومطالبة  ب��ل  ال�سهداء، 

الوطن بال�سماح لهم باالن�سمام 

امل�سلحة  ال��ق��وات  �سفوف  اإىل 

الدفاع  �سرف  ونيل  البا�سلة، 

عن الوطن واالأ�سقاء، كي يبقى 

العلم االإماراتي خفاقًا عاليًا يف 

�ساحات احلق والواجب.

�ستبقى ماآثر �سهداء الوطن 

فخر  ومبعث  خلفهم  ي��اأت��ي  مل��ن  ن��ربا���س��ا 

نوفمرب  من   30 يوم  يعد  حيث   .. لذويهم 

ب�سقوط  االإمارات  تاريخيًا يف  يومًا   1971
دولة  قيام  من  قليلة  اأي��ام  قبل  �سهيد  اأول 

االحتاد يف معركة الت�سحية التي �سطرها 

دفاعًا عن وطنه ابن االإمارات البطل �سامل 

راأ���ض  �سرطة  م��ن  خمي�ض  ب��ن  �سهيل  ب��ن 

اخليمة فهو قدوة ومثال للجندي املخل�ض 

امل��ح��ب ل��وط��ن��ه، ه��ك��ذا ه��م اأب��ن��اء الوطن 

الغايل، فهم م�ستعدون للت�سحية بكل غاٍل 

دليل  واأك��رب  رايته،  رف��ع  اأج��ل  من  ونفي�ض 

على ذلك �سمودهم اأمام كل ما يعكر �سفو 

االأمن والوئام، حتى اأ�سبح يوم 30 نوفمرب 

جميعًا،  به  نفتخر  يومًا  ال�سهيد”،  “يوم 
وت�سحياتهم  رج��ال��ه  ب��ط��والت  ون�ستذكر 

وقيادته  لوطنهم  ووالءه���م  واإخال�سهم 

و�سدق  بينهما  التناغم  يعك�ض  الر�سيدة 

ما  وكل  وللقيادة  للوطن  وال��والء  االنتماء 

م��ق��درات  حفظ  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  م��ن 

ومكت�سبات اإماراتنا احلبيبة.

الالحمدود  الر�سيدة  القيادة  دعم  اإن 

الروابط  تعميق  اأ�سهم يف  ال�سهداء،  الأ�سر 

التالحم  على  واأكد  وال�سعب،  القيادة  بني 

الوطني الكبري وياأتي قرار �ساحب ال�سمو 

ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

اأ�سر �سهداء  باإن�ساء مكتب �سوؤون  امل�سلحة 

الوطن يف ديوان ويل عهد اأبوظبي تقديرا 

لت�سحيات  الر�سيدة  قيادتنا  من  عظيما 

ال�سهداء وتكرميا الأ�سرهم  اأبنائنا  وعطاء 

وذويهم، واإن ر�سالة مكتب ال�سهيد تتجاوز 

وتخليد  ال�سهداء  الأ�سر  اخلدمات  تقدمي 

للعالقة  وواقعي  اإىل جت�سيد حي  ذكراهم 

االإن�سانية بني �سعب االإمارات 

وقيادته احلكيمة وهي عالقة 

عميقة اجلذور عنوانها االأبرز 

وال�سعب  القيادة  بني  الوفاء 

ال�����س��ه��داء  ت��خ��ل��ي��د  اأن  ك��م��ا 

باإن�ساء الن�سب التذكاري هو 

االإم���ارات  تقدمه  م��ا  اأب�سط 

ل�����س��ه��دائ��ن��ا االأب�������رار وف���اء 

لذكراهم  وتخليدا  وعرفانا 

وللعامل  لل�سعب  ر�سالة  وه��و 

ون��ف��و���ض  اأرواح  اأن  اأج���م���ع 

نفخر  واأن��ن��ا  غالية  اأب��ن��ائ��ن��ا 

وبت�سحياتهم  ب��ه��م  ون��ع��ت��ز 

وب��ط��والت��ه��م وه����م ال���ق���دوة 

وال��ن��م��وذج الأب��ن��اء االإم���ارات 

وي�سهموا  حذوهم  يحذو  كي 

اإخوانهم البوا�سل يف رفع  مع 

راية الوطن عالية خفاقة.

�سبحانه  اهلل  اإىل  نبتهل 

�سهداءنا  يرحم  اأن  وت��ع��اىل 

االأب�������رار ال��ب��وا���س��ل ال��ذي��ن 

ثرى  عن  يدافعون  وهم  باأرواحهم  ج��ادوا 

الوطن يف ميادين العزة والفخر وال�سرف 

والواجب املقد�ض �سطروا بدمائهم الزكية 

اأروع االأمثلة يف البطولة والت�سحية، وذلك 

ال��وط��ن واحل��ف��اظ  ع��ن  ال��دف��اع  �سبيل  يف 

اأمنه  و�سون  ومكت�سباته،  منجزاته  على 

�ساخمة  وطننا  راي���ة  لتبقى  وا���س��ت��ق��راره 

خفاقة يف كل امليادين ( .
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ويل عهد راأ�س اخليمة : » يوم العلم « عر�س وطني للتعبري عن معاين الفخر والعزة وال�شموخ

ويل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

�سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو   هناأ 

ب��ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ويل ع��ه��د راأ����ض 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اخليمة 

الدولة »حفظه  اآل نهيان رئي�ض  بن زايد 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل« 

ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 

رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي » رعاه 

بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب   » اهلل 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم 

االأعلى  املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 

ون��واب  العهود  واأول��ي��اء  االإم���ارات  حكام 

مبنا�سبة  االإم��ارات  دولة  و�سعب  احلكام 

الذي  وال�سموخ  املجد  راي��ة  العلم«  »ي��وم 

ي�سادف 3 نوفمرب من كل عام.

واأكد �سموه يف كلمة له اأن » يوم العلم 

�ساحب  تويل  بتاريخ  ابتهاجا  ياأتي  ال��ذي   »

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 

يف  احلكم  مقاليد  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 

البالد من املنا�سبات الوطنية التي تعرب عن 

رفعة  اأجل  من  العزم  ال�سف وجتدد  وحدة 

االإمارات ورقيها.

اخليمة  راأ�����ض  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  وق����ال 

يعرب  وطنيًا  عر�سًا  ي�سكل   » العلم  يوم   « اإن 

الفخر  معاين  عن  الوطن  اأبناء  خالله  من 

الطيب  ال����رثى  ل��ه��ذا  وال�����س��م��وخ  وال���ع���زة 

العلم  رف��ع  اأن  م��وؤك��دًا  الر�سيدة،  وللقيادة 

ياأتي تعبريًا عن االنتماء والوالء للوطن وهو 

واجب و�سعور يحمله قلب كل مواطن ومقيم 

على اأر�ض الدولة.

برفع  احتفالنا  “ اإن  واأ�ساف 

للوحدة  رم���زًا  ميثل  ال��دول��ة  علم 

بني  واالن��ت��م��اء  الوطنية  وال��ه��وي��ة 

على  وت��اأك��ي��دًا  الوطن  اأب��ن��اء  كافة 

ورفعته  العلم  ملكانة  والوالء  احلب 

ليبقى  اأج���ل���ه  م���ن  ال�����روح  وب����ذل 

وقوة  ك�سموخ  قوياً  خفاقاً  �ساخماً 

ووحدة اأبناء الوطن«.

االحتفال  اأن  اإىل  �سموه  ولفت 

العامل  اإىل  « ر�سالة  العلم  يوم   « ب� 

ملعنى  حقيقية  وت��رج��م��ة  اأج��م��ع 

ال��ت��الح��م ال��وط��ن��ي جت��ت��م��ع فيه 

لتلتف حول علم  الوطنية  امل�ساعر 

والعروبة  الوحدة  رم��ز  االإم���ارات 

قواعدها  اأر���س��ى  ال��ذي  واالنتماء 

بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  الوطن  موؤ�س�ض 

�سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه « واإخوانه 

و�سار  اأجمعني  عليهم  اهلل  رحمة  املوؤ�س�سني 

على هذا النهج �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

حفظه   « الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

اهلل« .

املجل�ض  عق���د 

الإم���ارة  التنفي���ذي 

راأ��������ض اخل��ي��م�����������ة 

اج����ت����م����اع�������������������ه 

االع����ت����ي�������������������ادي 

�سمو  ب��رئ��ا���س�����������ة 

ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 

�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود 

عهد  ويل  القا�سمي 

راأ�ض اخليمة رئي�ض 

التنفيذي،  املجل�ض 

ح���ي���ث �����س����ادق يف 

على  جل�سته  بداية 

اجتماعه  حم�سر 
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ا�ستعر�ض  ث��م  ال�سابق 

امل��و���س��وع��ات امل��درج��ة 

ع��ل��ى ج�����دول اأع��م��ال��ه 

وامل���ت���ع���ل���ق���ة ب�������س���وؤون 

ال��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة 

وت���ط���وي���ر اخل����دم����ات 

وت����ع����زي����ز امل���ن���ظ���وم���ة 

ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وخ��ط��ط 

امل�������س���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة 

وت���ع���زي���ز اال���س��ت��دام��ة 

البيئية.

ا�ستمع املجل�ض  فقد 

امل��ق��دم  ال��ع��ر���ض  اإىل 

االحت��ادي  املجل�ض  م��ن 

للرتكيبة ال�سكانية حول 

واقع الرتكيبة ال�سكانية 

يف االإم�����ارة وحت���دي���ات واآف�����اق امل��ع��ادل��ة 

اجلهود  على  املجل�ض  واأثنى  الدميغرافية 

تتبناها  التي  واملبادرات  واال�سرتاتيجيات 

احلكومة لتحقيق التوازن ال�سكاين املن�سود 

يف ظل ا�ست�سراف منهجي للم�ستقبل ومبا 

يعزز املقومات الوطنية .

باهتمام  املجل�ض  رئي�ض  �سمو  اأ�ساد  و 

ملف  ودع��م  اإدارة  يف  الر�سيدة  القيادة 

الرتكيبة ال�سكانية واأكد على اأهمية الدور 

املعرفة  اق��ت�����س��اد  ت��ع��زي��ز  يف  احل��ك��وم��ي 

وحتقيق اال�ستخدام االأمثل للعمالة املاهرة 

البعد  االقت�سادي ومراعاة  النمو  لتحقيق 

يف  الدميغرافية  والتحليالت  ال�سكاين 

مقومات  لتوفري  التنموية  اخلطط  جميع 

احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة واال���س��ت��ق��رار االأ���س��ري 

تعزيز  يف  ي�ساهم  مبا  القادمة،  لالأجيال 

معدل النمو ال�سكاين املاأمول.

املرفوع  التقرير  املجل�ض  وا�ستعر�ض 

اعتمد  ح��ي��ث  االق��ت�����س��ادي��ة  اللجنة  م��ن 

امل�سودة النهائية لالئحة تنظيم الفعاليات 

االإم��ارة  يف  ال�سياحة  تنمية  يف  وامل�ساهمة 

من خالل تطوير وتوثيق االإطار التنظيمي 

نظام  و�سيانة  الت�سغيلية  واالإر����س���ادات 

الفعاليات.  اإقامة  ت�ساريح  ملنح  متكامل 

الرخ�ض  تنظيم  قرار  املجل�ض  اعتمد  كما 

االق���ت�������س���ادي���ة امل�������س���رتك���ة ب����ني دائ�����رة 

راأ�ض  مناطق  وهيئة  االقت�سادية  التنمية 

املن�ساآت  ي�سمح  مبا  االقت�سادية  اخليمة 

االقت�سادية املرخ�سة يف اأي من اجلهتني 

يف احل�سول على ترخي�ض ملزاولة ن�ساطها 

حدود  �سمن  عملها  مقر  من  االقت�سادي 

ترتيبات  م��ن خ��الل  االأخ����رى  اإح��داه��م��ا 

تنظيمية ومبا يتوافق مع اللوائح الر�سمية.

ووافق املجل�ض على ت�سكيل جلنة فرعية 

مب�سمى  االقت�سادية  اللجنة  ع��ن  تنبثق 

االقت�سادية”  االأن�سطة  ت��وزي��ع  “جلنة 
ممثلة بدائرة التنمية االقت�سادية ودائرة 

البلدية وهيئة حماية البيئة وذلك الإعداد 

واآليات توزيع  درا�سة متكاملة حول قواعد 

مناطق  كافة  على  االقت�سادية  االأن�سطة 

االإمارة.

جلنة  ت�سكيل  على  املجل�ض  واف��ق  كما 

الإع��داد  االقت�سادية  اللجنة  تتبع  فرعية 

مقرتح ت�سريعي لتنظيم ن�ساط الدراجات 

يف  لها  املنا�سبة  االأماكن  وحتديد  املائية 

تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  املختلفة  امل��ن��اط��ق 

اال�ستخدام  وحتقيق  ال�سياحية  اجلوانب 

االأه���داف  يحقيق  نحو  على  لها  االأم��ث��ل 

املرجوة.

عملية  تعزيز  ا�ستكمال  اإط���ار  يف  و 

التحول الرقمي يف احلكومة، اطلع املجل�ض 

التحول  جلنة  م��ن  امل��ق��دم  التقرير  على 

مب�سار  يتعلق  فيما  وال��ذك��ي  االإل��ك��رتوين 

اخلدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية 

مع هيئة تنظيم االت�ساالت وتطبيق الهوية 

املعامالت  يف  الرقمي  والتوقيع  الرقمية 

احل��ك��وم��ي��ة و���س��ري ال��ع��م��ل يف م�����س��اري��ع 

املحلية  املوؤ�س�سات  بني  االإلكرتوين  الربط 

���س��رورة  على  املجل�ض  واأك���د  واالحت��ادي��ة 

لتعزيز  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ج��ه��ود  ت�سريع 

معطيات  ومواكبة  احلكومية  اخل��دم��ات 

لالنطالق  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 

بالعمل احلكومي اإىل امل�ستويات العاملية يف 

هذا االإطار.

املنظومة  وحتديث  تعزيز  �سياق  ويف 

م�سروع  على  املجل�ض  واف��ق  الت�سريعية، 

ق���ان���ون م����زاول����ة م��ه��ن��ة اال���س��ت�����س��ارات 

ت�سنيف  عملية  ينظم  وال��ذي  الهند�سية 

و�سروط  الهند�سية  اال�ست�سارية  املكاتب 

والقيد  الرتخي�ض  واآلية  الن�ساط،  مزاولة 

املهنة،  اأخالقيات  و�سوابط  ال�سجل،  يف 

وامل�سائل  وال��غ��رام��ات  ال��ر���س��وم  وج���دول 

االأخرى ذات العالقة مبا يحقق امل�ساهمة 

دعم  يف  احل��ي��وي  الن�ساط  لهذا  الفاعلة 
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شهد حفل افتتاح خمترب �شندوق الوطن 

وتكرمي املوهوبني من طالب » املربمج الإماراتي «

���س��ه��د ���س��م��و 

بن  حممد  ال�سيخ 

�سقر  ب��ن  ���س��ع��ود 

ويل  ال��ق��ا���س��م��ي 

عهد راأ�ض اخليمة 

اليوم حفل افتتاح 

خم��ت��رب ���س��ن��دوق 

ال���وط���ن وت��ك��رمي 

ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة 

ودف���ع���ة ال���ذك���اء 

اال����س���ط���ن���اع���ي 

م�������ن ب����رن����ام����ج 

“املربمج  ط��الب 

الذي  االإماراتي” 

ن��ظ��م��ه ���س��ن��دوق 

الوطن.

�سموه  و�ساهد 

“املربمج  عن  لفليم  عر�سا  احلفل  خالل 

االإماراتي” باالإ�سافة اإىل فيلم عن جتربة 

لعدد  وم�ساعدتهم  الربنامج  من  طالبني 

من الطالب خالل تنفيذ جتاربهم.

وكان يف ا�ستقبال �سمو ويل عهد راأ�ض 

اأك��ادمي��ة  مقر  اإىل  و�سوله  ل��دى  اخليمة 

براأ�ض اخليمة  املوهوبني يف منطقة خزام 

�سعادة �سمية عبداهلل بن حارب ال�سويدي 

رئي�ض  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض  ع�سو 

بن  �سعود  ال�سيخ  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ض 

حممد  و�سعادة  اخلريية  التعليمية  �سقر 

�سندوق  عام  مدير  القا�سي،  الدين  تاج 

الوطن.

ال�سريط  بق�ض  بعدها  �سموه  وق���ام 

وتفقد  املخترب  بافتتاح  اإي��ذان��ا  التقليدي 

املبادرات  على  اطلع  كما  املخترب  اأق�سام 

التي يقدمها ال�سندوق.

اإن  راأ���ض اخليمة  �سمو ويل عهد  وقال 

�ساحب  بقيادة  للدولة  الر�سيدة  القيادة 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

الوزراء  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 

ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دبي  حاكم 

ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 

تويل جل  االإم��ارات  االأعلى حكام  املجل�ض 

الوطنية  ب��امل��واه��ب  ورعايتها  اهتمامها 

ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري وت��ع��زي��ز اآف�����اق من��وه 

امل�ستقبلي. كما وافق املجل�ض على م�سروع 

قانون النظافة العامة وذلك لتنظيم جميع 

املمار�سات وال�سلوكيات املرتبطة بالنظافة 

وال��زراع��ات  ال�سحي  وال�����س��رف  العامة 

التجميلية ومرافق البنية التحتية.

املقدمة  التقارير  املجل�ض  وا�ستعر�ض 

من دائرتي البلدية واخلدمات العامة حول 

املنفذة خالل  واملرافق  م�ساريع اخلدمات 

تبقى  ما  اإجن��از  ب�سرعة  ووجه   2019 عام 

منها ح�سب املواعيد الزمنية املحددة لها، 

التنموية  امل�ساريع  خطة  املجل�ض  واعتمد 

اخلدمية  املرافق  جماالت  يف   2020 لعام 

وتو�سيع  والطرق  التحتية  والبنية  العامة 

الرقعة اخل�سراء والطاقة والبيئة مبا يعزز 

من تناف�سية االإمارة ويرتقي بجودة احلياة 

وي�ساهم يف حتقيق الروؤية التنموية.

كفاءة  ا�سرتاتيجية  املجل�ض  وناق�ض 

الطاقة والطاقة املتجددة يف االإمارة حيث 

وجه ب�سرورة اإجراء درا�سات ا�ستطالعيه 

اال�ست�سارية  امل��ك��ات��ب  اآراء  ال�ستق�ساء 

م��راع��اة  اآل��ي��ة  ح���ول  ال��ك��ربى  الهند�سية 

عند  واال�ستثمارية  االقت�سادية  اجل��دوى 

وفق  اجلديدة  العقارية  امل�ساريع  ت�سميم 

اال�سرتاطات اخل�سراء.

االأعمال  ممار�سة  ت�سهيل  جم��ال  ويف 

تقرير  يف  االإم����ارة  بت�سنيف  واالرت���ق���اء 

البنك  ي�سدره  ال��ذي  االأع��م��ال  ممار�سة 

ر�سوم  اإلغاء  على  املجل�ض  واف��ق  ال��دويل، 

ت�سجيل امل�ستودعات مبا ي�ساهم يف ت�سجيع 

تكلفة  وت��ق��ل��ي�����ض  اال���س��ت��ث��م��اري  ال��ت��دف��ق 

املمار�سات  اأف�سل  وفق  االأعمال  ممار�سة 

العاملية.
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ويل عهد راأ�س اخليمة 

ي�شدر قراراً باإن�شاء حماكم املطالبات ال�شغرى

القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر 

ويل عهد راأ�ض اخليمة رئي�ض جمل�ض الق�ساء القرار رقم 56 

تبداأ  ال�سغرى  املطالبات  حماكم  اإن�ساء  ب�ساأن   2019 ل�سنة 

اأعمالها بدءا من �سهر دي�سمرب القادم.

ون�ض القرار على اإن�ساء هذا النوع من املحاكم يف حمكمة 

املدنية  ال��دع��اوى  بنظر  وتخت�ض  االبتدائية  اخليمة  راأ����ض 

والتجارية التي ال تزيد قيمة املطالبات فيها عن خم�سة اآالف 

درهم وتكون اأحكامها نهائية وواجبة النفاذ فور �سدورها.

رئي�ض  اخل��اط��ري  حممد  اأحمد  امل�ست�سار  �سعادة  واأك��د 

دائرة املحاكم يف راأ�ض اخليمة اأن الدائرة جاهزة ال�ستقبال 

املتقا�سني يف هذا النوع من الدعاوى يف م�ستهل ال�سهر القادم 

يف  للمتقا�سني  ال�سامي  القرار  ا�ستحدثه  جديد  م�سار  وهو 

م�ستخدمة  مي�سرة  ا�ستثنائية  باإجراءات  ال�سغرى  املطالبات 

املتقا�سني  من  مهمة  فئة  م�ستهدفة  التقنية  الو�سائل  اأحدث 

ق�سياهم  يف  تف�سل  بحيث  يومي  ب�سكل  مطالباتهم  لتنظر 

النفاذ  واج��ب  نهائي  بحكم  اأق�سى  بحد  يوماً  ثالثني  خالل 

التقا�سي  االأمر الذي يعد تطورًا نوعيًا غري م�سبوق ملنظومة 

يف االإمارة.

والطاقات ال�سابة 

لتعزيز  والنا�سئة 

و�سقل  قدراتهم 

مواهبهم يف �ستى 

امل��ج��االت اإمي��ان��ا 

م��ن��ه��ا ب���ق���درات 

اأب��ن��اء االإم����ارات 

احليوي  ودوره��م 

ال��وط��ن  ب��ن��اء  يف 

مكانتها  وتعزيز 

العاملية.

�سموه  واأث��ن��ى 

ع����ل����ى اجل����ه����ود 

ال���ك���ب���رية ال��ت��ي 

الهيئات  تبذلها 

وامل����وؤ�����س���������س����ات 

..م�سيدا  الدولة  يف  للموهوبني  الداعمة 

معايل  برئا�سة  ال��وط��ن  �سندوق  برعاية 

الفريق �ساحي خلفان متيم رئي�ض جمل�ض 

واأن�سطة  لربامج  الوطن  �سندوق  اإدارة 

املوهوبني واملبدعني من اأجل االرتقاء بهم 

يف جمال االخرتاع واالبتكار.

اخليمة  راأ����ض  عهد  ويل  �سمو  وك���رم 

عبداهلل  �سمية  ترافقه  احلفل  ختام  يف 

ال�سويدي وحممد القا�سي 120

مب�ساركة  �سعادته  عن  �سموه  واأع��رب 

وال�سباب يف  النا�سئة  كوكبة من املوهوبني 

حفل تكرميهم وعن فخره واعتزازه باأبناء 

الذين  واملبتكرين  املبدعني  من  االإم��ارات 

يف  واخرتاعاتهم  باإجنازاتهم  ي�ساهمون 

رفع راية الوطن يف املحافل الدولية وتعزيز 

مكانة الدولة على خارطة االإبداع واالبتكار 

التنمية  م�سرية  اأي��دي��ه��م  على  لتتوا�سل 

ال�ساملة.

اأرحمه بن �سعود  ال�سيخ  ح�سر احلفل 

بن خالد القا�سمي مدير الق�سم االإعالمي 

ملكتب �سمو ويل عهد راأ�ض اخليمة وال�سيخ 

القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن  ���س��ع��ود  ب��ن  حم��م��د 

ع�سو  ال��ع��اب��دي  را���س��د  �سعيد  و���س��ع��ادة 

اأحمد  و�سعادة  االحتادي  الوطني  املجل�ض 

الوطني  املجل�ض  ع�سو  ال�سحي  عبداهلل 

االحتادي وعدد من امل�سوؤولني واأولياء اأمور 

الطلبة والطالبات املوهوبني.
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حرم حاكم راأ�س اخليمة ت�شهد افتتاح » جمل�س حممد بن �شعود « يف جمعية املطاف للرتاث «

�سهدت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 

بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم 

راأ�ض اخليمة، ال�سيخة هنا بنت جمعة املاجد 

�سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  جمل�ض  افتتاح 

بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ض اخليمة يف 

جمعية املطاف للرتاث والفنون البحرية.

راأ�ض  ال�سمو حاكم  �ساحب  واأكدت حرم 

على  اجلمعية  ملقر  زي��ارت��ه��ا  خ��الل  اخليمة 

االإماراتية  والقيم  العادات  تر�سيخ  �سرورة 

االأطفال  ال�سيما  اجلميع  نفو�ض  يف  االأ�سيلة 

املا�سي  وبني  بينهم  الرابط  وتقوية  وال�سباب 

باملوروث  تعريفهم  خالل  من  للوطن  العريق 

والقيم  ال��غ��ن��ي  ال��ث��ق��ايف  وال����رتاث  ال�سعبي 

�ساحب  اأن  اإىل  الفتة  االأ�سيلة،  االإم��ارات��ي��ة 

ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي يويل  ال�سمو 

من  بالرتاث  املعنية  للجهات  كبريًا  اهتماما 

خالل رعايته املبا�سرة ملا ينظمونه من برامج 

واأن�سطة على مدار العام. 

املاجد  بنت جمعة  هنا  ال�سيخة  واأ�سادت 

بالدور الذي تقوم به جمعية املطاف للرتاث 

وال��ف��ن��ون ال��ب��ح��ري��ة يف ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��وروث 

البحري  ال��رتاث  ال�سيما  االإم��ارات��ي  ال�سعبي 

واإب�����راز م��ك��ون��ات��ه و���س��م��ات��ه امل��م��ي��زة بهدف 

احلفاظ عليه ونقله الأجيال امل�ستقبل ، م�سرية 

والتقاليد  العادات  اإىل �سرورة احلفاظ على 

منجزات  واإظ��ه��ار  ال��دول��ة  بتاريخ  املرتبطة 

االآباء واالأجداد ملا لذلك من قدرة على تعزيز 

قيم الوالء واالنتماء للوطن.

حاكم  ال�سمو  �ساحب  ح��رم  ثمنت  كما 

اللجنة  بها  تقوم  التي  اجلهود  اخليمة  راأ���ض 

�سببا  ك��ان��ت  وال��ت��ي  اجلمعية  يف  الن�سائية 

متنوعة،  عمرية  فئات  م�ساركة  يف  مبا�سرا 

امل�ستقبل  اأجيال  تعريف  �سرورة  اإىل  م�سرية 

باملا�سي العريق للوطن.

يعد  ال�سعبي  املورث  رعاية  “ اإن  وقالت: 

�سرورة ق�سوى كونه ي�سكل مكونا رئي�سيا يف 

االإماراتي  واملجتمع  االإماراتية،  ال�سخ�سية 

فهو م�سدر لالإلهام لالأطفال وال�سباب وحافز 

من  انطالقا  والبناء  التطور  موا�سلة  على 

واالأ�س�ض  باجلذور  واالرتباط  املا�سي  معرفة 

التي اأر�ساها االآباء واالأجداد واالنطالق منها 

امل�سرق  امل�ستقبل  �سياغة  يف  لالإ�سهام  بقوة 

الذي يليق با�سم االإمارات ومكانتها”.

املاجد  جمعة  بنت  هنا  ال�سيخة  وقامت 

منطقة  �سملت  اجلمعية  اأروق����ة  يف  بجولة 

واملنطقة  ال��ب��ح��ري،  وامل��ت��ح��ف  احل��رف��ي��ني، 

التقليدي،  االإم��ارات��ي  للمطبخ  املخ�س�سة 

التي  اجل��دي��دة  االأل��ع��اب  على منطقة  ع��الوة 

جرى افتتاحها بهدف جذب االأطفال وتوفري 

بيئة منا�سبة لهم لت�سجيعهم على امل�ساركة يف 

اأن�سطة اجلمعية وفتح املجال اأمامهم للتعرف 

على الرتاث االإماراتي االأ�سيل.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك مبوؤمتر ال�شيافة امل�شتدامة 2019

بن  حممد  منذر  �سعادة  ح�سر 

�سكر موؤمتر ال�سيافة امل�ستدامة الذي 

اأقيم بقاعة املوؤمترات بفندق احلمرا 

براأ�ض اخليمة. 

مدير  قال  االفتتاحية  كلمته  ويف 

:اإن  اخليمة  راأ���ض  بلدية  دائ��رة  ع��ام 

مق�سدًا  تعد  اخليمة  راأ����ض  اإم����ارة 

�سياحيًا ذا اأهمية متزايدة لدى الزوار 

واجلن�سيات.  االأع��م��ار  خمتلف  م��ن 

ُيعد  وال�سيافة  ال�سياحة  قطاع  واأن 

الرائدة  القطاعات  اأه��م  من  واح��دًا 

راأ�ض  الإم��ارة  االقت�سادية  التنمية  يف 

املتوقع  النمو  هذا  ظل  ويف   ، اخليمة 

لقطاع ال�سياحة 

اإىل  ن��ح��ت��اج   ،

تبني  ت�����س��ج��ي��ع 

اأع���ل���ى م��ع��اي��ري 

اال���س��ت��دام��ة يف 

ه���ذا ال��ق��ط��اع. 

م���و����س���وع  اإن 

اال�����س����ت����دام����ة 

 ، ال�سياحية  ب�سكٍل موثوق مبناطقنا  و  مرتبط 

وبناًء على ذلك، اأطلقت حكومة راأ�ض اخليمة 

مبادراٍت عدة للتعرف اإىل الفنادق املتميزة يف 

جمال اال�ستدامة.

التنفيذي  الرئي�ض  فيليب�ض  راكي  وك�سف 
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفل باليوم الوطني الثامن والأربعني

اخليمة  راأ����ض  بلدية  دائ���رة  احتفلت 

مبقرها الرئي�سي باليوم الوطني 48 وذلك 

بح�سور �سعادة منذر حممد بن �سكر مدير 

عام دائرة بلدية راأ�ض اخليمة، وعدد من 

وروؤ���س��اء  واالإدارات  ال��ق��ط��اع��ات  م���دراء 

االأق�سام وموظفي وموظفات الدائرة.

ال�سالم  ن�سيد   بعزف  االحتفال  ب��داأ 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  الوطني 

من قبل فرقة املو�سيقى الع�سكرية التابعة 

اخليمة  راأ����ض  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  للقيادة 

املختلفة  الوطنية  الفقرات  تلته  ثم  ومن 

الفرق  العديد من  حيث �سارك يف احلفل 

واجل���م���ع���ي���ات 

التي  ال��رتاث��ي��ة 

طابعًا  اأ���س��ف��ت 

وجمياًل  خا�سًا 

االحتفال  على 

وم���ن���ه���ا ف��رق��ة 

ال�����������س�����ح�����وح 

احل�������رب�������ي�������ة 

وج������م������ع������ي������ة 

امل���ط���اف ال��ت��ي 

عرو�ض  قدمت 

الفنون البحرية 

ت�سمن  ك��م��ا   ،

االح������ت������ف������ال 

عن  ال�سياحة  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  لهيئة 

الفنادق  مبادرة  �سمن  جديدة  جائزة  اإطالق 

 350 مبجموع  القادمة  دورتها  يف  اخل�سراء 

يف  ال��ط��ع��ام  خملفات  م��ن  للحد  دره���م  األ���ف 

روؤية ال�سياحة امل�ستدامة واإدارة  �سمن   2020
امل��ب��ادرة  م��ع  متا�سيًا  االإم����ارة  يف  املخلفات 

قطاع  ا���س��ت��دام��ه  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال�����س��ن��وي��ة 

الفنادق وال�سيافة.

واأ�سار اإىل اأن اجلائزة ت�سمل منح الفندق 

اأعلى  �سيحقق  وال��ذي  االأول  باملركز  الفائز 

معدالت من تقليل املخلفات الغذائية، مكافاأة 

�ساحب  اأم��ا  دره��م،  األ��ف   250 بقيمة  نقدية 

نقدية  جائزة  على  ف�سيح�سل  الثاين  املركز 

درهم. األف  بقيمة 100 

التي  الطريق  خارطة  اأن  فيليب�ض،  واأك��د 

2018 بالتعاون مع دائرة  و�سعتها الهيئة عام 

اإدارة  مب��وؤ���س�����س��ة  ممثلة  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات 

اإطار  تاأتي يف  اخليمة،  راأ�ض  وبلدية  املخلفات 

امل�ستدامة  بال�سياحة  املتعلقة  االإم���ارة  روؤي��ة 

 30 ت��دوي��ر  الإع���ادة  كهدف  املخلفات  واإدارة 

خملفات الفنادق واملن�ساآت ال�سياحية  % من 
�سمن  املعدالت  تلك  فندقًا   26 تخطى  حيث 

مبادرة الفنادق اخل�سراء 2019.
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م�ساركات من اجلاليات املختلفة 

والفلكلور  الهندي  الفلكلور  مثل 

امل�سري مما عك�ض �سورة رائعة 

الت�سامح  اأر���ض  يف  الت�سامح  عن 

من  م�ساركة  احلفل  �سهد  ،كما 

مدار�ض عدة قدموا فيها لوحات 

وطنية معربة .

وع��ل��ى ه��ام�����ض االح��ت��ف��االت 

امل�ساركة  فر�سة  الدائرة  اأتاحت 

الأ���س��ح��اب امل�����س��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة 

ورخ�ض الغد دعمارّ وت�سجيعًا لهم 

ويف نهاية احلفل مت ال�سحب على 

جمموعة من جوائز قدمها مكتب 

للموظفني  املوؤ�س�سي  االت�����س��ال 

واملوظفات .

مركز �شعادة املتعاملني بوادي ا�شفني يحتفل باليوم الوطني 48

املتعاملني  ���س��ع��ادة  م��رك��ز  اح��ت��ف��ل 

ب�����وادي ا���س��ف��ن��ي ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 48 

بداأ  حيث   ، اخليمة  راأ���ض  بلدية  بدائرة 

عدة  تلته  الوطني  بال�سالم  االح��ت��ف��ال 

مت  فقد   ، املنا�سبة  بهذه  احتفاًء  فقرات 

وتبع ذلك عر�سًا  ال�سعراء   برزة  تقدمي 

لفرقة �سقور االإمارات احلربية وعر�سًا 

لتجهيزات قوات االأمن اخلا�سة ، وفقرة 

الطيبني  دك��ان  مبادرة  و  تراثية  اأ�سئلة 

وزاوي��ة  ال�سور  معر�ض  اإىل  باالإ�سافة 

نق�ض احلنا.

ال�سيد  �سرح  املنا�سبه  وبهذه 

مدير  احل��م��ام  ب��و  جا�سم  حممد 

م��رك��ز ���س��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني عن 

الوطني   باليوم  اجلميع   اع��ت��زاز 

.. م�سريًا اإىل اأن االحتفال باليوم 

الوطني يحظى مبكانة خا�سة يف 

نفو�ض اأبناء االإمارات ، ويعيد اإىل 

االحتاد  تاأ�سي�ض  ذكرى  اأذهانهم 

دولة  تاأ�سي�ض  على  املوؤ�س�سون  االآباء  عزم  حني 

فتية �سطرت تاريخيًا م�سرقًا يحق لكل اإماراتي 

اأن يفخر به”. 

واأكد اأنه يف هذا اليوم يجدد اأبناء االإمارات 

 ، الغايل  والوطن  الر�سيدة  للقيادة  الوالء  عهد 

من خالل اإ�سرار مطلق على ال�سري على خطى 

املوؤ�س�سني لرفع راية االحتاد يف خمتلف املنابر 

الدولية. 

بو  جا�سم  حممد  ال�سيد  االحتفال  ح�سر 

احلمام مدير مركز �سعادة املتعاملني بالدائرة 

اإدارة  م��دي��ر  البلو�سي  ع��ل��ي  اأح��م��د  وال�����س��ي��د 

وموظفو  املالية  ب��دائ��رة  امل�ساندة  اخل��دم��ات 

احلفل.  ل�سيوف  باالإ�سافة  املركز 

و مب�����س��ارك��ة ع���دد م���ن اجل��ه��ات 

وح�سور  االإم�����ارة،  يف  احلكومية 

مم��ث��ل��ي ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة ك��رع��اة 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  للحفل  ر�سميني 

ح�سور ممثلي كل من دائرة اخلدمات العامة 

قوات  وقيادة   ، االقت�سادية  التنمية  ودائ��رة   ،

جهات  االحتفال  رع��ى  كما   ، اخلا�سة  االأم��ن 

وم�ستل  عاي�ض  بن  مطبخ  �سمنها  من  متعددة 

بوحمد القايدي وع�سائر بركات و�سالون مل�سة 

فن لل�سيدات.
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كان قيام دولة الإمارات العربية املتحدة يف 2 دي�شمرب 1971 حتقيقاً حللم ال�شيخ زايد بن 

 �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، واإخ�انه حكام الإمارات بتك�ين كيان وحدوي يجمع الإمارات.

ونرى الي�م بعد مرور 48 عاماً على قيام الحتاد واقع الدولة ومنجزاتها وما مت فيها من 

تط�ر يف كافة جمالت احلياة، كافة حتى اأ�شبحت يف م�شاف دول العامل من حيث التط�ر  

والزدهار القت�شادي، مما �شاهم ب�شكل مبا�شر يف ارتفاع م�شت�ى دخل املعي�شة مل�اطنيها، 

يف  الأ�شا�شي  العن�شر  لك�نه  بامل�اطن  اهتمام  من  القيادة  ت�ليه  عما  تعبري  اأ�شدق  وه� 

التنمية. 

منذر بن �شكر – املدير العام 

لقد كانت البداية يف ي�م تاريخي عظيم، حينما اأ�شرقت �شم�س الحتاد على اأر�س الإمارات 

يف ي�م الثاين من دي�شمرب ل�شنة 1971 لتحقق احللم الكبري والأمنية العظيمة ،وها ه� 

الحتاد ي�شتمر ويزاد ق�ة وها نحن جنني  ثماره من القيادة احلكيمة والفكر ال�شائب 

الر�شيد ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، الذي 

بر  اإىل  بهم  لكي يعرب  �شعبه  اأبناء  اخذ على عاتقه م�ش�ؤولية  القيادة  رايــة  اأن ت�ىل  منذ 

الأمان .

م. عبداهلل �شمحان – مدير القطاع الفني 



 العدد: 511 - 12/ 2019 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

29

األخبار

m u n r a k a e

اإن الذكرى الثامنة والأربعني لي�م الحتاد تهل علينا هذا العام ، كما يف كل عام حمملة 

والجتماعية  القت�شادية  املجالت  خمتلف  يف  والنم�  والتط�ر  الإجنــازات  من  بالعديد 

وال�شحية والتعليمية، و اإن ما حتقق خلل م�شرية الحتاد على اأر�س الإمــارات مفخرة 

لكل اإماراتي وعربي ويبعث يف النف��س م�شاعر الفخر والعتزاز. 

حممد �شلطان الزعابي – مدير  قطاع الأرا�شي 

يف هذه املنا�شبة ال�شعيدة ننظر اإىل دولتنا بفرح و�شرور.. نحمد اهلل �شبحانه وتعاىل على 

التي  املكانة  ن�شتح�شر  بالغة  وب�شعادة  كافة،  امليادين  وازدهــار يف  تقّدم  لها من  ما حتقق 

اآلت اإليها اأح�النا، اأفراداً وم�ؤ�ّش�شات، ويف خمتلف املجالت التي احت�شنتها دولة الحتاد 

ومل تّدخر و�شيلة خري اإل ووّفرتها من اأجل �شعادة امل�اطن وم�شتقبله.. وخري ال�طن.. 

ورفعته.. وازدهاره

�شيماء الطنيجي – مدير اإدارة ال�شحة العامة 
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عن  الثاين من دي�شمرب من كل عام، احتفالنا بالي�م ال�طنّي لدولتنا احلبيبة، جتعلنا منمُ

ج�شدت  التي  النافذة  والب�شرية  الفّذة..  القيادة  حلكمة  الإعجاب  بعي�ن  ونتاأّمل  النظر 

اأفكار وحلم املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طّيب اهلل ثراه « 

باين دولة الحتاد وم�ؤ�ّش�س نه�شتها احلديثة.

اأحمد عبدالهادي الأحمد – مدير مكتب الت�شال املوؤ�ش�شي 

كل عام والي�م ال�طني لدولة الإمارات، يحمل يف طياته م�شاعر احلب والتقدير وال�فاء 

مل�ؤ�ش�س دولة الحتاد وباين نه�شتها املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 

طيب اهلل ثراه، فهي منا�شبة متجددة تزخر بامل�شاعر ال�شادقة واملتدفقة التي تعرب عن 

الفخر والعتزاز ب�حدة الكلمة والتقاء الإرادة ال�شعبية والر�شمية التي قادها املغف�ر له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، لبناء دولة حديثة �شاخمة ت�ش�ن وحدة 

�شعبها وحتقق تطلعاته الكبرية يف التقدم والنماء.

حممد جا�شم بواحلمام – مدير عام خدمة �شعادة املتعاملني 
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

- على ماذا يطلق ا�شم ) ال�شرغام ( يف اللغة العربية ؟

 - What is the meaning of ( Dergham ) in Arabic ?

» 511 «

Congratulations to Mr. : Orwa Faisal Al Majali
the winner of the past month's contest (510).

مربوك لالأخ :  عروة في�شل املجايل

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 510 (

�شمن ال�شروط التالية :

الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر. تر�شل   .1
الإجابه على الربيد الإلكرتوين التايل : اإر�شال  الرجاء   .2

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذك�ر  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعلن  يتم  و�ش�ف   

من املجلة.

الربيد   ، اجل�ال  رقم  الثلثي،  ال�شم   ( بياناته  اإر�شال  امل�شارك  على   .3
الإلكرتوين ، �شندوق الربيد( 

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

اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة  يف  �شهريًا  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية 

فعلى الراغبني بال�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد 

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate 
Communications Office, introduces the monthly contest 
for customers, which is published on monthly basis in the 
Municipality Magazine. For participation, answers should 
be sent to the following email address
magazine@mun.rak.ae

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

2. Please send your answer to the following email address:

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

mentioned email. 
3. Participants should send their contacts (Full Name, 

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



اجلزء الثاين 

 ويف حديث جابر قال : �أقبل رجل بنا�ضحني )جملني( وقد 

جنح �لليل، فو�فق معاذً� ي�ضلي، فرتك نا�ضحيه و�أقبل �إىل معاذ 

، فقر�أ ب�ضورة �لبقرة �أو �لن�ضاء، فانطلق �لرجل، وبلغه �أن معاذً� 

نال منه. فاأتى �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم ف�ضكا �إليه معاذً� . فقال 

�لنبي )يا معاذ، �أفتان �أنت ، �أو �أفاتن )ثالث مر�ت( فلوال �ضليت 

)ب�ضبح ��ضم ربك �الأعلى ( ، )و�ل�ضم�س و�ضحاها(، )و�لليل �إذ� 

يغ�ضى ( ؟ فاإنه ي�ضلي ور�ءك �لكبري و�ل�ضعيف وذو �حلاجة( 

)�لكرماين علي �لبخاري :ج5�س84(

ثانيًا : يف �لت�ضريع �القت�ضادي:

فلقد �أمر �الإ�ضالم �أبناءه باأن ي�ضود بينهم �لرت�حم يف �ملعامالت 

�القت�ضادية . و�أن ي�ضمل ذلك غري �مل�ضلمني �أي�ضًا .

قال تعاىل : )يا �أيها �لذين �آمنو� ال تاأكلو� �لربا �أ�ضعافًا م�ضاعفة 

، و�تقو� �هلل لعلكم تفلحون ( )�آل عمر�ن: 130(.

قال يف �ملنار : ) فمن رحمة �هلل و�إح�ضانه �إىل خلقه. �أن حرم 

يرتكه  مل  من  و�أعلن  و�ضاهديه.  وكاتبه  وموؤكله  �آكله  ولعن  �لربا 

�لوعيد يف كبرية غريه.  ر�ضوله، ومل يجئ مثل هذ�  بحربه وحرب 

ولهذ� كان من �أكرب �لكبائر(. )�ملنار : ج4 �س126(

وعن �بن م�ضعود، �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم: )لعن �آكل �لربا 

وموؤكله و�ضاهديه وكاتبه( رو�ه �خلم�ضة و�ضححه �لرتمذي . غري �أن 

لفظ �لن�ضائي : ) �آكل �لربا وموؤكله و�ضاهديه وكاتبه �إذ� علمو� ذلك 

ملعونون على ل�ضان حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم يوم �لقيامة( )نيل 

�الأوطار : ح5�س201( قال تعاىل : ) يا �أيها �لذين �آمنو� ال تاأكلو� 

�أمو�لكم بينكم بالباطل، �إال �أن تكون جتارة عن تر��س منكم . وال 

تقتلو� �أنف�ضكم �إن �هلل كان بكم رحيما( )�لن�ضاء:29(

قال يف �ملنار يف قوله : )�إن �هلل كان بكم رحيمًا ( : �أي �إنه كان 

بنهيه �إياكم عن �أكل �أمو�لكم بالباطل وعن قتل �أنف�ضكم رحيمًا بكم 

قو�م م�ضاحلكم  �لتي هي  و�أمو�لكم  دمائكم  ذلك حفظ  الأن يف   ،

ومنافعكم، فيجب �أن ترت�حمو� فيما بينكم ، ويكون كل منكم عونًا 

ج5   : )�ملنار  �لدهر  رز�ي��ا  ومد�فعة  �لنف�س  حفظ  على  لالآخرين 

�س45( 

�أمو�ل �مل�ضلمني  و�ضدد �هلل تعاىل �جلز�ء على من يعتدي على 

بطريق �ل�ضرقة �أو �لغ�س �أو غريهما.

�أيديهما جز�ًء مبا  و�ل�ضارقة فاقطعو�  و�ل�ضارق   (  : تعاىل  قال 

َك�َضَبا، نكااًل من �هلل ، و�هلل عزيز حكيم( . )�ملائدة : 38(.

عن �أبي هريرة ، �أن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل و�ضلم مر على �ضربة 

يا  )ماهذ�  فقال   ، بلال  �أ�ضابعه  فنالت  فيها،  ي��ده  فاأدخل  طعام 

�ضاحب �لطعام؟( قال �أ�ضابته �ل�ضماء يا ر�ضول �هلل. قال: ) �أفال 

رو�ه   ) فلي�س منا  �لنا�س. من غ�ضنا  ير�ه  �لطعام حتى  جعلته فوق 

م�ضلم )ريا�س �ل�ضاحلني : �س579(

وقال تعاىل : )�إمنا جز�ء �لذين يحاربون �هلل ور�ضوله ، وي�ضعون 

و�أرجلهم  �أيديهم  تقطع  �أو  �أو ي�ضلبو�  يقتلو�  �أن  ف�ضادً�،  �الأر�س  يف 

من خالف �أو ينفو� من �الأر�س ، ذلك لهم خزي يف �لدنيا ، ولهم يف 

�الآخرة عذ�ب عظيم (. )�ملائدة :33(

ثالثا: يف �لت�ضريع �الجتماعي:

�ضرع �هلل �حلدود و�لق�ضا�س رحمة باملجتمع ، و�ضيانة له من 

�لعابثني و�ملف�ضدين.

الإ�سالم دين الرحمة

من كتاب )�سل�سلة الدين واحلياة( 

اإ�سدار وزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف - 

اإعداد الإدارة العامة للدع�ة ب�زارة الأوقاف  - جمه�رية م�سر العربية
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�ملجتمع  �أع��ر����س  حفظ  ففي 

ق��ال ت��ع��اىل : )�ل��ز�ن��ي��ة و�ل���ز�ين 

مائة  منهما  و�ح���د  ك��ل  ف��اج��ل��دو� 

جلدة ، وال تاأخذكم بهما ر�أفة يف 

باهلل  توؤمنون  كنتم  �إن  �هلل  دي��ن 

و�ليوم �الآخر ..( �الآية )�لنور: 2(

وقال تعاىل : ) و�لذين يرمون 

باأربعة  ي��اأت��و�  مل  ث��م  �ملح�ضنات 

�ضهد�ء ، فاجلدوهم ثمانني جلدة 

 ، �أب���دً�  �ضهادة  لهم  تقبلو�  وال   ،

)�لنور   ) �لفا�ضقون  هم  و�أول��ئ��ك 

.)4:

 : و�لدماء  �الأنف�س  حفظ  ويف 

�أوجب �لق�ضا�س . ومع ذلك رغب 

يف �لعفو و�لت�ضامح.

قال تعاىل : )ياأيها �لذين �آمنو� كتب عليكم �لق�ضا�س يف �لقتلى 

�حلر باحلر و�لعبد بالعبد  و�الأنثى باالأنثى فمن عفي له من �أخيه 

�ضيء فاتباع باملعروف و�أد�ء �إليه باإح�ضان، ذلك تخفيف من ربكم 

ورحمة  فمن �عتدى بعد ذلك فله عذ�ب �أليم . ولكم يف �لق�ضا�س 

حياة يا �أويل �الألباب لعلكم تتقون( ) �لبقرة: 178، 179(

�إ�ضر�ئيل  بني  يف  كان   : قال  عنهما  �هلل  ر�ضي  عبا�س  �بن  عن 

) كتب   : �الأم��ة  لهذه  فقال �هلل   . �لدية  فيهم  تكن  �لق�ضا�س، ومل 

عليكم �لق�ضا�س يف �لقتلى ، �حلر باحلر ... �الآية ( )فمن ُعفي له 

من �أخيه �ضيء(.

 : باملعروف  و�الت��ب��اع  �لدية  �لعمد  يف  يقبل  �أن  فالعفو   : ق��ال 

تخفيف  ذلك  باإح�ضان  �ملطلوب  �إليه  ويوؤدى  �لطالب مبعروف  ينبع 

�لبخاري  . )رو�ه  قبلكم  كان  كتب على من  فيما  ورحمة  ربكم  من 

و�لن�ضائي )نيل �الأوطار : ج 7 �س8( 

وكان �الإ�ضالم حري�ضًا على �لرحمة بال�ضعفاء ، ف�ضرع ما يكفل 

لهم حياة �الأمن و�ال�ضتقر�ر و�ل�ضعادة.

�أمر �الإ�ضالم بان�ضافها و�لرحمة بها يف كل  ففي �ضاأن �ملر�أة : 

�أحو�لها حتى عند �لفرقة.

قال تعلى : ) ال جناح عليكم �إن طلقتم �لن�ضاء مامل مت�ضوهن 

�ملقرت  وعلى  قدره  �ملو�ضع  على  ومتعوهن   فري�ضة  لهن  تفر�ضو�  �أو 

و�إن طلقتموهن من   ، �ملح�ضنني  على  وحقًا  باملعروف   متاعًا  قدره 

قبل �أن مت�ضوهن وقد فر�ضتم لهن فري�ضة فن�ضف ما فر�ضتم، �إال 

�أن يعفون �أو يعفو �لذي بيده عقدة �لنكاح ، و�أن تعفو� �أقرب للتقوى 

)�لبقرة  ب�ضري(  تعملون  مبا  �هلل  �إن   ، بينكم  �لف�ضل  تن�ضو�  وال   ،

)236،237:

ويف �ضاأن �ليتامى : �أمر باملحافظة عليهم من �ل�ضياع ، وحفظ 

�أمو�لهم ، وتعهد تربيتهم.

�خلبيث  تتبدلو�  وال   ، �أمو�لهم  �ليتامى  و�آت��و�   (  : تعاىل  ق��ال 

كان حوبًا كبريً�(  �إنه   ، �أمو�لكم  �إىل  �أمو�لهم  تاأكلو�  وال   ، بالطيب 

)�لن�ضاء، 2( .

قال تعاىل : ) �إن �لذين ياأكلون �أمو�ل �ليتامى ظلمًا �إمنا ياأكلون 

يف بطونهم نارً� و�ضي�ضلون �ضعريً�(. )�لن�ضاء :15(

: قال ر�ضول �هلل �ضلى  عن �ضهل بن �ضعد ر�ضي �هلل عنه قال 

و�أ���ض��ار  ه��ك��ذ�،  �جل��ن��ه  يف  �ليتيم  وك��اف��ل  )�أن���ا   : و�ضلم  عليه  �هلل 

)ري��ا���س  �ل��ب��خ��اري  )رو�ه  بينهما(  وف���رج  و�ل��و���ض��ط��ى  بال�ضبابة 

�ل�ضاحلني:�س137(

ويف �ضاأن �خلدم : �أمر برحمتهم و�الإح�ضان �إليهم:

بن �ضويد قال : دخلنا على �أبي ذر بالربذة فاإذ�  �ملعرور  -1عن 

عليه برد وعلى غالمه مثله . فقلنا : يا �أبا ذر ، لو �أخذت برد غالمك 

�إىل بردك كانت حلة وك�ضوته ثوبًا غريه؟ قال : �ضمعت ر�ضول �هلل 

حتت  �هلل  جعلهم  خولكم  )�إخو�نكم  يقول:  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى 

�أيديكم ، فمن كان �أخوه حتت يده فليطعمه مما ياأكل وليك�ضه مما 

يكت�ضي وال يكلفه مايغلبه، فاإن كلفه مايغلبه فليعنه( رو�ه �أبو د�ود 

)�لرتغيب و�لرتهيب: ج3�س 496(

غ��الم��ًا يل  �أ���ض��رب  : كنت  ق��ال  �ل��ب��دري  م�ضعود  �أب��ي  -2وعن 

، فلم  �أبا م�ضعود  بال�ضوط، ف�ضمعت �ضوتًا من خلفي يقول: )�علم 

�أفهم �ل�ضوت من �لغ�ضب ، فلما دنا مني �إذ� هو ر�ضول �هلل �ضلى 

�هلل عليه و�ضلم . فاإذ� هو يقول : ) �علم �أبا م�ضعود �أن �هلل عز وجل 

�أقدر عليك ، منك على هذ� �لغالم ( فقلت : يا ر�ضول �هلل هو حر 

لوجه �هلل تعاىل . فقال : )�أما لو مل تفعل للفحتك �لنار �أو مل�ضتك 

�لنار( رو�ه م�ضلم

 م و�أبو د�ود و�لرتمذي )�لرتغيب و�لرتهيب ج3 �س494(.
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يعدد خرباء الإدارة مقومات عدة للمدير الناجح منها ) الت�شاور، 

ونقل اخلربات للعاملني، ولعب دور القدوة ( ويف هذه املقومات الثالثة 

اأ�شا�شية تتحكم بكيفية حتقيق هذه املقومات،  الت�شامح كقيمة  يتدخل 

مثلما هو  احلال يف القيم الأخرى مثل )بناء الفريق ومتكني الآخرين 

الفعال..(  والتوا�شل  �شخ�شية  عالقات  واإن�شاء  اإيجابية  بيئة  واإيجاد 

تاأتي  الت�شامح  راأ�شها  النف�شية وعلى  القيم  اإن  تقول  نتيجة  اإىل  لن�شل 

يف راأ�س العنا�شر ال�شرورية لالإدارة الناجحة، ومن ثم تاأتي العنا�شر 

الأخرى املتعلقة باجلانب التقني والعلمي وغري ذلك..

يكفي اأن �شركات �شخمة مثل ديزين وغوغل واأبل واأمازون وغريها، 

انطلقت جميعًا من مراآب �شيارات �شغيـر تابع للمنزل، ثم حتّولت اإىل 

�شركات عمـالقة ت�شتحوذ على الأ�شواق العاملية وتوازي قيمها ال�شوقية 

كان  التي  ال�شخمة  ال�شركات  ق�ش�س  ومن  كاملة،  دول  اقت�شاديات 

هي  جناحها،  يف  الأبــرز  الــدور  الراقية،  الجتماعية  والقيم  للت�شامح 

ق�شة �شركة » م�شز فيلدز « للحلويات املنزلية، التي ا�شتطاعت خالل 

اإىل  انطلقت  ثم  بفروعها  الأمريكية  املدن  جميع  تغطية  �شنوات  �شبع 

العاملية وو�شلت اأرباحها اإىل ماليني الدولرات �شهريًا.. الق�شة بداأت 

فيلدز«  ديبي   « الطفلة  ولدت  – كاليفورنييا، عندما  اأوكالند  ولية  يف 

ربة  واأمها  املعادن  حلــام  يف  يعمل  والدها  وكــان  اجتماعية  اأ�شرة  يف 

منزل ولديها اأربع اأخوات، يف هذا اجلو الجتماعي احلميم الذي وفر 

عالقات م�شتقرة وهادئة، ق�شت الطفلة "ديبي" وقتًا طوياًل يف املطبخ 

ما  ببيع  بداأت  الوقت  من  قليل  وبعد  املنزلية،  احللويات  �شنع  وتعلمت 

ال�شوارع  يف  وال�شكان  والأ�شدقاء  اجلــريان  اإىل  املنزل  داخل  ت�شنعه 

القريبة، وخالل عامني من ال�شمود وال�شرب ا�شتطاعت الطفلة �شراء 

بف�شل  الأربــاح  تزداد  وبداأت  متنقل،  متجر  اإىل  حولتها  قدمية  �شيارة 

فجاأة  لكن  الزبائن..  مع  الراقي  وتعاملها  براعتها يف �شناعة احللوى 

واجناب  الــزواج  ب�شبب  �شنوات  لعدة  م�شروعها  عن  للتوقف  ا�شطرت 

ذلك  من  �شنوات  عدة  وبعد  لكن  بهم،  للعناية  تفرغت  حيث  الأطفال 

عاد احللم القدمي لال�شتيقاظ ف�شممت على تنفيذه باحرتاف ومهنية 

متجر  افتتاح  من  مكنها  �شغري  قر�س  على  للح�شول  ف�شعت  اأكــرب، 

«  ورغم  بيكـريز  فيلدز  » م�شز  يافطة  ال�شوارع حتت  اأحد  متوا�شع يف 

ال�شعوبات الهائلة ب�شبب قلة الزبائن وقلة الأرباح، اإل اأنها �شممت اأن 

تتابع الطريق، فاخرتعت طريقة يف الت�شويق عرب الذهاب اإىل اأماكن 

جتمع النا�س من اأجل بيعهم، وبالفعل جنحت الفكرة وبداأت منتجاتها 

يقارب  ما  لديها  كان  ذلك  من  �شنوات  عدة  وبعد  كبريًا،  رواجــًا  تلقى 
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زيد ح�سن قطريب

الت�سامح و فل�سفة 

الإدارة الناجحة 

واحلياة امل�ستقرة

يعترب النجاح يف اإدارة الأعمال، هاج�شاً دائماً عند ال�شعوب املتطورة وحكوماتها التي تطمح دائماً 

الإنتاج  وزي��ادة  واخلطط  امل�شاريع  باإجناح  الكفيلة  املوؤ�ش�شاتية  البنى  وتاأ�شي�س  الف�شاد  من  للخال�س 

وجتديد الخت�شا�شات وغري ذلك من اأهداف تعد اأ�شا�شية يف عملية التنمية القت�شادية �شواء حتدثنا 

عن القطاع العام اأم اخلا�س.. يف هذا الإطار يعدد العلماء ميزات عدة للقائد الناجح، �شنجد الت�شامح 

يدخل فيها من حيث ل ندري، وهذا اإن دل على �شيء فهو يوؤكد مكانة هذه القيمة الإن�شانية الراقية 

يف حياة الإن�شان الفرد واملجتمع، وبالتايل فاإن اأثرها ل يقت�شر على اجلانب النف�شي الأخالقي فقط 

بل ي�شل اإىل اجلانب املادي القت�شادي حيث يتفاعل العامالن يف ت�شكيل الدائرة التكاملية للمجتمع 

الذي يعتمد على املادة والروح معاً.



اإىل عدة  اإ�شافة  اأنحاء الوليات املتحدة  160 متجرًا موزعة يف جميع 
لكنها  الطفلة،  تلك  حققته  للنجاح  مثالية  ق�شة  اإنها  عاملية..  فــروع 

الأطفال  لرتبية  والتفرغ  كافة  بفروعها  ال�شركة  بيع  النهاية  يف  �شاءت 

الإ�شرار  بف�شل  طائلة  ثــرورة  جنت  اأن  بعد  وذلــك  بالعائلة  والعناية 

والعمل النزيه..

ق�شة اأخرى يرددها اأ�شحاب ال�شركات العاملية كدليل على النجاح 

مع  النبيل  والتعامل  النبيلة  والغاية  ال�شادقة  الإرادة  توفرت  ما  اإذا 

النا�س، هي ق�شة » �شارة بالكلي « التي كانت عمل مندوبة للمبيعات يف 

فلوريدا وتعاين من الطق�س الرطب هناك وتبحث دائمًا عن "جرابات" 

و�شعت  حيث  الفكرة  كــانــت  وهــنــا  جـــدوى،  دون  لكن  ال�شاق  طويلة 

الت�شميم وذهبت باجتاه اأحد املعامل وبعد مفاو�شات وافق على ت�شنيع 

األفي جورب على اأن تقوم �شارة بت�شويقها �شخ�شيًا، وبعد زمن ب�شيط 

التي   » �شبانك�س   « �شركة  وولدت  للب�شاعة  م�شتودع  اإىل  منزلها  حتول 

يف  موؤثرة  �شخ�شية  مئة  �شمن  �شارة  واأ�شبحت  العاملية  �شهرتها  نالت 

العامل كما اأنها تعد من الأثرياء املعروفني عامليًا حيث بلغت ثروتها اأكرث 

من مليار دولر..

موجودة  الإن�شانية  القيم  بفعل  العاملية  ال�شركات  جناح  ق�ش�س 

ال�شاب  عن  اأي�شًا  نتحدث  اأن  وميكن  الخت�شا�شات،  جميع  يف  بقوة 

ت�شويق  اإىل �شركة  نومة  الذي حول غرفة  الربيطاين دومينيك ماكفي 

للدراجات الأمريكية، وعانى الكثري وهو ابن اخلم�شة ع�شر عامًا حتى 

متكن من اإقناع اإحدى ال�شركات الأمريكية من بيعه �شت دراجات قام 

ببيعها يف بريطانيا ثم طلب غريها، فاأر�شلوا له ع�شر ، وجنحت الفكرة 

ق�شرية  فرتة  خالل  العامل  يف  ت�شويق  �شركة  �شاحب  اأ�شغر  لي�شبح 

من الزمن وليمتلك ثرورة قدرة مبئات املاليني من الدولرات.. فبعد 

عدة �شنوات، بدا اأن مدينة لندن بالكامل قد ت�شّبعت بالدراجات التي 

يبيعها دومينيك حيث بيع اأكرث من 7 ماليني دراجة تقريبا، وملع ا�شم 

وهو   » الــدراجــات  ملك   « اأنــه  باعتبار  الإعـــالم  يف  مايكفي  دومينيك 

15  عاما فقط برثوة قدرت بعدة ماليني، ومت منحه عدة جوائز  ابن 

اأكرث  قائمة  يف  الثاين  املركز  واحتل  الربيطانية،  احلكومة  من  رفيعة 

30 �شخ�شية بريطانية من ناحية التاأثري عمرهم اأقل من 30 عاما. مل 
يخرتع دومينيك هذه الدّراجات، ومل يكن لديه �شركة ت�شويق عمالقة. 

اأنه عمل بنف�شه كو�شيط ت�شويقي عرب منزله لبيع هذه  كل ما فعله هو 

الدراجات بني املراهقني وال�شباب يف بريطانيا باأق�شى �شغف ممكن، 

وكانت النتيجة اأنه من اأبرز رّواد الأعمال الربيطانيني ال�شباب...

مما ميكن ذكره يف هذا الإطار هو جتربة �شركة "دل" Del، التي 

املدينة  يف  غرفته  من  دل  مايكل  اجلامعي  الطالب  �شاحبها  اأ�ش�شها 

للطالب  التبديل  قطع  بيعه  بفعل  لديه  الأربــاح  تنامت  ثم  اجلامعية 

ليفتتح بعد ذلك مقرا لل�شركة يف �شقة �شغرية براأ�شمال ل يتجاوز األف 

�شركة  "دل" اأ�شهر  ولت�شبح  والزدياد  بالتنامي  الأرباح  ولتبداأ  دولر، 

ت�شخمت  حيث  املاليني  منها  وت�شنع  العامل  يف  احلوا�شيب  ل�شناعة 

ثروة مايكل دل اإىل 24 مليار دولر، وكان الأ�شا�س يف هذا النجاح هو 

ال�شدق يف العمل وعدم اجل�شع والتزام التطور الطبيعي لل�شركات..

الكثري  اأي�شًا  تقدم  الثانية،  العاملية  بعد احلرب  اليابانية  التجربة 

من الأمثلة القت�شادية والإن�شانية الكبرية على النجاح بفعل الإ�شرار 

جتربة  ومنها  و�شدق  بحرفية  املنتج  واإجناز  وال�شرب  الــدوؤوب  والعمل 

التجارب  هذه  كل  ويف   ،» �شوين  و»   » هوندا  و»   » بانا�شونيك   « �شركة 

تظهر العرب القت�شادية املبنية على اأخالقيات ل ميكن جتاهل دورها 

يف ر�شم طريق النجاح والتفوق.. يف ق�ش�س النجاح العاملية لل�شركات 

وُيعدُّ هذا هو  للم�شروع،  اللبنة الأوىل  تاأ�شي�س  الت�شامح منذ  تربز قيم 

العاملية يف معظم  التجارب  تقول  الأهم لال�شتمرارية، هكذا  ال�شامن 

الدول املتطورة.
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التعاون و روح الفريق 

بني اأفراد الوطن 

من اأ�س�س جناح الأمم

اأهمية العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق:

   يجب اأن نعلم اأهّمية العمل اجلماعي، واأن العمل بروح الفريق 

خالله  ومن  واحلياة.  العمل  جمالت  اأغلب  يف  النجاح  مفتاح  هو 

نتمّكن من اإدماج خمتلف وجهات النظر التي تكّمل بع�شها البع�س، 

ويتم التغّلب على العوائق وحتّقيق الأهداف ال�شعبة. ويعترب العمل 

بروح الفريق هو حتّد بحّد ذاته. ويتطّلب جمهودًا كبريًا حتى يتحّقق، 

والتوا�شل  »الأنــا«  على  وال�شيطرة  الــذات  يف  التحّكم  ي�شمل  ومبا 

الفّعال، والقدرة على حّل العوائق والتحديات والختالفات، والأهّم 

من هذا كّله التزام كّل فرد جتاه الآخر مع حتديد هدف م�شرتك. 

ولذلك يجب على كّل فرد من الفريق حماولة تطوير نف�شه ليكون 

اأف�شل ما يكون ويبذل كل ما بو�شعه جتاه هذا المر، و الذي حتمًا 

يوؤّدي اإىل تطوير الفريق كاماًل ومن ثّم تطوير املجتمعات. والفريق 

على  اجلماعية  امل�شالح  وتقدمي  بالتوا�شع  اأع�شاوؤه  يتمّيز  الناجح 

امل�شالح ال�شخ�شية.

اجل��م��اع��ي  وال��ع��م��ل  ال��ف��ري��ق  وروح  ال��ت��ع��اون  ال�����رواد يف  راأى 

امل�شرتك:

يقول ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »رحمه اهلل« الأب الروحي 

والرئي�س الأول لدولة الإمارات » اإن عملية التنمية والبناء والتطوير 

اإىل  حتتاج  بل  فقط،  امل�شوؤولية  مواقع  يف  هم  من  على  تعتمد  ل 

ت�شافر كل اجلهود لكل مواطن على اأر�س هذه الدولة« وبذلك يكون 

د.م. �يهاب ن�صر �لدين �أحمد

»فريق بروح واحدة لن�شطر ق�شة جديدة لالإمارات ق�شة  )اإك�شبو2020( ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

اأمر اهلل �شبحانه املوؤمنني بالتعاون، فقال �شبحانه  اأن ت�شتقيم احلياة دونه؛ ولذلك  اإن التعاون مبداأ دينيٌّ واإن�شاين، ول ميكن 

«، واملحبة   2 »املائدة:  اْلِعَقاِب}   �َشِديُد   
َ هّ
اإِنَّ اهلل  

َ هّ
َواتَُّقوا اهلل َواْلُعْدَواِن  الإِْث��ِم  َعلَى  َتَعاَوُنوا  َوَل  َوالتَّْقَوى  اْلربِّ  َعلَى  َوَتَعاَوُنوا  وتعاىل: { 

والتعاون بني املوؤمنني تك�شبهم ر�شا اهلل، والتعاون اأ�شا�س النجاح للفرد واملجتمع، والتعاون هو تكاتف اأ�شخا�س مع اأ�شخا�س اآخرين 

املنتجات  على  احل�شول  منه  الغر�س  ويكون  م��ا.  ملنتج  مر�شيه  نتيجة  اىل  اأو  بينهم،  فيما  م�شرتك  ما  ه��دف  اإىل  الو�شول  بق�شد 

واخلدمات املختلفة التي هم يف حاجة اإليها، فنجد اأن روح الفريق اأو العمل اجلماعي التعاوين نابعة من كون الإن�شان اأخ الإن�شان، 

ومن طبعه الجتماعي الذي ثبت بتجربته احلياتية الطويلة اأنهّه لن ي�شتطيع حتقيق الإجنازات الكربى مبفرده، واإنهّ مفهوم )فريق 

العمل( جنده يف امل�شانع، هو نف�شه مفهوم )فريق العمل( يف كرة القدم، والفرقة املو�شيقية، واملختربات العملية، واملعاهد الدرا�شية، 

وموؤ�ش�شات الدولة املختلفة.
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موؤكدًا على اهمية التعاون بني مواطني الدولة واظهار روح الفريق 

لدعم عملية التطوير والتقدم وقوله املاأثور باأهمية التعاون والحتاد 

ال�شنوات  اأكــّدت  لقد   « اأي�شًا  الدولة  مواطني  لرفاهية  للو�شول 

املا�شية اأهمية الحتاد و�شرورته لتوفري احلياة الأف�شل للمواطنني، 

األ  وتاأمني ال�شتقرار يف البالد« كما يقول ال�شيخ حممد بن را�شد 

مكتوم نائب رئي�س الدولة ورئي�س الوزراء وحاكم دبي »على العرب 

اأن يعملوا معًا اأو يخ�شروا جميعًا، عليهم اأن يبادروا، فاملبادرة �شحر 

وعبقرية وقوة، ل الآلة ول املال، بل الإن�شان هو الذي ي�شنع النجاح 

وامل�شتقبل« وهي دعوة للعمل اجلماعي بني العرب للو�شول للنجاح 

وامل�شتقبل الواعد.

التاأكيد  اإجنليزية يف  اأديبة   )Helen Keller(تقول هيلني كيلر  

على اأن الإجناز يتم يف �شياق التعاون فيذكر اأن »مبفردنا ميكننا اأن 

ننجز القليل جدا؛ لكن معا ميكننا اأن نفعل الكثري«، ويذكر مايكل 

الو�شول  اأن  الأمــريكــي  ال�شلة  لعــب   )Michael Jordan( جــوردن 

فقط  املوهبة  ولي�س  اجلماعي  العمل  خــالل  من  يكون  للبطولت 

بقوله »املوهبة جتعلك تفوز بالألعاب، ولكن العمل اجلماعي يجعلنا 

اأنــدرو  اجلماعي  العمل  مفهوم  على  ويــوؤكــد  الــبــطــولت«،  نح�شد 

كارنيجي )Andrew Carnegie( رجل ال�شناعة الأمريكي بقوله اإن 

»العمل اجلماعي هو القدرة على العمل معا بروؤية م�شرتكة ومينحنا 

هو  الأهداف. ذلك  باجتاه  الفردية  الإجنازات  توجيه  القدرة على 

الوقود الذي ي�شمح للنا�س العاديني حتقيق نتائج غري عادية”، اأما 

هرني فورد )Henry Ford( موؤ�ش�س �شركة فورد ل�شناعة ال�شيارات 

البداية،  هي  هذه  معا،  نكون   « مقولته  الفريق يف  اهمية  فيلخ�س 

والبقاء معا هو التقدم، والعمل معا هو النجاح. ووجهة نظر فين�س 

 « اأن  اأمريكية  قــدم  كــرة  مــدرب   )Vince Lombardi( لومباردي 

ويوؤيد  فيها«،  فرد  لكل  نتائج جهد م�شرتك  املنظمة هي  اإجنــازات 

ات�س ىل لوكوك )H.E. Luccock( واعظ وا�شتاذ بجامعه ييل اأهمية 

“ل  قائاًل  فيذكر  لنتائج مر�شية  للو�شول  الفرد �شمن فريق  عمل 

اأحد ي�شتطيع اأن ي�شنع �شيمفونية مبفرده. ي�شتلزم ذلك اأورك�شرتا” 

ومن القوال ال�شائدة يف جمال التنمية الب�شرية “ العمل اجلماعي 

بقدرات  نوؤمن  نحن  ق�شرية:  كلمات  خم�س  يف  تلخي�شه  ميكن 

بع�شنا البع�س”.

عنا�شر اعداد فريق العمل

ومن متطلبات اعداد فريق العمل وجود هدف م�شرتك للفريق، 

وهذا  الفريق  روح  وقــود  يعتربا  والتي  واللــهــام  الت�شجيع  وتوفري 

يتطلب قائد للفريق ملهم وله نظره م�شتقبلية لأهدافه مع ات�شامه 

ملوائمة  اجليد  والختيار  العمل،  اأعباء  لتوزيع  ال�شليمة  بالفطنة 

واخــريًا  البع�س،  لبع�شهم  موؤازرتهم  من  وتاأكده  الفريق  اأع�شاء 

العمل وفق خطة ونظام متفق عليهما.

تقييم جناح الفريق والقائد امللهم

 ميكن لقائد الفريق التو�شل اإىل اأن الفريق ي�شري ب�شكل ناجح 

اأفراد  جميع  بقيام  ال�شعور  ومنها  اأمــور،  عدة  مالحظة  خالل  من 

الفريق باملهام املُوزعة ب�شكل عادل ومت�شاوي مع بيان احرتام جميع 

مع  الفريق  قيادة  طريقة  تنا�شب  البع�س،  بع�شهم  الفريق  اأفــراد 

الأهداف املطلوب حتقيقها، مع حل جميع املعوقات والتحديات التي 

تواجه الفريق بطريقة تر�شي جميع الأع�شاء وباملتابعة الدورية يتم 
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اإىل  اأع�شاء الفريق وهذا يوؤدي  اإجناز جميع املهام من قبل جميع 

تطور العالقة بني اأع�شاء الفريق ب�شكل م�شتمر من خالل قيامهم 

باإجناز املهام معًا. 

اأن العمل بروح الفريق له الكثري من الإيجابيات التي تتجلى يف 

�شقل الإبداع، و�شخ اأفكار جديدة وقد تكون غري منطية، وتدارك 

الأخطاء يف وقت ق�شري حتى ل يهدر الوقت واجلهد وي�شجع على 

اإىل النجاح وحتقيق  ال�شلمي مع الفراد، وي�شهل الطريق  التعاي�س 

الهدف.  حتقيق  يف  بنجاحه  ذلك  بعد  الفريق  وي�شعد  الأهـــداف، 

فلنتعاون معًا يدا بيد نعلي همة، نزرع اأماًل، نبني وطنًا، نحي اأمة.

 

48 عــام منذ  وتــطــورهــا عــرب  الإمـــــارات  ويعترب احتـــاد دولـــة 

احتادها ما هو اإل اإمنوذجًا حي للتعاون والعمل بروح فريق العمل 

اآل نهيان »رحمه اهلل«  وتوفر القائد امللهم ال�شيخ زايد بن �شلطان 

وتعاونه مع اأ�شقائه حكام الإمارات والعمل بروح الفريق وكانت ثمرة 

تعاونهم احتاد دولة الإمارات العربية عام 1970 م وانطالق الحتاد 

اإىل العاملية واأخذ مكانها املتقدم يف القمة بني الأمم.

واأخريًا با�شتمرار ُيلهمنا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

بدعواته وتوجيهاته بالعمل �شمن فريق عمل، والتخلي عن الأنانية، 

وثالثًا من  ثانيًا  بناء �شفًا  القادر على  اأنه  الناجح  القائد  وُيو�شف 

القياديني، واأي�شًا من اأقوال �شموه »الفريق الناجح هو الذي يجعل 

ق�شة  لن�شطر  واحــدة  بروح  فريق   « اأقواله  واأخــر   »11  = 1+1 من 

الإمـــارات  دولــة  ا�شتعدادات  �شوء  يف  وذلــك   « لــالإمــارات  جديدة 

املقبل،  اأكتوبر  العامل  �شيده�س  والــذي   )2020 )اك�شبو  لطــالق 

ويدعو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ال�شتعداد للحدث املنتظر 

الإمــارات...  ت�شت�شيفه  حدث  اأكرب  لإك�شبو..  التنازيل  العد  »بــداأ 

يعمل  الإماراتي  العمل  فريق  متوحدة..  القلوب  متحدة..  الأيــادي 

�شن�شت�شيف  لــالإمــارات..  جديدة  ق�شة  �شن�شطر  واحــدة..  بــروح 

العمل  لنموذج  منرب  اإك�شبو  ويعترب  ال�شعوب.«  و�شنده�س  العامل.. 

امل�شرتك من الإمارات اإىل العامل.

ن�شائح خالدة لبث التعاون وروح العمل

بع�س  ن�شت�شف  اأن  ن�شتطيع  الإمــارات  دولة  احتاد  جتربة  ومن 

الن�شائح لكل موؤ�ش�شه ولكل اأمه تريد اأن حتذو جتاه النجاح والتقدم 

وحتقيق الأهداف ال�شامية:

تكوين فرق عمل على جميع امل�شتويات �شواء امل�شتوى التنظيمي 

لالمة اأو املوؤ�ش�شه على اأن تت�شم بالآتي:

اإدراك جميع اأع�شاء فرق العمل بالأهداف ال�شامية التي . 1

بحيث  ب��اإجن��ازه��ا،  وال��ت��زام��ه��م  لتحقيقها  ال��ف��رق  ت�شعى 

يكون لدى املوؤ�ش�شة اأو الأمه روؤية وا�شحة لأهداف الفرق 

وكيفية حتقيقها بخطة عملية. 

ثقة جميع اأع�شاء الفريق ببع�شهم البع�س. . 2

تبادل الآراء ب�شدق و�شفافية، وحث اأع�شاء الفريق على . 3

احرتام اآراء بع�شهم البع�س، وال�شماح لهم بالتعبري عن 

اأفكارهم بحرية. 

تعزيز انتماء جميع اأع�شاء الفرق للموؤ�ش�شة واأهدافها.. 4

اختيار القائد املنا�شب املوؤهل و امللهم لكل فريق عمل.. 5

 معاملة جميع اأفراد الفرق بطريقة تعك�س اأهمية كل فرد . 6

له  على ح��دة، بحيث تتم معاملة كل فرد بطريقة تبني 

اأنه ميتلك مهارات ل ميتلكها اأحد غريه وت�شجيعه على 

الإبداع والبتكار، فهدف فرق العمل يتحقق ب�شكل اأكرب 

كلما زادت اختالفات وجهات النظر. 

وحتديد . 7 العمل،  �شري  كيفية  ملعرفة  دوري  تقييم  اإج��راء 

الأ�شباب التي قد تعيق من قدرته على حتقيق املهام. 

ال�شخ�شية . 8 ال�����ش��راع��ات  ع��ل��ى جت��ن��ب  ال��ع��م��ل  ف���رق  ح���ث 

والتحديات، وحماولة اإيجاد احللول بدًل من ذلك. 

ح��ث ج��م��ي��ع اأع�����ش��اء ال��ف��رق ع��ل��ى ات��خ��اذ ال���ق���رارات معاً . 9

واللتزام بها.
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 نتقدم
 بأسمى آیات التھاني والتبریكات   
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 الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
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Editorial
National Day... Day of Pride 

In the annals of history, all Nations have their 
own National Day, in which people celebrate their 
pride and belongingness to the country, praising its 
achievements. 

The United Arab Emirates - the homeland of de-
velopment and giving - is celebrating during this 
month its National Day. However, the celebration 
of Emirati people is different from any other cel-
ebrations. Why not, when we preceded by a strong 
cohesive union referred to from one extreme of the 
world to the other extreme. In addition, the success 
of this Federation is now cited in books and studies 
as a model for the insightful vision of Late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan along with the Found-
ing Fathers, to have a strong and eternal union.  

The qualitative development achieved by the 
UAE in all areas of life: economically, tourism, sci-
entific, cultural, commercial and architectural en-
abled it to become a beacon between the countries 
because of the elements of civilization for decent 
living. The UAE government has paid a great at-
tention to women, provided the country with many 
services that may not exists in other countries, yet 
the attention to human remains at the top of all lists. 

Therefore, we as UAE Nationals have the right 
to celebrate differently to express our pride of our 
magnificent country. 

On this occasion, we extend our sincere con-
gratulations to the people of UAE, praying to Al 
Mighty Allah to increase our wise leadership with 
strength, refinement and pride. May Many Happy 
Returns to UAE. 

Munther Mohammed bin Shekar
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stated that the 
UAE is a leading model 
of cooperation and soli-
darity among citizens 
through the Union’s ex-
perience, which the country is 
celebrating during its 48th anni-
versary.

The Union is the main identity 
that citizens are proud of, H.H. 
Sheikh Saud added, stressing 
that the development and pros-
perity achieved by the union of 
the seven Emirates confirms the 
importance of this journey, which 
is one of the most successful fed-
eral experiences.

His Highness Sheikh Saud’s 
speech, which was published in 
the ‘Nation Shield’ Magazine on 
the UAE’s 48th National Day, 
is as follows: “The UAE is a 
leading model of cooperation 
and solidarity between brothers 
through the Union’s experience, 
which we are celebrating during 
its 48th anniversary. The Union 

is the main identity that all citi-
zens are proud of, and they are 
proud of being part of a strong 
union that is confidently moving 
forward towards a bright future. 
The overall development and 
prosperity achieved, in light of 
the union of the seven emirates, 
confirms the importance of this 
journey, which is an example to 
follow in the region and the en-
tire world, as one of the most suc-
cessful federation experiences.

“The UAE’s strategy that fo-
cusses on Human Develop-
ment, which was promoted by 
Late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan and his brothers, the 
Founders of the Union, has prior-
itized Emirati citizens and made 
them the foundation of all the 
major steps taken by the country.

“We, the UAE Gov-
ernment and people, are 
confidently moving for-
ward to make the UAE 
an advanced country, 
through protecting our 
human, social and eco-
nomic achievements 

and exerting all our efforts to 
achieve overall development. We 
are looking forward to more suc-
cesses.

“On the anniversary of our Un-
ion, I congratulate my brothers, 
President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan; 
His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, the 
Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai; His High-
ness 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, and the 
Emirati people.”

'Union is main identity that citizens are proud of', says RAK 
Ruler on National Day
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Flag Day a momentous National Occasion for societal cohesion 
and solidarity: RAK Ruler

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stated that Flag 
Day, commemorated on 
3rd November every year, 
is a momentous national 
occasion for societal co-
hesion and solidarity, cel-
ebrated under the banner 
of loyalty and love for the 
nation.

In a statement to mark 
Flag Day on Sunday, H.H. 
Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi said the day repre-
sents an important national 
event to recognize the re-
markable achievements 

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, said the sacrifices made 
by the Emirati Martyrs will 
remain indelible in the an-
nals of history as a source 
of inspiration for genera-
tions to come.

In the following state-
ment on the Commemo-
ration Day to the ‘Nation 
Shield’ magazine, H.H. 
Sheikh Saud said, “The 
UAE takes pride in our he-
roes who responded to the 
call of duty and sacrificed 
their souls in protection of 
their nation’s glory and in 
defense of its periphery and 
national gains.

“The inspiring narratives of our martyrs on the battle-
fronts will remain beacons for a brighter future for the 
entire nation and its people. On this memorable day in 

the country’s history, we re-
new the commitment of the 
UAE, leadership and peo-
ple, to continue to support 
the families of our martyrs, 
whose sacrifices will remain 
a model to be followed for 
all those seeking to ensure 
the security and dignity of 
the homeland. Thanks to 
our martyrs’ heroic deeds, 
our national flag will con-
tinue to fly high on all fronts 
and our people will remain 
proud of their nation’s ac-
complishments and glo-
ries.”

“On this glorious occa-
sion, we reiterate our utter 
support for our soldiers on 
the front lines and re-assert 

that the UAE will continue to disseminate a message 
of peace, love, and tolerance to the entire world and 
reiterate that sacrifices for the homeland hold a sublime 
significance for upholding these values.”

UAE Martyrs' sacrifices are beacons for 
a brighter future: RAK Ruler
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras 
Al Khaimah attended 
a ceremony organized 
by Sheikh Zayed Hous-
ing Program to com-
memorate his ascension 
to power in the Emirate 
Addressing the function. 
in the presence of H.H. 
Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah. In this occa-
sion, H.H Sheikh Saud 
said: “The development 
and growth strategy adopted by 
Ras Al Khaimah is inspired from 
the visionary vision of Late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan and his 
brothers the Founders of the Union 
whose sage policy has been fol-
lowed by His Highness President 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an, His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice 

President, Prime Minister and Ruler 
of Dubai, and His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces.”

“This prudent strategy seeks to 
secure great strides across all sec-
tors and platforms with the ultimate 
goal of ensuring decent life, social 
welfare and economic wellbeing 

for all Emiratis and residents in our 
country which has proved to be a 
home for happiness for all those set-
ting foot on its soil," His Highness 
added.

The function was hosted in the 
RAK Ruler’s Majlis in Jebel Jais 
and witinessed poetic recitations 
and popular musical groups per-
forming traditional dances.

H.H. Saud bin Saqr attends ceremony organized by Sheikh 
Zayed Housing Program

and successes of the UAE under 
the able leadership of President 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan.

“We gather in this day to renew 
our allegiance to the nation and 
our determination to pursue our 
efforts to keep the nation’s flag 
flying high,” His Highness said.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi raised the flag 
during a celebration organised 
at the Al Qawasim Corniche in 
the presence of H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, and several Sheikhs 
and local officials.

“We are proud of the prominent 
standing reached by the UAE 
among the countries of the world,’’ 

H.H. added.
Flag Day celebrates His Highness 

Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 
as the president of the country.
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     His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, attended the 
Military Show ‘Union 
Fortress 6’, a public 
live military demon-
stration involving all 
branches of the UAE 
Armed Forces, at Al 
Jazirah Al Hamra.

“The UAE Armed 
Forces are the nation's 
shield against anyone 
who ever dares tam-
per with our national 
gains and accomplish-
ments and tend to pro-
mote subversive ideas, 
wreak havoc or trigger 
chaos in the region 
and inflict harm on its 
peoples," Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi 
commented on the pa-
rade.

His Highness was 
flanked by H.H. 
Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, during the multi-service 
military show in the presence of 
large crowds of Emiratis and resi-
dents.

His Highness Sheikh Saud praised 
the high combat gear boasted by 
the UAE Armed Forces, speaking 
high of the support provided by the 
UAE leadership under President 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, and 
His Highness Sheikh Mohamed bin 

Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed 
Forces, the maintain the world-class 
level of the UAE military forces.

The show included an impressive 
parade involving various forma-
tions of the UAE Armed Forces, 
with the highly-trained personnel 
showcasing their high capabilities, 
delivering a message purporting 
that the UAE Armed Forces will 
remain the shield that protects the 
UAE's achievements and preserves 
its gains.

The parade highlighted the world-

class tactical and stra-
tegic professionalism 
of brave men and 
women in uniform 
as they confronted 
a very real potential 
maritime threat.

The military dem-
onstration proved the 
UAE Armed Forces' 
unique ability to car-
ry out its mandated 
tasks, both in cases of 
responding to assault, 

to stand by the side of right, justice 
and legitimacy, or to face the forces 
of extremism and terrorism, as well 
as safeguard peace and stability in 
various regions around the world.

It encompassed various branches 
of the UAE Armed Forces, focusing 
on the highly-trained rapid-response 
force of the Presidential Guard as 
the ground force, supported by the 
Joint Aviation Command, Navy, Air 
Force, Air Defense and Army.

The show was attended by a num-
ber of Sheikhs and senior officials 
in Ras Al Khaimah.

Saud bin Saqr attends Military Show ‘Union Fortress 6’
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   His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, witnessed 
the operetta “Dam 
Khairk Shaikhna 
Saud”. This Operetta 
monitors progress in 
Charitable Education 
Sector in the Emirate 
to document the march 
started by Late H.H. 
Sheikh Saqr bin Mo-
hammed Al Qasimi 
and followed by His 
Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
based on the integrated strategy 
adopted by the UAE to give ed-
ucation great importance, as the 
best means of investing in man 
and the solid foundation upon 
which construction and devel-
opment operations are based.

The artistic work organized by 
Sheikh Saud Bin Saqr Educa-
tional Charity Foundation at the 
Ministry of Culture and Knowl-
edge Development Theater 
in Ras Al Khaimah, with the 
participation of more than 400 
students from 28 different na-
tionalities from the schools, 
highlighted the achievements of the 
Emirate in order to provide the best 
educational standards for the less 
fortunate. From the construction of 
schools for this purpose to the sup-
port of students from the first stages 
to university education, highlight-
ing the value of “Tolerance”, which 
was the motivation for the keenness 
of state institutions to provide ap-
propriate education for all residents 
on its territory

The operetta generally monitored 

the history of the Ras Al Khaimah 
Charitable Schools, which began 
operating in the emirate since 1997, 
culminating in 2015 with the launch 
of the Sheikh Saud bin Saqr Educa-
tional Charitable Foundation, which 
aims to provide all means of sup-
port to students with low incomes 
during their educational journey. To 
receive appropriate education to en-
sure a bright future and a decent life 
through which they can participate 
positively in the community and the 

surrounding environment.
The work provided a variety of 

scenes of the successes of charita-
ble education in Ras Al Khaimah 
under the patronage of His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, where more than 42 thousand 
students were supported during the 
past years. In addition to the pres-
entation of important initiatives and 
projects launched during the past 
periods in order to continue in pro-
viding care for this vital sector.

RAK Ruler attends Operetta
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
stated that empower-
ing young people is 
a basis for establish-
ing the UAE’s lead-
ing position among 
nations, and guaran-
teeing a better future 
for its coming gen-
erations.

H.H. Ruler of Ras 
Al Khaimah also 
highlighted the sup-
port of the country’s 
leadership for its 
children and youth, 
due to the neces-
sity of developing 
their knowledge and 
skills, and assisting 
them to become a 
strategic option, to 
preserve the overall 
gains of the state.

H.H. Sheikh Saud 
made this statement 
while visiting the 
Al Rams School for 
Primary in Ras Al 
Khaimah to honor 
its students, along with the teaching and administrative 
staff, on the occasion of the school’s winning second 
place in the Arab Reading Challenge, the first Emirati 
School to achieve this success.

His Highness Sheikh Saud praised the efforts of the 
school administrators and students, which resulted in 
the school reaching the final list of the three best schools 
in the Arab world participating in the challenge.

During his visit, H.H. Sheikh Saud met the students 
and listened to the details of their participation in the 
challenge. His Highness also talked with them about 
what they learnt from their experience.

H.H. Sheikh Saud 
was then briefed by 
the school’s head-
master and teachers 
on its working plan, 
which was prepared 
last year and ena-
bled it to succeed 
at a state level. The 
school’s achieve-
ment reflects the 
participation of its 
85 students in the 
challenge, who each 
read 50 books.

“Science and 
knowledge are the foundation of sustainable develop-
ment. Today, we can see the results of our efforts to 
encourage young people to make reading a part of their 
daily lives. The three main groups are school, students 
and parents," His Highness Sheikh Saud said.

“I congratulate Al Rams School, its administration 
and students, for this outstanding achievement and for 
setting an example of dedication and work. I invite 
them to continue working with the same vigor, passion 
and positive spirit. To my students, I hope you are con-
fident in your abilities to continue your achievements 
and successes," H.H. RAK Ruler added.

Empowering young people is basis for establishing UAE's 
leading position: RAK Ruler
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Receptions of His Highness Sheikh
 Saud bin Saqr Al Qasimi

Ruler of Ras 
Al Khaimah 

receives Oman 
Ambassador
His Highness 

Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived at his pal-
ace, His Excellen-
cy Dr. Khalid bin 
Saeed bin Salem 
Al Jaradi, Am-
bassador of the 
sisterly Sultanate 
of Oman, who 
presented to His Highness to mark 
the end of his assignments with the 
country.

During the meeting, His Highness 
Ruler of Ras Al Khaimah empha-
sized the strength and depth of ties 
that link the UAE and the Sultanate 
of Oman at various levels. Which is 
a distinct example 
of relations be-
tween two neigh-
boring countries 
that bring them 
together links of 
history, cultural 
heritage, mutual 
respect and the re-
lentless pursuit of 
developing ties in 
all fields that con-
tribute to spread-
ing good And 
prosperity and 
realizes the am-
bition of the two 
brotherly peoples.

His Highness 

Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 
expressed his sincere wishes for the 
ambassador’s success in the future 
tasks entrusted to him, praising his 
sincere efforts during his work in 
the country to strengthen the bonds 
of cooperation between the two 
brotherly countries at various lev-
els.

RAK Ruler receives Azerbai-
jan Ambassador

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received Maher M. 
Aliyev, the new Ambassador of 
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Azerbaijan to the 
UAE, at the Saqr 
bin Mohammed 
City, on the occa-
sion of the begin-
ning of his tenure 
to the country. 

RAK Ruler wel-
comed the diplo-
mat and wished 
him good luck in 
performing his as-
signments to en-
hance cooperation 
between the two 
countries at all av-
enues. 

Aliyev extended 
thanks and ap-
preciation to H.H. Sheikh Saud for 
the hospitality and warm welcome, 
lauding the strong strategic ties be-
tween the two countries. 

RAK Ruler receives Ambas-
sador of Chile

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received, in his palace in 

Saqr bin Mohammed City, His Ex-
cellency Jorge Daccarett, Ambassa-
dor of Chile to the UAE, who came 
to greet His Highness.

H.H. Sheikh Saud welcomed the 
Chilean Diplomat and wished him 
success in enhancing the overall 
cooperation between the UAE and 
Chile.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah praised the relations be-
tween the two countries, wishing 

more progress and prosperity to 
their people.

H.E. Daccarett extended his ap-
preciations to H.H. Sheikh Saud for 
his hospitality and warm welcome, 
praising the strong strategic rela-
tions between the two countries.

Saud bin Saqr receives Con-
sul General of South Africa
His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, received the 
new South Afri-
can Consul Gen-
eral to Dubai and 
Northern Regions, 
Mogobo David 
Magabe, at the 
Saqr bin Moham-
med City, on the 
beginning of his 
tenure to the coun-
try.

His Highness 
Ruler of Ras Al 
Khaimah wel-
comed the Diplo-
mat and wished 
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him good luck 
in performing 
his assignments 
to enhance co-
operation be-
tween the two 
countries at all 
avenues.

Magabe ex-
tended thanks 
and apprecia-
tion to Sheikh 
Saud for the 
hospitality and 
warm welcome, 
lauding the 
strong strategic 
ties between the 
two countries.

Saud bin 
Saqr receives a Delegation of 

Emirates Writers Union
His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received a delegation of 
the Emirates Writers Union - Ras Al 
Khaimah Branch - who presented 
peace to His Highness on the UAE’s 
48th National 
Day and the 
Anniversary of 
his accession to 
the Emirate.

During the 
meeting, the 
poets delivered 
a number of po-
ems in praise of 
Ras Al Khaim-
ah for the de-
velopment and 
prosperity wit-
nessed in vari-
ous fields and 
sectors un-
der the wise 
leadership of 
His Highness 

Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi.
The members of the delegation 

extended their sincere congratula-
tions to His Highness the Ruler of 
Ras Al Khaimah on the UAE Na-
tional Day Celebrations.

RAK Ruler receives astro-
nauts Hazza Al Mansoori, 

Sultan Al Neyadi
His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received in his palace in 
Saqr bin Mohammed City, Emirati 
Astronauts Hazza Al Mansoori and 
Sultan Al Neyadi, in the presence of 
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah. 

Hamad Al Mansoori, Chairman of 
the Mohammed bin Rashid Space 
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Centre, MBR-
SC, and sever-
al employees, 
accompanied 
the two astro-
nauts. 

H.H. Sheikh 
Saud wel-
comed the as-
tronauts and 
the delega-
tion from the 
center, prais-
ing the team-
work that led 
to the partici-
pation of the 
first Emirati 
astronaut in 
the successful 
journey to the 
International Space Station, ISS. 

This historic journey is a key 
milestone in Emirati space explo-
ration and in realizing the vision 
of the UAE's leadership to promote 
the role of the country’s scientific 
institutions. 

His Highness Sheikh Saud noted 
the support of His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, and His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, 
for those working in space research, 
who established the UAE's stature 
in this sector and the foundations 
of a promising future that will reap 
benefits in the coming years. 

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah also praised the spirit 
and enthusiasm of Al Mansoori 
throughout his preparations for the 
mission and during his journey’s 
various stages, which presented a 

positive image of the UAE and its 
people to the world. His Highness 
also praised the enthusiasm of Al 
Neyadi and his sincere support for 
Al Mansoori. 

H.H. Sheikh Saud thanked the 
members of the UAE team that 
helped in preparing the historic 
journey to the ISS, stressing that 
everyone worked with team spirit 
and raised the UAE’s international 
stature. 

His Highness also affirmed that 
Al Mansoori and Al Neyadi are 
honorable models for the Emirati 
youth, who are aware of and are 
able to face and overcome their 
challenges to achieve their goals, 
adding that through their dedica-
tion, they have set a good example 
for all Emirati and Arab youth and 
encouraged everyone to continue to 
work hard for the advancement and 
progress of the UAE. 

H.H. Sheikh Saud further added 
that the National Space Program 
has achieved successes within a 
short time, reflecting its ambition 
and determination while calling on 
those working in this sector to con-

tinue achieving more progress that 
will benefit the UAE and its people. 

The meeting was attended by 
Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Deputy Chairman of Ras 
Al Khaimah Investment and Devel-
opment Office, and Sheikh Saqr bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi. 

RAK Ruler receives ENOC 
Group delegation

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received at his palace, 
H.E. Saeed Al Tayer, Vice Chair-
man of Emirates National Oil Com-
pany, ENOC, Group, and his ac-
companying delegation who called 
on Sheikh Saud to congratulate him 
on the inauguration of the region’s 
largest Tasjeel Auto Village in Ras 
Al Khaimah by ENOC.

H.E. Saif Humaid Al Falasi, CEO 
of ENOC Group, Zaid Alqufaidi, 
Managing Director of ENOC Re-
tail, and Husam Al Shawi, General 
Manager of Tasjeel accompanied 
his Excellency Al Tayer.

 Issue No. 511 - 2019 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

11

News

m u n r a k a e



His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
performed at 
Sheikh Zayed 
Mosque in Ras 
Al Khaimah Fu-
neral Prayer on 
the body of the 
Nation’s Mar-
tyr Tariq Hus-
sein Hassan Al 
Balushi, who 
died while per-
forming his National Duty 
in Najran, Saudi Arabia, as 
part of UAE Armed Forces’ 
participation in "Opera-
tion Decisive Storm’’ and 
"Operation Restore Hope’’ 
within the Saudi-led Arab 
Coalition.

A number of Sheikhs, 
heads of local government 
departments, senior offi-
cials, and a crowd of Emi-
rati citizens and residents 
attended the service.

H.H. Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi extended 
heartfelt condolences to the family 

of the martyr, and prayed to Allah to 

shower his mercy on his soul, make 

Paradise his last abode and grant 

patience and solace to his family.

Nation's martyr Al Balushi laid to rest

The meeting was attended by 
Sheikh Saqr bin Saud Al Qasimi, 
Ali Abdullah bin Alwan Al Nu-
aimi, Commander-in-Chief of the 
RAK Police, Jamal Al Tair, Direc-
tor General, RAK Public Resources 
Authority, and several local govern-
ment officials.

Spanning over 50,000 square 
meters, Tasjeel RAK Auto Village 
underlines ENOC’s commitment to 
expand its network in the UAE.

Equipped to serve more than 
1,000 vehicles daily, Tasjeel RAK 
Auto Village has eight test bays, 
with more to be added as demand 
increases, including bays for motor-
bikes and fleet customers. Motorists 
can complete all procedures related 
to testing and registration including 
payment of fines, insurance, renew-
al and registration.

RAK Tasjeel Auto Village offers 
the full suite of ENOC retail ser-

vices including an ENOC service 
station, ZOOM store, AutoPro, and 
restaurants.

Currently, Tasjeel owns and oper-
ates 22 sites and four mobile units 
in Dubai, Sharjah, Al Dhaid and 
Kalba. All Tasjeel sites are equipped 
with the latest testing and inspec-
tion machinery and qualified staff. 
To date, Tasjeel has tested over 20 
million vehicles across its 89 test-
ing bays in the country.
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His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Executive 
Council, affirmed that the alloca-
tion of 30 November as Emirati 
Martyr Day expresses the apprecia-
tion of our wise leadership, led by 
His Highness President Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan,  for the martyr 
who donated himself and his soul in 
exchange for his homeland. There-

fore, the Martyr had to be honored 
and mentioned above even after his 
martyrdom.  His Highness, stress-
ing that the sacrifices of the martyrs 
of the Emirates, whether at home or 
abroad in all civil, military and hu-
manitarian fields are valuable and 
are the subject of honor and appre-
ciation. 

On his speech to Nation Shield 
Magazine, His Highness RAK 
Crown Prince stated, “On this day 

we remember the heroic epic in 
which the Emirati soldiers laid out 
the most wonderful examples of 
courage and defending the home-
land and its gains and champion-
ing the causes of the Arab and Is-
lamic Nations and supporting the 
oppressed brothers and protecting 
them, all the way up To restore 
rights to their owners and their 
families. His Highness pointed out 
that this day will continue to com-

Ras Al Khaimah Crown Prince: Martyr Day is a solemn 
occasion of pride for what Emirati valiant sons gave

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Ex-
ecutive Council, affirmed 
that the celebration of 
the 48th anniversary of 
our Historic Union em-
phasized that our country 
has become an emulated 
model by the whole world. 
This union, which was a 
renaissance project, built 
by the Founder Father Late 
Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan. 

His Highness pointed 
out during 48 years since 
the second of December 
1971 the wheel of the Vic-
torious March did not stop 
and continues to progress under the wise leadership of 
His Highness President Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President and Prime Minister and 
Ruler of Dubai and His Highness Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, 
Deputy Supreme Commander of the Armed Forces 

and their brothers, Their 
Highnesses, Members of 
Supreme Council, Rulers 
of the Emirates. 

On this occasion, H.H. 
Ras Al Khaimah Crown 
Prince, extended his sin-
cere congratulations to 
His Highness President 
Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Min-
ister and Ruler of Dubai 
and His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince 

of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the 
Armed Forces and their brothers, Their Highnesses, 
Members of Supreme Council, Rulers of the Emirates. 
Praying to Almighty Allah to return this national occa-
sion with peace, blessings and good to UAE people and 
more progress, luxury and prosperity to the UAE.

Ras Al Khaimah Crown Prince: The wise leadership enabled 
our country to become an emulated model
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memorate the heroes who 
sacrificed their lives in order 
to protect the homeland and 
its gains so that our coun-
try remains dear and lofty, 
they are the most generous 
and noble of us all, and the 
arenas of dignity that its 
soil drenched in the blood 
of martyrs will witness to 
their courage and bravery in 
defense of the truth and in 
support of stability and le-
gitimacy .

His Highness Sheikh Mo-
hammed added that Martyr 
Day is a solemn occasion of 
pride of the heroic and sac-
rifice offered by the Emirati 
sons to support the truth and 
the noble values and princi-
ples. It is an opportunity to 

commemorate our soldiers 
to present the example and 
model for future genera-
tions, introduce them to the 
concept of sacrifice for the 
sake of the country and in-
spire them to move stead-
ily in the process of build-
ing, growth and prosperity 
to create a better future To 
keep the memory of the 
righteous martyrs of the 
homeland, their dedication 
and sacrifices, with their 
precious souls, engraved in 
the pages and the memory of 
the homeland and the con-
science of the people of the 
Emirates, and until the pre-
sent and future generations 
are inspired by their tender, 
effort and great work.

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaim-
ah, has congratulated 
President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minis-
ter 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, 
and Their Highnesses Su-
preme Council Members 
and Rulers of the Emir-
ates, Crown Princes and Deputy Rulers, on the Flag 
Day, observed nationwide on November 3rd every year.

“The Flag Day com-
memorates the accession 
of the President, His High-
ness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, and 
therefore demonstrates 
our unswerving determi-
nation to work together 
for the highest good of 
our beloved homeland, “ 
H.H. Sheikh Mohammed 
Al Qasimi, said in a state-
ment marking the national 
occasion.

Our celebration of the 
Flag Day is a translation 
of our patriotic feelings to-
ward the UAE Flag, which 
we hold in high esteem, 
being a symbol of unity 
and Arabism, the founda-

tion of which was laid down by late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan,” he added.

Flag Day true manifestation of 
National Pride, Dignity: RAK Crown Prince
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RAK Crown Prince Heads Executive Council Meeting
The Executive 

Council of Ras Al 
Khaimah conduct-
ed a regular meet-
ing chaired by His 
Highness Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras 
Al Khaimah and 
Chairman of the 
Executive Coun-
cil. His Highness 
approved the min-
utes of the meet-
ing at the begin-
ning of the session 
and reviewed top-
ics on the agenda related to govern-
ment relations, services develop-
ment, strengthening the legislative 
system, development projects plans 
and promoting environmental sus-
tainability.  

The Council listened to the pres-
entation delivered by the Federal 
Demographics Council on the 
demographics in the Emirate, its 
challenges and prospects of the 
demographic equation. The Coun-
cil commended the efforts, strate-
gies and initiatives adopted by the 
Government to achieve the desired 
population balance in light of the 
systematic prospects for the future 
in a way that would strengthen na-
tional foundations. 

His Highness Chairman of the 
Council praised the wise leader-
ship’s interest in managing and sup-
porting the demographics file. H.H. 
stressed on the importance of the 
government role in promoting the 
knowledge economy and achieving 
optimal use of skilled labor. This is 
done to achieve economic growth 
taking into account the demograph-

ic dimension and demographic 
analysis in to provide decent living 
and family stability for future gen-
erations. This will finally contribute 
to boosting the population growth 
rate.

The Council reviewed the report 
submitted by the Economic Com-
mittee, where they accepted the fi-
nal draft of the regulation of events 
and contribution to the develop-
ment of tourism in the city. This is 
achieved through the development 
and documentation of the regula-
tory framework, operational guide-
lines and the maintenance of an 
integrated system for granting per-
mits to establish events. The Coun-
cil also approved the decision to 
regulate the joint economic licenses 
between the Department of Eco-
nomic Development and the RAK 
Economic Zones Authority. This is 
done in order to allow the licensed 
economic establishments in either 
sides to obtain a license to conduct 
their economic activity from their 
premises within the limits of each 
other through regulatory arrange-
ments and in accordance with the 

official regulations.
The Council approved the forma-

tion of a sub-committee to emerge 
from the Economic Committee 
under the title of “Committee for 
the Distribution of Economic Ac-
tivities,” represented by the Depart-
ment of Economic Development, 
the Municipality Department and 
the Environment Protection Author-
ity to prepare an integrated study on 
the rules and mechanisms of the 
distribution of economic activities 
to all regions of the Emirate.

The Council also approved the 
formation of a sub-committee un-
der the Economic Commission, to 
prepare a legislative proposal to 
regulate the activity of water bicy-
cles and determine the appropriate 
places in different regions. This 
will contribute to the promotion of 
tourism aspects and to achieve the 
optimal use to achieve the desired 
objectives.

In the context of completing the 
enhancement of the digital transfor-
mation process in the Government, 
the Council was briefed on the re-
port submitted by the Smart and 
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Electronic Transformation Commit-
tee. The brief was done in regards to 
the smart services and digital infra-
structure with the TRA, the applica-
tion of digital identity, digital sig-
nature in government transactions 
and the progress of the electronic 
inter-enterprise projects. The Coun-
cil stressed the need to accelerate 
the efforts of digital transformation 
to strengthen government services 
and keep pace with the data of the 
Fourth Industrial Revolution to 
launch government action to global 
levels.

In the context of strengthening 
and modernizing the legislative sys-
tem, the Council approved the draft 
law of practicing the engineering 
consultancy profession. This helps 
in regulating the classification of 
engineering consultancy offices, the 
conditions of practicing the activity, 

the mechanism of licensing and reg-
istration, the regulations and ethics 
of work, the schedule of fees, fines 
and other related matters to achieve 
the effective contribution to the real 
estate sector and enhance its future 
growth prospects. The Council also 
approved a draft law on hygiene to 
regulate all practices and behaviors 
associated with hygiene, sanitation, 
cosmetic agriculture and infrastruc-
ture facilities.

The Council reviewed the reports 
submitted by the Municipality and 
Public Services Departments on 
the projects of services and utilities 
implemented during 2019. They di-
rected to effectively and efficiently 
finish the remaining tasks according 
to the specified timetables. This is 
done in aims to enhance the com-
petitiveness of the Emirate and 
improve the quality of life and con-

tribute to the achievement of devel-
opment vision

The Council discussed the Energy 
Efficiency and Renewables Strate-
gy in the Emirate and stressed in the 
importance of performing studies to 
gather the opinions of Large Engi-
neering Consultancy Offices, taking 
into account the economic and in-
vestment feasibility when designing 
new real estate projects in accord-
ance with the green requirements 

In the area of   facilitating busi-
ness practices and upgrading the 
emirate’s classification in the Doing 
Business report issued by the World 
Bank, the Board approved the abo-
lition of warehouse registration fees 
in order to encourage investment 
flow and reduce the cost of doing 
business in accordance with inter-
national best practices.

His High-
ness Sheikh 
M o h a m m e d 
bin Saud bin 
Saqr Al Qasi-
mi, Crown 
Prince of Ras 
Al Khaimah 
and Chairman 
of the Execu-
tive Council 
witnessed the 
opening cer-
emony of San-
dooq Al Watan 
Lab and honor-
ing the second 
batch and the 
batch of Artifi-
cial Intelligence 
from the Emirati Programmer Pro-
gram organized by Sandooq Al Wa-
tan.

During the ceremony, His High-
ness RAK Crown Prince watched 

a film presentation about the Emi-
rati Programmer, as well as the in-
volvement of two students from the 
program while assisting their col-
leagues implementing their experi-

ments. 
His Highness the Crown Prince 

of Ras Al Khaimah said that the 
wise leadership of the UAE led 
by His Highness President Sheikh 

RAK Crown Prince inaugurates Sandooq Al Watan Lab
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His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Judiciary 
Council, has issued Resolution No. 
56 of 2019 on the establishment of 
Small Claims Courts, which will 
start its operations in December.

Resolution No.56 establish this 
type of courts under Ras Al Khaim-
ah Court of First Instance. It shall 
be competent to hear Small Claims 

Court for civil and commercial 
claims under AED 5,000. Where 
their provisions shall be final and 
enforceable immediately upon their 
issuance.

His Excellency Counselor Ahmed 
Mohammed Al Khatri, Head of Ras 
Al Khaimah Courts Department, 
said that the Department is ready to 
receive litigants in this type of cases 
early next month. This new pro-
cess is adopted through Supreme 

Resolution concerning Litigants 
in Minor Claims with extraordi-
nary facilitated procedures using 
the latest techniques, targeting an 
important category of litigants to 
consider their claims on a daily ba-
sis and to resolve their cases within 
a maximum of 30 Days by a Final 
Enforceable Judgment. This initia-
tive is an unprecedented qualitative 
development for the Emirate’s Liti-
gation System.

RAK Crown Prince issues 
a Decision on establishing Small Claims Courts

Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, His 
Highness Sheikh 
Mohammed bin 
Rashid Al Mak-
toum, Vice Presi-
dent and Prime 
Minister of the 
UAE and Ruler 
of Dubai, and His 
Highness Sheikh 
Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of 
Abu Dhabi and 
Deputy Supreme 
Commander of 
the UAE Armed 
Forces and Their 
Highnesses Members of the Su-
preme Council Rulers of the UAE 
pay moat of its attention and care of 
national talents and young emerg-
ing energies to enhance their abili-
ties and hone their talents in vari-
ous fields, believing in the abilities 
of the people of the UAE and their 
vital role in building the nation and 
strengthen its global position.

H.H. Sheikh Mohammed praised 
the efforts exerted by the entities 
and institutions that support the 

talented people in the country. His 
Highness praised the patronage of 
Sandooq Al Watan under the lead-
ership of H.E Lieutenant General 
Dhahi Khalfan Tamim, Chairman 
of Sandooq Al Watan for the pro-
grams and activities of talented and 
creative people in order to promote 
them in the fields of invention and 
innovation.

His Highness RAK Crown Prince 
in accompany of Sumaya Abdul-
lah Al Suwaidi and Mohammed Al 
Qadi honored 120 talented students.

Sheikh Arhama bin Saud bin 
Khalid Al Qasimi, Director of Me-
dia Section at H.H. Crown Prince 
Office, Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Khalid Al Qasimi, H.E. 
Saeed Rashid Al Abedi, Member 
of Federal National Council, H.E. 
Ahmed Abdullah Al Shehhi, Mem-
ber of Federal National Council, 
and a number of officials and par-
ents of gifted students attended the 
ceremony.
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RAK Rulers Wife witnesses the opening of “Mohammed bin 
Saud Majlis in Al Mataf Heritage Society”

Her Highness Sheikha Hana 
bint Jumma Al Majid, Wife of His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
witnessed the opening of Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah’s Majlis at Al Mataf Her-
itage and Marine Folklore Society. 

During the visit, Her Highness 
confirmed the need to consolidate 
the Emirati customs and values   
in the hearts of everyone, espe-
cially children and youth, and to 
strengthen the link between them 
and the ancient past of the home-
land through the introduction of 
popular heritage and rich cultural 
heritage and authentic Emirati val-
ues. Her Highness Sheikha Hana 
pointed out that H.H Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, attaches great 
importance to heritage authorities 
through his direct sponsorship of 
the programs and activities they 

organize throughout the year. 
H.H. Sheikha Hana bint Jumma 

Al Majid praised the role played 
by Al Mataf Heritage and Ma-
rine Folklore Society in introduc-
ing Emirati folklore, especially 
maritime heritage, highlighting its 
components and distinctive fea-
tures in order to preserve it and 
transmit it to future generations. 
Her Highness, stressed on the im-
portance of the ability to promote 
the values   of loyalty and belonging 
to the homeland.

Her Highness the wife of the Rul-
er of Ras Al Khaimah also praised 
the efforts of the women’s com-
mittee in the society, which was a 
direct reason for the participation 
of various age groups, pointing out 
the need to inform future genera-
tions of the country’s past.

Her Highness Wife of RAK Rul-
er stated, “Caring for our folklore 
is of utmost necessity as it is a key 
component of the Emirati person-

ality and society.  As this heritage 
is a source of inspiration for chil-
dren and young people that moti-
vates us to continue developing 
and building on the knowledge of 
the past and link to the roots and 
foundations laid by our ancestors. 
In order to contribute to shaping 
the bright future befitting the name 
and status of the UAE.”

H.H. Sheikha Hana bint Jumma 
Al Majid toured the corridors, in-
cluding the Craftsmen Area, the 
Maritime Museum, the area dedi-
cated to Traditional Emirati Cui-
sine. Her Highness also visited 
the Modern Games Area that was 
opened to attract children and pro-
vide them with a suitable environ-
ment to encourage them to partici-
pate in the activities of the society 
and open the way for them to learn 
about the Authentic Emirati Herit-
age. 
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His Excel-
lency Munther 
Mohammed bin 
Shaker, Direc-
tor General of 
Ras Al Khaimah 
M u n i c i p a l i t y 
Department, at-
tended the Sus-
tainable Hospi-
tality Conference 
held at Al Hamra 
Hotel in Ras Al 
Khaimah.

During his 
opening speech, 
H.E. Munther 
Mohammed bin 
Shaker stated: 
‘Ras Al Khaimah is an increas-
ingly popular tourism destination 
for people of all nationalities and 
ages. Tourism and hospitality is one 
of the sectors leading the economic 
development of Ras Al Khaimah, 
In light of this expected growth, we 
need to encourage high sustainabil-
ity standards in the tourism sector. 
For these reasons, the Government 
of Ras Al Khaimah has 
introduced initiatives to 
recognize hotels that ex-
cel in sustainability.’

Raki Phillips, CEO 
of Ras Al Khaimah 
Tourism Development 
Authority, revealed the 
launch of a new award 
within the Green Ho-
tels Initiative at its next 
session, with a total of 
AED 350,000 to reduce 
food waste in 2020. This 
comes within the vision 
of Sustainable Tourism 
and Waste Management 
in the Emirate in line 

with the annual initiative targeting 
the sustainability of the Hotels and 
Hospitality Sector. Pointing out that 
the first place-winning hotel will re-
ceive a price of AED 250,000 and 
the second place will receive a price 
of AED 100,000. 

Phillips emphasized that the road 
map developed by the authority in 
2018 in cooperation with Public 
Services Department represented 

by Waste Management Agency and 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment comes within the frame-
work of the emirate’s vision related 
to Sustainable Tourism and Waste 
Management as a goal to recycle 
30% of the waste of hotels and tour-
ist facilities.  As within the Green 
Hotels Initiative 2019, 26 hotels al-
ready exceeded those rates.

Ras Al Khaimah Municipality Department participates in 
Sustainable Hospitality Conference 2019
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Ras Al Khaimah Municipality Department celebrates 
the 48th National Day

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department cel-
ebrated the 48th National 
Day at the department 
HQ, in the presence of 
His Excellency Munther 
Mohammed bin Shaker, 
Director General of Ras 
Al Khaimah Municipality 
Department and a number 
of Sectors, Administra-
tions and Sections Direc-
tors, Managers and Heads.

The celebration started 
with the National Anthem by Police 
Band of Ras Al Khaimah Police 
General Headquarters, followed by 
several national sessions to mark 
this occasion including Al Harbiya 

Band, Al Mataf Heritage Society 
who presented Marine Folklore. 
Coinciding Year of Tolerance Bands 
from various nationalities partici-
pated in this event, where Jorda-
nian, Egyptian and Indian Bands 

performed during the day.  
The National Day cel-
ebrations witnessed the 
participation of schools 
who shared their pride of 
UAE with the attendees. 

Along with this occa-
sion, Ras Al Khaimah 
Municipality Department 
provided an opportunity 
to Local Projects and Al-
ghad License Owners to 
take place and participate 

with their projects in or-
der to support and encourage such 
projects. The celebration concluded 
with a draw for valuable prizes or-
ganized by Corporate Communica-
tions Office.
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Customer Happiness Center at Wadi Isfini 
Celebrates the 48th National Day

Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment- Customer 
Happiness Center-
Wadi Isfini celebrat-
ed the 48th National 
Day. The celebra-
tion started with the 
National Anthem 
followed by several 
sessions to mark 
this occasion includ-
ing Poets Presenta-
tions, A Traditional 
Dance Performance 
by Squr Al Emirate 
Al Harbiya Band, 
Special Security 
Forces Performance, 
Historical Questions 
Competition, Traditional Shop, 
Photo Gallery and Henna Corner. 

On this occasion, Mr. Mohamed 
Jasem Bualhamam, Director of 
Customer Happiness Center, stated, 
“Everyone is proud of National 
Day, as it has a special place in the 
hearts of Emiratis. National Day 

reminds us of the Founding Fathers 
who spared no effort to establish a 
young country with a great histori-
cal record that each Emirati has the 
right to be proud of.”

Mr. Bualhamam stressed that on 
this day, the people of UAE renew 
their promise and loyalty to the 
Wise Leadership and our beloved 

country, following in the footsteps 
of the Founders to raise UAE ban-
ner in various international forums.

The ceremony was attended 
by Mr. Mohammed Jasem Bual-
hamam, Director of Customer Hap-
piness Center at the Department, 
Mr. Ahmed Ali Al Balushi, Direc-
tor of Support Services Administra-

tion at Department of Finance, 
the staff of the Center as well 
as several guests. The ceremo-
ny included the participation 
of several government enti-
ties, where representatives of 
Finance Department attended 
as the Official Sponsors of the 
Ceremony in addition to the 
attendance of representatives 
from Public Services Depart-
ment, Department of Economic 
Development and Special Secu-
rity Forces.  Bin Ayesh Kitchen, 
Bu Hamed Al Qaidi Plantation, 
Barakat Juices and Lmsat Fan 
Ladies Saloon, also sponsored 
the celebration.
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