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راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 

فنية.

املقدمة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  تقبل  ل  ٭ 

لدوريات اأخرى.
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اليوم الوطني.. عالمة فارقة يف تاريخ الإمارات

يف الي�م ال�طني تتجلى معاين الإجناز وتتج�شد دللت العطاء وت�شرئب منارة الفخار والعزة 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.. ال�طن الأعز الذي يزداد عطاء وتاألقًا ومنعة وازدهارًا.

ويف الي�م ال�طني ن�شتذكر القيم الرا�شخة التي تبل�رت على يد باين الحتاد - املغف�ر له باإذن 

اهلل - ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيا ن - طيب اهلل ثراه -  ومن بعده �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان خري خلف خلري �شلف - حفظه اهلل -

اأن  التا�شع والأربعني يحق لها  بالي�م ال�طني  العربية املتحدة، وهي حتتفل  اإن دولة الإمارات 

تباهي العامل مبا اأجنزته، وامل�شهد املتج�شد على الأر�س خري �شاهد وخري دليل و برهان..

كما يحق لها اأن تفخر ب�شعبها ال�يف، الذي �شار خلف قيادته الر�شيدة مدافعًا عن احتاده ووطنه 

وم�ؤمنًا بالتط�ير والتنمية وال��ش�ل اإىل معارج العلء، مل�اكبة احل�شارة يف بلدان العامل.

واإن هذه املنا�شبة الغالية والعزيزة ترتجم امل�شرية الحتادية املظفرة والناجحة، والتي امتدت 

النهج  بف�شل  الن�عي  الإجنــاز  على  وت�شيء  املت�شارع،  التط�ر  درب  تنري  وهي  عرب عق�د م�شت، 

ال�شديد ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل واإخ�انه اأ�شحاب ال�شم� ال�شي�خ 

اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات رعاهم اهلل.

ملا  الإمــارات،  العزيز  وطننا  تاريخ  ا�شتثنائيًا يف  واحتفاًل  بارزة  ال�طني علمة  الي�م  �شيبقى 

يحمله من دللت وما يت�شمنه من معاين الفخر والعتزاز، خا�شة واأن الإمارات الي�م غدت وطن 

الت�شامح، وبلد العلم واملعرفة والنماء، ووطن التط�ر يف جمالت احلياة والعل�م والإبداع.

�شاحب  الر�شيدة  القيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  نرفع  الرائعة  املنا�شبة  وبهذه 

ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م 

ال�شي�خ حكام  ال�شم�  واأ�شحاب  اهلل،  رعاه  دبي  الــ�زراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 

الإمارات حفظهم اهلل.

واإىل �شعب الإمارات ال�يف �شائلني امل�ىل - عز وجل - اأن يزيد الإمارات ح�شارة وق�ة وازدهارًا.

منذر حممد بن �شكر 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة يهنئ �سلطان عمان باليوم الوطني الـ 50

و يهنئ ملك املغرب بذكرى ا�ستقالل بالده

بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، برقية تهنئة، اإىل 

اأخيه جللة ال�شلطان هيثم بن طارق، �شلطان عمان ال�شقيقة، وذلك مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ 50 املجيد.

وقال �شم�ه يف برقيته : نحتفي الي�م بن�شف قرن من الإجنازات والتنمية والتط�ر ت�الت عليها قيادات ر�شخت 

النه�شة  م�شرية  وم�ا�شلة  والزدهــار  الرقي  بدوام  الطيبة  الأمنيات  كل  والت�شامح،  للمحبة  بلدًا  و�شنعت  الأركان 

املباركة.

كما بعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل جللة 

ال�شلطان هيثم بن طارق.

حاكم راأ�س اخليمة يهنئ ملك املغرب بذكرى ا�ستقالل بالده

 بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، برقية تهنئة اإىل 

�شاحب اجلللة امللك حممد ال�شاد�س ملك اململكة املغربية ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقلل بلده.

كما بعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب 

اجلللة امللك حممد ال�شاد�س.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري الت�سيك لدى الدولة

حاكم راأ�س اخليمة : االإمارات منوذج لوحدة الكلمة حتت راية االحتاد

ــل  ــبـ ــقـ ــتـ ــشـ ا�ـ

ال�شم�  �شاحب 

ال�شيخ �شع�د بن 

القا�شمي،  �شقر 

املجل�س  عــ�ــشــ� 

الأعـــلـــى حــاكــم 

راأ�ــــس اخلــيــمــة، 

�شعادة  الـــيـــ�م، 

�شلفيك  ــريي  ي

جمه�رية  �شفري 

ــدى  الــتــ�ــشــيــك ل

الـــدولـــة، الـــذي 

قـــــدم لــلــ�ــشــلم 

ــ�ه  ــمـ ــشـ عــــلــــى �ـ

ت�شلمه  مبنا�شبة 

ــه  ــل ــام عــم ــ ــهـ ــ مـ

اجلديد.

ورّحــــــــــــــــب 

�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة بال�شفري الت�شيكي، متمنيًا له 

الت�فيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا ي�شهم يف تعزيز اأوا�شر 

التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد

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

العربية  الإمــارات  دولة  اأن  راأ�س اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�س 

الأ�شقاء  بني  والتعا�شد  الكلمة  ل�حدة  من�ذجًا  متثل  املتحدة 

اأعينهم  ن�شب  وا�شعني  الحتـــاد  رايــة  حتــت  جتمع�ا  الــذيــن 

م�شرية  خللها  من  لي�شطروا  ال�طن،  واأبناء  املجتمع  م�شلحة 

م�شرقة و رمزا ي�شار اإليه بالبنان يف املنطقة والعامل باعتبارها 

واحدة من اأكرث التجارب الحتادية ا�شتدامة.

ال�طن«  »درع  جملة  عــرب  وجهها  كلمة  يف   - �شم�ه  ــال  وق

الـ  بالذكرى  الي�م  نحتفل   -  49 الـــ  ال�طني  الي�م  مبنا�شبة 

49، لقيام دولة الحتاد التي قامت على روؤية �شديدة للمغف�ر 

واإخ�انه  ثراه«  نهيان »طيب اهلل  اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له 

م�ؤ�ش�شي الحتاد ل�شنع اإجناز ا�شتثنائي قائم على بناء الإن�شان 

وال�شتثمار فيه جلعل الإمارات مركزًا للزدهار والنم� امل�شتمر 

يف املنطقة والعامل مبا يحققه اأبناوؤها يف كافة املجالت.

واأ�شاف �شم�ه : اإننا يف دولة الإمارات حك�مًة و�شعبًا ن�شري 

يف  املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة  من  لنجعل  را�شخة  بخطى 

الإن�شانية  مقدراتنا  بحماية  وذلــك  املتقدمة  الــدول  م�شاف 

جاهدين  وال�شعي  �ش�اء  حد  على  والقت�شادية  والجتماعية 

للتط�ر والرتقاء على كافة ال�شعد، ميل�ؤنا الفخر والعتزاز مبا 

حتقق من اإجنازات وتق�دنا روح الحتاد التي ت�شري يف نف��س 

اأبناء الإمارات نح� املزيد من الإجنازات.

اأرفع  اأن  اإل  ي�شعني  ل  الي�م  : يف هذا  قائل  �شم�ه  واختتم 

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  لأخي  والتربيكات  التهاين  اآيــات  اأ�شمى 

واأخي  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 

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

اأخي  و  اهلل«  »رعــاه  دبــي  حاكم  الـــ�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 

اأ�شحاب ال�شم�  نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة، واإخ�اين 

اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات »حفظهم اهلل«  ال�شي�خ 

واإىل �شعب دولة الإمارات.
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ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب   اأكد 

احتفالية  ميثل  العلم  ي�م  اأن  اخليمة  راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س 

بالقيم الأ�شيلة واملبادئ الأ�شا�شية التي قامت عليها دولة الإمارات 

العربية املتحدة وتعبري عن معاين ال�لء والنتماء والتلحم بني 

القيادة الر�شيدة واأبناء ال�طن.

اخليمة  راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ح�ش�ر  خلل  ذلك  جاء 

يرافقه �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد 

ذكرى  ي�شادف  الذي  العلم  بي�م  الدولة  احتفالت  اخليمة  راأ�س 

ت�يل �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

»حفظه اهلل« مقاليد احلكم يف البلد يف الثالت من ن�فمرب من 

كل عام .

وقام �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة و�شم� ويل عهده برفع 

علم الدولة يف منطقة �شارية العلم على ك�رني�س الق�ا�شم براأ�س 

اخليمة بح�ش�ر ال�شيخ اأحمد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي رئي�س 

دائرة اخلدمات العامة وال�شيخ خالد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة مكتب ال�شتثمار والتط�ير وال�شيخ �شقر 

و روؤ�شاء ومدراء  ال�شي�خ  القا�شمي وعدد من  بن �شع�د بن �شقر 

اجلهات الحتادية واملحلية يف راأ�س اخليمة .

�شاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  ــات  اآي اأ�شمى  �شم�ه  ورفــع 

ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 

و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شم� ال�شيخ 

الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد 

الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شي�خ  ال�شم�  واأ�شحاب  امل�شلحة  للق�ات 

اأر�شها  على  واملقيمني  الدولة  وم�اطني  الإمــارات  حكام  للحتاد 

بهذه املنا�شبة ال�طنية الغالية ..م�ؤكدا اأن ي�م العلم فر�شة للتعبري 

عن وحدة ال�شف وجتديد العزم من اأجل رفعة الإمارات ورقيها .

نقف  العلم  ي�م  : يف  راأ�ــس اخليمة  ال�شم� حاكم  �شاحب  وقال 

جميعا �شفًا واحدًا خلف راية وطن .. راية عانقت بطم�حاتها عنان 

ال�شماء وعلت باإجنازاتها ف�ق ال�شحاب .. راية را�شخة فينا ر�ش�خ 

اجلبال، تعرب عن عزم القيادة و اإرادة ال�شعب ومتثل رمز الحتاد 

ووحدته وفخر ال�طن وعزته ..

رمز  فهي   .. القمم  نح�  بها  ون�شم�  الأمم  بني  بنا  ت�شم�  رايــة 

الحتاد التي جتتمع فيها امل�شاعر ال�طنية وتت�حد من اأجلها الروؤى 

والتطلعات لتبقى �شاخمة خفاقة عالية يف �شماء املجد.

حاكم راأ�س اخليمة : »يوم العلم« تعبري عن معاين الوالء واالنتماء والوحدة الوطنية

حاكم راأ�س اخليمة يوجه باإعفاء من�ساآت تنظيم املعار�س من 50 % من ر�سوم التجديد

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �ــشــاحــب  ــه  وّجـ

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

من�شاآت  بــاإعــفــاء  اخلــيــمــة،  ــس  ــ راأ� حــاكــم 

 % 50 ــارة مــن  الإمــ املــعــار�ــس يف  تنظيم 

اأي  اأو  الرخ�شة  جتــديــد  متطلبات  مــن 

املتعلقة  الرخ�شة  على  مرتتبة  خمالفات 

اأن  على  املحلية  والهيئات  الدوائر  بكافة 

اعتماده  مــن  عــام  ــدة  مل ــاء  الإعــف ي�شتمر 

وذلك يف خط�ة لدعم م�شرية هذا القطاع 

حتديات  ي�اجه  والــذي  املهم  القت�شادي 

الراهنة  ال�شحية  الظروف  ظل  يف  كربى 

يف العامل.

�شم�ه  اهتمام  املــبــادرة  هــذا  وتعك�س 

مبتابعة �شري العمل يف خمتلف القطاعات 

مت�ا�شل،  ب�شكل  احلــيــ�يــة  القت�شادية 

الناجمة  القت�شادية  الآثار  من  للتخفيف 

عن اأزمة ك�رونا، و�شمان ا�شتمرار حتقيق 

الأداء  معدلت  اأف�شل  ــارة  الإمـ اقت�شاد 

واحلفاظ على تناف�شيته يف كل املجالت.

قطاع  ب�شاأن  �شم�ه  ت�جيهات  وتــاأتــي 

املعار�س ا�شتكماًل ل�شل�شلة من الإجراءات 

م�شت�ى  على  اتخاذها  مت  التي  ال�شابقة 

تخفيف  اإىل  رئي�شي  ب�شكل  الإمارة هدفت 

ا�شتمرار  و�شمان  ال�شركات  عن  العبء 

حزمة  اإ�شدار  اأبرزها  من  كان   ، الأعمال 

الأنــ�ــشــطــة  جلميع  ــدعــم  ال مــن  متكاملة 

الإعفاء  وت�شمنت  الإمارة  يف  القت�شادية 



 العدد: 523 - 12/ 2020 - مجلة بلدية رأس الخيمة

7

األخبار

m u n r a k a e

ال�شركات،  ت�شجيل  ر�ش�م  من  العديد  من 

حزمة  �شملت  ــد  وق  . الــرخــ�ــس  وجتــديــد 

قطاعات  جميع  التحفيزية  الإجــــراءات 

الأن�شطة  فيها  مبــا  ــارة  ــ الإم يف  الأعــمــال 

وقطاع  ال�شياحة،  وقــطــاع  القت�شادية، 

البيئي،  والقطاع  احلك�مية،  اخلــدمــات 

وال�شركات ال�شغرية واملت��شطة، والقطاع 

التجاري وال�شتثماري.

وتدعم ت�جيهات �شاحب ال�شم� حاكم 

راأ�س اخليمة ا�شتقرار جمتمع الأعمال يف 

امل�شهد  ا�شتقرار  على  واحلفاظ  الإمــارة، 

بالقطاع  وثيق  ب�شكل  املرتبط  القت�شادي 

كل  يف  طفرة  ي�شهد  ــذي  ال ال�شتثماري، 

من  املزيد  تدفق  وت�شجيع  الإمــارة،  اأنحاء 

راأ�ــس  �ش�ق  نح�  اخلارجية  ال�شتثمارات 

وتناف�شية  مبــرونــة  يتمتع  الـــذي  اخليمة 

عالية واإمكانات اقت�شادية كبرية.

اإىل ان الإمارة اتخذت  جتدر الإ�شارة 

يف وقت �شابق من هذا العام جمم�عة من 

الإجراءات التي تكفل ا�شتمرارية وازدهار 

ــال فــيــهــا ، وتــنــ�عــت الإجـــــراءات  ــمـ الأعـ

ــق ثــلثــة مــ�ــشــتــ�يــات هي  الــتــحــفــيــزيــة وفـ

وتقدمي  تاأجيلها،  اأو  الدفعات  بع�س  اإلغاء 

الت�ش�يق  يف  واملــ�ــشــاعــدة  ال�ــشــتــ�ــشــارات، 

بح�شب طبيعة العمل يف كل جهة والطريقة 

الأن�شب التي تع�د بالفائدة على متعامليها.

حاكم راأ�س اخليمة : 

»يوم ال�سهيد« ذكرى نحيي فيها اأ�سمى معاين الت�سحية يف �سبيل الوطن

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ــال  ق

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

ــس  ــ ــى حــاكــم راأ� ــلـ املــجــلــ�ــس الأعـ

اخليمة اإن » ي�م ال�شهيد » ذكرى 

نحيي فيها اأ�شمى معاين الت�شحية 

خللها  مــن  ون�شتذكر  ــداء  ــف وال

ت�شحيات اأبناء ال�طن يف خمتلف 

وطن  ــارات  ــ الإم لتبقى  املــيــاديــن 

الأمن والأمان واملحبة وال�شلم.

اإجــلل  بتحية  �شم�ه  وتــ�جــه 

واإكبار لأ�شر �شهداء ال�طن الأبرار 

اهلل  عــاهــدوا  مــا  �شدق�ا  الــذيــن 

�شبيل  يف  باأرواحهم  وجادوا  عليه 

احلــق والــ�طــن وجلعل الإمـــارات 

اأكرث منعة واأق�ى ح�ش�رًا باأبنائها 

البناء  م�شرية  ي�ا�شل�ن  الــذيــن 

والإجناز والتميز.

وجهها  كلمة  يف  �شم�ه  واأكـــد 

�شادف  الــذي  ال�شهيد  يــ�م  مبنا�شبة  الــ�طــن«  درع  »جملة  عرب 

الثلثني من ن�فمرب من كل عام اأن دولة الإمــارات يف م�شريتها 

على  يقــيم  من  ولكل  ل�شعبها  والــرخــاء  للتقدم  منــ�ذجــًا  مثلت 

اأر�شها.

و اأ�شاف :« الي�م نقف اأمام من�ذج من اأبناء الإمارات الذين 

�شبيل  يف  الت�شحية  يف  الأمثلة  اأروع  الطاهرة  بدمائهم  �شطروا 

�شماء  يف  خفاقة  رايتنا  لتظل  وكرامته  ال�طن  عن  للدفاع  و  اهلل 

العزة، واألهم�نا لن�ا�شل م�شرية البناء والنه�شة مبا ترك�ه لنا من 

م�ش�ؤوليات عظيمة نك�ن من خللها اأكرث احتادًا واأكرث ق�ة ليظل 

ا�شم الإمارات عاليا على الدوام « .

التزام  ن�ؤكد   «  : �شم�ه  وقــال 

قيادة و�شعب دولة الإمارات بذوي 

واأبنائهم  وعائلتهم  ال�شهداء 

�شتبقى  التي  لت�شحياتهم  تقديرًا 

يف  يحتذى  ومثاًل  و�شاءة  �شفحة 

تاريخ الإمارات، عرفانًا مبا قدمه 

مبادئ  من  ميثل�نه  وما  �شهداوؤنا 

واأخلق، وما يج�شدونه من عطاء 

ل حدود له يعك�س القيم الفا�شلة 

البيت  يف  عــلــيــهــا  نــ�ــشــاأوا  ــي  ــت ال

هذه  وبف�شل  واملجتمع،  واملدر�شة 

علم  �شيبقى  والت�شحيات  القيم 

ال�طن  �شماء  الإمارات خفاقًا يف 

الإمــارات  اأبناء  هامات  و�شتبقى 

مرف�عة بعز و�شم�خ«.

اأخ�س   «  »: �شم�ه  واأ�ــشــاف 

بالذكر » اأم ال�شهيد » التي �شحت 

اهلل  عند  لتحت�شبه  كبدها  بفلذة 

وال�طن،  اهلل  �شبيل  يف  ت�شحية  من  قــدم  مبا  النعيم  جنات  يف 

ونحن الي�م نحت�شبها باإذن اهلل من ال�شابرين فهي والدة للجميع 

وكل من على هذه الأر�س يحمل يف قلبه كل املحبة والتقدير لها 

ولت�شحياتها » .. راجيًا امل�ىل العلي القدير اأن ي�فيها حقها مبا 

�شربت وما قدمت للذود عن ال�طن ولإعلء راية احلق.

وقال �شم�ه يف ختام كلمته : » يف هذا الي�م ن�ؤكد اأن الت�شحية 

يف �شبيل ال�طن تكت�شب معنى اأكرث عمقًا وتاأثريًا لك�نها تدافع عن 

القيم الإن�شانية النبيلة، واأن �شعي الدولة لل�شلم وال�شتقرار يف 

املنطقة والعامل ميثل م�شدرًا ل�شتقرار املجتمعات وال�شع�ب مبا 

ي�شهم يف من� الإن�شان وازدهاره يف خمتلف امليادين«.
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�سعود بن �سقر ي�سيد بذكرى االأبطال الذين ي�سحون باأنف�سهم من اأجل الب�سرية

 وما يقدمونه لنحيا و يحيا اأبناوؤنا

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

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

اأولئك الأبطال  حاكم راأ�س اخليمة ذكرى 

الذين ي�شح�ن باأنف�شهم من اأجل الب�شرية 

ــال ونــفــيــ�ــس .. واأ�ــشــاد  يــبــذلــ�ن كــل غـ و 

بت�شحياتهم من اأجل وطنهم.

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  قــال  و 

�شطرها  خــ�اطــر  يف  القا�شمي  �شقر  بــن 

العظيمة  املــعــاين  مــن  م�شت�حاة  �ــشــمــ�ه 

لدولة  الـ49  ال�طني  الي�م  و  ال�شهيد  لي�م 

: » يف كل ي�م نقراأ ون�شمع عن  الإمــارات 

اأبطال �شح�ا باأرواحهم الطاهرة من اأجل 

اإخ�انهم يف الإن�شانية، ويف كل مرة ن�شعر 

اأياديهم  �شنعت  ما  اأمــام  �شغار  نحن  كم 

لت�شبح  الزمن  �شيدها  خالدة  اأعمال  من 

ــخ الــبــ�ــشــريــة، ل  ــاري �ــشــروحــا عــالــيــة يف ت

ي�شل اإىل مداها اإل من نال �شرف الفداء 

والت�شحية «.

قــدوتــنــا  هـــم  هــــــ�ؤلء   «  : واأ�ــــشــــاف 

يعي�ش�ن  حيينا  مــا  و�شيبق�ن  وعظماوؤنا 

يقدم�ن  و�شيظل�ن  وقل�بنا  وجداننا  يف 

العطاء،  معاين  اأ�شمى  يعلم�ننا  و  اخلــري 

ومينح�ننا املعنى احلقيقي للإن�شانية «.

وفيما يلي ن�س خ�اطر �شم�ه يف �ش�ء 

املنا�شبتني..

و  ال�شباح  يتنف�س  الفجر  بــزوغ  مع   «

تل�ح يف الأفق بداية ي�م جديد ..

اأنــهــ�ــس مــعــه ل�ــشــتــقــبــال اأمـــل جديد 

وا�شتك�شف العامل ح�يل واأ�شاركه م�شاعري 

ففي  تــبــدي..  ما  اأ�شعاف  له  تخفي  التي 

اأتــاأمــل، ويف  اإبــداعــات اخلالق من حــ�يل 

يف  وجــ�دي  اأ�شباب  ويف  اأتدبر،  معجزاته 

هذا العامل اأتفكر.

ففي ال�شباح يبحر عقلي على �شفحة 

مياه التاريخ، وتقرتب اأ�شرعتي من ح�ش�ن 

غريوا  عظماء  �شكنها  بالن�ر  ت�شع  وقــلع 

اإل حني  يروي ظماأي  ول  تاريخنا،  جمرى 

حا�شرنا  يف  بع�شهم  معا�شرتي  ا�شتذكر 

واأدع� اهلل اأن ي�شدد خطاهم لتغيري عاملنا.

ففي خ�شم احلياة نبحر، وتاأتي اأحيانا 

الرياح مبا ل ت�شتهي �شفننا، فيهب بحارتنا 

العظام �شاحذين الهمم يقهرون امل�شتحيل 

من اأجل اأن نر�ش� باأمان.

 ... واأبطالنا  عظماوؤنا  هم  هــ�ؤلء 

من  باأنف�شهم  ي�شح�ن  الــذيــن  هـــ�ؤلء 

اأجل الب�شرية، ويبذل�ن كل غال ونفي�س 

من اأجل اأن نحيا ويحيا اأبناوؤنا.

اأبطال  يف كل ي�م نقراأ ون�شمع عن 

اأجل  من  الطاهرة  باأرواحهم  �شح�ا 

مرة  كــل  ويف  الإن�شانية،  يف  اإخــ�انــهــم 

�شنعت  ما  اأمام  �شغار  نحن  كم  ن�شعر 

اأعــمــال خــالــدة �شيدها  اأيــاديــهــم مــن 

الزمن لت�شبح �شروحا عالية يف تاريخ 

الب�شرية، ل ي�شل اإىل مداها اإل من نال 

�شرف الفداء والت�شحية.

هــــ�ؤلء هــم قــدوتــنــا وعــظــمــاوؤنــا، 

و�شيبق�ن ما حيينا يعي�ش�ن يف وجداننا 

اخلــري  يــقــدمــ�ن  و�شيظل�ن  وقــلــ�بــنــا، 

ويعلم�نا اأ�شمى معاين العطاء، ومينح�نا 

املعنى احلقيقي للإن�شانية.

اأوقاتنا  يف  ملذنا  هم  الأبطال  ه�ؤلء 

ونرى  العزمية  منهم  ن�شتلهم  ال�شعبة، 

عطاءهم، ون�شهد حت�ل كلماتهم واأق�الهم 

تلهم  واأفـــعـــال  مثمر  واقـــع  اإىل  الــطــيــبــة 

الأجيال القادمة.

اهلل  رحمة  نرى  العظماء  هــ�ؤلء  ح�ل 

تعك�شها  و�شعادة  جه�دهم،  يف  تتج�شد 

بنتاج  الأر�س  متلأ  وعزمية  ابت�شاماتهم، 

اأعمالهم.. فعظماوؤنا من قادتنا و�شهدائنا 

يف  ويلهم�ننا  بيننا  يعي�ش�ن  وطننا  واأبناء 

�شباحنا  يف  عليهم  �شلم  اأوقــاتــنــا..  كل 

وم�شائنا.

م�شار  يف  نبحر  اأن  ــل،  ــ اأم يــــراودين 

عاتية،  الأمــ�اج  كانت  فمهما  عظمائنا.. 

�شنجد �شالتنا و�شعادتنا.

املختارة  القلة  من  العظماء  اأيها  فيا 

التي وهبت حياتها من اأجلنا ..

نحن على العهد و�شن�ا�شل ن�شر ن�ركم 

لي�شيء الب�شرية «.
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�سعود بن �سقر : التعليم ركن اأ�سا�سي انطلقت منه دولتنا لبناء االإن�سان و�سناعة امل�ستقبل

اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

القا�شمي  �ــشــقــر  بــن  �ــشــعــ�د 

حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�ش� 

راأ�س اخليمة اأن دولة المارات 

قطعت �ش�طا كبريا يف م�شرية 

قناعة  مــن  منطلقة  نه�شتها 

ركن  ه�  التعليم  بــاأن  را�شخة 

دولــة  منه  انطلقت  اأ�ــشــا�ــشــي 

الإمـــــارات يف بــنــاء الإنــ�ــشــان 

و�شناعة امل�شتقبل، واأن كليات 

التقنية العليا هي اأحد �شروح 

التي  الــرائــدة  ال�طنية  العلم 

من  اأجيال  تخريج  يف  �شاهت 

املبدعني.

ر�ــشــالــة  ذلـــــك يف  جـــــاء 

م�ش�رة وجهها �شاحب ال�شم� 

حاكم راأ�س اخليمة عرب تقنية 

وخريجات  خلريجي  الفيدي� 

ــيــا يف  ــعــل ــات الــتــقــنــيــة ال ــي ــل ك

افتتاح  راأ�س اخليمة يف  اإمارة 

»الفرتا�شي«  احلفل  فعاليات 

الذي نظمته الكليات مبنا�شبة 

خــريــجــا   /531/ تـــخـــريـــج 

دفعتي  من  الرابع«  اجليل  »قادة  وخريجة 

بح�ش�ر  وذلــك   ،2020 و   2019 العامني 

ــاين الــهــامــلــي وزيــر  مــعــايل نــا�ــشــر بــن ثـ

جممع  رئي�س  والت�طني  الب�شرية  املـــ�ارد 

الدكت�ر  و�شعادة  العليا،  التقنية  كليات 

عبداللطيف ال�شام�شي مدير جممع كليات 

التقنية العليا، واأع�شاء الهيئتني التدري�شية 

والإدارية واخلريجني واأولياء اأم�رهم.

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  عــرب  و 

بن �شقر القا�شمي عن �شعادته مب�شاركته 

اخلريجني هذه املنا�شبة الطيبة والحتفال 

نتاج عمل  ياأتي  الذي  الإجناز  بهذا  معهم 

واأعــرب  عدة  �شن�ات  مدى  على  مت�ا�شل 

على  واخلــريــجــات  للخريجني  �شكره  عــن 

واأمهاتهم  لآبائهم  و  املخل�شة  جه�دهم 

الذين دعم�ا جناحهم.

�شقف  له  لي�س  العلم  اأن  �شم�ه  ذكر  و 

�ش�ق  يف  للنخراط  مدع�ون  الي�م  واأنهم 

يف  ب�اجبه  ليق�م  تخ�ش�شه  يف  كل  العمل 

ولي�شارك  اأمنياته  وحتقيق  بــلده  خدمة 

يف �شناعة امل�شتقبل الأف�شل وبناء ال�طن 

الذي يفخر بهم م�ؤكدا اأن احلياة العملية 

الــطــلب  وحـــث  احلقيقية  املــدر�ــشــة  هــي 

مهاراتهم  تط�ير  م�ا�شلة  و  املثابرة  على 

وت��شيع اآفاق معارفهم، لأن الرهان عليهم 

فهم الرثوة احلقيقية، وجناحهم ه� جناح 

للإمارات.

من جانبه تقدم معايل نا�شر بن ثاين 

ال�شم�  ل�شاحب  اجلزيل  بال�شكر  الهاملي 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ 

على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

وطالبات  طــلب  تخريج  حفل  ت�شريفه 

وكلمة  براأ�س اخليمة  العليا  التقنية  كليات 

معاين  كل  حملت  التي  �شم�ه 

باخلريجني  والعتزاز  الفخر 

من  ت�شمنته  وما  واخلريجات 

لهم  وحمــفــزة  ملهمة  ر�شائل 

واملثابرة  العمل  م�ا�شلة  على 

خلدمة بلدهم.

اخلريجني  معاليه  هناأ  و 

واخلريجات م�ؤكدا اأن الكليات 

ــنــتــاج خطة  ب ــيـــ�م  حتــتــفــل الـ

»اجلــيــل الــرابــع« ومتــثــل هذه 

التي  الــدفــعــات  اأوىل  الدفعة 

الكليات  خللها  مــن  حققت 

ــة  ــجــي ــي ــشــرتات اأهـــدافـــهـــا ال�

وطنية  ملــخــرجــات  بــالــ��ــشــ�ل 

الحرتافية  بــاملــهــارات  تتمتع 

ــاعــة  ــن والــــــقــــــدرة عـــلـــى �ــش

انتظارها،  مــن  بــدل  فر�شها 

الي�م جت�شد روؤى  فاملخرجات 

وطم�حات قيادتنا ال�طنية يف 

اإعداد اإن�شان امل�شتقبل.

النجاح  اإن  معاليه  وقــال 

ــذي نــحــتــفــل به  ــ ــز الـ ــمــي ــت وال

لــ�ل  ليتحقق  كـــان  مــا  ــ�م  ــي ال

ال�شت�شرافية  وروؤيتها  احلكيمة  قيادتنا 

للم�شتقبل التي ح�لت التحديات اإىل فر�س 

رائدا  من�ذجا  وطننا  وجعلت  واإجنــازات، 

يحتذى به على م�شت�ى العامل.

واأ�شاف معاليه: »اأود بهذه املنا�شبة اأن 

اأرفع اأ�شمى اآيات ال�شكر و العرفان للقيادة 

ال�شم�  �شاحب  راأ�ــشــهــا  وعــلــى  احلكيمة 

رئي�س  نهيان  اآل  ــد  زاي بــن  خليفة  ال�شيخ 

الدولة »حفظه اهلل« و اأخ�ه �شاحب ال�شم� 

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

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  و  اهلل«  »رعــاه  دبي 

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

واإخــ�انــهــم  ــس اخليمة  راأ�ـ الأعــلــى حــاكــم 

لدعمهم  الإمــارات  حكام  ال�شم�  اأ�شحاب 

تاأكيد  على  وحر�شهم  التعليمية،  للعملية 
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الإن�شان  بناء  اأن  و  اأوىل  اأول�ية  التعليم  اأن 

قناعة ونهج وطني را�شخ ل تنازل عنه ول 

ومهما  الــظــروف  كانت  مهما  فيه  تــهــاون 

واجهنا من حتديات«.

اأمناء  جمل�س  با�شم  معاليه  اأعــلــن  و 

طــالــبــا   /531/ تــخــريــج  عـــن  ــيــات  الــكــل

2019 و2020  العامني  وطالبة من دفعتي 

براأ�س  العليا  التقنية  كليات  م�شت�ى  على 

بنجاح  درا�شتهم  اأكمل�ا  الذين  اخليمة، 

بجدارة  اجلامعية  ال�شهادة  على  وح�شل�ا 

وا�شتحقاق.

عبداللطيف  الدكت�ر  �شعادة  ثمن  و 

ال�شام�شي مدير جممع كليات التقنية العليا 

�شاحب  حر�س  التخريج  حلفل  كلمته  يف 

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

اخليمة  راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

مثمنا  فرحتهم  اخلريجني  م�شاركة  على 

دعم �شم�ه للكليات ومل�شريتها التعليمية.

العامني  دفعتي  خريجي  اإن  واأ�ــشــاف 

الــرابــع  اجلــيــل  قـــادة  مــن  و2020   2019
»خطة  لأهـــداف  واقعيا  انعكا�شا  ميثل�ن 

كليات  لها  اأ�ش�شت  التي  الــرابــع«  اجليل 

لإعــداد  �شن�ات  اأربــع  مــدار  على  التقنية 

والي�م  الت�ظيف«،  بعد  »ما  ملرحلة  كــ�ادر 

يحمل�ن  الــذيــن  امل�شتقبل  بــقــادة  نحتفل 

ــادات اأخـــرى  ــه ــش ــة و� ــي ــادمي ــهــادات اأك �ــش

اجلهات  من  متخ�ش�شة  مهنية  احرتافية 

فنيني  »قادة  ليك�ن�ا  لها،  املانحة  العاملية 

 .. ــال  ــمـ اأعـ ورواد  تــخــ�ــشــ�ــشــاتــهــم«،  يف 

من  جــزءا  اأ�شبح  الأعــمــال  رواد  فتخريج 

ا�شتعدادها  وخطط  التقنية  كليات  ر�شالة 

للخم�شني عاما القادمة.

ودعــم  ت�جيهات  ال�شام�شي،  ثمن  و 

جمل�س اأمناء لكليات التقنية العليا، وجه�د 

الإدارية  الهيئتني  اأع�شاء  العمل من  فريق 

والتدري�شية، مهنئا اخلريجني واخلريجات 

واأولياء اأم�رهم على هذا النجاح.

كليات  ــجــات  وخــري خــريــجــ�  وتــ�ــشــلــم 

2019 و  التقنية العليا من دفعتي العامني 

م�شت�ى  على   5243 عددهم  البالغ   2020
خمتلف فروع الكليات ولأول مرة بطاقات 

رقمية بتقنية البل�ك ت�شني حتمل كل منها 

ا�شم اخلريج اأو اخلريجة والرقم اجلامعي 

 »QR Code« ومن خلل م�شح الك�د ..

قــارئ  خــلل  مــن  البطاقة  على  الظاهر 

اله�اتف  يف  الكامريا  تطبيق  اأو  ــ�اد  الأكـ

مبا�شرة  احل�ش�ل  للخريج  ميكن  الذكية 

على �شهاداته وال�ثائق العلمية اخلا�شة به 

باللغتني العربية والإجنليزية وب�شكل م�ثق 

ومعتمد.

الرقمية  البطاقة  هــذه  واخــتــ�ــشــرت 

على  للح�ش�ل  املطل�بة  اخلط�ات  جميع 

هذه ال�ثائق يف خط�ة واحدة فقط .. كما 

البطاقة  هــذه  خــلل  ومــن  للخريج  ميكن 

درجاته  و�شجلت  �شهاداته  كافة  تقدمي 

بــكــل �شه�لة  والــتــ�ظــيــف  الــعــمــل  جلــهــات 

اجلهات  لهذه  احلــاجــة  دومنــا  ومبا�شرة 

للح�ش�ل  الكليات  مرا�شلة  اأو  ملراجعة 

بال�شكل  ومعتمدة  م�ثقة  فجميعها  عليها، 

املطل�ب.

ــ�ة �ــشــمــن جــهــ�د  ــذه اخلـــطـ ــاأتـــي هــ تـ

املتكامل  الرقمي  التح�ل  لتحقيق  الكليات 

ووثائق  �شهادات  اإ�ــشــدار  اإىل  والنــتــقــال 

التخرج للطلبة عرب تقنية بل�ك ت�شني مبا 

يتعلق  فيما  الدولة  ت�جهات  مع  يتما�شى 

ومبا  ت�شني«  »بل�ك  الرقمية  بالتعاملت 

يدعم ت�ظيف التكن�ل�جيا املتقدمة لتنفيذ 

والدقة  ال�شرعة  معايري  باأعلى  املعاملت 

تقليل  يف  وي�شاهم  والأمــان  واخل�ش��شية 

املعاملت ال�رقية وتر�شيد النفاق وتعزيز 

ال�شتدامة.

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

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

 219 بالإفراج عن   ، راأ�س اخليمة  حاكم 

امل�ؤ�ش�شة الإ�شلحية والعقابية  من نزلء 

عق�بات  يق�ش�ن  ممن  اخليمة  راأ�ــس  يف 

متفاوتة وممن �شدرت بحقهم اأحكام يف 

ق�شايا خمتلفة وذلك مبنا�شبة احتفالت 

الدولة بالي�م ال�طني الـ 49.

الأمر حر�شًا من �شاحب  وياأتي هذا 

ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة على التخفيف 

عنهم  املفرج  ومنح  اأ�شرهم،  معاناة  من 

فر�شة اأخرى لطي �شفحة املا�شي.

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

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

رئي�س جمل�س الق�شاء، باتخاذ الإجراءات 

اللزمة لتنفيذ اأمر �شاحب ال�شم� حاكم 

امل�شم�لني  عــن  ــالإفــراج  ب اخليمة  راأ�ـــس 

الإ�شلحية  امل�ؤ�ش�شة  نــزلء  من  بالعف� 

والعقابية يف راأ�س اخليمة وبالتن�شيق مع 

يف  اخليمة  راأ�ــس  ل�شرطة  العامة  القيادة 

اأ�شرع وقت.

�شعيد حميمد،  امل�شت�شار ح�شن  وقال 

اأن  اخليمة،  راأ�ــس  لإمـــارة  العام  النائب 

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

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

بع�س  عن  بالعف�   ، اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

تاأتي انطلقا من حر�س  املحك�م عليهم 

�شم�ه على منح امل�شم�لني بالعف� الفر�شة 

ملعاودة الندماج يف ن�شيج املجتمع.

اإىل  بال�شكر  الــعــام  الــنــائــب  وتــ�جــه 

�شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

ــره الــ�ــشــامــي الــذي  ــ الــقــا�ــشــمــي، عــلــى اأم

الأ�شر  نف��س  وال�شعادة يف  البهجة  اأدخل 

ت�جه  كما  بذويها..  اللتقاء  تنتظر  التي 

راأ�س اخليمة  اإىل �شم� ويل عهد  بال�شكر 

متابعته  عــلــى  الــقــ�ــشــاء  جمل�س  رئــيــ�ــس 

للنيابة  ي�ليها  والتي  وامل�شتمرة  الدائمة 

العامة والق�شاء يف راأ�س اخليمة.

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر باالإفراج عن 219 من نزالء املوؤ�س�سة االإ�سالحية 

مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 49
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ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  اأكد 

ا�شتثنائية  منا�شبة وطنية   « العلم  ي�م   « ان  راأ�س اخليمة  عهد 

يحتفل فيها �شعب دولة الإمارات العربية املتحدة حيث تتجلى 

ال�طن  بقيمة  العميق  والإح�شا�س  والنتماء  الــ�لء  قيم  فيها 

ورعايته.

واأ�شار �شم�ه اإىل اأن ي�م العلم ه� ي�م ال�طن، ه� ي�م العزة 

نعمل  الذي  العلم،  يعك�شه هذا  الذي  ال�طني،  والفخر  والإبــاء 

جميعًا على الذود عنه يف ميادين العز و�شاحات البط�لة واحلق 

وال�اجب والفخر ال�طني.

وقال �شم� ويل عهد راأ�س اخليمة يف كلمة له بهذه املنا�شبة 

ياأتي  عام  كل  من  ن�فمرب   3 ي�شادف  الــذي   « العلم  ي�م   « اإن 

احتفاء  و  ال�طن  حب  يــ�م  ال�طني،  التلحم  بي�م  ابتهاجا 

بذكرى ت�يل قائد م�شرية اخلري والبناء �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

مقاليد  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 

احلكم يف البلد لتتحقق يف عهده املزيد من الإجنــازات على 

ومن�ذجًا  لــلأجمــاد،  عن�انًا  دولتنا  لتبقى  الأ�شعدة  خمتلف 

ح�شاريًا للتقدم والزدهار .

واأ�شار �شم�ه اإىل اأن علم الإمارات ه� رمز ع�شق الإمارات 

التي ت�شكن القل�ب والعق�ل والأفئدة، عا�س علم بلدي �شاخمًا 

عاليًا، يلم�س عنان ال�شماء، لري�شم �ش�رة وطن ولتبقى رايات 

اأبناء  وقــ�ة  ك�شم�خ  ق�ية  خفاقة  ال�شماء  بعل  عالية  وطننا 

الإمارات الأباة وعا�شت الإمارات �شاخمة مرف�عة الراأ�س ق�ية 

الإرادة بعزم واإرادة قيادتها الر�شيدة واأبنائها املخل�شني.

وهنا �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د القا�شمي ويل عهد راأ�س 

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

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل«  »حفظه  الدولة 

اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي 

نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل«  »رعــاه 

ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة و�شاحب 

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

اأع�شاء املجل�س  ال�شم�  اأ�شحاب  حاكم راأ�س اخليمة واإخ�انهم 

و�شعب  احلكام  ونــ�اب  العه�د  واأولياء  الإمــارات  حكام  الأعلى 

دولة الإمارات مبنا�شبة »ي�م العلم« ي�م املجد والفخر والعزة .

حممد بن �سعود :

 يوم العلم منا�سبة وطنية ا�ستثنائية يحتفل فيها �سعب االإمارات االأبي
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نظم مكتب الت�شال 

امل�ؤ�ش�شي يف دائرة بلدية 

احتفاًل  اخليمة  راأ�ـــس 

افرتا�شيًا اأقيم عن بعد 

ال�طني  الي�م  مبنا�شبة 

حر�شًا  للدولة،   49 الـــ 

اجلميع،  �ــشــلمــة  عــلــى 

والــتــزامــا بــالإجــراءات 

الحرتازية وال�قائية.

افتتح احلفل �شعادة 

�ــشــكــر مدير  ــن  ب مــنــذر 

بكلمة  ــرة  ــ ــدائ ــ ال ــام  ــ ع

ــة  ــي ــدى اأهــم ــ ــربت مـ ــ عـ

الحتفال بالي�م ال�طني 

مهمًا  تقليدًا  يعد  الــذي 

واعتزاز  فخر  وم�شدر 

لــكــل مــ�اطــن ومــقــيــم ، 

الي�م  نعي�س  اإننا  وقــال 

ــي يف  ــن ــ�ط ــم ال ــلح ــت ال

ونت�شارك   ، اأبهى �ش�رة 

ــس  ــال عــلــى اأر�ـ ــف الحــت

مع  احلبيبة  الإمـــــارات 

ــيــات  ــش ــ� خمــتــلــف اجلــن

ــدًا  ــيـ ــاأكـ ــات تـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ

المـــارت  دولـــة  اأن  على 

ــًا  ــ ــ�ان ــ ــن ــت عــ ــحــ ــ ــب ــ ــش اأ�ــ

ــًا  ــ�ذجــ ــامــح ومنــ ــ�ــش ــت ــل ل

التعاي�س  يف  بــه  يحتذى 

بف�شل  الآخــريــن  وقب�ل 

باين  اأ�ش�شة  الذي  النهج 

ال�شيخ  له  املغف�ر  الدولة 

اآل  زايــــد بـــن �ــشــلــطــان 

نهيان طيب اهلل ثراه.

مكتب  قام  وقد  هذا 

بعدة  امل�ؤ�ش�شي  الت�شال 

مــ�ــشــابــقــات  و  فـــقـــرات 

ــة رافــــقــــت  ــ ــي ــ ــه ــ ــي ــ ــرف ــ ت

الحــتــفــالــيــة و�ــشــمــلــت 

جميع امل�ظفني يف دائرة 

بلدية راأ�س اخليمة .

دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفل باليوم الوطني الـ 49
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�ــشــاركــت بــلــديــة  راأ�ـــس 

ي�م   « بـ  الحتفال  اخليمه 

العلم » و�شط اأج�اء مفعمة 

والعتزاز  بالفخر  بال�شع�ر 

ــ�طــن مـــع اتـــبـــاع كــافــة  ــال ب

ــة  ــرتازيـ الإجــــــــراءات الحـ

املعتمدة لفريو�س  وال�قائية 

ك�فيد- 19  امل�شتجد 

منذر  �شعادة  قام  حيث 

بلدية  عــام  مدير  �شكر  بن 

العلم  بــرفــع  اخليمه  ــس  راأ�ـ

وال�لء  النتماء  عن  تعبرًيا 

لل�طن والتاأكيد على اأهمية 

ــذه املــنــا�ــشــبــة الــ�طــنــيــة  هــ

العظيمة ملا حتمله من معان 

�شامية ودللت وطنية.

و�ـــشـــرح �ــشــعــادتــه بـــاأن 

م�شاعر  ت�ؤكد  املنا�شبة  هذه  يف  امل�شاركة 

ال�لء والنتماء لل�طن وحتمل معها دللت 

تاريخية جت�شد عمق التلحم«.

ه�ية  ميثل   « العلم  ي�م   « اأن  واأ�شاف 

ورفع  ال�حدة  معاين  معها  حتمل  تاريخية 

العلم يف جميع اأنحاء الدولة بذات الت�قيت 

ي�ؤكد هذه املعاين ويج�شدها باأبهى �ش�رها 

للقيادة  ال�لء  الي�م  ونحن جندد يف هذا 

الغايل  وبذل  ولل�طن  والر�شيدة  احلكيمة 

�شاخمة  رايته  ولتبقى  اأجله  من  والنفي�س 

خفاقة وم�شدر فخر لكل اإماراتي«.

بلدية راأ�س اخليمه حتتفي بيوم العلم 

اأطلقت بلدية راأ�س اخليمة برناجمًا للم�سرتيات العامة اخل�سراء للتقليل من االآثار 

ال�سلبية للبيئة مما �سينعك�س ب�سكل اإيجابي على اقت�ساد راأ�س اخليمة 

اخل�شراء  الــعــامــة  املــ�ــشــرتيــات  تــقــ�د 

)GPP( تبني ممار�شات ال�شراء امل�شتدامة 

يف حك�مة  راأ�س اخليمة و تدعم و�شع راأ�س 

ــة يف  ــ ــدام ــ ــت ــ ــش ــ ــ� ــ ــة م ــ ــه ــ�جــ ــ ــة ك ــ ــم ــ ــي اخلــ

جمال ال�شتثمار.

عــقــدت بــلــديــة راأ�ــــس اخلــيــمــة حــدثــًا 

امل�شرتيات  بــرنــامــج  لإطـــلق  افــرتا�ــشــيــًا 

ــمــي يف  ــش الــعــامــة اخلـــ�ـــشـــراء بــ�ــشــكــل ر�

دليل  عــن  احلــدث  ك�شف   ، اخليمة  راأ�ـــس 

امل�شرتيات العامة اخل�شراء املط�ر حديًثا 

ال�شراء  ممار�شات  تبني  �شيدعم  الذي  و 

 ، القادمة  لل�شن�ات  الإمــارة  امل�شتدامة يف 

بدًءا من اجلهات احلك�مية. �شهد احلدث 

ح�ش�ر العديد من امل�ش�ؤولني من اجلهات 

احلك�مية، و امل�ؤ�ش�شات اخلا�شة، و ممثلي 

و�شائل الإعلم. 

ــات  ــرتي ــش ــ� ــامــج امل ــرن ــاأتـــي اإطــلق ب يـ

اخلــ�ــشــراء بــعــد اخلــطــ�ات الأولــيــة التي 

اتخذتها حك�مة راأ�س اخليمة يف ال�شن�ات 

املــا�ــشــيــة لــ�ــشــراء املــنــتــجــات و اخلــدمــات 

املنخف�س. يف  للبيئة  ال�شلبي  التاأثري  ذات 

و  البيئة  حماية  هيئة  اأطلقت   ،2018 عــام 

ال�شيد  »م�انئ  اخليمة  راأ�ــس  يف  التنمية 

اخل�شراء«. و خلل الفرتة نف�شها ، اأطلقت 
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ك�شفت دائرة بلدية راأ�س اخليمة عن 

 2020 لعام  الثالث  الــربــع  يف  تقريرها 

�شمن   ، اإجنــازهــا  مت  الــتــي  للمعاملت 

اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  الدائم  �شعيها 

وحتقيق  املتعاملني  راحــة  يف  ت�شهم  التي 

املعاملت  اإجناز  ال�شعادة لهم من حيث 

اإلكرتونيًا .

التي  املعاملت  عدد  التقرير  ويبــني 

اأجنزتها الإدارات يف بلدية راأ�س اخليمة 

يف و�شط ظروف  جائحة فايرو�س ك�فيد 

19 ، حيث بلغ اإجمايل املعاملت التي مت 

اإجنازها يف اإدارة ال�شحة العامة 9951 

املــعــامــلت  عـــدد  و�ــشــل  فيما   ، معاملة 

وامل�شاحة  التخطيط  اإدارة  يف  املنجزة  

11986 معاملة خمتلفة.

وذكر التقرير اأي�شًا اأن عدد معاملت 

الربع  خــلل  اإجنــازهــا  مت  التي  البلدية 

الثالث من هذا العام يف قطاع الأرا�شي 

بلغ 26133 معاملة . حيث بلغت املعاملت 

املنجزة يف اإدارة املباين 15631 معاملة .

�شحة  اأن  �ــشــكــر  بـــن  مــنــذر  واأكـــــد 

عدد املعامالت يف الربع  الثالث من عام 2020

املباين  �شروط  لئحة  »بارجيل«  البلدية 

حتديث  برنامج  خــلل  من  و  اخل�شراء. 

ــاين، مت الــرتويــج عــن املــبــاين الأكــرث  ــب امل

ا�ــشــتــدامــة. مــ�ؤخــرا كــذلــك، تبنت دائــرة 

العامة امل�شرتيات اخل�شراء يف  اخلدمات 

العديد من م�شاريعها.

املتتالية،  جنــاح هــذه املــبــادرات  بعد 

ت�شــــكيل فريــــق متخ�ش�س لتط�ير  مت 

املعايري  اعــتــمــاد  �شمان  و  العمل  اإطـــار 

ب�شكل  ــ�ــشــراء  ال ــرارات  ــ قـ يف  اخلــ�ــشــراء 

راأ�ــس  بلدية  ــدار  اإ�ــش ــاأتــي  اأكــرث. ي منظم 

ــامــة  ــع اخلـــيـــمـــة لـــدلـــيـــل املـــ�ـــشـــرتيـــات ال

اأجراها  التي  للدرا�شة  كنتيجة  اخل�شراء 

وا�شعة  ا�شت�شارات  الفريق، وتبعتهاعملية 

مع اأ�شحاب امل�شلحة و خرباء امل�شرتيات 

دائرة  �شتق�د  قدما،  اخل�شراء. للم�شي 

املالية يف راأ�س اخليمة برنامج امل�شرتيات 

�ش�ف تن�شق تنفيذ  اخلــ�ــشــراء و  العامة 

الربنامج عرب احلك�مة.

�شرح منذر حممد بن �شكر ، مدير عام 

بلدية راأ�س اخليمة ، يف كلمته الفتتاحية: 

اأن  القــتــ�ــشــاديــة،  التنمية  منظ�ر  »مــن 

ت�ليد الطلب  اأي�شًا  ال�شراء الأخ�شر يعني 

اخلــ�ــشــراء.  اخلــدمــات  و  املنتجات  على 

حيث �شي�ؤدي ذلك اإىل حتفيز من� النظام 

الــبــيــئــي املــحــلــي لــلــ�ــشــركــات املــتــمــر�ــشــة، 

القت�شادية لإمارة  مما �شيدعم التنمية 

الي�م،  و  البعيد.  املدى  على  اخليمة  راأ�س 

امل�شرتيات  باإطلق دليل  فــخــ�رون  نحن 

الــعــامــة اخلــ�ــشــراء يف راأ�ــــس اخلــيــمــة و 

 ، فقط  بيئية  منه ف�ائد  الــذي ل نــتــ�قــع 

ملم��شة.«  اقت�شادية  فــ�ائــد  ــا  اأيــ�ــشً بــل 

العامة  امل�شرتيات  تطبيق  واأ�شاف:” �شيتم 

كما  اخــتــيــاري،  اأ�ــشــا�ــس  اخلــ�ــشــراء على 

و�شتتم ال�شتفادة من اأمثلة الريادة البيئية 

اخليمة. نحن  راأ�ــس  حك�مة  يف  املــ�جــ�دة 

اجلــهــات  مــن  اإيــجــابــيــة  ا�شتجابة  نــتــ�قــع 

احلك�مية، وذلك نظرًا مل�شاركتهم الفاعلة 

يف مرحلة ت�شميم الدليل الإر�شادي “.

اخل�شراء  العامة  امل�شرتيات  �شت�شمل 

لفئات  بــاملــ�ــشــرتيــات  خــا�ــشــة  مــعــايــري 

املنتجات التي يتم �شراوؤها ب�شكل دوري، 

مثل ال�رق ، الأثاث، املركبات اخلفيفة، 

املنزلية، ال�شجاد،  التكييف، الأجهزة 

اإلخ.. . اإذ مت ت�شميم املعايري ليتم تبنيها 

ب�شه�لة يف املناق�شات احلك�مية.

العامة  امل�شرتيات  برنامج  يندرج 

ا�شرتاتيجية  ممكنات  حتت  اخل�شراء 

الطاقة  و  الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ�س 

املتجددة 2040، والتي ن�شاأت حتت رعاية 

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

القا�شمي، ع�ش� املجل�س الأعلى، حاكم 

اإمــارة راأ�ــس اخليمة - حفظه اهلل و رعاه 

بن�شبة  الطاقة  ا�شتهلك  بهدف تقليل   -

امل�شاهمة  و   ،٪  20 بن�شبة  املــيــاه  و   ،  ٪  30

بت�ليد ن�شبة ٪20 من الكهرباء من م�شادر 

متجددة بحل�ل عام 2040.

اأهــداف  حتقيق  يف  الربنامج  ي�شاهم 

ــراء لـــدولـــة الإمـــــارات  ــدة اخلــ�ــش ــنـ الأجـ

ال�طنية  اخلطة  2030 و  املتحدة  العربية 

امل�شت�ى  ــى  ــ ــل 2050-2017 عــ املــنــاخ  لتغري 

الــدويل،  ال�شعيد  على  بينما  الحتـــادي، 

امل�شتدامة  التنمية  فــاإنــه يــدعــم اأهــداف 

التزام  مع  يتزامن  املتحدة الذي  لــلأمم 

اتفاق  مع  املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة 

الدليل  يف  املبني  الــعــام  ــار  الإطـ بــاريــ�ــس. 

للم�شاركة  راأ�س اخليمة  يدعم  الإر�شادي 

يف مبادرات اإعداد التقارير الدولية للحد 

كما اأنه  العامل،  يف  الكرب�ن  انبعاثات  من 

يتبع تعاريف و بروت�ك�ل الغازات الدفيئة.
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ــة ملــنــع انــتــ�ــشــار  ــي ــائ ــ�ق ــة و ال ــ ــرتازي �ــشــمــن الــتــدابــري الحــ

متمثلة  راأ�س اخليمة  بلدية  دائرة  فريو�س  » ك�فيد19-«، وجهت 

بال�شحة   العلقة  ذات  املن�شاآت  جميع  العامة  ال�شحة  ــاإدارة  ب

وامل�اد الغذائية و املراكز البيطرية يف الإمارة، مبتابعة العاملني 

عرب   ،»19 »ك�فيد-  لعدوى  تعر�شهم  وعــدم  �شلمتهم  ل�شمان 

العاملني   جلميع  »ك�فيد19-«  دوري PCR ملر�س  فح�س  اإجراء 

كل 14 ي�م .

اأن  الغذاء  و  بال�شحة  العلقة  ذات  املن�شاآت  على  يجب  كما 

حتتفظ بنتائج الفح��شات جلميع العاملني لديهم، واإبلغ اإدارة 

يف  العاملني  بني  اإيجابية  حــالت  اكت�شاف  ف�ر  العامة  ال�شحة 

املن�شاأة. ومراجعة اأقرب مركز �شحي يف حال ظه�ر اأية 

اأعرا�س للمر�س .

بالنظافة  اللـــتـــزام  اأهــمــيــة  عــلــى  الــتــاأكــيــد  كــمــا مت 

ال�شخ�شية وت�فري م�شتلزماتها مثل : القفازات ، وغطاء 

ال�احد،  ال�شتخدام  ذات  اليد  ن�شف  غطاء   ، الــراأ�ــس 

تقل عن  بالتباعد الجتماعي مب�شافة ل  اللتزام  ا  واأي�شً

مرتين بني العاملني يف املن�شاآت وبني الزبائن ، بالإ�شافة 

اإىل تعقيم الأدوات ال�شخ�شية واملكتبية، ب�شكل دوري.

حر�شت  العامة  ال�شحة  اإدارة  اأن  بالذكر  واجلدير 

ي�شمن  مبا  لغات  بعدة  املن�شاآت  يف  العاملني  ت�عية  على 

ال�شحة  على  للحفاظ  ال�قائية  ــالإجــراءات  ب ت�عيتهم 

وال�شلمة العامة.

 اإلزام العاملني يف املن�ساآت ذات العالقة بال�سحة العامة  باإجراء فح�س كورونا

املــتــعــامــلــني و�ــشــلمــتــهــم، وعـــدم ت�قف 

باأ�شرع  معاملتهم  ــاز  واإجنـ اأعمالهم، 

  ، الدائرة  اأول�يات  اأوىل  وقت ممكن من 

والعمل  الأ�شا�شي  واجبنا  هي  فاخلدمة 

املــتــعــامــل دائــمــا يف جميع  ــة  عــلــى راحــ

الأوقات.

مــنــطــلــق حــر�ــس  مـــن  اأن   واأو�ـــشـــح 

واأمنهم،  املتعاملني  �شحة  على  الدائرة 

كانت ت�شتقبل عددًا كبريًا من املعاملت 

عن طريق ال�ت�شاب والربيد الإلكرتوين، 

اإىل  اإر�شالها  تعيد  ثم  رقميًا  وتنجزها 

واجلهد،  ال�قت  عليهم  م�فرة  اأ�شحابها 

التي  الإلكرتونية  اخلدمات  �شكلت  حيث 

ل�شمان  فعالة  و�شيلة  البلدية  تقدمها 

�شلمة العملء وعدم تعطل اأعمالهم.
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ا�شتفاد 5000 عامل و1800 اأ�شرة 

قبل  من  املقدمة  الغذائية  املــ�اد  من 

بنك الإمارات للطعام يف راأ�س اخليمة، 

 وذلك خلل الأ�شهر الت�شعة املا�شية.

وقـــالـــت �ــشــيــمــاء الــطــنــيــجــي، مــديــر 

راأ�س  بلدية  يف  العامة  ال�شحة  اإدارة 

للطعام  الإمـــارات  بنك  اخليمة »اإن 

على  الإمــــارة  يف  تد�شينه  مت  الـــذي 

ك�رني�س الق�ا�شم، ياأتي لت�فري امل�اد 

م�شت�فية  ــراد،  والأف للأ�شر  الغذائية 

ــة كـــافـــة،  ــحــي ــ�ــش ــات ال ــرتاطــ ــ ــش ــ ال�

وللمحافظة على البيئة من خلل تقليل 

النفايات الناجتة على الطعام، واإعادة 

املحتاجة«. للفئات  وتقدميها   تــدويــرهــا 

يقارب  ما  بت�زيع  قام  البنك  اأن  وذكــرت 

246 طنًا من امل�اد الغذائية خلل الأ�شهر 
 1800 ا�شتفاد منها نح�  املا�شية،  الت�شعة 

العمال  م�شاكن  يف  عامل  و5000  اأ�ــشــرة 

التحقق  بعد  جتميعها  مت  والتي  املختلفة، 

م�شاهمات  عــرب  لــلأكــل  �شلحيتها  مــن 

والــفــنــادق. واملــطــاعــم  املــتــاجــر   خمتلف 

التي  الغذائية  امل�اد  تلك  اأن  اإىل  واأ�شارت 

للرقابة  تخ�شع  البنك  عرب  جتميعها  يتم 

ال�شحية ال�شاملة من قبل البلدية للتحقق 

لل�شتهلك  و�شلمتها  �شحتها  مدى  من 

والعمل  �شليمة،  بقائها  ول�شمان  الآدمــي، 

املتبعة  بــالــطــرق  تــدويــرهــا  اإعــــادة  عــلــى 

الفئات  من  مل�شتحقيها  ت�زيعها  يتم  لكي 

املحتاجة والأ�شر املتعففة، وذلك بالتعاون 

والتن�شيق مع اجلهات اخلريية املختلفة.

5000 عامل  و 1800 اأ�سرة ا�ستفادوا من بنك الطعام براأ�س اخليمة

ــكــار  ــت ــظــم فـــريـــق الب ن

اخليمة  راأ�ــس  بلدية  بدائرة 

تفاعلية  دقيقة   20  « فعالية 

جلــمــيــع   » ــار  ــ ــك ــ ــت ــ الب مــــع 

املــ�ظــفــني يف الــدائــرة عن 

 MS ــرب بـــرنـــامـــج ــ ــعـــد ع بـ

مــع  ــًا  ــيـ ــشـ ــا�ـ متـ   TeaMS

الإجــــــــراءات الحـــرتازيـــة 

هذه  وتاأتي   .  19  - لك�فيد 

مــبــادرات  �شمن  الفعالية 

ــز ثــقــافــة  ــزي ــع ــت الـــفـــريـــق ل

البــتــكــار والإبـــــــداع وحــث 

املــ�ظــفــني عــلــى املــ�ــشــاركــة 

الفاعلة بتقدمي مقرتحاتهم 

التي  واملبتكرة  التط�يرية 

ت�شهم يف دعم ا�شرتاتيجية الدائرة و عملياتها الت�شغيلية.

افتتحت الفعالية  بالن�شيد ال�طني ومن ثم عر�س كلمة عن 

التح�شني  ــم  ودعـ البــتــكــار 

للنهج  امل�شتمر  التط�ير  و 

له  للمغف�ر  له  اأ�ش�س  الــذي 

باذن اهلل ال�شيخ زايد رحمه 

اهلل .

الفعالية  ت�شمنت  حيث 

عدد من الأن�شطة مثل قرعة 

ومــ�ــشــابــقــات   ، املــبــتــكــريــن 

تفاعلية للم�ظفني . 

و قد اأكد فريق البتكار 

ــى تــنــظــيــم  ــ ــل ــه عــ ــ ــش ــر�ــ حــ

ــزز   ــع ــة ت ــ�عــي ــادرات ن ــ ــب ــ م

جمال  يف  امل�ظفني  قــدرات 

املقرتحات  تبني  و  البتكار 

لتنفيذها   املنا�شبة  اخلطط  عمل  و  درا�شتها  و  البتكارية، 

الرتقاء بخدمات البلدية.

دائرة البلدية تقوم بفعالية 20 دقيقة مع االبتكار
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

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

�شمن ال�شروط التالية :

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

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذكور  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعالن  يتم  و�شوف   

من املجلة.

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

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

بلدية  جملة  يف  �شهرياً  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية  م�شابقة 

اإر�شال  امل�شابقة  بهذه  بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س 

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)

• على ماذا يطلق ا�شم الربي�شم يف الرتاث الإماراتي  ؟
• What is Prism in emirati Culture ?

» 523 «

Congratulations to Mrs. : amira Saleh ali

the winner of the past month's contest )522(.

مربوك لالأخت : اأمرية �شالح علي 

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 522 (



حكم �سالة اال�ست�سقاء:

�صلى  النبي  زي��د: خ��رج  ب��ن  اهلل  عبد  لقول  م��وؤك��دة  �صنة 

وح��ّول  ي��دع��و  القبلة  اإىل  فتوجه  ي�صت�صقي  و�صلم  عليه  اهلل 

عليه. بالقراءة. متفق  فيهما  جهر  ركعتني  �صلى  ث��م   رداءه 

وعن عائ�صة ر�صي اهلل عنها، قالت: �صكا النا�س اإىل ر�صول اهلل 

له يف  فُو�صع  فاأمر مبنرٍب  املطر،  و�صلم قحوط  �صلى اهلل عليه 

امل�صلى، ووعد النا�س يوما يخرجون فيه، قالت عائ�صة ، فخرج 

ال�صم�س،  حاجُب  ب��دا  حني  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 

فقعد على املنرب فكرب وحمد اهلل، ثم قال: )اإنكم �صكومت جدب 

اأن  اأمركم اهلل  اأوان زمانه، وقد  دياركم، وا�صتئخار املطر عن 

قال: )احلمد هلل رب  ثم  لكم(،  ي�صتجيب  اأن  تدعوه، ووعدكم 

العاملني ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ال اإله اإال اهلل يفعل 

الفقراء،  ونحن  الغني  اأنت  اإال  اإله  ال  اهلل  اأنت  اللهم  يريد،  ما 

اأنزل علينا الغيث، واجعل ما اأنزلت لنا قوة وبالغًا اإىل حني(.

ثم  اإبطيه،  بيا�س  ب��دا  حتى  الرفع  يف  ي��زل  فلم  يديه  رف��ع  ثم 

يديه،  رافع  وهو  رداءه  حول  اأو  وقلب  ظهره،  النا�س  اإىل  ل  ح��َوّ

النا�س، ونزل ف�صلى ركعتني، فاأن�صاأ اهلل �صحابًا  اأقبل على  ثم 

فرعدت وبرقت، ثم اأمطرت باإذن اهلل، فلم ياأت م�صجده حتى 

�صالت ال�صيول، فلما راأى �صرعتهم اإىل الِكِنّ �صحك حتى بدت 

نواجذه، فقال: )اأ�صهد اأن اهلل على كل �صيء قدير، واأين عبد 

اهلل ور�صوله(.اأخرجه احلاكم وقال: » هذا حديث �صحيح على 

�صرط ال�صيخني ، ومل يخرجاه ».

 والَكّن: هو ما ُيجعل من امل�صاكن لُيتقى به �صدة احلر والربد.

 

�سفة اخلروج اإليها:               

يخرج متوا�صعًا متخ�صعًا متذلاًل مت�صرعًا لقول ابن عبا�س 

ر�صي اهلل عنه: )خرج النبي �صلى اهلل عليه و�صلم لال�صت�صقاء 

وق��ال:  الرتمذي  مت�صرعًا( رواه  متخ�صعًا  متوا�صعًا  متذلاًل 

وال�صالح،  ال��دي��ن،  اأه��ل  معه  �صحيح. ويخرج  ح�صن  حديث 

وال�صبيان  الإجابتهم،  اأ���ص��رع  الأن��ه   - ال�صن  كبار   - وال�صيوخ 

املميزون الأنهم ال ذنوب لهم.

�صفة �صالة اال�صت�صقاء:

ومو�صعها،  واأح��ك��ام��ه��ا،  �صفتها،  يف  العيدين  ك�صالة 

غري  من  واأي�صًا  كالعيدين  ال�صحراء  يف  فت�صن  وبتكبرياتها، 

اأذان، وال اإقامة.

�سفة اخلطبة:

ي��خ��ط��ب االإم������ام خ��ط��ب��ة واح�����دة ب��ع��د ال�����ص��الة، وي��ك��ر 

به،  االأم���ر  فيها  ال��ت��ي  االآي����ات  وق����راءة  اال�صتغفار  م��ن  فيها 

َك��اَن  ���ُه  اإِنَّ ��ُك��ْم  َربَّ ا�ْصَتْغِفُروا  وتعاىل: } َفُقْلُت  �صبحانه  كقوله 

ِمْدَرارًا )11({ »�صورة  َعَلْيُكْم  َماَء  ال�صَّ ارًا )10( ُيْر�ِصْل  َغفَّ

امل����ط����ر. ل�����ن�����زول  ����ص���ب���ب  اال�����ص����ت����غ����ف����ار  والأن   ن����������وح«، 

ويرفع يديه ا�صتحبابًا يف الدعاء لقول اأن�س ر�صي اهلل عنه: )كان 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ال يرفع يديه يف �صيء من دعائه اإال 

يف اال�صت�صقاء وكان يرفع حتى ُيرى بيا�س اإبطيه( متفق عليه.

اإىل  كفيه  بظهر  حلديث: )اأ�صار  ال�صماء  نحو  كفيه  وظهور 

ءء ءءءءء ءءءء ءءءءءءءءء

ءءءءء : ءءءءء ءءءءء ءءءءءءء
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ال�صماء( رواه م�صلم، اأي مبالغة يف الرفع ال ق�صدًا منه.

دعاء اال�ست�سقاء:

ثم يدعو بدعاء النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ومنه ما رواه ابن 

عمر: )اللهم ا�صقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا جملاًل عامًا 

�صحًا طبقًا دائمًا، اللهم ا�صقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني، 

اللهم �صقيا رحمة ال �صقيا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق(.

وال�صنك  واجلهد  واِء 
ْ
ال��الأ من  والبالد  بالعباد  اإن  )اللهم 

ما ال ن�صكوه اإال اإليك، اللهم اأنبت لنا الزرع، واأدرَّ لنا ال�صرع، 

اللهم  بركاتك،  من  علينا  واأن��زل  ال�صماء،  بركات  من  وا�صقنا 

ما  البالء  من  عنا  واك�صف  والعري،  واجلهد  اجلوع  عنا  ارفع 

اإنا ن�صتغفرك اإنك كنت غفارًا فاأر�صل  ال يك�صفه غريك، اللهم 

ال�صماء علينا مدرارًا(.

من  ف���رغ  اإذا  القبلة  ي�صتقبل  اأن  وي�����ص��ن 

االأمين  فيجعل  رداءه  ثم يحول  خطبته ويدعو 

ع��ل��ى االأي�����ص��ر واالأي�������ص���ر ع��ل��ى االأمي�����ن مل���ا يف 

ال�صحيحني اأنه �صلى اهلل عليه و�صلم حّول اإىل 

حول  ثم  يدعو  القبلة  وا�صتقبل  ظهره  النا�س 

رداءه. ومل�صلم: حول رداءه حني ا�صتقبل القبلة. 

ويفعل النا�س كذلك.

ال��دع��اء يف اخلطبة-  ���ص��رًا -غ��ري  وي��دع��و 

ووعدتنا  بدعائك  اأمرتنا  اإنك  ويقول: )اللهم 

اأمرتنا فا�صتجب لنا  اإجابتك وقد دعوناك كما 

كما وعدتنا(.

فاإن �صقوا واإال عادوا ثانيًا وثالثًا.

ما معنى حتويل الرداء؟ وما احلكمة منه؟

حتويل الرداء، هو اأن يقلبه، فيجعل االأمين 

على االأي�صر واالأي�صر على االأمين، واحلكمة من 

ذلك: تفاوؤاًل باأن يحول اهلل احلال اإىل االأف�صل.

ي�ستحب قبل اخلروج اإىل �سالة اال�ست�سقاء

- التوبة من جميع الذنوب واملعا�صي، واخلروج من املظامل، 

تعاىل: )َوَلْو  قال  املطر  وقحط  النقم،  حلول  اأ�صباب  من  الأنها 

َماِء  ال�صَّ ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا  َقْوا  َواتَّ اآَمُنوا  اْلُقَرى  ْهَل 
َ
اأ نَّ 

َ
اأ

ا َكاُنوا َيْك�ِصُبوَن( »االأعراف:  َخْذَناُهْم مِبَ
َ
ُبوا َفاأ ْر�ِس َوَلِكْن َكذَّ

َ
َوااْلأ

�ْصَقْيَناُهْم 
َ
اَلأ ِريَقِة  الطَّ َعَلى  ا�ْصَتَقاُموا  ِو  لَّ

َ
تعاىل: )َواأ وقال   .»96

اأي�صًا االإكثار من اال�صتغفار  َغَدًقا( »اجلن:16«.    وينبغي  َماًء 

ال�صالم: )َفُقْلُت  عليه  ن��وح  ل�صان  على  تعاىل  ق��ال  وال��ت��وب��ة، 

َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا  اًرا * ُيْر�ِصِل ال�صَّ ُه َكاَن َغفَّ اإِنَّ ُكْم  ا�ْصَتْغِفُروا َربَّ

َلُكْم  َوَيْجَعْل  اٍت  َجنَّ َلُكْم  َوَيْجَعْل  َوَب��ِن��نَي  ْم��َواٍل 
َ
ِب��اأ ��ِدْدُك��ْم  َومُيْ  *

ْنَهاًرا( )نوح: 10 - 12(.
َ
اأ

كانت  اإن  �صاحبه  من  يتحلل  اأن  م�صلم  كل  على  - وينبغي 

النقم،  جلب  اأ�صباب  من  ذلك  فاإن  وخ�صومة،  �صحناء  بينهما 

من  اأن  اأخ��رب  و�صلم  علي�ه  اهلل  �صلى  والنبي  امل��ح��ن،  وح��ل��ول 

َخواِن 
َ
�صربًا )اأ روؤو�صهم  فوق  �صالتهم  ُترفع  ال  الذين  الثالثة 

فال�صالة  متخا�صمان،  اأي:  ماجه،  اب��ن  ُم��ت�����ص��ارم��ان( رواه 

والدعاء ال يرتفعان مع الت�صاحن.

اهلل  حمبة  جتلب  التي  الطاعات  من  االإك��ث��ار  - وي�صتحب 

الدعوة،  جم��اب  ال�صائم  ف��اإن  وال�صدقة،  كال�صيام  للعباد 

فقد  ال��زك��اة  اإخ���راج  وكذلك  ال��رب.  غ�صب  تطفئ  وال�صدقة 

�صح يف احلديث: )وما منع قوم زكاة اأموالهم اإال منعوا القطر 

 - النووي  االإم��ام  ميطروا(. قال  مل  البهائم  ولوال  ال�صماء  من 

رحمه اهلل تعاىل-: »ويتاأهب قبله ب�صدقة و�صيام وتوبة واإقبال 

لل�صر، ونحو ذلك من طاعة اهلل تعاىل«  على اخلري، وجُمانبًة 

)املجموع:ج5 �س68(

العظيمة،  ال�صنة  بهذه  املتعلقة  املهمة  االأحكام  بع�س  هذه 

فاأ�صاأل اهلل اأن ينفع بها قارئها.

ال�سيخ  ف�سيلة   ، ال�سرعية  للعلوم  بينونة  �سبكة   : املرجع 

علي بن �سلمان احلمادي
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عائ�شة املناعي

هو  بل  تقال  كلمة  جم��رد   هو  ما  الوطن  حب 

غاية تب�صر بها العيون وتنب�ض بها القلوب , وطني 

, الإم��ارات دولة رائعة  ذلك احلب الذي ليتوقف 

زايد  كتبها  ق�صة  حمب  ,و�صعب  عادلة  ,وحكومة 

واأكملها خليفة وكل عام واإماراتنا احلبيبة بخري. 

ل�ؤي �أحمد كحلة

عن  والتعبري  للفخار  ه��و ي��وم  الوطني  ال��ي��وم 

اللحمة الوطنية خلف قيادات ر�صيدة ت�صري بنا اإىل 

الأمن والأمان  و الرقي بني املجتمع الدويل الذي 

يتابع باهتمام كل خطوة من خطوات النجاح التي 

ال�صالم  نواة  الأمام وتكون  اإىل  الإمارات  تخطوها 

يحتذى  اأمنوذجًا  وتكون  الراقي  والتعاي�ض  واملحبة 

العاملي  والقت�صاد  ال�صياحة  قبلة  ولت�صبح  ب��ه 

والعلمي لتحلق خارج الكرة الأر�صية عرب م�صبار الأمل .

واأح���ب  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ه  ت��ب��ع  و  اأح����ب  ل�صعب  ف��ط��وب��ى 

وطيب  املحبة  ورغ��د  ب�صالم  احلياة وليع�ض  احلياة فاأحبته 

الأ�صل على طول ال�صنني.

حمده حممد

ا�صتحالت  القاحلة  ال�����ص��ح��راء  وت��ل��ك   .. اأف��خ��ر  ل  كيف 

ناطحات تلوح يف ال�صماء .. وتلك الأرا�صي الياب�صة ا�صتحالت 

هي لي�ست منا�سبة عادية متر مرور الكرام بقدر ماهي احتفالية وطن بيوم 

وطني له اأثر كبري يف نفو�ش �سعب الإمارات الكرمي الذي عا�ش ق�سة جناح وطن 

اأن الإم���ارات دول��ة تفوقت يف كثري  اأثبتت  اإجن��ازات  بيوم وك��ان �ساهداً على  يوماً 

دولة  فاأ�سبحت  والتجارية  والعلمية  وال�سياحية  القت�سادية  منها  املجالت  من 

اأراد بع�ش  الإم��ارات يف م�ساف ال��دول الأوىل يف العامل وفخر بها �سعبها ، وهنا 

موظفي الدائرة امل�ساركة بكلمات قليلة تعرب عن حب وولء وانتماء مل�سرية تقدم 

قادها اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات .

�إعد�د: علياء عبد�لعزيز �لزعابي

كلمة م�ظفي �لد�ئرة مبنا�سبة �لي�م �ل�طني
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نرية  عقول  اإىل  حتولت  الأمية  العقول  وتلك   .. خ�صراء  ريانة 

ف�صاء  رواد  و  العلماء  فيها  و  املهند�ض,  ومنها   , الطبيب  منها 

وغري ذلك .. اإين لأفخر .. فهل يف الأوطان مثل وطني ..؟! 

�صموخًا وفخرًا مبا  راأ�صه  اإماراتي  كل  فيه  يرفع  اليوم  هذا 

حَتَقَق على اأر�ض وطِنِه املعطاء , و ندعو اهلل العلي القدير اأن 

يحفظ لنا ولة اأمرنا واأن ميتعهم بال�صحة والعافية واأن يجزيهم 

خري اجلزاء ملا يبذلونه لراحة اأبناء هذا ال�صعب الويف ..

عاد عيد كان للما�صي حلوم , باحتاد فيه حققنا املراد .. 

فوق �صبع كفوف دولتنا تقوم , للعال ترقى بجٍد واجتهاد .. عاد 

عيدج يا اإماراتي احلبيبة .

�آمنه ر��سد �ل�سحي

لتاأ�صي�ض  يف الذكرى التا�صعة والأربعني 

الأبرار  �صهدائنا  على  العزيزة نرتحم  دولتنا 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأن  ون��وؤك��د 

اأ�صماءهم  واأن  اأب���دا  ���ص��ه��داءه��ا  تن�صى  ل��ن 

الدهر.. اأب��د  الأم��ة  ذاك��رة   �صتظل خالدة يف 

وكل عام واإماراتنا احلبيبة بخري . 

هنادي �سعيد �ل�سام�سي

احتاد  اأجم��اد  �َصطر  قد  اأب��ًا  اهلل  َرِح���م 

بالدي .

�ساره ح�سن �حلمر

اأ�صُطورة  وطني  يا  واأن��ت  �صاخمًة  املجِد  �صنوات  بنا  مرت 

الزمِن .

49 عامًا من املجِد و الرخاِء و الزده��اِر و الأمِن و الأماِن 

والتطوِر , �صتبقى �صاخمًا ياوطني , ُدمَت َعزيزًا يا وطن و�صلّمت 

من كِل املحن وبقيت رمزًا لل�صموَخ على مِر الزمن . 

اأدام اهلل لبالِدنا اأمنها و اأمانها وا�صتقراِرها . 
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حيث نتج عن هذا الحتاد بناء جمتمع متلوؤه م�صاعر ال�صمو 

و العزم و الإقدام, جمتمع ت�صلح بالعلم و العمل, ودولة منت و 

حققت اإجنازات باهرة حتى عانق ا�صمها �صماء املجد وارتقت 

باإجنازاتها للف�صاء.

وما كان لدولتنا اأن ت�صبح على ما هي عليه الآن, لول الفكر 

ال�صديد و النظرة الثاقبة للوالد املوؤ�ص�ض الراحل ال�صيخ زايد بن 

اآل نهيان - طيب اهلل ثراه-. الذي راأى يف قيام دولة  �صلطان 

الحتاد ال�صبيل نحو التنمية والقوة و�صون ال�صلم, الذي يحمي 

يف الثاين من دي�سمرب من كل عام، حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة 

بيومها الوطني. اليوم التاريخي الذي احتدت فيه ال�سبع اإمارات و اتفقت على 

امل�سي قدماً لبناء دولة عظيمة بقيادة ر�سيدة ت�سمو بالعز و حتقق الإجنازات 

يف �ستى املجالت و املحافل. 
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اأبناء الوطن وي�صعى اإىل نهو�ض املواطن يف �صتى املجالت.

املتحدة على  العربية  الإمارات  دولة  لقيام  وتوالت اجلهود 

مراحل عدة ن�صطرها باأحرٍف من ذهب فيما يلي: 

تاأ�صي�ض  نحو  الأولية  اجلهود  انطلقت   ,1968 فرباير   •

اأول اجتماع وحدوي  الحتاد , وذلك من خالل 

اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  لهما  املغفور  ب��ني 

مكتوم,  اآل  �صعيد  ب��ن  را���ص��د  وال�صيخ  نهيان, 

وذلك يف منطقة ال�صمحة, الواقعة بني اأبوظبي 

�صيح  عرقوب  باجتماع  تاريخيًا  واملعروف  ودبي 

ال�صديرة.

الإم�����ارات  ح��ك��ام  اج��ت��م��ع   ,1968 ف��رباي��ر   25-27  •

حاكمي  من  موجهة  بدعوة  دبي  يف  املت�صاحلة 

اأبوظبي و دبي, حيث مت التفاق على قيام احتاد 

الإمارات العربية املتحدة. 

• 18 يوليو 1971, و�صمن اجتماع دبي الثاين, مت التوقيع 

�صم  والذي  الإم��ارات  احتاد  قيام  اتفاقية  على 

اأم  عجمان,  ال�صارقة,  دب��ي,  اأبوظبي,  من  كل 

القيوين, والفجرية

1971, اإعالن قيام دولة الإمارات العربية  2 دي�صمرب   •

�صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  ال�صمو  برئا�صة �صاحب 

اآل نهيان

• 10 فرباير 1972, اكتمل عقد الحتاد باإعالن ان�صمام 

راأ�ض اخليمة لحتاد الإمارات العربية املتحدة, 

لت�صبح �صبعة لآلئ تنري م�صرية الحتاد.

وحتققت اإرادة قادة الحتاد و �صعب دولة الإمارات العربية 

بيانه:  �صمن  جاء  ال��ذي  و  التاريخي  العر�ض  هذا  يف  املتحدة 

»يزف املجل�ض الأعلى هذه الب�صرى ال�صعيدة اإىل �صعب الإمارات 

العربية املتحدة وكل الدول العربية ال�صقيقة, والدول ال�صديقة, 

والعامل اأجمع, معلنًا قيام دولة الإمارات العربية املتحدة, دولة 

م�صتقلة ذات �صيادة, وجزء من الوطن العربي الكبري.«

ال��دول ل يقا�ش بالرثوة وامل��ال،  »اإن حجم 

ل  عظيمة  لغايات  و�سيلة  اإل  هو  ما  امل��ال  واأن 

توفري  على  ال���دول  وق���درة  العلم  اإل  يحققها 

احلياة الكرمية والآمنة لأبنائها ونحن هنا يف 

دولة الإمارات نعطي اأهمية للعلم والعلماء يف 

�ستى املجالت.« 

املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان
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و  النه�صة  م�صرية  انطالق  الحت��اد  اإع��الن  و�صهد 

التنمية بقيادة املوؤ�ص�ض الراحل ال�صيخ زايد بن �صلطان 

اآل نهيان, الذي نذر نف�صه و�صّخر كل الإمكانات املتاحة 

الكرمية  احلياة  وتوفري  وتقدمها  البالد  نه�صة  لتحقيق 

والعزة للمواطنني فيها, بتعاوٍن �صادق وعزمية قوية من 

من  �صادق  وتالحم  حميم  والتفاف  املوؤ�ص�صني,  اإخوانه 

املواطنني كافة الذين وثقوا بقيادته احلكيمة واإخال�صه 

وروؤاه الثاقبة.

يبداأ  املجتمع  لبناء  الأمثل  الأ�سلوب  اإن   «

اإىل  ي����وؤدي  ال��ع��ل��م  لأن  املتعلم  امل��واط��ن  ب��ب��ن��اء 

كل مواطن  وواج��ب  املطلوب  امل�ستوى  حتقيق 

م�ستواه  ورف��ع  ق��درات��ه  تنمية  على  العمل  ه��و 

من  الحت��اد  م�سرية  بناء  يف  لي�سارك  العلمي 

اأجل حياة اأف�سل.« 

املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان

والربامج  امل�صاريع  من  �صبكة  انطلقت  ما  و�صرعان 

التنموية العاجلة, لتحقيق رفعة الوطن و تاأمني الرفاه و 

الرخاء للمواطنني. حيث �صملت هذه الربامج كل مناحي 

البنية  م�صاريع  م��ن  اأك��ان��ت  ���ص��واًء  جمالتها  و  احل��ي��اة 

التحتية و اخلدمات الأ�صا�صية من كهرباء ومياه وطرق, 

واملوا�صالت  املوانئ  و  وامل�صت�صفيات  املدار�ض  اإن�صاء  اأم 
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العمرانية  وامل�صاريع 

وغريها  والإ�صكانية, 

التي  امل�����ص��اري��ع  م��ن 

قوية  لبنات  و�صعت 

ال��ت��ق��دم  م�����ص��رية  يف 

والزدهار التي عمت 

كافة.  الوطن  اأرج��اء 

املرحلة  هذه  و�صملت 

الوطن  اأبناء  ابتعاث 

العلم  لنيل  ل��ل��خ��ارج 

اخل��ربات  اكت�صاب  و 

و امل��ه��ارات ال��الزم��ة 

خدمة  يف  لتوظيفها 

ورف��ع��ة ه���ذا ال��وط��ن 

امل��ع��ط��اء ح��ي��ث اآم��ن 

ق����ادة الحت�����اد ب���اأن 

ال��������روة احل��ق��ي��ق��ة 

ب���ن���اء  يف  ت����ك����م����ن 

الن�صان املتعلم.

اأ�صبحت  واليوم, 

دول��������ة الإم�����������ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة, 

جاذبة  خ�صبة  بيئة 

اخلليجي  لال�صتثمار 

حيث  الأج���ن���ب���ي,  و 

ي��ع��ي�����ض ع���ل���ى ه���ذه 

اأكر  الطيبة  الأر���ض 

ج��ن�����ص��ي��ة   200 م����ن 

خم��ت��ل��ف��ة ن���ظ���رًا ملا 

اأم���ان  م��ن  ب��ه  تتمتع 

جنحت  وا���ص��ت��ق��رار 

من خالله لك�صب ثقة العديد لال�صتقرار وال�صتثمار فيها حتت 

راية حتمي و ت�صاوي بني اجلميع. 

ثابتة  مواقف  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  ولزال  كان 

ومبادئ را�صخة وا�صرتاتيجيات وا�صحة يف عالقاتها املحلية و 

ال�صبق يف ن�صرة امللهوف و  الإقليمية و الدولية. ولزالت تنال 

املكروب ون�صرة احلق يف �صتى امليادين. ولعل اأحد الدلئل على 

كورنا  فايرو�ض  جائحة  مع  احلكيم  التعامل  هو  قادتها,  حنكة 

امل�صتجد الذي زعزع اأمن واقت�صاد العامل, يف حني متكنت دولة 

الإمارات قيادًة و�صعبًا من تخطي املحنة باأقل اخل�صائر املمكنة 

وامتدت  بل  اجلائحة.  بعد  ما  ملرحلة  للتعايف  قدمًا  امل�صي  و 

مع  التعامل  يف  العامل  دول  خمتلف  لدعم  البي�صاء  اأياديها 

هذه اجلائحة, ف�صارعت كعادتها باإر�صال الإغاثات و املعونات 

مل�صارق العامل و مغاربها, كيف ل وهي دولة تاأ�ص�صت على اجلود 

و العطاء.
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ولت�صليط ال�صوء على هذه الإجنازات, ن�صتعر�ض من خالل /10 يف 

10/ الأولويات الع�صر لالإمارة خالل العقد املا�صي.

القت�صادية  التنمية  م�صرية  اأ�صا�صية يف  ركيزة  راأ�ض اخليمة  تعترب 

ت�صتهر  التي  ف��الإم��ارة   1971 العام  منذ  الإم���ارات  دول��ة  �صهدتها  التي 

العديد  البانورامية املذهلة وفرت  بجمال طبيعتها وبجبالها ومناظرها 

على  الدولة  ح�صور  تعزيز  يف  �صاهمت  التي  الأ�صا�صية  املقومات  من 

ال�صاحة العاملية.

املدن  العديد من  بناء  ال�صاهقة يف  ا�صتخدمت �صخور جبالها  فقد 

ومع  وازده���ار,  تقدم  م�صرية  اأي  يف  احل��ال  هو  وكما  الإم���ارات,  بدولة 

مرور الأعوام وتغري الظروف, اأ�صحت لإمارة راأ�ض اخليمة مكانة رائدة 

متنوع  اقت�صاد  بناء  يف  الإم���ارات  لدولة  اجلديدة  التوجهات  دعم  يف 

وم�صتدام قائم على املعرفة.

وي�صادف �صهر اأكتوبر من هذا العام الذكرى العا�صرة لتويل �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض 

اخليمة مقاليد احلكم يف الإمارة ودعمه مل�صرية التنمية فيها .

ون�صتعر�ض من خالل /10 يف 10/ املجالت الع�صرة التي ا�صتحوذت 

على اأولويات الإمارة خالل العقد املا�صي, وكيفية م�صاهمتها يف حتقيقها 

لأهدافها, ويف دفع م�صرية التنمية امل�صتدامة يف دولة الإمارات.

�القت�ساد.

تتبنى حكومة راأ�ض اخليمة نهجًا ماليًا يقوم على احلوكمة الر�صيدة, 

ما  وهو  الأعمال,  ممار�صة  �صهولة  موؤ�صرات  حت�صني  با�صتمرار  وتلتزم 

�صاهم يف حتقيق املوازنة العامة لالإمارة فائ�صًا ماليًا �صنويًا منذ العام 

2010, وذلك بف�صل اعتمادها على �صيا�صات اقت�صادية متميزة.

و�صاهم هذا النهج التعاوين واملوؤ�ص�صي حلكومة المارة يف تكري�ض 

ال�صركات  و  واملتو�صطة,  ال�صغرية  لل�صركات  وجهًة  اخليمة  راأ�ض  مكانة 

الكربى, اإذ ي�صل عدد ال�صركات التي تعمل فيها حاليًا اإىل اأكر 38000 

�صركة من 100 دولة متار�ض اأعمالها يف 50 قطاعًا خمتلفًا م�صتفيدة من 

الرتاخي�ض التجارية واخلدمات التي تقدمها هيئة مناطق راأ�ض اخليمة 

القت�صادية »راكز«, وغرفة جتارة و�صناعة راأ�ض اخليمة, ودائرة التنمية 

القت�صادية يف راأ�ض اخليمة.

اخليمة  راأ���ض  مناطق  هيئة  اخ��ت��اروا  الذين  امل�صتثمرون  وي�صتفيد 

متاجرهم  وافتتاح  التجارية,  اأعمالهم  ملمار�صة  /راك��ز/  القت�صادية 

اخلا�صة من التكلفة املنخف�صة لل�صكن, والأيدي العاملة املاهرة, والبنية 

موظفيهم  متتع  يف  ت�صاهم  والتي  احلديثة,  واملرافق  املتطورة,  التحتية 

بجودة حياة عالية �صمن بيئة اآمنة للغاية تتوفر فيها كافة مقومات املدن 

كانت على  واإن  امل�صتوى,  عاملية  ال�صياحية  واملعامل  كالفنادق,  الرئي�صية 

نطاق اأ�صغر ولكنه يبقى اأكر جاذبية.

حيث  الأرق��ام  بلغة  اأث��ره  واقتفاء  النوعي  التطور  هذا  تتبع  وميكن 

ح�صلت الإمارة موؤخرًا على املرتبة 30 عامليًا وفق تقرير ممار�صة اأن�صطة 

�صهولة  يقي�ض  والذي  الدويل,  البنك  عن  ال�صادر   2019 لعام  الأعمال 

ممار�صة اأن�صطة الأعمال يف 190 اقت�صادًا حول العامل.

ت��سع �ملناطق �حلرة.

�صاهمت املنطقتان احلرتان اللتان وجه �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود 

الواحد  القرن  من  الأول  العقد  خالل  باإن�صائهما  القا�صمي  �صقر  بن 

روؤية حكيمة ركيزتها البتكار ونه�سة �ساملة قوامها الكفاءات.

امل��ب��ادرة يف  اأق�سى �سمال دول��ة الإم���ارات زم��ام  راأ���ش اخليمة التي تقع   تاأخذ 

فتح اآفاق جديدة لعملية التنمية، وتقدمي منوذج ناجح يف كيفية ال�ستفادة من 

مقوماتها الطبيعية و كفاءاتها الب�سرية، وروؤية قيادتها الر�سيدة لتحقيق املزيد 

من النجاحات يف خمتلف القطاعات.

�إعد�د مكتب �الت�سال �مل�ؤ�س�سي

ر�أ�س �خليمة ...

 عقد من �سناعة �لنجاحات بقيادة �سع�د بن �سقر
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الإم��ارة  ح�صور  تعزيز  يف  والع�صرين 

على خارطة الأعمال العاملية, وتر�صيخ 

مكانتها وجهة ا�صتثمارية على م�صتوى 

املنطقة.

التي  احل��رة  املناطق  اأ�صبحت  و 

لتكون   2017 العام  جميعًا  �صمها  مت 

حتت مظلة هيئة مناطق راأ�ض اخليمة 

اأه��م  ب��ني  م��ن  /راك����ز/  القت�صادية 

والأن�صطة  الأعمال  ملمار�صة  الوجهات 

المارات  دولة  م�صتوى  على  التجارية 

العربية املتحدة.

و تتوىل هيئة مناطق راأ�ض اخليمة 

على  الإ���ص��راف  /راك��ز/  القت�صادية 

وهي  متعددة,  قطاعات  يف  مناطق   6

 15000 من  لأكر  موطنًا  اليوم  تعترب 

�صركة من 100 دولة تعمل يف اأكر من 

ال�صركات  ه��ذه  وت�صتمل  قطاعًا,   50

ال�صغرية  ال�صركات  من  العديد  على 

كربى  م��ن   770 وك��ذل��ك  واملتو�صطة, 

�صركات الت�صنيع الرائدة على م�صتوى 

ال��ع��امل, وم��ن��ه��ا م��ث��اًل ���ص��رك��ة »���ص��اي 

اأح��م��د«, و���ص��رك��ة »ك��ان��وف« الأمل��ان��ي��ة 

ل�صناعة اجلب�ض, و�صركة »فرانك”.

ك���م���ا ت���ق���وم م��ن��ط��ق��ة /راك������ز/ 

تطوير  يف  رئي�صي  ب���دور  الأك��ادمي��ي��ة 

التعليم ون�صر مفاهيم تعليمية متقدمة, 

اإذ حتت�صن املنطقة 9 جامعات وكليات 

 112 اإىل جانب  5 مدار�ض,  و  عريقة, 

وت�صتمل هذه اجلامعات على  والتعليم..  التدريب  مزودًا خلدمات دعم 

مركز  و  الربيطانية,  »بولتون«  وجامعة  الربيطانية,  »�صتريلينغ«  جامعة 

./EPFL/ الأبحاث ال�صوي�صري

تط�ر �ل�سياحة و�ل�سيافة.

قطاع ال�صياحة بدوره واحد من القطاعات التي �صهدت تقدمًا كبريًا 

يف راأ�ض اخليمة على مدار الأعوام الع�صرة املا�صية, فقد اأ�صبحت الإمارة 

وجهة معروفة ومكانًا مف�صاًل لالبتعاد عن �صخب املدن, وقد اأتاح التنوع 

اجلغرايف لراأ�ض اخليمة من ال�صحارى اإىل ال�صواطئ اجلميلة واجلبال 

من  قريبة  مواقع  يف  الأن�صطة  من  خمتلفة  جمموعة  تقدمي  ال�صاهقة, 

بع�صها البع�ض.

ب��اإجن��ازات الإم���ارة يف ه��ذا املجال مطلع العام  و ج��اءت الإ���ص��ادة 

اخليمة  راأ���ض  اإم��ارة  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  اختار  عندما  اجل��اري, 

تطور  بروز  منها  اأ�صباب  لعدة   2020 لعام  اخلليجية  ال�صياحة  عا�صمة 

قطاع ال�صياحة وال�صيافة ب�صكل وا�صح يف ال�صرتاتيجية ال�صاملة لالإمارة 

انعك�صت يف ازدياد عدد  العقد املا�صي, حيث حدثت نقلة نوعية  خالل 

ال�صياح الزائرين لالإمارة ليقفز من 390 األف �صائح يف عام 2011 اإىل 

3 ماليني  2019, مع وجود خطط للو�صول اإىل  اأكر من مليون يف عام 

�صائح بحلول عام 2025.

و تلبية للطلب املتزايد والنمو الكبري الذي ي�صهده القطاع, ظهرت 

احلاجة اإىل تطوير املزيد من الفنادق.. ففي عام 1960, مل يكن هناك 

فنادق على الإطالق يف اإمارة راأ�ض اخليمة, ولعقود عديدة, كان هناك 

فندق واحد اأو اثنان فقط, اإل اأن الأعوام الع�صرة املا�صية كانت �صاهدًا 

على طفرة كبرية يف عملية بناء الفنادق, اإذ و�صل عددها اليوم اإىل 45 

فندًقا ت�صم 6433 غرفة, ف�صاًل عن 17 فندقًا اآخر قيد الإن�صاء �صتوفر 

بعد ا�صتكمال بنائها اأكر من 5000 غرفة اإ�صافية.

و من بني املناطق الرئي�صية التي �صهدت تطورًا كبريًا نذكر »جزيرة 

راأ�ض اخليمة  تقع جنوب  اأربع جزر �صناعية  املرجان«, وهي عبارة من 

ومتتد مل�صافة 4.5 كيلومرت داخل اخلليج العربي.

مت افتتاح امل�صروع ر�صميًا عام 2013, وكان مبثابة تغيري جذري يف 

الإمارة, �صرعان ما اأ�صبح مركزًا للرتفيه والن�صاط ال�صياحي, مع افتتاح 

اأول ثالثة فنادق فيها وهي كل من منتجع و�صبا دبل تري هيلتون جزيرة 
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املرجان  جزيرة  و�صبا  ومنتجع  البحر,  باب  ريك�صو�ض  وفندق  املرجان, 

من اأكور.

كما اأن م�صارات اجلري وركوب الدراجات اخلا�صة بجزيرة املرجان 

كيلومرتًا, جعلت منها وجهة   23 بطول  البحرية  الواجهة  واملمتدة على 

وهي  اخليمة  راأ���ض  يف  العي�ض  يف  الراغبني  من  للعديد  مف�صلة  �صكنية 

ت�صتهر الآن با�صت�صافة عرو�ض الألعاب النارية لالحتفال براأ�ض ال�صنة, 

والتي ح�صدت خم�صة اأرقام قيا�صية يف مو�صوعة غيني�ض خالل الأعوام 

الثالثة املا�صية, ف�صاًل عن ا�صت�صافتها »ن�صف ماراثون راأ�ض اخليمة”.

»وال��دورف  يقع  املرجان  جزيرة  من  كيلومرتات  ب�صعة  بعد  على  و 

والذي  غرفة   346 من  املكون  الفاخر  الفندق  اخليمة«,  راأ���ض  اأ�صتوريا 

للفخامة من خالل  مفاهيم جديدة  لري�صي   2013 عام  افتتاحه يف  مت 

ت�صميمه الداخلي املبتكر وتنوع خيارات املاأكولت فيه.

وبدوره يقدم فندق »ريتز كارلتون احلمراء« و فندق »ريتز كارلتون 

يف  لال�صرتخاء  مكانًا  ال�صحراوي,  ال��وادي  يف  الفريد  مبوقعه  ال��وادي« 

اأكر الوجهات روعة ومتيزًا.

وبالطبع ل ميكننا التحدث عن ال�صياحة يف راأ�ض اخليمة دون ذكر 

م�صروع تطوير »جبل جي�ض » اأعلى جبال دولة 

الإمارات العربية املتحدة والذي و�صع الإمارة 

باعتبارها  ال�صياحية  اخل��ري��ط��ة  على  ب��ق��وة 

املركز الأول ل�صياحة املغامرات يف املنطقة.

انزلقي  م�صار  اأط��ول  اإط��الق  احتل  فقد 

لتنمية  اخليمة  راأ���ض  هيئة  قبل  من  العامل  يف 

الأخ��ب��ار  ع��ن��اوي��ن   2018 ع���ام  يف  ال�صياحة 

�صاهمت  التي  الأ�صباب  اأح��د  وك��ان  العاملية, 

اإن�صاء  ت�صمنت  التنمية  من  موجة  اإح��داث  يف 

للتنزه  وم�صارات  املغامرات,  حديقة  من  كل 

وت�صلق ال�صخور , وموؤخرًا خميم »بري جريلز 

للم�صتك�صفني«, واأعلى مطعم يف دولة الإمارات 

»1484 من بورو«, وهي املواقع التي مت افتتاحها 

العديد من  جميعًا فوق جبل جي�ض, مع وجود 

اخلطط لإن�صاء اأماكن اإقامة جديدة قريبًا.

تط�ر �أ�سل�ب �حلياة.

لأول  اأفتتحت  التي  احلمرا«,  »قرية  كانت 

اإمارة راأ�ض  اأول م�صاريع   ,  2004 مرة يف عام 

اخليمة يف جمال التطوير العقاري, وقد منت 

تبلغ  مزدهرًا  جمتمعًا  لت�صبح  لحقًا  املنطقة 

حوايل  ي�صم  مربع,  قدم  مليون   77 م�صاحته 

 1000 م��ن  اأك��ر  يف  يعي�صون  �صاكن   10000

فيال, وما يقرب من 2500 �صقة بتكلفة منا�صبة 

ومناف�صة لكثري من املجتمعات ال�صكنية املماثلة 

يف اأي مكان اآخر.

حول  احل��م��را«  »ق��ري��ة  م�صروع  بناء  مت  و 

 18 ي�صم  جميل  ب�صكل  م�صمم  جولف  ملعب 

يف  كبريًا  جناحًا  القرية  حققت  وق��د  حفرة, 

منها  مرافق  من  ت�صمه  ملا  �صواء,  حٍد  على  واملقيمني  ال�صياح  اأو�صاط 

اأف�صل  وبع�ض  واملقاهي  املطاعم  من  والعديد  جت��اري  ومركز  مر�صى 

الفنادق يف الإمارة.

م�صروع  يقع  احلمرا«,  »قرية  �صمال  كيلومرتات  ب�صعة  بعد  وعلى 

�صركة  طورته  الذي  العرب«,  »ميناء  الفاخر  البحرية  الواجهة  جمتمع 

راأ�ض اخليمة العقارية, ومت ت�صليم املرحلة الأوىل منه وامل�صماة »غرناطة« 

يف عام 2010, ليتبعها افتتاح العديد من املناطق الأخرى, مثل: ماليبو, 

وبرمودا, وفالمنغو, يف الأعوام التي تلت ذلك, ما �صاهم يف تطور هذا 

املجتمع والذي نراه اليوم قائمًا على اأر�ض الواقع.

و ي�صم م�صروع »ميناء العرب« معلمًا طبيعيًا مهما يت�صمن مليوين 

 7000 من  واأك��ر  املحمية,  ال�صاحلية  الرطبة  الأرا�صي  من  مربع  مرت 

بال�صرتخاء  ال�صعور  من  يزيد  مما  املهاجرة  الطيور  ت�صتقبل  �صجرة 

وجمال الطبيعة يف هذا امل�صروع الذي ي�صهد حاليًا قيام �صل�صلتي فنادق 

تابعة  فنادق  بتطوير  واإنرتكونتيننتال,  اأنانتارا  هما  عاملية  �صهرة  ذات 

لهما الأمر الذي �صيعزز من قيمة امل�صروع وجودة احلياة فيه.
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حياة  باأ�صلوب  ال�صتمتاع  ميكنك  كذلك 

ميزانية  و�صمن  اخليمة  راأ���ض  يف  اآخ��ر  مميز 

م��ع��ق��ول��ة وحت���دي���دًا يف »ج���زي���رة امل���رج���ان«, 

مب�صاراتها الوا�صعة للجري وركوب الدراجات 

 23 ب��ط��ول  البحرية  ال��واج��ه��ة  على  امل��م��ت��دة 

كيلومرتًا.

�لرقمنة.

ت�صهد راأ�ض اخليمة منذ عام 2010, حتوًل 

دولة  ا�صرتاتيجية  مع  مت�صارعًا متا�صيًا  رقميًا 

اخلدمات  لتح�صني  املتحدة  العربية  الإمارات 

احلكومية ورقمنتها بالكامل, ويعد التحول من 

اخلدمات الورقية اإىل اخلدمات الرقمية منذ 

عقد من الزمان اأمرًا مذهاًل يف راأ�ض اخليمة, 

الإلكرتونية, عملية  تقود هيئة احلكومة  حيث 

وتب�صيط  حت�صني  ملوا�صلة  كو�صيلة  الرقمنة 

مت  وال��ي��وم  للمتعاملني,  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

حتويل اأكر من 450 خدمة من خمتلف دوائر 

اإلكرتونية  خدمات  اإىل  اخليمة  راأ���ض  حكومة 

متاحة عرب �صبكة الإنرتنت.

 mRAK بالإ�صافة اإىل ذلك, يقدم تطبيق

ت�صمن  اإلكرتونية,  100خدمة  من  اأكر  الآن, 

كافة معايري الراحة والأمان العالية لل�صركات 

البيئة  حماية  هيئة  اأطلقت  كذلك  والأف��راد.. 

والتنمية يف الإمارة, تطبيق »ا�صتدامة« البيئي, 

للم�صتخدم,  الكربونية  الب�صمة  يقي�ض  الذي 

ويظهر تنوع اخليارات الرقمية املتاحة الآن يف 

راأ�ض اخليمة.

قفزة �لنقل و�ملحاجر.

اخليمة  راأ�ض  اأحجار  �صركة  من  كل  عملت  عامًا   40 من  اأكر  منذ 

الأحجار, ومواد  ا�صتخراج  »�صتيفن روك« على  و موؤخرًا  - »راك روك« 

نقلها  ليتم  احلجر«  »جبال  �صل�صلة  من  اجل��ودة  عالية  اجلريي  احلجر 

اأنحاء  اإىل جميع  القريب  اأو من ميناء �صقر  الرب  بعد ذلك عن طريق 

والهند  اخلليجي  التعاون  ودول جمل�ض  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 

ودول العامل, واإي�صالها للمتعاملني بقطاعات البناء والإ�صمنت وال�صلب 

والتعدين وال�صناعات الكيماوية والزجاجية.

برج  مثل:  معروفة  م�صاريع  بناء  يف  احلجارة  هذه  ا�صتخدام  ومت 

ل�صركتي  الرا�صخة  ال�صمعة  منو  ومع  مول,  ودبي  جمريا,  ونخلة  خليفة, 

»راك روك« و«�صتيفن روك« يف الأعوام الأخرية, �صهدت اأعمال ال�صركتني 

تو�صعًا اأي�صًا.

ففي العقد املا�صي, منا الإنتاج ال�صنوي امل�صرتك لهما من 48 مليون 

طن يف عام 2010 اإىل حوايل 80 مليون طن حاليًا, ما يجعلهما من بني 

اأكرب منتجي ال�صخور يف العامل.

ال�صرق  منطقة  يف  مناولة  ميناء  اأكرب  �صقر,  ميناء  قرب  �صاهم  و 

النقل  اأح��زم��ة  من  كيلومرتات   10 ط��ول  على  امل��واد  نقل  يف  الأو���ص��ط, 

ال�صفن  على  وتعبئتها  ال�صريع  الرئي�صي  الطريق  عرب  للبيئة  ال�صديقة 

للنقل اإىل جميع اأنحاء املنطقة وخارجها.

وبعيدًا عن اجلبال, متتلك راأ�ض اخليمة خيارات نقل اأخرى, فاإىل 

الإمارة  يربطان  اللذين   /E611 و   E311/ ال�صريعني الطريقني  جانب 

ببقية مدن الدولة, هناك »مطار راأ�ض اخليمة الدويل«, الذي دخل العام 

املا�صي يف �صراكة مع �صركة »�صباي�ض جت« الهندية لي�صبح اأول مركز 

خارجي لهذه ال�صركة.

وقد اأ�صبح املطار نقطة رئي�صية لعودة املقيمني من اجلالية الهندية 

اإىل بالدهم خالل مرحلة وباء كوفيد 19, مما �صمح لأكر من 53000 

بالتعاون مع  300 رحلة  اإىل ديارهم عرب ما يزيد عن  بالعودة  �صخ�ض 

�صركة »�صباي�ض جت« واحلكومة الهندية.

وكما ي�صكل املطار مركزًا ل�صركة العربية للطريان, ولديه �صراكات 

واأوروب��ا, ما  الأو�صط  ال�صرق  مع عدد من �صركات الطريان الأخرى يف 

يعني اأنه يف الأوقات العادية هناك رحالت من راأ�ض اخليمة اإىل مواقع 

بعيدة مثل: مو�صكو ولوك�صمبورغ ووار�صو والقاهرة وبي�صاور, على �صبيل 
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املثال ولي�ض احل�صر.

منظ�مة تعليمية متقدمة.

و تتمتع اإمارة راأ�ض اخليمة بتاريخ حافل وغني بالإجناز الأكادميي, 

تعليمي جاء ترجمة حلكمة  اإن�صاء نظام  �صباقة يف  الإم��ارة  حيث كانت 

املغفور له ال�صيخ �صقر.

و وا�صل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود م�صرية والده الراحل يف دعم 

التعليم من خالل اإن�صاء منطقة راكز الأكادميية , وموؤ�ص�صة ال�صيخ �صعود 

بن �صقر القا�صمي لبحوث ال�صيا�صة العامة, وموؤ�ص�صات تعليمية اأخرى, 

اإ�صافة اإىل تقدمي منح درا�صية.

يف  الأمريكية  اجلامعة  هي  التعليمية  املوؤ�ص�صات  على  مثال  خري  و 

و�صهدت منوًا كبريًا يف عدد   2009 تاأ�ص�صت يف عام  التي  راأ�ض اخليمة 

الطالب واأع�صاء هيئة التدري�ض, حيث تزايد عدد الطالب من 38 طالبًا 

اإىل ما يقارب 1000 طالب و من 16 ع�صو هيئة تدري�ض اإىل 100 ع�صو 

هيئة تدري�ض اليوم.

وتتميز اجلامعة بروابط متعدد مع اجلامعات يف الوليات املتحدة, 

وجنحت اجلامعة الأمريكية يف راأ�ض اخليمة هذا العام يف احل�صول على 

ت�صنيف 5 جنوم من موؤ�ص�صة » كيو.اأ�ض« العاملية املتخ�ص�صة يف ت�صنيف 

اجلامعات.

و �صهد هذا العام اأي�صًا الإطالق الناجح للقمر ال�صناعي الذي جاء 

اخليمة  راأ�ض  اأمريكية  الهند�صة يف  تتويجًا جلهود جمموعة من طالب 

وكالة  من  بدعم  للجامعة  التابع  الف�صاء  خمترب  يف  ببنائه  قاموا  ممن 

حققته  ال��ذي  التقدم  مدى  يج�صد  نوعي  اإجن��از  يف  للف�صاء,  الإم��ارات 

اجلامعة على مدى العقد املا�صي.

 2006 تاأ�صي�صها يف عام  التي متيزت منذ  الأخرى  ومن اجلامعات 

22 طالبًا  ب�  بداأت  والتي  ال�صحية,  والعلوم  للطب  راأ�ض اخليمة  جامعة 

وجميعهم  طالب,   1200 من  اأكر  اإىل  اليوم  طالبها  عدد  لي�صل  فقط 

تخرجوا  الذين  عدد  يبلغ  و  متخ�ص�صني..  اأطباء  لي�صبحوا  يدر�صون 

من اجلامعة حوايل 600 ممر�ض و ممر�صة التحقوا بالقطاع ال�صحي 

اأكر من ن�صفهم من الإماراتيني , كما   , يف الإمارات العربية املتحدة 

 1000 ح��وايل  اإج��راء  يف  العام  ه��ذا  اخليمة  راأ���ض  م�صت�صفى  �صاعدت 

اختبار ل� Covid-19 يوميًا.

القا�صمي لبحوث  ال�صيخ �صعود بن �صقر  من جانبها لعبت موؤ�ص�صة 

اخليمة  راأ���ض  يف  التعليم  قطاع  تطوير  يف  حيويًا  دورًا  العامة  ال�صيا�صة 

الثاقبة  بحوثها  خالل  من  املا�صي,  العقد  مدى  على  باأكملها  والدولة 

التح�صينات  من  العديد  اإدخال  اأتاح  ما  للمجتمع  التعليمية  وم�صاعدتها 

النوعية على ال�صعيدين املحلي والوطني.

عام  منذ  للجميع  متاح  اللغة  ثنائي  بحث   100 من  اأكر  ن�صر  مت  و 

 650 من  اأكر  املختلفة  املجتمعية  براجمها  اإع��داد  على  وعمل   ,  2010

طالبًا وطالبة من اأبناء الإمارات ودربت اأكر من 2500 معلم, وطّورت 

اإىل  اإ�صالحية راأ�ض اخليمة, بالإ�صافة  900 نزيل يف  اأكر من  مهارات 

10 ماليني درهم لتمويل املنح الدرا�صية التي مكنت طالب  تخ�صي�ض 

راأ�ض اخليمة وموظفي احلكومة من متابعة درجات علمية متقدمة.

فني  مهرجان  اأك��رب  اجلميلة  للفنون  اخليمة  راأ���ض  مهرجان  ويعد 

ن�صخته  ا�صتقطبت  وق��د  املتحدة,  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  خارجي 

�صاهدوا  زائر   13000 اأكر من   ,2020 اأقيمت يف فرباير  التي  الثامنة 

اأعمال اأكر من 110 فنانني �صاركوا يف املهرجان.

عني على �لتاريخ �لعريق.

 7000 حوايل  اإىل  يعود  حافل  بتاريخ  اخليمة  راأ���ض  اإم��ارة  تفخر  و 

عام م�صت, وهي واحدة من الأماكن القليلة يف العامل التي ظلت ماأهولة 

بال�صكان طوال تلك املدة.

واحلفاظ  ما�صيها  عن  املزيد  لكت�صاف  الإم��ارة  جهود  �صميم  ويف 

على املواقع والتحف الهامة, يربز دور دائرة الآثار واملتاحف التي نفذت 

يف الأعوام الع�صرة املا�صية عددًا من امل�صاريع واأقامت �صبكة من عالقات 

التعاون مع بع�ض املوؤ�ص�صات الدولية و�صاهمن يف الك�صف عن العديد من 

اللقى الأثرية ذات القيمة التاريخية املهمة.

و وثقت الدائرة حوايل 20000 قطعة اأثرية منذ عام 2010, ويف عام 

2015, �صرعت يف اأحد م�صاريعها البارزة - ترميم اجلزيرة احلمراء, 

واحدة من اآخر مدن التي كان يعمل �صكانها يف الغو�ض بحثًا عن اللوؤلوؤ 

والإبحار يف اخلليج العربي.

و بالتعاون مع وزارة �صوؤون الرئا�صة, مت ترميم اأكر من 100 مبنى 

موطنًا  املنطقة  واأ�صبحت  امل�صاجد,  من  والعديد  مراقبة  وب��رج  وقلعة 

ملهرجان راأ�ض اخليمة للفنون اجلميلة.

الق�صر  متحف  م��ن  فريق  م��ع   2018 ع��ام  منذ  ال��دائ��رة  تعمل  و 

الإمرباطوري يف بكني, على القيام بعمليات تنقيب يف العديد من املواقع 

بني  الو�صطى  الع�صور  يف  التجارية  العالقات  تتبع  على  ت�صاعد  التي 

ال�صني واملنطقة.

يعود  الذي   - القدمي  ال�صيني  اخلزف  من  قطعًا  الفريق  واكت�صف 

تاريخه اإىل عهد اأ�صرة يوان يف القرن الرابع ع�صر- مما يربز اأن جلفار 

جتاريًا  مركزًا  كانت  اخليمة,  راأ���ض  لإم��ارة  القدمي  ال�صم  التاريخية 

رئي�صيًا يف املنطقة يف ذلك الوقت.

و اأدى تعاون مماثل مع جامعتني يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل 

اكت�صاف بقايا هياكل عظمية ب�صرية عمرها 4000 عام وجدت يف مقابر 

كبرية تعود اإىل ع�صور ما قبل التاريخ يف منطقة �صمل بالإمارة ما وفر 

الكثري من املعلومات التي ت�صاهم يف تكوين ت�صور اأف�صل عن مدى غنى 

تاريخ راأ�ض اخليمة.

اإ�صافة  متت  حيث  كبرية  اأهمية  ذات  الأثرية  الكت�صافات  وكانت 

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  قائمة  اإىل  اخليمة  راأ�ض  مواقع يف  اأربعة 

والعلوم والثقافة » اليوني�صكو » املوؤقتة للرتاث العاملي, مما قد يوؤدي اإىل 

العرتاف العاملي بها يف وقت قريب.

تقدم �لبيئة ومنط �حلياة.

اخليمة  راأ���ض  ت��درك  التاريخ,  على  احلفاظ  مع  احل��ال  هو  كما  و 

التنمية  ل�صمان  الطبيعية  ومواردها  البيئة  على  املحافظة  اأهمية  اأي�صًا 

امل�صتدامة يف الإمارة.

ولهذا و�صعت بلدية راأ�ض اخليمة ا�صرتاتيجية كفاءة الطاقة والطاقة 

املتجددة يف عام 2018 ل�صمان ت�صييد املباين بطريقة م�صتدامة ولإبراز 

على  ال�صلبي  تاأثريها  من  للحد  اجلهود  كافة  بذل  على  الإم��ارة  حر�ض 
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البيئة.

خف�ض  اإىل  ال�صرتاتيجية  ت��ه��دف  و 

وتقليل   ،%  30 بن�صبة  الطاقة  ا�صتهالك 

%، ورفع ن�صبة   20 ا�صتهالك املياه بن�صبة 

توليد الكهرباء با�صتخدام املوارد املتجددة 

اإىل 20% بحلول عام 2040.

ب��ن��وده��ا  م���ن  ال���ع���دي���د  ت��ف��ع��ي��ل  ومت 

اخل�صراء  املباين  لوائح  مثل  الرئي�صية, 

التعديل  وب��رن��ام��ج  اجل���دي���دة,  ل��ل��م��ب��اين 

يهدف  ال��ذي  القائمة,  للمباين  التحديثي 

موفرة  بحلول  مبنى   3000 حوايل  لتزويد 

للطاقة.

واخل��دم��ات  الأ���ص��غ��ال  دائ���رة  تلعب  و 

العامة اأي�صًا دورًا اأ�صا�صيًا يف حماية البيئة 

حيث  املا�صي,  العقد  مدى  على  وتنميتها 

ومم�صى  حديقة   13 من  اأكر  ببناء  قامت 

راأ���ض  اأن��ح��اء  جميع  يف  خمتلفة  اأح��ي��اء  يف 

األف   660 من  اأك��ر  اأ�صاف  مما  اخليمة, 

مرت مربع من امل�صاحات اخل�صراء.

الإدارة  اأطلقت  ذل��ك,  اإىل  بالإ�صافة 

مبادرة راأ�ض اخليمة لإعادة التدوير, والتي 

تتيح لالأ�صر يف جميع اأنحاء الإمارة اإعادة 

خم�صة  فتح  مع  املنزل,  يف  العبوات  تدوير 

خمتلفة  مواقع  يف  التدوير  لإع��ادة  مراكز 

وخم�صة مراكز ملعاجلة بقايا الطعام.

الحتبا�ض  ح��ول  ال��دويل  املوؤمتر  اأي�صًا  اخليمة  راأ���ض  ت�صت�صيف  و 

احلراري الذي يعقد مرة كل �صنتني, وتنظمه هيئة حماية البيئة والتنمية 

وم��ب��ادرة  م�صروعًا   30 م��ن  يقرب  م��ا  الهيئة  ط��ورت  كما  الإم����ارة,  يف 

ا�صرتاتيجية لتحقيق 11 هدفًا بحلول عام 2030.

املدار�ض  طالب  مع  متعددة  تعليمية  اأن�صطة  املبادرات  ت�صمل  كما 

العدد  هذا  غر�ض  اإىل  تهدف  التي  �صجرة  وواح��د  املليون  مبادرة  منها 

واإطالق  لالإمارة,  الكربونية  الب�صمة  تقليل  للم�صاعدة يف  الأ�صجار  من 

التطبيق الذكي »ا�صتدامة«, الذي يقي�ض الب�صمة الكربونية للم�صتخدم, 

بالإ�صافة اإىل م�صاريع خمتلفة تهدف اإىل احلفاظ على البيئة البحرية 

اأبرزها »برنامج الزراعة امل�صتدامة«, الذي يوفر املياه املحالة اإىل 120 

مزرعة يف جميع اأنحاء راأ�ض اخليمة.

ثورة الرعاية ال�صحية و على مدى الأعوام الع�صرة املا�صية, تطور 

خدمات  تقدمي  من  اخليمة  راأ���ض  يف  ال�صحية  الرعاية  موؤ�ص�صات  دور 

الرعاية ال�صحية الأولية لل�صكان املحليني اإىل توفري ال�صياحة العالجية 

الرعاية  ال�صتفادة من خيارات  الإمارة  زيارة  بالراغبني يف  والرتحيب 

ال�صحية املتقدمة املتاحة على �صواطئها.

اخليمة  راأ����ض  م�صت�صفى  اإىل  التقدم  ه��ذا  م��ن  كبري  ج��زء  يعود  و 

75 طبيبًا  الآن  لديه  و  فقط  اأطباء  بخم�صة   2007 عام  افتتح يف  الذي 

مع جمموعة متنوعة من التخ�ص�صات يف من�صاأة �صخمة, وقد تطورت 

يف  يوميًا  مري�ض   100 ح��وايل  م��ن  للم�صت�صفى  ال�صتيعابية  ال��ق��درة 

900 مري�ض خارجي  800 اإىل  اأعوامه الأوىل اإىل ما يرتاوح حاليًا بني 

اأفراد  بني  املن�صاأة  بنتها  التي  الثقة  يربز  مما  اخلارجية,  العيادات  يف 

املجتمع املحلي.

و يجري امل�صت�صفى حاليًا جمموعة متنوعة من العمليات اجلراحية, 

مبا يف ذلك جراحة القلب, وجراحة الأع�صاب, وجراحة العمود الفقري, 

من  القادمني  وال�صياح  املحلي  املجتمع  لأف��راد  وذلك  العظام  وجراحة 

خارج الدولة بق�صد العالج.

�صبكة  الإم��ارة  ط��ورت  احلكومي,  �صقر  م�صت�صفى  اإىل  وبالإ�صافة 

وا�صعة من مرافق الرعاية ال�صحية مبا يف ذلك م�صت�صفى ال�صيخ خليفة 

اإدارت��ه  ويتوىل  ال�صحة  وزارة  قبل  من  ب��ن��اوؤه  مت  ال��ذي  التخ�ص�صي, 

م�صت�صفى جامعة �صيول الوطنية.

الأورام  طب  يف  �صريرًا   246 ي�صم  ال��ذي  امل�صت�صفى  يتخ�ص�ض  و 

والقلب والأوعية الدموية وعلم الأع�صاب, ويتكون من 10 غرف عمليات 

ذات م�صاحة كبرية وم�صممة ب�صكل متطور, بالإ�صافة اإىل غرفة الرنني 

املغناطي�صي التي ت�صمح باإجراء عمليات جراحية متطورة.

يف حني اأنه قبل عقد من الزمن, كان العديد من �صكان راأ�ض اخليمة 

ي�صافرون اإىل اأماكن اأخرى فاإن الإمارة لديها الآن القدرة واملعرفة لتلبية 

جميع احتياجات الرعاية ال�صحية للمجتمع.
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نخرج بها عن املاألوف , وجنوب اأحداث العامل للتعرف اإىل اأهم واأ�صهر  الأحداث التاريخية 

املهمة والأيام العاملية التي �صجلها التاريخ يف �صفحاته , وطوتها ال�صنون لت�صبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته الوقائع التي ح�صلت به.

وبني اأيديكم قائمة م�صغرة لأهم ماحدث يف �صهر ) نوفمرب ( وجمرياته ب�صكل خمت�صر 

, لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �صطرته ال�صنني املا�صية من اأحداث ووقائع, لنتنف�ض 

عبق املا�صي ون�صتح�صر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت كاأيام ثابتة �صنويًا اأو تكون غريت 

تاريخ اأمٍم وح�صارات.

تاريخ �لعزة و�ل�سم�خ

و�سعبها  �الأعــظــم  بقادتها  عظيمة  دولـــة  �حتـــاد 

�ملخل�س �ل�يف

فرحة عظيمة تتخللها م�صاعر الفخر والعتزاز, بعظمة  ما اأ�ص�ض 

له الثاين من دي�صمرب من تاريخ جميد, ج�صد لنا باحتاد دولتنا الغالية 

التي و�صلت اإىل قمم مل تعرفها دولة من قبل يف هذا الزمن القيا�صي, 

�صماها  يف  لتعانق  اأجمع  العامل  اأبهرت  قوة  و  كبرية  اإجن��ازات  واإىل 

قيادتها  ووف��اء  اهلل,  رحمهم  املوؤ�ص�صني  اآبائها  بحكمة  الكون,  جنوم 

مل�صريتهم النابعة من الإخال�ض والتفاين والت�صحية من اأجل الوطن, 

وتفاين �صعبها الكبري يف العطاء والبذل لرفعة الوطن.

ت�صرق �صم�ض الثاين من دي�صمرب, يف الذكرى ال�49 لتاأ�صي�ض دولة 

على  املتحدة,  العربية  الإم���ارات 

و�صموخه,  بتطلعاته  خمتلف  وطن 

وط���ن ي��ع��ّل��م ال���ع���امل ك��ي��ف ي��ك��ون 

الإ�صرار واملثابرة والعزمية وكيف 

يكون الحتاد رمز الرفعة والتقدم, 

املوؤ�ص�صون  ل��ه  اأراد  ك��م��ا  ف��ك��ان  

يحق  وطنًا  اهلل,  رحمهم  الأوائ���ل 

وهي  تفخر  اأن  العظيمة  لقيادته 

اأك��ر  ويلتحم  يكرب  وت���راه  ت�صفه 

فاأكر, وتكرب معه نه�صته ال�صاملة 

م��دارج  على  اأقدامها  ثبتت  التي 

التقدم, واألغت كلمة م�صتحيل من قامو�صها ,  فاأ�صبحت بروح الحتاد 

نع�صقه  حياة  اأ�صلوب  لنا   و�صارت  الكبري  قبل  ال�صغري  ع�صقها  التي 

ونفديه و ترتفع  هاماته فخرًا و�صموخًا يف ال�صماء.

ن�صب  الإن�صان  احلكيمة  قيادته  و�صعت  ال��ذي  الغايل  وطننا 

فخرًا  الإجناز  فجاء  املخل�صة,  �صيا�صاتها  لكل  هدفًا  وجعلته  عينيها 

ب�صمو الهدف, ف�صارت الإمارات دولة تناف�ض الدول املتقدمة يف جميع 

القطاعات احليوية, وتقدم اإ�صهامات ح�صارية غري م�صبوقة ل�صناعة 

م�صتقبل اأف�صل للب�صرية جمعاء, وجتمع العامل على ن�صر القيم النبيلة 

والأخوة الإن�صانية والت�صامح واملحبة وال�صالم.

العهد  لتجديد  هو  و  العظيم,  للفرح  ي��وٌم  دي�صمرب  من  الثاين 

للوطن وقيادته وموؤ�ص�صيه على الوفاء مل�صريتهم, والعزمية والإيجابية  

والإ�صرار ل�صناعة م�صتقبل اأعظم 

للوطن واأبنائه.

املوؤ�ص�صني  دولتنا  لآباء  �صكرًا 

) رحمهم اهلل ( , وهنيئًا لقيادتنا 

العظيم  �صعبنا  ولأبناء  الر�صيدة, 

وم�صتقبلها الواعد, 

فاإن اإجنازات 49 عامًا م�صت 

متالأ نفو�صنا عزًة وفخرًا و�صموخًا. 

وك��ب��رية  عظيمٌة  وتطلعاتنا 

الفذه  بقيادتنا  باهر  م�صتقبٍل  نحو 

, و�صغف اأبناء الوطن نحو القمة . 

ديسمبر

خل�د ر��سد �ملزروعي

    2  ديسمبر  1971
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ي�م �لتط�ع �لعاملي

ه��و اح��ت��ف��ال��ي��ة ع��امل��ي��ة �صنوية م��ن ك��ل ع���ام ح��ددت��ه��ا الأمم 

بلدان  غالبية  يف  ال��ي��وم  بهذا  ويحتفل   1985 ع��ام  املتحدة منذ 

والثناء  ال�صكر  هو  اليوم  ه��ذا  من  املعلن  الهدف  ويعترب  العامل, 

وعي  زيادة  اإىل  اإ�صافًة   , الكبرية  جمهوداتهم  اإىل املتطوعني على 

اجلمهور وتركيز ال�صوء عليهم حول م�صاهمتهم املميزة يف املجتمع. 

�ملالكم �لعاملي حممد علي كالي 

يلعب �آخر مبارياته ثم يعتزل 

قرر كالي يف عام 1981 والذي غري 

اعتناقه  علي بعد  اإىل حم��م��د  ا�صمه 

الإ�صالم و�صجل ا�صمه الأخري -كالي- 

بلقب  ك��الي  ت��وج  وق��د   , الريا�صية  حياته  يف  مبارياته  اآخ��ر 

يف  لكمة  واأق����وى  اأ���ص��رع  �صاحب  فهو   ) ال��ق��رن  ري��ا���ص��ي   (

باوند,  وقد اعتزل   1,000 تعادل قوتها حوايل  العامل حيث 

م�صرية  بعد  عاًما,   39 عمره  كان  عام 1981 وقد  املالكمة 

حافلة ت�صمنت 56 فوزا منها 37 بال�صربة القا�صية وخم�ض 

ويف 26  العاملي ثالث مرات خمتلفة,   باللقب  وتوج  هزائم, 

مايو 2000 مت �صن قانون با�صمه من طرف الكونغر�ض عرف 

بقانون علي من اأجل حماية حقوق املالكمني.

ميالد �ل�سلطانة ك��سم 

�أق�ى �سلطانة عثمانية

 1590 يف مثل ه��ذا ال��ي��وم م��ن ع��ام 

ول��دت  تينو�ض  ج��زي��رة  يف  ال��ي��ون��ان  يف 

با�صم  اأي�صًا  وتعرف  كو�صم  ال�صلطانة 

وجه  ومعناه   ) بيكر  م��اه   ( ال�صلطانة 

قبل  احلقيقي  ا�صمها  وك���ان   , ال��ق��م��ر 

واح���دة  وه���ي   , اأنا�صتا�صيا  اإ���ص��الم��ه��ا 

العثماين  التاريخ  يف  الن�صاء  اأق��وى  من 

لقب  على  واحلا�صلة  ن��ف��وذًا  واأك��ره��ن 

ال�صلطانة والتي حكمت الدولة العثمانية 

كنائبة لل�صلطنة ملدة 37 عامًا . 

    4  ديسمبر  1590
    5  ديسمبر  1985

    11  ديسمبر  1981

    12  ديسمبر  2015

م�ساركة �ملر�أة �ل�سع�دية للمرة �الأوىل يف تاريخ �النتخابات 

ثالث  تعد  ال�صعودية و  العربية  يف اململكة  البلدية  املجال�ض  انتخابات  قامت   2015 عام  يف 

النتخابات  انتخابات 2005 و2011, وجتري هذه  تاريخ ال�صعودية بعد  بلدية عامة يف  انتخابات 

العزيز  عبد  بن  امللك �صلمان  عهد  الأوىل يف  وتعترب  البلدية  املجال�ض  لنتخاب  �صنوات  اأربع  كل 

بلغ عدد  اأنه  بالذكر  واجلدير   , ومر�صحة.  الأوىل املراأة كناخبة  للمرة  فيها  وت�صارك  �صعود,  اآل 

الناخبني امل�صجلني يف قوائم الناخبني 1.7 مليون ناخب وناخبة , و بلغ عدد الدوائر النتخابية 

343 دائرة انتخابية موزعة على كافة مدن ومناطق اململكة العربية ال�صعودية.
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�فتتاح �أط�ل ج�سر يف �لعامل ر�سميًا 

يف عام 2004 مت الفتتاح الر�صمي ل ج�صر ميلو وهو اأعلى 

ريون  بالطول ج�صر  يليه  و   , اآن��ذاك  العامل  يف  ج�صر  واأط��ول 

الفرن�صي  اجلنوب  يف  ميلو  ج�صر  يقع  و  اأنترييون يف اليونان, 

بني  ال��وا���ص��ل  ال�صريع   الطريق  نهر تارن وعلى  وادي  على 

اجلنوب  ومدينة بيزييه يف  الو�صط  فريان يف  مدينة كلريمون 

يف اإقليم اأفريون., وقد ا�صتمرت الدرا�صات لهذا امل�صروع ثالثة 

ع�صر عاًما وبعد ذلك ثالت �صنوات من الأعمال الإن�صائية, كما 

اأن فيه اأطول �صطح ج�صر معلق يف العامل, وهذا ال�صطح مركب 

من دعامات رقيقة ومزدوجة ومن �صطح معدين رقيق جدًا مع �صبع دعائم فقط مرتكزة على الأر�ض.

تاأ�سي�س نادي �ي �سي ميالن 

ع��ام  1899مبدينة ميالنو يف  تاأ�ص�ض  ن���ادي  اإي���ط���ايل اح���رتايف,  ه��و  ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل��ح��دودة  م��ي��الن  راب��ط��ة 

اإقليم لومبارديا يف اإيطاليا, على يد الإجنليزي هريبرت كيلنب, ويعرف الفريق بلونيه الأ�صود الأحمر, ويلعب الفريق 

حالّيًا يف الدوري الإيطايل الدرجة الأوىل.

وُيعترب اإيه �صي ميالن من اأجنح الأندية يف العامل حيث ح�صد 18 لقبًا على م�صتوى القارة الأوروبية وعلى م�صتوى 

العامل مت�صاويًا مع بوكا جونيورز, حيث حقق امليالن لقب دوري اأبطال اأوروبا 7 مرات, متاأخرًا عن ريال مدريد ب�صتة 

م��رات   4 لالأندية  ال��ع��امل  بلقب كاأ�ض  ال��ق��اب, وف��از 

القيا�صي  القيا�صي, وقد ح�صد الرقم  متملكًا الرقم 

حيث  الأوروب��ي,  ال�صوبر  بلقب كاأ�ض  الفوز  يف  اأي�صًا 

فاز به 5 مرات, بينما فاز مرتني بلقب كاأ�ض الكوؤو�ض 

18 ورابع  الأوروبية لي�صبح اإجمايل بطولته القارية 

اأكر الأندية فوًزا بالبطولت القارية , اأما من ناحية 

على  ع�صر  الثالثة  املرتبة  فيحتل  الأورب��ي  الت�صنيف 

لت�صنيف الحتاد  وفقًا  الأوروب��ي��ة,  الفرق  م�صتوى 

التي  النتائج  على  معتمدا  ال��ق��دم,  لكرة  الأوروب���ي 

اخلم�ض  ال�صنوات  الأوروبية يف  يف امل�صابقات  حققها 

الأخرية.

ديسمبر

    16  ديسمبر  1899

    14  ديسمبر  2004
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�مللكة �إليز�بيث �لثانية 

تلقي �أول خطاب لها منذ �عتالئها �لعر�س

خطاب  اأول  بريطانيا  امللكة اإليزابيث ملكة  األقت 

1952مبنا�صبة اأعياد  لها  يف مثل هذا اليوم من �صنة 

تعترب  حيث   , اجنلرتا  عر�ض  اعتالئها  منذ  امليالد 

ع�صرة  ل�صت  الد�صتورية  امللكة  هي  الثانية  اإليزابيث 

الكومنولث  دول  دولة من جمُموع ثالث وخم�صني من 

وكندا  امل��ت��ح��دة  اململكة  ملكة  ه��ي  و  ت��راأ���ص��ه��ا,  ال��ت��ي 

وملكة  الكومنولث  رئي�صة  وهى  ونيوزيلندا,  واأ�صرتاليا 

وتعترب    , ان�صمامها  منذ  م�صتقلة  اأ�صبحت  دول   12

عمرًا,  بريطانيا  ملوك  اأطول  الثانية  اإليزابيث  امللكة 

بعد  العر�ض  جلو�صًاعلى  بريطانيا  ملوك  اأط��ول  وهي 

جدتها  فيها  حكمت  التى  عقود  ال�صتة  فرتة  تخطيها 

امللكة فيكُتوريا البالد.

    25  ديسمبر  1952

  

�لي�م �لعاملي للغة �لعربية

اللغات ال�صامية حتدثًا,  اأكر  الَعَرِبّية هي  الُلَّغة 

12 مليون كلمة,  واأغزر اللغات باملفردات باأكر من 

ويتحدثها  العامل,  يف  انت�صارًا  اللغات  اأك��ر  واإح��دى 

الر�صمية  اللغة  وه��ي  ن�صمة,  مليون   467 من  اأك��ر 

لغة  كونها  اإىل  العربي اإ�صافة  دول ال��وط��ن  كل  يف 

العربية  لغتنا  وتعترب   , يف ت�صاد واإريرتيا  ر�صمية 

الأمم  ال�صت يف منظمة  الر�صمية  اإح��دى ال��ل��غ��ات 

املتحدة, وُيحتفل باليوم العاملي للغة العربية يف هذا 

يف  العمل  لغات  بني  العربية  اعتماد  اليوم كذكرى 

الأمم املتحدة.

    18  ديسمبر   1973
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• حّدثني عن نف�سك؟
�صهر  م��وال��ي��د  م��ن  �صنة    31, امل���ري  خلفان  م��اج��د  حمد 

اأغ�صط�ض, مهند�ض مدين و اأحمل �صهادة املاج�صتري يف الإدارة 

الهند�صية و اأعمل بوظيفة مدير ق�صم التخطيط و املتابعة باإدارة 

يف  ودر�صت  ترعرعت   و  ولدت   , اخليمة  راأ�ض  ببلدية  امل�صاريع 

اإمارة راأ�ض اخليمة و لزلت اأعمل فيها و اأ�صكن بها.

الأوىل  ال�صاب  ق�صيت فرتات  قد  و  القدم  كرة  لعبة  اأهوى   

مراحل  يف  لعبًا  �صرت  �صنة   12 عمري  كان  اأن  منذ  و  بل  بها 

نادي الإمارات ال�صنية لكرة القدم و حتى �صن 19 ع�صر �صنة اإىل 

اأن اخرتت الرتكيز على اجلانب الدرا�صي و التخ�ص�ض املهني 

يف جمال الهند�صة. اأحب قراءة ال�صعر و كتابته وال�صتماع اإليه. 

لدي الكثري من الأ�صدقاء اأحمد اهلل على ال�صداقة التي جمعتني 

بهم و اأجد ال�صعادة يف الطبيعة و الأمن باأن الأ�صرة هي الكمال 

احلقيقي لهذه احلياة ولدي طفالن جميالن اأرى بهما الدنيا. 

• ماهي موؤهالتك العلمية؟ 
- بكالوريو�ض الهند�صة املدنية

- ماج�صتري اإدارة م�صاريع هند�صية

راأ����ش  ب��ل��دي��ة  ���س��ب��اب  اأردت الل��ت��ح��اق مبجل�ش  مل���اذا   •
اخليمة ؟

ال�صريحة  حيث  من  املجل�ض  هذا  وجود  باأهمية  مني  اإميانًا 

ال�سباب، وجناحاتهم ل تقت�سر على  بناء  الأوط��ان يف  ل��الإم��ارات، وبناء  م��ورد  اأغلى  وامل�ستقبل، وهم  اأم��ل احلا�سر  ال�سباب 

الداخل .. �سبابنا انتقلوا بنجاحاتهم اإىل العامل

�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكت�م

ق�سة جناح الإمارات هي يف متكني ال�سباب لي�ساهموا يف بناء وطنهم، وفاء لآبائنا و اأجدادنا الذين غر�سوا فينا قيم البذل 

والعطاء

�ساحب �ل�سم� �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
 

�سبابنا يج�سدون العطاء يف خمتلف املجالت، طلبة يتعلمون ليبتكروا، موظفون ينتجون ويخدمون، جنود ي�سحون من 

اأجل ال�سالم

معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س �ملزروعي 

�إعد�د: ج��هر �سلطان �ل�س�يدي

�سباب �ل�طن طم�ح �مل�ستقبل

ح��ر مع �ملهند�س حمد ماجد خلفان �ملري

دولة  يف  ال�صباب  جمال�ض  ت�صكيل  مت  امل�صتقبل,  هم  ال�صباب  باأن  توؤمن  التي  الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات 

الإمارات العربية املتحدة, لدعم م�صريتها كمنظومة رائدة يف البتكار احلكومي, وقيادة الطريق نحو مواجهة 

التحديات العاملية.

روؤية قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة هي متكني ال�صباب الإماراتي لي�صبح منوذجًا يف قيادة �صباب 

العامل يف املجالت كافة, وتتمحور هذه الروؤية حول البيئة املنا�صبة للتعليم والعمل , والتفاعل معهم من خالل 

ال�صتماع لآراء واأفكار ال�صباب ودعمها , ومن ثم تطبيقها على اأر�ض الواقع.

و ت�صعى دائرة بلدية راأ�ض اخليمة على دعم م�صرية ال�صباب وحثهم على العمل بجهد ودعم اأفكارهم يف 

التطوير والبتكار , حيث قامت بت�صكيل جمل�ض �صباب بلدية راأ�ض اخليمة وللمزيد من معرفة اأع�صاء جمل�ض 

بلدية راأ�ض اخليمة كان معهم هذا احلوار :  
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الوا�صعة التي يحويها على ال�صعيد العام و على �صعيد الطاقات 

التي ت�صعى دائرتنا الرائدة على ا�صتقطابها ب�صكل خا�ض. كان 

لحتواء  كيان  بتكوين  القيادة  توجيهات  مواكبة  الواجب  من 

هذه الطاقات و جتميعها حتت راية واحدة و كان من دواعي 

�صروري �صغلي ملن�صب نائب الرئي�ض يف هذا املجل�ض و العمل 

مع فريق عمل رائع جدا يف الدورة الأوىل لهذا املجل�ض.

• ما اأهم الإجنازات التي قمت بها ؟
اأعتقد اأنه من اأهم املهمات التي مت حتقيقها هو تطوير اآلية 

متنوعة للتوا�صل و �صقل الأفكار حيث مت عقد املجال�ض الدورية 

للوقوف على النتائج و املبادرات املقرتحة من الأع�صاء و التي 

حتت  تندرج  التي  و  ال�صاب  التاجر  مبادرة  اأهمها  من  ك��ان 

و  القت�صادية  الدائرة  مع  العمل  و  ال�صباب  جمهود  مبادرات 

موؤ�ص�صة ال�صيخ �صعود لدعم م�صاريع ال�صباب على تطوير اآليه 

بالدور  توعيتهم  و  ال�صباب  رخ�ض  فتح  اإج���راءات  لتب�صيط 

الواجب عليهم ل�صمان ا�صتمراريتهم يف �صوق العمل.

م��������اذا ك������ان امل�������س���روع   •
الأخ������������ري ال����������ذي ق��م��ت 

ب����ق����ي����ادت����ه، وم������ا ك���ان���ت 

نتيجته؟

ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة 

من قبل امل�صتهدفني من 

م�صروع التاجر ال�صاب 

ك��ان��ت اإي��ج��اب��ي��ة ج��دًا 

حيث كان الهدف هو 

ال��ت��اأث��ري يف م��ب��ادرة 

مب��ج��ه��ود ال�����ص��ب��اب 

على  احل���ر����ض  و 

كل  ال�صريحة  تنوع 

لحتوائها  اأ�صبوع 

اأك�����رب ع����دد من 

امل�������ص���ارك���ني و 

ب����ال����رغ����م 

بها  �صغلنا  التي  الزمنية  الفرتة  احتوت  التي  و  الراهنة  الظروف 

اجلهات  م��ع  ق��ن��وات  وت��وف��ري  التوا�صل  يف  �صعوبات  م��ن  املجل�ض 

و  النتائج  قلياًل ح�صد  اأخرت  العالقة يف اخلارج  و ذوي  اخلدمية 

لكننا يف �صدد توقيع اتفاقيات وح�صد ثمار هذا اجلهد.

• اأين تريد اأن تكون يف حياتك املهنّية بعد خم�ش �سنوات 
من الآن؟

اأطمع  و  اأط��م��ح  احلقيقة  يف  ف��اأن��ا  ال�صخ�صي  ال�صعيد  على 

بال�صتفادة من هذا الدعم ال�صبابي على �صعيد ال�صتثمار اخلا�ض 

اأما فيما يخ�ض اجلانب املهني فاأنا اأبحث عن اأدوار و حتديات مهنية 

اأكر فقد مت اإعدادنا كفئة �صباب لفرتة طويلة من بني كادر خربات 

على كافة املجالت ل�صتالم م�صوؤوليات التطوير يف مو�ص�صاتنا متى 

ما كانت احلاجة لذلك و نحن على ا�صتعداد لذلك .

• ك��ي��ف ت���رى دع���م ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ل��ق��ط��اع ال�����س��ب��اب 
واهتمامهم الكبري ؟

ل ميكن اخت�صار ما اأراه من كمية الدعم الذي تقدمة القيادة 

الكبري  اإميانهم  الوا�صح  من  حيث  ق�صرية  بكلمات  الفئة  لهذه 

بدورهم الفاعل و ذلك يظهر جليا من متكينهم يف كافة املجالت 

وامل�صاريع ال�صرتاتيجية للدولة مما يو�صح الر�صالة باخلط العري�ض 

و يوؤكد باأن ال�صباب هو وقود هذا املجتمع و قيادته.

يف  عطاءهم  تقيم  وكيف  ال�سبابية  ال��ق��ي��ادات  ت��رى  كيف   •
ميدان العمل ؟

نفتخر بهم و لنا فيهم مناذج كثريه ل ميكننا ح�صرها حتى ل 

فرفع  الف�صاء  اإىل  و�صل  منهم من  منهم حيث  فنقلل  اأحدا  نن�صى 

اأروع  �صرب  و  �صدره  على  النيا�صني  تزاحمت  من  منهم  و  الراية 

اإليه  و�صل  مبا  العامل  اأبهر  منهم  و  ال�صجاعة  و  الفداء  يف  الأمثلة 

فيزيائيا و ل ح�صر لإبداعاتهم و عطائهم.
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جملة بلدية راأ�ش اخليمة من اأوائل املجالت يف 

الإمارات و تعد مرجعاً و اإرثاً ثقافياً ملن ين�سد الثقافة 

و قد �سهدت املجلة مراحل تطور اإمارة راأ�ش اخليمة 

و منوها منذ عام 1977 اإىل يومنا هذا لتكون مرجعا 

احلبيبة  اإماراتنا  تقدم  على  �ساهداً  و  للمعلومات 

وخمتلفة. متنوعة  لأخ��ب��ار  وم����راآة  اخليمة   راأ����ش 

ظهر   1980 دي�سمرب   25 الرابعة  ال�سنة   45 ال��ع��دد 

بن  �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب�سورة  ال��غ��الف 

املخيم  يفتتح  وه���و  اهلل  رح��م��ه  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 

الك�سفي يف منطقة اخلران 

�حللقة �حلادية و�الأربع�ن

�إعد�د ج��هر �سلطان  �ل�س�يدي

جملة �لبلدية بني �ملا�سي و �حلـا�سر
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�ل�سم�  �ساحب 

يفتتح  �سقر  �ل�سيخ 

�لك�سفي  �ملــخــيــم 

�خلام�س

�صاحب  قام  حيث 

ال�صمو ال�صيخ �صقر بن 

حممد القا�صمي ع�صو 

حاكم  العلى  املجل�ض 

يرافقة  اخليمة  راأ���ض 

والتعليم  الرتبية  وزير 

وال�������ص���ب���اب ب��اف��ت��ت��اح 

امل���خ���ي���م ال��ك�����ص��ف��ي 

اخلام�ض الذي اأقيم يف 

منطقة اخلران براأ�ض 

وي�����ص��ارك   .. اخل��ي��م��ة 

اأك��ر  املخيم  ه��ذا  يف 

طالب  خم�صمائة  من 

م���ن ك���اف���ة امل���دار����ض 

الثانوية  و  الإع��دادي��ة 

بالدولة .

وق����د ا���ص��ت��ع��ر���ض 

�����ص����اح����ب ال�������ص���م���و 

ال��ف��رق  �صقر  ال�صيخ 

الك�صفية من خميمات 

وال��ريم��وك  القاد�صية 

واأحمد بن ماجد التي 

امل��خ��ي��م  يف  ���ص��ارك��ت 

و�����ص����اه����د الأل����ع����اب 

والريا�صية  الك�صفية 

التي اأقامها الطالب.

ال�صيد  حتدث  مت  احلكيم  الذكر  من  باآيات  احلفل  افتتح 

يو�صف البكر القائد العام عن الإجنازات التي حتققها احلركة 

الك�صفية للطالب حيث تعلمهم التعاون والن�صباط وتخلق فيهم 

العتماد على النف�ض وحب الت�صحية .

ثم �صاهد �صموه مباريات ريا�صية وك�صفية ومهارات خمتلفة 

وغري  الكنز  عن  والتفتي�ض   .. احلبل  و�صد   .. الكرات  ك�صباق 

ذلك.

دولة  بطالب  واعتزازة  اعجابة  ال�صمو  �صاحب  اأب��دى  وقد 

الإمارات ومتنى لهم املزيد من التقدم يف حت�صيل العلم وبناء 

العقول والأج�صام .

ال�صباب  على  فيه  اأثنى  حيث  الوزير  ملعايل  ت�صريح  ويف 

املخيمات  ه��ذه  مثل  تنظيم  اأن   : وق��ال  املخيم  يف  امل�صاركني 

ل�صبابنا هو عمل جيد ومثمر ومتطور , فقد احتوى على اأن�صطة 

اأجلها واأعني  اأقيم من  التي  الغايات الثالث  متنوعة كما حقق 

بذلك الثقافية والروحية والريا�صية .. كما اأن هذا املخيم هو 
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بداية لبلورة الجتاة الرتبوي الك�صفي الذي 

ال�صنوات  يف  تطويرة  على  جاهدين  نعمل 

املقبلة .

لغرفة  ــد  ــدي ج �إد�رة  جمــلــ�ــس 

�لتجارة 

بن  �صقر  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  افتتح 

الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حم��م��د 

ح��اك��م راأ�����ض اخل��ي��م��ة ان��ت��خ��اب��ات جمل�ض 

وال�صناعة  التجارة  لغرفة  الإدارة اجلديد  

اأدىل  وق��د   .. اخليمة  راأ����ض  ال��زراع��ة يف  و 

�صموه ب�صوته يف النتخابات التي ا�صتمرت 

عدة اأيام و�صارك فيها حوايل 1395 ع�صوًا 

املواطنني  من  جميعهم  الغرفة  يف  م�صجال 

جديد  اإدارة  جمل�ض  انتخاب  بهدف  وذلك 

اأ�صل ع�صرين مر�صحًا  12 ع�صوًا من  ي�صم 

 , �صتة  التجارية لختيار  9 عن قطاع  منهم 

 7 و  ثالثة  لختيار  ال�صناعة  قطاع  عن  و4 

عن قطاع الزراعة لختيار ثالثة . 

و�لــــ�ــــســــ�ؤون  �لـــعـــمـــل  وزر�ء 

�الجتماعية 

ال��دويل  اخليمة  راأ���ض  مطار  اإىل  و�صل 

العمل  وزراء  خ��ا���ص��ة  ط��ائ��رة  م��ن  ع��ل��ى 

ا�صتقبلهم  وق��د   .. الجتماعية  وال�����ص��وؤون 

الدولة  وزير  القا�صمي  حميد  بن  عبدالعزيز  معايل  املطار  يف 

ل�صوؤون املجل�ض الأعلى وال�صيخ حممد بن �صقر القا�صمي رئي�ض 

املحاكم .. وبعد ا�صرتاحة ق�صرية يف فندق راأ�ض اخليمة توجه 

اأ�صحاب املعايل الوزراء اإىل الديوان الأمريي حيث ا�صتقبلهم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض 

اأقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ  الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة .. وقد 

�صقر ماأدبة ع�صاء تكرميًا لأ�صحاب املعايل الوزراء .

ج�سر ر�أ�س �خليمة نخيل 

امل�صاريع احليوية  النخيل من   - راأ�ض اخليمة  يعترب ج�صر 

راأ�ض  اإم��ارة  يف  الأ�صغال  وزارة  بتنفيذها  قامت  التي  الهامة 
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علمنا  اإذا  اجل�صر  اأهمية هذا  وتاأتي  اخليمة 

 .. للغاية  كبرية  يخت�صرها  التي  امل�صافة  اأن 

كان  فقد  مرتا  كيلو   14 مايقارب  اإىل  ت�صل 

قطع  اخليمة  راأ���ض  بني  النتقال  يرغب  من 

م�صافة ت�صل اإىل حدود 16 كيلو مرتًا ليتفادى 

اخلور الفا�صل بني املنطقتني .. اأما الآن فقد 

راأ�ض  اإىل  النخيل  اأ�صبح بو�صعه النتقال من 

اخليمة اأو العك�ض بعد قطع م�صافة تزيد قلياًل 

عن كيلومرتين اثنني .. ومن هنا تاأتي اأهمية 

على  اأ�صا�صًا  امل�صروع  ويقوم  امل�صروع  ه��ذا 

ملرور  اخل��ور  يغطي  ج��دًا  �صخم  ج�صر  عمل 

مرتفعًا  اجل�صم  هذا  يكون  بحيث  ال�صيارات 

املالحة  لتتعطل  حتى  ال�صفن  مبرور  ي�صمح 

البحرية .

حيث مت عر�ض عدة مواد ثقافية تناولت 

م��و���ص��وع��ات خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا , حت���ت ب��اب 

اكت�صافات علوم .

جهاز غ�سيل �ت�ماتيكي

ــا فية  ــنـــزيل مبـ �ملـ ــتــخــد�م  ــس ــال� ل

�ل�سيارة

املياة  من  جيد  مب�صدر  تتمتع  كنت  اإذا 

توجه  اأن  عادة  احلال  هو  مبا  بامكانك  فاإن 

تريد  �صيء  اأي  باجتاة  امل��اء  من  قويًا   تيارًا 

تنظيفة �صواء �صيارتك اأم قطعة اأثاث اأم غريها ولكن ال�صغط 

التي  امل�صتع�صية  الأو�صاخ  بع�ض  لإزال��ة  يكفي  مبا  قويًا  ليكون 

تتطلب ر�صا�صات عنيفة من املاء للتنظيف التام .

اأجهزة مل�صاعدة ذوي الهمم على الكالم 

ت�صاعد  جديدة  و�صيلة  الربيطانية  ال�صركات  اإحدى  طورت 

فاقدي النطق على خماطبة الآخرين عن طريق لوحة اإلكرتونية 

كل  ومتثل  بو�صوم  ا�صم  اللوحة  على  واأطلقت  خلية   100 حتمل 

حتى  عليها  ال�صخ�ض  ي�صغط  اأن  يكفي  جملة  اأو  كلمة  خلية 

خاليا  حتمل  لوحات  وهناك  اأمامه  الكلمة  اأو  اجلملة  ترت�صم 

تتعلق بالطعام والت�صويق والثياب وغريها .

وتت�صمن اللوحة 40 خلية ميكن خزن معانيها وتتوقف �صرعة 

املخاطبة على اأهلية ال�صخ�ض وح�صور ذهنة .



�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد 523 ال�شنة الرابعة و الأربع�ن 

ربيع الثاني 1442 هـ دي�شمبر » كان�ن الأول « 2020م

His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi 
meets Emirates Team champion of Khaliji 21

Issue No. 523 - 44rd Year 

 Rabi II  1442 - December 2020

A monthly cultural Magazine 
dealing with municipal affairs

 Municipality
 Magazine 



The group PETRODIVE
Over 20 years of experience in Western Africa

Petrodive is an independent diving company providing the international oil and gas industry 
with a complete underwater contracting service. 
Petrodive is a Contractor (Co) member of the IMCA, participating in the work of the Diving Division in the Europe and 
Africa section. Our head office is based in Dubai but we operate mostly in West Africa and in Caribbean.
All offshore diving services comply with the guidelines set by International Oil&Gas Producers (IOGP) and the Internation-
al Marine Contractors Association (IMCA). 
Since 2009, Petrodive has invested in powerful sophisticated equipment and intensive training programmes to deploy 
experienced, certified divers who can work at depths of up to 300 metres. 
With more than 20 years relevant experience of subsea management, the company’s mission is to offer a high quality, 
cost-effective with a strong emphasis on safety and operational efficiency.
A full-time team of specialist is employed to deliver the highest standards of inspection, repair and maintenance. 

Saba Tower 1 JLT Dubai-United Arab Emirates PO Box 338585
Tel : +971 4 453 8800 - Fax : +971 4 453 7977 - Email : group@petrodive.com

www.petrodive.com  petrodive_group @petrodive Petrodive  petrodive_group



Contents: 
* Ras Al Khaimah celebrates 10 years of Eco-

nomic and Developmental Innovation un-
der Saud bin Saqr

* RAK Ruler: Flag Day a symbol of Loyalty, 
Belonging and National Unity

* Saud bin Saqr salutes the Memory of the He-
roes

* Mohammed bin Saud: Flag Day is an Excep-
tional National Occasion that Proud Emira-
tis celebrate

* Ras Al Khaimah Municipality launches Green 
Public Procurement to Reduce Environ-
mental Impact & Bring Economic Benefits

* Ras Al Khaimah Municipality celebrates 
Flag Day & National Day

* The Emirate civic body holds various sessions 
to enhance productivity

Editorial
National Day: A Key Milestone in UAE’s History

On National Day, the meanings of achievement are 
manifested, the indications of giving are embodied, and 
the beacon of pride and honor is proud of the UAE. Our 
Dear Country that increases in giving, glamor, strength 
and prosperity.

On National Day, we recall the established values 
that were crystallized by the hands of Founder Late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and his fellow His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, an ex-
cellent successor to an excellent predecessor.

The United Arab Emirates, while celebrating the for-
ty-ninth National Day, has the right to show the world 
what it has accomplished, The Incarnate Scene on the 
ground is the best witness, evidence and proof.

It is also entitled to be proud of its loyal people, who 
followed their Wise Leadership, defending their union 
and their homeland, believing in development and reach-
ing the paths of highness, to keep pace with the World 
Civilized Countries. 

This precious and dear occasion translates the victo-
rious and successful Federal March, which spanned over 
decades, illuminates the path of accelerated develop-
ment and illuminates the qualitative achievement. Due 
to the Right Approach of His Highness President Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan and His Fellow Brothers, 
Their Highnesses the Sheikhs, Supreme Council Mem-
bers, Rulers of the Emirates. 

The National Day will remain a landmark and an 
exceptional celebration in the history of UAE, because 
of its connotations and the meanings of pride and honor 
that it contains. Especially that the UAE today has be-
come the homeland of tolerance, the country of science, 
knowledge and development, and the homeland of  vari-
ous developments in science and creativity.

On this wonderful occasion, we are honored to ex-
tend our sincere congratulations to the Wise Leadership 
of His Highness President Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan.  His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler 
of Dubai, Their Highness Sheikhs, Rulers of the 
Emirates, and to the Loyal Emirati People. Praying 
to Almighty Allah that the UAE increases in civili-
zation, strength and prosperity. 

Munther Mohammed bin Shaker 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has sent a message of congratulations to Sultan Haitham bin Tariq Al Said 
of Oman on his country’s 50th National Day, observed on 18 November.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
sent a similar message to the Omani Sultan on the occasion.

RAK Ruler congratulates King of Morocco on Independence Day

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has sent a congratulatory cable to King Mohammed VI of Morocco, on his 
country’s Independence Day.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
has also dispatched a similar cable to King Mohammed on the occasion.

 

RAK Ruler congratulates Sultan of Oman on the 50th 
National Day

and King of Morocco on Independence Day
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RAK Ruler receives Ambassador of Czech Republic

RAK Ruler: UAE sets commendable example for social 
welfare and economic wellbeing

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, received H.E. 
Jirí Slavík, Am-
bassador of the 
Czech Republic 
to the UAE, who 
came to greet H.H. 
Sheikh Saud upon 
assuming his new 
position.

His Highness 
Sheikh Saud wel-
comed H.E. Slavík 
and wished him 
success in his new 
role, which will 
help reinforce the overall cooperation between the two countries.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, on the occasion of 
49th National Day, stressed that 
the UAE is a model of solidarity 
among siblings who have been 
united under the Union Flag to se-
cure the greatest amount of good 
for their people.

In a statement to ‘Nation 
Shield,- UAE Armed Forces 
Magazine- , on the UAE’s 49th 
National Day, which is celebrat-
ed on 2nd December every year, 
H.H. Sheikh Saud said, “Today, 
we celebrate the 49th anniversary 
of the establishment of the Union, 
which was founded upon the vi-
sion of Late Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan and his broth-
ers, the Founders of the Union, 
who achieved a distinguished 
success based on investing in 
people, making the UAE a center 
of prosperity and growth in the 
region and a commendable ex-
ample for social welfare and eco-
nomic wellbeing.”

“The UAE is advancing confi-
dently to secure its befitting place 
among advanced nations, by pro-
tecting our human, social and eco-
nomic capacities and exerting all 
possible efforts to achieve overall 
development and advancement. 
We are proud of our accomplish-
ments, and we are driven by the 
Spirit of the Union to achieve 
further successes,” His Highness 

added.
“On this day, I extend my sin-

cere greetings to my brothers, His 
Highness President Sheikh Khal-
ifa bin Zayed Al Nahyan; His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice Presi-
dent, Prime Minister and Ruler 
of Dubai; His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces; and 
Their Highnesses Supreme Coun-
cil Members and Rulers of the 
Emirates, and the people of the 
UAE,” His Highness said in con-
clusion.
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has issued a Directive 
to Reduce Trade License Renewal 
Fees and Fines for Violations issued 
by any local entities or departments 
by 50% for Exhibition and Events 
Companies in Ras Al Khaimah for 
a period of 12 months.

The initiative aims to support the 
MICE (Meetings, Incentives, Con-

ferences and Exhibitions) industry 
in the UAE – a vital Economic Sec-
tor and one that is facing a challeng-
ing time due to the current Global 
Coronavirus Pandemic.

The initiative reflects H.H. Sheikh 
Saud’s commitment to continuously 
monitoring the progress of various 
vital economic sectors and assist-
ing them where necessary in order 
to mitigate the economic effects of 
the pandemic and ensure that the 

Emirate’s Economy continues to 
progress and maintain its competi-
tiveness across all areas.

His Highness the Ruler’s Di-
rectives for the MICE Sector are 
the latest in a series of procedures 
aimed mainly at reducing the bur-
den on companies and guaranteeing 
business continuity. These included 
exemptions on registration fees for 
many companies, as well as on li-
cense renewal fees. The incentives 

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
stated that the Flag Day is a celebration of the genuine 
values   and basic principles upon which the United Arab 
Emirates was founded and an expression of the mean-
ings of loyalty, belonging and cohesion between the 
wise leadership and the people of the nation.

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi made his state-
ment while attending Flag Day Celebration in the pres-
ence of H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, and a num-
ber of Sheikhs, and heads of federal and local govern-
ment departments.

The Flag Day marks the anniversary of His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan becoming 
the President of the UAE. The National Campaign was 
launched in 2013 by His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President of the UAE 
and Ruler of Dubai, to honor the country’s past, present 
and future.

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi and H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi raised 
the flag on the Main Flag Pole Al Qawasim Corniche.

His Highness Ruler of Ras Al Khaimah congratulated 
the UAE leaders on the spectacular occasion, stressing 
that ‘’The Flag Day is an opportunity to underscore 
the unity of ranks and renew the determination for the 
UAE’s dignity and advancement.’’ The Ruler of Ras Al 
Khaimah said, “On Flag Day, we are all united behind 

the flag of our homeland ... a banner that expresses the 
determination of the leadership and the will of the peo-
ple and represents the symbol of the union, its unity, 
and the glory and pride of the nation.’’

RAK Ruler: Flag Day a symbol of Loyalty, 
Belonging and National Unity

Ras Al Khaimah Ruler issues 50% reduction on License 
Renewal Fees for MICE Sector

 Issue No. 523 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

4

News

m u n r a k a e



RAK Ruler: Commemoration
 Day celebrates UAE’s Noble Values

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stated that Commemo-
ration Day is a day when everyone 
celebrates the Noble Values of Pat-
riotism and Obligation to the Coun-
try and remembers the Sacrifices of 
the Country’s Heroes.

“We salute the families of martyrs 
who have kept their 
promises and lost 
their lives to make 
the country stronger,” 
H.H Sheikh Saud said 
in a statement given 
to ‘Nation Shield,’ 
-UAE Armed Forces 
Magazine-, on Com-
memoration Day on 
30th November.

“Throughout its 
journey, the UAE 
has been an example 
of development and 
prosperity for its citi-
zens and residents. 
Today, we commem-
orate the UAE’s chil-
dren who have sac-
rificed their lives to 
defend their country 
and keep its flag rais-
ing high,” His High-
ness added.

“We reiterate the 
commitment of the 

UAE’s Leadership and People to 
the Martyrs’ families, in recognition 
of their sacrifices that will always 
be a shining light in the history of 
the UAE, as well as in gratitude for 
their sacrifices, principles and eth-
ics and their values of unlimited 
giving. Thanks to these values and 
sacrifices, the Emirati Flag will 
always raise high in the sky,” His 

Highness affirmed.
“I single out the mothers of mar-

tyrs, who sacrificed their children 
for the supreme interests of their 
nation,” H.H Sheikh Saud stressed.

His Highness added: “I single out 
the mothers of the martyrs, who 
sacrificed their children for the su-
preme interest of their Nation. We 
Pray to Almighty Allah to grant 

martyrs mothers pa-
tience, as they are the 
mothers of everyone 
and everyone loves 
them and appreciate 
their sacrifices. 

“On this day, we 
affirm that sacrificing 
oneself for the coun-
try gains a deeper 
and stronger signifi-
cance and influence 
because it defends 
noble human val-
ues. The country’s 
efforts to establish 
peace in the region 
are a source of re-
gional stability to 
help achieve social 
growth and over-
all prosperity,” His 
Highness RAK Ruler 
concluded.

covered all business sectors in Ras 
Al Khaimah, including Economic 
Activities, Tourism, Government 
Services, the Environmental Sec-
tor, Small and Medium Enterprises 
(SMEs), Retail and Investments.

His Highness Sheikh Saud’s Di-
rectives support Ras Al Khaimah’s 

Business Community by maintain-
ing a stable economic landscape 
and encouraging the flow of further 
foreign investment into an Emirate 
that continues to demonstrate its re-
silience, competitiveness and great 
economic potential.

The Emirate of Ras Al Khaimah 

enacted a set of measures earlier 
this year to ensure Business Conti-
nuity. The procedures can be classi-
fied into three categories: canceling 
or postponing payments; providing 
counsel; and offering marketing 
support according to the business 
activities of the entity in question.
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Saud bin Saqr salutes the Memory of the Heroes
His High-

ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
saluted the 
memory of 
those heroes 
who sacrificed 
themselves for 
the sake of hu-
manity, make 
every precious 
and precious, 
and praised 
their sacrifices 
for the sake of 
their homeland.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi expressed his 
thoughts in lines written by His 
Highness inspired by the great 
meanings of Martyr’s Day and the 
49th National Day of the United 
Arab Emirates: “Every day we read 
and hear about heroes who sacri-
ficed their great lives for the sake 
of their fellow human beings, and 
every time we feel our smallness 
in front of their immortal achieve-
ments that time built to become 
high edifices in human history, only 
those who have attained the honor 
of redemption and sacrifice reach 
their extent.”

 His Highness added, “Those are 
our role models and greats, they will 
remain alive in our conscience and 
our hearts, will continue to provide 
goodness and teach us the highest 
meanings of giving, and give us the 
true meaning of humanity. “

Following are some lines written 
by His Highness 

‘As the dawn breaks, the morning 

breaths and looms in the horizon for 
the start of a new day’ 

‘I rise with it, to receive a new 
hope, explore the world around 
me, and share with it my feelings, 
which hide many times as much as 
they show. In the creations of the 
Creator around me I meditate, in his 
miracles I contemplate, and in the 
reasons for my being in this world I 
contemplate.’

‘In the morning my mind sails 
over the history, my sails approach 
fortresses and castles that radiate 
with light inhabited by greats who 
changed the course of our history. 
My thirst is only quenched when 
I remember my contemporaries, 
some of them in our present day, 
and I pray to Almighty Allah to 
guide their steps to change our 
world.’ 

‘In the midst of life, we sail, and 
sometimes the wind does not blow 
as the ship’s desire, then our great 
sailors become fiercely anxious to 
overcome the impossible, in order 
to land safely.

These are our greats and heroes 
... Those who sacrifice themselves 
for the sake of humanity, and spend 
every precious and precious for our 
children to live.’

‘Every day we read and hear about 
heroes who sacrificed their great 
lives for the sake of their fellow hu-
man beings, and every time we feel 
our smallness in front of their im-
mortal achievements that time built 
to become high edifices in human 
history, only those who have at-
tained the honor of redemption and 
sacrifice reach their extent.’

‘Those are our role models and 
greats, they will remain alive in our 
conscience and our hearts, will con-
tinue to provide goodness and teach 
us the highest meanings of giving, 
and give us the true meaning of hu-
manity.’

‘These heroes are our refuge in 
our difficult times, we draw inspira-
tion from them with determination 
and see their generosity, and we 
witness the transformation of their 
kind words and sayings into fruitful 
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Saud bin Saqr: With Education, we build people and create the future
His Highness Sheikh Saud 

bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, affirmed 
that the UAE has made great 
strides in its renaissance, start-
ing from a firm conviction that 
education is a fundamental pil-
lar from which the UAE started 
in building people and creating 
the future. In addition, that the 
Higher Colleges of Technol-
ogy is one of the pioneering 
edifices of knowledge that con-
tributed to the graduation of 
generations of creative people. 
This came in a video message 
sent by His Highness the Ruler 
of Ras Al Khaimah via video 
technology to graduates of 
Higher Colleges of Technol-
ogy ‘HCT’  in Ras Al Khaimah, 
for the Opening Speech of the 
Virtual Ceremony organized 
by the colleges on the graduation of 
(531) graduates of ‘Leaders of 4th 
Generation’ from the two batches 
2019 & 2020. The ceremony was at-
tended by His Excellency Nasser bin 
Thani Al Hameli, Minister of Human 
Resources and Emiratisation, Head 
of Higher Colleges of Technology 
Complex, and H.E. Dr. Abdul Latif 
Al Shamsi, Director of Higher Col-
leges of Technology Complex, Facul-
ty Members, Administration, Alumni 
and their Parents.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi expressed his happiness 
with his participation with the gradu-
ates on this good occasion and cel-

ebrating with them this achievement, 
which is the result of continuous 
work over several years, expressing 
his appreciation to the graduates for 
their sincere efforts and their parents 
who supported their success.

His Highness reminded the gradu-
ates that knowledge has no ceil-
ing, and that today they are called 
to engage in Labor Market, each in 
his specialization, to fulfill his duty 
to serve his country and fulfill his 
wishes, and to participate in making 
a better future and building a country 
that is proud of them.  Assuring them 
that Working Life is the Real School, 
calling on students to persevere and 
continuing to develop their skills and 

expand the horizons of their 
knowledge, because the bet on 
them is to understand the real 
wealth, and their success is the 
success of the Emirates.

For his part, His Excellency 
Nasser bin Thani Al Hamli 
extended his appreciation to 
His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, for honoring 
the Graduation Ceremony, and 
for his speech that carried the 
meanings of pride in the gradu-
ates and the messages they con-
tained inspiring and motivating 
them to continue working and 
persevering to serve their coun-
try.

On behalf of the Colleges 
Board of Trustees, His Excel-
lency announced the Gradu-
ation of (531) Male and Fe-

male students from the two batches 
of 2019 and 2020 at the level of the 
Higher Colleges of Technology in 
Ras Al Khaimah, who successfully 
completed their studies and obtained 
a well-deserved University Degree.

In his speech to the graduation cer-
emony, His Excellency Dr. Abdul 
Latif Al Shamsi, Director of Higher 
Colleges of Technology Complex, ex-
tended his appreciations to His High-
ness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, to share with the 
graduates their joy, appreciating His 
Highness’s support for the colleges 
and their Educational Process.

reality and deeds that inspire future 
generations.’

‘Around those great people, we 
see Almighty’s mercy embodied in 
their efforts, happiness reflected in 
their smiles, and a determination 
that fills the earth with the achieve-

ments of their deeds. Our Great 
Leaders, Martyrs, and People of our 
country live among us and inspire 
us in all our times. May peace sur-
round them day and night.’ 

‘I have a hope that we will sail 
in the path of our great people.  No 

matter how heavy the waves, we 
will find our joy and happiness.’

‘O great from the few chosen 
who gave their lives for us. We are 
in the covenant and will continue to 
spread your light to shine human-
ity.’
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Mohammed bin Saud: Flag Day is an Exceptional National 
Occasion that Proud Emiratis celebrate

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, 
affirmed that “Flag Day” 
is an Exceptional National 
Occasion in which Proud 
Emiratis celebrate, in 
which the values   of loyalty, 
belonging and a deep sense 
of the nation’s value and 
care are manifested.

His Highness indicated 
that the Flag Day is the day 
of the Nation, it is the day 
of Day of pride and honor 
and National Pride, which 
is reflected in this Flag, 
which we all work to de-
fend in the fields of pride, 
the arenas of heroism, truth, 
duty and National Pride.

His Highness Crown Prince of Ras 
Al Khaimah said: Flag Day which 
falls on November 3rd of each year 
comes as a celebration of National 
Cohesion and Patriotism. A day to 
commemorate the Leadership An-
niversary of His Highness President 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an. Who governed in the country to 
achieve more achievements under 
His Wise Leadership, so that our 

country remains a title of glory and 
a civilized model for progress and 
prosperity.

His Highness indicated that the 
UAE Flag is a symbol of the UAE’s 
love, which inhabits minds and 
hearts. May our Flag remains lofty, 
embracing the sky, reflecting the im-
age of our country, keeping the Flag 
high in the Sky, powerful whirlwind 
like the dignity and strength of Proud 

Emiratis. Long live the 
Emirates proud and strong-
willed, with the determi-
nation and will of its wise 
leadership and loyal sons.  

His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah, extended His 
Sincere 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, 
His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the 

UAE Armed Forces, His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, and Their Brothers, 
Their Highnesses, Supreme Council 
Members, Rulers of the Emirates, 
Crown Prince, Vice Rulers and the 
people of the UAE, on the occasion 
of Flag Day, the day of glory, honor 
and pride.

Ras Al Khaimah Ruler pardons 219 prisoners ahead of 
UAE’s 49th National Day

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
has ordered the release of 219 prisoners ahead of the 
Country’s 49th National Day Celebrations, reflecting 
His Highness interest in giving them a second chance 
and bringing them and their families happiness and 
hope.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and Chairman 

of RAK Judicial Council, instructed the Attorney-
General of Ras Al Khaimah, H.E. Hassan Saeed, to 
take all the necessary measures to carry out the RAK 
Ruler’s pardon, in coordination with the RAK Police.

His Excellency Attorney-General said the RAK 
Ruler’s pardon underscores his keenness allow the 
freed prisoners to reintegrate into the mainstream 
community.
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Ras Al Khaimah Municipality Department celebrates the 49th National Day
Ras Al Khaimah 

Municipality-Cor-
porate Communi-
cations Office or-
ganized a virtual 
celebration on the 
occasion of 49th 
National Day of the 
Country, in the inter-
est of Public Health 
and Safety and in 
compliance with 
Precautionary and 
Preventive Meas-
ures. 

His Excellency 
Munther Moham-
med bin Shaker, Di-
rector General of Ras 
Al Khaimah Munici-
pality Department 
inaugurated the cer-
emony, with a speech 
expressing the impor-
tance of celebrating 
UAE National Day. 
This day which is an 
important tradition 
and source of pride 
for every citizen and 
resident. The UAE 
has become a sym-
bol of tolerance and a 

model for coexistence and 
acceptance of others be-
cause of the approach es-
tablished by the Founding 
Father Late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan. 

Along with celebration, 
Corporate Communica-
tions Office, organized 
several activities and 
competitions targeting the 
Department’s Employees. 

 Issue No. 523 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

9

News

m u n r a k a e



Ras Al Khaimah 
Municipality Depart-
ment celebrated ‘Flag 
Day’ in an atmosphere 
full of pride and loy-
alty, while following 
all Precautionary and 
Preventive Measures 
adopted to limit Novel 
Coronavirus ‘Cov-
id-19’.

His Excellency 
Munther Mohammed 
bin Shaker, Direc-
tor General of Ras Al 
Khaimah Municipal-
ity, raised UAE Flag 
as an expression of 
belonging and loy-
alty and emphasized 
the importance of this 
great National Occasion, given its 
Lofty Meanings and National Con-
notations.

His Excellency stated that par-
ticipation in this National Event 
confirms feelings of loyalty and be-
longing to the country and carries 

with it Historical Connotations that 
embody the depth of cohesion.

H.E. Director General added, 
‘Flag Day represents a Historical 
Identity that carries the meanings 
of unity, and that the unification of 
raising the Flag all over the coun-
try at the same time confirms these 

meanings and embodies them in 
their most beautiful forms. On this 
day, we renew our loyalty to our 
Wise and Rational Leadership and 
to our Country. We strive the most 
precious things for the sake of it, so 
that our Flag remains lofty and a 
source of pride for every Emirati.’  

Ras Al Khaimah Municipal-
ity held a virtual event to officially 
launch Green Public Procurement, 
-GPP Program of Ras Al Khaimah-.

The event revealed the newly-
developed GPP Guidelines, which 
will support the adoption of Sus-
tainable Procurement Practices 
in Ras Al Khaimah in the coming 
years, starting with Government 
Entities. The webinar witnessed the 
attendance of several officials from 
Government Entities, Private Or-
ganizations and Media Representa-
tives.

The launch of the Program comes 
after previous initial steps made 
by Ras Al Khaimah Government, 
to procure products and services 
with low Environmental Impact. In 
2018, Environment Protection and 
Development Authority of Ras Al 
Khaimah launched Green Fishing 
Ports. Over the same period, the 
Municipality, through Barjeel, -Ras 
Al Khaimah Green Buildings Regu-
lations-, and through Building Ret-
rofits Program, has been promoting 
more Sustainable Buildings. Public 
Service Department has recently 

engaged in Green Procurement in 
Multiple Projects as well.

Following the success of these 
initiatives, a specialized team was 
set up to develop a framework to 
ensure adoption of green criteria in 
purchase decisions more system-
atically. Going forward, the Depart-
ment of Finance of Ras Al Khaimah 
will operate as Program Adminis-
trator for the GPP and will coordi-
nate its implementation across the 
Government.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shaker, Director-General of Ras Al 

Ras Al Khaimah Municipality Celebrates Flag Day

Ras Al Khaimah Municipality launches Green Public Procurement 
to Reduce Environmental Impact & Bring Economic Benefits
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Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department revealed its Third 
Quarter Report 2020 of the Com-
pleted Transactions, as part of its 
constant endeavor to provide the 
best services that contribute to 
the convenience of customers and 
achieve their happiness in terms of 
completing transactions electroni-

cally.
The report shows the number of 

transactions completed by vari-
ous Administrations within Ras Al 
Khaimah Municipality in the midst 
of the circumstances of the Cov-
id-19 virus pandemic, as the total 
number of transactions completed 
in the Public Health Administration 

reached 9,951, while the number of 
transactions completed in Planning 
and Survey Administration reached 
11,986 different transactions.

The Report also highlighted the 
number of completed transactions 
in Lands and Properties Sector, 
where it amounted 26,133 Transac-
tions. As Building Administration 

Number of Transactions in 3Q in 2020

Khaimah Municipality, in his 
opening speech, said, “From 
the perspective of economic 
development, buying green 
also means generating de-
mand for green products and 
services. This will stimulate 
the growth of a local eco-
system of skilled companies, 
which will support the eco-
nomic development of Ras 
Al Khaimah in the long run.

His Excellency further 
added, “The GPP guidelines 
will be applied voluntarily, 
leveraging the examples of 
Environmental Leadership 
that are already present within the 
Government of Ras Al Khaimah. 
We expect a positive response from 
Government Entities, given their 
involvement in the design phase of 
the guidelines.”

The guidelines include criteria 
for procurement of 
frequently purchased 
product categories, 
such as paper, furni-
ture, light vehicles, 
AC, household ap-
pliances, carpets, 
etc. The criteria are 
designed to be easily 
adopted in Govern-
ment Tenders.

The GPP is an 
enabler of Ras Al 
Khaimah Energy Ef-

ficiency and Renewables, EE&R, 
Strategy 2040, established under 
the Patronage of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
UAE Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, and 
targets 30% Energy Savings, 20% 
Water Savings, and 20% Contribu-
tion of electricity from Renewable 

Sources by 2040.
The Program contributes to the 

UAE Green Agenda 2030 and Na-
tional Climate Change Plan 2017-
2050 at a Federal Level, while at 
an International Level; it supports 
the UN Sustainable Development 
Goals and subsequently the com-
mitments of the UAE towards 

Paris Agreement. The 
overall framework 
outlined in the guide-
lines supports Ras Al 
Khaimah’s participa-
tion in International 
Reporting Initiatives 
for Global Carbon 
Emission Reduction, 
as it follows the defi-
nitions of the Green-
house Gas Protocol.
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Public Health Workers to conduct Coronavirus Screening 
As part of the Precautionary & Preventive Measures 

to limit the spread of Covide-19, Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department-Public Health Administration 
has directed all facilities related to Health, Foodstuffs 
and Veterinary Centers in the Emirate to  ensure the 
safety of their workers and that they are not exposed 
to “Covid-19”, through conducting periodic PCR 
Screening every 14 days.

Those facilities are to keep a record of the Screen-
ing Results and inform Public Health Administration 
in case of any positive cases. Where workers have to 
visit the nearest Health Center in case of having any 
symptoms.

Public Health Administration emphasized the im-
portance of maintaining Personal Hygiene and pro-
viding the necessary Protective Equipment: gloves, a 
cap, a disposable half-hand cap and maintaining So-
cial Distance of no less than 2m between the workers 

and customers in the facility. 
It is worth noting that Public Health Administration 

used several language to educate the workers within 
those facilities about Precautionary & Preventive 
Measures to maintain Public Health and Safety.

itself amounted 15631 transactions. 
His Excellency Munther Moham-

med bin Shaker, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department, emphasized that cus-
tomers’ Health and Safety, Business 
Continuity, and the completion of 
transactions as soon as possible are 

among the first priorities of the De-
partment.

His Excellency explained that 
out of the department’s concern for 
Customers’ Health and Safety, the 
Department used to receive large 
number of transactions through 
WhatsApp and E-mail, complete 

them and return them to their own-
ers, saving customers’ effort and 
time. The Electronic Services pro-
vided by the Municipality Depart-
ment were an effective way to 
ensure customers’ safety and not 
disrupt their Business. 
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5,000 workers & 1,800 families benefited from 
Ras Al Khaimah Food Bank

20 Minutes with Innovation at Ras Al Khaimah Municipality

Over the past nine months, 
5,000 workers and 1,800 fami-
lies benefited from the food 
provided by Emirates Food 
Bank in Ras Al Khaimah.

Shayma Al Teneiji, Director 
of Public Health Administra-
tion in Ras Al Khaimah Mu-
nicipality, said: “The Emir-
ates Food Bank, which was 
launched in the Emirate in Al 
Qawasim Corniche, comes to 
provide foodstuffs for families 
and individuals that meet all 
Health Requirements, and to 
preserve the environment by 
reducing waste. The resultant is on food, and recycled 
and presented to needy groups.

Al Teneiji stated that the bank had distributed ap-
proximately 246 tons of foodstuffs during the past 
nine months, benefiting about 1,800 families and 5,000 
workers in various workers’ accommodations, which 
were collected after verifying their suitability to eat 
through the contributions of various stores, restaurants 

and hotels.
Al Teneiji pointed out that those foodstuffs that are 

collected through the bank are subject to Comprehen-
sive Health Control by the Municipality to verify their 
Health and Safety for Human Consumption, and to en-
sure that they remain safe, and to work on recycling 
them by the established methods in order to distribute 
them to the needy groups and needy families, in coop-
eration and coordination with various charities.

Ras Al Khaimah Municipal-
ity-Innovation Team organ-
ized an event “20 Interactive 
Minutes with Innovation” for 
the Department’s Employees 
through MS Teams Program, in 
line with Precautionary Meas-
ures for Covid-19. This event 
is part of the Team’s Initiatives 
to enhance the Culture of Inno-
vation and Creativity and Urge 
employees to actively partici-
pate by submitting their Devel-
opment and Innovative Propos-
als that contribute to supporting 
the Department’s Strategy and 
its Operational Processes. 

The event started with the 
National Anthem followed by 

a Speech about Innovation and 
How to support the improve-
ment and continuous develop-
ment, which was initiated by 
Late Sheikh Zayed. The event 
also included a number of ac-
tivities such as the Innovators’ 
Lottery, and Interactive Com-
petitions for employees.

The Innovation Team af-
firmed its keenness to organize 
Qualitative Initiatives that en-
hance the employees’ capabili-
ties in the field of innovation, 
adopt innovative proposals, 
study them and make appropri-
ate plans to implement them 
to improve the Municipality’s 
Services.
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This union resulted in the building of a society 
filled with feelings of transcendence, determination 
and courage, a society armed with knowledge and ac-
tion, and a country that grew and achieved impres-
sive achievements until its name embraced the sky of 
glory and elevated its achievements to space.

Our country would not have become the way it is 

now, had it not been for the good thought and insight 
of the Late Founding Father, Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan - May Almighty rest his soul in peace -. 
Who saw in the establishment of the Union the way 
towards development, strength and maintenance of 
peace, which protects the people of the nation and 
seeks the advancement of the citizen in various fields.

On December 2 of every year, the United Arab 
Emirates celebrates its National Day. The Historic 
Day on which the Seven Emirates united and agreed to 
move forward to build a great nation under a Rational 
Leadership that transcends pride and attains achieve-
ments in various fields and forums.
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Step by Step ... Towards Union
Prepared by: Amna Ali Al Mahaya



Efforts continued to establish the United Arab 
Emirates in several stages, which we delineate with 
golden letters as follows:

• February 1968, the initial efforts towards 
establishing the union were launched, 
through the First Unitary Meeting be-
tween Late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan and Late Sheikh Rashid bin 
Saeed Al Maktoum, in Al Samha Area, 
located between Abu Dhabi and Dubai 
and historically known as Seih Al Sedira 
Hill Meeting.

• February 25-27, 1968, the Rulers of the Tru-
cial Emirates met in Dubai at the invi-
tation of the Rulers of Abu Dhabi and 
Dubai, where it was agreed to establish 
the Federation of the United Arab Emir-
ates.

• July 18, 1971, and within the Second Dubai 
Meeting, an agreement was signed to es-
tablish the Emirates Federation, which 
included Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Aj-
man, Umm Al Quwain, and Fujairah

• December 2, 1971, the declaration of the es-

tablishment of the United Arab Emirates 
under the Presidency of His Highness 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

• February 10, 1972, the union contract was 
completed with the announcement of 
Ras Al Khaimah joining the UAE Fed-
eration, becoming Seven Pearls illumi-
nating the Union’s March.

The will of the leaders of the federation and the 
people of the United Arab Emirates was fulfilled in 
this Historic Carnival, which included in its state-
ment: “The Supreme Council offers this good news 
to the people of the United Arab Emirates and all the 
brotherly Arab Countries, Friendly Countries, and 
the World. Declaring the establishment of the United 
Arab Emirates, an independent, Sovereign Nation, 
and part of the Great Arab Nation. “

The Union’s Announcement witnessed the launch 
of the renaissance and development process under the 
leadership of Late Founder Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan. Who pledged himself and harnessed all 
available capabilities to achieve the country’s renais-
sance and progress and to provide a decent life and 
pride for its citizens, with sincere cooperation and 
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strong determination from his Founding Broth-
ers, and an intimate union and sincere cohesion 
of citizens who trusted his Wise Leadership, 
Sincerity and Insightful Visions. 

Countries are not measured by wealth and 
money, for that money is nothing but a means 
for great goals that can only be achieved by 
knowledge and the ability of countries to pro-
vide a decent and safe life for their children. 
We here in the UAE give importance to knowl-
edge and Scientists in various fields. 

Late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan

Soon, a network of urgent development pro-
jects and programs was launched, to achieve the 
prosperity of the nation and secure well-being 
and prosperity of citizens. As these programs 
covered all aspects of life and its fields, whether 
it was infrastructure projects and basic services 
such as electricity, water and roads, or the es-
tablishment of schools, hospitals, ports, trans-
portation, urban and housing projects, or other 
projects that put strong building blocks in the 
process of progress and prosperity that spread 
throughout the country. . This stage included 
sending the people of UAE abroad to acquire 
knowledge, expertise and skills necessary to 
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employ them in the service 
and elevation of this gen-
erous nation, as the lead-
ers of the Union believed 
that the true wealth lies in 
building an Educated Per-
son.

“The best method for 
building society begins 
with building the educat-
ed citizen, because knowl-
edge leads to achieving 
the required level, and 
the duty of every citizen 
is to work on developing 
his capabilities and rais-
ing his knowledge level 
to participate in building 
the union’s march for a 
better life.”          

    Late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan

Today, the United Arab 
Emirates has become a 
fertile environment that 
attracts Gulf and Foreign 
Investment, as more than 
200 different nationali-
ties live on this land due 
to its safety and stability, 
through which it has suc-
ceeded in gaining the confidence of many to settle 
and invest in it, under a Union that protect and treat 
everyone equally.

The United Arab Emirates has always had stead-
fast positions, solid principles and clear strategies in 
its Local, Regional and International Relations. UAE 
still wins the lead in the victory over the distressed 
and the afflicted, and the victory of the truth in vari-
ous fields. Perhaps one of the indications of the so-
phistication of its leaders is the wise handling of Nov-

el Coronavirus Pandemic, which has disrupted the 
security and economy of the world, while the leader-
ship and people of the UAE were able to overcome 
the ordeal with the least possible losses and move 
forward to recover into the Post-pandemic Phase. In-
deed, UAE's white hands extended to support various 
countries of the world in dealing with this pandemic, 
so the UAE rushed, as usual, to send relief and aid to 
the East and West of the world, why not when it is a 
country founded on generosity and giving.
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Level 2, THE OFFICES 1, One Central Building,
Dubai World Trade Centre, Dubai - UAE
Mob+971-582553710
Email : enquiry@adivainfotech.com

Adiva Information Technology LLC

 Dynamics           CRM                 AX              Navision

Sharepoint       Power BI           Azure               AI

We Specialize in Supporting and Implementing Microsoft

    We Extend Our Highest Congratulations
To 

H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 
    President Of United Arab Emirates 

 And To
H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai 

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers
 of Emirates and to the people of the United Arab Emirates and all residents 

      On The Auspicious Occasion Of The

United Arab Emirates 49th National Day

Tel : +971 55 3119932 / +971 2 566 14 79
Abu Dhabi , Corniche road ADCB building Baynona Tower

Email : info@balanceaccounting.org

نحن في باالنس فخورون بأننا نعمل في دولة اإلمارات العربیة 

 المتحده. في مجال المحاسبھ والضریبھ وإعداد  المیزاتیات والتقاریر 

المالیھ لخدمة مصالح عمالئنا و تجنیبھم أى غرامات 

We Are At Balance Providing The Following

Services In UAE: Preparing Financial Statements

Tax Returns Filling ,Bookkeeping And Accounting

Services

Kingfield Owner Association Management Services
P.O. Box 215545, Dubai, United Arab Emirates

Makani #15787 76911
UAE NG #40R CN 15787 76911

Contact Number : +971 4 454-1500
Fax Number : +971 4 454-1400

Email : info@kingfield.com

49
 نتقدم

 بأسمى آيات التهاني والتبريكات   
 

 إلى مقام صاحب السمو
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس الدولة - حفظه هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة

بمناسبة العيد الوطني ٤٩
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 مؤسسة اكل الهوانم
 تاسست كاترينج اكل الهوانم يف عام 2019 وهي عبارة عن كاترينج

 العداد كافة انواع الطعام وتوصيله اىل كل مكان ومن اهدافنا االنتشار الواسع
 عىل مستوى دولة االمارات وتتنوع خدماتنا فنحن جاهزين لعمل الواليم

 -واالشرتاكات الشهرية -وعىل استعداد لتقديم وجبات املدارس -وقريبا منتجاتنا يف

 السوبر ماركت

 نحن مشرتك� يف ابليكشن

   
 وانا وعن نفيس منى عيل محمد مالكة الكاترينج

 بتوجه بالشكر لخط الدفاع األول الذين يبذلون اقىص مجهوداتهم لح£يتنا ومعالجة مرىض
 كوفيد 19

ً لهم مني كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات العربية املتحدة حكومة وشعبا

Akl El Hawanim
Call us on +971547071729

عضوة / مجلس سيدات اع£ل االمارات

عليمين



 Issue No. 523 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

20

News

m u n r a k a e



 Issue No. 523 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

21

News

m u n r a k a e

الـــخـــبرة لتجارة وصیانة اإللكترونیات
الشارقة - دوار سبینس

0551477107
@alkhibra.mobile

كل مایلزمك أنت وأسرتك ألول مرة بمكان واحد
مركز بیع وصیانة متكامل مجھز بأحدث المعدات

والفنیین المختصیین في صیانة الھواتف بجمیع أنواعھا واألیباد والالبتوب والطابعات اللیزر
بضمان 6 شھور + 6 شھور دعم فني خالل ال 24 ساعة

خدماتنا
 بیع واستبدال جمیع أجھزة (الھواتف - االیباد  - الالبتوب - طابعات لیزر  مستخدم بحالة ممتازة 

    وارد أمریكا )و
 . متوفر جمیع إكسسوار وقطع غیار الھواتف - االیباد - الالبتوب - طابعات اللیزر* *

 . فتح قفل األیكالود لألیباد بأسعار مناسبة *
 . إصالح شاشات الھواتف األصلیة بدون تغیر *



 Issue No. 523 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

22

News

m u n r a k a e



 Issue No. 523 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

23

News

m u n r a k a e

CUREPROM has a new approach of introducing highly needed yet seldom 
utilized cures to the emerging, growing and dynamic markets of Middle East.
An accumulative 60 years of regional and international experience in medical 
practice and corporate responsibilities has joined force at CUREPROM to allo-
cate, introduce and promote potent cures to Middle East emerging markets.
We at CUREPROM conduct rigorous in-market innovative solutions of launch-
ing commercially viable products with an essence of professional, ethical and 
medical marketing promotion.

Tel : +971 4 386 1797
Fax ; +971 4 458 6275
info@CUREPROM.ae

Dubai Science Park Laboratory Complex         
3rd FLOOR SD2 - 182         
Dubai, United Arab Emirates  
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 We Extend Our Highest Congratulations
  To  

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

 and to
 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

 UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers

 of Emirates for their efforts in supporting  the development of UAE 

  and wish them success in their plans to achieve prosperity & progress

Marinetek 
Tel : +971 4 881 7090
Email : info.mea@marinetek.net

 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

T.  +971 2 65 44 146   |   M. +971 56 750 7521   |   E. support@getvam.com  

 Level 17, Office Tower, World Trade Center, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Value Added Marketing
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 بأسمى آيات التهاني والتبريكات   
 

 إلى مقام صاحب السمو
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس الدولة - حفظه هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة

بمناسبة العيد الوطني ٤٩

Damson Energy DMCC
TL Cluster M

Tel : +971 4 5646507
Web : www.damsonenergy.net

Email : info@damsonenergy.net
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  To  
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President of the United Arab Emirates

 and to
 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

 UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers

 of Emirates for their efforts in supporting  the development of UAE 

  and wish them success in their plans to achieve prosperity & progress

Noble Land Real Estate LLC
Tamani Art Offices Unit 1542, Business Bay. 

P.O Box: 392150 Dubai. U.A.E.
Mob : +971503979678 - Murat Canli

Tel : +971 4 576 6578 - Company Landline
Email : mcanli@outlook.com
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 We Extend Our Highest Congratulations
  To  

 H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates

 and to
 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

 UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers

 of Emirates for their efforts in supporting  the development of UAE 

  and wish them success in their plans to achieve prosperity & progress

Marinetek 
Tel : +971 4 881 7090
Email : info.mea@marinetek.net

 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

T.  +971 2 65 44 146   |   M. +971 56 750 7521   |   E. support@getvam.com  

 Level 17, Office Tower, World Trade Center, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Value Added Marketing

We Extend Our Highest
Congratulations To

 
H.H Sheikh 

S a u d  B i n  S a q r  A l  Q a s s i m i  
Supreme Council Member and Ruler Of Ras Al Khaimah

 

On The Occasion Of 
Accession Day

 
We Wish His Highness Progress And Success P.O. Box: 330298

Dubai, U.A.E
+ 971 7 203 1553
sales@xltechnologiesmea.com

XL TECHNOLOGIES FZE
professionally managed group with its registered office in UAE 
Free Zone, with a global vision of providing retail solutions 
security with expertise to suit customer's requirements, 
Increase sales and reduce shoplifting. Retailers constantly face 
the threat of shoplifting that effect on sales and profits. We have 
a depth of more than 23 years of experience working with 
retailers and providing solutions and loss prevention strategies 
utilizing retail store anti-theft security devices (anti-shoplifting 
devices) to help reduce the incidence of theft from shoplifting.
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Phone number : +971551255544           Phone number : +971506920041

Email Address : stbm@estbm.com          Website:          www.estbm.com          

Special technology for building materials L.L.C 
 

  
 

OUR SERVICES:
1-Slaughterhouse Building Construction

2-WASTEWATER PRE-TREATMENT PLANT

3-Operation & maintenance of slaughterhouses

4-Mobile Slaughterhouses

5-fish processing plant

6-industrial FLOORING and wall painting plant

7-slaughterhouse blood separation system

8-Recirculation Aquaculture Systems - Fish farming

STBM a leading Emirates Specialist Company that 
design/build installs operate high-performance food industry 
equipment, Slaughterhouses, hygiene system, drain system, 
wastewater treatment system, Water technology, Recircula-
tion aquaculture systems and waste energy system, also 
special flooring, walls for all industrial environments

Shahama Slaughterhouse
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Shade M Beauty 
عالمة تجارية لشركة
Beauty Reformists DMCC
                                                                                                                                       SHADE M

عالمة تجارية لل�كياج خالية من املكونات الضارة وحاصلة عىل شهادة الحالل. هي مناسبة للنباتي�

و� يتم اختبارها عىل الحيوانات 

 تتميز                  بالتنوع الثقايف والتعب� عن الذات. تم تصميمها من قبل نور خليفة وجويل نوبا�

اللت� §تلكان خربة واسعة واحرتاف يف مجال التجميل حيث عملتا يف رشكة لوريال العاملية ملدة  18 عاًما

وقد أدى ذلك إىل إنشاء هذه العالمة التجارية املث�ة التي صنعت يف إيطاليا و تركز عىل أعىل معاي� الجودة 

  اكتشف املزيد عىل

 

 يقع املقر الرئييس لرشكة               يف اإلمارات العربية املتحدة. يفتخر مؤسسو الرشكة نور خليفة وجويل نوبا�

  بالرؤية املستقبلية لحكام االمارات الكرام ولجهودهم االستثنائية التي تصبو � هو خٌ� لألمة و األجيال

Shade M

  SHADE M

www.instagram.com/shadembeauty و @ShadeMBeauty 

www.instagram.com/shadembeauty shadembeauty.com

.

.

.

 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

Jumeirah Lake Tower, Dubai
United Arab Emirates United Arab Emirates

Tel :+971 4 36 88 461
Email : Bassel.Makarem@mediamak.ae
Web : www.mediamak.com
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www.sptllc-ress.com

A   M E M B E R   O F

HOLDINGS L.L.C
RESS
ROBUST | EFFICIENT | SUSTAINABLE | SYSTEMS

49

Since 2009, SPTOEVM is a multiproduct manufacturing company 
that provides Engineering, Design, Manufacturing and Custom 
Fabrication Services to diverse sectors in local and global Markets.

Our goal is to become the most diversified specialty steel fabricating 
company in the United Arab Emirates. We are truly dedicated to the 
production of quality custom metal fabrication with on-time delivery 
that meets or exceeds our customer’s satisfaction.

Al Ghail Industrial Park, RAKIA, Ras Al Khaimah – UAE.
Tel : +971 7 2589131

Email : info@sptllc-ress.com




