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ﻧﺗﻘدم
ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ  -ﺣﻔظﮫ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو
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وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
وﻟﻲ ﻋﮭد أﺑوظﺑﻲ  -ﻧﺎﺋب اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ

وإﺧواﻧﮭم أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻣو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﺣﻛﺎم اﻹﻣﺎرات
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟذﻛرى اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
داﻋﯾن ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻌﯾد ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوطن
وﻗﯾﺎدﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﯾﻣن واﻟﺑرﻛﺎت
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٭ امل���واد امل��ن�����ش��ورة يف املجلة تعرب عن
ر�أي كاتبها ولي�س بال�ضرورة عن ر�أي
البلدية.
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ن�شرت �أم مل تن�شر.
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يعزي خادم احلرمني يف وفاة الأمري خالد بن عبد اهلل
بن عبد الرحمن و يعزي �أمري الكويت بوفاة ال�شيخة
ف�ضاء جابر الأحمد ال�صباح
ويل عهد عهد ر�أ�س اخليمة
يف حوار خا�ص لـ «وام»  :بتوجيهات �سعود بن �صقر
نعمل بد�أب من �أجل تعزيز م�سرية التنمية الزاهرة
يف الإمارة ...
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االفتتاحية

الت�أ ُ
هيل و�أبعاد ُه
لي�س جديد ًا عندما نتحدث عن الت�أهيل وندعو �إليه و�إمنا اجلديد يكمنُ يف �أبعاد الت�أهيل � ،إذا
كان العامل يف الطب انتقل من عمومية التخ�ص�ص �إىل �أخ�ص خ�صو�صية التخ�ص�ص فمث ًال يف
الطب مل نعد نقول هذا طبيب عظام و�إمنا هناك طبيب للعمود الفقري وطبيب للركبة و�آخر الر�سغ
وهكذا .
و�إذا كنا �سنح�صر حديثنا يف العمل الوظيفي فال بد �أن ن�شري �إىل �أنواع الت�أهيل  ،فهناك الت�أهيل
ال�شامل  ،والت�أهيل الفقهي  ،والت�أهيل اجلامعي  ،والت�أهيل الرتبوي  ،والت�أهيل املهني � ..إلخ
لقد غدا العمل الوظيفي ال يحتاج �إىل م�ؤهل جامعي فقط  ،و�إمنا �إىل ت�أهيل بالوظيفة نف�سها
بحيث يوغل املوظف �إىل مفا�صل العمل و�أغواره و�أبعاده و�صفاته و�سماته .
ومن هنا برزت اجلودة ومن هنا كان االهتمام بالتميز ك�صفة �ضرورية يجب �أن يتحلى بها
املوظف  ،وكمنجز ال بد منه .
وعلى هذا الأ�سا�س اعتمدت الندوات والور�شات والتدريبات امل�ستمرة واملتالحقة  ،ليكون املوظف
م�ؤه ًال ت�أهي ًال حقيقي ًا  ،ي�ستطيع من خالل هذا الت�أهيل لي�س فقط ت�أدية دوره جتاه املتعاملني
و �إجناز املعامالت  ،بل يف التطوير واالبتكار واجلودة  ،ودفع م�سرية عمله الوظيفي �إىل الأمام
با�ستمرار  ،طاملا �أن الثبات يف املكان يعني التكل�س واجلمود والرتاجع والتقهقر .
مما تقدم نتعرف �إىل ما �أجنزتة دولة الإمارات العربية املتحدة و منها �إمارة ر�أ�س اخليمة ،
وما قدمته من جهود للو�صول �إىل هذا الهدف  ،والذي يدعو �إىل االفتخار �أننا مازلنا م�ستمرين
من �أجل الأف�ضل والأح�سن .

منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة يعزي خادم احلرمني يف وفاة الأمري خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن
و يعزي �أمري الكويت بوفاة ال�شيخة ف�ضاء جابر الأحمد ال�صباح

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ����س اخليمة برقية تعزية �إىل
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود عاهل اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف وف��اة
املغفور له الأم�ير خالد بن عبداهلل بن
عبدالرحمن �آل �سعود.
و�أع��رب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س
اخليمة ع��ن ���ص��ادق ت��ع��ازي��ه وموا�ساته
..داعيا املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته و�أن
يلهم �آل �سعود ال��ك��رام جميل ال�صرب
وال�سلوان.
4

كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
برقية تعزية مماثلة �إىل خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود.
حاكم ر�أ�س اخليمة
يعزي �أمري الكويت بوفاة ال�شيخة
ف�ضاء جابر الأحمد ال�صباح

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى
حاكم ر�أ����س اخليمة برقية تعزية �إىل
�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد
اجل��اب��ر ال�����ص��ب��اح �أم�ي�ر دول���ة الكويت

ال�شقيقة يف وف��اة ال�شيخة ف�ضاء جابر
الأحمد ال�صباح.
و�أع��رب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س
اخليمة عن �صادق تعازيه وموا�ساته ..
داعيا املوىل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة
بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته و�أن
يلهم �آل ال�صباح الكرام جميل ال�صرب
وال�سلوان.
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
برقية تعزية مماثلة �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ن��واف الأح��م��د اجل��اب��ر ال�صباح
�أمري دولة الكويت ال�شقيقة.
munrakae
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة يف حوار خا�ص لـ « وام »  :بتوجيهات �سعود بن �صقر نعمل بد�أب من
�أجل تعزيز م�سرية التنمية الزاهرة يف الإمارة...
�أكد �سمو ال�شيخ
حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود
بن �صقر القا�سمي
ويل ع���ه���د ر�أ������س
اخل��ي��م��ة �أن دول���ة
الإم����ارات �أ�ضحت
ال�����ي�����وم �أي����ق����ون����ة
االزده���ار والتقدم
وال��رخ��اء يف العامل
بف�ضل جهود الآباء
امل���ؤ���س�����س�ين ور�ؤي����ة
ق��ي��ادت��ه��ا وع��زمي��ة
�أبنائها.
وقال �سموه  -يف
انعك�ست ثمارها على ربوع الوطن كافة  ..مو�ضحا �أن ما ت�شهده
حوار خا�ص لوكالة
�إم��ارة ر�أ�س اخليمة من تطور وازده��ار بقيادة �صاحب ال�سمو
�أنباء الإمارات «وام» � -إن النه�ضة احل�ضارية غري امل�سبوقة يف
خمتلف املجاالت والتي ت�شهدها دولة الإمارات بقيادة �صاحب ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ر�أ�س اخليمة ي�أتي �ضمن الأولويات التي حر�صت عليها الإمارة
�ضمن خططها ملواكبة
م�سرية التنمية ال�شاملة
للدولة م��ن �أج���ل حتقيق
م��زي��د م���ن الإجن������ازات
وال���ت���ق���دم وال����ري����ادة يف
املجاالت كافة.
و�أ�ضاف �سموه « :نعمل
ب��د�أب تنفيذا لتوجيهات
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة م��ن �أج��ل
ت��ع��زي��ز م�����س�يرة التنمية
ال��زاه��رة ال��ت��ي ت�شهدها
الإم��������ارة ع��ل��ى خمتلف
الأ�صعدة و حتقيق الرفاه
لأبناء الوطن».
و�أك�����د ���س��م��و ال�شيخ
حممد بن �سعود بن �صقر
munrakae
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القا�سمي ويل عهد ر�أ���س اخليمة �أن��ه مت �إع��داد خطة �شاملة
للم�شاركة الفاعلة يف ت�صميم م�ستقبل الدولة خالل الأعوام
اخلم�سني القادمة وا�ستك�شاف الفر�ص الواعدة و�ضمان توفري
حياة ذات جودة عاملية للأجيال القادمة واال�ستعداد ملرحلة
ما بعد النفط و�صياغة �أدوار ريادية ا�ستباقية وبلورة مبادرات
ف��ري��دة وترجمتها لربنامج عمل متكامل ي�سهم يف حتقيق
اال�سرتاتيجية الوطنية ل�ل�إم��ارات ويحقق ال��ر�ؤي��ة املن�شودة
لقيادتنا الر�شيدة.
وقال �سموه � :إن احتادنا و وحدتنا و تالحمنا م�صدر قوتنا
وفخرنا فرغم التحديات التي فر�ضتها جائحة كورونا «كوفيد-
� »19إال �أن دولة الإمارات توا�صل امل�ضي قدما على درب اخلري
و النماء م�ست�شرفة م�ستقبال عنوانه الريادة والتميز لأبنائها و
الأجيال القادمة.
و�أ���ض��اف �سموه � :أثبتت دولتنا قدرتها على التعامل مع
اجلائحة والت�صدي لها وفق �أعلى م�ستويات االحرتافية عامليا
وكانت لإمارة ر�أ�س اخليمة جهود د�ؤوبة يف هذا املجال مع توفري
نظام �صحي متميز قادر على التعامل بكفاءة مع تداعيات تلك
اجلائحة.
و�شدد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ويل عهد ر�أ���س اخليمة على �أن القطاع ال�صحي يعترب �أحد
�أهم القطاعات احليوية �إذ ي�شهد تطويرا و حتديثا م�ستمرين
6
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وه��و على �سلم �أول��وي��ات
ح��ك��وم��ة ر�أ������س اخليمة
يف �إط����ار م��ن التكامل
والتعاون مع جهود وزارة
ال�صحة و وقاية املجتمع
ال���رام���ي���ة �إىل ت��ق��دمي
خدمات طبية للمر�ضى
يف الإمارة بكفاءة وجودة
عالية وتطوير منظومة
ال����رع����اي����ة ال�����ص��ح��ي��ة
وف��ق �أف�ضل امل�ستويات
العاملية.
وق����ال ���س��م��وه  :من
ال��ط��ب��ي��ع��ي �أن ن����رى ما
حتظى ب��ه دولتنا اليوم
من مكانة رائ��دة فرغم
حتديات جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد مت�ضي
دولة الإم��ارات قدما يف م�سريتها واجلميع اليوم ينظر �إليها
ب�إعجاب وتقدير كبريين نظري تعاملها الرائد مع هذه الأزمة
التي �أظهرت املعدن النفي�س لأبناء الوطن واملقيمني على �أر�ضه.
و�أكد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي �أن
دولة الإمارات ت�ؤمن ب�أن النجاح ال يقا�س بفرتة زمنية والوقت
لي�س �سببا يف الو�صول �إليه فبالعزمية والإ���ص��رار والإرادة
والطموح متكنا من ت�سطري �صفحات م�شرقة من الإجن��ازات
النوعية يف خمتلف املجاالت ففي دول��ة الإم��ارات ثقافة الال
م�ستحيل منهاج عمل و�أ�سلوب حياة.
و�أو�ضح �سموه �أن دولة الإمارات ر�سخت منذ قيام االحتاد
نهج ب��ن��اء الإن�����س��ان باعتباره ثروتها احلقيقية ف��وف��رت كل
ممكنات الإبداع والتميز لأبنائها الذين هم على الدوام حمل
ثقة القيادة الر�شيدة فب�سواعدهم عانقنا الف�ضاء وب�إخال�صهم
ن�شق طريقنا بعزمية و�إرادة �صوب املريخ.
وقال �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي �إن
�شباب الوطن هم الرثوة احلقيقية والهدف والغاية وقد �أولت
دولتنا ال�شباب اهتمام ًا كبري ًا وعناية خا�صة كونهم ركيزة
الوطن وطاقته املتجددة واملحرك الفاعل مل�سرية التنمية وعماد
نه�ضة الوطن وعدته حا�ضرا وم�ستقبال.
و�أ�ضاف �سموه � :إنني على ثقة ب�أن ال�شباب عند م�ستوى
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توقعات القيادة ويف �سباق مع الزمن لإظهار جدارتهم يف
مواجهة التحديات وخدمة الوطن لتحقيق الريادة العاملية يف
جمال االبداع واالبتكار.
و�أ���ش��ار �سموه �إىل �أن الآب���اء امل�ؤ�س�سني �أ�س�سوا دول��ة
الإم��ارات وفق نهج فريد ومعطاء جلميع فئات املجتمع ..
وقال  :اليوم نح�صد ثمار هذا النهج القومي  ..م�ؤكدا �سموه
�أن التطور الذي ت�شهده دولة الإمارات يف �شتى املجاالت ي�أتي
جت�سيدا لعطاء القيادة وجهود �أبناء الوطن لرفعة بالدهم.
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
باختيار �إمارة ر�أ�س اخليمة عا�صمة لل�سياحة اخلليجية للعام
 .. 2021م�شريا �إىل �أن هذا االختيار ير�سخ مكانة الإمارة
على خارطة ال�سياحة العاملية وي�سهم يف جعل الإمارة حمطة
جذب ملزيد من ال�سياح و الزوار.
و�أك��د �أن �إم���ارة ر�أ���س اخليمة �شهدت خ�لال ال�سنوات
الأخ�يرة حتوال ح�ضاريا هائال يف جميع املجاالت ومظاهر
احلياة العامة كافة خا�صة فيما يتعلق باملرافق و اخلدمات
احليوية وتطوير البنية التحتية يف ع��دد من القطاعات
التعليمية و ال�صحية و اخلدمات وغريها ما �شكل �إ�ضافات
نوعية �إىل ر�صيد النه�ضة احل�ضارية التي ت�شهدها الإمارة
التي �ستم�ضي قدما على طريق الإزدهار والنماء والتطور.
وقال �سموه � :سن�سعى بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة �إىل ت�سخري كل الإمكانيات من �أجل تعزيز ودعم
قطاع الثقافة ملا تتميز به الإمارة من مقومات ثقافية كبرية
ت�شكل �أر�ضية �صلبة النطالقة كبرية على �صعيد االهتمام بهذا
القطاع ودعم الإبداع واملبدعني.
وعن دور قطاع الإعالم يف الإمارات يف الرتويج لإجنازات
الدولة حول العامل وتعزيز الهوية الوطنية يف ظل التحديات
العاملية الراهنة......
�أكد �سموه �أن الإعالم يف الإمارات ركيز ًة مهم ًة من ركائز
التطوير والتنمية واملر�آة احلقيقية التي تعك�س النه�ضة ال�شاملة
التي ت�شهدها الإمارات  ..وقال �إن ما يقوم به �إعالم دولتنا على
�صعيد نقل �إجن��ازات الدولة �إىل العامل وا�ست�شراف امل�ستقبل
وتعزير الهوية الوطنية و�سط التحديات العاملية الراهنة يدعو
للفخر.
و�أ�ضاف �سموه � :أن احتادنا م�صدر قوتنا وفخرنا وبف�ضله
متكنا من حتقيق ما كان ينظر �إليه على �أنه م�ستحيل وذلك
بف�ضل ر�ؤية قيادتنا الر�شيدة وجهود �أبناء الوطن املخل�صني
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 ..م�ؤكدا �أن اجلميع اليوم كبارا و�صغارا رجاال و ن�ساء �شيبا
و �شبانا يدركون حجم امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم من �أجل
مزيد من التطور والنماء والإزدهار لوطنهم الغايل.
وقال �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل
عهد ر�أ�س اخليمة �إن جتربتنا الوحدوية جتربة فريدة من نوعها
قادت الإم��ارات �إىل املكانة الرائدة التي حتظى بها حاليا ..
م�شيدا بجهود القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان  -طيب اهلل ثراه  -والتي يجني �أبناء الوطن ثمرتها
خريا ورفاهية و�إزده��ارا  ..ودعا �أبناء الإم��ارات �إىل احلفاظ
على الإجن���ازات واملكت�سبات التي حتققت وموا�صلة م�سرية
التقدم واالزدهار يف �شتى املجاالت.
وحث �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة  -يف ختام حواره � -أفراد
املجتمع على بذل املزيد من اجلهد و العطاء للوطن الغايل
كل من موقع عمله ويف خمتلف املهام التي يقوم بها وحتت �أية
ظروف.
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وزراء االقت�صاد و «ريادة الأعمال»
و«التجارة اخلارجية»

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
ال��ي��وم مبجل�س �سموه مبدينة �صقر بن
حممد ك�لا م��ن معايل ع��ب��داهلل ب��ن طوق
امل��ري وزي��ر االقت�صاد وم��ع��ايل الدكتور
�أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
وزي���ر دول���ة ل��ري��ادة الأع��م��ال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ومعايل الدكتور ثاين

8

ب��ن �أح��م��د ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة
اخلارجية.
ومت خ�لال ال��ل��ق��اء ا�ستعرا�ض خطة
م�شرتكة لتنمية وتطوير قطاع االقت�صاد
ب�ين وزارة االق��ت�����ص��اد واجل��ه��ات املعنية
ب���إم��ارة ر�أ����س اخليمة يف �إط���ار اجلهود
امل�شرتكة لتطوير القطاعات االقت�صادية
وتعزيز تناف�سية الإمارة يف ظل الإمكانات

والقدرات التي تتمتع بها ومبا يخدم جهود
احلكومة يف حتقيق التنمية االقت�صادية
ال�شاملة.
ح�ضر اللقاء ال�شيخ �أحمد بن �صقر
القا�سمي رئي�س دائ��رة اجلمارك رئي�س
جمل�س ادارة هيئة مناطق ر�أ���س اخليمة
االقت�صادية «راك��ز» وال�شيخ �سلطان بن
ج����م����ال ب�����ن ���ص��ق��ر
القا�سمي مدير �إدارة
���ش���ؤون امل��واط��ن�ين يف
ال�����دي�����وان الأم���ي��ري
وال�����ش��ي��خ �أرح���م���ة بن
����س���ع���ود ب�����ن خ���ال���د
القا�سمي مدير الق�سم
الإعالمي ملكتب �سمو
ويل ال��ع��ه��د وال�شيخ
حممد ب��ن �سعود بن
خالد القا�سمي وعدد
من مدراء الدوائر يف
ر�أ�س اخليمة.
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توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العمل االبتكاري امل�شرتك 
االق���ت�������ص���ادي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة
���س��ع��ي�� ًا �إىل ت��ع��زي��ز دور
وال��رق��م��ي��ة  ،وال���ت���ع���اون يف
العمل الإب��ت��ك��اري يف تقدمي
�ش�ؤون املتطلبات الفنية التي
اخل��دم��ات املقدمة  ،ون�شر
حتددها املوا�صفات العاملية
ثقافة االبتكار لتحقيق �أعلى
لإدارة االبتكار  .والتعاون
درج���ات التميز ،واحلر�ص
يف ت���ق���دمي ور������ش ال��ع��م��ل
على تبادل االفكار وامل�شاركة
والإر�شاد يف جمال املوا�صفة
يف الأع����م����ال الإب���ت���ك���اري���ة
الدارة االب��ت��ك��ار  ،وتنفيذ
وت���ط���وي���ر ال���ت���وا����ص���ل ب�ين
اللقاءات مع رواد الأعمال
اجلهات احلكومية مبا يخدم
وامل�ستثمرين يف جم��االت
�سعادة املجتمع  .وقع كل من
االبتكار .
�سعادة منذر بن �شكر مدير
حيث �صرح �سعادة منذر
عام دائرة البلدية   و�سعادة
بن �شكر �إن الدائرة ت�سعى
املهند�س ال�شيخ �سامل بن
ل��ت��ع��زي��ز �أوا����ص���ر ال��ت��ع��اون
�سلطان القا�سمي رئي�س
م���ع خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات مبا
دائ����رة ال��ط�يران امل���دين يف
ي�صب يف م�صلحة �سعادة
ر�أ�س اخليمة مذكرة تفاهم
املتعاملني من حيث تقدمي
لتعزيز العمل الإبتكاري .
وهدفت الإتفاقية �إىل دعم وتعزيز العمل امل�شرتك وتبادل خدمات ابتكارية متميزة  ،فهدفنا توحيد جهودنا لتوفري كافة
الأفكار ملا يخدم حتقيق �أهداف �إمارة ر�أ�س اخليمة للإ�ستدامة مقومات ال�سعادة والرفاهية للجميع.
التداوالت العقارية ل�شهر دي�سمرب 2020

حققت التداوالت العقارية امل�ســجلة بقطاع الأرا�ضي
والأمالك بدائرة بلدية بر�أ�س اخليمة  112مليون درهم
خالل �شهر دي�سمرب من العام اجل��اري  ،2020ملجموع
 186مبايعة ،وجاءت منطقة اجلزيرة احلمراء من �أكرث
املناطق تداو ًال بعدد  62مبايعة وبقيمة �إجمالية  47مليون
درهم.
و�أو���ض��ح منذر بن �شكر الزعابي مدير ع��ام بلدية
ر�أ�س اخليمة� ،أن نتائج التقرير للت�صرفـ ـ ــات العقارية
يف الإم��ارة خالل �شهر دي�سمرب  ،ت�ؤكد ا�ستمرار الأداء
الإيجابي يف القطاع العقاري نتيجة لزيادة الطلب  ،نتيجة
للمبادرات والعرو�ض الت�سويقية يف منطقة اجلزيرة
احل��م��راء ال��ت��ي ت��وا���ص��ل ت�صدرها قائمة الت�صرفات
العقارية،
وبف�ضل التطور العمراين واال�ستثماري املتاح فيها.
munrakae
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ملبان خ�ضراء جديدة يف ر�أ�س اخليمة
 1739رخ�صة ٍ
ك�شفت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة عن �أن
عدد طلبات رخ�ص البناء املدرجة �ضمن
م�شروع «بارجيل» للمباين اخل�ضراء بلغ،
خالل ت�سعة �أ�شهر 1739 ،رخ�صة بناء.
ويعد م�شروع «بارجيل» �أحد �أهم امل�شاريع
اال�سرتاتيجية لإمارة ر�أ�س اخليمة ،والتي
ت�ستهدف توفري الطاقة بن�سبة  ،% 30واملياه
بن�سبة  ،% 20ورفع ن�سب توليد الطاقة من
امل�صادر املتجددة �إىل  % 20بحلول عام
 ،2040م��ن خ�لال �ضمان ج���ودة املباين
اجلديدة باالعتماد على معايري ا�ستدامة
للتقليل من قيمة وتكاليف اال�ستهالك.
وق��ال منذر ال��زع��اب��ي ،مدير ع��ام دائ��رة
بلدية ر�أ���س اخليمة�« :إن
ال��دائ��رة بعد �أن �أطلقت
م�شروع بارجيل للمباين
اخل�������ض���راء ،ا���س��ت��ق��ب��ل��ت
ع������������دد ًا م������ن رخ�������ص
ال���ب���ن���اء ،ب��ل��غ��ت 1739

رخ�����ص��ة م��ت��ن��وع��ة ال��ت�����ص��ن��ي��ف ،ت�ضمن
امل��وا���ص��ف��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف
التوفري من ا�ستهالك املياه والكهرباء»
وذك��ر �أن احل�صة الأك�بر لتلك الرخ�ص
كانت م��ن ن�صيب الفلل اخلا�صة والتي
ب��ل��غ��ت  1135ف���ي�ل�ا ،اع��ت��م��دت �أن��ظ��م��ة
م�����س��ت��دام��ة خم��ت��ل��ف��ة ،ف��� ً
��ض�لا ع���ن 556
رخ�����ص��ة مل�ل�اح���ق ،و 21رخ�����ص��ة للفل
اال�ستثمارية ،و 10رخ�ص ملباين املحال
ال��ت��ج��اري��ة ،و 11رخ�����ص��ة مل�����س��اج��د ،و 5
ملبان متعددة الطوابق ،ومبنى �صناعي.
ٍ
و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه ،بح�سب تقديراتنا ،ف�إن
م�شروع «بارجيل» يوفر ن�سبة  % 30من

املياه ،و % 30من الكهرباء مقارن ًة باملعايري
ال�سابقة ،وه��و تقدير متو�سط لكل �أن��واع
املباين ،ا�ستناد ًا �إىل درا�سة مت �إعدادها يف
منذجة طاقة املباين والتي �أجريت م�ؤخر ًا
من قبل الفرق املخت�صة ،للتعرف على �أهم
النتائج لتلك املباين خمتلفة الت�صنيف.
و�أكد �أن م�شروع «بارجيل» ال يفر�ض ب�شكل
�صارم �أو ملزم ا�ستخدام م�صادر الطاقة
املتجددة ،با�ستثناء �أنظمة ت�سخني املياه
بالطاقة ال�شم�سية يف بع�ض �أنواع املباين،
وعو�ض ًا عن ذلك ،ف�إن نهج «بارجيل» هو
�ضمان �أن تكون جميع املباين جاهزة
للرتكيبات ال�شم�سية امل�ستقبلية،
على �سبيل املثال من خالل طلب
�إع����داد منطقة ج��اه��زة للطاقة
ال�شم�سية يف الأ�سطح ،ومنا�سبة
لرتكيب الألواح ال�شم�سية عندما
يقرر �صاحب املبنى القيام بذلك.

بلدية ر�أ�س اخليمة تنظم حملة « ا�شرتاطات البناء»
وفق ًا للوائح واملوا�صفات املعتمدة.
�أط���ل���ق���ت دائ������رة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س
وذك��ر �أن احلملة التي انطلقت يف
اخليمة  ،حملتها امليدانية املوجهة
اال�سبوع الثاين من ينايروحتى 25
�إىل م���واق���ع ال��ب��ن��اء وال���ت���ي ت��ه��دف
ف�براي��ر ت�ضمنت ت��وج��ي��ه املفت�شني
�إىل التحقق م��ن ال��ت��زام��ه��ا بكافة
امل���راق���ب�ي�ن ل���ل���ت���واج���د يف خم��ت��ل��ف
اال���ش�تراط��ات واملوا�صفات املعمول
امل��واق��ع ق��ي��د الإن�����ش��اء وال��ت��ي قامت
ب���ه���ا يف امل�������ش���اري���ع الإن�������ش���ائ���ي���ة.
ت�ستمر احل��م��ل��ة امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي مت
ب��ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى ع���دة �أم�����ور ،منها
تخ�صي�ص فريق ميداين للقيام بها
التحقق م��ن و���ض��ع تلك امل��واق��ع من
يف خمتلف املواقع املنت�شرة يف �إمارة
ناحية ال�سور امل�ؤقت و�صيانته ح�سب
ر�أ�س اخليمة لغاية تاريخ  25فرباير
اال���ش�تراط��ات املعتمدة يف ال��دائ��رة.
و�أ���ش��ار �إىل �أن احلملة �ستعمل على
املقبل ،على �أن يتم التحقق والتدقيق
تقييم م��دى تطبيقها ال���ش�تراط��ات
على اال�شرتاطات واتخاذ الإجراءات
الأم��ن وال�سالمة واملتمثلة يف ارتداء
ال�لازم��ة يف ح��ق امل��خ��ال��ف  ،وذل��ك
إن�شاء
�
و
تنفيذ
على
تعمل
والتي
اخليمة،
العاملني يف املواقع املالب�س املنا�سبة
بح�سب النظم التابعة لدائرة البلدية.
اال�شرتاطات
كافة
بتطبيق
أبنية،
ل
ا
خمتلف
وق��ال منذر الزعابي مدير عام الدائرة:
التي ت�ضمن حتقيق �أع��ل��ى معايري الأم��ن
�إن ال���دائ���رة حت��ر���ص ع��ل��ى ال��ت��زام كافة التي يتم تو�ضيحها لهم قبل البدء مب�شاريع وال�سالمة  ،والتحقق م��ن م��دى مطابقة
امل��واق��ع قيد الإن�����ش��اء امل��ت��واج��دة يف ر�أ���س البناء ،وذلك ال�ستكمال تنفيذ تلك امل�شاريع الأعمال ب�أحكام الرتاخي�ص الإن�شائية .
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خالل الربع الأخري من  2020بلدية ر�أ�س اخليمة تنجز � 49.4ألف معاملة
ك�����ش��ف��ت دائ������رة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س
اخل��ي��م��ة ع���ن �إجن���ازه���ا � 49أل��ف�� ًا
و 477معاملة يف الربع الأخ�ير من
� ،2020ضمن اجلهود املبذولة يف
ت��ق��دمي �أف�ضل خ��دم��ات �إلكرتونية
لإر���ض��اء املتعاملني ،كما �أطلقت
حملة تفتي�شية يف جميع املواقع قيد
الإن�شاء ابتدا ًء من تاريخ  10وحتى
 25يناير اجلاري.
و�أو����ض���ح���ت �أن ت��ق��ري��ر ال��رب��ع
الأخ�ير من ع��ام � ،2020أظهر �أنه
على الرغم من ظروف العمل «عن
بعد» ب�سبب جائحة كورونا� ،أجنزت
�إدارة ال�صحة العامة يف البلدية
� 13أل���ف��� ًا و 389م��ع��ام��ل��ة ،وو���ص��ل
ع��دد املعامالت املنجزة يف �إدارة
التخطيط وامل�ساحة  8670معاملة،
كما بلغ ع��دد معامالت البلدية التي مت
�إجنازها يف قطاع الأرا�ضي � 17ألف ًا و325
معاملة ،فيما بلغ عدد املعامالت يف �إدارة
املباين � 10آالف و 93معاملة.
وقال مدير عام بلدية ر�أ���س اخليمة،
املهند�س م��ن��ذر ب��ن �شكر ال��زع��اب��ي� ،إن
«���ص��ح��ة املتعاملني و���س�لام��ت��ه��م ،وع��دم
ت��وق��ف �أع��م��ال��ه��م ،و�إجن����از معامالتهم

ب�أ�سرع وقت ،من �أولويات الدائرة ،حيث
مت �إجن��از و�إنهاء معامالت املتعاملني يف
جميع الأوقات خالل جائحة كورونا».
و�أو�ضح �أنه من منطلق حر�ص الدائرة
على �صحة املتعاملني و�سالمتهم ،كانت
�إدارات ال��ب��ل��دي��ة ت�ستقبل امل��ع��ام�لات
ع��ن ط��ري��ق تطبيق «وت�����س �أب» وال�بري��د
الإل����ك��ت�روين ،وي��ت��م �إجن���ازه���ا رق��م��ي�� ًا،
و�إعادتها �إىل �أ�صحابها ،حيث �إن اخلدمات

الإلكرتونية التي تقدمها البلدية
�شكلت و�سيلة فعالة ل�ضمان �سالمة
ال��ع��م�لاء وع���دم تعطل �أع��م��ال��ه��م.
و�أو���ض��ح �أن ال��دائ��رة ب��ا���ش��رت ،مع
بداية العام اجل��اري� ،إط�لاق حملة
تفتي�شية يف ج��م��ي��ع امل���واق���ع قيد
الإن�شاء ،ابتدا ًء من تاريخ  10وحتى
 25يناير اجلاري ،للت�أكد من التزام
كل املواقع با�شرتاطات البناء.
و�أ�����ض����اف �أن احل��م��ل��ة ت�شمل
م��دى ال��ت��زام مواقع البناء بتنفيذ
ال�سور امل���ؤق��ت للموقع ،و�صيانته،
ح�سب اال���ش�تراط��ات املعتمدة من
البلدية ،واالل��ت��زام برتكيب لوحة
امل�شروع و�صيانتها ،وتخزين مواد
البناء ب�شكل �آمن داخل حدود امل�شروع،
والت�أكد من جمع خملفات البناء يف املكان
املخ�ص�ص ،ونقلها دوري��� ًا بالتن�سيق مع
دائرة اخلدمات العامة� ،إ�ضافة �إىل الت�أكد
من مطابقة الأعمال ب�أحكام الرتخي�ص
الإن�شائية ،وااللتزام با�شرتاطات الأمن
وال�سالمة يف املوقع.

�إدارة ال�صحة العامة تنظم ور�شة عمل عن بعد
نظمت �إدارة ال�صحة العامة ببلدية ر�أ�س اخليمة ور�شة عمل عن
بعد بعنوان «برنامج م�س�ؤول �سالمة الغذاء ر�أ�س اخليمة» قدمها
من ق�سم الرقابة الغذائية ال�سيد عروة مدثر (رئي�س ق�سم الرقابة
الغذائية بالوكالة) وال�سيد حممد الطاف (�أخ�صائي تفتي�ش
�أغذية رئي�سي).
مت دع��وة كل ال�شركاء لربنامج التدريب من ممثلي املن�ش�آت
الغذائية  ،و�شركات ومراكزالتدريب وممثلي احلكومة الألكرتونية،
ت�ضمنت الور�شة  7حماور �أ�سا�سية  :نبذة تعريفية عن القانون رقم
 1ل�سنة ( 2020ب�شان اعتماد مراكز التدريب واملدربني وم�س�ؤويل
munrakae

�سالمة الأغذية)  ،واخلطوات الالزمة العتماد مراكز التدريب
وامل��درب�ين وم�����س���ؤويل �سالمة الأغ��ذي��ة  ،و���ش��رح مف�صل لربنامج
التدريب على �أ�سا�سيات �سالمة الأغذية  ،و لربنامج تدريب م�س�ؤول
�سالمة الأغذية  ،والر�سوم واملخالفات بخ�صو�ص برنامج التدريب ،
و�آلية االمتحان اجلديدة عرب مركزاالمتحانات باجلامعة الأمريكية
ر�أ�س اخليمة .
يف ختام الور�شة مت الإجابة عن الت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات من
ال�شركاء مع �ضرورة ا�ستمرار مثل هذه الور�ش التفاعليه وااللتزام
مب�شاركة �إجراءات العمل وامل�ستجدات مع ال�شركاء.
11

األخبار

العدد - 2021 /02 - 525 :مجلة بلدية رأس الخيمة

فح�ص الع�سل الطبيعي يف خمتربات بلدية ر�أ�س اخليمة
ك�شفت دائرة بلدية
ر�أ�س اخليمة ،ممثلة يف
�إدارة ال�صحة العامة،
عن �إ�ضافة عدد جديد
من الفحو�ص يف ق�سم
املختربات ،من �ضمنها
ف���ح�������ص ع���ي���ن���ات م��ن
الع�سل الطبيعي ،وذلك
لتحقق م��ن ا�ستيفائها
املوا�صفات واملقايي�س.
وقالت �شيماء الطنيجي
م��دي��ر �إدارة ال�صحة
ال����ع����ام����ة� ،إن ق�����س��م
امل��خ��ت�برات ال��ت��اب��ع �إىل
ال���دائ���رة ،وال����ذي يعني بتنفيذ الفحو�ص
الدقيقة وفق �أعلى املعايري وامل�ستويات العاملية
للتحقق من العينات الواردة من املواد الغذائية
وغريها ،والتي يتم ت�سلمها من قبل خمتلف
اجلهات وال�شركات ي�أتي للتعرف على مدى
مطابقتها لال�شرتاطات واملوا�صفات املعتمدة
و�إثبات �صالحيتها لال�ستخدام واال�ستهالك
بعد تطبيق الفحو�ص والتحاليل للعينات.
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وذك���رت �أن ق�سم امل��خ��ت�برات ق��ام م���ؤخ��ر ًا
ب���إ���ض��اف��ة ع���دد م��ن ال��ف��ح��و���ص امل�ستحدثة
ل��ل��ت��ط��وي��ر وال���رف���ع م���ن م�����س��ت��وى اخل��دم��ة
امل��ق��دم��ة يف ه��ذا اجل��ان��ب وم��ه��ام الفح�ص
الدقيق للح�صول على �أف�ضل و�أعلى النتائج
منها فح�ص عينات من الع�سل الطبيعي،
وفح�ص جديد لتقييم املعقمات ،والت�أكد من
مطابقتها للموا�صفات القيا�سية املعتمدة
وفحو�ص مواد التجميل واحلناء الطبيعية.

و�أ�ضافت :متت �إ�ضافة
فحو�ص خا�صة ملتبقيات
املبيدات باخل�ضروات
وال���ف���اك���ه���ة ،وك���ذل���ك
فحو�ص املعادن الثقيلة
يف املنتجات الغذائية
والأ�����س����م����اك ،ف��� ً
��ض�لا
ع��ن ا���س��ت��ح��داث جهاز
ال��ف��ح�����ص الإ���ش��ع��اع��ي
ل��ل��ك�����ش��ف ع����ن ن�����س��ب��ة
الإ���ش��ع��اع��ي ب��الأغ��ذي��ة
وال�����ش��ح��ن��ات ال�����واردة
ع�بر م��ن��اف��ذ الإم�����ارة.
وذكرت �أن املخترب ا�ستلم خالل فرتة ت�سعة
�أ�شهر ق��راب��ة  2707عينات ،منها 2476
عينة مطابقة و 231عينة غ�ير مطابقة،
م�شري ًة �إىل �أن املخترب يقدم نتائج عالية يف
الدقة خالل حتليل العينات امل�ستلمة ،الأمر
الذي يعك�س تعزيز و�ضمان �سالمة و�صحة
الأغذية ،وغريها من املنتجات مبا يتوافق مع
املعايري العاملية.
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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

األخبار

magazine@mun.rak.ae

تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن
م�سابقة �شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهرياً يف جملة بلدية
الخيمةبهذه امل�سابقة �إر�سال
باال�شرتاك
الراغبني
فعلى
ر�أ�س
مجلة بلدية رأس
- 2021
/02 -اخليمة
525 :العدد
:�إجاباتهم �إىل الربيد الإلكرتوين التايل

magazine@mun.rak.ae

» 525 «

• �أين تقع �أ�شجار القرم يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ؟
• Where are Mangroves located in Ras Al Khaimah ?

Congratulations to Mrs. : Amna Murad Muhammad Juma
the winner of the past month's contest (524).

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.
2. Please send your answer to the following email address:

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

3. Participants should send their contacts (Full Name,
Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

. الإمارات العربية املتح ــدة،  ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة4 : . ب.�ص
)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكــــ�س رقم+ 971( 7246 6666 : هاتـ ــف رقم
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 �آمنه مراد حممد جمعة: مربوك للأخت
) 524 ( الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد
: �ضمن ال�شروط التالية
. تر�سل الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.1
:  الرجاء �إر�سال الإجابة �س�ش�سيبل على الربيد الإلكرتوين التايل.2
magazine@mun.rak.ae

و�سوف يتم �إعالن ا�سم الفائز عرب الإمييل املذكور والعدد القادم
.من املجلة
 الربيد،  رقم اجلوال، على امل�شارك �إر�سال بياناته ( اال�سم الثالثي.3
) �صندوق الربيد، الإلكرتوين
Twitter | munrakae .. Facebook
m u n |rmunrakae
a k a e .. Instagram| munrakae

Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

واحة اإلسالم
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م�صاحبة ال�صاحلني وفائدتها
�إعداد جواهر �سلطان ال�سويدي

اجلزء الثاين ()2-2

ومن فوائد وثمرات جمال�سة ال�صاحلني:
وتزداد خري ًا.
• ت�ع� ّل��م ال�ع�ل� َم ال���ش��رع��ي ،ورف ��ع اجل �ه��ل ،و�إي �ج ��اد املنهج • ع��ن ط��ري��ق اجللي�س ال�صالح تت ّعرف على �أخ�ط��ائ��ك يف
وال�سري عليه:
العقيدة ،والعبادات ،والألفاظ ،وغريها.
فم�صاحبة ال�صاحلني ُ
تورث التح ّم َ�س لطلب العلم،
ُ
وت�ساعد • اجللي�س ال�صالح يد ّلك على �أمور اخلري ،مث ًال :يد ّلك على
على فهم احلالل واحلرام ،و ُتعني على التف ِّقه يف الدين ،وفهم
�س ّنة �س ّيد املر�سلني
احلما�س للطاعات :
•
ُ
قيامهم حت ّم�س ،و�إذا
فالذي ي�صاحب ال�صاحلني �إذا ر�أى َ
ر�أى �صيامهم �صام ،وهكذا.
• التعاون على الدعو ِة �إىل اهلل تعاىل ،وتع ّلم فن الدعوة.
• احلماية من االنحراف.
• فهم ي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر.
يب�ص ُرك بعيوبك ،وي��د ُّل��ك على
• �إن اجللي�س ال�صالح ِّ
�أوج ِه ال�ضعف عندك.
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم امل�ؤمنَ يف كون ُه
ولذلك �ش ّبة ُ
م َب ِّ�صر ًا لأخيه بعيوبه باملر�آة التي يرى فيها الإن�سانُ عيوبه
الظاهرة ،فقال عليه ال�صالة وال�سالم( :امل�ؤمن مر�آ ُة �أخيه)
«.»13
وقال احل�سن( :امل�ؤمنُ مر�آ ُة �أخيه� ،إن ر�أى فيه ماال يعجبه
ّ�سدده ،وق ّومه ،وحاطه ،وحفظه يف ال�س ِّر والعالنية)
• �إن اجللي�س ال�صالح ي�صلك ب�أ�شخا�ص �آخرين فتنتفع بهم
14
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كنت غاف ًال عنها.
واجبات َ
• ير�شدك �إىل كثري من النوافل والتطوعات التى تزداد بها
كنت واقع ًا فيها،
خ�ير ًا ،وين ّبهك على �أ�شيا َء حم ّرم ٍة َ
وي�شجعك على م�شاري َع متعدد ٍة من
وي�ح� ّذرك منها،
ّ
والب .
م�شاري ِع اخلري ِ ْ
جمال�سة ال�صالح جتعلك تنظر �إىل عل ّو مكانته يف العلم،
والعبادة ،والدعوة ،وال�سلوك ،فيكون ذلك م�صلحل ًة
ومنفعة لك من وجهني:
ري منك.
زوال ال ُع ْج ُب بالنف�س ،والعمل حينما ترى من هو خ ٌ
�اف
�أن ذل��ك ي�ك��ون �سبب ًا يف مناف�ستك يف ه��ذه الأو� �ص� ِ
أعمالَ ،فتزدا ُد حر�ص ًا على حت�صيل العلم ،والقيام بالعبادة،
وال ِ
وحت�سني ال�سلوك.
ولهذا قال عثمان بن حكيم( :ا�صحب َم��نْ هو فو َقك يف
الدين ودونك يف الدينا)
ومن ثمرات جمال�سة ال�صاحلني:
مبجرد ر�ؤيته لل�صاحلني والأخيار،
�أنّ املر َء يذ ُكر اهلل تعاىل ّ

واحة اإلسالم
قال عليه ال�صالة وال�سالم�( :أولياء اهلل تعاىل الذين �إذا ُر�ؤوا
ُذكر اهلل تعاىل)
ق��ال مو�سى بن عقبة�( :إنْ كنتُ لألقى ال َأخ من �إخ��واين
ف�أكونُ ب ُل ِّقي ِه عاق ًال �أ ّيام ًا)
وقال �أبو �سليمان( :كنتُ � ُ
أنظر �إىل �أخ من �أخواين ف�أعمل
على ر�ؤيته �شهر ًا)
• �إ ّنك تنتفع بدعائهم لك بظهر الغيب يف حياتك ،وبعد
مماتك ،ف�إن من عادتهم دعا ُء بع�ضهم لبع�ض.
وقد قال عليه ال�صالة وال�سالم( :دعوة املرء امل�سلم لأخيه
بظهر الغيب م�ستجا ٌبة ،عند ر�أ�سه َم َل ٌك مو ّكل ،ك َّلما دعا لأخيه
بخري قال امللك املو ّكل به� :آمني ،ولك مبثل)
قال عبيد اهلل بن احل�سن لرجل( :ا�ستكرث من ال�صديق
ال�صالح ،ف�إنّ �أي�سر ما ت�صيبه �أنَ يب ُل َغ ُه مو ُت َك فيدعو لك)
�سبب ملح ّب ِة اهلل
�إن املجال�س َة وامل�صادقة والزيارة يف اهلل ٌ
حمبتي للمتحابني َّيف،
تعاىل ،كما يف احلديث القد�سي( :وجبت ّ
واملتجال�سني َّيف ،واملتزاورين َّيف ،واملتباذلني َّيف)
حمبتهم
ومن ثمرات جمال�سة ال�صاحلني �أ ّنها ت�ؤدي �إىل ّ
هلل
يف اهلل ،واحل� ُ�ب يف اهلل له ثمرات عظيمة ،منهاُ :ح� ُ�ب ا ِ
للعبد ،و�أن اهلل يظ ّله يف ظ ّله يوم ال ظ ّل �إال ظلُّه ،ف�إنه دليل
�سبب ل��ذوق ح�لاوة الإمي��ان
كمال الإمي��ان عند العبد ،و�أن��ه ٌ
وطعمه ،وغريها.
م�صاحبة ال�صاحلني و�سيلة الكت�ساب الأخالق الإ�سال ّمية،
كالإيثار ،والت�ضحية.
تنمية املهارات الكتابية ،واخلطا ّبية ،والبحث ،والتعامل،
والتعارف ،وخدمة الآخرين ،وهذه مهارات مكت�سبة.
ومن الفوائد والثمرات:
ت �ك��ام��ل ال���ش�خ���ص� ّي��ة الإ� �س�لام �ي��ة؛ اجل ��ان ��ب ال �ف �ك��ري،
والأخالقي ،والعلمي ،والإمياين ،وال�سلوكي ،والعاطفي.
الفوائد الدنيوية :حت�صيل الزوجة ،والعمل ،واال�ستعارة،
وغريها.
الن�صرة يف احلق ،واحلماية ،وامل�ؤازرة ،والدفاع.
فم�صاحبـة ال�صاحليـن ثمارهـا كثيـرة ،وفوائدهـا كبيـرة،
فليحر�ص امل�سلم على م�صاحبتهم ،واجللو�س معهم.
من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

munrakae
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دائرة البلدية  ...كوادر متميزة
�إعداد  :علياء عبدالعزيز الزعابي

لقاء مع املهند�س �أحمد عبداهلل حامد عبيد
ق�سم امل�ساحة

 - 1حدثنا عن �سريتك الذاتية ؟
(اخلربات العلمية  -ال�شهادات  -اجلامعات)
بكالوريو�س هند�سة مدنية وبيئية  -جامعة ال�شارقة
ماج�ستري �إدارة �أعمال  -اجلامعة الكندية دبي
مدرب معتمد
 - 2متى التحقت بدائرة البلدية ؟ وماذا عن جتربتك
يف العمل ؟
التحقت بالبلدية �سنة  2014بعد التخرج من اجلامعة
مبا�شرة
وتعلمت م��ن جتربتي بالعمل تنمية املعرفة يف جمال
الهند�سة والإدارة والإ�شراف
 - 3ما هي طبيعة عملك وم�س�ؤوليات وظيفتك ؟
مهند�س م�ساحة وم�س�ؤول عن متابعة امل�ساحة والأعمال
امل�ساحية
نائب فريق �إدارة املخاطر
ع�ضو فريق االبتكار
 - 4ك �ي��ف ت �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �� �ص �ع��وب��ات وامل �� �ش��اك��ل ال�ت��ي
تواجهك ؟
من منطلق احلر�ص على �إ�سعاد املتعامل � ،أ�سعى �إىل حل
جميع ال�صعوبات التي تواجهني  ،ولذلك للخروج
ب�أف�ضل احللول والنظر �إىل �أف�ضل املمار�سات
16
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املتبعة يف جم��ال عملي �سعي ًا للو�صول للجودة
املطلوبة يف الأع�م��ال امل�ساحية لغايات ار�ضاء
املتعاملني .
حتقق ه��ديف باحل�صول على ت�سجيل ملكية فكرية يف
دائرة البلدية.

 - 5ماذا �أ�ضافت لك الدورات التدريبية والتطويرية
التي �شاركت فيها؟
�صقل املهارات �سوا ًء الفنية �أم الإدارية وتوظيفها والعمل
بها لالرتقاء بامل�ستوى ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�سي.
 - 6ماذا تفعل كي تطور قدراتك يف جمالك احلايل ؟
عمل حلقات ع�صف ذهني للموظفني والنظر �إىل �أف�ضل
املمار�سات العاملية وح�ضور الور�ش التدريبية
والدورات.

munrakae
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 - 7بر�أيك كيف يكون املوظف �سعيداً يف عمله؟
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه �أفراد املجتمع ومكان العمل
و�إحياء التوا�صل بني �أفراد امل�ؤ�س�سة.
 - 8م��ن ي���س��ان��دك لتحقيق �أه ��داف ��ك الإب��داع �ي��ة �أو
متيزك يف احلياة ؟
الداعم الأول هم الأهل ومن بعدهم مديري وزمالئي يف
العمل.
 - 9ن�صيحة ع��ام��ة تقدمها مل��وظ�ف��ي ح�ك��وم��ة ر�أ� ��س
اخليمة واملجتمع؟
بذل الغايل والنفي�س من �أجل �أر�ض هذا الوطن والت�ضحية
م��ن �أج�ل��ه وال�ت�ف��اين يف العمل لتحقيق �أه��داف
وا�سرتاتيجيات الدولة والإمارة لالرتقاء بها .

17
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فبراير
نخرج بها عن امل�ألوف  ،وجنوب �أحداث العامل للتعرف �إىل �أهم و�أ�شهر الأحداث التاريخية
املهمة والأيام العاملية التي �سجلها التاريخ يف �صفحاته  ،وطوتها ال�سنون لت�صبح جمرد ذكرى
ليوم حددته الوقائع التي ح�صلت به.
وبني �أيديكم قائمة م�صغرة لأهم ماحدث يف �شهر ( فرباير ) وجمرياته ب�شكل خمت�صر،
لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �سطرته ال�سنون املا�ضية من �أحداث ووقائع ،لنتنف�س
عبق املا�ضي ون�ستح�ضر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت ك�أيام ثابتة �سنوي ًا �أو تكون غريت
أمم وح�ضارات.
تاريخ � ٍ

 1فرباير

2003

 4فرباير

2000

 5فرباير

1952

 6فرباير

1952

خلود را�شد املزروعي

1969

مكوك الف�ضاء كولومبيا يتقطع �إىل قطع �صغرية عند دخوله املجال افتتاح �شبكة �أرپانت ،وتعترب �أربانت النواة احلقيقة التي �أدت �إىل
ظهور الإنرتنت
اجلوي للأر�ض ويقتل رواد الف�ضاء الذين كانوا على متنه

 2فرباير

�أول عر�ض �سينما رقمية يف �أوروپ��ا  -پاري�س -يقدمه فليپ بينانت  - 2مدينة نيويورك تركـّب �أول �إ�شارة مرور للم�شاة
بتقنية  DLP CINEMAالتي طورها تك�سا�س �إن�سرتومنت�س.

 3فرباير

1815

�إن�شاء �أول م�صنع جتاري لإنتاج اجلنب .ت�أ�س�س امل�صنع يف �سوي�سرا.

18

الأمرية �إليزابيث تتوج ملكة على اململكة املتحدة بعد وفاة والدها امللك
جورج ال�ساد�س.
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 7فرباير

 11فرباير

2015

1837

لوحة متى تتزوجني؟ لپول وان تُباع مببلغ  300مليون دوالر �أمريكي �إن�شاء �أول وزارة للمعارف يف م�صر والعامل العربي با�سم «ديوان
املدار�س» ،وقد توىل رئا�ستها م�صطفى خمتار با�شا ،وكان من �أع�ضاء
وبذلك ت�صبح �أغلى لوحة بيعت يف التاريخ
البعثة العلمية الأوىل التي �أر�سلها حممد علي �إىل فرن�سا.

 8فرباير 2018
الإمارات العربية املتحدة تعلن عن �إعادة هيكلة احلكومة وا�ستحداث  12فرباير

منا�صب وزارية لل�سعادة والت�سامح و�ش�ؤون ال�شباب

 9فرباير

1809

والدة �أبراهام لينكون ،رئي�س الواليات املتحدة ال�ساد�س ع�شر  ،كان
الرئي�س ال�ساد�س ع�شر للواليات املتحدة الأمريكية يف الفرتة ما بني
1861م �إىل 1865م .بالرغم من ق�صر الفرتة الرئا�سية للرئي�س
لينكون �إال �أن��ه ا�ستطاع قيادة ال��والي��ات املتحدة الأمريكية بنجاح
ب�إعادة الواليات التي انف�صلت عن االحتاد بقوة ال�سالح ،والق�ضاء
على احلرب الأهلية الأمريكية.

1895

 - 1895وليام موران يخرتع لعبة �أ�سماها «مـِنتونـِت» ،التي �سرعان ما
تتحول �إىل الكرة الطائرة.

 13فرباير

 10فرباير

1967

 باحثون �أمريكان يكت�شفون مدونات مدريد كتبها ليوناردو دا ڤن�شييف املكتبة الوطنية الإ�سپانية.
1996

يف الواليات املتحدة ،اري كا�سپاروڤ بطل العامل يف ال�شطرجن يهزم
لأول مرة على يد احلا�سوب الفائق �آي بي �إم ديپ بلو

munrakae
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فبراير

 14فرباير

1912

 17فرباير

1938

 18فرباير

1372

افتتاح �أول م�صعد تزلج يف العامل ر�سمي ًا  ،الذي طوره وبناه �صاحب �أول ع��ر���ض للتلفزيون امل �ل��ون ع�ل��ى اجل�م�ه��ور يف ل �ن��دن ،اخ�ترع��ه
املطاعم روبرت ڤنرتهالدر ويعمل بطاقة املاء ،يف �شوالخ يف �أيزنباخ اال�سكتلندي ج .لوجي بريد عام .1928
يف الغابة ال�سوداء
ابن حجر الع�سقالين ،فقيه ودار�س م�صري( .ولد مبدينة الف�سطاط
 ،وكان والده ،نور الدين علي ،عامل ًا و�أديب ًا و�شاعر ًا من الأثرياء ،و�أراد
البنه �أن ين�ش�أ ن�ش�أة علمية �أدبية �إال �أن��ه تويف و�أم��ه ومل يزل �أحمد
طف ًال فكفله و�أخته �ست الركب� ،شقيق زوجة �أبيه الأوىل زكي الدين
اخلروبي كبري جتار الكارم مب�صر ،فرعاه الرعاية الكاملة و�أدخله
ال ُكتّاب يف �سن اخلام�سة .ظهر نبوغه املبكر فقد حفظ �سورة مرمي
 15فرباير 1950
العر�ض الأول لفيلم الر�سوم املتحركة من والت ديزين ،املقتب�س عن يف يوم واحد ،و�أمت حفظ القر�آن الكرمي وهو ابن خم�س �سنني وو�صف
حكاية �شارل پـِرو اخليالية ( �سندريال )
ب�أنه كان ال يقر�أ �شيئ ًا �إال انطبع يف ذهنه.

 16فرباير

1923

 اكت�شاف مقربة توت عنخ �أم��ون يف الأق�صر على يد عامل الآثارهوارد كارتر.

 19فرباير

2014

في�سبوك تعلن عن �شراء وات�س�آپ مقابل  16-19مليار دوالر

 20فرباير

1792

قانون اخلدمة الربيدية ،يت�أ�س�س يف �إدارة مكتب الربيد الأمريكي،
يوقعه الرئي�س جورج وا�شنطن.
20
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 21فرباير

 26فرباير

1935

1900

�صانع العطور الفرن�سي �أرم��ان پتيجان ي�ؤ�س�س يف باري�س �شركة ت�أ�سي�س نادي بايرن ميونيخ.
النكوم ،التي �سرعان ما ت�شتهر بعطورها .ويف عام  ،1964ت�شرتيها
�شركة لوريال-.

 22فرباير 1987
�إقالع �أول طائرات �إيربا�ص �إيه  ،320والتي تعترب ال�سل�سلة ذات  27فرباير

�سكة حديد بلتيمور و�أوهايو يتم �إ�شهارها ،لت�صبح �أول �سكة حديد يف
�أمريكا تتيح النقل التجاري للأفراد والب�ضائع

�أف�ضل مبيعات يف العامل

 23فرباير

1827

1997

جناح مركز «روزلني» للأبحاث ب�إ�سكتلندة يف ا�ستن�ساخ نعجة ،عرفت
با�سم «النعجة دوللي» وهي �أول نعجة م�ستن�سخة ،و�أ�شرف على هذا
الإجناز العلمي الربوفي�سور «يان ويلموت”.

 28فرباير

 23فرباير

1938

�شركة دوپون تنتج �أول فر�شاة �أ�سنان من النايلون.

 25فرباير

1892

 وفاة لوي ڤيتون ،م�صمم مالب�س ورجل �أعمال فرن�سي  ،وبد ًءا منعام � ،1853أ�صبح � Vuittonصان ًعا لل�شنط ال�شخ�صية لإمرباطورة
فرن�سا زوجة نابليون بونابرت الثالث ،وهو ما جلب له العديد من
العمالء الأثرياء والأقوياء.

1964

املالكم حممد علي يحقق مفاجاة
هزت العامل حني هزم بطل العامل يف املالكمة �سوين لي�ستون ،وفاز
بلقب بطولة العامل ملالكمة املحرتفني للوزن الثقيل للمرة الأوىل،
ً
عاما) يحقق لقب
م�سجل حينها رقما قيا�س ًيا ك�أ�صغر مالكم (ً 22
البطولة يف هذا املجال

وها قد انتهت جولتنا يف رحل ٍة ق�صري ٍة عربنا فيها بوابة الزمن
لنختار لكم من ال�شبكة العنكبوتية بع�ض الأحداث واملنا�سبات التي
َ
�سنوات م�ضت.
�سطرت خطوطها يف
ٍ
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�إعداد  :عبد العزيز كرم البلو�شي

�أيقونة �سياحية مبوا�صفات عاملية

بني عراقة املا�ضي و�أناقة احلا�ضر هكذا يبدو امل�شهد يف منطقة ال�سيف التي يحت�ضنها خور
دبي لت�شكل �أيقونة �سياحية مبوا�صفات عاملية ت�سحر �أنظار ال�سائحني وتلهم عد�سات امل�صورين ،
�أيقونة تنظر �إىل عينيك مبا�شرة وحتدثك عن جمالها فتقول هنا يف �شقي الأمين مل�سة ع�صرية
للمباين التي ازدانت ب�أناقة ت�صميمها وحداثة �أركانها وك�أنها ف�ستان �سهرة �صمم ب�أيدي �أ�شهر
م�صممي الأزياء  ،ويف ال�شق الأي�سر عبق من املا�ضي اجلميل ي�ضوع لي�أخذك عرب �آلة الزمن �إىل
املا�ضي الذي قد تخيلته �سابقاً لتعي�شه يف هذه اللحظة واقعاً �أمامك  ،فيخيل �إليك هذا امل�شهد
وك�أنه ثوب ٌ ن�صفه ف�ستان ٌ ع�صري والن�صف الآخر (كندور ٌة خمورة )

22
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مبان
و�أنت تنظر �إىل هذا اخلور ال�ساحر وما حوله من ٍ
تتحدث عن نف�سها وت��روي لك حكايات و �أح��داث من الزمن
اجلميل الذي مل يحالفك احلظ ب�أن تكون جزء ًا منه  ،ولكن
هنا ويف هذا املكان وبزيارتك له ت�ستطيع �أن تعي�ش املا�ضي
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اجلميل الذي حدثوك عنه  ،نعم هنا يف منطقة ال�سيف �ستعود
�إىل ما قبل اخلم�سني الذهبية � ،ستعود لرتى كيف كان يعي�ش
الآباء والأج��داد �ستتجول يف جنبات املنطقة وتتخيل م�شاهد ًا
و�أحداث� ،ستقول هنا كان يلعب الأطفال ،ويف هذه (القهوة)

23
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كان يجل�س الآباء فيه ل�شرب ال�شاي ال�سيالين و يتحثوا عن �أمور
يوم مليءٍ بالعمل بحث ًا عن قوت يومهم  ،قتقع عينك
احلياة بعد ٍ
على تلك «ال�ع�برة» التي تنتظر الركاب لتقلهم �إىل اجلانب
الآخر من اخلور  ،متع ٌة ا�ستثنائية �ست�شعر بها مع ركوب العربة
رمزي ب�سيط
التي تكلف درهمني فقط لل�شخ�ص الواحد  ،مبل ٌغ ٌ
كفي ٌل ب�أن ي�شعرك ب�سعادة ال مثيل لها  ،ويف اجلانب الآخر �سوق
الر�أ�س ال�شهري �أو كما يطلق عليه �سوق اجلملة  ،حيث حمالت
البيع باجلملة التي يتوافد عليها التجار من كل مكان  ،هنا
حيث للحياة نب�ض ال ميكن و�صفه .

24
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�أ�صالة الرتاث
ُتظهر منطقة ال�سيف ت��راث دبي العريق وجمال املنطقة
الطبيعي.
ي�ضم م�شروع ال�سيف �سوق ًا مفتوح ًا على الطراز القدمي
ي�ضم جمموعة كبرية من املحالت واملطاعم والكافيهات التي
حر�ص القائمون على هذا امل�شروع ب��أن تتميز هذه املحالت
بواجهات ذات طابع ق��دمي وتكت�سي ث��وب الأ�صالة والعراقة
 ،فهناك املحالت التي تعر�ض امل�شغوالت اليدوية والأواين
الفخارية والأدوات القدمية
ي�ضم م�شروع ال�سيف �سوق ًا لعر�ض امل�شغوالت احلرفية
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واملن�سوجات كما ي�شمل م�ساحات فنية �إماراتية ومطاعم تق ّدم
َ
ال�سوق العربي
�أ�شهى امل�أكوالت املحلية .يت�ض ّمن امل�شروع �أي�ض ًا
الرتاثي على ط��راز اخلم�سينيات حيث يتمتع ال��زوار بتجربة
مميزة تعرّفهم على العادات والتقاليد الإماراتية ومتنحهم
ملح ًة عن �أ�سلوب احلياة الذي عا�شته الأجيال ال�سابقة.
ميكن للزوار تناول وجبة برفقة �أفراد العائلة �أو ع�شاء �شهي
يف �أجواء رائعة �أو ميكنهم لقاء الأ�صدقاء لق�ضاء �أمتع الأوقات
ت�ضم هذه املنطقة عدد ًا كبري ًا من املطاعم
يف الهواء الطلق �إذ ّ
واملقاهي املم ّيزة.
ُيع ّد مطعم «� 961إل بي» اللبناين و»دكان برجر» من �أوائل
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املطاعم التي فتحت �أبوابها يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل مقهى
«كاڤا & �شاي» ومطعم «�سول فيومي» ال��ذي يقدم امل�أكوالت
الإيطالية واللبنانية.
وال ب� ّد لك من ت��ذ ّوق الأ�صناف العربية يف مطعم «�إي�لا»
وامل�أكوالت ال�سورية يف مطعم احلميدية و�أ�شهى احللويات يف
املطعم الياباين «يوكي نو هانا» .وم��ن جهة �أخ��رى ،ميكنك
القيام برحلة بحرية مميزة وتناول ع�شاء �شهي يف مطعم «باتو
دبي».
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ميكنك �أي�ض ًا �شراء العطور العربية وال��زي��وت العطرية
اكت�شف �أبرز وجهات الت�س ّوق
ت�ضم منطقة ال�سيف العديد من املتاجر التي تر�ضي جميع الفاخرة من متجر «عطر �ستوري» �أو �ساعة فخمة من «جالريي
ّ
الأذواق حيث يجد ع�شاق الت� ّسوق حقائب ع�صرية يف متجر هندام» .كما ي�ستطيع حم ّبو الكندورة زيارة متجر «عارف عبد
«زينيف لندن» وجموهرات م�ص ّممة بح�سب الطلب يف متجر الرحيم» املف�ضل لدى املواطنني الإماراتيني.
ال ّ
«وايرد �أب».
�شك يف �أنّ هذه الوجهة الرائعة �ستنال �إعجابك �إذ �أنها
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جتمع بني املتاجر املحلية والعالمات التجارية امل�شهورة عاملي ًا
لإبراز �أ�صالة الرتاث وكرم ال�ضيافة يف الإمارات  .
ّ
ي�ضم ال�سيف ع ّدة فنادق مميزة و ُيع ّد «كانوبي باي هيلتون بخدماته املمتازة وحو�ض ال�سباحة الرائع على �سطح املبنى.
دب��ي ال�سيف» �أ ّول ف��رع ل�سل�سلة فنادق «هيلتون كانوبي» يف
كما يقع فندق «هامبتون باي هيلتون دبي ال�سيف» الع�صري
الإمارات العربية املتّحدة .وي�شمل الفندق غرف ًا مريحة ويتم ّيز بالقرب منه.
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الإمارات  ...الزرع الطيب
ل�ؤي �أحمد كحلة

الزرع الطيب يعطي ثماراً طيبة  ،كيف ال وهناك دليل �شامخ مبكوناته
�أثبت جدارته خالل مدة ق�صرية بالقيا�س مع تاريخ الأمم وتاريخ ن�شوء
ال��دول  50عاماً م��روا ب�سرعة ولكن ك��ان لهم الأث��ر املعنوي وامل ��ادي على
امل�ستوى الداخلي واخل��ارج��ي لدولتنا احلبيبة املمتدة جذورها يف ثنايا
التاريخ يف املنطقة العربية .

ف��الأح�ف��ورات التي وج��دت يف �أرا��ض��ي الأ�صالة
والطيبة �أرا� �ض��ي �إم��ارات�ن��ا احلبيبة ت�شي بالعبق
التاريخي املت�أ�صل يف �أر�ض و�شعب الإمارات ،ومل تكن
فكرة فيلم (خورفكان  )1507فكرة �صعبة � ،صعب
الو�صول �إليها  ،ولكن كانت حتتاج �إىل عني مرهفة
مثقفة متلك ح�س ًا وطني ًا ترى وتقر�أ تاريخ الإمارات ،
وهذا ما ملكه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة (�سلطان الثقافة) حني تبنى هذا امل�شروع
كاتب ًا وم�شرف ًا  ،ليكون �إن��ارة �إىل حالة من حاالت
عا�شها �شعب الإم��ارات الطيب الذي امتلك احل�س
العربي واالنتماء للأر�ض والدفاع عنها حيث و ّثق
حقبة زمنية ب�صدق وعفوية ملحمية ل�شعب ع�شق
احلرية وتبنى فكر قياداته الر�شيدة التي توالت على
مناطق الدولة على مر الزمان و حتى �إعالن قيام
دولة الإم��ارات برعاية و�صناعة ال�شيخ زايد رحمه
اهلل وتعا�ضد �إخوانه �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات
�آنذاك ومتابعة لذلك النهج الوطني الرائع الذي تابع
به �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات يف وقتنا احلا�ضر
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ليكون �شاهد ًا على ح�سن الزرع
الطيب والن�ش�أة الوطنية الراقية
التي �أثبتوها من خالل تدعيم
ه��ذه الدولة الرائعة بامل�شاريع
الثقافية املمنهجة ع�ل��ى حب
ال��وط��ن واالن �ت �م��اء وال � ��والء له
فكانت الأ�سا�س والبناء لقيام
دول� ��ة ق��وي��ة ح �� �ض��اري � ًا  ،فتلك
املن�ش�آت التعليمية والثقافية
والعلمية ال�ت��ي بنيت يف فرتة
وجيزة �أتت ثمارها على فرتات
الحقة نعي�شها الأن مما كان من
ال�سهولة مبكان طرح �شعارات
قوية تعجز ال��دول الأخ��رى عن
تبنيها ول �ك��ن ت�ل��ك امل�ق��وم��ات
وال��ف��ع ��ال��ي ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�صناعية التي
متتلكها دول��ة الإم ��ارات جعلت
من ه��ذا ال�شعار وه��ذا الهدف
�أم � ��ر ًا ��س�ه��ل امل �ن��ال م��ع وج��ود
�أدل��ة عمرانية ثقافية تعليمية
ف��اق��ت ح ��دود �أر� ��ض الإم� ��ارات
ب��ل لتتجاوز ح��دود الأر� ��ض يف
املجال العلمي .
وت �ل��ك امل ��راك ��ز امل�ن�ت���ش��رة
يف �أرج ��اء ال��دول��ة ،الف�ضائية،
وال�ب�ح�ث�ي��ة ،وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،
ما هي �إال خامة خ�صبة للنجاح ملائة عام مقبلة �إىل الأمام
فالر�ؤية التي تبناها �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات حفظهم
اهلل ورعاهم  ،هي ر�ؤية لبناء الإن�سان �أو ًال  ،لتكون الرفاهية
واحل�ضارة والعلم يف خدمته  ،ليكون نتاجها �أ�سعد �شعب  .لي�س
لهذه الفرتة وح�سب و�إمنا على مر الزمان املقبل الذي ميثل
امل�ستقبل امل�شرق القادم الذي �ستعي�شه الإمارات وعندما ميتلك
القادة هذا القدر الهائل من حب و والء �شعوبهم ي�ستطيعون
تبني امل�شاريع ال�ضخمة التي من �ش�أنها �إعالء ا�سم الإمارات يف
املجتمع الدويل .
(واثق اخلطوة مي�شي ملك ًا ) فمقومات احل�ضارة �صنعت
ووجدت يف هذه الدولة مبحبة وانتماء �أبناء الإم��ارات الذين
munrakae
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�أكدوا ذلك عرب جناحهم يف الكثري من املهام التي �أوكلت �إليهم
وتب�ؤهم املنا�صب ذات القرار والتي �أثبتوا �أنهم كفء لها .
فاملنهجية التي اتبعوها ومتابعتهم لتنفيذ قرارات القيادة
الر�شيدة جعل من الإم��ارات دولة مت الإ�شارة �إليها ك�أمنوذج
يحتذى ب��ه فمنهم العلماء  ،و رواد الف�ضاء  ،وال�شعراء ،
واملفكرون  ،و املبتكرون  ،و املخرتعون ولي�س هذا بغريب على
�شعب و دولة لطاملا مت ت�أ�سي�سهم بهذا ال�شكل الرائع و عي�شهم
على هذه الأر�ض املعطائة وحبهم ووالئهم لها ولقادتها �أدامهم
اهلل وحفظهم و�سدد خطاهم .
عا�شت الإمارات وبقيت ما بقي الزمان وحفظها اهلل من
كل �سوء و حفظ �أمنها و�أمانها ولينعموا بطيب الأر�ض والأ�صل
وامل�ستقبل امل�شرق القادم .
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جملة البلدية بني املا�ضي و احلـا�ضر
�إعداد جواهر �سلطان ال�سويدي

احللقة الثالثة والأربعون

جملة بلدية ر�أ� ��س اخليمة م��ن �أوائ ��ل امل�ج�لات يف
الإمارات و تعد مرجعاً و �إرثاً ثقافياً ملن ين�شد الثقافة
و قد �شهدت املجلة مراحل تطور �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
و منوها منذ عام � 1977إىل يومنا هذا لتكون مرجعا
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات و � �ش��اه��داً ع�ل��ى ت �ق��دم �إم ��ارات �ن ��ا احلبيبة
ر�أ�� � ��س اخل �ي �م��ة وم � � ��ر�آة لأخ� �ب ��ار م �ت �ن��وع��ة وخم�ت�ل�ف��ة.
العدد 43ال�سنة الرابعة �شعار ال�صقر لدولة الإم��ارات
العربية وعبارة واعت�صموا بحبل اهلل جميعا ً يف ذاك .

افتتحت املجلة بخرب عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
رئي�س الدولة يفتتح الدورة اجلديدة للمجل�س الوطني
افتتح �صاحب ال�سمو زايد بن �سلطان ال نهيان رئي�س الدولة اجلديدة
للمجل�س الوطني االحتادي  ..وقد ح�ضر حفل االفتتاح � ..صاحب ال�سمو
ال�شيخ را�شد بن �سعيد املكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة  ،وقد افتتح �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ال��دورة
بكلمة حيا فيها �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي و�أ�شاد بجهودهم يف
خدمة الوطن واملواطن .
حيث ت�ضمن العدد عدة �أخبار متنوعة حول االمارات منها :
جمل�س بلدي الفجرية يناق�ش قانون تنظيم املباين
ناق�ش جمل�س بلدي الفجرية يف اجتماعه برئا�سة ال�شيخ حمد بن
�سيف ال�شرقي رئي�س املجل�س قانون تنظيم املباين املحال �إلية من قبل
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االمانة العامة لبلديات الدولة وقد اقرتح املجل�س �إ�ضافة بع�ض البنود
�إىل م�شروع القانون .
اق�سام ال�صحة يف البلديات تقدم
تقلت الأم��ان��ة العامة لبلديات الدولة م�شاريع ميزانيات �أق�سام
ال�صحة يف بلديات الدولة للعام املقبل  ، 1981وقد ت�ضمنت احتياجات
الأق�سام من كوادر �صحية وفنية وعمال و�سيارات ومعدات ..
جمعية نه�ضة املر�أة
اجتمهت اجلمعية العمومية جلمعية نه�ضة امل��ر�أة بر�أ�س اخليمة
واتخذت القرارات والتو�صيات التالية  :انتخاب جمل�س جديد برئا�سة
حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة .
البلدية ت�صادر كميات من مادة (البان )
قام ق�سم الرخ�ص املهنية يف بلدية ر�أ�س اخليمة مب�صادرة كميات
كبرية من مادة (بان ) املمنوعة التداول وت�ستعمل من قبل بع�ض الفئات
االجنبية  ،كما تناول العدد �أي�ضا التحذير من التدخني .
كما جاء �أي�ضا ً خرب عن دعم اخلدمات التلفونية يف ر�أ�س اخليمة
انتهت م�ؤ�س�سة االمارات لالت�صاالت من و�ضع خطة جديدة متكاملة
لو�ضع الكابالت خالل العام احل��ايل يف دبي  ..وت�شمل اخلطة جميع
الأحياء واملناطق اجلديدة والقدمية باملدينة مبا يحقق ت�سهي ًال يف تركيب
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خطوط وتقوم امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا بالتن�سيق مع البلدية فيما تعلق باملناطق والأمرا�ض املعدية
حديثة التخطيط لت�سهل �أمدادها باخلدمات يف الوقت املنا�سب .
بد�أت ال�صحة املدر�سة بر�أ�س اخليمة حملة تطعيم وا�سعة �شملت
تطعيم  1500طالب وطالبة بر�أ�س اخليمة �ضد الرمد ال�صديدي جميع مدار�س الإمارة �ضد مر�ض الرمد ال�صديدي و بع�ض الأمرا�ض
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وم��ن ناحية �أخ ��رى �أ� �ص��درت منطقة ر�أ� ��س اخليمة تعميم ًا �إىل
املعدية الأخرى .
و�صرح الدكتور مقبل ا�سحاق مدير ال�صحة املدر�سية ب��أن عدد امل�ست�شفيات والعيادات اخلارجية ب��الإم��ارة تطلب فيه ع��دم معاجلة
املدر�سني طبي ًا من ال�صحة املدر�سية .
الطلبة الذين مت تطعيمهم بلغ  1500طالب ًا وطالبة.
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�إ�ضاءات يف املوروث
�إعداد :علياء عبدالعزيز الزعابي

�آبا�ؤنا و�أجدادنا الذين عا�شوا �أو الذين ما زالوا يعي�شون على �أر�ض هذا الوطن املعطاء  ،عملوا لكي
يحافظوا على لهجتنا اجلميلة من خالل املحافظة على موروثنا من امل�أثورات ال�شعبية بكل ما حتتويه
من عادات و�أعراف ومفاهيم وتعريف اللهجة �أو اللكنة املحلية للألفاظ العامية ( لغة احلياة) كما يروق
للبع�ض ت�سميتها هي لغة حية ومتطورة و�سريعة الت�أثر بالبيئة وما يحدث فيها من تغريات يف ظل
الظروف املختلفة �سواء �أكانت اقت�صادية �أم �سيا�سية �أم اجتماعية �أم ثقافية فهي م�ستمرة با�ستمرار احلياة.
لذا فقد كان لتمازج واختالط ال�شعوب واللغات �أو اللهجات والألفاظ التي ت�ستخدم للتعريف بالت�سميات واملو�ضوعات.
مرتع�شه:
املختلفة وان�صهارها ،ظهور وبروز �ألفاظ خمتلفة لها مدلوالت
تعرب عن �أمن��اط احلياة اليومية يف جميع البيئات البدوية
وال�ساحلية واجلبلية ب�شرائحها االجتماعية والثقافية ،فكان
لأ�صحاب املهن واحلرف والفنون لهجتهم و�ألفاظهم اخلا�صة
بهم ،فهذه الأل�ف��اظ العامية ( �ألفاظ احلياة العامة) فنتج
عن كل ذلك اختالف اللهجات يف نطق بع�ض حروف الكلمات
،فالنطق يختلف ب�صور متعددة من منطقة لأخ��رى ،فبع�ض
هذه الألفاظ الدارجة تعود �إىل �أ�صول لغوية ف�صيحة ،وهذا
يعني �أن الألفاظ العامية يف اللغة كالكائن احلي الذي يتطور
ويتغري ويتجدد وميوت ،فاللغة فيها كلمات متوت وتندثر لعدم
ا�ستعمالها �أو تداولها ،وهناك كلمات جت��ددت باالقتبا�س �أو
اال�شتقاق من م�صدر ما ،فت�ستمر من خالل التداول ح�سب ما
قالدة من ذهب �أو ف�ضة تتزين بها الن�ساء.
يقت�ضيه التعبري عن حاجة النا�س ال�ستخدامها عرب الع�صور
مدب�س :
والأزمنة املتعاقبة والتي حملت التغري والتجدد فهي كلمات قد
متيل داللتها �إىل ناحية دون �أخرى ،وكل ذلك ب�سبب ا�ستعمال
النا�س للغة وت��أث�يره��م فيها كت�أثريهم يف تكوين اللهجات
العامية ،فالأثر العامي يف اللغة ال ميكن �إنكاره وال ميكن �أن
نتجاهل لهجات العوام �أو نطرحها ككم مهمل ال فائدة منه
وهذا ما دفعنا �إىل االهتمام بدرا�سة الألفاظ العامية  ،فلهجة
دولة الإمارات العربية املتحدة غنية وثرية يف تعبريها الدقيق
يف جميع جوانب احلياة من م�سميات و�أفعال.
ت�سمية لنوع من النخيل ومتورها ،و�أحيانا يو�ضع التمر يف
يف هذه املادة �سنتحدث عن بع�ض مو�ضوعات تتعلق باملوروث �إناء وي�ضاف له الدب�س ( ع�سل التمر ) وي�سمى مدب�س
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َجفري
بفتح حرف اجليم  ،وتطلق الكلمة على ق�صا�ص الأثر وهو
الرجل الذي ي�ستطيع �أن يقتفي �آثار الأق��دام يف القفار ،وهو
�شخ�ص موهوب ويعرف اتباع �أث��ر كل ما ي��دب على الأر���ض
من حيوانات ( اجلمال واحلمري والغنم واخليل وغريها من
الدواب) �أو �آثار الب�شر ( الإن�سان).
بوك :

غرا�ش:

جمع غر�شه ،وهي القنينة امل�صنوعة من الزجاج
تاوه :
حمفظة النقود
َجربه:

هي وعاء حديدي مقعر يو�ضع بها الزيت وتقلى فيها املواد
( املقالة)
ِج ِفري
(اجل ِفري) �سلة م�صنوعة من خو�ص النخيل ي�ستخدمها النا�س
ِ

فوائد �شرب
القربة وت�ستخدم لنـقل وحفظ املاء وغالبا تكون م�صنوعة
من جلد احليوانات ال�صغرية فبعد دبغ اجللد� ،إ�ضافة �إىل ذلك
يوجد مزمار القربة.
امل�صدر:
اللهجة الإماراتية
�أهل البحر يف حمل الأ�سماك ،فيما ي�ستخدمها �أهل الرب
جمع وحتقيق
يف حمل الرطب .كما ت�ستخدم يف حمل امل�شرتيات من ال�سوق.
خمي�س �إ�سماعيل املطرو�شي
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�أعظم  10اخرتاعات يف تاريخ الب�شرية
�إعداد :جواهر �سلطان ال�سويدي

•

الكـتـــابـة

يقال �إن �أول من خط بالقلم هو نبي اهلل �إدري�س واهلل �أعلم،
ولكن العلماء يقولون ب ��أن �أول كتابة ظهرت يف ب�لاد الرافدين
(العراق حالي ًا) لدى �شعب ال�سومريني و�سميت بالكتابة امل�سمارية.
وكانت تتم بالنحت على ال�صخور والكتابة على الطني وال�شمع،
وقد اكت�شف العلماء �أقدم خمطوطة لوحية تعود لأكرث من 3000
عام ق.م وظلت اللغات تتطور بتطور ال�شعوب حتى يومنا هذا.

العامل وعمليات البيع وال�شراء والتنقل والأغ��را���ض الع�سكرية
والعلمية.

يعد ه��ذا االخ�ت�راع الأق ��دم بحيث �إن��ه ال يعرف حت��دي��د ًا متى
ا�ستعمل الإن�سان ال�سفن �أو القوارب وما هو معروف لدى امل�سلمني
�أن �أول من �صنع �سفينة هو نبي اهلل نوح وق�صته معروفة يف القر�آن
الكرمي ،ووجد العلماء �أن امل�صريني ا�ستعملوا القوراب �أو ال�سفن
نحو  3000ق.م وا�ستخدموا ال�سفن اخل�شبية ذات ال�شراع الواحد
املربع.

• ال�ســـــاعة
لعل ال�ساعة من �أهم اخرتاعات الب�شرية ،فمنذ فجر الب�شرية
• ال�ســفــن
كان لل�سفن وما زال دور كبري يف الربط ما بني �شعوب وقارات اهتم النا�س بالوقت اهتمام ًا بالغ ًا فقا�س النا�س الوقت بال�شم�س �أو
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الظل �أو النجوم لكن يف كثري من الأحيان كان يتعذر ذلك �إما ل�سوء «كوري�سيو�س» الليدي ( )546-561ق.م هم �أول من �سك النقود
الطق�س �أو انعدام الر�ؤية يف مكان مظلم ،وكما يقال«احلـــاجة �أ ٌم من املعادن املختلفة كالذهب والف�ضة والأحجار الكرمية ثم و�صلت
جلزيرة العرب ومن هناك انطلقت نحو العامل.
االخرتاع« ،كان البد من وجود �آلة لقيا�س الوقت.
يف العام 960م اخرتع ال�صينون النقود الورقية لتنت�شر يف باقي
دول العامل فيما بعد.
•

يعتقد �أن �أول من ا�ستخدم ال�ساعة هم امل�صريون فق�سموا اليوم
�إىل ق�سمني كل واحد � 12ساعة.
وتطورت ال�ساعات من ال�شم�سية �إىل املائية والرملية وال�شمعية،
وتعترب امل�سالت ال�شم�سية �أقدم �ساعة حيث �شيدت نحو  3500ق.م.
ث��م ج��اءت ال�ساعة البخورية تلتها ال�ساعات ذات الرتو�س
واملوازين وتوالت ال�ساعات امليكانيكية حتى و�صلنا �إىل �ساعة اليد
وال�ساعة الذرية التي تعد �أدق �ساعة مت التو�صل �إليها بحيث ي�صل
معدل اخلط�أ فيها لب�ضع ثوان يف كل �ألف عام ثم و�صلنا لل�ساعة
الإلكرتونية احلديثة.
•

النقـــود

ال�صـــفـر

هذا الرقم الغريب والعجيب الذي حار فيه كثري من العلماء هل
هو حقيقي ام خيال!
عرف ال�صفر منذ �أزمنة بعيدة يف عدة ح�ضارات كالهند والأنكا
وبابل ولكنه مل ُي�ستخدم يف الريا�ضيات �إىل �أن جاء العامل امل�شهور
حممد بن مو�سى اخلوارزمي يف نهاية القرن الثامن امليالدي يف
عهد اخلليفة امل�أمون بعد �أن قام بقراءة كتاب هندي فاكت�شف
ال�صفر ف�أدخله للح�ساب.
•

طاقة الكهرباء

للنقود دور كبري يف حياتنا فلوالها ما انتظمت حياتنا ،فلو �أردنا
مثال �شراء منزل �سن�ضطر ال�ستبداله ب�شيء �آخر بحجمه وهكذا.
ما هي الكهرباء؟ بكل اخت�صار الكهرباء هي عبارة عن طاقة
ظ�ه��رت ال�ن�ق��ود لأول م��رة منذ � 700إىل  500قبل امليالد
ويقول بع�ض العلماء �إن الليديني ب�آ�سيا ال�صغرى يف عهد امللك موجودة يف ج�سيمات دون ذرية كالإلكرتونات والربوتونات وتتكون
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من �شحنتني موجبة و�سالبة.
مت اكت�شاف الكهرباء منذ وقت بعيد فقد الحظها النا�س يف
الربق ويف �سمك الرعا�ش وال�سلور ال�صاعق �أو احل�شرة امل�ضيئة.
وت�شري ن�صو�ص فرعونية يرجع تاريخها �إىل  2750ق.م �إىل هذه
الأ�سماك با�سم «�صاعقة النيل» وو�صفوها ب�أنها حامية الأ�سماك
الأخ��رى ،وبعد ذلك توالت احل�ضارت التي ر�أتها ولكن مل يعرفوا
ماهيتها وظلت �سر ًا غام�ض ًا وجمرد �سحر يف بع�ض الأحيان وجمرد
ف�ضول فكري راود العديدين لآالف ال�سنني.
• امل�صباح
يف ال�ع��ام  1600ق��ام الطبيب الإجن�ل�ي��زي «ويليام جيلربت»
بدرا�سة دقيقة حول الكهرباء مهدت الطريق �أمام العلماء الآخرين
قد تتفاج�أ اليوم من تواجدك يف بيت ال يوجد فيه م�صباح،
مثل «بنيامني فرانكلني» الذي ا�ضطر لبيع ممتلكاته لتمويل �أبحاثه ،لكن يف وقت من الأوقات كان قلة من النا�س الأثرياء من ميلكون
ويف العام  1800اخرتع «�ألي�ساندرو فولتا» �أول بطارية كهربائية ،ثم واحد ًا وكانوا ينظرون �إليه ك�أعظم اكت�شاف قبل �أن ن�أتي على ذكر
توالت االخرتاعات حتى و�صلنا للكهرباء احلديثة.
امل�صباح فلنقف لربهة مع املخرتع.
�إن��ه «توما�س �ألفا �إدي�سون» ( )1931-1847خم�ترع ورجل
• البـو�صـلـة
�أعمال �أمريكي اخرتع العديد من الأجهزة التي عادت بالنفع على
هي �أداة مالحية لتحديد االجتاه بالن�سبة �إىل قطبي الأر�ض الب�شرية ،ويعد رابع �أكرث املخرتعني �إنتاج ًا حتى و�صل لـ ()1093
وتعمل على احلقل املغناطي�سي للأر�ض.
براءة اخرتاع يف �أمريكا ف�ض ًال عن عدة دول �أخرى.
يعود �شرف اخرتاع البو�صلة للم�سلمني العرب ،فقبل اخرتاعها
يقال �إن توما�س قبل اخرتاعه امل�صباح ف�شل �ألف مرة وجنح
كان النا�س يعتمدون على النجوم وعلى ال�شم�س يف معرفة االجتاهات
و�أحيان ًا ب�سبب العوامل اجلوية تتعذر معرفة االجت��اه فكان هذا يف املرة الأخرية ولكن ال ندري �صحة هذا القول غري �أن املعروف
�أنه وبعد عدة جتارب جنح توما�س يف �صنع �أول م�صباح كهربائي
االخرتاع فتح ًا عظيم ًا �أثر بعد ذلك يف كل جماالت احلياة.
عملي ،وفكرته تقوم على احرتاق اخليط القطني �إىل �ضوء ولكن
املدة مل تتجاوز � 40ساعة ،فحاول �إطالة املدة وجنح بعد ذلك.

الإبرة على املغناطي�س ثم و�ضعها فوق �إناء فيه ماء بحيث تطفو على
عودين �صغريين من اخل�شب ،فتتجه الإبرة نحو ال�شمال.
وقد ظل هذا النوع من البو�صلة م�ستعم ًال يف ال�سفن العربية
التي متخر عباب املحيط الهندي من موانئ اليمن وفار�س �إىل
كانتون يف ال�صني ،وتلك التي تعرب البحر الأبي�ض املتو�سط.
ويف �سنة 1475م اخرتع عامل البحار ابن ماجد �أول �إبرة جال�سة
على �سن لكي تتحرك حركة حرة دون احلاجة �إىل وعاء املاء.

ومل يكن العرب هم �أول من عرف اخلا�صية املغناطي�سية ،فقد
�أكرث ما �أده�شني يف ق�صته �إ�صراره وعزميته القوية ولو فعلنا
عرفها الإغريق وال�صينيون قبلهم ،ولكن امل�سلمني العرب كانوا
�أول من ا�ستفاد من هذه اخلا�صية يف �صنع �أول بو�صلة وذلك بحك مثله لفعلنا العجائب� .أظن �أنه يجب علينا �أن نقول �شكر ًا «�إدي�سون».
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• الهاتف
�إن من �أكرث الأ�شياء التي ن�ستعملها يف حياتنا بدون منازع هي
الهاتف .من منا ي�ستطيع البقاء ولو يوم ًا واحد ًا دون هاتف؟ �إنه �أمر
بالغ ال�صعوبة� ،ألي�س كذلك؟
الهاتف عبارة عن �آل��ة تنقل ال�صوت من مكان لآخ��ر ويتكون
الهاتف من �سماعة وميكروفون كما هو م�ع��روف ،ج��اء اخ�تراع
الهاتف على يد «�ألك�سندر جراهام بيل» عام  1876وظل هو املخرتع
حتى �سنة  2002عندما اعرتف الكونغر�س الأمريكي ر�سمي ًا ب�أن
خمرتع الهاتف احلقيقي هو الإيطايل «�أنطونيو ميوت�شي» وذلك بعد
مرور  113عام ًا على وفاته ! .
وظل الهاتف يتطور حتى و�صلنا ليومنا هذا حيث مل يعد لنقل
ال�صوت فقط �أهمية بالغة ،فبعد الهواتف الثابتة ظهرت الهواتف
املحمولة ذات الأزرار وبعدها بد�أت الهواتف بالتقدم نحو مزيد من
التقنيات ،ثم ظهرت الهواتف الذكية� ،إىل تقنية اللم�س والكامريا
وال��رادي��و والر�سائل والإن�ترن��ت وحتديد املواقع وتقنيات الر�سم
والألعاب املذهلة والأفالم وغريها الكثري من الربامج والتطبيقات
التي تتطور يوم ًا بعد يوم.

•

احلـا�ســوب

احلا�سوب �أو الكمبيوتر غني عن التعريف فحتم ًا �أن��ت الآن
تقر�أ كالمي هذا من احلا�سوب ف�أنا و�أنت عزيزي القارئ ن�ستعمله
دائم ًا ملختلف الأغرا�ض �سواء العلمية �أو الرتفيهية �أو التجارية �أو
التوا�صلية (�إلخ ،)...ولكن هل ت�ساءلت يوم ًا عن حا�سبك كيف
اخرتع �أو متى؟ �إذ ًا دعنا نقم بجولة �سريعة.
احلا�سوب جهاز �إلكرتوين يقوم با�ستقبال البيانات ومعاجلتها
�إىل معلومات ذات قيمة ويقوم بتخزينها وي�ستطيع احلا�سوب �إجراء
مئات مليارات العمليات احل�سابية يف نف�س الثانية وتعمل احلوا�سيب
بوا�سطة �أنظمة ت�شغيل خا�صة مثل :ويندوز وماكينتو�ش و�ألينك�س.
كان «ت�شارلز باباج» �أول من �صمم حا�سوب ًا مربجم ًا بالكامل يف
 1820ونظر ًا لظروف اقت�صادية وم�شاكل تقنية مل ي�ستطع بناءه يف
حياته ،بد�أت ثورة احلوا�سيب يف الثالثينيات من القرن الع�شرين
فظهرت احلوا�سيب القوية وال ميكن حتديد �أول حا�سوب بال�ضبط
ترى كيف �سي�صبح الهاتف بعد � 50أو  100عام ،رمبا ال �أ�ستطيع لأنه تطور تدريجي ًا.
التكهن �أو حتى التخيل لكن �أمتنى �أن نكون نحن العرب م�شاركني
املراجع عدة مواقع من ال�شبكة العنكبوتية
يف هذا ال�سباق.
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ﻧﺘﻘﺪم
ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ  -رﻋﺎه ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ  -ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

وإﺧﻮاﻧﻬﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺣﻜﺎم اﻹﻣﺎرات
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

داﻋﻴﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ
وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺮﻛﺎت

)Habtoor Hospitality LLC (Member of Al Habtoor Group
Al Safa 2, Al Wasl Road,
Dubai, United Arab Emirates
Email: info@habtoorhospitality.com
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Editorial

Qualification and its Dimensions
It is not new when we talk about Qualification
or when we call for it, yet what is new lies in the
dimensions of Qualification. In Medicine, Science
has moved from the Generalization to the Specificity of the Specialty, for example we no longer say
this is an Orthopedist, but rather a Spine Specialist,
a Knee Specialist, Wrist Specialist and so on.
If we are going to limit our speech to Professional Work, we must refer to the types of qualification, as there is Comprehensive Qualification,
Jurisprudential Qualification, University Qualification, Educational Qualification, Vocational Qualification etc.
Today, the job has become a job that does not
require a University Degree only, but rather a Qualification for the job itself, where the employee penetrates into the joints of the work, its depths, dimensions, descriptions and characteristics.
Hence, quality has emerged and the concern for
excellence has become a necessary characteristic
that the employee must possess, and as an essential
achievement.
On this basis, seminars, workshops, and continuous and successive training were adopted, so that
the employee becomes truly qualified, that enables
him to not only perform his role towards customers and complete transactions, but also contribute to
development, innovation and quality. In addition to
pushing his own career path forward continuously,
as stability in place means calcification, inertia, retreat and fall back.
From the foregoing, we are aware of what the
United Arab Emirates has accomplished, and Ras
Al Khaimah in particular and the efforts it has made
to reach this goal of Qualifying Human Cadres.
This achievement is a source of pride that we are
still striving for the best.

Munther Mohammed Bin Shakar
munrakae
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RAK Ruler offers condolences
on death of Prince Khalid bin Abdullah
and offers condolences to Emir of Kuwait

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, has sent a message of
condolences to the Custodian
of the Two Holy Mosques King
Salman bin Abdulaziz Al Saud
of Saudi Arabia on the death of
Prince Khalid bin Abdullah bin
Abdulrahman Al Saud.
In his message, H.H. Sheikh
Saud expressed his sincere condolences and sympathy over
the death of Prince Khalid and
asked Allah Almighty to rest the
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deceased’s soul in Paradise and
grant Solace and Patience to Al
Saud Family.
H.H. Sheikh Mohammed
bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah, also sent a similar message
expressing his condolences to
the Custodian of the Two Holy
Mosques.
Ras Al Khaimah Ruler offers condolences to Emir of
Kuwait
His Highness Sheikh Saud bin

Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras
Al Khaimah, has sent a cable
of condolences to H.H. Sheikh
Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al
Sabah, Emir of Kuwait, on the
death of Sheikha Fadhaa Jaber
Al Ahmad Al Sabah.
H.H. Sheikh Mohammed bin
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown
Prince of Ras Al Khaimah and
Chairman of Ras Al Khaimah
Executive Council, dispatched
a similar cable of condolences
to the Kuwaiti Emir.
munrakae

Issue No. 525 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine

News

RAK expects more Tourists in 2021, especially after being
named Gulf Tourism Capital: Crown Prince
His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al
Qasimi, Crown Prince of Ras Al
Khaimah and Chairman of Ras
Al Khaimah Executive Council,
has described the UAE as “An
Icon of Prosperity and Progress
in the World,” paying tribute to
the “efforts of the Founding Fathers, the Vision of the Country’s
Leadership and the Determination of all Emiratis.”
In an exclusive interview with
Emirates News Agency (WAM),
H.H. Sheikh Mohammed said
‘The unprecedented civilizational renaissance in various fields,
which the UAE is witnessing under the Leadership of His Highness President Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, has reflected its
fruits on all parts of the Nation. His
Highness explained that the development and prosperity of Ras Al
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Khaimah under the Leadership of
His Highness Sheikh Saud bin Saqr
Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, is
among the priorities that the Emirate has been keen on, in its plans to
keep pace with the Country’s Com-

prehensive Development March
in order to achieve more achievements, progress and leadership in
all fields.’
His Highness RAK Crown Prince
added, ‘We are working tirelessly
to carry out the Directives of H.H.
Sheikh Saud bin Saqr Al
Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of Ras
Al Khaimah, to enhance
the Development Process, which is being witnessed in the Emirate at
various levels, as we ultimately aim to achieve the
wellbeing of Emiratis.’
Talking
about
the
UAE’s Development Plan
for the Next 50 Years,
His Highness said the
country will be “exploring promising prospects,
ensuring the provision of
a world-class quality life
for generations to come,
preparing for the post-oil
era, developing unique
initiatives and translating
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them into an integrated work program that contributes to achieving
the UAE’s National Strategy.”
H.H Sheikh Mohammed, also
lauded the UAE’s handling of the
COVID-19 Pandemic, saying that it
‘reflected the highest levels of professionalism.’
‘Ras Al Khaimah has made tireless efforts, as it provided a distinguished Healthcare System capable
of efficiently dealing with the repercussions of this Pandemic’ His
Highness added.
H.H Ras Al Khaimah Crown
Prince explained, ‘The Healthcare Sector in Ras Al Khaimah is
witnessing continuous development and modernization. It is on
the top of the priorities for Ras Al
Khaimah Government to integrate
and cooperate with the Ministry of
Health and Prevention to provide
high-quality Medical Services for
patients in the Emirate, according

munrakae

to the Best International Standards.’
‘Despite the challenges posed by
COVID-19, the UAE is moving
steadily in combatting and containing the Pandemic, displaying a successful example that has
been admired around
the globe.’
Ras Al Khaimah was
named the 2021 Gulf
Tourism Capital at the
Fifth Annual Meeting
of Tourism Ministers
of the Gulf Cooperation
Council (GCC) in November.
According to the
Emirate’s Tourism Development Authority,
the Emirate received
1.12 million visitors in
2019, a 4 percent increase, compared to
2018.
The Authority also
reported in November
that during Eid Al Adha
Break the Emirate witnessed a 12.9 percent
growth in the Average

News

Daily Rate (ADR), saying this increase was the highest in the last
three years under normal (non-pandemic) travel circumstances.
H.H. Sheikh Mohammed said
‘The GCC Title will enhance the
Emirate’s position on the International Tourism Map and will contribute to attracting larger numbers
of tourists and visitors.’
‘Ras Al Khaimah has witnessed,
in recent years, a large-scale transformation, especially in vital facilities and services, infrastructure,
education and healthcare sectors,’
His Highness said.
Asked about what His Highness
thought of the role played by the
Media Sector in the UAE, H.H.
RAK Crown Prince affirmed that
the Media in the UAE is an important pillar of Development and a
true mirror that reflects the Country’s Comprehensive Progress.
His Highness added that witnessing the Media efforts in highlighting the Country’s achievements to
the world and in promoting National Identity amid current global challenges is a source of pride.
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RAK Crown Prince receives Ministers of Economy,
Entrepreneurship & Foreign Trade

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah
and Chairman of Ras Al Khaimah
Executive Council, received H.E.
Abdullah bin Touq Al Marri, Minister of Economy; H.E. Dr. Ahmad
Belhoul Al Falasi, Minister of State
for Entrepreneurship and SMEs;
and H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al
Zeyoudi, Minister
of State for Foreign Trade.
During
the
meeting, the participants reviewed
a joint plan of
Ministry of Economy and Concerned Authorities
in the Emirate to
enhance the Economy of the Emirate. As part of
their joint efforts
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to advance Economic Sectors and
strengthen the Emirate’s Competitiveness, in light of its potential
and capacities to serve the Government’s Work to achieve overall
Economic Development.
Sheikh Ahmad bin Saqr Al Qasimi, Chairman of Ras Al Khaimah

Free Economic Zone; Sheikh Sultan bin Jamal bin Saqr Al Qasimi,
Director of Citizens Affairs Administration at Ras Al Khaimah Emiri
Court; along with a Number of
sheikhs and Heads of Local Departments, attended the meeting.
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A Memorandum of Understanding to promote Joint
Innovative Work
In an effort to enhance the role of Innovative Work
in the services provided, to spread the Culture of Innovation to achieve the Highest Levels of Excellence,
to ensure the exchange of ideas, participation in Innovative Work, and to enhance communication between
Government Entities in a way that serves Society Happiness. His Excellency Munther Mohammed bin Shakar, Director General of Ras Al Khaimah Municipality
Department, and His Excellency Engineer Sheikh Salem bin Sultan Al Qasimi, Head of Department of Civil
Aviation in Ras Al Khaimah, signed a Memorandum of
Understanding to promote Innovative Work.
The agreement aims to support and promote joint
work and exchange of ideas to serve the achievement
of the Emirate’s Goals for Economic, Environmental and Digital Sustainability, and to cooperate in the
matters of Technical Requirements determined by the
International Standards for Innovation Management.
In addition to cooperate in providing workshops and
guidance in the field Innovation Management Standards, and carrying out meetings with Entrepreneurs and
Investors in the fields of Innovation.
His Excellency Munther Mohammed bin Shakar
stated that the Department seeks to strengthen coopera-

tion ties with various entities in the interest of customer
happiness; in terms of providing Distinguished Innovative Services. As our goal is to unify our efforts to
provide all the elements of happiness and well-being
for all.

Real Estate Transactions for December 2020

Real Estate Transactions registered in Ras Al
Khaimah Municipality Department-Lands and
Properties Sector achieved AED 112 million during December 2020, for 186 sales. Al Jazirah Al
Hamra Region came from the most traded areas
with 62 sales and a value of AED 47 million.
His Excellency Munther Mohammed bin Shakar,
Director General of Ras Al Khaimah Municipality,
stated that the results of Real Estate Report in Ras
Al Khaimah during December confirm the continuation of the positive performance in the Real Estate
Sector as a result of the increase in demand. This is
because of the Marketing Initiatives and offers in
the Al Jazirah Al Hamra Region, which continues
to lead the list of Real Estate Transactions, due to
the Urban Development and Investment available
there.
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1739 New Green Buildings Permits in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Municipality Department revealed the
number of New Building Permits under ‘Barjeel’, which
reached 1739 within the last nine months.
Barjeel in one of the Key Strategic Projects in Ras Al
Khaimah, which targets 30% energy savings, 20% water
savings, and 20% contribution from renewables by 2040
through ensuring the quality of new buildings based on
sustainability standards to reduce the value and consumption costs.
His Excellency Munther Mohammed bin Shakar, Director General of Ras Al Khaimah Municipality said: “After
launching Barjeel -Green Buildings Project-; the Department received a number of building permits, amounting
1739 licenses of various classification. Which included
various specifications that contribute to saving water and
electricity consumption.
His Excellency the
Director General stated
that the largest share of
these permits was for
Private Villas, which
amounted 1135 villas
that adopted various
sustainable systems. In
addition to 556 permits

for Service Blocks, 21 licenses for Investment Villas, 10
licenses for Commercial Store Buildings, 11 licenses for
Mosques, 5 for Multi-Storey Buildings, and an Industrial
Building.
His Excellency indicated that, according to our estimates, Barjeel saves 30% of water and 30% of electricity
compared to previous standards, which is an average estimate for all types of buildings, based on a study prepared
in Building Energy Modeling that was recently conducted
by the Competent Teams. In order to learn about the most
important results of those buildings of different classification.
His Excellency affirmed that the Barjeel does not strictly
or bindingly impose the use of Renewable Energy Sources, with the exception of Solar Water Heating Systems in
some types of buildings. Instead, Barjeel approach is to ensure that all buildings
are ready for future
Solar Panels Installations. For example by
requiring a rooftop solar ready zone, suitable
for installing solar panels when the building
owner decides to do so.

Building Requirements Campaign at Ras Al Khaimah Municipality

Ras Al Khaimah Municipality Department has launched
its field campaign directed
at Construction Sites, which
aims to verify their compliance with all the Requirements
and Specifications applicable
in Construction Projects.
The Municipality has assigned an Inspection Team to
carry out the Field Campaign
in various sites spread in Ras
Al Khaimah until February 25.
Where the requirements will
be verified and audited and
the necessary measures will
be taken against the violator,
according to the regulations of the
Municipality Department.
His Excellency Munther Moham-
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med bin Shakar, Director General
of Ras Al Khaimah Municipality
said: “The department is keen on

the commitment of all sites
under construction –of all
building types- located in Ras
Al Khaimah to implement all
the requirements that are clarified to them before starting
construction projects. In order
to complete these projects in
accordance with the Approved
Regulations and Specifications.
His Excellency stated that
the campaign, which was
launched in the second week
of January to February 25, included directing Inspectors to
be present in the various sites
under construction, to carryout
checks on several matters, including verifying the status of those
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sites in terms of the temporary wall
and maintaining it according to the
requirements adopted by the Department.
His Excellency indicated that the

campaign will work to assess the
extent to which Construction Sites
apply the Safety and Security Requirements, represented by workers wearing appropriate clothing

that ensures the achievement of the
Highest Safety and Security Standards, and verifying the extent to
which works conform to the Provisions of Construction Permits.

Ras Al Khaimah Municipality Department revealed that it has completed 49,477 transactions in the last
quarter of 2020, as part of the efforts
made to provide the best Electronic
Services to satisfy customers. The
Department also launched an Inspection Campaign in all the sites under
construction, from January 10 to February 25.
The Fourth Quarter Report 2020,
shows that despite working conditions
‘Remotely’ due to Coronavirus Pandemic, Public Health Administration
has completed 13.389 Transactions,
Planning & Survey Administration
reached 8.670 Transactions, Lands &
Properties Sector completed 17.325
Transactions and Building Management Administration reached 10.093
Transactions.
His Excellency Munther Moham-

med bin Shakar, Director General of
Ras Al Khaimah Municipality, said
that “Customers’ Health and Safety,
Business Continuity, and Speedy
Transactions Completion, are among
the priorities of the Department, as
Customers’ Transactions were completed at all times during the Coronavirus Pandemic. ”
His Excellency explained that based
on the Department’s keenness on Public Health and Safety, All Administrations within the Department activated
‘WhatsApp and Email’ Services to
receive transactions, complete them
and return them to their owners. As
E-services formed an effective way
to maintain Public Health and Safety
and ensure Business Continuity. His
Excellency explained that early January, the Department launched an Inspection Campaign in all sites under

construction, from January 10 to February 25, to ensure that all sites adhere
to Building Requirements.
His Excellency Director General of
the Department, added that the campaign includes verifying the extent
of construction sites’ commitment
to: using Temporary Fence on site
and maintaining it according to the
requirements approved by the Municipality, installing and maintaining
Project Board, storing Building Materials safely within project boundaries
and ensuring that Construction Waste
is collected in the designated places
and transferring them periodically in
coordination with the Public Services
Department. In addition to ensuring
that the works conform to the Provisions of Construction Permits, and
adhere to Site Security and Safety Requirements.

Ras Al Khaimah Municipality completes 49.4 thousand
Transactions in the Last Quarter of 2020

munrakae
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Public Health Administration organizes a Remote Workshop
Ras Al Khaimah Municipality Department- Public Health Administration organized a Remote Workshop entitled “Food Safety Officer Program in Ras Al
Khaimah” presented by Mr. Urwa Muddathir (Acting
Head of Food Control Section) and Mr. Mohamed Al
Taf (Chief Food Inspection Specialist) from Food Control Section.
All partners were invited to attend the Training Program from Representatives of Food Establishments,
Companies, Training Centers, and Representatives of
E-Government. Where the workshop covered 7 main
topics: An introduction to Law No. 1 of 2020 (Regarding the Accreditation of Training Centers, Trainers and

Food Safety Officials), the Necessary Steps for Accrediting Training Centers, Trainers and Food Safety Officials, a detailed explanation of the training program on
the basics of food safety, a detailed explanation of the
Food Safety Officer Training Program, Fees and Violations regarding the Training Program, and the New Examination Mechanism through the Examination Center
at American University of Ras Al Khaimah.
At the end of the workshop, questions and inquiries
from the partners were answered, with an emphasis on
the necessity of continuing such interactive workshops
and a commitment to sharing all work procedures and
developments with partners.

Honey Testing at Ras Al Khaimah Municipality Laboratories

Ras Al Khaimah
Municipality Department,
represented by Public
Health Administration, revealed the
addition of a new
number of tests in
Laboratory
Section,
including
the
examination
of Natural Honey
Samples, in order
to verify that their
compliance with
the Specifications
and Standards.
Shayma Al Teneiji, Director of
Public Health Administration, said
that the Laboratories Section of
the Municipality Department is
concerned with carrying out accurate examinations according to the
Highest International Standards
and Levels, to verify the incoming
samples of food and other materials, which are received by various entities and companies. These
checks take place to identify the
extent to which foodstuffs conform
to the Approved Requirements and
Specifications and to prove their
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suitability for use and consumption
after applying the necessary tests
and analyzes for the samples.
Al Teneiji stated that Laboratory Section has recently added
a number of new tests to develop
and improve the level of Provided
Services and to enhance the tasks
of Accurate Examination to obtain
the best and highest results. This
includes examining Natural Honey
Samples, new examination to evaluate Sterilizers to ensure that they
comply with the approved Standard
Specifications and examining Cosmetics and Natural Henna.

Shayma Al Teneiji added, Special
checks have been
added for pesticide
residues in fruits
and vegetables, as
well as heavy metal checks in food
products and fish.
In addition to the
development of a
Radiological Examination Device
to detect the percentage of radiation
in food and shipments received through the Emirate
Ports.
Al Teneiji stated that, during a
period of nine months, the Laboratory received approximately 2707
samples, of which 2,476 were in
compliance with the specifications
and 231 non-conforming samples.
Noting that the laboratory provides
high accuracy results during the
analysis of the received samples,
which reflects the promotion and
assurance of the Health and Safety
of Food and other Products in line
with International Standards.
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Exxel Objects LLC. was established in
2006 in Dubai, UAE by our founder, Mo El Borno,
managing director, and a group of experienced
engineers and architects. Mr. Elborno has over 39
years of combined experience in the planning, design
and execution of highways, infrastructure and project
development in both the United States and the United
Arab Emirates. Exxel Objects is engaged in providing
Oil, Gas, Petrochemicals and Reﬁneries, Power,
Utilities, Food and Pharmaceutical Industries
customers with equipment and system solution.
Exxel Objects has built and maintained a strong
reputation with key customers in the MENA region as
one of the leading solution provider. We provide
process equipment, spares management and plant
integration systems that enable companies to
optimize the business and process knowledge
generated
throughout their daily operations.
Business
Building,
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PointPoint
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Port Port
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- United
Emirates
- Call
Fax No:+97142946299
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Dubai
- United
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Us: +Us:
/ Fax/ No:+97142946299
: info@exxelobjects.com
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: info@exxelobjects.com
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Congratulations
To

News

H.H Sheikh

Saud Bin Saqr Al Qassimi
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 : 6639 , RAKIA FZ
Ras Al khaimah UAE
Mob : +971 50 1188267
Fax : +971 7 2447845
Email : megarnet@eim.ae

Middle East Garnet & Abrasive
Supplies FZC

We Extend Our Highest Congratulations

We Extend Our Highest

To

H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
President of the United Arab Emirates
and to

Congratulations To

H.H Sheikh
Saud Bin Saqr AlQassimi
Supreme Council Member and Ruler Of Ras Al Khaimah

H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

On The Occasion Of
Accession Day

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

We Wish His Highness Progress And Success

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers

CA. Manu Mehra

CA. Pramod Kumar Chand

of Emirates for their eﬀorts in supporting the development of UAE

Chairman

Vice Chairman

CA. Ramesh Jha

CA.Varun Kedia

Secretary

Treasurer

and wish them success in their plans to achieve prosperity & progress

Executive Committee Members

CA. Saju Augustine
CA. Pulkit Mehra
CA. Manoj Gupta
CA. Gautam Jain
CA. Rohit Mehta

Caparol Paints LLC
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Dubai Induﬆrial City Saih Shuaib - 4
P. O. Box 62182
Dubai - United Arab Emirates
Call 800 Caparol
Tel : +971 43687600
Email : Info@caparol.ae

The Institute of Chartered
Accountants of India
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
m u n r a k a e Ph: +971 50 653 3416
E-mail: manumehra1@hotmail.com
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ﻧﺗﻘدم
ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
 ﺣﻔظﮫ ﷲ- رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم
 رﻋﺎه ﷲ-  ﺣﺎﻛم دﺑﻲ-  رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء- ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

HOC HOSPITALITY ADVISORY

Our purpose is creating proﬁtable Hospitality
assets. As veterans of the leisure and
hospitality industry with over 38 years of
experience, HOC Hospitality Advisory is
specialized in hotel and hospitality start-ups
and management, renovations, expansions,
procurement, contract negotiations, business
development and due diligence. We provide
you best hospitality service in UAE

وإﺧواﻧﮭم أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻣو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﺣﻛﺎم اﻹﻣﺎرات
وذﻟك ﺗﻘدﯾرا ً ﻟﺟﮭود ﺳﻣوھم اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ودﻋم ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ
راﺟﯾن ﻣن اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﯾر أن ﯾوﻓﻖ ﺳﻣوھم ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﺧﯾر ﻟوطﻧﻧﺎ اﻟﻌزﯾز
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Level 7, Building 11,
Bay Square, Business Bay
P O Box 128686, Dubai, U.A.E.
Tel : +971 50 657 4396
Tel : +971 4 556 1420
Email : info@hochospitalityadvisory.com
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Al Qandeel Contracting Co. LLC

-

-

-

-

-

P.O. Box No. 48598, Dubai —U.A.E. Tel: 04 258 1450 Fax : 04 2581 451 www.alqandeelllc.net

Supreme

munrakae
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ﻧﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت

إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن

 رﻋﺎه ﷲ-  ﺣﺎﻛم دﺑﻲ-  رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء- ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

 ﺣﻔظﮫ ﷲ- رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

وإﺧواﻧﮭم أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻣو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﺣﻛﺎم اﻹﻣﺎرات
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟذﻛرى اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
داﻋﯾن ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻌﯾد ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوطن
وﻗﯾﺎدﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﯾﻣن واﻟﺑرﻛﺎت

hop
Dubai South
P.O.Box 712281

Dubai, U.A.E.
www.welovehop.com

Jerash Pharmaceuticals
A state of the art manufacturing company established in
Amman Jordan in the year 2005.
Jerash Pharma is specialized in manufacturing liquid and
semisolid dosage forms, and hospital disinfectants.
Jerash Pharmaceuticals is part of Khraim Group which is
owned and run by Khraim family. Khraim Group started in
the pharmaceuticals business in the year 1965 as
a pharmacy and nowadays the group also consists of the
following companies

munrakae
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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

15 Oﬃce 2201, 22nd Floor, Arenco Tower,

Dubai Internet City, Dubai,United Arab Emirates

PO Box 502849,
4 559 0800
m u nTel
r a k: a+971
e
Email : https://me-en.kaspersky.com
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اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺣطم ﺳﺎدس رﻗم ﻓﻲ ﻏﯾﻧﯾس ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺑﺈطﻼق "أﻛﺑر ﺗذﻛرة دﺧول" ﺑﺎﻟﺗزاﻣن
ﻣﻊ طرح إﺻدار ﻣﺣدود ﻣن اﻟﺗذاﻛر اﻟﻣطﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ ﻟﻠﺑﻲ

ﺗﺻور ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻﻐرة وﻣطﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ ﻷﻛﺑر
ﺗم طرح  2500ﺗذﻛرة
ّ
ﺗذﻛرة دﺧول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠﺑﯾﻊ أﻣﺎم ﺿﯾوف اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺷﻛّل إﺿﺎﻓﺔ
راﺋﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾﺎت اﻟﺗذﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺻرﯾﺔ

ديب ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة :اﺣﺘﻔﻠﺖ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،أﺣﺪ أﻛﱪ اﳌﻨﺘﺰﻫﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل واﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺘﺴﻮق واﻟﱰﻓﻴﻪ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﳼ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﱪ "أﻛﱪ ﺗﺬﻛﺮة دﺧﻮل" ،ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﺻﻞ
ﺧﻤﺴﺎً وﻋﴩﻳﻦ رﻗامً ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺤﻄﻴﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻴﻮﺑﻴﻞ اﻟﻔﴤ .ﻛام أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ،إﺻﺪارا ً
ﺧﺎﺻﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﺤﴫﻳﺔ اﳌﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ،ﻛﻨﺴﺨﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻋﻦ اﻟﺘﺬﻛﺮة اﻷﻛﱪ ﰲ اﻟﻌﺎمل ،ﻟﻠﺒﻴﻊ أﻣﺎم ﺿﻴﻮﻓﻬﺎ .وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﳌﺤﺪودة اﻹﺻﺪار،
واﳌﺤﺪدة ﺑﺮﻗﻢ ﺗﺴﻠﺴﲇ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،إﺣﺪى أروع اﳌﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ﻟﻠﻀﻴﻮف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺿﻤﻦ
اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ وذﻛﺮى ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﳼ اﻟﻌﺎﳌﻲ
وﺗﻢ ﻃﺮح اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﳌﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ واﳌﺤﺪودة اﻹﺻﺪار ،واﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  2500ﺗﺬﻛﺮة ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ
ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎذ اﻟﻜﻤﻴﺔ .ومتﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﻀﻴﻮف إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺨﻤﺲ وﻋﴩﻳﻦ ﻣﺮة ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﴩﻳﻦ اﻟﺤﺎﱄ ،وﻫﻲ
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ  250درﻫﻢ ،ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة .وميﻜﻦ ﻟﻠﻀﻴﻒ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻀﻴﻮف ﻋﻨﺪ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻌﺎمل ﺑﻌﺪ
امتﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﴩاء .ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﻔﻀﻴﺔ ميﻜﻦ ﻟﻠﻀﻴﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳌﺴﺢ رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﴪﻳﻊ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻐﺎﻳﺔ  25ﻣﺮة ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ .وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﻔﻀﻴﺔ اﳌﺤﺪودة اﻹﺻﺪار ﻫﺪﻳﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻋﻠﺐ أﻧﻴﻘﺔ وﻓﺨﻤﺔ ميﻜﻦ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة  www.globalvillage.aeأو ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ
www.facebook.com/GlobalVillageAE

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

@GlobalVillageAE

@globalvillageuae

اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﱰﻓﻴﻪ واﻟﺘﺴﻮق ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛرث اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﻀﻴﻮف ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل،
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ أن ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎمل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وأن ﺗﺰرع اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻋﲆ وﺟﻮه اﳌﻼﻳني ﻣﻦ ﺿﻴﻮﻓﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ .وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
وﺟﻬﺔ ﻓﺮﻳﺪة وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄرﻗﻰ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﺴﻮق واﳌﺄﻛﻮﻻت واﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺗﻘﺪم ﻟﻀﻴﻮﻓﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﻃﻴﻔﺎً واﺳﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻌﺮوض
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻷﻛرث ﺿﺨﺎﻣﺔ وﺗﻨﻮﻋﺎً ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺟﺂت اﳌﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻼﻳني ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻮف ﰲ أﺟﻮاء اﻟﻬﻮاء
اﻟﻄﻠﻖ اﳌﺘﻤﻴﺰة ،ﻛام أﻧّﻬﺎ ﺗﱪز أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎمل ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،آﺧﺬة ﺿﻴﻮﻓﻬﺎ ﰲ رﺣﻠﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل ﻋﱪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺤﺔ ميﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻨﻰ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان ،وﺗﺘﻔﺮد مبﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﺷﻬﻰ اﳌﺄﻛﻮﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ اﳌﺬﻫﻠﺔ
ﻋﱪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﳌﺴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻮﻻت اﻟﺸﻴﻘﺔ .وميﻜﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﱪ ﴍاء ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 15
16إﻣﺎراﺗﻴﺎ ﻓﻘﻂ
درﻫام
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Free Home
Delivery to
Your Home

Call us now!

Buy Online

m u n r a k a ebuyonline.nestlewaters.ae

service@nestlewaters.ae
NestlePureLifeArabia
(+971) 8004404

SMS 6567
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NEXCELLENCE LLC offers consultancies and training
in strategic planning and operational optimization.
NEXCELLENCE LLC was born from a deep belief in
the ability of scientiﬁc management to achieve
breakthrough performance and sustainable results.
Two decades of experience are available to help
your enterprise. Our expertise in strategic planning
and risk management, performance management,
operational process improvement, and in developing human capabilities can take your enterprise to
the next level of excellence.

Nassim Abed

NEXCELLENCE LLC - UAE. www.nexcellence.me.

munrakae

Founder & General Manager
nassim@nexcellence.me
TEL : +971 50 835 8942
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2020

2020

ً

ً
ً

،ً
www.radiopark.me
ab@radiopark.me - cps@radiopark.me
050-6946244 - 055-5591204
ً

Fala Road Contracting L.L.C (FALA)

.
is a UAE-based construction
company established in 2007. At FALA we seek to contribute to the
physical and ideal foundation of our surroundings––establishing our
legacy, leaving our mark, and making great progress in the construction
sector.
We are an accomplished company with more than a decade of experience developing signiﬁcant infrastructure across the UAE. We are
grounded in safety and inspired by the future. Our success is driven by
an unyielding commitment to the highest quality work. Our ideals are set
in stone.

Fala Road Contracting L.L.C. (FALA)

munrakae

P.O.Box: 62349
Al Qusais, Damascus Street
Al Qusais Plaza, Dubai, U.A.E
Tel : +971 4 263 5553 - Fax : +971 4 19
263 5566
Email : info@ falaroad.ae
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TORINO
MODA STYLE

Torino was established in 2005 In the UAE, which is about shows to sell shoes, bags retail that meets the requirements
of the stylish women
And boasts Torino itself in offering competitive and distinctive prices and the quality of high-quality products and
exceptional customer service and always strive for the better

For more Details Scan QR Code

Our mission is to earn the loyalty of our customers and be there preferred shopping Destination in the Middle east
We will accomplish this by exceeding the overgowing expectation of our clients for latest trends with value and quality
of our products.
Our vision is to grow from a national establishment to a regional leader. We will achieve this by delivering total
customer satisfaction through the highest standards of quality, service, professionalism, value And latest trends.
There is currently a golden opportunity for an Italian fashion brand in the GCC. Through its newly established factories
and design team, will expand its operations and continue its success story.

United Arab Emirates
PHONE : 00971554881984
EMAIL: Order-torino@torino-moda.com

Stimulating customer delight,
inspiring homes and workspaces
of fulﬁlment, prosperity and well-being

bfm Is the Facilities management arm of Bloom Holding, operating under the umbrella of National Holding.
We provide a comprehensive range of best-in-class facilities management services and customised solutions to clients in the commercial,
educational, leisure, residential, hospitality and retail sectors all across the UAE.
At bfm we are proud to act as true partners to our customers. We seek to improve their lives and add value to their assets by offering ,
a one-stop shop of skills and expertise in areas ranging from maintenance and security to energy management and consulting services.
Innovation lies at the very heart of our approach.
we're continually pioneering new technologies and growing our breadth of technical specialisms.
Our goal is to make sure we can deliver more of the memorable and meaningful experiences that keep our customers' homes, businesses
and communities running smoothly every single day.

Sheikh Rashid Bin Saeed St.Rd 18th, Bloom Central, 6th ﬂoor, Abu Dhabi - UAE
Toll Free: 800 bfmcare (2362273) - 800 bfmhome (2364663)
Email: info@bfm.ae

munrakae
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ﻧﺗﻘدم
ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
 ﺣﻔظﮫ ﷲ- رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد آل ﻣﻛﺗوم
 رﻋﺎه ﷲ-  ﺣﺎﻛم دﺑﻲ-  رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء- ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

وإﺧواﻧﮭم أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻣو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﺣﻛﺎم اﻹﻣﺎرات
وذﻟك ﺗﻘدﯾرا ً ﻟﺟﮭود ﺳﻣوھم اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ودﻋم ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ
راﺟﯾن ﻣن اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﯾر أن ﯾوﻓﻖ ﺳﻣوھم ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﺧﯾر ﻟوطﻧﻧﺎ اﻟﻌزﯾز

VILLAGE VET LLC CLINIC

(SERVICES FOR NORTHERN EMIRATES)
Al Hamrah Village
Golf Building Apartment GB 001
Tel: +971 7-2438080
Email : dromervet@villagevetllc.info
Mob : 056-1420787

Al Zan Building Materials LLC

Al Zan Building Materials LLC was established in 2012 and
over the years the company has developed a vast network of
clients throughout the Middle East and earned their trust as a
high-quality supplier of Veneers and Wood. Al Zan Building
Materials LLC has earned its reputation as a provider of
quality.

22nd Street, Al Quoz 4 - Dubai, UAE - Tel : +971 4 340 7877 - Email : info@alzanveneer.com

Trusted partner for distribution of pharmaceutical products in Africa

Congratulations
His Highness

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

And To His Highness

SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM
UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

And To His Highness

SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Superme Commander of The Armed Forces

With Best Compliments From!!!
Eco Health DMCC
I 406 X2 Tower , Jumeirah Lake Towers, Dubai
Tel : +971-4-4329082
Email : info@ecohealthltd.com

munrakae

www.wwcvl.com

On the Auspicious Occasion Of
The 45th Anniversary Of The

UAE Armed Forces Unification
Location is Al Qusais induﬆrial area -5
Dubai - U A E
Tel : +971-42388778 - Mob : +971-0545981431
Email : manager.drabdullasclinic@gmail.com
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