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“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 Vice-President and Prime Minister

 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul.

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to
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عن  تعرب  املجلة  يف  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  ٭ 

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 

فنية.
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الهوية ال�شناعية املوحدة

اإن اإطلق اله�ية ال�شناعية امل�حدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة دليٌل وا�شح على اهتمام 

قيادتنا الر�شيدة بهذا القطاع ملا له من اأهمية كربى يف تن�يع ج�انب ال�شتثمار وتاأكيد على ت�جه 

دولتنا نح� تعزيز دور القطاع ال�شناعي ورفع م�شت�ى اأداء امل�ؤ�ش�شات ال�شناعية وتكثيف اإنتاجيتها 

بتن�ع جمالتها  مبا ي�شاهم يف رفع م�شت�ى النم� القت�شادي وت�شريع عملية التط�ير يف هذا املجال.

 ، العامل  الدول على خارطة  تعزيز مكانة  اأهميته يف  التاريخ  اأثبت عرب  ال�شناعي  القطاع  اإن 

فالدول العظمى على م�شت�ى العامل هي تلك الدول التي ت�يل اهتمامًا كبريًا يف القطاع ال�شناعي 

التي �شهدته  ال�شناعية  بالث�رة  بداأ  اأوروبا  النه�شة والزدهــار يف  ، فبداية ع�شر  ب�شتى جمالته 

تلك الدول يف ذلك احلني وبذلك متكنت هذه الدول من اأخذ ال�شبق يف الريادة وقيادة العامل نح� 

امل�شتقبل الذي نعي�شه الآن والتكن�ل�جيا املتقدمة التي ن�شتخدمها ، لت�شكل علمة فارقة يف تاريخ 

العامل اجلديد ور�شم خارطة التقدم القت�شادي مبا يع�د بالنفع على اأفراد و�ُشكان هذه الدول .

البتكار من اأهم مق�مات ال�شناعة واملغذي الرئي�شي لها ، فلهذا تت�شابق الدول يف تعزيز ثقافة 

البتكار ودعم املبتكرين وجذب العق�ل املبتكرة وخلق بيئة م�شجعة لها والهتمام بالبحث العلمي 

الذي ي�شكل ن�اة اأ�شا�شية للبتكار والخرتاع الذين يعززان من� القطاع ال�شناعي  بكافة اأ�شكاله 

وجمالته لريتكز القت�شاد على قاعدة ق�ية ورا�شخة اأ�شا�شها البحث العلمي والبتكار .

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة يهنئ خادم احلرمني ال�شريفني 

بنجاح العملية اجلراحية التي اأجراها ويل العهد ال�شعودي

حاكم راأ�س اخليمة يهنئ اأمري الكويت 

باليوم الوطني وذكرى حترير بالده

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

برقيتي  اخليمة  ــس  راأ�ـ حــاكــم  الأعــلــى  املجل�س  ع�ش� 

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اإىل  تهنئة 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  ملك  �شع�د  اآل  عبدالعزيز 

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  واإىل  ال�شقيقة 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د ويل العهد نائب رئي�س 

اجلراحية  العملية  بنجاح  الدفاع  وزير  ال�زراء  جمل�س 

التي اأجراها ويل العهد ال�شع�دي.

�شقر  بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  بعث  كما 

القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة برقيتي تهنئة مماثلتني 

العهد  ويل  �شم�  واإىل  ال�شريفني  احلرمني  خــادم  اإىل 

ال�شع�دي.

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

اإىل  تهنئة  برقية  راأ�س اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�ش� 

ال�شباح  الأحمد اجلابر  ن�اف  ال�شيخ  ال�شم�  اأخيه �شاحب 

ال�طني  الي�م  مبنا�شبة  وذلك  ال�شقيقة  الك�يت  دولة  اأمري 

وذكرى حترير بلده.

واأعرب �شم�ه يف برقيته عن خال�س التهاين والتربيكات 

�شائًل  ال�شقيق  الك�يتي  ال�شعب  واإىل  الك�يت  دولــة  لأمــري 

اهلل عز وجل اأن يحفظ الك�يت واأن يدمي عليها نعمة الأمن 

والرخاء وال�شتقرار.

كما بعث �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة 

مماثلة اإىل �شم� ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�شباح ويل 

عهد دولة الك�يت ال�شقيقة بهذه املنا�شبة.

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

�شاحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل 

�شم�  واإىل  ال�شباح  اجلابر  الأحمد  نــ�اف  ال�شيخ  ال�شم� 

ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�شباح.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير ال�شباب والريا�شة ال�شريالنكي

ــشـــاحـــب الــ�ــشــمــ�  ا�ــشــتــقــبــل �ـ

القا�شمي  �شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ 

راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

راجافاك�شا،  نامال  معايل  اخليمة 

والريا�شة  ال�شباب  ــ�ؤون  �ــش وزيـــر 

�شاناكا  معايل  يرافقه  ال�شريلنكي 

ــر دولــــة، الــلــذيــن  ــ ــان، وزي ــنــ��ــش دي

يزوران البلد حاليًا.

حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

راأ�س اخليمة، مبعايل ال�زير وال�فد 

املرافق له، واأكد على اأهمية التعاون 

دور  وعلى  ال�شديقني  البلدين  بني 

التقارب  تعزيز  يف  املهم  الريا�شة 

طاقات  تط�ير  ويف  ال�شع�ب  بــني 

ال�شباب وقدراتهم.

نامال  معايل  عرب  جانبه،  من 

ــن بـــالـــغ �ــشــكــره  راجـــافـــاكـــ�ـــشـــا، عـ

حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  وتــقــديــره 

علقات  على  مثنيًا  اخليمة،  راأ�ــس 

التعاون التي تربط البلدين.

داميكا  �شعادة  اللقاء،  ح�شر 

�شريلنكا  �شفري  �شيلفا  مالراج دى 

لدى الدولة وعدد من امل�ش�ؤولني.



العدد: 527 - 04/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

6

األخبار

m u n r a k a e

�شعود بن �شقر يلتقي �شفري جورجيا

حاكم راأ�س اخليمة يلتقي القائم باأعمال �شفارة جمهورية ليتوانيا لدى الدولة

 �شعود بن �شقر يلتقي �شفرية جمهورية مالطا لدى الدولة

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

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

ج�رجيا  جمه�رية  �شفري  كــالنــدادزه  باتا  �شعادة 

لدى الدولة. 

اخليمة  ــس  راأ�ـ حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

ُبعد  الذي مت عن  ال�شفري خلل الجتماع  ب�شعادة 

الأحاديث  معه  وتبادل  املرئي،  الت�شال  بتقنية 

ال�شديقني  البلدين  بني  التعاون  اآفاق  تعزيز  ح�ل 

على خمتلف ال�شعد.

من جانبه عرب �شعادة باتا كالندادزه، عن بالغ 

�شكره وتقديره ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة 

مثنياً على علقات التعاون التي تربط البلدين.

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

ي�راته  ال�شيدة  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

لدى  ليت�انيا  �شفارة جمه�رية  باأعمال  القائم  رام��شكينة، 

الدولة، وذلك مبنا�شبة ت�شلمها مهام عملها اجلديد.

بال�شيدة  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحــب 

ي�راته رام��شكينة خلل الجتماع الذي مت عن ُبعد بتقنية 

الت�شال املرئي، متمنيًا لها الت�فيق والنجاح يف اأداء مهام 

بني  امل�شرتك  التعاون  اآفـــاق  تعزيز  يف  ي�شهم  مبــا  عملها 

البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

من جانبها، عربت ال�شيدة ي�راته رام��شكينة، عن بالغ 

اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  وتقديرها  �شكرها 

مثنية على علقات التعاون التي تربط البلدين.

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

ماريا  �شعادة  اخليمة  ــس  راأ� حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�ش� 

وذلــك  الــدولــة  ــدى  ل مالطا  جمه�رية  �شفرية  كاميلريي 

مبنا�شبة ت�شلم ال�شفرية ملهام عملها اجلديد.

ب�شعادة  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحــب 

ال�شفرية خلل الجتماع الذي مت عن ُبعد بتقنية الت�شال 

عملها  مهام  اأداء  يف  والنجاح  الت�فيق  لها  متمنيًا  املرئي، 

البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  اآفــاق  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

عن  كاليا،  كاميلريي  ماريا  �شعادة  عربت  جانبها،  من 

بالغ �شكرها وتقديرها ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة 

مثنية على علقات التعاون التي تربط البلدين.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 

يف جمهورية بنغالدي�س ال�شعبية

حممد بن �شعود يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة راأ�س اخليمة

ــاحــب   ا�ـــشـــتـــقـــبـــل �ــش

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

ــى حــاكــم  ــلـ املــجــلــ�ــس الأعـ

راأ�ـــــــس اخلـــيـــمـــة مــعــايل 

ــار عــلــم،  ــري ــه ــش ــد � ــم حم

الــعــ�ــشــ� الـــربملـــاين وزيــر 

اخلارجية  لل�ش�ؤون  الدولة 

بنغلدي�س  جمه�رية  يف 

ــزور  ــذي يـ ــ الــ�ــشــعــبــيــة، الـ

البلد حاليًا.

ال�شم�  �شاحب  ورحب 

حـــاكـــم راأ�ــــــس اخلــيــمــة، 

املرافق  وال�فد  بال�شيف 

خلل  �شم�ه  وناق�س  لــه، 

البلدين  بني  القائمة  وال�شراكة  التعاون  تعزيز  اآفاق  اللقاء 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

بالتط�ر  علم،  �شهريار  حممد  معايل  اأ�شاد  جهته  من 

متمنيًا  ال�شعد،  خمتلف  على  اخليمة  راأ�ــس  ت�شهده  الــذي 

للإمارة مزيدًا من التقدم والرخاء والزدهار.

التنفيذي  املجل�س  عــقــد 

لإمارة راأ�س اخليمة اجتماعه 

ــرب تــقــنــيــة  ــ ــادي عـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ العـ

الت�شال املرئي برئا�شة �شم� 

بن  �شع�د  بــن  حممد  ال�شيخ 

عهد  ويل  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

املجل�س  رئي�س  اخليمة  راأ�ــس 

التنفيذي ..

ــه  ــ ا�ــــشــــتــــعــــر�ــــس خــــلل

املـــدرجـــة على  ــ�عــات  املــ��ــش

ال�شلة  ذات  الأعــمــال  جــدول 

ــي،  ــ ــ�م ــ ــك بـــالـــتـــطـــ�يـــر احلــ

املجل�س،  عمل  جلان  وتقارير 

وال�شراكة  احل�كمة،  وتعزيز 

الحتادية.

وناق�س املجل�س الدرا�شة املقدمة 

الآثار  ح�ل  القت�شادية  اللجنة  من 

ــت عن  ــم القـــتـــ�ـــشـــاديـــة الـــتـــي جن

اجلائحة واآفاق التنمية القت�شادية 

اجله�د  بجميع  واأ�شاد  امل�شتقبلية، 

واملبادرات التي مت تبنيها للتعامل مع 

الظروف  اأفرزتها  التي  التداعيات 

املحلي  امل�شت�يني  على  القت�شادية 

والعاملي.

واأقـــــر املــجــلــ�ــس جمــمــ�عــة من 

على  العمل  على  القائمة  الت��شيات 

املعل�مات  ــ�دة  جـ وحت�شني  ــاحــة  اإت

بني  تبادلها  يتم  الــتــي  والــبــيــانــات 
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احلك�مية  اجلهات 

ــيـــم عــمــلــيــة  ــتـــدعـ لـ

ــرارات  ــقـ اتـــخـــاذ الـ

وتــعــزيــز الــر�ــشــاقــة 

احلك�مية  واملــرونــة 

للتكيف مع الظروف 

ــة  ــ ــاديـ ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ ــتـ ــ القـ

املــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، 

ــرار يف  ــ ــم ــ ــت ــ ــش ــ وال�

تــقــدمي املــحــفــزات 

احلـــــــكـــــــ�مـــــــيـــــــة 

لـــــلـــــقـــــطـــــاعـــــات 

ــة  ــ ــاديـ ــ ــشـ ــ ــ�ـ ــ ــتـ ــ القـ

ــرة، وتــبــنــي  ــ ــاأث ــ ــت ــ امل

برامج فاعلة لتعزيز 

الداخلية  ال�شياحة 

اإىل  الــتــحــ�ل  وت�شجيع  والإقــلــيــمــيــة، 

قطاعات  وتعزيز  الرقمي  القت�شاد 

وال�شناعات  الإلــكــرتونــيــة  الــتــجــارة 

وتبني  والــذكــيــة،  التقنية  واخلــدمــات 

يف  املحلي  املك�ن  ن�شب  لزيادة  برامج 

القيمة  وتعظيم  القت�شادية  الأن�شطة 

املــ�ــشــافــة مــن املــــ�ارد واملــــ�اد اخلــام 

ــعــزيــز مــتــطــلــبــات جنــاح  ــرة وت ــ�ف ــت امل

القت�شادي  التن�يع  اإ�شرتاتيجيات 

والنم� ال�شناعي.

اإن�شاء  م�شروع  املجل�س  اعتمد  كما 

الإمــارة  يف  الذكي  القت�شاد  من�شة 

القت�شادية  البيانات  وعر�س  جلمع 

ل�حات  واإن�شاء  متعددة،  م�شادر  من 

حتليلية  تـــقـــاريـــر  واإنــــتــــاج  ــكـــم،  حتـ

الأعــمــال  مــ�ؤ�ــشــرات  باجتاهات  تتعلق 

كاملة  روؤيــــة  ــاء  واإعـــطـ ــاد،  ــ�ــش والقــت

ودعم  امل�شتقبل،  ل�شت�شراف  للبيانات 

الــقــرارات  واتــخــاذ  التخطيط  عملية 

ال�شتباقية.

ا�شتحداث  اآلــيــة  املجل�س  واعتمد 

ــل الـــر�ـــشـــ�م احلــكــ�مــيــة على  ــدي ــع وت

اخلـــدمـــات الــتــي تــقــدمــهــا اجلــهــات 

يف  الإمارة  تناف�شية  لتعزيز  احلك�مية 

التحليل  من  اإطــار  يف  املــجــالت  كافة 

وتاأكيد  املرجعية  واملقارنات  الدقيق 

القيمة امل�شافة.

جلنة  تقرير  على  املجل�س  واطــلــع 

والـــذكـــي فيما  الإلـــكـــرتوين  الــتــحــ�ل 

يتعلق باإجناز امل�شاريع التقنية وخطط 

كــفــاءة  لــدعــم  امل�شتقبلية  الــتــطــ�يــر 

كامل  حت�ل  وحتقيق  احلك�مي  العمل 

يف اخلــدمــات الإلــكــرتونــيــة والــذكــيــة 

ويلبي  العاملية  الجتاهات  ي�اكب  مبا 

ويــعــزز من  اجلــديــد  الــ�اقــع  متطلبات 

احلك�مة،  مع  املتعامل  وجتربة  رحلة 

التي  التقنية  امل�شاريع  عدد  بلغ  حيث 

2020 وكــذلــك قيد  اإجنــازهــا عــام  مت 

التنفيذ منها / 240 / م�شروعًا.. بينما 

مت اإقرار / 170 / م�شروعًا لعام 2021.

التقنية  املتطلبات  اأقر املجل�س  كما 

الأعمال  ا�شتمرارية  لدعم  ال�شتباقية 

ت�شمل  ــتــي  وال املحتملة  ــات  ــ الأزمـ يف 

م�اقع  و  بديلة  بيانات  مراكز  تط�ير 

ــنــاء  ــعــادة الــبــيــانــات اأث ــت ــش حلــفــظ وا�

املرحلية  اخلــطــة  واعــتــمــاد  الأزمــــات 

لتنفيذ هذه املبادرة.

واأ�شاد �شم� ويل عهد راأ�س اخليمة 

رئــيــ�ــس املــجــلــ�ــس الــتــنــفــيــذي بــالــروؤيــة 

للقيادة  التاريخية  والقرارات  الثاقبة 

ال�شلم  مــعــاهــدة  بـــاإبـــرام  الــر�ــشــيــدة 

ب�شرورة  ووجــه   ، اإ�شرائيل  دولــة  مــع 

ا�شتثمار الفر�س ال�اعدة التي تقدمها 

هذه العلقات لتط�ير العمل احلك�مي 

الب�شرية  ــربات  اخلـ مــن  وال�ــشــتــفــادة 

والتجارب العملية لبتكار حل�ل جديدة 

ــ�دة اخلـــدمـــات احلــكــ�مــيــة،  لــرفــع جــ

وتعزيز تناف�شية القت�شاد.

اللجنة  تقرير  املجل�س  وا�شتعر�س 

الق�انني  م�شاريع  حــ�ل  الت�شريعية 

ــا �ــشــمــن الــــدورة  ــ ــداده ــ اجلـــــاري اإع

الــتــ�ــشــريــعــيــة، ل�ــشــتــكــمــال وحتــديــث 



العدد: 527 - 04/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

9

األخبار

m u n r a k a e

ويل عهد راأ�س اخليمة يزور معر�شي »اآيدك�س ونافدك�س 2021« 

ال�شيخ  �شم�  زار 

بن  �شع�د  بــن  حممد 

ويل  القا�شمي  �شقر 

اخليمة  ــس  ــ راأ�ـ عــهــد 

ــس الــــدفــــاع  ــر�ــ ــ ــع ــ م

ــدويل »اآيـــدكـــ�ـــس«  ــ ــ ال

ــاع  ــ ــدف ــ ومـــعـــر�ـــس ال

»نافدك�س«  البحري 

اختتم  ــــذي  ال  2021

ــي  ــ�ظــب اأب مـــركـــز  يف 

للمعار�س  الــ�طــنــي 

مب�شاركة  »اأدنـــيـــك« 

حملية ودولية وا�شعة.

رافق �شم�ه خلل 

حتديات  وم�اكبة  الت�شريعية  البنية 

والــروؤى  التنم�ية  اخلطط  ومتطلبات 

التناف�شية،  ومقت�شيات  الإ�شرتاتيجية 

واأكد املجل�س على اأهمية ت�شريع اإ�شدار 

باأف�شل  وال�ــشــرت�ــشــاد  الــقــ�انــني  هــذه 

مبا  املرجعية  واملــقــارنــات  املمار�شات 

يحقق املخرجات املرج�ة.

العر�س  اإىل  املجل�س  ا�شتمع  كما 

املقدم من دائرة املالية ح�ل امل�جهات 

احلك�مة  مليزانية  العامة  وامل�ؤ�شرات 

للفرتة القادمة، حيث اأكد على اأهمية 

ــات  ــ�ازن مــ�اءمــة اخلــطــط املــالــيــة وامل

ــة  روؤيـ تنفيذ  مبــتــطــلــبــات  احلــكــ�مــيــة 

التخطيط  والعمل على   ،2030 الإمارة 

والأداء  الربامج  م�ازنة  تطبيق  لبدء 

يف اإعداد امل�ازنات التقديرية وحتديد 

اإجناز  وت�شريع  جناحها،  م�شتلزمات 

ال�شتحقاق  نظام  اإىل  التح�ل  م�شروع 

الت�شغيلية  البدائل  ودرا�شة  املحا�شبي، 

املختلفة لإجناز العمل احلك�مي بكفاءة 

�شيا�شة  املجل�س  اعتمد  كما  عالية. 

متلك وت�شجيل الأ�ش�ل احلك�مية وفق 

اأف�شل املمار�شات العاملية.

البناء  عملية  تط�ير  جمــال  ويف 

العمرانية  التنمية  وتعزيز  والت�شييد 

امل�شتدامة، اطلع املجل�س على التقرير 

املقدم من دائرة البلدية ح�ل حتديات 

تراخي�س  خدمات  حت�شني  ومبادرات 

ق�انني  حتــديــث  ت�شمل  والــتــي  البناء 

البناء،  وم�ا�شفات  �ــشــروط  ولئــحــة 

امل�حدة  الإلكرتونية  النافذة  وتط�ير 

ــقــدمي خدمة  ــبــنــاء، وت ال لــرتاخــيــ�ــس 

ومبادرة  العقارية  الــ�حــدات  ت�شجيل 

ومبادرة  الإن�شائي،  الهند�شي  الدعم 

تقييم اإدارة اأداء املكاتب ال�شت�شارية.

ال�شتمرار  ب�شرورة  املجل�س  ووجه 

واإعــــــداد خطة  الــتــطــ�يــر  عــمــلــيــة  يف 

�شامل  ربــط  لتحقيق  زمني  وبرنامج 

ومتكامل مع اجلهات املرتبطة باإ�شدار 

حت�شني  يف  ي�شاهم  مبا  البناء  رخ�س 

م�ؤ�شرات �شعادة املتعاملني.

ــى املـــذكـــرة  ــل ــ�ــس ع واطـــلـــع املــجــل

املرف�عة من دائرة امل�ارد الب�شرية يف 

�شاأن اإطار ال�شراكة والتعاون بني وزارة 

وحك�مة  والــتــ�طــني  الب�شرية  ــ�ارد  املـ

راأ�س اخليمة فيما يتعلق مبلف الت�طني 

واإدماج امل�اطنني يف �ش�ق العمل، حيث 

وجه�د  باإ�شرتاتيجية  املجل�س  اأ�ــشــاد 

ال�شاأن  هــذا  يف  ــة  الحتــادي احلــكــ�مــة 

الإ�شناد  وتقدمي  التعاون  بتعزيز  ووجه 

ال�شتقطاب  جمــال  يف  والت�شهيلت 

وتبادل  الدرا�شات  واإجـــراء  والتمكني 

لإجنــاح  احلــ�افــز  واأنظمة  املعل�مات 

وتــعــزيــز فر�س  ــتــ�طــني  ال ــادرات  ــبـ مـ

�ش�ء  يف  املرج�ة  امل�شتهدفات  حتقيق 

الظروف والإمكانيات املتاحة.
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الـــــزيـــــارة.. الــ�ــشــيــخ 

بن  جمال  بن  �شلطان 

مدير  القا�شمي  �شقر 

اإدارة �ش�ؤون امل�اطنني 

يف الــديــ�ان الأمــريي 

براأ�س اخليمة وال�شيخ 

بن  �شع�د  بن  اأرحــمــه 

مدير  القا�شمي  خالد 

ــم الإعـــلمـــي  ــش ــ� ــق ال

عهد  ويل  �شم�  ملكتب 

وال�شيخ  اخليمة  راأ�ــس 

بن  �شع�د  بــن  حممد 

خالد القا�شمي.

وجتـــ�ل �ــشــمــ�ه يف 

ــن الأجــنــحــة  ــدد مـ عــ

ــة والــعــربــيــة  ــي ــ�طــن ال

بعدد  والتقى  والعاملية 

الأجنحة  ممثلي  مــن 

ــاركــة مـــن اأهـــم  ــش ــ� امل

حيث  امل�شنعة  الــدول 

تقدمه  مــا  على  اطلع 

ــنـــحـــة من  ــذه الأجـ ــ ه

مـــعـــرو�ـــشـــات تــظــهــر 

الع�شكرية  ال�شناعات 

والتقنيات  املــتــطــ�رة 

واحلـــــلـــــ�ل الـــذكـــيـــة 

ت��شلت  مــا  واأحــــدث 

ــه الــتــكــنــ�لــ�جــيــا  ــيـ اإلـ

جمــال  يف  احلـــديـــثـــة 

الدفاعية  ال�شناعات 

هذه  م�ش�ؤويل  من  �شم�ه  ا�شتمع  كما 

يتم  عما  مف�شل  �شرح  اإىل  الأجنحة 

عر�شه من هذه ال�شناعات املتط�رة.

واأكــد �شم� ويل عهد راأ�ــس اخليمة 

ــاع الــــدويل  ــ ــدف ــ اأهـــمـــيـــة مــعــر�ــس ال

البحري  الــدفــاع  ومعر�س  »اآيــدكــ�ــس« 

»نافدك�س« 2021، احلدث العاملي الذي 

يعك�س متيز وقــدرة دولة الإمــارات يف 

الدولية رغم  الفعاليات  واإدارة  تنظيم 

التي  ال�شتثنائية  والتحديات  الظروف 

فر�شتها جائحة ك�فيد – 19 .

اآيدك�س  به  يتميز  ما  �شم�ه  وثمن 

ــدث مــا تــ��ــشــل اإلــيــه  مــن عــر�ــس لأحــ

ــة من  ــدفــاعــي قــطــاع الــ�ــشــنــاعــات ال

وتط�ير  مبتكرة،  ومعدات  تكن�ل�جيا 

ال�طنية  الدفاعية  ال�شناعات  قطاع 

الإقليمي  الأمــن  تعزيز  يف  ت�شهم  التي 

والدويل وخدمة ال�شلم العاملي.
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حرم حاكم راأ�س اخليمة: الإمارات حققت قفزة نوعية يف متكني املراأة

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  حــرم  اأكـــدت 

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

هنا  ال�شيخة  راأ�س اخليمة..  الأعلى حاكم 

حققت  الإمــــارات  اأن  املــاجــد  جمعة  بنت 

قفزة ن�عية يف جمال متكني وريادة املراأة 

واإجنازًا تاريخيًا يف الت�ازن بني اجلن�شني 

الر�شيدة  للقيادة  احلكيمة  الروؤية  بف�شل 

الإماراتية  املــراأة  دور  باأهمية  اآمنت  التي 

ك�شريك فاعل واإيجابي يف م�شرية التنمية 

ما �شجعها على الإبداع والتميز والريادة يف 

كافة املجالت حتى باتت املراأة الإماراتية 

الي�م م�شدر اإلهام للمراأة يف خمتلف دول 

العامل ..

وقالت مبنا�شبة ي�م املراأة العاملي الذي 

ي�شادف الثامن من مار�س من كل عام.. » 

يف هذا الي�م الذي يحتفي العامل بت�شحيات 

يف  نحتفي  كانت  حيثما  املــراأة  وعــطــاءات 

امللهمة  ــقــدوة  ال بــجــهــ�د  الإمـــــارات  ــة  دولـ

والداعم الأول لق�شايا املراأة العربية �شم� 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد 

الأعــلــى  املجل�س  رئي�شة  الــعــام  الن�شائي 

للأم�مة والطف�لة الرئي�شة الأعلى مل�ؤ�ش�شة 

التنمية الأ�شرية »اأم الإمارات« التي اأر�شت 

مع املغف�ر له ال�الد ال�شيخ زايد بن �شلطان 

النهج  ملمح  ثــراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل 

املراأة  لتمكني  ال�شامية  واملبادئ  ال�شحيح 

يف  امل�شاركة  لها  فاأتاحت  الإمـــارات  يف 

حتى  والــدولــة  واملجتمع  الأ�ــشــرة  بناء 

اأ�شبحت املراأة الإمارتية م�شدر فخر 

وجزء  دويل  تقدير  وحمــل  واعــتــزاز 

ل يــتــجــزاأ مــن اإجنـــــازات الــدولــة 

واإ�شرتاتيجيتها امل�شتقبلية”.

واأ�شافت » ياأتي ي�م املراأة 

مكانة  على  تاأكيدًا  العاملي 

املــــــراأة ودورهــــــا الــكــبــري 

املجتمعات  ونه�شة  بــنــاء  يف 

التنم�ية  العملية  يف  الإيجابي  وتاأثريها 

املنا�شبة  الــظــروف  لــهــا  تــهــيــاأت  مــا  اإذا 

على  ت�شجعها  التي  اللزمة  والت�شريعات 

الإبـــــداع والــتــمــيــز وحتــفــظ لــهــا احلــقــ�ق 

احلق  احلق�ق  تلك  اأهم  ومن  واملكت�شبات 

التي تنطلق  القاعدة  التعليم الذي يعد  يف 

واملحرك  ال�شاملة  التنمية  خطط  منها 

ما  وه�  والدول  ال�شع�ب  لنه�شة  الرئي�شي 

التي  الإمــاراتــيــة  التجربة  يف  جليًا  يظهر 

م�شت�ى  على  الــتــجــارب  اأجنــح  مــن  تعترب 

العامل يف جمال متكني وريادة املراأة حيث 

الحتاد  قيام  منذ  امل�ؤ�ش�ش�ن  الآبــاء  اأوىل 

اأهمية ق�ش�ى لتعليم بنت الإمارات والي�م 

فاملراأة  احلكيمة  الروؤية  تلك  ثمار  جنني 

يف  املنا�شب  اأعلى  تتب�اأ  الي�م  الإماراتية 

والطاقة  الف�شاء  مثل  حي�ية  قــطــاعــات 

والذكاء  املتقدمة  والتكن�ل�جيا  الن�وية 

عن  ف�شًل  املعرفة  واقت�شاد  ال�شطناعي 

قطاعات التعليم والطريان والبنية التحتية 

وال�شحة التي �شربت فيه املراأة الإماراتية 

اأروع الأمثلة يف الت�شحية والعطاء مل�اجهة 

تداعيات جائحة ك�فيد- 19 “.

نعي�س  ونحن   « وقالت 

ال�شتعداد  عام 

قــيــادة  ــ�ؤكــد  ت الــقــادمــة  ــًا  عــام للخم�شني 

على  احلقيقي  الرهان  اأن  ــارات  الإم دولة 

قدرات واإمكانات املراأة الإماراتية ل حدود 

احلافل  تاريخها  يعك�شه  واقـــع  وهـــذا  لــه 

التاأ�شي�س  مــنــذ  الــ�طــنــيــة  ــازات  ــالإجنــ ــ ب

الرجل  مــع  اأ�ــشــا�ــشــي  �شريك  الــيــ�م  فهي 

للخم�شني  الــدولــة  اإ�شرتاتيجية  ر�شم  يف 

الإمارات  القادمة، لقد و�شعت دولة  عامًا 

برامج واإ�شرتاتيجيات وا�شحة لتعزيز دور 

قيادية  منا�شب  ت�يل  من  ومتكينها  املــراأة 

واإ�شرافية لقيادة م�ؤ�ش�شات الدولة وتعزيز 

مكانتها وتناف�شيتها يف العديد من التقارير 

ــعــل الإجنـــــاز الأخــــري لــدولــة  ــة ول ــي ــدول ال

الت�ازن بني اجلن�شني  الإمــارات يف جمال 

ال�شرق  م�شت�ى  على  الأول  املركز  بتحقيق 

»املراأة  تقرير  يف  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

واأن�شطة الأعمال والقان�ن 2021« ال�شادر 

على  دلــيــل  خــري  يعد  الـــدويل  البنك  عــن 

الأهمية التي ت�ليها دولة الإمارات لتمكني 

املراأة وتنمية قدراتها ومهاراتها”.

جمعة  بــنــت  هــنــا  ال�شيخة  وتــ�جــهــت 

اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآيات  باأ�شمى  املاجد 

»اأم  مــبــارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم� 

الإمارات« على ما تبذله من جه�د من اأجل 

تعزيز مكانة املراأة الإماراتية على 

ال�شعيد الدويل وما تقدمه من 

العربية  للمراأة  ورعاية  برامج 

يف  امل�شاهمة  مــن  لتمكينها 

املجتمعات  وتــطــ�يــر  تنمية 

تــقــدمــت  كــمــا   .. الــعــربــيــة 

ت�شاهم  امــراأة  لكل  بالتهنئة 

وجمتمعها  اأ�شرتها  بناء  يف 

لغٍد اأف�شل لأبنائها والأجيال 

القادمة.
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حرم ويل عهد راأ�س اخليمة : 

املراأة الإماراتية بدعم القيادة الر�شيدة و»اأم الإمارات« اأ�شبحت حمط اأنظار العامل

�شقر  بــن  �شع�د  بــن  حممد  ال�شيخ  �شم�  حــرم  اأكـــدت 

القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة، ال�شيخة �شيخة بنت بطي 

اأن الإجنــازات امللفتة التي  اآل مكت�م،  بن مكت�م بن جمعة 

نتاج  لي�شت  املجالت  خمتلف  يف  الإماراتية  املــراأة  حتققها 

ال�شدفة اإمنا بف�شل الدعم امل�شتمر والهتمام الدائم من 

قبل القيادة الر�شيدة للدولة التي اأ�شبحت املراأة الإماراتية 

بف�شلها حمط اأنظار العامل.

كلمة  يف   - اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  �شم�  حــرم  وقالت 

8 مار�س من  الي�م العاملي للمراأة الذي ي�شادف  مبنا�شبة 

الإجنــازات  هذه  و�شف  عن  تعجز  الكلمات  اإن   - عام  كل 

التي حققتها املراأة الإماراتية يف ي�مها العاملي بف�شل دعم 

الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  واهتمام 

والطف�لة  للأم�مة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي 

الرئي�شة الأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية »اأم الإمارات« التي 

تعترب م�شدر فخر للمراأة العربية والإماراتية.

�شم�   .. مكت�م  اآل  بطي  بنت  �شيخة  ال�شيخة  وهــنــاأت 

الي�م  الإمــارات« مبنا�شبة  »اأم  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

وريادتها  ــراأة  املـ دعــم  يف  الــرائــد  لــدورهــا  للمراأة  العاملي 

ومكانتها البارزة على امل�شت�ى املحلي والعربي والدويل.

اآل مكت�م .. حرم  ال�شيخة �شيخة بنت بطي  كما هناأت 

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

ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، �شم�  الدولة رئي�س جمل�س 

لهتمامها  مكت�م،  اآل  جمعة  بن  مكت�م  بنت  هند  ال�شيخة 

يف  الإماراتية  املــراأة  اأي�شا  وهناأت  دبــي،  اإمــارة  يف  باملراأة 

اإىل  املجالت  جميع  يف  الفعال  دورهــا  على  العاملي  ي�مها 

جانب دورها الرئي�س كاأم ومربية للأجيال اجلديدة.
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بلدية راأ�س اخليمة : »عام اخلم�شني« م�شرية التطور م�شتمرة

بلدية راأ�س اخليمة: نفخر باإجنازات املراأة يف �شتى امليادين

عام  مدير  الزعابي  �شكر  بن  حممد  منذر  �شعادة  اأكد 

دولة  2021 يف  عــام  اإعــلن  اأن  راأ�ــس اخليمة  بلدية  دائــرة 

بــالإجنــازات  بالفخر  ي�شعرنا  اخلم�شني«  »عــام  الإمـــارات 

ر�شمت  والتي  املا�شية  عامًا  اخلم�شني  خلل  حتققت  التي 

لنا خارطة امل�شتقبل الذي ن�شعى لتحقيقه .وقال : اإن الآباء 

منذ  وطننا  يف  واحلــداثــة  التط�ر  معامل  اأر�ــشــ�ا  امل�ؤ�ش�شني 

ال�هلة الأوىل لقيام الحتاد وعمل�ا على تهيئة اأبناء ال�طن 

مل�ا�شلة حتقيق الإجنازات واحلفاظ على مكت�شبات الحتاد.

واأ�شاف الزعابي :يحق لنا اأن نفخر باخلم�شني املا�شية 

الذي  والزدهــار  والتقدم  حتققت  التي  الإجنــازات  فحجم 

ت�شهده دولة الإمارات ي�شتدعي ذلك فه� تثمني للجه�د التي 

بذلت على الرغم من الظروف وق�شر الفرتة الزمنية وهذا 

م�شتمرة  والزدهــار  والتقدم  التط�ر  م�شرية  اأن  على  تاأكيد 

بف�شل قيادتنا الر�شيدة .

عام  مدير  الزعابي  �شكر  بن  حممد  منذر  �شعادة  اأكد 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة اأن املراأة الإماراتية تعترب �شريكًا 

هامًا وفاعًل يف م�شرية التنمية والتط�ر ونه�شة هذا ال�طن 

املعطاء.

العاملي  الي�م  مبنا�شبة  ت�شريح  يف  الزعابي  واأ�ــشــاف 

للمراأة اإنه بف�شل الروؤية الثاقبة للقيادة الر�شيدة اأ�شبحت 

الإمارات من�ذجًا يحتذى به لقدرتها على حتقيق النجاحات 

املــراأة ومتكينها حيث  تعزيز دور  و منها  املجالت  يف كافة 

اأ�شبحت عن�شرًا م�ؤثرًا يف جمتمعها.

وقال الزعابي : اإننا نفخر باإجنازات املراأة التي �شطرت 

اأمثلة يف التميز والأ�شبقية يف �شتى امليادين و تب�اأت مكانة 

هامة وهذا دليل وا�شح على ثقة القيادة باملراأة ومكانتها يف 

املجتمع.



العدد: 527 - 04/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

14

األخبار

m u n r a k a e

دائرة بلدية راأ�س اخليمة جتري تعديالت على اإجراءات املنح ال�شكنية

دائرة بلدية را�س اخليمة ت�شارك يف مبادرة �شجرة الإمارات

اإجنــاز  عملية  وت�شريع  الإجــــراءات  تب�شيط  اإطـــار  يف 

بلدية  دائــرة  ، اأجــرت  املتعاملني  لإ�شعاد  املعاملت  �شعياً 

اخلا�شة  املعاملت  بع�س  على  تعديلت  اخليمة  راأ�ـــس 

التحري  اإجــراء  تنفيذ  �شيتم  ال�شكنية حيث  املنح  بطلبات 

املعاملة  خلل  من  داخليًا  ال�شكنية  املنح  لطلبات  ال�شامل 

املقدمة و�ش�ف ي�شمل هذا الإجراء الطلبات التالية : 

- طلب منحة عادية / منحة برنامج من دون قر�س 

- طلب منحة برنامج مع قر�س

- طلب حت�يل من منحة عادية اإىل برنامج ومن منحة 

برنامج اإىل عادية 

- طلب حتديث / طلب جتديد /بدل فاقد/ )منحة( .

اإن   : قــائــًل  الــزعــابــي  �شكر  بــن  مــنــذر  �شعادة  و�ــشــرح 

بت�شهيل  واملرتبطة   الدائرة  اتخذتها  التي  اخلط�ات  هذه 

الإجراءات على املتعاملني ت�ؤكد حر�س الدائرة على تب�شيط 

وت�شريع عملية اإجناز املعاملت وهذا ما يتما�شى مع روؤية 

واإ�شرتاتيجية الدائرة نح� اإ�شعاد املتعامل بتكري�س اجله�د 

والطاقات والتقنيات املت�فرة لتقليل مدة اإجناز املعاملة مع 

التاأكيد على احلفاظ على ج�دتها والتميز يف تقدميها .

�شجرة  فعالية  يف  اخليمة  ــس  راأ� بلدية  ــرة  دائ �شاركت 

�شمن  والتنمية  البيئة  هيئة حماية  تنظمها  التي  الإمــارات 

احتفالت الدولة يف �شهر البتكار ، والتي تهدف اإىل زراعة 

الأ�شجار املحلية يف خمتلف اأنحاء الدولة.

وتاأتي هذه امل�شاركة �شمن ت�جهات الدائرة نح� تعزيز 

التعاون مع اجلهات املختلفة وتفعيل ال�شراكة الإ�شرتاتيجية 

من  ــادرة  املــب هــذه  وتعترب   ، العامة  امل�شلحة  يحقق  مبــا 

احلفاظ  يف  اجلهات  دور  من  تعزز  التي  البيئية  املبادرات 

على البيئة ون�شر ثقافة الت�شجري وزراعة الأ�شجار املحلية .
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 احلفاظ على البيئة ركيزة رئي�شية يف تطور وازدهار راأ�س اخليمة

اخليمة  ــس  راأ� اإمـــارة  تنتهج   

طم�حة  وخطة  وا�شحًا  م�شارًا 

ومتكاملة لتحقيق م�شتقبل م�شرق 

ومــ�ــشــتــدام جلــمــيــع املــ�اطــنــني 

ــي  ــاأتـ واملــقــيــمــني والـــــــــزوار. وتـ

بحماية  املــتــعــلــقــة  الإجـــــــراءات 

املـــ�ارد  على  واحلــفــاظ  البيئة، 

ج�دة  معايري  وتعزيز  الطبيعية، 

احلياة، يف �شدارة اأول�يات قيادة 

الإمارة الر�شيدة.

وتــفــعــيــًل ملــقــ�لــة �ــشــاحــب 

�شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

الأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

و  »الطاقة  اخليمة:  راأ�ــس  حاكم 

و  حلياتنا  رئي�شية  عنا�شر  املــاء 

يتجزاأ  ل  جــزء  فهي  ازدهــارنــا. 

التي  والقت�شادية  الجتماعية  التنمية  من 

ن�شب� اإليها، لذا يجب علينا املحافظة عليها 

و ال�شتثمار فيها«، اأطلقت بلدية راأ�س اخليمة 

والطاقة  الطاقة  لكفاءة  الإمارة  اإ�شرتاتيجية 

خف�س  اإىل  تهدف  التي   ،2040 املــتــجــددة 

وتقليل   %  30 بن�شبة  الــطــاقــة  ا�ــشــتــهــلك 

ن�شبة  ورفــع   ،%  20 بن�شبة  املياه  ا�شتهلك 

اإىل  املتجددة  الطاقة  الطاقة مب�شادر  ت�ليد 

تر�شيخ  وبالتايل   ،2040 عام  بحل�ل   %  20
الزدهار وتعزيز م�شرية التنمية امل�شتدامة يف 

الإمارة على املدى الط�يل.

و تدير بلدية راأ�س اخليمة جه�د حتقيق 

�شاحب  بت�جيهات  الإ�شرتاتيجية،  اأهــداف 

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

وذلك  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

الطاقة  كفاءة  لإدارة  »رمي«  من خلل مكتب 

و الــطــاقــة املــتــجــددة، وبــالــتــعــاون مــع جميع 

واأفـــراد  ال�شلة،  ذات  احلك�مية  اجلــهــات 

املجتمع، والأطراف املعنيني.

وتت�شمن الإ�شرتاتيجية 9 برامج، تهدف 

التناف�شية  الــقــدرة  دعـــم  اإىل  جمملها  يف 

كلفة  تقليل  خـــلل  مــن  ــارة  ــ الإمـ لقــتــ�ــشــاد 

وحت�شني  واملياه،  املتجددة  والطاقة  الطاقة 

ت�افر الطاقة وتقليل العتماد على الكهرباء 

وال�ق�د، بالإ�شافة اإىل تط�ير وبناء القدرات 

للمنتجات  جــديــد  �ــشــ�ق  تط�ير  خــلل  مــن 

واخلدمات املتعلقة بالطاقة املتجددة وتنمية 

املجالت  هذه  يف  املحلية  واملهارات  القدرات 

املتخ�ش�شة.

وتعليقًا على خطة الإمارة واإ�شرتاتيجيتها 

امل�شتقبلية، قال �شعادة منذر حممد بن �شكر 

الزعابي، مدير عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة: 

والطاقة  الطاقة  كفاءة  اإ�شرتاتيجية  تنبثق 

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  روؤيـــة  مــن  املــتــجــددة 

�شع�د بن �شقر القا�شمي ، جلعل الإمارة اأكرث 

اأنه ويف ظل  على  م�ؤكدًا  وتناف�شية.  ا�شتدامة 

فاإن  العامل،  ت�اجه  التي  املناخ  تغري  حتديات 

م�شاهمة  من  جزءًا  متثل  الإ�شرتاتيجية  هذه 

من  التخفيف  جه�د  يف  اخليمة  راأ�ــس  اإمــارة 

والعامل،  الإمـــارات  دولــة  املناخ يف  اآثــار تغري 

جميع  ت�شمل  الإ�شرتاتيجية  اأن  اإىل  م�شريًا 

م�شتهلكي الطاقة واملياه على م�شت�ى الإمارة.

ج�انب  جميع  الإ�شرتاتيجية  وتلم�س 

ــاة الــعــامــة والــ�ــشــيــا�ــشــات احلــكــ�مــيــة،  احلــي

وكانت  الــربامــج،  من  عــدد  تطبيق  وتت�شمن 

برامج  اأوىل  اأطــلــقــت  اخليمة  راأ�ـــس  بلدية 

با�شم  وتــعــرف   ،2019 يف  الإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 

للمباين  الل�ائح  »بارجيل« وهي جمم�عة من 

يف   30٪ ت�فري  اإىل  تهدف  التي  اخل�شراء، 

ــاه  ا�ــشــتــهــلك الــطــاقــة واملــي

البناء  مبــمــار�ــشــات  مــقــارنــة 

الــتــقــلــيــديــة، مــا يــــ�ؤدي اإىل 

يف  الف�اتري  قيمة  انخفا�س 

تلك املباين ب�شكل ملح�ظ.

تــطــبــيــق  اإطـــــــلق  مت  و 

ب�شكل  »بارجيل«  ا�شرتاطات 

اختياري ملدة �شنة واحدة يف 

الفرتة  تلك  وخــلل   ،2019
ــح عــلــى اأكــرث  ــ�ائ ــل ُنــفــذت ال

جتريبي  مــ�ــشــروع   270 مــن 

�شمنها  مـــن  الإمــــــــارة  يف 

والفنادق،  واملــدار�ــس  الفلل 

من  عــددًا  البلدية  واتــخــذت 

التطبيق  لــدعــم  اخلــطــ�ات 

حيث  لل�شرتاطات،  ال�شل�س 

لعامة  م�جهة  ت�ع�ية  حملت  عدة  اأطلقت 

ــا�ــس، وقــدمــت جمــمــ�عــة مــن احلــ�افــز  ــن ال

من  كًل  ودربــت  للربنامج،  الأوائــل  للمتبنني 

مهنية  جل�شات  يف  املقاولني  و  ال�شت�شاريني 

املرئي ركزت  الت�ا�شل  تقنيات  ُبعد عرب  عن 

اللزمة  امل�شتخدمة  والأ�شاليب  املعدات  على 

لتطبيق »بارجيل«، وبداأت بالتطبيق الإلزامي 

للربنامج على جميع املباين اجلديدة يف راأ�س 

اخليمة منذ العام املا�شي.

نظمي،  حممد  املهند�س  قال  جانبه  من 

راأ�س  بلدية  يف  البناء  تراخي�س  ق�شم  مدير 

ــاأن �ــشــروط »بــارجــيــل«  اخلــيــمــة: فــخــ�رون بـ

الــيــ�م مــ��ــشــع تقدير  اأ�ــشــبــحــت  املــبــتــكــرة 

ومعتمدة �شمن معايري البناء يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

لكفاءة  الإمــــارة  اإ�شرتاتيجية  و�شمن 

مت  اأي�شًا،   2040 املتجددة  والطاقة  الطاقة 

اإطلق برنامج »كفاءة اإنارة الطرق«، بهدف 

ا�شتبدال اأو حتديث اأو تركيب م�شابيح اإنارة 

كفاءة  وذات  للطاقة  مــ�فــرة  دي/  اإي  /اإل 

اجلــديــدة  ــارة  ــ الإم �ــشــ�ارع  جميع  يف  عالية 

والقدمية خلل ال�شن�ات املقبلة.

بتحقيق  الإمـــــارة  الــتــزام  مــن  وكــجــزء 

اخلدمات  دائــرة  عملت  الربنامج،  اأهــداف 
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اخليمة  راأ�ـــس  يف  الــعــامــة 

ــى مـــ�ـــشـــروع مــبــتــكــر  ــلـ عـ

الــطــرق،  اإنــــارة  لتحديث 

حيث متكنت من ا�شتبدال 

اإنارة اأكرث من 18 كيل�مرت 

خلل  الإمــارة  �ش�ارع  من 

2019، كذلك عملت  عام 

هيئة مناطق راأ�س اخليمة 

ــز/،  ــ القــتــ�ــشــاديــة /راكـ

 50 اإ�ــشــاءة  حتديث  على 

ــن طـــرقـــات  ــ كــيــلــ�مــرت م

ــة  ــاعــي ــن ــ�ــش ــاطــــق ال ــ ــن ــ امل

دي/  اإي  /اإل  مب�شابيح 

امل�فرة للطاقة.

الهند�شة  مدير  اإ�شماعيل،  اإيـــاد  ــال  وق

حتكم  عنا�شر  تثبيت  على  عملنا  راكــز:  يف 

م�شت�ى  حت�شني  اإىل  اأدى  ما  ذكية،  اأنظمة  و 

ا�شتهلك  وتخفي�س  الطرق،  على  الإ�شاءة 

الطاقة ب�شكل مبا�شر بن�شبة 70 %، وح�ايل 

نظام  حت�شني  ب�شبب  اإ�ــشــايف  ت�فري   %  10
وعملية  ت�شغيلها  ــة  ــدول وج ــارة  ــ الإنـ اإدارة 

�شبطها.

ــاين« اأحــد  ــب ويــعــد بــرنــامــج »حتــديــث امل

راأ�ــس  اإ�شرتاتيجية  يف  الرئي�شة  ــربامــج  ال

املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة  اخليمة 

البناء  خمزون  ب�شبب  اأهميته  وتاأتي   ،2040
الذي ي�فر فر�شة  الأمر  الإمارة،  احلايل يف 

الطاقة  ا�شتهلك  كفاءة  حت�شني  على  للعمل 

انتهت  الإطار  فيها. ويف هذا 

عام  يف  اخليمة  راأ�ــس  بلدية 

حتديث  اأعــمــال  مــن   2019
وكانت  لها،  تابعة  مباين   4
لتحديث  م�شروع  اأول  مبثابة 

املباين احلك�مية يف الإمارة.

مــتــ�ــشــل  �ـــشـــيـــاق  ويف 

التعاقد على م�شاريع  يتزايد 

بداأت  حيث  املباين،  حتديث 

اخليمة  راأ�ـــس  مناطق  هيئة 

ــشـــاديـــة /راكـــــــز/،  ــتـــ�ـ القـ

يف  مبانيها،  من   9 بتحديث 

م�شروع يت�قع اأن يخف�س من 

ا�شتهلك الطاقة بن�شبة 38 

%، وتعمل كذلك اأكادميية راأ�س اخليمة على 
يقلل  اأن  ويت�قع  لها،  تابع  مبنى   15 حتديث 

ال�شتهلك بن�شبة 34 %.

املباين  تاأهيل وحتديث  اإعــادة  اإطار  ويف 

بالتعاون  اخليمة  راأ�س  بلدية  تعمل  ال�شكنية، 

مع �شركة اأب�ظبي لطاقة امل�شتقبل »م�شدر«، 

»الــفــيــل  ا�ــشــم  عليها  يــطــلــق  مـــبـــادرة  عــلــى 

يف  الكفاءة  تعزيز  اإىل  تهدف  النم�ذجية«، 

اأكــرث  �شكنية  فلل  وبــنــاء  الطاقة  ا�شتهلك 

العمل على  ويتم حاليًا  الإمارة،  ا�شتدامة يف 

بهدف  ال�شكنية  الفلل  مــن  بع�س  حتــديــث 

ت�عية املجتمع بالفائدة القت�شادية والبيئية 

لعملية اإعادة التاأهيل.

املدير  با�شليب،  اأحــمــد  ي��شف  ــال  وقـ

التنفيذي لإدارة التط�ير العمراين امل�شتدام 

بلدية  مــع  بالتعاون  فــخــ�رون  »مــ�ــشــدر«:  يف 

ــمــة والــعــمــل  ــس اخلــي ــ ــ راأ�

التي  املــبــادرة  �شمن هــذه 

الأوىل  اخلــطــ�ة  نعتربها 

ــنــا�ــس بــفــ�ائــد  لــتــ�عــيــة ال

اإعادة تاأهيل منازلهم.

وتعد الربامج املذك�رة 

�شابقًا، من �شمن الربامج 

اإ�شرتاتيجية  يف  الت�شعة 

لكفاءة  الطم�حة  الإمــارة 

املتجددة  والطاقة  الطاقة 

تنبثق  والـــتـــي   ،2040
ال�شم�  �شاحب  روؤيــة  من 

�شقر،  بــن  �شع�د  ال�شيخ 

ركيزة  ال�ــشــتــدامــة  جعل  اإىل  تــهــدف  الــتــي 

تكلفة  تقليل  خــلل  من  ــارة،  الإمـ لتناف�شية 

الطاقة واملياه على امل�شتهلكني.

راأ�ــس  اإ�شرتاتيجية  تطبيق  يـــ�ؤدي  لــن  و 

فــ�ائــد  اإىل حتــقــيــق  ــطــمــ�حــة،  ال اخلــيــمــة 

منافع  لــهــا  �شيك�ن  بــل  فــقــط،  اقــتــ�ــشــاديــة 

خا�شة  واأخـــرى  و�شحية  واجتماعية  بيئية 

جاذبًا  مكانًا  الإمــارة  جعل  منها  بال�شلمة، 

للعي�س والعمل، وت�فري بيئات �شحية داخلية 

ــد من  ــة يف راأ�ــــس اخلــيــمــة، واحلــ وخــارجــي

اأف�شل  وتطبيق  اخلــطــرة،  ــ�اد  امل ا�شتخدام 

اإىل  بالإ�شافة  النفايات،  لإدارة  املمار�شات 

زيادة ا�شتخدام املركبات الكهربائية امل�فرة 

لل�ق�د.

اخليمة  ــس  ــ راأ�ـ اإ�ــشــرتاتــيــجــيــة  وتــعــتــرب 

ــطــاقــة والــطــاقــة  ــكــفــاءة ال ل

خطة   ،2040 ــتـــجـــددة  املـ

من  وا�ــشــحــة،  م�شتقبلية 

ملمح  تــر�ــشــم  اأن  �ــشــاأنــهــا 

امل�شتقبلي  والزدهار  التط�ر 

لــــلإمــــارة، تـــكـــ�ن رفــاهــيــة 

والزوار  واملقيمني  امل�اطنني 

ــاة يف  وحتــقــيــق جـــ�دة احلــي

املتخذة  الـــقـــرارات  اأولــ�يــة 

من �شناع القرار، مع الأخذ 

قدمًا  امل�شي  العتبار  بعني 

اأخ�شر  نح� حتقيق م�شتقبل 

للبيئة  و�ــشــديــق  ومــ�ــشــتــدام 

براأ�س اخليمة.



العدد: 527 - 04/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

17

األخبار

m u n r a k a e

دائرة بلدية راأ�س اخليمة وبالتعاون مع اجلامعة الأمريكية براأ�س اخليمة 

تقيم المتحان الأول لأ�شا�شيات �شالمة الأغذية

قامت دائرة بلدية راأ�س اخليمة وبالتعاون مع مركز المتحان 

لأ�شا�شيات  الأول  المتحان  بعقد  الأمريكية  للجامعة  التابع 

ال�شراكة  مظلة  حتت  وذلك  الأغذية  ملتداويل  الأغذية  �شلمة 

القائمة بني دائرة بلدية راأ�س اخليمة واجلامعة الأمريكية .

ال�شحة  اإدارة  يف  ممثلة  اخليمة،  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  اأغلقت 

العامة، من�شاأة متخ�ش�شة بن�شاط تقدمي خدمات امل�شاج للن�شاء، 

بعد اأن قامت با�شتقبال الرجال.

املكثفة،  امليدانية  حملتها  خلل  املخالفة  الإدارة  ور�شدت 

مالية  عق�بة  وفر�شت  املا�شيني،  ال�شهرين  خلل  نفذتها  التي 

 م�شاعفة، واأغلقت املن�شاأة ملدة �شهر بعد تكرارها املخالفة نف�شها.

وقالت �شيماء الطنيجي، مدير اإدارة ال�شحة العامة :اإن الإدارة 

املن�شاآت  اإىل خمتلف  امل�جهة  التفتي�شية  بتكثيف حملتها  قامت 

من  ومتكنت  املا�شيني،  ال�شهرين  خــلل  الإمـــارة  يف  املت�اجدة 

ر�شد خمالفة اإحدى املن�شاآت للن�شاط والفئة امل�شتهدفة للخدمة 

املقدمة.

اإدارة  ــمــة، ممــثــلــة يف  ــس اخلــي ــ راأ�ـ بــلــديــة  ــرة  ــ دائـ ــقــت  اأغــل

ــري مــلــتــزمــة  ــة غــ ــيـ ــذائـ 36 مـــنـــ�ـــشـــاأة غـ الـــعـــامـــة،  الــ�ــشــحــة 

ــهــرًا. ــلل 11 �ــش ــك خــ ــ ــذاء، وذلـ ــ ــغ ــ  بـــا�ـــشـــرتاطـــات �ــشــلمــة ال

ــتــي ر�ــشــدت مــن قــبــل فــرق  ــم تــلــك املــخــالــفــات ال ومتــثــلــت اأهــ

عــدم  يف  الــعــامــة  ال�شحة  لإدارة  الــتــابــعــة  ــداين  ــي امل التفتي�س 

ــات  الــغــذائــيــة �شمن درج املـــ�اد  بــا�ــشــرتاطــات حفظ  ــزام  ــت الل

الــغــذاء. تخزين  بــطــرق  املتعلقة  ــرى  والأخــ املطل�بة   احلـــرارة 

بلدية  يف  العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير  الطنيجي،  �شيماء  وقالت 

من  الإدارة  نفذتها  التي  امليدانية  احلملت  اإن  اخليمة،  راأ�ــس 

املن�شاآت  على  املا�شية  الــفــرتة  يف  واملــراقــبــني  املفت�شني  خــلل 

ــة واملـــطـــاعـــم  ــيـ ــغـــذائـ الـ

ــخ  ــابـ ــطـ ــز واملـ ــ ــاب ــخــ ــ وامل

للتحقق  تاأتي  ال�شعبية، 

مـــن الـــتـــزامـــهـــا بــكــافــة 

ا�ـــشـــرتاطـــات الــ�ــشــحــة 

الــــعــــامــــة، والأخـــــــــرى 

املتعلقة باحلد من تف�شي 

.19  - كــ�فــيــد   فــريو�ــس 

وذكرت اأن احلملت التي 

مــدار  على  تنفيذها  مت 

بلغت  والــتــي  �شهرًا،   11
تفتي�شية  ــارة  ــ زي  2786
اإىل  ــارة  زيـ  2358 منها 

 املطاعم و292 زيارة اإىل املخابز و136 زيارة للمطابخ ال�شعبية.

بع�س  ا�شتيفاء  عدم  عن  ك�شفت  الزيارات  تلك  اأن  اإىل  واأ�شارت 

وامل�شار  بالت�شميم  املتعلقة  ال�شحية  بال�شرتاطات  املن�شاآت 

والنظافة  املن�شاآت  بنظافة  ــتــزام  الل وعــدم  للغذاء  التتابعي 

املطل�بة،  احلـــرارة  بدرجة  الغذائية  ــ�اد  امل وحفظ  ال�شخ�شية 

وكذلك عدم اللتزام با�شرتاطات تخزين وحفظ امل�اد الغذائية. 

واأ�شافت: كما ك�شفت الزيارات عدم اللتزام باإ�شدار الت�شاريح 

اعتماد  وت�شاريح  ال�شحية  البطاقات  مثل  املطل�بة  وال�شهادات 

ا�شتيفاء  وعــدم  املحدد  امل�عد  يف  املن�شاآت  و�شيانة  ال�شيارات، 

املن�شاأة لل�شرتاطات ال�شحية، خ�ش��شًا الإجراءات الحرتازية 

لفريو�س ك�رونا امل�شتجد 

وذكرت   .»19  - »ك�فيد 

ــمــــلت  احلــ ــــك  ــل ــ ت اأن 

عن  اأ�شفرت  التفتي�شية 

ــاأة،  ــش ــ� مــن  36 اإغــــــلق 

لتنفيذ  ت�جيهها  بهدف 

الت�شحيحية  الإجراءات 

اللــتــزام  اإىل  ودعــ�تــهــا 

الــتــام بــكــافــة الــقــ�انــني 

املطل�بة  وال�ــشــرتاطــات 

�شلمة  عــلــى  لــلــحــفــاظ 

الغذاء  .

اإغالق من�شاأة للتدليك يف راأ�س اخليمة

اإغالق 36 من�شاأة غذائية خمالفة يف راأ�س اخليمة
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 - الب�شرية  املــ�ارد  ق�شم   - راأ�ــس اخليمة  بلدية  دائــرة  اأقامت 

ظل  يف  النف�شية  ال�شحة  مفاتيح  بعن�ان  حما�شرة  )التدريب( 

جائحة ك�فيد- 19  قدمتها خبرية ال�شحة النف�شية دانة العبيات 

مل�ظفي الدائرة .

حماور  عن  بالتحدث  بعد  عن  عقدت  التي  املحا�شرة  بــداأت 

ال�شحة  وم�ؤ�شرات  النف�شية  ال�شحة  مفه�م  وهي  مهمة  رئي�شية 

النف�شية وال�شغط النف�شي املتعلق بك�فيد- 19 وكيفية التخفيف 

للتغلب  ال�شخ�شية  واملهارات  احلالية  الظروف  خلل  اآثــاره  عن 

النف�شية  الأولية  والإ�شعافات  احلياة  يف  املختلفة  ال�شغ�ط  على 

واأخريًا كيفية بناء مناعة نف�شية ق�ية .

م�ظفي  مع  النف�شية  اخلبرية  ناق�شت  املحا�شرة  نهاية  ويف 

الدائرة ال�شتف�شارات التي مت طرحها مبا ينعك�س اإيجاباً عليهم.

امل�ظفني  اأداء  حت�شني  على  حر�شًا 

اإدارة  نظمت  الإجنــاز،  مب�شت�ى  والرتقاء 

اخلدمات امل�شاندة – ق�شم امل�ارد الب�شرية  

برناجمًا تدريبيًا ملـــــ�ظفي الدائرة تـــحت 

التميز  يف  الــذاتــي  التخطيط    ( عــنــ�ان 

  HDTC مركز مع  بالتعاون   ) ال�ظيفي 

حــيــث قــدمــت هـــذا الــربنــامــج املــدربــة / 

التدريبي  الربنامج  ا�شتمر  و  عبريوكيل  

ملدة ي�مني  14 - 15 /3 /2021 عن بعد 

:  متكني  اأهـــداف الربنامج  ــرز  اأب ،  ومــن 

املــ�ــشــاركــني مـــن امـــتـــلك جمــمــ�عــة من 

ت�شاعدهم  التي  الإداري  التف�ق  مهارات 

وفــعــالــيــة  ــكــفــاءة  ب الأعـــمـــال  اأداء  عــلــى 

اأ�شاليب  تبني  على  امل�شاركني  وم�شاعدة 

ت�شكيل امل�شتقبل اللزم ملنظماتهم.

واأي�شًا  متكني امل�ظفني امل�شاركني من 

وتقنيات  اأدوات  من  جمم�عة  ا�شتخدام 

اإدارة اجل�دة من اأجل قيادة امل�ؤ�ش�شة نح� 

مرحلة التميز.

كيفية  تدعيم  ــرح  ــش � ــت  ــاول ــن ت كــمــا 

 ، تقليدي  غري  حديث  فكر  وتبني  التفكري 

البتكار  التي حت�ل دون  العقبات  و جتنب 

اأفكار  و اإعــطــاء  الإ�شرتاتيجي،  والتفكري 

ال�ظيفي،  والرك�د  الروتني  لك�شر  جديدة 

ومتت   ، النافذة  الــروؤيــة  و�شرح  م�شادر 

لأ�ــشــحــاب  ــة  ــداعــي الإب الأفـــكـــار  مناق�شة 

اإيجاد اأفكار عظيمة  اخلربة و كيف ميكن 

جديدة من خلل النظر اإىل اأفكار اإبداعية 

قدمية.

مفاتيح ال�شحة النف�شية يف ظل جائحة كوفيد - 19

بلدية راأ�س اخليمة تقدم برناجمًا تدريبيًا حتت عنوان

 )التخطيط الذاتي يف التميز الوظيفي (

ــة راأ�ــــس  ــدي ــل ذكـــــرت دائــــــرة ب

ال�شحة  اإدارة  يف  ممثلة  اخليمة، 

املن�شاآت  الــتــزام  ن�شبة  اإن  العامة: 

الغذائية بالإجراءات املتعلقة باحلد 

من انت�شار فريو�س ك�رونا امل�شتجد 

.%  69.1 ــغــت  ــل ب ــد19-،  ــ ــي ــ ــ�ف ــ  ك

الن�شبة  تــلــك  ــد  ر�ــش اأن  ــرت  ــ وذكـ

احلملت  من  تكثيفها  خــلل  جــاء 

ــى كـــافـــة املــنــ�ــشــاآت  املــيــدانــيــة عــل

ــارة  ــ ــ ــة يف الإم ــل ــام ــع ال الــغــذائــيــة 

ــر  خــــلل �ــشــهــري يــنــايــر وفـــربايـ

التفتي�س  فــرق  قبل  من  املا�شيني، 

. العامة  ال�شحة  لإدارة   التابعة 

وقالت �شيماء الطنيجي مدير اإدارة 

الإدارة وجهت  اإن   : العامة  ال�شحة 

املفت�شني املعنيني بالرقابة على كافة 

املن�شاآت و تكثيف الزيارات امليدانية خلل هذه الفرتة ، بهدف 

الطلع على مدى تقيدهم بكافة ال�شرتاطات اخلا�شة بال�شحة 

العامة، واحلد من تف�شي فريو�س ك�رونا امل�شتجد ك�فيد- 19.

1438 خمالفة لتدابري »كورونا« يف راأ�س اخليمة
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

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

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

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

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

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

اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

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

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

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

• اأكمل املثل ال�شعبي التايل : 
) الهم هّم العر�س ، و ......   ......  ....... (  ؟

 

» 527 «

Congratulations to Mrs. : Kalthoum Karam Muhammad

the winner of the past month's contest )526(.

مربوك لالأخت : كلثوم كرم حممد

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 526 (



وقفات يف حتقيق التقوى يف رم�ضان

  كتبه ف�ضيلة ال�ضيخ الدكتورحممد بن غالب العمري

من �ضبكة بينونة للعلوم ال�ضرعية

متهيد: تعريف التقوى :

َقاَل:   ِ
َّ

الل َعْبِد  ْبِن  َبْكِر  َعْن  الزهد  كتاب  يف  املبارك  ابن  روى 

َبْكٌر:  َقاَل  ِبالتَّْقَوى« ،  ُقوَها  َقاَل َطْلٌق: »اتَّ �ْشَعِث 
َ
اْلأ اْبِن  ِفْتَنُة  َكاَنْت  مَلَّا 

ِمَن  ُنوٍر  َعَلى   ، ِ
َّ

الل ِبَطاَعِة  َعَمٌل  َقاَل: »التَّْقَوى  التَّْقَوى،  َلَنا  ْجِمْل 
َ
اأ

 ، ِ
َّ

ِ َعَلى ُنوٍر ِمَن الل
َّ

َيِة الل ، َوالتَّْقَوى َتْرُك َمْع�شِ ِ
َّ

، َرَجاَء َرْحَمِة الل ِ
َّ

الل

«. هذا التعريف من طلق بن حبيب تعريف جامع  ِ
َّ

ِخيَفَة ِعَقاِب الل

موؤلفاتهم. يف  ودّونوه  للتقوى  تعريفًا  وقبلوه  العلم،  اأهل   ا�شتح�شنه 

ق���ال اب���ن ال��ق��ي��م رح��م��ه الل : »وه�����ذا اأح�����ش��ن م��ا ق��ي��ل يف حد 

التقوى« }الر�شالة التبوكية )�ص: 13({.

تقوى  واأوج��ز، فال  : »اأبدع  الذهبي معلقًا على قول طلق  وقال 

اإل  ذلك  ينفع  ول  والتباع،  العلم  من  ب��روِّ  اإل  عمل  ول  بعمل،  اإل 

اإذ  الفقه،  بنور  للمعا�شي  ت��ارك  ف��الن  ليقال:  ل  لل،  بالإخال�ص 

املعا�شي يفتقر اجتنابها اإىل معرفتها، ويكون الرك خوفًا من الل، 

}�شري  فاز«.  فقد  الو�شية،  هذه  على  داوم  فمن  بركها،  ليمدح  ل 

اأعالم النبالء ط الر�شالة )4/ 601({.

فتلخ�ص لنا من تعريف طلق بن حبيب رحمه الل للتقوى اأنها 

القيام بالطاعات والبعد عن املعا�شي كّل ذلك بعلم وب�شرية، رجاًء 

لثواب الل وخوفًا من عقوبته.

فيما  اإيجازه  فيمكن  �شيامنا،  يف  التقوى  لهذه  حتقيقنا  واأم��ا 

ياأتي:

وطلباً  لفر�ضّيته  اعتقاداً  رم�ضان  الأوىل: �ضيام  الوقفة 

للثواب من اهلل:

اَم  : »َمْن �شَ و�شلم  النبي �شلى الل عليه  يقول  الأمر   ويف هذا 

َم ِمْن َذْنِبِه« }متفق عليه{.  اَن، اإِمَياًنا َواْحِت�َشاًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َرَم�شَ

ومعنى قوله �شلى الل عليه و�شلم : » اإميانًا واحت�شابًا« اإميانا اأي 

 ِ
َّ

الل ِمَن  َواِب  الثَّ َطَلُب  َوِباِلْحِت�َشاِب  ْوِمِه  �شَ ِة  يَّ َفْر�شِ ِبَحقِّ  اِلْعِتَقاُد 

َتَعاىَل. }قاله ابن حجر يف فتح الباري )4/ 115({ . في�شوم العبد 

يَُّها 
َ
هذا ال�شهر، لأن الل افر�شه على العباد يف قوله تعاىل :{َيا اأ

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم}، َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّ ِذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�شِّ الَّ

الإ���ش��الم، كما هو م�شهور يف حديث جربيل  اأرك��ان  ولأن��ه من 

وغريه. ومع �شيام العبد فهو يرجو الثواب من الل واحت�شاب الأجر 

على امتثاله وحتمله وقيامه بهذه الفري�شة العظيمة.

الوقفة الثانية: اجتناب املحرمات :

واجب  هو  بل  فقط،  رم�شان  ب�شهر  احل��رام  اجتناب  يتعلق  ل 

َها الَِّذيَن  يُّ
َ
اأعظم مقا�ضد ال�ضوم هو حتقيق التقوى هلل تعاىل, كما قال �ضبحانه  َيا اأ

َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن. وحتقيق التقوى  اآَمُنوا ُكِتَب َعلَْيُكُم ال�ضِّ

لٌَة اإِىَل التَّْقَوى, مِلَا ِفيِه ِمْن َقْهِر النَّْف�ِس َوَك�ْضِرها وترك ال�ضهوات  ْوَم َو�ضْ نَّ ال�ضَّ
َ

بال�ضوم ِلأ

}انظر تف�ضري البغوي 1/214{..
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اأهمية  الأمر  يزداد  ولكن  والأزمنة،  ال�شهور  جميع  يف  العبد  على 

تعظم،  فيه  فاحل�شنات  ومنزلته.  لف�شله  الف�شيل  ال�شهر  هذا  يف 

�شهر   «: الل  رحمه  باز  ابن  ال�شيخ  قال  اأ�شد،  يكون  فيه  والإث��م 

وعتق  ورحمة  مغفرة  �شهر  فهو   ، العام  اأ�شهر  اأف�شل  هو  رم�شان 

�شوعفت  فا�شاًل  وامل��ك��ان  فا�شاًل  ال�شهر  ك��ان  ف��اإذا   ، النار  من 

رم�شان  يف  ف�شيئة   ، ال�شيئات  اإث��م  فيه  وعظم   ، احل�شنات  فيه 

رم�شان  يف  ط��اع��ًة  اإنَّ  كما   ، غ��ريه  يف  ال�شيئة  م��ن  اإث��م��ًا  اأع��ظ��م 

بتلك  رم�شان  ك��ان  ملا   ، غ��ريه  الل من طاعة يف  عند  ثوابا  اأك��ر 

كثرية  وم�شاعفة  عظيم  ف�شل  فيه  للطاعة  كان  العظيمة  املنزلة 

غريه« }جمموع  يف  اإثمها  من  واأكرب  اأ�شد  فيه  املعا�شي  اإثم  وكان 

َياُم  احلديث » َوال�شِّ يف  ج��اء  وق��د   . }15/446 ب��از  اب��ن  فتاوى 

َفاإِْن  َخْب،  َي�شْ َوَل  َيْرُفْث  َفاَل  َحِدُكْم 
َ
اأ  

ِ
ْوم �شَ َي��ْوُم  َكاَن  َواإَِذا  ٌة،  ُجنَّ

عليه{ » }متفق  اِئٌم  �شَ اْم���ُروؤٌ  اإِنِّ  َفْلَيُقْل  َق��اَت��َل��ُه،  ْو 
َ
اأ َح���ٌد 

َ
اأ ُه   �َشابَّ

��ا  مَّ
َ
َواأ  ، ْرُ  َوال�شَّ اْل��ِوَق��اَي��ُة  يِم  اْلِ مِّ  ِب�شَ ُة  نَّ حجر:« َواْلُ ابن  قال 

ِذيِه ِمَن  اِحَبُه َما ُيوؤْ ْي َيِقي �شَ
َ
ًة اأ َهاَيِة َفَقاَل َمْعَنى َكْوِنِه ُجنَّ اِحُب النِّ �شَ

ِتِه،  ٌة َيْعِني ِبَح�َشِب َم�ْشُروِعيَّ ْي �ُشْرَ
َ
ٌة اأ َهَواِت، َوَقاَل اْلُقْرُطِبيُّ ُجنَّ ال�شَّ

ا ُيْف�ِشُدُه َوَيْنُق�ُص َثَواَبُه َواإَِلْيِه اْلإِ�َشاَرُة  وَنُه ِمَّ ْن َي�شُ
َ
اِئِم اأ َفَيْنَبِغي ِلل�شَّ

َفاَل  َحِدُكْم 
َ
اأ  

ِ
ْوم �شَ َيْوُم  َكاَن  »َف��اإَِذا  ِبَقْوِلِه 

َيْرُفْث اإَِلْخ » }فتح الباري لبن حجر )4/ 

104( بت�شرف{.
عليه  الل  ���ش��ل��ى  ق��ول��ه  يف  وت���اأم���ل 

فال  اأحدكم  �شوم  يوم  كان  اإذا  و�شلم ) 

اْلَفاِح�ُص  اْل��َك��اَلُم  ه��و:  يرفث( والرفث 

َوَعَلى  َماِع  َوَعَلى اْلِ ُيْطَلُق َعَلى َهَذا  َوُهَو 

ْو ُمْطَلًقا 
َ
�َشاِء اأ َماِتِه َوَعَلى ِذْكِرِه َمَع النِّ ُمَقدِّ

ِمْنَها  }فتح  َعمُّ 
َ
اأ ُهَو  مِلَا  َيُكوَن  ْن 

َ
اأ َوُيْحَتَمُل 

الباري لبن حجر )4/ 104({.

ال����وق����ف����ة ال���ث���ال���ث���ة: ا����ض���ت���غ���ال 

الأوقات يف تنويع العبادات هلل تعاىل:

عمله،  قبول  على  فاملوؤمن احلري�ص 

عبادة  يف  وقته  يق�شي  الفطن،  الكّي�ص 

الل والتقرب له، ول �شيما يف هذا ال�شهر 

الف�شيل، فهو بني تالوة القراآن، والنوافل 

م��ن ال�����ش��ل��وات، واإع���ان���ة امل��ح��ت��اج��ني، 

فله  وقيام رم�شان،  ال�شائمني،  وتفطري 

يف كل عبادة �شهم ومنفعة. وهو يف ذلك 

ويحر�ص  فالأف�شل،  الأف�شل  يقّدم  كّله 

اأن ي�شتغل وقته بالعبادة، ول �شك اأن من 

وهو  بكالمه  تعاىل  الل  اإىل  تتقرب  اأن  والعبادات  القرب  اأف�شل 

وامتثاًل.  وعمال  وتف�شريًا،  وفهمًا  وحفظًا،  تالوة  الكرمي،  القراآن 

�شرف  يعرف  اأن  لالإن�شان  الل: »ينبغي  رحمه  ال��وزي  ابن  قال 

ويقدم  قربة،  غري  يف  حلظة  منه  ي�شيع  فال  وقته،  وق��در  زمانه، 

 الأف�شل فالأف�شل من القول والعمل« }�شيد اخلاطر )�ص: 33({.

َقَدَما  َت��ُزوُل  : » َل  و�شلم  عليه  الل  �شلى  نبيه  قول  العبد  وليتاأمل 

ْفَناُه، َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم 
َ
َل َعْن ُعُمِرِه ِفيَما اأ

َ
َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى ُي�ْشاأ

ِفيَم  ِج�ْشِمِه  َوَعْن  ْنَفَقُه، 
َ
اأ َوِفيَم  اْكَت�َشَبُه  ْي��َن 

َ
اأ ِمْن  َماِلِه  َوَعْن  َفَعَل، 

ْباَلُه« }اأخرجه الرمذي )4/ 190( وغريه، وهو �شحيح{.
َ
اأ

الوقفة الرابعة : املحافظة على �ضيامه:

بل  فح�شب،  وال�����ش��رب  الأك���ل  ع��ن  �شيام  ه��و  ال�شيام  لي�ص 

ي�شيء  م��ا  ك��ل  م��ن  فال�شيام  ذل��ك،  م��ن  اأو���ش��ع  ال�شيام  مفهوم 

عليه. ع��ب��ادت��ه  ل���رّد  �شببا  ي��ك��ون  اأو  اأج����ره،  وينق�ص   لل�شائم 

َفَلْي�َص  ِب���ِه،  َوال��َع��َم��َل  وِر  ال����زُّ َق����ْوَل  َي����َدْع  َلْ  :»َم����ْن  احل��دي��ث  ويف 

البخاري{. اأخ��رج��ه  ��َراَب��ُه« }  َو���شَ َط��َع��اَم��ُه  َي���َدَع  ْن 
َ
اأ يِف  َح��اَج��ٌة   ِ

َّ
 لِل

 
ِ
ْوم ال�شَّ ِة  �َشْرِعيَّ ِمْن  وُد  امْلَْق�شُ َلْي�َص  الل: »  رحمه  اِويُّ  اْلَبْي�شَ َقاَل 

ِمْن  َيْتَبُعُه  َما  َبْل  َواْلَعَط�ِص؛  وِع  اْلُ َنْف�َص 

��اَرِة  مَّ
َ

اْلأ ْف�ِص  النَّ َوَتْطِويِع  َهَواِت  ال�شَّ َك�ْشِر 

لبن  الباري  }فتح  ِة«.  امْلُْطَمِئنَّ ْف�ِص  ِللنَّ

حجر )4/ 117({.

العبد  على  الواجب  فكان  هنا  ومن 

اأن يحافظ على �شومه، ويجتنب كل ما 

العبادة  هذه  قبول  يف  اخللل  اإىل  ي��وؤدي 

نَّ 
َ
م��ن��ه. ق��ال ع��ل��ّي ر���ش��ي الل ع���ن���ه: »اأ

َراِب، َوَلِكْن   َوال�شَّ
ِ
َعام َياَم َلْي�َص ِمَن الطَّ ال�شِّ

َواللَّْغِو« }م�شنف  َواْلَباِطِل،  اْلَكِذِب،  ِمَن 

كان  ولذلك   .272  /2( �شيبة  اأبي  ابن 

كما  ي�شعون يف حفظ �شيامهم،  ال�شلف 

َكاُنوا  َحاَبُه  �شْ
َ
َواأ ُه��َرْي��َرَة،  َب��ا 

َ
اأ نَّ 

َ
ج���اء »اأ

اُموا َجَل�ُشوا يِف امْلَ�ْشِجِد« }م�شنف  اإَِذا �شَ

ال�شهر  هذا  �شام  )فمن  �شيبة  اأبي  ابن 

من  ال��ث��واب  وراغ��ب��ًا  بفر�شيته،  موؤمنًا 

رّبه، ومبتعدًا عن اأ�شباب بطالن �شومه 

ينفعه  فيما  وقته  م�شتغاًل  نق�شه،  اأو 

باملراقبة  نف�شه  وقائمًا على  العتاد،  من 

له من ذلك حتقيق  والجتهاد، فريجى 

التقوى، والتي بها يتقبل الل الأعمال .
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البلو�شي،  اإ�شماعيل  املهند�س  وق��ال 

م����دي����ر ع������ام ه���ي���ئ���ة راأ���������س اخل��ي��م��ة 

خالل  الهيئة  م�شاركة  »اإن  للموا�شالت: 

ور�شة  تنظيم  يف  متثلت  ال��ق��راءة  �شهر 

عن اأهمية القراءة، بالتن�شيق مع منطقة 

ملحاور  تطرقت  التعليمية،  اخليمة  راأ�س 

رئ��ي�����ش��ي��ة مت��ث��ل��ت يف اأه��م��ي��ة ال���ق���راءة، 

والتعريف عن �شهر القراءة، ودور الآباء 

 يف غ��ر���س ح��ب ال��ق��راءة ل��دى الأب��ن��اء«.

القراءة  اأهمية  اإب��راز  وكذلك  واأ���ش��اف: 

تنمية  يف  الكبري  دوره��ا  على  والت�شديد 

ق��درات��ه��م وث��ق��اف��ت��ه��م، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

الكتب  ق�����راءة  ال��ت��ن��وع يف  ع��ل��ى  احل���ث 

ع��ادة  وجعلها  ال��ق��راءة  ثقافة  وتر�شيخ 

املجتمع. اأف����راد  ب��ن  دائ��م��ة   جمتمعية 

داخ��ل��ي��ة  م�شابقة  تنظيم  اإىل  واأ����ش���ار 

ل��ل��م��وظ��ف��ن »حت����دي ال���ق���راءة« لأج��م��ل 

لتحفيز  حم���دد  م��و���ش��وع  ع��ن  تلخي�س 

ال��ق��راءة  جعل  على  املوظفن  وت�شجيع 

اأ���ش��ل��وب ح��ي��اة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ت��زوي��د 

املكتبة اخلا�شة مبن�شة املعرفة الداخلية 

من  وع���دد  وم��ق��الت  بكتب  للموظفن 

الهيئة  وجم��ل��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات 

ل��ل��ق��راءة. دع��م��ًا  للموظفن،   ال��داخ��ل��ي��ة 

حتفيز  اإىل  ت�شعى  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 

متعامليها على القراءة عن طريق قنوات 

و�شع  طريق  وعن  الجتماعي،  التوا�شل 

الأج��رة  مركبات  يف  داخلية  مل�شقات 

واحل���اف���الت، حت��ت��وي ع��ل��ى »QR ك��ود« 

معرفة  خ��الل��ه  م��ن  امل��ت��ع��ام��ل  ي�شتطيع 

واأهميتها  واأن��واع��ه��ا  ال���ق���راءة  ت��ع��ري��ف 

الكبرية يف حياة املرء.

“  املوظف القارئ  “
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال اأح���م���د الأح��م��د 

م��دي��ر م��ك��ت��ب الت�����ش��ال امل��وؤ���ش�����ش��ي يف 

عام  كل  يف  اخليمة:  راأ���س  بلدية  دائ��رة 

ال��ذي  ال��ق��راءة،  ب�شهر  ال��دائ��رة  حتتفي 

ال����وزراء،  ل��ق��رار جمل�س  ت��ن��ف��ي��ذًا  ي��اأت��ي 

للقراءة،  �شهرًا  �شهر مار�س  والذي حدد 

للدولة  الإ�شرتاتيجية  الأه��داف  لتحقيق 

ب��ال��ق��راءة. الرت��ب��اط  وزي����ادة   ولتعزيز 

وذكر اأن الدائرة، ممثلة مبكتب الت�شال 

هدى الطنيجي )راأ�س اخليمة(جريدة االحتاد

» اقراأ معنا « يف راأ�س اخليمة

اأط����ل����ق����ت ج����ه����ات وم�����ؤ�����س���������س����ات خم���ت���ل���ف���ة يف راأ����������س اخل���ي���م���ة ف���ع���ال���ي���ات 

����س���ه���ر ال������ق������راءة، ال�������ذي ي����اأت����ي ه������ذا ال����ع����ام حت����ت ����س���ع���ار »اأ�����س����رت����ي ت����ق����راأ«، 

 ع�����ر ن������اف�����ذ ع�����دي�����دة، ل���ت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة ال������ق������راءة ب�����ن �����س����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع.

املليء  ال�سهر  لهذا  اأجندتها  تفا�سيل  كافة  ع��ن  وامل�ؤ�س�سات  اجل��ه��ات  وك�سفت 

باالأن�سطة التي اتخذت الت�جه االفرتا�سي، وذلك �سمن التدابري االحرتازية 

املعرفية  الثقافة  ون�سر   ،»19 »ك�فيد-  انت�سار  من  للحد  ال�قائية  واالإج���راءات 

باأهمية القراءة على الرغم من اجلائحة.
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امل��وؤ���ش�����ش��ي، اأط��ل��ق��ت م���ب���ادرات ج��دي��دة 

املكتبة  »رك����ن  ع��ن��وان  وم��ت��م��ي��زة حت��ت 

ال��رق��م��ي��ة«، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 

املعرفة الرقمي بدبي، بتفعيل نظام الكتب 

الرقمية التي متكن امل�شرتك من اختيار 

 150 نحو  على  حت��ت��وي  حيث  ي��ري��د،  م��ا 

األف كتاب باللغتن العربية والإجنليزية، 

وذل����ك ل��رت���ش��ي��خ ث��ق��اف��ة ال����ق����راءة بن 

امل���وظ���ف���ن، و���ش��ه��ول��ة ت�����ش��ف��ح ال��ك��ت��ب 

 املتنوعة »عن ُبعد« ويف اأي مكان وزمان.

الب�شرية  املوارد  ق�شم  قام  كما  واأ�شاف: 

»املوظف  ع��ن��وان  حت��ت  م��ب��ادرة  بتنظيم 

املعرفة  نقل  اإىل  تهدف  التي  ال��ق��ارئ« 

الفائدة  تلخي�س  طريق  عن  للموظفن 

من الكتب التي متت قراءتها.

»ق�صة اقتبا�س«

مدير  يو�شف  حمامة  قالت  بدورها، 

املوارد  بدائرة  املوؤ�ش�شي  الت�شال  مكتب 

مع  تزامنًا  اخليمة:  راأ����س  يف  الب�شرية 

عدد  الدائرة  يف  انطلقت  القراءة،  �شهر 

املتميزة،  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل���ب���ادرات  م��ن 

الوطنية  ال�شيا�شة  لتوجه  دع��م��ًا  وذل��ك 

للقراءة. ك�شهر  مار�س  �شهر   بتخ�شي�س 

م��ب��ادرة  ال��دائ��رة  تنظيم  ع��ن  وك�شفت 

»دقيقة عاملية« وهي مبادرة يتم فيها توفري 

ملخ�س كتب عاملية ومتميزة ويتم توزيعه 

»ق�شة  ومبادرة  الدائرة،  موظفي  لكافة 

اقتبا�س« املتمثلة يف جل�شة حوارية ل�شماع 

وتطبيقه،  ق��راءت��ه  متت  اقتبا�س  اأجمل 

وك����ان ل��ه الأث����ر الإي��ج��اب��ي وامل��ث��م��ر يف 

 التغيري والتطور الإيجابي لدى املوظفن.

واأ�شافت: مبادرة »معر�س كتاب اخلري«، 

امل�شتعملة  للكتب  م�شغر  معر�س  وه��و 

من موظفي الدائرة، ويعود ريع املعر�س 

القراءة،  تدعم  التي  اخلريية  للجمعيات 

الذكية  الهواتف  تطبيق  تطوير  مت  كما 

مكتبة  توفري  مت  حيث  ت��ق��راأ«،  »م��واردن��ا 

اإلكرتونية ملوظفي حكومة راأ�س اخليمة.

»عائلتي تقراأ«

مكتب  مدير  ال�شام�شي  غاية  وقالت 

جمارك  دائ���رة  يف  املوؤ�ش�شي  الت�����ش��ال 

راأ�س اخليمة: اإن الدائرة نظمت فعاليات 

اللقاء  منها  ال���ق���راءة،  ل�شهر  متنوعة 

املعريف الفرتا�شي، والذي مت من خالله 

املتميزين  الكتاب  من  كوكبة  ا�شت�شافة 

القراءة. حتدي  يف  امل�شاركن   والطالب 

تعريف  اللقاء  هذا  ا�شتهدف  واأ�شافت: 

احل�شور باأهمية القراءة وما هي املهارات 

املكت�شبة من القراءة ؟ واأ�شاليب التحفيز 

م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  ال��ق��راءة،  على 

اأبناء املوظفن يف مبادرة »عائلتي تقراأ« 

مرئية  تغريدة  الطفل  ت�شجيل  خالل  من 

ح�شاب  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا  ال���ق���راءة  ع��ن 

للدائرة. الجتماعي  التوا�شل   م��واق��ع 

وق��ال��ت ف��اط��م��ة احل��ارث��ي م��دي��ر مكتب 

التطوير املوؤ�ش�شي بالوكالة يف اقت�شادية 

راأ�س اخليمة: �شاركت الدائرة عرب طرح 

اأجمل  املبادرات، منها م�شابقة  عدد من 

ق�شة ق�شرية، م�شابقة »مكتبتي اجلميلة«، 

مبادرة »باركود القراءة«، م�شابقة »اقراأ 

ن�شر  ال��ق��راءة،  اأهمية  عن  ن��دوة  معنا«، 

 ق�ش�س اإلكرتونية عن حماية امل�شتهلك، 

واإطالق مكتبة التاجر عرب موقع الدائرة 

راأ����س اخليمة   « وم��ب��ادرة  الإل���ك���رتوين، 

�شرائح  خمتلف  ت�شتهدف  التي   » ت�شمع 

املجتمع.



���س��ريت��ك  ع�����ن  • ح���دث���ن���ا 
الذاتية ؟

�شهادة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل   

�شهادة   + ال��ع��ام��ة   ال��ث��ان��وي��ة 

الرخ�شة   + ب�����ش��ري��ة  م����وارد 

احلا�شوب،  لقيادة  ال��دول��ي��ة 

ل���دي خ���ربة يف ا���ش��ت��خ��دام 

الأجهزة امل�شاحية.

بدائرة  التحقت  متى   •
ال��ب��ل��دي��ة ؟ وم�����اذا عن 

جتربتك يف العمل ؟
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اإعداد: علياء عبدالعزيز الزعابي

»كوادر متميزة «

املوظف جماهد املن�صوب 



15 �شبتمرب 2019   وكانت 

جتربة مفعمة بالنجاح .

• ماهي طبيعة عملك 
وم�����������س������ؤول�����ي�����ات 

وظيفتك؟

التي  واملهام  عملي  طبيعة 

با�شتخدام  ميدانية  بها  اأق��وم 

مرتبطة  اأدوات  و  اأج���ه���زة 

بالعمل امل�شاحي.

ت����ت����ع����ام����ل  ك������ي������ف   •
م�����ع ال�������س���ع����ب���ات 

وامل���������س����اك����ل ال���ت���ي 

ت�اجهك؟

الطرق  اإي��ج��اد  حم��اوًل  وتركيز   ه��دوء  بكل  معها  اأتعامل 

املنا�شبة للحل 

م������������������اذا   •

اأ�سافت لك الدورات التدريبية والتط�يرية التي 

�ساركت فيها ؟

و�شقل  املهارات  تطوير  و  اخل��ربة  من  الكثري  يل  اأ�شافت 

املوهبة  واحلما�س للوظيفة  .

•  ماذا تفعل كي تط�ر قدراتك يف جمالك احلايل ؟
1 - ممار�شة العمل على الأجهزة احلديثة .

2 _ تكثيف الدورات التدريبية يف جمال تخ�ش�شي  .

•  براأيك كيف يك�ن امل�ظف �سعيداً يف عمله ؟
عندما يقوم املوظف باأداء واجبه على اأكمل وجه .

• من ي�ساندك لتحقيق اأهدافك االإبداعية اأو متيزك 
يف احلياة ؟

هلل  و  وتدعمك  ت�شاندك  احلياة  يف  عديدة  اأم��ور  هناك 

احلمد مثل: دعاء والدتي وزوجتي حفظهم اهلل .

تقدمها  ع��ام��ة  ن�����س��ي��ح��ة   •
مل����ظ���ف���ي ح���ك����م���ة راأ������س 

اخليمة واملجتمع ؟

ال�شعي واملثابرة  وخو�س 

العمل  يف  والتميز  التحديات 

توؤدي عملك بحب وعطاء.  واأن 
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الرواية االإماراتية الباحثة عن 

ف�صائها احل�صاري

يف  الها�شمي  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  حت��دث��ت 

الإم��ارات  واأدب��اء  كتاب  نظمها احتاد  اأم�شية 

العربية  ال��رواي��ة  ت��اري��خ  ع��ن  اخليمة  ب��راأ���س 

الفنية  واجتاهاتها  وتنوعها  ميزاتها  وع��ن 

والأ���ش��ل��وب��ي��ة ، ث���م ت��وق��ف��ت ع��ن��د ال���رواي���ة 

الذي  الوا�شح  التطور  اإىل  الإماراتية م�شرية 

وذلك   ، الأخ��ريي��ن  العقدين  يف  عليها  ط��راأ 

غمار  الإماراتين  من  الكثري  خو�س  ب�شبب 

الإبداع يف جن�س الرواية ، فهي لي�شت مبعزل 

عن غريها من الروايات املنتمية جلغرافيات 

خمتلفة ثم حتدثت - ومن خالل احلوار الذي 

اأجرته معها الروائية لولوة املن�شوري مقدمة 

اإعداد : لوؤي اأحمد كحلة

احتاد كتاب واأدباء االإمارات  - فرع راأ�س اخليمة

ي�صتمر يف مو�صمه الثقايف بنجاح

�سهر جديد وخط�ة جديدة بثقة يخط�ها احتاد كتاب االإم��ارات - فرع راأ�س 

وقراء  عام  ب�سكل  الثقافة  ومتابعي  القراء  بن  الت�ا�سل  وتفعيل  بنجاح  اخليمة 

الكتب ب�سكل خا�س هذا ه� احتاد الكتاب فرع راأ�س اخليمة الذي يعمل  اأع�ساوؤه 

بجد وب�سمت و ن�ساطه الدائم يف ردف احلراك الثقايف بهذه املحا�سرات الراقية 

الف�سل يف  الثقايف االآين والتي لها  يتنا�سب واحل��راك  املنتقاة يف م�ا�سيعها مبا 

ت�سليط ال�س�ء على كتاب و بع�س رواد العمل الثقايف امل�ستغلن به على اختالف 

اأجنا�سه . 

ون�ستمر مبتابعة اأن�سطته �سهرياً اإن �ساء اهلل كدعم جله�د القائمن يف احتاد 

كتاب االإمارات - فرع راأ�س اخليمة وحتفيز عامة النا�س على متابعة واإلقاء ال�س�ء 

على نتاجاتهم وخراتهم واال�ستفادة منها يف ن�سر الثقافة واحلفاظ عليها .
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الأدبية  الأجنا�س  تداخل  عن   - املحا�شرة 

وانحازت اإىل الراأي الذي يجيز ذلك ، لكي ل 

نقيد من حرية التجريب الإبداعي .

 ث���م اأ�����ش����اءت ال��ه��ا���ش��م��ي ع��ل��ى اأن����واع 

، فمنها  الإم��ارات��ي��ة  ال��رواي��ة  وم��و���ش��وع��ات 

الواقعية  و  وال��رم��زي��ة  التاريخية  ال��رواي��ة 

الروائي  ب��الإب��داع  واأ���ش��ادت   ، ال�شوفية  اإىل 

احلداثي والتاأثر بالأجنا�س قائلة. : 

اأمر ل مفر منه ،  الأدب��ي  التجان�س  اإن   «

لأنه يتيح توليد تلك الأن��واع الأخ��رى ، وهذا 

خمتلف  ا���ش��ت��ي��ع��اب  بق�شد  ج���اء  الن��ف��ت��اح 

من  غريها  مع  وتالقيها  احلداثية  الق�شايا 

الأجنا�س الأدبية الأخرى « 

وح��ول واق��ع ال��رواي��ة الإم��ارات��ي��ة قالت : 

» من واق��ع ال��رواي��ة الإم��ارات��ي��ة وم��ن منظور 

اخلطابات  لتفاعل  ا�شتيعابًا  الثقايف  الدر�س 

وت�شابك التمثالت الثقافية .

) ق�شة - �شعر - م�شرح - اأدب الرحالت 

والفن  ال���رتاث  م��ع  تالحمها  اإىل  اإ�شافة   )

واملثل ال�شعبي واخلرافة والأ�شطورة والأغنية 

والأرج�����وزة  ال��ث��وري��ة  والأن�������ش���ودة  ال�شعبية 

لها  اأت��اح  النفتاح  هذا   .. الدينية  واملفاهيم 

خو�س م�شامن جديدة متنوعة مثل الرتجمة 

الذاتية والغرائبية والبطولت الوهمية . « 

الها�شمي  م��رمي  ال��دك��ت��ورة  علقت  وق��د 

على الأ�شئلة التي طرحها احل�شور حول دور 

الرواية  كتابة  اأ�شاليب  و  احل�شارية  الرواية 

ال�شت�شهال  ظل  يف  اجليدة  الرواية  و�شفات 

النقد يف  اأهمية  و حول   ، التجريب  ومغامرة 

ارتقاء هذا اجلن�س الأدبي ، ثم �شعوبة حتويل 

بع�س الروايات اإىل اأفالم �شينمائية. 

باحتاد كتاب راأ�س اخليمة حما�صرة 

جتارب يف التمكني الثقايف للدكتور / 

حممد بن جر�س

نظم احتاد كتاب واأدباء الإمارات - فرع 

يف  جتارب   : بعنوان  حما�شرة  اخليمة  راأ���س 

جر�س  بن  حممد  للدكتور  الثقايف  التمكن 

وقدمه ال�شاعر نا�شر البكر . 

عن  جر�س  ب��ن  حممد  الدكتور  وحت��دث 

دور  تفعيل  يف  الثقافية  املوؤ�ش�شات  اأهمية 

املثقفن يف املجتمع واأ�شار اإىل حجم النتائج 

بينه وبن  تتحقق من جراء فتح قنوات  التي 

املكانة  ومنحه  نتاجه  ن�شر  خالل  من  املتلقي 

اأهمية  على  اأك��د  كما   ، جمتمعه  يف  الالئقة 

التوا�شل بن الأجيال واإىل الهتمام باملواهب 

الإبداعية وتنميتها ، ل�شقل موهبتها وتهيئتها 

لكي تاأخذ دورها يف العطاء والإجناز . 

ثم انتقل اإىل �شرورة و�شع الإ�شرتاتيجيات 

واخلطط الت�شغيلية التي تنظم عملية تطوير 

وت��ن��م��ي��ة الإب��������داع ل��دى 

على  وركز  املجتمع  اأفراد 

الهتمام بالأدباء ال�شباب 

م����ن خ������الل ال���ت���دري���ب 

وال��ت��ح��ف��ي��ز وامل�����ش��اب��ق��ات 

، وحتى يتحقق  واجلوائز 

ال�شتفادة  من  لبد  ذلك 

والتعا�شد  اخل��ربات  من 

هذا  اإىل  للو�شول  معها 

توقف عند  كما   ، الهدف 

والتن�شيق  التعاون  ق�شية 

الثقافية  املوؤ�ش�شات  بن 

الثقايف  بالفعل  للنهو�س 

وت��ع��م��ي��ق ت���اأث���ريه م��وؤك��دًا 

العمل اجلماعي من  على 

وت�شهيل  النوعية  امل��ب��ادرات  من  املزيد  اأج��ل 

املجال  يف  يعمل  الذي  اأن  باعتبار  انت�شارها 

العملية  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج���زءًا  يعد  ال��ث��ق��ايف 

الإبداعية والثقافية وراأى املحا�شر حممد بن 

جر�س اأن التمكن الثقايف يحتاج اإىل املهارة ، 

والفر�شة ، والثقة . 

وحتت عنوان : جتارب يف متكن الكتاب 

التمكن حتدث عن جتارب  اإىل  التكوين  من 

اإىل  النظرية  ليج�شد  املحا�شر  نفذها  عملية 

واقع عملي ذكر منها : توا�شل اأجيال الكتابة 

الإبداع  ال�شباب ، خمترب  اأدب  - قراءات يف 

كتاب  نادي   ، ال�شباب  اأدب  ، خمترب  الأدب��ي 

لل�شباب  الأدبية  الأمل  م�شبار  ، جائزة  العن 

، ال�شراكات الثقافية . 

يف احتاد كتاب راأ�س اخليمة ال�صاعر 

الدكتور اأكرم جميل قنب�س : القراءة 

غذاء الروح وترياق النف�س

حتتفي  ال���ذي  ال��ق��راءة  �شهر  مبنا�شبة 

به دول��ة الإم���ارات اأق��ام احت��اد كتاب واأدب��اء 

الإم���ارات حما�شرة ح��ول اأث��ر ال��ق��راءة على 

ال�شاعر  قدمها  واملجتمع  والأ���ش��رة  ال��ف��رد 

الدكتور اأكرم جميل قنب�س وقدم لها ال�شاعر 

من  لفيف  وح�شرها  ال�شبب  حممد  عبداهلل 

املثقفن والأدباء . 
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واأ�شار الدكتور قنب�س اإىل اأهمية القراءة 

يف حياة الفرد فهي تزيد علمه ووعيه ومتكنه 

من معرفة كنه واأ�شرار احلياة ، كما ت�شاعده 

على التخل�س من اأمرا�س ل ح�شر لها . 

وا���ش��ت��ع��ر���س امل��ح��ا���ش��ر ت��اري��خ ال��ق��راءة 

اهلل  �شلى  حممد  الر�شول  عهد  منذ  واأثرها 

عليه و�شلم اإىل ع�شرنا احلا�شر وتوقف عند 

دولة الإمارات فتحدث عن توجيهات القيادة 

الر�شيدة من اأجل دعم القراءة والعلم فاأنار 

اأح��اط  ال���ذي  ال��ق��راءة  حت��دي  م�شروع  على 

امل�شابقات  وع��ن   ، قاطبة  العربي  بالوطن 

احلراك  وعن  القراءة  تدعم  التي  واجلوائز 

الثقايف يف احتاد الكتاب واملوؤ�ش�شات الثقافية 

التي تدعم القراءة والكتاب . 

وربط املحا�شر الدكتور اأكرم جميل قنب�س 

بن القراءة والعلم وبن القراءة والوعي وبن 

القراءة والطب وبالتايل بن القراءة والتقدم 

احل�شاري والنهو�س ، كما اأكد على اأن دعم 

الإن�شان  ودعم  يعني دعم احل�شارة  القراءة 

الذي يتوق اإىل املزيد من ال�شحة والعافية 

التي  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ف��وائ��د  اإىل  اأ���ش��ار  ث��م 

مثاًل  و�شرب   ، القراءة  من  الإن�شان  يجنيها 

على ذلك 

توقف  كما   ، �شوره  باأبهى  الإب��داع  ظهور 

ال��ق��راءة  نتاج  ه��و  ال��ذي  الأم���ل  م�شبار  عند 

اأن  وراأى  والإب���داع  البتكار  وتطوير  والعلم 

الوالدين هما القدوة يف تعليم اأولدهم عادة 

القراءة التي حتقق لالأ�شرة الكثري . 

وخ��ت��م امل��ح��ا���ش��ر ب��احل��دي��ث ع��ن دول��ة 

الإمارات وهي حتتفي بعام اخلم�شن وتخطط 

للم�شتقبل م�شتندة يف ذلك على قاعدة �شلبة 

الكثري  و�شتحقق  والعلم  ال��ق��راءة  م��ن  ت��ب��داأ 

للو�شول  ال�شديد  ومنهجها  خططها  بف�شل 

اإىل معارج احل�شارة . 

اأث��ر  ح���ول  وم��ات��ع  �شيق  ح���وار  دار  وق���د 

من  واملجتمع  والأ���ش��رة  الفرد  على  ال��ق��راءة 

وال�شعراء  ال��ط��ب  علماء  ذك��ر  خ��الل 

والكتاب واملبدعن عرب تاريخنا العربي 

امل�شرق . 

خلق )االمتداد ( يف احتاد كتاب 

واأدباء راأ�س اخليمة 

���ش��ل��ط��ان   . د  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور 

احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العميمي، 

ك��ت��اب واأدب����اء الإم����ارت ، و الأ���ش��ت��اذ 

الباحث جنيب ال�شام�شي رئي�س الهيئة 

الإداري���ة يف احت��اد كتاب واأدب���اء راأ���س 

اخل��ي��م��ة ، ن��ظ��م احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء 

، يومًا  راأ���س اخليمة  ف��رع  الإم���ارات - 

جتليات   (  : بعنوان  لل�شباب  مفتوحًا 

من  متنوعة  كوكبة  فيها  �شارك   ،  ) اإبداعية 

الفن  جم��الت  خمتلف  م��ن  الإم����ارة  �شباب 

والأدب وامل�شرح والإلقاء وال�شعر وال�شينما . 

ال�شينمائي  امل���خ���رج  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ق����ّدم 

وامل�شرحي ) نا�شر اليعقوبي ( ، مبينًا اأهمية 

مظلة  حتت  تن�شوي  ثقافية  جماعة  تاأ�شي�س 

باإبداعات  ُتعنى  و  اخليمة  راأ�س  كتاب  احتاد 

يف  املتنوع  الثقايف  الم��ت��داد  وخلق  ال�شباب 

الإمارة ، موؤكدًا على اأن اأر�س جلفار ولدة عرب 

الزمن لطاقات ا�شتثنائية كربى ، اإذ ل بد من 

اإيقاظها وت�شليط ال�شوء عليها عرب الحتواء 

، و م�شريًا يف تقدميه اإىل جماعة ثقافية فنية 

مار�س   من  الأول  يف  ان�شوت   ، الن�شاأة  وليدة 

راأ����س  ك��ت��اب  احت���اد  مظلة  حت��ت  م    2021

متاأ�ش�شة  )امتداد(،  عليها  واأطلق   ، اخليمة 

اخليمة  راأ���س  مبدعي  من  جمموعة  بجهود 

الروائية   ، الهدية  ال�شاعر عبد اهلل   : ، وهم 

لولوة املن�شوري ، امل�شرحي �شامل الرفاعي ، 
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املاي�شرتو وامللحن طار�س الها�شمي، ال�شاعرة 

بو  �شعيد  وامللحن  العازف   ، ال�شام�شي  �شيما 

عفرا ، واملخرج ال�شينمائي نا�شر اليعقوبي . 

فيلم  ع��ر���س  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم  �شمل  وق��د 

ق�شري يلخ�س �شرية ت�شّكل جماعة ) امتداد 

حم��اول��ة  اإىل  حركتها  يف  ت��ه��دف  وال��ت��ي   )

احتواء املّد ال�شابق والالحق لالإبداع وجتذير 

التاأثري  اإحداث  و  الأجيال  عرب  الثقايف  النور 

املتجاوز للراهن . 

الها�شمي  ط��ار���س  امل��اي�����ش��رتو  ب����داأ  ث��م 

يوم  منا�شبة  تواكب  غنائية  تقا�شيم  بعزف 

�شوت  ي�شاركه   ، لل�شعر  العاملي  واليوم  الأم 

اإن�شادي �شجّي من عبد العزيز العطار ، كما 

قراأت ال�شاعرة �شيما ال�شام�شي بوحًا من روح 

العازف  اأنغام  وقع  على  ال�شعبية  الق�شيدة 

�شعيد بوعفرا ، و�شاركت املبدعة دلل العلّي 

الق�شيدة  نبع  من  ثرية  جمموعة  اإل��ق��اء  يف 

قّدم جمموعة من  كما   ، النبطي  ال��رتاث  يف 

مقتطفًا  الوطني  اخليمة  راأ�س  م�شرح  �شباب 

لأهمية  توعوي  نقدي  قالب  يف  ُقّدم  كوميديًا 

القراءة وتالقي اأجيال الإبداع يف الإمارات ، 

�شارك يف ال�شكت�س كل من :  

نا�شر اليعقوبي 

اإبراهيم املن�شوري

عدنان البلو�شي 

اأحمد �شاهن

�شالح حممد 

عبد اهلل اأنور 

�شلطان  ال��دك��ت��ور  اأع����رب  ج��ه��ت��ه  وم���ن 

واأدباء الإمارات  العميمي رئي�س احتاد كتاب 

بن  جتمع  التي  العميقة  بالروح  �شعادته  عن 

الكوكبة  هذه  وبوجود  اخليمة  راأ���س  مبدعي 

و احلري�شة على احلراك  الن�شطة  ال�شبابية 

، مبديًا ثقته  باقرتاب نه�شة ثقافية جديدة 

لإمارة راأ�س اخليمة تنطلق من فرع احتادها . 

كما اأعرب جنيب ال�شام�شي رئي�س الهيئة 

راأ���س اخليمة عن  كتاب  احت��اد  الإداري���ة يف 

اأمله الكبري يف ال�شباب املبدع ، موؤكدًا على اأن 

احتاد الكتاب لي�س حكرًا على فئة ثقافية دون 

اأخرى ، فالثقافة اأفقها وا�شع وف�شاوؤها متنوع 

والتفاعل  اجل�شور  م��ّد  من  بد  ول   ، ممتد  و 

النخب  واإح��داث احِلراك بن جميع  اخلالق 

املبدعة مهما بلغت العراقيل والتحديات . 

مبنا�صبة يوم ال�صعر العاملي 

كتاب  باحتاد  ال�شباب  لل�شعراء  مهرجان 

راأ�س اخليمة 

احتفى احت��اد كتاب واأدب��اء الإم���ارات - 

من  العاملي  ال�شعر  بيوم   - اخليمة  راأ�س  فرع 

ال�شباب  لل�شعراء  مهرجانًا  اإقامته  خ��الل 

�شارك فيه ال�شاعر ح�شن النجار ، وال�شاعرة 

العلوي  اأحمد  وال�شاعر   ، ال�شام�شي  �شيما 

نا�شر  وال�شينمائي  امل�شرحي  الأم�شية  وقدم 

على  بالعزف  ال�شعراء  رافق  كما   ، اليعقوبي 

العود الفنان �شعيد بوعفرا . 

وق����دم ال�����ش��ع��راء ق�����ش��ائ��د م��ت��ن��وع��ة يف 

متيزت  ولكنها   ، وتوجهاتها  مو�شوعاتها 

بن   مزجت  كما   ، الإن�شاين  والبوح  بالدفء 

الأمل الفرد والأمل اجلماعي ، ومتاهى ال�شعر 

مع ال�شاعرية بان�شيابية وجمالية فائ�شة . 

يقول ال�شاعر ح�شن النجار : 

توارى حيث ل يبدو �شوؤال 

واأو�شك اأن يطارده احتمال 

ولكْن كالّنوار�س ظل يناأى 

وي�شرُع كلما انطفاأ ارحتاْل

وحيدًا كان يزعجه انفراد 

ولكن �شار اأ�شهى ما يناْل

فقد   ، ال�شام�شي  �شيما  ال�شاعرة  اأم���ا 

�شفحت يف حمراب ال�شعر بوح املوقف ، عرب 

األفاظ �شفيفة واإيقاعات �شريعة متواترة 

ارحل لعاملك اجلديد 

ارحل لعاملك البعيد 

ل تقرتب 

اترك دموعي تنهمر 

لون اأن قلبي ين�شهر 

ل تقرتب 

التزم  فقد   ، العلوي  اأحمد  ال�شاعر  اأم��ا 

ر�شانة  �شعره  عك�س  كما   ، التباعي  بال�شعر 

ودْفئًا   ، ال�شبك  ومتانة   ، ال�شعرية  باجلملة 

بامل�شاعر ، ومما قال من ق�شيدة جنة ال�شاد: 

ما ما كنت اأعلم �ُشحبًا طوقت جُنُ

حتى بدا ثغرها الو�شاُء مبَت�شما

تف�شي حياًء اإذا ما الن�شُم هام�شها

ل ترفعي ت�شقط الأجرام حم�س �شما

كلما حاولتها يٌد للرمل اإذ وطاأت 

وجه ال�شحارى ، فما تبدلت ُر�ُشما

وقد متيز الفنان �شعيد بوعفرا مبهارة يف 

العزف وباحلر�س على متابعة معاين ودللت 

الأحل��ان  بع�س  ع��زف  يف  جنح  كما   ، ال�شعر 

والأغنيات التي �شفق لها جمهور احل�شور . 

الإم��ارات  واأدب���اء  كتاب  احت��اد  توجه  اإن 

والإب����داع  الأدب  دع��م  نحو  اخليمة  ب��راأ���س 

اأهدافها  اأهم  من  خطة  من  ينطلق  ال�شبابي 

اإف�شاح املجال لهم لكي ياأخذوا مكانهم الالئق 

يف احلراك الثقايف والأدبي والإبداعي . 
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د. دانيا �صوقي كمال 

ال�صغوطات النف�صية

نتعر�س  اأو  نتوتر  عندما  الأج�صامنا  يحدث  م��اذا 

ل�صغوطات نف�صية؟

يف البداية تقوم الغدة الكظرية باإفراز الأدرينالن وهو 

دقات  في�شرع  للخطر  لال�شتجابة  اجل�شم  يوؤهب  هرمون 

من  ج��زء  يقوم  نف�شه  الوقت  ويف  التنف�س  ومعدل  القلب 

الدماغ ي�شمى ب� » حتت املهاد « على حتفيز امل�شار الهرموين 

مزيد  لإنتاج  يحفز اجل�شم  بدوره  الذي  الكورتيزول  لإنتاج 

ا�شتقالب  معدلت  زي��ادة  طريق  عن  للهروب  الطاقة  من 

التعر�س  من  البعيد  املدى  على  يحدث  ماذا  ولكن  اجل�شم 

لل�شغوطات النف�شية الدائمة ؟

وال�شغوطات  التوتر  ا�شتمرارية  من  البعيد  املدى  على 

وا���ش��ت��م��راري��ة حت��ف��ي��ز اجل�����ش��م ل��ل��ت��اأه��ب ل��ل��ه��روب تتولد 

لأمرا�س  ت��وؤدي  فيزولوجية  نف�شية  ا�شطرابات 

اأمرا�س  وال�شراين،  القلب  اأمرا�س  مثل  مزمنة 

اجلهاز اله�شمي والتنف�شي، اأمرا�س الع�شالت 

واملفا�شل، واأمرا�س اجللد مثل الأكزميا.

مناعة  على  ال�شلبي  تاأثريه  اإىل  بالإ�شافة 

اجل�شم وت�شريع ال�شيخوخة والهرم.

متالزمة التكيف العام

The general adaptation syndromeGAS
املزمن  التعر�س  بعد  امل��ت��الزم��ة  ه��ذه  حت��دث 

لل�شغوطات النف�شية ومتر خالل ثالث مراحل 

املرحلة االأوىل: وهي مرحلة الإنذار والتي يقوم بها 

اإنه ال  بالتحديات وال�سغ�طات من جميع اجل�انب حتى  احلياة مليئة 

تخل� اأي مرحلة عمرية من ال�سغ�طات النف�سية والتي ما اإن انتهت �سرعان 

ما اتبعت بغريها واالأمثلة على ذلك كثرية �سغ�طات الدرا�سة ثم العمل ثم 

الي�مية  االأح��داث  امل��ادي وغريها من  اال�ستقرار  امل�س�ؤولية االجتماعية ثم 

العابرة كازدحام املرور واالأحداث املفاجئة التي تغري منط احلياة.
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اجل�شم باإفراز الأدرينالن لت�شريع معدل النب�س والتنف�س 

واإفراز الكورتيزول لتوفري الطاقة الالزمة ل�شتجابة اخلطر 

والهروب عن طريق ت�شريع عمليات الأي�س وال�شتقالب 

املرحلة الثانية : وهي مرحلة املقاومة وحتدث يف حالة 

وا�شتمرارية  النف�شية  لل�شغوطات  التعر�س  ا�شتمرارية 

املفرزة  الهرمونات  طريق  عن  ال�شتقالب  عمليات  ت�شريع 

نتيجة ال�شغوطات النف�شية.

وحت��دث  ال�شتنزاف  مرحلة  وه��ي   : ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة 

على  اخلطر  ل�شتجابة  اجل�شم  حتفيز  ا�شتمرارية  نتيجة 

املرحلة  ه��ذه  وعند  البعيد  امل��دى 

ت�������ش���ت���ن���زف م������وارد 

اجل�������ش���م 

املناعي  اجلهاز  �شعف  نتيجة  بالظهور  الأم��را���س  وتبداأ 

ووظائف اجل�شم املتعددة.

ال�صداع التوتري

Tension Headache
الوجه  ع�شالت  �شد  ب�شبب  التوتري  ال�شداع  يحدث 

�شوءًا عند  ويزداد  ال�شداع مزمنًا  يكون هذا  وقد  والرقبة 

التعر�س لقلة النوم، تخطي بع�س الوجبات، اإجهاد العينن، 

الإرهاق، ال�شد الع�شلي الناجت عن و�شعيات جلو�س خاطئة 

اأو ال�شغط النف�شي.

زي��ادة  ي�شتطيع  النف�شي  ال�شغط  ب��اأن  الإ���ش��ارة  جت��در 

املرافق  الع�شلي  ال�شد  نتيجة  ل��الأمل  اجل�شم  ح�شا�شية 

يفاقم  النف�شي  ال�شغط  ف��اإن  وبالتايل  ال�شابقة  للحالت 

ال�شداع التوتري.

ال�����ش��خ�����ش��ي��ات م���ن حيث  اأن�������واع 

ا�شتجابتها لل�شغوطات النف�شية

حل�������ش���ن احل�������ظ ف�����اإن 

الأع����را�����س ال�����ش��اب��ق��ة ل 

الب�شر  جميع  عند  حت��دث 

اأننا  اأي�شا  امل��ف��رح  واخل���رب 

اأن  املطلقة  وباإرادتنا  ن�شتطيع 

مننع هذه املتالزمة من احلدوث 

اإ�شرتاتيجيات  ع��دة  عرب  وذل��ك 

خمتلفة وفعالة باإذن اهلل 

ت����ع����رف ع���ل���ى ن���وع 

�صخ�صيتك

ال�صخ�صية من النوع 

)A(

لديها  �شخ�شية  ه��ي 

باأهمية  مزمن  اإح�شا�س 

ال��وق��ت و���ش��رورة اإجن��از 

اأك����رب ق����در م���ن امل��ه��ام 

ما  وق��ت، غالبًا  اأق��ل  يف 

ت�����ش��اح��ب ال��ع�����ش��ب��ي��ة 

وال�����ع�����دوان�����ي�����ة ه���ذه 
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ال�شخ�شية  بهذه  املت�شف  ال�شخ�س  ويتمنى  ال�شخ�شية 

الدافع  وج��ود  اإىل  بالإ�شافة  يومه  يف  اأك��ر  �شاعات  وج��ود 

التناف�شي املفرط عنده .

ويف املقابل ال�صخ�صية من النوع 

)B(

هي �شخ�شية هادئة تتميز باأنها اأكر ا�شرتخاء وراحة

اأثبتت الدرا�شات اأن ال�شخ�شيات املت�شفة بالنوع الأول 

هي اأكر عر�شة لأمرا�س القلب وال�شراين.

تعلم طريقة حل امل�صكالت

هناك منطن رئي�شن للتاأقلم مع م�شاكل احلياة وذلك 

م�شاعرنا  على  الرتكيز  اأو  امل�شكلة  حل  على  الرتكيز  عرب 

جتاه هذه امل�شكلة

يف النمط الأول قد نقوم بتغيري امل�شكلة اأو اإزالتها ب�شكل 

فعال وبالتايل نتخل�س من ال�شغط النف�شي امل�شاحب لها 

وذلك عن طريق اإدراك �شبب امل�شكلة وتعريفها ثم التفكري 

يف احللول املتاحة اأو اخليارات املتوفرة يف الظروف احلالية 

ومن ثم موازنة ال�شلبيات والإيجابيات لكل حل حتى الو�شول 

اإىل اخليار الأن�شب واخليار البديل.

امل�شكلة  حل  لن�شتطيع  وعندما  الثاين  النمط  يف  بينما 

ال�شلبية  امل�شاعر  تقليل  ���ش��رورة  على  نركز  تغيريها  اأو 

امل�شاحبة للم�شكلة عن طريق جتنب م�شدر امل�شكلة، تقليل 

التعر�س اإليها، مقارنة النف�س مبن هم اأتع�س حظًا واأكر 

وف�شله  اهلل  نعم  ا�شت�شعار  �شرورة  تاأتي  وهنا  ابتالء 

البيئة  و�شط  من  اإيجابية  فائدة  ا�شتخراج  اأو  علينا 

ال�شلبية وذلك من خالل اإعادة تقييم امل�شبب لل�شغط 

النف�شي والنظر اإليه من زاوية اأخرى.

على  ال�صيطرة  ل��دي��ك  ب���اأن  االع��ت��ق��اد 

�صغوطات احلياة

بالتاأثري  ال�شخ�شية  بقدرتك  اإميانك  اإن 

من  توقعاتك  ر���ش��م  و  حياتك  ظ���روف  على 

اأث��ر  ل��ه  تريدها  التي  بالطريقة  الأح����داث 

كبري على �شعادتك بل وعلى �شحتك اأي�شًا 

حيث اأثبتت الأبحاث اأن الت�شور باإمكانية 
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التحكم ال�شخ�شي باحلياة كان م�شاحبًا لآثار اإيجابية على 

ال�شحة البدنية والنف�شية واإبداء تفاعل اأقل مع �شغوطات 

احلياة املختلفة.

وهنا تكمن حقيقة عدم ال�شت�شالم للظروف و�شرورة 

خمرج  واإيجاد  نحب  التي  بالطريقة  حياتنا  لر�شم  ال�شعي 

لكل عقبة.

العالقات االجتماعية

النا�س؟  عن  م�شتغنيًا  مبفرده  العي�س  ي�شتطيع  منا  من 

هذا بالطبع م�شتحيل ... الإن�شان بطبيعته مييل اإىل تكوين 

�شبكة عالقات حتيط به ابتداًء من العائلة ثم الأقارب ثم 

املقربون  الأ���ش��دق��اء 

ث�����م ال����زم����الء 

وامل��ع��ارف. 

ج��م��ي��ع 

من  لل�شخ�س  الجتماعي  الدعم  متثل  ال�شبكة  هذه  اأف��راد 

التحفيز،  التوجيه،  الإر���ش��اد،  الن�شح،  ال�شتماع،  خ��الل 

املوا�شاة، واأي�شا الت�شلية وال�شتمتاع بالوقت.

اأثبتت الدرا�شات اأن الدعم الجتماعي يزيد م�شتويات 

الدم  �شغط  ارتفاع  اأمرا�س  من  ويقلل  اجل�شم  يف  املناعة 

والأمرا�س امل�شتع�شية اأي�شًا . 

الدعم  اأ�شبح  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  وجود  ومع 

مع  فلنتوا�شل  �شابق  وقت  اأي  من  اأكر  مي�شرًا  الجتماعي 

اأحبتنا ولنقدم الدعم الجتماعي املتبادل.

ممار�صة الريا�صة

بلياقة  يتمتعون  الذين  الأ�شخا�س  اأن  الدرا�شات  اأثبتت 

وبالتايل  النف�شية  بال�شغوط  تاأثرًا  اأق��ل  هم  عالية  بدنية 

لذلك  للتوتر  امل�شاحبة  الع�شوية  لالأمرا�س  تعر�شًا  اأق��ل 

اليومي  الروتن  من  ي�شري  وقت  تخ�شي�س  امل�شتح�شن  من 

ال�شلبية  التاأثريات  تعك�س  لأنها  وذل��ك  الريا�شة  ملمار�شة 

لهرمونات التوتر على اجل�شم فتحمي اجل�شم منها واأي�شًا 

تبطئ حدوث ال�شيخوخة وحتمي الذاكرة.

ويف النهاية قد لتخلو احلياة من املنغ�شات والأحداث 

اأنت وحدك  النف�شية ولكن لديك  املوترة وال�شغوطات 

حياتك  باقتحام  لها  ت�شمح  اأن  اإما  واخليار  املفتاح 

وتوظفها  منها  اأق��وى  تكون  اأن  اأو  �شحتك  وه��دم 

مل�شاحلك وتتغلب عليها .

اأن تتوا�شل مع من حتب  واأخريًا ل تن�شى 

واأن ت�شتمتع بريا�شة بدنية يومية تزيل بها 

مناعتك،  بها  وتزيد  احلياة  �شغوطات 

خ��ذ الأم���ور ب��ه��دوء وروي���ة وان��ظ��ر اإىل 

علك  خمتلفة  زواي���ا  م��ن  الأح����داث 

جتد املنحة يف املحنة 

اأب��ي ه��ري��رة ر�شي اهلل  ع��ن 

عنه اأن رجاًل قال للنبي �شلى 

اأو�شني.  و�شلم:  عليه  اهلل 

ف��ردد  تغ�شب  )ل  ق���ال: 

تغ�شب(  ل  ق��ال:  م���رارًا 

رواه البخاري
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جم��ل��ة ب��ل��دي��ة راأ������س اخل��ي��م��ة م���ن اأوائ������ل امل��ج��الت 

يف االإم�����ارات و ت��ع��د م��رج��ع��اً و اإرث����اً ث��ق��اف��ي��اً مل��ن ين�سد 

ال��ث��ق��اف��ة و ق���د ���س��ه��دت امل��ج��ل��ة م���راح���ل ت��ط���ر اإم����ارة 

اإىل ي�منا هذا   1977 ع��ام  راأ���س اخليمة و من�ها منذ 

اإمارتنا  للمعل�مات و �ساهداً على تقدم  لتك�ن مرجعاً 

 احلبيبة راأ�س اخليمة ومراآة الأخبار متن�عة وخمتلفة.

ال���ع���دد44 ال�����س��ن��ة ال��راب��ع��ة ي��ظ��ه��ر ع��ل��ى غ���الف املجلة 

�ساحب ال�سم� ال�سيخ �سقر وه� يفتتح املركز التجاري 

يف  امل�س�ؤولن  االأ�سخا�س  م��ن  ع��دٍد  بح�س�ر  العراقي 

ذلك ال�قت .

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب   : عنوان  حتت  بخرب  املجلة  افتتحت 

راأ�س اخليمة  اأودي��ة  يتفقد  وهو  الدولة  رئي�س  �شلطان  بن  زايد 

ويلتقي مبواطنيها 

وجاء اخلرب كالتايل: » قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان رئي�س الدولة بجولة تفقدية يف مناطق الأودية  

براأ�س اخليمة ، رافقه خاللها �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شقر بن 

يف  احلاكم  ممثل  حممد  بن  طحنون  وال�شيخ  القا�شمي  حممد 

اأبوظبي  برتول  �شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ال�شرقية  املنطقة 

الوطنية وعدد من امل�شوؤولن«. 

و ت�شمن العدد عدة اأخبار متنوعة حول الإمارات منها : 

»�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة ياأمر بتنفيذ عدة م�شاريع 

يف راأ�س اخليمة على نفقته« . 

احللقة الرابعة واالأربعون

اإعداد جواهر �صلطان  ال�صويدي

جملة البلدية بني املا�صي و احل�ا�صر
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اآل مكتوم نائب  اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ را�شد بن �شعيد 

يت�شع  م�شاجد  وثالثة  �شعبي  م�شكن   300 بتنفيذ  الدولة  رئي�س 

معار�س  ت�شم  جت��اري��ة  وح��دة  و12   ، م�شلي   800 ل���  اأح��ده��ا 

ومكاتب لتكون وقفًا للم�شاجد وذلك مبنطقة الدفان باجلزيرة 

احلمراء براأ�س اخليمة .

)الن�شر(  اجلزيرة  نادي  تنفيذ  يف  بالإ�شراع  �شموه  اأمر  كما 

الكهرباء  وتو�شيل  الفحلن  للمياه مبنطقة  اآبار  مايلزم من  وحفر 

لها وتكملة ر�شف الطريق البالغ طوله 9 كم  و ي�شل الفحلن بخت .

�شاحب   : اأي�����ش��ًا  وج����اء 

يهنئ  �شقر  ال�شيخ  ال�شمو 

حاكم  ال�شمو  �شاحب  اأخ���اة 

ال�شارقة 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شقر 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 

راأ�س اخليمة بربقية اإىل اأخيه 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلطان  

يهنئه  القا�شمي  حممد  ب��ن 

فيها باكت�شاف البرتول والغاز 

الطبيعي يف اإمارة ال�شارقة .

العدد  هذا  تناول  واأي�شًا 

عدة اأخبار لدائرة البلدية :
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 م�صادرة كميات من ال�صجائر 

مب�شادرة  اخليمة  راأ���س  لبلدية  التابع  ال�شحة  ق�شم  قام 

ت�شلح  ل  ال��ت��ي  التالفة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  م��ن  ك��ب��رية  كميات 

لال�شتهالك من عدد من املحالت التجارية ومن بن هذه املواد 

كميات كبرية من ال�شكر  وغري ذلك .. وم�شادرة ثالثن كرتون 

من ال�شجائر التي ل حتمل حتذيرًا للم�شتهلك .

م�صادرة األب�صة جاهزة 

قام ق�شم الرخ�س املهنية يف بلدية راأ�س اخليمة مب�شادرة 

ال�شوارع  يف  تباع  التي   .. اجلاهزة  الألب�شة  من  كبرية  كميات 

والأ�شواق والبيوت من قبل البائعن املتجولن )الليالم ( ...

زراعة اجلزر والدوارات 

ثالثة  بزراعة  اخليمة  راأ���س  بلدية  يف  ال��زراع��ة  ق�شم  ق��ام 
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م�شت�شفى  ودوار   ، العربة  دوار   .. معريي�س  دوار   ، دوارات 

�شقر .. هذا ويجري العمل حاليًا على زراعة دوار ال�شينما .. 

اإنارة  لرتتيب  حاليًا متهيدًا  متوقف  بها  العمل  فاإن  اجلزر  اأما 

ال�شوارع حيث �شيتم تنفيذ خطة لزراعتها .

م�صتل اخلران 

من  م�شكورة  بجهود  ح��ال��ي��ًا  اخليمة  راأ����س  بلدية  ت��ق��وم 

بزراعة  وذلك  اخليمة  راأ���س  يف  اخل�شراء  الرقعة  زي��ادة  اأجل 

ال�شوارع  يف  الأ�شجار  من  العديد  وغرا�شة  وال��ورود  احل�شائ�س 

اأجل حتقيق  ومن   . وتزيينها  املدينة  بهدف جتميل  والطرقات 

هذا الهدف .. فقد طلب ق�شم الزراعة من الإدارة املوافقة على 

عمل م�شتل اأكرب من امل�شتل احلايل.

الأمانة العامة لبلديات الدولة تناق�س ترتيبات اإجناح ندوة   

الرقابة الغذائية
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اإعداد : جواهر ال�صويدي

ع�صائر رم�صانية .. تقوي مناعتك

يف �سهر رم�سان املبارك تهتم العديد من االأ�سر بتح�سري خمتف اأن�اع 

اأف�سل  امل�سروبات الرم�سانية اللذيذة على املائدة، يهتم الكثريون مبعرفة 

ع�سائر رم�سان التي ميكن اأن تق�ي جهاز املناعة..

�سهر امل�سروبات الرم�سانية الذي يرتبط مبجم�عة من امل�سروبات التي 

متيز هذا ال�سهر، والتي يتعلق البع�س منها باجلذور الثقافية لكل بلد، ومن 

اأ�سهر هذه امل�سروبات املميزة يف رم�سان:

التمر الهندي.

العربية،  الأ���ش��ر  تعدها  اأخ��رى  م�شروبات  هناك  بالطبع 

اأن  ولكن هل ميكن  اأ�شهرها،  الهندي من  التمر  يعترب  وكذلك 

؟  املناعة  جهاز  وتقوية  تدعيم  يف  دور  امل�شروبات  لهذه  يكون 

بالطبع فكل هذه امل�شروبات لها اأهميتها من الناحية ال�شحية، 

الع�شائر  وه��ذه  والفيتامينات،  الأك�شدة  م�شادات  واأهمها 

ت�شاعد على مد اجل�شم بهذه العنا�شر.

فيتم  الأغ���را����س  م��ن  للعديد  ي�شتخدم  ال��ه��ن��دي  ال��ت��م��ر 

ي�شتخدم  كما  الأك���الت  اأن���واع  بع�س  يف  اأي�شًا  ويدخل  �شربه 

العنا�شر  من  العديد  على  ويحتوي  الطبية،  لالأغرا�س  اأي�شًا  

ويحتوي  واحلديد،  البوتا�شيوم،  املغن�شيوم،  واأهمها:  الغذائية 

ويحتوي  القلب،  �شحة  تعزز  قد  التي  الأك�شدة  م�شادات  على 

اأي�شًا على كميات قليلة من ال�شيلينوم وفيتامن �شي والنحا�س 

وحم�س الفوليك. 

ح�شب بع�س الدرا�شات قد يكون له 

والبكترييا  للفطريات  م�شاد  تاأثري 

واح��د  ك��وب  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  و   ،

من التمر الهندي اخلام يحتوي على 

تعادل  �شكر  �شكل  على  كربوهيدرات 

وعلى  ال�شكر(،  من  �شغرية  ملعقة   17.5(

ال�شكريات  �شمن  ت�شنف  ل  اأنها  من  الرغم 

امل�شرة لعملية التمثيل الغذائي وامل�شببة ملر�س 

الذي  ال�شكر  مقدار  اإىل  انتبه  ولكن  ال�شكري، 
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ت�شيفه.

اخلروب

اخل�������روب ي��ع��ت��رب 

لل�شوكولتة،  بديل 

م����ع ال���ك���ث���ري م��ن 

للج�شم،  ال��ف��وائ��د 

الألياف،  على:  يحتوي  فهو 

من  قليل  ومقدار  الأك�شدة  وم�شادات 

الدهون وال�شكر، ويكون خايل من الكافين، 

واأي�����ش��ًا خ���ايل م��ن اجل��ل��وت��ن. وي��ح��ت��وي على 

يحتوي  واأي�شًا  والبوتا�شيوم.  الكال�شيوم  و  النحا�س 

قد  كعلكة  اخل��روب  تناول  وال�شيلينوم.  املغن�شيوم  على 

البقوليات  �شد  احل�شا�شية  من  يعانون  ملن  احل�شا�شية  ي�شبب 

اخل��روب  من  كبرية  كميات  تناول  ي�شبب  اأن  ميكن  واجل���وز، 

م�شكلة للحوامل.

قمر الدين

ع�شري قمر الدين  يعتمد ت�شنيعه على امل�شم�س، من خالل 

يف  الدين  قمر  لفائف  حت�شري  ميكن  كما  املجفف،  امل�شم�س 

املنزل 

ب��ط��ري��ق��ة ���ش��ح��ي��ة اأك�����ر ب�����دون امل���زي���د م���ن ال�����ش��ك��ري��ات، 

يحتوي  اأن����ه  ع����ام،  ب�����ش��ك��ل  للج�شم  امل�����ش��م�����س  ف���وائ���د  وم���ن 

للج�شم: امل��ف��ي��دة  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  وامل���ع���ادن  امل��غ��ذي��ات   ع��ل��ى 

البوتا�شيوم و الربوتن و الكال�شيوم و فيتامن د ، حيث يعترب 

والبيتا  الفالفونويد،  مثل  الأك�شدة،  مب�شادات  غنيًا  امل�شم�س 

بالألياف  غني  وامل�شم�س  �شي.  وفيتامن  اأ  وفيتامن  كاروتن، 

التي حتافظ على �شحة الأمعاء.



1 اأبريل 1976                                    
اأبل والتي ا�شتطاعت  تاأ�شي�س �شركة 

�شناعة  يف  ف��ري��دًة  �شمعًة  تكت�شب  اأن 

لأ�شباب  ال�شتهالكية،  الإل��ك��رتون��ي��ات 

للت�شميم  فل�شفتها  م��ن��ه��ا  م��ت��ع��ددة 

اجلمايل ال�شامل حلمالتها الإعالنية املميزة.

2 اأبريل                       
اليوم العاملي للتوحد 

 3 اأبريل 1512                            

يزيد  با لعثماين  ا ل�شلطان  ا

العر�س  ع��ن  ال��ث��اين ي��ت��ن��ازل 

لبنه �شليم الأول.

واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن 

ال�����ش��ل��ط��ان ب��اي��زي��د ت��ك��درت 

ُح��ك��م��ه  ���ش��ن��ن  ح���ي���ات���ه يف 

ل ال�شا�شة والُوزراء  اأولده عليه ِلكرة تدُخّ الأخرية ِبع�شيان 

ت  ا�شتَدّ وبعدما  العهد،  ولي��ة  ُم��ور 
ُ
ِب��اأ الع�شكرين  وال��ق��ادة 

ُمور 
ُ
الأمرا�س على ال�ُشلطان واأ�شبح غري قادر على ُمعاجلة اأ

احُلكم ِبكفاءته املعهودة. حدثت فتنة يف البالد، لكَنّ الغلبة 

الذي  بايزيد،  بن  �شليم  ن�شيب  من  املطاف  نهاية  يف  كانت 

التَفّ حوله قادة اجلي�س واأمام هذا الواقع، تنازل ال�شلطان 

بلدة دميوتيقة،  يف  ِلالعتزال  و�شافر  �شليم  ِلولده  املُلك  عن 

وُتويف يف الطريق.

 4 اأبريل 970                          

 جوهر ال�شقلي يبداأ 

اإن���������ش����اء اجل����ام����ع  يف 

الأزه���������������ر ل���ي�������ش���ل���ي 

حديثة  للمدينة  ج��ام��ع��ًا  م�����ش��ج��دًا  ول��ي��ك��ون  اخل��ل��ي��ف��ة،  ف��ي��ه 

و�شرع يف  �شنة 969م،  اأمت ال�شقلي فتح م�شر  الن�شاأة بعدما 

تاأ�شي�س القاهرة .

 

 5 اأبريل 2014                      

اأحد  اأَنّ  يكت�شفون  العلماء 

وهو اإن�شيالدو�س  اأقمار ُزحل، 

يتمَتّع مبحيٍط من املياه ال�شائلة 

اأ�شفل �شطحه املُتجمد.

نخرج بها عن املاألوف ، وجنوب اأحداث العامل للتعرف على اأهم واأ�شهر  الأحداث التاريخية 

املهمة والأيام العاملية التي �شجلها التاريخ يف �شفحاته ، وطوتها ال�شنون لت�شبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته الوقائع التي ح�شلت به.

وبن اأيديكم قائمة م�شغرة لأهم ماحدث يف �شهر ) اأبريل ( وجمرياته ب�شكل خمت�شر، 

لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �شطرته ال�شنون املا�شية من اأحداث ووقائع، لنتنف�س 

عبق املا�شي ون�شتح�شر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت كاأيام ثابتة �شنويًا اأو تكون غريت 

خلود را�صد املزروعيتاريخ اأمٍم وح�شارات.
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  6 اأبريل 1992                               

املجموعة الأوروبية تعرتف  دول 

با�شتقالل البو�شنة والهر�شك.

 

  7 اأبريل                                      

 يوم ال�شحة العاملي.

  

  8 اأبريل 2016

تنفيذ ج�شر  على  التفاق  عن  تعلنان  وال�شعودية  م�شر 

بري يربط بن م�شر وال�شعودية عرب البحر الأحمر.

  9 اأبريل 2005                             
ع���ه���د امل���م���ل���ك���ة  ويل 

امل����������ت����������ح����������دة الأم����������ري 

من كاميال  ت�����ش��ارل��ز ي��ت��زوج 

باركر بولز، وامللكة اإليزابيث 

الثانية متنحها لقب دوقة كورنوال.

  10 اأبريل 2019               

ت��ل��ي�����ش��ك��وب اأف���ق 

احل����دث ي����ك���������ش����ف 

����ش���ورة  اأول  ع�����ن 

م���ب���ا����ش���رة ل���ث���ق���ب 

موجودة  نقطة  وه��ي  الكتلة،  فائق  الأ���ش��ود  اأ���ش��ود، ال��ث��ق��ب 

يف الزمكان-   الف�شاء باأبعاده الأربعة، وهي الأبعاد الثالثة 

بالإ�شافة اإىل الزمن-  و تتميز بجاذبية قوية جدًا بحيث ل 

موجات الإ�شعاع  حتى اجل�شيمات اأو  ول   - �شيء  لأي  ميكن 

الكهرومغناطي�شي مثل ال�شوء - الإفالت منها.

  11 اأبريل 1919            

ت���اأ����ش���ي�������س م���ن���ظ���م���ة 

ومقرها  ال��دول��ي��ة   العمل 

مدينة جنيف يف �شوي�شرا  

ركيزة  اأن��ه��ا  على  وتعتمد 

وهي  اأ�شا�شية  د���ش��ت��وري��ة 

اأن ال�شالم العادل والدائم ل ميكن اأن يتحقق اإل اإذا ا�شتند 

على العدالة الجتماعية.

  12 اأبريل                     

ال��������دويل  ال������ي������وم    

اإىل  ال��ب�����ش��ري��ة  ل��ل��رح��ل��ة 

ال����ف���������ش����اء، الح���ت���ف���ال 

ال���ع���امل���ي ب����ن����زول ي����وري 

ج��اج��اري��ن ك��اأول رج��ل يف 

الف�شاء.

 

13 اأبريل 2013              
اأول  ظ���������ه���������ور   

الإنفلونزا  اإ�شابة بفريو�س 

ال����ع����امل  H7N9 يف  اأ 

يف بكن.

  14 اأبريل 1182                      

اف����ت����ت����اح ج����ام����ع 

بعد  الكبري،  اإ�شبيلية 

ع�������ش���ر ����ش���ن���وات م��ن 

البناء.

  15 اأبريل 1955                  

اأول      اف�����ت�����ت�����اح 

م���ط���ع���م م�����ن ���ش��ل�����ش��ل��ة 
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ال�شريعة يف اإلينوي بالوليات  مطاعم ماكدونالدز للوجبات 

املتحدة.

 16 اأبريل 2014                    

ف�����وز ن����ادي ري����ال 

ملك  م���دري���د ب���ك���اأ����س 

اإ�شبانيا عقب تغلبه علي 

 2-1 نظريه بر�شلونة 

يف النهائي الذي اأقيم على ملعب مي�شتايا.

  17 اأبريل 2014                    

وك�����ال�����ة ن�����ا������ش�����ا   

ت���ع���ل���ن ع����ن اك��ت�����ش��اف 

 186 ال��ك��وك��ب ك��ي��ب��ل��ر 

ف الذي ينتمي لكوكبة الدجاجة والذي يقع خارج املجموعة 

ال�شم�شية يف النطاق ال�شالح لل�شكن.

 18 اأبريل 1955                    

األ����������������ربت  وف��������������������اة   

اأي��ن�����ش��ت��اي��ن، ع��امل ال��ف��ي��زي��اء 

ال���ن���ظ���ري���ة وه���َو اأم���ري���ك���ي/

����ش���وي�������ش���ري اجِل���ن�������ش���ي���ة م��ن 

اأ�شل اأملاين َوحا�شل على جائزة 

نوبل يف الفيزياء عام 1921.  

 19 اأبريل 1964              

ب������داأ ب���ي���ع ال�������ش���ي���ارة 

ال�����ري�����ا������ش�����ي�����ة ف�����ورد 

مو�شتانغ لأول مرة.

 20 اأبريل 1929                

اإن�������������������������ش������������اء 

ج�����ه�����از ال���ب���ول���ي�������س 

ال������دويل الإن������رتب������ول  

ال�شرطة  وهي منظمة 

دولية  �شرطة  منظمة  كاأكرب  وت�شنف  الدولية ،  اجلنائية 

اأن�شئت من قوات ال�شرطة ل� 194 دولة، ومقرها الرئي�شي يف 

مدينة ليون بفرن�شا.

 21 اأبريل 2015                  

اآر  ق�������ط�������ار ج�������ي 

ي�شجل  ماغليف الياباين 

 603 م��ق��داره��ا  ���ش��رع��ة 

ال�����ش��اع��ة،  يف  ك��ي��ل��وم��رت 

حمطمًا بذلك الرقم القيا�شي العاملي كاأ�شرع قطار يف العامل.

 22 اأبريل 571                  

ب��ن  حم����م����د  ولدة     

ع����ب����داهلل ب����ن ع��ب��دامل��ط��ل��ب 

عليه  اهلل  ���ش��ل��ى  )ال���ر����ش���ول 

�شهر ربيع  يف مكة يف  و�شلم( 

الأول م������ن ع������ام ال��ف��ي��ل ق��ب��ل 

ث�����الث وخ��م�����ش��ن ���ش��ن��ة م��ن 

ال��ه��ج��رة )ه��ج��رت��ه م���ن م���ك���ة اإىل امل���دي���ن���ة(، م���ا ي��واف��ق 

الأب،  يتيم  ه�.حيث ولد  ق  �شنة 570 اأو 571 ميالديًا و52 

وفقد اأمه يف �شّن مبكرة فرتبى يف كنف جده عبد املطلب، ثم 

من بعده عمه اأبي طالب
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 23 اأبريل 1526                      

القانوين ينطلق  �شليمان   

اأوروب���ا  من اإ�شطنبول باجتاه 

موهاك�س التي  اأجل معركة  من 

عثماين  ن�شر  اأ���ش��خ��م  تعترب 

وم�����ه�����دت ل����دخ����ول ال����دول����ة 

العثمانية اإىل قلب اأوروبا.

 24 اأبريل 1915               

ا�شتخدام غاز اخلردل لأول مرة يف تاريخ احلروب وذلك 

مدينة يرب�س يف بلجيكا وذلك  ق��رب  القتال  جبهات  على 

يف احلرب العاملية الأوىل.

 25 اأبريل 1954                      

اإن���ت���اج اأّول خ��ل��ّي��ة 

ط��اق��ة ���ش��م�����ش��ّي��ة ذات 

ك���������ف���������اءة ع����ال����ي����ة 

يف خمتربات بل.

 

 26 اأبريل 

   اليوم العاملي للملكية الفكرية

 27 اأبريل 1981               

�شركة زيروك�س 

تط�����������رح ف�������اأرة

لأول  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 

مرة.

 28 اأبريل 2009                       

 الرئي�س الأمريكي باراك 

اأوب����ام����ا ي����خ����ت����ار ال���ع���امل 

احل�����ائ�����ز ع���ل���ى ج���ائ���زة 

ن��وب��ل اأح��م��د زوي��ل ���ش��م��ن 

للعلوم  ال�شت�شاري  جمل�شه 

والتكنولوجيا.

29 اأبريل 2010                  
الربملان البلجيكي ي�شوت 

ع�����ل�����ى ن�����������س ي���ح���ظ���ر 

الأماكن  ارتداء النقاب يف 

ال��ع��ام��ة يف ب��ل��ج��ي��ك��ا وم��ن 

�شمنها ال�شوارع.

30 اأبريل 2015            

امل�شبار م�شنجر الف�شائي 

ال���ت���اب���ع ل���ن���ا����ش���ا ُي���ن���ه���ي 

رح��ل��ت��ه ال���ت���ي ا���ش��ت��م��رت 

���ش��وٍر  ب���ث  يف  ع���اًم���ا   11

��م  ل��ك��وك��ب ع��ط��ارد وحت��َطّ

فوق �شطح الكوكب.

عزيزي القارئ هي مداخلة ق�سرية عرنا فيها ب�ابة 

الزمن لنختار لكم من ال�سبكة العنكب�تية بع�س االأحداث 

واملنا�سبات التي �سَطرت خط�طها يف �سن�اٍت م�ست.
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�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية
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meets Emirates Team champion of Khaliji 21
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“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 Vice-President and Prime Minister

 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul.

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to
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Editorial
Editorial – Unified Industrial Identity

The launch of a Unified Industrial Identity in the 
United Arab Emirates is a clear indication of the 
interest of our Wise Leadership in this sector.  Due 
to its great importance in diversifying aspects of In-
vestment, and an affirmation of our country’s direc-
tion towards strengthening the role of the Industrial 
Sector, raising the level of performance of Indus-
trial Enterprises and intensifying their productivity 
in the diversity of their fields. Which contributes to 
raising the level of Economic Growth and Acceler-
ating the Development Process in this field.

The Industrial Sector has proven throughout his-
tory its importance in strengthening the position of 
countries on the World Map. The Great Countries 
in the world are those countries that pay great at-
tention to the Industrial Sector in all its fields. The 
beginning of the renaissance and prosperity in 
Europe began with the Industrial Revolution that 
these countries witnessed at that time. Thus these 
countries were able to take the lead in pioneering 
and leading the world towards the future we live 
in today, and the advanced technology that we use, 
to form a milestone in the history of the new world 
and map economic progress for the benefit of the 
individuals and residents of these countries.

Innovation is one of the most important compo-
nents of industry and the main feeder for it. There-
fore, countries compete to Promote a Culture of 
Innovation, Support Innovators, Attract Innovative 
Minds, Create an Attractive Environment for them, 
and Pay Attention to Scientific Research that forms 
the core of Innovation and Invention. This enhances 
the growth of the Industrial Sector in all its forms 
and fields. So that the Economy is based on a strong 
and firm foundation of Scientific Research and In-
novation.

Munther Mohammed Bin Shakar 

 Municipality 
 Magazine

A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Issue No. 527 - 45nd Year Sha`ban - 1442 - April 2021

Supervisor

Munther Mohammed bin Shakar
Director-General

Editor-in-Chief
Ahmed Abdulhadi Al Ahmed

Editors
Jawaher Sultan Al Suwaidi

Alya Abdulaziz Al Zaabi
Raayed Abdul Aziz Hilal

Designer
Louay Ahmed Kahlah

Mouza Al Suwaidi

Translator
Amna Ali Al Mahya

Copyeditors & Archivists
Khulood Rashid Al Mazrooei

Amani Saeed Al Nuaimi
Ruqayya Ali Al Shehhi

Abdulaziz Karam
Suood Omar Al Zaabi  

Photographer

  Sagar

1 m u n r a k a e



His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, has sent a message of congratulations to the Cus-
todian of the Two Holy Mosques King Salman bin 
Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia and to the Saudi 
Crown Prince , on the successful surgery undergone 
by His Royal Highness Prince Mohammed bin Sal-

man bin Abdulaziz, Crown Prince, Deputy Prime 
Minister and Minister of Defense.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, sent similar 
messages to the Custodian of the Two Holy Mosques 
and Saudi Crown Prince. 

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
has sent a congratulatory message to Sheikh Nawaf 
Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, Emir of Kuwait, on his 
country’s National Day and Liberation Day.

In his telegram, His Highness expressed his sincere 
congratulations to the Emir of the State of Kuwait and 
to the brotherly Kuwaiti people, asking Almighty Al-
lah to preserve Kuwait and to perpetuate the blessing 

of security, prosperity and stability on it.
H.H. Sheikh Saud also sent a similar message to 

Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, Crown 
Prince of Kuwait, on the occasion.

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, also 
dispatched similar greeting to the Kuwaiti Emir and 
the Kuwaiti Crown Prince.

Ruler of Ras Al Khaimah congratulates King Salman on Saudi 
Crown Prince’s Successful Surgery

RAK Ruler Congratulates Emir of Kuwait on National and 
Liberation Days
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RAK Ruler receives Sri Lankan Minister of Youth

His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, received 
H.E. Namal Rajapaksa, Min-
ister of Youth and Sport of Sri 
Lanka, accompanied by H.E. 
Chanaka Dinushan, Minister 
of State, who are currently 
visiting the UAE.

His Highness Sheikh Saud 
stressed the importance of co-
operation ties between the two 
friendly countries, as well as 
the key role of sports in pro-
moting convergence between 
communities and improving 
skills development for youth.

Rajapaksa thanked H.H. 
Sheikh Saud and lauded the 
cooperation between the two 
countries.

H.E. Dhamika Malraj De 
Silva, Sri Lankan Ambassador 
to the UAE, and Several Of-
ficials, attended the meeting. 
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RAK Ruler meets Ambassador of Georgia

Ruler of Ras Al Khaimah meets the Chargé d’Affairs of the 
Lithuanian Embassy

Saud bin Saqr meets with Malta’s Ambassador to UAE

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, met with H.E. Paata Kaland-
adze, Ambassador of Gerogia to the UAE.

During the meeting, held remotely via vide-
oconference, His Highness Sheikh Saud wel-
comed the Ambassador and wished him suc-
cess in his duties to reinforce the cooperation 
ties between the two countries.

H.E. Ambassador Kalandadze extended 
his appreciation for H.H. Sheikh Saud, while 
praising the outstanding relations between the 
two countries.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
met with Mrs. Yurata Ramoskina, Chargé d’Affairs of 
the Embassy of the Republic of Lithuania to the Coun-
try, on assuming her new duties.

His Highness Ruler of Ras Al Khaimah welcomed 
Mrs. Yorata Ramoskina during the remote meeting with 
visual communication technology, wishing her success 

in performing her work tasks in a way that contributes 
to enhancing the prospects for cooperation between the 
two friendly countries at various levels.

For her part, Mrs. Yurata Ramoskina expressed her 
deep thanks and appreciation to His Highness Ruler of 
Ras Al Khaimah, praising the cooperation relations that 
bind the two countries. 

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
met with H.E. Maria Camilleri Calleja, Ambassador of 
Malta to the UAE, on assuming her tenure in the UAE.

During the meeting, held remotely via videoconfer-
ence, His Highness Ruler of Ras Al Khaimah welcomed 

the Ambassador and wished her luck and success in her 
duties, to reinforce the cooperation ties between the 
two countries in all avenues.

 In turn, the Maltese Ambassador extended thanks 
and appreciation to H.H. Sheikh Saud while highlight-
ing cooperation between the two countries. 
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RAK Ruler receives Bangladeshi State Minister 
for Foreign Affairs

Mohammed bin Saud chairs Ras Al Khaimah Executive 
Council Meeting

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived H.E. Shahriar 
Alam, M.P., and State 
Minister for Foreign 
Affairs of the People’s 
Republic of Bangladesh, 
who is currently visiting 
the UAE.

His Highness Ruler 
of Ras Al Khaimah dis-
cussed with H.E. Alam 
ways to enhance coop-
eration and the existing 
partnership between the 
two friendly countries at 
all levels.

In turn, Bangladesh’s State Min-
ister for Foreign Affairs hailed the 
development witnessed by Ras Al 

Khaimah at all avenues and wished 
further progress, welfare and pros-
perity for the Emirate. 

His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chair-
man of Ras Al Khaimah Ex-
ecutive Council, chaired the 
regular meeting of Ras Al 
Khaimah Executive Council 
remotely. During the meet-
ing, His Highness reviewed 
the topics on his agenda 
related to Government 
Development, Reports of 
Council Work Committees, 
Strengthening Governance, 
and Federal Partnership.

The council discussed 
the study submitted by the 
Economic Commission on 
the Economic Impacts re-
sulting from the Pandemic 

and the Prospects for Future 
Economic Development. 
The Council praised all the 
efforts and initiatives that 
were adopted to deal with 
the repercussions that result-
ed from the Economic Con-
ditions at Local and Global 
Levels.

The Council approved 
a set of recommendations 
based on working to provide 
and improve the quality of 
information and data that are 
exchanged between Govern-
ment Entities to support the 
Decision-making process 
and enhance government 
agility and flexibility to 
adapt to different Economic 
Conditions. Continuing to 
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provide Government Incentives 
to the affected Economic Sec-
tors, adopting effective programs 
to promote domestic and regional 
tourism, encourage the transition 
to Digital Economy, and promote 
e-commerce, industries, technology 
and smart services. In addition to 
adopting programs to increase the 
proportions of the local component 
in economic activities, maximize 
the benefit of available resources 
and raw materials, and enhance 
the requirements for the success of 
Economic Diversification and In-
dustrial Growth Strategies.

The Council also approved a pro-
ject to establish a smart economy 
platform in the emirate to collect and 
display economic data from multi-
ple sources, create control panels, 
produce analytical reports related 
to trends in business and economic 
indicators, give a complete view of 
the data to foresee the future, and 
support the planning process and 
proactive decision-making.

The Council approved a mecha-
nism for creating and amending 

government fees for services pro-
vided by Government Entities to 
enhance the Emirate’s competitive-
ness in all fields within a framework 
of accurate analysis, benchmarking 
and confirmation of added value.

The council reviewed Electronic 
and Smart Transformation Com-
mittee Report regarding the Com-
pletion of Technical Projects and 
Future Development Plans. In order 
to support Government Work Ef-
ficiency and Achieve a Complete 
Transformation in Electronic and 
Smart Services in line with Global 
Trends and meet the requirements 
of the new reality and enhance the 
journey and experience of the Gov-
ernment Customers. A number of 
240 Technical Projects that have 
been completed in 2020 or under 
implementation, while (170) pro-
jects have been approved for 2021. 

The Council also approved the 
Proactive Technical Requirements 
to support Business Continuity in 
potential crises, which include de-
veloping alternative data centers 
and sites for storing and recovering 

data during crises and 
adopting a phased 
plan to implement 
this initiative.

His Highness 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah 
and Chairman of the 
Executive Council 
praised the Insightful 
Vision and the His-
toric Decisions of the 
Wise Leadership to 
conclude the Peace 
Treaty with the State 
of Israel. His High-
ness directed the ne-
cessity of investing 
in the promising op-
portunities provided 
by these relations to 
develop Government 

Work and benefit from human ex-
pertise and practical experiences 
to devise new solutions to raise the 
quality of Government Services 
and enhance Economic Competi-
tiveness.

The Council reviewed the Leg-
islative Committee’s Report on 
Draft Laws being prepared within 
the Legislative Session, to com-
plete and modernize the Legislative 
Structure and keep pace with the 
challenges and requirements of De-
velopment Plans, Strategic Visions 
and Competitiveness Require-
ments. The Council stressed the im-
portance of expediting the issuance 
of these laws and being guided by 
best practices and benchmarking in 
order to achieve the desired outputs.

The Council also listened to the 
presentation submitted by Finance 
Department on the General Guide-
lines and Indicators for the Gov-
ernment’s Budget for the coming 
period. Where the presentation em-
phasized the importance of aligning 
Financial Plans and Government 
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Crown Prince of Ras Al Khaimah visits IDEX, NAVDEX 2021
His Highness Sheikh 

Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras 
Al Khaimah, visited the 
International Defense 
Exhibition and Confer-
ence (IDEX 2021) and 
the Naval Defense and 
Maritime Security Ex-
hibition (NAVDEX), 
held under the Patronage 
of His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan at Abu 
Dhabi National Exhibi-
tion Centre (ADNEC), 
with wide Local and In-
ternational Participation.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud toured Pavilions 
of Several National, Arab and International Compa-
nies and met with several exhibitors and participants, 
who briefed His Highness about the products they are 
showcasing and the latest Defense Industry Products 

and Technologies.
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud stressed the im-

portance of IDEX and NAVDEX 2021, which highlight 
the UAE’s capacity to organize Global Events despite 
the extraordinary conditions caused by Coronavirus 
(COVID-19) Pandemic.

Budgets with the Requirements of 
Implementing the Emirate’s Vi-
sion 2030. Further to working on 
planning to start the application of 
program and performance budgets 
in preparing estimated budgets and 
determining the requirements for 
their success, accelerating the com-
pletion of the transition project to 
the accrual accounting system, and 
studying the various operational 
alternatives to accomplish Govern-
ment Work with High Efficiency. 
The Council also adopted Acquir-
ing and Registering Government 
Assets Policy in accordance with 
Best International Practices.

In the field of Developing Build-
ing and Construction Process and 
Promoting Sustainable Urban De-
velopment, the Council reviewed 
the report submitted by the Mu-

nicipality Department on the chal-
lenges and initiatives to improve 
Building Permit Services.  Which 
include updating Laws and Regu-
lations of Building Conditions and 
Specifications, developing a Uni-
fied Electronic System for Building 
Permits, providing Real Estate Unit 
Registration Service, Structural En-
gineering Support Initiative, and 
Consulting Office Performance 
Management Evaluation Initiative.

The Council directed the neces-
sity to continue the development 
process and prepare a plan and 
timeframe to achieve a comprehen-
sive and integrated link with the 
Authorities associated with issuing 
Building Permits, in a way that con-
tributes to improving the Indicators 
of Customer Happiness.

The Council reviewed the notes 

submitted by Human Resources De-
partment regarding the framework 
of partnership and cooperation be-
tween the Ministry of Human Re-
sources and Emiratisation and the 
Government of Ras Al Khaimah 
regarding the Emiratisation File 
and the integration of citizens into 
Labor Market. Where the Coun-
cil praised the strategy and efforts 
of the Federal Government in this 
regard, and directed to strengthen 
cooperation and provide support 
and facilities in the field of recruit-
ment and empowerment, conduct 
studies, exchange information and 
incentive systems for the success 
of Emiratisation Initiatives and en-
hance opportunities to achieve the 
desired goals in light of the avail-
able circumstances and capabilities. 
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Wife of Ruler of Ras Al Khaimah: The UAE has made a 
quantum leap in empowering women

Her Highness the Wife of His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, H.H. 
Sheikha Hana Bint Juma Al Majid, 
affirmed that the UAE has made a 
quantum leap in the field of empow-
ering and pioneering women and a 
historic achievement in gender bal-
ance. Thanks to the wise vision of the 
Wise Leadership who believed in the 
importance of Emirati Women role as 
active and positive partners in the de-
velopment process, what encouraged 
her creativity, distinction and leader-
ship in all fields. Therefore, today the 
Emirati woman has become a 
source of inspiration for wom-
en in various countries of the 
world.

On International Women’s 
Day, which falls on March 
8 of each year, Her High-
ness said, “On this day in 
which the world celebrates 
the sacrifices and giving of 
women wherever they are. 
We in the UAE celebrate 
the efforts of the inspiring 
role model and the first 
supporter of Arab Wom-

en’s Issues, Her Highness Sheikha 
Fatima bint Mubarak, President of 
General Women’s Union, President of 
Supreme Council for Motherhood and 
Childhood, Supreme Chairwoman of 
Family Development Foundation and 
“Mother of the Nation”. Who estab-
lished along with Late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, the features 
of the correct approach and the lofty 
principles of empowering women in 
the Emirates, thus en- a -
bling them to par-
ticipate in 
build-

ing the family, society and the coun-
try. Emirati Women are a source of 
pride and prestige, a source of inter-
national appreciation, and an integral 
part of the country’s achievements 
and its future strategy. “

Her Highness added, “International 
Women’s Day comes as an affirma-
tion of the status of women and their 
great role in building and renaissance 
of societies and their positive influ-
ence in the development process if 
the appropriate conditions and nec-
essary legislation are created for 
them that encourage creativity and 
distinction and preserve their rights 

and gains. Among the most impor-
tant of these rights is the right to 
education, which is the basis for 
comprehensive development 
plans and the main engine for 
the renaissance of peoples 
and countries. This is evident 
in the Emirati Experience, 
which is considered one of 

the most successful expe-
riences in the world in 

the field of Women 
Empowerment and 

Leadership, as the 
Founding Fathers have 

His Highness 
also lauded 
the event for 
s h o w c a s i n g 
the latest tech-
nologies from 
the Defense 
Industry and 
National De-
velopment Sec-
tor, which will 
help maintain 
Regional and 
Internat ional 
Security and 
serve Global 
Peace.
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given the utmost importance since the 
establishment of the Union to educate 
the Emirati Girl, and today we reap 
the fruits of that vision. The wise, 
Emirati Women today occupy the 
highest positions in vital sectors such 
as Space, Nuclear Energy, Advanced 
Technology, Artificial Intelligence 
and the Knowledge Economy, as well 
as sectors of Education, Aviation, 
Infrastructure and Health, in which 
Emirati women have set the finest ex-
amples of sacrifice and giving to face 
the repercussions of the Covid-19 
Pandemic.

Her Highness said, “As we live in 
the year of preparation for the Next 
50 Years, the leadership of the UAE 
affirms that the real bet on the capa-
bilities and competences of Emirati 

Women has no limits. This is a reality 
reflected in her history full of national 
achievements since its establishment, 
as she is today a fundamental partner 
with men in drawing up the country’s 
strategy for the Next 50 years. The 
UAE has put in place clear programs 
and strategies to enhance the role of 
women and enable them to assume 
leadership and supervisory positions 
to lead the country’s institutions and 
enhance their position and competi-
tiveness in many International Re-
ports. Perhaps the recent achievement 
of the UAE in the field of Gender 
Balance by achieving First Place in 
the Middle East and North Africa 
“Women, Business and Law 2021 
Report” issued by the World Bank, is 
the best evidence of the importance 

the UAE attaches to empowering 
women and developing their capa-
bilities and skills.

Her Highness Sheikha Hana Bint 
Juma Al Majid extended her deepest 
thanks and appreciation to Her High-
ness Sheikha Fatima bint Mubarak, 
“Mother of the Nation” for her ef-
forts to enhance the status of Emir-
ati Women at the International Level, 
and for the programs and care Her 
Highness provides for Arab Women 
to enable them to contribute to the 
development of Arabic Societies. Her 
Highness also offered her congratula-
tions to every woman who contrib-
utes to building her family and her 
community for a better tomorrow for 
her children and future generations.

Wife of Ras Al Khaimah Crown Prince: Emirati Women, with 
the support of Wise Leadership, have become the focus of 

World Attention 
The Wife of His Highness Sheikh 

Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, Sheikha Sheikha bint 
Buti bin Maktoum bin Jumah Al 
Maktoum, confirmed that the re-
markable achievements made by 
Emirati Women in various fields 
are not a result of chance, but rath-
er due to the continuous support 
and constant attention of the Wise 
Leadership of the Country . Which 
enabled the Emirati Women to be-
come the Focus of World Attention.

The Wife of His 
Highness the Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah said in a 
speech on Interna-
tional Women’s Day, 
which falls on March 
8 of each year, “Words 
fail to describe these 
achievements made 
by Emirati Women 
on their International 

Day thanks to the support and inter-
est of Her Highness Sheikha Fatima 
bint Mubarak, President of General 
Women’s Union, President of Su-
preme Council for Motherhood and 
Childhood, Supreme Chairwoman 
of Family Development Foundation 
and “Mother of the Nation”, which 
is considered a source of pride for 
Arab and Emirati Women.

Sheikha Sheikha bint Butti Al 
Maktoum congratulated Her High-
ness Sheikha Fatima bint Mubarak 
“Mother of the Nation” on Interna-

tional Women’s Day for Her High-
ness’s pioneering role in support-
ing women, her leadership and her 
prominent position at Local, Arab 
and International Levels. Sheikha 
Sheikha bint Butti Al Maktoum 
extended her congratulations to the 
Wife of His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, 
Her Highness Sheikha Hind bint 

Maktoum bin Ju-
maa Al Maktoum, 
for her interest in 
women in the Emir-
ate of Dubai, and 
also congratulated 
the Emirati Woman 
for her active role in 
all fields, in addition 
to her main role as a 
mother and educator 
for new generations.
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Ras Al Khaimah Municipality: ‘Year of the Fiftieth’ 
Development Process Continues

Ras Al Khaimah Municipality: We are proud of Women 
Achievements in Various Fields

His Excellency 
Munther Mohammed 
bin Shakar, Direc-
tor General of Ras Al 
Khaimah Municipality 
Department, affirmed 
that declaring 2021 in 
the UAE “Year of the 
Fiftieth” makes us feel 
proud of the achieve-
ments made over the 
past fifty years, which 
have drawn for us a 
map for the future we 
seek to achieve. His 
Excellency said that 
the Founding Fathers 
laid the milestones for 
development and mo-
dernity in our homeland 
from the very beginning 
of the establishment of the Union 

and they worked to prepare the peo-
ple of the country to continue to 

achieve achievements 
and preserve the gains 
of the Union.

His Excellency add-
ed ‘We have the right 
to be proud of the past 
fifty, as the size of the 
achievements made 
and the progress and 
prosperity witnessed by 
the UAE calls for this. 
It is an appreciation of 
the efforts made de-
spite the circumstances 
and the short period, 
and this is confirma-
tion that the process of 
development, progress 
and prosperity contin-
ues thanks to our Wise 

Leadership.’

His Excellency Munther Moham-
med bin Shakar, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department, affirmed that Emirati 
women are an im-
portant and ac-
tive partner in the 
march of devel-
opment, progress 
and the renais-
sance of this gen-
erous nation. 

His Excellency 
added in a state-
ment on Interna-
tional Women’s 
Day that thanks 
to the Insight-
ful Vision of the 
Wise Leadership, 

the UAE has become a Role Model 
for its ability to achieve successes 
in all fields, including strengthening 
the role of women and empowering 

them as they have become an influ-
ential element in their society.

His Excellency Director General 
of the Department, said that we are 

proud of Wom-
en’s Achieve-
ments who have 
set examples of 
distinction and 
precedence in 
various fields and 
have assumed an 
important posi-
tion, and this is a 
clear evidence of 
the Leadership’s 
Confidence in 
women and their 
position in soci-
ety.
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Amendments to Housing Grants Procedures at Ras Al 
Khaimah Municipality

In order to simplifying proce-
dures and accelerating the pro-
cess of completing transactions to 
achieve Customers’ Satisfaction, 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment has made amendments 
to some requests’ requirements 
related to Housing Grants Appli-
cations. Where Comprehensive 
Investigation of Housing Grant 
Applications will be carried out in-
ternally for the following requests: 

Requests for which Compre-
hensive Investigation Procedure 
will be executed internally:

- Regular Grant / Non-loan Pro-
gram Grant Request

- Loan Program Grant Request
- Transfer a Regular Grant to a 

Program or vice versa Request
- Grant Update/ Renewal/ Re-

placement of Lost Request
His Excellency Munther Mo-

hammed bin Shakar, Director Gen-

eral of Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department said, ‘These steps 
taken by the Department related 
to facilitating procedures for cus-
tomers confirm the Department’s 
keenness to simplify and speed up 
the process of completing transac-
tions. This is in line with the Vision 

and Strategy of the Department 
towards Customers Happiness by 
devoting the available efforts, en-
ergies and technologies to reduce 
the period of transaction’s comple-
tion with an emphasis on maintain-
ing its quality and excellence in its 
presentation.’

Ras Al Khaimah Municipality Department participates in 
Emirates Tree Initiative

In order to achieve the vision of 
the Wise Leadership in drawing a 
Strategic National Framework for 
Innovation to be a solid culture in 
all Government Entities, and to 
raise the pace of work and achieve-
ments, to achieve the strategic goals 
of the state, Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department participated 
in Emirates Tree Event organized 
by Environment Protection and De-
velopment Authority as part of the 
Country’s celebrations in the Month 
of Innovation. Which aims to plant 
local trees in different parts of the 
country.

His Excellency Munther bin Sha-
kar, Director General of Ras Al 

Khaimah Municipality Department, 
affirmed the importance of contrib-
uting to supporting the activities of 
the UAE Innovation Month during 
this period and cooperating with all 
parties in the success of Innovation 
Initiatives. Where His Excellency 

said, “Ras Al Khaimah Municipal-
ity has always adopted an Innova-
tion Policy through its Vision and 
Strategic Plan, by encouraging its 
employees and enhancing their ef-
forts in implementing innovation 
concepts.”

 Issue No. 527 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

11

News

m u n r a k a e



Environment at the core of Ras Al Khaimah’s Development 
and Prosperity

Ras Al Khaimah is 
charting a course to a 
bright and sustainable fu-
ture because at the heart 
of every decision made by 
the Emirate’s Leadership 
is the environment, with 
no effort being spared to 
safeguard its precious re-
sources and enhance the 
quality of life.

The Emirate’s landmark 
Energy Efficiency and Re-
newables Strategy 2040 is 
putting Ras Al Khaimah at 
the vanguard of sustain-
ability. The strategic plan, 
adopted in 2018, aims to 
cut energy use by 30%, 
water consumption by 
20% and ensure 20% con-
tribution from renewables by 2040. 
This aims to increase prosperity and 
spearhead sustainable development in 
the Emirate.

Ras Al Khaimah Municipality is 
leading the strategy with its dedicated 
Energy Efficiency and Renewables 
Sector (Reem), along with the coop-
eration of major entities, stakeholders 
and public, all under the Guidance and 
Leadership of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah.

“Energy and water are essential to 
our lives and prosperity. They are an 
integral part of the social and econom-
ic development that we aspire to, so 
we must preserve and invest in them,” 
His Highness Sheikh Saud said.

This important message has been 
taken on-board by entities across Ras 
Al Khaimah, with the Energy Effi-
ciency and Renewables Strategy 2040 
at the forefront of efforts to ensure 
sustainable development.

“The strategy stems from the vi-
sion of H.H. Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi to have sustainability as a 
source of competitiveness for Ras Al 
Khaimah. Considering the Global Cli-
mate Change Challenges, this strategy 
is part of Ras Al Khaimah’s contribu-

tion to the Climate Change Mitigation 
Efforts of the UAE and the world. It 
addresses all energy and water con-
sumers across Ras Al Khaimah,” said 
Munther Mohammed bin Shakar, 
Director-General of Ras Al Khaimah 
Municipality.

The Energy Efficiency and Re-
newables Strategy comprises nine 
programs that boost the Emirate’s 
Economic Competitiveness by cutting 
costs associated with energy, renew-
able energy and water, all the while 
reducing dependence on electricity 
and fuel. The strategy also seeks to 
establish a new market for renewable 
energy products and services, as well 
as to upskill the local workforce and 
prepare them for these sectors.

The all-encompassing plan touches 
on practically every aspect of govern-
ment policy and public life, with all 
of its programs activated. The first is 
Barjeel, introduced in 2019, which 
represents a rigorous set of green reg-
ulations for all new buildings in the 
emirate. All buildings constructed un-
der Barjeel are expected to consume 
30% less energy and water than a typi-
cal building, resulting in significantly 
lower utility bills.

A one-year voluntary phase of Bar-
jeel was rolled out in 2019. During 
this period, Barjeel was applied to 

more than 270 pilot pro-
jects across the emirate, 
including villas, schools 
and hotels. The municipal-
ity offered financial incen-
tives to increase uptake, 
while public awareness 
campaigns were launched. 
Industry professionals and 
government officials were 
systematically trained via 
face-to-face sessions and 
through an online plat-
form in the equipment 
and methods used to ap-
ply the Barjeel standards. 
By 2020, Barjeel became 
mandatory for all new 
buildings with more than 
2,000 buildings permitted 

so far.
“We are proud to say today that 

Barjeel is appreciated and recognized 
for its innovative approach among 
building regulations in the Gulf Co-
operation Council region,” said Eng. 
Mohamed Nazmy, Building Permit 
Section Head at the Municipality.

Another program in the strategy 
is Efficient Street Lighting. With the 
planned expansion of the lighting of 
highways and roads over the next few 
years, Ras Al Khaimah is committed 
to using highly efficient light-emitting 
diodes (LEDs) in all new street-light-
ing projects. Reinforcing this com-
mitment, Ras Al Khaimah Public Ser-
vices Department has also embarked 
on a retrofit program. In 2019, 18 
kilometers (km) of streetlights were 
replaced with efficient LEDs. In addi-
tion, Ras Al Khaimah Economic Zone 
(RAKEZ) has replaced conventional 
street lighting on around 50km of 
roads with energy-efficient LEDs in 
the Industrial Zones.

“We have installed cloud-based 
smart controls and a real-time moni-
toring system as part of this project. 
This not only improved the luminance 
level on the industrial zone roads, but 
it also resulted in direct energy sav-
ings of 70 per cent and about 10 per 
cent additional indirect savings from 
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the improved lighting management, 
scheduling and controls,” said Eyad 
Ismail, Group Director of Engineering 
at RAKEZ.

The third program is Building Ret-
rofits. The building stock in the emir-
ate comprises varying levels of energy 
performance, with this presenting a 
huge opportunity to make existing 
buildings more energy-
efficient. In 2019, retrofit 
works were completed on 
four municipality build-
ings. This represented 
the first such scheme for 
government buildings in 
the Emirate. Contracting 
for new retrofit projects 
is ramping up, including 
at nine RAKEZ buildings 
and 15 RAK Academy 
buildings, with expected 
energy savings of 38 per-

cent and 34 percent. respectively.
Progress is also being made in the 

residential sector. The Model Villa 
initiative, in collaboration with Abu 
Dhabi-based Masdar, aims to show-
case the benefits of sustainability in 
private dwellings. Select villas are be-
ing retrofitted and the hope is that the 
financial and environmental benefits 

of retrofitting will be understood and 
appreciated by the public.

“Masdar is proud to have launched 
the Model Villa initiative together 
with the municipality. We consider 
this a first step in educating residents 
about the benefits of retrofitting their 
homes,” said Yousef Baselaib, Execu-
tive Director, Sustainable Real Estate 

at Masdar.
The Energy Efficiency 

and Renewables Strategy 
2040 is a clear and defini-
tive plan that will shape 
the development of Ras 
Al Khaimah in the years 
to come, keeping the wel-
fare of the public at the 
heart of decision-making 
while guiding the emirate 
to a green, sustainable and 
environmentally friendly 
future.

Food Safety Basics First Test 

Closure of a Massage Facility in Ras Al Khaimah

Closure of 36 violating Food Establishments in Ras Al Khaimah

 Ras Al Khaimah Municipality Department, in coop-
eration with American University- Examination Cent-
er, held the First Examination for Food Safety Basics 

for Food Handlers, under the umbrella of the existing 
partnership between Ras Al Khaimah Municipality De-
partment and the American University.

Ras Al Khaimah Municipality Department, represented 
by Public Health Administration (PHA), closed a facility 
specialized in providing massage services to Females, after 
it received Males.

PHA monitored the violation during its intensive field 
campaigns, which it carried out during the past two months, 
imposed a Double Financial Penalty, and One month Clo-

sure of the facility after it repeated the same violation.
Shayma Al Teneiji, Director of Public Health Adminis-

tration, said that PHA has intensified its inspection cam-
paigns directed at various facilities in the Emirate over the 
past two months, and was able to monitor the violation of 
one of the facilities of the activity and the target group of 
the services provided.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department, represented by Pub-
lic Health Administration (PHA), 
closed 36 food establishments that 
do not comply with food safety re-
quirements, within 11 months.

The most important of those vio-
lations, which were detected by the 
Field Inspection Teams affiliated 
to the Administration, were non-
compliance with the requirements 
for preserving food at the required 

temperatures and those related to 
food storage methods. 

Shayma Al Teneiji, Director of 
PHA at Ras Al Khaimah Municipal-
ity, said that the field campaigns car-
ried out by the Department through 
the Supervisory Inspectors in the 
past period and directed to Food Es-
tablishments, Restaurants, Bakeries 
and Public Kitchens, come to verify 
its commitment to all Public Health 
Requirements, and the other related 

to limiting the spread of Covid-19.
Al Teneiji stated that the cam-

paigns were carried out over a pe-
riod of 11 months, which amounted 
to 2786 Inspection Visits, includ-
ing 2358 visits to Restaurants, 292 
visits to Bakeries, and 136 visits to 
Public Kitchens.

Director of PHA indicated that 
those visits revealed that some fa-
cilities did not meet the Health Re-
quirements related to the design and 
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1438 Violation of Corona Measures in Ras Al Khaimah

Mental Health Keys in Covid-19 Pandemic

‘Self-planning in Career Excellence’ at Ras Al Khaimah Municipality

Ras Al Khaimah Municipality Department, repre-
sented by Public Health Administration (PHA), stated 
that the percentage of Foodstuff Establishments’ com-
pliance with Measures related to limiting Novel Coro-
navirus Covid-19 amounted to 69.1%.

The Department stated that monitoring this percent-
age came during its intensification of Field Campaigns 
on all Food Establishments operating in the Emirate 

during January and February, by the Inspection Teams 
of PHA.

Shayma Al Teneiji, Director PHA, said that ‘The Ad-
ministration has directed the Concerned Inspectors to 
monitor all facilities and intensifying field visits dur-
ing this period, with the aim of measuring the extent of 
their compliance with all Public Health Requirements, 
and limiting the outbreak of Covid-19.

Training Unit of Human Resourc-
es Section in Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department held a Lec-
ture entitled ‘Mental Health Keys 
in Covid 19 Pandemic’ presented 
by Mental Health Expert Dana Al 
Abayat. 

The lecture, which was held re-

motely, began by  addressing main 
important topics, which are Mental 
Health Concept, Indicators of Men-
tal Health, Psychological Stress re-
lated to Covid-19, How to alleviate 
the effects of Psychological Stress 
during the Current Circumstances, 
Personal Skills to overcome vari-

ous pressures in life, Psychological 
First Aid, and finally How to Build 
Strong Psychological Immunity.

At the end of the lecture, the Psy-
chologist discussed with the em-
ployees the inquiries that had been 
raised in a way that reflected posi-
tively on them. 

In order to improve Employees’ 
Performance and raise the Achieve-
ment Level, Support Services Ad-
ministration - Human Resources 
Section organized a training program 
for employees entitled (Self-Plan-
ning in Career Excellence) in coop-
eration with HDTC. The Trainer / 
Abeer Wakil presented the two-day 
e-program, where the most Promi-
nent Objectives of the program were: 
Enable participants to acquire a set 

of Administrative Excellence Skills 
that help them to perform work ef-
ficiently and effectively, and to help 
the participants to adopt methods 
of forming the necessary future for 
their organizations. In addition to 
enabling the participating employ-
ees to use a set of Quality Manage-
ment Tools and Techniques in order 
to lead the organization towards the 
Excellence Phase. 

The course also dealt with ex-

plaining how to support thinking 
and adopting unconventional mod-
ern thought, avoiding obstacles that 
prevent innovation and strategic 
thinking, giving new ideas to break 
routine and functional stagnation, 
explaining the sources of insight, and 
discussing the creative ideas of those 
with experience and how great new 
ideas can be found by looking at old 
creative ones.

the sequential path of food, 
the lack of commitment to 
the cleanliness of the facili-
ties, personal hygiene and 
the preservation of food at 
the required temperature, 
as well as non-compliance 
with the requirements for 
storing and preserving food-
stuffs. Al Teneiji added that 
the visits also revealed a 
lack of commitment to issu-
ing the required permits and 
certificates, such as Health Cards 

and Vehicle Approval Permits, to 
maintain facilities on time, and to 

fail to meet the health re-
quirements of the facility, 
especially the precautionary 
measures for the emerging 
corona virus (Covid 19). Al 
Teneiji stated that those in-
spection campaigns resulted 
in the closure of 36 facili-
ties, with the aim of direct-
ing them to implement cor-
rective measures and calling 
for full compliance with all 
Laws and Requirements re-

quired to achieve Food Safety.
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His Excellency Eng. Ismail Al 
Balushi, Director General of Ras 
Al Khaimah Transport Authority, 
said that ‘The participation of the 
Authority during Reading Month 
was to organize workshops on 
Reading Importance.  This was in 
coordination with Ras Al Khaim-
ah Education District, where the 
workshops dealt with major top-
ics represented in Reading Impor-

tance, Introducing Reading Month, 
and Parents Role in Inculcate Love 
of Reading in their Children’ 

His Excellency added: As well 
as highlighting the importance of 
reading and stressing its great role 
in developing their abilities and 
culture, in addition to encourag-
ing diversity in reading books and 
consolidating the culture of read-
ing and making it a permanent 

“Read with Us”
 in Ras Al Khaimah

Hoda Al Tunaiji
 (Ras Al Khaimah) Al Ittihad Newspaper

Various Entities and Institutions in Ras Al Khaimah launched 
Reading Month Activities, which comes this year under the slogan 
‘My Family Reads’, through many platforms, to promote the Cul-
ture of Reading among Society Segments.

The Entities and Institutions revealed all the details of their agen-
da for this month full of activities that took the Virtual Approach, 
as part of Precautionary and Preventive Measures to limit the 
spread of ‘Covid-19’ and in order to spread the Knowledge Culture 
of Reading Importance despite the Pandemic.
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community habit among members 
of society.

His Excellency referred to the 
organization of an internal com-
petition for employees ‘Reading 
Challenge’ for the most beautiful 
summary on a specific topic to 
motivate and encourage employ-
ees to make reading a lifestyle, in 
addition to providing the private 
library with an internal knowl-
edge platform for employees with 
books, articles, a number of train-
ing courses and the internal staff 
magazine, in support of reading.

His Excellency added: We also 
seek to highlight the Importance 
of Reading and emphasize its great 
role in developing their abilities 
and culture. In addition to encour-
aging diversity in reading books 
and consolidating the culture of 
reading and making it a Permanent 
Community Habit among Society 
Members. 

His Excellency referred to the 
organization of an Internal Com-

petition for Employees ‘Reading 
Challenge’, where the employees 
had to read and summarize a  spe-
cific topic, then the most beautiful 
summery will be selected. This 
competition comes to motivate 
and encourage employees to make 
reading a lifestyle, in addition to 
providing the library with an In-
ternal Knowledge Platform for 
employees with books, articles, a 
number of training courses and the 

internal staff magazine, in support 
of reading.

His Excellency pointed out that 
the Authority seeks to motivate its 
customers to read through Social 
Media Channels, by placing In-
ternal Stickers in Taxis and Buses, 
containing a “QR Code” through 
which the customer can know the 
definition of reading, its types and 
its great importance in one’s life.

For his part, Mr. Ahmed Al Ah-
mad, Director of Corporate Com-
munication Office (CCO) in Ras 
Al Khaimah Municipality said, 
The Department celebrates Read-
ing Month Annually, which comes 
in implementation of Cabinet’s De-
cision, which set March as Read-
ing Month, in order to achieve the 
Strategic Goals of the Country and 
to enhance and increase reading 
link.

Al Ahmad stated that the De-
partment, represented by CCO, 
launched a New and Distinct 
Initiatives under the “Digital Li-
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brary Corner”, in cooperation with 
Dubai Digital Knowledge Center, 
by activating Digital Books Sys-
tem that enables the Subscriber to 
choose among various books, as it 
contains about 150,000 books in 
both Arabic and English Languag-
es. This Initiative come in order 
to establish a Culture of Reading 
among employees, and to facilitate 
browsing of various books “re-
motely” at any place and time.

Director of CCO added, “Hu-
man Resources Section has also 
organized ‘Reading Employee 
Initiative’, which aims to trans-
fer knowledge to employees by 
summarizing the benefit from the 
books that have been read.

For her part, Ms. Hamama 
Yousef, Director of CCO at Ras Al 
Khaimah Human Resources De-
partment said ‘In conjunction with 
Reading Month, a number of Dis-
tinguished Initiatives and Activi-
ties were launched in the Depart-
ment, in support of the National 
Policy Orientation to designate 
March as Reading Month.

Director of CCO revealed that 
the Department organized ‘Glob-

al Minute Initiative’, which is an 
initiative in which a summary of 
International and Distinguished 
Books is provided and distributed 
to all employees of the Depart-
ment. In addition to ‘Quotation 
Story Initiative’ represented in a 
Dialogue Session to hear the most 
beautiful quotes that has been read 
and applied, which had a positive 
and fruitful impact on change and 
positive development among staff. 

Further to, ‘Charity Book Fair 
Initiative’ which is a mini-exhi-
bition of employees’ second hand 
books, where the proceeds of the 
fair go to Charities that support 
reading. Finally, the Department 
developed a Smart Phone Applica-
tion ‘Mawaredna Reads’, whereby 
an Electronic Library was provid-
ed to Ras Al Khaimah Government 
Employees.

Ms.  Ghaya Al Shamsi, Director 
of CCO at Ras Al Khaimah Cus-
toms Department said, ‘The De-
partment organized various activi-
ties for Reading Month, including 
the Virtual Knowledge Meeting, 
in which a group of Distinguished 
Writers and students participat-

ing in ‘Reading Challenge’ were 
hosted. 

Ms. Al Shamsi added, ‘This 
meeting aimed to introduce the 
Importance of Reading, Skills Ac-
quired from Reading, and Methods 
of Motivation to Read.  In addition 
to the participation of employees’ 
children in ‘My Family Reads 
Initiative’, by recording the child 
a visual tweet about reading and 
sharing it in the Department’s So-
cial Media Platforms.

Ms. Fatima Al Harithi, Act-
ing Director of CCO in Ras Al 
Khaimah Department of Economy 
said, ‘The Department’s partici-
pated through the launch of vari-
ous Initiatives, including ‘Most 
Beautiful Short Story Competi-
tion’, ‘My Beautiful Library Com-
petition’, ‘Reading QR Initiative’, 
‘Read with Us Competition’, and 
a Seminar on Reading Importance. 
The Department also published 
Electronic Stories about Consumer 
Protection, launched ‘Merchant 
Library’ on the Department’s web-
site, and launched ‘Ras Al Khaim-
ah Hear Initiative’ targeting vari-
ous society segments. 
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Hope Probe:
What is the Hope 

Probe The Emirates Mars 
Mission “Hope Probe” is 
tasked to provide the first 
ever complete picture of 
the Martian atmosphere.

Three stat-of-the-art 
science instruments have 
been designed to study 
the different aspects of 
the Martian Atmosphere.

- (EMIRS) Emirates 
mars infrared spec-
trometer

-  (EXI) Emirates ex-
ploration imager.

-  (EMUS) emirates 
mars ultraviolet 
spectrometer.

Emirates mars mission 
is designed to  orbit Mars 

Emirates Mission
 to the Mars

The emirates mars mission
 is The first Mars meteorological 

observatory

Aisha Al Shamsi
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and study the dynamics in  the Martian atmosphere on 
a global scale, and on both diurnal and seasonal time-
scales. Using three scientific instruments on board the 
spacecraft, the Emirates mars mission will provide 
a set of measurements fundamental to an improved 
understanding of  circulation and weather in the Mar-
tian lower and middle atmosphere. Combining such 
data with the monitoring of the upper layers of the 
atmosphere, Emir-
ates mars mission 
measurements will 
reveal the mecha-
nisms behind the 
upward transport 
of energy and parti-
cles, and the subse-
quent escape of at-
mospheric particles 
from the gravity of 
Mars.

The first Arab 
i n t e r p l a n e t a r y 
mission

The UAE IS the 
5th nation to reach 
the Red Planet. The 
probe has a 100% 
success rate in en-
tering Mars’ orbit. 
The UAE achieved 

the goal in building new knowledge.
Today, a new phase of Arab scientific history has 

begun a stage called confidence in ourselves, our 
youth, and our Arab peoples confidence that we can 
compete with other nations and peoples. The arrival of 
the Probe of Hope marks the beginning of the celebra-
tions of the UAE in its fiftieth year the golden jubilee 
our celebrations are different scientific civilized in-

spiring because we 
are trying to build a 
development model 
a model that tells 
Arab youth we are 
people of a civili-
zation Resume our 
civilization, God 
willing, with them 
and their arms

 The Imple-
mentation, and the 
UAE›s journey 
with the dream of 
space and how to 
achieve it through 
the qualification 
and preparation of 
Emirati scientific 
cadres with a great 
deal of experience 
and competence.
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“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 Vice-President and Prime Minister

 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul.

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

 MTN Dubai Limited
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إلى صاحب السمو الشیخ

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

 
 وإلى سمو الشیخ

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عھد دبي

 
 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 

BFL Group
 Techno Park, Dubai, UAE

Tel : +971 4 812 8333
Email : info@bflgroup.ae

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul.
 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

Dubai, United Arab Emirates
Email at: info@hametner.co
Telephone: +971 (0)55 587 8264
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With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 Vice-President and Prime Minister

 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul.

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

O�ce 2201, 22nd Floor, Arenco Tower
Dubai Internet City,
PO Box 502849,
Dubai, United Arab Emirates
Tel : +971 4 559 0800
https://me-en.kaspersky.com
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 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

إلى صاحب السمو الشیخ

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

 

 وإلى سمو الشیخ
 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عھد دبي
 

 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
بخالص العزاء وصادق المواساة 

Tameem House Building
Office 1106 Barsha Heights

Dubai - UAE - Tel: 0097143623025

Lactalis Dairy Products & 
Trading Middle East LLC
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 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

إلى صاحب السمو الشیخ

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

 

 وإلى سمو الشیخ
 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عھد دبي
 

 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
بخالص العزاء وصادق المواساة 
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“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 Vice-President and Prime Minister

 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul.

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

P.O. Box 81379 
Al Ain, United Arab Emirates

TEL : +971 3 7677474 - 7675712
FAX: +971 3 7677391

E: info@arh.ae

Al Reem Hospico Co LLC 

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 Vice-President and Prime Minister

 of the UAE and Ruler of Dubai

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul.

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

Elite Extrusion LLC
Ras Al Khaimah - UAE.
Tel: +971 7 244 7668
Fax: +971 7 244 7669
Email: info@eliteextrusion.ae

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 Vice-President and Prime Minister

 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul.

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

Mechanical & Electrical Engineering Consultancy

MARIO ASSOCIATES
Mechanical & Electrical Engineering Consultancy

O�ce # 903
Damac Smart Heights Tecom, Dubai, U.A.E

Makani no.16132 76869
Phone: +971-4-551 6187 - Fax: +971-4-551 6177

Email: mail@mario.ae

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to
إلى صاحب السمو الشیخ

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

 
 وإلى سمو الشیخ

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عھد دبي

 
 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 
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 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

Al Shoala Building, Al Naboodah - 301
 Dubai, United Arab Emirates

Tel : +971 4 259 8651
Email : info@medasuae.com

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to
His Highness

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
 Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.
May Allah grant peace to the departed soul.

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

Tel: +971 (6) 526 2202
Fax: +971 (6) 5262203
Toll Free No: 800 258 2663
Email: info@mulkholdings.com

Mulkholdings International
Post Box No. 42642
Hamriyah Freezone
Sharjah, United Arab Emirates

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to
His Highness

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
 Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.
May Allah grant peace to the departed soul.

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”
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إلى صاحب السمو الشیخ

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

 
 وإلى سمو الشیخ

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عھد دبي

 
 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 

RAK College of Dental Sciences, PO Box. 12973 RAK, UAE
Tel : +971 7 2222593- Fax : +971 7 2222634

admissions@rakcods.com

 Mushrif Park, Dubai, UAE
Tel : +971 52 178 7616

Email : info@aventuraparks.com

إلى صاحب السمو الشیخ

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

 
 وإلى سمو الشیخ

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عھد دبي

 
 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 
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P.O. BOX 132764
Hamdan Sreet , Abu Dhabi ,UAE
Tel: +971 2 5089095 
Fax: +971 2 508 9003
E-mail : info@reeftechme.com

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

REEFTECH SERVICES LLC 
& REEFTECH ELECTRICAL AND 
MECHANICAL CONTRACTING LLC

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to
His Highness

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
 Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.
May Allah grant peace to the departed soul.

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

Dubai Investment Park2 Plot 5974232
Dubai POnr73409 - Dubai - UAE

Tel : +971 4 3363530
Email : contact@novelty-me.com

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to
His Highness

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
 Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.
May Allah grant peace to the departed soul.

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”
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 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

إلى صاحب السمو الشیخ

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

 

 وإلى سمو الشیخ
 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عھد دبي
 

 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
تتقدم مجموعة صب واي

بخالص العزاء وصادق المواساة 
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إلى صاحب السمو الشیخ

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

 

 وإلى سمو الشیخ
 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عھد دبي
 

 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 

Sportfit Trading LLC
Tamani Arts Offices Tower, 16th floor

1657, Business Bay
Dubai UAE

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

www.bell-wright.com
Tel : 9714 821 5703
admin@bell-wright.com

THOMAS BELL-WRIGHT
INTERNATIONAL CONSULTANTS

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to
His Highness

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
 Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.
May Allah grant peace to the departed soul.
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 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

إلى صاحب السمو الشیخ

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

 

 وإلى سمو الشیخ
 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عھد دبي
 

 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
بخالص العزاء وصادق المواساة 
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 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

إلى صاحب السمو الشیخ

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

 

 وإلى سمو الشیخ
 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 ولي عھد دبي
 

 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره

نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة

OFFICE 2201, BUILDING 2, GOLD & DIAMOND PARK, 
DUBAI, UAE
TEL: +971 (0) 4 379 1883 
FAX: +971 (0) 4 379 1884 
EMAIL: INFO@BNAARCHITECTS.COM
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Dubai Media City
Building #7 - Office #335
info@spacetoongroup.com
Tel.: +971-4-3902666
Fax: +971-4-3904850

GLOBAL NEW AGE MEDIA

إلى صاحب السمو الشیخ

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

 
 وإلى سمو الشیخ

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
 ولي عھد دبي

 

 وإلى عموم آل مكتوم الكرام

   في وفاة المغفور لھ بإذن هللا الشیخ

 حمدان بن راشد آل مكتوم
داعین هللا أن یتغمد الفقید بواسع رحمتھ

 وأن یسكنھ فسیح جناتھ 

 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”

His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister
 of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and
UAE Minister of Finance.

May Allah grant peace to the departed soul. 

With hearts that believe in
Allah’s divine decree,

we express our deepest condolences to
His Highness

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
 Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai,

 and his family on the death of his brother
Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum,

Deputy Ruler of Dubai and

UAE Minister of Finance.
May Allah grant peace to the departed soul.

“We certainly belong to Allah, 
and to Him we are bound to return.”




