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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.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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رم�شان ، ، �شهر اخلري

الت�ا�شل  م�اقع  اأو  ه�اتفنا  على  �ش�اء  التهنئة،  ر�شائل  علينا  تنهال  الف�شيل،  رم�شان  �شهر  يف 

الجتماعي، فرحًا ب�شهر الهدى والفرقان، مع ما ي�شاحب هذا ال�شهر الف�شيل من بهجة و�شرور لدى 

امل�شلمني، اأمًل ورجاًء برحمة اهلل وف�شله وبفر�شة الع�دة اإىل اهلل تعاىل، واخل��س يف مراجعة وتهذيب 

النف�س. ول نن�شى اأي�شًا ما يلزم ال�شهر املبارك من عادات وطق��س وعبادات خا�شة، من �شلة تراويح 

وقيام ليل اأو من �شلة وجتمع للأقارب والأ�شدقاء.

ويف ظل جائحة ك�رونا التي ل تزال - ويف عامها الثاين- تخيم بظللها على العامل باأ�شره، �شتبقى 

�شل�ات  فيها  مبا  والطق��س  العادات  تلك  على  الأول�ية  لها  املجتمع  و�شلمة  ال�باء  من  النف�س  وقاية 

القيام و�شلة الأرحام، بحيث تقت�شر �شلة الرحم على ات�شالت ومكاملات عرب الهاتف وو�شائل الت�ا�شل 

الفرائ�س والرتاويح وفقًا ل�ش�ابط و�شروط معينة،  امل�شاجد على  ال�شل�ات يف  الجتماعي، و�شتقت�شر 

ول ي�جد تعار�س يف ذلك مع احلكمة من ال�شهر الف�شيل، لأن الأحكام تتبدل يف ظل الظروف املحيطة، 

فما كان م�شتحبًا قبل اجلائحة اأ�شبح مكروهًا اأو حمرمًا خللها، ذلك اأن قد�شية احلياة مقدمة على 

ْهُلَكِة}. وهذا ما ا�شت�جب منع الختلط  ْيِديُكْم اإِىَل التَّ
َ
قد�شية الدين، قال تعاىل عز وجل: {َول ُتْلُق�ا ِباأ

والتجمعات و�شلة الأرحام والعكتاف يف زمن ك�رونا لتفادي كل هذه املخاطر التي تعد عامًل اأ�شا�شيًا يف 

ن�شر الفريو�س، وملا تع�د به من �شرر على املجتمع ككل.

اأكانت فردية اأم جمتمعية، ت�جب احرتام كل التدابري الحرتازية لتقليل تف�شي  اإن امل�ش�ؤولية �ش�اًء 

التكلف  عن  بعيدًا  والب�شيطة،  الطيبة  الرم�شانية  العادات  لزمن  لنع�د  جميلة  فر�شة  وهي  ال�باء، 

والعزومات الباهظة والتفاخر بالأكل والزينة وال�لئم الكبرية.

وعلى الرغم من القي�د التي فر�شتها علينا جائحة ك�رونا خلل �شهر رم�شان املبارك، فاإننا نحمد 

اهلل عز وجل على نعمة الأمن وال�شحة التي اأنعم اهلل بها علينا، من خلل اجله�د التي تق�م بها القيادة 

الر�شيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، مما كان لها الأثر البالغ يف زرع بذور اأمل الغد امل�شرق وقد 

تخطينا ذروة ال�باء يف اأمن واأمان و�شحة وعافية.

الإمارات  و�شعب  حك�مة  و  لقيادة  التربيكات  و  التهاين  باأ�شدق  لنتقدم  الفر�شة  هذه  لننتهز  واإننا 

بحل�ل �شهر رم�شان املبارك، اأعاده اهلل علينا باخلري و اليمن و الربكات. 

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام 

بحلول �ضهر رم�ضان املبارك

حاكم راأ�س اخليمة يعزي امللكة اإليزابيث الثانية يف وفاة الأمري فيليب

ال�شم�  �ــشــاحــب   بــعــث 

�شقر  ــن  بـ ــ�د  ــع ــش � الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

ــه  اأخــي اإىل  تــهــنــئــة  ــة  ــي ــرق ب

ــمــ� الــ�ــشــيــخ  ــش ــ� �ــشــاحــب ال

نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة 

اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س 

مبنا�شبة حل�ل �شهر رم�شان 

املـــبـــارك اأعــــرب فــيــهــا عن 

والتربيكات  التهاين  اأطيب 

ال�شعيدة  املــنــا�ــشــبــة  ــهــذه  ب

اأن  القدير  العلي  ..داعــيــًا 

مب�ف�ر  �شم�ه  على  يعيدها 

ــة وعــلــى  ــافــي ــع الــ�ــشــحــة وال

والأمــتــني  الإمـــــارات  �شعب 

باخلري  والإ�شلمية  العربية 

والربكات.

ال�شم�  بعث �شاحب  كما 

برقيات  راأ�س اخليمة  حاكم 

�شاحب  اإىل  مماثلة  تهنئة 

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

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

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد 

اأع�شاء  ال�شي�خ  ال�شم�  اأ�شحاب  واإىل  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات.

تهنئة  برقيات  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  وبعث 

الإ�شلمية  املنا�شبة  بــهــذه 

اأ�ــشــحــاب  اإىل  ــزة  ــزيـ ــعـ الـ

دول  قــادة  وال�شم�  اجلللة 

جمل�س التعاون لدول اخلليج 

ومل�ك  وروؤ�ـــشـــاء  الــعــربــيــة، 

والإ�شلمية  العربية  الــدول 

ــًا لـــهـــم مـــ�فـــ�ر  ــيـ ــنـ ــتـــمـ ..مـ

ول�شع�بهم  والعافية  ال�شحة 

والتقدم  الــرقــي  مــن  املــزيــد 

والزدهار.

ال�شيخ  �شم�  بــعــث  كــمــا 

�شقر  بــن  �شع�د  بــن  حممد 

راأ�ـــس  عــهــد  ويل  القا�شمي 

تهنئة  بـــرقـــيـــات  اخلــيــمــة 

ال�شم�  �شاحب  اإىل  مماثلة 

اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�شيخ 

الدولة »حفظه  نهيان رئي�س 

اهلل« و�شاحب ال�شم� ال�شيخ 

مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد 

رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب 

دبي  حاكم  الـــ�زراء  جمل�س 

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

عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة واإىل اأ�شحاب 

ال�شم� ال�شي�خ اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام الإمارات 

وال�شم�  اجلللة  اأ�شحاب  واإىل  احلكام  ون�اب  العه�د  واأولياء 

قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وروؤ�شاء ومل�ك 

الدول العربية والإ�شلمية.

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

�شاحبة  اإىل  تعزية  برقية  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

اإليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة لربيطانيا  اجلللة امللكة 

العظمى واأيرلندا ال�شمالية وذلك يف وفاة الأمري فيليب.

عن  برقيته  اخليمة يف  راأ�ــس  ال�شم� حاكم  �شاحب  واأعــرب 

خال�س تعازيه و�شادق م�ا�شاته للملكة اإليزابيث الثانية وال�شعب 

الربيطاين ال�شديق.

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

ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل �شاحبة اجلللة 

امللكة اإليزابيث الثانية.
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 حاكم راأ�س اخليمة يهنئ امللك عبداهلل الثاين بالذكرى املئوية لتاأ�ضي�س اململكة الأردنية

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

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

راأ�س اخليمة، برقية تهنئة اإىل جللة امللك 

اململكة  عاهل  احل�شني  بن  الثاين  عبداهلل 

مبنا�شبة  ال�شقيقة  الها�شمية  الأردنــيــة 

متمنيًا  اململكة،  لتاأ�شي�س  املئ�ية  الذكرى 

الأردين  والــ�ــشــعــب  املــلــك  �ــشــمــ�ه جلــللــة 

ال�شقيق مزيدًا من التقدم والزدهار.

كما بعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د 

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

عبداهلل  امللك  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية 

الثاين بن احل�شني.

حاكم راأ�س اخليمة يلتقي القن�ضل العام ململكة الدمنارك

حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل حمافظ الأنبار بالعراق

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

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة �شعادة ين�س مارتن ال�شبريك، 

القن�شل العام ململكة الدمنارك يف دبي.

القن�شل  ب�شعادة  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحب 

املرئي،  بتقنية الت�شال  ُبعد  الذي مت عن  العام خلل الجتماع 

البلدين  بني  التعاون  اآفــاق  تعزيز  حــ�ل  الأحــاديــث  معه  وتبادل 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

من جانبه عرب �شعادة ين�س مارتن ال�شبريك، عن بالغ �شكره 

وتقديره ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة .. مثنيًا على علقات 

التعاون التي تربط البلدين.

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

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة  الدكت�ر علي فرحان الدليمي، 

حمافظ الأنبار يف جمه�رية العراق ال�شقيقة الذي يزور البلد.

اللقاء  خــلل  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  رحــب  و 

باملحافظ و ال�فد املرافق له وتبادل معه الأحاديث املتعلقة بتعزيز 

دولة  بني  امل�شرتكة  الأخ�ية  والروابط  ال�ثيقة  التعاون  علقات 

الإمارات وجمه�رية العراق على ال�شعد كافة ..

من جهته عرب الدكت�ر علي فرحان الدليمي عن بالغ �شكره 

للإمارة  متمنيًا  اخليمة،  راأ�س  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  تقديره  و 

مزيدًا من التقدم والرخاء والزدهار.

ح�شر اللقاء �شعادة را�شد �ش�يدان اخلاطري مدير عام دائرة 

املحافظ  م�شت�شار  اأ�ش�د،  عبا�س  اأمين  و  وال�شيافة  الت�شريفات 

القت�شادي  امل�شت�شار  حيم�ر  فــ�زي  ومهند  اخلارجية  لل�ش�ؤون 

وف�ؤاد جرن، م�شت�شار يف الدي�ان الأمريي.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�ضتقبل وفد �ضركة »اإيني« الإيطالية للنفط والغاز

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب   ا�شتقبل 

ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة بق�شر �شم�ه مبدينة 

�شقر بن حممد، ل�كا بريتيلي، نائب رئي�س العمليات يف �شركة 

»اإيني« الإيطالية للنفط والغاز وال�فد املرافق له بح�ش�ر ال�شيخ 

راأ�س اخليمة  القا�شمي، رئي�س هيئة  اأحمد بن �شع�د بن �شقر 

راأ�ــس  هيئة  يف  التنفيذي  الرئي�س  ديغي،  وني�شانت  للبرتول، 

اخليمة للبرتول، والرئي�س التنفيذي لهيئة غاز راأ�س اخليمة.

تعمل  التي  امل�شاريع  اأهــم  على  بريتيلي  من  �شم�ه  واطلع 

عليها ال�شركة الإيطالية واآخر تط�رات قطاع النفط والغاز يف 

املنطقة.

و�شهد �شم�ه اأثناء اللقاء ت�قيع مذكرة تفاهم بني هيئة غاز 

راأ�س اخليمة و�شركة » اإيني« الإيطالية للنفط والغاز وقعها كل من 

رئي�س  كريك�شي،  فــ�ؤاد 

»اإيني« يف راأ�س اخليمة 

وني�شانت ديغي الرئي�س 

راأ�ــس  لهيئة  التنفيذي 

لــلــغــاز، حيث  اخلــيــمــة 

لل�شركة  مب�جبها  تتيح 

عن  التنقيب  الإيطالية 

الغاز يف راأ�س اخليمة.

عدد  اللقاء  ح�شر 

هيئة  يف  امل�ش�ؤولني  من 

ــاز راأ�ـــــــس اخلــيــمــة  ــ غـ

للنفط  »اإيني«  و�شركة 

والـــــغـــــاز وعـــــــدد مــن 

حك�مة  يف  املــ�ــشــ�ؤولــني 

راأ�س اخليمة.
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�ضعود بن �ضقر ي�ضهد توقيع باكورة التفاقيات التجارية بني 

»الحتاد للقطارات« و»�ضتيفن روك«

ــل  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ ــش ــ ا�

ــاحــب الــ�ــشــمــ�  �ــش

بن  �شع�د  ال�شيخ 

القا�شمي  �ــشــقــر 

عــ�ــشــ� املــجــلــ�ــس 

ــى حــاكــم  ــ ــلـ ــ الأعـ

ــة  ــم راأ�ـــــــــس اخلــي

�شم�ه  قــ�ــشــر  يف 

بن  �شقر  مبدينة 

ــ�م  ــيـ ــد، الـ ــ ــم حمــ

مــــــعــــــايل فـــــلح 

الأحــبــابــي  حممد 

رئـــيـــ�ـــس دائــــــرة 

الحتــاد  اإدارة  جمل�س  ع�ش�  اأبــ�ظــبــي  يف  والنقل  البلديات 

للقطارات، وال�فد املرافق له.

�شبكة  م�شروع  م�شتجدات  على  اللقاء  خــلل  �شم�ه  اطلع 

واإجنازاته  وتط�راته  الإماراتية،  ال�طنية  احلديدية  ال�شكك 

وخططه امل�شتقبلية، واأ�شاد بهذا امل�شروع الإ�شرتاتيجي واحلي�ي 

ودوره يف تعزيز تناف�شية الدولة ومكانتها الرائدة على امل�شت�يني 

الإقليمي والعاملي.

كما �شهد �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة خلل الزيارة 

املط�ر  للقطارات«،  »الحتاد  �شركة  بني  اتفاقية  ت�قيع  مرا�شم 

»�شتيفن  و�شركة  ال�طنية،  احلديدية  ال�شكك  ل�شبكة  وامل�شغل 

بهدف  وذلك  العامل،  يف  املحاجر  �شركات  اأكرب  اإحدى  روك«، 

ت�فري خدمات ال�شحن بال�شكك احلديدية ونقل م�اد البناء من 

راأ�س اخليمة اإىل اأب�ظبي.

وقع التفاقية كل من املهند�س �شادي ملك، الرئي�س التنفيذي 

الب�شطامي، مدير  واملهند�س ن�شر  للقطارات،  ل�شركة الحتاد 

عام �شركة �شتيفن روك و متثل هذه التفاقية باك�رة التفاقيات 

التجارية القادمة للمرحلة الثانية من م�شروع ال�شكك احلديدية 

ال�طنية الإماراتية.

امل�شروع  هــذا  دعــم  اأهمية  واأكـــد  التفاقية  �شم�ه  وبـــارك 

جديدة  ركيزة  من  ميثله  ملا  ال�طني 

ــتــدامــة القــتــ�ــشــاديــة  لــتــعــزيــز ال�ــش

وما  الإمــــارات،  لــدولــة  وال�شناعية 

ــة لــدعــم خطط  ــي حتــمــلــه مـــن اأهــم

التنمية امل�شتدامة يف الإمارة.

ح�شر اللقاء كل من ال�شيخ اأحمد 

ــرة  دائ رئي�س  القا�شمي  �شع�د  بــن 

بــراأ�ــس اخليمة،  الــعــامــة  اخلــدمــات 

بـــن �شكر  و�ـــشـــعـــادة مــنــذر حمــمــد 

الــزعــابــي مــديــر عــام دائـــرة بلدية 

اإدارة  جمل�س  ع�ش�  اخليمة،  راأ�ــس 

�شركة الحتاد للقطارات، وعدد من 

امل�ش�ؤولني واملهند�شني من ال�شركتني.
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�ضعود بن �ضقر ي�ضدر قراراً بت�ضكيل جمل�س اإدارة نادي راأ�س اخليمة الريا�ضي

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأ�شدر 

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

جمل�س  ت�شكيل  ب�شاأن  قــرارًا  اخليمة  راأ�ــس 

الثقايف  الريا�شي  راأ�س اخليمة  نادي  اإدارة 

اللطيف  عبد  عبدالرحيم  الدكت�ر  برئا�شة 

ال�شاهني.

الــنــادي  ي�شم  اأن  على  ــقــرار  ال ونــ�ــس 

ال�شحي  عتيق  : عدنان  من  كل  يف ع�ش�يته 

خمي�س  واإبــراهــيــم  الــكــا�ــس  عــلــي  و�شعيد 

علي  وحممد  العبار  علي  وعبداهلل  املط�ع 

حمادي وح�شن علي املرزوقي و�شيخة حممد 

اخلاطري ولطيفة �شامل امل�شافري.

اأن يختار جمل�س  القرار على  كما ن�س 

الإدارة من بني اأع�شائه من ي�شغل املنا�شب 

يعقد  اأن  على  الــلزمــة  والفنية  الإداريــــة 

طلب  على  بناء  اجتماعاته  الإدارة  جمل�س 

جمل�س  رئي�س  اأو  للنادي  الأعــلــى  الرئي�س 

الإدارة كلما راأى ذلك منا�شبًا .

وت�شدر قرارات جمل�س الإدارة باأغلبية 

يرجح  الأ�ش�ات  ت�شاوي  حال  ويف  الأع�شاء 

اجلانب الذي فيه الرئي�س الأعلى للنادي اأو 

رئي�س جمل�س الإدارة ح�شب الأح�ال .. فيما 

اإدارة  على  الإ�شراف  الإدارة  جمل�س  يت�ىل 

الأعلى  الرئي�س  ويت�ىل  ون�شاطاته  النادي 

ال�شن�ية  الــنــادي  ميزانية  على  امل�شادقة 

الأعلى  الرئي�س  عرب  املجل�س  يرفع  كما   ..

من  اأو  احلاكم  ال�شم�  �شاحب  اإىل  تقاريره 

�شنتني من  ملدة  املجل�س  وي�شتمر  ين�ب عنه 

تاريخه.

 حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 213 �ضجينًا مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك

ــاحــب الــ�ــشــمــ�  ــر �ــش ــ اأمـ

�شقر  بـــن  ــعــ�د  �ــش الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي، 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

نزيًل   213 عــن  بـــالإفـــراج 

من نزلء امل�ؤ�ش�شة العقابية 

ــس  ــ راأ�ـ يف  والإ�ـــشـــلحـــيـــة 

لهم  �شدرت  ممن  اخليمة 

اأحكام باتة ونهائية بالإدانة 

اخليمة،  راأ�ــس  حماكم  من 

كافة  ب�شداد  �شم�ه  وتكفل 

املرتتبة  املالية  اللتزامات 

الأحكام  تلك  جــراء  عليهم 

�شهر  حل�ل  مبنا�شبة  وذلك 

رم�شان املبارك.

ــذا الأمــــر يف  ــاأتـــي هـ ويـ

اإطار حر�س �شاحب ال�شم� 

ــــس اخلــيــمــة على  حــاكــم راأ�

اإعـــطـــاء الــ�ــشــجــنــاء املــفــرج 

لبدء  اأخـــرى  فر�شة  عنهم 

حياة جديدة وللتخفيف من 

معاناة اأ�شرهم.

�شع�د  بــن  حممد  ال�شيخ  �شم�  ــه  ووج

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

الإجراءات  باتخاذ  الق�شاء  رئي�س جمل�س 

ال�شم� حاكم  اأمر �شاحب  لتنفيذ  اللزمة 

امل�شم�لني  عــن  بـــالإفـــراج  اخليمة  راأ�ـــس 

العقابية  املــ�ؤ�ــشــ�ــشــة  ــزلء  ــ ن مــن  بــالــعــفــ� 

وبالتن�شيق  اخليمة  راأ�ــس  يف  والإ�شلحية 

اخليمة  راأ�ــس  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع 

قبل بداية ال�شهر الف�شيل.

�شعيد  ح�شن  امل�شت�شار  �شعادة  وقــال 

حميمد النائب العام لإمارة 

مكرمة  اإن  اخليمة:  ــس  راأ�ـ

�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بــن 

راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س 

بع�س  عــن  بالعف�  اخليمة 

يف  تــاأتــي  عليهم  املــحــكــ�م 

اإطار حر�س �شم�ه على منح 

الفر�شة  بالعف�  امل�شم�لني 

ن�شيج  يف  النــدمــاج  ملعاودة 

�شم�ه على  املجتمع وحر�س 

اإدخال ال�شرور والبهجة اإىل 

قل�ب عائلت املفرج عنهم 

ال�شهر  هـــذا  يف  ــم  ــهـ وذويـ

الف�شيل.

ــ�جــه الــنــائــب الــعــام  وت

ــاحــب  �ــش اإىل  بــالــ�ــشــكــر 

الــ�ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ �ــشــعــ�د بن 

اأمــره  على  القا�شمي  �شقر 

ال�شامي الذي اأدخل البهجة 

الأ�شر  نف��س  يف  وال�شعادة 

ت�جه  كما  بذويها،  اللتقاء  تنتظر  التي 

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

متابعته  عــلــى  الــقــ�ــشــاء  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 

للنيابة  ي�ليها  والتي  وامل�شتمرة  الدائمة 

العامة والق�شاء يف راأ�س اخليمة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة يلتقي مبعوث وزير اخلارجية الإ�ضرائيلي

الـــتـــقـــى �ــشــمــ� 

الـــ�ـــشـــيـــخ حمــمــد 

ــ�د بــن  ــ ــع ــ ــش ــ بـــــن �

�ــشــقــر الــقــا�ــشــمــي 

ــس  ــ راأ�ـ عـــهـــد  ويل 

اخليمة �شعادة زيف 

ــز مــبــعــ�ث  ــفــت هــاي

ــة  ــر اخلــارجــي ــ وزيـ

الإ�شرائيلي.

�شم�ه  رحــب  و 

ــارة هــايــفــتــز  ــ ــزي ــ ب

ــق  ــراف امل الـــ�فـــد  و 

اأهــمــيــتــهــا  ــد  ــ اأكـ و 

اآفــــاق  تــعــزيــز  يف 

امل�شرتك  الــتــعــاون 

الإمارات  دولة  بني 

ــة اإ�ــشــرائــيــل  ــ ودولـ

ــة، يف �ــشــ�ء التــفــاق  ــاف يف املـــجـــالت ك

مت  الــذي  التاريخي  لل�شلم  الإبراهيمي 

ت�قيعه بني البلدين.

و اأ�شار �شم�ه اإىل اأن التفاق اأ�شهم يف 

بني  امل�شرتك  للتعاون  واعدة  فر�س  خلق 

دولة الإمارات ودولة اإ�شرائيل يف العديد 

و  القت�شاد  مثل  املهمة  القطاعات  من 

التجارة و ال�شياحة و ال�شحة.

البلدين  بــني  الــتــعــاون  �شم�ه  ثمن  و 

اأن  19«، لفتًا اإىل  اأزمة »ك�فيد -  خلل 

هذا التعاون اأثمر العديد من النجاحات 

والإجنازات التي حققها البلدان.

دولـــة  ــة  ــال ــش ر� اأن  �ــشــمــ�ه  ــح  ــشـ اأو�ـ و 

للعامل  الإمـــــارات 

�شلم  ر�شالة  هي 

وتــنــمــيــة واأمــــــل، 

مــن اأجـــل ازدهـــار 

ــات،  ــ ــع ــ ــم ــ ــت ــ ــج ــ امل

ال�شع�ب..  ورخــاء 

واأكـــــــد حــر�ــشــهــا 

عـــــلـــــى اإعــــــــــلء 

قــيــم الــتــعــايــ�ــس و 

الأخ�ة  و  الت�شامح 

ــة الــتــي  ــي ــان ــش ــ� الإن

�شكلت على الدوام 

م�شرية  يف  ركــائــز 

الــــــدولــــــة خــــلل 

خم�شة عق�د.
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حممد بن �ضعود القا�ضمي: م�ضت�ضفى حممد بن زايد امليداين براأ�س اخليمة 

اإ�ضافة نوعية تعزز قدرات القطاع الطبي

�شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  افتتح 

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

م�شت�شفى ال�شيخ حممد بن زايد امليداين 

امل�شت�شفيات  من  عدد  �شمن  ياأتي  الذي 

ــدن الـــدولـــة كــافــة يتم  املــيــدانــيــة يف مـ

تنفيذها من قبل �شركة »�شحة« بالتعاون 

مع وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ودائرة 

من  وبــتــ�جــيــهــات  اأبــ�ظــبــي  يف  ال�شحة 

زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل 

الأعلى للق�ات امل�شلحة.

بن  حمــمــد  ال�شيخ  م�شت�شفى  ميــتــد 

زايد امليداين يف اإمارة راأ�س اخليمة على 

ي�شم  و  مربع  مرت  اآلف  �شبعة  م�شاحة 

خم�ش�شًا  �شريرًا   48 منها  اأ�شرة   204

للعناية املركزة و156 للحالت املت��شطة 

وال�شديدة ويقدم اخلدمات يف امل�شت�شفى 

فنيًا  و44  ممــر�ــشــة  و231  طبيبًا   75

وم�ظفًا �شحيًا م�شاعدًا.

اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  �شم�  اأكــد  و 

زايــد  بــن  حممد  م�شت�شفى  ت�شييد  اأن 

يج�شد  اخليمة  راأ�ــس  ــارة  اإم يف  امليداين 

جه�د دولة الإمارات الرائدة يف الت�شدي 

لفريو�س » ك�فيد- 19 « وتقدمي الرعاية 

الطبية للجميع وفق اأحدث الربوت�ك�لت 

ال�شحية يف العامل.

اإن   - املنا�شبة  بهذه   - �شم�ه  ــال  وق

امل�شت�شفى امليداين يف راأ�س اخليمة ميثل 

اإ�شافة ن�عية يف هذا القطاع احلي�ي من 

�شاأنه اأن يعزز القدرات الطبية يف الإمارة 

الطبية  ــة  ــاي ــرع وال اخلـــدمـــات  لــتــقــدمي 

�شحة  على  واحلفاظ  »كــ�رونــا«  مل�شابي 

و�شلمة اجلميع.

امل�شت�شفيات  اأن  �ــشــمــ�ه  ــاف  ــشـ واأ�ـ

تعك�س  كافة  الدولة  اإمــارات  يف  امليدانية 

حــر�ــس الــقــيــادة الــر�ــشــيــدة عــلــى ت�فري 

اأف�شل الرعاية ال�شحية ل�شكان الإمارات 

اجلميع  و�شلمة  �شحة  على  واحلــفــاظ 

واأن �شحة اجلميع تت�شدر الأول�يات.

وامتنانه  �شكره  خال�س  عن  اأعرب  و 

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب 

وت�جيهاته  املت�ا�شل  لدعمه  نهيان  اآل 

امل�شت�شفيات  وجتهيز  باإن�شاء  ال�شديدة 

الــدولــة  ــارات  ــ اإمـ خمتلف  يف  املــيــدانــيــة 

ب�شحة  الكبري  �شم�ه  اهتمام  ي�ؤكد  ما 

ــذي جتــلــى يف  ــ املــ�اطــنــني واملــقــيــمــني وال

ارتــفــاع مــعــدلت ال�شفاء مــن فــريو�ــس » 

ك�فيد- 19 «.

راأ�ــس  ــارة  ــ اإم اأن  اإىل  �شم�ه  لفت  و 

�شاحب  ت�جيهات  مع  متا�شيًا  و  اخليمة 

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

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

التدابري  اأف�شل  لتخاذ  جه�دها  ت�ا�شل 

من   »  19 ك�فيد-   « جلائحة  للت�شدي 

خلل منظ�مة �شحية رائدة.

اخليمة  ــس  راأ� عهد  ويل  �شم�  اأكــد  و 

جاهزية  يعك�س  امليداين  امل�شت�شفى  اأن 

اأرقــى  اإىل  امل�شتندة  العالية  ــارات  ــ الإم

التدابري  اأف�شل  واتخاذ  الطبية  املعايري 

يف الت�شدي للجائحة بكفاءة واحرتافية 
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عـــالـــيـــة حتــافــظ 

على �شحة �شكان 

الإمارات.

و ا�شتمع �شم�ه 

خلل  ومــرافــقــ�ه 

يف  تفقدية  ج�لة 

امل�شت�شفى  اأق�شام 

اإىل  املـــخـــتـــلـــفـــة 

من  واف  �ـــشـــرح 

عليه  ــمــني  ــقــائ ال

ــه  ــات ــ�ن حـــــ�ل مــك

ــه  ــ ــزاتـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وجتـ

واإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 

العمل  واأ�ــشــالــيــب 

على  واطـــلـــع  بـــه 

ال�ـــشـــتـــعـــدادات 

اتخاذها  مت  التي 

ــده بــجــمــيــع املـــعـــدات  ــ ــزوي ــ مـــن اأجـــــل ت

والأدوات الطبية اللزمة لعلج احلالت 

يف  امل�شت�شفى  اإىل  اإحالتها  �شيتم  التي 

بذلك  لي�شكل  ــك  ذل اإىل  احلــاجــة  حــال 

احلك�مية  للم�شت�شفيات  مهمة  اإ�شافة 

مع  والتي  ــارة  الم يف  العاملة  واخلا�شة 

اأهم مك�نات  اأحد  اأدوارهــا ت�شكل  تكامل 

املنظ�مة ال�شحية الفعالة يف الإمارات.

وتعرف �شم�ه على تكامل اأدوار جميع 

الداعمة  اجلــهــات  كــل  مــن  العمل  ــرق  ف

مل�شت�شفى ال�شيخ حممد بن زايد امليداين 

يف الإمارة واأبدى �شم�ه اإعجابه مبنظ�مة 

ــا  ــدادهـ الــعــمــل املــتــكــامــلــة الــتــي مت اإعـ

يف  العمل  كفاءة  م�شت�يات  اأعلى  لتاأكيد 

التعامل  على  قدرته  وتعزيز  امل�شت�شفى 

كافة  الطارئة  ال�شحية  الحتياجات  مع 

الكلية  ال�شتيعابية  الطاقة  يدعم  مبــا 

للمنظ�مة ال�شحية يف الإمارات.

ارحمه  �شيف  �شعادة  اأكد  جانبه  من 

ال�شام�شي نائب مدير عام الهيئة ال�طنية 

والــكــ�ارث  والأزمــــات  ــطــ�ارئ  ال لإدارة 

بن  حممد  ال�شيخ  م�شت�شفى  اإن�شاء  اأن 

ــس اخليمة  اإمـــارة راأ�ـ زايـــد املــيــداين يف 

الر�شيدة  القيادة  لت�جيهات  جاء ترجمة 

ال�طنية  املـــ�ارد  جميع  ت�شخري  بــهــدف 

الطاقة  وزيــادة  ال�شحي  القطاع  لدعم 

الرعاية  �شبل  اأف�شل  لت�فري  ال�شتيعابية 

ال�شحية و الت�شدي للجائحة وتاأكيدًا اأن 

لدى  الأوىل  الأول�ية  هي  الإن�شان  �شحة 

القيادة.

و اأكدت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 

بن  حممد  ال�شيخ  م�شت�شفى  اإن�شاء  اأن 

ــس اخليمة  اإمـــارة راأ�ـ زايـــد املــيــداين يف 

اإطــار  يف  ياأتي  عالية  ت�شغيلية  بــقــدرات 

حر�س حك�مة الإمارات على ت�فري جميع 

املنظ�مة  ــدرات  قـ لتعزيز  الإمــكــانــيــات 

بكفاءتها  ــاء  ــق والرت بــالــدولــة  ال�شحية 

 19 ك�فيد-  فريو�س  حتــدي  م�اجهة  يف 

جلميع  والعلج  الرعاية  خدمات  وت�فري 

اأفراد املجتمع وفق اأف�شل املعايري الطبية 

متا�شيًا  وذلك  اجل�دة  م�شت�يات  وباأعلى 

مع ت�جيهات القيادة الر�شيدة التي ت�ؤكد 

جميع  تتقدم  املجتمع  �شحة  حماية  اأن 

الأول�يات ال�طنية .

ير�شخ  الإجــــــراء  هـــذا  اإن  وقـــالـــت 

الإمــارات على تخطي  دولة  بقدرة  الثقة 

التحديات نظرًا لكفاءة النظام ال�شحي 

العلجية  احلل�ل  ابتكار  على  قدرته  و 

وال�قائية الفعالة عرب اإجراءات ا�شتباقية 

فعالة ومدرو�شة اأثبتت التجارب حتقيقها 

نتائج اإيجابية يف حت�شني املجتمع.

و اأ�شارت ال�زارة اإىل اأن دولة الإمارات 

حققت ريادة عاملية يف جمال ال�شتباقية 

ــامــل مع  ــع ــت ال ــة يف  ــي ــ�طــن ال واملــــرونــــة 

م�شتجدات  لأي  واجلاهزية  »ك�فيد19-« 

بامل�ارد  الر�شيدة  القيادة  دعــم  بف�شل 

الت�ا�شل  على  وحر�شها  ــات  ــان والإمــك

لتعزيز  امليدانية  الــكــ�ادر  مــع  امل�شتمر 

الطماأنينة  وغر�س  والتحفيز  الإيجابية 

والثقة لدى فئات املجتمع بقدرات الدولة 

التعايف  على عب�ر الأزمة ودخ�ل مرحلة 

بهدف البناء على الإجنازات واملحافظة 
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املكت�شبات  عــلــى 

�شمعة  لتح�شني 

الدولة.

واأ�ـــــــشـــــــادت 

بــجــهــ�د اأبـــطـــال 

خط الدفاع الأول 

ــ�ا  ــدمـ الــــذيــــن قـ

منـــــــاذج مــلــهــمــة 

ــة  ــحــي ــ�ــش ــت ال يف 

اعتزازها  واأكدت 

ال�طنية  بالك�ادر 

ــة الـــتـــي  ــيـ ــبـ ــطـ الـ

ــل قــــــــدوة  ــ ــ ــث ــ ــ مت

بالعطاء  حتــتــذى 

والتفاين.

بــــــــدوره قـــال 

ــادة �ــشــامل  ــ ــع ــ ــش ــ �

�شركة  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  النعيمي 

اإن  »�شحة«  ال�شحية  للخدمات  اأب�ظبي 

اأف�شل  اعتماد  ت�ا�شل  المـــارات  ــة  دول

املنظ�مة  ل�شتكمال  الدولية  املمار�شات 

مع  الدولة  يف  ال�شحية  للرعاية  احلالية 

تعزيز قدرات القطاع وا�شتعداده مل�اجهة 

ك�فيد- 19.

بت�جيهات  ا�شرت�شادًا  اأنــه  واأ�ــشــاف 

ملتزمني  �ــشــنــظــل  ــيــدة  الــر�ــش قــيــادتــنــا 

وت�شخري  الأخــرى  الهيئات  مع  بالتعاون 

�شام  نح� حتقيق هدف  ق�تنا اجلماعية 

الرعاية  عرو�س  اأف�شل  تقدمي  يف  يتمثل 

ال�شحية وحماية جمتمعنا ونظرًا لك�ننا 

التعاون  �ــشــرورة  نــ�ؤكــد  رئي�شية  ــاذج  من

جناحًا  �شهدنا  فقد  وال�شتباقي  ال�شريع 

كبريًا يف ت�شافر جه�دنا يف ت�فري امل�اقع 

ال�شحي  واحلــجــر  لــلــعــلج  احلــ�ــشــريــة 

ملر�شى ك�فيد- 19 ونحن ممتن�ن للغاية 

جلميع �شركائنا على �شخائهم يف منحنا 

يف  مهمتنا  لإجنـــاح  اإ�شافية  م�شاحات 

حماية املجتمع.

العميق  امتنانه  عن  النعيمي  واأعرب 

ال�شريع  الإنــ�ــشــاء  يف  امل�شاركني  جلميع 

مل�شت�شفى ال�شيخ حممد بن زايد امليداين 

يف راأ�س اخليمة والتقدير جله�د ط�اقمنا 

�شمان  يف  اجلليلة  وت�شحياتهم  الطبية 

جــاهــزيــة هــذه املــنــ�ــشــاآت خلــدمــة جميع 

املر�شى.

من جانبه اأكد الدكت�ر مروان الكعبي، 

يف  بــالإنــابــة  للعمليات  التنفيذي  املــديــر 

ال�شحية  لــلــخــدمــات  ــي  ــ�ظــب اأب �ــشــركــة 

بخربتها  »�ــشــحــة«  �ــشــركــة  اأن  »�ــشــحــة« 

والفنية  الطبية  ــا  ــ�ادرهـ وكـ الــكــبــرية، 

الطبية  وجتهيزاتها  امل�ؤهلة،  ــة  والإداريـ

احلــديــثــة تــعــد ركــيــزة لــقــطــاع الــرعــايــة 

ال�شحية يف دولة الإمارات، وهذا مكنها 

من دعم جه�د الدولة يف مكافحة جائحة 

جه�دها  »�شحة«  وت�ا�شل   ،19 ك�فيد- 

مل�اجهة اجلائحة من خلل اإن�شاء مزيد 

من  عــدد  يف  امليدانية  امل�شت�شفيات  من 

اإمارات الدولة.

اإن  الكعبي  مـــروان  الــدكــتــ�ر  ــال  ق و 

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  م�شت�شفى  افتتاح 

اإ�شافة  يعد  اخليمة  راأ�ـــس  يف  املــيــداين 

�شبق  التي  امليدانية  للم�شت�شفيات  ن�عية 

ال�شارقة  اإمــارتــي  مــن  كــل  يف  افتتاحها 

امل�شت�شفيات  هــذه  ت�شهم  اإذ  وعجمان، 

يف  زيـــادة  اأي  مــع  التعامل  يف  امليدانية 

 ،19 ك�فيد-  بفريو�س  امل�شابني  اأعــداد 

لهم  الــلزمــة  الطبية  الــرعــايــة  وتــقــدمي 

وفقًا لأعلى املعايري العاملية.

الل�اء علي عبد  ح�شر حفل الفتتاح 

فريق  رئــيــ�ــس  النعيمي  ــ�ان  عــل بــن  اهلل 

الــكــ�ارث  و  الأزمـــات  و  الــطــ�ارئ  اإدارة 

و�شعادة  اخليمة  راأ�ــس  �شرطة  عام  قائد 

نائب مدير عام  ال�شام�شي  �شيف ارحمه 

الهيئة ال�طنية لإدارة الط�ارئ والأزمات 

الدكت�ر جمال حممد  و�شعادة  والك�ارث 

الدكت�ر  و  ال�شحة  دائــرة  وكيل  الكعبي 

مروان الكعبي، املدير التنفيذي للعمليات 

للخدمات  اأبــ�ظــبــي  �شركة  يف  بــالإنــابــة 

ال�شحية »�شحة« وعدد من امل�ش�ؤولني.
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ويل عهد راأ�س اخليمة يتفقد مركز جمارك ميناء اجلزيرة احلمراء

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

عهد راأ�س اخليمة مركز جمارك ميناء اجلزيرة احلمراء.

عبداهلل  حممد  الدكت�ر  �شعادة  �شم�ه  ا�شتقبال  يف  وكــان 

من  وعدد  اخليمة  براأ�س  دائرة اجلمارك  عام  مدير  املحرزي 

امل�ش�ؤولني يف الدائرة.

واطلع �شم� ويل عهد راأ�س اخليمة على �شري العمل يف مركز 

جمارك ميناء اجلزيرة احلمراء حيث ا�شتمع اإىل �شرح عن اآلية 

والت�شهيلت اجلمركية  الإلكرتونية  املعاملت  العمل وخدمات 

اقت�شادي  كمركز  الدوله  مكانة  من  يعزز  الــذي  للمتعاملني 

وجتاري.

امليناء  جمارك  مركز  يف  الب�شرية  بالك�ادر  �شم�ه  واأ�شاد 

ودورها يف �شرعة اإجناز املعاملت وكذلك دور مركز اجلمارك 

و�شلمة  اأمن  تقت�شيه  ملا  اجلمركية  الأجهزة  اأحدث  ت�فري  يف 

دولة الإمارات ب�شكل عام واإمارة راأ�س اخليمة ب�شكل خا�س.

رافــــق �ــشــمــ�ه 

ال�شيخ  اجل�لة  يف 

ارحـــــــــمـــــــــه بـــن 

خالد  ــن  ب �ــشــعــ�د 

مدير  القا�شمي 

الإعلمي  الق�شم 

ويل  �شم�  ملكتب 

عهد راأ�س اخليمة 

الدكت�ر  وال�شيخ 

ــن  ــ حمـــــــــمـــــــــد بـ

خالد  ــن  ب �ــشــعــ�د 

القا�شمي.
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توقيع مذكرة تفاهم بني مركز راأ�س اخليمة الدويل وبلدية راأ�س اخليمة

ــن مـــركـــز راأ�ــــس  ــلـ اأعـ

الــذي   - الـــدويل  اخليمة 

ــطــة تــ�ــشــجــيــل  ــل ــش ميـــثـــل �

ــات الـــدولـــيـــة  ــ ــرك ــ ــش ــ ــ� ــ ال

راأ�ــس  اإمـــارة  يف  امل�شجلة 

تــ�قــيــع  ــن  عــ اخلـــيـــمـــة - 

قطاع  مــع  تفاهم  مــذكــرة 

ــي والأمـــــــلك  ــ ــ ــش ــ ــ الأرا�

راأ�س  بلدية  لدائرة  التابع 

اخلــيــمــة مـــ�ؤخـــرًا لإتــاحــة 

الفر�شة اأمام امل�شتثمرين 

عقارات  وت�شجيل  ل�شراء 

يف الإمـــــــارة حتـــت ا�ــشــم 

ال�شركات الدولية امل�شجلة 

بال�شكل  الدويل  اخليمة  راأ�س  مركز  لدى 

تنظيم  عــلــى  ــدرة  ــقـ الـ الــــذي ميــنــحــهــم 

ا�شتثماراتهم.

واأ�شاد ال�شيخ اأحمد بن �شقر القا�شمي 

اخليمة  راأ�ــس  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

بني  امل�شرتك  والتن�شيق  بالتعاون  الدويل 

يرمي  الذي  احلك�مية  والدوائر  اجلهات 

اخليمة  راأ�ـــس  حك�مة  روؤيـــة  حتقيق  اإىل 

بجعلها وجهة عاملية جاذبة لل�شتثمارات.

ــ�ر �شمري  ــت ــدك اأ�ـــشـــار ال مــن جــانــبــه 

راأ�س  ملركز  التنفيذي  املدير  الأن�شاري 

الذي  الريادي  الدور  اإىل  الدويل  اخليمة 

مثالية  ك�جهة  اخليمة  راأ�س  اإمــارة  تلعبه 

للم�شتثمرين والأفراد املقيمني فيها ك�نها 

اخليار الأمثل من حيث التكلفة الفعالة ملن 

اأو العي�س يف الإمارة واإن  يريد ال�شتثمار 

هذا التعاون مع قطاع الأرا�شي والأملك 

التابع لدائرة بلدية راأ�س اخليمة �شي�شهم 

املط�رين  مــع  الــتــعــاون  فر�س  تعزيز  يف 

الذي  النح�  على  الإمـــارة  يف  العقاريني 

للم�شتثمرين  الفر�س  مــن  املــزيــد  يخلق 

العامليني لتملك اأ�ش�ل عن طريق كيان يف 

مركز راأ�س اخليمة الدويل.

ــ�ر الأنـــ�ـــشـــاري اأن  ــدكــت ــاف ال ــشـ واأ�ـ

ال�شركات  امتلك عقار ممل�ك من قبل 

الدويل  اخليمة  راأ�ــس  مركز  يف  امل�شجلة 

امل�شتثمرين  دعــم  يف  الإيجابي  ــر  الأث له 

العامليني بال�شكل الذي يتيح لهم امتلك 

اأنـــ�اع  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  متن�عة  عــقــارات 

اأي  دون ح�ش�ل  ال�شتثمارات  اأخرى من 

اإىل  بالإ�شافة  بينهم  التعار�س  من  �شكل 

ف�شًل  ال�شخ�شية  للم�ش�ؤولية  جتنبهم 

الدويل  اخليمة  راأ�ــس  مركز  حر�س  على 

ملكية  لنقل  ُمي�شرة  اإجراءات  ت�فري  على 

وتخطيط  الت�ريث  ناحية  من  العقارات 

الأ�ش�ل.

القاب�شة  ال�شركات  تاأ�شي�س  ويتيح 

امل�ؤ�ش�شي  املــنــتــج  اأو  ال�ــشــتــثــمــاريــة  اأو 

ح�شابات  فــتــح  اإمــكــانــيــة  للم�شتثمرين 

دولة  يف  العاملة  البن�ك  لــدى  م�شرفية 

بالإ�شافة  املــتــحــدة  العربية  ــارات  ــ الإمـ

مع  جنب  اإىل  جنبًا  العاملية  البن�ك  اإىل 

ملكية  نقل  و�شه�لة  ــاأمــان  ب ال�شتثمار 

العقارات لأهداف متعلقة بتاأجري الدخل 

احل�شابية  ال�شجلت  وتي�شري  والدفعات 

العقارات  تق�شيم  طريق  عن  وال�شرائب 

يف اإطار ي�شمح بنقل الأ�شهم ب�شكل منظم 

ومرن يف وقت بيع العقار.

حممد  منذر  �شعادة  اأكــد  جهته  مــن 

بن �شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية 

راأ�س اخليمة اأن ال�شراكة مع مركز راأ�س 

الكبري  الأثــر  لها  �شيك�ن  الــدويل  اخليمة 

على  امل�شتثمرين  من  املزيد  ت�شجيع  يف 

راأ�ــس اخليمة  اإمــارة  امتلك عقارات يف 

عجلة  ــع  دف يف  �شي�شاهم  ــدوره  بـ ــذي  والـ

وا�شتقطاب  العقاري  املجال  يف  التط�ر 

راأ�س اخليمة،  لإمارة  الأعمال  املزيد من 

حيث تهدف مذكرة التفاهم اإىل حت�شني 

النم� امل�شتدام للقطاع العقاري يف الإمارة 

الإمــارة  مكانة  رفعة  اإىل  �شي�ؤدي  والــذي 

ال�شتثمار  رائدة يف جمال  ك�جهة عاملية 

العقاري.

الدويل  اخليمة  راأ�ــس  مركز  ويحظى 

به  يت�اجد  حيث  مرم�قة  عاملية  ب�شمعة 

العديد من العملء من اأكرث من 150 دولة 

ويقدم املركز منتجات قابلة للتخ�شي�س 

وخدمات ت�شجيل تلقائية ومي�شرة.
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راأ�س اخليمة حتتفي بالت�ضغيل التجاري لأوىل حمطات براكة للطاقة النووية

نادي الإمارات وبلدية راأ�س اخليمة يناق�ضان مبادرة الطاقة املتجددة

التجاري  بالت�شغيل  اأبريل   7 ي�م  اخليمة  راأ�ــس  اإمــارة  احتفت 

املباين  اإنــارة  عرب  ال�شلمية  الن�وية  للطاقة  براكة  حمطات  لأوىل 

اإىل  ترمز  خ�شراء  باإ�شاءات  فيها  الرئي�شية   واملعامل  احلك�مية  

الطاقة النظيفة واحلفاظ على البيئة.

وياأتي هذا الحتفاء تقديرًا لهذا امل�شروع التاريخي الفريد من 

ن�عه الذي �شي�شاهم ب�شكل كبري يف تن�يع م�شادر الطاقة واحلد من 

النبعاثات الكرب�نية ودعم جه�د دولة الإمارات العربية املتحدة يف 

م�اجهة ظاهرة التغري املناخي.

راأ�س اخليمة يف احلملة  اإمارة  وت�شارك اجلهات احلك�مية يف 

براكة  يف  الأوىل  املحطة   بت�شغيل  اخلا�شة   الإعلمية  ال�طنية 

ب�شكل جتاري عرب اإنارة املباين احلك�مية باإ�شاءات خ�شراء وو�شع 

املن�ش�رات املرتبطة بهذا احلدث يف جميع ال�شا�شات اخلا�شة بها، 

وا�شتمرت هذه احلملة  التي بداأت بتاريخ  7 اأبريل ملدة �شبعة اأيام 

الإمــارات  دولــة  اأن  مفادها  ر�شالة  لت�جه  اأبريل،    14 تاريخ  حتى 

الذي  العلمي  التقدم  جمال  يف  ووا�شحة  مدرو�شة  خط�اٍت  تخط� 

�شيدعم وب�شكل فعال القت�شاد ال�طني .

�شكر مدير عام  بن  �شعادة منذر حممد  املنا�شبة �شرح  وبهذه 

حمطات  لأوىل  التجاري  الت�شغيل  اإن   : قائًل  اخليمة  راأ�ــس  بلدية 

براكة للطاقة الن�وية ال�شلمية ه� حدث هام يف تاريخ دولة الإمارات 

القادمة،  الأجيال  �شتتحدث عنها  املتحدة، وحلظة خالدة  العربية 

فهذا امل�شروع الذي نفتخر به �شي�شاهم و ب�شكل كبري يف دعم م�شرية 

الزدهار والتط�ر، وُيعد نقطة النطلق اإىل امل�شتقبل الذي نريده 

لدولتنا احلبيبة يف مئ�يتها .

ح�شن  حمـــمـــ�د  ا�ــشــتــقــبــل 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شم�شي 

بلدية  وفـــد  ــارات،  ــ ــ الإم ــادي  نـ

منذر  برئا�شة  اخليمة  ــس  راأ�ـ

الزعابي مدير عام دائرة بلدية 

املرافق  وال�فد  اخليمة،  راأ�ــس 

بن  حممد  اأحمد  بح�ش�ر  لــه، 

جمل�س  ع�ش�  النعيمي  �شملن 

راجــي  وب�شري  الــنــادي،  اإدارة 

من  الــتــنــفــيــذي،  املــديــر  وراق 

يف  ــاون  ــع ــت وال التن�شيق  اأجـــل 

بني  املجتمعية  املبادرات  دعم 

اجلانبني يف ما يخ�س مبادرة 

وتطبيقًا  املــتــجــددة،  الــطــاقــة 

اخليمة  ــس  ــ راأ� لإ�ــشــرتاتــيــجــيــة 

ــاءة الــطــاقــة والــطــاقــة  ــف اخلــا�ــشــة يف ك

ــرب �ــشــلــ�ــشــلــة من  املــــتــــجــــددة 2040، عـ

املبادرات وامل�شاريع للحفاظ على الطاقة 

واملياه.

مبادرة  اإن  ال�شم�شي،  حمم�د  وقــال 

الزيارة تعترب �شمن العديد من املبادرات 

املجتمعية التن�شيقية مع خمتلف الدوائر 

واخلا�شة،  منها  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 

بهدف تعزيز ال�شراكة الإ�شرتاتيجية بني 

النادي واملجتمع، ولفت اإىل جه�د دائرة 

بلدية راأ�س اخليمة يف التعاون مع النادي 

له  كان  ما  املا�شية  ال�شن�ات  مدى  على 

الأثر يف اإجناح خمتلف املبادرات.

اإن مــبــادرة  ــزعــابــي  ال ــال مــنــذر  ــ وق

الطاقة املتجددة التي متت مناق�شتها مع 

امل�شاريع  الإمارات متثلت يف  نادي  اإدارة 

الداخلية املعنية بدائرة البلدية، والأخرى 

واملباين  وامل�ؤ�ش�شات  باجلهات  اخلا�شة 

الإ�شرتاتيجية  ت�شمل  حيث  واملجتمع، 

على  ــاه  ــي وامل الــطــاقــة  ُم�شتهلكي  جميع 

جميع  مــع  بــالــتــعــاون  ــارة،  ــ الإمـ م�شت�ى 

اجلهات احلك�مية.

اإدارة  اإىل  بال�شكر  الزعابي  وتقدم 

ال�شتقبال،  حفاوة  على  الإمــارات  نادي 

وحر�س نادي الإمارات على دعم م�شروع 

الطاقة املتجددة ودوره املجتمعي الرائد 

مع خمتلف الدوائر وامل�ؤ�ش�شات من اأجل 

على  قائمة  ريا�شية  من�شاأة  اإىل  ال��ش�ل 

الطاقة املتجددة .



العدد: 528 - 05/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

16

األخبار

m u n r a k a e

مدير بلدية راأ�س اخليمة : الطاقة املتجددة طريق حتقيق ال�ضتدامة

الزعابي  منذر  ك�شف 

بلدية  دائــــرة  ــام  عـ مــديــر 

اأن  ــن  ــس اخلــيــمــة، عـ ــ ــ راأ�

اخليمة  راأ�ــس  اإ�شرتاتيجية 

والطاقة  الــطــاقــة  لــكــفــاءة 

اأكملت   ،2040 املــتــجــددة 

 ،2021 يف  الــرابــع  عامها 

املبادرات  من  �شل�شلة  عرب 

ــاظ  ــف ــح ــل واملــــ�ــــشــــاريــــع ل

ــاه. ــ ــي ــ ــة وامل ــاقـ ــطـ  عـــلـــى الـ

املــ�ــشــاريــع  تــلــك  اأن  ــر  ــ وذك

املـــ�ـــشـــاريـــع  يف  ــت  ــلـ ــثـ متـ

بــدائــرة  املعنية  الداخلية 

البلدية، والأخرى اخلا�شة 

ــات  ــش ــ� ــش ــ�ؤ� بـــاجلـــهـــات وامل

واملــبــاين واملــجــتــمــع، حيث 

الإ�شرتاتيجية جميع  ت�شمل 

م�شت�ى  على  ــاه  ــي وامل الــطــاقــة  ُم�شتهلكي 

ــع جــمــيــع اجلــهــات  الإمــــــارة، بــالــتــعــاون م

اخلا�س. القطاع  ت�شجيع  ومع   احلك�مية، 

نح�  ت�شعى  الإ�شرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 

بن�شبة  الــطــاقــة  ا�ــشــتــهــلك  اخلــفــ�ــس مــن 

 %20 املــيــاه  ا�ــشــتــهــلك  وتــقــلــيــل   ،%30
ــد الــطــاقــة مبــ�ــشــادر  ــي ــ�ل ــع نــ�ــشــب ت ــ ورفـ

.2040 بحل�ل   %20 املــتــجــددة   الــطــاقــة 

 ،2020 عـــام  ــي: يف  ــزعــاب ال مــنــذر  وقـــال 

ل�حظ ارتفاع معدلت الت�فري يف الكهرباء 

التابعة  املباين  حتديث  اأعمال  من  ــاء  وامل

لــدائــرة الــبــلــديــة، الــتــي مت اإجنـــازهـــا يف 

من  لكل  وذلـــك  و2019م،   2018 عــامــي 

منطقة  يف  املــتــ�اجــد  ــزي  ــرك امل املق�شب 

العامة. ال�شحة  اإدارة  ومبنى   »الفلية«، 

انخفا�س  عــن  الك�شف  مت  اإنـــه  ــاف:  ــش واأ�

الــكــهــربــاء،  ا�ــشــتــهــلك  يف   30% بن�شبة 

املق�شب  يف  املـــاء  ا�شتهلك  مــن  و40% 

املركزي، وذلك فقط يف الن�شف الأول من 

عام 2020م، وذلك بعد �شل�شلة من اأعمال 

اعتماد  يف  املتمثلة  والتح�شينات  التط�ير 

اأنظمة التكييف با�شتخدام تقنيات متعددة 

 »Vortex Condenser« جهاز  كرتكيب 

لزيادة كفاءة وحدات التكييف.

ــدال اأجـــهـــزة  ــب ــت ــش ــذلـــك ا� تـــابـــع : وكـ

بع�س  ا�شتبدال  واأيــ�ــشــًا  الثريم��شتات، 

ــاءات  الإ�ــش وا�ــشــتــبــدال  التكييف  وحـــدات 

الكفاءة،  عالية   Led باإ�شاءات  التقليدية 

ــعــمــل عــلــى حتــ�ــشــني ا�ــشــتــهــلك املــيــاه  وال

املياه،  بتدفق  للتحكم  اأجهزة  با�شتخدام 

وغريها من التح�شينات التي طالت مرافق 

وخدمات املبنى.

بتنفيذ  قامت  الــدائــرة  اأن  اإىل  ولفت 

التابعة  املــبــاين  جميع  يف  للطاقة  تدقيق 

جميع  ح�شر  عنه  نتج  والـــذي  للبلدية، 

والتي مت تنفيذها مع  التح�شينات املمكنة، 

بداية العام اجلاري كجزء من م�شروع اآيزو 

50001 لإدارة الطاقة.
ــن املــ�ــشــاريــع املــتــعــلــقــة بــاملــبــاين  ــ وع

مت   ،2020 العام  يف  اأنه  ك�شف  اخل�شراء، 

تبني معايري »بارجيل للمباين اخل�شراء« يف 

اأكرث من 2000 مبنى يف مراحل الت�شميم 

التي  القائمة  امل�شاريع  والبناء، منها بع�س 

واملــبــاين  ال�شكنية  املــبــاين  حتــت  ــنــدرج  ت

العامة وقطاع ال�شيافة. ولفت 

اإىل اأنه بلغ عدد رخ�س البناء 

»بارجيل«  مب�جب  الــ�ــشــادرة 

ل�شنة 2020 اإىل 1136 رخ�شة 

مبجم�ع:  مبنى،  و2372  بناء 

3508 رخ�س ومبان.

رخ�س  عــدد  اأن  ــح  واأو�ــش

ــادرة مبــ�جــب  ــشـ ــ�ـ الــبــنــاء الـ

ــل« لــ�ــشــهــري يــنــايــر  ــيـ ــارجـ »بـ

 227 بلغت   ،2021 وفــربايــر 

مبنى،  و282  بــنــاء  رخــ�ــشــة 

ومبان،  رخ�س   509 مبجم�ع 

ــرز تــلــك املــبــاين فلل  ــ ومـــن اأب

�شكنية وفلل ا�شتثمارية ومباين 

�شناعية.

ــي عن  ــابـ ــزعـ وحتـــــدث الـ

مباين  يف  الأول  ال�شم�شية  الطاقة  م�شروع 

ت�شميم  مت  حيث  اخليمة،  راأ�ـــس  حك�مة 

 230 ب�شعة  ال�شم�شية  ال�شيارات  م�اقف 

 260 اإنــتــاج  كــيــلــ�واط، والــتــي ك�شفت عــن 

كيل�واط �شاعة بني �شهري اأبريل ودي�شمرب 

يقارب  ما  ميثل  وهــذا  املا�شي،  العام  من 

%15 من اإجمايل ا�شتهلك املبنى. ولفت 

على  اأي�شًا  تعمل  البلدية  دائـــرة  اأن  اإىل 

مع  ال�شم�شية  للطاقة  م�شرتكة  م�شاريع 

واخلا�شة  احلك�مية  الهيئات  من  العديد 

يف اإمارة راأ�س اخليمة، والتي ت�شل طاقتها 

15 ميغا  الإنتاجية الق�ش�ى اإىل ما يعادل 

واط من الإنتاج.

واأكد اأن الدائرة ت�ا�شل تنفيذ واعتماد 

املــ�ــشــاريــع اجلــديــدة الــتــي تــعــزز الــقــدرة 

والــطــاقــة  الــطــاقــة  جمـــال  يف  التناف�شية 

التدريب  بــرامــج  عــن  ف�شًل  املــتــجــددة، 

وبرامج  اجلانب  هذا  يف  املنفذة  والتاأهيل 

من�شة  ــجــاد  لإي املجتمع  �ــشــرائــح  تــ�عــيــة 

املعنية  اجلـــ�انـــب  كــل  تــقــدم  معل�ماتية 

بالطاقة.
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متكنت اإدارة ال�شحة العامة يف دائرة 

من  واحــد  ي�م  خلل  اخليمة  راأ�ــس  بلدية 

حملتها  �شمن  وذلك  من�شاأة،   80 زيــارة 

ــة عــلــى  ــهـ ــ�جـ ــة املـ ــيـ ــدانـ ــيـ املـ

وال�شحية  الغذائية  املن�شاآت 

رم�شان. �شهر  خلل   املهنية 

ــارات  ــ ــزي ــ ــفــت تــلــك ال ــش وكــ�

ــه 34  ــة عـــن تــ�جــي ــي ــدان ــي امل

مل  ملن�شاآت  وخمالفة  ــذارًا  اإنـ

ال�شحة  با�شرتاطات  تلتزم 

املتعلقة  ــرى  ــ والأخــ الــعــامــة 

فــريو�ــس  تف�شي  مــن  بــاحلــد 

»كــ�فــيــد-  امل�شتجد  ــا  ــ�رون ك

19«. وقالت �شيماء الطنيجي 
العامة:  ال�شحة  اإدارة  مدير 

خــلل  متــكــنــت  الإدراة  اإن 

زيارة  من   ، رم�شان  �شهر  من  واحــد  ي�م 

من�شاأة   20 يف  متثلت  عدد 80 من�شاآة 

25 من�شاآة  و  بيطرية  و35 من�شاآة غذائية 

مدى  من  للتحقق  وذلــك  مهنية،  �شحية 

بها.  املعم�ل  ال�شرتاطات  بكافة  التزامها 

وذكرت اأن تلك الزيارات مت خللها ر�شد 

عدد من امللحظات من قبل 

متثلت  والتي  التفتي�س،  فرق 

املنتجات  تــخــزيــن  �ــشــ�ء  يف 

وعدم  التخزين،  مناطق  يف 

التباعد  بــقــ�اعــد  اللـــتـــزام 

ــذ  ــاف ــن م يف  ــي  ــاعــ ــ ــم ــ ــت الجــ

الهايربماركت،  مثل  البيع 

وتــكــد�ــس عــر�ــس املــنــتــجــات 

 الغذائية يف مناطق العر�س.

ــتــزام  ــدم الل ــافــت: »عـ واأ�ــش

الإجراءات  بروت�ك�ل  بتنفيذ 

الحـــــرتازيـــــة والـــ�قـــائـــيـــة، 

وكـــذلـــك مــتــابــعــة الــعــامــلــني 

34 خمالفة واإنذاراً ملن�ضاآت غري ملتزمة يف راأ�س اخليمة

ــس  ــ حتــر�ــس دائـــــرة بــلــديــة راأ�

ــة  ــب اخلـــيـــمـــة  دائــــمــــًا عـــلـــى مــ�اك

ــة يف جمـــال  ــ�مـ ــكـ احلـ ــات  ــهـ ــ�جـ تـ

ــًا  ــك اإميــان ــكــار وذلـ ــت ــداع والب ــ الإبـ

امل�شتمر  التط�ر  اأ�شا�س  باأنه  منها 

احلك�مي  بالعمل  الدائم  والرتقاء 

بلدية  دائــرة  عام  مدير  . فقد قام 

املهند�س  بــتــكــرمي  اخلــيــمــة  راأ�ــــس 

اأحمد عبداهلل  احلا�شل على و�شام 

املــبــتــكــر لعام  ــ�ظــف احلــكــ�مــي  امل

2020م .

�شعادة  املنا�شبة �شرح  وبــهــذه 

البلدية  عــام  مدير  �شكر  بن  منذر 

تعمل  راأ�س اخليمة  بلدية  دائرة  اأن 

مبنحهم  وذلــك   املبدعني  امل�ظفني  وحتفيز  دعم  على  دائمًا 

الإبــداعــات  لتجربة  الــلزمــة  الإمــكــانــيــات  وتــ�فــري  الــفــر�ــس 

وتطبيقها ، وتثمني اجله�د التي يتم بذلها وهذا له الأثر الكبري 

يف  العطاء  من  املزيد  لبذل  امل�ظفني  وت�شجيعهم  حتفيز  يف 

جمال البتكار .

بــاأن  البــتــكــار  فــريــق  رئي�س  اجلـــراف  رمي  �شرحت   كما 

الفريق ي�شعى دائمًا لدعم امل�اهب وحتفيز الطاقات الإيجابية 

كما   ، والبتكار لديهم  الإبـــداع  ثقافة  لن�شر  امل�ظفني  لــدى 

خلل  من  الكامل  الدعم  يقدم  بالدائرة  البتكار  فريق  اإن 

الإبداع  لعمليات  البتكار للتطبيق الأمثل  ال�ر�س التعريفية عن 

والبتكار وفقًا لأف�شل املمار�شات املحلية والدولية.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تكرم املوظف املبتكر املهند�س اأحمد عبد اهلل
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ــس اخليمة  ــ راأ�ـ بــلــديــة  ــرة  ــ دائـ ــقــت  اأغــل

بــالــتــعــاون مــع اجلــهــات املــخــتــ�ــشــة مقهى 

وال�قائية  الحــرتازيــة  الــتــدابــري  ملخالفته 

اعتمادها  مت  التي  بال�شروط  التزامه  وعدم 

وتعميمها �شابقًا.

ــاعــد  ــب ــت ال ــق  ــي ــطــب ت ــدم  ــ عـ ر�ـــشـــد  ومت 

من  يعترب  والــذي  املقهى  داخــل  الجتماعي 

جائحة  ملكافحة  ال�قائية  ــراءات  الإجـ اأهــم 

ك�فيد - 19.

فتح  اإعــادة  منذ  اأنــه  البلدية  واأو�شحت 

املقاهي  يف  للتدخني  املخ�ش�شة  الأمــاكــن 

وال�شماح بتدخني »ال�شي�شة« حر�شت البلدية 

وزياراتها  التفتي�شية  حملتها  تكثيف  على 

اللــتــزام  مــن  ن�شبة  اأعــلــى  حتقيق  ل�شمان 

ال�شادرة  والحرتازية  ال�قائية  بالإجراءات 

من اجلهات الر�شمية.

اأفراد  لكافة  اخلدمات  تقدم  التي  املن�شاآت  البلدية  واألزمت 

الحرتازية  بالإجراءات  بالتقيد  اخليمة  راأ�س  اإمارة  يف  املجتمع 

عند فتح الأماكن املخ�ش�شة للتدخني واملراكز التجارية والأ�ش�اق 

ومن اأهمها التزام العاملني بغ�شل اليدين قبل وبعد تقدمي اخلدمة 

وقيا�س درجة احلرارة للم�ظفني والعاملني واملرتادين قبل دخ�ل 

حرارة  اأعرا�س  عليهم  تظهر  ملن  ال�شماح  وعدم  املن�شاأة  منطقة 

بدخ�ل امل�قع اإ�شافة اإىل اإجراءات التعقيم والتنظيف امل�شتمرة.

راأ�س  بلدية  دائرة  اأ�شدرت 

من  للمعنيني  تعميمًا  اخليمة 

املن�شاآت  ومــ�ــشــ�ؤويل  اأ�ــشــحــاب 

ــالــ�ــشــحــة  ب ــة  ــ ــــلق ــع ــ ال ذات 

الإجــراءات  بخ�ش��س  العامة 

الحـــرتازيـــة والــ�قــائــيــة خلل 

�شهر رم�شان الكرمي.

ــم تـــ�زيـــع  ــي ــم ــع ــت ومـــنـــع ال

اأمــام  ال�شائم  اإفــطــار  وجبات 

الغذائية  واملــنــ�ــشــاآت  ــازل  ــن امل

على  الأمـــر  يقت�شر  اأن  على 

الت�زيعات املبا�شرة يف �شكنات 

مع  التن�شيق  خلل  من  العمال 

وم�ش�ؤويل  اخلريية  اجلمعيات 

هذه ال�شكنات.

و�ــــشــــدد الــتــعــمــيــم عــلــى 

ــرورة اتـــبـــاع الإجــــــراءات  ــشـ �ـ

املحدثة  وال�قائية  الحرتازية 

اإغالق مقهى يف راأ�س اخليمة ملخالفته الإجراءات الحرتازية

بلدية راأ�س اخليمة ت�ضدر تعميمًا ب�ضاأن الإجراءات الوقائية خالل رم�ضان

للفح��شات  خ�ش�عهم  ح�ل  املن�شاآت  يف 

 الدورية لفريو�س ك�رونا اأو تلقيهم اللقاح«.

مت  التفتي�شية  احلملت  اأن  اإىل  واأ�ــشــارت 

اإنــذارًا وملحظة   26 خللها ت�جيه عدد 

لأ�شباب  وذلــك  خمالفات،   8 حترير  مع 

باملمار�شات  اللــتــزام  عــدم  اأهمها  عــدة 

الغذاء،  وعدم  ملناولة  ال�شليمة  ال�شحية 

ــة  ــ ــرتازي اللــــتــــزام بــــــالإجــــــراءات الحــ

والـــ�قـــائـــيـــة مـــن الـــفـــريو�ـــس، وانــتــهــاء 

باملن�شاآت،  للعاملني  ال�شحية  البطاقات 

املن�شاأة. نظافة  على  املحافظة   وعـــدم 

ولفتت اإىل اأنه مل يتم اإغلق اأي من�شاآة تذكر 

ومت دع�ة املن�شاآت للت�شحيح من اأو�شاعها 

لتجنب تكرار املخالفة اأو م�شاعفة العق�بة 

مرة  ر�شدها  مت  حــال  يف  بحقها  امل�جهة 

امليدانية  التفتي�س  فــرق  قبل  مــن  اأخـــرى 

الــقــادمــة.    التفتي�شية  احلــمــلت   خــلل 

التفتي�س  فرق  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ�شارت 

املختلفة  املطاعم  على  بالرقابة  قامت 

عر�س  نــحــ�  ت�جهها  عـــدم  مــن  للتحقق 

ــاأة خـــلل �شهر  ــارج املــنــ�ــش ــ ــة خ ــم ــع الأط

رمــ�ــشــان، مــ�ؤكــدة اأنـــه مل يتم ر�ــشــد اأيــة 

خمالفة للتعميم اخلا�س مبنع البيع خارج 

املحل.
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من اجلهات املخت�شة ل�شمان تطبيق اأعلى 

حت�شري  اأثناء  والتعقيم  النظافة  معايري 

واإعداد الأطعمة مع اللتزام بالتحقق من 

�شحة و�شلمة مقدمي اخلدمة كما مت منع 

بيع ال�جبات اخلفيفة من اأمام املحلت.

واأكـــــد �ـــشـــرورة اتـــبـــاع الإجـــــــراءات 

العاملني يف  �ــشــ�اء  لــلأفــراد  ــة  الحــرتازي

وذلك من  اأم مرتاديها  ال�شحية  املن�شاآت 

ومــراعــاة  الكمام  بلب�س  ــزام  ــت الل خــلل 

التباعد الجتماعي بني اجلميع.

ــم الإجــــــــــراءات  ــي ــم ــع ــت وتـــ�ـــشـــمـــن ال

املــ�اد  نقل  ب��شائل  املتعلقة  ــة  الحــرتازي

على  التاأكيد  مت  حيث  وغريها  الغذائية 

النظافة  مــعــايــري  ــى  اأعــل ــاع  ــب ات �ـــشـــرورة 

اإىل  بالإ�شافة  النقل  ل��شيلة  والتعقيم 

بلب�س  الت��شيل  عــامــل  ــزام  ــت ال ــرورة  �ــش

التباعد  ومـــراعـــاة  والــقــفــازات  الــكــمــام 

الجتماعي عند الت�شليم وال�شتلم.

اللتزام  اأهمية  اإىل  التعميم  واأ�ــشــار 

قبل  مــن  املــحــددة  ال�شتيعابية  بالطاقة 

يف  مبا  من�شاأة  كل  يف  املخت�شة  اجلهات 

ذلك العدد امل�شم�ح باجلل��س على طاولت 

تناول الطعام.

يف  العاملني  تلقي  �شرورة  على  و�شدد 

جرعتي  بال�شحة  العلقة  ذات  املن�شاآت 

�شحة  على  حفاظًا  »كــ�رونــا«  �شد  اللقاح 

و�شلمة املجتمع.

ال�شحة  اإدارة  �شكلت 

راأ�ــس  بلدية  بدائرة  العامة 

ميدانية  عمل  فــرق  اخليمة 

لتكثيف احلملت التفتي�شية 

املــمــنــهــجــة عــلــى املــنــ�ــشــاآت 

املحلية  والأ�ــشــ�اق  الغذائية 

من  لــلــتــحــقــق  الإمـــــــارة  يف 

ال�ــشــرتاطــات  ا�شتيفائها 

ال�شحية و التزامها بتطبيق 

الإجـــــــــراءات الحـــرتازيـــة 

ــتــي حتــد من  ــة ال ــي ــ�قــائ وال

انت�شار فريو�س ك�رونا خلل �شهر رم�شان الكرمي.

ياأتي ذلك حر�شًا من دائرة بلدية راأ�س اخليمة على احلفاظ 

على  احلفاظ  يف  امل�شتمرة  اجله�د  وتعزيز  العامة  ال�شحة  على 

�شلمة الغذاء.

حملت   6 تنفيذ  مــن  الــ�ــشــاأن  هــذا  يف  البلدية  انتهت  وقــد 

تفتي�شية على املن�شاآت الغذائية 

من�شاآت  مــع  الــبــدايــة  كــانــت  و 

 39 و�شملت  ال�شعبية  املطابخ 

من�شاآت  ثــم  ــن  ومـ مــطــبــخــًا.. 

زيارة   41 ب�اقع  التن�ر  خمابز 

التزام  من  التاأكد  خللها  مت 

الــعــامــلــني فــيــهــا بــا�ــشــرتاطــات 

ونظافة  ال�شخ�شية  النظافة 

ــاطــق الــتــحــ�ــشــري  وتــعــقــيــم مــن

واإعداد اخلبز.

احلــمــلت  ــهــدفــت  ــت ــش ا� و 

والهايرب  بالإمارة  والفاكهة  اخل�شروات  واأ�ش�اق  من�شاآت  اأي�شا 

وال�ش�برماركت و�شملت 30 هايرب ماركت بالإمارة.

ــذار  مت خـــلل احلــمــلت خمــالــفــة 98 مــنــ�ــشــاأة و تــ�جــيــه اإنـ

وملحظات لـ 339 من�شاأة و�شيتم اإجراء زيارات دورية للمن�شاآت 

املخالفة للتاأكد من ت�شحيح اإجراءاتها ح�شبما مت ت�جيهه لها.

اأجنزت دائرة بلدية راأ�س اخليمة خلل الربع الأول من العام 

46160 معاملة من خلل اإدارات وقطاعات البلدية وذلك  احلايل 

�شمن �شعيها امل�شتمر لتقدمي اأف�شل اخلدمات التي ت�شهم يف اإ�شعاد 

املتعاملني .

اأجنزت اإدارة املباين 5739 معاملة واإدارة التخطيط وامل�شاحة 

8674 معاملة واإدارة ال�شحة العامة 14780 معاملة وقطاع الأرا�شي 

16474 معاملة.

واأكدت الدائرة حر�شها على �شرعة اإجناز معاملت املراجعني 

وت��شيع القن�ات التي اعتمدتها من خلل تقدمي اخلدمات اإلكرتونيًا 

دون احلاجة للح�ش�ر ال�شخ�شي .

اأطلقت دائرة بلدية راأ�س اخليمة ثلث خدمات جديدة يف 

ق�شم ت�شديق العق�د وهي »خدمة تعديل عقد الإيجار وخدمة 

جتديد عقد الإيجار وخدمة اإلغاء عقد الإيجار”.

عملية  لت�شهيل  الدائرة  �شعي  �شمن  اخلدمات  اإطــلق  ياأتي 

اإجناز املعاملت واخت�شار ال�قت واجلهد على املراجع من خلل 

اإجناز هذه املعاملت املذك�رة خلل ي�م عمل واحد.

الإلكرتوين  امل�قع  عرب  الطلب  تقدمي  املتعامل  وي�شتطيع 

حلك�مة راأ�س اخلـــــــيمة www.rak.ae وا�شتلم معاملته املنجزة 

يف الي�م نف�شه من خلل الربيد الإلكرتوين امل�شجل يف الطلب.

»دائرة بلدية راأ�س اخليمة« تكثف حمالتها التفتي�ضية على الأ�ضواق املحلية

بلدية راأ�س اخليمة تنجز 46160 معاملة خالل الربع الأول

بلدية راأ�س اخليمة تطلق خدمات جديدة يف ق�ضم ت�ضديق العقود
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  Iso 56002 : 2019 ور�ضة تعريفية مبعايري اآيزو البتكار

ــس اخليمة  ــ بــلــديــة راأ� ــرة  ــ قــامــت دائ

املــدين  الــطــريان  دائـــرة  مــع  وبالتن�شيق 

اخلا�شة  املتطلبات  حــ�ل  دورة  بتنظيم 

 Iso 56002 : البــتــكــار  ــزو  اآيـ مبعايري 

اأبريل   15 اخلمي�س  يــ�م  ــك  وذل   2019

مــع حت�شريات  بــالــتــ�ازي  ــك  وذل   2021

اخلا�شة  املــتــطــلــبــات  لإعــــداد  الـــدائـــرة 

مبعايري اآيزو البتكار.

ــراء  ــشـ ــدة اإ�ـ ــي ــش ــ� قـــدمـــت الــــــدورة ال

امل�ؤ�ش�شي  التط�ير  مكتب  مدير  الع��شي 

بــدائــرة الــطــريان املــدين بــراأ�ــس اخليمة 

البتكار  اإدارة  نظام  عن  فيها  حتدثت 

امل�ؤ�ش�شات  ميــّكــن  جــديــد  مــ��ــشــ�ع  وهــ� 

والبتكار   . والإبداع  النم�  احلك�مية من 

ه� اأكرث من جمرد اإنتاج الفكرة الكبرية 

تنفذ  التي  الطريقة  ي�شمل  فه�   - التالية 

وكيف  اجلديدة  الأفكار  احلك�مات  بها 

على  احلفاظ  يف  اأهمية  الثقافة  ت�شكل 

خــلــق تــلــك الأفـــكـــار ويــ�فــر هـــذا املعيار 

لنظام  و�شيانة  وتنفيذ  لإن�شاء  اإر�شادات 

عليه  امل�شتمر  والتح�شني  البتكار  اإدارة 

القائمة  امل�ؤ�ش�شات  ل�شتخدامه يف جميع 

كيان  باأنه  البتكار  بتعريف  قامت  كما 

يعيد  اأو  القيمة  يحقق  متغري،  اأو  جديد 

ت�زيعها ويركز على خا�شيتني اأ�شا�شيتني: 

القيمة  فيه  تقت�شر  ل  والقيمة،  احلداثة 

على القيمة املالية، بل ميكن اأن تك�ن مثل 

اخلربة اأو الرفاهية اأو القيمة الجتماعية 

اأو  منتج  البتكار  كيان  يك�ن  اأن  وميكن 

خدمة اأو عملية اأو من�ذج اأو طريقة بدء 

عمل من التدريجي اإىل اجلذري ، تتطلب 

واحدة  �شمة  ا�شتخدام  ال�ا�شعة  طبيعته 

اأو اأكرث من اأجل اأن تك�ن اأكرث حتديدًا ، 

مثل: ابتكار العمليات ، البتكار الإ�شايف 

، ابتكار من�ذج العمل اجلذري اأو البتكار 

اجلماعي ، كما تطرقت اإىل مراحل نظام 

املن�شاأة  �شياق  حتديد  من  البتكار  اإدارة 

وال�شتفادة  والدعم  والتخطيط  والقيادة 

وكيفية  والعمليات  املمكنة  الع�امل  من 

ومراحله  الآيــزو  �شيا�شة  على  احل�ش�ل 

املختلفة .

لدفع  م�شرتكًا  ــارًا  اإطـ النظام  ي�فر 

احلايل  البتكار  اأداء  وتقييم  البتكار، 

الأعمال  ا�شتمرارية  و�شمان  للم�ؤ�ش�شة، 

ومن   ، التنظيمي  التغيري  برامج  ودعــم 

وفقًا  البتكار  اإدارة  نظام  تطبيق  ف�ائد 

اإدارة  على  القدرة  تعزيز  املعيار:  لهذا 

تعدد اخليارات وزيادة النم� والإيرادات 

وانخفا�س  التناف�شية  والقدرة  والربحية 

ــادة  وزيـ املـــهـــدورة   واجلــهــ�د  التكاليف 

الإنتاجية وكفاءة امل�ارد.

ال�شتدامة  حت�شني  على  يعمل  كما 

امل�شتخدمني  ــا  ر�ــش وزيـــــادة  واملـــرونـــة 

املعنية  والأطـــراف  وامل�اطنني  والعملء 

ملجم�عة  امل�شتمر  والــتــجــديــد  ــرى  الأخــ

ــاركــني  ــس املــ�ــش ــا�ـ ــخـ ــشـ ــعـــرو�ـــس والأ�ـ الـ

القدرة  ــادة  وزيـ املنظمة  يف  واملف��شني 

على جذب ال�شركاء واملتعاونني والتم�يل 

واأخريًا  وتقييمها  املنظمة  �شمعة  وتعزيز 

واملتطلبات  ــ�ائــح  ــلَّ ل ــثــال  المــت ت�شهيل 

الأخرى ذات ال�شلة.
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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   ؟
ال�شديق قبل ....

 

» 528 «

Congratulations to Mrs. : amna Hassan al-Jaafari

the winner of the past month's contest )527(.

مربوك لالأخت : اآمنه ح�شن اجلعفري

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 527 (



من قام رم�سان اإميانًا و احت�سابًا 

ف�سيلة ال�سيخ د. �سعيد بن �سامل الدرمكي 

ومن اأخ�ص العبادات الرم�صانية �صالة الرتاويح والقيام، التي 

ما  وغالبًا  الع�صاء،  �صالة  بعد  رم�صان  �صهر  يف  امل�صلمون  يوؤديها 

ترتبط مواعيدهم وجتمعاتهم بعدها.

وعبادة �صالة الرتاويح من العبادات ذات الأجر العظيم، فَعْن 

ُب يِف  ِ -�صلى اهلل عليه و�صلم- َكاَن ُيَرغِّ
َّ

نَّ َر�ُصوَل اهلل
َ
ِبى ُهَرْيَرَة : اأ

َ
اأ

َقاَم  َمْن   «: َفَيُقوُل  ِبَعِزمَيٍة  ِفيِه  ُمَرُهْم 
ْ
َياأ ْن 

َ
اأ َغْيِ  ِمْن  اَن  َرَم�صَ  

ِ
ِقَيام

َم ِمْن َذْنِبِه « ، وَعْن َعْمِرو ْبِن  اَن اإِمَياًنا َواْحِت�َصاًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َرَم�صَ

 َعَلْيِه َو�َصلََّم َرُجٌل ِمْن 
ُ َّ
لَّى اهلل ، َقاَل: َجاَء َر�ُصوَل اهلِل �صَ َهِنيِّ َة اْلُ ُمرَّ

لَّْيُت  َك َر�ُصوُل اهلِل، َو�صَ نَّ
َ
 َواأ

ُ
َلَه اإِلَّ اهلل ْن َل اإِ

َ
اَعَة، َفَقاَل: �َصِهْدُت اأ ُق�صَ

َكاَة، َفَقاَل َلُه  َواآَتْيَت الزَّ اَن،  ْهَر، َوُقْمُت َرَم�صَ ْمُت ال�صَّ َلَواِت، َو�صُ ال�صَّ

يِقنَي  دِّ  َعَلْيِه َو�َصلََّم: » َمْن َكاَن َعَلى َهَذا َكاَن ِمَن ال�صِّ
ُ َّ
لَّى اهلل ِبيُّ �صَ النَّ

َهَداِء.«  َوال�صُّ

�صلى  قد  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأّن  نعلم  اأن  بّد  ل  بداية 

الرتاويح منفردًا دون جماعة يف بع�ص الأحيان، فَعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت 

ُه  نَّ
َ
َخَذ ُحْجَرًة - َقاَل َح�ِصْبُت اأ ِ �صلى اهلل عليه و�صلم اتَّ

َّ
نَّ َر�ُصوَل اهلل

َ
اأ

اَلِتِه  لَّى ِب�صَ َلَياِل، َف�صَ لَّى ِفيَها  اَن َف�صَ ٍي يِف َرَم�صَ َقاَل - ِمْن َح�صِ

َلْيِهْم َفَقاَل »َقْد  ا َعِلَم ِبِهْم َجَعَل َيْقُعُد، َفَخَرَج اإِ َحاِبِه، َفَلمَّ �صْ
َ
َنا�ٌص ِمْن اأ

 ، ُبُيوِتُكْم  يِف  ا�ُص  النَّ يَُّها 
َ
اأ لُّوا  ، َف�صَ ِنيِعُكْم  ِمْن �صَ ْيُت 

َ
َراأ الَِّذى  َعَرْفُت 

اَلُة امْلَْرِء يِف َبْيِتِه اإِلَّ امْلَْكُتوَبَة . »  اَلِة �صَ َل ال�صَّ ْف�صَ
َ
َفاإِنَّ اأ

فها هو النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قد �صلى الرتاويح منفردًا 

ى  يف بع�ص الليال، وقد بني �صبب ذلك يف حديث اآخر فقال : »َلِكنِّ

اأنه �صلى اهلل عليه  َعْنَها »، مع  َفَتْعِجُزوا  َعَلْيُكْم  ُتْفَر�َص  ْن 
َ
اأ َخ�ِصيُت 

 َحتَّى 
ِ
و�صلم قد حث على �صالتها جماعة فقال : » َمْن َقاَم َمَع الإَِمام

ِرَف ُكِتَب َلُه ِقَياُم َلْيَلٍة »  َيْن�صَ

َل  ْف�صَ
َ
اأ َف���اإِنَّ   «  : و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  ق��ول  يف  وتاأملوا 

الرتاويح يف  ف�صالتك   « امْلَْكُتوَبَة  اإِلَّ  َبْيِتِه  يِف  امْلَ��ْرِء  اَلُة  �صَ اَلِة  ال�صَّ

اأف�صل ال�صالة النافلة التي يتقرب بها  بيتك، يف هذا الوقت، من 

العبد لربه �صبحانه وتعاىل.

ولهذا ذهب الإمام مالك وال�صافعي رحمهما اهلل اإىل اأّن �صالة 

الرتاويح والقيام يف البيت اأف�صل، ملن كان حافظًا للقراآن، مع عدم 

اخل�صية من ت�صييعها والتفريط فيها.

كما اأّن ال�صحابة بعد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ا�صتمروا يف 

�صالة الرتاويح يف جماعة ومنفردين حتى جمعهم عمر ر�صي اهلل 

ْحَمِن ْبِن َعْبٍد  عنه يف امل�صاجد على قارئ ي�صلي بهم، فَعْن َعْبِد الرَّ

َلْيَلًة  اِب ر�صى اهلل عنه  طَّ ُه َقاَل: َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبِن اخْلَ نَّ
َ
اأ اْلَقاِرىِّ 

ُجُل  لِّي الرَّ ُقوَن ُي�صَ ْوَزاٌع ُمَتَفرِّ
َ
ا�ُص اأ اَن، اإِىَل امْلَ�ْصِجِد، َفاإَِذا النَّ يِف َرَم�صَ

فمن نعمة �هلل علينا �أن رزقنا �إدر�ك �صهر رم�صان �ملبارك، ن�صوم �أيامه، ونحيي 

لياليه بطاعة �هلل �صبحانه وتعاىل. ف�صهر رم�صان �صهر �لطاعات و�خلري�ت، ولذلك 

ينادي مناد من �ل�صماء يف �أول ليلة من �ل�صهر : » يا باغي �خلري �أقبل، ويا باغي 

على  مقبلني  ربهم،  لكتاب  تالني  فرت�هم  �ل�صائمني،  همم  فتعلو�  �أق�صر« ،  �ل�صر 

�مل�صاجد م�صلني ومعتكفني، د�عني ربهم ومت�صرعني.
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ْهُط. اَلِتِه الرَّ لِّى ِب�صَ ُجُل َفُي�صَ لِّي الرَّ ِلَنْف�ِصِه، َوُي�صَ

َلَكاَن  َواِحٍد  َقاِرٍئ  َعَلى  َه��وؤَُلِء  َجَمْعُت  َلْو  َرى 
َ
اأ اإِنِّ  ُعَمُر:  َفَقاَل 

ْمَثَل .
َ
اأ

َلْيَلًة  َمَعُه  َخَرْجُت  ُثمَّ  َكْعٍب،  ْبِن  َب��ىِّ 
ُ
اأ َعَلى  َفَجَمَعُهْم  َع��َزَم  ُثمَّ 

اْلِبْدَعُة  ِنْعَم  ُعَمُر:  َقاَل  َقاِرِئِهْم،  اَلِة  ِب�صَ لُّوَن  ُي�صَ ا�ُص  َوالنَّ ْخَرى، 
ُ
اأ

ِتي َيُقوُموَن . ُيِريُد اآِخَر اللَّْيِل،  ُل ِمَن الَّ ْف�صَ
َ
ِتي َيَناُموَن َعْنَها اأ َهِذِه، َوالَّ

َلُه«.  وَّ
َ
ا�ُص َيُقوُموَن اأ َوَكاَن النَّ

البيوت،  الرتاويح يف  تدلنا على م�صروعية �صالة  الآثار  فهذه 

جماعة ومنفردين.

كما اأّن �صالة الرتاويح يف املنزل حتقق جملة من الأمور :

الأول : يحقق امل�صلم اأمر نبيه �صلى اهلل عليه و�صلم ملا قال : » 

اَلِتُكْم َوَل َتتَِّخُذوَها ُقُبوًرا . »  اْجَعُلوا يف ُبُيوِتُكْم ِمْن �صَ

الثان : ح�صول اخليية يف البيت، َعْن َجاِبٍر ر�صي اهلل عنه 

َحُدُكُم 
َ
اأ ى  َق�صَ اإَِذا   «  : و�صلم  ِ �صلى اهلل عليه 

َّ
َر�ُصوُل اهلل َقاَل  َقاَل: 

 
َ َّ
اهلل َف��اإِنَّ  اَلِتِه  �صَ ِمْن  يًبا  َن�صِ ِلَبْيِتِه  َفْلَيْجَعْل  َم�ْصِجِدِه  يِف  اَلَة  ال�صَّ

ا.«  اَلِتِه َخْيً َجاِعٌل يِف َبْيِتِه ِمْن �صَ

الثالث: زيادة الأجر، قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »تطوُُّع الرجل 

يف  الرجل  �صالة  ِل  كف�صْ النا�ص،  عنَد  تطوُِّعه  على  يزيُد  بيِتِه  يف 

ترغيب يف  فيها  الأم��ور  » فجميع هذه  وح��َده  جماعٍة على �صالتِه 

اإقامة �صالة الرتاويح يف البيت، وال�صتمرار عليها، يف حال املنع 

ومن  الوباء.  انت�صار  من  اخلوف  ب�صبب  امل�صاجد  يف  �صالتها  من 

بيته تعليم  يف  الرتاويح  الرجل  �صالة  من  تتحقق  التي  الأه��داف 

منهم  املتكا�صل  وحث  الماعة،  �صالة  واأحكام  ال�صالة،  اأولده 

على اأدائها.

ومن ف�صل اهلل وكرمه على عباده اأن كتب لهم اأجور العبادات 

منعهم  حائل  وبينها  بينهم  وح��ال  اأدائ��ه��ا،  على  اع��ت��ادوا  التي 

ِ - �صلى اهلل عليه و�صلم - » اإَِذا َمِر�َص اْلَعْبُد 
َّ

منها، َقاَل َر�ُصوُل اهلل

ِحيًحا .«  ، ويف رواية  ْو �َصاَفَر ، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما َكاَن َيْعَمُل ُمِقيًما �صَ
َ
اأ

ْو �َصَفٌر ُكِتَب 
َ

ا َف�َصَغَلُه َعْنُه َمَر�ٌص اأ اِلً » اإَِذا َكاَن اْلَعْبُد َيْعَمُل َعَماًل �صَ

ِحيٌح ُمِقيٌم.« قال ابن حجر -رحمه  اِلِح َما َكاَن َيْعَمُل َوُهَو �صَ َلُه َك�صَ

اهلل - :» وهو يف حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته 

اأن يدوم عليها.« فمن كان م�صليًا للرتاويح مع جماعة  املانع  لول 

امل�صلمني يف امل�صاجد، وعجز عن اأدائها هذا العام يف امل�صجد فاإّن 

اأجره تام باإذن اهلل تعاىل.

لنغتنم اأيام �صهر رم�صان ولياليه بالطاعات والعبادات، فاإّنه 

�صهر عزيز مبارك، ل يحرم اخلي فيه اإل حمروم.
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اإعداد جواهر ال�سويدي

عام اال�ستعداد للخم�سني

مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أعلن 

دب��ي،  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 

عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 

 2020 �أن عام  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

�شارة  �لإع��ان  هذ�  وميثل  للخم�شني«،  �ل�شتعد�د  »ع��ام  هو 

من  �لأك��ر  هي  وطنية  عمل  ��شرت�تيجية  �شياغة  يف  �لبدء 

نوعها لا�شتعد�د للخم�شني عامًا �ملقبلة على كافة �مل�شتويات 

�لذهبي  باليوبيل  لاحتفال  و�ل�شتعد�د  و�ملحلية،  �لحتادية 

لدولة �لإمار�ت عام 2021، على �أن ت�شارك كافة فئات �ملجتمع 

من �ملو�طنني و�ملقيمني و�لقطاع �حلكومي و�خلا�س و�لأهلي 

يف ت�شميم م�شتقبل �خلم�شني عامًا �ملقبلة يف دولة �لإمار�ت.

�ل��وزر�ء؛  جمل�س  تتبعان  جلنتني  بت�شكيل  �شموهما  ووّج��ه 

�ملقبلة  عامًا  للخم�شني  �ل�شاملة  �لتنموية  لو�شع �خلطة  جلنة 

تفكرينا..  م�شاريعنا..  خططنا..  تطوير  نريد  للخم�شني..  اال�شتعداد  عام 

قبل خم�شني عاماً �شمم فريق االآباء املوؤ�ش�شني حياتنا اليوم.. ونريد العام 

القادم ت�شميم اخلم�شني عاما القادمة للأجيال اجلديدة..

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم

نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي

عام اال�شتعداد للخم�شني.. عام �شي�شكل باإذن اهلل منعطفاً نوعياً يف م�شريتنا 

واملجتمعية  االقت�شادية  حمركاتنا  يف  جديدة  ف�شواًل  فيه  نكتب  املباركة.. 

والتنموية املت�شارعة لنكون االأف�شل عاملياً خلل خم�شني عاماً قادمة

 �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان

ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة
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رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 

جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، ومعايل حممد عبد�هلل 

له،  نائبًا  و�مل�شتقبل  �ل��وزر�ء  جمل�س  �شوؤون  وزي��ر  �لقرقاوي 

باليوبيل  �لحتفال  فعاليات  على  لاإ�شر�ف  �أخ��رى  وجلنة 

�لذهبي لدولة �لإمار�ت برئا�شة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 

�ل�شيخة  و�شمو  �ل��دويل،  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل 

مرمي بنت حممد بن ز�يد �آل نهيان نائبًا له.

وت�شمل مهام جلنة �خلطة �لتنموية �ل�شاملة و�شع ت�شور 

كامل للتنمية يف دولة �لإمار�ت، و�لعمل على تطوير منظومة 

�لأ�شرع  �لإمار�ت  �لعمل �حلكومي ب�شكل كامل لتكون حكومة 

متغري�ت  م��ع  �لتكيف  على  ق���درة  و�لأك����ر  م��رون��ة  و�لأك����ر 

�شكل  �شياغة  يف  �ملجتمعية  �لفئات  كافة  و�إ�شر�ك  �مل�شتقبل، 

�حلياة يف دولة �لإمار�ت خال �خلم�شني عامًا �ملقبلة. 

�لقت�شادية  �خل��ارط��ة  و�شع  �للجنة  مهام  �شملت  كما 

�جلديدة لدولة �لإمار�ت وتطوير م�شاريع و�شيا�شات �قت�شادية 

�إىل  �لوطني،  �لقت�شاد  يف  نوعية  قفز�ت  لتحقيق  ��شتثنائية 

على  و�لعمل  �لإم���ار�ت  لدولة  �لناعمة  �لقوة  تر�شيخ  جانب 

�لإم���ار�ت  ق�شة  ونقل  للدولة  �لإع��ام��ي��ة  �ملنظومة  تطوير 

لها  و�جتماعية  �قت�شادية  عو�ئد  يحقق  مبا  للعامل  �جلديدة 

�جلديد،  �لقت�شاد  يف  فر�شها  ويعزز  مكت�شباتها  ويحمي 

�لحتادي  �لتن�شيق  منظومة  يف  �لنظر  �إع��ادة  �إىل  بالإ�شافة 

و�ملحلي وو�شع �آليات جديدة و�أنظمة خمتلفة لتحقيق �لتكامل 

يف كافة �لقطاعات. 

ومن مهام �للجنة �أي�شًا �لعمل على تطوير كافة �لقطاعات 

�ل�شحي  كالقطاع  للم�شتقبل  وجتهيزها  �لدولة  يف  �لأ�شا�شية 

وغريها  �لغذ�ئي  و�لأمن  �لنقل  وقطاع  و�لإ�شكاين  و�لتعليمي 

متكامل  ت�شور  و�شع  على  ع��اوة  �حليوية،  �لقطاعات  من 

للمجتمع �لإمار�تي خال �خلم�شني عامًا �ملقبلة من �لنو�حي 

�شريع  ع��امل  يف  �لثقافية  وهويته  و�لأ���ش��ري��ة  �لدميغر�فية 

لرت�شيخ  ج��دي��دة  منظومة  و�شع  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ت��غ��ري�ت. 

�لإن�شانية  �لقطاعات  يف  وخا�شة  لاإمار�ت  �لعاملية  �لب�شمة 

و�لبيئية وعمل �ملنظمات �لدولية، وت�شميم وتر�شيخ منظومة 

�لقيم �حل�شارية و�لإنتاجية يف �لأجيال �جلديدة مبا يهيئهم 

وطموحات  حتديات  من  حتمله  وم��ا  �ملقبلة  عامًا  للخم�شني 

عظيمة لدولة �لإمار�ت.

وياأتي �إطاق عام �ل�شتعد�د للخم�شني يف مرحلة مف�شلية 

بالذكرى  لاحتفال  ت�شتعد  �لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  تاريخ  من 

2021، حيث  �لعام  لقيامها وذلك يف دي�شمر من  �خلم�شني 

ت�شتدعي  فارقة  حمطًة  �لفتية  للدولة  �لذهبي  �ليوبيل  ي�شكل 

و�شوف  �لإم����ار�ت.  لدولة  �جلديد  �لتنموي  �لنموذج  و�شع 

�مل��و�رد  وكافة  �لدولة  يف  �ملوؤ�ش�شية  �جلهود  كافة  ح�شد  يتم 

�إىل  و�لإد�ري���ة  �لقيادية  �لكو�در  خمتلف  �شمن  و�لإمكانات 

و�ملو�هب  �لإبد�عية  و�لعقول  �خل��ر�ت  يف  �ل�شتثمار  جانب 

و�لكفاء�ت �ل�شتثنائية لت�شميم منظومات جديدة للخم�شني 

فئات  كافة  حولها  تلتّف  جمعية  روؤي��ة  وخلق  �ملقبلة،  عامًا 

�ملقبلة  عامًا  �خلم�شني  خال  �لإم��ار�ت  دولة  لتكون  �ملجتمع 

م�شتوى  على  �حلياة  جودة  يف  و�لأف�شل  متيزً�  �لأكر  �لدولة 

�لعامل.

مقتب�س من موقع �ل�شتعد�د للخم�شني .



•  حدثنا عن �شريتك الذاتية ؟
)اخلربات العلمية - ال�شهادات - اجلامعات(

- دبلوم من كلية )هي�شتينغ - �ململكة �ملتحدة(

كليات  من  معلومات  وتقنية  �أعمال  �إد�رة  بكالوريو�س 

�لتقنية �لعليا

ر�أ���س  بلدية  د�ئ��رة  يف  �شنة   15 �لعملية  �خل��رة   -

�خليمة باإد�رة �ل�شحة �لعامة عملت خالها مدخل 

بيانات ملدة �شنتني ومن بعدها مت توكيلي با�شتام 

ملدة  بالوكالة  �لعامة  �ل�شحة  �إد�رة  مدير  مهام 

م��دي��ر ق�شم  �شنو�ت وح��ال��ي��ًا  ث��اث  ت��زي��د ع��ن 

�لرقابة �ل�شحية و�لبيئية 

البلدية؟  بدائرة  التحقت  متى   •
وم�����اذا ع���ن جت��رب��ت��ك يف 

العمل 

د�ئ��رة  يف  بالعمل  �لتحقت 

بلدية ر�أ�س �خليمة 08/2006، وجتربتي كانت مميزة باكت�شاف 

بيئة تناف�شية جديدة مرتبطة �رتباط مبا�شر مع 

من  خالها  ومتكنت  �ملجتمع.  �شر�ئح  جميع 

خلق فريق فني قوي ميكن �لعتماد عليه يف 

�أ�شعب �لظروف.

• ما هي طبيعة عملك وم�شوؤوليات 
وظيفتك؟

ح��ال��ي��ًا �أع���م���ل م��دي��ر 
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اإعداد: علياء عبدالعزيز الزعابي

»كوادر متميزة«

عادل علي ال�ســويـــدي

مدير ق�سم الرقابة البيئية



�ل�شحية  �ل��رق��اب��ة  ق�����ش��م 

و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة وم�����ن م��ه��ام��ي 

�لوظيفية �لإ�شر�ف �ملبا�شر 

ع���ل���ى �ل��ف��ن��ي��ني ب��ال��ق�����ش��م 

م���ن خ����ال ت���وزي���ع �مل��ه��ام 

و�مل�������ش���وؤول���ي���ات و�خل��ط��ط 

و�لأعمال �ليومية و�ل�شهرية 

�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل�شنوية 

�لإ����ش���ر�ف و�ل��رق��اب��ة على 

�مل���ن�������ش���اآت �ل���ت���ج���اري���ة يف 

�ل��ع��اق��ة  ذ�ت  �لإم���������ارة 

بال�شحة �لعامة مثل مر�كز 

ب��ي��ع �مل��ك��م��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�لن�شائية  �لتجميل  ومر�كز 

و�ل��رج��ال��ي��ة وغ��ريه��ا وم��ن 

ن��اح��ي��ة �أخ�����رى �ل���زي���ار�ت 

�مل���ي���د�ن���ي���ة ل���ل���ت���اأك���د م��ن 

بالتعاميم  �ملن�شاآت  �لتز�م 

ب�شاأن  �ل�شادرة  و�لقر�ر�ت 

جائحة كوفيد - 19 .

ت��ت��ع��ام��ل  ك����ي����ف   •
م��ع ال�����ش��ع��وب��ات 

وامل�����ش��اك��ل ال��ت��ي 

تواجهك؟

�ملو�جهة  يتطلب  عملنا 

�ملتعاملني مما  مع  �ملبا�شرة 

ي�شكل �شغط و�شعوبات يتم مو�جهتها ب�شكل يومي فيتم �لتعامل 

�ملتعامل  بيد  و�لأخ��ذ  و�لبت�شامة  �لبال  وطولة  بال�شر  معها 

و�لإن�شات له ب�شكل جيد. 

والتطويرية  التدريبية  ال��دورات  اأ�شافت لك  ماذا   •
التي �شاركت فيها ؟

���ش��ارك��ت يف �ل��ك��ث��ري م��ن �ل�����دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�ل��ور���س 

و�أ�شافت  �شنة خدمة   15 �لعملية خال  و�لتمارين  و�ملوؤمتر�ت 

باإد�رة �ملوقف و�لتطوير  يل �لكثري من �شقل �ملوهبة و�لتمكني 

�لذ�تي و�لرتقاء للم�شتويات �لتالية.

م��اذا تفعل كي تطور قدراتك يف جمالك   •
احلايل؟

�ملزيد من �لدور�ت و�لطاع �مل�شتمر على 

�أف�شل �ملمار�شات �ملحلية و�لدولية

• براأيك كيف يكون املوظف �شعيداً يف عمله؟
للموؤ�ش�شة  و�نتماء  ولء  لديه  يكون  عندما 

يف  م��وظ��ف  ب��اأن��ه  يقتنع  و�أن  بها  يعمل  �ل��ت��ي 

موؤ�ش�شة حكومية ولي�شت �شركة خا�شة له و�أنه 

يف خدمة �ملتعاملني ولي�س �لعك�س.

     • من ي�شاندك لتحقيق اأهدافك االإبداعية 

اأو متيزك يف احلياة؟ 

�لأهل �أوًل و�لقياد�ت �لعليا و�لزماء ثانيًا

• ن�شيحة عامة تقدمها ملوظفي حكومة راأ�س اخليمة 
واملجتمع؟ 

- ملوظفي حكومة ر�أ�س �خليمة :  �لنتماء و�لولء للحكومة 

�أي  دون  �جلميع  خدمة  يف  و�أنهم  بها  يعملون  �لتي  و�ملوؤ�ش�شة 

و�خت�شا�شات  مبهام  تامة  در�ي��ة  على  يكونو�  و�أن  ��شتثناء 

�لتي يعملون بها ليكونو� جاهزين لأي ��شتف�شار و�رد  �ملوؤ�ش�شة 

لهم.

�ملمار�شات  لأف�شل  ونتطلع  نحن يف خدمتكم   : للمجتمع   -

�ملحلية و�لعاملية لتقدمي �أف�شل �خلدمات لإر�شائكم .
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باحتاد كتاب واأدباء 

االإمارات

الباحث موؤيد ال�سيباين

�سورة املكان يف االأغنية 

ال�سعبية االإماراتية

�شماتها  لها  �لإمار�تية  �لأغنية 

تاريخها  ول��ه��ا   ، وخ�شو�شيتها 

�أنها  �أي�شًا  ميز�تها  ومن   ، �لطويل 

م��وؤث��رة ، وق��د ت��ط��ورت على �أي��دي 

مبدعني �إمار�تيني . 

ب��ه��ذه �جل��م��ل وغ���ريه���ا ق��دم 

�أم�س  يوم  �لدكتور حمد بن �شر�ي 

�ل��ب��اح��ث م��وؤي��د �ل�����ش��ي��ب��اين �ل��ذي 

اإعداد : لوؤي اأحمد كحلة

احتاد كتاب واأدباء االإمارات  - فرع راأ�س اخليمة

ي�ستمر يف مو�سمه الثقايف بنجاح

�شهر جديد وخطوة جديدة بثقة يخطوها احتاد كتاب االإم��ارات - فرع راأ�س 

وقراء  عام  ب�شكل  الثقافة  ومتابعي  القراء  بني  التوا�شل  وتفعيل  بنجاح  اخليمة 

الكتب ب�شكل خا�س هذا هو احتاد الكتاب فرع راأ�س اخليمة الذي يعمل  اأع�شاوؤه 

بجد وب�شمت و ن�شاطه الدائم يف ردف احلراك الثقايف بهذه املحا�شرات الراقية 

الف�شل يف  الثقايف االآين والتي لها  يتنا�شب واحل��راك  املنتقاة يف موا�شيعها مبا 

ت�شليط ال�شوء على كّتاب و بع�س رواد العمل الثقايف امل�شتغلني به على اختلف 

اأجنا�شه . 

ون�شتمر مبتابعة اأن�شطته �شهرياً اإن �شاء اهلل كدعم جلهود القائمني يف احتاد 

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

على نتاجاتهم وخرباتهم واال�شتفادة منها يف ن�شر الثقافة واحلفاظ عليها .
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ح��ا���ش��ر ب���احت���اد ك��ت��اب 

و�أدب���اء �لإم���ار�ت - فرع 

ر�أ������س �خل��ي��م��ة - ح��ول 

حتت  �لإمار�تية  �لأغنية 

ع��ن��و�ن ) ���ش��ورة �مل��ك��ان 

�ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �لأغ���ن���ي���ة  يف 

حيث   ،  ) �لإم����ار�ت����ي����ة 

�أن  حديثه  بد�ية  يف  �أك��د 

لي�شت  �لإمار�تية  �لأغنية 

�أو مفردة   ، ذ�كرة ثانوية 

و�إمن��ا   ، ع��اب��رة  غام�شة 

ه��ي ج���زء ل ي��ت��ج��ز�أ من 

و�لفنون  �ل�شائدة  �لثقافة 

�مل��ع��روف��ة و�مل��ت��د�ول��ة يف 

جمتمع �لإمار�ت . 

كغريها  ه��ي   « ف��ق��ال 

�لعامل  يف  مثياتها  م��ن 

�ل���ع���رب���ي �أح�����د �أع���م���دة 

�ملقيمة يف ف�شاء �حلنني  �لذ�كرة �جلمعية 

عر حمطات �لأجيال » 

و�أ�شار �لباحث �ل�شيباين �إىل خ�شو�شية 

�أو  �لبحر  ل�شيقة  فهي   ، �لإمار�تية  �لأغنية 

عن  حت��دث  كما  معًا  �لثنني  �أو  �ل�شحر�ء 

 ، ���ش��ردً�  بيئتها  �بنة  فهي   ، �لأغ��ن��ي��ة  بيئة 

و�إيقاعًا ، ومعنى ، ودللة . 

وم�شد�قيتها  بدفئها  �إعجابه  و�أب���دى 

�لعقد  ه��و  �ل�شبعينات  عقد  �أن  و�ع��ت��ر   ،

�لذهبي لاأغنية �لإمار�تية ، ثم �شرب �أمثلة 

و�مل�شهورة  �ملهمة  �لأغنيات  من  ملجموعة 

و�لتي غناها مطربون معروفون . 

�لباحث  ر�أى  �لأغنية  يف  �مل��ك��ان  وع��ن 

�أنار  ثم   ، مذهلة  ب�شورة  فيها  مر�شوم  �أنه 

�لأغنية  يف  �لند�ء  �أ�شلوب  ��شتخد�م  على 

و�نحيازها �إىل �مل�شاعر �جليا�شة و�ملفرد�ت 

�لإم��ار�ت��ي،  و�ملجتمع  للمكان  تنتمي  �لتي 

وروع��ة   ، فيها  �ل�شور  ت��ع��دد  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

�خليال و�ملعاين و�لدللت . 

�شرورة  �إىل  حما�شرته  نهاية  يف  ودعا 

ت�شكيلها  ونعيد  �لإمار�تية  �لأغنية  نرز  �أن 

�أن  مي��ك��ن  و�لآن   ، ب�شيطة  ج���دً�  ل��ك��ون��ه��ا 

ب��اآلت حديثة وعدد كبري من  �للحن  ي��وؤدى 

�حل�شور  �أ�شئلة  عن  �أج��اب  كما  �لعازفني 

بالأغنية  و�لعتز�ز  �لفخر  د�رت حول  �لتي 

و�ل�شمات  �ملديد  �لتاريخ  ذ�ت  �لإم��ار�ت��ي��ة 

�جلميلة و�لإيقاعات �لر�ئعة . 

بني الطب واالأدب باحتاد كتاب 

واأدباء االإمارات

نظم �حت��اد كتاب و�أدب���اء �لإم���ار�ت - 

جمعة  قاعة  يف  �أم�شية  �خليمة  ر�أ���س  ف��رع 

�لفريوز بعنو�ن ) �لطب و�لأدب ( 

و�أد�رت��ه��ا  مطر  طلعت  �لدكتور  قدمها 

�ملذيعة �لإعامية / �شكر�ن يا�شني . 

وق��د ت��ن��اول��ت �مل��ح��ا���ش��رة �ل��ع��اق��ة بني 

�ل�شعر�ء  �أن  وك��ي��ف   ، و�لإب����د�ع  �لك��ت��ئ��اب 

عن  �لتعبري  ع��ل��ى  ق���درة  �أك���ر  و�مل��ب��دع��ني 

يرون  �لذي  �لأطباء  من  �لنف�شية  معاناتهم 

�لكتئاب من وجهة نظر طبية فقط . 

ثم �شرح �ملحا�شر �لدكتور طلعت مطر 

ممهد�ت �لكتئاب و�أ�شبابه و�شفاته ، و�أكد 

�أن �حلزن يختلف عن �لكتئاب و�أن مري�س 

�خلا�س  باأ�شلوبه  ذلك  عن  يعر  �لكتئاب 

وطريقته �لتي ير�ها منا�شبة . 

حما�شرته  يف  طلعت  د.  و��شتعر�س 

من  ع��ان��و�  �ل��ذي��ن  �ل�شعر�ء  بع�س  �أ���ش��ع��ار 

�لكتئاب ، وكيف عرو� عنه بطريقة عميقة 

لديهم  �لكتئاب  غد�  وكيف   ، وم�شتفي�شة 

�لوقود �لذي �أدى �إىل �إبد�عات مهمة . 

من  ومتنوعة  خمتلفة  �أمثلة  ق��ر�أ  فقد 

جاهني  و�شاح  عبد�ل�شبور  �شاح  �أ�شعار 

�أمثلة  �شرب  كما   ، �ملعري  �لعاء  و�أب��ي   ،

�أم��ث��ال  و�ل��رو�ئ��ي��ني  �ل���رو�ي���ات  بع�س  على 

وغريهما  هيمنغوي  و�أرن�شت  د�شتوفي�شكي 

�ملبدعني  م��ن  كبري  ع��دد  �إىل  �أ���ش��ار  كما   ،

و�لأدباء ، �لذين كانو� يعانون من �لكتئاب 

�أدبية  �أعمال  تقدمي  على  �شاعدهم  �ل��ذي 

و�إبد�عية مهمة . 

بني  �لفرق  على  موؤكدً�  �ملحا�شر  وختم 

�لكتئاب و�حلزن لأن �ملكتئب قد يظهر �أمام 

�لنا�س �شاحكًا وم�شرورً� وهو مكتئب . 

�حل�شور  ج��م��ه��ور  ب��ني  ن��ق��ا���س  د�ر  ث��م 

�لأ�شئلة  عن  ب��دوره  �أج��اب  �لذي  و�ملحا�شر 

م�شت�شهدً� بعلم �لطب و�لأدب . 
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)مار�س  �لوطني  �لقر�ءة  ب�شهر  �لدولة  �حتفالت  ختام  يف 

توقيع  ر�أ���س �خليمة حفل  �أدب��اء  �أق��ام جمموعة من  2021م(، 

�لأدب��اء  من  جمموعة  بح�شور  �جلديدة  لإ�شد�ر�تهم  جماعي 

�أحمد عي�شى  لل�شاعر  و�ملثقفني، وذلك يف )�مل�شتطيل �لأدبي( 

وّقع  حيث  خ��ز�م.  منطقة  يف  �لعائلة  منزل  يف  �لكائن  �لع�شم 

�أحمد �لع�شم جمموعته �ل�شعرية �جلديدة )ثاث نقات(، ووقع 

لاأطفال،  �لكتابة  �خلو�جة )م�شكات  يحيى  هيثم  د.  �لأديب 

روؤية وجتارب( و )م�شاحة للو�قع م�شافة للحلم، در��شة يف �شعر 

�أحمد �لع�شم(، كما وّقع �ل�شاعر نا�شر �لبكر �لزعابي ن�شو�شه 

و)ف��و���ش��ى  مت�شاقط(  )�أ���ش��ف��ر  �لأدب���ي���ة 

وّق��ع  فيما  فل�شفية،  ق����ر�ء�ت  �ل���ه���روب( 

�ل�شاعر عبد�هلل حممد �ل�شبب كتاب )علي 

�لعندل لفافة �شعر لفيف ق�شائد( و�لكتاب 

�مل�شرتك )مرمي جمعة فرج �أيقونة �لق�شة 

�لإمار�تية( مع نا�شر �لبكر وجمموعة من 

قال  �لتوقيع  حفل  �أع��ق��اب  ويف  �مل��وؤل��ف��ني؛ 

�أحام  و�ل�شكر،  هلل  �حلمد  �لع�شم:  �أحمد 

تنام  ل  و�لأح���ام  بال�شر،  تكر  ب�شيطة 

ولكنها تتاأمل �لفر�شة �لنا�شجة، وها نحن 

بعون وتوفيق من �هلل �شبحانه نحقق �ملفيد 

ن�شبه ماء �خلليج  لأننا  و�لذي نحتاجه  لنا 

�لطيب؛ �شعدت بلقاء �إخوتي �ملبدعني ولهم 

�ل�شكر و�لتقدير ومن �شاهم معنا.

مبادرة:

�ل�شبب �شاحب  �لأديب عبد�هلل  �أو�شح  يف معر�س حديثه، 

�جلديدة  كتبنا  �شدور  تز�من  حني  �جلماعي:  �لتوقيع  فكرة 

�ل�شارقة  معر�س  يف  �لأدبية  �لإبد�عية  �أجنا�شها  �ختاف  على 

ب��ايل فكرة  ط���ر�أت على  �لأخ���رية،  دورت���ه  للكتاب يف  �ل���دويل 

�لحتفاء بهذه �لإ�شد�ر�ت �جلديدة يف جو حميمي ملا تربطنا 

ع�شر�ت  منذ  وثقافية ممتدة  فكرية  وعاقة  من �شحبة طيبة 

اإعداد : عبد اهلل ال�سبب

)م�ستطيل( اأحمد الع�سم

يحتفي باأدباء راأ�س اخليمة
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ذلك،  �لع�شم  �أحمد  �ل�شاعر  �أخ��ي  على  فاقرتحت  �ل�شنني، 

�أن يتم �لتنفيذ يف �شالونه �لأدبي )�مل�شتطيل( بعيدً� عن  على 

�ملناخات �لر�شمية، فا�شتح�شن �لفكرة ورّحب بها، وعلى �شوء 

ذلك، مت �إرجاء �لتنفيذ �إىل موعد يتنا�شب مع �جلميع، ويكون 

يف منا�شبة ثقافية، وكان لنا ذلك يف �شهر مار�س 2021م )�شهر 

�لقر�ءة �لوطني(، م�شاهمة مّنا يف تفعيل �مل�شهد �لثقايف، ولفت 

»�ل�شبب« �لنتباه �إىل �أّن وجود طاولة �شغرية يف مكان �حلدث 

�لكتاب  من  لعدد  متنوعة  �إ�شد�ر�ت  من  جمموعة  عليها  ُو�شع 

بذرة ل)معر�س  �أنها  �إىل  م�شريً�  �ملجاين،  للتوزيع  �لإمار�تيني 

�لكتب يف متناول �حل�شور على �شبيل  لتكون  �لكتاب �ملجاين( 

�لإهد�ء؛ وهنا وجه عبد�هلل �ل�شبب دعوة �إىل �لزماء �لأدباء 

و�لكّتاب للم�شاهمة مبا لديهم من كتب، �شو�ء من �إ�شد�ر�تهم 

�أم مبا لديهم من كتب �أخرى لي�شو� بحاجة �إليها لتعم �لفائدة 

�ملعرفية و�لثقافية على �جلميع.

اآراء احل�سور:

�لزعابي: ل  �لبكر  نا�شر  �لثقايف، قال  تعقيبًا على �حلدث 

يوجد عندي كام �شوى جملة خمت�شرة: �شكرً� لاأرو�ح �لنبيلة 

�لتي متنح �لدفء للقلوب �ملتعبة.

�شقر  عبد�هلل  �لأدي��ب  �لق�شرية،  �لق�شة  ر�ئ��د  عّلق  فيما 

�أحمد: �شررت بالدعوة �لكرمية حل�شور فعالية توقيع �لإ�شد�ر�ت 

�جلديدة، و�شعدت بجميع �لزماء �لكتاب و�ل�شعر�ء �مل�شاركني 

و�لجتماعية  �لثقافية  �جلل�شة  ع��ن  نتج  فقد  و�مل��ت��و�ج��دي��ن، 

�لعامة �مل�شاحبة حلفل �لتوقيع �لتعرف عن قرب على �أ�شدقاء 

مما  �حل�شور  �إليها  تطرق  �لتي  �لتجارب  بع�س  و�شرد  �لقلم، 

تركت �لأثر ب�شرورة �لتو�جد و�مل�شاركة خلدمة �لأدب، متمنيًا 

لزمائي �لتوفيق و�ل�شد�د.

نلتقي  �أن  ينبغي  كما  �لتقينا  �ملعلم:  ها�شم  �ل�شاعر  وق��ال 

فل�شفي  فكري  لقاء  �أي�شًا  �لكتابة  و�حلياة،  �لكتابة  يف  كاإخوة 

تعلم  حني  �لأول  �لإن�شان  منذ 

حرً�  �أ�شبح  و�لكتابة  �لقر�ءة 

ط��ل��ي��ق��ًا، و�ل��ل��ق��اء ب���ني دف��ت��ي 

وممتعة،  �شيقة  رحلة  �لكتاب 

ولقاء �لكاتب كذلك و�لتحدث 

�إليه متعة مماثلة.

�أم�������ا �ل���ق���ا����س حم�����ش��ن 

�أث���ن���ى على  ف��ق��د  ���ش��ل��ي��م��ان 

ر�ئدة  مبادرة  بقوله:  �حلدث 

يف  �لع�شم  �أحمد  �لأ�شتاذ  من 

 4 ��شت�شافة  يف  �لفكرة  كانت  بحيث  �لفعالية،  هذه  ��شت�شافة 

كتاب لتوقيع �إ�شد�ر�تهم �ملختلفة و4 �شيوف �آخرين، بحيث ل 

يزيد عدد �حل�شور عن 8 �أ�شخا�س �لتز�مًا بالتباعد �لجتماعي 

�لأدب��ي  �للقاء  مفهوم  ير�شخ  و�إذ  �حلالية،  �ل��ظ��روف  ظل  يف 

و�لثقايف خارج �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية، كانت لدعوته �لكرمية يف 

فيه  تبادلنا  وديًا جميًا  لقاًء  �ل�شخ�شي )�مل�شتطيل(  حمرتفه 

�حلديث عن م�شتجد�ت �ل�شاحة �لأدبية و�لثقافية يف �لإمار�ت 

و��شرتجاع �لذكريات �لجتماعية �ملختلفة، وخرجنا بكتب من 

�إبد�عات �لأ�شدقاء.
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اإعداد جواهر ال�سويدي

االإمارات جت�سد 

دورًا رياديًا يف �سون الرتاث العاملي

منذ م�شادقتها على �لن�شمام �إىل �تفاقية حماية �لرت�ث 

�لعاملي �لثقايف و�لطبيعي عام 1972

دولة  �إ�شهامات  على  �شاهدة  تقف  �لتاريخية  �ملعامل  وهذه 

كنوز  على  باحلفاظ  �آم��ن��ت  �لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

�لرت�ث �لعاملي

قبة ال�سخرة

رممها �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - رحمه �هلل - يف 2004.

كني�سة املهد بفل�سطني

تكفلت �لإمار�ت برتميمها بالتعاون مع �ليون�شكو.
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م�سجد عمر بن اخلطاب يف بيت حلم

تكفل   �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان- رحمه �هلل - برتميمه.

م�سجد النوري بالعراق

قامت �لإمار�ت برتميمه بالتعاون مع �ليون�شكو.

كني�ستا الطاهرة وال�ساعة بالعراق

تعد�ن �لوجه �حل�شاري و�لرت�ثي ملدينة �ملو�شل.

مكتبة ماكميالن بنريوبي

تعد �إحدى �أ�شهر �ملكتبات بالقارة �لأفريقية .

 ق�سر »خليفة« بباري�س

�أهم �لق�شور �مللكية يف فرن�شا �لتي �أحيتها �لإمار�ت.

متحف الفن االإ�سالمي بالقاهرة

عام  �إىل  تاريخه  ويعود  �لإ�شامية  �لعمارة  فنون  يجمع 

.1896

نزل ال�سالم بالبحرين

تدعمها  �لتي  �لرت�ثية  �مل��ب��اين  ��شتعادة  م�شاريع  �شمن 

�لإمار�ت .



1 مايو  2015

ر�������ش������م������ي��������������������ًا 

م���ن���ظ���م���ة �ل�������ش���ح���ة 

�ل���ع���امل���ي���ة ُت���ع���ل���ن خ��ل��و 

منطقة �لأمريكتني من 

م����ر�����س �حل���������ش����ب����ة 

�لأملانية.

2 مايو 1952

 �ن���������ط���������اق 

�ل���������ط���������ائ���������رة 

 »-1 »ك����وم����ي����ت 

وه���ي �أول ط���ائ���رة 

م��دن��ي��ة ن��ف��اث��ة يف 

من مطار  �لتاريخ 

هيرو يف لندن.

 3 مايو

�ل�����ي�����وم �ل���ع���امل���ي 

حلرية �ل�شحافة

4  مايو
  

 �ل����ي����وم �ل���ع���امل���ي 

للمرور

يوم رجال �لإطفاء 

�لعاملي

5 مايو 1494

فر  ي�شتو كر مل�شتك�شف  �

كولومبو�س يكت�شف جامايكا.

6 مايو  1918

 

بن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  ولدة 

�هلل،  رحمه  نهيان  �آل  �شلطان 

ل��دول��ة �لإم��ار�ت  رئي�س  �أول 

�لعربية �ملتحدة.

نخرج بها عن �ملاألوف ، وجنوب �أحد�ث �لعامل للتعرف على �أهم و�أ�شهر  �لأحد�ث �لتاريخية 

�ملهمة و�لأيام �لعاملية �لتي �شجلها �لتاريخ يف �شفحاته ، وطوتها �ل�شنون لت�شبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته �لوقائع �لتي ح�شلت به.

ب�شكل خمت�شر،  �أيديكم قائمة م�شغرة لأهم ماحدث يف �شهر ) مايو ( وجمرياته  وبني 

لنعر معكم رحلة عر بو�بة �لزمن وما �شطرته �ل�شنون �ملا�شية من �أحد�ث ووقائع، لنتنف�س 

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

خلود را�سد املزروعيتاريخ �أمٍم وح�شار�ت.
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مايو



7 مايو  1946 

تاأ�شي�س »�شركة 

ط��وك��ي��و ل��ه��ن��د���ش��ة 

�لت�شالت«، وتغري 

فيما  �ل�شركة  ��شم 

»���ش��وين«،  �إىل  بعد 

منتج  �أول  وك�����ان 

���ش��ن��اع��ي ل��ه��ا هو 

جهاز لطبخ �لأرز.

8 مايو  1937  

ن��ادي �ل��ود�د  تاأ�شي�س 

�لريا�شي يف �ملغرب.

9 مايو 1994

رئي�س  �أول  مانديا ي�شبح  �لزعيم �لأفريقي نيل�شون 

�أفريقي جلمهورية جنوب �أفريقيا.

10 مايو  2020 

ع����دد �لإ����ش���اب���ات 

�مل����وؤك����دة ب����ج����ائ����ح����ة 

حول  �شخ�س  مايني  �لأربعة  حاجز  كورونا يتخّطى  فريو�س 

وحو�يل  وف��اة  حالة  �أل��ف   279 من  �أك��ر  بينهم  من  �لعامل، 

مليون و375 �ألف حالة متاثلت لل�شفاء

11 مايو  1949  

ر�������ش������م������ي�������������ًا ت���غ���ري 

��شم �شيام لت�شبح تاياند.

12 مايو

�ل�������������������ي�������������������وم 

�لعاملي للممر�شات 

13 مايو  1882

ول���د ج����ورج ب���ر�ك  

وه����و ر���ش��ام ف��رن�����ش��ي  

موؤ�ش�شي �ملدر�شة  م��ن 

رم��وز  �لتكعيبية ومن 

�ل�����ق�����رن  يف  �ل������ف������ن 

�لع�شرين ومن �ملوؤثرين 

فيها. كان بر�ك �شديقًا للفنان بابلو بيكا�شو  حيث �أنهم كانو� 

�أكر  م�شهورً�  بيكا�شو  كان  ولكن  معًا،  �جلبال  مت�شلقي  مثل 

من بر�ك وقد ظهرت �حلركة �لتكعيبية من خال ر�شومات 

بر�ك.

14 مايو  1965

�ل�������ش���ني ت���ف���ج���ر 

قنبلتها �لذرية �لثانية.
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15 مايو

�ل�����ي�����وم �ل���ع���امل���ي 

لاأ�شرة

16 مايو 1999

 �ل�������ش���ي���خ ج���اب���ر 

�لأح���������������������م���������������������د 

 ) �هلل  �ل�شباح )رحمه 

�أمريًيا  ي�شدر مر�شوًما 

ب���اإع���ط���اء �مل���ر�أة ح���ق 

�ل��رت���ش��ي��ح و�لن��ت��خ��اب 

يف �لكويت .

18 مايو  1974

�ل��ه��ن��د ت��ن��ج��ح يف 

ن�����ووي  ت���ف���ج���ري  �أول 

ل����ه����ا حت������ت ع����ن����و�ن 

بالعامل  نووية  دولة  �شاد�س  بذلك  وت�شبح  ب��وذ�«،  »�بت�شامة 

�ل�شوفيتي وفرن�شا و�ململكة  �ملتحدة و�لحتاد  بعد �لوليات 

�ملتحدة و�ل�شني.

19 مايو  1973

ف  م�شر �شي�س  تاأ

�لإم����������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 

�ملركزي حتت  �ملتحدة 

م�شمى »جمل�س �لنقد«.

20 مايو  1963

 �ن���������ت���������خ���������اب �أح���������م���������د 

�شوكارنو رئي�ًشا لإندوني�شيا مدى 

�حلياة.

21 مايو  1904

�ل��دويل   تاأ�شي�س �لحتاد 

لكرة �لقدم / فيفا يف باري�س.

22 مايو  1972

����ش���ي���ان ت���ت���خ���ذ 

د������ش�����ت�����وًر� ج����دي����ًد� 

وت���غ���ري �����ش���م �ل���دول���ة 

�إىل �شريانكا.

23 مايو 1908

دخ����������ول م���دي���ن���ة 

ملك  بريدة حتت حكم 

�لعزيز  عبد  �ل�شعودية 

�آل �شعود.

24 مايو  1844

خم���رتع �ل���ت���ل���غ���ر�ف ����ش���م���وي���ل 

�لتاريخ  يف  برقية  �أول  مور�س ير�شل 
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مايو



بني و��شنطن وبالتيمور وكتب فيها: »هذ� ما عمل �هلل«.

25 مايو  1981

ح��اك��م   : �ل���وق���ت  ذل����ك  يف 

بن  �لإم����ار�ت �ل���������ش����ي����خ ز�ي����د 

�شلطان و�لبحرين �ل�شيخ عي�شى 

بن �شلمان و�ل�شعودية �مللك خالد 

ب��������������������������������������ن ع�������������ب�������������د 

�ل�����ع�����زي�����ز وُع�����م�����ان �ل�����������ش�����ل�����ط�����ان ق�����اب�����و������س ب���ن 

حمد و�لكويت �ل�شيخ جابر  بن  �شعيد وقطر �ل�شيخ خليفة 

�لتعاون  �جتماعهم باأبوظبي جمل�س  بعد  �لأحمد يوؤ�ش�شون 

لدول �خلليج �لعربية.

26 مايو  2015

�لهند تقتل  يف  حر  موجة 

ما يقارب 2500 �شخ�س.

27 مايو 1498

�لبحار �لرتغايل فا�شكو د� 

�إىل �لهند مكت�شًفا  غاما ي�شل 

ب�����ذل�����ك ط����ري����ق����ًا ب���ح���رًي���ا 

مي��ك��ن م���ن �ل��ت��ب��ادل �مل��ب��ا���ش��ر 

بني �أوروبا و�آ�شيا.

28 مايو  1999

 �إع���������ادة ع��ر���س 

ل�����وح�����ة �ل�����ع�����������ش�����اء 

�لتي  �لأخري �ل�شهرية 

 22 بعد  فين�شي وذلك  د�  �ل�شهري ليوناردو  �لر�شام  ر�شمها 

عاًما من �لإ�شاح و�لرتميم.

29 مايو 1914

ن���اق���ل���ة �ل���ن���ف���ط 

�ل���روي���ج���ي���ة »����ش���ت

ورلن�������������د« ت�������ش���دم 

�ل�شباب  ب�شبب  �أيرلند�«  �لباخرة �لريطانية »�إمر�طورة 

و�أدى ذلك �إىل غرق �أكر من 900 ر�كب.

30 مايو  2020

�ن����������ط����������اق �أول 

م����ه����م����ة م�����اأه�����ول�����ة 

بطاقم ملركبة در�جون 

�مل���������ش����ن����ع����ة   ،2
�إك�س،  بو��شطة �شبي�س 

متجهة �إىل حمطة �لف�شاء �لدولية.

31 مايو

�ل�����ي�����وم �ل���ع���امل���ي 

وه��ي   ( ت��دخ��ني  دون 

ت�شعى  �لتي  �ملنا�شبة 

�لعاملي  �لنظر  للفت 

�ل�شيئة  و�ل�شارة للتبغ و�لتدخني و�آثاره  �ل�شلبية  �لآثار  نحو 

�لتي  باملخاطر  �ل�شعوب  وت��ذك��ري  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  على 

�لنو�حي  على  �أم  �لأفر�د  �شو�ء على حياة  �لتدخني  ي�شببها 

�لقت�شادية لاأ�شر و�ملجتمعات معاً ( .
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�ل�شباب  دوري  بطولة  �لإمار�ت  بنادي  �ل�شباب  فريق  حقق 

و�لنتائج  بالنت�شار�ت  حافلة  م�شرية  بعد   2020-2021
من  نقطة   33 على   م�شو�ره  خ��ال  �لفريق  وح�شل  �جليدة 

وتعادل يف  �نت�شر يف ع�شر مو�جهات  14مبار�ة حيث  جمموع 

بهدفني  �لفجرية  دبا  �أم��ام  كانت  و�ح��دة  مبار�ة  وخ�شر  ثاٍث 

لهدف لكنه عاد يف �لدور �لثاين وفاز على �لفريق نف�شه باأربعة 

8 فرق هي �لإم��ار�ت  �أه��د�ف نظيفة و�شارك يف هذه �لبطولة 

و�شباب �لأهلي ودبا �لفجرية و�لعروبة و�لعربي و�لبطائح ودبا 

�حل�شن و�لرم�س ويخو�س كل فريق 14مبار�ة ويح�شل �لفريق 

نال  �لإم���ار�ت  وك��ان  �لبطولة  لقب  على  نقاط  �أعلى  �شاحب 

تتويجه يف مبار�ته  نهايتها ومت  �لبطولة قبل ثاث جولت من 

�لفريق  �أمام �شباب �لأهلي و�لتي فاز فيها  يف �جلولة �لأخرية 

وعمار  �شيلفا  تياغو  �لاعبان  ويعتر  لهدف  �أه��د�ف  بثاثة 

�شادوك هد�فا �لفريق ولكٍل منهما �شتة �أهد�ف و�شجل �ل�شقور 

�لأكر  وهو  هدفًا   12 مرمامه  و��شتقبل  36هدفًا  �لبطولة  يف 

ت�شجيًا لاأهد�ف و�شاحب �أقوى خط دفاع خال �لبطولة  .
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اإعداد : عبد العزيز كرم البلو�سي

اإمارة االإجنازات توا�سل ح�سد البطوالت

�سقور االإمارة اأبطال الدوري بكل جدارة



حممود ح�سن ال�سم�سي رئي�س جمل�س اإدارة النادي: 

�ملحقق  �لإجناز  وهذ�  �لفريق  بهذ�  فخورون  �إننا 

�لاعبني  و�أ�شكر  �جلميع  تكاتف  بف�شل  جاء  و�ل��ذي 

على �أد�ئهم �ملميز وتفانيهم وحر�شهم وحبهم ل�شعار 

هذ� �لنادي ، فهم م�شتقبل �لنادي و�لنو�ة �لأ�شا�شية 

قادمة  �إجن����از�ت  لتحقيق  نطمح  خالها  م��ن  �لتي 

باإذن �هلل ، وما حتقق من �إجناز فاإنه بف�شل �لدعم 

�شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ملتو��شل 

�لقا�شمي حاكم �لإمارة و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود 

�شقر  بن  �أحمد  �ل�شيخ  ومتابعة  �لعهد  ويل  �لقا�شمي 

�لقا�شمي رئي�س �لنادي

مدير الفريق  يو�سف اأحمد الدبل :

�ل��ذي  �لإجن���از  �إن 

نتييجة  ج����اء  حت��ق��ق 

ع��م��ل ك��ب��ري وجم��ه��ود 

�إد�رة  للجميع  يح�شب 

وج��ه��از ف��ن��ي ولع��ب��ني 

ا قريبني جدً�  من  وكَنّ

�مل��و���ش��م  �ل��ت��ت��وي��ج يف 

�مل��ا���ش��ي ل��ك��ن �إل��غ��اءه 
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�لإم��ار�ت  فريق   : و�أ�شاف  مانريد  على  ح�شولنا  دون  حال 

كان �لأف�شل على جميع �مل�شتويات فعلى �جلانب �لفني تفوق 

�لإمار�ت على جميع �لفرق �إىل جانب �أن �لإمار�ت �أقل فريق 

ح�شوًل على �لإنذ�ر�ت ، و�أردف قائًا : ميتلك فريقنا لعبني 

�لأول  �ملركز  �إىل  �ل�شاب   �لأخ�شر  قيادة  جيدين جنحو� يف 

وكانو� �لطرف �لأف�شل يف كل �ملباريات �لتي خ�شناها وحتى 

�لتي مل ننت�شر فيها مل نكن �شيئني فيها وهذ� �لفريق �شيكون 

د�عمًا للفريق �لأول و�شي�شتفيد منه يف �مل�شتقبل وك�شف �لدبل 

�لذي  ناديه  بخدمة  �شعيد  فهو  �ل�شخ�شي  �ل�شعيد  على  �أنه 

تربى فيه و�أم�شى 14عامًا يعمل يف �ملر�حل �ل�شنية وهو يرى 

�أن �لتتويج بهذه �لبطولة حدث مهم يف م�شريته �لطويلة.

ت�سريح املدرب �سمري ال�سيخ :

 �إن �لتتويج حتقق مبجهود 

وتكاتف �جلميع م�شيدً� بدعم 

حممود  بقيادة  �لنادي  �إد�رة 

�ل�شم�شي رئي�س جمل�س �لإد�رة 

وذكر �أن �لفريق ي�شم مو�هب 

�شتكون  مم��ي��زة  وجم��م��وع��ة 

قادرة على متثيل �لفريق �لأول 

يف �مل�شتقبل �لقريب.

 ت�سريح �سيف الدرع قائد الفريق :

�إىل  بال�شكر  �أتقدم  �أن  �أود 

�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو  ���ش��ق��ر  ب���ن 

�س  ر�أ  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �خليمة 

عهد  ويل  �لقا�شمي  �شعود  بن 

�أحمد  و�ل�شيخ  �خليمة   ر�أ���س 

رئي�س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر  ب��ن 

لل�شيخ  هدية  �لبطولة  ه��ذه   : و�أ���ش��اف  دعمهم  على  �لنادي 

يف  �للقب  على  باحل�شول  وعدناه  كنا  لأننا  �شقر  بن  �أحمد 

نفي  مل  �إر�دت��ن��ا  عن  خارجة  لظروف  ولكن  �ملا�شي  �ملو�شم 

بالوعد ب�شبب �إلغاء �ملو�شم و�حلمدهلل توفقنا يف هذ� �ملو�شم 
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كل  �إىل  �أي�شًا  �لبطولة  هذه  ونهدي  بوعدنا:  و�أوفينا 

فاإنها بطولة كبرية ومهمة   ، من وقف خلفنا ودعمنا 

وتوجت جهد وعمل كبري ، �أعتقد �إن �لتكاتف و�لروح 

و�لعاقة �لقوية بيننا كان لها �أثر كبري يف �لإجناز �إىل 

جانب متيز �لاعبني ، و�أ�شاد �لدرع بزمائه و�عتر 

�أنهم كانو� على قدر �لتحدي و�لطموح وقال : جمموعة 

ر�ئعة ولعبون مميزون فعًا لعبو� بولء و�إخا�س وثقة 

وروح وجنحو� يف �لتفوق على كل �ملناف�شني ور�شالتي 

�إىل جمهور �إم��ارة ر�أ���س �خليمة ون��ادي �لإم��ار�ت �إن 

قادرين  �شباب جيدين  لنا يف وجود لعبني  �مل�شتقبل 

على حمل �لر�ية و�إكمال �مل�شرية .

ت�سريح هدايف الفريق بر�سيد 6 اأهداف :

تياغو فيليب وعمار �سادوك :

 

عر �لاعبان عن �شعادتهما بالإجناز �لكبري و�أو�شحا �أن 

وكانو�على  �لاعبني  بني  �لتعاون  يكمن يف  �لإجناز  �ل�شر يف 

معهم  و�ل��وق��وف  �لدعم  على  �لإد�رة  وي�شكر�ن  و�ح��د  قلب 

�لفريق  باحتياجات  و�لوفاء  �لفريق  مهمة  وت�شهيل  كاعبني 

حتى حتقق �لإجناز.

ت�سريح حار�س الفريق اأحمد املرزوقي :

ث���م���ن �حل�����ار������س �أح���م���د 

�مل���رزوق���ي ج��ه��د زم���ائ���ه يف 

�لغايل  �للقب  وحتقيق  �لفريق 

�إن  وق��ال  �جلماهري  و�إ���ش��ع��اد 

مبار�ة  كل  يدخلون  �لاعبني 

على  و�لتفوق  �ل��ف��وز  لتحقيق 

�مل��ن��اف�����ش��ني وه�����ذ� ���ش��ر ق��وة 

�لفريق و�شكر �ملرزوقي �لإد�رة 

لتحقيق  �لفريق  وقف خلف  من  وكل  �لفريق  ومدير  و�ملدرب 

�لنجاح و�لإجناز.
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�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi 
meets Emirates Team champion of Khaliji 21
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Editorial
Editorial – Ramadan,, Month of Giving 

In the Holy Month of Ramadan, congratulatory messages 
pour in on us, whether on our phones or social media, to cel-
ebrate the Month of Guidance, and the joy and happiness that 
accompanies this Holy Month among Muslims. With hope to 
obtain the mercy and grace of Allah, and to seize the opportuni-
ty of Ramadan to return to Almighty Allah, and delve into revi-
sion and refinement of the soul. Without forgetting the Special 
Customs and Rituals that accompany the Blessed Month, such 
as Tarawih and Tahajjud Prayers, or the visits and gatherings of 
relatives and friends.

In light of the Coronavirus Pandemic, which is in its second 
year continues to cast its shadow over the entire world; self-
protection from the epidemic and the safety of society will con-
tinue to have priority over those customs and rituals, including 
the prayers, I’tikaaf and relationships. So that the relationship 
is limited to communications and calls by phone and social me-
dia. Prayers in Mosques will be limited to Obligatory Prayers 
and Tarawih, according to certain rules and conditions. There 
is no contradiction in this with the wisdom of the Holy Month, 
because rulings change in light of the surrounding circum-
stances, what was desirable before the Pandemic became dis-
liked or forbidden during it, because the sanctity of life takes 
precedence over the sanctity of religion, Almighty Allah said: 
{ wala tulqoo biaydeekum ila alttahlukati } ‘let not your own 
hands throw you into destruction’. This is what necessitated 
the prevention of mixing, gatherings, relationships, and I’tikaaf 
during the time of Corona in order to avoid all these dangers, 
which are a fundamental factor in spreading the virus, and the 
harm they cause to society as a whole.

Responsibility, whether individual or community, neces-
sitates respecting all Precautionary Measures to reduce the 
spread of the epidemic, and it is a great opportunity to return to 
the time of good and simple Ramadan habits, away from being 
impatient, extravagant meals, and bragging about food, decora-
tions and large feasts. 

Despite the restrictions imposed on us by Coronavirus Pan-
demic during the Blessed Month of Ramadan, we thank Al-
mighty Allah for the blessing of Security and Health that Allah 
has bestowed upon us. Through the efforts made by our Wise 
Leadership in the United Arab Emirates, which had a great 
impact on planting seeds of hope for a brighter tomorrow, as 
we have passed the peak of the epidemic in Safety, Security, 
Health and Wellness.

We take this opportunity to extend our sincere congratula-
tions to our Leadership, Government and People of the UAE by 
the advent of the Blessed Month of Ramadan, May Almighty 
Allah return it to us with goodness, prosperity and blessings.

Munther Mohammed Bin Shakar 
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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 his broth-
er His Highness President Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, on the Holy Month of Ramadan. The 
message expressed His Highness’s Sincere Congratu-
lations on this happy occasion, praying to Almighty 
Allah to repeat it to His Highness the President with 
Health and Wellness, and to the people of UAE and 
Arab and Islamic Nations with Prosperity and Bless-
ings. 

His Highness Ruler of Ras Al Khaimah also sent 
similar congratulatory telegrams to His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai, His 
Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, and to their 
Highnesses Sheikhs, Supreme Council Members , 
Rulers of the Emirates. 

His Highness Ruler of Ras Al Khaimah sent tel-
egrams of congratulations on this dear Islamic Oc-
casion to their Majesties and Highnesses, Leaders of 
Gulf Cooperation Council Countries, and Heads and 
Kings of Arab and Islamic countries,  wishing them 
good health and wellness and for their peoples further 
progress  and prosperity. 

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, sent 
similar messages of congratulations to His Highness 
President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, 
His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahy-

an, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces,  Their High-
nesses Sheikhs, Supreme Council Members, Rulers 
of the Emirates, Crown Prince and Vice Rulers. Also 
His Highness sent similar messages to Their Majesties 
and Highnesses, leaders of Gulf Cooperation Council 
Countries and Heads and kings of Arab and Islamic 
Countries.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
sent a cable of condolences to Queen Elizabeth II of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland on the death of Prince Philip.

In the cable, H.H. Sheikh Saud expressed his heart-

felt condolences and solace to Queen Elizabeth II and 
to the friendly people of Great Britain.

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
dispatched a similar cable of condolences to Queen 
Elizabeth II.

Ruler of Ras Al Khaimah congratulates the President, VP and 
the Rulers on the advent of Ramadan

Ruler of Ras Al Khaimah condoles Queen Elizabeth II on 
death of Prince Philip
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
has sent a message of congratulations to King Abdul-
lah II of Jordan on the centenary of the Kingdom’s 

founding, marked on 11 April.
His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 

Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, dis-
patched a similar message to the Jordanian King.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
met H.E. Jens Alsbirk, Consul-General of Denmark in 
Dubai.

His Highness welcomed the Consul-General during a 
remote meeting, and discussed enhancing the prospects 

of cooperation between the two friendly countries at 

various levels.

H.E. Alsbirk expressed his deep appreciation to His 

Highness RAK Ruler, praising the cooperation rela-

tions that bind the two countries.

RAK Ruler congratulates King of Jordan on centenary of 
Kingdom’s founding

RAK Ruler meets Danish Consul-General

RAK Ruler receives Iraqi Official

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
received the visiting Iraq’s Anbar Governor Dr. Ali 
Farhan Al Dulaimi.

His Highness RAK Ruler welcomed the Iraqi Official 
and his accompanying delegation and discussed ways 

to enhance the strong bonds between the UAE and Iraq 
at all avenues.

In turn, Dr. Al Dulaimi extended thanks and appre-
ciation to His Highness RAK Ruler and wished further 
development, prosperity and welfare for the Emirate.

A number of officials attended the meeting.
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Ras Al Khaimah Ruler receives delegation from Eni ‘Italian 
Oil and Gas Company’

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
received Luca Bertelli, Deputy of Chief Operating Of-
ficer - Natural Resources at Italian Oil and Gas Com-
pany ‘Eni’.

In the presences of Sheikh Ahmed bin Saud Al Qasi-
mi, Chairman of Ras Al Khaimah Petroleum Authority, 
and Nishant Dighe, 
Chief Executive of 
Ras Al Khaimah 
Petroleum Author-
ity and Chief Ex-
ecutive Officer of 
RAK Gas.

H.H. Sheikh 
Saud and Bertelli 
discussed develop-
ments in the Oil and 
Gas Sector and the 
Italian Company’s 
progress in the re-
gion.

During the meet-
ing, H.H. Sheikh 
Saud witnessed the 

signing of a Memorandum of Understanding between 
Fuad Krekshi, Chairman of Eni RAK, and Nishant 
Dighe to pursue exploration and production sharing in 
Ras Al Khaimah.

A number of RAK Gas and Eni representatives, as 
well as senior Ras Al Khaimah Government Officials 
attended the meeting.

 Issue No. 528 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

4

News

m u n r a k a e



RAK Ruler attends signing of commercial agreement between 
Etihad Rail, Stevin Rock

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received, in his palace 
in Saqr bin Mohammed City, H.E. 
Falah Mohammad Al Ahbabi, 
Chairman of Department of Urban 
Planning and Municipalities and 
Member of the Board of Directors 
of Etihad Rail.

During the meeting, H.H. 
Sheikh Saud was briefed 
about the developments to 
the UAE’s National Railway 
network Project, as well as 
related achievements and 
plans. His Highness then 
lauded this strategic and vi-
tal project while highlighting 
its role in consolidating the 
country’s competitiveness 
and leading regional and in-
ternational stature.

His Highness Sheikh Saud 
also attended the signing of 
an agreement between Eti-
had Rail, the developer and 
operator of the UAE’s Na-

tional Railway Network, and Stevin 
Rock, one of the largest quarry-
ing companies in the world, which 
aims to provide shipping services 
and transport construction materi-
als from Ras Al Khaimah to Abu 
Dhabi.

The agreement, which was signed 
by H.E. Shadi Malak, CEO of Eti-
had Rail, and H.E. Naser Bustami, 
General Manager of Stevin Rock, is 

the first in a series of commercial 
agreements that are part of phase 
II of the UAE’s National Railway 
Network Project.

H.H. Sheikh Saud praised the 
agreement and stressed the impor-
tance of supporting the project, as it 
will reinforce the UAE’s economic 
and industrial sustainability.

The meeting was attended by a 
number of Sheikhs and officials.
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, has or-
dered the release of 213 
prisoners on the occasion 
of Ramadan and pledged 
to pay off their debts.

His Highness’s initia-
tive shows his keen in-
terest in bringing joy to 
the inmates and their families ahead of the holy month 
of fasting.

In the same context, H.H. Sheikh Mohammed bin 

Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and head of the 
Judicial Council, issued 
directives to speed up the 
release of the pardoned in-
mates in co-ordination with 
the Emirate’s Law Enforce-
ment Authorities.

The Attorney-General of 
Ras Al Khaimah, Hasan 

Saeed Mehaimed, described the pardon as a window 
of hope for the inmates and their families, and a fresh 
opportunity for prisoners to start a new life as good 
members of society.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, issued a decision regard-
ing the formation of Ras Al Khaim-
ah Sports and Cultural Club Board 
of Directors, headed by Dr. Abdul 
Rahim Abdul Latif Al Shaheen. 

The decision stipulated that the 
club include in its membership: Ad-
nan Ateeq Al Shehhi, Saeed Ali Al 
Kass, Ibrahim Khamis Al Mutawa, 
Abdullah Ali Al Abbar, Muham-
mad Ali Hammadi, Hassan Ali Al 
Marzouki, Sheikha Muhammad Al 

Khatiri and Latifa Salem Al Mas-
feri. 

The decision also stipulated that 
the board of directors shall choose 
from among its members whoever 
occupies the necessary administra-
tive and technical positions, provid-
ed that the board of directors shall 
hold its meetings at the request of 
the club’s supreme president or the 
chairman of the board of directors 
whenever he deems it appropriate. 

The decisions of the board of di-
rectors are issued by the majority of 
the members, and in the event of a 

tie of votes, the side in which the 
club’s president or chairman of the 
board of directors will prevail, as 
the case may be .. while the board 
of directors supervises the club’s 
management and activities, and 
the supreme president approves the 
club’s annual budget, the board is 
also raised through the president. 
The Supreme Council reports to His 
Highness the Ruler or his represent-
ative, and the Council will continue 
for two years from its date.

Ras Al Khaimah Ruler pardons 213 prisoners 
ahead of Ramadan

Saud bin Saqr issues a decision to Form Ras Al Khaimah Club 
Board of Directors
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RAK Crown Prince meets with Israeli FM’s Envoy

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of Ras Al Khaimah Executive Council, has 
met with Israeli Foreign Minister’s Special Envoy, Zvi 
Heifetz.

His Highness RAK Crown Prince welcomed Heif-
etz and his delegation and stressed the importance of 
enhancing horizons of cooperation between the UAE 
and Israel in all fields in light of the Historic Abraham 
Peace Accords signed be-
tween the two countries.

H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud indicated 
that the agreement has 
contributed to creating 
promising cooperation be-
tween the UAE and Israel 
in various vital sectors 
such as Economy, Trade, 
Tourism, and Health.

His Highness highlight-
ed cooperation between 
the two countries during 
the COVID-19 Crisis, 
noting that cooperation 
resulted in several suc-
cesses and accomplish-

ments for the benefit of the two countries.
H.H. RAK Crown Prince explained that the message 

of the UAE to the world is one of peace, development 
and hope for the sake of the prosperity of societies and 
peoples.

His Highness also emphasized the UAE’s keenness 
to uphold the values of coexistence, tolerance and hu-
man fraternity, which have always been pillars in the 
country’s journey over five decades.
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Mohammed bin Saud Al Qasimi opens 
Mohamed bin Zayed Field Hospital

His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
has opened Sheikh Mohamed bin 
Zayed Field Hospital in the Emir-
ate, as part of the efforts made at 
the country level to ensure contin-
ued medical care coverage for all 
coronavirus patients in the UAE as 
per the latest Health International 
Protocols and Practices.

The hospital, which sprawls over 
7,000 m2, is built by SEHA in coop-
eration with the Ministry of Health 
and Prevention, under the directives 
of His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Depu-
ty Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces.

Employing 75 doctors, 231 
nurses and 44 paramedics, the 
facility features 204 beds, 48 of 
which are for ICU, while 156 
are dedicated to moderate and 
severe cases of COVID.

“The establishment of Sheikh 
Mohamed bin Zayed Field Hos-
pital is reflective of the singu-
lar efforts made by the UAE 
on confronting the COVID-19 
pandemic and on ensuring 

world-class medical care services 
for the entire population,” said H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, while opening the 
facility.

“The hospital is a qualitative ad-
dition to this vital sector that rein-
forces the advanced medical capac-
ities boasted by Ras Al Khaimah to 
continue to ensure public health and 
safety,” His Highness added, noting 
that the availability of such hospi-
tals nationwide corroborates the 
UAE leadership’s determination to 
provide top health services for the 
UAE population and keep health at 

the heart of their top priorities.
H.H. Sheikh Mohammed bin 

Saud expressed his gratitude to His 
Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan for his continual 
support and follow-up on provid-
ing field hospitals that address the 
health crisis nationwide.

“His Highness Sheikh Moham-
ed’s directives to provide such 
field hospitals across all the emir-
ates have reflected positively on 
the increased number of recover-
ies among COVID-19 cases in the 
country,” H.H. RAK Crown Prince 
noted.
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RAK Crown Prince visits Al Jazirah 
Al Hamra Port Customs Centre

His Highness 
Sheikh Moham-
med bin Saud 
bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah, visited 
Al Jazirah Al 
Hamra Port Cus-
toms Centre.

His Highness 
was received at 
the Center by 
Dr. Mohammed 
Abdullah Al 
Mehrezi, Direc-
tor-General of 
Ras Al Khaimah 
Customs Depart-
ment, and Sever-
al Officials from 
the Department.

During the visit, 
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
reviewed the center’s work and was 
briefed about its Operational Sys-
tems, E-transaction Services and 
Customs Facilitations 
provided to customers, 
to enhance the Coun-
try’s stature as an Eco-
nomic and Commercial 
Center.

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
commended the Human 
Resources working at 
port customs center, 
due to their work in fa-
cilitating transactions. 
His Highness also laud-
ed the role of the Cus-
toms Center in utilizing 
the most advanced cus-
toms equipment, which 
ensures Safety and Se-

curity in the UAE, in general, and 
Ras Al Khaimah, in particular.

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud was accompanied by Sheikh 
Arhama bin Saud bin Khalid Al 

Qasimi, Director of Media Sec-
tion of the Crown Prince of Ras Al 
Khaimah Office, and Sheikh Dr. 
Mohammed bin Saud bin Khalid Al 
Qasimi.
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RAK ICC and Ras Al Khaimah Municipality Department
 sign an MOU

RAK International 
Corporate Centre 
(RAK ICC), a world-
class corporate reg-
istry, has signed a 
memorandum of un-
derstanding (MOU) 
with Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment (Land and 
Properties Sector) to 
provide an opportu-
nity for investors to 
purchase and regis-
ter properties in the 
Emirate as well as 
structure their invest-
ments under a RAK 
ICC entity.

His Highness Sheikh Ahmed bin 
Saqr Al Qasimi, Chairman of RAK 
ICC said: “We are keen on collabo-
rating and coordinating with all 
government bodies to achieve the 
vision of our leadership in order 
for the Emirate to become the most 
attractive investment destination 
globally.”

“Ras Al Khaimah is a beautiful 
place to live and a very cost-ef-
fective option for those looking to 
invest or live in the Emirate. There 
is tremendous interest from inter-
national investors and expats in 
the Emirate and our collaboration 
with Ras Al Khaimah Municipality 
Department will make it possible 
for us to partner with the various 
property developers in the Emir-
ate and create opportunities for in-
ternational investors to hold assets 
with a RAK ICC entity,” said Dr 
Sameer Al Ansari, Chief Executive 
Officer of RAK ICC. “Acquiring 
an estate under this type of corpo-
rate structure benefits global inves-

tors in many ways. It allows them 
to own one or more properties and/
or other types of investments with-
out impacting each other, protects 
them from personal liabilities as 
well as offers a simplified and more 
streamlined transfer of property 
ownership in terms of inheritance 
and asset planning.”

Among the other benefits of pur-
chasing a property with a RAK ICC 
entity include: the eligibility to open 
a bank account for rental income 
and payment purposes; simplified 
bookkeeping and taxes through the 
proper segregation of properties un-
der the structure; and flexibility of 
transferring shares upon selling the 
property.

“Our latest partnership with RAK 
ICC will play a key role in encour-
aging more investors to own proper-
ties in Ras Al Khaimah, and there-
fore further boost the real estate 
industry and drive more businesses 
to the Emirate. The MoU serves to 
enhance the sustainable growth of 
the sector and contributes towards 
the development of Ras Al Khaim-

ah as one of the world’s leading real 
estate investment destinations,‘’ 
said H.E. Munther Mohammed bin 
Shakar Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality Department.

With a strong global reputation 
and presence representing clients 
from over 150 countries, RAK ICC 
offers customised products as well 
as automated and simplified regis-
try services. RAK ICC’s collabora-
tion with RAK Properties is a prime 
example on how governmental enti-
ties work together towards mutual 
goals to serve clients and boost the 
economy of Ras Al Khaimah.

Ras Al Khaimah Municipality is 
a major contributor in supporting 
various sectors to boost the econo-
my of the Emirate. Ras Al Khaimah 
Municipality’s significant role fo-
cuses on the urban and real estate 
development of Ras Al Khaimah, 
along with regulating laws that pro-
mote the ease of doing business in 
the Emirate in line with its vision of 
being an attractive investments hub.
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Ras Al Khaimah celebrates Commercial Operation of First 
Barakah Nuclear Power Plant

On April 7, Ras Al Khaimah cel-
ebrated the Commercial Operation 
of the First Peaceful Nuclear Energy 
Barakah Plants by illuminating Gov-
ernment Buildings and Major Land-
marks with Green Lights symbolizing 
Clean Energy and Preserving the En-
vironment.

This celebration comes in recogni-
tion of this Unique and Historic Pro-
ject, which will contribute significant-
ly to diversifying Energy Sources, 
reducing Carbon Emissions, and sup-
porting the efforts of the United Arab 
Emirates in facing the phenomenon of 

Climate Change.
Government Entities in Ras Al 

Khaimah participated in the National 
Media Campaign for the Commercial 
Operation of the First Plant in Barakah 
by lighting Government Buildings 
with Green Lights and presenting 
posts related to this event on all their 
screens. This campaign, which began 
on April 7, continued for a period of 
seven days until the 14 April, to send 
a message that the UAE is taking de-
liberate and clear steps in the field of 
Scientific Progress that will effective-
ly support the National Economy.

On this occasion, His Excellency 
Munther Mohammed bin Shakar, 
Director General of Ras Al Khaimah 
Municipality, said: The Commercial 
Operation of the First Peaceful Nu-
clear Energy Plants of Barakah is an 
important event in the history of the 
UAE, and an eternal moment that fu-
ture generations will talk about. This 
project, which we are proud of, will 
contribute greatly to supporting the 
process of prosperity and develop-
ment, and is the starting point for the 
future we want for our beloved coun-
try in its centenary.

Emirates Club and Ras Al Khaimah Municipality discuss 
Renewable Energy Initiative

His Excellency Mahmoud 
Hassan Al Shamsi, Chairman of 
Emirates Club, received Ras Al 
Khaimah Municipality delega-
tion headed by His Excellency 
Munther Mohammed bin Shukr, 
Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality Depart-
ment, and the accompanying 
delegation. In the presence of 
Ahmed Mohammed bin Sham-
lan Al Nuaimi, Member of the 
Club’s Board of Directors, and 
Bashir Raji Warraq, Executive 
Director. In order to coordinate and 
cooperate in supporting societal ini-
tiatives between the two sides in the 
matter of the Renewable Energy Ini-
tiative, and in implementation of Ras 
Al Khaimah Energy Efficiency and 
Renewables Strategy 2040, through 
a series of initiatives and projects to 
preserve energy and water.

His Excellency Mahmoud Al Sham-
si said that the visit initiative is part 
of many community-based initiatives 
in coordination with various Govern-
mental and Private Entities and Insti-

tutions, with the aim of strengthening 
the strategic partnership between the 
club and the community. His Excel-
lency pointed out the efforts of Ras Al 
Khaimah Municipality in cooperat-
ing with the club over the past years, 
which had an impact on the success of 
various initiatives.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shakar said that the Re-
newable Energy Initiative that was 
discussed with Emirates Club Man-
agement consisted of internal projects 
concerned with the Municipality De-
partment, and others related to enti-

ties, institutions, buildings and soci-
ety, as the strategy includes all energy 
and water consumers at the Emirate 
Level, in cooperation with all Gov-
ernment Entities.

His Excellency Director General 
of Municipality Department thanked 
Emirates Club Management for the 
warm reception, their keenness to 
support Renewable Energy Project, 
and the Club’s pioneering role with 
various Departments and Institutions 
in order to reach a sports facility 
based on renewable and vital energy.
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Director of Ras Al Khaimah Municipality:
 Renewable Energy is the path to Sustainability

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar, 
Director General of Ras 
Al Khaimah Municipality 
Department, revealed that 
Ras Al Khaimah Energy 
Efficiency and Renewables 
Strategy 2040 has complet-
ed its fourth year in 2021, 
through a series of initiatives 
and projects to preserve en-
ergy and water.

His Excellency stated that 
these projects were repre-
sented in Internal Projects 
concerned with the Munici-
pality Department, and oth-
ers related to entities, institu-
tions, buildings and society, 
as the strategy includes all 
Energy and Water consumers at the 
Emirate Level, in cooperation with 
all Government Entities, and with the 
encouragement of the Private Sector.

His Excellency indicated that the 
Strategy seeks to reduce energy con-
sumption by 30%, reduce water con-
sumption by 20% and increase the 
energy generation using Renewable 
Energy Sources by 20% by 2040.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shakar said, in 2020, High 
Rates of savings in utility bills were 
noted in two buildings belonging to 
the Municipality Department that 
were retrofitted in 2018 & 2019. 
Namely, Central Slaughterhouse lo-
cated in the “Al Fulayyeh Area”, and 
Public Health Administration Build-
ing. 

His Excellency added, A 30% reduc-
tion in Electricity consumption and 
40% of Water consumption was de-
tected in the Central Slaughterhouse, 
only in the first half of 2020, after a 
series of development and improve-
ments represented in the adoption 
of Air Conditioning Systems using 
multiple technologies such as install-

ing a device “Vortex Condenser” to 
increase the efficiency of Air Condi-
tioning Units. In addition to replacing 
thermostats, as well as replacing some 
air-conditioning units, replacing tradi-
tional lights with high-efficiency LED 
lights, working to improve water con-
sumption by using devices to control 
water flow, and other improvements 
that affected the building’s facilities 
and services.

His Excellency Director General 
of the Department pointed out that 
the Department carried out an Energy 
Audit in all buildings belonging to the 
Municipality, which resulted in an in-
ventory of all possible improvements 
that were implemented at the begin-
ning of this year as part of the ISO 
50001 Energy Management Project.

As for projects related to green 
buildings, His Excellency revealed 
that in 2020, Barjeel Green Building 
Regulations were adopted in more 
than 2000 buildings in the design and 
construction stages, including some 
of the existing projects that fall under 
Residential Buildings, Public Build-
ings and Hospitality Sector. His Ex-
cellency pointed out that the number 

of building permits issued 
under Barjeel for 2020 has 
reached 1,136 building per-
mits and 2,372 buildings, 
with a total of 3,508 permits 
and buildings.

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar ex-
plained that the number of 
building permits issued un-
der Barjeel for January and 
February 2021 amounted to 
227 building permits and 
282 buildings, with a total of 
509 permits and buildings, 
and the most prominent of 
these buildings are Residen-
tial Villas, Investment Villas 
and Industrial Buildings.

His Excellency Direc-
tor General of the Department talked 
about the First Solar Energy Pro-
ject in Ras Al Khaimah Government 
Buildings, where solar car parks were 
designed with a capacity of 230 kilo-
watts, which revealed the production 
of 260 kilowatt hours between the 
months of April and December of 
last year, and this represents approxi-
mately 15% of the total consumption 
Building. His Excellency pointed out 
that the Municipality Department is 
also working on Joint Solar Energy 
Projects for many Governmental and 
Private Bodies in Ras Al Khaimah, 
whose maximum production capacity 
reaches the equivalent of 15 mega-
watts of production.

His Excellency affirmed that the 
Department continues to implement 
and adopt new projects that enhance 
competitiveness in the field of ener-
gy and renewable energy, as well as 
training and qualification programs 
implemented in this aspect and aware-
ness programs for segments of society 
to create an information platform that 
provides all aspects related to energy.
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Ras Al Khaimah Municipality Department honors the 
innovative employee Eng. Ahmed Abdullah

34 Violations and Warnings for Non-compliance 
Establishments in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Mu-
nicipality is always keen to 
keep pace with the Govern-
ment’s Trends in the field of 
Creativity and Innovation, 
believing that it is the basis 
for continuous development 
and permanent advance-
ment of Government Work. 
The Innovation Team at Ras 
Al Khaimah Municipality 
honored Engineer Ahmed 
Abdullah, who was award-
ed the Innovative Govern-
ment Employee Medal for 
2020. 

On this occasion, His Ex-
cellency Munther Moham-
med bin Shakar, Director 
General of the Municipal-
ity, stated that Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department always seeks 
to support and motivate creative 
employees in terms of giving them 
the necessary opportunities and ca-
pabilities to experiment with inno-
vations and apply them. In addition 

to appreciating their efforts for its 
great impact on motivating employ-
ees and encouraging them to give 
more in the field of innovation.

Reem Al Jarraf, Head of Innova-
tion Team, stated that the team is 
always striving to support talents 
and stimulate the positive energies 
of the employees to spread the Cul-

ture of Creativity and Innovation. 
The Innovation Team in the Depart-
ment provides full support through 
introductory workshops on innova-
tion for the optimal application of 
creativity and innovation processes 
in accordance with the best Local 
and International Practices.

Ras Al Khaimah Municipality- 
Public Health Administration man-
aged, within one day, to conduct 80 
establishments’ visits, as part of its 
Field Campaigns targeting Food and 
Occupational Health Facilities dur-
ing Ramadan.

Those field visits revealed that 34 
violations and warnings were issued 
for facilities that did not comply 
with Public Health Requirements 
and others related to limiting the 
spread of Novel Coronavirus (Cov-
id-19).

Shayma Al Teneiji, Director 

of Public Health Administration 
(PHA), said: The PHA was able, 
within one day during Ramadan, 
to visit 80 facilities, which were 20 
Veterinary Facilities, 35 Food Es-
tablishments, and 25 Professional 
Health Facilities, in order to verify 
their compliance with all applicable 
requirements. Al Teneiji stated that 
during those visits, a number of ob-
servations were made by the Inspec-
tion Teams, which were represented 
in the poor storage of products in 
the storage areas, failure to adhere 
to the rules of Social Distancing in 

sales outlets such as hypermarkets, 
and the overstocking of food prod-
ucts in the display areas.

In addition to non-compliance 
with the implementation of Precau-
tionary and Preventive Measures 
Protocol, as well as following up of 
workers in facilities about whether 
they undergo periodic checks for 
Coronavirus or did they receive the 
vaccine.”

Al Teneiji indicated that during 
the Inspection Campaigns, 26 warn-
ings and observations were directed 
and 8 violations were issued, for 
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Ras Al Khaimah closes a Café for Violating Precautionary 
Measures

Ras Al Khaimah Municipality: Preventive Measures during Ramadan

Ras Al Khaimah Municipality Department, 
in cooperation with the Competent Authorities, 
closed a Café for violating Precautionary and 
Preventive Measures and for not adhering to the 
conditions that were previously approved and 
circulated.

The lack of implementation of Social Distanc-
ing within the Café, which is considered one 
of the most important Preventive Measures to 
combat Covid-19 Pandemic, was monitored. 

The Municipality clarified that since the reo-
pening of smoking areas in Cafes’ and allowing 
“Shisha” to be smoked; the Municipality has 
been keen to intensify its inspection campaigns 
and visits to ensure the highest level of compli-
ance with the Precautionary and Preventive Measures 
issued by the Official Authorities.

The Municipality also obligated establishments that 
provide services to society members in Ras Al Khaim-
ah to adhere to Precautionary Measures when open-
ing designated smoking areas, commercial centers and 

markets. Among the most important of these are the 
employees ’commitment to washing hands before and 
after providing the service, measuring the temperature 
of the employees, workers and customers before enter-
ing the area of the facility, and not allowing those with 
symptoms of fever to enter the site, in addition to the 
continuous sterilization and cleaning procedures.

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department issued a circular to 
concerned owners and officials of 
establishments related 
to Public Health re-
garding Precautionary 
and Preventive Meas-
ures during the Holy 
Month of Ramadan.

The circular prohib-
ited the distribution of 
Iftar Meals in front of 
homes and food estab-

lishments, provided that it is limited 
to direct distributions in workers’ 
accommodations, through coordi-

nation with Charitable Organiza-
tions and the officials of these ac-
commodations.

The circular 
stressed the need to 
follow the Updated 
Precautionary and 
Preventive Measures 
from the Competent 
Authorities to ensure 
the application of the 
Highest Standards of 
Hygiene and Steri-

several reasons.  The most impor-
tant of which are: failure to adhere 
to Health Practices for handling 
food, failure to adhere to Precau-
tionary and Preventive Measures 
against the virus, expiration of em-
ployees Health Cards, and failure to 
maintain the cleanliness of the facil-
ity. 

The Director of PHA pointed out 
that no facility mentioned has been 
closed, and the facilities have been 
called to correct their conditions to 
avoid repeating the violation or dou-
bling the penalty against them, in the 
event that it is monitored again by 
the field inspection teams during the 
upcoming inspection campaigns.

Al Teneiji indicated that the in-
spection teams monitored various 
restaurants to verify that food was 
not displayed outside the facility 
during Ramadan, stressing that no 
violation of the Prohibition Selling 
outside Stores Circular was detect-
ed.
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Ras Al Khaimah Municipality Department intensifies its 
Inspection Campaigns on Local Markets

Ras Al Khaimah Municipality completes 46,160 transactions 
during First Q.

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment- Public Health Administra-
tion has formed Fieldwork Teams 
to intensify systematic inspection 
campaigns on Food Establishments 
and Local Markets in the Emirate 
to verify that they meet Health Re-
quirements and their commitment to 
applying Precautionary and Preven-
tive Measures that limit the spread 
of the Coronavirus during the Holy 
Month of Ramadan.

This comes in the interest of Ras 
Al Khaimah Municipality Depart-
ment to preserve Public Health and 
to enhance continuous efforts in pre-
serving Food Safety.

In this regard, the Municipality 
has completed the implementation 
of 6 Inspection Campaigns on Food 
Establishments, starting with Public 
Kitchens Facilities that included 39 

kitchens, then Tannour Bakeries Fa-
cilities, with 41 visits, during which 
it ensured that its employees adhered 
to the requirements of personal hy-
giene, cleanliness and sterilization 
of bread preparation areas.

The campaigns also targeted fa-
cilities and markets for vegetables, 
fruits, hypermarkets and supermar-

kets in the Emirate and included 30 
hypermarkets.

During the campaigns, 98 estab-
lishments were violated, warnings 
and notes were directed to 339 es-
tablishments, and periodic visits will 
be made to the violating establish-
ments to ensure that their procedures 
are corrected as directed to them.

During the First Quarter of this 
year, Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department completed 46,160 
transactions through the Municipal-
ity’s Administrations and Sectors as 
part of its continuous endeavor to 
provide the best services that con-
tribute to Customers’ Convenience 

and Satisfaction.
Where Buildings Administration 

completed 5,739 transactions, Plan-
ning and Survey Administration 
8,674 transactions, Public Health 
Administration 14,780 transactions, 
and Land Sector 16,474 transac-
tions.

The Municipality Department 
affirmed its keenness to speed up 
completion of the customers’ trans-
actions and expand the channels 
it has adopted by providing some 
services electronically without the 
need for personal attendance.

lization during the preparation of 
foods with a commitment to verify 
Health and Safety of Service Pro-
viders. The sale of snacks in front 
of the stores was also prohibited.

The circular stressed the need to 
follow Precautionary Measures for 
individuals, whether workers in 
Health Facilities or their users, by 
adhering to wearing masks and tak-
ing into account social distancing 
among all. The circular included 

Precautionary Measures related to 
means of transporting foodstuffs 
and others, as it stressed the need 
to follow the Highest Standards of 
Hygiene and Sterilization for the 
means of transport, in addition to 
the need for the Delivery Worker 
to wear masks and gloves and take 
into account Social Distancing 
when delivering and receiving.

The circular indicated the impor-
tance of adhering to the capacity 

specified by the competent authori-
ties in each facility, including the 
number permitted to sit at dining 
tables.

The circular stressed the need for 
workers in Health-related facilities 
to receive the two doses of the vac-
cine against “Coronavirus”, in or-
der to preserve Public Health and 
Safety.  
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Innovation Management in relation to ISO Requirements

Ras Al Khaimah Municipality launches new services in the 
Contract Authentication Section

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment- Corporate Development 
Office and Innovation Team have 
coordinated with the Department of 
Civil Aviation to prepare a course 
for ISO Standards Requirements 
for Innovation ISO 56002 2019. 
The workshop comes in conjunc-
tion with the Department’s prepara-
tions to prepare the ISO Standards 
Requirements of Innovation.

The workshop was presented by 
Ms. Israa Al Awadi, Director of 
Corporate Development Office at 
the Department of Civil Aviation 
in Ras Al Khaimah, in which she 
spoke about Innovation Manage-
ment System, which is a new topic 
that enables Government Entities to 
grow and innovate. Innovation is 
more than just producing the next 
big idea - it encompasses the way 
Governments implement new ideas 
and how culture is shaped to pre-
serve the creation of those ideas-. 
This standard provides guidance 
for creating, implementing, main-
taining and continually improving 

an Innovation Management System 
for use in all existing organizations. 
Al Awadi also defined innovation 
as a new or changing entity that 
achieves value or redistributes and 
focuses on two basic characteris-
tics: modernity and value, in which 
value is not limited to financial val-
ue, but can be like experience, lux-
ury or social value. The Innovation 
Entity can be a product or service 
or a process, model, or method of 
starting a work from progressive to 
radical, its broad nature requires the 
use of one or more features in order 
to be more specific, such as: process 
innovation, additional innovation, 
innovation of a radical business 
model or collective innovation. Al 
Awadi also discussed the stages of 
the Innovation Management Sys-
tem from defining the establishment 
context, leadership, planning and 
support, and taking advantages of 
the possible factors and processes 
and how to obtain the ISO policy 
and its various stages.

The system provides a common 

framework to drive innovation, 
evaluate the organization’s current 
innovation performance, ensure 
business continuity and support 
organizational change programs. 
Among the benefits of implement-
ing an innovation management sys-
tem in accordance with this standard 
are: enhancing the ability to man-
age multiple options, increasing 
growth, revenue, profitability and 
competitiveness, lower costs and 
wasted efforts, and increase produc-
tivity and resource efficiency.

The system also improves sus-
tainability and flexibility, increases 
the satisfaction of users, customers, 
citizens and other interested par-
ties, the continuous renewal of the 
group of offers, participants and 
authorized persons in the organiza-
tion, increases the ability to attract 
partners, collaborators and financ-
ing, enhances the reputation of the 
organization and its evaluation, and 
finally, facilitates compliance with 
regulations and other related re-
quirements.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received, in his palace in Saqr 
bin Mohammed City, H.E. Falah 
Mohammad Al Ahbabi, Chairman of 
Department of Urban Planning and 
Municipalities and Member of the 
Board of Directors of Etihad Rail.

During the meeting, H.H. Sheikh 
Saud was briefed about the develop-
ments to the UAE’s National Rail-
way network Project, as well as re-
lated achievements and plans. His 
Highness then lauded this strategic 

and vital project while highlighting 
its role in consolidating the coun-
try’s competitiveness and leading 
regional and international stature.

His Highness Sheikh Saud also at-
tended the signing of an agreement 
between Etihad Rail, the developer 
and operator of the UAE’s National 
Railway Network, and Stevin Rock, 
one of the largest quarrying compa-
nies in the world, which aims to pro-
vide shipping services and transport 
construction materials from Ras Al 
Khaimah to Abu Dhabi.

The agreement, which was signed 

by H.E. Shadi Malak, CEO of Eti-
had Rail, and H.E. Naser Bustami, 
General Manager of Stevin Rock, 
is the first in a series of commercial 
agreements that are part of phase II 
of the UAE’s National Railway Net-
work Project.

H.H. Sheikh Saud praised the 
agreement and stressed the impor-
tance of supporting the project, as it 
will reinforce the UAE’s economic 
and industrial sustainability.

The meeting was attended by a 
number of Sheikhs and officials.
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Disclaimer: The following article is talking 
about a medical subject from an unbiased per-
spective and is not medical advice, if you have any 
questions ask your local pharmacy or doctor.

Nowadays during covid many people are strug-
gling financially and this can cause stress and 
when someone is stressed they can feel sick, so they 
might drink vitamins and some drink grapefruit 
or orange juice with some painkillers(without a 
doctors approval). Which might lead to confu-
sion of what is healthy and what is not healthy. 
For example: Lemon juice is healthy and yogurt 
is also healthy, but mixing them makes something 
that isn’t healthy to ingest. And this is also true for 
medicine.

But Grapefruit is very dangerous to 
take before certain medication and this is 
why.

Grapefruit, Lemons, Sour Oranges 
and Pomelos have a chemical called 
Furanocoumarins, which if ingested 
before medication will increase the 
bioavailability(The amount of that the 
body takes in) of the medicine by deactivat-
ing the enzyme CYP3A4(A filter found most-
ly in the liver). For example: the bioavailability 
of the drug Felodipine(Used to treat High Blood 
Pressure) is 15%, so 85% of the drug is not ab-
sorbed into the body, but when Furanocoumarins 
is consumed before the drug, the enzyme CYP3A4 

is deactivated which will allow 100% of the drug, 
thus it can cause headaches, dizziness and maybe 
fainting.

It is recommended to not take medicine within 
a 48-72 hour period after drinking the previously 
mentioned fruits. The previously mentioned effects 
begin when you digest 1 grapefruit or 200ml of the 
juice and the effect is accumulative(If you drink 
more the effect stays for longer and is stronger).

And here is my main source from the 
FDA(Federal Drug Administration-USA): 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-
updates/grapefruit-juice-
and-some-drugs-dont-
mix

Medical 
opinion

Akram K. Wardeh
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نتقدم
 بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

 إلى مقام صاحب السمو
 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان 

 رئیس الدولة - حفظھ هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشیخ محمد بن زاید آل نھیان 

 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانھم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعین لتوحید القوات المسلحة 

 داعین هللا سبحانھ وتعالى أن یعید ھذه المناسبة المباركة على الوطن
وقیادتنا بالیمن والبركات

 

LTM General Trading ,Office No.2008, Damac Smart Heights ,Barsha Heights,Tecom ,Dubai ,UAE
T : +971 439 187 67
info@gandour.com

DAMAC - Smart Heights Office No. 1806, 
Barsha Heights - TECOM Dubai - UAE

Tel No. +971 4 569 3044
Mobile No. +971 58 641 1836Web:/watkins.asteco.net

ABOUT ASTECO Watkins
The Middle East’s largest full-service real estate services company, Asteco was formed in Dubai in 1985. 
Over the years, Asteco has gained enormous respect for consistently delivering high quality, professional, 
value-add services in a transparent manner. It is also widely recognised for its involvement with many of the 
projects that have defined the landscape and physical infrastructure of the emirates.
Asteco Watkins has an essential combination of local and international expertise. A deeply established brand, 
renowned for its application of the latest technological advances, its commitment to transparency, winning 
strategies and human expertise. Undisputed real estate experts, Asteco represents a significant number of 
the region’s top property owners, developers and investors.
Asteco has witnessed outstanding growth and diversification over the decades and has built a strong 
regional network of offices and currently operates in Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain, Qatar and Jordan.
 #dubai #mindset #realestate  #uae #asteco #astecowatkins  #business
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 Office 701 DAMAC Executive Bay Tower (B)
 Business Bay, Dubai UAE.

االستشارات الضريبية
خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر

التدقيق الخارجي
التدقيق الداخلي

تقارير الخبرة المحاسبية
خدمات المدير المالي

دراسات الجدوى
االستشارات المالية

خطط االعمال
التقارير االدارية المالية

عمال
ٔ
استشارات اال

LIST OF SERVICES
VAT Consultancy
Accounting & Bookkeeping Services
External Audit
Internal Audit
Legal Accounting Expertise
CFO Services 
Financial Feasibility Study
Financial Consultancy
Business Plan
Management Reporting
Advisory and Business Consultancy

Phone : +971 4 557 6629  / +971 50 875 1805 
Email : info@iasaccounting.com

IAS is one of GCC’s most well known and respectable 
accounting companies. Making a remarkable presence
with significant outcome, we bring a fresh perspective into the 
business world.

In the process of providing professional services, we
conduct cutting edge methods, lined with accuracy and 
fIexible approaches in all the cases we handle.
Taking on projects and problem solving measures, that 
only guarantees calculated results. 

We merge local insights 
with global expertise



 Issue No. 528 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

23

News

m u n r a k a e

CANADIAN QUALITY

At Apotex we are committed  to 
helping enrich lives globally 
by providing high-quality, 
affordable pharmaceutical 
products.

112 Al Barsha Business Center
Al Barsha 1, Dubai

P.O.Box 643 991 Dubai UAE
Phone: +971 (4)379 2211

Email: marketing@stonehouserealestate.ae

Stonehouse Real Estate 
Brokerage LLC

Congratulations to the UAE
on an Inspiring

Mission of Hope

With the aim to capture a market
share in Dubai, UAE, Focusing 
primarily on the high-end tourist, 
commercial and Freehold properties 
and residential market, providing innovative 
opportunities for buyers and investors based 
upon market conditions.

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئیس الدولة - حفظھ هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

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

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانھم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعین لتوحید القوات المسلحة 

 داعین هللا سبحانھ وتعالى أن یعید ھذه المناسبة المباركة على الوطن
وقیادتنا بالیمن والبركات

نتقدم
بأسمى آیات التھاني والتبریكات 

إلى مقام صاحب السمو

 

Art Central
Call :026796795

Email : info@artcentral.ae
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Congratulations 

His Highness
  SHEIKH KHALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN

President of the United Arab Emirates

 His Highness
 SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai 

His Highness
 SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN 

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Superme Commander of The Armed Forces 

And to their brothers, their highnesses, members of the Supreme Council of the Union
the rulers of Emirates for their efforts in supporting  the development of UAE 

and wish them success in their plans to achieve prosperity & progress
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Delmon Scaffolding LLC is committed to leading the industry 
in minimizing the impact of its activities on the environment.

. Source products that are reusable, durable and manufactured with green technology.

. Maximize the use of recycled materials in production.
  Minimize waste by evaluating operations and ensuring they are as efficient as possible.
. Minimize toxic emissions through the selection and use of its fleet and the source of its 
  power requirement.
. Actively promote recycling both internally and amongst its customers and suppliers.
. Source and promote a product range to minimize the environmental impact of 
   both production and distribution.
. Meet or exceed all the environmental international best practice that  relates to the Company.

Delmon Scaffolding LLC
Plot No. 597-547
Dubai Investments Park
PO Box 121930 Dubai, UAE

Tel: +971 4 8830328
Fax: +971 4 8845716
dubai@delmongroup.net

ENVIRONMENTAL Responsibility
Clean Technologies

Bassam Hijazi
Chairman & CEO
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GS Migrations. 
GS Migrations is a leading immigration company and strongly dedicated to serving 
consistently world class services in the field of migration, our happy customers are 
witness to our successful professional journey. 
GS Migrations is one of the largest immigration consultancy firm specializing in all 
kinds of visas for our clients covering visit visas, Immigration Visas, Overseas 
Recruitment Programs, Human Resource Planning Programs, Study Visas, Investors 
Program and many more. We do visa processing for almost all countries like Canada, 
Australia, the USA, UK, and the European region

The Prism Tower Suit # 1811
Business Bay Dubai UAE.

W: www.gsmigrations.com
E:  info@gsmigrations.com

P: 00971 4 7700863

Congratulations to the UAE
on an Inspiring
Mission of Hope

Immigration Specialist
Khizra Awais 

CEO

ّ

Congratulations to the UAE
on an Inspiring
Mission of Hope

Prestige Tower, Mohammed Bin Zayed City 
Abu Dhabi - U.A.E.

Phone: ((+971) 55 795 9669
Email: info@alto.ae

Metrology - precision and accuracy above all.
At ALTO we boosts an extensive experience in 
working with various sectors: automotive, aeronaut-
ics, steel industry, mechanical, naval, petrochemical. 
We provide consultancy and products related to 
metrology.

Congratulations 
His Highness

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

 His Highness
 SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai 

His Highness
 SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN 

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Superme Commander of The Armed Forces 

And to their brothers, their highnesses, members of the Supreme Council of the Union
the rulers of Emirates for their efforts in supporting  the development of UAE 

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

Tel : +971 4 3377398
Mob : +971 55 1280685
Email : sruthimusic88@gmail.com

Congratulations 
His Highness

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

 His Highness
 SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai 

His Highness
 SHEIKH MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN 

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Superme Commander of The Armed Forces 

And to their brothers, their highnesses, members of the Supreme Council of the Union
the rulers of Emirates for their efforts in supporting  the development of UAE 

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

�������������������������������������
P.O.Box 50321, Al Maskan Building
Adjacent to Lulu Hyper Market
Behind Emarat Petrol Pump
Karama, Dubai, UAE
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50%Discounts For All our services
henna + treatment hair + blowdry 

and WAIVY for
FREE

BOOK NOW 0569033083

تخفيض عىل جميع خدماتنا باملركز%50
 مع حنة + تريتمنت شعر + بلودري مع وايفي

مجانا

 اختاري أي5 خدمة من كل خدمات جوينستا
للتجميل و العنايه الشخصية فقط

درهم مع خدمت�                 هدية من اداره  250(FREE2)

 جوينستا بد� شارع الشيخ زايد
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 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

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

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

إلى مقام صاحب السمو

 

 Dubai Design District (D3) Building 1B, O�ce #201, 
Dubai - UAE

P.O. Box: 333283
Contact: 00 971 4 457 9485

E-mail: info@lesfolies.design
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WE ARE NOT JUST A TEAM, WE ARE FAMILY
Energy Club gives you the health and energy boost to perform your best every day. Visit 
us in-store for one of our famous smoothies and healthy bowls, or info regarding our 
meal plans. Our meal Plans are very tasty and freshly cooked daily, we don’t use frozen 
or low quality products. Our meals are protein based and we focus on providing food that 
gives you a lot of energy to be able to make it thru the day especially for the busy ones 
out there.

Gate Avenue - Dubai - United Arab Emirates
TEL +971 54 442 5456  -  EMAIL hello@eclubdxb.com
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 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان 
 رئیس الدولة - حفظھ هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئیس الدولة - رئیس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشیخ محمد بن زاید آل نھیان 

 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانھم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعین لتوحید القوات المسلحة 

 داعین هللا سبحانھ وتعالى أن یعید ھذه المناسبة المباركة على الوطن
وقیادتنا بالیمن والبركات

نتقدم
بأسمى آیات التھاني والتبریكات 

إلى مقام صاحب السمو

 

PO Box: 54557, Abu Dhabi, UAE.
T +971 2 6766000
 F +971 2 6761199 
E info@wellcare-mc.comWell Care Medical Center 
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Amenity Center, Tower 1

Floor 3, Office 24, Ras Al Khaimah, UAE
P.O.Box 214837, Dubai, UAE

Tel: 00971 72068885

1SOVEREIGN FZE is part of 
1SOVEREIGN GROUP with 
presence, apart from UAE, to United 
Kingdom and Delaware. We provide 
complete corporate support to 
individual and corporate clients 
worldwide. We aim to offer solutions 
to specific needs of each client 
through diverse expertise

Email: info@1sovereign.com
Web: www.1sovereign.com

Amber Health Consultancy
The H Hotel, Office Tower,

# 1 Sheik Zayed Road,
Dubai-UAE, P.O.BOX: 97583.

Email :info@amberhealthconsultancy.com
Tel : +9714-4058204 - Fax : +97144058222

Web :www.amberhealthconsultancy.com

Congratulations 
His Highness

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

And To His Highness

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

And To His Highness

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

 On the Auspicious Occasion Of 
The 45th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 

Please contact for any kind of assistance for 
obtaining all type of healthcare Facilities & 
Health Care Professionals license 
process & any other guidance.

TAS Impact is a business consulting 
services company, specializing in business 
development, organizational restructuring 
contractual consulting, and M&A advisory 
for the construction and engineering industry, 
Oil & Gas, and renewable energy including 
waste water treatment, water treatment 
district cooling, and power generation.

Umm Suqueim Street - Dubai - UAE       
Tel :+971-50-4461243

Email :info@tasimpact.com




