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االفتتاحية

رم�ضان � ، ،شهر اخلري

يف �شهر رم�ضان الف�ضيل ،تنهال علينا ر�سائل التهنئة� ،سواء على هواتفنا �أو مواقع التوا�صل
االجتماعي ،فرح ًا ب�شهر الهدى والفرقان ،مع ما ي�صاحب هذا ال�شهر الف�ضيل من بهجة و�سرور لدى
امل�سلمني� ،أم ًال ورجا ًء برحمة اهلل وف�ضله وبفر�صة العودة �إىل اهلل تعاىل ،واخلو�ض يف مراجعة وتهذيب
النف�س .وال نن�سى �أي�ض ًا ما يالزم ال�شهر املبارك من عادات وطقو�س وعبادات خا�صة ،من �صالة تراويح
وقيام ليل �أو من �صلة وجتمع للأقارب والأ�صدقاء.
ويف ظل جائحة كورونا التي ال تزال  -ويف عامها الثاين -تخيم بظاللها على العامل ب�أ�سره� ،ستبقى
وقاية النف�س من الوباء و�سالمة املجتمع لها الأولوية على تلك العادات والطقو�س مبا فيها �صلوات
القيام و�صلة الأرحام ،بحيث تقت�صر �صلة الرحم على ات�صاالت ومكاملات عرب الهاتف وو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،و�ستقت�صر ال�صلوات يف امل�ساجد على الفرائ�ض والرتاويح وفق ًا ل�ضوابط و�شروط معينة،
وال يوجد تعار�ض يف ذلك مع احلكمة من ال�شهر الف�ضيل ،لأن الأحكام تتبدل يف ظل الظروف املحيطة،
فما كان م�ستحب ًا قبل اجلائحة �أ�صبح مكروه ًا �أو حمرم ًا خاللها ،ذلك �أن قد�سية احلياة مقدمة على
قد�سية الدين ،قال تعاىل عز وجلَ } :وال ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم �إِ َل ال َّت ْه ُل َك ِة{ .وهذا ما ا�ستوجب منع االختالط
والتجمعات و�صلة الأرحام واالعكتاف يف زمن كورونا لتفادي كل هذه املخاطر التي تعد عام ًال �أ�سا�سي ًا يف
ن�شر الفريو�س ،وملا تعود به من �ضرر على املجتمع ككل.
�إن امل�س�ؤولية �سوا ًء �أكانت فردية �أم جمتمعية ،توجب احرتام كل التدابري االحرتازية لتقليل تف�شي
الوباء ،وهي فر�صة جميلة لنعود لزمن العادات الرم�ضانية الطيبة والب�سيطة ،بعيد ًا عن التكلف
والعزومات الباهظة والتفاخر بالأكل والزينة والوالئم الكبرية.
وعلى الرغم من القيود التي فر�ضتها علينا جائحة كورونا خالل �شهر رم�ضان املبارك ،ف�إننا نحمد
اهلل عز وجل على نعمة الأمن وال�صحة التي �أنعم اهلل بها علينا ،من خالل اجلهود التي تقوم بها القيادة
الر�شيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،مما كان لها الأثر البالغ يف زرع بذور �أمل الغد امل�شرق وقد
تخطينا ذروة الوباء يف �أمن و�أمان و�صحة وعافية.
و�إننا لننتهز هذه الفر�صة لنتقدم ب�أ�صدق التهاين و التربيكات لقيادة و حكومة و�شعب الإمارات
بحلول �شهر رم�ضان املبارك� ،أعاده اهلل علينا باخلري و اليمن و الربكات.

منذر حممد بن �شكر
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حاكم ر�أ�س اخليمة يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام
بحلول �شهر رم�ضان املبارك
ب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �صقر
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����ض��و املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة
ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة �إىل �أخ��ي��ه
���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ
خليفة ب��ن زاي���د �آل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه اهلل»
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
امل���ب���ارك �أع����رب ف��ي��ه��ا عن
�أطيب التهاين والتربيكات
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال�سعيدة
..داع��ي�� ًا العلي القدير �أن
يعيدها على �سموه مبوفور
ال�����ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وع��ل��ى
�شعب الإم�����ارات والأم��ت�ين
العربية والإ�سالمية باخلري
والربكات.
كما بعث �صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ�س اخليمة برقيات
تهنئة مماثلة �إىل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة و�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء
املجل�س الأعلى حكام الإمارات.
وبعث �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة برقيات تهنئة

ب��ه��ذه املنا�سبة الإ�سالمية
ال���ع���زي���زة �إىل �أ���ص��ح��اب
اجلاللة وال�سمو ق��ادة دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج
ال��ع��رب��ي��ة ،ور�ؤ����س���اء وملوك
ال��دول العربية والإ�سالمية
..م���ت���م���ن���ي��� ًا ل���ه���م م���وف���ور
ال�صحة والعافية ول�شعوبهم
امل��زي��د م��ن ال��رق��ي والتقدم
واالزدهار.
ك��م��ا ب��ع��ث �سمو ال�شيخ
حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي ويل ع��ه��د ر�أ����س
اخل��ي��م��ة ب���رق���ي���ات تهنئة
مماثلة �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة «حفظه
اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال���وزراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�إىل �أ�صحاب
ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات
و�أولياء العهود ونواب احلكام و�إىل �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو
قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ور�ؤ�ساء وملوك
الدول العربية والإ�سالمية.

حاكم ر�أ�س اخليمة يعزي امللكة �إليزابيث الثانية يف وفاة الأمري فيليب
بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته للملكة �إليزابيث الثانية وال�شعب
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة برقية تعزية �إىل �صاحبة الربيطاين ال�صديق.
اجلاللة امللكة �إليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة لربيطانيا
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
العظمى و�أيرلندا ال�شمالية وذلك يف وفاة الأمري فيليب.
ويل عهد ر�أ�س اخليمة برقية تعزية مماثلة �إىل �صاحبة اجلاللة
و�أع��رب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة يف برقيته عن امللكة �إليزابيث الثانية.
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حاكم ر�أ�س اخليمة يهنئ امللك عبداهلل الثاين بالذكرى املئوية لت�أ�سي�س اململكة الأردنية
بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة ،برقية تهنئة �إىل جاللة امللك
عبداهلل الثاين بن احل�سني عاهل اململكة

الأردن��ي��ة الها�شمية ال�شقيقة مبنا�سبة
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
الذكرى املئوية لت�أ�سي�س اململكة ،متمني ًا بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة،
���س��م��وه جل�لال��ة امل��ل��ك وال�����ش��ع��ب الأردين برقية تهنئة مماثلة �إىل امللك عبداهلل
ال�شقيق مزيد ًا من التقدم واالزدهار.
الثاين بن احل�سني.

حاكم ر�أ�س اخليمة يلتقي القن�صل العام ململكة الدمنارك
التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو وتبادل معه الأح��ادي��ث ح��ول تعزيز �آف��اق التعاون بني البلدين
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة �سعادة ين�س مارتن ال�سبريك ،ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
القن�صل العام ململكة الدمنارك يف دبي.
من جانبه عرب �سعادة ين�س مارتن ال�سبريك ،عن بالغ �شكره
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ب�سعادة القن�صل وتقديره ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة  ..مثني ًا على عالقات
العام خالل االجتماع الذي مت عن ُبعد بتقنية االت�صال املرئي ،التعاون التي تربط البلدين.
حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل حمافظ الأنبار بالعراق

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة الدكتور علي فرحان الدليمي،
حمافظ الأنبار يف جمهورية العراق ال�شقيقة الذي يزور البالد.
و رح��ب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ����س اخليمة خ�لال اللقاء
باملحافظ و الوفد املرافق له وتبادل معه الأحاديث املتعلقة بتعزيز
عالقات التعاون الوثيقة والروابط الأخوية امل�شرتكة بني دولة
الإمارات وجمهورية العراق على ال�صعد كافة ..
munrakae

من جهته عرب الدكتور علي فرحان الدليمي عن بالغ �شكره
و تقديره ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،متمني ًا للإمارة
مزيد ًا من التقدم والرخاء واالزدهار.
ح�ضر اللقاء �سعادة را�شد �سويدان اخلاطري مدير عام دائرة
الت�شريفات وال�ضيافة و �أمين عبا�س �أ�سود ،م�ست�شار املحافظ
لل�ش�ؤون اخلارجية ومهند ف��وزي حيمور امل�ست�شار االقت�صادي
وف�ؤاد جرن ،م�ست�شار يف الديوان الأمريي.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وفد �شركة «�إيني» الإيطالية للنفط والغاز

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة بق�صر �سموه مبدينة
�صقر بن حممد ،لوكا بريتيلي ،نائب رئي�س العمليات يف �شركة
«�إيني» الإيطالية للنفط والغاز والوفد املرافق له بح�ضور ال�شيخ
�أحمد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ،رئي�س هيئة ر�أ�س اخليمة
للبرتول ،وني�شانت ديغي ،الرئي�س التنفيذي يف هيئة ر�أ���س

6

اخليمة للبرتول ،والرئي�س التنفيذي لهيئة غاز ر�أ�س اخليمة.
واطلع �سموه من بريتيلي على �أه��م امل�شاريع التي تعمل
عليها ال�شركة الإيطالية و�آخر تطورات قطاع النفط والغاز يف
املنطقة.
و�شهد �سموه �أثناء اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بني هيئة غاز
ر�أ�س اخليمة و�شركة « �إيني» الإيطالية للنفط والغاز وقعها كل من
ف���ؤاد كريك�شي ،رئي�س
«�إيني» يف ر�أ�س اخليمة
وني�شانت ديغي الرئي�س
التنفيذي لهيئة ر�أ���س
اخل��ي��م��ة ل��ل��غ��از ،حيث
تتيح مبوجبها لل�شركة
الإيطالية التنقيب عن
الغاز يف ر�أ�س اخليمة.
ح�ضر اللقاء عدد
من امل�س�ؤولني يف هيئة
غ�����از ر�أ��������س اخل��ي��م��ة
و�شركة «�إيني» للنفط
وال�����غ�����از وع�������دد م��ن
امل�����س���ؤول�ين يف حكومة
ر�أ�س اخليمة.
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�سعود بن �صقر ي�شهد توقيع باكورة االتفاقيات التجارية بني
«االحتاد للقطارات» و«�ستيفن روك»
ا�����س����ت����ق����ب����ل
���ص��اح��ب ال�����س��م��و
ال�شيخ �سعود بن
���ص��ق��ر القا�سمي
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س
الأع�����ل�����ى ح��اك��م
ر�أ����������س اخل��ي��م��ة
يف ق�����ص��ر �سموه
مبدينة �صقر بن
حم����م����د ،ال���ي���وم
م������ع������ايل ف��ل��اح
حممد الأح��ب��اب��ي
رئ���ي�������س دائ������رة
البلديات والنقل يف �أب��وظ��ب��ي ع�ضو جمل�س �إدارة االحت��اد
للقطارات ،والوفد املرافق له.
اطلع �سموه خ�لال اللقاء على م�ستجدات م�شروع �شبكة
ال�سكك احلديدية الوطنية الإماراتية ،وتطوراته و�إجنازاته
وخططه امل�ستقبلية ،و�أ�شاد بهذا امل�شروع الإ�سرتاتيجي واحليوي
ودوره يف تعزيز تناف�سية الدولة ومكانتها الرائدة على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
كما �شهد �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة خالل الزيارة
مرا�سم توقيع اتفاقية بني �شركة «االحتاد للقطارات» ،املطور
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وامل�شغل ل�شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية ،و�شركة «�ستيفن
روك»� ،إحدى �أكرب �شركات املحاجر يف العامل ،وذلك بهدف
توفري خدمات ال�شحن بال�سكك احلديدية ونقل مواد البناء من
ر�أ�س اخليمة �إىل �أبوظبي.
وقع االتفاقية كل من املهند�س �شادي ملك ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة االحتاد للقطارات ،واملهند�س ن�صر الب�سطامي ،مدير
عام �شركة �ستيفن روك و متثل هذه االتفاقية باكورة االتفاقيات
التجارية القادمة للمرحلة الثانية من م�شروع ال�سكك احلديدية
الوطنية الإماراتية.
وب���ارك �سموه االتفاقية و�أك���د �أهمية دع��م ه��ذا امل�شروع
الوطني ملا ميثله من ركيزة جديدة
ل��ت��ع��زي��ز اال���س��ت��دام��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
وال�صناعية ل��دول��ة الإم����ارات ،وما
حت��م��ل��ه م���ن �أه��م��ي��ة ل��دع��م خطط
التنمية امل�ستدامة يف الإمارة.
ح�ضر اللقاء كل من ال�شيخ �أحمد
ب��ن �سعود القا�سمي رئي�س دائ��رة
اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ب��ر�أ���س اخليمة،
و����س���ع���ادة م��ن��ذر حم��م��د ب���ن �شكر
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ���رة بلدية
ر�أ���س اخليمة ،ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة االحتاد للقطارات ،وعدد من
امل�س�ؤولني واملهند�سني من ال�شركتني.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�أمر بالإفراج عن � 213سجين ًا مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك
�أم�����ر ���ص��اح��ب ال�����س��م��و
ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �صقر
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة،
ب���الإف���راج ع��ن  213نزي ًال
من نزالء امل�ؤ�س�سة العقابية
والإ����ص�ل�اح���ي���ة يف ر�أ������س
اخليمة ممن �صدرت لهم
�أحكام باتة ونهائية بالإدانة
من حماكم ر�أ���س اخليمة،
وتكفل �سموه ب�سداد كافة
االلتزامات املالية املرتتبة
عليهم ج��راء تلك الأحكام
وذلك مبنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان املبارك.
وي����أت���ي ه���ذا الأم����ر يف
�إطار حر�ص �صاحب ال�سمو
ح��اك��م ر�أ�����س اخل��ي��م��ة على
�إع���ط���اء ال�����س��ج��ن��اء امل��ف��رج
عنهم فر�صة �أخ���رى لبدء
حياة جديدة وللتخفيف من
معاناة �أ�سرهم.
ووج��ه �سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
رئي�س جمل�س الق�ضاء باتخاذ الإجراءات
الالزمة لتنفيذ �أمر �صاحب ال�سمو حاكم

ر�أ����س اخليمة ب���الإف���راج ع��ن امل�شمولني
ب��ال��ع��ف��و م��ن ن����زالء امل���ؤ���س�����س��ة العقابية
والإ�صالحية يف ر�أ���س اخليمة وبالتن�سيق
مع القيادة العامة ل�شرطة ر�أ���س اخليمة
قبل بداية ال�شهر الف�ضيل.
وق��ال �سعادة امل�ست�شار ح�سن �سعيد

حميمد النائب العام لإمارة
ر�أ����س اخليمة� :إن مكرمة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب��ن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة بالعفو ع��ن بع�ض
امل��ح��ك��وم عليهم ت���أت��ي يف
�إطار حر�ص �سموه على منح
امل�شمولني بالعفو الفر�صة
ملعاودة االن��دم��اج يف ن�سيج
املجتمع وحر�ص �سموه على
�إدخال ال�سرور والبهجة �إىل
قلوب عائالت املفرج عنهم
وذوي���ه���م يف ه���ذا ال�شهر
الف�ضيل.
وت��وج��ه ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام
ب��ال�����ش��ك��ر �إىل ���ص��اح��ب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ ���س��ع��ود بن
�صقر القا�سمي على �أم��ره
ال�سامي الذي �أدخل البهجة
وال�سعادة يف نفو�س الأ�سر
التي تنتظر االلتقاء بذويها ،كما توجه
بال�شكر �إىل �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى متابعته
الدائمة وامل�ستمرة والتي يوليها للنيابة
العامة والق�ضاء يف ر�أ�س اخليمة.

�سعود بن �صقر ي�صدر قراراً بت�شكيل جمل�س �إدارة نادي ر�أ�س اخليمة الريا�ضي
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ���س اخليمة ق��رار ًا ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س
�إدارة نادي ر�أ�س اخليمة الريا�ضي الثقايف
برئا�سة الدكتور عبدالرحيم عبد اللطيف
ال�شاهني.
ون�����ص ال��ق��رار على �أن ي�ضم ال��ن��ادي
يف ع�ضويته كل من  :عدنان عتيق ال�شحي
و�سعيد ع��ل��ي ال��ك��ا���س و�إب��راه��ي��م خمي�س
املطوع وعبداهلل علي العبار وحممد علي
8

حمادي وح�سن علي املرزوقي و�شيخة حممد
اخلاطري ولطيفة �سامل امل�سافري.
كما ن�ص القرار على �أن يختار جمل�س
الإدارة من بني �أع�ضائه من ي�شغل املنا�صب
الإداري����ة والفنية ال�لازم��ة على �أن يعقد
جمل�س الإدارة اجتماعاته بناء على طلب
الرئي�س الأع��ل��ى للنادي �أو رئي�س جمل�س
الإدارة كلما ر�أى ذلك منا�سب ًا .
وت�صدر قرارات جمل�س الإدارة ب�أغلبية
الأع�ضاء ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح

اجلانب الذي فيه الرئي�س الأعلى للنادي �أو
رئي�س جمل�س الإدارة ح�سب الأحوال  ..فيما
يتوىل جمل�س الإدارة الإ�شراف على �إدارة
النادي ون�شاطاته ويتوىل الرئي�س الأعلى
امل�صادقة على ميزانية ال��ن��ادي ال�سنوية
 ..كما يرفع املجل�س عرب الرئي�س الأعلى
تقاريره �إىل �صاحب ال�سمو احلاكم �أو من
ينوب عنه وي�ستمر املجل�س ملدة �سنتني من
تاريخه.
munrakae
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة يلتقي مبعوث وزير اخلارجية الإ�سرائيلي
ال���ت���ق���ى ���س��م��و
ال�������ش���ي���خ حم��م��د
ب�����ن �����س����ع����ود ب��ن
���ص��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي
ويل ع���ه���د ر�أ������س
اخليمة �سعادة زيف
ه��اي��ف��ت��ز م��ب��ع��وث
وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
الإ�سرائيلي.
و رح��ب �سموه
ب����زي����ارة ه��اي��ف��ت��ز
و ال���وف���د امل��راف��ق
و �أك�����د �أه��م��ي��ت��ه��ا
يف ت��ع��زي��ز �آف����اق
ال��ت��ع��اون امل�شرتك
بني دولة الإمارات
و ثمن �سموه ال��ت��ع��اون ب�ين البلدين
و �أ�شار �سموه �إىل �أن االتفاق �أ�سهم يف
ودول�����ة �إ���س��رائ��ي��ل
يف امل���ج���االت ك��اف��ة ،يف ���ض��وء االت��ف��اق خلق فر�ص واعدة للتعاون امل�شرتك بني خالل �أزمة «كوفيد  ،»19 -الفت ًا �إىل �أن
الإبراهيمي لل�سالم التاريخي ال��ذي مت دولة الإمارات ودولة �إ�سرائيل يف العديد هذا التعاون �أثمر العديد من النجاحات
من القطاعات املهمة مثل االقت�صاد و والإجنازات التي حققها البلدان.
توقيعه بني البلدين.
التجارة و ال�سياحة و ال�صحة.
و �أو����ض���ح ���س��م��وه �أن ر���س��ال��ة دول���ة
الإم�����ارات للعامل
هي ر�سالة �سالم
وت��ن��م��ي��ة و�أم������ل،
م��ن �أج���ل ازده���ار
امل����ج����ت����م����ع����ات،
ورخ��اء ال�شعوب..
و�أك�������د ح��ر���ص��ه��ا
ع�����ل�����ى �إع�����ل����اء
ق��ي��م ال��ت��ع��اي�����ش و
الت�سامح و الأخوة
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي
�شكلت على الدوام
رك��ائ��ز يف م�سرية
ال������دول������ة خ��ل�ال
خم�سة عقود.
munrakae
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حممد بن �سعود القا�سمي :م�ست�شفى حممد بن زايد امليداين بر�أ�س اخليمة
�إ�ضافة نوعية تعزز قدرات القطاع الطبي

افتتح �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
م�ست�شفى ال�شيخ حممد بن زايد امليداين
الذي ي�أتي �ضمن عدد من امل�ست�شفيات
امل��ي��دان��ي��ة يف م���دن ال���دول���ة ك��اف��ة يتم
تنفيذها من قبل �شركة «�صحة» بالتعاون
مع وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ودائرة
ال�صحة يف �أب��وظ��ب��ي وب��ت��وج��ي��ه��ات من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة.
مي��ت��د م�ست�شفى ال�شيخ حم��م��د بن
زايد امليداين يف �إمارة ر�أ�س اخليمة على
م�ساحة �سبعة �آالف مرت مربع و ي�ضم
� 204أ�سرة منها � 48سرير ًا خم�ص�ص ًا
للعناية املركزة و 156للحاالت املتو�سطة
وال�شديدة ويقدم اخلدمات يف امل�ست�شفى
 75طبيب ًا و 231مم��ر���ض��ة و 44فني ًا
وموظف ًا �صحي ًا م�ساعد ًا.
و �أك��د �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة
10

�أن ت�شييد م�ست�شفى حممد ب��ن زاي��د
امليداين يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة يج�سد
جهود دولة الإمارات الرائدة يف الت�صدي
لفريو�س « كوفيد » 19 -وتقدمي الرعاية
الطبية للجميع وفق �أحدث الربوتوكوالت
ال�صحية يف العامل.
وق��ال �سموه  -بهذه املنا�سبة � -إن
امل�ست�شفى امليداين يف ر�أ�س اخليمة ميثل
�إ�ضافة نوعية يف هذا القطاع احليوي من
�ش�أنه �أن يعزز القدرات الطبية يف الإمارة
ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات وال��رع��اي��ة الطبية
مل�صابي «ك��ورون��ا» واحلفاظ على �صحة
و�سالمة اجلميع.
و�أ����ض���اف ���س��م��وه �أن امل�ست�شفيات
امليدانية يف �إم��ارات الدولة كافة تعك�س
ح��ر���ص ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى توفري
�أف�ضل الرعاية ال�صحية ل�سكان الإمارات
واحل��ف��اظ على �صحة و�سالمة اجلميع
و�أن �صحة اجلميع تت�صدر الأولويات.
و �أعرب عن خال�ص �شكره وامتنانه

ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان لدعمه املتوا�صل وتوجيهاته
ال�سديدة ب�إن�شاء وجتهيز امل�ست�شفيات
امل��ي��دان��ي��ة يف خمتلف �إم�����ارات ال��دول��ة
ما ي�ؤكد اهتمام �سموه الكبري ب�صحة
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين وال����ذي جت��ل��ى يف
ارت��ف��اع م��ع��دالت ال�شفاء م��ن ف�يرو���س «
كوفيد.» 19 -
و لفت �سموه �إىل �أن �إم����ارة ر�أ���س
اخليمة و متا�شي ًا مع توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة
توا�صل جهودها التخاذ �أف�ضل التدابري
للت�صدي جلائحة « كوفيد » 19 -من
خالل منظومة �صحية رائدة.
و �أك��د �سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة
�أن امل�ست�شفى امليداين يعك�س جاهزية
الإم����ارات العالية امل�ستندة �إىل �أرق��ى
املعايري الطبية واتخاذ �أف�ضل التدابري
يف الت�صدي للجائحة بكفاءة واحرتافية
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ع���ال���ي���ة حت��اف��ظ
على �صحة �سكان
الإمارات.
و ا�ستمع �سموه
وم��راف��ق��وه خالل
جولة تفقدية يف
�أق�سام امل�ست�شفى
امل���خ���ت���ل���ف���ة �إىل
����ش���رح واف من
ال��ق��ائ��م�ين عليه
ح�����ول م��ك��ون��ات��ه
وجت�����ه�����ي�����زات�����ه
و�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
و�أ���س��ال��ي��ب العمل
ب���ه واط���ل���ع على
اال����س���ت���ع���دادات
التي مت اتخاذها
م���ن �أج�����ل ت����زوي����ده ب��ج��م��ي��ع امل���ع���دات
والأدوات الطبية الالزمة لعالج احلاالت
التي �سيتم �إحالتها �إىل امل�ست�شفى يف
ح��ال احل��اج��ة �إىل ذل��ك لي�شكل بذلك
�إ�ضافة مهمة للم�ست�شفيات احلكومية
واخلا�صة العاملة يف االم��ارة والتي مع
تكامل �أدواره��ا ت�شكل �أحد �أهم مكونات
املنظومة ال�صحية الفعالة يف الإمارات.
وتعرف �سموه على تكامل �أدوار جميع
ف��رق العمل م��ن ك��ل اجل��ه��ات الداعمة
مل�ست�شفى ال�شيخ حممد بن زايد امليداين
يف الإمارة و�أبدى �سموه �إعجابه مبنظومة
ال��ع��م��ل امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي مت �إع���داده���ا
لت�أكيد �أعلى م�ستويات كفاءة العمل يف
امل�ست�شفى وتعزيز قدرته على التعامل
مع االحتياجات ال�صحية الطارئة كافة
مب��ا يدعم الطاقة اال�ستيعابية الكلية
للمنظومة ال�صحية يف الإمارات.
من جانبه �أكد �سعادة �سيف ارحمه
ال�شام�سي نائب مدير عام الهيئة الوطنية
munrakae

لإدارة ال��ط��وارئ والأزم����ات وال��ك��وارث
�أن �إن�شاء م�ست�شفى ال�شيخ حممد بن
زاي���د امل��ي��داين يف �إم���ارة ر�أ����س اخليمة
جاء ترجمة لتوجيهات القيادة الر�شيدة
ب��ه��دف ت�سخري جميع امل���وارد الوطنية
لدعم القطاع ال�صحي وزي��ادة الطاقة
اال�ستيعابية لتوفري �أف�ضل �سبل الرعاية
ال�صحية و الت�صدي للجائحة وت�أكيد ًا �أن
�صحة الإن�سان هي الأولوية الأوىل لدى
القيادة.
و �أكدت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
�أن �إن�شاء م�ست�شفى ال�شيخ حممد بن
زاي���د امل��ي��داين يف �إم���ارة ر�أ����س اخليمة
ب��ق��درات ت�شغيلية عالية ي�أتي يف �إط��ار
حر�ص حكومة الإمارات على توفري جميع
الإم��ك��ان��ي��ات لتعزيز ق���درات املنظومة
ال�صحية ب��ال��دول��ة واالرت��ق��اء بكفاءتها
يف مواجهة حت��دي فريو�س كوفيد19 -
وتوفري خدمات الرعاية والعالج جلميع
�أفراد املجتمع وفق �أف�ضل املعايري الطبية
وب�أعلى م�ستويات اجلودة وذلك متا�شي ًا

األخبار

مع توجيهات القيادة الر�شيدة التي ت�ؤكد
�أن حماية �صحة املجتمع تتقدم جميع
الأولويات الوطنية .
وق���ال���ت �إن ه���ذا الإج������راء ير�سخ
الثقة بقدرة دولة الإم��ارات على تخطي
التحديات نظر ًا لكفاءة النظام ال�صحي
و قدرته على ابتكار احللول العالجية
والوقائية الفعالة عرب �إجراءات ا�ستباقية
فعالة ومدرو�سة �أثبتت التجارب حتقيقها
نتائج �إيجابية يف حت�صني املجتمع.
و �أ�شارت الوزارة �إىل �أن دولة الإمارات
حققت ريادة عاملية يف جمال اال�ستباقية
وامل����رون����ة ال��وط��ن��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع
«كوفيد »-19واجلاهزية لأي م�ستجدات
بف�ضل دع��م القيادة الر�شيدة باملوارد
والإم��ك��ان��ات وحر�صها على التوا�صل
امل�ستمر م��ع ال��ك��وادر امليدانية لتعزيز
الإيجابية والتحفيز وغر�س الطم�أنينة
والثقة لدى فئات املجتمع بقدرات الدولة
على عبور الأزمة ودخول مرحلة التعايف
بهدف البناء على الإجنازات واملحافظة
11

األخبار
ع��ل��ى املكت�سبات
لتح�صني �سمعة
الدولة.
و�أ��������ش�������ادت
ب��ج��ه��ود �أب���ط���ال
خط الدفاع الأول
ال����ذي����ن ق���دم���وا
من�������اذج م��ل��ه��م��ة
يف ال��ت�����ض��ح��ي��ة
و�أكدت اعتزازها
بالكوادر الوطنية
ال���ط���ب���ي���ة ال���ت���ي
مت������ث������ل ق��������دوة
حت��ت��ذى بالعطاء
والتفاين.
ب��������دوره ق���ال
�����س����ع����ادة ���س��امل
النعيمي رئ��ي�����س جمل�س �إدارة �شركة
�أبوظبي للخدمات ال�صحية «�صحة» �إن
دول��ة االم���ارات توا�صل اعتماد �أف�ضل
املمار�سات الدولية ال�ستكمال املنظومة
احلالية للرعاية ال�صحية يف الدولة مع
تعزيز قدرات القطاع وا�ستعداده ملواجهة
كوفيد.19 -
و�أ���ض��اف �أن��ه ا�سرت�شاد ًا بتوجيهات
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ���س��ن��ظ��ل ملتزمني
بالتعاون مع الهيئات الأخ��رى وت�سخري
قوتنا اجلماعية نحو حتقيق هدف �سام
يتمثل يف تقدمي �أف�ضل عرو�ض الرعاية
ال�صحية وحماية جمتمعنا ونظر ًا لكوننا
من��اذج رئي�سية ن���ؤك��د ���ض��رورة التعاون
ال�سريع واال�ستباقي فقد �شهدنا جناح ًا
كبري ًا يف ت�ضافر جهودنا يف توفري املواقع
احل�����ص��ري��ة ل��ل��ع�لاج واحل��ج��ر ال�صحي
ملر�ضى كوفيد 19 -ونحن ممتنون للغاية
جلميع �شركائنا على �سخائهم يف منحنا
م�ساحات �إ�ضافية لإجن���اح مهمتنا يف
12
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حماية املجتمع.
و�أعرب النعيمي عن امتنانه العميق
جلميع امل�شاركني يف الإن�����ش��اء ال�سريع
مل�ست�شفى ال�شيخ حممد بن زايد امليداين
يف ر�أ�س اخليمة والتقدير جلهود طواقمنا
الطبية وت�ضحياتهم اجلليلة يف �ضمان
ج��اه��زي��ة ه��ذه امل��ن�����ش���آت خل��دم��ة جميع
املر�ضى.
من جانبه �أكد الدكتور مروان الكعبي،
امل��دي��ر التنفيذي للعمليات ب��الإن��اب��ة يف
���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات ال�صحية
«���ص��ح��ة» �أن ���ش��رك��ة «���ص��ح��ة» بخربتها
ال��ك��ب�يرة ،وك���وادره���ا الطبية والفنية
والإداري���ة امل�ؤهلة ،وجتهيزاتها الطبية
احل��دي��ث��ة ت��ع��د رك��ي��زة ل��ق��ط��اع ال��رع��اي��ة
ال�صحية يف دولة الإمارات ،وهذا مكنها
من دعم جهود الدولة يف مكافحة جائحة
كوفيد ،19 -وتوا�صل «�صحة» جهودها
ملواجهة اجلائحة من خالل �إن�شاء مزيد
من امل�ست�شفيات امليدانية يف ع��دد من
�إمارات الدولة.

و ق��ال ال��دك��ت��ور م���روان الكعبي �إن
افتتاح م�ست�شفى ال�شيخ حممد بن زايد
امل��ي��داين يف ر�أ����س اخليمة يعد �إ�ضافة
نوعية للم�ست�شفيات امليدانية التي �سبق
افتتاحها يف ك��ل م��ن �إم��ارت��ي ال�شارقة
وعجمان� ،إذ ت�سهم ه��ذه امل�ست�شفيات
امليدانية يف التعامل م��ع �أي زي���ادة يف
�أع��داد امل�صابني بفريو�س كوفيد،19 -
وت��ق��دمي ال��رع��اي��ة الطبية ال�لازم��ة لهم
وفق ًا لأعلى املعايري العاملية.
ح�ضر حفل االفتتاح اللواء علي عبد
اهلل ب��ن ع��ل��وان النعيمي رئ��ي�����س فريق
�إدارة ال��ط��وارئ و الأزم���ات و ال��ك��وارث
قائد عام �شرطة ر�أ���س اخليمة و�سعادة
�سيف ارحمه ال�شام�سي نائب مدير عام
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث و�سعادة الدكتور جمال حممد
الكعبي وكيل دائ��رة ال�صحة و الدكتور
مروان الكعبي ،املدير التنفيذي للعمليات
ب��الإن��اب��ة يف �شركة �أب��وظ��ب��ي للخدمات
ال�صحية «�صحة» وعدد من امل�س�ؤولني.
munrakae
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة يتفقد مركز جمارك ميناء اجلزيرة احلمراء

تفقد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل
عهد ر�أ�س اخليمة مركز جمارك ميناء اجلزيرة احلمراء.
وك��ان يف ا�ستقبال �سموه �سعادة الدكتور حممد عبداهلل
املحرزي مدير عام دائرة اجلمارك بر�أ�س اخليمة وعدد من
امل�س�ؤولني يف الدائرة.
واطلع �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة على �سري العمل يف مركز
جمارك ميناء اجلزيرة احلمراء حيث ا�ستمع �إىل �شرح عن �آلية

munrakae

العمل وخدمات املعامالت الإلكرتونية والت�سهيالت اجلمركية
للمتعاملني ال��ذي يعزز من مكانة الدوله كمركز اقت�صادي
وجتاري.
و�أ�شاد �سموه بالكوادر الب�شرية يف مركز جمارك امليناء
ودورها يف �سرعة �إجناز املعامالت وكذلك دور مركز اجلمارك
يف توفري �أحدث الأجهزة اجلمركية ملا تقت�ضيه �أمن و�سالمة
دولة الإمارات ب�شكل عام و�إمارة ر�أ�س اخليمة ب�شكل خا�ص.
راف����ق ���س��م��وه
يف اجلولة ال�شيخ
ارح���������م���������ه ب���ن
���س��ع��ود ب��ن خالد
القا�سمي مدير
الق�سم الإعالمي
ملكتب �سمو ويل
عهد ر�أ�س اخليمة
وال�شيخ الدكتور
حم���������م���������د ب�����ن
���س��ع��ود ب��ن خالد
القا�سمي.
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توقيع مذكرة تفاهم بني مركز ر�أ�س اخليمة الدويل وبلدية ر�أ�س اخليمة
�أع���ل���ن م���رك���ز ر�أ�����س
اخليمة ال���دويل  -ال��ذي
مي���ث���ل ���س��ل��ط��ة ت�����س��ج��ي��ل
ال���������ش����رك����ات ال���دول���ي���ة
امل�سجلة يف �إم���ارة ر�أ���س
اخل���ي���م���ة  -ع����ن ت��وق��ي��ع
م��ذك��رة تفاهم م��ع قطاع
الأرا�������ض������ي والأم���ل���اك
التابع لدائرة بلدية ر�أ�س
اخل��ي��م��ة م����ؤخ���ر ًا لإت��اح��ة
الفر�صة �أمام امل�ستثمرين
ل�شراء وت�سجيل عقارات
يف الإم�������ارة حت���ت ا���س��م
ال�شركات الدولية امل�سجلة
لدى مركز ر�أ�س اخليمة الدويل بال�شكل
ال����ذي مي��ن��ح��ه��م ال���ق���درة ع��ل��ى تنظيم
ا�ستثماراتهم.
و�أ�شاد ال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي
رئي�س جمل�س �إدارة مركز ر�أ���س اخليمة
الدويل بالتعاون والتن�سيق امل�شرتك بني
اجلهات والدوائر احلكومية الذي يرمي
�إىل حتقيق ر�ؤي���ة حكومة ر�أ����س اخليمة
بجعلها وجهة عاملية جاذبة لال�ستثمارات.
م��ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���ار ال��دك��ت��ور �سمري
الأن�صاري املدير التنفيذي ملركز ر�أ�س
اخليمة الدويل �إىل الدور الريادي الذي
تلعبه �إم��ارة ر�أ�س اخليمة كوجهة مثالية
للم�ستثمرين والأفراد املقيمني فيها كونها
اخليار الأمثل من حيث التكلفة الفعالة ملن
يريد اال�ستثمار �أو العي�ش يف الإمارة و�إن
هذا التعاون مع قطاع الأرا�ضي والأمالك
التابع لدائرة بلدية ر�أ�س اخليمة �سي�سهم
يف تعزيز فر�ص ال��ت��ع��اون م��ع املطورين
العقاريني يف الإم���ارة على النحو الذي
يخلق امل��زي��د م��ن الفر�ص للم�ستثمرين
العامليني لتملك �أ�صول عن طريق كيان يف
14

مركز ر�أ�س اخليمة الدويل.
و�أ����ض���اف ال��دك��ت��ور الأن�������ص���اري �أن
امتالك عقار مملوك من قبل ال�شركات
امل�سجلة يف مركز ر�أ���س اخليمة الدويل
له الأث��ر الإيجابي يف دع��م امل�ستثمرين
العامليني بال�شكل الذي يتيح لهم امتالك
ع��ق��ارات متنوعة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن���واع
�أخرى من اال�ستثمارات دون ح�صول �أي
�شكل من التعار�ض بينهم بالإ�ضافة �إىل
جتنبهم للم�س�ؤولية ال�شخ�صية ف� ً
ضال
على حر�ص مركز ر�أ���س اخليمة الدويل
على توفري �إجراءات ُمي�سرة لنقل ملكية
العقارات من ناحية التوريث وتخطيط
الأ�صول.
ويتيح ت�أ�سي�س ال�شركات القاب�ضة
�أو اال���س��ت��ث��م��اري��ة �أو امل��ن��ت��ج امل�ؤ�س�سي
للم�ستثمرين �إم��ك��ان��ي��ة ف��ت��ح ح�سابات
م�صرفية ل��دى البنوك العاملة يف دولة
الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة بالإ�ضافة
�إىل البنوك العاملية جنب ًا �إىل جنب مع
اال�ستثمار ب���أم��ان و�سهولة نقل ملكية
العقارات لأهداف متعلقة بت�أجري الدخل
والدفعات وتي�سري ال�سجالت احل�سابية

وال�ضرائب عن طريق تق�سيم العقارات
يف �إطار ي�سمح بنقل الأ�سهم ب�شكل منظم
ومرن يف وقت بيع العقار.
م��ن جهته �أك��د �سعادة منذر حممد
بن �شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية
ر�أ�س اخليمة �أن ال�شراكة مع مركز ر�أ�س
اخليمة ال��دويل �سيكون لها الأث��ر الكبري
يف ت�شجيع املزيد من امل�ستثمرين على
امتالك عقارات يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
وال���ذي ب���دوره �سي�ساهم يف دف��ع عجلة
التطور يف املجال العقاري وا�ستقطاب
املزيد من الأعمال لإمارة ر�أ�س اخليمة،
حيث تهدف مذكرة التفاهم �إىل حت�سني
النمو امل�ستدام للقطاع العقاري يف الإمارة
وال��ذي �سي�ؤدي �إىل رفعة مكانة الإم��ارة
كوجهة عاملية رائدة يف جمال اال�ستثمار
العقاري.
ويحظى مركز ر�أ���س اخليمة الدويل
ب�سمعة عاملية مرموقة حيث يتواجد به
العديد من العمالء من �أكرث من  150دولة
ويقدم املركز منتجات قابلة للتخ�صي�ص
وخدمات ت�سجيل تلقائية ومي�سرة.
munrakae
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ر�أ�س اخليمة حتتفي بالت�شغيل التجاري لأوىل حمطات براكة للطاقة النووية
احتفت �إم��ارة ر�أ���س اخليمة يوم � 7أبريل بالت�شغيل التجاري
لأوىل حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية عرب �إن��ارة املباين
احلكومية واملعامل الرئي�سية فيها ب�إ�ضاءات خ�ضراء ترمز �إىل
الطاقة النظيفة واحلفاظ على البيئة.
وي�أتي هذا االحتفاء تقدير ًا لهذا امل�شروع التاريخي الفريد من
نوعه الذي �سي�ساهم ب�شكل كبري يف تنويع م�صادر الطاقة واحلد من
االنبعاثات الكربونية ودعم جهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف
مواجهة ظاهرة التغري املناخي.
وت�شارك اجلهات احلكومية يف �إمارة ر�أ�س اخليمة يف احلملة
الوطنية الإعالمية اخلا�صة بت�شغيل املحطة الأوىل يف براكة
ب�شكل جتاري عرب �إنارة املباين احلكومية ب�إ�ضاءات خ�ضراء وو�ضع
املن�شورات املرتبطة بهذا احلدث يف جميع ال�شا�شات اخلا�صة بها،

وا�ستمرت هذه احلملة التي بد�أت بتاريخ � 7أبريل ملدة �سبعة �أيام
حتى تاريخ � 14أبريل ،لتوجه ر�سالة مفادها �أن دول��ة الإم��ارات
خطوات مدرو�سة ووا�ضحة يف جمال التقدم العلمي الذي
تخطو
ٍ
�سيدعم وب�شكل فعال االقت�صاد الوطني .
وبهذه املنا�سبة �صرح �سعادة منذر حممد بن �شكر مدير عام
بلدية ر�أ���س اخليمة قائ ًال � :إن الت�شغيل التجاري لأوىل حمطات
براكة للطاقة النووية ال�سلمية هو حدث هام يف تاريخ دولة الإمارات
العربية املتحدة ،وحلظة خالدة �ستتحدث عنها الأجيال القادمة،
فهذا امل�شروع الذي نفتخر به �سي�ساهم و ب�شكل كبري يف دعم م�سرية
االزدهار والتطور ،و ُيعد نقطة االنطالق �إىل امل�ستقبل الذي نريده
لدولتنا احلبيبة يف مئويتها .

نادي الإمارات وبلدية ر�أ�س اخليمة يناق�شان مبادرة الطاقة املتجددة
ا���س��ت��ق��ب��ل حم���م���ود ح�سن
ال�شم�سي رئي�س جمل�س �إدارة
ن���ادي الإم������ارات ،وف���د بلدية
ر�أ����س اخليمة برئا�سة منذر
الزعابي مدير عام دائرة بلدية
ر�أ���س اخليمة ،والوفد املرافق
ل��ه ،بح�ضور �أحمد حممد بن
�شمالن النعيمي ع�ضو جمل�س
�إدارة ال��ن��ادي ،وب�شري راج��ي
وراق امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،من
�أج���ل التن�سيق وال��ت��ع��اون يف
دعم املبادرات املجتمعية بني
اجلانبني يف ما يخ�ص مبادرة
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ،وتطبيق ًا
لإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ر�أ�����س اخليمة
النادي واملجتمع ،ولفت �إىل جهود دائرة جميع ُم�ستهلكي ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه على
اخل��ا���ص��ة يف ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة وال��ط��اق��ة بلدية ر�أ�س اخليمة يف التعاون مع النادي م�ستوى الإم�����ارة ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع جميع
امل����ت����ج����ددة  ،2040ع�ب�ر ���س��ل�����س��ل��ة من على مدى ال�سنوات املا�ضية ما كان له اجلهات احلكومية.
املبادرات وامل�شاريع للحفاظ على الطاقة الأثر يف �إجناح خمتلف املبادرات.
وتقدم الزعابي بال�شكر �إىل �إدارة
واملياه.
وق����ال م��ن��ذر ال��زع��اب��ي �إن م��ب��ادرة نادي الإم��ارات على حفاوة اال�ستقبال،
وق��ال حممود ال�شم�سي� ،إن مبادرة الطاقة املتجددة التي متت مناق�شتها مع وحر�ص نادي الإمارات على دعم م�شروع
الزيارة تعترب �ضمن العديد من املبادرات �إدارة نادي الإمارات متثلت يف امل�شاريع الطاقة املتجددة ودوره املجتمعي الرائد
املجتمعية التن�سيقية مع خمتلف الدوائر الداخلية املعنية بدائرة البلدية ،والأخرى مع خمتلف الدوائر وامل�ؤ�س�سات من �أجل
وامل�ؤ�س�سات احلكومية منها واخلا�صة ،اخلا�صة باجلهات وامل�ؤ�س�سات واملباين الو�صول �إىل من�ش�أة ريا�ضية قائمة على
بهدف تعزيز ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني واملجتمع ،حيث ت�شمل الإ�سرتاتيجية الطاقة املتجددة .
munrakae

15

األخبار

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

مدير بلدية ر�أ�س اخليمة  :الطاقة املتجددة طريق حتقيق اال�ستدامة
ك�شف منذر الزعابي
م��دي��ر ع���ام دائ����رة بلدية
ر�أ�������س اخل��ي��م��ة ،ع���ن �أن
�إ�سرتاتيجية ر�أ���س اخليمة
ل��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة والطاقة
امل��ت��ج��ددة � ،2040أكملت
عامها ال��راب��ع يف ،2021
عرب �سل�سلة من املبادرات
وامل���������ش����اري����ع ل��ل��ح��ف��اظ
ع���ل���ى ال���ط���اق���ة وامل����ي����اه.
وذك����ر �أن ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع
مت���ث���ل���ت يف امل�������ش���اري���ع
الداخلية املعنية ب��دائ��رة
البلدية ،والأخرى اخلا�صة
ب���اجل���ه���ات وامل���ؤ���س�����س��ات
وامل��ب��اين وامل��ج��ت��م��ع ،حيث
ت�شمل الإ�سرتاتيجية جميع
ُم�ستهلكي ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه على م�ستوى
الإم������ارة ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��ي��ع اجل��ه��ات
احلكومية ،ومع ت�شجيع القطاع اخلا�ص.
و�أ���ش��ار �إىل �أن الإ�سرتاتيجية ت�سعى نحو
اخل��ف�����ض م��ن ا���س��ت��ه�لاك ال��ط��اق��ة بن�سبة
 ،%30وت��ق��ل��ي��ل ا���س��ت��ه�لاك امل��ي��اه %20
ورف�����ع ن�����س��ب ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة مب�����ص��ادر
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة  %20بحلول .2040
وق���ال م��ن��ذر ال��زع��اب��ي :يف ع���ام ،2020
لوحظ ارتفاع معدالت التوفري يف الكهرباء
وامل��اء من �أعمال حتديث املباين التابعة
ل��دائ��رة ال��ب��ل��دي��ة ،ال��ت��ي مت �إجن���ازه���ا يف
ع��ام��ي  2018و2019م ،وذل���ك لكل من
املق�صب امل��رك��زي امل��ت��واج��د يف منطقة
«الفلية» ،ومبنى �إدارة ال�صحة العامة.
و�أ���ض��اف� :إن���ه مت الك�شف ع��ن انخفا�ض
بن�سبة  30%يف ا���س��ت��ه�لاك ال��ك��ه��رب��اء،
و 40%م��ن ا�ستهالك امل���اء يف املق�صب
املركزي ،وذلك فقط يف الن�صف الأول من
عام 2020م ،وذلك بعد �سل�سلة من �أعمال
التطوير والتح�سينات املتمثلة يف اعتماد
16

�أنظمة التكييف با�ستخدام تقنيات متعددة
كرتكيب جهاز «»Vortex Condenser
لزيادة كفاءة وحدات التكييف.
ت���اب���ع  :وك���ذل���ك ا���س��ت��ب��دال �أج���ه���زة
الثريمو�ستات ،و�أي�����ض�� ًا ا�ستبدال بع�ض
وح���دات التكييف وا���س��ت��ب��دال الإ���ض��اءات
التقليدية ب�إ�ضاءات  LEDعالية الكفاءة،
وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س�ين ا���س��ت��ه�لاك امل��ي��اه
با�ستخدام �أجهزة للتحكم بتدفق املياه،
وغريها من التح�سينات التي طالت مرافق
وخدمات املبنى.
ولفت �إىل �أن ال��دائ��رة قامت بتنفيذ
تدقيق للطاقة يف جميع امل��ب��اين التابعة
للبلدية ،وال���ذي نتج عنه ح�صر جميع
التح�سينات املمكنة ،والتي مت تنفيذها مع
بداية العام اجلاري كجزء من م�شروع �آيزو
 50001لإدارة الطاقة.
وع����ن امل�����ش��اري��ع امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ب��اين
اخل�ضراء ،ك�شف �أنه يف العام  ،2020مت
تبني معايري «بارجيل للمباين اخل�ضراء» يف
�أكرث من  2000مبنى يف مراحل الت�صميم
والبناء ،منها بع�ض امل�شاريع القائمة التي
ت��ن��درج حت��ت امل��ب��اين ال�سكنية وامل��ب��اين

العامة وقطاع ال�ضيافة .ولفت
�إىل �أنه بلغ عدد رخ�ص البناء
ال�����ص��ادرة مبوجب «بارجيل»
ل�سنة � 2020إىل  1136رخ�صة
بناء و 2372مبنى ،مبجموع:
 3508رخ�ص ومبان.
و�أو���ض��ح �أن ع��دد رخ�ص
ال��ب��ن��اء ال�������ص���ادرة مب��وج��ب
«ب���ارج���ي���ل» ل�����ش��ه��ري ي��ن��اي��ر
وف�براي��ر  ،2021بلغت 227
رخ�����ص��ة ب��ن��اء و 282مبنى،
مبجموع  509رخ�ص ومبان،
وم���ن �أب����رز ت��ل��ك امل��ب��اين فلل
�سكنية وفلل ا�ستثمارية ومباين
�صناعية.
وحت�����دث ال���زع���اب���ي عن
م�شروع الطاقة ال�شم�سية الأول يف مباين
حكومة ر�أ����س اخليمة ،حيث مت ت�صميم
مواقف ال�سيارات ال�شم�سية ب�سعة 230
ك��ي��ل��وواط ،وال��ت��ي ك�شفت ع��ن �إن��ت��اج 260
كيلوواط �ساعة بني �شهري �أبريل ودي�سمرب
من العام املا�ضي ،وه��ذا ميثل ما يقارب
 15%من �إجمايل ا�ستهالك املبنى .ولفت
�إىل �أن دائ���رة البلدية تعمل �أي�ض ًا على
م�شاريع م�شرتكة للطاقة ال�شم�سية مع
العديد من الهيئات احلكومية واخلا�صة
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ،والتي ت�صل طاقتها
الإنتاجية الق�صوى �إىل ما يعادل  15ميغا
واط من الإنتاج.
و�أكد �أن الدائرة توا�صل تنفيذ واعتماد
امل�����ش��اري��ع اجل��دي��دة ال��ت��ي ت��ع��زز ال��ق��درة
التناف�سية يف جم���ال ال��ط��اق��ة وال��ط��اق��ة
امل��ت��ج��ددة ،ف� ً
ضال ع��ن ب��رام��ج التدريب
والت�أهيل املنفذة يف هذا اجلانب وبرامج
ت��وع��ي��ة ���ش��رائ��ح املجتمع لإي��ج��اد من�صة
معلوماتية ت��ق��دم ك��ل اجل���وان���ب املعنية
بالطاقة.
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دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تكرم املوظف املبتكر املهند�س �أحمد عبد اهلل
حت��ر���ص دائ�����رة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س
اخل���ي���م���ة دائ����م���� ًا ع���ل���ى م��واك��ب��ة
ت���وج���ه���ات احل���ك���وم���ة يف جم���ال
الإب�����داع واالب��ت��ك��ار وذل���ك �إمي��ان�� ًا
منها ب�أنه �أ�سا�س التطور امل�ستمر
واالرتقاء الدائم بالعمل احلكومي
 .فقد قام مدير عام دائ��رة بلدية
ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ب��ت��ك��رمي املهند�س
�أحمد عبداهلل احلا�صل على و�سام
امل��وظ��ف احل��ك��وم��ي امل��ب��ت��ك��ر لعام
2020م .
وب��ه��ذه املنا�سبة �صرح �سعادة
منذر بن �شكر مدير ع��ام البلدية
�أن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة تعمل
كما �صرحت رمي اجل���راف رئي�س ف��ري��ق االب��ت��ك��ار ب���أن
دائم ًا على دعم وحتفيز املوظفني املبدعني وذل��ك مبنحهم الفريق ي�سعى دائم ًا لدعم املواهب وحتفيز الطاقات الإيجابية
ال��ف��ر���ص وت��وف�ير الإم��ك��ان��ي��ات ال�لازم��ة لتجربة الإب��داع��ات ل��دى املوظفني لن�شر ثقافة الإب���داع واالبتكار لديهم  ،كما
وتطبيقها  ،وتثمني اجلهود التي يتم بذلها وهذا له الأثر الكبري �إن فريق االبتكار بالدائرة يقدم الدعم الكامل من خالل
يف حتفيز املوظفني وت�شجيعهم لبذل املزيد من العطاء يف الور�ش التعريفية عن االبتكار للتطبيق الأمثل لعمليات الإبداع
واالبتكار وفق ًا لأف�ضل املمار�سات املحلية والدولية.
جمال االبتكار .
 34خمالفة و�إنذاراً ملن�ش�آت غري ملتزمة يف ر�أ�س اخليمة
متكنت �إدارة ال�صحة العامة يف دائرة يوم واح��د من �شهر رم�ضان  ،من زيارة �صحية مهنية ،وذل��ك للتحقق من مدى
بلدية ر�أ���س اخليمة خالل يوم واح��د من عدد  80من�ش�آة متثلت يف  20من�ش�أة التزامها بكافة اال�شرتاطات املعمول بها.
زي��ارة  80من�ش�أة ،وذلك �ضمن حمالتها بيطرية و 35من�ش�آة غذائية و  25من�ش�آة وذكرت �أن تلك الزيارات مت خاللها ر�صد
عدد من املالحظات من قبل
امل���ي���دان���ي���ة امل���وج���ه���ة ع��ل��ى
فرق التفتي�ش ،والتي متثلت
املن�ش�آت الغذائية وال�صحية
يف ���س��وء ت��خ��زي��ن املنتجات
املهنية خالل �شهر رم�ضان.
يف مناطق التخزين ،وعدم
وك�����ش��ف��ت ت��ل��ك ال����زي����ارات
االل���ت���زام ب��ق��واع��د التباعد
امل��ي��دان��ي��ة ع���ن ت��وج��ي��ه 34
االج����ت����م����اع����ي يف م��ن��اف��ذ
�إن���ذار ًا وخمالفة ملن�ش�آت مل
البيع مثل الهايربماركت،
تلتزم با�شرتاطات ال�صحة
وت��ك��د���س ع��ر���ض امل��ن��ت��ج��ات
ال��ع��ام��ة والأخ������رى املتعلقة
الغذائية يف مناطق العر�ض.
ب��احل��د م��ن تف�شي ف�يرو���س
و�أ���ض��اف��ت« :ع���دم االل��ت��زام
ك��ورون��ا امل�ستجد «ك��وف��ي��د-
بتنفيذ بروتوكول الإجراءات
 .»19وقالت �شيماء الطنيجي
االح��ت��رازي�����ة وال���وق���ائ���ي���ة،
مدير �إدارة ال�صحة العامة:
وك���ذل���ك م��ت��اب��ع��ة ال��ع��ام��ل�ين
�إن الإدراة مت��ك��ن��ت خ�لال
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يف املن�ش�آت حول خ�ضوعهم للفحو�صات وال���وق���ائ���ي���ة م���ن ال���ف�ي�رو����س ،وان��ت��ه��اء خ�لال احل��م�لات التفتي�شية ال��ق��ادم��ة   .
الدورية لفريو�س كورونا �أو تلقيهم اللقاح» .البطاقات ال�صحية للعاملني باملن�ش�آت ،و�أ�شارت الطنيجي �إىل �أن فرق التفتي�ش
و�أ���ش��ارت �إىل �أن احلمالت التفتي�شية مت وع���دم املحافظة على نظافة املن�ش�أة .قامت بالرقابة على املطاعم املختلفة
خاللها توجيه عدد � 26إن��ذار ًا ومالحظة ولفتت �إىل �أنه مل يتم �إغالق �أي من�ش�آة تذكر للتحقق م��ن ع���دم توجهها ن��ح��و عر�ض
مع حترير  8خمالفات ،وذل��ك لأ�سباب ومت دعوة املن�ش�آت للت�صحيح من �أو�ضاعها الأط��ع��م��ة خ����ارج امل��ن�����ش���أة خ�ل�ال �شهر
ع��دة �أهمها ع��دم االل��ت��زام باملمار�سات لتجنب تكرار املخالفة �أو م�ضاعفة العقوبة رم�����ض��ان ،م���ؤك��دة �أن���ه مل يتم ر���ص��د �أي��ة
ال�صحية ال�سليمة ملناولة الغذاء ،وعدم املوجهة بحقها يف ح��ال مت ر�صدها مرة خمالفة للتعميم اخلا�ص مبنع البيع خارج
االل����ت����زام ب������الإج������راءات االح��ت�رازي����ة �أخ���رى م��ن قبل ف��رق التفتي�ش امليدانية املحل.
�إغالق مقهى يف ر�أ�س اخليمة ملخالفته الإجراءات االحرتازية
�أغ��ل��ق��ت دائ�����رة ب��ل��دي��ة ر�أ������س اخليمة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات امل��خ��ت�����ص��ة مقهى
ملخالفته ال��ت��داب�ير االح�ترازي��ة والوقائية
وعدم التزامه بال�شروط التي مت اعتمادها
وتعميمها �سابق ًا.
ومت ر����ص���د ع�����دم ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ب��اع��د
االجتماعي داخ��ل املقهى وال��ذي يعترب من
�أه��م الإج���راءات الوقائية ملكافحة جائحة
كوفيد .19 -
و�أو�ضحت البلدية �أن��ه منذ �إع��ادة فتح
الأم��اك��ن املخ�ص�صة للتدخني يف املقاهي
وال�سماح بتدخني «ال�شي�شة» حر�صت البلدية
على تكثيف حمالتها التفتي�شية وزياراتها
ل�ضمان حتقيق �أع��ل��ى ن�سبة م��ن االل��ت��زام
عند فتح الأماكن املخ�ص�صة للتدخني واملراكز التجارية والأ�سواق
بالإجراءات الوقائية واالحرتازية ال�صادرة
ومن �أهمها التزام العاملني بغ�سل اليدين قبل وبعد تقدمي اخلدمة
من اجلهات الر�سمية.
و�ألزمت البلدية املن�ش�آت التي تقدم اخلدمات لكافة �أفراد وقيا�س درجة احلرارة للموظفني والعاملني واملرتادين قبل دخول
املجتمع يف �إمارة ر�أ�س اخليمة بالتقيد بالإجراءات االحرتازية منطقة املن�ش�أة وعدم ال�سماح ملن تظهر عليهم �أعرا�ض حرارة
بدخول املوقع �إ�ضافة �إىل �إجراءات التعقيم والتنظيف امل�ستمرة.
بلدية ر�أ�س اخليمة ت�صدر تعميم ًا ب�ش�أن الإجراءات الوقائية خالل رم�ضان
�أ�صدرت دائرة بلدية ر�أ�س
اخليمة تعميم ًا للمعنيني من
�أ���ص��ح��اب وم�����س���ؤويل املن�ش�آت
ذات ال����ع��ل�اق����ة ب��ال�����ص��ح��ة
العامة بخ�صو�ص الإج��راءات
االح�ت�رازي���ة وال��وق��ائ��ي��ة خالل
�شهر رم�ضان الكرمي.
وم���ن���ع ال��ت��ع��م��ي��م ت���وزي���ع
وجبات �إف��ط��ار ال�صائم �أم��ام
18

امل��ن��ازل وامل��ن�����ش���آت الغذائية
على �أن يقت�صر الأم���ر على
التوزيعات املبا�شرة يف �سكنات
العمال من خالل التن�سيق مع
اجلمعيات اخلريية وم�س�ؤويل
هذه ال�سكنات.
و�����ش����دد ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى
����ض���رورة ات���ب���اع الإج������راءات
االحرتازية والوقائية املحدثة
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و�أ���ش��ار التعميم �إىل �أهمية االلتزام
من اجلهات املخت�صة ل�ضمان تطبيق �أعلى التباعد االجتماعي بني اجلميع.
وت�������ض���م���ن ال��ت��ع��م��ي��م الإج����������راءات بالطاقة اال�ستيعابية امل��ح��ددة م��ن قبل
معايري النظافة والتعقيم �أثناء حت�ضري
و�إعداد الأطعمة مع االلتزام بالتحقق من االح�ترازي��ة املتعلقة بو�سائل نقل امل��واد اجلهات املخت�صة يف كل من�ش�أة مبا يف
�صحة و�سالمة مقدمي اخلدمة كما مت منع الغذائية وغريها حيث مت الت�أكيد على ذلك العدد امل�سموح باجللو�س على طاوالت
بيع الوجبات اخلفيفة من �أمام املحالت���� .ض���رورة ات��ب��اع �أع��ل��ى م��ع��اي�ير النظافة تناول الطعام.
و�شدد على �ضرورة تلقي العاملني يف
و�أك�����د ����ض���رورة ات���ب���اع الإج�������راءات والتعقيم لو�سيلة النقل بالإ�ضافة �إىل
االح�ترازي��ة ل�ل�أف��راد ���س��واء العاملني يف ���ض��رورة ال��ت��زام ع��ام��ل التو�صيل بلب�س املن�ش�آت ذات العالقة بال�صحة جرعتي
املن�ش�آت ال�صحية �أم مرتاديها وذلك من ال��ك��م��ام وال��ق��ف��ازات وم���راع���اة التباعد اللقاح �ضد «ك��ورون��ا» حفاظ ًا على �صحة
و�سالمة املجتمع.
خ�لال االل��ت��زام بلب�س الكمام وم��راع��اة االجتماعي عند الت�سليم واال�ستالم.
«دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة» تكثف حمالتها التفتي�شية على الأ�سواق املحلية
�شكلت �إدارة ال�صحة
تفتي�شية على املن�ش�آت الغذائية
العامة بدائرة بلدية ر�أ���س
و ك��ان��ت ال��ب��داي��ة م��ع من�ش�آت
اخليمة ف��رق عمل ميدانية
املطابخ ال�شعبية و�شملت 39
ً
لتكثيف احلمالت التفتي�شية
م��ط��ب��خ��ا ..وم���ن ث��م من�ش�آت
امل��م��ن��ه��ج��ة ع��ل��ى امل��ن�����ش���آت
خمابز التنور بواقع  41زيارة
الغذائية والأ���س��واق املحلية
مت خاللها الت�أكد من التزام
يف الإم�������ارة ل��ل��ت��ح��ق��ق من
ال��ع��ام��ل�ين ف��ي��ه��ا ب��ا���ش�تراط��ات
ا�ستيفائها اال���ش�تراط��ات
النظافة ال�شخ�صية ونظافة
ال�صحية و التزامها بتطبيق
وت��ع��ق��ي��م م��ن��اط��ق ال��ت��ح�����ض�ير
الإج���������راءات االح�ت�رازي���ة
و�إعداد اخلبز.
وال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي حت��د من
و ا���س��ت��ه��دف��ت احل��م�لات
انت�شار فريو�س كورونا خالل �شهر رم�ضان الكرمي.
�أي�ضا من�ش�آت و�أ�سواق اخل�ضروات والفاكهة بالإمارة والهايرب
ي�أتي ذلك حر�ص ًا من دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة على احلفاظ وال�سوبرماركت و�شملت  30هايرب ماركت بالإمارة.
على ال�صحة العامة وتعزيز اجلهود امل�ستمرة يف احلفاظ على
مت خ�ل�ال احل��م�لات خم��ال��ف��ة  98م��ن�����ش���أة و ت��وج��ي��ه �إن���ذار
�سالمة الغذاء.
ومالحظات لـ  339من�ش�أة و�سيتم �إجراء زيارات دورية للمن�ش�آت
وق��د انتهت البلدية يف ه��ذا ال�����ش���أن م��ن تنفيذ  6حمالت املخالفة للت�أكد من ت�صحيح �إجراءاتها ح�سبما مت توجيهه لها.
بلدية ر�أ�س اخليمة تنجز  46160معاملة خالل الربع الأول
�أجنزت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة خالل الربع الأول من العام
احلايل  46160معاملة من خالل �إدارات وقطاعات البلدية وذلك
�ضمن �سعيها امل�ستمر لتقدمي �أف�ضل اخلدمات التي ت�سهم يف �إ�سعاد
املتعاملني .
�أجنزت �إدارة املباين  5739معاملة و�إدارة التخطيط وامل�ساحة

 8674معاملة و�إدارة ال�صحة العامة  14780معاملة وقطاع الأرا�ضي
 16474معاملة.
و�أكدت الدائرة حر�صها على �سرعة �إجناز معامالت املراجعني
وتو�سيع القنوات التي اعتمدتها من خالل تقدمي اخلدمات �إلكرتوني ًا
دون احلاجة للح�ضور ال�شخ�صي .

�أطلقت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة ثالث خدمات جديدة يف
ق�سم ت�صديق العقود وهي «خدمة تعديل عقد الإيجار وخدمة
جتديد عقد الإيجار وخدمة �إلغاء عقد الإيجار”.
ي�أتي �إط�لاق اخلدمات �ضمن �سعي الدائرة لت�سهيل عملية
�إجناز املعامالت واخت�صار الوقت واجلهد على املراجع من خالل

�إجناز هذه املعامالت املذكورة خالل يوم عمل واحد.
وي�ستطيع املتعامل تقدمي الطلب عرب املوقع الإلكرتوين
حلكومة ر�أ�س اخل ـ ـ ــيمة  www.rak.aeوا�ستالم معاملته املنجزة
يف اليوم نف�سه من خالل الربيد الإلكرتوين امل�سجل يف الطلب.

بلدية ر�أ�س اخليمة تطلق خدمات جديدة يف ق�سم ت�صديق العقود
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19

األخبار

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

ور�شة تعريفية مبعايري �آيزو االبتكار ISO 56002 : 2019

ق��ام��ت دائ����رة ب��ل��دي��ة ر�أ�����س اخليمة
وبالتن�سيق م��ع دائ���رة ال��ط�يران امل��دين
بتنظيم دورة ح��ول املتطلبات اخلا�صة
مبعايري �آي���زو االب��ت��ك��ار ISO 56002 :
 2019وذل��ك ي��وم اخلمي�س � 15أبريل
 2021وذل��ك ب��ال��ت��وازي م��ع حت�ضريات
ال���دائ���رة لإع����داد امل��ت��ط��ل��ب��ات اخلا�صة
مبعايري �آيزو االبتكار.
ق���دم���ت ال������دورة ال�����س��ي��دة �إ����س���راء
العو�ضي مدير مكتب التطوير امل�ؤ�س�سي
ب��دائ��رة ال��ط�يران امل��دين ب��ر�أ���س اخليمة
حتدثت فيها عن نظام �إدارة االبتكار
وه��و م��و���ض��وع ج��دي��د مي�� ّك��ن امل�ؤ�س�سات
احلكومية من النمو والإبداع  .واالبتكار
هو �أكرث من جمرد �إنتاج الفكرة الكبرية
التالية  -فهو ي�شمل الطريقة التي تنفذ
بها احلكومات الأفكار اجلديدة وكيف
ت�شكل الثقافة �أهمية يف احلفاظ على
خ��ل��ق ت��ل��ك الأف���ك���ار وي��وف��ر ه���ذا املعيار
�إر�شادات لإن�شاء وتنفيذ و�صيانة لنظام
�إدارة االبتكار والتح�سني امل�ستمر عليه
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ال�ستخدامه يف جميع امل�ؤ�س�سات القائمة
كما قامت بتعريف االبتكار ب�أنه كيان
جديد �أو متغري ،يحقق القيمة �أو يعيد
توزيعها ويركز على خا�صيتني �أ�سا�سيتني:
احلداثة والقيمة ،ال تقت�صر فيه القيمة
على القيمة املالية ،بل ميكن �أن تكون مثل
اخلربة �أو الرفاهية �أو القيمة االجتماعية
وميكن �أن يكون كيان االبتكار منتج �أو
خدمة �أو عملية �أو منوذج �أو طريقة بدء
عمل من التدريجي �إىل اجلذري  ،تتطلب
طبيعته الوا�سعة ا�ستخدام �سمة واحدة
�أو �أكرث من �أجل �أن تكون �أكرث حتديد ًا ،
مثل :ابتكار العمليات  ،االبتكار الإ�ضايف
 ،ابتكار منوذج العمل اجلذري �أو االبتكار
اجلماعي  ،كما تطرقت �إىل مراحل نظام
�إدارة االبتكار من حتديد �سياق املن�ش�أة
والقيادة والتخطيط والدعم واال�ستفادة
من العوامل املمكنة والعمليات وكيفية
احل�صول على �سيا�سة الآي��زو ومراحله
املختلفة .
يوفر النظام �إط���ار ًا م�شرتك ًا لدفع

االبتكار ،وتقييم �أداء االبتكار احلايل
للم�ؤ�س�سة ،و�ضمان ا�ستمرارية الأعمال
ودع��م برامج التغيري التنظيمي  ،ومن
فوائد تطبيق نظام �إدارة االبتكار وفق ًا
لهذا املعيار :تعزيز القدرة على �إدارة
تعدد اخليارات وزيادة النمو والإيرادات
والربحية والقدرة التناف�سية وانخفا�ض
التكاليف واجل��ه��ود امل���ه���دورة وزي���ادة
الإنتاجية وكفاءة املوارد.
كما يعمل على حت�سني اال�ستدامة
وامل���رون���ة وزي�����ادة ر���ض��ا امل�ستخدمني
والعمالء واملواطنني والأط���راف املعنية
الأخ����رى وال��ت��ج��دي��د امل�ستمر ملجموعة
ال���ع���رو����ض والأ����ش���خ���ا����ص امل�����ش��ارك�ين
واملفو�ضني يف املنظمة وزي���ادة القدرة
على جذب ال�شركاء واملتعاونني والتمويل
وتعزيز �سمعة املنظمة وتقييمها و�أخري ًا
ت�سهيل االم��ت��ث��ال ل�� َّل��وائ��ح واملتطلبات
الأخرى ذات ال�صلة.
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Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate
Communications Office, introduces the monthly contest
for customers, which is published on monthly basis in the
Municipality Magazine. For participation, answers should
be sent to the following email address
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magazine@mun.rak.ae

تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن
م�سابقة �شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهرياً يف جملة بلدية
الخيمةبهذه امل�سابقة �إر�سال
باال�شرتاك
فعلى
ر�أ�س
الراغبني بلدية رأس
 مجلة- 2021
/05 اخليمة
- 528 :العدد
:�إجاباتهم �إىل الربيد الإلكرتوين التايل

magazine@mun.rak.ae

» 528 «

• �أكمل املثل ال�شعبي التايل ؟
.... ال�صديق قبل

Congratulations to Mrs. : amna Hassan al-Jaafari
the winner of the past month's contest (527).

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

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

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

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

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

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

واحة اإلسالم
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من قام رم�ضان �إميان ًا و احت�ساب ًا
ف�ضيلة ال�شيخ د� .سعيد بن �سامل الدرمكي

فمن نعمة اهلل علينا �أن رزقنا �إدراك �شهر رم�ضان املبارك ،ن�صوم �أيامه ،ونحيي
لياليه بطاعة اهلل �سبحانه وتعاىل .ف�شهر رم�ضان �شهر الطاعات واخلريات ،ولذلك
ينادي مناد من ال�سماء يف �أول ليلة من ال�شهر  « :يا باغي اخلري �أقبل ،ويا باغي
ال�شر �أق�صر»  ،فتعلوا همم ال�صائمني ،فرتاهم تالني لكتاب ربهم ،مقبلني على
امل�ساجد م�صلني ومعتكفني ،داعني ربهم ومت�ضرعني.
ومن �أخ�ص العبادات الرم�ضانية �صالة الرتاويح والقيام ،التي
ي�ؤديها امل�سلمون يف �شهر رم�ضان بعد �صالة الع�شاء ،وغالب ًا ما
ترتبط مواعيدهم وجتمعاتهم بعدها.
وعبادة �صالة الرتاويح من العبادات ذات الأجر العظيم ،ف َعنْ
�أَ ِبى هُ َر ْي َر َة � :أَنَّ َر ُ�س َ
الل �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -كانَ ُي َر ِّغ ُب ِف
ول َّ ِ
ِق َي ِام َر َم َ�ضانَ ِمنْ َغ ْ ِي �أَنْ َي ْ�أ ُم َرهُ ْم ِفي ِه ِب َع ِز َمي ٍة َف َي ُق ُ
ول َ «:منْ َق َام
وعنْ َع ْم ِرو ْب ِن
َر َم َ�ضانَ �إِ َميا ًنا َو ْاح ِت َ�سا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم ِمنْ َذ ْن ِب ِه » َ ،
هلل َ�ص َّلى َّ ُ
ُم َّر َة ْ ُ
ال َه ِن ِّيَ ،ق َالَ :جا َء َر ُ�س َ
الل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َر ُج ٌل ِمنْ
ول ا ِ
ُق َ�ض َاع َةَ ،ف َق َال�َ :شهِ ْدتُ َ�أنْ َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل ُ
اهلل َو�أَ َّن َك َر ُ�س ُ
هللَ ،و َ�ص َّل ْيتُ
ول ا ِ
ال�ص َل َو ِاتَ ،و ُ�ص ْمتُ َّ
ال�ش ْه َرَ ،و ُق ْمتُ َر َم َ�ضانَ َ ،و�آ َت ْي َت ال َّز َكا َةَ ،ف َق َال َل ُه
َّ
ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى َّ ُ
ال�صدِّ ي ِق َني
الل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :منْ َكانَ َع َلى هَ َذا َكانَ ِمنَ ِّ
َو ُّ
ال�شهَدَ اءِ».
بداية ال ب ّد �أن نعلم �أنّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد �صلى
الرتاويح منفرد ًا دون جماعة يف بع�ض الأحيان ،ف َعنْ َز ْي ِد ْب ِن َثا ِب ٍت
�أَنَّ َر ُ�س َ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم ات ََّخ َذ ُح ْج َر ًة َ -ق َال َح ِ�س ْبتُ �أَ َّن ُه
ول َّ ِ
َق َال ِ -منْ َح ِ�ص ٍري ِف َر َم َ�ضانَ َف َ�ص َّلى ِفي َها َل َي ِالَ ،ف َ�ص َّلى ِب َ�ص َال ِت ِه
ا�س ِمنْ �أَ ْ�ص َحا ِب ِهَ ،ف َل َّما َع ِل َم بِهِ ْم َج َع َل َي ْق ُعدَُ ،ف َخ َر َج ِ�إ َل ْيهِ ْم َف َق َال « َق ْد
َن ٌ
ا�س ِف ُب ُيو ِت ُك ْم ،
َع َر ْفتُ ا َّل ِذى َر�أَ ْيتُ ِمنْ َ�ص ِني ِع ُك ْم َ ،ف َ�صلُّوا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
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ال�ص َال ِة َ�ص َال ُة ْ َال ْر ِء ِف َب ْي ِت ِه ِ�إ َّال ْ َال ْكتُو َب َة « .
َف ِ�إنَّ �أَ ْف َ�ض َل َّ
فها هو النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد �صلى الرتاويح منفرد ًا
يف بع�ض الليايل ،وقد بني �سبب ذلك يف حديث �آخر فقال َ « :ل ِك ِّنى
َخ ِ�شيتُ �أَنْ ُت ْف َر َ�ض َع َل ْي ُك ْم َف َت ْع ِجزُوا َع ْن َها « ،مع �أنه �صلى اهلل عليه
و�سلم قد حث على �صالتها جماعة فقال َ « :منْ َق َام َم َع ا ِلإ َم ِام َحتَّى
َي ْن َ�ص ِر َف ُك ِت َب َل ُه ِق َي ُام َل ْي َل ٍة «
وت�أملوا يف ق��ول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َ « :ف ��إِنَّ �أَ ْف َ�ض َل
ال�ص َال ِة َ�ص َال ُة ْ َال� ْر ِء ِف َب ْي ِت ِه �إِ َّال ْ َال ْكتُو َب َة « ف�صالتك الرتاويح يف
َّ
بيتك ،يف هذا الوقت ،من �أف�ضل ال�صالة النافلة التي يتقرب بها
العبد لربه �سبحانه وتعاىل.
ولهذا ذهب الإمام مالك وال�شافعي رحمهما اهلل �إىل �أنّ �صالة
الرتاويح والقيام يف البيت �أف�ضل ،ملن كان حافظ ًا للقر�آن ،مع عدم
اخل�شية من ت�ضييعها والتفريط فيها.
كما �أنّ ال�صحابة بعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ا�ستمروا يف
�صالة الرتاويح يف جماعة ومنفردين حتى جمعهم عمر ر�ضي اهلل
عنه يف امل�ساجد على قارئ ي�صلي بهم ،ف َعنْ َع ْب ِد ال َّر ْح َم ِن ْب ِن َع ْب ٍد
ا ْل َقارِىِّ �أَ َّن ُه َق َالَ :خ َر ْجتُ َم َع ُع َم َر ْب ِن ْ َ
اب ر�ضى اهلل عنه َل ْي َل ًة
ال َّط ِ
ا�س �أَ ْو َزا ٌع ُم َت َف ِّر ُقونَ ُي َ�ص ِّلي ال َّر ُج ُل
ِف َر َم َ�ضانَ � ،إِ َل ْ َال ْ�س ِج ِدَ ،ف�إِ َذا ال َّن ُ
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ِل َنف ِْ�س ِهَ ،و ُي َ�ص ِّلي ال َّر ُج ُل َف ُي َ�ص ِّلى ِب َ�ص َال ِت ِه ال َّر ْه ُط.
َف َق َال ُع َم ُر� :إِ ِّن �أَ َرى َل ْو َج َم ْعتُ هَ ��ؤُ َال ِء َع َلى َقارِئٍ َو ِاح ٍد َل َكانَ
�أَ ْم َث َل .
ُث َّم َع��زَ َم َف َج َم َع ُه ْم َع َلى �أُ َب� ِّ�ى ْب ِن َك ْع ٍبُ ،ث َّم َخ َر ْجتُ َم َع ُه َل ْي َل ًة
ا�س ُي َ�صلُّونَ ِب َ�ص َال ِة َقا ِرئِهِ ْمَ ،ق َال ُع َم ُرِ :ن ْع َم ا ْل ِب ْد َع ُة
�أُخْ َرىَ ،وال َّن ُ
هَ ِذ ِهَ ،وا َّل ِتي َي َنا ُمونَ َع ْن َها �أَ ْف َ�ض ُل ِمنَ ا َّل ِتي َي ُقو ُمونَ ُ .ي ِري ُد � ِآخ َر ال َّل ْي ِل،
ا�س َي ُقو ُمونَ �أَ َّو َلهُ».
َو َكانَ ال َّن ُ
فهذه الآثار تدلنا على م�شروعية �صالة الرتاويح يف البيوت،
جماعة ومنفردين.
كما �أنّ �صالة الرتاويح يف املنزل حتقق جملة من الأمور :
الأول  :يحقق امل�سلم �أمر نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ملا قال « :
ْاج َع ُلوا يف ُب ُيو ِت ُك ْم ِمنْ َ�ص َال ِت ُك ْم َو َال َتت َِّخ ُذوهَ ا ُق ُبو ًرا « .
الثاين  :ح�صول اخلريية يف البيتَ ،عنْ َجا ِب ٍر ر�ضي اهلل عنه
َق َالَ :ق َال َر ُ�س ُ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم � « :إِ َذا َق َ�ضى �أَ َح ُد ُك ُم
ول َّ ِ
اللَ
ال�ص َال َة ِف َم ْ�س ِج ِد ِه َف ْل َي ْج َع ْل ِل َب ْي ِت ِه َن ِ�صي ًبا ِمنْ َ�ص َال ِت ِه َف��إِنَّ َّ
َّ
َج ِاع ٌل ِف َب ْي ِت ِه ِمنْ َ�ص َال ِت ِه َخ ْ ًيا».
الثالث :زيادة الأجر ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :تط ُّو ُع الرجل
يف بي ِت ِه يزي ُد على تط ُّو ِعه عندَ النا�سْ ،
كف�ض ِل �صالة الرجل يف
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جماع ٍة على �صالت ِه وح��دَ ه « فجميع هذه الأم��ور فيها ترغيب يف
�إقامة �صالة الرتاويح يف البيت ،واال�ستمرار عليها ،يف حال املنع
من �صالتها يف امل�ساجد ب�سبب اخلوف من انت�شار الوباء .ومن
الأه��داف التي تتحقق من �صالة الرجل الرتاويح يف بيته تعليم
�أوالده ال�صالة ،و�أحكام �صالة اجلماعة ،وحث املتكا�سل منهم
على �أدائها.
ومن ف�ضل اهلل وكرمه على عباده �أن كتب لهم �أجور العبادات
التي اع �ت��ادوا على �أدائ �ه��ا ،وح��ال بينهم وبينها حائل منعهم
منهاَ ،ق َال َر ُ�س ُ
الل � -صلى اهلل عليه و�سلم �ِ « -إ َذا َم ِر َ�ض ا ْل َع ْب ُد
ول َّ ِ
يحا  ، ».ويف رواية
�أَ ْو َ�سا َف َر ُ ،ك ِت َب َل ُه ِم ْث ُل َما َكانَ َي ْع َم ُل ُم ِقي ًما َ�ص ِح ً
« �إِ َذا َكانَ ا ْل َع ْب ُد َي ْع َم ُل َع َم ًال َ�ص ِ ً
الا َف َ�ش َغ َل ُه َع ْن ُه َم َر ٌ�ض َ �أ ْو َ�س َف ٌر ُك ِت َب
َل ُه َك َ�صا ِل ِح َما َكانَ َي ْع َم ُل َوهُ َو َ�ص ِحي ٌح ُم ِقي ٌم ».قال ابن حجر -رحمه
اهلل  «: -وهو يف حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته
لوال املانع �أن يدوم عليها ».فمن كان م�صلي ًا للرتاويح مع جماعة
امل�سلمني يف امل�ساجد ،وعجز عن �أدائها هذا العام يف امل�سجد ف�إنّ
�أجره تام ب�إذن اهلل تعاىل.
لنغتنم �أيام �شهر رم�ضان ولياليه بالطاعات والعبادات ،ف�إ ّنه
�شهر عزيز مبارك ،ال يحرم اخلري فيه �إال حمروم.
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عام اال�ستعداد للخم�سني
�إعداد جواهر ال�سويدي

عام اال�ستعداد للخم�سني ..نريد تطوير خططنا ..م�شاريعنا ..تفكرينا..
قبل خم�سني عاماً �صمم فريق الآباء امل�ؤ�س�سني حياتنا اليوم ..ونريد العام
القادم ت�صميم اخلم�سني عاما القادمة للأجيال اجلديدة..
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي
عام اال�ستعداد للخم�سني ..عام �سي�شكل ب�إذن اهلل منعطفاً نوعياً يف م�سريتنا
املباركة ..نكتب فيه ف�صو ًال جديدة يف حمركاتنا االقت�صادية واملجتمعية
والتنموية املت�سارعة لنكون الأف�ضل عاملياً خالل خم�سني عاماً قادمة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

�أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أن عام 2020
هو «ع��ام اال�ستعداد للخم�سني» ،وميثل هذا الإع�لان �شارة
البدء يف �صياغة ا�سرتاتيجية عمل وطنية هي الأك�بر من
نوعها لال�ستعداد للخم�سني عام ًا املقبلة على كافة امل�ستويات
االحتادية واملحلية ،واال�ستعداد لالحتفال باليوبيل الذهبي
لدولة الإمارات عام  ،2021على �أن ت�شارك كافة فئات املجتمع
من املواطنني واملقيمني والقطاع احلكومي واخلا�ص والأهلي
يف ت�صميم م�ستقبل اخلم�سني عام ًا املقبلة يف دولة الإمارات.
ووج��ه �سموهما بت�شكيل جلنتني تتبعان جمل�س ال��وزراء؛
ّ
جلنة لو�ضع اخلطة التنموية ال�شاملة للخم�سني عام ًا املقبلة
24
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برئا�سة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ومعايل حممد عبداهلل
القرقاوي وزي��ر �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء وامل�ستقبل نائب ًا له،
وجلنة �أخ��رى للإ�شراف على فعاليات االحتفال باليوبيل
الذهبي لدولة الإمارات برئا�سة �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون ال��دويل ،و�سمو ال�شيخة
مرمي بنت حممد بن زايد �آل نهيان نائب ًا له.
وت�شمل مهام جلنة اخلطة التنموية ال�شاملة و�ضع ت�صور
كامل للتنمية يف دولة الإمارات ،والعمل على تطوير منظومة
العمل احلكومي ب�شكل كامل لتكون حكومة الإمارات الأ�سرع
والأك �ث�ر م��رون��ة والأك �ث�ر ق ��درة على التكيف م��ع متغريات
امل�ستقبل ،و�إ�شراك كافة الفئات املجتمعية يف �صياغة �شكل
احلياة يف دولة الإمارات خالل اخلم�سني عام ًا املقبلة.
كما �شملت مهام اللجنة و�ضع اخل��ارط��ة االقت�صادية
اجلديدة لدولة الإمارات وتطوير م�شاريع و�سيا�سات اقت�صادية
ا�ستثنائية لتحقيق قفزات نوعية يف االقت�صاد الوطني� ،إىل
جانب تر�سيخ القوة الناعمة لدولة الإم ��ارات والعمل على
تطوير املنظومة الإع�لام�ي��ة للدولة ونقل ق�صة الإم ��ارات
اجلديدة للعامل مبا يحقق عوائد اقت�صادية واجتماعية لها
ويحمي مكت�سباتها ويعزز فر�صها يف االقت�صاد اجلديد،
بالإ�ضافة �إىل �إع��ادة النظر يف منظومة التن�سيق االحتادي
واملحلي وو�ضع �آليات جديدة و�أنظمة خمتلفة لتحقيق التكامل
يف كافة القطاعات.
ومن مهام اللجنة �أي�ض ًا العمل على تطوير كافة القطاعات
الأ�سا�سية يف الدولة وجتهيزها للم�ستقبل كالقطاع ال�صحي
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والتعليمي والإ�سكاين وقطاع النقل والأمن الغذائي وغريها
من القطاعات احليوية ،ع�لاوة على و�ضع ت�صور متكامل
للمجتمع الإماراتي خالل اخلم�سني عام ًا املقبلة من النواحي
الدميغرافية والأ� �س��ري��ة وهويته الثقافية يف ع��امل �سريع
ال�ت�غ�يرات .بالإ�ضافة �إىل و�ضع منظومة ج��دي��دة لرت�سيخ
الب�صمة العاملية للإمارات وخا�صة يف القطاعات الإن�سانية
والبيئية وعمل املنظمات الدولية ،وت�صميم وتر�سيخ منظومة
القيم احل�ضارية والإنتاجية يف الأجيال اجلديدة مبا يهيئهم
للخم�سني عام ًا املقبلة وم��ا حتمله من حتديات وطموحات
عظيمة لدولة الإمارات.
وي�أتي �إطالق عام اال�ستعداد للخم�سني يف مرحلة مف�صلية
من تاريخ دول��ة الإم ��ارات التي ت�ستعد لالحتفال بالذكرى
اخلم�سني لقيامها وذلك يف دي�سمرب من العام  ،2021حيث
ي�شكل اليوبيل الذهبي للدولة الفتية حمط ًة فارقة ت�ستدعي
و�ضع النموذج التنموي اجلديد لدولة الإم� ��ارات .و�سوف
يتم ح�شد كافة اجلهود امل�ؤ�س�سية يف الدولة وكافة امل��وارد
والإمكانات �ضمن خمتلف الكوادر القيادية والإداري ��ة �إىل
جانب اال�ستثمار يف اخل�برات والعقول الإبداعية واملواهب
والكفاءات اال�ستثنائية لت�صميم منظومات جديدة للخم�سني
عام ًا املقبلة ،وخلق ر�ؤي��ة جمعية ّ
تلتف حولها كافة فئات
املجتمع لتكون دولة الإم��ارات خالل اخلم�سني عام ًا املقبلة
الدولة الأكرث متيز ًا والأف�ضل يف جودة احلياة على م�ستوى
العامل.
مقتب�س من موقع اال�ستعداد للخم�سني .
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«كوادر متميزة»
عادل علي ال�ســويـــدي

�إعداد :علياء عبدالعزيز الزعابي

مدير ق�سم الرقابة البيئية

• حدثنا عن �سريتك الذاتية ؟
(اخلربات العلمية  -ال�شهادات  -اجلامعات)
 دبلوم من كلية (هي�ستينغ  -اململكة املتحدة)بكالوريو�س �إدارة �أعمال وتقنية معلومات من كليات
التقنية العليا
 اخل�برة العملية � 15سنة يف دائ��رة بلدية ر�أ���ساخليمة ب�إدارة ال�صحة العامة عملت خاللها مدخل
بيانات ملدة �سنتني ومن بعدها مت توكيلي با�ستالم
مهام مدير �إدارة ال�صحة العامة بالوكالة ملدة
ت��زي��د ع��ن ث�لاث �سنوات وح��ال�ي� ًا م��دي��ر ق�سم
الرقابة ال�صحية والبيئية

بلدية ر�أ�س اخليمة  ،08/2006وجتربتي كانت مميزة باكت�شاف
بيئة تناف�سية جديدة مرتبطة ارتباط مبا�شر مع
جميع �شرائح املجتمع .ومتكنت خاللها من
خلق فريق فني قوي ميكن االعتماد عليه يف
�أ�صعب الظروف.
• ما هي طبيعة عملك وم�س�ؤوليات
وظيفتك؟
ح��ال �ي � ًا �أع��م ��ل م��دي��ر

• متى التحقت بدائرة البلدية؟
وم � ��اذا ع ��ن جت��رب �ت��ك يف
العمل
التحقت بالعمل يف دائ��رة
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ق���س��م ال��رق��اب��ة ال�صحية
وال �ب �ي �ئ �ي��ة وم � ��ن م �ه��ام��ي
الوظيفية الإ�شراف املبا�شر
ع �ل ��ى ال �ف �ن �ي�ين ب��ال�ق���س��م
م ��ن خ �ل�ال ت ��وزي ��ع امل �ه��ام
وامل �� �س ��ؤول �ي ��ات واخل �ط��ط
والأعمال اليومية وال�شهرية
وال�سنوية ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
الإ���ش ��راف وال��رق��اب��ة على
امل��ن�����ش���آت ال��ت��ج ��اري ��ة يف
الإم � � � ��ارة ذات ال �ع�لاق��ة
بال�صحة العامة مثل مراكز
ب �ي��ع امل �ك �م�لات ال�غ��ذائ�ي��ة
ومراكز التجميل الن�سائية
وال��رج��ال �ي��ة وغ�يره��ا وم��ن
ن��اح �ي��ة �أخ � ��رى ال ��زي ��ارات
امل� �ي ��دان� �ي ��ة ل� �ل� �ت� ��أك ��د م��ن
التزام املن�ش�آت بالتعاميم
والقرارات ال�صادرة ب�ش�أن
جائحة كوفيد . 19 -
• ك� �ي ��ف ت �ت �ع��ام��ل
م��ع ال���ص�ع��وب��ات
وامل �� �ش��اك��ل ال�ت��ي
تواجهك؟
عملنا يتطلب املواجهة
املبا�شرة مع املتعاملني مما
ي�شكل �ضغط و�صعوبات يتم مواجهتها ب�شكل يومي فيتم التعامل
معها بال�صرب وطولة البال واالبت�سامة والأخ��ذ بيد املتعامل
والإن�صات له ب�شكل جيد.
• ماذا �أ�ضافت لك ال��دورات التدريبية والتطويرية
التي �شاركت فيها ؟
� �ش��ارك��ت يف ال�ك�ث�ير م��ن ال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة وال��ور���ش
وامل�ؤمترات والتمارين العملية خالل � 15سنة خدمة و�أ�ضافت
يل الكثري من �صقل املوهبة والتمكني ب�إدارة املوقف والتطوير
الذاتي واالرتقاء للم�ستويات التالية.
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• م��اذا تفعل كي تطور قدراتك يف جمالك
احلايل؟
املزيد من الدورات واالطالع امل�ستمر على
�أف�ضل املمار�سات املحلية والدولية
• بر�أيك كيف يكون املوظف �سعيداً يف عمله؟
عندما يكون لديه والء وانتماء للم�ؤ�س�سة
ال�ت��ي يعمل بها و�أن يقتنع ب ��أن��ه م��وظ��ف يف
م�ؤ�س�سة حكومية ولي�ست �شركة خا�صة له و�أنه
يف خدمة املتعاملني ولي�س العك�س.
• من ي�ساندك لتحقيق �أهدافك الإبداعية
�أو متيزك يف احلياة؟
الأهل �أو ًال والقيادات العليا والزمالء ثاني ًا
• ن�صيحة عامة تقدمها ملوظفي حكومة ر�أ�س اخليمة
واملجتمع؟
 ملوظفي حكومة ر�أ�س اخليمة  :االنتماء والوالء للحكومةوامل�ؤ�س�سة التي يعملون بها و�أنهم يف خدمة اجلميع دون �أي
ا�ستثناء و�أن يكونوا على دراي��ة تامة مبهام واخت�صا�صات
امل�ؤ�س�سة التي يعملون بها ليكونوا جاهزين لأي ا�ستف�سار وارد
لهم.
 للمجتمع  :نحن يف خدمتكم ونتطلع لأف�ضل املمار�ساتاملحلية والعاملية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات لإر�ضائكم .
27

اإلمارات

العدد - 2021 /05 - 528 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

احتاد كتاب و�أدباء الإمارات  -فرع ر�أ�س اخليمة
ي�ستمر يف مو�سمه الثقايف بنجاح

�إعداد  :ل�ؤي �أحمد كحلة

�شهر جديد وخطوة جديدة بثقة يخطوها احتاد كتاب الإم��ارات  -فرع ر�أ�س
اخليمة بنجاح وتفعيل التوا�صل بني القراء ومتابعي الثقافة ب�شكل عام وقراء
الكتب ب�شكل خا�ص هذا هو احتاد الكتاب فرع ر�أ�س اخليمة الذي يعمل �أع�ضا�ؤه
بجد وب�صمت و ن�شاطه الدائم يف ردف احلراك الثقايف بهذه املحا�ضرات الراقية
املنتقاة يف موا�ضيعها مبا يتنا�سب واحل��راك الثقايف الآين والتي لها الف�ضل يف
ت�سليط ال�ضوء على ك ّتاب و بع�ض رواد العمل الثقايف امل�شتغلني به على اختالف
�أجنا�سه .
ون�ستمر مبتابعة �أن�شطته �شهرياً �إن �شاء اهلل كدعم جلهود القائمني يف احتاد
كتاب الإمارات  -فرع ر�أ�س اخليمة وحتفيز عامة النا�س على متابعة و�إلقاء ال�ضوء
على نتاجاتهم وخرباتهم واال�ستفادة منها يف ن�شر الثقافة واحلفاظ عليها .
باحتاد كتاب و�أدباء
الإمارات
الباحث م�ؤيد ال�شيباين
�صورة املكان يف الأغنية
ال�شعبية الإماراتية

الأغنية الإماراتية لها �سماتها
وخ�صو�صيتها  ،ول �ه��ا تاريخها
الطويل  ،ومن ميزاتها �أي�ض ًا �أنها
م ��ؤث��رة  ،وق��د ت�ط��ورت على �أي��دي
مبدعني �إماراتيني .
ب �ه��ذه اجل �م��ل وغ�ي�ره ��ا ق��دم
الدكتور حمد بن �صراي يوم �أم�س
ال �ب��اح��ث م ��ؤي��د ال���ش�ي�ب��اين ال��ذي
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ح��ا� �ض��ر ب ��احت ��اد ك�ت��اب
و�أدب ��اء الإم ��ارات  -فرع
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة  -ح��ول
الأغنية الإماراتية حتت
ع �ن��وان ( � �ص��ورة امل�ك��ان
يف الأغ� �ن� �ي ��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة
الإم� ��ارات � �ي� ��ة )  ،حيث
�أك��د يف بداية حديثه �أن
الأغنية الإماراتية لي�ست
ذاكرة ثانوية � ،أو مفردة
غام�ضة ع��اب��رة  ،و�إمن��ا
ه��ي ج ��زء ال ي�ت�ج��ز�أ من
الثقافة ال�سائدة والفنون
امل �ع��روف��ة وامل �ت��داول��ة يف
جمتمع الإمارات .
ف�ق��ال « ه��ي كغريها
م��ن مثيالتها يف العامل
ال��ع ��رب ��ي �أح � ��د �أع��م ��دة
الذاكرة اجلمعية املقيمة يف ف�ضاء احلنني
عرب حمطات الأجيال «
و�أ�شار الباحث ال�شيباين �إىل خ�صو�صية
الأغنية الإماراتية  ،فهي ل�صيقة البحر �أو
ال�صحراء �أو االثنني مع ًا كما حت��دث عن
بيئة الأغ�ن�ي��ة  ،فهي ابنة بيئتها � �س��رد ًا ،
و�إيقاع ًا  ،ومعنى  ،وداللة .
و�أب ��دى �إعجابه بدفئها وم�صداقيتها
 ،واع�ت�بر �أن عقد ال�سبعينات ه��و العقد
الذهبي للأغنية الإماراتية  ،ثم �ضرب �أمثلة
ملجموعة من الأغنيات املهمة وامل�شهورة
والتي غناها مطربون معروفون .
وع��ن امل�ك��ان يف الأغنية ر�أى الباحث
�أنه مر�سوم فيها ب�صورة مذهلة  ،ثم �أنار
على ا�ستخدام �أ�سلوب النداء يف الأغنية
وانحيازها �إىل امل�شاعر اجليا�شة واملفردات
التي تنتمي للمكان واملجتمع الإم��ارات��ي،
�إ��ض��اف��ة �إىل ت�ع��دد ال�صور فيها  ،وروع��ة
اخليال واملعاين والدالالت .
ودعا يف نهاية حما�ضرته �إىل �ضرورة
�أن نربز الأغنية الإماراتية ونعيد ت�شكيلها
munrakae

ل�ك��ون�ه��ا ج ��د ًا ب�سيطة  ،والآن مي�ك��ن �أن
ي��ؤدى اللحن ب��آالت حديثة وعدد كبري من
العازفني كما �أج��اب عن �أ�سئلة احل�ضور
التي دارت حول الفخر واالعتزاز بالأغنية
الإم��ارات�ي��ة ذات التاريخ املديد وال�سمات
اجلميلة والإيقاعات الرائعة .

بني الطب والأدب باحتاد كتاب
و�أدباء الإمارات

نظم احت��اد كتاب و�أدب ��اء الإم ��ارات -
ف��رع ر�أ���س اخليمة �أم�سية يف قاعة جمعة
الفريوز بعنوان ( الطب والأدب )
قدمها الدكتور طلعت مطر و�أدارت�ه��ا
املذيعة الإعالمية � /شكران يا�سني .
وق��د ت�ن��اول��ت امل�ح��ا��ض��رة ال�ع�لاق��ة بني
االك�ت�ئ��اب والإب� ��داع  ،وك�ي��ف �أن ال�شعراء
وامل �ب��دع�ين �أك�ث�ر ق ��درة ع�ل��ى التعبري عن
معاناتهم النف�سية من الأطباء الذي يرون
االكتئاب من وجهة نظر طبية فقط .
ثم �شرح املحا�ضر الدكتور طلعت مطر
ممهدات االكتئاب و�أ�سبابه و�صفاته  ،و�أكد
�أن احلزن يختلف عن االكتئاب و�أن مري�ض

االكتئاب يعرب عن ذلك ب�أ�سلوبه اخلا�ص
وطريقته التي يراها منا�سبة .
وا�ستعر�ض د .طلعت يف حما�ضرته
�أ��ش�ع��ار بع�ض ال�شعراء ال��ذي��ن ع��ان��وا من
االكتئاب  ،وكيف عربوا عنه بطريقة عميقة
وم�ستفي�ضة  ،وكيف غدا االكتئاب لديهم
الوقود الذي �أدى �إىل �إبداعات مهمة .
فقد ق��ر�أ �أمثلة خمتلفة ومتنوعة من
�أ�شعار �صالح عبدال�صبور و�صالح جاهني
 ،و�أب��ي العالء املعري  ،كما �ضرب �أمثلة
على بع�ض ال ��رواي ��ات وال��روائ �ي�ين �أم�ث��ال
د�ستوفي�سكي و�أرن�ست هيمنغوي وغريهما
 ،كما �أ��ش��ار �إىل ع��دد كبري م��ن املبدعني
والأدباء  ،الذين كانوا يعانون من االكتئاب
ال��ذي �ساعدهم على تقدمي �أعمال �أدبية
و�إبداعية مهمة .
وختم املحا�ضر م�ؤكد ًا على الفرق بني
االكتئاب واحلزن لأن املكتئب قد يظهر �أمام
النا�س �ضاحك ًا وم�سرور ًا وهو مكتئب .
ث��م دار ن�ق��ا���ش ب�ين ج�م�ه��ور احل�ضور
واملحا�ضر الذي �أج��اب ب��دوره عن الأ�سئلة
م�ست�شهد ًا بعلم الطب والأدب .
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(م�ستطيل) �أحمد الع�سم
يحتفي ب�أدباء ر�أ�س اخليمة

�إعداد  :عبد اهلل ال�سبب

يف ختام احتفاالت الدولة ب�شهر القراءة الوطني (مار�س ال�شكر والتقدير ومن �ساهم معنا.
2021م)� ،أق��ام جمموعة من �أدب��اء ر�أ���س اخليمة حفل توقيع
مبادرة:
جماعي لإ�صداراتهم اجلديدة بح�ضور جمموعة من الأدب��اء
يف معر�ض حديثه� ،أو�ضح الأديب عبداهلل ال�سبب �صاحب
واملثقفني ،وذلك يف (امل�ستطيل الأدبي) لل�شاعر �أحمد عي�سى
الع�سم الكائن يف منزل العائلة يف منطقة خ��زام .حيث و ّقع فكرة التوقيع اجلماعي :حني تزامن �صدور كتبنا اجلديدة
�أحمد الع�سم جمموعته ال�شعرية اجلديدة (ثالث نقالت) ،ووقع على اختالف �أجنا�سها الإبداعية الأدبية يف معر�ض ال�شارقة
الأديب د .هيثم يحيى اخلواجة (م�شكالت الكتابة للأطفال ،ال ��دويل للكتاب يف دورت ��ه الأخ�ي�رة ،ط ��ر�أت على ب��ايل فكرة
ر�ؤية وجتارب) و (م�ساحة للواقع م�سافة للحلم ،درا�سة يف �شعر االحتفاء بهذه الإ�صدارات اجلديدة يف جو حميمي ملا تربطنا
�أحمد الع�سم) ،كما و ّقع ال�شاعر نا�صر البكر الزعابي ن�صو�صه من �صحبة طيبة وعالقة فكرية وثقافية ممتدة منذ ع�شرات
الأدب��ي ��ة (�أ� �ص �ف��ر مت�ساقط) و(ف��و��ض��ى
ال��ه ��روب) ق� ��راءات فل�سفية ،فيما و ّق��ع
ال�شاعر عبداهلل حممد ال�سبب كتاب (علي
العندل لفافة �شعر لفيف ق�صائد) والكتاب
امل�شرتك (مرمي جمعة فرج �أيقونة الق�صة
الإماراتية) مع نا�صر البكر وجمموعة من
امل��ؤل�ف�ين؛ ويف �أع�ق��اب حفل التوقيع قال
�أحمد الع�سم :احلمد هلل وال�شكر� ،أحالم
ب�سيطة تكرب بال�صرب ،والأح�ل�ام ال تنام
ولكنها تت�أمل الفر�صة النا�ضجة ،وها نحن
بعون وتوفيق من اهلل �سبحانه نحقق املفيد
لنا والذي نحتاجه لأننا ن�شبه ماء اخلليج
الطيب؛ �سعدت بلقاء �إخوتي املبدعني ولهم
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ال�سنني ،فاقرتحت على �أخ��ي ال�شاعر �أحمد الع�سم ذلك،
على �أن يتم التنفيذ يف �صالونه الأدبي (امل�ستطيل) بعيد ًا عن
ورحب بها ،وعلى �ضوء
املناخات الر�سمية ،فا�ستح�سن الفكرة ّ
ذلك ،مت �إرجاء التنفيذ �إىل موعد يتنا�سب مع اجلميع ،ويكون
يف منا�سبة ثقافية ،وكان لنا ذلك يف �شهر مار�س 2021م (�شهر
القراءة الوطني) ،م�ساهمة م ّنا يف تفعيل امل�شهد الثقايف ،ولفت
«ال�سبب» االنتباه �إىل �أنّ وجود طاولة �صغرية يف مكان احلدث
ُو�ضع عليها جمموعة من �إ�صدارات متنوعة لعدد من الكتاب
الإماراتيني للتوزيع املجاين ،م�شري ًا �إىل �أنها بذرة ل(معر�ض
الكتاب املجاين) لتكون الكتب يف متناول احل�ضور على �سبيل
الإهداء؛ وهنا وجه عبداهلل ال�سبب دعوة �إىل الزمالء الأدباء
والكتّاب للم�ساهمة مبا لديهم من كتب� ،سواء من �إ�صداراتهم
�أم مبا لديهم من كتب �أخرى لي�سوا بحاجة �إليها لتعم الفائدة
املعرفية والثقافية على اجلميع.
�آراء احل�ضور:
تعقيب ًا على احلدث الثقايف ،قال نا�صر البكر الزعابي :ال
يوجد عندي كالم �سوى جملة خمت�صرة� :شكر ًا للأرواح النبيلة
التي متنح الدفء للقلوب املتعبة.
فيما ع ّلق رائ��د الق�صة الق�صرية ،الأدي��ب عبداهلل �صقر
�أحمد� :سررت بالدعوة الكرمية حل�ضور فعالية توقيع الإ�صدارات
اجلديدة ،و�سعدت بجميع الزمالء الكتاب وال�شعراء امل�شاركني
وامل�ت��واج��دي��ن ،فقد نتج ع��ن اجلل�سة الثقافية واالجتماعية
العامة امل�صاحبة حلفل التوقيع التعرف عن قرب على �أ�صدقاء
القلم ،و�سرد بع�ض التجارب التي تطرق �إليها احل�ضور مما
تركت الأثر ب�ضرورة التواجد وامل�شاركة خلدمة الأدب ،متمني ًا
لزمالئي التوفيق وال�سداد.
وق��ال ال�شاعر ها�شم املعلم :التقينا كما ينبغي �أن نلتقي
ك�إخوة يف الكتابة واحلياة ،الكتابة �أي�ض ًا لقاء فكري فل�سفي
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منذ الإن�سان الأول حني تعلم
القراءة والكتابة �أ�صبح حر ًا
ط �ل �ي �ق � ًا ،وال �ل �ق��اء ب�ي�ن دف�ت��ي
الكتاب رحلة �شيقة وممتعة،
ولقاء الكاتب كذلك والتحدث
�إليه متعة مماثلة.
�أم � � ��ا ال� �ق ��ا� ��ص حم���س��ن
� �س �ل �ي �م��ان ف �ق��د �أث� �ن ��ى على
احلدث بقوله :مبادرة رائدة
من الأ�ستاذ �أحمد الع�سم يف
ا�ست�ضافة هذه الفعالية ،بحيث كانت الفكرة يف ا�ست�ضافة 4
كتاب لتوقيع �إ�صداراتهم املختلفة و� 4ضيوف �آخرين ،بحيث ال
يزيد عدد احل�ضور عن � 8أ�شخا�ص التزام ًا بالتباعد االجتماعي
يف ظل ال�ظ��روف احلالية ،و�إذ ير�سخ مفهوم اللقاء الأدب��ي
والثقايف خارج امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،كانت لدعوته الكرمية يف
حمرتفه ال�شخ�صي (امل�ستطيل) لقا ًء ودي ًا جمي ًال تبادلنا فيه
احلديث عن م�ستجدات ال�ساحة الأدبية والثقافية يف الإمارات
وا�سرتجاع الذكريات االجتماعية املختلفة ،وخرجنا بكتب من
�إبداعات الأ�صدقاء.
31

اإلمارات

الإمارات جت�سد
دور ًا ريادي ًا يف �صون الرتاث العاملي

منذ م�صادقتها على االن�ضمام �إىل اتفاقية حماية الرتاث
العاملي الثقايف والطبيعي عام 1972
وهذه املعامل التاريخية تقف �شاهدة على �إ�سهامات دولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة التي �آم�ن��ت باحلفاظ على كنوز
الرتاث العاملي
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�إعداد جواهر ال�سويدي

كني�سة املهد بفل�سطني
تكفلت الإمارات برتميمها بالتعاون مع اليون�سكو.

قبة ال�صخرة
رممها ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -رحمه اهلل  -يف .2004
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م�سجد عمر بن اخلطاب يف بيت حلم
تكفل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -رحمه اهلل  -برتميمه.

اإلمارات
ق�صر «خليفة» بباري�س
�أهم الق�صور امللكية يف فرن�سا التي �أحيتها الإمارات.

م�سجد النوري بالعراق
قامت الإمارات برتميمه بالتعاون مع اليون�سكو.
متحف الفن الإ�سالمي بالقاهرة
يجمع فنون العمارة الإ�سالمية ويعود تاريخه �إىل عام
.1896

كني�ستا الطاهرة وال�ساعة بالعراق
تعدان الوجه احل�ضاري والرتاثي ملدينة املو�صل.

مكتبة ماكميالن بنريوبي
تعد �إحدى �أ�شهر املكتبات بالقارة الأفريقية .
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نزل ال�سالم بالبحرين
�ضمن م�شاريع ا�ستعادة امل�ب��اين الرتاثية التي تدعمها
الإمارات .
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مايو
نخرج بها عن امل�ألوف  ،وجنوب �أحداث العامل للتعرف على �أهم و�أ�شهر الأحداث التاريخية
املهمة والأيام العاملية التي �سجلها التاريخ يف �صفحاته  ،وطوتها ال�سنون لت�صبح جمرد ذكرى
ليوم حددته الوقائع التي ح�صلت به.
وبني �أيديكم قائمة م�صغرة لأهم ماحدث يف �شهر ( مايو ) وجمرياته ب�شكل خمت�صر،
لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �سطرته ال�سنون املا�ضية من �أحداث ووقائع ،لنتنف�س
عبق املا�ضي ون�ستح�ضر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت ك�أيام ثابتة �سنوي ًا �أو تكون غريت
أمم وح�ضارات.
تاريخ � ٍ

 1مايو

2015

ر� � � �س � � �م � � �ي � � �ـ � � �ـ � � � ًا
م� �ن� �ظ� �م ��ة ال�����ص��ح ��ة
ال �ع ��امل �ي ��ة ُت �ع �ل ��ن خ�ل��و
منطقة الأمريكتني من
م� ��ر�� ��ض احل � �� � �ص � �ب� ��ة
الأملانية.
 2مايو 1952

 ان� � � � �ط � �ل� ��اق
ال� � � � �ط � � � ��ائ � � � ��رة
«ك� ��وم � �ي� ��ت »-1
وه ��ي �أول ط ��ائ ��رة
م��دن �ي��ة ن �ف��اث��ة يف
التاريخ من مطار
هيرثو يف لندن.
 3مايو
ال� � �ي � ��وم ال� �ع ��امل ��ي
حلرية ال�صحافة

34

4

خلود را�شد املزروعي

مايو

 ال � �ي� ��وم ال��ع ��امل ��ي
للمرور
يوم رجال الإطفاء
العاملي
 5مايو 1494

ا مل�ستك�شف كر ي�ستو فر
كولومبو�س يكت�شف جامايكا.

 6مايو

1918

والدة ال �� �ش �ي��خ زاي� ��د بن
�سلطان �آل نهيان رحمه اهلل،
�أول رئي�س ل��دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة.
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 7مايو

فريو�س كورونا ّ
يتخطى حاجز الأربعة ماليني �شخ�ص حول
العامل ،من بينهم �أك�ثر من � 279أل��ف حالة وف��اة وحوايل
مليون و� 375ألف حالة متاثلت لل�شفاء

1946

ت�أ�سي�س «�شركة
ط��وك �ي��و ل�ه�ن��د��س��ة
االت�صاالت» ،وتغري
ا�سم ال�شركة فيما
بعد �إىل «��س��وين»،
وك � ��ان �أول منتج
� �ص �ن��اع��ي ل �ه��ا هو
جهاز لطبخ الأرز.
 8مايو

 11مايو

1949

ر� � � �س � � �م � � �ي � � �ـ � � � ًا ت� �غ�ي�ر
ا�سم �سيام لت�صبح تايالند.
 12مايو

1937

ت�أ�سي�س ن��ادي ال��وداد
الريا�ضي يف املغرب.

ال� � � � � � � � � �ي � � � � � � � � ��وم
العاملي للممر�ضات

 13مايو

1882

ول ��د ج� ��ورج ب ��راك
وه� ��و ر� �س��ام ف��رن �� �س��ي
 9مايو 1994
م��ن م�ؤ�س�سي املدر�سة
التكعيبية ومن رم��وز
ال � � �ف� � ��ن يف ال� � �ق � ��رن
الع�شرين ومن امل�ؤثرين
فيها .كان براك �صديق ًا للفنان بابلو بيكا�سو حيث �أنهم كانوا
الزعيم الأفريقي نيل�سون مانديال ي�صبح �أول رئي�س مثل مت�سلقي اجلبال مع ًا ,ولكن كان بيكا�سو م�شهور ًا �أكرث
من براك وقد ظهرت احلركة التكعيبية من خالل ر�سومات
�أفريقي جلمهورية جنوب �أفريقيا.
براك.
 10مايو 2020
 14مايو 1965
ع� ��دد الإ�� �ص ��اب ��ات
امل � ��ؤك� ��دة ب � �ج� ��ائ � �ح� ��ة
munrakae

ال� ��� �ص�ي�ن ت� �ف� �ج ��ر
قنبلتها الذرية الثانية.
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مايو

 15مايو
ال� � �ي � ��وم ال� �ع ��امل ��ي
للأ�سرة
 16مايو 1999

 ال� ��� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر
الأح� � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � ��د
ال�صباح (رحمه اهلل )
مر�سوما �أمري ًيا
ي�صدر
ً
ب� ��إع� �ط ��اء امل ��ر�أة ح ��ق
ال�تر��ش�ي��ح واالن �ت �خ��اب
يف الكويت .
 18مايو

1974

ال �ه �ن��د ت �ن �ج��ح يف
�أول ت��ف��ج�ي�ر ن � ��ووي
ل � �ه� ��ا حت� � ��ت ع � �ن� ��وان
«ابت�سامة ب��وذا» ،وت�صبح بذلك �ساد�س دولة نووية بالعامل
بعد الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي وفرن�سا واململكة
املتحدة وال�صني.
 19مايو

1973

ت�أ �سي�س م�صر ف
الإم� � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة
املتحدة املركزي حتت
م�سمى «جمل�س النقد».
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 20مايو

1963

 ان� � � � �ت� � � � �خ � � � ��اب �أح� � � � �م � � � ��د
رئي�سا لإندوني�سيا مدى
�سوكارنو ً
احلياة.
 21مايو

1904

ت�أ�سي�س االحتاد ال��دويل
لكرة القدم  /فيفا يف باري�س.
 22مايو

1972

�� �س� �ي�ل�ان ت� �ت� �خ ��ذ
د�� � �س� � �ت � ��و ًرا ج� ��دي� ��دً ا
وت� �غ�ي�ر ا�� �س ��م ال ��دول ��ة
�إىل �سريالنكا.
 23مايو 1908

دخ� � � � ��ول م ��دي� �ن ��ة
بريدة حتت حكم ملك
ال�سعودية عبد العزيز
�آل �سعود.
 24مايو

1844

خم�ت�رع ال� �ت� �ل� �غ ��راف �� �ص� �م ��وي ��ل
مور�س ير�سل �أول برقية يف التاريخ
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بني وا�شنطن وبالتيمور وكتب فيها« :هذا ما عمل اهلل».
 25مايو

1981

يف ذل� ��ك ال ��وق ��ت  :ح��اك��م
الإم� ��ارات ال � �� � �ش � �ي� ��خ زاي� ��د بن
�سلطان والبحرين ال�شيخ عي�سى
بن�سلمان وال�سعودية امللك خالد
ب� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ن ع� � � � � � �ب � � � � � ��د
وع� � �م � ��ان ال� � ��� � �س� � �ل� � �ط � ��ان ق � ��اب � ��و� � ��س ب ��ن
ال� � �ع � ��زي � ��ز ُ
�سعيد وقطر ال�شيخ خليفة بن حمد والكويت ال�شيخ جابر
الأحمد ي�ؤ�س�سون بعد اجتماعهم ب�أبوظبي جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
 26مايو

2015

موجة حر يف الهند تقتل
ما يقارب � 2500شخ�ص.

 27مايو 1498

البحار الربتغايل فا�سكو دا
غاما ي�صل �إىل الهند مكت�ش ًفا
ب � ��ذل � ��ك ط� ��ري � �ق � � ًا ب� �ح ��ر ًي ��ا
مي �ك��ن م ��ن ال �ت �ب��ادل امل�ب��ا��ش��ر
بني �أوروبا و�آ�سيا.
 28مايو

1999

�إع � � � ��ادة ع��ر���ض
ل � ��وح � ��ة ال� � �ع� � ��� � �ش � ��اء
الأخري ال�شهرية التي
munrakae

ر�سمها الر�سام ال�شهري ليوناردو دا فين�شي وذلك بعد
عاما من الإ�صالح والرتميم.
ً
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 29مايو 1914

ن ��اق� �ل ��ة ال� �ن� �ف ��ط
ال�ن�روي� �ج� �ي ��ة «�� �س ��ت
ورالن � � � � � ��د» ت�����ص ��دم
الباخرة الربيطانية «�إمرباطورة �أيرلندا» ب�سبب ال�ضباب
و�أدى ذلك �إىل غرق �أكرث من  900راكب.
 30مايو

2020

ان � � � � �ط� � �ل� ��اق �أول
م � �ه � �م� ��ة م� � ��أه � ��ول � ��ة
بطاقم ملركبة دراجون
 ،2امل � �� � �ص � �ن � �ع� ��ة
بوا�سطة �سبي�س �إك�س،
متجهة �إىل حمطة الف�ضاء الدولية.
 31مايو

ال� � �ي � ��وم ال��ع ��امل ��ي
دون ت��دخ�ين ( وه��ي
املنا�سبة التي ت�سعى
للفت النظر العاملي
نحو الآثار ال�سلبية وال�ضارة للتبغ والتدخني و�آثاره ال�سيئة
على ال�صحة ال�ع��ام��ة وت��ذك�ير ال�شعوب باملخاطر التي
ي�سببها التدخني �سواء على حياة الأفراد �أم على النواحي
االقت�صادية للأ�سر واملجتمعات معاً ) .
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�إمارة الإجنازات توا�صل ح�صد البطوالت
�إعداد  :عبد العزيز كرم البلو�شي

�صقور الإمارة �أبطال الدوري بكل جدارة
حقق فريق ال�شباب بنادي الإمارات بطولة دوري ال�شباب
 2020-2021بعد م�سرية حافلة باالنت�صارات والنتائج
اجليدة وح�صل الفريق خ�لال م�شواره على  33نقطة من
جمموع 14مباراة حيث انت�صر يف ع�شر مواجهات وتعادل يف
ثالث وخ�سر مباراة واح��دة كانت �أم��ام دبا الفجرية بهدفني
ٍ
لهدف لكنه عاد يف الدور الثاين وفاز على الفريق نف�سه ب�أربعة
�أه��داف نظيفة و�شارك يف هذه البطولة  8فرق هي الإم��ارات
و�شباب الأهلي ودبا الفجرية والعروبة والعربي والبطائح ودبا

38

احل�صن والرم�س ويخو�ض كل فريق 14مباراة ويح�صل الفريق
�صاحب �أعلى نقاط على لقب البطولة وك��ان الإم ��ارات نال
البطولة قبل ثالث جوالت من نهايتها ومت تتويجه يف مباراته
يف اجلولة الأخرية �أمام �شباب الأهلي والتي فاز فيها الفريق
بثالثة �أه��داف لهدف ويعترب الالعبان تياغو �سيلفا وعمار
ولكل منهما �ستة �أهداف و�سجل ال�صقور
�شادوك هدافا الفريق ٍ
يف البطولة 36هدف ًا وا�ستقبل مرمامه  12هدف ًا وهو الأكرث
ت�سجي ًال للأهداف و�صاحب �أقوى خط دفاع خالل البطولة .
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اإلمارات

حممود ح�سن ال�شم�سي رئي�س جمل�س �إدارة النادي:
�إننا فخورون بهذا الفريق وهذا الإجناز املحقق
وال��ذي جاء بف�ضل تكاتف اجلميع و�أ�شكر الالعبني
على �أدائهم املميز وتفانيهم وحر�صهم وحبهم ل�شعار
هذا النادي  ،فهم م�ستقبل النادي والنواة الأ�سا�سية
التي م��ن خاللها نطمح لتحقيق �إجن� ��ازات قادمة
ب�إذن اهلل  ،وما حتقق من �إجناز ف�إنه بف�ضل الدعم
املتوا�صل ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي حاكم الإمارة و�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
القا�سمي ويل العهد ومتابعة ال�شيخ �أحمد بن �صقر
القا�سمي رئي�س النادي
مدير الفريق يو�سف �أحمد الدبل :

�إن الإجن ��از ال��ذي
حت �ق��ق ج� ��اء نتييجة
ع �م��ل ك �ب�ير وجم �ه��ود
يح�سب للجميع �إدارة
وج �ه��از ف�ن��ي والع�ب�ين
وك َّنا قريبني جد ًا من
ال �ت �ت��وي��ج يف امل��و� �س��م
امل��ا� �ض��ي ل�ك��ن �إل �غ��اءه
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حال دون ح�صولنا على مانريد و�أ�ضاف  :فريق الإم��ارات
كان الأف�ضل على جميع امل�ستويات فعلى اجلانب الفني تفوق
الإمارات على جميع الفرق �إىل جانب �أن الإمارات �أقل فريق
ح�صو ًال على الإنذارات  ،و�أردف قائ ًال  :ميتلك فريقنا العبني
جيدين جنحوا يف قيادة الأخ�ضر ال�شاب �إىل املركز الأول
وكانوا الطرف الأف�ضل يف كل املباريات التي خ�ضناها وحتى
التي مل ننت�صر فيها مل نكن �سيئني فيها وهذا الفريق �سيكون
داعم ًا للفريق الأول و�سي�ستفيد منه يف امل�ستقبل وك�شف الدبل
�أنه على ال�صعيد ال�شخ�صي فهو �سعيد بخدمة ناديه الذي
تربى فيه و�أم�ضى 14عام ًا يعمل يف املراحل ال�سنية وهو يرى
�أن التتويج بهذه البطولة حدث مهم يف م�سريته الطويلة.
ت�صريح املدرب �سمري ال�شيخ :

�إن التتويج حتقق مبجهود
وتكاتف اجلميع م�شيد ًا بدعم
�إدارة النادي بقيادة حممود
ال�شم�سي رئي�س جمل�س الإدارة
وذكر �أن الفريق ي�ضم مواهب
وجم �م��وع��ة مم �ي��زة �ستكون
قادرة على متثيل الفريق الأول
يف امل�ستقبل القريب.
ت�صريح �سيف الدرع قائد الفريق :

�أود �أن �أتقدم بال�شكر �إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
ب ��ن ��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ر�أ �س
اخليمة و�سمو ال�شيخ حممد
بن �سعود القا�سمي ويل عهد
ر�أ���س اخليمة وال�شيخ �أحمد
ب��ن ��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي رئي�س
النادي على دعمهم و�أ��ض��اف  :ه��ذه البطولة هدية لل�شيخ
�أحمد بن �صقر لأننا كنا وعدناه باحل�صول على اللقب يف
املو�سم املا�ضي ولكن لظروف خارجة عن �إرادت�ن��ا مل نفي
بالوعد ب�سبب �إلغاء املو�سم واحلمدهلل توفقنا يف هذا املو�سم
40
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و�أوفينا بوعدنا :ونهدي هذه البطولة �أي�ض ًا �إىل كل
من وقف خلفنا ودعمنا  ،ف�إنها بطولة كبرية ومهمة
وتوجت جهد وعمل كبري � ،أعتقد �إن التكاتف والروح
والعالقة القوية بيننا كان لها �أثر كبري يف الإجناز �إىل
جانب متيز الالعبني  ،و�أ�شاد الدرع بزمالئه واعترب
�أنهم كانوا على قدر التحدي والطموح وقال  :جمموعة
رائعة والعبون مميزون فع ًال لعبوا بوالء و�إخال�ص وثقة
وروح وجنحوا يف التفوق على كل املناف�سني ور�سالتي
�إىل جمهور �إم��ارة ر�أ���س اخليمة ون��ادي الإم��ارات �إن
امل�ستقبل لنا يف وجود العبني �شباب جيدين قادرين
على حمل الراية و�إكمال امل�سرية .
ت�صريح هدايف الفريق بر�صيد � 6أهداف :
تياغو فيليب وعمار �شادوك :

قلب واح��د وي�شكران الإدارة على الدعم وال��وق��وف معهم
كالعبني وت�سهيل مهمة الفريق والوفاء باحتياجات الفريق
حتى حتقق الإجناز.
ت�صريح حار�س الفريق �أحمد املرزوقي :

ث��م ��ن احل � ��ار� � ��س �أح��م ��د
امل ��رزوق ��ي ج �ه��د زم�ل�ائ ��ه يف
الفريق وحتقيق اللقب الغايل
و�إ��س�ع��اد اجلماهري وق��ال �إن
الالعبني يدخلون كل مباراة
لتحقيق ال�ف��وز والتفوق على
امل �ن��اف �� �س�ين وه � ��ذا � �س��ر ق��وة
الفريق و�شكر املرزوقي الإدارة
عرب الالعبان عن �سعادتهما بالإجناز الكبري و�أو�ضحا �أن واملدرب ومدير الفريق وكل من وقف خلف الفريق لتحقيق
ال�سر يف الإجناز يكمن يف التعاون بني الالعبني وكانواعلى النجاح والإجناز.
munrakae
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

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 celebrate 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 opportunity of Ramadan to return to Almighty Allah, and delve into revision 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; selfprotection from the epidemic and the safety of society will continue 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 media. 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 circumstances, what was desirable before the Pandemic became disliked 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, necessitates 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, decorations and large feasts.
Despite the restrictions imposed on us by Coronavirus Pandemic during the Blessed Month of Ramadan, we thank Almighty 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 congratulations 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
munrakae
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Ruler of Ras Al Khaimah congratulates the President, VP and
the Rulers on the advent of Ramadan

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has sent a message of congratulations to his brother His Highness President Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, on the Holy Month of Ramadan. The
message expressed His Highness’s Sincere Congratulations 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 Blessings.
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 telegrams of congratulations on this dear Islamic Occasion 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 Highnesses 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.

Ruler of Ras Al Khaimah condoles Queen Elizabeth II on
death of Prince Philip
His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 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-
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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.
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RAK Ruler congratulates King of Jordan on centenary of
Kingdom’s founding
His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
has sent a message of congratulations to King Abdullah 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, dispatched a similar message to the Jordanian King.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 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

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 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 appreciation to His Highness RAK Ruler and wished further
development, prosperity and welfare for the Emirate.
A number of officials attended the meeting.

RAK Ruler meets Danish Consul-General
various levels.

H.E. Alsbirk expressed his deep appreciation to His

Highness RAK Ruler, praising the cooperation relations that bind the two countries.

RAK Ruler receives Iraqi Official

munrakae
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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, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
received Luca Bertelli, Deputy of Chief Operating Officer - Natural Resources at Italian Oil and Gas Company ‘Eni’.
In the presences of Sheikh Ahmed bin Saud Al Qasimi, Chairman of Ras Al Khaimah Petroleum Authority,
and Nishant Dighe,
Chief Executive of
Ras Al Khaimah
Petroleum Authority and Chief Executive Officer of
RAK Gas.
H.H.
Sheikh
Saud and Bertelli
discussed developments in the Oil and
Gas Sector and the
Italian Company’s
progress in the region.
During the meeting, H.H. Sheikh
Saud witnessed the
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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.
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RAK Ruler attends signing of commercial agreement between
Etihad Rail, Stevin Rock

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 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 vital project while highlighting
its role in consolidating the
country’s competitiveness
and leading regional and international stature.
His Highness Sheikh Saud
also attended the signing of
an agreement between Etihad Rail, the developer and
operator of the UAE’s Na-
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tional Railway Network, and Stevin
Rock, one of the largest quarrying companies in the world, which
aims to provide 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 Etihad 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 importance 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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Ras Al Khaimah Ruler pardons 213 prisoners
ahead of Ramadan

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, has ordered the release of 213
prisoners on the occasion
of Ramadan and pledged
to pay off their debts.
His Highness’s initiative shows his keen interest 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 inmates in co-ordination with
the Emirate’s Law Enforcement 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.

Saud bin Saqr issues a decision to Form Ras Al Khaimah Club
Board of Directors
His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah, issued a decision regarding the formation of Ras Al Khaimah 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: Adnan Ateeq Al Shehhi, Saeed Ali Al
Kass, Ibrahim Khamis Al Mutawa,
Abdullah Ali Al Abbar, Muhammad Ali Hammadi, Hassan Ali Al
Marzouki, Sheikha Muhammad Al

6

Khatiri and Latifa Salem Al Masferi.
The decision also stipulated that
the board of directors shall choose
from among its members whoever
occupies the necessary administrative and technical positions, provided 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 directors 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 representative, and the Council will continue
for two years from its date.
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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 Heifetz 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 between the two countries.
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud indicated
that the agreement has
contributed to creating
promising cooperation between the UAE and Israel
in various vital sectors
such as Economy, Trade,
Tourism, and Health.
His Highness highlighted cooperation between
the two countries during
the COVID-19 Crisis,
noting that cooperation
resulted in several successes and accomplish-
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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 human 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 Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of Ras Al Khaimah,
has opened Sheikh Mohamed bin
Zayed Field Hospital in the Emirate, as part of the efforts made at
the country level to ensure continued 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 cooperation 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 Deputy 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 Hospital is reflective of the singular efforts made by the UAE
on confronting the COVID-19
pandemic and on ensuring
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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 addition to this vital sector that reinforces the advanced medical capacities boasted by Ras Al Khaimah to
continue to ensure public health and
safety,” His Highness added, noting
that the availability of such hospitals 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 providing field hospitals that address the
health crisis nationwide.
“His Highness Sheikh Mohamed’s directives to provide such
field hospitals across all the emirates have reflected positively on
the increased number of recoveries 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 Mohammed bin Saud
bin Saqr Al
Qasimi, Crown
Prince of Ras Al
Khaimah, visited
Al Jazirah Al
Hamra Port Customs Centre.
His Highness
was received at
the Center by
Dr. Mohammed
Abdullah
Al
Mehrezi, Director-General of
Ras Al Khaimah
Customs Department, and Several Officials from
the Department.
During the visit,
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud
reviewed the center’s work and was
briefed about its Operational Systems, E-transaction Services and
Customs Facilitations
provided to customers,
to enhance the Country’s stature as an Economic and Commercial
Center.
His Highness Sheikh
Mohammed bin Saud
commended the Human
Resources working at
port customs center,
due to their work in facilitating transactions.
His Highness also lauded the role of the Customs Center in utilizing
the most advanced customs equipment, which
ensures Safety and Se-
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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 Section 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 worldclass corporate registry, has signed a
memorandum of understanding (MOU)
with Ras Al Khaimah
Municipality
Department (Land and
Properties Sector) to
provide an opportunity for investors to
purchase and register properties in the
Emirate as well as
structure their investments under a RAK
ICC entity.
His Highness Sheikh Ahmed bin
Saqr Al Qasimi, Chairman of RAK
ICC said: “We are keen on collaborating 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-effective option for those looking to
invest or live in the Emirate. There
is tremendous interest from international 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 Emirate and create opportunities for international 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 corporate structure benefits global inves-
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tors in many ways. It allows them
to own one or more properties and/
or other types of investments without 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 purchasing 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 under the structure; and flexibility of
transferring shares upon selling the
property.
“Our latest partnership with RAK
ICC will play a key role in encouraging more investors to own properties in Ras Al Khaimah, and therefore 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 registry services. RAK ICC’s collaboration with RAK Properties is a prime
example on how governmental entities 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 economy of the Emirate. Ras Al Khaimah
Municipality’s significant role focuses on the urban and real estate
development of Ras Al Khaimah,
along with regulating laws that promote 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 celebrated the Commercial Operation
of the First Peaceful Nuclear Energy
Barakah Plants by illuminating Government Buildings and Major Landmarks with Green Lights symbolizing
Clean Energy and Preserving the Environment.
This celebration comes in recognition of this Unique and Historic Project, which will contribute significantly to diversifying Energy Sources,
reducing Carbon Emissions, and supporting 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 deliberate and clear steps in the field of
Scientific Progress that will effectively 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 Nuclear Energy Plants of Barakah is an
important event in the history of the
UAE, and an eternal moment that future generations will talk about. This
project, which we are proud of, will
contribute greatly to supporting the
process of prosperity and development, and is the starting point for the
future we want for our beloved country in its centenary.

His Excellency Mahmoud
Hassan Al Shamsi, Chairman of
Emirates Club, received Ras Al
Khaimah Municipality delegation headed by His Excellency
Munther Mohammed bin Shukr,
Director General of Ras Al
Khaimah Municipality Department, and the accompanying
delegation. In the presence of
Ahmed Mohammed bin Shamlan 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 initiatives between the two sides in the
matter of the Renewable Energy Initiative, 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 Shamsi said that the visit initiative is part
of many community-based initiatives
in coordination with various Governmental and Private Entities and Insti-

tutions, with the aim of strengthening
the strategic partnership between the
club and the community. His Excellency pointed out the efforts of Ras Al
Khaimah Municipality in cooperating with the club over the past years,
which had an impact on the success of
various initiatives.
His Excellency Munther Mohammed bin Shakar said that the Renewable Energy Initiative that was
discussed with Emirates Club Management consisted of internal projects
concerned with the Municipality Department, and others related to enti-

ties, institutions, buildings and society, as the strategy includes all energy
and water consumers at the Emirate
Level, in cooperation with all Government 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.

Emirates Club and Ras Al Khaimah Municipality discuss
Renewable Energy Initiative

munrakae
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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 completed its fourth year in 2021,
through a series of initiatives
and projects to preserve energy and water.
His Excellency stated that
these projects were represented in Internal Projects
concerned with the Municipality Department, and others related to entities, institutions, 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 consumption by 30%, reduce water consumption by 20% and increase the
energy generation using Renewable
Energy Sources by 20% by 2040.
His Excellency Munther Mohammed 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 located in the “Al Fulayyeh Area”, and
Public Health Administration Building.
His Excellency added, A 30% reduction in Electricity consumption and
40% of Water consumption was detected in the Central Slaughterhouse,
only in the first half of 2020, after a
series of development and improvements represented in the adoption
of Air Conditioning Systems using
multiple technologies such as install-
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ing a device “Vortex Condenser” to
increase the efficiency of Air Conditioning Units. In addition to replacing
thermostats, as well as replacing some
air-conditioning units, replacing traditional lights with high-efficiency LED
lights, working to improve water consumption 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 inventory of all possible improvements
that were implemented at the beginning 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 Buildings and Hospitality Sector. His Excellency pointed out that the number

of building permits issued
under Barjeel for 2020 has
reached 1,136 building permits and 2,372 buildings,
with a total of 3,508 permits
and buildings.
His Excellency Munther
Mohammed bin Shakar explained that the number of
building permits issued under 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 Residential Villas, Investment Villas
and Industrial Buildings.
His Excellency Director General of the Department talked
about the First Solar Energy Project in Ras Al Khaimah Government
Buildings, where solar car parks were
designed with a capacity of 230 kilowatts, which revealed the production
of 260 kilowatt hours between the
months of April and December of
last year, and this represents approximately 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 megawatts of production.
His Excellency affirmed that the
Department continues to implement
and adopt new projects that enhance
competitiveness in the field of energy and renewable energy, as well as
training and qualification programs
implemented in this aspect and awareness 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

Ras Al Khaimah Municipality is always keen to
keep pace with the Government’s Trends in the field of
Creativity and Innovation,
believing that it is the basis
for continuous development
and permanent advancement of Government Work.
The Innovation Team at Ras
Al Khaimah Municipality
honored Engineer Ahmed
Abdullah, who was awarded the Innovative Government Employee Medal for
2020.
On this occasion, His Excellency Munther Mohammed bin Shakar, Director
General of the Municipality, stated that Ras Al Khaimah Municipality Department always seeks
to support and motivate creative
employees in terms of giving them
the necessary opportunities and capabilities to experiment with innovations and apply them. In addition

to appreciating their efforts for its
great impact on motivating employees and encouraging them to give
more in the field of innovation.
Reem Al Jarraf, Head of Innovation 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 Department provides full support through
introductory workshops on innovation for the optimal application of
creativity and innovation processes
in accordance with the best Local
and International Practices.

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 Establishments, 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 observations were made by the Inspection 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 products in the display areas.
In addition to non-compliance
with the implementation of Precautionary 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 warnings and observations were directed
and 8 violations were issued, for

34 Violations and Warnings for Non-compliance
Establishments in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah MunicipalityPublic Health Administration managed, within one day, to conduct 80
establishments’ visits, as part of its
Field Campaigns targeting Food and
Occupational Health Facilities during 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 (Covid-19).
Shayma Al Teneiji, Director

munrakae
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several reasons. The most important of which are: failure to adhere
to Health Practices for handling
food, failure to adhere to Precautionary and Preventive Measures
against the virus, expiration of employees Health Cards, and failure to
maintain the cleanliness of the facility.

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 doubling 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 inspection 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 detected.

Ras Al Khaimah closes a Café for Violating Precautionary
Measures

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 Distancing 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 reopening 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 compliance 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 Khaimah to adhere to Precautionary Measures when opening 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 entering 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 Municipality: Preventive Measures during Ramadan

Ras Al Khaimah Municipality Department issued a circular to
concerned owners and officials of
establishments related
to Public Health regarding Precautionary
and Preventive Measures during the Holy
Month of Ramadan.
The circular prohibited the distribution of
Iftar Meals in front of
homes and food estab-

munrakae

lishments, provided that it is limited
to direct distributions in workers’
accommodations, through coordi-

nation with Charitable Organizations and the officials of these accommodations.
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-
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lization during the preparation of
foods with a commitment to verify
Health and Safety of Service Providers. 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 taking 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 importance of adhering to the capacity

specified by the competent authori-

Ras Al Khaimah Municipality Department- Public Health Administration has formed Fieldwork Teams
to intensify systematic inspection
campaigns on Food Establishments
and Local Markets in the Emirate
to verify that they meet Health Requirements and their commitment to
applying Precautionary and Preventive Measures that limit the spread
of the Coronavirus during the Holy
Month of Ramadan.
This comes in the interest of Ras
Al Khaimah Municipality Department to preserve Public Health and
to enhance continuous efforts in preserving 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 Facilities, with 41 visits, during which
it ensured that its employees adhered
to the requirements of personal hygiene, cleanliness and sterilization
of bread preparation areas.
The campaigns also targeted facilities and markets for vegetables,
fruits, hypermarkets and supermar-

kets in the Emirate and included 30
hypermarkets.
During the campaigns, 98 establishments were violated, warnings
and notes were directed to 339 establishments, and periodic visits will
be made to the violating establishments to ensure that their procedures
are corrected as directed to them.

and Satisfaction.
Where Buildings Administration
completed 5,739 transactions, Planning and Survey Administration
8,674 transactions, Public Health
Administration 14,780 transactions,
and Land Sector 16,474 transactions.

The Municipality Department
affirmed its keenness to speed up
completion of the customers’ transactions and expand the channels
it has adopted by providing some
services electronically without the
need for personal attendance.

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 vaccine against “Coronavirus”, in or-

der to preserve Public Health and
Safety.

Ras Al Khaimah Municipality Department intensifies its
Inspection Campaigns on Local Markets

Ras Al Khaimah Municipality completes 46,160 transactions
during First Q.

During the First Quarter of this
year, Ras Al Khaimah Municipality Department completed 46,160
transactions through the Municipality’s Administrations and Sectors as
part of its continuous endeavor to
provide the best services that contribute to Customers’ Convenience
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Ras Al Khaimah Municipality launches new services in the
Contract Authentication Section

His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council
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 vital project while highlighting
its role in consolidating the country’s competitiveness and leading
regional and international stature.
His Highness Sheikh Saud also attended 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 companies in the world, which aims to provide 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 Etihad 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 importance 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.

Ras Al Khaimah Municipality Department- 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 conjunction with the Department’s preparations 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 Management 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 preserve the creation of those ideas-.
This standard provides guidance
for creating, implementing, maintaining 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 characteristics: modernity and value, in which
value is not limited to financial value, but can be like experience, luxury 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 System 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 implementing an innovation management system in accordance with this standard
are: enhancing the ability to manage multiple options, increasing
growth, revenue, profitability and
competitiveness, lower costs and
wasted efforts, and increase productivity and resource efficiency.
The system also improves sustainability and flexibility, increases
the satisfaction of users, customers,
citizens and other interested parties, the continuous renewal of the
group of offers, participants and
authorized persons in the organization, increases the ability to attract
partners, collaborators and financing, enhances the reputation of the
organization and its evaluation, and
finally, facilitates compliance with
regulations and other related requirements.

Innovation Management in relation to ISO Requirements
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WELLBEING

Medical
opinion
Akram K. Wardeh

Disclaimer: The following article is talking
about a medical subject from an unbiased perspective and is not medical advice, if you have any
questions ask your local pharmacy or doctor.
Nowadays during covid many people are struggling 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 confusion 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 deactivating the enzyme CYP3A4(A filter found mostly 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 absorbed into the body, but when Furanocoumarins
is consumed before the drug, the enzyme CYP3A4
munrakae

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/consumerupdates/grapefruit-juiceand-some-drugs-dontmix

17

News

18

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

munrakae

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

munrakae

News

19

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

News

ﻧﺘﻘﺪم
ﺑﺄﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت

إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
 ﺣﻔظﮫ ﷲ- رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

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

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

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

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

LTM General Trading ,Oﬃce No.2008, Damac Smart Heights ,Barsha Heights,Tecom ,Dubai ,UAE
T : +971 439 187 67
info@gandour.com

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

DAMAC - Smart Heights Oﬃce No. 1806,

Web:/watkins.asteco.net

Heights - TECOM Dubai - UAE
m uBarsha
n r a kTel
a No.
e +971 4 569 3044
Mobile No. +971 58 641 1836
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We merge local insights
with global expertise
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.

Ofﬁce 701 DAMAC Executive Bay Tower (B)
Business Bay, Dubai UAE.
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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

اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻠﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺧﺪﻤﺎت اﻠﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻤﺴﻚ اﻠﺪﻓﺎﺗﺮ
اﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻠﺨﺎرﺟﻲ
اﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻠﺪاﺧﻟﻲ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻠﺨﺒﺮة اﻠﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺧﺪﻤﺎت اﻠﻣﺪﻳﺮ اﻠﻣﺎﻠﻲ
دراﺳﺎت اﻠﺠﺪوى
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻠﻣﺎﻠﻴﺔ
ﺧﻄﻂ اﻻﻋﻣﺎل
اﻻدارﻳﺔ اﻠﻣﺎﻠﻴﺔ
ٔ اﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﺳﺘﺸﺎرات اﻻﻋﻣﺎل

Phone : +971 4 557 6629 / +971 50 875 1805
Email : info@iasaccounting.com
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At Apotex we are committed to
helping enrich lives globally
by providing high-quality,
affordable pharmaceutical
products.
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ﻧﺗﻘدم
ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
 ﺣﻔظﮫ ﷲ- رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

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

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

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

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

Art Central

Call :026796795
Email : info@artcentral.ae

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.
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Stonehouse Real Estate
Brokerage LLC

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
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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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ENVIRONMENTAL Responsibility
Clean Technologies

Bassam Hijazi
Chairman & CEO

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
25

Tel: +971 4 8830328
Plot No. 597-547
Fax: +971 4 8845716
Dubai Investments Park
PO Box 121930 Dubai, m
UAE
u n r adubai@delmongroup.net
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Congratulations
His Highness

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

His Highness

Congratulations
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His Highness

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

SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

His Highness

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM

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

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

Tel : +971 4 3377398
Mob : +971 55 1280685
Email : sruthimusic88@gmail.com

Congratulations to the UAE
on an Inspiring
Mission of Hope

Congratulations to the UAE
anaccuracy
Inspiring
Metrology - precisiononand
above all.
ّ
At ALTO we boosts anMission
extensive experience
in
of Hope
working with various sectors: automotive, aeronautics, steel industry, mechanical, naval, petrochemical.
We provide consultancy and products related to
metrology.
Prestige Tower, Mohammed Bin Zayed City
Abu Dhabi - U.A.E.
Phone: ((+971) 55 795 9669 m u n r a k a e
Email: info@alto.ae

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
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Immigration Specialist
Khizra Awais
CEO
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اﺧﺘﺎري أي 5ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻮﻳﻨﺴﺘﺎ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻞ و اﻟﻌﻨﺎﻳﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻂ
 250درﻫﻢ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺘني ) (FREE2ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ اداره
ﺟﻮﻳﻨﺴﺘﺎ ﺑﺪيب ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ
 %50ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ﻣﻊ ﺣﻨﺔ  +ﺗﺮﻳﺘﻤﻨﺖ ﺷﻌﺮ  +ﺑﻠﻮدري ﻣﻊ واﻳﻔﻲ

ﻣﺠﺎﻧﺎ

50% Discounts For All our services
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henna + treatment hair + blowdry
and WAIVY for
FREE

NOW 0569033083
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إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  -ﺣﻔﻈﻪ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

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

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ

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

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

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

Dubai Design District (D3) Building 1B, Office #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
5456 - EMAIL hello@eclubdxb.com

m u n r a54
k a e442
TEL +971
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ﻧﺗﻘدم
ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺗﮭﺎﻧﻲ واﻟﺗﺑرﯾﻛﺎت
إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن
رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ  -ﺣﻔظﮫ ﷲ

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

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

وإﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو

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

وإﺧواﻧﮭم أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻣو أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﺣﻛﺎم اﻹﻣﺎرات
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟذﻛرى اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
داﻋﯾن ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻌﯾد ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوطن
وﻗﯾﺎدﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﯾﻣن واﻟﺑرﻛﺎت
PO Box: 54557, Abu Dhabi, UAE.
T +971 2 6766000
F +971 2 6761199
E info@wellcare-mc.com 30
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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

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

1SOVEREIGN FZE is part of
1SOVEREIGN GROUP with

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Superme Commander of The Armed Forces

On the Auspicious Occasion Of

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

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.

Amenity Center, Tower 1

Email: info@1sovereign.com
Web: www.1sovereign.com

3,kOﬃce
24, Ras Al Khaimah, UAE
m uFloor
n r aP.O.Box
a e 214837,
Dubai, UAE
Tel: 00971 72068885

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
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