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التطلع نحو الأف�شل

خلدماتنا  اأعطى  ما  وهــ�   ، الإلــكــرتوين  للتح�ل  خا�شة  اأولــ�يــة   ، اخليمة  راأ�ــس  بلدية  منحت 

اإلكرتونيًا عرب امل�قع الإلكرتوين  وبراجمنا زخمًا اأكرب، حيث اأطلقت الإدارات خمتلف خدماتها  

اأفراد املجتمع وحت�شني ج�دة حياتهم. كما  روؤيتها لإ�شعاد  ، لتحقيق   راأ�س اخليمة  بلدية  لدائرة 

عززت دائرة بلدية راأ�س اخليمة منظ�مة التح�ل الإلكرتوين الذكي جلميع خدماتها يف خمتلف 

الربامج الإلكرتونية ويف �شعي م�شتمر لتحقيق تطلعات اأفراد املجتمع.

ويف �شبيل ال��ش�ل اإىل اأعلى املعايري يف خدمة املتعاملني، ت�شع دائرة بلدية راأ�س اخليمة ن�شب 

عينيها منظ�مة التح�ل الذكي ، اأ�شا�شًا للتميز يف اخلدمات، وه� ما دعانا لعتماد معايري مبتكرة 

لتط�ير اخلدمات واإجنازها، ترتكز على ر�شا املتعاملني و�شعادتهم.

و�شكل حت�ل خدمات مركز �شعادة املتعاملني اإلكرتونيًا، مرحلة جديدة من التط�ير ل�شيما واأنه 

اأزال كافة احل�اجز مع املتعاملني واأوجد بيئة مبتكرة لتقدمي اخلدمات ب�شرعة قيا�شية ويف ظروف 

تعزز من م�شاعر التاآلف مع املتعاملني وت�شتلهم احتياجاتهم. 

وناأمل اأن ي�شاهم التح�ل الإلكرتوين والذكي اإ�شافة اإىل قن�ات الت�ا�شل الجتماعي ، يف ت�فري 

ط�رت  التي  اخلدمات  عن  متكاملة  معل�مات  على  احل�ش�ل  لكم  تتيح  ملئمة،  ت�ا�شل  قن�ات 

لأجلكم. 

منذر حممد بن �شكر 

الفتتاحية
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 حاكم راأ�س اخليمة يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام بعيد الفطر

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

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب   .. اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

»حفظه اهلل« مبنا�شبة  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

عيد الفطر ال�شعيد.

واأعرب �شم�ه عن اأطيب التهاين والتربيكات بهذه املنا�شبة 

ال�شم�  �شاحب  على  يعيدها  اأن  وجل  عز  اهلل  داعيًا  ال�شعيدة، 

الإمــارات  �شعب  وعلى  والعافية  ال�شحة  مب�ف�ر  الدولة  رئي�س 

والأمتني العربية والإ�شلمية باليمن واخلري والربكات.

كما هناأ �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة - بهذه املنا�شبة 

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

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

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

ال�شم�  اأ�شحاب  واإخ�انهما  امل�شلحة  للق�ات  الأعــلــى  القائد 

ال�شي�خ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات.

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

باملنا�شبة  تهنئة  برقيات  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

والإ�شلمية،  العربية  الدول  واأمراء  وروؤ�شاء  مل�ك  اإىل  نف�شها 

من  املزيد  ول�شع�بهم  والعافية  ال�شحة  م�ف�ر  لهم  متمنيًا 

التقدم والزدهار.

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

ويل عهد راأ�س اخليمة .. �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد 

ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد 

ال�شيخ حممد  ال�شم�  و�شاحب  اهلل«  »رعاه  دبي  الــ�زراء حاكم 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 

امل�شلحة واإخ�انهم اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 

الإمارات واأولياء العه�د ومل�ك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية 

والإ�شلمية.



العدد: 529 - 06/ 2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

5

األخبار

m u n r a k a e

حممد بن زايد يزور حاكم راأ�س اخليمة ويتبادالن التهاين بعيد الفطر

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

الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

للق�ات امل�شلحة و�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

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

املبارك  الفطر  عيد  مبنا�شبة  التهاين  اخليمة 

املنا�شبة  هــذه  يعيد  اأن  وجــل  عز  املــ�ىل  �شائلني 

املباركة على اجلميع باخلري واليمن والربكات.

جاء ذلك خلل الزيارة التي قام بها �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي.

الــذي جرى يف  الأخــ�ي  اللقاء  - خلل  �شم�هما  تبادل  كما 

ا�شرتاحة جبل جي�س - الأحاديث ال�دية التي تتعلق مب�شرية ال�طن 

اخلري  م�شرية  قائد  ظل  يف  وتطلعاته  امل�اطن  �شعادة  وحتقيق 

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

�شم�ه  على  يدمي  اأن  تعاىل  امل�ىل  ..راجــني  اهلل«  »حفظه  الدولة 

م�ف�ر ال�شحة والعافية وال�شعادة واأن يعيد هذه املنا�شبة املباركة 

على وطننا و�شعبنا وه� ينعم مبزيد من الرخاء والزدهار.

ح�شر اللقاء ..�شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�ش�ر  و�شم�  راأ�س اخليمة  ويل عهد 

ال�شيخ  و�شم�  الرئا�شة  �ش�ؤون  وزير  الــ�زراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان وال�شيخ حممد بن حمد بن 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحن�ن 

بن  اأحــمــد  وال�شيخ  اأبــ�ظــبــي  مــطــارات 

�شع�د القا�شمي رئي�س دائرة اخلدمات 

خالد  ال�شيخ  و  اخليمة  راأ�س  يف  العامة 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي نائب رئي�س 

جمل�س اإدارة مكتب ال�شتثمار والتط�ير 

القا�شمي  �ــشــعــ�د  ــن  ب �شقر  والــ�ــشــيــخ 

وكيل  املزروعي  مبارك  حممد  و�شعادة 

دي�ان ويل عهد اأب�ظبي.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�ؤدي �صالة عيد الفطر مب�صلى العيد يف خزام

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

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د 

الفطر  عيد  �شلة  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن 

مب�شلى العيد الكبري يف خزام براأ�س اخليمة.

ال�شيخ خالد بن �شع�د   .. اإىل جانب �شم�هما  واأدى ال�شلة 

ال�شتثمار  مكتب  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القا�شمي  �شقر  بن 

والتط�ير وال�شيخ �شقر بن �شع�د بن �شقر القا�شمي اإىل جانب عدد 

من ال�شي�خ واأعيان ووجهاء البلد وكبار امل�ش�ؤولني وال�شخ�شيات 

وجم�ع امل�اطنني واأبناء اجلاليات العربية والإ�شلمية.

وقيامهم  �شيامهم  على  امل�شلمني  خطبته  يف  الإمـــام  وهناأ 

فرح  ي�م  ه�  العيد  ي�م  اإن   «  : وقــال  والغفران  الرحمة  �شهر  يف 

و�شرور و�شلة للأرحام ملا يف ذلك من ت�اد وتراحم وخلق املحبة 

النا�س، م�شددًا على ما ي�اجه العامل من ظروف  والحرتام بني 

التي  �شحية حتتم على اجلميع اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

حددتها اجلهات املخت�شة يف الدولة «.

والعظات  الــدرو�ــس  خطبته  يف  وتناول 

ديننا  لــهــا  يــدعــ�  الــتــي  ال�شامية  والــقــيــم 

م�شلم  كل  بها  يتم�شك  اأن  ويجب  احلنيف 

اهلل  �شاكرًا  املحبة  وت�ش�د  اخلري  يعم  حتى 

عز وجل على نعمه التي ل حت�شى ول تعد .

ــام اخلــطــبــة بــالــدعــاء  وتـــ�جـــه يف خــت

�شاحب  على  مين  اأن  وجــل  عز  املــ�ىل  اإىل 

نهيان  اآل  ــد  زاي بــن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل« مب�ف�ر ال�شحة 

العربية  والأمتني  الإمارات  و�شعب  والعافية 

والإ�شلمية باخلري واليمن والربكات.

بن  زايد  ال�شيخ  له  املغف�ر  وترحم على 

امل�ؤ�ش�شني طيب  وال�شي�خ  نهيان  اآل  �شلطان 

اهلل ثراهم واأ�شكنهم ف�شيح جناته.
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حاكم راأ�س اخليمة : 

ق�اتنا امل�صلحة عززت مكانة االإمارات واحة لالأمن واالأمان والتعاي�س ال�صلمي

ال�شيخ  الــ�ــشــمــ�  �ــشــاحــب  اأكـــد 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بــن  �شع�د 

ــى حـــاكـــم راأ�ــــس  ــ ــل ــ ــ�ــس الأع املــجــل

امل�شلحة  الق�ات  ت�حيد  اأن  اخليمة 

التي  الركائز  اأحــد  ه�  الإمــاراتــيــة 

الحتاد  م�شرية  تعزيز  يف  �شاهمت 

ال�شلم  وت�فري  مقدراته  وحماية 

والطماأنينة ل�شكان دولة الإمارات، 

عــززت  الــتــي  املمكنات  اأحـــد  وهــ� 

مــكــانــة الإمـــــــارات واحــــة لــلأمــن 

يف  ال�شلمي  والــتــعــايــ�ــس  والأمـــــان 

املنطقة.

وجهها  كلمة  يف   - �شم�ه  وقــال 

عرب جملة »درع ال�طن« يف الذكرى 

ــني لــتــ�حــيــد  ــ ــعـ ــ اخلــامــ�ــشــة والأربـ

ــقــرار  ال اإن   - املــ�ــشــّلــحــة  الـــقـــ�ات 

امل�شلحة  الق�ات  بت�حيد  التاريخي 

 1976 عــام  ماي�  من  ال�شاد�س  يف 

حتت راية واحدة عك�س روح الحتاد يف فكر الآباء امل�ؤ�ش�شني، و�شكل 

تعزيز دورها  الإمارات  ا�شتطاعت من خلله دولة  منعطفًا مف�شليًا 

املح�ري على امل�شت�يني الإقليمي والعاملي.

بهذه  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 

املنا�شبة : // اأرفع اأ�شمى التهاين والتربيكات اإىل اأخي �شاحب ال�شم� 

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

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

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

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

للق�ات امل�شلحة، واإىل اأفراد و�شباط ق�اتنا امل�شلحة مبنا�شبة الذكرى 

اخلام�شة والأربعني لت�حيد الق�ات امل�شلحة التي متثل علمة م�شيئة 

يف تاريخ الإمارات، وم�شدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات و�شعبها.

من  ال�شاد�س  يف  امل�شلحة  الق�ات  بت�حيد  التاريخي  القرار  اإن 

الآباء  1976 حتت راية واحدة عك�س روح الحتاد يف فكر  ماي� عام 

دولــة  خلله  مــن  ا�شتطاعت  مف�شليًا  منعطفًا  و�شكل  امل�ؤ�ش�شني، 

والعاملي  الإقليمي  امل�شت�يني  على  املح�ري  دورهــا  تعزيز  الإمـــارات 

تعزيز  يف  �شاهمت  التي  الركائز  اأحد  ه�  امل�شلحة  ق�اتنا  وت�حيد   ..

ل�شكان  والطماأنينة  ال�شلم  وت�فري  الحتاد وحماية مقدراته  م�شرية 

دولة الإمارات، وه� اأحد املمكنات التي عززت مكانة الإمارات واحة 

ال�شلمي  والتعاي�س  والأمــان  للأمن 

امل�شلحة  ــنــا  قــ�ات  .. املــنــطــقــة  يف 

الحتــاد،  ودرع  ال�طن،  �شياج  هي 

و�شمام اأمان ال�شتقرار والزدهار، 

ومبعث الطماأنينة التي ننعم بها يف 

رب�ع اإماراتنا احلبيبة.

يج�شد اأبناء ق�اتنا امل�شلحة قيم 

وثقافة واأ�شالة الإن�شان الإماراتي، 

الطيبة  ــس  ــ الأر� هــذه  ــاء  ــن اأب فهم 

وقــادة  رجــال  �شليل  وهــم  املعطاء، 

والإ�شرار  والعزمية  الهمة  لهم من 

ما ي�ؤهلهم ليك�ن�ا خري خلف خلري 

�شلف، ويقدم�ن من�ذجًا يحتذى به 

يف التفاين بحب ال�طن وال�شتعداد 

ــذود عن  ــ وال لــلــدفــاع عنه  ــم  ــدائ ال

ال�قت  .. وهم يحمل�ن يف  حيا�شه 

ذاته فكر ور�شالة الإمارات يف بناء 

الإن�شاين  والــعــطــاء  ال�شلم  دولــة 

الفاعل  الإ�شهام  الرائد يف  وتعزيز دورها  الإمارات  ويف حمل ر�شالة 

يف  ت�شارك  والي�م   .. والعاملي  الإقليمي  وال�شتقرار  ال�شلم  بتحقيق 

العديد من املهام النبيلة املتمثلة يف تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية، ويف 

حل النزاعات، وامل�شاهمة يف اإعادة الأمل وال�شتقرار يف العديد من 

املناطق ح�ل العامل.

بــرًا  وحــدودهــا  الحتـــاد  ــة  دول حماة  هــم  امل�شلحة  ق�اتنا  رجــال 

ال�شاهرة التي حتر�س طم�حاتنا وحا�شرنا  وبحرًا وج�ًا، وهم العني 

اأهلهم  ظن  ح�شن  عند  اأنهم  ــدوام  ال على  اأثبت�ا  ولقد  وم�شتقبلنا، 

من  مهاراتهم  تط�ير  على  قدرتهم  واأكــدوا  بهم،  وقادتهم  و�شعبهم 

مل�اكبة  تاأهيلهم  اإىل  الهادفة  امل�شتمرة  والــدورات  التدريبات  خلل 

جه�زيتهم  على  احلفاظ  وبالتايل  الع�شكرية  العل�م  يف  امل�شتجدات 

والتقنيات  التجهيزات  اأحـــدث  مــع  للتعامل  وا�شتعدادهم  العالية 

احلديثة.

ت�حيد  بذكرى  احتفالنا  مع  وتزامنًا  الغالية،  املنا�شبة  هذه  ويف 

اأبناء  ق�اتنا امل�شلحة ن�شتذكر بكل تقدير واإجلل �شهداء ال�طن من 

لتبقى  لل�طن  فداء  بحياتهم  الذين �شح�ا  الأبــرار،  امل�شلحة  الق�ات 

رايته خفاقة يف �شماء املجد ويف ميادين العزة وال�شرف.

كل عام وق�اتنا امل�شلحة بخري .. كل عام و�شعب الإمارات منعم 

بالأمان وال�شتقرار // .
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ويل عهد راأ�س اخليمة: 

ق�اتنا امل�صلحة رمز الق�ة واحل�صن املنيع ملكت�صبات ومنجزات ال�طن

اأكد �شم� ال�شيخ حممد 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

اأن  راأ�ــس اخليمة  ويل عهد 

الإماراتية  امل�شلحة  الق�ات 

�شتظل على الدوام م�شدر 

الق�ة  ورمــز  واعتزاز  فخر 

املنيع  واحلــ�ــشــن  والأمــــن 

مكت�شبات  يــ�ــشــ�ن  الـــذي 

ومنجزات ال�طن.

كــلــمــة  ــك يف  ــ ذلـ ــاء  ــ جـ

ــتــي وجــهــهــا عرب  �ــشــمــ�ه ال

يف  ــن«  ــ�طـ الـ »درع  ــة  جمــل

لت�حيد  والأربـــعـــني  اخلام�شة  ــذكــرى  ال

 //  : ن�شها  يلي  فيما  امل�شّلحة  الــقــ�ات 

الق�ات  لت�حيد   45 ـــ  ال الــذكــرى  ت�شكل 

مهمة  منا�شبة  ــارات  الإم لدولة  امل�شلحة 

ق�ة  تعك�س  جميعًا  قل�بنا  على  وغالية 

م�شريته  يف  انطلق  الذي  احتادنا  ومنعة 

م�شاعل  حامًل  عامًا  خم�شني  نح�  قبل 

الأمل واأ�شحى الي�م عن�انًا لريادة عاملية 

واإجنازات رائدة عانقت املريخ.

ــادة  ــق ــه ال ــذل نــ�ــشــتــذكــر الـــيـــ�م مـــا ب

بات  حتى  الحتاد  تاأ�شي�س  يف  امل�ؤ�ش�ش�ن 

للبناء  ومن�ذجًا  والعزمية  لــلإرادة  رمزًا 

والتنمية وم�شنع الرجال وعرين الأبطال 

اأبناء ق�اتنا امل�شلحة.

�شاحب  بقيادة  امل�شلحة  ق�اتنا  اإن 

نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 

وت�جيهات  اهلل«  »حفظه  الــدولــة  رئي�س 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 

الــ�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب 

نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل 

ــدوام  الـ عــلــى  �شتظل  امل�شلحة  لــلــقــ�ات 

م�شدر فخر واعتزاز ورمز الق�ة والأمن 

مكت�شبات  ي�ش�ن  الذي  املنيع  واحل�شن 

ومنجزات ال�طن.

 45 الـــ  بالذكرى  الي�م  احتفالنا  اإن 

مع  يــتــزامــن  امل�شلحة  ــ�ات  ــق ال لت�حيد 

وهي  فخر  بكل  نعي�شها  تاريخية  منا�شبة 

 50 ومـــرور  الذهبي  بالي�بيل  الحتفاء 

 5 مــدار  فعلى  الحتــاد،  قيام  على  عامًا 

عق�د قهرت دولة الإمارات 

بـــروؤيـــة قــيــادتــهــا وعــزميــة 

اأبنائها التحديات وجنحت 

فــر�ــس  اإىل  حتــ�يــلــهــا  يف 

وحققت الإجنازات العاملية 

يف خمتلف املجالت.

ملنت�شبي  تقدير  حتية 

الــذيــن  امل�شلحة  الـــقـــ�ات 

يف  الأمــثــلــة  اأروع  يقدم�ن 

الـــ�لء والنــتــمــاء والــ�فــاء 

ــظــ�ا عــلــى رايـــة  ــن حــاف ــذيـ ــلــ�طــن والـ ل

ال�طن خفاقة عالية يف خمتلف ميادين 

ل�شهداء  واعتزاز  تقدير  وحتية  ال�اجب 

ال�طن الأبرار واأمهات ال�شهداء وذويهم 

فت�شحياتهم اخلالدة �شتظل على الدوام 

التميز  دروب  لنا  ينري  ــذي  ال النربا�س 

والإرادة  الــعــزميــة  ومينحنا  والإجنــــاز 

مل�ا�شلة م�شرية الإجنازات العاملية.

جنـــدد يف هـــذه املــنــا�ــشــبــة الــغــالــيــة 

وللقيادة  لل�طن  والــ�فــاء  الـــ�لء  عهد 

اأجل خم�شني  معًا من  و�شنعمل  الر�شيدة 

الريادة  مل�ؤه  م�شتقبل  نح�  جديدة  عامًا 

والتف�ق والتفرد.
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حممد بن �صع�د يتفقد خطط واإجنازات مركز راأ�س اخليمة لالإح�صاء والدرا�صات

حممد  ال�شيخ  �شم�  زار 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

اخلــيــمــة  راأ�ــــــس  ــهــد  ع ويل 

التنفيذي  املــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 

للإمارة  مركز راأ�س اخليمة للإح�شاء و 

الدرا�شات.

�شعادة  �ــشــمــ�ه..  ا�شتقبال  يف  وكــان 

النقبي  ال�شايب  عبدالرحمن  الدكت�ر 

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

الدكت�ر  و�شعادة  الدرا�شات  و  للإح�شاء 

حمــمــد عــبــد الــلــطــيــف خــلــيــفــة الأمــــني 

راأ�ــس  لإمـــارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 

مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اخليمة 

الــدرا�ــشــات  و  للإح�شاء  اخليمة  راأ�ـــس 

و�ــشــعــادة جنـــ�ى جنــيــب يــعــقــ�ب املــديــر 

للإح�شاء  اخليمة  راأ�س  ملركز  التنفيذي 

والدرا�شات.

اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  �شم�  واطلع 

ال�شيخ  فيها  رافقه  التي  الــزيــارة  خــلل 

القا�شمي  خــالــد  بــن  �شع�د  بــن  اأرحــمــه 

ويل  �شم�  ملكتب  الإعلمي  الق�شم  مدير 

عهد راأ�س اخليمة على �شري العمل واأبرز 

الإجنازات التي حققها املركز بالإ�شافة 

واإ�شرتاتيجيات  وامل�شاريع  اخلطط  اإىل 

املركز للمرحلة القادمة

عن  مف�شل  ل�شرح  �شم�ه  وا�شتمع 

وبناء  تنظيم  حيث  من  املركز  اأهـــداف 

نـــظـــام اإحـــ�ـــشـــائـــي حـــديـــث ومــتــكــامــل 

ومتطلبات  التنم�ية  ال�شيا�شات  لدعم 

الت�شنيفات ال�شيادية والتناف�شية للإمارة 

القــتــ�ــشــاديــة  الـــدرا�ـــشـــات  جــانــب  اإىل 

للرتقاء  املختلفة  الإلكرتونية  والأنظمة 

وتط�ير  العاملية  الإمـــــارات  بتناف�شية 

املنظ�مة الإح�شائية.

اخليمة  ــس  راأ� عهد  ويل  �شم�  واأثــنــى 

من  املركز  بها  يق�م  التي  اجله�د  على 

ــداد الــدرا�ــشــات و  خــلل اإعـ

تط�ير املنظ�مة الإح�شائية 

اأف�شل  واعتماد  الإمـــارة  يف 

جمال  يف  احلديثة  التقنيات 

البيانات والإح�شاء والعمل امل�شرتك مع 

والحتادية  املحلية  اجلهات  يف  ال�شركاء 

ــطــاع اخلـــا�ـــس وكــذلــك  ــق و�ـــشـــركـــات ال

مفه�م  لــتــعــزيــز  الــعــاملــيــة  املــ�ؤ�ــشــ�ــشــات 

معايري  وفق  للدولة  امل�شتقبل  ا�شت�شراف 

تقارير التناف�شية العاملية.

ــ�ر عبد  ــت ــدك ــشـــار ال ــن جــانــبــه اأ�ـ ومـ

زيارة  اأن  اإىل  النقبي  ال�شايب  الرحمن 

للمركز  اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل  �شم� 

تاأتي وفق روؤية وت�جيهات �شاحب ال�شم� 

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

من  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى  املجل�س 

الرتــقــاء  على  �شم�هما  حر�س  منطلق 

الــريــادة  نــحــ�  الإحــ�ــشــائــيــة  باملنظ�مة 

والتميز والتناف�شية.
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ويل عهد راأ�س اخليمة : 

اال�صتثمار يف ال�صباب ودورهم يف م�صرية التنمية ياأتي يف �صلم اأول�يات القيادة الر�صيدة

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

اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

يف  ال�شتثمار  اأن  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 

ال�شباب وتفعيل دورهم يف م�شرية التنمية 

يف  ياأتي  القادمة  عامًا  للخم�شني  والبناء 

�شلم اأول�يات القيادة الر�شيدة للدولة من 

وتنمية  لديهم  القيادة  روح  تعزيز  خلل 

مهاراتهم الإبداعية والبتكارية ومتكينهم 

ــن املــ�ــشــاركــة يف �ــشــنــع الـــقـــرار وو�ــشــع  م

ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجية التط�يرية.

جمل�س  ت�شكيل  مبنا�شبة  �شم�ه  وقــال 

هم  ال�شباب  اإن  لل�شباب..  اخليمة  راأ�ــس 

احلقيقي  ال�طن  ورهــان  امل�شتقبل  �شناع 

لتحقيق تطلعات القيادة وطم�حات ال�شعب 

التي  امل�شتقبلية  الــتــحــديــات  ومــ�اجــهــة 

من  انطلقًا  العاملية  التغريات  تفر�شها 

اإميان �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« واأخيه 

اآل  �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م 

و�شاحب  اهلل«  »رعــاه  دبي  حاكم  الــ�زراء 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  امل�شلحة 

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

حاكم راأ�س اخليمة واأ�شحاب ال�شم� حكام 

على  وقــدرتــهــم  ال�شباب  بــدور  ــارات  ــ الإم

واقتدار  بكفاءة  ال�طنية  امل�ش�ؤولية  حتمل 

ب�شلح العلم واملعرفة والتكن�ل�جيا.

واأ�شاف �شم�ه« �شطر �شباب الإمارات 

ا�شتثنائية  ــازات  اإجنـ الأخـــرية  الفرتة  يف 

الإمــارات  اأن  واأثبتت  العامل  اأنظار  لفتت 

من�ذج ملهم يف حتقيق امل�شتحيل و�شناعة 

التي  الإجنــازات  تلك  اأهم  ومن  امل�شتقبل 

حتققت جناح »م�شبار الأمل« كاأول م�شبار 

املريخ  اإىل  ال��ش�ل  من  واإ�شلمي  عربي 

»براكة«  حمطة  وت�شغيل  اإماراتية  ب�ش�اعد 

ال�شلمية  ــة  ــنــ�وي ال لــلــطــاقــة  حمــطــة  اأول 

عربيًا ف�شًل عن حتقق قفزات تنم�ية يف 

والتعليم  القت�شاد  يف  املجالت  خمتلف 

والبنية التحتية وال�شحة والإعلم عززت 

على  وريادتها  ــارات  الإمـ دولــة  مكانة  من 

ــيــة وو�ــشــعــت دولــتــنــا يف  اخلـــارطـــة الــدول

م�شاف الدولة املتقدمة .«.

اإن  وقال �شم�، ويل عهد راأ�س اخليمة 

زايد  ال�شيخ  امل�ؤ�ش�س  ال�الد  ومبادئ  نهج 

بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« وقيم 

غر�شها  التي  والتعاي�س  والعطاء  الت�شامح 

�شباب  عليها  تاأ�ش�س  الإمــارات  جمتمع  يف 

من  العديد  الي�م  يت�ىل  الــذي  ـــارات  الإم

الدولة  م�ؤ�ش�شات  يف  القيادية  املنا�شب 

م�شتقبل  ملمح  القيادة  بدعم  وير�شم 

الدولة للخم�شني عامًا القادمة يف خمتلف 

عامليًا  من�ذجًا  لنك�ن  احلي�ية  القطاعات 

وهي  ينتظره  ول  امل�شتقبل  ي�شنع  فريدًا 

حتفيز  اأهمية  ت�ؤكد  اأجمع  للعامل  ر�شالتنا 

ليك�ن�ا  طاقاتهم  يف  وال�شتثمار  ال�شباب 

الـــدول  بــنــاء  مــ�ــشــرية  يف  رئي�شية  ركــيــزة 

وتقدمها.

وبـــدورهـــا، قــالــت مــعــايل �ــشــمــا بنت 

لــ�ــشــ�ؤون  ــة  دولـ ــرة  ــ وزي املـــزروعـــي،  �شهيل 

فعلية  ترجمة  ال�شباب  »جمال�س  ال�شباب: 

بــاإ�ــشــراك  الر�شيدة  الــقــيــادة  لت�جيهات 

امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  يف  ال�شباب 

و�شناعة م�شتقبل اأف�شل للأجيال القادمة، 

لل�شتفادة  مثالية  فــر�ــشــة  ت�شكل  فــهــي 

مــن الــطــاقــات والإبـــداعـــات والبــتــكــارات 

يف  اأفــ�ــشــل  ب�شكل  وت�ظيفها  ال�شبابية، 

خدمة جمتمعاتنا وتقدم وطننا.« .

وتابعت معاليها: »حري�ش�ن دائمًا على 

رفد هذه املجال�س بكفاءات وم�اهب �شابة 

جديدة يك�ن لديها اأفكار خمتلفة ملبادرات 

وبرامج مبتكرة ت�شهم يف م�ا�شلة م�شرية 

يف  واأي�شًا  ال�شباب،  متكني  يف  اإجنازاتنا 

مع  العمل  م�شرية  يف  ن�عية  نقلة  حتقيق 

ويتما�شى  ــارات،  ــ المـ ــة  دولـ يف  ال�شباب 

مع  لل�شباب  اخليمة  راأ�ــس  جمل�س  ت�شكيل 

ال�شباب  جه�دنا وحر�شنا على تفعيل دور 

ت�شهدها  التي  والتط�ر  التنمية  م�شرية  يف 

طرح  على  وحتفيزهم  ــارات،  ــ الإمـ دولـــة 

روؤاهم املبتكرة التي ن�شعى من خللها اإىل 

ريادة  لتحقيق  جديدة  فر�س  ا�شتك�شاف 

الإمارات يف كل املجالت يف امل�شتقبل«.

واأ�شافت معاليها »نثق يف قدرة �شباب 

اإمارة راأ�س اخليمة - الذين مي�ش�ن بدعم 

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

حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي، 

ال�شيخ  �شم�  وت�جيهات  اخلــيــمــة،  ــس  راأ�ـ

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن  حممد 

عهد راأ�س اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي 

على تعزيز منظ�مة متكني �شباب الإمارات 

حيث �شنعمل على م�ا�شلة العمل لرت�شيخ 

مناخ اإيجابي ي�شجع ال�شباب على امل�شاركة 

بالإ�شافة  الأن�شطة،  خمتلف  يف  الفاعلة 

ال�شباب  بــني  الــ��ــشــل  حلقة  تــعــزيــز  اإىل 

على  بدورهم  الرتقاء  اأجل  من  والقيادة 

كافة امل�شت�يات«.

الإمـــارات  دولـــة  �شباب   « اأن  واأكـــدت 

املت�شلح  لل�شباب  عامليًا  من�ذجًا  ُي�شكل�ن 

اأهــمــيــة دوره يف  ــدرك  ــذي يـ ــ بــالــعــلــم، وال

ت�ظيف  خلل  من  وطنه  ونه�شة  جمتمعه 

املحدودة  غري  وطاقاته  ومعارفه  مهاراته 

دولــة  وا�شتطاعت  والبــتــكــار.  العمل  يف 

اأن  الر�شيدة  قيادتها  ظــل  يف  الإمــــارات 

م�شرية  ل�شتكمال  لل�شباب  الفر�شة  متنح 

بناء ال�طن وامل�شاهمة يف م�ا�شلة م�شرية 

وتاأهيلهم  اإعدادهم  الإجنازات من خلل 

يجني  والــيــ�م  واملمكنات.  ال�شبل  بكافة 

ال�شباب وكل اأبناء ال�طن ثمار �شن�ات من 

العمل واجلهد ا�شتطعنا من خللها اإبراز 

ــازات  الإجنـ مــن  العديد  يف  ال�شباب  دور 
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ال�طنية، وحت�يل اأفكارهم 

اإىل واقع ملم��س«.

راأ�ــس  جمل�س  ويــتــكــ�ن 

دورته  يف  لل�شباب  اخليمة 

اأع�شاء،   7 مــن  اخلام�شة 

عبيد  �شلطان  ــ�رة  نـ وهــم 

ومرمي  الزعابي،  ال�ش�ري 

ــد املــفــتــ�ل اآل  ــش �ــشــامل را�

ــروق �ــشــعــيــد  ــ ــشـ ــ عـــلـــي، و�ـ

ال�شرهان،  عبداهلل  حممد 

اإ�شماعيل  حممد  وفاطمة 

بالإ�شافة  الأحمد،  حممد 

ح�شني  حممد  من  كل  اإىل 

البل��شي،  �شهابي  اأحــمــد 

ــداهلل حمـــمـــد عــلــي  ــ ــبـ ــ وعـ

واأحــلم  ال�شحي،  عبداهلل 

عــبــداملــحــ�ــشــن عـــبـــداهلل 

املناعي.

قال  املنا�شبة،  وبــهــذه 

الــدكــتــ�ر حممد  ــادة  ــع ــش �

ــد الــلــطــيــف خــلــيــفــة ،  عــب

للمجل�س  الـــعـــام  الأمـــــني 

راأ�ــس  ــارة  اإمـ يف  التنفيذي 

اخليمة: »تتطلب الث�رة ال�شناعية الرابعة 

والتح�لت التقنية ال�شريعة وما تفرزه من 

وقــدرات  عقليات  اإىل  جمتمعية  تغيريات 

�شبابية متميزة مت�شك بزمام التكن�ل�جيا 

�شخامة  مــع  بفاعلية  وتتعامل  الرقمية 

لتنحت  ــ�مــات،  ــل املــع وكــثــافــة  الــبــيــانــات 

املنفتحة  الذهنية  وتركيبتها  بابتكاراتها 

اإىل  الإمـــارات  بدولة  ي�شم�  جديدًا  واقعًا 

اأعلى القمم.«.

جديدة  دورة  »تبداأ  �شعادته  واأ�شاف 

بعنا�شر  اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ� �ــشــبــاب  ملجل�س 

�شقف  ــع  رف اإىل  تتطلع  مــتــ�قــدة  �شبابية 

الطم�حات وتبني على اإجنازات املجال�س 

ال�شابقة وتعزز من م�شرية العمل ال�شبابي، 

�شنع  ال�شبابية يف  امل�شاركة  اإن منظ�مة  و 

م�شتقبل الإمارات وحتقيق روؤية اخلم�شني 

�شنة القادمة ت�شري �شمن خط�ات مدرو�شة 

نرى  ونحن  رائدة، كيف ل  ومنهجية عمل 

واآلية  املنظ�مة  هذه  هيكلية  يف  التط�رات 

عملها واإطار علقاتها.

وتابع �شعادته:« اإن جمال�س ال�شباب مل 

والأفكار فقط  الآراء  لتبادل  تعد من�شات 

ابتكار  على  للتناف�س  ميدانًا  اأ�شبحت  بل 

اأف�شل املبادرات و برامج العمل وترجمتها 

تعزيز  يف  ت�شب  ن�عية  خمــرجــات  اإىل 

املحلية  ال�شاحتني  على  ال�شبابي  احل�ش�ر 

بالدعم  ال�شياق  ، ون�شيد يف هذا  والعاملية 

خدمة  يف  ال�شباب  دور  لتعزيز  القيادي 

يف  الـــ�زارة  تبذلها  التي  واجله�د  ال�طن 

لتحقيق  ال�شبابي  العمل  مبعايري  الرتقاء 

ال�شدارة والريادة العاملية.

النظري،  �شعيد  �شعادة  قــال  وبـــدوره 

لل�شباب:  الحتــاديــة  امل�ؤ�ش�شة  عــام  مدير 

ت�جيهات  ترجمة  يف  جله�دنا  »ا�شتكماًل 

القيادة الر�شيدة بتمكني ال�شباب وحر�شها 

من  وال�شتفادة  اإ�شراكهم  على 

م�شتقبل  ل�شناعة  طــاقــاتــهــم 

جمل�س  ت�شكيل  ــاأتــي  ي مــ�ــشــرق، 

�شباب راأ�س اخليمة �شمن �شعينا 

ال�شباب  م�شاركة  لتعزيز  الدائم 

عرب  امل�شتدامة  التنمية  بتحقيق 

واأفكار  طاقات،  من  ال�شتفادة 

م�شريتنا  تدعم  جديدة  �شبابية 

الــ�ــشــبــاب  بـــنـــاء �ــشــخــ�ــشــيــة  يف 

بخدمة  دوره  وتفعل  ــي  الإمــارات

جمتمعه وتقدم وطنه«.

حري�ش�ن  »نــحــن  ــاف  واأ�ــش

مــع جميع  الــتــعــاون  على  دائــمــًا 

اجلــهــات وبــنــاء الــ�ــشــراكــات مع 

واخلا�شة  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات 

ــدة الــ�طــنــيــة  ــ ــن ــ لــتــحــقــيــق الأج

ــعــداء بــالــتــعــاون  ــش لــلــ�ــشــبــاب، و�

راأ�ــس  يف  التنفيذي  املجل�س  مع 

اخلــيــمــة الـــذي لــطــاملــا كـــان ول 

الرئي�شيني  الداعمني  من  يــزال 

ملـــبـــادرات متــكــني الــ�ــشــبــاب يف 

الإمارة« .

ــري  ــظـ ــنـ وقــــــــال �ـــشـــعـــيـــد الـ

»�شت�ا�شل هذه الكفاءات م�شرية الإجنازات 

التي حققتها الدورات ال�شابقة من املجل�س، 

تــ�ــشــ�رات  تــقــدمي  اإىل  عــربهــا  ونــتــطــلــع 

مهارات  �شقل  يف  ت�شهم  مبتكرة  ملبادرات 

ال�شبابي  بالعمل  تنطلق  القيادات  جيل من 

اإىل اآفاق جديدة من التميز والريادة.« ومت 

للم�ؤ�ش�شة  التابعة  ال�شباب  جمال�س  ت�شكيل 

الحتادية لل�شباب يف دولة الإمارات لدعم 

البــتــكــار  يف  ــــدة  رائ كمنظ�مة  م�شريتها 

م�اجهة  نح�  الطريق  وقــيــادة  احلك�مي، 

العاملية، وتق�م املجال�س املحلية  التحديات 

بامل�شاهمة يف العمل على املبادرات، وتنفيذ 

اخلا�شة  الفعاليات  وا�شت�شافة  الربامج، 

لل�شباب  املحلية  املجال�س  تعمل  بال�شباب. 

الــ�ــشــبــاب يف خمتلف  اأيــ�ــشــًا عــلــى تــ�عــيــة 

والبح�ث  الــدرا�ــشــات  وتنفيذ  الإمــــارات، 

وال�شتبيانات اخلا�شة بال�شباب.
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16629 معاملة عرب »ال�ات�س اأب« يف بلدية راأ�س اخليمة

قــال مــنــذر الــزعــابــي، مدير 

راأ�ــس اخليمة،  بلدية  دائــرة  عــام 

ــددًا  عـ ا�ــشــتــحــدثــت  الإدارة  اإن 

ــاز  واإجن ل�شتقبال  القن�ات  مــن 

ظل  يف  املـــعـــامـــلت،  ــيــم  ــل وتــ�ــش

تلقي  منها   ،19  - ك�فيد  ــة  اأزمـ

اأب«. »الــ�اتــ�ــس  عــرب   الــطــلــبــات 

اإن  ــي:  ــ ــاب ــ ــزع ــ ال مـــنـــذر  وذكــــــر 

�شعادة  مبــركــز  متمثلة  ــرة  ــدائ ال

الفرتة  ا�شتقبلت خلل  املتعاملني 

 221575 يـــقـــارب  مـــا  املــا�ــشــيــة 

منها 16629 معاملة  مــعــامــلــة، 

اأب«. »الــــــــ�اتــــــــ�ــــــــس   عــــــــرب 

املــعــامــلت  تــلــك  اأن  اإىل  ولــفــت 

مـــعـــامـــلـــة   2163 كــــــانــــــت 

ــة بـــــــــــــاإدارة املــــبــــاين،  ــ ــش ــا�ــ خــ

ــن«. ــ ــلي ــ »اأون مــعــامــلــة  »و10583  اأب  الــ�اتــ�ــس  خـــلل   مـــن 

خلل  مــن  العامة  ال�شحة  اإدارة  معاملت  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــش

»الأونــليــن«  خــلل  ومــن  معاملة،   5567 بلغت  اأب«  »ال�ات�س 

»ال�ات�س  خلل  من   5356 الأرا�ــشــي  وقطاع  معاملة،   16489

 3543 التخطيط  واإدارة  معاملة  وعرب»الأونلين«17381  اأب«، 

معاملة.  6268 »الأونــليــن«  خــلل  ومــن  اأب«،   عرب»ال�ات�س 

من  املتعاملني  قبل  من  طلبها  يتم  خدمة  اأكــر  اأن  اإىل  ولفت 

مركز �شعادة املتعاملني عرب »ال�ات�س اأب« هي خدمة التجديد، 

والتي بلغ عددها 565 خدمة خا�شة مبخطط الأر�س »الكروكي 

ا�شتكمال  مــن  للتمكن  جتــديــد  الق�شيمة« وطلب  م�شتند  اأو 

الإجراءات.

اأكــــــر  اأن  وذكــــــــــر 

اخلدمات املطل�بة من قبل 

املتعاملني عرب »الأونلين« 

ــن ال�ــشــتــ�ــشــاريــني  ــي مـ هـ

ـــ »مـــعـــامـــلت  ــ مــتــعــلــقــة ب

بلغ  والـــتـــي  املـــنـــ�ـــشـــ�ب«، 

يــقــارب  مـــا  اإىل  عـــددهـــا 

وغــريهــا  مــعــامــلــة،   1848

ت�شهم  التي  اخلدمات  من 

املعاملت على  واإجناز  يف تقدمي 

ــد  اخــتــلف تــ�ــشــنــيــفــاتــهــا.. واأكـ

التخفيف  بعد  اأنه  الزعابي  منذر 

امل�شاحبة  الإجـــراءات  حــدة  من 

جائحة  جـــراء  الــراهــن  لل��شع 

ك�رونا، وبالتحديد بعد فتح اأب�اب 

الإدارة ل�شتقبال املتعاملني و�شط 

اإجـــــراءات وتــدابــري احــرتازيــة، 

املتعاملني  ا�ــشــتــخــدام  تــ�ا�ــشــل 

بل  اأب«،  ــس  ــ�ـ ــ�اتـ »الـ ــات  ــدمـ خلـ

طلبات  ت�شتقبل  الإدارة  لزالـــت 

ــات املــخــتــلــفــة عـــرب هــذه  ــدمـ اخلـ

من  واملــمــيــزة  ال�شريعة  اخلــدمــة 

واأ�شار  املتعاملني.  �شريحة  قبل 

اإىل اأن هذه اخلدمة متكنت خلل 

عام من اإطلقها، حتديدًا من �شهر اأبريل العام املا�شي ولغاية 

اأبريل هذا العام، من ت�شليم 2215 طلبًا للمتعاملني يف خمتلف 

املناطق وامل�اقع من الإمارة، وذلك عن طريق »بريد الإمارات« 

لتقدمي اأف�شل م�شت�يات اخلدمة واحلفاظ على �شحة و�شلمة 

اجلميع. وقال اإن الإدارة حتر�س على الدوام على تقييم خمتلف 

يف  ي�شهم  ما  وهذا  املتعامل،  اجلمه�ر  اإىل  املقدمة  اخلدمات 

تط�ير وحتديث طرق تقدميها واإجنازها للمعاملت وفق اأعلى 

عرب  الطلبات  تقدمي  خدمة  م�ؤخرًا  اأطلقت  لذلك  امل�شت�يات، 

امل�قع الإلكرتوين، ومت حت�يل جميع اخلدمات »اأونلين«. واأ�شار 

اإىل اإطلق خدمة »ال�ات�س 

اأب« لتقدمي الطلبات عرب 

م�ظفي املركز للمعاملت 

كبار  ب�شريحة  املتعلقة 

امل�اطنني واأ�شحاب الهمم 

وال�شتف�شارات،  والن�شاء 

عرب  امل�شتندات  وت�شليم 

وت�شليم  الإمــارات«  »بريد 

الـــطـــلـــبـــات املــ�ــشــتــعــجــلــة 

عرب»ال�ات�س اأب«.
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m u n r a k a e

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تقيم فعالية مبنا�صبة ي�م زايد للعمل االإن�صاين

احتفت دائرة بلدية راأ�س اخليمة  بذكرى »ي�م زايد للعمل 

كـل  من  رم�شـان  من  ع�شر  التا�شع  ت�شادف  التي  الإن�شاين« 

رحيل  لذكرى  امل�افق  عام 

املغف�ر  الــدولــة  مــ�ؤ�ــشــ�ــس 

ــاإذن اهلل تــعــاىل -  لــه - بـ

�شلطان  بــن  زايــد  ال�شيخ 

اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، 

ــذي يج�شد  ذلــك الــيــ�م ال

ال�شاربة  الأ�شيلة  القيم 

املجتمع  ثــقــافــة  عــمــق  يف 

القيم  وهـــي  الإمـــاراتـــي، 

التي حت�س على التعا�شد 

ــ�ــشــامــح،  ــت ــاون وال ــعـ ــتـ والـ

حيث قام مكتب الت�شال 

هدايا  بت�زيع  امل�ؤ�ش�شي 

رمزية على فئة العمال .

�شرح  املنا�شبة  وبهذه 

�ــشــعــادة مــنــذر  بــن �شكر 

ــس  ــام بــلــديــة راأ�ـ مــديــر عـ

�شيظل   : ــًل  ــائ ق اخلــيــمــة 

ــاإذن اهلل  ــ ــه - ب املــغــفــ�ر ل

تعاىل -  ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، دومًا 

مبا  والعاملي،  العربي  ال�شعيدين  على  الإن�شاين  للعمل  رمــزًا 

قدمه من مبادرات خلدمة 

ومبا  جــمــعــاء،  الإن�شانية 

وث�ابت  اأ�ش�س  من  و�شعه 

عّمـقت الُبعد الإن�شاين يف 

�شيا�شة دولتنا احلبيبة. 

اأحمد  ال�شيد  وحتــدث 

ــر مــكــتــب  ــديـ الأحــــمــــد مـ

ــال املــ�ؤ�ــشــ�ــشــي  ــ ــش ــ�ــ ــ الت

للعمل  زايد  ي�م  اأن  مبينًا 

منا�شبة  اأ�شبح  الإن�شاين 

لإطــــــــــلق املــــــبــــــادرات 

ــة ،  ــي ــان ــش ــ� اخلـــرييـــة والإن

التي  ــراز الإجنــــازات  ــ واإب

ــارات  ــ الإم ــة  دولـ حققتها 

على  املــتــحــدة  ــة  ــي ــعــرب ال

�شعيد العمل الإن�شاين من 

التي  املــ�ــشــاعــدات  خـــلل 

تقدمها .
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m u n r a k a e

دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفي بي�م الرتاث العاملي

اإغالق 6 من�صاآت خمالفة يف راأ�س اخليمة

بلدية راأ�س اخليمة ت�صت�صيف اأحد الطلبة املبتكرين يف جمال الطاقة والطاقة املتجددة

راأ�ــس  بلدية  ــرة  دائـ مــن  حر�شًا 

اخليمة على دعم ت�جهات احلك�مة 

الر�شيدة نح� ت�ثيق الرتاث ال�طني، 

واحلــفــاظ على املـــ�روث الإمــاراتــي 

والحتفاء به.

احــتــفــت الـــدائـــرة بــيــ�م الـــرتاث 

اأبــريــل   18 ي�شادف  الـــذي  العاملي 

الأمم  منظمة  وترعاه  عــام،  كل  من 

والعل�م  والثقافة  للرتبية  املتحدة 

»الي�ن�شك�«، بهدف التعريف بالرتاث 

الإن�شاين وبجه�د اجلهات واملنظمات 

ويحمل  حمايته،  يف  الــعــلقــة  ذات 

�شعار  العام  العاملي هذا  الرتاث  ي�م 

)ما�ٍس معقد و م�شتقبل متن�ع( ، والذي يدع� اإىل روح الت�شامح 

الأفراد  كافة  وامل�دة بني  املحبة  ر�شائل  ون�شر  الأديان  بني جميع 

مبختلف دياناتهم .

اخليمة،  ــس  راأ�ـ بلدية  ــرة  دائـ اأغلقت 

ممثلة يف اإدارة ال�شحة العامة، 6 من�شاآت 

وذلك  ال�شحية،  بال�شرتاطات  تلتزم  مل 

خلل الن�شف الأول من �شهر رم�شان.

جــاءت الإجـــراءات 

اأعـــقـــاب احلــمــلت  يف 

الــتــفــتــيــ�ــشــيــة املــكــثــفــة، 

ــدت الــتــزام  الــتــي ر�ــش

ــرية مــن  ــ ــبـ ــ ــة كـ ــبـ ــشـ ــ�ـ نـ

املـــــحـــــلت مبــخــتــلــف 

ال�شحة  ا�ــشــرتاطــات 

الــعــامــة والإجــــــراءات 

املتعلقة  ــة  ــ ــرتازي الحــ

»ك�فيد  امل�شتجد  الــفــريو�ــس  مــن  بــاحلــد 

املخالفات  حتــريــر  عــن  فــ�ــشــًل   ،»19  -

والإنذارات. وقالت �شيماء الطنيجي مدير 

كثفت  الإدارة  اإن   : العامة  ال�شحة  اإدارة 

خلل الن�شف الأول من رم�شان احلملت 

امل�جهة ملختلف املن�شاآت، خا�شة التي يكر 

ن�شاطها خلل هذه الفرتة من العام.

الــرقــابــة  ق�شم  حــمــلت  اأن  ــرت  ــ وذك

حملة  �شملت  الغذائية 

من  بالتحقق  خــا�ــشــة 

الحرتازية  الإجراءات 

فريو�س  من  وال�قائية 

اإ�ــشــافــة اإىل  كـــ�رونـــا، 

من�شاآت  على  احلملة 

ــم واملـــطـــابـــخ  ــاعـ ــطـ املـ

ــاآت  الــ�ــشــعــبــيــة ومــنــ�ــش

التم�ين.

�شمن �شيا�شة دائرة بلدية راأ�س اخليمة يف دعم البتكار وتثمني 

جه�د املبتكرين وت�شجيعهم على ال�شتمرار يف تقدمي البتكارات 

والإبداعات يف املجالت املختلفة ، ا�شت�شافت الدائرة عرب تقنية 

الت�شال املرئي الطالب ج�ردن مايك من جامعة ب�لت�ن يف اإمارة 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  جمال  يف  يدر�س  والذي  اخليمة  راأ�س 

املتجددة وخبري  والطاقة  الطاقة  اإدارة  اللقاء مدير  ت�اجد يف   ،

الطالب  قام  حيث   ، الدائرة  يف  البتكار   فريق  ورئي�س  اجلــ�دة 

يف  وي�شاهم  ال�شم�شية  بالطاقة  يعمل   ) روبــ�ت   ( جهاز  بعر�س 

جمع النفايات وفرزها  ، وا�شتمع احل�ش�ر  اإىل �شرح مف�شل عن 

يف  م�شاهمته  ومدى  منه  ال�شتفادة  وكيفية  املبتكر  اجلهاز  هذا 

احلفاظ على البيئة ، وت�ؤكد دائرة بلدية راأ�س اخليمة من خلل 

هذه ال�شت�شافة على دعمها للطلب املبتكرين وت�شجيعهم على 

التي  املجالت  كافة  يف  العلمية  البح�ث  واإجــراء  التعلم  م�ا�شلة 

ت�شاهم يف خدمة الإن�شان وحتافظ على البيئة التي حتيط به .
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m u n r a k a e .س. ب. : 4 راأ�س اخليمـــــــة ، الإمارات العربية املتحـــدة�

هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

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

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

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

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

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

اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

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

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

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

• متى مت اعتماد الدرهم كعملة ر�شمية لدولة الإمارات ؟ 
• When was the Dirham first announced as Emirati 

Currency ?

» 529 «

Congratulations to Mr. : Muath Mohammed Al Shomalii

the winner of the past month's contest )528(.

مربوك لالأخ : معاذ حممد ال�شوملي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 528 (



التذكري بالأذكار يف ال�صالة

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

من كتاب اأدعية واأذكار

فاإن من اأعظم اأركان الإ�صالم بعد التوحيد اإقامة ال�صالة، 

ال�صرعي  الوجه  على  واأدائـــــها  باإتقـــــــــانها  اهلل  اأمــر  وقــد 

َواآُتــــــــــوا  ــــــــاَلَة  ال�صَّ ِقيُموا 
َ
َواأ  } : تعـــــــــــاىل  قال  ال�صحيح، 

وقــــــال   ، } )البقرة:43(  اِكِعــــــــــــــنَي  الرَّ َمَع  َواْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ

اَلِة اْلُو�ْصَطى َوُقوُموا  َلَواِت َوال�صَّ �صـــــــبحانه : {َحاِفُظوا َعَلى ال�صَّ

واملحافظة  باإقامتها  والأمــر   ، } )البقرة:238(  َقاِنِتنَي   ِ
َّ

هلِل

بينها  وكما  بها  اهلل  اأمــر  كما  ال�صالة  تقع  اأن  يقت�صي  عليها 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وهو القائل: » �صلوا كما راأيتموين 

اأ�صلي« البخاري وم�صلم.

ــي  ــت ومـــــن الأمـــــــــور ال

ُلوحظت على بع�س النا�س 

عدم  الأولد  وخ�صو�صًا 

حــفــظــهــم لـــالأذكـــار الــتــي 

والتي  الــ�ــصــالة،  يف  تقال 

اهلل  �صلى  الــنــبــي  علمها 

ــلــم �ــصــحــابــتــه،  عــلــيــه و�ــص

بالغًا،  اهتماما  بها  واهتم 

فــــروى مــ�ــصــلــم َعــــِن اْبـــِن 

عنهما  اهلل  ر�صي  ا�ٍس  َعبَّ

َد  ِ -�صلى اهلل عليه و�صلم- ُيَعلُِّمَنا التَّ�َصهُّ
َّ

ُه َقاَل: َكاَن َر�ُصوُل اهلل نَّ
َ
اأ

َر�ُصوُل  »َكــاَن   : قال  وعنه   ».. اْلــُقــْراآِن  ِمَن  وَرَة  ال�صُّ ُيَعلُِّمَنا  َكَما 

ُيَعلُِّمَنا  َكَما  َعاَء  الدُّ َهَذا  ُيَعلُِّمَنا  و�صلم-  عليه  اهلل  -�صلى   ِ
َّ

اهلل

َم ...«  ُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّ
َ
وَرَة ِمَن اْلُقْراآِن »اللَُّهمَّ اإِينِّ اأ ال�صُّ

جمعت  الــذي  املي�صر  اجلــدول  هــذا  و�صعت  لذلك   ، احلديث 

لي�صتذكرها  امل�صلم يف �صالته  التي يحتاجها  الأذكار  اأهم  فيه 

ْهــَلــَك 
َ
اأ ــْر  ُمـ

ْ
َواأ  } : تعاىل  لقوله  امتثاًل  بحفظها  اأولده  وياأمر 

ُلَك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة 
َ
َطِبْ َعَلْيَها َل َن�ْصاأ اَلِة َوا�صْ ِبال�صَّ
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ِللتَّْقَوى} )طه:132(. وفقنا اهلل جميعا ملا يحبه وير�صاه .

بها  االهتمام  ينبغي  التي  ال�صالة  اأذكار  اأهم 

وتعلمها وتعليمها:

ما يقوله امل�صلي بعد تكبرية الإحرام :

َباَعْدَت  َكَما  َخَطاَياَي  َوَبييْنَ  َبْيِني  َباِعْد  اللَُّهمَّ 

َطاَيا  ِنى ِمَن اْلَ َبْنَ امْلَ�ْصِرِق َوامْلَْغِرِب ، اللَُّهمَّ َنقِّ

َن�ِس ، اللَُّهمَّ  ْبَي�ُس ِمَن الدَّ
َ
ى الثَّْوُب الأ َكَما ُيَنقَّ

ِد . ْلِج َواْلَبَ اْغ�ِصْل َخَطاَياَي ِبامْلَاِء َوالثَّ

الرجيم من همزه  ال�صيطان  بيياهلل من  اأعييوذ 

ونفخه ونفثه

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ما يقوله امل�صلي يف الركوع

�صبحان ربي العظيم وبحمده ) ثالث مرات (

ما يقوله امل�صلي اإذا قام من الركوع

�صمع اهلل ملن حمده ربنا و لك احلمد

ما يقوله امل�صلي يف ال�صجود

�صبحان ربي الأعلى ) ثالث مرات (

ما يقوله امل�صلي بن ال�صجدتن

وارفعني  اغفر يل وارحمني واجبين  اللهم 

واهدين وعافني وارزقني.

ما يقوله امل�صلي يف الت�صهد

اَلُم  ، ال�صَّ يَِّباُت  لََواُت َوالطَّ ، َوال�صَّ  ِ
َّ

التَِّحيَّاُت هلِل

اَلُم  ِ َوَبَرَكاُتُه ، ال�صَّ
َّ

َها النَِّبىُّ َوَرْحَمُة اهلل يُّ
َ
َعلَْيَك اأ

ْن َل 
َ
�ْصَهُد اأ

َ
َن ، اأ احِلِ ِ ال�صَّ

َّ
َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اهلل

ًدا َعْبُدُه َوَر�ُصوُلُه. مَّ نَّ ُمَ
َ
�ْصَهُد اأ

َ
 ، َواأ

ُ َّ
اإَِلَه اإِلَّ اهلل

ٍد ، َكَما  مَّ ٍد ، َوَعلَى اآِل ُمَ مَّ لِّ َعلَى ُمَ اللَُّهمَّ �صَ

اإِنََّك   ، ْبَراِهيَم  اإِ اآِل  َوَعلَى  اإِْبَراِهيَم  لَّْيَت َعلَى  �صَ

ٍد ، َوَعلَى  مَّ يٌد ، اللَُّهمَّ َباِرْك َعلَى ُمَ َحِميٌد َمِ

ٍد ، َكَما َباَرْكَت َعلَى اإِْبَراِهيَم ، َوَعلَى اآِل  مَّ اآِل ُمَ

يٌد . اإِْبَراِهيَم ، اإِنََّك َحِميٌد َمِ

ما يقوله امل�صلي قبل ال�صالم

عيييذاب جهنم ومن  ميين  بييك  اأعيييوذ  اإين  اللهم 

واملييمييات ومن  املحيا  فتنة  وميين  القب  عييذاب 

�صر فتنة امل�صيح الدجال.

اللهم اإين ظلمت نف�صي ظلماً كثرياً ول يغفر 

الذنوب اإل اأنت فاغفر يل مغفرة من عندك 

وارحمني اإنك اأنت الغفور الرحيم

ما يقوله امل�صلي اإذا �صلم

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل .

العدد: 529 - 06/ 2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

17

واحة اإلسالم

m u n r a k a e



18

العدد: 529 - 06/ 2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة اإلمارات

m u n r a k a e

اإعداد جواهر ال�سويدي

فنون اخلط العربي وتاريخه

اأي�سًا ي�ستخدم يف جتميل الر�سائل واملكتوبات وامللفات كما 

الفنانني  من  الكثري  الفن  هذا  ح�سر  وقد  الكرمي،  القراآن  يف 

امل�سلمني ب�سبب حترمي الإ�سالم ر�سم الب�سر واحليوان وحتديدًا 

فيما يرتبط باملقد�سات وامل�ساحف.

وتتمثل   ، بلغات خمتلفة  والكلمات  العربي هو فن ت�صميم احلروف  اخلط 

على  بحيث ميكن احل�صول  ببع�ض  بع�صها  ربط  العربي يف  خا�صية اخلط 

طريق  عن  الهند�صية  الأ�صكال  هذه  اكت�صاب  يتم  خمتلفة.  هند�صية  اأ�صكال 

حيث  والرتاكيب  والتداخالت  والت�صابك  والمتداد  والتزوية  واملد  الرجع 

يرتبط فن اخلط العربي بالتزيني العربي املعروف با�صم اأرابي�صك لتزيني 

املباين.
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حمددة  وعالمات  خطوات  على  العربي  اخلط  فن  يعتمد 

املر�سوم،  الدائرة  و�سكل  والنقطة  اخلط  بني  الن�سبة  من  تنبع 

الفنون  ت�ستعملها  التي  الو�سائل  نف�س  فنيًا  اأدائ��ه  يف  وت�ستعمل 

الت�سكيلية املختلفة، كاخلط والكتلة.

لي�س املق�سود بذلك املعنى الذي يتحرك فقط ب�سكل مادي 

اأي�سًا معناها اجلميل الذي ينتج حركة ذاتية جتعل اخلط  بل 

يتاألق ويتزين يف رونق جمايل م�ستقل عن معانيه وكذلك مرتبط 

معها يف اآن واحد.

وتطور  الإ�سالم  قبل  ما  ع�سور  منذ  قدميًا  الفن  هذا  ن�ساأ 

عهد  يف  والكتابة  بالتدوين  امل�سلمني  اهتمام  منذ  وازده���ر 

اخللفاء الرا�سدين عندما اهتموا بن�سخ القراآن الكرمي وال�سنة 

النبوية ال�سريفة حلفظها.

تاريخ تطور فن اخلط العربي

تباينت وجهات النظر لدى املحللني ب�سكل كبري حول بداية 

الكتابة العربية واعترب العرب اأن هذا الأمر بديهي توارثوه عن 
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فهي  احل�سارة  وجوه  من  وجه  عن  عبارة  والكتابة  اأجدادهم 

مقيا�س لتح�سر الأمم.

كتابة  بتطوير طريقة  الأ�سخا�س  اأحد  يقوم  اأن  ال��وارد  من 

اأن  دون  ب�سرعة  به  فيعملون  النا�س  ر�سا  عمله  فينال  جديدة 

يفكر اأحد بتاأريخ تطور هذه الطريقة، مثل ما حدث يف اخلط 

امل�سري القدمي الكتابة الهريوغليفية.

اإن اللغة العربية تطورت كنطق، فلغتنا العربية يف املا�سي 

قبيلة  ب��ني  بع�سها  ع��ن  تتمايز  خمتلفة  لهجات  اأ���س��ال  كانت 

اأو  وطبيعة حياتها،  قبيلة  كل  و�سكن  مواطن  باختالف  واأخرى 

بح�سب الدول التي قامت واملمالك.

القراآن  بنزول  اللهجات  هذه  توحدت  الإ�سالم  جميء  بعد 

اخلطوط  اأن  امل��وؤرخ��ون  وي��رج��ح  قري�س،  لهجة  على  ال��ك��رمي 

عن  خمتلفة  خطوطًا  كانت  الإ���س��الم  ب��داي��ة  يف  امل�ستخدمة 

ل  اخلطوط  هذه  اأ�سكال  اأن  احلزين  ومن  القر�سية  الطريقة 

يعرف عنها الكثري.

يف عهد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عمل الدين احلنيف 

العربية. باللغة  مت�سل  والإ�سالم  واأخالقًا،  دينًا  العرب  لريفع 

العربي يف  ف��ن اخل��ط  و���س��ح  وق��د  الأ���س��ي��ل،  العربي  واخل���ط 

القراآن الكرمي ف�ساع العامل الإ�سالمي.وكان النا�س ي�ستخدمون 

امللكية  الر�سائل  يف  وبخا�سة  العربي  اخلط  فانت�سر  الر�سائل 

ملوك  اإىل  بها  و�سلم.يبعث  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  كان  التي 

اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  من  ع��دد  طريق  عن  امل��ج��اورة  البالد 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اأق��ام  اأجمعني.وعندما  عليهم 

يف املدينة املنورة اأمر ببناء امل�سجد للتعلم فيه واأمر عددًا من 

ال�سحابة للتعليم فيه.

حتى  الزمن  م��رور  مع  التطور  العربي  اخلط  تابع  وبذلك 

ن�سل اإىل يومنا هذا. 

ومن اأهم اأنواع اخلطوط العربية : 

خط الثلث

اأكرث اخلطوط روعًة ومظهرًا وجماًل  الثلث هو  يعترب خط 

احلرف  حيث  من  والإت��ق��ان  الكتابة.  يف  اأ�سعبها  يعد  وكذلك 

نف�سه اأو من حيث البناء الكامل، كما يعترب اأن هذا اخلط هو 

اأ�سل اخلطوط العربية كلها.

ويعد خط الثلث هو املقيا�س الذي يقا�س به اإبداع اخلطاط، 
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ول يعترب اخلطاط مبدعًا اإل بعد اأن يتقن خط الثلث.واخلطاط 

الذي يبدع يف بقية اخلطوط ويتميز فيها ولكنه ل يتميز يف خط 

الثلث ل يعترب مبدعًا.

باملرونة  متميزًا  اخلطوط  باقي  عن  الثلث  خط  ويتفرد 

وعلى  فيه.  كتابة معظم احلروف  تتعدد طريقة  الكبرية حيث 

باأ�سكال  م��رات  ع��دة  واح��دة  جملة  كتابة  ميكن  الأ�سا�س  ه��ذا 

خمتلفة. ميكن اإغالق حرف امليم باحلرب حتى ي�سبح مطمو�سًا 

لزيادة ال�سكل اجلمايل للخط وتزيينه يف بع�س الأحيان ح�سب 

الكاتب. ويقل ا�ستخدام هذا النوع يف تدوين ون�سخ امل�ساحف 

فاإنه  اخل��ط  ه��ذا  كتابة  يف  ال�سعوبات  لهذه  نظرًا  القراآنية. 

والعبارات  العناوين  بع�س  كتابة  على  ا�ستخدامه  يقت�سر 

الق�سرية.

وميكن اأن ي�ستخدم اأحيانًا يف كتابة الب�سملة اأو بع�س ال�سور 

الق�سرية لطول وقت كتابته.

اخلط الكويف

الأك��رث  و  الأق���دم   العربي  اخل��ط  هو  الكويف  اخل��ط  يعترب 

ن�ساأ  لذلك  القراآن«،  ن�سخ  اإىل  بحاجة   « امل�سلمني  لأن   ، بدائية 

اخلط يف ع�سر ال�سحابة الكرام ومت اعتماده فيما بعد.ويطلق 

عليه الآن ا�سم »الكويف«.

اأن�ساأها  التي  الأوىل  املدينة  اإىل  ال��ك��ويف  اخل��ط  وين�سب 

امل�سلمون وهي مدينة بالعراق ت�سمى بالكوفة. ومنها ن�ساأ ا�سم 

اخلط وهو خط جاف دقيق هند�سي زخريف يتطلب دقة ودرا�سة 

كبرية وفهم عميق لأ�سوله. من وفرة ن�سيب هذا اخلط العريق 

تاريخيًا اأنه يحمل هيئة تاريخية حيث ين�سب اإىل دول وبلدان. 

حقبة  مثل  امل�سلمني  تاريخ  يف  مهمة  تاريخية  وحقب  وممالك 

املماليك والعثمانيني ناهيك عن الع�سر النبوي ال�سريف.

ب��اأح��داث تاريخية  اأن��ه مرتبط  م��ن مم��ي��زات ه��ذا اخل��ط 

اأ�س�س  يعتمد على  اأنه  الإ�سالمية وكذلك  الع�سور  عظيمة عرب 

هند�سية. وح�سابية يف ر�سم اأ�سكال احلروف بطريقة �سحيحة 

لذلك ي�ستغرق وقتًا يف اإتقانه.

خط الن�سخ

وفهمًا  و�سوحًا  الإط��الق  على  العربية  اخلطوط  اأك��رث  هو 

�سريعًا ي�ستخدم يف كتابة املن�سورات اليومية. والكتب الدرا�سية 

اإىل  النت�سار  ه��ذا  ويرجع  الإلكرتونية  وامل��واق��ع  وامل�ساحف 

�سهولته الكبرية يف الكتابة والقراءة. ويعترب خط الن�سخ هو اأول 

يف  تعليمهم  مراحل  بداية  يف  الأطفال  يتعلمها  التي  اخلطوط 

العامل العربي والإ�سالمي. حيث ي�سهل عليهم القراءة والكتابة 

به يف بداية تعلمهم ويعترب اأ�سهل اخلطوط قراءة وكتابة. اأطلق 

واملدور  واملقور  البديع  مثل  املختلفة  الأ�سماء  من  الكثري  عليه 

وهو من اخلطوط العربية ال�ستة املعروفة. وهو ي�سل بني الوقار 

وال�سهولة ومن ت�سميته فقد كان الن�ساخون ي�ستخدمونه يف ن�سخ 

الكتب لتوفري الوقت.



1 يونيو1938

 

الإ������������������������س�����������������������دار 

الأول ل��ل��م��ج��ل��ة امل�����س��ورة  

امل��ح��ط��ة  و  »����س���وب���رم���ان« 

العاملية �سي  الإخ���ب���اري���ة 

عام  يف  عملها  اإن تبداأ  اإن 

.1980

2 يونيو  1875

ظ��ه��ور ال��ه��ات��ف لأول م��رة 

املخرتع األك�سندر  يد  على 

غراهام بيل.

 

 3 يونيو 1859

 ����������س���������اع���������ة ب���������ي���������غ 

عملها  ب��ن يف ل��ن��دن ت��ب��داأ 

ع��ه��د امل��ل��ك��ة  يف  وذل�������ك 

فيكتوريا.

4  يونيو 1789

الأمريكي يدخل  الد�ستور 

ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وه���و يعد 

ما  العامل  د�ستور يف  اأق��دم 

زال معموًل به.  

5 يونيو

  الي�وم العاملي للبيئة

 

6 يونيو 1933

ف���وؤاد ي���ف���ت���ت���ح  امل�����ل�����ك   

ك��������وب��������ري اخل������دي������وي 

اإ�����س����م����اع����ي����ل(  ق�����س��ر 

افتتاح  و  بعد)   النيل فيما 

اأول �سينما لل�سيارات يف ولية نيو جري�سي.

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

املهمة والأيام العاملية التي �سجلها التاريخ يف �سفحاته ، وطوتها ال�سنون لت�سبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته الوقائع التي ح�سلت به.

اأيديكم قائمة م�سغرة لأهم ماحدث يف �سهر ) يونيو ( وجمرياته ب�سكل خمت�سر،  وبني 

لنعرب معكم رحلة عرب بوابة الزمن وما �سطرته ال�سنون املا�سية من اأحداث ووقائع، لنتنف�س 

عبق املا�سي ون�ستح�سر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت كاأيام ثابتة �سنويًا اأو تكون غريت 

خلود را�شد املزروعيتاريخ اأمٍم وح�سارات.
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يونيو



7 يونيو 2014

رئ���ي�������س دول���ة الإم�������ارات 

العربية املتحدة، خليفة بن 

اهلل  نهيان حفظه  اآل  زايد 

��ا  احت��ادًيّ قانوًنا  ُي�سدر    ،

  ) الوطنية  اخلدمة   ( املخل�سني  الوطن  رجال  بتطبيق التجنيد على 

اإميانًا بطاقات ال�سباب ول�ستثمارها وتعزيز اأمن الدولة. 

8 يونيو

 اليوم العاملي للمحيطات 

 

9 يونيو 1999

الأم�����رية ران�����ي�����ا ال��ع��ب��د 

اهلل تتوج ملكة على اململكة 

الها�سمية وذلك  الأردن��ي��ة 

امللك عبد  احتفال  يوم  يف 

اهلل الثاين بتتويجه على العر�س.

 

10 يونيو  2000

وفاة حافظ الأ�سد ) رحمه 

رئي�س اجلمهورية   ) اهلل 

العربية ال�سورية.

11 يونيو 2009

ال�������س���ح���ة    م����ن����ظ����م����ة 

ال������ع������امل������ي������ة ت������ع������ل������ن 

م�����ر������س اإن�����ف�����ل�����ون�����زا 

اخلنازير وباء عاملي.

 

12 يونيو1901

 اك���ت�������س���اف اإ����س���ع���اع���ات 

ع��ن�����س��ر ال��ي��وران��ي��وم م��ن 

ق���ب���ل ال���ف���رن�������س���ي ه���ري 

بيكريل.

13 يونيو 1325

ال����������رح����������ال����������ة اب����������ن 

بطوطة ينطلق يف اأول رحلة 

له حول العامل من م�سقط 

مدينة طنجة متجًها  راأ�سه 

اإىل م�����������������ك�����������������ة لأداء 

فري�سة احلج.

 

14 يونيو

للمتربعني  العاملي  اليوم   

بالدم 

 

15 يونيو 1831

الآلف  �سحيته  ذه���ب  وب��اء ال��ط��اع��ون يف ال��ك��وي��ت ال��ذي   ان��ت�����س��ار 

من الكويتيني.
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16 يونيو 1963

رائ����������������دة ال����ف���������س����اء 

فال  ال�سوفيتية فالنتينا 

دمي��ريوف��ن��ا ت��ري�����س��ك��وف��ا، 

ال���ف�������س���اء  اإىل  ت����ط����ري 

اخل������ارج������ي ع����ل����ى م��ن 

وك��ان��ت   ،)6 )ف��و���س��ت��ك 

بذلك اأول امراأة يف التاريخ 

وامل��راأة  الف�ساء  اإىل  تطري 

ال���وح���ي���دة ال���ت���ي اأج����رت 

منفردًا  ف�سائيًا  ط��ريان��ا 

دون طاقم.

 

 

17 يونيو

ملكافحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم   

الت�سحر واجلفاف

 

18 يونيو 1953

اإعالن قيام اجلمهورية يف م�سر، وتن�سيب حممد جنيب رئي�ًسا لها.

 

19 يونيو 1961

ال�سامل  اهلل  ال�سيخ عبد 

ال�����س��ب��اح ي��وق��ع ات��ف��اق��ي��ة 

ت��ل��غ��ي م��ع��اه��دة احل��م��اي��ة 

ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة ع���ل���ى 

الكويت ويعلن ا�ستقاللها.

20 يونيو

 يوم الالجئ العاملي

 

21 يونيو

الن�����������������������ق�����������������������الب 

ال�������س���ي���ف���ي يف ن�������س���ف 

ال�������ك�������رة الأر�������س������ي������ة 

ال�������س���م���ايل، والن���ق���الب 

الكرة  ال�ستوي يف ن�سف 

اجل���ن���وب���ي  وه����و ان��ق��الب 

�سم�سي يحدث مرتني يف ال�سنة .

22 يونيو971

 اف������ت������ت������اح اجل������ام������ع 

الأزه���ر ل���ل�������س���الة، وه��و 

بداأ جوهر  ال��ذي  اجل��ام��ع 

يف 4  ال�������س���ق���ل���ي ب���ن���ائ���ه 

اأبريل 970.
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يونيو



23 يونيو  1991

 اإن����ت����اج ل��ع��ب��ة ال��ق��ن��ف��ذ 

�سونيك يف �سيغا.

24 يونيو 1985

الف�ساء دي�سكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمري �سلطان  مركبة 

بن �سلمان.

25 يونيو 1998

�سركة مايكرو�سوفت تطرح نظام الت�سغيل ويندوز 98.

26 يونيو

 ال��ي��وم ال��ع��امل��ي مل��ح��ارب��ة 

املخدرات والجتار بها.

27 يونيو 1967

�سحب  اأول جهاز   تركيب 

يف  ال��ع��امل  يف  اآيل  ن��ق��ود 

مدينة لندن.

 

28 يونيو 1997

امل��������الك��������م م��������اي��������ك 

ت��اي�����س��ون ي��خ�����س��ر اأم����ام 

غ������رمي������ه اإي������ف������ان������در 

عندما  هوليفيلد وذلك 

ق��������ام ب���ق�������س���م ج����زء 

من اأذنه اأثناء �سري املباراة.

 

29 يونيو 1928

 اك�����������ت�����������������������س�����������اف 

دواء ال���ب���ن�������س���ل���ني ع���ل���ى 

يد األك�سندر فلمنج.

 

30 يونيو 1946

 

ت�سدير اأول �سحنة نفط كويتية.
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حدثينا عن �صريتِك الذاتية ؟

جامعة  م��ن  معمارية  هند�سة  بكالوريو�س  على  حا�سلة 

 2008 ع��ام  ج���دًا  جيد  بتقدير  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 

الأمريكية  اجلامعة  من  هند�سية  م�ساريع  اإدارة  وماج�ستري 

براأ�س اخليمة بتقدير امتياز عام 2016.

م��ت��ى ال��ت��ح��ق��ِت ب���دائ���رة 

البلدية ؟ وم��اذا عن 

جتربتِك يف العمل ؟

اجلامعة  م��ن  ت��خ��رج��ي  م��ن��ذ 

دائ����رة  يف  ع��م��ل��ت   2008 ع����ام 

�سمها  قبل  والأم����الك  الأرا���س��ي 

اإىل دائرة البلدية بوظيفة مهند�س 

حتديد اأمالك ثم رئي�س �سعبة ثم 

جتربتي  وك��ان��ت   ، ق�سم  مدير 

بالتحديات  مليئة  العمل  يف 

 12 وال��ت��غ��ريات على م��دى 

�سنة كان لها الأثر الكبري 

املهني  ال�سعيد  ع��ل��ى 

وال�سخ�سي �سواء من خالل زمالء العمل اأو املدراء .

   

وم�صوؤوليات  عملِك  طبيعة  ه��ي  م��ا 

وظيفتِك ؟

اإىل جانب عملي كمدير ق�سم حتديد 

تكليفي مبهام  القدمية فقد مت  الأمالك 

ال��ب��ي��ان��ات  اإدارة  م��دي��ر 
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اإعداد: علياء عبدالعزيز الزعابي

»كوادر متميزة«

املهند�شة منى علي الزعابي 

ق�شم حتديد الأمالك القدمية



العقارية بالوكالة ، وتتلخ�س مهامي وم�سوؤولياتي مبتابعة تنفيذ 

والأق�سام  الإدارة  موظفي  على  والإ�سراف  الت�سغيلية  اخلطط 

الإجناز،  ومتابعة  عليهم  والتكليفات  املهام  وتوزيع  لها  التابعة 

وكذلك التدقيق على التقارير الفنية املتعلقة بالأمالك القدمية 

مطابقة  الدقة  تقاريرعالية  لإع��داد  ملكية  بوثائق  املثبتة  غري 

جلنة  على  لعر�سها  القانونية  وال�سروط  الفنية  للموا�سفات 

تثبيت الأمالك القدمية.

التي  وامل�����ص��اك��ل  ال�����ص��ع��وب��ات  م��ع  تتعاملني  ك��ي��ف 

تواجهِك؟

بال�سعوبات  مليئة  العمل  بيئة  اأن  �سك  ل 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ي��وم��ي��ة ،ف��ع��ن��دم��ا اأواج�����ه ه��ذه 

خالل  م��ن  امل�سكلة  بتب�سيط  اأق���وم  ال�سعوبات 

تق�سيمها اإىل خطوات والعمل على كل واحدة على 

حدة وكذلك دائمًا التفكري الإيجابي عند مواجهة 

التحديات اليومية. 

والتطويرية  التدريبية  الدورات  لِك  اأ�صافت  ماذا 

التي �صاركِت فيها ؟

على  �ساعدتني  جديدة  ومهارات  معرفة  اكت�ساب 

مواكبة التطور وحت�سني العمل . 

ماذا تفعلني لتطوير قدراتِك يف جمالك احلايل ؟

التحديات والتغريات،  البداية ثقتي بنف�سي يف مواجهة  يف 

التعلم من  وكذلك  التدريبية  ال��دورات  امل�ساركة يف  اإىل جانب 

زمالء العمل واملدراء.

براأيِك كيف يكون املوظف �صعيداً يف عمله؟

بالتحفيز الذاتي والتفكري الإيجابي و العمل لتحقيق الطموح 

بالتعلم والجتهاد وم�ساركة فريق العمل.

 من ي�صاندِك يف حتقيق اأهدافِك الإبداعية اأو متيزِك 

يف احلياة ؟ 

يف املقام الأول والدتي فهي داعمي الأول يف متيزي وحتقيق 

مبا  الإدارة  العمل  جم��ال  ويف  احل��ي��اة،  يف  واإب��داع��ي  طموحي 

تقدمه من الدعم املتوا�سل للجهود وكذلك الزمالء من خالل 

التعاون وامل�ساركة لتحقيق الأهداف. 

ن�صيحة عامة تقدمينها ملوظفي حكومة راأ�ض اخليمة 

واملجتمع؟ 

من  ونعمل  ن�ستطيع  ما  كل  ونبذل  بوطننا  دائمًا  نفتخر  اأن 

اأجل رفعته وازدهاره.
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جم��ل��ة ب��ل��دي��ة راأ�������ض اخل��ي��م��ة م���ن اأوائ�������ل امل��ج��الت 

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

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

هذا  يومنا  اإىل   1977 ع��ام  منذ  من��وه��ا  و  اخليمة  راأ����ض 

اإمارتنا  تقدم  على  �صاهداً  و  للمعلومات  مرجعاً  لتكون 

وم��راآة لأخبار متنوعة وخمتلفة. راأ�ض اخليمة   احلبيبة 

العدد47  ال�صنة الرابعة يظهر على غالف املجلة �صاحب 

دائ��رة  رئي�ض  بح�صور  اهلل  رح��م��ه  �صقر  ال�صيخ  ال�صمو 

ال�صام�صي وعدد من  ال�صابق مبارك  راأ�ض اخليمة  بلدية 

احل�صور وهو يرعى احتفاًل بيوم ال�صجرة يف الإمارة .

راأ���س  اإم���ارة  يف  ال�سجرة  ي��وم  بخرب  املجلة  افتتحت  حيث 

اخليمة الذي كان »برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سقر بن حممد 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اإمارة راأ�س اخليمة .. وقد 

اأقيم بهذه املنا�سبة بالقرب  من حمطة  ح�سر الحتفال الذي 

املجل�س  رئي�س  القا�سمي  كايد  بن  عبدامللك  ال�سيخ  دبي  ركاب 

البلدي .. وال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي رئي�س مكتب �سمو 

غفري  وجمع  ال�سخ�سيات  وكبار  امل�سئولني  من  وعدد  احلاكم 

اإىل   �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سول  ولدى   ، املواطنني  من 

مكان الحتفال عزفت املو�سيقى بال�سالم الوطني ثم اآيات من 

الذكر احلكيم .. وبعد ذلك األقى ف�سيلة ال�سيخ حممد عبداهلل  

العجالن كلمة عن الأ�سجار يف الدين حيث قال : 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

�ساحب ال�سمو الوالد ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي 

احللقة اخلام�شة والأربعون

اإعداد : جواهر �شلطان  ال�شويدي

جملة البلدية بني املا�شي و احلـا�شر
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اأيها الأخوة الأكارم 

لي�سرفنا  واإن��ه  وبركاته  ورحمته  جميعًا  عليكم  اهلل  �سالم 

اأن نلتقي يف هذه ال�ساعة املباركة لريعى �ساحب ال�سمو عماًل 

جلياًل وم�سروعًا خريًا مباركًا يعود علينا بالفائدة اجلمة ويعود 

و�سع  يف  العظيمة  النطالقة  هو  ذلكم  الوفري  باخلري  علينا 

ال�سجرة وتزيني �سوارعنا وبلدنا بالأ�سجار البهية الزكية وذلك 

اأي��ه��ا الأخ���وة يعترب 

مبداأ  م��ن  انطالقًا 

اإ�سالمي هو التعاون 

والعمل  اخل��ري  على 

بلدنا  لإظهار  املثمر 

باملظهر الالئق ....

وبعد ذلك األقى 

علي  مبارك  ال�سيد 

قحطري مدير بلدية 

كلمة  اخليمة  راأ���س 

حيث قال : 

اهلل  ب�����������س�����م 

الرحمن الرحيم 

ال�سمو  �ساحب 

ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر بن 

حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي 

اأ����س���ح���اب ال�����س��م��و 

ال�سيوخ الأخوة ال�سيوف بالأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن بلدية 

راأ�س اخليمة اأحييكم اأجمل حتية واأرحب بكم اأجمل ترحيب يف 

هذا اليوم ، يوم ال�سجرة الذي تف�سل  فيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

�سقر بن حممد القا�سمي ... 

وجاء اأي�صاً يف العدد خرب اإعالن قانون بلدية راأ�ض اخليمة 

ل�صنة 1981

����س���در 
ً
ح��ي��ث اأ

����س���اح���ب ال�����س��م��و 

ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر بن 

حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي 

ع�������س���و امل��ج��ل�����س 

راأ�س  حاكم  الأعلى 

اخل��ي��م��ة م��ر���س��وم��ًا 

ب���ق���ان���ون جم��ل�����س 

اخليمة  راأ�س  بلدية 

ت��ن��ظ��م   81 ل���ع���ام 

الأول  الباب  اأحكام 

ت�سكيل  ق��ان��ون  م��ن 

الع�سوية   و���س��روط 

وم���ه���ام ال��رئ��ي�����س 

واأع�����م�����ال الأم�����ني 
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ال�����ع�����ام واأع�����م�����ال 

ال��ل��ج��ان ث���م م��ه��ام 

املجل�س يف جمالت 

ال���������س����وؤون امل��ال��ي��ة 

وال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة 

وت���خ���ط���ي���ط امل����دن 

م��ن مهام  وغ��ريه��ا 

البلدية .

ح��ي��ث ج���اء من 

ال���ب���اب ال���ث���اين يف 

ال���ق���ان���ون ت��ن��ظ��ي��م 

الإداري  اجل���ه���از 

ال��������ذي ي��ت�����س��م��ن 

اخ���ت�������س���ا����س���ات 

الرئي�س ومعاونيه ،، 

واأهم ماجاء فيه اأي�سًا اإعطاء فر�سة �ستة اأ�سهر ملن مينح اأر�سًا 

ملبا�سرة البناء واإذا مل يفعل تلغى املنحة وتعطى مواطنًا اآخر. 

ال�شحة : زيارات للبيوت 

مبنا�سبة يوم ال�سحة العاملي والعام الدويل للمعوقني قامت 

ال�سكن  لبيوت  ميدانية  ب��زي��ارات  وممر�سة  طبيبة  ع�سرون 

طبي   ا�ستق�ساء  على  للح�سول  وذل��ك  املعريي�س  منطقة  يف 

وح�سر   ، بيوتهم  داخ��ل  املعوقني  عالج  على  للعمل  اجتماعي 

،وتقدمي  عجزة  اأو  م�سنني  اأو  معوقني  ك��ان��وا  ���س��واء  ع��دده��م 

الإر�سادات ال�سحية لهم وتزويدهم بالكتب الثقافية ال�سحية، 

يف  الطرق  اأف�سل  اتباع  على  الأم��ور  واأول��ي��اء  الأمهات  وتوعية 

�سبيل ا�ستيعابهم يف احلياة كاأع�ساء عاملني يف املجتمع .

كما مت الجتماع ال�شابع ع�شر ملجل�س بلدية راأ�س اخليمة

البلدية  رئي�س  القا�سمي  كايد  بن  عبدامللك  ال�سيخ  »تراأ�س 
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والأرا�سي الجتماع ال�سابع ع�سر لأع�ساء املجل�س البلدي الذي 

عقد بقاعة الجتماعات يف بلدية راأ�س اخليمة«.. 

وقد جرى بحث امل�سروع املقدم من وزارة الأ�سغال .. بهدف 

اأي�سًا يف  املجل�س  ناق�س  املقاولت، كما  تنظيم وت�سنيف مهنة 

اأجنح  واإيجاد  النخيل  اأ�سجار  لها  تتعر�س  التي  الآفة  اجتماعه 

الطرق للق�ساء على هذه الآفة .

ــاء  ــشـ ــ�ـ اإنـ  «

لــلــعــجــزة  دار 

والأيــــــــتــــــــام 

راأ�س  يف  قريبًا 

اخليمة«

قاعة  يف  عقد 

الج����ت����م����اع����ات 

ب���ب���ل���دي���ة راأ�������س 

اجتماعًا  اخليمة 

ح�����س��ره ال�����س��ي��خ 

ع���ب���دامل���ل���ك ب��ن 

ك��اي��د ال��ق��ا���س��م��ي 

رئ��ي�����س دائ���رت���ي 

البلدية والأرا�سي 

�سيف  وم��ع��ايل   ..

اجل�������روان وزي���ر 

ال��ع��م��ل وال�����س��وؤون 

الجتماعية .. وال�سيد علي قحيطر مدير بلدية راأ�س اخليمة .. 

وال�سيد را�سد  العبدويل مدير دائرة الأرا�سي .

القا�سمي  ال�سيخ عبدامللك بن كايد  وعقب الجتماع �سرح 

باأنه جرى بحث اإن�ساء دار للعجرة والأيتام يف راأ�س اخليمة حيث 

هذا  لتحقيق  الالزمة  اخلرائط  كافة  الوزير  معايل  ت�سليم  مت 

الأماكن لتحقيق  ا�ستئجار بع�س  يتم  اأن  امل�سروع ومن املحتمل 

هذا الغر�س اإىل حني النتهاء من اأعمال الإن�ساء والبناء .

�شيد الأ�شماك ال�شغرية !

يقومون  ال�سيادين  بع�س  اأن  لو حظ 

ب�سيد الأ�سماك ذات الأحجام ال�سغرية 

.. م�ستعملني �سباك �سيد بثقوب �سغرية 

.. وملا كان �سيد هذه الأنواع يوؤثر ب�سكل 

فقد   .. ال�سمكية  ال���رثوة  على  ب��اآخ��ر  اأو 

اأ�سدرت البلدية ومنذ وقت طويل تعميمًا 

بتغرمي  وب��داأت  ال�سمك  هذا  �سيد  مينع 

املخالفني ..

وحيث تناول هذا العدد عدة مقالت 

النواحي  خمت�لف  م��ن  اأدب��ي��ة  و  ثقافية 

واملجالت ..



اأيقنت الدول باأن ال�ستمرارية يف اأي جمال  تتطلب التجديد 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  والأدوات  لالأفكار  امل�ستمر 

�سباقة يف هذا الأمر عرب تهيئة الأجيال القيادية ملوا�سلة عملية  

يقينًا  وتوؤمن   ، املجالت  �ستى  يف  والريادة  والبتكار  التطوير 

بقدرات �سبابها وتهيئ الظروف لهذا اجليل ال�سغوف ،  املحب 

لوطنه .. ال�ساعي لرفعته ، ف�سباب الإمارات اأثبتوا جدارتهم يف 

جميع املجالت بف�سل حكمة قيادتنا وثقتها بهم التي جعلتهم 

حري�سني على اأن يكونوا على قدر الثقة التي اأولتهم اإياها عرب 

لتحقيق  واملبتكرة  الإبداعية  الأفكار  وتقدمي  اجلهود  م�ساعفة 

النجاح والتميز والتفوق الذي نريده لوطننا .

مبقابلة  نقوم  اأن  اخليمة  راأ���س  بلدية  جملة  يف  وي�سعدنا 

طموحهم  على  والتعرف  اخليمة  راأ���س  �سباب  جمل�س  اأع�ساء 

وراأيهم يف تر�سحهم ملجل�س ال�سباب عرب جملتنا .

نورة �شلطان الزعابي

ك���ل ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 

ل���ف���ري���ق ع���م���ل امل��وؤ���س�����س��ة 

على  ل��ل�����س��ب��اب  الحت����ادي����ة 

املثالية  الفر�سة  هذه  اإتاحة 

وع��ل��ى ج��ه��وده��م اجل��ب��ارة و 

ال�سبابية  بالقدرات  اإميانهم 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  واأ���س��ك��ر 

ال�سباب  بطاقة  اإميانهم  على 

القيادة  تطلعات  وحتقيق  امل�ستقبل   �سنع  يف  بنا  وثقتهم 

وطموحات ال�سعب ومواجهة التحديات امل�ستقبلية .
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اإعداد : عبد العزيز كرم البلو�شي

جمل�س �شباب راأ�س اخليمة

اإن الثقة الكبرية التي توليها القيادة الر�صيدة لأبنائها ال�صباب لهي اأكرب 

دافٍع لبذل اجلهود وتكري�ض الإمكانيات والقدرات يف �صبيل امل�صاركة يف دعم 

توجهات الدولة وحتقيق الطموحات عرب تنفيذ الروؤى التي و�صعتها قيادتنا 

احلبيب   لوطننا  نريده  ال��ذي  امل�صتقبل  �صناعة  اإىل  تقودنا  والتي  الر�صيدة 

لإكمال م�صرية الإجنازات التي حتققت وموا�صلة حتقيق الزدهار والتطوير 

يف جميع املجالت اإ�صافة اإىل الريادة وحتقيق الأ�صبقية يف املجالت احلديثة 

وامل�صتحدثة .



اإننا متحم�سون جدًا خلو�س هذه التجربة والتي من خاللها 

�سنمثل �سريحة كبرية من املجتمع  ون�ساهم يف تنفيذ املبادرات 

اخلا�سة بتفعيل دور ال�سباب ، فخورون بهذه الثقة التي �ستكون 

دافعًا وحمفزًا كبريًا لنا خالل الفرتة القادمة .

حممد ح�شني البلو�شي

ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة يف 

اهتمامًا  تويل  الإمارات  دولة 

على  وتعمل  بال�سباب  كبريًا 

دع��م��ه��م  وال����س���ت���ث���م���ار يف 

على  واحل���ر����س  ط��اق��ات��ه��م 

التنمية  عملية  يف  م�ساركتهم 

اأجندتها  وتنفيذ  ال��وط��ن��ي��ة 

مثاًل  الإم��ارات��ي  ال�ساب  لي�سبح  والعاملية  املحلية  وتطلعاتها 

يحتذى به ، يتحمل امل�سوؤولية وي�سهم يف قيادة م�ستقبل الدولة .

التوجهات  هذه  لل�سباب  الحتادية  املوؤ�س�سة  ترتجم  حيث 

والإ�سرتاتيجيات وذلك من خالل اأعمالها وم�ساريعها الداعمة 

لل�سباب ومن اأهمها جمال�س ال�سباب املحلية والتي من خاللها 

ي�ستطيع ال�سباب قيادة تطلعاتهم وامل�ساركة يف �سناعة القرار 

وحل التحديات وابتكار امل�ساريع واملبادرات الهادفة .

وياأتي ت�سريف احل�سول على ع�سوية جمل�س راأ�س اخليمة 

لل�سباب يف الدورة اخلام�سة حافزًا مهمًا من اأجل العمل بروؤية 
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م�ستقبلية وخدمة �سباب الوطن و اإمارة راأ�س اخليمة وال�ستماع 

اإىل اآرائهم واأفكارهم  وطموحاتهم . 

�شروق �شعيد ال�شرهان

ي�س�كن  ال���ذي  ال��وط��ن  اإن 

�سغاف قلوبنا واهبًا اإيانا ك����ل 

باأنه  ل�س�����ك   ، نعمة  و  خ��ري 

من  غاٍل  كل  بذل  منا  ي�ستحق 

اإل�ى  لُه  حبنا  مرتجمني  اأجله 

الوط��ن  هذا  اأعمال،  و  اأفعال 

لب����د  فيه  من  لكل  احلا�سن 

اأن نوافيه حقه بالعطاء .

و ثقة  و اعتزاز  بالطبع هو �سعور ل ميكنني و�سفه من فخر 

القيادة يف ال�سباب ، و اأنا اأعي متامًا حجم امل�سوؤولية التي اأوكلت 

اإلينا،

�سباب  لتمثيل  الفر�س��ة  بهذه  نحظى  اأن  كبري  ل�س�رف  اإنه  و 

اأن  وه�����������و   ، اأح������مله  الذي  الي������قني  بناء على  و  راأ�س اخليمة 

راأ�س املال احلقيقي

 ، ال�سباب  هي  الوطن  يف  املتجددة  الطاقات  ذات  ال��رثوة  و 

�سنعمل من اأجل اإبراز دور ال�سباب على اأر�س الواقع ، 

طاقاته  و  التطور  وق��ود  هم  مكان  و  زم��ان  كل  يف  فال�سباب 

الالمنقطعة لنحقق اأهدافًا �سامية ب�سمو هذا الوطن.

اأحالم عبداملح�شن املناعي

و  زم���الئ���ي يف  جن��ح��ت 

جمل�س  ل��ع�����س��وي��ة  ال��رت���س��ح 

راأ�����س اخل��ي��م��ة ل��ل�����س��ب��اب يف 

2021- اخل��ام�����س��ة  ال����دورة 

املجل�س  ع�سوية  و    ،  2022
بالن�سبة يل تكليف و ت�سريف  

اأه���داف  و  مطالب  لتحقيق 

للم�ساهمة  الر�سيدة   القيادة 

الت�سور  و�سع  و  القطاعات  ال�سباب يف خمتلف  دور  تعزيز  يف 

اخلدمة  و  ال�سخ�سي  و  املهني  التطوير  يف  ال�سباب  لأولويات 

املجتمعية و غريها  .  

و ت�سكيل جمل�س ال�سباب ما هو اإل نتاج لإدراك حكومة دولة 

الإمارات يف اأهمية ال�ستثمار يف �سبابها و توفري الفر�س التي 

متكن ال�سباب من اأن يكون �سباب م�سارك و فعال ، ي�ساهم  يف 

الربامج املحلية و العاملية .

�ستكون ع�سويتي �سمن جمل�س راأ�س اخليمة لل�سباب فر�سة 

بجانب  الغذائي  الأم��ن  تعزيز  جمال  يف  ال�سباب  دور  لتعزيز 

و  لل�سباب  الوطنية  الج��ن��دة  تدعم  والتي  الأخ���رى  امل��ج��الت 

اأهدافها  . 

عبداهلل حممد ال�شحي

�سباب  لتمثيل  اختيارنا 

اإم�������ارة راأ�������س اخل��ي��م��ة يف 

ما  املحلية  ال�سباب  جمال�س 

ال��ذي  للواقع  ترجمة  اإل  ه��و 

الإم�����ارات  دول����ة  يف  نعي�سه 

اإمي��ان  وه��و  املتحدة  العربية 

بقدرات  الر�سيدة  احلكومة 

ال�سباب على التغيري و التاأثري 

والتطوير يف �ستى املجالت ومواكبة التغريات العاملية احلالية 
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على  وم�سوؤولية  تكليف  و هذا  املجالت  وامل�ستقبلية يف خمتلف 

عاتقنا و اأ�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد و اأن نكون عند ح�سن ظن 

اجلميع.

مرمي �شامل املفتول

اإىل  ب��ال�����س��ك��ر  اأت����ق����دم 

حكومة دولة المارات متمثلة 

لل�سباب  الحتادية  باملوؤ�س�سة 

ال�ساب  ب��ق��درات  لإمي��ان��ه��م 

الإماراتية  وال�سابة  الإماراتي 

لإت��اح��ت��ه��م ه����ذه ال��ف��ر���س��ة 

اإمكانياتهم  لإظهار  لل�سباب 

�ستى  يف  ومتيزهم  واإبداعهم 

املجالت و تطبيق اأفكارهم ملا فيه منفعة للمجتمع والوطن .

عظيمة  حمطة  و  كبرية  فر�سة  ال�سباب  جمال�س  ع�سوية 

لل�سباب من خاللها ي�سل �سوت �سباب الإمارة لأ�سحاب القرار 

و يعك�سون طموحات ال�سباب على اأر�س الواقع ، الع�سوية فر�سة 

عمل جًدا جميلة، ورد جزء ب�سيط للدولة وحكومتنا الر�سيدة، 

و   ، خ��ربات  وك�سب   ، وامل��ه��ارات  ال�سخ�سية  ت�سقل  وجت��ارب 

فر�سة العمل مع نخبة من اأع�ساء املجال�س املحلية و املوؤ�س�سية 

على  وتبني  الطموحات  �سقف  رفع  اإىل  تتطلع  �سبابية  بعنا�سر 

اإجنازات املجال�س ال�سابقة وتعزز من م�سرية العمل ال�سبابي .

فاطمة حممد الأحمد

اأك���ون  اأن  يل  لفخر  اإن���ه 

���س��م��ن ه���ذه امل��ج��م��وع��ة من 

ال�����س��ب��اب ل��ت��ق��دمي م��ا ميكن 

اأجل هذا الوطن  تقدميه من 

اإن����ه حت���ٍد جديد   ، امل��ع��ط��اء 

اإىل  جميعًا  ن�سعى  و���س��وف 

واإبداعاتنا  اأفكارنا  م�ساركة 

م�����س��ل��ح��ة  يف  ي�������س���ب  مب����ا 

فنحن   ، قدراتهم  مع  تتنا�سب  التي  الربامج  وو�سع  ال�سباب 

ال�سباب نوؤمن باأنف�سنا ونثق بقدراتنا ونثمن الثقة الغالية التي 

منحت لنا وهذه الفر�سة لإثبات قدراتنا وامل�ساهمة يف تعزيز 

دور ال�سباب .
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�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية
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meets Emirates Team champion of Khaliji 21
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complex litigations, arbitrations and legal services. 
Since we believe that our success depends on our 
clients’ success, we add value for our clients by 
providing superior legal services and responsive 
advice, and to earn our clients’ loyalty by serving 
their interests and helping them in achieving 
their goals.
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Contents: 
* RAK Ruler congratulates President, Vice 

President, Abu Dhabi Crown Prince and 
Rulers on Eid Al Fitr

* Ruler of Ras Al Khaimah performs Eid Al 
Fitr Prayer

* Mohamed bin Zayed exchanges Eid Greet-
ings with RAK Ruler

* Armed Forces Unification reinforces UAE’s 
stature as oasis of Stability & Security: 
RAK Ruler

* Crown Prince of Ras Al Khaimah: Our 
Armed Forces are a Symbol of Strength

* Investing in youth is top priority of UAE’s 
Leadership: RAK Crown Prince

* Mohammad bin Saud praises the efforts of 
Ras Al Khaimah Statistics Center

* The Emirate civic body holds various sessions 
to enhance productivity

Editorial
 Looking Ahead  

Ras Al Khaimah Municipality gave special pri-
ority to electronic transformation, which gave our 
services and programs a greater impetus, as Admin-
istrations launched various services electronically 
through Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment’s Portal, to achieve its vision of making com-
munity members happy and improving their quality 
of life. Ras Al Khaimah Municipality Department 
has also strengthened the Smart Electronic Trans-
formation System for all its services in various 
electronic programs and in a continuous endeavor 
to achieve the aspirations of community members.

In order to reach the highest standards in cus-
tomer service, Ras Al Khaimah Municipality De-
partment sets its sights on the Smart Transforma-
tion System, as a basis for excellence in services, 
which calls us to adopt innovative standards for the 
development and delivery of services based on cus-
tomer satisfaction and happiness.

The transformation of Customer Happiness 
Center Services electronically constituted a new 
stage of development, especially as it removed all 
barriers with customers and created an innovative 
environment to provide services at a record speed 
and in conditions that enhance the feelings of famil-
iarity with customers and inspire their needs.

We hope that Electronic and Smart Transforma-
tion, in addition to Social Media Channels and our 
Smart Application Package, will provide appropri-
ate communication channels that allow you to ob-
tain integrated information about the services that 
have been developed for you.

Munther Mohammed Bin Shakar 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, congratulated His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan on Eid 
Al Fitr.

His Highness extended his greetings on this 
joyful occasion while praying to Almighty Allah 
to grant His Highness Sheikh Khalifa health and 
wellness, and bless the UAE and all Arab and 
Muslim peoples.

H.H. Sheikh Saud also congratulated His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime Minister and 
Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 

the UAE Armed Forces, and Their Highnesses 
Supreme Council Members and Rulers of the 
Emirates on the occasion.

His Highness Sheikh Saud sent congratula-
tory cables to Kings, Presidents and Princes of 
Arab and Islamic countries on the occasion while 
wishing them health and wellness, and further 
progress and prosperity to their peoples.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, also 
congratulated His Highness President Sheikh 
Khalifa, His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid, His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed, and Their Highnesses Supreme Council 
Members and Rulers of the Emirates on the oc-
casion.

RAK Ruler congratulates President, Vice President, 
Abu Dhabi Crown Prince and Rulers on Eid Al Fitr
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His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Dep-
uty Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, and His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member and Rul-
er of Ras Al Khaimah, exchanged greetings on 
the occasion of Eid Al Fitr.

This came during a visit paid by His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed to the Ruler of Ras 
Al Khaimah at Jabal Jeis Mountain Lounge.

His Highness Sheikh Mohamed and His High-
ness Sheikh Saud engaged in cordial talk on the de-
velopment journey the UAE is going through. Their 
Highnesses recalled the role of the Founding Leaders 
to enhance the Country’s Global Stature.

Their Highnesses expressed hopes of further pro-
gress and prosperity to the UAE under the Leadership 
of His Highness President Sheikh Khalifa bin Zayed 

Al Nahyan.
Their Highnesses prayed to Almighty Allah to bless 

His Highness President Sheikh Khalifa with good 
health.

The meeting was attended by H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah; H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al 
Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Presi-

dential Affairs; H.H. Hamdan bin Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan; Sheikh 
Mohammed bin Hamad bin Tahnoon 
Al Nahyan, Chairman of Abu Dhabi 
Airports; Sheikh Ahmed bin Saud Al 
Qasimi, Chairman of Public Services 
Department in Ras Al Khaimah; Sheikh 
Khalid bin Saud Al Qasimi, and Sheikh 
Saqr bin Saud Al Qasimi, and Mohamed 
Mubarak Al Mazrouei, Undersecretary 
of Crown Prince Court of Abu Dhabi.

Mohamed bin Zayed exchanges Eid Greetings with RAK Ruler
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Ruler of Ras Al Khaimah performs Eid Al Fitr Prayer

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah and H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah, performed Eid Al Fitr Prayer at Eid 

Grand Musalla in Khuzam.
A number of Sheikhs, senior officials, dignitar-

ies, citizens and residents also performed prayers 
alongside Ras Al Khaimah Ruler.

The Imam delivered the sermon, which dealt 
with the noble mean-
ings and values of the 
Holy Month of Rama-
dan. He also wished 
His Highness President 
Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan good 
health and further pro-
gress and pride to the 
UAE and its people.

The Imam asked Al-
mighty Allah to rest the 
souls of Late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al 
Nahyan and Founding 
Rulers in eternal peace.
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Armed Forces Unification reinforces UAE’s stature as oasis of 
Stability & Security: RAK Ruler

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has said that 
Armed Forces Unification 
Day is a bright milestone 
in the history of the UAE 
and a source of pride for 
the country and its people.

On the 45th Anniver-
sary of the occasion; 
H.H. Sheikh Saud bin 
Saqr extended his sincere 
wishes and greetings 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 Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the UAE 
Armed Forces, and to the Officers 
and Soldiers of the UAE Armed 
Forces.

In his statement to the Nation 
Shield -the UAE Military Journal- 
, H.H. Sheikh Saud said, “The his-
toric decision to unify the Armed 
Forces on 6th May, 1976, under 
one flag has highlighted the Un-
ion’s Spirit in the approach of our 
Founding Fathers and enabled the 
UAE to enhance its Regional and 

International Presence. The uni-
fication of our Armed Forces has 
helped strengthen the journey of 
the Union, by protecting its gains 
and providing its residents with 
peace and security while reinforc-
ing the UAE’s stature as an oasis 
of stability, security and peace-
ful coexistence in the region. Our 
Armed Forces are the Nation’s 
Shield and the protector of the Un-
ion, ensuring security, stability and 
prosperity.”

“The officers and soldiers of the 
Armed Forces embody the tra-
ditional values and culture of the 
Emirati people and are the descend-
ants of determinant and persistent 
leaders, representing a model to be 
emulated of patriotism and readi-

ness to sacrifice and defend 
the nation while playing a 
key role in building a na-
tion of peace and human 
giving, and enabling the 
country to achieve regional 
and international peace and 
stability. Today, our Armed 
Forces are undertaking 
many noble missions, such 
as distributing humani-
tarian aid, resolving con-
flicts, and restoring peace 
and stability in many areas 
around the world.”

“Our Armed Forces of-
ficers and soldiers are the 
protectors of the Union on 

land and sea, and they continue our 
ambitions both present and future, 
and they have always proven that 
they are worthy of our trust, both 
from the leadership and people. 
They have also proven their abil-
ity to develop their skills through 
continuous training on the latest 
developments in military sciences, 
as well as to maintain their readi-
ness.”

‘’On this precious occasion, we 
solemnly commemorate our Na-
tion’s Martyrs who sacrificed their 
lives to defend the country.”

“May our Armed Forces be glo-
rious every year, and may the Emi-
rati people enjoy security and sta-
bility.’’
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His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras 
Al Khaimah, affirmed 
that the UAE Armed 
Forces will always be 
a source of pride and 
glory, a symbol of 
strength and security, 
and an impregnable 
fortress that safeguards 
the gains and achieve-
ments of the Nation. 

This came in a speech through “The Nation Shield” 
in which His Highness said: “The 45th Anniversary of 
the unification of the UAE Armed Forces is an impor-
tant and precious occasion for all of us, reflecting the 
strength and resilience of our union, which launched 
its march nearly fifty years ago carrying flares of hope, 
and has now become a title for global leadership and 
achievements, and pioneering achievements that em-
braced Mars. 

Today, we recall what the founding leaders did in 
founding the federation until it became a symbol of 
will and determination, a model for construction and 
development, a factory for men, and a den of heroes for 
the sons of our Armed Forces. 

Our Armed Forces are under the Leadership of His 
Highness President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an, the Directives of His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Min-
ister and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 

Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander 
of the Armed Forces, 
will always be a source 
of pride and glory, a 
symbol of strength and 
security, and an in-
vincible bulwark that 
safeguards the Nation’s 
gains and achieve-
ments. 

Today’s celebration 
of the 45th Anniver-

sary of the Armed Forces Unification coincides with 
a historic occasion that we live proudly, which is the 
celebration of the Golden Jubilee and the 50th Anni-
versary of the Union. For five decades, the UAE, with 
the vision of its leadership and the determination of its 
people, defeated challenges, and succeeded in trans-
forming them into opportunities.

Greetings of Appreciation to the Armed Forces 
Members who provide the finest examples of loyalty, 
belonging and loyalty to the homeland and who kept 
the nation’s flag fluttering high in various fields of duty. 
Greetings of Appreciation and Pride for the Nation’s 
Righteous Martyrs and the Mothers of the Martyrs and 
their Families. Their eternal sacrifices will always be 
the beacon that illuminates us the paths of distinction 
and achievement and gives us determination and will to 
continue the march of global achievements.

On this precious occasion, we renew the covenant of 
loyalty to the Homeland and the Wise Leadership, and 
we will work together for 50 New Years towards a fu-
ture of leadership, excellence and exclusivity.

Crown Prince of Ras Al Khaimah: 
Our Armed Forces are a Symbol of Strength
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Mohammad bin Saud praises the efforts 
of Ras Al Khaimah Statistics Center

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah and Chairman 
of Ras Al Khaimah Ex-
ecutive Council, visited 
Ras Al Khaimah Center 
for Statistics and Stud-
ies.

His Highness was re-
ceived by H.E. Dr. Ab-
dul Rahman Al Shayeb 
Al Naqbi, Chairman of 
the Board of Directors of Ras Al Khaimah Center for 
Statistics and Studies, H.E. Dr. Muhammad Abdul 
Latif Khalifa, Secretary-General of Ras Al Khaimah 
Executive Council, Vice-Chairman of the Board of 
Directors of Ras Al Khaimah Center for Statistics and 
Studies, and Najwa Najeeb Yacoub, Executive Direc-
tor of Ras Al Khaimah Center for Statistics and Stud-
ies.

His Highness, the Crown Prince of Ras Al Khaim-
ah, accompanied by Sheikh Arhama bin Saud bin 
Khalid Al Qasimi, Director of Media Administration 
of the Office of His Highness the Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, was briefed on the progress of work 
and the most prominent achievements of the Center, 
in addition to the plans, projects and strategies of the 
Center for the next stage.

His Highness listened to a detailed explanation 
of the Center’s objectives in terms of organizing and 
building a Modern and Integrated Statistical System 
to support Development Policies and the requirements 

of the Emirate’s Sover-
eign and Competitive 
Classifications, as well 
as Economic Studies 
and Various Electronic 
Systems to improve the 
UAE’s Global Compet-
itiveness and Develop 
the Statistical System.

His Highness 
praised the efforts made 
by the Center through 

preparing studies and developing the Statistical Sys-
tem in the Emirate, adopting the best modern tech-
nologies in the field of data and statistics, and work-
ing jointly with partners in local and federal agencies, 
private sector companies, as well as international in-
stitutions to enhance the concept of future foresight 
for the country, according to the Standards of Global 
Competitiveness Reports.

For his part, H.E. Dr. Abdul Rahman Al Shayeb Al 
Naqbi pointed out that the visit of His Highness the 
Crown Prince of Ras Al Khaimah to the Center comes 
according to the vision and directives of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member, Ruler of Ras Al Khaimah, out of their high-
ness’s keenness to advance the statistical system to-
wards leadership, excellence and competitiveness.
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Investing in youth is top priority of UAE’s Leadership:
 RAK Crown Prince

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, stressed that 
investing in youth and 
reinforcing their role in 
the development process 
over the next 50 years 
is a top priority of the 
UAE’s Leadership.

The leadership also 
aims to strengthen the 
youths’ leadership and 
innovation skills and en-
able them to participate 
in decision-making and 
drafting development 
strategies and policies, 
His Highness added.

On the occasion of establishing 
Ras Al Khaimah Youth Council; 
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 
affirmed that the youth are the 
creators of the future and the true 
wealth of the country, who will 
help achieve the aspirations of the 
Leadership and address future chal-
lenges. In light of the belief of His 
Highness President Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, His 
Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 

Commander of the UAE Armed 
Forces, H.H. Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
and Their Highnesses Supreme 
Council Members and Rulers of 
the Emirates, in the key role of the 
youth and their ability to resume 
their National Duties.

“Youth Councils contribute to 
implementing the Leadership’s ap-
proach to engaging the youth in 
the process of Sustainable National 
Development, as well as in shap-
ing a better future for generations 
to come, as an ideal opportunity 
to benefit from their talents, inno-
vations and energies,” said H.E. 

Shamma bint Suhail 
Faris Al Mazrui, Minis-
ter of State for Youth Af-
fairs.

Ras Al Khaimah Youth 
Council, in its fifth ses-
sion, consists of 7 mem-
bers, namely Noura 
Sultan Obaid Al Suri 
Al Zaabi, Maryam Sa-
lem Rashid Al Maftoul 
Al Ali, Shrouq Saeed 
Mohammed Abdul-
lah Al Sharhan, Fatima 
Mohammed Ismail Mo-
hammed Al Ahmad, in 
addition to each of Mo-
hammed Hussain Ahmed 

Shehabi Al Balushi, Abdullah Mo-
hammed Ali Abdullah Al Shehhi, 
and Ahlam Abdul Mohsen Abdul-
lah Al Mannai.

On this occasion, H.E. Dr. Mo-
hammed Abdul Latif Khalifa, Sec-
retary-General of Ras Al Khaimah 
Executive Council, said, “The 
Fourth Industrial Revolution and its 
rapid technological developments 
and associated community changes 
require distinguished youth minds 
and capacities capable of mastering 
digital technologies and efficient-
ly handling big data and massive 
flows of information, to shape a 
new reality, in line with the UAE’s 
prominent stature.”
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16,629 Transactions via “WhatsApp”
 in Ras Al Khaimah Municipality

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar, Di-
rector General of Ras Al 
Khaimah Municipality De-
partment, said that the De-
partment had created a num-
ber of channels to receive, 
complete and deliver trans-
actions, in light of Covid-19 
Crisis, including receiving 
requests through WhatsApp.

His Excellency stated that 
the Department, represented 
by Customers Happiness 
Center, received during the 
last period approximately 
221575 transactions, includ-
ing 16,629 transactions via “What-
sApp”.

His Excellency pointed out that 
these transactions included 2,163 
transactions related to Build-
ing Management Administration, 
through WhatsApp, and 10583 
transactions online.

His Excellency indicated that 
transactions for Public Health Ad-
ministration’s through “WhatsApp” 
amounted to 5567 transactions, 
and 16,489 transactions through 
“online”, for Lands Sector 5356 
through “WhatsApp”, and 17,381 
transactions through “online” and 
for Planning & Survey Administra-
tion 3543 through “WhatsApp” and 
6268 transactions through 
“online”. 

His Excellency Direc-
tor General of the Depart-
ment pointed out that the 
most frequently requested 
service by Customers from 
Customer Happiness Cent-
er through “WhatsApp” is 
Renewal Request, which 
reached 565 services for 

plot plan “krooki or plot document” 
and a Renewal Request in order to 
be able to complete the procedures.

His Excellency stated that most of 
the services required by Customers 
through the “online” are Consult-
ants represented in “ Level Coeffi-
cients Requests”, which amounted 
to approximately 1848 transactions, 
and other services that contribute 
to the provision and completion of 
transactions of various classifica-
tions.

His Excellency Munther Mu-
hammad bin Shakar, asserted that 
after mitigating the severity of the 
measures accompanying the current 
situation as a result of Coronavirus 
Pandemic, and specifically after 

the Department’s doors were 
opened to receive customers 
amid Precautionary and Pre-
ventive Measures, customers 
continued to use WhatsApp 
Services. Rather, the Depart-
ment is still receiving various 
service requests through this 
fast and distinctive service 
from customers.

His Excellency pointed out 
that within a year of launch-
ing this service, specifically 
from April of last year to 
April of this year, it delivered 
2,215 requests to customers 
in various regions and sites 

of the Emirate, through Emirates 
Post, to provide the best levels of 
service and maintain Public Health 
and Safety. 

His Excellency said that the De-
partment is always keen on evalu-
ating various services provided to 
the Customer, which contributes to 
developing and updating the meth-
ods of presenting and completing 
transactions according to the high-
est levels. Therefore, it has recently 
launched a service for submitting 
applications via the website, and all 
services have been transferred “on-
line”.

His Excellency referred to the 
launch of the “WhatsApp Service” 

to submit requests through 
the Center’s employees for 
transactions related to the 
segment of Senior Emiratis, 
People of Determination 
and Women, and inquiries, 
handing over documents 
through “Emirates Post” 
and delivering urgent re-
quests via “WhatsApp”.
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Ras Al Khaimah Municipality Department celebrates Zayed 
Humanitarian Work Day

Ras Al Khaimah Municipality 
Department celebrated “Zayed Hu-
manitarian Work Day “which on 
19th Ramadan, coinciding with the 
Death Anniversary of 
Late Founder Father 
Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, May 
Almighty Allah rest his 
soul in peace. That day, 
which embodies the 
original values strik-
ing deep in the culture 
of the Emirati Soci-
ety, those values that 
encourage solidarity, 
cooperation and toler-
ance. On this occasion, 
Corporate Communi-
cations Office distrib-
uted symbolic gifts to 
workers.

On this occasion, His 
Excellency Munther 
Mohammed bin Sha-
kar, Director General 
of Ras Al Khaimah 

Municipality, said: Late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, May 
Almighty Allah bless him and grant 
him peace, will always remain a 

symbol of humanitarian work at 
Arab and Global levels, with his 
initiatives to serve all humanity. 
In addition to the foundations and 

constants, he laid that 
contributed to deep-
ening the Human Di-
mension in the poli-
cies of our beloved 
country.

Mr. Ahmed Al 
Ahmad, Director of 
Corporate Communi-
cations Office, stated 
that Zayed Humani-
tarian Work Day has 
become an occasion 
to launch Charitable 
and Humanitarian 
Initiatives, and high-
light the achieve-
ments of the United 
Arab Emirates in the 
field of Humanitarian 
Work through the aids 
that the country pro-
vides. 
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Ras Al Khaimah Municipality Department celebrates World 
Heritage Day

Ras Al Khaimah Municipality Department hosts An Innovative 
Student in the field of Energy and Renewable Energy

Based on the keenness of Ras Al 
Khaimah Municipality to support 
the Wise Government’s approach 
towards documenting Na-
tional Heritage, and Pre-
serving and Celebrating the 
Emirati Heritage.

The Department cele-
brated World Heritage Day, 
which falls on April 18 of 
each year, and is sponsored 
by the United Nations Edu-
cational, Cultural and Sci-
entific Organization (UN-

ESCO), with the aim of Introducing 
Human Heritage and the efforts of 
relevant authorities and organiza-

tions in protecting it. World Herit-
age Day this year carries the slogan 
(Common Cultures, Common Her-

itage, Shared Responsibil-
ity). World Heritage Sites 
are the property of all peo-
ple worldwide, regardless 
of where they are located, 
and the responsibility for 
preserving them is common 
and rests with everyone 
concerned with this com-
mon Human Heritage.

As part of Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment’s Policy of Supporting Innovation, Valuing In-
novators’ Efforts and Encouraging them to Continue 
Providing Innovations in various fields, the Depart-
ment hosted, via Visual Communication Technology, 
Student Jordan Mike from Bolton University in Ras Al 
Khaimah, who studies in the field of Energy and Re-
newable Energy.

Director of Energy Efficiency and Renewables Sec-
tor, Quality Expert and Head of Innovation Team in the 
Department attended the meeting. Where the student 

presented a device (Robot) that works with solar en-
ergy and contributes to collecting and sorting waste, the 
attendees heard a detailed explanation of this Innova-
tive Device, how to benefit from it and the extent of its 
contribution to preserving the Environment.

Through this hosting, Ras Al Khaimah Municipality 
affirms its support for innovative students and encour-
aging them to continue learning and conducting scien-
tific research in all fields that contribute to the service 
of humanity and preserve the environment that sur-
rounds them.

Closure of 6 Violating Facilities in Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah Municipality 

Department, represented by Pub-
lic Health Administration, closed 6 
facilities that did not comply with 
Health Requirements, during the 
first half of Ramadan.

The measures came in 
the wake of the intensive 
inspection campaigns, 
which monitored the com-
mitment of a large per-
centage to various Public 
Health Requirements and 
Precautionary Measures 
related to the curbing of 

the emerging virus “Covid-19”, as 
well as issuing violations and warn-
ings.

Shayma Al Teneiji, Director of 
Public Health Administration, stat-
ed that ‘The Administration inten-

sified campaigns targeting various 
establishments during the first half 
of Ramadan, especially those whose 
activities increase during this period 
of the year.’

Al Teneiji stated that the cam-
paigns of the Food Control 
Section included a special 
campaign to verify Pre-
cautionary and Preven-
tive Measures against the 
Coronavirus, in addition to 
the campaign on restaurant 
facilities, popular kitchens 
and catering facilities.
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 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئیس الدولة - حفظھ هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

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

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانھم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعین لتوحید القوات المسلحة 

 داعین هللا سبحانھ وتعالى أن یعید ھذه المناسبة المباركة على الوطن
وقیادتنا بالیمن والبركات

نتقدم
بأسمى آیات التھاني والتبریكات 

إلى مقام صاحب السمو
 

Al Badie Group
Hamdan Street, Al Badie Tower, Level 2-3
P.O. Box 229, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Tel : +971-2-6322344
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E-mail : info@albadie.com
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 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
 رئيس الدولة - حفظه هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - رعاه هللا

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

 ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

  وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
 بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 

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

نتقدم
بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

إلى مقام صاحب السمو

 

Dubai based Sports & Fitness distribution 
company. Sole distributors of Reebok and 
adidas �tness equipment brands in GCC.

Sportfit Trading LLC
Tamani Arts Offices Tower, 16th floor

1657, Business Bay
Dubai UAE
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23 Al RAS Road
Po Box: 16136, Dubai
United Arab Emirates

Telephone : +971(4)2290944
Facsimile : +971(4)2291123

E-mail : info@alsaqrtrading.com

 تتقدم (الصقر للتجارة العامة) بأحر التھاني والتبریكات
 الى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان 
 رئیس الدولة - حفظھ هللا  

وإلى مقام صاحب السمو 

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

 وإلى مقام صاحب السمو 
 الشیخ محمد بن زاید آل نھیان 

 ولي عھد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

والي أصحاب السمو حكام اإلمارات وأولیاء العھود
وشعب دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمقیمین علیھا

وإلي األمھ العربیة واإلسالمیة
  بمناسبة وصول مسبار األمل لمداره حول كوكب المریخ

Al-Saqr General Trading imports, exports and 
supplies the finest maramia leaves, also known as sage. 
A fragrant addition to food and wonderful as a tea, mara-
mia leaves are also used to make oils. The quality of our 
maramia leaves aromatically acknowledges our legacy.

Congratulations to the UAE

on an Inspiring

Mission of Hope

www.alsaqrtrading.com
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Congratulations 
His Highness

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

And To His Highness

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

And To His Highness

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

 On the Auspicious Occasion Of 
The 45th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 

Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 4 3236242  
Fax: +971 4 3236243
Email: dubai@ayyamgallery.com

AYYAM GALLERY, DUBAI (AL QUOZ)
B11, Alserkal Avenue
Exit 43 of SZR
Street 8, Al Quoz 1
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Tameem House Building
Office 1106 Barsha Heights

Dubai - UAE - Tel: 0097143623025

Lactalis Dairy Products& Trading Middle East LLC
For more than 25 years, Lactalis International has been providing a large 
range of dairy products, for retail and food service customers, in Asia, 
Africa, Middle East and in the French Overseas Territories.

Lactalis Dairy Products & 
Trading Middle East LLC
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2021

 سائلین هللا أن یدیم الخیر والبركة على دولة اإلمارات العربیة المتحدة

وقیادتھا وشعبھا والمقیمین على أرضھا الطیبة

Al Jaber Group
P.O Box 2175, Abu Dhabi
Petroleum Services Area Plot 1 & 1A
Tel: +971 2 5554300
Fax: +971 2 5553370
E-mail: aljaber@aje.ae
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Valentine Maritime (Gulf) LLC

P.O.Box: 45877 Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 555 5868 - Fax: +971 2 555 9991

Email: vmgl@vmgulf.com

Valentine Maritime (VM) is a privately owned offshore construction company 
established in 1990 to serve the offshore oil & gas industry in the Arabian Gulf region, 
Indian subcontinent and beyond . The Company primarily specializes in EPC offshore 
construction of wellhead platforms, topsides, submarine pipelines, maintenance and 
hook-up services. With the new yard that VM expects to launch in third quarter 2021, 
the Company will substantially enhance its capacity to fabricate offshore jackets, 
topsides and modules for the oil & gas sector.
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Congratulations 
His Highness

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

And To His Highness

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

And To His Highness

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

 On the Auspicious Occasion Of 
The 45th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 
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Think Squared Media, founded in 2008, is an out-of-home media 
specialist, where media and exclusive branding solutions are our 

core of business.
We provide branding solutions to help companies build awareness 
to their brand as we cover a wide spectrum of services to developing 
positioning strategy. We can ensure you that your ad appears in the 
right place, at the right time.

Sheikh Zayed Road, Sheikh Majid Building
P.O Box 123501
Dubai, U.A.E
+971 4 3307355
info@t2m.ae

                 
  

                  

 
  -                      
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CANADIAN QUALITY

At Apotex we are committed  to 
helping enrich lives globally 
by providing high-quality, 
affordable pharmaceutical 
products.

AL TERHAB ELECT. SWITCHGEAR DIST.L.L.C.
P.O. Box: 33674, Sharjah

United Arab Emirates.
Tel.: 00971 6 5345388
Fax: 00971 6 5345385
Email: terhab@eim.ae

We are pleased to introduce ourselves as 
one of the leading Low Voltage Electrical 
Switchgear manufacturers and suppliers in 
the Unites Arab Emirates with our office and 
manufacturing facility based in sharjah.

AL TERHAB ELECT. SWITCHGEAR DIST.L.L.C.

2021

Dubai, UAE PO Box 50640, Dubai, UAE.
Location: Suite No. 909
Prism Tower
Business Bay, Dubai, UAE.
Phone: +971 4 4471 400
Fax: +971 4 4471 411
E-mail: info@caddemirates.co.ae

Congratulations 
His Highness

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

And To His Highness

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

And To His Highness

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

 On the Auspicious Occasion Of 
The 45th Anniversary Of The 

UAE Armed Forces Unification 

PO Box: 26570, Abu Dhabi, UAE
Location: Khalifa Street,
Opp. Mediclinic (Al Noor Hospital ), GIBCA Building,
Floor 3, Suite No. 302, Abu Dhabi, UAE.
Phone: + 971 2 6277 740
Fax: +971 2 6277 742
E-mail: info@caddemirates.co.ae




