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مبادئ اخلم�شني

عامًا  للخم�شني  املتحدة  العربية  الإمــارات  لدولة  الع�شرة  املبادئ  الر�شيدة  حك�متنا  اعتمدت 

القادمة ، والتي �شت�شهد انطلقة جديدة يف م�شرية التط�ر والنماء والزدهار يف جميع املجالت 

، ومما ل�شك فيه باأن هذه املبادئ التي و�شعت �شتق�د دولتنا لتك�ن يف مقدمة دول العامل باإذن 

اهلل ، فحك�متنا هدفها اأن نك�ن »الرقم واحد«  واأن نق�د العامل يف جميع جمالت التنمية ، وقراءًة 

للمبادئ الع�شرة التي اعتمدتها قيادتنا الر�شيدة والتي ت�ؤكد باأن ق�تنا تكمن يف احتادنا وتلحمنا 

مع حك�متنا �شفًا مل�اجهة التحديات ودعم التنمية ال�شاملة يف بلدنا ، وم�شتقبل القت�شاد �شيك�ن 

خمتلفًا يف اخلم�شني القادمة ، فالقت�شاد الرقمي �شيك�ن حا�شرًا وبق�ة يف م�شتقبل هذا العامل 

الذي �شتق�ده التقنيات احلديثة والبتكار يف جميع القطاعات التنم�ية ، وانطلقًا من هذه املبادئ 

و�شع  يف  لها  مرجعًا  باتخاذها  احلك�مية  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات  �شتق�م  اعتمادها  مت  التي  الع�شرة 

تغطي  والكاملة  ال�شاملة  املبادئ  امل�شتقبلية ح�شب جمالت عملها  فهذه  واإ�شرتاتيجيتها  خططها 

جميع ج�انب التنمية يف بلدنا .

واآفاق  كبرية  وطم�حاتنا  عديدة  فالتحديات  اجله�د  م�شاعفة  تتطلب  القادمة  اخلم�شني  اإن 

ن�شابق  اأن  وعلينا   ، ن�شع حدودًا لطم�حاتنا  األَّ  قيادتنا  تعلمنا من  ، هكذا  لها  اأحلمنا ل حدود 

الزمن ونعمل على تاأمني م�شتقبل الأجيال القادمة التي �شتحمل راية ازدهار بلدنا للعق�د القادمة 

، لتظل راية بلدنا مرف�عة وحا�شرة يف جميع املحافل الدولية وتك�ن يف مقدمتها .

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة يهنئ خادم احلرمني ال�شريفني باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، برقية تهنئة اإىل 

اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د ملك اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة، وذلك 

مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ 91 للمملكة.

ال�شم� امللكي الأمري حممد بن  اإىل �شاحب  ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، برقية تهنئة مماثلة  كما بعث �شاحب 

ال�شع�دية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير  الــ�زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �شع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

ال�شقيقة.

وقال �شم�ه: » اأهنئ خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د، وويل عهده الأمني �شاحب 

ال�شم� امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د، و�شعب اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيق مبنا�شبة 

الي�م ال�طني ال�شع�دي الـ 91.. باق�ن معًا اأبدًا، وما�ش�ن بعلقاتنا الأخ�ية العميقة والرا�شخة نح� �شناعة م�شتقبل 

اأف�شل لأجيالنا املقبلة.. اأمتنى لأ�شقائنا يف اململكة العربية ال�شع�دية قيادة و�شعبًا م�ا�شلة م�شرية النه�شة والتط�ر 

والزدهار”.

وبعث �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د واإىل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبد 

العزيز اآل �شع�د مبنا�شبة الي�م ال�طني للمملكة.
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حاكم راأ�س اخليمة: 

وثيقة مبادئ اخلم�شني تقدم روؤية متكاملة مل�شتقبل عامر بالإجناز والريادة

اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة اأن وثيقة مبادئ اخلم�شني 

و�شعت مناهج عمل وا�شحة وروؤية متكاملة مل�شتقبل عامر بالإجناز والريادة لدولة الإمارات خلل اخلم�شني عامًا املقبلة.

وقال �شم�ه ــ بهذه املنا�شبة ــ اإن دولة الإمارات جنحت على مدار العق�د اخلم�س املا�شية وبف�شل روؤية الآباء امل�ؤ�ش�شني 

وجه�د القيادة الر�شيدة يف تر�شيخ من�ذج تنم�ي عاملي فريد متخ�شت عنه العديد من الإجنازات ال�شتثنائية يف العديد 

من املجالت.

واأ�شاف �شم�ه اأن املبادئ الع�شرة لل�ثيقة �شت�شهم يف تق�ية دعائم احتادنا الذي حقق امل�شتحيل على مدار 50 عامًا 

كما �شتمكن دولة الإمارات من بناء واحد من اأق�ى القت�شادات يف العامل بالإ�شافة اإىل تكري�س قيم الت�شامح والتعاي�س 

والعطاء الإن�شاين وتعزيز تقدم وتط�ر الدولة يف خمتلف املجالت بالإ�شافة اإىل تر�شيخ ال�شمعة العاملية للإمارات ك�احدة 

من اأكرث واأ�شرع الدول من�ًا وازدهارًا على م�شت�ى العامل.

واأكد �شم�ه اأننا نبداأ الي�م رحلة عمل جديدة من الطم�ح والإجناز مع تنفيذ حزمة من امل�شاريع الإ�شرتاتيجية ال�طنية 

التي نهدف من خللها اإىل م�ا�شلة م�شريتنا التنم�ية ال�شاملة وحتقيق املزيد من الإجنازات الن�عية وامل�شي قدمًا نح� 

تعزيز مكانة الدولة يف كافة القطاعات خلل اخلم�شني عامًا املقبلة من اأجل تب�وؤ مقعد الريادة العاملية باملجالت كافة.

ودعا �شم�ه اإىل اأهمية ت�شافر اجله�د والعمل بروح الفريق ال�احد خلل تنفيذ هذه امل�شاريع الإ�شرتاتيجية ال�طنية 

واحلر�س على حت�يل مبادئ هذه ال�ثيقة اإىل واقع ملم��س يق�دنا اإىل اإجنازات جديدة وجناحات ينعم بها كل من يعي�س 

يف دولة الإمارات.
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 �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 

اإ�شعاد اأفراد املجتمع يف �شدارة اأولويات العمل احلكومي

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

املجتمع  اأفراد  اإ�شعاد  اأن  اخليمة،  راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س 

واأن  الإمـــارة،  يف  احلك�مي  العمل  اأولــ�يــات  �ــشــدارة  يف  ياأتي 

يف  العمل  ثقافة  من  اأ�شا�شي  جزء  اخلدمات  بج�دة  الرتقاء 

خمتلف اجلهات، وركيزة لتعزيز ح�ش�ر دولة الإمارات وراأ�س 

اخليمة على م�ؤ�شرات التناف�شية العاملية، وحتقيق اأعلى معايري 

ج�دة احلياة.

الحتادية  الهيئة  ملقر  �شم�ه  زيــارة  هام�س  على  ذلك  جاء 

ل�حة  عن  ال�شتار  واإزاحته  اخليمة،  راأ�س  يف  واجلن�شية  لله�ية 

ت�شنيف اخلم�س جن�م، والذي ح�شلت عليه الهيئة بح�شب نتائج 

الدورة الرابعة لتقييم مراكز اخلدمة يف احلك�مة الحتادية، 

وفق نظام النج�م العاملي لت�شنيف اخلدمات، بح�ش�ر ال�شيخ 

�شع�د  بن  �شقر 

بـــــــــن �ـــشـــقـــر 

الـــقـــا�ـــشـــمـــي، 

ومـــــــــــعـــــــــــايل 

عــــلــــي حمــمــد 

ــي  ــشـ ــ�ـ ــامـ ــشـ ــ�ـ الـ

جمل�س  رئــيــ�ــس 

الهيئة  اإدارة 

الحتــــــــاديــــــــة 

لــــــلــــــهــــــ�يــــــة 

واجلـــنـــ�ـــشـــيـــة، 

الل�اء  و�شعادة 

�شعيد  �ــشــهــيــل 

مدير  اخلييلي، 
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واجلن�شية  لله�ية  الحتادية  الهيئة  عام 

راكــان  �شعيد  الــلــ�اء  و�شعادة  بــالإنــابــة، 

الــرا�ــشــدي مــديــر عــام �ــشــ�ؤون الأجــانــب 

لله�ية  الحتـــاديـــة  الهيئة  يف  واملــنــافــذ 

واجلن�شية، و�شعادة الل�اء �شلطان ي��شف 

النعيمي، املدير التنفيذي للإدارة العامة 

للإقامة و�ش�ؤون الأجانب- راأ�س اخليمة.

راأ�ـــس  حــاكــم  ال�شم�  �ــشــاحــب  ــال  وقـ

يف  والتميز  الريادة  حتقيق  »اإن  اخليمة: 

تقدمي اخلدمات احلك�مية، اأف�شل و�شيلة 

الأعمال،  قطاعات  خمتلف  من�  لتعزيز 

بيئة  والبتكار يف  الإبــداع  ثقافة  وتر�شيخ 

يف  والإيــجــابــيــة  ال�شعادة  ون�شر  العمل، 

املجتمع، وامل�شاهمة الفاعلة يف دفع جه�د 

الإمـــارات  دولـــة  يف  امل�شتدامة  التنمية 

من  جــديــدة  اآفـــاق  نح�  اخليمة  ــس  ــ وراأ�

التميز والنجاح”.

الهيئة  »حــ�ــشــ�ل  �ــشــمــ�ه:  واأ�ـــشـــاف 

الحتــــاديــــة لــلــهــ�يــة 

ــس  راأ� يف  واجلن�شية 

اخليمة على ت�شنيف 

ــ�م،  ــ ــس جنــ ــ ــ� ــ ــم اخلــ

لكافة  حــافــزًا  ي�شكل 

وامل�ؤ�ش�شات  اجلهات 

احلــــــكــــــ�مــــــيــــــة يف 

ــقــدمي  ــت الإمـــــــــــارة ل

ــات  ــدمـ اأفـــ�ـــشـــل اخلـ

للمتعاملني،  املتميزة 

مثالية  فــر�ــشــة  وهـــ� 

العمل اجلاد  مل�ا�شلة 

مـــن اأجــــل الرتـــقـــاء 

بــالــعــمــل املــ�ؤ�ــشــ�ــشــي 

وحتـــ�ـــشـــني مــ�ــشــتــ�ى 

معدلت  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  اخلدمات 

التنمية”.

واأثنى �شم�ه على عطاء وتفاين جميع 

فرق العمل يف الهيئة، وحثهم على م�ا�شلة 

الرتقاء باخلدمات التي يقدم�نها لأفراد 

وال�شتمرار يف تط�ير وحت�شني  املجتمع، 

امل�شتقبلية  الطم�حات  مل�اكبة  عملهم 

والتحديات العاملية املت�شارعة.
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 حاكم راأ�س اخليمة يلتقي ال�شفري التون�شي

�شعود بن �شقر القا�شمي يتابع جهود اإنتاج زيت زيتون جبل جي�س

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

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة �شعادة املعز بن عبد ال�شتار 

بنميم، �شفري اجلمه�رية الت�ن�شية لدى الدولة، مبنا�شبة ت�شلمه 

مهام عمله اجلديد.

ال�شفري  ب�شعادة  راأ�س اخليمة  ال�شم� حاكم  ورحب �شاحب 

املرئي،  الت�شال  بتقنية  ُبعد«  الذي عقد »عن  الجتماع  خلل 

يف  ي�شهم  مبا  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  الت�فيق  له  متمنيًا 

على  ال�شقيقني  البلدين  بــني  امل�شرتك  التعاون  اآفـــاق  تعزيز 

خمتلف ال�شعد.

من جانبه عرب �شعادة ال�شفري املعز بن عبد ال�شتار بنميم، 

اخليمة،  راأ�س  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن 

مثنيًا على علقات التعاون التي تربط البلدين ال�شقيقني.

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اطلع 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

ــس  ــ ــى حــاكــم راأ� ــلـ املــجــلــ�ــس الأعـ

ال�شيخ  �ــشــمــ�  بــرفــقــة  ــمــة،  اخلــي

ويل  القا�شمي  �شع�د  بــن  حممد 

عهد راأ�س اخليمة، وال�شيخ �شقر 

اإنتاج  جه�د  القا�شمي،  �شع�د  بن 

زيت الزيت�ن يف جبل جي�س براأ�س 

اخليمة.

ــال :  ــ ق لــ�ــشــمــ�ه  ويف حـــديـــٍث 

من  الي�م  جننيه  مبارك  »غر�س 

ــس الإمــــارات املــعــطــاءة التي  اأر�ـ

جت�د علينا باخلريات”.

ن�شره  خلل  الإعلمي  املكتب  واأو�شح 

لفيدي� متابعة �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

اإنتاج زيت زيت�ن جبل  بن �شقر ، مراحل 

القمة اجلبلية  اإن  راأ�س اخليمة،  جي�س يف 

زيــتــ�ن،  �شجرة  اآلف   4 مــن  اأكـــرث  ت�شم 

ن�شبة  ال�شن�ي  حم�ش�لها  من  وي�شتخرج 

15 – %18 من زيت الزيت�ن.
جبل  يف  املــزروعــة  الأ�ــشــجــار  وتعترب 

جي�س من اأف�شل اأن�اع الأ�شجار ل�شتخراج 

اإيطاليا  من  الأ�شجار  وتاأتي  الزيت�ن  زيت 

لأ�شجار  بــالإ�ــشــافــة  وغــريهــا،  واإ�شبانيا 

الزيت�ن الربي، املهددة بالنقرا�س والتي 

تنم� على �شف�ح القمة اجلبلية الأعلى يف 

دولة الإمارات.

ال�شيخ  ال�شم�  وبت�جيهات من �شاحب 

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

اإن�شاء  مت  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  الأعــلــى، 

من  الـــربي«  »الــزيــتــ�ن  حلماية  حمميات 

النقرا�س وزيادة اإنتاجه، ويحت�ي الزيت�ن 

ال�شحية،  الف�ائد  من  الكثري  على  الربي 

يف  الزيت�ن  اأ�شجار  ثمار  من  وي�شتخرج 

حمميات الإمارة اأج�د اأن�اع زيت الزيت�ن 

البكر، وتبلغ ن�شبة احلم��شة فيه 0.21 اإىل 

0.30 وهي اأقل بكثري من ن�شبة احلم��شة 

يف زيت الزيت�ن التقليدي.
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ويل عهد راأ�س اخليمة: 

»وثيقة اخلم�شني« انطالقة ملرحلة جديدة من التنمية ال�شاملة والتطور امل�شتدام

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

راأ�س اخليمة اأن وثيقة »مبادئ اخلم�شني« ت�شكل انطلقة ملرحلة 

الإمــارات  لدولة  امل�شتدام  والتط�ر  ال�شاملة  التنمية  من  جديدة 

وتعك�س روؤية القيادة الر�شيدة التي ت�شت�شرف م�شتقبل مل�ؤه التميز 

والريادة لل�طن وامل�اطن.

بالي�بيل  الحتفال  مع  اإننا   « ــ  املنا�شبة  بهذه  ــ  �شم�ه  وقــال 

وفــريــدة يف  ن�عية  ــازات  اإجنــ مــن  ومــا حتقق  لــلحتــاد  الذهبي 

الـــدوؤوب  العمل  مــن  متجددة  رحلة  الــيــ�م  نــبــداأ  كافة  املــجــالت 

والطم�ح من اأجل ت�شطري املزيد من الإجنازات ال�شتثنائية لدولة 

الإمارات يف املجالت كافة«.

ت�شكل  اخلم�شني  ل�ثيقة  الع�شرة  املبادئ  اأن  �شم�ه  واأ�شاف 

حمدد  اإطار  وفق  للعمل  الدولة  قطاعات  لكافة  �شامًل  برناجمًا 

ي�شتهدف حتقيق الريادة العاملية للدولة يف كافة املجالت.

من  كذلك  تعزز  اخلم�شني«  »وثيقة  اأن  اإىل  �شم�ه  واأ�ــشــار 

دولة  يف  الرا�شخة  الإن�شاين  والت�شامن  والتعاي�س  الت�شامح  قيم 

الإمارات منذ قيام الحتاد وتفتح املجال للعق�ل املبدعة من اأجل 

الت�اجد يف اأر�س الفر�س وامل�شاركة يف م�شريتها التنم�ية.

واأكد �شم�ه اأننا نفاخر العامل مب�شرية دولة الإمارات التنم�ية 

اإىل  بــاإرادة ق�ية وعزمية ل تلني  على مدار خم�شة عق�د ونتطلع 

ت�شطري  اإىل  وترن�  بامل�شتحيل  ت�ؤمن  ل  جديدة  تنم�ية  رحلة  بدء 

يف  للدولة  العاملية  ــادة  ــري ال وحتقيق  ال�شتثنائية  الإجنــــازات 

املجالت كافة.

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

التي  اخلم�شني«  »م�شاريع  من  الثانية  احلزمة  اإن  اخليمة  راأ�ــس 

ال�طن  اأبناء  ورعاية  الر�شيدة هدفها متكني  القيادة  بها  وجهت 

.واأ�شاف  املقبلة  عامًا  للخم�شني  التنم�ية  م�شريتنا  ج�هر  فهم 

�شم�ه اأن دعم �شباب ال�طن وتط�ير مهاراتهم وفق متطلبات �ش�ق 

العمل ..جزء رئي�شي من روؤية الدولة ال�شت�شرافية للم�شتقبل.

اخلا�س  القطاع  لدعم  احلك�مي  الربنامج  اأن  �شم�ه  واأكــد 

ال�ظيفي  الهيكل  يف  ن�عية  نقلة  لإحــداث  الطريق  ميهد  »ناف�س« 

القطاع  بهذا  ال�طنية  الك�ادر  ت�اجد  وتعزيز  اخلا�س  بالقطاع 

احلي�ي ال�شريك الإ�شرتاتيجي يف اقت�شادنا ال�طني.

ن�عه  من  الفريد  احلك�مي  الربنامج  هذا  اأن  �شم�ه  واأو�شح 

القطاع  يف  العمل  منظ�مة  ويــرثي  اأبنائنا  تناف�شية  من  يعزز 

الطم�ح  من  عامًا اجلديدة  للخم�شني  رحلتنا  اأن  وي�ؤكد  اخلا�س 

والإجناز.. ت�شع متكني الك�ادر ال�طنية يف �شدارة الأول�يات.

قيادتها  ورعاية  بدعم  الإمــارات  دولــة  اأن  اإىل  �شم�ه  واأ�شار 

اإطــلق  على  حري�شة  ل�شعبها  داعمة  دائــمــًا  �شتبقى  الر�شيدة 

الربامج واملبادرات الن�عية الهادفة اإىل اإعداد امل�اطنني بال�شكل 

الأمثل ل�ش�ق العمل خا�شة القطاع اخلا�س وتاأهيلهم وتزويدهم 

باملهارات اللزمة التي حتتاجها وظائف امل�شتقبل.

الإماراتية«  الك�ادر  تناف�شية  باإن�شاء جمل�س  �شم�ه  اأ�شاد  كما 

لدعم  احلك�مي  الــربنــامــج  تنفيذ  عــن  مــ�ــشــ�ؤوًل  �شيك�ن  الــذي 

ا�شتيعاب امل�اطنني يف القطاع اخلا�س »ناف�س« مثنيًا على املهام 

لتدريب  املــدى  ط�يلة  اإ�شرتاتيجية  و�شع  يف  بها  �شي�شطلع  التي 

وتاأهيل الكفاءات والك�ادر الإماراتية وتط�ير الربامج الت�جيهية 

وتط�ير  اخلا�س  القطاع  يف  امل�اطنني  ن�شبة  لرفع  للإماراتيني 

املبادرات وامل�شاريع والربامج اخلا�شة بتدريب وت�ظيف امل�اطنني 

يف القطاع اخلا�س.

ويل عهد راأ�س اخليمة : 

متكني ورعاية اأبناء الوطن جوهر م�شريتنا التنموية للخم�شني عامًا املقبلة
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ال يف اخلم�شني عامًا القادمة ويل عهد راأ�س اخليمة: املراأة الإماراتية �شريك فعَّ

ــيــخ  ــ�ــش اأكـــــــد �ـــشـــمـــ� ال

�شقر  بن  �شع�د  بن  حممد 

راأ�ــس  عهد  ويل  القا�شمي 

اخليمة اأن املراأة الإماراتية 

يف  واإيجابي  ال  فعَّ �شريك 

ال�شاملة  التنمية  م�شرية 

وم�شدر  ــارات  ــ الإم لــدولــة 

كافة  والريادة يف  والتميز  للإبداع  اإلهام 

احلكيمة  الروؤية  بف�شل  وذلــك  املجالت 

باأهمية  اآمــنــت  التي  الر�شيدة  للقيادة 

وقدرات املراأة الإماراتية ك�شريك للرجل 

الإمــارات  دولة  م�شتقبل  ر�شم ملمح  يف 

للخم�شني عامًا القادمة.

وقال �شم�ه يف ت�شريح مبنا�شبة ي�م 

الي�م  » نحتفي يف هذا  الإماراتية  املــراأة 

الإماراتية  املــراأة  وعــطــاءات  بــاإجنــازات 

التي اأ�شحت م�شدر فخر واعتزاز وحمل 

طــ�ال  الكبري  لــدورهــا  وامــتــنــان  تقدير 

الدولة  بناء  يف  املا�شية  عق�د  اخلم�شة 

يف  الإيجابي  وتاأثريها  املجتمع  ونه�شة 

جليًا  يظهر  مــا  وهــ�  التنم�ية  العملية 

من  تعترب  التي  الإمــاراتــيــة  التجربة  يف 

يف  العامل  م�شت�ى  على  التجارب  اأجنــح 

اأر�شى  والتي  املــراأة  جمال متكني وريــادة 

زايد  ال�شيخ  ال�الد  له  املغف�ر  ق�اعدها 

ثــراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  مــع 

رئي�شة  الــعــام  الن�شائي  الحتـــاد  رئي�شة 

ــلأمــ�مــة والــطــفــ�لــة  املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى ل

الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�س 

تلك  ثمار  جنني  والي�م  الإمـــارات«  »اأم 

الي�م  الإماراتية  فاملراأة  احلكيمة  الروؤية 

حي�ية  قطاعات  يف  املنا�شب  اأعلى  تتب�اأ 

وتقدم من�ذجًا رائدًا ملختلف دول العامل 

�شم�ه  واأ�شاف   « املــراأة  يف جمال متكني 

املراأة  بي�م  الحتفال  �شعار  اختيار  اإن   «

طم�ح  املـــراأة   “   2021 لعام  الإمــاراتــيــة 

اإعلن  مع  متا�شيًا  للخم�شني”  واإ�شراقة 

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

عام  اهلل«  »حفظه  الــدولــة  نهيان رئي�س 

اخلم�شني«  ــام  »عــ  2021

ــ�ؤكــد عــلــى مــكــانــة املـــراأة  ي

القادم  ودورهــا  الإماراتية 

ــًا  ــ ــام ــ ع اخلـــمـــ�ـــشـــني  يف 

متكينها  واأهمية  القادمة 

ــن املــ�ــشــاركــة الــفــاعــلــة  مـ

مع  اأ�شا�شي  ك�شريك  الــقــرار  �شنع  يف 

الرجل ل�شمان حتقيق طم�حات القيادة 

وم�ا�شلة  ــي  الإمــارات ال�شعب  وتطلعات 

التي  والــنــجــاحــات  ــازات  ــ الإجنـ م�شرية 

املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة  حققتها 

خلل ن�شف قرن “.

وقدم ويل عهد راأ�س اخليمة التهنئة 

فاطمة  ال�شيخة  ل�شم�  املنا�شبة  بــهــذه 

اأن  مــ�ؤكــدًا  ــارات«  ــ الإم »اأم  مبارك  بنت 

�شم�ها هي القدوة امللهمة والداعم الأول 

من  اإنطلقًا  الإماراتية  املراأة  لإجنازات 

ــارات على  ــ الإم بنات  بــقــدرات  اإميــانــهــا 

خدمة وطنهن داخل الإمارات وخارجها 

وعلى امل�شاهمة ب�ش�رة فعالة يف حتقيق 

الزدهار وال�شتقرار .
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة  بالتعاون مع بنك راأ�س اخليمة الوطني 

يطلقان اآليات التمويل الأخ�شر يف راأ�س اخليمة

للم�شاهمة  امل�شتمرة  اجله�د  اإطــار  يف 

وقع   ، وتعزيزها  م�شتدامة  بيئة  خلق  يف 

بنك(  )راك  ال�طني  اخليمة  راأ�ـــس  بنك 

ــس اخليمة  ــ ــرة بــلــديــة راأ� ــ اتــفــاقــيــة مــع دائ

راأ�ــس  يف  الأخ�شر  التم�يل  حل�ل  لإطـــلق 

على  البلدية  دائــرة  ت�شرف  حيث  اخليمة. 

لكفاءة  اخليمة  راأ�ــس  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ 

والتي   ،  2040 املتجددة  والطاقة  الطاقة 

للقدرة  كم�شدر  ال�شتدامة  وتــعــزز  تدفع 

التناف�شية للإمارة ، وذلك من خلل تقليل 

واملقيمني  لل�شركات  واملياه  الطاقة  تكلفة 

من  العديد  التفاقية  وت�شهل  واحلك�مة. 

ملبادرات  تف�شيلية  باأ�شعار  التم�يل  خيارات 

ال�شيارات  و�شناعة   ، الأخ�شر  الإ�ــشــكــان 

التم�يل  حــلــ�ل  ــن  ع فــ�ــشــًل   ، ــراء  اخلــ�ــش

ال�شخ�شي الأخ�شر.

روؤيته  مــ�اءمــة  على  البنك  عمل  ولقد 

من  وذلــك  اخليمة  راأ�ــس  حك�مة  روؤيــة  مع 

املباين  �شروط  بارجيل- لئحة  دعم  خلل 

اإىل  تهدف  والتي  الإمـــارة-  يف  اخل�شراء 

املباين  يف  واملياه  الطاقة  ا�شتهلك  خف�س 

اجلديدة بن�شبة 30 %. حيث �شيقدم بنك 

ا عقارًيا �شديًقا  راأ�س اخليمة ال�طني قر�شً

 - تناف�شي  فــائــدة  ب�شعر  ح�شرًيا  للبيئة 

للعملء اأ�شحاب الرواتب واأ�شحاب الأعمال 

مت�افقة  مــنــازل  بــ�ــشــراء  املهتمني  ــرة  احلـ

 ، املتبقية  التم�يل  خيارات  مع  بارجيل  مع 

وخ�ش�مات   ، جمانية  م�شبقة  وم�افقات 

جذابة على ر�ش�م املعاجلة والتقييم ، واحلد 

الأدنى من املعاملت ال�رقية واملزيد.

ال�طني  راأ�س اخليمة  بنك  �شيقدم  كما 

القدرة  اخليمة  راأ�ــس  يف  املقيمني  للعملء 

على ال��ش�ل الف�ري اإىل قرو�س ال�شيارات 

كهربائية  �شيارات  �شراء  ب�شرط  اخل�شراء 

براأ�س  الذين مقرهم  التجار  اأو هجينة من 

 ، للغاية  تناف�شية  فــائــدة  باأ�شعار  اخليمة 

على  احل�شرية  اخل�ش�مات  اإىل  بالإ�شافة 

التاأمني. وعلوة على ذلك، �شيقدم البنك، 

�شخ�شًيا  ا  قر�شً  ، اخليمة  ــس  راأ�ـ لعملء 

خمتلف  لتم�يل   ، ح�شرية  باأ�شعار  جديًدا 

املبادرات اخل�شراء ، مثل تركيبات الأل�اح 

للطاقة  امل�فرة  الأجهزة  و�شراء  ال�شم�شية 

راأ�س  يف  املرخ�شني  البائعني  من  واملعدات 

اخليمة.

الأخ�شر  القر�س  اتفاقية  على  وتعليًقا 

التنفيذي  الرئي�س   ، اإجنــلنــد  بيرت  قــال   ،

مع  »متا�شيًا  ال�طني:  اخليمة  راأ�ــس  لبنك 

القيم البيئية لبنك راأ�س اخليمة ال�طني يف 

احلفاظ على امل�ارد الطبيعية، يفخر البنك 

لت�شجيع  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  مع  بال�شراكة 

املتحدة  العربية  الإمـــارات  ــة  دول م�اطني 

منزل  ل�شراء  �ــشــ�اء  حــٍد  على  واملــغــرتبــني 

كهربائية  �شيارة  اأو   ، بارجيل  مع  مت�افق 

اإجــراء حت�شينات على  اأو حتى   ، اأو هجينة 

املنزل لرتكيب الأل�اح ال�شم�شية التي تهدف 

الطاقة  ا�شتهلك  تقليل  اإىل  النهاية  يف 

راأ�ــس اخليمة  بنك   والغاز. نحن يف  واملياه 

ال�طني، نثق اأن جناحنا على املدى الط�يل 

كبنك وطني يكمن يف زيادة ثقة النا�س بنا 

من خلل زيادة م�ش�ؤوليتنا املجتمعية جتاه 

جمتمعنا املحلي وخا�شة بيئتنا «.

حممد  منذر  �شعادة  قــال  جانبه  ومــن 

اخليمة:  راأ�ــس  بلدية  عام  مدير   ، �شكر  بن 
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تقدم كبري يف تنفيذ اإ�شرتاتيجية راأ�س اخليمة 

لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة 2040

ــس اخليمة  ــ راأ� اإ�ــشــرتاتــيــجــيــة  اأكــمــلــت 

 2040 املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة 

تقدم  حتقيق  ت�ا�شل  فيما  الثالث  عامها 

ال�شن�ي  التقرير  بح�شب  تنفيذها  يف  كبري 

ال�شادر حديثًا عن بلدية راأ�س اخليمة ح�ل 

الإ�شرتاتيجية.

وكــ�ــشــف الــتــقــريــر عــن وفــــ�رات تقدر 

الكهرباء  �شاعة من  16 جيجاواط  بح�ايل 

 354 و  املياه  من  مكعب  مرت  ملي�ن   0.8 و 

جيجاواط �شاعة من طاقة ال�ق�د الأحف�ري 

لعام 2020 .

من  وا�شعة  جمم�عة  التقرير  ويظهر 

مت  حيث  متعددة  بــرامــج  عــرب  الــتــطــ�رات 

للتطبيق  الأوىل  ال�شنة  من  بنجاح  النتهاء 

باإ�شدار  لبارجيل  الإلزامي 

اأكرث من 1000 رخ�شة بناء 

مت�افقة مع بارجيل واإمتام 

واإعــداد  منها  مبان   6 بناء 

امل�شتدامة  املجتمعات  دليل 

لإمـــــــــارة راأ�ــــــــس اخلــيــمــة 

م��شع  مــ�ــشــروع  ــاد  ــم واعــت

احلك�مية  املباين  لتحديث 

حك�ميًا  مبًنى   37 يت�شمن 

بــدعــم مــن دائــــرة املــالــيــة 

والنتهاء من املرحلة الأوىل 

بتحديث 12 مبنى.

اإىل  الــتــقــريــر  واأ�ـــشـــار 

ــي يـــقـــدم خــدمــة  ــب ــاح مــ�ــشــروع جتــري جنــ

الطاقة  جمــال  يف  م�شتحدثة  ا�شت�شارية 

اإدارة  نظام  واإطـــلق  ال�شكني  القطاع  يف 

ــنــا مـــع بــنــك راأ�ـــــس اخلــيــمــة  »ُيـــعـــد تــعــاون

الأخ�شر  التم�يل  نطاق  لت��شيع  ال�طني 

التي  العديدة  اإحــدى اخلط�ات  الإمــارة  يف 

امل�شتدامة  احلياة  اأمناط  لت�شجيع  نتخذها 

اخليمة.  راأ�ـــس  يف  الأعــمــال  وممــار�ــشــات 

املنتجات  �شراء  اأ�شبح   ، املبادرة  هذه  ومع 

لل��ش�ل  �شه�لة  واأكــرث  اأرخ�س  اخل�شراء 

وال�شركات  املقيمني  ن�شجع  اأن  نــ�د  اإلــيــه. 

مبنى  يف  ال�شتثمار  و�شك  على  هم  الذين 

املباين  القيام بتح�شينات على  اأو يف  جديد 

احلالية ، اأو �شراء اأنظمة الطاقة ال�شم�شية 

الهجينة  اأو  الــكــهــربــائــيــة  املــركــبــات  اأو 

م�شاعدة  اإمكانية  ل�شتك�شاف  اجلــديــدة، 

هذه املبادرة لهم. حيث من املت�قع اأن ي�ؤدي 

اإىل  الأخ�شر  التم�يل  ممار�شات  ــال  اإدخـ

امل�شاركة يف براجمنا  ا�شتقطاب املزيد من 

املتعلقة بال�شتدامة وبالتايل 

ــا  ــن ــداف تــ�ــشــريــع حتــقــيــق اأه

ال�شرتاتيجية«. 

ومن املت�قع اأن يعزز هذا 

ال�شراء  �شل�كيات  الــتــعــاون 

الأكرث ا�شتدامة بني املقيمني 

�شي�شهم  ممــا   ، وال�شركات 

بــــدوره يف حتــقــيــق اأهــــداف 

نطاًقا  الأو�شع  اخليمة  راأ�ــس 

ُتعد جزء  والتي  لل�شتدامة، 

من اإ�شرتاتيجية راأ�س اخليمة 

ــكــفــاءة الــطــاقــة والــطــاقــة  ل

ــث اأن  املــتــجــددة 2040. حــي

ُو�شعت  التي  الإ�شرتاتيجية 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  رعاية  حتت 

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

اخلــيــمــة -حفظه  ــس  ــ راأ� لــلحتــاد-حــاكــم 

اهلل- تهدف اإىل ت�فري 30 ٪ من الطاقة، و 

٪20 من املياه، و زيادة ن�شبة ت�ليد الطاقة 

مب�شادر الطاقة املتجددة اإىل 20 ٪ بحل�ل 

عام 2040.
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بعد  باأكملها  اخليمة  راأ�س  الطاقة حلك�مة 

املكا�شب  ملــبــادرة  الخــتــبــار  فــرتة  اجتياز 

ال�شريعة يف ف�شل ال�شيف اإذ نتج عن هذا 

علوة   %  10  -  8 حــ�ايل  ت�فري  الختبار 

على اإطلق اأول مناق�شة للطاقة ال�شم�شية 

اإجمالية  ب�شعة  اخليمة  راأ�ــس  يف  املجمعة 

واإطــلق  واإعـــداد  ميجاواط   15 اإىل  ت�شل 

يف  اخل�شراء  العامة  امل�شرتيات  برنامج 

املالية  دائـــرة  مــع  بالتعاون  اخليمة  راأ�ـــس 

مثل  بنجاح  الت�عية  مــبــادرات  وا�شتكمال 

الن�شخة ال�شبابية من م�شابقة راأ�س اخليمة 

للطاقة املبتكرة وحملة #الطاقة-بيدك.

�شكر  بــن  مــنــذر حممد  �ــشــعــادة  ــال  وقـ

 : اخليمة  راأ�ــس  بلدية  عام  مدير  الزعابي 

احلا�شر  ع�ا�شف  الب�شرية  ت�اجه  بينما 

الأفق  يف  املتط�رة  ال�شيناري�هات  وتكافح 

ال�شتدامة  منارة  اإىل  نلجاأ  اأن  علينا  يجب 

لل��ش�ل اإىل غٍد اأف�شل..

الطاقة  كفاءة  اإ�شرتاتيجية  خلل  ومن 

ــارة  اإم ت�شاهم   2040 املتجددة  والطاقة 

الطاقة  ا�شتدامة  اأهــداف  يف  اخليمة  راأ�س 

ف�ائد ملم��شة  والعامل مع  الإمــارات  لدولة 

..م�ؤكدًا  الإمــارة  يف  وال�شركات  للمقيمني 

اأن اللتزام باأهداف الإ�شرتاتيجية ل يزال 

ق�يًا ومل يتغري.

بلدية راأ�س اخليمة تكرم اجلهات امل�شاركة يف تنظيم العمل باملقا�شب خالل اأيام عيد الأ�شحى املبارك

ــلـــق  ــنـــطـ مــــــــن مـ

بلدية  دائـــرة  حر�س 

راأ�ــــس اخلــيــمــة على 

مع  علقاتها  تعزيز 

الـــ�ـــشـــركـــاء وتــثــمــني 

ــني  ــارك ــش ــ� ــ�د امل ــهـ جـ

اأنــ�ــشــطــة  ــاح  ــ اإجنـ يف 

ومبادراتها  الــدائــرة 

ــات  ــ ــب ــ ــش ــ ــا� ــ ــن ــ امل يف 

كـــرم   ، املـــخـــتـــلـــفـــة 

حممد  منذر  �شعادة 

عام  مدير  �شكر  بــن 

اخليمة  راأ�ـــس  بلدية 

تنظيم  يف  املــ�ــشــاركــني 

العمل باملقا�شب خلل اأيام عيد الأ�شحى 

املــبــارك الــذي �شهد تــ�افــدًا كــبــريًا من 

اأفراد املجتمع .

املقا�شب  يف  العمل  تنظيم  لقى  وقد 

اآلية  ح�ل  ور�شاهم  اجلمه�ر  ا�شتح�شان 

العمل واجله�د التنظيمية التي بذلت من 

اجلهات  تكرمي  مت  حيث  كافة،  اجلهات 

امل�شاركة وامل�شاِهمة يف اإجناح العمل وهي 

املحلي،  احلر�س  جمم�عة   :

ــات،  ــدوري ال و  ــرور  املـ اإدارة 

دائـــرة اخلــدمــات الــعــامــة ، 

 ، الإمارات  متط�ع� م�ؤ�ش�شة 

�شركة البخيتي للإعلنات و 

تنظيم املعار�س .

اإدارة  مــديــر  واأو�ــشــحــت 

الأ�ــشــتــاذة  الــعــامــة  ال�شحة 

الطنيجي   حمــمــد  �ــشــيــمــاء 

العمل  فــرق  بني  التعاون  اأن 

خلل  بذلت   التي  واجله�د 
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امل�شجلة  العقارية  الــتــداولت  حققت 

بلدية  بدائرة  والأمــلك  الأرا�شي  بقطاع 

خلل  مبايعات  حجم  اأعلى  اخليمة  راأ�س 

على  بناًء  املا�شيني  ي�لي�   و  ي�ني�  �شهري 

قطاع  ي�شدره  الـــذي  ال�شهري  التقرير 

الأرا�شي والأملك.

�شهر  خلل  املبايعات  حجم  بلغ  فقد 

ي�ني�  105 ملي�ن درهم وبلغت اأعلى قيمة 

مبايعة 3.5 ملي�ن درهم.

ــا تـــ�ـــشـــدرت مــنــطــقــة اجلـــزيـــرة  ــم ك

التداول  مت  التي  املناطق  قائمة  احلمراء 

فيها بعدد املبايعات التي بلغت 64 مبايعة 

منطقة  يف  املبايعات  قيمة  اإجمايل  وبلغ 

فيما  درهم  ملي�ن   52 احلمراء  اجلزيرة 

املبايعات  حجم  يف  ملح�ظ  تغري  طـــراأ 

بلغ حجم  املا�شي حيث  ي�لي�  �شهر  خلل 

ــم مــن عــدد  املــبــايــعــات 74 مــلــيــ�ن درهــ

املبايعات 140 مبايعة.

العقارية  اأن الره�ن  بالذكر  واجلدير 

ي�ني�  �شهر  خــلل  رهنًا    77 عددها  بلغ 

واأي�شًا    ، درهمًا    209،510،802 بقيمة 

بقيمة  ــ�  ــي ــ�ل ي �ــشــهــر  ــلل  خــ ــًا  ــنـ رهـ  38

59،448،030 درهمًا  .

�شكر  بن  حممـد  منذر  �شعادة  واأكــد 

راأ�ــس  بلدية  دائـــرة  عــام  مدير  الــزعــابــي 

اأ�شبحت  الي�م  اخليمة  راأ�س  باأن  اخليمة 

امل�شتثمرين  مــن  للعديد  رئي�شية  وجهة 

واجلغرافية  القت�شادية  لأهميتها  نظرًا 

ظل  يف  الإمــــارة  ت�شهده  الـــذي  والــتــطــ�ر 

اهتمامًا  ت�لـي  الــتــي  الر�شيدة  الــقــيــادة 

كبريًا بقطاع ال�شتثمار عرب تقدمي اأف�شل 

الت�شهيلت للم�شتثمرين يف الإمارة.

التداولت العقارية يف راأ�س اخليمة خالل �شهري يونيو ويوليو 2021

املبارك  الأ�شحى  عيد  اأيـــام 

ــاهــمــت بــ�ــشــكــل كــبــري يف  ــش �

وتنظيم  الإجــــراءات  ت�شهيل 

ــة ا�ــشــتــقــبــال املــ�ــشــحــني ،  ــي اآل

وهذا ما ي�ؤكد التعاون الفعال 

و�شركائها   البلدية  دائرة  بني 

لتحقيق  الأخرى  اجلهات  من 

على  والعمل  العامة  امل�شلحة 

تقدمي خدمات متميزة لأفراد 

وتب�شيط  وت�شهيل  املجتمع 

الإجراءات لإ�شعادهم.
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اأ�شدرت دائرة بلدية راأ�س اخليمة متمثلة يف اإدارة املباين عدد 

497 رخ�شة خلل �شهر ي�لي� املا�شي .

تعديل  رخ�شة  و283  جديد  بناء  رخ�شة  اإ�شدار95  مت  حيث 

3 رخ�س بناء مبنى  33 مبنى غري مرخ�س و  واإ�شافة و ترخي�س 

م�ؤقت و6 رخ�س ديك�ر و12 رخ�شة هدم 

كما مت اعتماد 179 خمطط واإ�شدار 20 رخ�شة اإنرتل�ك 

وطلب واحد  لتجديد رخ�شة البناء

11 طلب تغيري ا�شت�شاري  و  و7 تراخي�س مل�اقف مظللة 

الت�شميم و 26 طلب �شهادة ملن يهمه الأمر ومت اإ�شدار عدد 

62 رخ�شة لفلل �شكنية خا�شة و99 رخ�شة مللحق

متعددة  ملباين  رخ�س  و10  �شناعية  ملباين  ورخ�شتني 

الط�ابق و4 رخ�س لفلل ا�شتثمارية

و116 رخ�شة ح�ائط و 4 رخ�س ملباين عامة.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�شدر 497 رخ�شة خالل �شهر يوليو

بلدية راأ�س اخليمة تعزز ثقافة البتكار من خالل لقاءات �شبتمرب لالبتكار 

تبنت قيادة دائرة بلدية راأ�س اخليمة  

�شبتمرب للبتكار  لقاءات  اإطلق م�شمى 

للم�ظفني  البتكارية  العمل  بيئة  لدعم 

واأثــره  البتكار،  باأهمية  والت�عية  كافة 

التفكري  وتنمية  وم�شتقبلهم،  واقعهم  يف 

التجربة،  على  يــقــ�م  الـــذي  الإبـــداعـــي 

واختبار الأفكار لت�شميم وتط�ير جتارب 

ومبادرات وحل�ل م�شتقبلية، و ذلك من 

بني  ال�شهر  خــلل  لــقــاءات  عقد  خــلل 

امل�ظفني وم�ش�ؤوليهم..

تق�شيم  مت  ــه  ــ اأن بــالــذكــر  واجلـــديـــر 

اللقاءات البتكارية لتك�ن خلل الأ�شب�ع 

الــراأي  ا�شتطلع  حــ�ل  خمت�شة  الثاين 

عن تعزيز بيئة العمل الإبداعية ، فيما مت 

حتديد الأ�شب�ع الثالث جلل�شات الع�شف 

عددها  وبلغ  امل�شاركة  للأق�شام  الذهني 

ع�شر لقاءات خلل هذا ال�شهر . 

الت��شل  مت  التي  النتائج  اأهــم  ومــن 

خلل  مــن  امل�ظفني  ر�شا  زيـــادة  اإليها 

عــقــد لـــقـــاءات حــيــث مت  الــرتكــيــز من 

و�شبل  املــ�ظــفــني   رغــبــات  على  خللها 

خلل  من  الإبداعية  العمل  بيئة  تط�ير 

بني  الألفة  من  بيئة  خلق  و  مقرتحاتهم 

 ، الي�مي  العمل  روتــني  ك�شر  و  امل�ظفني 

التي  املعرفة  زيــادة  اإىل  الت��شل  مت  كما 

امل�ظف  بني  النقا�س  خلل  من  حتققت 

و املدير ح�ل الإجراءات و اآليات العمل و 

ت�جهات الدائرة امل�شتقبلية للعمل فيها..

العديد  اللقاءات مت جمع  ويف نهاية  

مــن الأفـــكـــار الــتــطــ�يــريــة و الإبــداعــيــة 

حت�يلها  و  فرزها  على  العمل  يتم  التي 

لأ�شحاب الخت�شا�س و متابعة تنفيذها  

، وقالت رمي اجلراف قائد فريق البتكار 

ت�جهًا  يتعربان  البتكار  و  الإبـــداع  اإن 

تبني  خلل  من  نحن  و  للدولة  اأ�شا�شيًا 

�شنحقق  املـــبـــادرات  ــذه  ه ملثل  الــقــيــادة 

اأن  ونلبي ت�قعات وت�جهات احلك�مة يف 

تر�شي  و  التط�ر  ت�اكب  خدمات  نقدم 

املتعامل.

قطاع رمي من دائرة بلدية راأ�س اخليمة ي�شارك يف قمة تقنيات التحديث

�شارك قطاع رمي من دائرة بلدية راأ�س 

برنامج حتديث  نتائج  و  اخليمة خربات 

يعد جزء  والــذي  املباين، 

مــن اإ�ــشــرتاتــيــجــيــة راأ�ـــس 

و  الطاقة  لكفاءة  اخليمة 

 ،2040 املتجددة  الطاقة 

تقنيات  وذلك خلل قمة 

اأبــ�ظــبــي،  الــتــحــديــث يف 

والتي نظمتها �شركة اآي �شي اأم- املتقدمة 

لتنظيم املعار�س وامل�ؤمترات

وياأتي ذلك تاأكيدًا على اأهمية كفاءة 

الطاقة من حيث اأمن الطاقة وما تقدمه 

ــراد  ــا اأ�ــشــا�ــشــيــة لأفـ مــن مــزاي

وتعزيز   ، وال�شركات   املجتمع 

ــ�ع القــتــ�ــشــادي  ــن ــت جمـــال ال

وال�ـــشـــتـــثـــمـــار الـــراأ�ـــشـــمـــايل 

لتحقيق ال�شتدامة يف جمالت 

رفاهية  املجتمع .
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بلدية راأ�س اخليمة 

تنظم برناجمًا تدريبيًا  » �شناع ال�شعادة والإيجابية وجودة احلياة «

نظام املخالفات الإلكرتوين

برناجمًا  تنظم  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة 

والإيجابية  ال�شعادة  تدريبيًا حتت عن�ان �شناع 

وج�دة احلياة  مل�ظفيها، حيث هدف الربنامج  

ومعرفة  والإيجابية  ال�شعادة  اأهمية  اإدراك  اإىل 

ال�شعادة ، ومت �شرح معل�مات  اأهم مهام �شانع 

ــم املــمــار�ــشــات الــعــاملــيــة يف الــ�ــشــعــادة  عــن اأهــ

والإيجابية وقت الأزمات ، وعر�س كيفية �شناعة 

املبادرات والفعاليات يف العمل واملجتمع .

ال�شعادة  مــفــهــ�م  عــن  الــــدورة  ومتــحــ�رت 

، وفهم  ال�شعادة  واأقــ�ال يف  الإيجابية ؟  وماهي 

املختلفة،  الغايات  لإر�ــشــاء  النا�س  احتياجات 

�شناعة  و  واملــكــافــاآت  التحفيز  بنظام  والعمل 

ال�شعادة يف بيئة العمل . 

ويف نهاية الدورة مت ت�زيع �شهادات التقدير على امل�شاركني يف 

واملعل�مات  التدريبي  بالربنامج  بدورهم  اأ�شادوا  الذين   ، الدورة 

التي حت�شل�ا عليها.

الإلكرتوين«  املخالفات  »نظام  اخليمة  راأ�س  بلدية  اأطلقت 

اأو  املقاول  يرتكبها  التي  املخالفات  ر�شد  اإىل  يهدف  والــذي 

هذا  �شي�شمح  حيث   « الإن�شاء  قيد   « املــ�اقــع  يف  ال�شت�شاري 

النظام للقائمني عليه بت�شجيل املخالفة يف اللحظة ذاتها عرب 

املعنيني  اإخطار  ويتم   ، الإجــراء  اتخاذ  ت�شهل  ب�شيطة  خط�ات 

باملخالفة وال�شماح لهم خلل مدة حمددة من تقدمي » تظلم« 

ح�ل املخالفة �شمن �شروط حمددة ، وت�شعى دائرة البلدية اإىل 

واملكاتب  املقاولت  �شركات  عمل  ومراقبة  العمل  اآلية  تنظيم 

باملُلك  ت�شر  التي  املخالفات  ارتكاب  من  ملنعها  ال�شت�شارية 

وال�شالح العام .
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

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

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

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

�شهرية تن�شر يف جملة بلدية راأ�س اخليمة فعلى الراغبني بال�شرتاك 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate 
Communications Office, introduces the monthly contest 
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)

• من اأين مت ا�شتيحاء �شعار اإك�شبو 2020 ؟
  

• Where did the Expo 2020 logo come from? 

» 533 «

Congratulations to Mr. : Faris Salah Al-Qatawneh

the winner of the past month's contest )532(.

مربوك لالأخ : فار�س �شالح القطاونة

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 532 (



اجلزء الثاين )2-2(

اأنواع ال�صدقة املندوبة:

باملال  يقوم  وما  املال  تقت�صر على  املندوبة ال  ال�صدقة  اإن 

وجٍه  وب�صا�صة  كلمٍة  �صالح من طيب  كل عمل  ت�صمل  بل  فقط، 

وغري ذلك، كما دلت الن�صو�ص الكثرية ومنها قوله  �صلى اهلل 

عليه و�صلم : »كل معروف �صدقة« ، ومنها قوله  �صلى اهلل عليه 

�صدقة«،  فهو  فقري  اأو  غنٍي  اإىل  �صنعته  معروف  و�صلم : »كل 

للنف�ص والنا�ص فهو �صدقة،  نافع  اأي عمل �صالح  فكل معروف 

واالإعانة  �صدقة،  واإعانتهم  امل�صلمني  واإك��رام  �صدقة  فالهدية 

واالأمر  �صدقة،  فعلها  على  وامل�صاعدة  بتعليمها  الطاعات  على 

الوجه  وط��اق��ة  اخللق  وح�صن  املنكر  ع��ن  والنهي  باملعروف 

�صدقة.

كل  على  و�صلم : »ي�صبح  عليه  اهلل  اهلل  �صلى  ر�صول  قال 

�صامي من ابن اآدم �صدقة، ت�صليمه على من لقي �صدقة، واأمره 

باملعروف �صدقة، ونهيه عن املنكر �صدقة، واإماطة االأذى عن 

كله:  ذلك  من  ويجزئ  �صدقة،  اأهله  وب�صعة  �صدقة،  الطريق 

ركعتان من ال�صحى«

الرجل  اأنفق  و�صلم : »اإذا  عليه  اهلل  اهلل  �صلى  ر�صول  قال 

على اأهله نفقة وهو يحت�صبها، كانت �صدقة«

ر�صول  ق��ال  والطري:  احليوان  اإىل  ال�صدقات  وتتعدى  بل 

يزرع  وال  غر�صًا  امل�صلم  يغر�ص  و�صلم :»ال  عليه  اهلل  اهلل  �صلى 

زرعًا فياأكل منه اإن�صان وال دابة وال �صيء، اإال كانت له �صدقة«

بل قد تكون العبادة �صدقة، كالذي جاء والنا�ص قد �صلوا 

جماعة، فقال ر�صول اهلل  �صلى اهلل عليه و�صلم :»من يت�صدق 

على هذا في�صلي معه؟«، فت�صدق عليه اأبو بكر ال�صديق

ومن ال�صدقات: املوؤازرة باجلاه ونفع امل�صلمني وامل�صاحمة 

يف احلقوق والعفو عن النا�ص: قال ر�صول اهلل  �صلى اهلل عليه 

عطي بقدر ما ت�صدق« 
ُ
و�صلم :»من ت�صدق ب�صيء من ج�صده، اأ

اإن�صان فعفا عنه  املناوي رحمه اهلل: يعني من جنى عليه  قال 

لوجه اهلل، اأثابه اهلل بقدر اجلناية ، فكل معروف �صدقة.

اأحكام واآداب ال�صدقة:

1 - فهم معناها، ووجه االمتحان فيها: فاالأموال حمبوبة عند 

اخلائق الأنها اآلة متتعهم بالدنيا، فامتحنوا بت�صديق 

ِمَن  ى  ا�ْصَتَ اللَّ�َه  تعاىل:) اإِنَّ  قال  املحبوب  دعواهم يف 

َة(  »التوبة:  نَّ اجْلَ َلُهُم  نَّ 
َ
ِباأ ْمَواَلُهم 

َ
َواأ نُف�َصُهْم 

َ
اأ امْلُوؤِْمِننَي 

111 «، ولهذا ت�صدق اأبو بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه 

بجميع ماله فما اأبقى الأهله اإال اهلل ور�صوله  �صلى اهلل 

اأمثال  اإال  ي�صلها  ال  عظيمة  منزلة  وهذه  و�صلم ،  عليه 

امتدحهم  وم��ن  عنه،  اهلل  ر�صي  ال�صديق  بكر  اأب��ي 

ِبِهْم  َك��اَن  َوَل���ْو  نُف�ِصِهْم 
َ
اأ َعَلى  ب��ق��ول��ه: )َوُي��وؤِْث��ُروَن  اهلل 

اأحكام ال�صدقة

ف�صيلة ال�صيخ اإبراهيم بن عبداهلل املزروعي 

من �صبكة بينونة للعلوم ال�صرعية
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ر�صي  �صليم  واأم  طلحة  كاأبي  ٌة(  »احل�صر:9«،  ا�صَ َخ�صَ

اهلل  اهلل  �صلى  ر�صول  �صيف  اأكرما  حينما  عنهما  اهلل 

عليه و�صلم  وباتا طاويني مع �صبيانهما، فلما اأ�صبح اأبو 

عليه  اهلل  النبي  �صلى  على  غدا  عنه  اهلل  ر�صي  طلحة 

ب�صيفكما  �صنيعكما  من  اهلل  عجب  و�صلم  فقال:»لقد 

الليلة«

وفيها  البخل،  رذيلة  عن  طهرة  اأنها  ال�صدقة  فمعنى 

اكت�صاب اللني والعطف على املحتاجني.

2 - ومن اآداب ال�صدقة: اأن تكون من ك�صب طيب فاإن اهلل طيب 

املال  اأجود  ينتقي  اأن  املت�صدق  اإال طيبا، وعلى  يقبل  ال 

نِفُقوا ِمن 
َ
ِذيَن اآَمُنوا اأ يَُّها الَّ

َ
واأحبه اإليه، قال تعاىل:) يا اأ

َباِت َما َك�َصْبُتْم(  »البقرة:267«. َطِيّ

3 - اأن ال يف�صد �صدقته باملن واالأذى: قال تعاىل:

ِب��امْلَ��ِنّ  َدَقاِتُكم  �صَ ُتْبِطُلوا  اَل  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ يُّ��َه��ا 
َ
اأ )ي��ا 

َذى(  »البقرة:264«،قال املف�صرون: املن: اأن يذكرها 
َ
َوااْلأ

ويتحدث بها ويطلب اخلدمة والتوقري وال�صكر وغريها، 

واالأذى: اأن يعريه بالفقر، ويهتك �صته وي�صتهزئ به.

قال الف�صيل بن عيا�ص رحمه اهلل: من املعروف اأن ترى 

اأخذه  اإذا اأخذ منك �صيئا، الأنه لوال  املنة الأخيك عليك 

منك ما ح�صل لك الثواب، واأي�صًا فاإنه خ�صك بال�صوؤال 

ورجا فيك اخلري دون غريك.

جميع  العطية: وهكذا  ا�صت�صغار  ال�صدقة:  اآداب  - وم��ن   4

تعاىل،  اهلل  عند  عظمت  ا�صت�صغرها  كلما  الطاعات 

والعجب  بها،  اأعجب  �صدقته  املت�صدق  ا�صتعظم  ف��اإذا 

من املهلكات وهو حمبط لاأعمال.

5 - من اآداب ال�صدقة االإخا�ص والنية ال�صاحلة: قال ر�صول 

نفر:  الأربعة  الدنيا  و�صلم :»اإمنا  عليه  اهلل  اهلل  �صلى 

وي�صل  رب��ه،  فيه  يتقي  فهو  وعلمًا  م��ااًل  اهلل  رزق��ه  عبد 

املنازل،  باأف�صل  فهذا  فيه حقا،  ويعمل هلل  فيه رحمه، 

وعبد رزقه اهلل تعاىل علمًا ومل يرزقه مااًل، فهو �صادق 

النية يقول: لو اأن يل مااًل لعملت بعمل فان، فهو بنيته، 

فاأجرهما �صواء« ، فقد اأدرك �صاحب النية احل�صنة من 

الف�صل واملنزلة مثل ما اأدركه �صاحب املال.

به  ت��زك��و  م��ن  ب�صدقته  يطلب  اأن  ال�صدقة  اآداب  - وم���ن   6

الدنيا  عن  املعر�صني  لاأتقياء  ال�صدقة: فيعطيها 

عليه  اهلل  قال  �صلى  االآخ����رة،  لتجارة  املتجردين 

طعامك  ي��اأك��ل  وال  موؤمنا،  اإال  ت�صاحب  و���ص��ل��م :»ال 

فاإن  خا�صة  وطلبته  العلم  الأه��ل  ويعطيها  تقي«  اإال 

كان  ملن  ال�صدقة  ويعطي  العلم،  على  له  اإعانة  ذلك 

وهو  وال�صكوى  البث  يكرث  ال  حاجته  خمفيًا  م�صتتًا 

ْغِنَياَء 
َ
اأ ��اِه��ُل  اجْلَ فيهم: ) َيْح�َصُبُهُم  اهلل  قال  ممن 

ا�َص  النَّ ُلوَن 
َ

َي�ْصاأ اَل  ِب�ِصيَماُهْم  َتْعِرُفُهم  ِف  َعفُّ التَّ ِم��َن 

اًفا(  »البقرة:273«. اإِحْلَ

مقامات ي�صتحب فيها ال�صدقة:

و���ص��ل��م :»اإن     عليه  اهلل  اهلل  ���ص��ل��ى  ر���ص��ول  ق���ال 

ال�صم�ص والقمر اآيتان من اآيات اهلل، ال يخ�صفان ملوت 

اأحد وال حلياته، فاإذا راأيتم ذلك فادعوا اهلل وكربوا 

و�صلوا وت�صدقوا

و���ص��ل��م :»داووا     عليه  اهلل  اهلل  �صلى  ر�صول  ق��ال 

مر�صاكم بال�صدقة«

قال ر�صول اهلل  �صلى اهلل عليه و�صلم :»كل قر�ٍص    

يقر�ص  م�صلم  من  اهلل:»م���ا  ر�صول  وق��ال   ، �صدقة« 

م�صلمًا قر�صًا مرتني اإال كان ك�صدقتها مرة«
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 عبد العزيز كرم البلو�شي

حممد بن زايد قائٌد ُهمام و�سانُع �َسالم

�صاحب  ���ص��ي��دي  ح�����ص��ول  ي��ك��ن  مل 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عهد �أبوظبي -  نائب �لقائد �لأعلى 

�لدولة  رجل   « جلائزة  �مل�صلحة  للقو�ت 

- �لباحث « �لعاملية �ملرموقة من معهد 

�إل  �لأدن���ى  �ل�صرق  ل�صيا�صة  و��صنطن 

تاأكيدً� وتقديرً� جلهود �صموه يف �إحالل 

�ل�صالم يف �ملنطقة ، ففي �لوقت �لذي 
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كانت �ملنطقة ت�صهد فيه �صر�عاٍت وخالفات ، وكانت �صعوب �ملنطقة تبحث عن رجٍل ميتلك �ل�صجاعة ليقود م�صرية 

حنكته  وبف�صل  �ل�صالم   عملية  ليقود  ز�يد  بن  حممد  قائدنا  ظهر   ، بالأمان  �أوطانها  يف  �ل�صعوُب  وتنعم  �ل�صالم 

ي�صعر  باأن  �حلق  �لأر�ض  كوكب  على  يعي�ض  �إن�صاٍن  لكل  باأن  و�إميانه  �ل�صامية  �صموه  �إن�صانية  منطلق  ومن  وحكمته 

و�أدخلت   ، �لزمان  لعقوٍد من  َكفُه �صر�عاٍت ظلت م�صتعلةً   فاأخمدت   ، و�ل�صالم  بالهدوء  ينعم  بالأمان يف حميٍط 

�لت�صامح  �لكرمية حقبٌة جديدة عنو�نها  يده  لتبد�أ على   ، و�خَلوف  �لُرعب  �صكنها  ُقلوٍب  �إىل  �لطماأنينَة  �بت�صامتُه 

و�لتعاي�ض ، وغر�صها �ملحبُة و�ملودة ،  م�صتمدة من �لإن�صان �لإمار�تي قيم �لت�صامح وحمبة �لنا�ض �ملتاأ�صلة فيه منذ 

�لقدم ومت تو�رثها جياًل بعد جيل ، وتبعث ر�صالًة مفادها �أن �لإمار�ت دولُة �صالم ، متد يد �لعون للقريب و�لبعيد 

، للعدو و�ل�صديق ، فهذه مبادئ ر��صخة يف جمتمع �لإمار�ت ، ل مينعنا �لختالف من تقدمي �لعون و�مل�صاعدة ، 

فهذه �لإن�صانية �لتي جت�صدت يف �صخ�ض �صموه �لكرمي ظهرت يف فرتة �لأزمات و�لكو�رث حيث �إن �لأولويات تختلف 

حينها،  فالإن�صان عند �صموه يكون يف مقدمة �لأولويات بغ�ض �لنظر عن �خلالفات ، و�أثبتت �لأزمات �لتي �جتاحت 

�لعامل ذلك ، فاجلائزة هي تقدير وتثمني جلهوده يف �إحالل �ل�صالم يف �لعامل ، فنعم �لقائد ونعم �لإن�صان هو حممد 

بن ز�يد .
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املللجللات يف  اأوائلللل  راأ�لللس اخليمة مللن  جملة بلدية 

الإمارات و تعد مرجعاً و اإرثاً ثقافياً ملن ين�شد الثقافة 

راأ�للس اخليمة  اإمللارة  و قد �شهدت املجلة مراحل تطور 

1977 اإىل يومنا هذا لتكون مرجعاً  و منوها منذ عام 

راأ�س  احلبيبة  اإمارتنا  تقدم  على  �شاهداً  و  للمعلومات 

اخليمة ومراآة لأخبار متنوعة وخمتلفة.

�صورة  �ملجلة  غالف  على  تظهر  �لر�بعة  �ل�صنة    52 �لعدد 

منطقة رز�عية تتو�صطها �صجرة من �أ�صجار �لنخيل .

ر�أ���ض  �إم���ارة  يف  �ل�صجرة  ي��وم  بخرب  �ملجلة  �فتتحت  حيث 

�خليمة

�لجتماع �حلادي و�لع�صرين للمجل�ض �لبلدي 

�لجتماع  �خليمة  ر�أ���ض  ببلدية  �لجتماعات  قاعة  يف  عقد 

�حلادي و�لع�صرون يف ر�أ�ض �خليمة برئا�صة نائب رئي�ض �ملجل�ض 

�لكهرباء  د�ئرة  رئي�ض  عي�صى  �أحمد  �ل�صيد  كل من   و   �لبلدي 

و�ملاء يف ر�أ�ض �خليمة �لذي وجهت له دعوة حل�صور �لجتماع 

ومت عر�ض م�صكلة �لكهرباء بر�أ�ض �خليمة من قبل �ل�صيد مبارك 

بن علي بن قحيطر .. �أمني عام �ملجل�ض 

كما جرى �أي�صًا و�صع �أن�صب �حللول و�أف�صلها لعالج �مل�صكلة 

وو�صع حد لتفاقمها نظرً� لالأخطار �لناجمة عنها و�لتي تنعك�ض 

ب�صكل مبا�صر على �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لإمارة جر�ء �نقطاع 

�لكهرباء. 

احللقة الثامنة والأربعون

اإعداد : جواهر �شلطان  ال�شويدي

جملة البلدية بني املا�شي و احلـا�شر
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يف  �لكهرباء  عنو�ن  حتت  خربً�  �لعدد  هذ�  يف  �أي�صًا  وجاء 

ر�أ�ض �خليمة ...

عقد �صعادة �أحمد عي�صى �لنعيم رئي�ض د�ئرة �لكهرباء و�ملاء 

من  �لكرمية  باللفتة  فيه  �أ�صاد  �صحفيًا  موؤمترً�  �خليمة  بر�أ�ض 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

�آل  �صلطان  بن  ز�ي��د 

�لدولة  رئي�ض  نهيان 

م�صكلة  ح���ل  ب�����ص��اأن 

�ل���ك���ه���رب���اء ب���ر�أ����ض 

�صاف �أن 
َ
�خليمة ، و�أ

�حلل �لأمثل هو دمج 

د�ئرة �لكهرباء و�ملاء 

�خل��ي��م��ة  ر�أ��������ض  يف 

ب�������وز�رة �ل��ك��ه��رب��اء 

و�مل��������اء �لحت����ادي����ة 

وفقًا للد�صتور �ملوؤقت 

للدولة ..

�حلفاظ  م�صروع 

�لعامة  �ل�صحة  على 

يف �لبالد 
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ت�صرتك فيه وز�رة �ل�صحة و�لأمانة �لعامة للبلديات 

�أعدته  يتم و�صع قانون للحفاظ على �ل�صحة �لعامة �لذي 

تعتزم  �ل��ذي  �لغذ�ئية  �لرقابة  قانون  مب�صروع  �ل�صحة  وز�رة 

�لأمانة �لعامة للبديات �إعد�ده ، وم�صروع قانون �ل�صحة �لعامة 

�ل������ذي �أع���ت���دت���ه 

�ل�����ص��ح��ة  وز�رة 

و�ل��������ذي ���ص��ي��ت��م 

دجم����ه مب�����ص��روع 

ق���ان���ون �ل��رق��اب��ة 

�لغذ�ئية .

�إج������������ر�ء�ت 

وق�����ائ�����ي�����ة مل��ن��ع 

ت�صرب  �ح��ت��م��ال 

وباء �لكولري�

م�صوؤولو  ق��رر 

�لوقاية  �ل�صحة 

�لعربية  ب��ال��دول 

خالل  �خلليجية 

�لجتماع �لطارئ �لذي عقدوه يف �لكويت يف وقت �صابق: عند 

وقوع �أية �أ�صابة يف �أية دولة عربية يف �خلليج يجب �إبالغ �لأمانة 

�لعامة للدول �لعربية �خلليجية ومنظمة �ل�صحة �لعاملية .  
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وتللللل�لللللشلللللملللللن 

اللللللعلللللدد اأيلللل�للللشللللاً 

عللللللللللللللللللللللللللدداً ملللللن 

الأخلللللللللبلللللللللار علللن 

بلللللللللللديلللللة راأ�لللللللللس 

اخليمة 

 100 ت���وزي���ع 

�صعبي  م�����ص��ك��ن 

ب�������اجل�������زي�������رة 

�حلمر�ء 

ق�������ام�������ت   

جل��ن��ة �لن��ت��ف��اع 

ب�����امل�����������ص�����اك�����ن 

�لتابعة  �ل�صعبية 

للمجل�ض �لبلدي بر�أ�ض �خليمة بتوزيع 100م�صكن �صعبي �نتهت 

وز�رة �لأ�صغال �لعامة و�لإ�صكان من بنائها ...

حمالت تفتي�صية على �ملحالت يف ر�أ�ض �خليمة 

�صمن جولت ق�صم �ل�صحة �لتابع لبلدية ر�أ�ض �خليمة قام 

�لق�صم بحملة تفتي�صية و��صعة �صملت حمالت �لأغذية يف ر�أ�ض 

�خليمة ..

    



1 اأكتوبر

�ليوم �لعاملي للم�صنني

�ليوم �لعاملي للقهوة

�ليوم �لعاملي للنباتيني

2 اأكتوبر

  �ليوم �لعاملي لالعنف

 3 اأكتوبر 1906

 �عتماد �إ�صارة )SOS( رمًز� عاملًيا عند طلب �ل�صتغاثة، 

�إل �أنها مل تطبق �إل �صنة 1908.

4  اأكتوبر 

�ليوم �لعاملي للحيو�نات

بد�ية �أ�صبوع �لف�صاء �لعاملي

5 اأكتوبر

يوم �ملعلم �لعاملي

6 اأكتوبر 1927

 عر�ض �أول فيلم ناطق يحمل ��صم مغني �جلاز من �إنتاج 

�صركة »و�رنر Warner” يف �لوليات �ملتحدة.

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

�ملهمة و�لأيام �لعاملية �لتي �صجلها �لتاريخ يف �صفحاته ، وطوتها �ل�صنون لت�صبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته �لوقائع �لتي ح�صلت به.

وبني �أيديكم قائمة م�صغرة لأهم ماحدث يف �صهر ) �أكتوبر ( وجمرياته ب�صكل خمت�صر، 

لنعرب معكم رحلة عرب بو�بة �لزمن وما �صطرته �ل�صنون �ملا�صية من �أحد�ث ووقائع، لنتنف�ض 

عبق �ملا�صي ون�صتح�صر ما فاتنا من جمريات قد تكون ُحفرت كاأيام ثابتة �صنويًا �أو تكون غريت 

خلود را�شد املزروعيتاريخ �أمٍم وح�صار�ت.

26

العدد: 533 - 10 /2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

حدث في مثل هذ ا الشهر

m u n r a k a e

أكتوبر



7 اأكتوبر

1990

وفاة  �ل�صيخ ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم رحمه �هلل، حيث 

دولتنا  وزر�ء   رئي�ض  من�صب  وي�صغل  دبي  حاكم �إمارة  كان 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

8 اأكتوبر

1871

من  �أك��ر  ت��رك  و�ل��ذي  �لعظيم   �صيكاغو  حريق  �ن��دلع 

بقره على  �صببه  كان  ماأوى حيث  بال  �ل�صكان  100،000 من 

ح�صب �لرو�يات �ملتد�ولة.

9 اأكتوبر

 �ليوم �لعاملي للربيد

10 اأكتوبر 

 يوم �ل�صحة 

�لنف�صية �لعاملي.

11 اأكتوبر 

�ليوم �لعاملي للفتيات.

12 اأكتوبر

2011

»د�ر  عمان يفتتح  �صعيد �صلطان �صلطنة  ب��ن   قابو�ض 

د�ر �أوبر� يف منطقة  �أول  �ل�صلطانية« مب�صقط لتكون  �لأوبر� 

�خلليج.

13 اأكتوبر 

1988 

�لإعالن عن فوز �لأديب �مل�صري جنيب حمفوظ بجائزة 

نوبل يف �لأدب.

14 اأكتوبر

�ليوم �لعاملي

 للمقايي�ض.

�ليوم �لعربي للبيئة.
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15 اأكتوبر

 �ليوم �لعاملي لغ�صل �ليدين.

16 اأكتوبر

 �ليوم 

�لعاملي 

للتغذية.

17 اأكتوبر

�ليوم �لعاملي 

للق�صاء على 

�لفقر.

18 اأكتوبر 2017 

�لإف��ت��اء  دور  ق��ر�ر مي��ن��ح  م�صروع  �ل��رُتك��ي ُي��ق��ر  �ل��ربمل��ان 

و�لُعلماء �ملُ�صلمني �صالحية عقد �لقر�ن بني �لأزو�ج بالبالد، 

يف  �ل���زو�ج  ���ص��وؤون  دو�ئ��ر  موظفي  على  حكًر�  كانت  �أن  بعد 

�لبلديات منذ قيام �جُلمُهورَيّة �صنة 1923م.

19 اأكتوبر

�ليوم �لعاملي للتهاب �ملفا�صل.

20 اأكتوبر

�ليوم �لعاملي

 له�صا�صة �لعظام.

21 اأكتوبر 1879

�لكهربائي لأول مرة يف  �إدي�صون يعر�ض �مل�صباح  توما�ض 

عر�ض خا�ض.

22 اأكتوبر 1797

 �أول حماولة ناجحة للقفز باملظلة قام بها ›�أندري جاك 

غارنور�ن‹ م�صتعيًنا مبنطاد هو�ئي.
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أكتوبر



23 اأكتوبر 

�ليوم

 �لعاملي

 للروماتزم.

24 اأكتوبر

 �ليوم �لعاملي للمعلومات حول �لتنمية.

25 اأكتوبر 2001

 �إطالق                         

»ويندوز �إك�ض بي«

 ر�صمًيا.

26 اأكتوبر 1945

 ظهور منظمة �لأمم �ملتحدة بعد ت�صديق د�صتورها من 

قبل �لأع�صاء �خلم�صة �لد�ئمني يف جمل�ض �لأمن.

27 اأكتوبر 2010

حممد  ب��ن  �ل�صيخ �صقر  �هلل  ب����اإذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  وف���اة 

�لقا�صمي، حاكم �إمارة ر�أ�ض �خليمة  منذ عام 1948 .

28 اأكتوبر 1886

تد�صني متثال 

�حلرية 

بالوليات 

�ملتحدة.

  

29 اأكتوبر 2013

 �فتتاح نفق �لقطار�ت مرمر�ي �أعمق نفق �نبوبي مغمور 

يف �لعامل على عمق 60.46 مرت )198.4 قدم(حتت م�صيق 

�لبو�صفور بعد ت�صع �صنو�ت من بد�ية �لأعمال، و��صاًل بذلك 

ا. �لق�صمني �لأوروّبي و�لآ�صيوي من ُتركَيّ

30 اأكتوبر 1928

 بد�أ �أول بث تلفزيوين يف �ململكة �ملتحدة.

31 اأكتوبر 2014

تو �أثناء  �ل�صياحة �لف�صائية �صبي�ض �صيب  حتطم طائرة 

رحلة جتريببة م�صببة وفاة �أحد �أع�صاء �لطاقم وجرح �آخر.
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�صي�صهد  مثري  مو�صم  ينتظره  �لإمارة  يف  �لريا�صي  �لو�صط 

�لتي   ، �لعريقة  �لأندية  هذه  ب�صمعة  يليق  جماهرييًا  ح�صورً� 

عادت �إىل مكانها �لطبيعي للمناف�صة و�مل�صاركة و�إدخال �لفرح 

�أندية  �أعلنت  حيث   ، وحمبيها  م�صجعيها  نفو�ض  يف  و�ل�صرور 

�لرم�ض ور�أ�ض �خليمة و�جلزيرة �حلمر�ء م�صاركة �لفريق �لأول 

يف �ملو�صم �لريا�صي �ملقبل �صمن مناف�صة دوري �لدرجة �لأوىل 

، ومنذ �إعالن �لعودة با�صرت هذه �لأندية بالتعاقد مع �لالعبني 

و�ملدربني و�لإد�ريني وجتهيز مالعبها ل�صتقبال �لفرق �ملناف�صة 

وتهيئة �ملدرجات ل�صتقبال �جلماهري �ملحبة و�ملت�صوقة مل�صاهدة 

�لفريق �لأول و�ملتعط�صة لتذوق طعم �لنت�صار ومعاي�صة حلظاته 

�جلميلة .

عبدالرحمن مو�شى الباين

على  �لر�صيدة  قيادتنا  ن�صكر 

�لإم��ارة  و�أن��دي��ة  للريا�صة  دعمهم 

ب�����ص��ك��ل ع����ام ون������ادي �جل���زي���رة 

خا�ض  ب�صكل  �لريا�صي  �حل��م��ر�ء 

�ل��ن��ادي  وحم��ب��ي  جماهري  ونهنئ 

نادي �جلزيرة  على عودة م�صاركة 

�لأوىل  �لدرجة  دوري  مناف�صات  �صمن  �لأول  بفريقه  �حلمر�ء 

�لعودة  بهذه  نرحب  �حلمر�ء  �جلزيرة  منطقة  كاأبناء  ونحن   ،
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اإعداد : عبد العزيز كرم البلو�شي

اأندية الإمارة تناف�س يف دوري الدرجة الأوىل

عادت اأندية الإمارة للم�شاركة يف دوري الدرجة الأوىل بعد انقطاٍع ل�شنواٍت 

طويلة ، وغياٍب عن الأر�شية امل�شتطيلة ، فغابت اجلماهري عن هذه الأندية 

الديربيات  تعود  الللعللودة  وبللهللذه   ، الريا�شة  اأخللبللار  ملتابعة  احلما�س  وفللقللدت 

القدمية واملباريات املثرية ، وهذا ما �شي�شعل احلما�س بني جماهري الأندية 

بعد ال�شبات العميق الذي حل بها ب�شبب غياب م�شاركة الفريق الأول يف هذه 

اأ�شا�س  القدم يعترب هو  الأول لكرة  الفريق  باأن  لنا  يوؤكد  ، وهذا ما  الأندية 

للنادي واملرتقبة واملتحفزة حل�شور  املحبة  اأنظار اجلماهري  النادي وحمط 

املباريات وموؤازرة الفريق وت�شجيعه .



�لتي قد �أفرحت �أهايل �ملنطقة ب�صكل عام ونتمنى من �لفريق 

عودته  خالل  �لأول  مو�صمه  يف  �مل�صاركة  هذه  من  �ل�صتفادة 

وحتقيق �أف�صل �لنتائج �ملر�صية . 

�شيف را�شد الطنيجي

ل�صمو  �ل�صكر  بجزيل  نتقدم 

�لقا�صمي  �صعود  بن  حممد  �ل�صيخ 

ويل عهد ر�أ�ض �خليمة حفظه �هلل 

جمل�ض  بت�صكيل  �ل�صامي  للقر�ر 

�إد�رة نادي �لرم�ض �جلديد وهو ما 

ميثل حتديًا جديدً� لأع�صاء �ملجل�ض 

برئا�صة �صعادة �صامل �صلطان �لدرمكي وفريق عمله متمنيًا لهم 

�لتوفيق يف مهمتهم ، وكذلك �أ�صعد كثريً�  �أهايل �لرم�ض قر�ر 

جمل�ض �لإد�رة بعودة �لفريق �لأول لكرة �لقدم للعودة للم�صاركة 

يف م�صابقات دوري �لدرجة �لأوىل بعد غياب 7 �صنو�ت و�لذي 

متمنني  �لربتقايل  جماهري  قلوب  �إىل  و�ل�صرور  �لبهجة  �أدخل 

للفريق �لتوفيق وبناء فريق ينال ثقة �جلميع.

في�شل �شيف اخلنبويل

دوري  م�صابقة   يف  �ملناف�صة 

وتتطلب  �صعبة  �لأوىل  �ل��درج��ة 

�صن�صهد  ف���ل���ذ�  ج���ي���دً�  �إع��������د�دً� 

�لأن��دي��ة  جميع  ب��ني  ق��وي��ًا  تناف�صًا 

ك���م���ا ����ص���ت���ك���ون �لإم�����������ارة ع��ل��ى 

تناف�صية  دي���رب���ي���ات  م���ع  م���وع���ٍد 

ملحبي  وت��و�ج��دً� ج��م��اه��ريي��ًا  ب��ني �لأن��دي��ة ون��ت��وق��ع ح�����ص��ورً� 

و �أقطاب هذه �لأندية ملتابعة �لإثارة �لتي �صتت�صم بها �ملباريات .

حميد حممد ال�شميلي

ت���������ص����ك����ل ع�������ودة �أن�������دي�������ة 

�لإم����������������ارة  �إىل �مل����ن����اف���������ص����ة 

�نتع��ا�ض  يف  دوري �لدرجة �لأوىل 

�حلركة �لريا�صية من جديد وب�صكل 
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على �لعديد  و��صع �لنطاق ، حيث �إن �إمارة ر�أ�ض �خليمة حتتوي 

من �ملو�هب �ل�صابة من فئة �ملو�طنني و �ملقيمني و مو�ليد �لدولة 

، �لذين �صوف تتيح لهم �لفر�صة   ل�صقل وتطوير مه��ار�تهم و 

�إعادة �كت�صافهم يف عامل كرة �لقدم من جديد ، بالإ�صاف��ة �إىل 

�هتم����ام من قبل �ملخت�ص��ني يف   �حتو�ئهم يف بيئة �آمنة و�ص�����ط 

جمال �لريا�صة يف �لإمارة .. 

وبال �صك فاإن م�صاركة هذه �لأندية �صوف تري �ملناف�ص�ة يف 

دوري �لدرجة �لأوىل وتزد�د حدة �لتناف�ض.

اأمين حممد �شالح الطنيجي

ع�����ودة �لأن����دي����ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

�ل����درج����ة  دوري  م�����ص��اب��ق��ة  يف 

ت�����دف�����ع  ���������ص��������وف  �لأوىل 

لعودة هذه  ملتعط�صة  � �جلماهري 

مدرجات  يف  �لتو�جد  �إىل  �لفرق 

فنادي  �مل��ب��اري��ات  ملتابعة  �لأن��دي��ة 

�لرم�ض يف هذ� �لعام يعود  بعد توقف د�م �صبع �صنو�ت ، نتمنى 

للفريق �لتوفيق و�لنجاح يف هذ� �ملو�صم .
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بدر نا�شر ال�شحي

�أندية  م�صاركة  ق��ر�ر  �أ�صعدنا 

�لدرجة  دوري  بطولة  يف  �لإم���ارة 

�لأوىل ، فهذ� �صي�صكل حتديًا كبريً� 

وبذلك  �ملناف�صة  و�صي�صعل  للبطولة 

عن  �أك��ر  مباريات  �لفرق  �صتلعب 

يتطلب  ما  وه��ذ�  �ملا�صية  �ملو��صم 

 ، �لفرق  من  كبريً�  بدنيًا  �إع���د�دً� 

ول �أعتقد باأن �ملباريات يف �لوقت �حلايل �صت�صكل حافزً� لتو�جد 

�جلماهري فاحلما�ض �لذي كان موجودً� يف �لأجيال �ل�صابقة لي�ض 

موجودً� عند جماهري هذ� �جليل .

جمال عبداهلل الكوك 

م�����ص��ارك��ة �أن���دي���ة �لإم������ارة يف 

�أمٌر �صروري  دوري �لدرجة �لأوىل 

و�لالعبني  للجماهري  ملحة  ورغبة 

وهذ� ما لحظناه بعد �إعالن نادي 

 60 يقارب  ما  تو�جد  �ل��دوري، حيث  ببطولة  �مل�صاركة  �لرم�ض 

�جلماهري  �إن  كما   ، �لأول  �لفريق  يف  بامل�صاركة  ر�غبني  لعبًا 

�ملحبة لأنديتها تغنت وفرحت بامل�صاركة بعد �بتعاٍد د�م �صنني ، 

ونتمنى ��صتمر�ر �مل�صاركة يف �لبطولة وهذ� ما يتطلب ��صتقر�ر 

�إد�ري ومادي و�لرغبة �حلقيقية لإد�ر�ت �لأندية يف �مل�صاركة .

�شيف الزعابي 

لالأندية  متابعتنا  خ��الل  م��ن 

�لدرجة  دوري  بطولة  يف  �مل�صاركة 

�لأوىل لحظنا ��صتعد�دً� كبريً� من 

�لت�صجيل  ناحية  من  �لأن��دي��ة  ه��ذه 

و�لالعبني،  �ملدربني  مع  و�لتعاقد 

وب��ال��ت��اأك��ي��د ���ص��ت��ك��ون �ل��ب��ط��ول��ة يف 

�ل�صنو�ت  عن  خمتلفة  �لعام  ه��ذ� 

 30 يقارب  ما  �لفرق  �صتلعب  حيث  فريقًا   16 بتو�جد  �ملا�صية 

مبار�ة خالل �ملو�صم ، فنتوقع بطولة تناف�صية و�صت�صهد �صر�عًا 

كبريً� للفوز ببطاقة �لتاأهل لدوري �ملحرتفني .
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�ملوجود  �مليكروبي  �لتنوع  ي�صمى 

 The »�مل��ي��ك��روب��ي��وم«  �لأم��ع��اء ب  يف 

�لغابة  مثل  ويعترب   ،  Microbiome

من  كامل  جمتمع  على  حتتوي  �لتي 

ت���و�زن  يف  م��ع��ًا  لتعمل  �مل��ي��ك��روب��ات 

عجيب فقط لتعزيز �صحة �لإن�صان.

�أّن  �هلل  ق�����درة  ع��ج��ائ��ب  وم����ن 

لكل  ج��دً�  فريدة  �مليكروبيوم  تكوين 

�لإ�صبع،  ب�صمة  مثل  متامًا  �إن�صان، 

نف�ض  لهما  �صخ�صان  يوجد  ل  حيث 

�مليكروبيوم ول حتى �لتو�ئم!

ولكن، كيف يتكون �مليكرو بيوم؟

 وما هو تاأثريه على �ل�صحة؟

و�لأه��������م ك���ي���ف ن���ح���اف���ظ ع��ل��ى 

ميكروبيوم �لذي يعزز �ل�صحة؟
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اإعداد : دانية كمال

مال تعرفه عن بكترييا الأمعاء!

رّبا يرتبط ا�شم البكترييا اأو امليكروبات - لكثرٍي من النا�س - بالأمرا�س 

دائماً، ولكن على العك�س هناك بكترييا وميكروبات متنوعة �شديقة لاإن�شان، 

هياأها اهلل لتعي�س يف ج�شمه وباأعداد مهولة تقدر بالرتيليونات من دون اأن 

�شليمة  بطريقة  وظائفه  اأداء  على  اجل�شم  ت�شاعد  واإمنللا  الأمللرا�للس،  ت�شبب 

و�شحية.
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�لبكترييا  �ملولود  يكت�صب  �ل��ولدة،  من  �لأوىل  �لثو�ين  منذ 

�لنافعة -�لتي تكّون �مليكروبيوم - من طعامه و�لبيئة �لتي يعي�ض 

فيها وكذلك �جلينات �ملوروثة.

على  �لأمعاء  يف  �ملتو�جدة  �لنافعة  �لبكترييا  ت�صاعد  حيث 

�صد  دفاعيًا  خطًا  ت�صكل  نف�صه  �ل��وق��ت  ويف  �لطعام،  ه�صم 

�لبكترييا �ملُمر�صة، ومتنعها من �لتكاثر و�لت�صبب يف �لأمر��ض، 

لبكترييا  �ملختلفة  �لأن���و�ع  بني  �ل��ت��و�زن  وج��ود  ُيعترب  وبالتايل 

�لأمعاء �أمرً� مهمًا جدً� ل�صحة جيدة ومناعة قوية.

يف  �مل��وج��ودة  �لنافعة  �لبكترييا  ف��اإن  ذل��ك،  من  و�لأغ���رب 

بها  ُيف�صر  �لتي  و�لطريقة  �لإن�صان،  م�صاعر  على  توؤثر  �لأمعاء 

تقوم  و�أي�صًا  �ملحيط،  �لو�صط  من  �ملُ�صتقبلة  �ملعلومات  �لدماغ 

بت�صنيع بع�ض �لفيتامينات �لتي يحتاجها �جل�صم!

�لأمعاء  بكترييا  تو�زن  يف  خلل  �أي  حدوث  فاإن  �ملقابل  ويف 

�أن ي�صبب بع�ض م�صاكل �جلهاز  -�ملكونة للميكروبيوم-  ميكن 

�حلالة  يف  م�صاكل  �أو  �لع�صبي  �لقولون  �لتهاب  مثل  �له�صمي 

�لنف�صية مثل �لكتئاب.

و�خلرب �ل�صار هو �أّنك مبجرد تناولك طعامًا �صحيًا متو�زنًا 

يحتوي على كميات معتدلة من �لألياف �ل�صحية مثل �لهليون، 

تدعم  فاإنك   ... و�خلر�صوف،  �لُكّر�ث  �لثوم،  �لب�صل،  �مل��وز، 

تو�زن �مليكروبيوم �ملوجود يف �لأمعاء، بل ويوجد �أطعمة معّينة 

�للنب  مثل  �ل��ت��و�زن  ه��ذ�  تعزز  �لتي  �لنافعة  بالبكترييا  غنية 

�لزبادي و�ملخلل.

على  �صلبًا  توؤثر  �لأطعمة  بع�ض  ذل��ك،  من  �لعك�ض  وعلى 

�مليكروبيوم وت�صبب حدوث خلل يف تو�زنه، مثل �لأطعمة �ملقلّية 

دون  �حليوية  �مل�صاد�ت  وت��ن��اول  للحر�رة  �ملتعر�ض  و�ل��زي��ت 

��صت�صارة �لطبيب، حيث �أّن هذه �مل�صاد�ت ل متّيز بني �لبكترييا 

�ل�صديقة و�لعدوة و�إمنا تق�صي عليها جميعًا.

بالدهون  �لغني  �لطعام  تاأثري  ملعرفة  �أُجريت  در��صة  ويف 

بهذه  �صلبيًا  يتاأثر  �مليكروبيوم  �أّن  لوحظ  و�ل�صكريات  �مل�صبعة 

�مليكروبيوم  من  ُتفرز  و�صيطة  مو�د  ذلك  عن  وينتج  �لأطعمة، 

وتزيد  �ملناعية  �ل�صتجابة  وتقلل  �جل�صم  يف  �للتهابات  تعزز 

�حتمالية �لإ�صابة بخلل يف �ل�صتقالب و�لأمر��ض �لقلبية.

لي�ض هذ فح�صب، بل حتى �لريا�صة توؤثر �إيجابيًا على حت�صني 

تو�زن �مليكروبيوم يف �لأمعاء مما يح�صن �ل�صحة و�ملناعة!

»بروبيوتك«  ت�صمى  غذ�ئية  مكّمالت  تتو�جد  قد  و�أي�صًا 

بتناولها  ين�صح  و�لتي  �لأمعاء،  يف  �مليكروبيوم  ت��و�زن  لإع��ادة 

�لطبيب  ��صت�صارة  وبعد  �حليوية  �مل�صاد�ت  �أخذ  بعد  بالأخ�ض 

و�تباع نظام حياة �صحي. 

طعامنا  لتنوع  �لكبري  �لدور  فهم  �لآن  ميكننا  �لنهاية،  ويف 

وقر�ر�تنا �ل�صحية لتعزيز تو�زن �مليكروبيوم يف �لأمعاء، و�لذي 

�حتمالية  وم��دى  ومز�جنا  �ل�صحية  حالتنا  على  يوؤثر  ب��دوره 

�إ�صابتنا باأمر��ض مزمنة.

�خرت طعامك بعناية لتحظى بحياة �صحية و�صعيدة ومنتجة!

ودمتم يف �صحة وعافية



جبل جي�ض حيث �لهو�ء �لطلق �لنقي، �ملناخ �للطيف ومتعة 

عن  وبعيد  طبيعي  ب�صكل  �لطبيعة  مع  �لتعاي�ض  وجتربة  �لعي�ض 

طبيعة  و  ب��ال��ه��دوء  و�ل�صتمتاع  �ل�صيار�ت  و�زدح����ام  �مل���ولت 

�لإمار�ت �لتي يجهلها �لكثريين من �ملقيمني يف �لدولة فلمجرد 

�لإح�صا�ض بالهدوء و�لهو�ء �لعليل متعة �لنظر �إىل �لأفق �لبعيد 

لتكت�صف جمال تلك �جلبال �لتي ��صتمدت جمالها من جذورها 

عرب �لتاريخ و�لتي مت تكوينها عرب �لع�صور �لتي مرت على هذه 

�ملنطقة �خل�صبة �لتي �صكنها �أهل �لإمار�ت �لطيبني وعا�صوها 

�ملعطاءة  �لأر����ض  لهذه  و�ن��ت��م��اء  بحب  تطورها  م��ر�ح��ل  بكل 

بها  ميتاز  �لتي  و�ملناقب  �لإم���ار�ت  �صفات  لنذكر  هنا  ول�صنا 

�أن  �أكر من  و�أ�صالة وع��اد�ت وكرم  �لإم��ار�ت من طيبة  �صعب 

كمعلم  عليه  �لإ�صاءة  يجب  �لدولة  يف  طبيعي  معلم  نركزعلى 

�صياحي ي�صتقطب رو�د �لتخييم و�ل�صتك�صاف و �لعي�ض �لطبيعي 
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 لوؤي اأحمد كحلة

جبل جي�س 

�شيف لطيف و�شتاء مثلج

ال�شياحة  ع�شاق  من  الكثريين  العنوان  هللذا  ي�شتفز  قد 

اجلميل  من  اأنلله  حيث  الداخلية  ال�شياحة  وحتى  اخلارجية 

�شو�شاء  عللن  بعيد  واأنللللت  اللل�للشلليللف  مللو�للشللم  تعي�س  اأن  جلللداً 

املكيفات وحتى املولت املغلقة وت�شتمتع بطق�س جميل وهادئ 

مع مراعاة الإجراءات الحرتازية التي تتبعها دولة الإمارات 

العربية املتحدة .



وهو�ة �ملخيمات �ل�صتك�صافية وحتى لو كنت من هو�ة �لرحالت 

�ل�صيفية و�لتخييم �ملوؤقت �صتجد �صالتك هنا يف ر�أ�ض �خليمة 

�لتي �عتادت على ��صتقبال �ل�صيف بكرم و�أ�صالة لتقدم جزء 

من جبالها كمنتجع ميكن �أن ترتاده على مد�ر �لعام ويف ف�صول 

�لثلج يف  �ل�صنة عامة و�ل�صتمتاع بربودة �جلو وحتى م�صاهدة 

بع�ض �ملو��صم .

معرفة  ع��دم  هناك  ب��اأن  �لإح�صا�ض  هو  للكتابة  دفعني  ما 

بطبيعة جبل جي�ض رغم 

مل  �ملعنية  �جل��ه��ات  �أن 

�ملعلومات  بن�صر  تق�صر 

من�صات  ع��رب  �مل��ف��ي��دة 

�لجتماعي  �ل��ت��و����ص��ل 

وت�����وف�����ري �خل����دم����ات 

�صاأنها  �لتي من  �ملمكنة 

�لإعالن عن هذ� �ملعلم 

�جلبلية  �ملنطقة  وه��ذه 

�أدع���و  ف��اإن��ن��ي  �جلميلة 

�رت���ي���اد  �إىل  �جل��م��ي��ع 

�جلميلة  �ملنطقة  ه��ذه 

على  �لر�ئع  �ملناخ  ذ�ت 

مد�ر �ل�صنة وكوين من ع�صاق هذه �ملغامرة �ل�صيقة و�لتي قمت 

بتجربتها وعي�ض حلظاتها �جلميلة خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية من 

�لذهاب �صباحًا وجتربة �صرب �لقهوة �صباحًا وحتى »�لباربكيو« 

ظهرً� �إىل �ل�صهر حتت �صوء �لقمر و�ل�صتمتاع بعناق �لغيوم مع 

�جلبل و�لإح�صا�ض باأنك تعي�ض بني �لغيوم �إىل �أن ت�صاهد خيوط 

�أ�صعة �ل�صم�ض ترت�صم على �ل�صماء �صباحًا .

�إىل وجود مر�فق خدمية متوفرة  �أي�صًا  �أنوه  �أن  بد من  ول 
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خدمة  وم�صتوى  ر�ئعة  باإطاللة  مطعم  وجود  و 

على  ر�ئ��ع��ة  �إط��الل��ة  ذ�ت  من�صات  �إىل  ر�ٍق 

طريف �جلبل و�ل�صتمتاع مبنظر معانقة �لبحر 

كافرتيات  وجود  �إىل  �حلبيبة  �لإم��ار�ت  لأر�ض 

تقدم م�صتلزمات �ملخيمات و�لوجبات �خلفيفة 

م�صاحات  وج��ود  و  �لق�صرية  �ل��زي��ار�ت  ملحبي 

�لتي  للمدة  و�ملكوث  فيها  للوقوف  خم�ص�صة 

يرغبها رو�د جبل جي�ض .

ولتن�صى �أن جترب �لتحّليق فوق �ملنحدر�ت 

�ملذهلة و�لأودية �ل�صاحرة يف جبل جي�ض و�أنت 

تنطلق من من�صة �إىل من�صة يف هذه �لتجربة 

مرت�ت  كيلو   5 م�صافة  �متد�د  على  �لفريدة.  

عرب �صل�صلة من 7 م�صار�ت �نزلقية، ترت�وح من 

337 مرتً� �إىل ما يزيد قلياًل عن 1 كيلو مرتً�، 

�مل�صار�ت  �أطول  من  لين«  »�لزيب  يعترب  حيث 

�لنزلقية يف �لعامل يف مناخ طبيعي.

�إنه من �ملهم �لطالع على �ملعلومات  حيث 

عرب  جي�ض  جبل  م��وق��ع  على  ن�صرها  مت  �ل��ت��ي 

�ل�صياحية  معلوماتك  م��ن  ل��ت��زي��د  �لإن���رتن���ت 

جبل  يعّد   ، �لر�ئع  �ملعلم  هذ�  عن  و�لتاريخية 

�أعلى قمة يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة،  جي�ض 

�لتي  �لر�ئعة  �حلجر  جبال  �صل�صلة  من  وج��زء 

ت�صكلت قبل �أكر من 70 مليون عام يف �جلزء 

�لإم��ار�ت. حيث  ر�أ�ض �خليمة يف  �ل�صرقي من 

فوق  مرتً�   1934 �إىل  جي�ض  جبل  �رتفاع  ي�صل 

�ل��رح��ب  �مل���الذ  ف��ه��و  �ل��ب��ح��ر،  �صطح  م�صتوى 

�حلارق  �ل�صيف  قيظ  عن  بعيدً�  لال�صتجمام 

�أكر من  حيث تنخف�ض درج��ات �حل��ر�رة هنا 

م�صتوى  عند  عليها  عما  مئوية  درج��ات  ع�صر 

�صطح �لبحر. 

من  للهروب  و�ملقيمني  �ل��زو�ر  يتطلع  بينما 

ن�صاطات  ممار�صة  خ��الل  م��ن  �ل�صيف  قيظ 

د�خلية يف مناطق �أخرى من �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، فاإن جبل جي�ض مينح �لفر�صة �لأمثل 

عن  يبحثون  �ل��ذي��ن  و�مل��ق��ي��م��ني  للم�صافرين 

ومناظر  �لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  م��ث��رية  م��غ��ام��ر�ت 

برودة  �أكر  متنوعة يف درجات حر�رة  طبيعية 

بكثري مما هي عليه عند م�صتوى �صطح �لبحر، 
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�إىل  �إ�����ص����اف����ة 

�ل����ص���ت���م���ت���اع 

مب���������ص����اه����دة 

�مل��������ن��������اظ��������ر 

�ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة 

�ل�������ص���اح���رة يف 

ج��م��ي��ع �أن���ح���اء 

ر�أ�ض �خليمة.

ت������ت������ن������وع 

�مل�������ن�������اط�������ق 

�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 

�ملمتدة  و�ل�صو�حل  �لرملية  �ل�صحاري  بني  ما  �خليمة  ر�أ���ض 

تلك  ومتتاز  و�جلبال.  �ملانغروف  و�أ�صجار  �ملاحلة  و�مل�صطحات 

�ملناطق بتنوع �أنظمتها �لبيئية مما يجعلها مكانًا ر�ئعًا لع�صاق 

�لطبيعة.

يعد جبل جي�ض جزءً� من �صل�صلة جبال �حلجر وهو موطن 

و�لريبوع  و�لثعالب  و�جلمال  �جلبلي  �ملاعز  من  عديدة  لأن��و�ع 

�لطيور.  م��ن  �لأن����و�ع  مئات  �إىل  بالإ�صافة  �ل��ربي��ة  و�لقطط 

�ألو�ن  باأبهى  �خليمة  ر�أ���ض  جبال  تتزين  �ل�صتاء،  �أمطار  وبعد 

وتنت�صر  �لأبي�ض �جلميل.  و�لأقحو�ن  �لربي  و�ل�صو�صن  �لزنابق 

و��صتخد�ماتها  بفو�ئدها  �ملعروفة  �ل�صدر  �أ�صجار  �لوديان  يف 

ينتج  �لذي  �لنحل  �للقاح  ت�صتقطب حبوب  �لقّيمة. كما  �لطبية 

ع�صاًل جبليًا ممتازً�.

ولبد من ذكر �أنه غالبًا ما متتلئ �لوديان مبياه �لأمطار يف 

ف�صل �ل�صتاء يف ر�أ�ض �خليمة، وي�صتمر تدفق �ملياه يف بع�صها 

حتى خالل �ل�صيف كما يف و�دي �صاه. وت�صبح هذه �لوديان بعد 

بف�صل  �لأخ�صر  باللون  وتكت�صي  خ�صوبة  �أكر  �لأمطار  هطول 

�لنباتات �ملحلية �لتي متنحه منظرً� طبيعيًا ر�ئعًا. وهكذ� ي�صبح 

هو�ة  من  و�ل�صّياح  �ملحليني  لل�صكان  مثالية  وجهًة  �ملكان  هذ� 

�لينابيع  �لتخييم قرب  �أو هو�ة  �لطبيعة �جلميلة  �لتقاط �صور 

�ل�صافية. وعن �لوديان �مل�صهورة يف �صل�صلة جبال �حلجر وجبل 

جي�ض فهنالك و�دي �صاه وو�دي �لبيح وو�دي غليلة وو�دي �صام.

�نتهى �لقتبا�ض من موقع جبل جي�ض ويف �خلتام وت�صجيعًا 

مني على �ل�صياحة �لد�خلية طيلة ف�صول �ل�صنة وللمناخ �لر�ئع 

و�لذي ��صتمتعت فيه يف جبل جي�ض �أكرر �لدعوة لكم �إىل زيارة 

جبل جي�ض �صيفًا �صتاًء كونه معلم �صياحي ر�ئع ي�صتحق جتربة 

�لزيارة و�ل�صتمتاع بهذ� �ملناخ �جلميل هروبًا من �أزيز �ملكيفات 

وزيارة �ملولت �ملغلقة وعلى �أمل �أن �ألقاكم يف قمة جبل جي�ض 

يف �أقرب وقت .
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ت�سّلمت خطابًا  وفعاًل  املتمّيز،  االقرتاح  على هذا  مبا�سرة  فوافقُت 

من  بدعوة  مرفقة  ال�ّساأن،  بهذا  الّدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  من 

جامعة يريڤان احلكومّية وكنُت قد اقرتحُت على �سعادة ال�سفري بع�ض 

 .2019 �سبتمرب  و19   15 بني  الزيارة  موعد  حتديد  ومّت  املو�سوعات. 

وقد �سافرُت على طريان العربّية يف ظهر االأحد 15 �سبتمرب. ويف مطار 

الوزن  وزاد  موؤلَّفاتي،  به عدد من  وكرتون  كانت معي حقيبتي  ال�سارقة 

بحوايل ثالثة كيلوات، واأ�سّر رجل الطريان باأن اأخّفف الوزن فاأخرجُت 

بع�سها وحتّملُتها يف حقيبة اليد، ف�سارت مثقلة، وبعد اأخذ ورّد وذهاب 

واإياب، متّكنت من �سحن احلقيبة والكرتون. 

ا�ستقبلني مندوب ال�سفارة من عند باب الطائرة ثم زادتْ �سعادتي 

حني راأيُت �سعادة ال�سفري �سخ�سّيًا يف ا�ستقبايل يف �سالة كبار الزّوار. 

اال�ستقبال  وُح�سن  وال�سماحة،  االأخالق  يف  قّمة  اهلل  حفظه  فكان 

اإىل  ا�سرتاحة  وبعد  الفندق.  يف  غرفتي  اإىل  ورافقني  بل  والرتحيب. 

�سفرة �أرمينيا

الكولومبّية  العا�صمة  يف  الزعابي  القّطام  عي�صى  بن  حمّمد  ال�صفري  ب�صعادة  التقيُت  اأن  منذ 

الكولومبية ووزارة  اأكادميي يف اجلامعات  2017 للم�صاركة يف برنامج  غ�صط�س من عام 
ُ
اأ يف �صهر 

اخلارجية واملعهد الدبلوما�صي والربملان. وخالل هذا العام توا�صل معي �صعادة ال�صفري القّطام، 

ومن اأرمينيا حيث انتقل اإليها للعمل يف بعثة الإمارات يف يريڤان، واقرتَح اأن نقّدم برناجماً مماثاًل 

يف جمهورّية اأرمينيا اإذ اأّن هذه البالد بحاجة اإىل اأكادميي يحّدثهم عن الإمارات وتاريخها وتراثها 

وثقافتها وحا�صرها وم�صتقبلها.

حكايات م�سافر

�لدكتور حمد بن �سر�ي
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ال�ساعة 8.30 خرجت للَع�ساء يف بيت ال�سفري. وجل�سنا نت�سامر ونتجاذب 

اأطراف احلديث، مع اثنني من موّظفي ال�سفارة. وتخّلل جل�ستنا َع�ساء 

لذيذ و�ساي األّذ وفواكه �سهّية، وما اأجمل بيت ال�سفري، واإطاللته الرائعة 

الليل.  منت�سف  �ساعة  حّلت  حني  اإال  ننتبه  نكد  ومل  مرتفع.  مكان  من 

ليوم  ا�ستعدادًا  لفرا�سي  اآويُت  ما  و�سرعان  غرفتي  اإىل  رجعُت  وبعدها 

ّكل  اأّن  حينها  وعرفُت  واملحا�سرات.  واجلل�سات  اللقاءات  من  طويل 

هوؤالء ال�سباب الذين قدموا معي من ال�سارقة هم طلبة يدر�سون الّطّب 

يف جامعات اأرمنّية.

وكان اال�ستعداد لليوم التايل، وهو يوم االثنني، حيث ذهبنا اأّواًل اإىل 

ال�سفري  ب�سعادة  التقيت  الظهر، وهناك  بعد  الواحدة  ال�سفارة يف متام 

واأدبًا  ح�سمة  املتمّيزات  بناتنا  من  وهي  ال�سالمي،  اأحالم  واالأ�ستاذة 

وذكاء وفطنة. وبعد جتوال يف ال�سفارة، و�سرب للقهوة وال�ساي، ذهبنا 

اأّواًل بالدكتور روبني ميلكونيان عميد كّلّية  اإىل جامعة يريڤان، والتقينا 

الدرا�سات ال�سرقّية، والدكتور هايك كوت�ساريان، رئي�ض ق�سم الدرا�سات 

يتحّدثون  االأرمن  الطلبة  من  بعدد  التقيُت  حني  تفاجاأُت  وكم  العربية. 

رئي�ض  بنائب  التقيُت  وهناك  وتاريخًا،  اأدبًا  يحّبونها  بل  العربية،  اللغة 

اجلامعة، ثم األقيُت حما�سرة حول تراث االإمارات وهوّية اأهلها، و�سعدُت 

اأّن  وعلمُت  وت�ساوؤالتهم.  مناق�ستهم  ثم  وتركيزهم  الطلبة  بانتباه  كثريًا 

زيارة  وبعد  تاأ�سي�سها.  من  �سنة  مائة  العام  هذا  اأكملْت  يريڤان  جامعة 

مطعم  يف  اأحالم  واالأ�ستاذة  ال�سفري  �سعادة  مع  للغداء  ذهبنا  اجلامعة 

قريب من الفندق، وهذا املطعم جميل الديكور لذيذ االأكل. ثم ذهبُت 

ال�سفري. ويف متام  �سعادة  بيت  امل�ساء يف  للقاء  الوعد  على  اإىل غرفتي 

اأحالم،  االأ�ستاذة  برفقة  ال�سفري  بيت  اإىل  ذهبت  م�ساًء   6.45 ال�ساعة 

41

نوافذ

m u n r a k a e

 العدد: 533 - 10/ 2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة



وامل�سوؤول عن  ونائبه،  الذي ح�سره رئي�ض اجلامعة  الَع�ساء  وهناك كان 

اأ�ستاذ  االأ�سل  يف  وهو  االأرمنّية،  اخلارجّية  يف  االأو�سط  ال�سرق  ملّف 

جامعي در�ض يف م�سر ثم ُعنّي �سفريًا لبلده يف القاهرة ملدة ت�سع �سنوات 

ون�سف. وما اأجمل احلوارات واالأحاديث على الَع�ساء. وفعاًل كان تعّريف 

بهم. ويف متام  لقائي  تلّم�سُتها يف  الّنخبة مك�سبًا يل، وخربة  على هذه 

ال�ساعة التا�سعة عدُت اإىل الفندق.

وكان موعدنا يف �سباح يوم الثالثاء التوّجه اإىل بلدة تدعى جورمي 

جلمهورية  الغربّي  ال�سمال  اأق�سى  يف  الواقعة  �سرياك  حمافظة  يف 

120 كم. وتكمن امل�سكلة  اأرمينيا، وتبعد عن العا�سمة يريڤان بحوايل 

املياه  وجتّمع  وحفره،  م�ساره،  و�سيق  الكثري  لتعّرجه  نف�سه  الطريق  يف 

جامعة  اإىل  للو�سول  الزمن  مع  ال�سباق  علينا  وكان  اأطرافه.  بع�ض  يف 

�سريوبيان،  يرڤاند  الدكتور  رئي�سها  ولقاء  ميلكونيان  وهوفيك  �سرياك 

وقد غادرُت الفندق برفقة �سعادة ال�سفري واالأ�ستاذة اأحالم ال�سالمي، 

القن�سل االإماراتي يف ال�سفارة، وامل�سكلة اأّن ال�سائق ال يعرف العربية وال 

يفهم االإجنليزّية، فكّنا معه يف حْي�ض بْي�ض. وامل�سكلة االأخرى اأّن جوانب 

من الطريق مقطوعة وحمّوله اإىل طريق اآخر، ومررنا يف الطريق مبزارع 

الطريق  جانَبي  اأّن  والغريب  املتناثرة،  القرى  وبع�ض  للما�سية  ومراٍع 

جومري  ومدينة  ب�سالم.  و�سلنا  ثم  الباهتة.  احل�سائ�ض  عليهما  تغلب 

بلدة �سغرية، تكرث فيها العمائر القدمية، ومركزها �سغري كذلك. وبعد 

و�سولنا ا�ستقبلنا بع�ض امل�سوؤولني الذين رافقونا اإىل مكتب الرئي�ض الذي 

لقاء  يف  معه  وجل�سنا  �سدر،  وان�سراح  وترحاب  بالغة  بحفاوة  ا�ستقبلنا 

ت�سّم  التي  اجلامعة  عن  وحّدثنا  ال�سور،  بع�ض  معه  والتقطنا  خفيف. 

حوايل 2500 طالب، وبها اأربع كّلّيات. وفجاأة دخلْت علينا طالبة تنهمر 

منها الدموع، فظننُت اأّنها يف و�سع حرج، تبكي حرقة، ثّم تبنّي اأّنها دموع 

لْت على  الفرح اإذ كانت هذه الطالبة متفّوقة على اجلامعة كّلها وحت�سّ

ملّدة  واإقامة  االإمارات  اإىل  �سفر  تذكرة  مبنحها  ال�سفري  �سعادة  جائزة 

ثالثة اأّيام. ولهذا كانت تبكي فرحًا.

حما�سرتي،  الإلقاء  اجلامعة  م�سرح  اإىل  ذهبنا  اال�ستقبال  وبعد 

حتّدث  وهناك  املحا�سرة،  مع  تفاعلهم  ثم  الطلبة،  بكرثة  وتفاجاأُت 

�سعادة ال�سفري وكّرم الطالبة اأمام احل�سد، وما اأجملها من حلظات. ثّم 

خرجنا من اجلامعة برتحاب وترحيب. بعدها ذهبنا اإىل مكتبة �سرياك 

االإقليمّية للقاء مديرها االأ�ستاذ كڤورك اأمرييان، وهي مكتبة قدمية من 

ثالثة اأدوار، وحتتوي اآالف من الكتب باأكرث من لغة. وجل�سنا مع املدير 

اأدارْتها فتاة جّذابة، لطيفة.  واأجرينا مقابالت مع �سبكة تلفاز حمّلّية، 

وجل�سنا يف ركن من املكتبة.

بعدها ذهبنا للغداء يف مطعم ن�سريكيزي دزور، وهو اأ�سهر مطعم 

لل�سمك يف املنطقة، وقد �سّل �سائقنا الدرب، وخ�ّض بطوننا يف احلفر 

حتى اهتدى اإىل املكان. ومّما اأثار اإعجابي باملكان هو وقوعه يف منخف�ض 

من االأر�ض بني مرتفعات، وبه اأحوا�ض ذات نوافري، ُتَرّبى فيها االأ�سماك، 

وله ديكور جميل، رائع، مع نظافة وجمال. وما األّذ الطعام، وراأيُت كيف 
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روؤو�سها  ب�سرب  اأحدهم  يقوم  ثم  االأحوا�ض،  من  االأ�سماك  يلتقطون 

بخ�سبة �سغرية. واأّما ال�سواء فال ُيعلى عليه لّذًة. ثّم غادرنا املطعم اإىل 

يريڤان، مع �سائقنا وني�ض، غري االأول، وعدنا يف الطريق نف�سه، وتوّقفنا 

و�سادفنا  ب�سالم،  العا�سمة  اإىل  وو�سلنا  اللذيذ.  الدّراق  بع�ض  ل�سراء 

هْطل اأمطار غزيرة، ورعد وبرق.

مبرور  وتفجاأُت  وزياراتنا  برناجمنا  تنّوع  االأربعاء  يوم  �سباح  ويف 

معهد  اإىل  �سوّية  وخرجنا  اأحالم،  االأ�ستاذة  برفقة  علّي  ال�سفري  �سعادة 

املخطوطات االأرمنّية، وهو معهد قدمي البناء يف بع�ض اأجزائه، ويحتوي 

اأكرث من 20000 خمطوطة، منها 2000 باللغة العربّية. والتقينا مبدير 

املعهد  يف  لفرتة  وبقيت  والقن�سل،  ال�سفري  �سعادة  غادرنا  ثم  املعهد، 

اأجنحته، وتعّرفُت على خمازن املخطوطات وترميمها، ومّما  اأجتّول يف 

اإ�سافة  املر�سدين،  وبراعة  للمكان،  الزائرين  ال�سّياح  نظري كرثة  لفَت 

اإىل اأغلبّية العاملني فيه من الّن�ساء، بع�سهّن كبريات يف ال�سن جّدًا رمبا 

ومفيدة يل  جّيدة  الزيارة جتربة  هذه  وكانت  ال�سوفييتية.  احلقبة  منذ 

بكّل املقايي�ض، وقد اأهديُت املدير بع�ض كتبي.

وهناك  اال�ست�سراق،  معهد  اإىل  توّجهُت  املخطوطات  مركز  ومن 

لقاوؤنا  البداية  يف  وكان  اأحالم،  واالأ�ستاذة  ال�سفري  �سعادة  اإلينا  ان�سّم 

مع مدير املعهد املدعو روبني �ساڤرا�ستيان الذي رّحب بنا، وعّرفنا بدور 

لقاء  وكان  املعهد،  واأ�ساتذة  طلبة  من  عدد  مع  لقاًء  عقدنا  ثم  املعهد، 

حوارّيًا، نقا�سّيًا، وراأيُت يف بع�سهم حّبًا للتعامل مع العرب، ومع االإمارات 

حتديدًا، وحتّدثنا معهم حول درا�ساتهم و�سّجعناهم على الرتجمة وزيارة 

االإمارات. ثم وكالعادة التقطنا �سورًا لهذه الزيارة . وبعدها عدُت اإىل 

الفندق، لال�سرتاحة والراحة، اإىل ال�ساعة التا�سعة م�ساًء حيث جاءين 

ال�سائق وذهبُت معه اإىل بيت �سعادة ال�سفري حيث تناولنا طعام الَع�ساء، 

بني اللطائف وال�سوالف واالأحاديث اإىل ال�ساعة 11.30.

يف  متكا�ساًل  بقيت  االإمارات،  اإىل  العودة  يوم  هو  اخلمي�ض  ويوم 

يف  اأمت�سى  وخرجُت  �سباحًا،  العا�سرة  ُبعيد  اإال  اأنه�ض  ومل  غرفتي، 

للجلو�ض  وكرا�ٍض  ومقاٍه  مطاعم  وفيها  الفندق،  من  القريبة  املنطقة 

االآخر  القريب  ال�سارع  ويف  ونوافري.  حيوانات،  �سكل  على  وجم�ّسمات 

يوجد جمموعة من الباعة يعر�سون اجلوز والتني واأ�سناف من الفواكه 

ومل  عدُت  ثّم  للماّرة.  العذب  املاء  ل�سرب  اأماكن  فيه  وتوجد  الطازجة، 

تكد متّر اإال دقائق واإذا ب�سعادة ال�سفري واالأ�ستاذة اأحالم ال�سالمي اأتيا 

لوداعي، ف�سكرُتهما، مقّدرًا جهد اال�ست�سافة وح�سن اال�ستقبال والرقّي 

اًل  يف كّل �سيء جميل، وبعد جل�سة ق�سرية يف بهو الفندق، غادرُت مقبِّ

�سعادته، �ساكرًا �سكرًا جزياًل على موّدته وطيب اأخالقه. ثّم ذهبُت مع 

وني�ض اإىل املطار، واأدخلني قاعة كبار ال�سخ�سّيات، وياأبى اأبو فار�ض اإال 

اأن يتّم جمائله وكرمه وبقي معي وني�ض اإىل اأن اأو�سلني اإىل باب الطائرة. 

وهكذا انتهْت رحلتي.

43

نوافذ

m u n r a k a e

 العدد: 533 - 10/ 2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة



�جلزء �لثاين :

 ملوثات املياه

وت�سمل  لالأك�سجني  امل�ستهلكة  النفايات  االآتية:  امللوثات  تت�سمن 

الكائنات احلية امل�سببة لالأمرا�ض و املواد الع�سوية الناجتة عن االأغذية، 

وخملفات النباتات وبقايا املحا�سيل واملياه العادمة .)املنزلية، وال�سناعية 

والزراعية(. وهذه املواد قابلة للتحلل، اإذ ميكن اأك�سدتها يف املياه، ولذلك 

ت�سمى مواد م�ستهلكة لالأك�سجني. يوؤدي ا�ستهالك االأك�سجني املذاب يف املاء 

اإىل ا�ستنزافه، وبالتايل موت االأحياء املائية خنقًا مثل االأ�سماك والكائنات 

الكائنات احلية الدقيقة  الوقت نف�سه تزداد  الهوائية، ويف  احلية الدقيقة 

�سامة  غازات  وتنتج  الهوائيًا،  الع�سوية  املواد  فتحلل  املاء  يف  الالهوائية 

وروائح كريهة .

الطمر  اأماكن  يف  والع�سارة  النفط  وت�سمل  الع�سوية  ال�سامة  املواد 

ب�سبب  واملحيطات  البحار  مياه  ي�سيب  بالنفط  املياه  تلوث  اإن  ال�سحي. 

ت�سربه من ال�سفن املحملة بالنفط اأو من اآبار النفط بالبحر. اأما الع�سارة 

فت�سيب املياه اجلوفية ب�سبب ت�سربها من مكبات الطمر ال�سحي وتر�سحها 

خالل ال�سخور ومن ثم و�سولها اإىل املياه اجلوفية

اإذ  املواد م�سدرها ال�سخور،  الع�سوية بع�ض هذه  ال�سامة غري  املواد 

تتحرر بالتجوية وحتمل باملياه اجلارية اأو االأنهار اإىل البحريات، اأو تتخلل 

ع  �سرَّ االإن�سان  اأن  غري  اجلوفية.  املياه  فتلوث  وال�سخور  الرتبة  م�سامات 

مبعدل  ال�سخور  من  ال�سامة  املواد  حترير  يف  واملعاجلة  التعدين  بعمليات 

اآالف املرات مقارنة بالعمليات الطبيعية. باالإ�سافة اإىل ما ت�سيفه امل�سانع 

وامل�ست�سفيات واملزارع، وغريها من املواد ال�سامة اإىل النظام البيئي

موا�شفات املياه ال�شاحلة لال�شتعمال الب�شري

الفيزيائية  اخل�سائ�ض  من  جمموعة  املياه  موا�سفات  تت�سمن   

الطعم  اللون  الفيزيائية  اخل�سائ�ض  وت�سمل  والبيولوجية  والكيميائية 

والرائحة واملواد ال�سلبة والذائبة والعكارة و غريها. 

تلوث الهواء

تلوث الهواء على البيئة حمليًا وعامليًا ويعد من اأخطر اأنواع التلوث الأنه 

يوؤثر مبا�سرة يف �سحة االإن�سان واملناخ .

ت�سنف ملوثات الهواء اإىل اأ�سا�سية وثانوية: .

امللوثات الأ�شا�شية

واأكا�سيد  النرتوجني  واأكا�سيد  الكربون  اأكا�سيد  وت�سمل  االأكا�سيد   

الكربيت وتنتج هذه الغازات من اخرتاق الوقود االأحفوري.

كامليتان  الهيدروكربونية  املركبات  وت�سمل  املتطايرة،  الع�سوية  املواد   

والبنزين، وتنتج هذه يف عوادم ال�سيارات؛ اإذ تتبخر من الكاربوريرت ومن 

خزانات وقود املركبات، وكذلك من امل�سانع املنتجة للمنظفات .

امللوثات الثانوية 

بع�سها  مع  للهواء  االأ�سا�سية  امللوثات  تفاعل  من  امللوثات  هذه  تنتج 

وت�سمل  ال�سم�ض  اأ�سعة  املاء مب�ساعدة  اأو مع  اأخرى،  ملوثات  اأو مع  البع�ض 

املطر احلم�سي واالأوزون .

 )Acid rain(املطر احلم�شي 

اجلو  رطوبة  اأو  االأمطار  عن  الناجتة  املاء  جزيئات  من  مكون  مطر  هو 

النرتوجني  اأكا�سيد  اأو  الكربيت  اأكا�سيد  اأو  الكربون  اأكا�سيد  مع  املتفاعل 

الناجتة عن الغازات املنبعثة من امل�سانع  وعوادم ال�سيارات وله تاأثري  كبري 

و�سيء على الغطاء النباتي و احليوانات و على البيئة املائية من ناحية تلوثها .
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�إ�سكاالت بيئية

ُمهاب مرهف الرتكماين



 ال�شو�شاء

هي االأ�سوات غري املرغوب فيها ذات اال�ستمرارية و حتدث عادة ب�سبب 

التقدم ال�سناعي، وتاأتي م�سدرها من املدن التي يكون فيها ت�سخم �سكاين 

و ازدياد الن�ساط العمراين و ال�سناعي وا�ستخدام مركبات النقل ونتيجة 

لذلك ت�سبح اأ�سوات ال�سيارات و امل�سانع وغريها من االأ�سوات التي تزعج 

االإن�سان وت�سبب له اأمرا�سًا كثرية ومعظمها تكون اأمرا�سًا نف�سية توؤثر على 

�سحة االإن�سان والتجمعات ال�سناعية التي تكون بجانب التجمعات ال�سكنية 

ت�سبب ال�سو�ساء اأي�سًا ومن االأمرا�ض املوؤثرة على االإن�سان:

- ارتفاع �صغط الدم .

- تزيد العدوانية لالإن�صان .

- ال�صطراب .

- توؤثر على ال�صمع وتعمل على اإتالف اخلاليا ال�صمعية.

 التلوث ال�شوئي 

غري  االإ�ساءة  عن  املرتتب  االنزعاج  هو 

الطبيعية والقوية لياًل واآثار االإنارة اال�سطناعية 

الليلية .

املتزايدة  الظاهرة  هو  ال�سوئي  والتلوث   

ب�سبب  البيئية  االأنظمة  يف  الوظيفية  للتغريات 

وخا�سة  الليلية  البيئة  يف  اال�سطناعية  االإ�ساءة 

حيوانية  اأنواع  على  الوا�سح  ال�سلبي  وقعها 

الليلية  احل�سرات  )مثل  مهمة  وفطرية  ونباتية 

بل  الربمائيات...(  و  واخلفافي�ض  الفرا�سات  و 

وعلى �سالمة املنظر البيئي ب�سكل عام .

فاإن   ، الليل  �سماء  تلوث  مفهوم  مثل  مثله   

اأنه  اإذ  جدًا،  حديث  ال�سوئي  التلوث  مفهوم 

ظهر يف الثمانينات من القرن الع�سرين، و�سهد 

تطورات منذ ذلك احلني .

حول  الوعي  لتاأخر  ونظرًا  ال�سبب،  لهذا 

هذه امل�ساكل ونق�ض امليزانيات املنت�سرة يف هذا 

ال�سيطرة.  بعيدًا عن  يبقى هذا اخلطر  املجال، 

كما اأن اآثاره مل تدر�ض بدقة، اإذ مل تقم البحوث بالدرا�سة الالزمة اإال على 

بع�ض االأنواع اخلا�سة من الطيور.

 تلوث البحار 

اأكرث  الأن  ال�سامة  الكيميائية  املواد  من  بالعديد  مرتبطة  م�سكلة  هي 

املواد  اإىل  قليلة  اأ�سابيع  بعد  ينتقل  اأن  ميكن  امل�سموم  احليواين  العلف 

الغذائية امل�ستهلكة كال�سمك وزيت ال�سمك وغريها 

يزداد تلوث امل�سطحات املائية ب�سكل كبري، ما يثري ت�ساوؤالت حول مدى 

ال�سمكية  للوجبات  االإن�سان  ت�سارك  وخطورة  الثلوت  بهذا  االأ�سماك  تاأثر 

اإثارة ال�سكوك حول الفوائد احلقيقية له و ي�سكل  اإىل  املختلفة، باالإ�سافة 

�سرر التلوث البيئي على االأ�سماك مو�سوعًا هامًا للنقا�ض فمن املعروف اأن 

واملحيطات على مواد  البحار  ثلوث مياه  االأ�سماك قد حتتوي جراء  حلوم 

كيمائية �سامة كالزئبق، على �سبيل املثال. واإذا تغذى اجلنني يف رحم االأم 

على كمية كبرية من هذا املعدن، فاإن ذلك ي�سر باجلهاز الع�سبي وي�سيب 

اجلنني يف اأ�سوء الظروف بالت�سوه اخللقي وباأمرا�ض االإعاقة البدنية بعد 

الوالدة. لكن من املعروف اأي�سًا اأن االأ�سماك حتتفظ بكمية �سئيلة جدًا من 

 FDA الزئبق يف اأج�سامها، اإال اأن هيئة مراقبة املواد الغذائية االأمريكية

اأرادت قبل �سنوات توخى احلذر ون�سحت ال�سيدات احلوامل بعدم تناول 

�سحة  على  وذلك حر�سًا  الواحد،.  االأ�سبوع  مرتني يف  اأكرث من  االأ�سماك 

اجلنني.

الحتبا�س احلراري 

�سيالن  تغيري يف  نتيجة  ما  بيئة  درجة احلرارة يف  ارتفاع  هو ظاهرة 

الطاقة احلرارية من البيئة واإليها. وعادة ما يطلق هذا االإ�سم على ظاهرة 

ظاهرة  �سبب  وعن  الطبيعي.  معدلها  عن  االأر�ض  حرارة  درجات  ارتفاع 

ارتفاع حرارة كوكب االأر�ض ينق�سم العلماء اإىل من يقول اإن هذه الظاهرة 

ظاهرة طبيعية وان مناخ االأر�ض ي�سهد طبيعيًا فرتات �ساخنة وفرتات باردة 

م�ست�سهدين بذلك عن طريق فرتة جليدية اأو باردة نوعًا ما بني القرن 17 

و 18 يف اأوروبا. 

يعد االإ�سعاع ال�سم�سي امل�سدر الرئي�ض للطاقة على �سطح االأر�ض ، اإذ 

ينطلق من ال�سم�ض باجتاه االأر�ض فينفذ من خالل غازات الغالف اجلوي 

على �سكل اأ�سعة مرئية ق�سرية املوجات ، واأ�سعة حرارية طويلة املوجات ) 

حتت احلمراء ( وبع�ض االأ�سعة فوق البنف�سجية التي ال ميكن امت�سا�سها 

في�سخن  اإليه  الوا�سلة  االأ�سعة  االأر�ض  �سطح  فيمت�ض  االأوزون  بوا�سطة 

االأر�ض  �سطح  من  القريب  اجلوي  الغالف  نحو  حرارته  ويبث  عندها 

فتحتب�ض احلرارة ، وال ي�سمح لها بالنفاذ اأو االإفالت اإىل اأعلى ، ويعيد بثها 

نحو االأر�ض ، مما يوؤدي اإىل ا�ستقرار درجة حرارة االأر�ض .
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Editorial
 Principles of the 50

Our Wise Government has adopted the Ten 
Principles of the United Arab Emirates for the Next 
50, which will witness a new start in the process 
of development, growth and prosperity in all fields. 
There is no doubt that those principles that have 
been developed will lead our country to be at the 
forefront of the world, God Willing. Our govern-
ment aims to be the “Number One” and to lead the 
world in all areas of development.

When reading the ten principles adopted by our 
Wise Leadership, they affirm that our strength lies 
in our union and cohesion with our Government in 
order to confront challenges and support Compre-
hensive Development in our country. The future of 
the economy will be different in the Next 50. As the 
Digital Economy will be present and strongly in the 
future of this world, which will be led by modern 
technologies and innovation in all development sec-
tors. Based on those Ten Principles that have been 
adopted, Government entities and Bodies will take 
them as a reference in setting their future plans and 
strategies according to their fields of work. These 
comprehensive and complete principles cover all 
aspects of development in our country.

The Next 50 requires redoubling of efforts. The 
challenges are numerous, our ambitions are great, 
and the prospects for our dreams are limitless. This 
is how we learned from our Leadership not to set 
limits to our ambitions. We must race against time 
and work to secure the future of the coming gen-
erations who will carry the banner of our country’s 
prosperity for the coming decades, so that the ban-
ner of our country remains raised and present in all 
International Forums and be at the Forefront.

Munther Mohammed bin Shakar 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, sent a cable of congratulations to his brother, Custodian of the Two Holy Mosques King 
Salman bin Abdulaziz Al Saud, King of the sisterly Kingdom of Saudi Arabia, on the occasion of the 
Kingdom’s 91st National Day.

His Highness Ruler of Ras Al Khaimah also sent a similar cable of congratulations to His Royal 
Highness Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince, Deputy Prime Min-
ister and Minister of Defense of the sisterly Kingdom of Saudi Arabia.

His Highness Sheikh Saud said: “We congratulate the Custodian of the Two Holy Mosques, King 
Salman bin Abdulaziz Al Saud, his faithful Crown Prince, His Royal Highness Prince Muhammad 
bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, and the brotherly people of the Kingdom of Saudi Arabia on the 
occasion of the 91st Saudi National Day. Forever together, we are moving forward with our deep 
and solid brotherly relations towards creating a better future for our future generations. We wish our 
brothers in the Kingdom of Saudi Arabia, the leadership and people, to continue the path of renais-
sance, development and prosperity.”

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
sent similar cables of congratulations to the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin 
Abdulaziz Al Saud and to His Royal Highness Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud 
on the occasion of the Kingdom’s National Day. 

Ruler of Ras Al Khaimah congratulates Saudi King on 
National Day
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, affirmed that the Fifty Principles Charter sets clear work methods and an integrated vision 
for a future full of achievement and leadership for the UAE during the Next 50 Years.

On this occasion, His Highness said that the UAE has succeeded over the past five decades, thanks 
to the vision of the Founding Fathers and the efforts of the Wise Leadership, in establishing a Unique 
Global Development Model that has resulted in many exceptional achievements in many fields.

His Highness Ruler of Ras Al Khaimah added that the Ten Principles of the Charter will contribute 
to strengthening the foundations of our union, which has achieved the impossible for 50 years. It will 
also enable the UAE to build one of the strongest economies in the world, in addition to enshrine the 
values of tolerance, coexistence and human giving, and enhance the progress and development of the 
country in various fields. In addition to consolidating the global reputation, the UAE is one of the 
fastest growing and most prosperous countries in the world. 

His Highness stressed that we are starting today a new work journey of ambition and achieve-
ment with the implementation of a Package of National Strategic Projects. Through which we aim 
to continue our comprehensive development path, achieve more qualitative achievements and move 
forward towards strengthening the country’s position in all sectors during the Next 50 Years in order 
to occupy the Global Leadership position in all areas.

His Highness called for the importance of concerted efforts and teamwork during the implementa-
tion of these National Strategic Projects and keenness to transform the Principles of this Charter into a 
tangible reality that leads us to new achievements and successes enjoyed by all who live in the UAE. 

Ruler of Ras Al Khaimah: The Fifty Principles Charter provides an 
integrated vision for a future full of Achievement and Leadership
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stressed that the happi-
ness of community members is a top 
priority in the Government Work in 
the Emirate. As that improves, the 
quality of services is an essential 
part of the work culture in various 
entities, and a pillar to enhance the 

presence of the UAE and Ras Al 
Khaimah on Global Competitive-
ness Indicators, and to achieve the 
highest standards of quality of life.

This came on the sidelines of His 
Highness’ visit to Federal Authority 
for Identity and Citizenship HQ in 
Ras Al Khaimah; Where His High-
ness unveiled the Five-star Rating 
Plate, which was obtained by the 

Authority according to the results 
of the Fourth Cycle of Evaluat-
ing Service Centers in the Federal 
Government, according to the In-
ternational Star System for Rating 
Services. In the presence of Sheikh 
Saqr bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
His Excellency Ali Muhammad Al 
Shamsi, Chairman of the Board of 
Directors of Federal Authority for 

Identity and 
C i t i z e n s h i p , 
His Excellency 
Major General 
Suhail Saeed 
Al Khaili, Act-
ing Director 
General of Fed-
eral Authority 
for Identity and 
C i t i z e n s h i p , 
His Excellency 
Major General 
Saeed Rakan 
Al Rashidi, Di-
rector General 
of Foreigners 
Affairs and 
Ports at Federal 

Saud bin Saqr: Community happiness is a Top Priority
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Authority for Identity and Citizen-
ship and His Excellency Major 
General Sultan Yousef Al Nuaimi, 
Executive Director of General Di-
rectorate of Residency and Foreign-
ers Affairs - Ras Al Khaimah.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah said: “Achieving leader-
ship and excellence in the provision 
of Government Services is the best 
way to promote the growth of vari-
ous business sectors, consolidate a 

culture of creativity and innovation 
in the work environment, spread 
happiness and positivity in society, 
and actively contribute to advanc-
ing sustainable development efforts 
in the UAE and Ras Al Khaimah 
towards new horizons of excellence 
and success.

His Highness added: “The Federal 
Authority for Identity and Citizen-
ship in Ras Al Khaimah obtaining 
the Five-star Rating is an incentive 

for all Govern-
ment Entities and 
Institutions in the 
Emirate to pro-
vide the best dis-
tinguished servic-
es to customers, 
and it is an ideal 
opportunity to 
continue working 
hard to improve 
institutional work 
and improve the 
level of services, 
which contributes 
to enhancing de-
velopment rates. “

His Highness praised the dedica-
tion and devotion of all work teams 
in the Authority, urging them to 
continue to improve the services 
they provide to society members, 
and to continue developing and 
improving their work to keep pace 
with future ambitions and acceler-
ating global challenges. 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
met with H.E. Moez Benmim, Ambassador of Republic 
of Tunisia to the UAE, on the occasion of assuming his 
tenure in the UAE.

During the meeting, held remotely via videoconfer-
ence, His Highness Ruler of Ras Al Khaimah welcomed 
the Ambassador and wished him luck and success in 
his duties, to reinforce the cooperation ties between the 
two countries in all avenues.

In turn, His Excellency Tunisian Ambassador extend-
ed thanks and appreciation for His Highness Sheikh 
Saud, and highlighted the strong cooperation between 
the two countries.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, accompanied by 
His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, and 
Sheikh Saqr bin Saud Al Qasimi, 
reviewed the olive oil produc-
tion efforts in Jebel Jais in Ras 
Al Khaimah. 

His Highness affirmed: “It is a 
blessed planting that we reap to-
day from the benevolent land of 
the UAE, which bestows upon 
us bounties.” 

During the publication of a video 
of His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr’s follow-up, the stages of Je-
bel Jais olive oil production in Ras 
Al Khaimah, the Media Office ex-
plained that the mountain summit 
includes more than 4,000 olive trees, 
and 15-18% of olive oil is extracted 
from its annual crop. 

The trees planted in Jebel Jais are 
among the best types of trees for 
extracting olive oil. The trees come 
from Italy, Spain and elsewhere, in 
addition to the endangered wild olive 
trees that grow on the slopes of the 
highest mountain peak in the UAE.

Ras Al Khaimah’s wild olive trees 
are protected Under the Directives of 
His Highness Sheikh Saud bin Saqr, 

who established reserves to save 
them from extinction and to increase 
their production. Wild olives contain 
many health benefits, and the virgin 
olive oil extracted from the fruits of 
the trees in the Emirate’s Protected 
Reserves is amongst the finest, with 
an acidity ratio of 0.21 to 0.30, 
which is much lower than the acidity 
of traditional olive oil.

RAK Ruler meets with 
Tunisian Ambassador

Ras Al Khaimah Ruler inspects olive oil production on Jebel Jais
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His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, said that 
the Second Package of the “Princi-
ples of the 50” Projects directed by 
the Wise Leadership aims to em-
power and care for the people of the 
country, as they are the essence of 
our development process for the next 
fifty years. His Highness added that 
supporting the country’s youth to de-
velop their skills according to the re-
quirements of the Labor Market is a 
major part of the country’s forward-
looking vision for the future.

His Highness stressed that the 
Government Program to support 
the Private Sector “Nafis” paves the 
way for a qualitative shift in the job 
structure in the Private Sector and 
to enhance the presence of National 
Cadres in this vital sector, the strate-
gic partner in our National Economy.

His Highness explained that this 
unique Government Program en-
hances the competitiveness of our 
children, enriches the work system in 
the Private Sector, and confirms that 
our journey to the new fifty years of 
ambition and achievement places 

empowering National Cadres at the 
forefront of priorities.

His Highness pointed out that the 
UAE, with the support and care of 
its Wise Leadership, will always re-
main supportive of its people, keen 
to launch qualitative programs and 
initiatives aimed at preparing citi-
zens in an optimal manner for the 
Labor Market, especially the Private 
Sector, and rehabilitating them and 
providing them with the necessary 
skills needed for future jobs.

His Highness also praised the es-
tablishment of the Emirati Cadres 

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, affirmed that 
the “Fifty Principles Charter” constitutes the start of a 
new phase of Comprehensive and Sustainable Develop-

ment for the UAE and reflects the vision of the Wise 
Leadership that foresees a future filled with excel-
lence and leadership for the country and the citizen.

On this occasion, His Highness said, “With the 
celebration of the Golden Jubilee of the Union and 
the Qualitative and Unique Achievements in all 
fields, we begin today a renewed journey of tireless 
and ambitious work in order to write more excep-
tional achievements for the UAE in all fields.” 

His Highness pointed out that the “Fifty-Year 
Charter” also reinforces the values of tolerance, co-
existence and human solidarity that have been en-
trenched in the UAE since the establishment of the 
union and opens the way for creative minds to be 
present in the land of opportunities and participate 
in its development process.

His Highness RAK Crown Prince affirmed that 
we are proud of the UAE’s Development March 
over Five Decades before the world, and we look 
forward with a strong will and unrelenting determi-

nation to start a new development journey that does 
not believe in the impossible and aspires to highlight ex-
ceptional achievements and achieve the country’s global 
leadership in all fields. 

Crown Prince of Ras Al Khaimah: Empowering and Caring 
for the people of the country is the Core of our Development 

Process for the Next Fifty YearsTunisian Ambassador

Mohammad bin Saud: The Fifty-Year Charter is a 
breakthrough for a New Phase of Development
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His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras 
Al Khaimah, affirmed 
that Emirati Women are 
an active and positive 
partner in the compre-
hensive development 
process of the UAE and 
a source of inspiration 
for creativity, excel-
lence and leadership in 
all fields. This is due to 
the Wise Vision of the 
Wise Leadership, which 
believed in the impor-
tance of and the capabil-
ities of Emirati Women 
as a partner to Men in 
shaping the future of the 
UAE for the Next Fifty 
Years.

In a statement on  
Emirati Women’s Day, 
His Highness said, “On this day, we celebrate the 
achievements and contributions of Emirati Women, 
who have become a source of pride, appreciation and 
gratitude for their great role over the past five decades 
in building the country and the renaissance of society 
and their positive impact on the development process, 
which is evident in the Emirati Experience, which is 
considered one of the most successful experiences in 
the world in the field of Women’s Empowerment and 
Leadership, which was established by Late Father 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, “with Her High-
ness Sheikha Fatima bint Mubarak, President of Gen-
eral Women’s Union, President of Supreme Council 
for Motherhood and Childhood, Supreme President of 
Family Development Foundation “Umm Al Emirate”, 
and today we are reaping the fruits of that Wise Vision. 

Emirati Women today 
occupy the highest po-
sitions in vital sectors 
and provide a pioneer-
ing model for various 
countries of the world 
in the field of women’s 
empowerment. His 
Highness added, the se-
lection of the slogan for 
the celebration of Emi-
rati Women’s Day for 
the year 2021 “Women 
is ambition and radi-
ance for fifty” in line 
with the declaration of 
His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, President of 
the UAE, for the year 
2021, “Year of the Fifti-
eth”, confirms the status 
of Emirati women and 
their upcoming role in 

the next fifty years. In addition to the importance of 
enabling it to actively participate in decision-making 
as a primary partner with men to ensure the realiza-
tion of the ambitions of the leadership and the aspi-
rations of the Emirati people and to continue the path 
of achievements and successes achieved by the United 
Arab Emirates during half a century.

On this occasion, His Highness Crown Prince of Ras 
Al Khaimah extended His sincere congratulations to 
Her Highness Sheikha Fatima bint Mubarak, “Mother 
of Nation “, stressing that Her Highness is the inspiring 
role model and the first supporter of the achievements 
of Emirati Women, based on her belief in the capabili-
ties of Emirati Daughters to serve their country inside 
and outside the Emirates and to contribute effectively 
to achieving prosperity and stability. 

Crown Prince of Ras Al Khaimah: Emirati Women are an 
active partner in the Next Fifty Years

Competitiveness Council, which 
will be responsible for implementing 
the Government Program to support 
the absorption of citizens in the Pri-
vate Sector. Praising the tasks that it 

will undertake in setting a long-term 
strategy for training and qualifying 
Emirati Competencies and Cadres 
and developing orientation programs 
for Emiratis to raise the percentage 

of citizens in the sector. In addition 
to developing initiatives, projects 
and programs for training and em-
ploying citizens in the Private Sector.
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In its constant efforts to 
contribute and promote a 
sustainable environment, 
the National Bank of 
Ras Al Khaimah (RAK-
BANK) signed an agree-
ment with Ras Al Khaim-
ah Municipality to launch 
green financing solutions 
in Ras Al Khaimah. The 
Municipality oversees the 
implementation of Ras Al 
Khaimah Energy Efficien-
cy and Renewables Strate-
gy 2040, which drives and 
promotes sustainability as 
a source of competitive-
ness for the emirate, by reducing 
the cost of energy and water for 
businesses, residents and the gov-
ernment. The agreement facilitates 
several financing options at prefer-
ential rates for green housing initia-
tives, green auto industry, as well as 
green personal financing solutions. 

The Bank aligned its vision with 
that of the Ras Al Khaimah gov-
ernment by supporting Barjeel, the 
green building regulations of the 
emirate that aims to reduce 30% 
of energy and water consumption 
of new buildings. RAKBANK will 
offer an exclusive green mortgage 
loan at a competitive interest rate 
– to salaried and self-employed 
customers interested in buying Bar-
jeel compliant homes with residual 
financing options, free pre-approv-
als, attractive discounts on process-
ing and valuation fees, minimal pa-
perwork and more.

RAKBANK will also present to 
customers based in Ras Al Khaimah 
with the ability to gain instant access 
to green auto loans on the condition 
that they purchase an electric or hy-

brid vehicles from Ras Al Khaimah 
based dealers at extremely competi-
tive interest rates, including exclu-
sive discounts on insurance rates. 
Furthermore, the Bank will extend, 
to Ras Al Khaimah based custom-
ers,  a new personal loan at exclu-
sive rates, to finance various green 
initiatives, such as, solar panel in-
stallations and purchase of energy 
efficient appliances, equipment and 
devices from licensed vendors in 
Ras Al Khaimah.

Commenting on the Green Loan 
Agreement, Peter England, CEO of 
RAKBANK said: 

“In line with RAKBANK’s en-
vironmental values of Preservation 
of Natural Resources, the Bank is 
proud to partner with the Ras Al 
Khaimah Municipality to encour-
age UAE Nationals and Expatriates 
alike to purchase a Barjeel compli-
ant house, an electric or hybrid car, 
or even undertake home improve-
ment projects to install solar pan-
els that ultimately aim at reducing 
energy, water and gas consumption. 
At RAKBANK, we believe that 
our long-term success as a national 
bank lies in growing people’s trust 
in us by increasing our social re-

RAKBANK Launches Green Financing Mechanisms in Ras Al 
Khaimah in Collaboration with Ras Al Khaimah Municipality
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Ras Al Khaimah Energy 
Efficiency and Renewable 
Strategy 2040 has completed 
its third year and continues 
to make significant progress 
in its implementation, ac-
cording to the recently issued 
Annual Report by Ras Al 
Khaimah Municipality on the 
Strategy.

The report revealed esti-
mated savings of about 16 
GWh of electricity, 0.8 mil-
lion cubic meters of water 
and 354 GWh of fossil fuel 
energy for 2020.

The report shows a wide 
range of developments across 
multiple programs, as the first 
year of the mandatory implemen-
tation of Barjeel was successfully 
completed by issuing more than 
1,000 building permits compatible 
with Barjeel and  completing the 
construction of 6 buildings. The de-
velopments also included the Devel-
opment of Ras Al Khaimah Sustain-
able Community Guidelines, and 
approving an expanded project to 
retrofit Government Buildings that 
includes 37 Government Buildings. 
With the support of Department of 

Finance and first phase of the retro-
fitting 12 buildings was complete. 

The report indicated the success 
of a Pilot Project that provides an 
Innovative Energy Consultancy 
Service in the Residential Sector 
and the Launch of Energy Manage-
ment System for the entire Ras Al 
Khaimah Government after passing 
the test period for the Quick Wins 
Initiative during the summer, as 
this test resulted in savings of about 
8-10%. In addition to launching the 
First Solar Energy Tender collected 

in Ras Al Khaimah with a to-
tal capacity of 15 megawatts. 
The preparation and launch 
of Green Public Procurement 
Program in Ras Al Khaimah 
in cooperation with Depart-
ment of Finance, and the 
Successful Completion of 
Awareness Initiatives such as 
the youth version of Ras Al 
Khaimah Innovative Energy 
Competition and the #Energy 
in Your Hand Campaign.

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shakar, Di-
rector General of Ras Al 
Khaimah Municipality, said: 
‘While humanity faces the 
storms of the present and 

struggles with advanced scenarios 
on the horizon, we must resort to the 
beacon of sustainability to reach a 
better tomorrow.’ 

Through the Energy Efficiency 
and Renewable Strategy 2040, Ras 
Al Khaimah contributes to the Ener-
gy Sustainability Goals of the UAE 
and the World, with tangible benefits 
for residents and companies in the 
Emirate, stressing that the commit-
ment to the Strategy’s objectives re-
mains strong and unchanged.

Significant progress in Ras Al Khaimah EE&R Strategy 2040

sponsibility towards our communi-
ty and especially our environment.”

H.E. Munther Mohammed Bin 
Shekar, Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality, said: “Our 
collaboration with RAKBANK to 
expand green finance in the emir-
ate is one of the many steps we are 
taking to encourage sustainable 
lifestyles and business practices in 
Ras Al Khaimah. With this initia-
tive, buying green becomes cheaper 
and more accessible. We would like 
to encourage residents and busi-

nesses who are about to invest in a 
new building or in improvements 
of their existing buildings, purchas-
ing solar systems or new electric 
or hybrid vehicles, to explore how 
this initiative can help. Introduction 
of green financing practices is ex-
pected to draw more participation 
to our sustainability programs and 
therefore accelerate achievement of 
our strategic goals.”

The collaboration is expected to 
promote more sustainable purchase 
behaviors among residents and 

businesses, which in turn will con-
tribute to the broader sustainability 
targets of Ras Al Khaimah, as part 
of the Ras Al Khaimah Energy Ef-
ficiency and Renewables Strategy 
2040. The Strategy, established un-
der the patronage of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
UAE Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, 
targets 30% energy savings, 20% 
water savings, and 20% contribu-
tion of electricity from renewable 
sources by 2040.
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The leadership of Ras Al Khaimah 
Municipality Department adopted 
the launch of the September Innova-
tion Meetings Initiative, to support 
the Innovative Work Environment for 
all employees and raise awareness of 
the importance of innovation and its 
impact on their reality and future, de-
velop creative thinking based on ex-
perience, and test ideas for designing 
and developing future experiments, 

initiatives and solutions. That through 
holding meetings during the month 
between employees and their officials. 

Where the Innovative Meetings 
were divided, during the Second 
Week the focus was on Opinion Poll 
on enhancing Creative Work Environ-
ment, while the Third Week was set 
for Brainstorming Sessions for the 
participating Administrations, with a 
total number of ten meetings during 

this month.
Among the results obtained from 

these meetings: Increasing employee 
satisfaction through holding meetings 
that focus on the desires of employees 
and ways to develop a creative work 
environment by listening to their sug-
gestions and creating an environment 
of intimacy between employees and 
breaking the daily work routine. In 
addition to the importance of increas-

Ras Al Khaimah Municipality promotes a culture of 
innovation through September Innovation Meetings

Based of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department’s keenness 
to strengthen its relations with part-
ners and to value the efforts of the 
participants in the success of the 
Department’s activities and initia-
tives on various occasions. His Ex-
cellency Munther Muhammad bin 
Shakar, Director General of Ras 
Al Khaimah Municipality, honored 
the participants in organizing work 
in Slaughterhouses Eid Al Adha, 
which witnessed a large turnout of 
society members. 

Where the organization of work in the 
slaughterhouses met Public Satisfaction 
with the Work Mechanism and the Or-
ganizational Efforts made by all parties. 
The participating and contributing bod-
ies who mad this a success were hon-
ored, namely: 

Local Guard Group, Traffic and Pa-

trols Department, Public Services De-
partment, Emirates Foundation Vol-
unteers, and Al Bakhiti Company For 
Advertising and Organizing Exhibitions. 

Shayma Al Teneiji, Director of Pub-
lic Health Administration explained that 
the cooperation between the work teams 
and the efforts made during Eid Al Adha 
contributed greatly to facilitating the 

procedures and organizing the mecha-
nism for receiving the sacrificed. This 
confirms the effective cooperation be-
tween the Municipality Department and 
its Partners from other parties to achieve 
Public Interest and work to provide 
Distinguished Services for community 
members and facilitating and simplify-
ing procedures to make them happy.

Real Estate transactions registered in Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department -Lands and Properties Sector achieved 
the highest sales volume during June and July, according to the 
Monthly Report issued by the Sector.

Where the volume of sales during June reached AED 105 
million and the highest value of sales reached AED 3.5 million. 
Al Jazeera Al Hamra topped the regions with the Number of 
Sales that reached 64, and Total Sales Value amounting to more 
than AED 52 million out of total Sales of 140. 

The report stated that the Number of Mortgages amounted to 

77 mortgages during June, with a value of AED 209,510,802, 
and 38 mortgages during July, with a value of AED 59,448,030. 

His Excellency Munther Mohammad bin Shakar Al Zaabi, 
Director General of Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment, stressed that Ras Al Khaimah has today become a ma-
jor destination for many investors. Due to its economic and 
geographic importance and the development witnessed by the 
Emirate under the Wise Leadership that pays great attention to 
the Investment Sector by providing the best facilities to inves-
tors. 

Ras Al Khaimah Municipality honors the parties involved in 
organizing work in Slaughterhouses during Eid Al Adha

Real Estate Transactions in Ras Al Khaimah during June & July
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Ras Al Khaimah Municipality Department issues 497 Permits during July

Ras Al Khaimah Municipality organizes “Happiness Makers, 
Positivity and Quality of Life” Training Program

E-Violations System

The Ras Al Khaimah Municipality Department repre-
sented by Buildings Administration issued 497 licenses 
last July. Where 95 new building permits, 283 modifi-
cation and addition permits, 33 permitting unlicensed 
building permits, 3 temporary building construction 
permits, 6 decorative permits, and 12 demolition per-
mits were issued.

In addition, 179 plans were approved, 20 interlock li-

censes were issued, and one request was made to renew 
a building permit. In addition to 7 permits for shaded 
parking, 11 change consultant design requests, 26 To 
Whom It May Concern Certificate requests, 62 permits 
for private residential villas, 99 permits for service 
blocks, 2 permits for industrial buildings, 10 permits 
for multi-storey buildings, 4 permits for investment vil-
las, 116 wall permits and 4 permits for public buildings.

Ras Al Khaimah Municipality Department organizes 
a Training Program entitled ‘Happiness Makers, Posi-
tivity and Quality of Life’ for its employees. Where the 
program aimed to realize the importance of happiness 
and positivity and to know the most important tasks of 
the happiness maker. Information on the most impor-
tant global practices in happiness and positivity in times 
of crisis was explained, also initiatives and events that 
were made at work and society were presented.

The workshop focused on the concept of Happiness, 
and what is Positivity? It also presented Happiness 
Quotes, understanding people’s needs to satisfy differ-
ent goals, working with the system of motivation and 
rewards, and creating happiness in the work environ-
ment.

At the end of the course, certificates were distributed 
to the participants, who praised their role in the course 
and the information that they have obtained.

Ras Al Khaimah Municipality Department has 
launched the “e-Violations System”, which aims to 
monitor violations committed by contractors or con-
sultants in under-construction” sites. This system will 
allow those in charge of it to register the violation at 
the same moment through simple steps that facilitate 
taking the procedure. Those concerned are notified 

of the violation and allowed a specified period of to 
submit a “grievance” about the violation, within spe-
cific conditions. The Municipality Department seeks 
to regulate the work mechanism and monitor the work 
of Contracting Companies and Consulting Offices to 
prevent them from committing violations that harm 
the Owners and Public Interest.

“In addition to the traditional rationale for energy 
efficiency in terms of energy security, diversification 
of the economy, avoidance of capital investment, etc., 
there is today recognition of more fundamental ben-
efits for individuals and businesses. Impacts of sus-
tainability measures on health and well-being, on cost 
competitiveness of businesses, and the multiplier ef-
fects of these benefits are today becoming mainstream 

in public policy discussions.” 
Reem Sector of Ras Al Khaimah Municipality 

shared the learnings and outcomes of the Building 
Retrofits Program, part of Ras Al Khaimah Energy 
Efficiency and Renewables Strategy 2040 at the Ret-
rofit Tech Abu Dhabi Summit, organized by ACM- 
Advanced Conferences & Meetings.

Reem Sector participates in Retrofit Tech Abu Dhabi

ing knowledge, which can be achieved 
through discussion between the em-
ployees and their managers about pro-
cedures, work mechanisms, and future 
directions of the Department to work 
in. 

The meetings concluded with the 
collection of many developmental and 

creative ideas, which are being sorted, 
referred to specialists and followed-
up on their implementation. Reem 
Al Jaraf, Leader of Innovation Team, 
stressed that creativity and innovation 
is a basic direction for the country. 
Through the adoption of the Leader-
ship in the Municipality Department 

for such initiatives, we will achieve 
and meet the expectations and direc-
tions of the Government in provid-
ing services that keep pace with de-
velopments and satisfy the customer 
through a happy, creative and innova-
tive employee.
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Based on my recent experience (for the last 4.5 years) in the development of Business Review Documents 
with the Electronic Government Authority of Ras al Khaimah. I came across the following solution which 
could be significant in electronic system development. 

Keys for
 Electronic System 

Development Muhammad Altaf M Saleem
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The electronic system development shall base on 
three essential components; 

1. Prerequisites
2. Integration with source data
3. Automation
Prerequisites are the essential components as input 

data for the system development which need to be 
identified and established first to simplify the elec-
tronic services/ processes. Prerequisites for any sys-
tem are basically depends on the type of input data 
requirements, processing factors and outcomes. For 
example, in the Public Health Administration, follow-
ing are the essential prerequisites; 

1. Registration of establishments;
2. Registration of building facilities;
3. Registration of people and employees; 
4. Registration of Transportation; Etc. 
Registration of all these prerequisites shall be done 

by concerned authorities (for example, registration of 
establishment shall be done by DED only), and then 
it shall be linked with or integrated with the proposed 
application as input data of the department looking 
for the development of a service. 

Integration helps the electronic system develop-
ment in the avoidance of duplication of data (at source 
and in new application server) and provides live data 
to the customer and end user for the submission and 
review of a request or services, respectively. 

Above all, electronic system development shall be 
fully automatic. It means once the electronic system 
has input data, it shall process future requests (with-
out the submission of request from customer) auto-
matically and shall deliver output results as required 
or expected by the customer. The system shall only 
involve customers when the inspection of input data 
(such as the inspection of a vehicle) is required. 
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“REVAMPING RAS AL KHAIMAH” 

HOW THE NEW 3RD EDITION OF
“BUILDING REGULATIONS”

 BENEFITS THE PRIVATE HOUSING SECTOR
eng. Anas Munir El Hoor

Ras Al Khaimah (RAK) is the fourth largest emirate in the United 
Arab Emirates (United Arab Emirates’ Government portal, 2021). Its 
growing population and booming economy are key drivers for residen-
tial demand. According to RAK Center for Statistics & Studies, the 
total number of building permits issued by the RAK Municipality for 
private housing units (both villas and service blocks) in 2020 was 4,862 
permits which represent around 90% of the total permits issued for 
that year. Understanding the new regulation changes that happened 
on private housing sector is fundamental to grow and success in any 
construction business.
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 Increasingly, the Municipality has been adopting ar-
chitectural guidelines to enhance the quality and physi-
cal character of the community. In the last few months 
RAK Municipality released the 3rd edition of “Building 
Regulations and Construction Specifications. As one of 
the engineers who contributed to this edition, I’m going 
to highlight the key changes in private housing require-
ments. 

Putting together the edition required a collaborative 
process one that took a lot of time and collaboration from 
different specialties. Each individual in the team was re-
sponsible for a specific role, and my responsibility was 
reviewing & examining the Architectural Part \ Residen-
tial section from a designer point of view. My method of 

examination was to look at the regulation as an end prod-
uct from the lens of an architect by implementing it on 
an actual housing project. I selected an actual project and 
redesigned it from scratch including all possible compo-
nents for a private housing unit like (basement floor, roof 
floor, gates, swimming pool, Majlis, pergolas, etc.) using 
one of building information modeling (BIM) software’s 
to be able to test the regulation and visually highlight any 
development needed with the other team members.

 Let’s start by identifying the project components and 
terms in figure (1) below, and go straight then to the key 
changes that has happened.

Figure 1: show components of a Private Housing Plot.

 Issue No. 533 - 2021 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

16

B U S I N E S S

m u n r a k a e



1. Built-Up 
Ratio

Built up Ratio has 
increased by 15% 
on average to be-
come 65% of the 
plot area for all Ras 
Al khaimah areas in-
cluding the regions 
of Al Jazirah Al 
Hamra , Al Refaa, 
Al Dhait (North & 
South), Al Kharran, 
and Khuzam. Green 
areas, entrances, car 
parks, uncovered 
swimming pools, 
children’s play ar-
eas, shaded car 
parking, temporary 
majlis and caravans 
are permitted but 
not included in this 
ratio.  (As shown in 
Figure 2).

2. Setbacks
Residential Villas 

now are permitted 
to construct with a 
setback equal to 2.00 
meters from the main 
street side instead 
of the previous 3.00 
meters. The setback 
is measured from 
building line. Archi-
tectural projections 
are allowed and not 
included in setbacks. 
For example; an un-
exploited architec-
tural projection up 
to 1.00m is permit-
ted for roof’s para-
pet in villas, and it’s 
not considered as a 
measuring reference 
for setbacks. (As 
shown in Figure 3).

Figure 2: Built up Ratio of the Private Housing Plot

Figure 3: Setbacks of Residential Villas
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3. Minimum 
Heights 

Minimum floor 
heights for resi-
dential use have 
changed for all 
floors. For exam-
ple, basement and 
roof floors previ-
ously were permit-
ted to have a mini-
mum height equal 
to 2.50 m, but now 
the minimum height 
has been increased 
to 2.70. Similarly, 
ground and first 
floors’ minimum 
height has been in-
creased to3.00 m 
from the previous 
2.70 m . (As shown 
in Figure 4).

4. Service 
Blocks

It is now permitted 
to construct (6) ser-
vice blocks within 
a residential plot 
instead of the previ-
ous (4) blocks with 
an increase of (25%) 
in built up ratio from 
the total plot area in-
stead of 20%. Note 
that all these service 
blocks is limited to 
residential use only

Additionally, the 
new 3rd edition 
changed the permit-
ted maximum exter-
nal height of service 
blocks to not exceed 
(6.00) meters in-
stead of 5.50 meters 
in the previous edi-
tion.  (As shown in 
Figure 5).

Figure 4: Net floor heights for residential villa.

Figure 5: Shows number of service blocks permitted on residential plot and their allowed areas.
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 5. Roof floor
The total permit-

ted area of the roof 
floor has been in-
creased to be (50%) 
of the total area of 
the first floor instead 
of the former 35%. 
Interestingly that all 
uncovered swim-
ming pools and per-
golas are permitted 
to be constructed on 
the roof floor with-
out being included 
in the mentioned 
percentage (As 
shown in Figure 6).

 
6. Boundary 

Walls
The regulation 

has been refined to 
allow more leeway 
when it comes to 
boundary walls. The 
new 3rd edition al-
lows a projection of 
30 cm of wall’s in-
stead of the previous 
10cm. Additionally, 
it’s permitted to set 
the wall inside the 
plot from the street 
side with the aim of 
allowing more crea-
tive designs. (As 
shown in Figure 7).

Closing 
R e s i d e n t i a l 

regulations have 
changed in the new 
3rd edition “Build-
ing Regulations 
and Construction 
specifications”. The 
article highlight the key changes in private housing re-
quirements. This has given architects more creativity & 
allowed more flexibility for their designs of residential 

projects. And in a dominos effect, owners will in turn 
capitalize these benefits directly from their lands and en-
joy their property much more. 

Figure 6: Roof floor permitted area

Figure 7: Residential Villa's Boundry Wall Requirements
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