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عن  تعرب  املجلة  يف  املــنــ�ــشــ�رة  املـــ�اد  ٭ 

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 

فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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خم�شون عامًا من الإجنازات

يف 2 دي�شمرب من كل عام ُيحتفل بالي�م ال�طني لدولة الإمارات العربية املتحدة، اإل اأن احتفال 

هذا العام يختلف عن غريه من الحتفالت، فعام 2021 ي�شادف الي�بيل الذهبي لقيام دولة 

الحتاد، خم�ش�ن عامًا من روح ال�حدة والنتماء ل�طن العطاء.

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  قيام  باإعلن  الإمارات  حكام  قام   ،1971 دي�شمرب   2 ففي 

ذلك  ومنذ  اأرا�شيها.  و  �شعبها  وازدهار  رقي  نح�  ت�شعى  �شيادة  ذات  م�شتقلة  دولة  لت�شبح 

احلني، ُيحتفل بالذكرى ال�شن�ية لقيام الحتاد.

وُتقام  الزوار.  و  واملقيمني  امل�اطنني  نف��س  الفخر  م�شاعر  و  الفرحة  تعّم  ال�طني  الي�م  يف 

الحتفالت على م�شت�ى اأنحاء الدولة. وتزين األ�ان علم دولة الإمارات كل زاوية وترتفع الراية 

ف�ق املباين و الأبراج و البي�ت. ومما مييز هذه الحتفالت، العلقة بني ال�شعب واحلكام، 

فتجد احلكام يحتفل�ن جنًبا اإىل جنب مع �شعبهم ال�يف يف اأروع ملحمة للحب وال�فاء.

ميثل  ل  فالحتفال  ا،  خا�شً طابًعا  ال�طني  بالي�م  الحتفال  �شيج�شد  اخلم�شني،  عام  ويف 

خم�ش�ن عاًما م�شت وح�شب، بل خم�ش�ن عاًما قادمة مليئة بالفخر والإجنازات باإذن اهلل. 

وبهذه املنا�شبة اأتقدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م، 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

ال�شم�  امل�شلحة، و�شاحب  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  اآل نهيان، ويل عهد  بن زايد 

ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي حاكم اإمارة راأ�س اخليمة وويل عهده �شم� ال�شيخ حممد بن 

الإمارات  الأعلى للحتاد حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب  واإخ�انهم  القا�شمي  �شع�د 

واأولياء العه�د، واإىل �شعب الإمارات، مبنا�شبة الي�م ال�طني اخلم�شني لدولتنا احلبيبة.

منذر حممد بن �شكر 

االفتتاحية
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حممد بن را�شد وحممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود 

ي�شهدون االحتفال باليوبيل الذهبي للدولة يف منطقة حتا يف دبي

بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  �شهد �شاحب 

را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 

اهلل«  ــاه  »رعـ دبــي  حاكم  ــ�زراء  ــ ال جمل�س 

و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 

ال�شي�خ  ال�شم�  واأ�شحاب  امل�شلحة  للق�ات 

اأعـــ�ـــشـــاء املــجــلــ�ــس الأعــلــى 

ــارات  ــ لــلحتــاد حــكــام الإمـ

ون�اب  العه�د  اأولياء  و�شم� 

احلكام وال�شي�خ .. الحتفال 

الذهبي  بالي�بيل  الر�شمي 

لحتــــــاد دولــــــة الإمــــــــارات 

ــتـــحـــدة »عــيــد  الـــعـــربـــيـــة املـ

اأقيم  والذي   »50 الـ  الحتاد 

ال�شم�  رعاية �شاحب  حتت 

اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ 

»حفظه  الدولة  نهيان رئي�س 

اهلل« يف منطقة حتا يف دبي.

ــر احلـــفـــل  ــشـ ــ�ـ وقــــــد حـ

�شاحب  مــن..  كل  الر�شمي 

ال�شرقي  حممد  بــن  حمد  ال�شيخ  ال�شم� 

الفجرية  حــاكــم  ــى  ــل الأع املجل�س  ع�ش� 

را�شد  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب 

اأم  حــاكــم  ــى  الأعــل املجل�س  ع�ش�  املــعــل 

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  القي�ين 

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

راأ�س اخليمة.

بن  ال�شيخ حمدان  �شم�  كما ح�شره.. 

اآل مكت�م ويل عهد دبي  را�شد  حممد بن 

و�شم� ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 

ال�شارقة  ونائب حاكم  القا�شمي ويل عهد 

و�شم� ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان 
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و�شم�  الــ�ــشــارقــة  حــاكــم  نــائــب  القا�شمي 

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ 

بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  و�شم�  عجمان 

و�شم�  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد 

ال�شيخ را�شد بن �شع�د بن را�شد املعل ويل 

بن  حممد  ال�شيخ  و�شم�  القي�ين  اأم  عهد 

راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

اخليمة.

ال�شيخ  �شم�   .. الحــتــفــال  �شهد  كما 

حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة ومعايل �شقر غبا�س رئي�س 

ال�شيخ  و�شم�  الحتــادي  ال�طني  املجل�س 

طحن�ن بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 

�ــشــرور  ال�شيخ  و�ــشــمــ�  الــعــني  منطقة  يف 

هزاع  ال�شيخ  و�شم�  نهيان  اآل  حممد  بن 

املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  ــد  زاي بــن 

ال�شيخ  و�شم�  اأب�ظبي  لإمـــارة  التنفيذي 

ال�شيخ  و�شم�  نهيان  اآل  ــد  زاي بن  عي�شى 

جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  ــد  زاي بــن  نهيان 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  م�ؤ�ش�شة  اأمناء 

للأعمال اخلريية والإن�شانية والفريق �شم� 

ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س ال�زراء وزير الداخلية و�شم� ال�شيخ 

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  من�ش�ر 

جمل�س ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة و�شم� 

الع�ش�  نهيان  اآل  زايــد  بن  حامد  ال�شيخ 

و�شم�  لل�شتثمار  اأب�ظبي  جلهاز  املنتدب 

وزير  نهيان  اآل  زايــد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ 

ال�شيخ  و�شم�  الــدويل  والتعاون  اخلارجية 

عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  م�ؤ�ش�شة  اأمناء 

للأعمال اخلريية والإن�شانية و�شم� ال�شيخ 

جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  خالد 

اإدارة م�ؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم 

خليفة  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  و�شم� 

رئي�س  ال�شم�  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل 

بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ  و�شم�  الدولة 

التنفيذي  املجل�س  ع�ش�  نهيان  اآل  زايــد 

و�شم�  التنفيذي  اأبــ�ظــبــي  مكتب  رئي�س 

ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل نهيان 

اآل  زايد  بن  حممد  بن  زايد  ال�شيخ  و�شم� 

اآل  نهيان ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 

والتعاي�س..بجانب  الت�شامح  وزيــر  نهيان 

ال�شي�خ وال�زراء واأع�شاء املجل�س ال�طني 

يف  التنفيذي  املجل�س  واأع�شاء  الحتــادي 

احلك�مة  يف  املــ�ــشــ�ؤولــني  وكــبــار  اأبــ�ظــبــي 

الحتادية واحلك�مات املحلية.

فيما �شهد احلفل من جانب ال�شيخات 

كل من..�شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 

رئي�شة  الــعــام  الن�شائي  ــاد  الحتـ رئي�شة 

املجل�س الأعلى للأم�مة والطف�لة الرئي�شة 

ال�شيخة  و�شم�  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعــلــى 

هند بنت مكت�م بن جمعة اآل مكت�م حرم 

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

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

ال�زراء حاكم دبي و�شم� ال�شيخة هنا بنت 

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  حرم  املاجد  جمعة 

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

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شم� ال�شيخة 

�شاحب  حرم  القا�شمي  �شقر  بنت  �شمية 

ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن را�شد املعل ع�ش� 

املجل�س الأعلى حاكم اأم القي�ين وعدد من 

ال�شيخات.

و�شاهد العر�س املبا�شر للحفل ــ الذي 

بحرية  على  الطبيعية  املناظر  و�شط  اأقيم 

ـــ ال�شكان من  �شد حتا وبني جبال احلجر 

جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة 

وعلى جميع القن�ات التلفزي�نية الر�شمية 

اإ�شافة اإىل امل�قع الر�شمي لـ » عيد الحتاد 

مع  الحتفال  تزامن  فيما   .. اخلم�شني« 

الدولة  مناطق  تنظيم عرو�س يف خمتلف 

يف الأماكن العامة وغريها.
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يف مواقع خمتلفة من اإمارات الدولة .. حممـد بن را�شد وحممد بن زايـد و�شعـود بن 

�شقر وال�شيوخ ي�شهدون زفاف حمدان بن حممد بن زايد و150عري�شًا من اأبناء الوطن " 

اأفراح اخلم�شني "

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  �شهد 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد 

ــاه اهلل"  "رعــ دبـــي  ــ�زراء حــاكــم  ــ الـ جمل�س 

زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�ــشــاحــب 

القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

ال�شم�  و�شاحب  امل�شلحة  للق�ات  الأعــلــى 

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

يف   - اخليمة  ــس  راأ� حاكم  الأعــلــى  املجل�س 

الــدولــة وعرب  اإمـــارات  مــ�اقــع خمتلفة مــن 

دائرة تلفزي�نية - الأعرا�س اجلماعية التي 

اأقيمت مبنا�شبة زفاف �شم� ال�شيخ حمدان 

كرمية  على  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد  بن 

ال�شيخ خليفة بن حمدان بن حممد اآل نهيان 

 150 زفــاف  بجانب   .. فاخرة"  "ال�شيخة 
عري�شًا من اأبناء ال�طن وذلك بالتعاون مع 

احتفالت  مع  وتزامنًا  املجتمع  تنمية  وزارة 

للدولة  اخلم�شني  ال�طني  بالي�م  الــدولــة 

"الي�بيل الذهبي للحتاد".
"اأفراح  اجلماعية  الأعرا�س  �شهد  كما 

اخلم�شني" يف اأب�ظبي وبقية اإمارات الدولة 

بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  من  كل 

را�شد اآل مكت�م ويل عهد دبي و�شم� ال�شيخ 

اآل مكت�م نائب  مكت�م بن حممد بن را�شد 

حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير 

املالية و�شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر 

راأ�س اخليمة  القا�شمي ويل عهد 

و�شم� ال�شيخ حمدان بن زايد اآل 

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان 

الظفرة و�شم� ال�شيخ طحن�ن بن 

احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد 

ال�شيخ  و�شم�  الــعــني  منطقة  يف 

و�شم�  نهيان  اآل  بن حممد  �شيف 

ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان 

اآل  زايــد  بن  �شعيد  ال�شيخ  و�شم� 

نهيان ممثل حاكم اأب�ظبي و�شم� 

نهيان  اآل  زايد  بن  عي�شى  ال�شيخ 

اآل  زايــد  بن  نهيان  ال�شيخ  و�شم� 

زايد  م�ؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان 

اخلريية  لــلأعــمــال  نهيان  اآل  �شلطان  بــن 

بن  �شيف  ال�شيخ  �شم�  والفريق  والإن�شانية 

ال�زراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 

بن  طحن�ن  ال�شيخ  و�شم�  الداخلية  وزيــر 

زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن ال�طني و�شم� 

نائب  نهيان  اآل  زايــد  بــن  من�ش�ر  ال�شيخ 

الرئا�شة  �ش�ؤون  ال�زراء وزير  رئي�س جمل�س 

و�شم� ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�ش� 

و�شم�  اأب�ظبي  لإمـــارة  التنفيذي  املجل�س 

ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 

الهمم  لأ�شحاب  العليا  زايد  م�ؤ�ش�شة  اإدارة 

اآل  ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن خليفة  و�شم� 

نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شم� رئي�س الدولة 

اآل  زايــد  بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ  و�شم� 

نهيان ع�ش� املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب 

بن  ذيــاب  ال�شيخ  و�شم�  التنفيذي  اأب�ظبي 

اآل نهيان رئي�س دي�ان ويل  حممد بن زايد 

بن حممد  زايد  ال�شيخ  و�شم�  اأب�ظبي  عهد 

بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شم�  نهيان  اآل  زايــد  بن 

م�ؤ�ش�شة  رئي�س  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد 

و�شم�  للمعرفة  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد 

اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  بــن  من�ش�ر  ال�شيخ 

مكت�م رئي�س جمل�س دبي الريا�شي ومعايل 

ال�شيخ �شلطان بن حمدان اآل نهيان م�شت�شار 

عدد  بجانب  الدولة  رئي�س  ال�شم�  �شاحب 

من ال�شي�خ وال�زراء وامل�ش�ؤولني.
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وعائلتهم  الــعــر�ــشــان  �شم�هم  وهــنــاأ 

حياة  لهم  متمنني  املنا�شبة  بهذه  وذويهم 

�شعيدة وهانئة.

اإىل  ال�شي�خ  ال�شم�  اأ�شحاب  نقل  كما 

العر�شان تهاين �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 

"حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان  اآل  ــد  زاي بن 

ال�شعادة  امل�اطنني  لأبنائه  ومتنياته  اهلل" 

والت�فيق يف بناء اأ�شر متما�شكة قائمة على 

امل�دة والرحمة والتفاهم.

اأهمية  على  العر�شان  �شم�هم  وحــث 

ــة والجــتــمــاعــيــة  ــري ــش تــ�ثــيــق الـــروابـــط الأ�

الإماراتية  والقيم  العادات  على  واملحافظة 

بناء  رئي�س يف  دور  للأ�شرة من  ملا  الأ�شيلة 

املجتمع وتر�شيخ اأركانه ومتا�شكه.

واأكد �شم�هم اأن قيادة الدولة حري�شة 

م�شتقرة  اأ�شر  لبناء  ال�شباب  ت�شجيع  على 

الكرمي  العي�س  متطلبات  وت�فري  ومتما�شكة 

اإىل  ..م�شريين  لهم  ال�شعادة  اأ�شباب  وكل 

يف  اجلماعية  الأعرا�س  هذه  مثل  اإقامة  اأن 

تاأتي  طيبة  مبادرة  الدولة  مناطق  خمتلف 

ت�ليهما  اللذين  والدعم  الهتمام  اإطــار  يف 

الأ�ــشــرة  وتــكــ�يــن  الــ�طــن  ل�شباب  الــقــيــادة 

ملجتمع  ت�ؤ�ش�س  التي  امل�شتقرة  الإمــاراتــيــة 

الأ�شيلة  قيمه  على  حمافظ  البنيان  قــ�ي 

وتقاليده.

بالغ  عن  العر�شان  اأعــرب  جانبهم  من 

اأ�شحاب  مل�شاركة  وتقديرهم  �شعادتهم 

تعرب  والتي   زفافهم  حفل  ال�شي�خ  ال�شم� 

وحر�شها  الأ�شيل  الــدولــة  قيادة  نهج  عن 

وم�شاركتهم  ال�طن  اأبناء  الت�ا�شل مع  على 

�شريًا  الجتماعية  ومنا�شباتهم  اأفراحهم 

على خطى القادة امل�ؤ�ش�شني.

وتــخــلــل احلــفــل عـــرو�ـــس مـــن الــفــنــ�ن 

والأهــازيــج  والل�حات  الإمــاراتــيــة  ال�شعبية 

الرتاثية.

"عن  اجلماعي  العر�س  تنظيم  ويــاأتــي 

ــراءات الحـــرتازيـــة  ــ ــ بــعــد" يف اإطــــار الإجـ

"ك�فيد19-"،  الهادفة اإىل مكافحة جائحة 

لل��ش�ل اإىل مرحلة التعايف.

وقد مت ربط م�اقع احتفال العر�شان يف 

خمتلف اإمارات الدولة مع بع�شها من خلل 

امل�اقع  �شملت  حيث  مبا�شرة"  نقل  "دائرة 

اأب�ظبي يف ق�شر احل�شن،  اإمارة   : التالية 

الرتاثية،  ال�شندغة  منطقة  دبي يف  واإمــارة 

ال�شارقة،  قلب  منطقة  يف  ال�شارقة  واإمــارة 

واإمارة  عجمان،  متحف  يف  عجمان  واإمارة 

واإمــارة  املعل،  فلج  ح�شن  يف  القي�ين  اأم 

يف  مت�حد  البيت  جمل�س  يف  اخليمة  راأ�ــس 

اجلزيرة احلمراء، واإمارة الفجرية يف قرية 

الرتاث.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزيري الطاقة والبنية التحتية و�شوؤون املجل�س االأعلى لالحتاد

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل عمدة روتردام

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

ال�شيخ حممد  راأ�س اخليمة، بح�ش�ر �شم�  الأعلى حاكم  املجل�س 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة، وال�شيخ اأحمد 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي، رئي�س دائرة اخلدمات العامة، يف 

ق�شر �شم�ه مبدينة �شقر بن حممد  معايل �شهيل بن حممد فرج 

التحتية، و معايل عبداهلل  فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية 

بن مهري الكتبي وزير �ش�ؤون املجل�س الأعلى للحتاد.

واطلع �شم�ه من معاليهما على عدد من امل��ش�عات املتعلقة 

بالطاقة والبنية التحتية، وكذلك الق�شايا ذات ال�شلة بال�ش�ؤون 

ظل  يف  ال�شاملة  التنم�ية  الدولة  وم�شرية  وال�طنية  الحتادية 

القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

الزدهــار  حتقيق  يف  اأ�شهمت  والتي  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 

والتقدم لل�طن والرفاهية والرخاء ل�شعب الإمارات.

ــاحــب  ا�ــشــتــقــبــل �ــش

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

حاكم  الأعـــلـــى  املــجــلــ�ــس 

راأ�س اخليمة يف ا�شرتاحة 

�ـــشـــمـــ�ه بــجــبــل جــيــ�ــس، 

طالب  اأبــ�  اأحمد  �شعادة 

ــردام  ــ عــمــدة مــديــنــة روت

اله�لندية بح�ش�ر �شعادة 

�شفري  اأمرباخت�س  لــ�دي 

ــدا لـــدى  ــنـ ــ�لـ ممــلــكــة هـ

ــد املــرافــق  ــ�ف ــة وال ــدول ال

لهما.

ورحب �شاحب ال�شم� 

حاكم راأ�س اخليمة، بال�شيف وتبادل معه 

التعاون  علقات  تعزيز  حــ�ل  الأحــاديــث 

بني الإمارة ومدينة روتردام على خمتلف 

ال�شعد.

ــ�  مــن جــانــبــه عــرب �ــشــعــادة اأحــمــد اأب

ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  طالب، عن 

كــرم  عــلــى  ــس اخلــيــمــة  ــ راأ� ال�شم� حــاكــم 

ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري الت�شيك

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير رعاية املغرتبني والتوظيف اخلارجي يف بنغالدي�س

�شاحب  ا�ــشــتــقــبــل 

ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

حاكم  الأعــلــى  املجل�س 

راأ�س اخليمة، يف ق�شر 

�شقر  مدينة  يف  �شم�ه 

ــعــادة  ــش ــد، � ــمـ بـــن حمـ

�شفري  �شلفيك  بــريي 

لدى  الت�شيك  جمه�رية 

ــذي قــدم  ــ ــة، الـ ــ ــدول ــ ال

لل�شلم على �شم�ه.

ــاحــب  ورحـــــــب �ــش

ــس  ــ الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�

ــة، بــ�ــشــعــادة  ــ ــم ــ ــي اخلــ

معه  وتــبــادل  ال�شفري، 

ال�شديقني  البلدين  بني  التعاون  علقات  تعزيز  ح�ل  الأحاديث 

على خمتلف ال�شعد.

الإمــارات  دولة  تربط  التي  ال�شداقة  بعلقات  �شم�ه  واأ�شاد 

التقدم  من  املزيد  حتقيق  �شاأنها  من  والتي  الت�شيك،  وجمه�رية 

والرخاء لل�شعبني.

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

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

�شم�ه  ا�شرتاحة  يف  اخليمة   راأ�ــس  حاكم 

وزير  اأحمد،  عمران  معايل  جي�س،  بجبل 

يف  اخلارجي  والت�ظيف  املغرتبني  رعاية 

بح�ش�ر  ال�شعبية،  بنغلدي�س  جمه�رية 

جمه�رية  �شفري  جعفر  اأبــ�  حممد  �شعادة 

و�شعادة  الدولة،  لدى  ال�شعبية  بنغلدي�س 

لبنغلدي�س  العام  القن�شل  ح�شني  جمال 

يف دبي.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

الأحاديث  معه  وتبادل  بال�شيف  اخليمة، 

البلدين  بني  التعاون  علقات  تعزيز  ح�ل 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

اأحمد،  عمران  معايل  عرب  جانبه  من 

ال�شم�  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن 

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن ال�شتقبال.
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 حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قن�شل عام الواليات املتحدة االأمريكية

 حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قن�شل عام فرن�شا

ا�شتقبل �شاحب ال�شم� 

بــن �شقر  �ــشــعــ�د  الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

مدينة  يف  �ــشــمــ�ه  بق�شر 

�شعادة  حمــمــد  ــن  ب �شقر 

ــ�ــس،  ــي مـــيـــجـــان جــريــجــ�ن

لل�ليات  الــعــام  القن�شل 

املتحدة الأمريكية يف دبي، 

على  لل�شلم  قدمت  التي 

ت�شلمها  مبنا�شبة  �ــشــمــ�ه 

مـــهـــام عــمــلــهــا اجلـــديـــد، 

ــك بــحــ�ــشــ�ر الــ�ــشــيــخ  ــ وذلـ

اأحمد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة اخلدمات العامة.

بالقن�شل  اخلــيــمــة،  ــــس  راأ� حــاكــم  ال�شم�  �ــشــاحــب  ــب  ورحـ

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

مبا ي�شهم يف تعزيز علقات ال�شداقة بني البلدين على خمتلف 

ال�شعد.

الإمــارات  دولــة  تربط  التي  التعاون  بعلقات  �شم�ه  واأ�ــشــاد 

وال�ليات املتحدة الأمريكية، والتي من �شاأنها حتقيق املزيد من 

التقدم والرخاء لل�شعبني.

بالغ  عن  جريج�ني�س  ميجان  �شعادة  عــرّبت  جانبها،  من 

�شكرها وتقديرها ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة على كرم 

ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال، مثنية على العلقات الإ�شرتاتيجية 

الق�ية التي تربط بني البلدين.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ا�شتقبل 

ــن �ــشــقــر  ــ ــعـــ�د ب ــشـ الـــ�ـــشـــيـــخ �ـ

القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى 

ــة ، يف  ــم ــي حـــاكـــم راأ�ــــــس اخل

جي�س  بجبل  �شم�ه  ا�شرتاحة 

�شعادة ناتايل كينيدي القن�شل 

العام جلمه�رية فرن�شا بدبي و 

التي قدمت لل�شلم على �شم�ه 

عملها  مهام  ت�شلمها  مبنا�شبة 

ل�ري  مــاري  يرافقها  اجلديد 

�شارييه نائب القن�شل العام.

ال�شم�  �ــشــاحــب  رحـــب  و 

حاكم راأ�س اخليمة، بالقن�شل 

الت�فيق  لها  متمنيًا  الفرن�شي، 

علقات  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  عملها،  مهام  اأداء  يف  والنجاح 

ال�شداقة بني البلدين على خمتلف ال�شعد. واأ�شاد �شم�ه بعلقات 

التعاون التي تربط دولة الإمارات و جمه�رية فرن�شا، والتي من 

�شاأنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�شعبني.

�شكرها  بالغ  عن  كينيدي  ناتايل  �شعادة  عربت  جانبها،  من 

وتقديرها ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة على كرم ال�شيافة 

الق�ية  الإ�شرتاتيجية  العلقات  على  مثنية  ال�شتقبال،  وح�شن 

التي تربط بني البلدين.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل الع�شو الربملاين وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية يف بنغالدي�س

ــل �ـــشـــاحـــب الــ�ــشــمــ�  ــقــب ــت ــش ا�

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ 

راأ�س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش� 

مبدينة  �شم�ه  ق�شر  يف  اخليمة، 

مــعــايل حممد  بــن حمــمــد   �شقر 

الــربملــاين  الع�ش�  عــلــم،  �شهريار 

اخلارجية  لل�ش�ؤون  الــدولــة  ــر  وزي

ال�شعبية،  بنغلدي�س  جمه�رية  يف 

جعفر  اأبــ�  حممد  �شعادة  بح�ش�ر 

ــة بــنــجــلديــ�ــس  ــ�ري ــه �ــشــفــري جــم

والــ�فــد  الـــدولـــة،  لـــدى  ال�شعبية 

املرافق لهما.

حاكم  ال�شم�  �شاحب  ورحــب 

راأ�س اخليمة، مبعايل ال�زير، وتبادل معه الأحاديث ح�ل تعزيز 

اآفاق التعاون وت�طيد علقات ال�شداقة بني البلدين ال�شديقني 

على خمتلف ال�شعد.

من جهته اأعرب معايل حممد �شهريار علم، عن بالغ �شكره 

وتقديره ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، على كرم ال�شيافة 

وح�شن ال�شتقبال، واأ�شاد مب�شرية التط�ر والنماء التي ت�شهدها 

راأ�س اخليمة ودولة الإمارات يف جميع املجالت.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وفد �شركة "بي جي نيغ" البولندية 

ال�شتك�شاف وا�شتخراج النفط والغاز الطبيعي

�شاحب  ا�شتقبل 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �شقر  بــن 

ع�ش� املجل�س الأعلى 

اخليمة،  راأ�س  حاكم 

ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر 

بن  �شع�د  بن  حممد 

ويل  القا�شمي  �شقر 

اخليمة،  راأ�ـــس  عهد 

�ــشــمــ�ه  ــشـــر  قـــ�ـ يف 

ــقــر بن  مبــديــنــة �ــش

حممد  ب�شيمي�شلف 

�ــشــا�ــشــلفــ�ــشــكــي، 

لل�ش�ؤون  العام  املدير 

نيغ"  جــي  "بــي  �شركة  يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ونــائــب  املالية 

الب�لندية ل�شتك�شاف وا�شتخراج النفط والغاز الطبيعي، وال�فد 

املرافق له.

واطلع �شم�ه من �شا�شلف�شكي، على اأهم امل�شاريع التي تعمل 

بقطاع  ال�شلة  ذات  التط�رات  واآخــر  الب�لندية  ال�شركة  عليها 

النفط والغاز الطبيعي يف املنطقة.

ح�شر اللقاء .. �شعادة يعق�ب �شلويك، القائم بالأعمال يف 

�شفارة جمه�رية ب�لندا لدى الدولة، وعدد من امل�ش�ؤولني يف هيئة 

راأ�س اخليمة للبرتول، وهيئة غاز راأ�س اخليمة.



العدد: 535 - 12 /2021 - مجلة بلدية رأس الخيمة

12

األخبار

m u n r a k a e

 حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل طالب مدر�شة م�شايف للتعليم االأ�شا�شي والثانوي

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

الأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

م�ا�شلة  اأهــمــيــة  اخلــيــمــة،  ــس  ــ راأ� حــاكــم 

القادم  اجليل  لإعــداد  بالتعليم  الهتمام 

ــاءات املــ�اطــنــة الـــقـــادرة على  ــكــف مــن ال

م�ا�شلة م�شرية البناء والتنمية يف الدولة، 

العن�شر  تط�ير  اأن  على  �شم�ه  و�ــشــدد 

ياأتي  الب�شري القادر على حتقيق الإجناز 

يف �شدارة اأول�يات العمل احلك�مي.

بقيادة  الإمــارات  دولة  اإن  �شم�ه  وقال 

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

ما�شية  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

ترجمة  يعد  الـــذي  املــ�ــشــار  هــذا  بــقــ�ة يف 

على  القائمة  امل�شتقبلية  لروؤيتها  عملية 

امل�شي قدمًا يف تط�ير قطاع التعليم �شبيًل 

الإن�شاين  والتقدم  التط�ر  ركــب  مل�اكبة 

واحل�شاري يف كافة املجالت وامليادين.

اخليمة  راأ�ـــس  ــارة  اإمـ اأن  �شم�ه  واأكـــد 

ت�شري بخطى ثابتة لتط�ير منظ�مة التعليم 

ب�شكل م�شتمر مبا ي�شهم يف تخريج اأجيال 

واعـــدة قـــادرة على تــ�يل زمــام املــبــادرة، 

ال�طنية  وتنفيذ اخلطط وال�شرتاتيجيات 

وطم�حات  اأهـــداف  حتقيق  اإىل  الرامية 

الحتاد خلل اخلم�شني عامًا املقبلة بهمة 

بالعلم  املح�شنني  الإمــارات  اأبناء  وباأيدي 

واملعرفة.

جاء ذلك لدى ا�شتقبال �شاحب ال�شم� 

حاكم راأ�س اخليمة يح�شر احتفال الت�شيك بيومها الوطني

ح�شر �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي،  �شقر  بــن 

الأعـــلـــى حــاكــم راأ�ــــس اخلــيــمــة حفل 

بريي  �شعادة  اأقامه  الــذي  ال�شتقبال 

�شلفيك �شفري جمه�رية الت�شيك لدى 

الدولة مبنا�شبة الي�م ال�طني لبلده، 

راأ�س  وذلك يف منتجع هيلت�ن �شاطئ 

اخليمة.

واأعــــــــرب �ـــشـــمـــ�ه عــــن متــنــيــاتــه 

التقدم  بـــدوام  الت�شيك  جلمه�رية 

والزدهار.

يف  الت�شيك  �شفري  �شعادة  واأ�شاد 

القيادة  بجه�د  احلفل  خلل  له  كلمة 

وازدهــار  تط�ر  فى  بالدولة  الر�شيدة 

دولة الإمارات، وبعلقات التعاون ال�ثيق بني البلدين ال�شديقني، 

الإمــارات يف  دولــة  مع  التعاون  تعزيز  على  بــلده  م�ؤكدًا حر�س 

خمتلف املجالت.
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ويل عهد راأ�س اخليمة ي�شهد عر�شًا جماعيًا لـ 50 عري�شًا 

بالتزامن مع احتفاالت الدولة بيومها الوطني اخلم�شني

بن �شقر  �شع�د  بن  ال�شيخ حممد  �شم�  رعاية وح�ش�ر  حتت 

القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة .. �شهدت "�شالة البيت مت�حد" 

 50 لـ  جماعيًا  عر�شًا  اخليمة  براأ�س  احلمراء  اجلزيرة  مبنطقة 

عري�شًا بالتزامن مع احتفالت الدولة بالي�م ال�طني اخلم�شني.

وهناأ �شم� ويل عهد راأ�س اخليمة بهذه املنا�شبة اأبناء ال�طن 

من العر�شان .. ومتنى لهم بناء اأ�شرة �شعيدة متما�شكة متم�شكة 

ال�طن  بناء  يف  اأبناوؤها  ي�شهم  وتقاليده  وعاداته  ال�طن  بــاإرث 

الر�شيدة  القيادة  بدعم  ..م�شيدًا  املظفرة  م�شريته  وتعزيز 

ال�طن  اأبناء  من  ال�شباب  ت�شجيع  اإطار  يف  اجلماعية  للأعرا�س 

العي�س  متطلبات  وت�فري  الأ�ــشــرة  ل�شتقرار  دعمًا  ــزواج  ال على 

الكرمي لكل من يعي�س على هذه الأر�س الطيبة.

وقال �شم�ه اإن الأعرا�س اجلماعية التي ت�شهدها رب�ع دولتنا 

القائد  ق�اعدها  اأر�شى  التي  اخلري  م�شرية  ثمار  من  ثمرة  تعد 

امل�ؤ�ش�س املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل 

ثراه " الذي و�شع رفاهية امل�اطن وا�شتقراره يف مقدمة اأول�ياته 

وه� ما ت�شري عليه القيادة الر�شيدة التي جعلت من م�شلحة اأبناء 

ال�طن وبناء اأ�شر جديدة تنعم بال�شتقرار والرتابط الجتماعي 

غايتها يف اإطار م�شاعي الدولة الرامية اإىل البتعاد عن املغالة يف 

تكاليف الزواج وتك�ين اأ�شر اإماراتية م�شتقرة ناجحة.

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  وو�شف 

يف  اأركانها  تر�شخت  م�شيئة  جتربة  باأنها  اجلماعية  الأعــرا�ــس 

اأبناء  بها  يعتز  ح�شاريًا  مظهرًا  و�شارت  الإمــارات  دولة  جمتمع 

والأجــداد  الآبــاء  قيم  اجلميع  نف��س  يف  بدورها  وعمقت  ال�طن 

اأبناء  اأجل �شالح  والتعاون والتلقي من  التكافل  التي تق�م على 

ال�طن جميعهم.

وقد �شاركت الفرق ال�شعبية باأهازيجها و�شلتها التي غمرت 

احل�ش�ر مب�شاعر الفرح والبهجة وال�شرور .. فيما األقيت الق�شائد 

ال�شعرية التي عربت عن املنا�شبة واأ�شادت بدعم القيادة الر�شيدة 

لأبناء ال�طن لبدء حياة مل�ؤها ال�شعادة وال�شكينة.

ــددًا مــن طــلب  ــس اخلــيــمــة عــ ــ حــاكــم راأ�

مدر�شة م�شايف للتعليم الأ�شا�شي والثان�ي، 

مبنا�شبة  التهنئة  لتقدمي  جـــاوؤوا  والــذيــن 

مقاليد  �شم�ه  تــ�يل  على  عامًا   11 مــرور 

ومبنا�شبة  اخليمة  راأ�ــس  اإمــارة  يف  احلكم 

ال�شن�ية  ــذكــرى  ــال ب الـــدولـــة  ــفــالت  احــت

اخلم�شني لقيام الحتاد.

وا�شتمع  ق�شريًا  فيلمًا  �شم�ه  و�شاهد 

فيها طلب مدر�شة م�شايف  لق�شائد عرب 

عن معاين الفخر والنتماء لأر�س الإمارات 

التي  والإجنــاز  التط�ر  مب�شرية  والعتزاز 

حققتها اإمارة راأ�س اخليمة يف ظل القيادة 

احلكيمة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

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

راأ�س اخليمة و روؤيته وحر�شه على حتقيق 

الرفاه واحلياة الكرمية لأبنائها.

ح�شر اللقاء كل من م�زة الغناه مدير 

وخلفان  والتعليم،  الرتبية  بــ�زارة  نطاق 

ــة م�شايف  ــش مــدر� ــر  مــدي الــنــقــبــي  �ــشــيــف 

للتعليم الأ�شا�شي وعدد من اأع�شاء الكادر 

التعليمي والإداري يف املدر�شة.
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ويل عهد راأ�س اخليمة: 

ا�شت�شافة "كوب 28" تعك�س التقدير العاملي جلهود الدولة يف مواجهة تداعيات تغري املناخ

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

الدورة  ل�شت�شافة  الإمــارات  دولة  اختيار  اأن  اخليمة  راأ�س  عهد 

الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأطــراف  م�ؤمتر  من  الـ28 

ب�شاأن تغري املناخ "ك�ب 28" عام 2023 يف اأب�ظبي يعك�س تقدير 

املجتمع الدويل للجه�د التي تق�م بها الدولة يف م�اجهة حتديات 

التغري املناخي وحر�شها على بل�رة روؤية عاملية م�شرتكة يف العمل 

املناخي تق�د اإىل حتقيق التنمية امل�شتدامة يف املجتمعات.

وقال �شم�ه ــ يف ت�شريح بهذه املنا�شبة ــ اإن الإمارات اأحرزت 

واملتجددة  النظيفة  الطاقة  حل�ل  ن�شر  �شعيد  على  كبريًا  تقدمًا 

يف العامل وحماية البيئة وتبني املبادرات املبتكرة لتحقيق التن�ع 

القت�شادي ..ومع ا�شت�شافتها لهذا احلدث العاملي البارز تتطلع 

التغري  تداعيات  مل�اجهة  اجلماعي  الــدويل  العمل  تعزيز  اإىل 

املناخي ل�شمان بناء م�شتقبل مزدهر وم�شتدام للأجيال املقبلة.

واأ�شاف �شم�ه : اإن دولة الإمارات يف ظل روؤية ا�شت�شرافية من 

قيادتها الر�شيدة ت�ؤمن باأهمية الدفع نح� حل�ل فاعلة وم�شتدامة 

املناخ  تغري  العامل ويف مقدمتها  ت�اجه  التي  امل�شرتكة  للتحديات 

اإىل  البارز  العاملي  امل�ؤمتر  هذا  ا�شت�شافتها  خلل  من  وتتطلع 

اإحراز تقدم لفت يف ال�شتجابة العاملية لهذا التحدي.

ويل عهد راأ�س اخليمة يزور معر�س دبي للطريان

زار �شم� ال�شيخ حممد بن 

القا�شمي ويل  �شقر  بن  �شع�د 

معر�س   " اخليمة  راأ�ـــس  عهد 

انطلقت  الذي   " للطريان  دبي 

فعاليات دورته ال�شابعة ع�شرة 

الـــدويل  مــكــتــ�م  اآل  مــطــار  يف 

 1200 مـــن  اأكــــر  مبــ�ــشــاركــة 

ع�شكرية  ووفــ�د  عار�شة  جهة 

ومدنية من 148 دولة.

ــددًا من  ــ وتــفــقــد �ــشــمــ�ه ع

على  واطــلــع  املعر�س  اأجنحة 

ــد يف جمـــال الــطــريان  اجلــدي

والــفــ�ــشــاء واأنــظــمــة الــطــريان 

والتــ�ــشــالت والــدفــاع اجل�ي 

يعك�س  املــعــر�ــس  اأن  واأكـــد   ..

الـــقـــدرات الــ�طــنــيــة لــلــدولــة 

القطاعات  كافة  يف  وريادتها 

والتنظيم  التخطيط  من حيث 

و�شلت  مبا  اإعجابه  مبديًا   ..

اإليه �شناعة الطريان من متيز 

تط�ر  �شالح  يف  ي�شب  وتقدم 

هذا القطاع الهام.

واأكد �شم�ه اأن امل�شت�ى املتميز ملعر�س 

يعك�س  اجلديدة  ــه  دورت يف  للطريان  دبــي 

اهتمام القيادة الر�شيدة للدولة وحر�شها 

ودفــع  الــطــريان  الــدائــم على دعــم قطاع 

عجلة تط�يره وتنميته.. ف�شًل عن تزامنه 

مع "معر�س اإك�شب� 2020 دبي" وا�شتعداد 

الدولة للحتفال بي�بيلها الذهبي وتغلبها 

19" وع�دة احلياة  "ك�فيد -  على جائحة 

اإىل طبيعتها.

دبـــي  مـــعـــر�ـــس  اإن  وقــــــال 

ــقـــق اإجنــــــــازات  لـــلـــطـــريان حـ

ــات كــبــرية  ــاحـ و�ــشــفــقــات وجنـ

الآن  حـــتـــى  انـــطـــلقـــتـــه  مـــنـــذ 

حتى اأ�ــشــبــح اأحـــد اأكـــرب واأهــم 

معار�س الطريان حيث ا�شتطاع 

ــربى الــ�ــشــركــات  ا�ــشــتــقــطــاب كـ

ــاأحــدث  الــعــاملــيــة لــلــمــ�ــشــاركــة ب

واأنظمة  طائرات  من  منتجاتها 

فــر�ــشــة مهمة  كــ�نــه  ومـــعـــدات 

التقنيات  اأحــدث  على  للتعرف 

والطائرات  واملعدات  وامل�شاريع 

والأنــظــمــة املــتــعــددة املــهــام يف 

جمال الطريان.

راأ�ـــــس  ــهـــد  عـ ويل  ووجــــــه 

القائمني  اإىل  ال�شكر  اخليمة 

به من  قام�ا  ملا   ، املعر�س  على 

دوؤوب  وعــمــل  مــتــمــيــزة  جــهــ�د 

التقنية  احلل�ل  اأحــدث  لعر�س 

املقدمة  واخلــدمــات  واملنتجات 

ــن جــهــات رائــــدة عــاملــيــًا يف قــطــاعــات  م

والدفاع بجانب عر�س  والف�شاء  الطريان 

منتجاتهم املتن�عة يف ال�شحن وال�شتدامة 

والتكن�ل�جيا والعل�م املتقدمة.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفل بعيد االحتاد اخلم�شني

راأ�س  بلدية  نظمت دائرة 

مبنا�شبة  ــفــاًل  احــت اخلــيــمــة 

عـــيـــد الحتـــــــاد اخلــمــ�ــشــني 

حممد  منذر  �شعادة  ح�شره 

الدائرة  عام  مدير  �شكر  بن 

و�شهد الحتفال م�شاركة عدة 

اإجنـــاح  يف  �شاهمت  جــهــات 

هذا احلدث ، وت�شمن احلفل 

عن  ومعربة  متن�عة  فقرات 

الــ�طــن  بح�ش�ر  حــب هـــذا 

الــدائــرة  وم�ظفات  م�ظفي 

بــعــزف  ــفـــال  ــتـ وبــــــداأ الحـ  ،

ــنـــي لـــدولـــة  ــشـــلم الـــ�طـ ــ�ـ الـ

املتحدة  العربية  ــارات  ــ الإمـ

امل��شيقة  فــرقــة  مبــ�ــشــاركــة 

ل�شرطة  العامة  للقيادة  التابعة  الع�شكرية 

راأ�س اخليمة ، وقدمت فرقة بن عاي�س فقرة 

للتعليم  �شهيلة  مدر�شة  و�شاركت   ، �شعبية 

عرو�س  بتقدمي  الظيت  ومدر�شة  الأ�شا�شي 

خمتلفة عربت عن احلب الكبري الذي يكنه 

وفخرهم  الغايل  ل�طنهم  ــارات  الإمـ اأبناء 

واعتزازهم بقيادة هذا ال�طن.

مثل  جانبية  فقرات  تخ�شي�س  مت  كما 

للخط  وركـــن   ، ال�شعبية   املـــاأكـــ�لت  ركــن 

الكعبي   �شهاب  ال�شيد  عليه  اأ�شرف  العربي 

وقام بكتابة اأ�شماء امل�ظفني باخلط العربي 

اجلميل الذي نفتخر به جميعًا .

النتماء  روح  الحتفال  اأجــ�اء  وعــززت 

الر�شيدة  وللقيادة  الغايل  لل�طن  والـــ�لء 

التي حر�شت على متا�شك الحتاد وعززت 

م�شرية  ودفعت  والإخــل�ــس  الــ�فــاء  معاين 

الإمارات نح� التقدم والزدهار.
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بلدية راأ�س اخليمة تنجز 50050 معاملة خالل الربع الثالث

اأجنزت دائرة بلدية راأ�س اخليمة 50050 معاملة خلل الربع 

يف  اخلدمة  تقدمي  قن�ات  خــلل  من  اجلــاري  العام  من  الثالث 

قطاعات واإدارات الدائرة.

التخطيط  واإدارة  معاملة   18855 الأرا�ــشــي  قطاع  اأجنــز  و 

وامل�شاحة 10541 معاملة واإدارة ال�شحة العامة 10407 معاملت 

واإدارة املباين 9544 معاملة.

خدماتها  تط�ير  اإىل  الدائم  �شعيها  البلدية  دائــرة  واأكــدت 

وفق  وذلك  للمراجعني  ت�شهيًل  املعاملت  اإجنــاز  قن�ات  وتن�يع 

�شيا�شة بلدية راأ�س اخليمة يف اإ�شعاد املتعاملني.

راأ�س اخليمة ترحب باملخت�شني يف تدقيق الطاقة 

الإبداء اهتمامهم يف مبادرة القطاع ال�شناعي" اجلديدة"

تعمل دائرة بلدية راأ�س اخليمة، كجزء 

ــــس اخلــيــمــة لكفاءة  راأ� اإ�ــشــرتاتــيــجــيــة  مــن 

على   ،2040 املــتــجــددة  والــطــاقــة  الطاقة 

لــتــزويــد القطاع  ــادرة جــديــدة  اإطـــلق مــب

الطاقة  تدقيق  عمليات  باأف�شل  ال�شناعي 

يف فئتها.

كبرية  ح�شة  ال�شناعي  القطاع  وميثل 

اإمــارة  يف  الطاقة  ا�شتهلك  اإجــمــايل  من 

راأ�س اخليمة، وقد مت ت�شميم هذه املبادرة 

لتقليل  اخليمة  راأ�ــس  يف  ال�شناعات  لدعم 

تكلفة الطاقة وتاأثريها البيئي، مبا يتما�شى 

 300 "م�شروع  الإمــارات  اإ�شرتاتيجيات  مع 

املــنــاخ  لتغري  الــ�طــنــيــة  واخلــطــة  مليار"، 

الطاقة  واإ�ــشــرتاتــيــجــيــة   ،2017-2050
للحياد  الإ�شرتاتيجية  ــادرة  ــب وامل  ،2050

املناخي 2050 املعلن عنها م�ؤخًرا.

ــس اخليمة  ــ بــلــديــة راأ� ــرة  ــ وتــعــتــزم دائ

اختيار �شركات تدقيق الطاقة املتخ�ش�شة 

يف القطاع ال�شناعي للم�شاركة يف املبادرة 

اجلديدة. ت�شمل املجالت ال�شناعية الأكر 

�شلة حيث يتم ال�شعي للح�ش�ل على اخلربة 

الأ�شمنت  �شناعات  يف  الطاقة  جمــال  يف 

وت�شنيع  والزجاج  وال�شرياميك  واملحاجر 

املعادن وم�اد البناء والتعبئة وغريها.

ال�شركات  جميع  البلدية  دائــرة  وتدع� 

املهتمة بتدقيق الطاقة يف املجال ال�شناعي 

يف  امل�شاركة  يف  رغبتها  لتاأكيد  الدولة  يف 

بريد  اإر�ــشــال  يجب  حيث  الختيار  عملية 

بامل�شاركة  ال�شركة  رغبة  ي��شح  اإلكرتوين 

بـ  الربيد  ــع عن�نة  eer@mun.rak.ae،مــ اإىل 

"مبادرة تدقيق الطاقة ال�شناعية"، واإرفاق 
ملف تعريف ال�شركة، والذي يعر�س خربة 

علًما  ال�شلة.  ذات  املــجــالت  يف  ال�شركة 

باأن امل�عد النهائي للتقدمي ه� 20 ن�فمرب 

.2021

- �إخالء م�س�ؤولية..

اإبداء اهتمامكم ل ي�شمن الن�شمام اأو 

امل�شاركة يف املبادرة، ول ين�شئ اأي التزامات 

جتارية اأو قان�نية لبلدية راأ�س اخليمة جتاه 

الطرف امل�شجل اأو اأي طرف ثالث، ول ين�شئ 

مع  مبادلة  علقة  اأو  وكالة  اأو  �شراكة  اأي 

بلدية راأ�س اخليمة وحتتفظ الدائرة باحلق 

يف اختيار اأو رف�س اأو اختيار م�شروط لأي 

يف  قدًما  للم�شي  م�شجل  و  مهتم  م�شارك 

اأي  دون حتمل  املبادرة  من  التالية  املرحلة 

م�ش�ؤولية اأو اأي التزام لتربير اأ�شباب اإجراء 

بلدية راأ�س اخليمة جتاه امل�شارك املتاأثر.
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بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف تنظيم مبادرة " معر�س منتجات النزالء "

بلدية  دائـــرة  حر�س  منطلق  مــن 

علقاتها  تعزيز  على  اخليمة  راأ�ـــس 

باأهمية  منها  واإميــانــًا  ال�شركاء  مــع 

املجتمعي  اجلــانــب  يف  ــا  دورهـ تفعيل 

نظمت   ، املجتمع  �شرائح  كافة  ودعــم 

امل�ؤ�ش�شة  اإدارة  مع  وبالتعاون  الدائرة 

العقابية والإ�شلحية معر�س ملنتجات 

نزلء امل�ؤ�ش�شة العقابية �شمن اأهداف 

لتنظيم  املختلفة  اجلهات  مع  التعاون  اإىل  ترمي  التي  الدائرة 

املهارات  اأ�شحاب  ت�شاهم يف دعم  مبادرات جمتمعية م�شرتكة 

وامل�اهب من جميع فئات املجتمع وت�شجيعهم على العتماد على 

اأنف�شهم وا�شتغلل مهاراتهم مبا يع�د بالنفع عليهم ، وقد لقى 

حر�ش�ا على �شراء هذه املنتجات املتميزة .املعر�س ح�ش�رًا جيدًا من قبل م�ظفي الدائرة واملتعاملني الذين 

احلملة الوطنية للتطعيم �شد االإنفلونزا املو�شمية

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تنظم حملة للتربع بالدم

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن اإطلق حملتها 

جميع  مب�شاركة  امل��شمية  للإنفل�نزا  الت�ع�ية  ال�شن�ية 

جميع  لدى  ال�شحي  ال�عي  لرفع   ، الإ�شرتاتيجيني  ال�شركاء 

 ، امل��شمية  الإنفل�نزا  �شد  التطعيم  باأهمية  املجتمع  اأفــراد 

راأ�س اخليمة  بلدية  بدائرة  الب�شرية  امل�ارد  ق�شم  قام  وعليه 

بت�فري  ال�شحية  للخدمات  الإمــارات  م�ؤ�ش�شة  مع  وبالتعاون 

فريو�س  من  لل�قاية  للم�ظفني  امل��شمية  الإنفل�نزا  تطعيم 

لتطعيم  الكافية  اللقاحات  وت�فري   ، وخماطره  الإنفل�نزا 

ي�شمل  حتى  باللقاح  التغطية  ن�شبة  ورفع  امل�شتهدفة  الفئات 

جميع امل�ظفني.

ثقافة  تر�شيخ  و  البلدية  دائــرة  دور  تفعيل  على  حر�شًا 

التربع بالدم لدى اأكرب عدد ممكن من �شرائح املجتمع نظمت 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة  » حملة التربع بالدم « بالتعاون مع 

بنك الدم يف م�شت�شفى �شقر . 

الــدائــرة على  انطلقًا من حر�س  املــبــادرة  هــذه  وتــاأتــي 

ومعان  ر�شائل  والتي حتمل  املجتمعية  املبادرات  امل�شاركة يف 

الدولة  ال�شحي يف  للقطاع  الدعم  تقدمي  اإىل  تهدف  �شامية 

عــن معاين  تعرب  الــتــي  احلــمــلت  ــذه  ه مثل  واملــ�ــشــاركــة يف 

التكاتف والتعا�شد التي يتحلى بها �شعب الإمارات واملقيمني 

على اأر�شها .
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة تنظم فعالية مبنا�شبة يوم الطفل العاملي

 ، العاملية  والفعاليات  املنا�شبات  يف   امل�شاركة  على  حر�شًا 

وتعزيز اأ�شر الت�ا�شل مع كافة اأفراد املجتمع ، نظمت بلدية راأ�س 

اخليمة فعالية مبنا�شبة ي�م الطفل العاملي، وذلك يف مركز املنار، 

ت�زيع  ومت  للمركز  الزائرين  الأطفال  الفعالية   ا�شتهدفت  حيث 

الهدايا والألعاب عليهم واأخذ اللقطات التذكارية معهم.

م�شاركة  حــ�ل  العام  املدير  �شكر   بن  منذر  �شعادة  و�شرح 

الدائرة يف هذه املنا�شبة : ل بد من الحتفال بي�م الطفل العاملي ، 

فئات  وت�عية 

املــــجــــتــــمــــع 

ــي  ــ ــ ــارات ــ ــ الإم

واملـــقـــيـــمـــني 

بحق�ق  كافة 

الــــــطــــــفــــــل 

واأهــــــمــــــيــــــة 

رعــــــايــــــتــــــه 

والهتمام بتن�شئته  ليك�ن لبنًة لبناء م�شتقبل هذا ال�طن وتقدمي 

الطف�لة ن�شف  اأن  باعتبار  له،  والتعليم  الرعاية  اأف�شل خدمات 

احلا�شر وح�شاد امل�شتقبل.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة تعقد 

برناجمًا تدريبي بعنوان مدخل نحو �شيانة وترميم املباين االأثرية والتاريخية

جل�شة ع�شف ذهني مع ال�شركاء املوردين

بــدائــرة  الب�شرية  املــــ�ارد  ق�شم  عــقــد 

بلدية راأ�س اخليمة برناجمًا تدريبيًا بعن�ان 

الأثرية  املباين  »مدخل نح� �شيانة وترميم 

املــ�ارد  �شعي  ــار  اإط يف  وذلــك  والتاريخية« 

وتنمية  ال�ظيفية  الك�ادر  لتط�ير  الب�شرية 

املعرفة لديها مبعل�مات ذات اأهمية.

املدرب  التدريبي  الربنامج  يف  حا�شر 

الذي  اأحمد  الدين  ن�شر  اإيهاب  م  الدكت�ر 

املبنى  الفرق بني  اأهداف الربنامج وهي  اأبرز  بالتحدث عن  بداأ 

املميز  الطابع  اأو  القيمة  ذو  واملبنى  التاريخي  واملبنى  الأثــري 

وخ�شائ�س  واأهميتها  املباين  لهذه  والت�شجيل  الت�ثيق  وعملية 

وتقنيات  وم�اد  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  املحلية  العمارة 

البناء املحلي التقليدي لدول اخلليج 

ــيــب احلــفــاظ على  ــال ــش الــعــربــي واأ�

وتطرق  والرتاثية  التاريخية  املباين 

تـــدهـــ�ر هــذه  اأ�ــشــبــاب  اإىل  اأيــ�ــشــًا 

التلف  وع�امل  املباين  من  الن�عية 

املختلفة واملفاهيم العامة التي ت�ؤخذ 

يف العتبار عند الرتميم اأو ال�شيانة 

الرتميم  م�شروع  مناق�شة  ــريًا  واأخــ

وال�شيانة عرب من�ذج خمتار من منطقة اخلليج العربي.

املعماريني  املهند�شني  فئة  التدريبي  الــربنــامــج  ا�شتهدف 

ترميم  اأو  املحلية  بالعمارة  واملهتمني  الإن�شائيني  واملهند�شني 

املباين الأثرية والتاريخية بالدائرة والإمارة.

عقد جمل�س �شباب بلدية راأ�س اخليمة اجتماعًا مع ال�شركاء 

امل�ردين ح�شره اأع�شاء فريق البتكار وفريق ا�شت�شراف امل�شتقبل 

العمل  تط�ير  اإىل  تهدف  خمتلفة  حمــاور  ت�شمن  الــدائــرة  يف 

وال��ش�ل اإىل اأعلى امل�شت�يات لتقدمي اخلدمات وتفعيل ال�شراكة 

مع امل�ؤ�ش�شات ، انطلقًا من اأهداف الدائرة الرامية اإىل تعزيز 

العلقة مع ال�شركاء يف خمتلف املجالت التي تع�د بالنفع للدائرة 

والعمل احلك�مي ، وت�شمنت اجلل�شة حماور خمتلفة مثل: �شه�لة 

ال��ش�ل والتعامل مع ق�شم اخلدمات الإدارية  وغريها من املحاور 

ذات العلقة مع ال�شركاءـ  وختمت اجلل�شة بعد طرح اأفكار عديدة 

ح�ل ت�شهيل الإجراءات وتفعيل ال�شراكة مع امل�ردين .
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األخبار

m u n r a k a e .س. ب. : 4  راأ�س اخليمـــــــة ، الإمارات العربية املتحـــدة�

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

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

�شمن ال�شروط التالية:

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

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

من املجلة.

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

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)

• عدد اأهم الخرتاعات والبتكارات التي مت اكت�شافها 
يف معر�ض اإك�شبو عرب التاريخ؟

 • Mention the most important inventions and innovations 
that were discovered in the Expo throughout history?

» 535 «

Congratulations to Mrs. :Badria Mohammed Abdullah 

the winner of the past month's contest )534(.

مربوك لالأخت : بدرية حممد عبداهلل 

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد )534(



احلياء �شعبة من الإميان

  ف�شيلة ال�شيخ د. خالد بن حمد الزعابي

من �شبكة بينونة للعلوم ال�شرعية

فاحلياء من الإميان الذي ُيحبه اهلل -تبارك وتعاىل-، فينبغي 

اأن يحر�ص عليه امل�ؤمن، واهلل -عز وجل- حيي كرمي ي�ستحي من 

اأن  فعلينا  خائبتني،  �سفًرا  يرّدهما  اأن  يديه  اإليه  رف��ع  اإذا  عبده 

ن�ستحي من اهلل -عز وجل- حق احلياء.

 واحلياء ُخُلق امل�ؤمن، والأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم تخّلق�ا 

بهذا اخللق العظيم، فهذا م��سى الكليم -عليه ال�سالة وال�سالم- 

كان �سديد احلياء، فكان ل ُيرى من ج�سده �سيء، ول ُيرى من جلده 

�سيء، ا�ستحياًء من اهلل -عز وجل-، فكان �سترًيا.

ونبينا -عليه ال�سالة وال�سالم- كان اأ�سد حياًء من العذراء يف 

خدرها، اأي: من الفتاة التي مل تتزوج يف بيتها، وكان -عليه ال�سالة 

وال�سالم- اإذا كره اأمًرا ُعرف ذلك يف وجهه من �سدة حيائه -عليه 

ال�سالة وال�سالم-.

وال�سحابة ر�سي اهلل عنهم تخّلق�ا بهذا اخللق العظيم؛ خلق 

احلياء، فهذا عثمان ر�سي اهلل عنه ملا ا�ستاأذن للدخ�ل على النبي 

وال�سالم-  ال�سالة  -عليه  النبي  �س�ى  وال�سالم-  ال�سالة  -عليه 

ثيابه، وكان قبل ذلك قد ا�ستاأذن عليه اأب� بكر ر�سي اهلل عنه فلم 

يغري من جل�سته، وا�ستاأذن عليه عمر ر�سي اهلل عنه فلم يغري من 

جل�سته، فلما ا�ستاأذن عثمان ر�سي اهلل عنه �س�ى ثيابه -�سلى اهلل 

عليه و�سلم-، ف�ساأَلته اأم امل�ؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها عن هذا 

الأمر بعد ذلك مل فعل ذلك، فقال: »األ اأ�ستحي من رجٍل ت�ستحي 

منه املالئكة«  وه� عثمان ر�سي اهلل عنه.

خلٌق  وال�����س��الم-  ال�سالة  -عليه  النبي  �سحابة  يف  واحل��ي��اء 

اأ�سيل، ففي ق�سة اأ�سماء بنت اأبي بكٍر ر�سي اهلل عنها وعن اأبيها 

ملا تزّوجها الزبري ر�سي اهلل عنه كانت تق�م بخدمته وتخدم بيته، 

اإياها  اأعطاه  التي  اأر�سه  من  الن�ى  جتلب  فكانت  فر�سه،  وتخدم 

راأ�سها،  على  الن�ى  فكانت حتمل  وال�سالم-  ال�سالة  النبي -عليه 

وت�سري من تلك املزرعة اإىل بيتها، وهكذا املراأة امل�سلمة حتر�ص على 

خدمة بيتها، وتربية اأبنائها، ورعاية زوجها باملعروف.

ففي  راأ�سها،  على  الن�ى  ر�سي اهلل عنها حتمل  اأ�سماء  فكانت 

وال�سالم-  ال�سالة  -عليه  النبي  راآها  احلال  على هذه  كانت  مرٍة 

وكانت  وال�سالم-  ال�سالة  -عليه  ف�قف  الأن�سار،  بع�ص  ومعه 

معه دابٌة ليحملها اإىل بيتها، فلما راأته ا�ستحيت منه، فعرف ذلك 

-�سلى اهلل عليه و�سلم- فان�سرف؛ لأنها ذكرْت غرية الزبري ر�سي 

اهلل عنه، وهي كانت �سديدة احلياء، فلما ذهبْت اإىل بيتها اأخربت 

حديثنا عن ُخُلٍق عظيم من اأخالق االإ�سالم، اأال وهو ُخُلق احلياء، فاحلياء خلٌق 

يبعث على فعل االأمور الطيبة، وينهى �ساحبه عن كل فعٍل �سيء، وهو �سد الوقاحة، 

و�ستون  ب�سٌع  وال�سالم-: »االإميان  ال�سالة  -عليه  قال  فقد  االإمي��ان،  من  واحلياء 

�سعبة« ثم قال: »واحلياء �سعبٌة من االإميان«
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اأ�سدُّ  راأ�سِك  على  الن�ى  حلمُلِك  لها:  فقال  بذلك،  الزبري  زوجها 

عليَّ من رك�بِك مع النبي -عليه ال�سالة وال�سالم-.

كان  وال�سالم-  ال�سالة  -عليه  والنبي  عظيم،  خلٌق  فاحلياء 

عنها  اهلل  ر�سي  الأن�سار  من  ام��راأة  جاءته  فقد  احلياء،  �سديد 

ت�ساأله كيف تغت�سل املراأة من احلي�ص، ف�ّجهها النبي -�سلى اهلل 

عليه و�سلم- اأن تاأخذ قطعة من القما�ص اأو نح�ه فتغت�سل بها، ثم 

اإنه ا�ستحيا -عليه ال�سالة وال�سالم- ف�سرف وجهه، فاأخذتها اأم 

امل�ؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها فجذبتها اإليها واأخربتها مبا يريده 

اأن نحر�ص على هذا  ر�س�ل اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-، فعلينا 

اخللق العظيم.

ال�سالم  عليه  م��سى  ق�سة  يف  ظهر  ال��ذي  احلياء  خلق  ومن 

-تبارك  اهلل  ودع��ا  الظل  اإىل  ت���ىل  ث��م  امل��راأت��ني  غنم  �سقى  مل��ا 

�ِسي َعَلى  وتعاىل- قال -�سبحانه وتعاىل-: { َفَجاَءْتُه اإِْحَداُهَما َتْ

ا�ْسِتْحَياٍء} الق�س�ص:25 .

املراأة  هذه  كانت  كيف  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  لنا  و�سف  فقد 

عن  والبعد  احلياء،  �سفة  فيها  اأي:  ا�ستحياء،  على  وت�سي  ت�سري 

اإظهار الزينة والفتنة، بل كانت مت�سرتة حيية ت�سري بهذه ال�سفة 

التي ذكرها اهلل -تبارك وتعاىل-.

ْجَر َما �َسَقْيَت َلَنا} مل 
َ

ِبي َيْدُع�َك ِلَيْجِزَيَك اأ
َ
ثم اإنها قالت: { اإِنَّ اأ

ِبي َيْدُع�َك } الق�س�ص:25 .
َ
تقل: اأنا اأدع�ك، بل قالت: { اإِنَّ اأ

�سفٌة  احلياء  ف�سفة  خطابها،  ح�سن  ومن  حيائها  من  وهذا 

فهي  اأجمل،  الن�ساء  يف  لكنها  الرجل،  بها  يتخّلق  اأن  ينبغي  طيبٌة 

زينة الن�ساء، وزينة املراأة امل�سلمة خلق احلياء.

ومن �س�ر احلياء التي يحر�ص عليها امل�سلم: حفظ الع�رات، 

من اأن ينظر اإليها من ل يحل له النظر، فالنبي -�سلى اهلل عليه 

و�سلم- �ُسئل عن هذا الأمر فقال: »احفظ ع�رتك اإل من زوجتك 

اأو ما ملكت ميينك« فقيل له: فالرجل يك�ن مع اأ�سحابه فقال: »اإن 

ا�ستطعت اأن ل يراها اأحد فافعل « فقيل له: فالرجل يك�ن خالًيا- 

امل�سلم  منه«  فيحر�ص  ي�ستحيا  اأن  اأحق  قال: »فاهلل  ل�حده-  اأي: 

دائًما على احلياء وعلى �سرت الع�رات.

وه�:  األ  وبناتنا  اأبنائنا  عليه  ُنربي  اأن  ينبغي  مهم  اأمٌر  وهنا 

اإىل  الع�رات، والرتبية على خلق احلياء، فن�جههم  م�ساألة حفظ 

عدم ك�سف الع�رات، وُنبني لهم اأهمية �سرتها، واحلفاظ على هذا 

ال�سرورة؛  عند  بل  اأح��د،  لكل  يك�ن  ل  ذلك  واأن  العظيم،  اخللق 

كالطبيب ونح�ه.

وقد ُي�سكل على بع�ص النا�ص اأمر احلياء واخلجل، فهناك فرٌق 

بني احلياء وبني اخلجل، احلياء يبعث �ساحبه على الأخالق الطيبة 

لكنه ل مينعه من فعل اخلري ومن  القبيحة،  الأخالق  وينهاه عن 

ن�سح النا�ص، اأما اخلجل فقد مينع �ساحبه من فعل اخلري، وِمْن 

اأمر النا�ص بفعل اخلري ومن حتذيرهم من ال�سر، فهذا ر�س�ل اهلل 

-�سلى اهلل عليه و�سلم- وه� اأ�سد النا�ص حياًء كان ياأمر ال�سحابة 

َطَلَب  اأنَّ  وُي�جههم، ومعروٌف  وُيعلمهم  وينهاهم ر�سي اهلل عنهم 

فلنحر�ص  يتعّلم،  ل  يخجل  فالذي  جهد،  بذل  اإىل  يحتاج  العلم 

جميًعا على هذا اخللق العظيم؛ خلق احلياء

العدد: 535 - 12/ 2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

21

واحة اإلسالم

m u n r a k a e



�إن قمة �لوفاء و�لعطاء و�لإخال�ص و�ملحبة للوطن �أن نقدم 

م�ستعدين  �أُكفنا  على  �أرو�حنا  حاملني  �لوطن،  لأجل  �أنف�سنا 

لهذ�  ف��د�ًء  �أرو�حنا  مقدمني  ومكت�سباته  حيا�سه  عن  للدفاع 

�لوطن �ملعطاء �لذي ترعرع يف قلوبنا حبه ومنا ع�سقنا لرت�به 

وما ر�أت �أعيننا �أجمل و�أروع من هذ� �لوطن �لذي مهما قدمنا 

ي�سمنا،  ح�سٌن  فالوطن   ، حقه  نويف  فلن  �لت�سحيات  من  له 

ح�سٌن يجمعنا، عنٌي كربنا يف ظل رعايتها لنا، فكيف ل نقدم 

له �أرو�حنا وحياتنا وكل ما لدينا لتبقى ر�يته خفاقة مرفرفة .

�إننا يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة نفخر باأبناء �لوطن 

و�ملجد،  �لعز  ميادين  يف  و�أرو�ح��ه��م  باأنف�سهم  �سحو�  �لذين 

�لند�ء  لبو�  �لذين  �لرجال  ميادين  و�ل�سجاعة،  �لفخر  ميادين 

طالتهم  �لذين  للم�ست�سعفني  ودعمًا  �حل��ق  ن�سرة  �سبيل  يف 

�أيدي �ل�سر ومت �سلب حقوقهم و�غت�ساب �أوطانهم و�أر��سيهم، 

يف  ُحفرت  و�أ�سماوؤهم  �لعز  جبني  يف  تر�سعت  فت�سحياتهم 

قلوبنا فلن نن�ساهم ما حيينا و�سنظل نذكرهم ونذكر بطولتهم 

و�سجاعتهم و�ملالحم �لتي خا�سوها يف تلك �مليادين بعيدً� عن 

�أهلهم وذويهم ملبني ند�ء �لوطن ومل يرتددو� يف �سبيل ذلك، 

» لبيك يا  �إجابة تكون لدينا �سوى  فعندما ينادي �لوطن، فال 

وطن «.

و�لفخر،  �حل��زن  م�ساعر  فيه  متتزج  �ل��ذي  �ليوم  ه��ذ�  يف 

عنا،  ورحيلهم  �لوطن  ه��ذ�  كبد  لفلذ�ت  فقدنا  على  فحزننا 

�ملجد  �سماء  يف  وجنومًا  �أبطاًل  رحلو�  كان،  رحيٍل  �أميا  ولكن 

من  �أف�سل  هنالك  فلي�ص  و�أنقاها  �ل�سفات  �أ�سمى  متو�سحني 

و�لقيادة،  �لوطن  وحب  و�ل�سجاعة  و�لوفاء  �لإخال�ص  �سفات 

عاليًا  روؤو�سنا  لرتفع  �لفخر  م�ساعر  تعلو  �حلزن  م�ساعر  ومع 

فخورين باأبناء �لوطن �لذين �سطرو� �أ�سمى معاين �لت�سحيات 

يف تلك �مليادين غري �آبهني ملاآلت �خلو�ص فيها ر��سمني هدفًا 

وو�سعوه ن�سب �أعينهم وهو ن�سرة �مل�ست�سعفني و�إرجاع �حلقوق 

لأ�سحابها و�لوقوف �سفًا و�حدً� مع �إخو�نهم.

رحم �هلل �سهد�ء �لوطن �لأبر�ر  و�أ�سكنهم ف�سيح جناته .
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عبد العزيز كرم البلو�شي

رجال ميادين العز 



هــاهلل هــاهلل والعهـــــــد يبقــى عهــد
احتدنــا ابعــزة الفـــــــرد الصـــــــــمد
رفرفــت اعالمهــــــا فخـــــر ومجــد 
ــد ــزي لالبـــــــ ــاراتي وعـــ هــي امــــ
ــستمد ــًا يــ ــن عام العطــاء خمســ
ــد ــا صعـ ــعد اهلل شــعب للعلي يســ
دارنــــــــا ارقــى بلــد وغــــــــال بلــد
ــعد ــير وســـ ــها خـــــ ــد كلـــ دار زاي
ــر وســند ــن ذخــ ــك ياوطـــ ــا ل كلن
ــوم املجــد ــا بيـــــــ ــدي يادارانـــــ عي

عهدنــا لــك ياوطن فـــاق احلــــــدود
وصبحــــت دولــه تقــود العـــز قـــــود
اسمها في شـــــــامخ العليا يســـــود
تاج راس العــــز والعــــــالم شــــــهود
املعـــزه والفـــــخر وابهــا صعـــــــــود
ابهر العـــــــالم رغم كـــــل احلســـــود
جنة الدنيــــــــا تباهــــيها الـــــــــورود
ترسم البهجه على ارــــض الوجـود
وكلنــا حتــــت االمـــــر درع وجنــــود
وابشــــري باخلــــــير وايــــام اســـعود

ال�شاعر : علي مطر املزروعي 

خم�شني عام
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اإعداد: علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي

يوم للعزة والفخر يوم لل�شجاعة واملجد

"�ستظل �أعالم �سهد�ئنا �لبو��سل ترفرف خفاقة 

بكل فخر وعز ملا قدموه فد�ء لهذ� �لوطن �لغايل"

حمدان �شيبان ال�شحي

اإداري �شعادة متعاملني اأول

" كما �أن �ل�سم�س ل ُتغطى بغربال، فت�سحيات جنودنا �سمو�ٌس 

م�سرقة يف �سماء �ملجد ل ميكن ل�سيٍء �أن ُيغيِّبها عن ذ�كرتنا"

بدر الزعابي

مدير ق�شم اإدارة املرافق 

رغم �لأمل �لذي يعت�سر قلوبنا على موت جنودنا �لبو��سل، �إل �أّن ��ست�سهادهم �سيظل فخر�ً وتاجاً 

نرتديه على روؤو�سنا مدى �حلياة.

تروي  �لتاريخ  لوحة معربة على جبني  و�لع��ت��ز�ز  لرت�سم  �لفخر  �ليوم جتتمع م�ساعر  يف هذ� 

ق�س�س �ل�سجاعة و�لت�سحية و�لفد�ء وت�سطر �أ�سماء �لأبطال �لذين �سحو� باأنف�سهم يف �سبيل ن�سرة 

�ملظلومني ورد �حلقوق �إىل �أ�سحابها.

يف هذ� �ليوم نفتخر نحن �أبناء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�سهد�ئنا �لذين �سربو� �أروع �لأمثال 

يف �لب�سالة و�ل�سجاعة يف ميادين �حلق.
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"حتية �إجالل و�إكبار لأرو�ح �ل�سهد�ء �لأبطال"
عبداهلل حممد املقبايل

اإداري �شعادة متعاملني اأول

"�سهد�ء �لإمار�ت �سربو� �أروع �لأمثلة 

يف �لت�سحية و�لإخال�س و�لوفاء للوطن و�لقيادة"

نورة مو�شى البقي�شي

اأخ�شائي تن�شيق م�شاريع

تاريخ  يف  م�سيئة  ع��الم��ة  وت�سحياتهم  �أ���س��م��اوؤه��م  "�ستظل 

�لوطن وذكرى حمفورة باأحرف من نور  يف وجد�ن كل �أبنائه"

ماجدة حممد احلب�شي

اإداري خدمة العمالء
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لوؤي اأحمد كحلة

   اليوم   الوطني   جت�شيد   لنه�شة   حقيقية

�ل�سدق   �لذي   يبديه   �سعب   �لإمار�ت   بهذ�   �ليوم   فخور�ً   مبا   قام   به   �لآباء   �ملوؤ�س�سون   لدولة  

 �لإم��ار�ت   �لعربية   �ملتحدة   كق�سة   جناح   مبا   حتتويه   من   درو�س   وعرب،   وجناحات   على   �أ�سعدة  

 ع��دة   علمية   وثقافية   و�قت�سادية   ك��ان   دليل   على   �لنتماء   و�ل��ولء   لقادة   ه��ذ�   �لوطن   �لذين  

 قدمو�   �لكثري   من   رعاية   و�هتمام   متابعني   م�سرية    �لأجد�د  . 

دولته  لتطوير  �ل�سعي  ،جمعه  �لهدف  وحدة  جمعته  �سعب 

لأفر�د  �لرفاهية  وحتقيق  جناحها  وتعزيز  بها  و�لنهو�ص 

علم  حتت  حكيمة  قيادة  ور�ء  �ل�سري  على  فاتفقو�  جمتمعه، 

و�حد.

وعندما �أ�سبحت �لدولة و�قعًا ملمو�سًا يظهر ذلك من خالل 

�إجناز�تها �لعل��مية و�لثقافية و�لقت�سادية.

عن  �سادق  تعبري  هو  �لوطني  باليوم  �لحتفال  كان  وملا 

خمتلف  يف  �لإمار�ت  لدولة  �حلقيقية  بالنه�سة  �لحتفال 

�ل�سيخ  �ملوؤ�س�ص  �هلل«  له»باإذن  �ملغفور  جلهود  نتيجة  �ملجالت 

ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، بالتعاون مع �إخو�نه حكام �لإمار�ت 

تلك  �سلف يكمل  ، وكدليل على مقولة خري خلف خلري  �آنذ�ك 

نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �مل�سرية حاليًا �ساحب 

رئي�ص دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، و �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

�آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي ، 

و �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة يف �لإمار�ت.

�حتفاء  هو   ،05 �ل�  �لوطني  بيومها  �لإمار�ت  �حتفال  �إن 

له  �أ�س�ص  وم�ستقبل  مزدهر  وحا�سر  عريق  تاريخ  ذ�ت  بدولة 

ب�سكل مدرو�ص وممنهج.

يف �لثاين من دي�سمرب عام 1971م، �أعلن �ملغفور له »باإذن 
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�لإمار�ت  دولة  قيام  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  �هلل« 

�لإمار�ت يف  تاريخي جمع حكام  �جتماع  بعد  �ملتحدة  �لعربية 

ق�سر �ل�سيافة بدبي.

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  علم  �لتاريخي  �ليوم  هذ�  يف  ورفع 

�ملتحدة للمرة �لأوىل على �سارية ق�سر �لحتاد مبنطقة جمري� 

يف دبي، ليعلن للعامل �أجمع ر�سميا قيام دولة �لإمار�ت �لعربية 

�أربع  مدى  على  �متدت  مبادر�ت  ثمرة  جاءت  �لتي  �ملتحدة 

�سنو�ت م�ست قادها �لو�لد �ملوؤ�س�ص �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 

نهيان رحمه �هلل.

�لتاريخي �لذي جاء فيه:  �لبيان  و�سدر عن هذ� �لجتماع 

»يزف �ملجل�ص �لأعلى هذه �لب�سرى �ل�سعيدة �إىل �سعب �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة وكل �لدول �لعربية �ل�سقيقة، و�لدول �ل�سديقة، 

و�لعامل �أجمع، معلنًا قيام دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة دولة 

م�ستقلة ذ�ت �سيادة، وجزءً� من �لوطن �لعربي �لكبري.« 

�حلبيبة  دولتنا  ن�سوء  من  �لفقرة  هذه  ي�ستذكر  ل  منا  من 

قوية  مبوؤ�س�ساتها  ب�سعبها  قوية  فتية  دولة  بزوغ  ��س�ست  �لتي 

يف  �لأو�ئل  من  و�أ�سبحنا  �لنجوم  قاربنا  حيث  باإجناز�تها 

�ملجال �لعلمي ومن �لأو�ئل يف �ملجال �لقت�سادي و�أما من حيث 

�لتعليم فعدد �ملد�ر�ص و�جلامعات �لتي مت ��ستحد�ثها وخريجي 

�ملجالت  يف  و�خت�سا�ساتهم  مهنهم  مار�سو�  �لذي  �جلامعات 

كافة �لتي ��سهمت يف نهو�ص و��ستمر�ر تفوق دولتنا �حلبيبة.

وياأتي هذ� �لحتفال �ل�سنوي تاأكيدً� على �ل�سعادة �ل�سادقة 

�لذي  �ليوم  ذلك  فجر  منذ  �لإمار�ت  �سعب  بها  ي�سعر  �لتي 

نعم به �سعب �لإمار�ت من �لأمن  و�لرعاية و�ل�سكينة يف دولة 

يف  �أ�سقائها  وم�ساندة  وم�ساعدة  و�لأمان  �لت�سامح  �أ�سا�سها 

قدمت  �لتي  �لإمار�ت  دولة  لقيام  �سعدت  �لتي  �لعربية  �لدول 

قدمت  �لتي  �جلن�سيات  خمتلف  بني  �لأخوي  للتعاي�ص  مثال 

�ساحب  حر�ص  �لتي  �لرفاهية  و  بالعدل  لتنعم  �لدولة  ودخلت 

�ل�سمو رئي�ص �لدولة عليها من خالل �مل�سي قدمًا نحو حتقيق 

�أهد�ف �لحتاد �لتي ر�سمت يف �ليوم �لوطني �لأول قبل خم�سني 

عامًا وتابع �إخو�نه �أ�سحاب �ل�سمو حكام �لإمار�ت �مل�سي قدمًا 

�إجناح  �سبيل  �ل�سعاب يف  وتذليل  تقدمي  �لدولة يف  رئا�سة  مع 

و��ستمر�ر �لنجاح �ملتاألق لدولتنا �حلبيبة .

وهم  �لوطني  باليوم  �لطيب  �لإمار�ت  �سعب  يحتفل 

ي�ستذكرون هذ� �لتاريخ �لعريق، وقلوبهم تفي�ص مب�ساعر �لولء 

�لإمار�ت  حكام  �ل�سمو  لأ�سحاب  و�لتقدير،  و�لمتنان  و�لوفاء 

بتاريخها  �لعامل،  �أبهرت  لدولة  قوية  قو�عد  �أر�سو�  �لذين 

غري  �إجناز�ت  ظل  يف  �لو�عد  وم�ستقبلها  �مل�سرق  وحا�سرها 

م�سبوقة �سهدتها بالدهم يف خمتلف �ملجالت.

�أحب �سعبها قادته  �لتاألق و �لنجاح لدولة   و�إىل مزيٍد من 

وقيادته حفظ �هلل �لإمار�ت و �أد�م عزها �أمنها و�أمانها ب�سعبها 

�لطيب �لكرمي �لأ�سيل .
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"دعاء لبلدنا �لغايل"
�للهم �إنا ن�ستودعك بالدنا "�لإمار�ت"

�ر�سها و�سماءها

برها وجوها وبحرها

فاحفظها لنا �أعو�ماً عديدة و�أزمنة مديدة

�للهم �آمني

..................................... اأبرار حممد ال�شحي 

منهجية �لإمار�ت يف �لحتفال �ل�سنوي لليوم �لوطني هي بحد 

ذ�تها وقفة �عتز�ز و�فتخار باإجناز�ت علمية وح�سارية ثقافية ينعم 

بها �سعب �لإمار�ت و�ملقيمني على هذه �لأر�س �ملعطاءة، من منا ل 

يفخر بو�سولنا للمريخ من منا ل يفخر بالنجاح �لعظيم لإك�سبو 

�ل�سحيحة  و�ملنهجية  �لعلمية  باخلطة  يفخر  ل  منا  م��ن   2020

�لعلمي �لذي  �مل�ستوى  19 ولبد من ذكر  ملو�جهة جائحة كوفيد - 

قيادة  �لإم���ار�ت  �هلل  ... حفظ  �لإم���ار�ت  دولتنا �حلبيبة  له  و�سلت 

كافة  على  و�ل��ن��ه��و���س  �ل��ت��ق��دم  يف  �مل�ستمرة  خطاها  و���س��دد  و�سعباً 

�مل�ستويات .

........................................ لوؤي اأحمد كحلة

�أت��ت  ع��ام   50 خ��الل  لقمته  و�ل��و���س��ول  �ساهق  ج��ب��ٍل  ت�سّلق  بعد 

للخم�سني  �لإ�ستعد�د  ع��ام  �سيكون   2020 ع��ام  �أن  ُمعلنه  �لإم���ار�ت 

�لقادمة فهناك �لعديد من �جلبال �لأخرى يجب �سعودها.

و�حلديث عن �خلم�سني �لقادمة قد ُيوؤخذ تارًة على �أنه حقيقي 

وجدي وقد يبقى تارًة �أخرى جمرد �أماين و�أحالم ، ولكن بالنظر 

�إىل �إجناز�ت �ملا�سي نتيّقن �أن م�ستقبلنا و�عد باإذن �هلل.

�ملجتمعية  و�لتنمية  �لقت�ساد  عجلة  ندفع  �جلهود  فبتظافر 

ل��الأج��ي��ال  �ل��ق��ادم��ة  للخم�سني  وت��ط��ل��ع��ات��ن��ا  ط��م��وح��ات��ن��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�جلديدة.

...................................  بدرية حممد ح�شوب

 

اإعداد: جواهر ال�شويدي 

اأمانينا يف عام الـ 50

�حلافلة  �مل�سرية  ه��ذه  �حلبيب،   وطني  على   50 �ل���  �لعام  بحلول  �لقلوب  وت�سعد  �لأمنيات  جتتمع 

بالإجناز�ت و�لعطاء �لالحمدود و�حل�سارة و�لتطور و��س�سر�ف �مل�ستقبل �لو�عد باإذن �هلل، نعرب خالها 

و�لعمل  �لعظيمة  �لبالد  مكت�سبات  على  �ملحافظة  على  ون��وؤك��د  �حلكيمة،  للقيادة  و�ملحبة  �ل��ولء  عن 

و�لتكاتف و�لتالحم مع بع�سنا �لبع�س من �أجل �إعالء ��سم �لوطن �أوًل و�أخرًي�.  فالإمار�ت حتتفل بهذه 

�ملنا�سبة ل�سناعة �ل�سعادة و�لطماأنينة على �سفتي كل من ي�سكن يف �أر�سها من �ملو�طنني و�لو�فدين.

و�أخرًي� يف هذه �ملنا�سبة �ل�سعيدة و�ملقربة �إىل قلوب كل �ملو�طنني �لإمار�تيني ل ي�سعنا �إل �أن نقدم 

عرب  �لتاريخ  جبني  على  ب�سمته  و�سع  �ل��ذي  �لعريق  �ل�سامخ  و�سعبها  ل��الإم��ار�ت  �لتهنئة  �آي��ات  �أ�سمى 

�لع�سور، وهذه بع�س �لتهاين ملوظفي د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة ...
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حتتفل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بعام �خلم�سني وقد ر�سخ 

قادتها نهج �لال م�ستحيل مما جعلها من �أو�ئل دول �لعامل يف �لعديد 

�ملعرفية  �لقطاعات  �لأولوية يف �ل�ستثمار يف  و�إعطاء  �ملجالت  من 

�لوطنية  و�لكفاء�ت  �ملتقدمة  �لتكنولوجية  و�ل�سناعات  و�لعلمية 

ومتكني �قت�ساد �ملعرفة، �لأمر �لذي جعلها قبلة لكل �سعوب �لعامل 

ومق�سد�ً للمو�هب و�خلرب�ت يف خمتلف �ملجالت.

............................................  عروة مدثر

�إّن ح��ب �ل��وط��ن ه��و �أم��ر ر����س��خ يف �لعقول و�ل��ق��ل��وب ول ب��د �أن 

�إن��ن��ا يف هذه  كما  �حل��ي��اة  يف  ون��اف��ع��اً  طيباً  �سلوكاً  �حل��ب  ه��ذ�  ُيثمر 

�لدولة �لر�ئدة بقيادتها ومتيزها وعطائها يف نعمة علينا �أن نثمنها 

ونقدرها.

.....................................  رقية �شلنك ال�شحي 

و��ستمرت  باإجناز  ب��د�أت  �أنها  للعامل  �أثبتت  �ل�50  عمر  دول��ة يف 

بحبها وعطائها لتحقق �إجناز�ً يليه �إجناز، �أمانينا يف �ل�50 �أن يبقى 

هدفنا هو �إ�سعاد كل من يف �لإمار�ت »بلد �لإجناز�ت و�ل�سالم«.

.....................................  رمي حممد اجلراف

معدل   ي�ستمر  و�أن   ، �ل��رخ��اء  و  �لأم����ن  ي���دوم  �أن   : �هلل  ن�����س��األ 

�لرفاهية  كما هو عليه و�أكرث .

�أن ت�ستمر �لتقارير �لدولية عن �لإم��ار�ت باملوؤ�سر �لإيجابي،  و 

�أن تظل �لإمار�ت و�حة خ�سر�ء لكل فرد من �أفر�د �لعامل. �أن يعرف 

جميع َمن يف �لعامل ما معنى �لإم��ار�ت وما هي دولة �لإم��ار�ت، �أن 

�إجناز�تها �ملحلية و�خلليجية و�لدولية بف�سل  ت�ستمر �لإم��ار�ت يف 

�هلل ث��م �ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة. �أن ي��ظ��ل ع��ل��م �ل��دول��ة خ��ّف��اق يف جميع 

�مليادين.

حفظ �هلل حّكامنا �ملخل�سني لل�سعب وحفظ �هلل دولتنا �لغالية 

من كل �سوء ومكروه .

.....................  مرمي اإبراهيم حممد حاجي البلو�شي

ميالد  لقرب  د�ر  يا  �إف��رح��ي  جديد  من  يُولد  و�لفخر  �سنة  كل 

�حتادِك، �إفرحي وغني يا بالدي بعامِك �خلم�سني.

...........................................  اإميان ال�شحي 

 

لأجل وطنك كن �إيجابياً وتعلم د�ئماً باأن تفتح باباً على �حلياة..

تعلم �أن تقبل للحياة باأمل وتفاوؤل باأن �ليوم �أجمل من �لأم�س و�أن 

وتعلم  ذ�ت��ك  وط��ور من  �حلياة  على  �ليوم....�أقبل  �أجمل من  �لغد 

كل يوم ما هو �جلديد وما �لذي ي�سعد قلبك د�ئماً...�أجعل لنف�سك 

وب�ساطة  �بت�سامتك  بروعة  و�أخ��الق��ك..  باأعمالك  ينتهي  ل  عمر�ً 

�أن��ت  روح���ك �جلميلة و���س��دق م�ساعرك ون��ق��اء ق��ل��ب��ك.. ك��ن د�ئ��م��ا 

�حلا�سر �لغائب يف كل مكان مررت به ..وتذكر باأن لك متيز خا�س 

بك ل ي�سبهك به �أحد.

........................................  اآمنه مراد حممد

Aspirations in the Year of the 50th
It is with happiness that we witness the 50th UAE Na-

tional Day. This is truly a symbol of peace, prosperity, 
growth and unity. The UAE National Day celebrates the 
Spirit of the Union. As a resident of Ras Al Khaimah, the 
joyful memories include cars, streets and buildings deco-
rated with the UAE national flag and with little children 
dressed in colors of the national flag celebrating this oc-
casion. The message to ourselves and to the future genera-
tions is to tread the path of success with unity 

Shahzia Nargese
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مع  �لتعاون  يف  �لعمل  �إىل  و�حل��اج��ة  �لحت���اد  �أهمية  من��ت  لقد 

�لإمار�ت �لأخرى، وترعرعت يف فكر �ل�سيخ ز�يد منذ �لبد�ية. ورغم 

�إدر�كه �لتام باأّن �لحتاد كان جمّرد مفهوم حديث يف �ملنطقة، �إّل �أّن 

�أ�س�س �لرو�بط �مل�سرتكة �لتي تربط  �عتقاده باإمكانّية تنفيذه على 

بني خمتلف �لإمار�ت، �إ�سافة �إىل تاريخ وتر�ث �أبنائها �لذين عا�سوه 

معاً لعدة قرون، كان ثابتاً. لقد عمل �ل�سيخ ز�يد على ترجمة مبادئه 

وذلك  �أفعال،  �إىل  �ملتبادلة  و�مل�ساندة  و�لتعاون  �لحتاد  و�أفكاره عن 

بتخ�سي�س جزٍء كبري من دخل �إمارته من �لنفط ل�سندوق تطوير 

�لإمار�ت �ملت�ساحلة قبل بد�ية دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كدولة 

�حتادية.

�ل��ظ��روف  ع��ان��ت م��ن �سغوط  ق��د  ك��ان��ت �حل��ك��وم��ة �لربيطانية 

�لق��ت�����س��ادي��ة �مل��ع��اك�����س��ة، ن��ت��ج منها �إن��ه��اء ك��اف��ة �مل��ع��اه��د�ت حلماية 

�لإمار�ت �ملت�ساحلة عام 1968م ، و�ن�سحابها من �خلليج نهاية عام 

1971م. ومع �أّن هذ� �لقر�ر �ملفاجئ كان يهّدد بخلق فر�ٍغ ع�سكري 

�لعقبات  تقليل  على  –�أي�ساً-  �ساعد  لكّنه  �ملنطقة،  يف  و�سيا�سي 

لحت��اد  �لأوىل  �مل��ح��اولت  طريق  يف  عائقاً  كانت  �لتي  و�ل�سعوبات 

�لإمار�ت. لقد �أطلق �لتوّقع �لكبري لإنهاء �لعالقة �خلا�سة �لقائمة 

�إىل  �لإ�سارَة  عاماً   150 �ملت�ساحلة لفرتة  و�لإم��ار�ت  بريطانيا  بني 

نوع ما من �لرت�بط �لذي يت�سّم بالطابع �لر�سمي �لأكرث قّوًة مما 

كان مقّدماً من جمل�س �لإم��ار�ت �ملت�ساحلة؛ ونتيجًة لهذه �لقوى 

حاكم   ، نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �ّتخذ  �لعاملة  �جل��دي��دة 

�إمارة �أبوظبي ، و�ل�سيخ ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي، �خلطوَة 

�أن يكون نو�ًة  �إن�ساء �لحت��اد. كان يق�سد بهذ� �لحت��اد  �لأوىل نحو 

للوحدة �لعربية ، وحماية �ل�ساحل -�ملتوّقع فيه ثروة �لنفط- من 

مطامع �لدول �ملجاورة �لأكرث قوة.

�لر�ئدتني،  �لإمارتني  �ملّتخذة من حاكَمي  �ملبادرة  نتيجة  كانت 

عقد �جتماع يف �لثامن ع�سر من فرب�ير 1968م يف �ل�سميح ، على 

�ل�سيخ ز�ي��د و�ل�سيخ ر��سد  ، وقد و�ف��ق  �أبوظبي ودب��ي  �حل��دود بني 

اإعداد: رائد هالل

من اأر�شيف وزارة �شوؤون الرئا�شة

قيام االحتاد

1966م  ع��ام  �أغ�سط�س  �ل�ساد�س من  ت�سّلمه �حلكم يف  ف��ور  ز�ي��د  �ل�سيخ  �أّك��د 

وبنوع  بالتعاون  "ن�ستطيع  وقال معّلقاً:   ، �لحتاد  �أهمية  �أبوظبي- مدى  باإمارة 

من �لحتاد، �تباع منوذج �لدول �لأخرى �لنامية"
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يف ذل���ك �ل��ل��ق��اء �ل��ت��اري��خ��ي ع��ل��ى دم���ج �إم��ارَت��ي��ه��م��ا يف �حت���اد و�ح���د، 

و�مل�ساركة معاً يف �أد�ء �ل�سوؤون �خلارجية و�لدفاع، و�لأمن و�خلدمات 

ُتركت  وقد  �لهجرة.  ل�سوؤون  م�سرتكة  �سيا�سة  وتبّني  �لجتماعية، 

�إم���ارة.  ل��ك��ّل  �ملحلية  �حل��ك��وم��ة  �سلطة  �إىل  �لإد�ري�����ة  �مل�سائل  ب��اق��ي 

وُعرفت تلك �لتفاقية �ملهمة ب�"�تفاقية �لحتاد"، وميكن �عتبارها 

�خلطوة �لأوىل نحو توحيد �ل�ساحل �ملت�سالح كّله. وزيادًة يف تعزيز 

�لحتاد؛ ولهتمام �ل�سيخ ز�يد و�ل�سيخ ر��سد بتقويته، قاما بدعوة 

�إىل �لبحرين،  �إ�سافة  �ملت�ساحلة �لأخ��رى،  �لإم��ار�ت �خلم�س  حّكام 

وقطر، للم�ساركة يف مفاو�سات تكوين �لحتاد.

1968م، عقد ح��ّك��ام تلك  ف��رب�ي��ر   27  - 25 �ل��ف��رتة م��ن  ويف 

�لتفاقية  تلك  وبقيت  دب��ي.  يف  ا  د�ستوريًّ م��وؤمت��ر�ً  �لت�سع  �لإم���ار�ت 

ب���د�أت يف دب��ي، م��دة ثالث  �إح���دى ع�سرة نقطًة، و�ل��ت��ي  �ملكّونة م��ن 

�سنو�ت قاعدًة للجهود �ملكّثفة لت�سكيل �لهيكل �لد�ستوري و�ل�سرعي 

ل�"�حتاد �لإم��ار�ت �لعربية" هذ�، و�ل��ذي يتكّون من تلك �لإم��ار�ت 

�جتماعات عّدة على  �لفرتة  تلك  ، وُعقدت يف  �لأع�ساء فيه  �لت�سع 

م�ستويات خمتلفة من �ل�سلطة، و�لتفاق على �لق�سايا �لرئي�سة يف 

�جتماعات �ملجل�س �لأعلى للحّكام، �لذي يتكّون من روؤ�ساء �لإمار�ت 

�لت�سع. كذلك �أجرى نّو�ب �حلّكام �إ�سافة �إىل جلان �أخرى خمتلفة 

�لإم����ار�ت  تلك  م��ن  �لإد�ري�����ني  بتعيني  تتعّلق  ر�سميًة  مناق�ساٍت   ،

وم�ست�سارين من �خلارج.

�مل��ت�����س��احل��ة ع��ل��ى و�سع  �ل�����س��ب��ع  �ل�����س��ل��ط��ات يف �لإم������ار�ت  عملت 

ب��دي��ٍل لحت���اد �لإم����ار�ت �لعربية. ويف �ج��ت��م��اٍع ُع��ق��د يف دب��ي يف 18 

�ملت�ساحلة،  �لإم����ار�ت  م��ن  �إم����ار�ت  �ست  ح��ّك��ام  ق��ّرر  1971م،  يوليو 

�أبوظبي، ودبي، و�ل�سارقة، وعجمان، و�أم �لقيوين، و�لفجرية،  هي: 

تكوين �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وكانت ر�أ�س �خليمة، وهي �لإمارة 

علن ر�سميًّا 
ُ
�أ 1971م  �ل�سابعة، يف حالة من �ل��رتّدد. ويف 2 دي�سمرب 

فرب�ير   10 يف  �أي  ذل��ك،  وبعد  �سيادة،  ذ�ت  م�ستقلة  دول��ة  تاأ�سي�س 

1972م، �ن�سّمت ر�أ�س �خليمة �إىل �لحتاد، فاأ�سبح �لحتاد متكاماًل 
با�ستماله على �لإمار�ت �ل�سبع. لقد �أ�سبحت هذه �لدولة �لحتادية 

ِفق  ا ب�" �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة". و�تُّ �ملوؤ�س�سة حديثاً، ُتعرف ر�سميًّ

ر�سميًّا على و�سع د�ستور موؤّقت يعتمد على ن�سخة معّدلة من ن�ّس 

�لد�ستور �ل�سابق لإمار�ت �خلليج �لت�سع ، وحتديد �مل�سلحة �لعامة 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �أّنه �لهدف �لأعلى لها. ت�سّمن 

�لد�ستور �ملوؤّقت 152 مادة، مكّوناً من مقّدمة وع�سرة �أق�سام، ويعمل 

على حتديد �لقوى �ملتعّلقة باملوؤ�س�سات �لحتادية، بينما ظّلت �لقوى 

�لأخ��رى حتافظ على حّق �متياز �حلكومات �ملحلية لكّل �إم��ارة من 
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�لإمار�ت، و�ل�سلطات �ملركزية �خلم�س �ملحّددة يف �لد�ستور هي:

- �ملجل�س �لأعلى، ويتكّون من حّكام �لإمار�ت �ل�سبع؛ وهو �أرفع 

�سلطة د�ستورية يف �لدولة، ويقّر �لت�سريعات �لحتادية فيها، و�أعلى 

�ملوؤ�س�سات �لتي تر�سم �سيا�ستها �لعامة.

�لرئي�س ونائب �لرئي�س يف �لدولة �لحتادية.

جمل�س �لوزر�ء.

- �ملجل�س �لوطني �لحتادي؛ وهو جمل�س ��ست�ساري يتكّون من 

�ل�سكان  عدد  وفق  �لإم���ار�ت  خمتلف  من  �ختيارهم  يتّم  ع�سو�ً   40
�أبوظبي  �إم���ارة  ك��ّل م��ن  ك��ّل منها، وه��ن��اك ثمانية مندوبني م��ن  يف 

ودبي، و�ستة من كّل من �ل�سارقة ور�أ�س �خليمة، و�أربعة من كّل من 

�لفجرية وعجمان و�أم �لقيوين.

- �ل�سلطة �لت�سريعية �أو�لق�سائية؛ وتتكّون من عدد من �ملحاكم، 

على ر�أ�سها �ملحكمة �لحتادية �لعليا.

مّت �نتخاب حاكم �أبوظبي ، �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان ، من 

قبل �حلكام ليكون �أّول رئي�س لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، وهو 

وكان حاكم  �سنو�ت.  �نتهاء فرتة خم�س  بعد  �نتخابه  �أعيد  من�سب 

دبي �آنذ�ك �ل�سيخ ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم ، قد مّت �نتخابه  ليكون 

1990م،  ع��ام  وفاته  حتى  فيه  ��ستمّر  من�سب  وه��و  للرئي�س،  نائباً 

مكتوم  �آل  ر��سد  بن  مكتوم  �ل�سيخ  �لأك��رب  �بنه  �نتخاب  مّت  وبعدها 

ليخلفه يف ذلك �ملن�سب. ويف �جتماع ُعقد يف 20 مايو 1996م، و�فق 

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد على ن�ّس معّدل للد�ستور، جعل من د�ستور 

�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لد�ئم  �لد�ستور  �مل��وؤّق��ت،  �لبالد 

وُعّينت �أبوظبي عا�سمة �لدولة.

�ل�سيا�سي  �ملتحدة برناجمها  �لعربية  �لإم��ار�ت  ب��د�أت دولة  لقد 

كاحتاد مكّون من �سبع �إمار�ت �إقليمية خمتلفة من حيث م�ساحتها 

ومو�ردها �لطبيعية، وعدد �سكانها ومدى ثر�ئها. يف حني ت�سرتك 

�ل��ك��ربى م�ساحة،  ه��ي  و�أب��وظ��ب��ي  و�ح����د.  وت����ر�ث  ب��ت��اري��خ  جميعها 

�ملوؤ�س�سات  ل��ذل��ك مت���ّول  وه��ي  �لنفط،  م��ن  ب��اأك��رب خم���زون  وتتمتع 

�لأك���رث  1971م،  ع���ام  دب���ي ح��ت��ى  ك��ان��ت  ك��ب��رية.  بن�سبة  �لحت���ادي���ة 

�رتباطاً يف �لذ�كرة بكونها �ملدينة – �لدولة  وقد ��ستمّرت يف �لنمّو 

�أنعم �هلل  كمحور للتجارة و�لأعمال يف �ملنطقة. ومن ناحية �أخرى 

و�لأر����س��ي  �ملياه  ن�سبي من  �لأخ���رى مبوفور  �لإم���ار�ت  بع�س  على 

�ل�ساحلة للزر�عة، ورغم ذلك �لتفاوت، كان �لتقّدم �ملثري للده�سة 

�لذي �سّجلته دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ممكناً نتيجة لتحقيق 

و�لتعاون  �لن�سجام  وروح  قادته،  وتعاون  �لحت��اد،  �إقامة  �لنجاح يف 

�لذي كانو� يعملون به لتحقيق �لأهد�ف �مل�سرتكة.

من  �ل��ب��الد  ث���ر�ء  با�ستخد�م  �مل��رك��زي��ة  �ل�سلطات  ت��ع��ّه��دت  لقد 

�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  مل�سلحة  رئي�ساً  و�ج��ب��اً  �لطبيعية  م��و�رده��ا 

�ملتحدة كّلها، و�ساهم ذلك �إىل حّد كبري يف جناح �لحتاد ودميومته. 

�إّن حّكام دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي تعّد حاليًّا �سمن �أعلى 

�لعاملي،  �مل�ستوى  على  و�لغاز  للنفط  �مل�سّدرة  �ل��دول  من  جمموعة 

كافة  معي�سة  لتح�سني  حم��ّددة  بروؤية  �لنفط  ث��ر�ء  ��ستخدمو�  قد 

�أفر�د �ل�سعب فيها ، وت�سييد بنية حتتّية ت�ساند جمموعة نامية من 

�لن�ساطات و�ل�سناعات غري �لنفطية. كان �ل�سيخ ز�يد- منذ �لبد�ية- 

يعرّب عن �قتناعه �لتام و�لثابت و�إميانه �لر��سخ باأّنه "ل نفَع للمال 

�لتي  �ل�سعب"، وكانت �خلدمات �لجتماعية  �إذ� مل ي�سّخر خلدمة 

 ، و�لإ�سكان  �ملجاين،  �لتعليم  وخا�سة  �لحت��ادي��ة  �ل���وز�ر�ت  توّفرها 

و�لرعاية �ل�سحية، و�مل�ساعد�ت �لجتماعية لالإمار�تيني، قد مّهدت 

و�أخ��ري�ً  �ل��دول��ة.  �أنحاء  �أم��ام تطّور ومن��ّو �سريع يف جميع  �لطريق 

-ومع ظهور �لتكنولوجيا �لع�سرية- حتّولت دولة �لإمار�ت �لعربية 

�أق��ّل من ثالثة  �ملتحدة من كونها دول��ة نامية �إىل دول��ة حديثة يف 

عقود.

وثّمة عامل �آخر هام �أ�سهم يف �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي �لذي تتمّتع 

به دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ ن�ساأتها ر�سميًّا، وهو �سيا�ستها 

�خلارجية �لتي خّططها ونّفذها قادتها بنجاح تام، و�لتي ت�ستهدف 

�ملوؤدية  �لأو�ساع  لتهدئة  و�لعمل  �مل�ساحلة  "دفَع  رئي�سة-  -بدرجة 

و��ستقالل  �لبالد  �سيادة  حماية  كانت  و�ملنازعات".  �ملو�جهات  �إىل 

�لتي  �لز�وية  حجر  �خلليج  لأمن  �لأو�سع  �لهيكل  �سمن  مو�طنيها 

ترتكز عليها �سيا�سة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �خلارجية. وثمة 

نطاق  تو�سيع  على  �لعمل  هو  �ل�سيا�سة  لتلك  مكّون  رئي�س  عن�سر 

�لقوى  مع  �لعالقات  وتنمية  تدريجيًّا،  �لبالد  يف  �ل�سيا�سي  �لأف��ق 

ما  وهكذ�،  �لدولية.  �ملوؤ�س�سات  مع  �لتعاون  على  و�لعمل  �لدولية، 

لبثت �أن �ن�سمت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بعد بروزها كدولة 

متكاملة ونا�سجة، �إىل جامعة �لدول �لعربية، و�إىل منظّمة �لأمم 

منظمة  تاأ�سي�س  ور�ء  �لد�فعة  �لقوى  �إح��دى  �أي�ساً  وكانت  �ملتحدة، 

ويعك�س  �لع�سرين.  �لقرن  من  �ل�سبعينيات  يف  �لإ�سالمي  �لتعاون 

جمل�س �ل��ت��ع��اون ل���دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة �ل���ذي ي��ت��ك��ّون م��ن دول��ة 

و�لكويت،  و�لبحرين،  وقطر،  وعمان،   ، �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

و�ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�لذي تاأ�ّس�س يف �لقمة �لتي �نعقدت يف 

�أبوظبي عام 1981م، مدى عزم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على 

تعزيز �لوحدة و�لتعاون مع بلد�ن �لعامل �لعربي وتوثيق �لعالقات 

معها.

ب���اإذن �هلل  ل��ه  َدور �ملغفور  لب���ّد يف ه��ذ� �لإط���ار م��ن �لرتكيز يف 

�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان – موؤ�س�س �لدولة وباين نه�ستها 

�لدويل  �ل�سعيد  و�زدي��اد منزلته على  وب�سورة خا�سة مع تطّور   -

؛ فقد برز و�سيطاً  �لعاملية  �ل�ساحة  �لدولة يف  ، و�لتي و�كبت و�سع 

و�أق��ط��ار   ، �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  يف  �لأح���د�ث  يف  ُم�سلحاً 

و��ستفادت دول فقرية وجمتمعات  �لنامية.  و�ل��دول  �لعربي  �لعامل 

كانت  �لتي  و�ملالية  �ملادية  �مل�ساعد�ت  �لعاملي من  �مل�ستوى  عّدة على 

مُتنح لهم منه رحمه �هلل با�سم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، وهذ� 



العدد: 535 - 12 /2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

33

اإلمارات

m u n r a k a e

�لأمر �إْن دّل على �سيء فاإمّنا يدّل على مدى �إن�سانيته �لتي ت�ستمّد 

لدولة  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �إّن  ب��الإ���س��الم.  �لثابت  �إمي��ان��ه  م��ن  �أب��ع��اده��ا 

�لتابعة حللف  �لوحيدة غري  �لقو�ت  �ملتحدة هي  �لعربية  �لإم��ار�ت 

�لناتو �لتي ت�ساعد يف حفظ �ل�سالم يف كو�سوفو؛ ول��ذ�، فلي�س من 

�مل�ستغرب �أن يكون �سخاء هذه �لدولة �ل�سغرية قد لفت �نتباه �لعامل 

�لكو�رث  �سحايا  �آلم  وتخفيف   ، �مل�ساعدة  تقدمي  حيث  من  باأ�ْسره 

�لطبيعية و�لب�سرية.

ل��ق��د حظيت �لإم�����ار�ت ع��اّم��ة ، و�أب��وظ��ب��ي ، ودب���ي ، و�ل�����س��ارق��ة 

�لفر�س  �لفرد-  - على م�ستوى  لتقدميها  باهتمام عاملي؛   ، ة  خا�سّ

�لريا�سية  �لت�سهيالت  �إىل  �إ���س��اف��ة   ، �لنطاق  و��سعة  �لقت�سادية 

�لبيئة  حلماية  �لوعي  وتنمية  �لثقافية  و�لن�ساطات   ، و�لرتفيهية 

�لتقّدم  فاإّن  �أخرى  �ل�سياحة. ومن ناحية  و�حلياة �لربية وت�سجيع 

�ملمّيز �لذي �أحرزته �ملر�أة �لإمار�تية يف كافة جمالت �حلياة ي�سّكل 

ا �آخر لقيا�س مدى تقّدم �لدولة كّلها. �إّن فر�س �مل�ساو�ة  مقيا�ساً هامًّ

�لتي منحها د�ستور �لدولة للمر�أة قد �ساعد �لن�ساء فيها للعمل على 

�لن�سائي يف  و��سحة. ولالحتاد  بدرجة  �ملجتمع  �إثبات وجودهّن يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �لذي تاأ�ّس�س يف �أبوظبي عام 1975م 

 - �ل��دول��ة  رئي�س  قرينة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمّو  بجهود 

�إ�سافة �إىل فروعه �لأخرى يف �لإمار�ت �لف�سل �لأكرب يف �لقيام بدور 

رئي�س يف حترير �ملر�أة. ومهما يكن من �أمر فال بّد من �لإ�سارة �إىل 

�أّن �ملعماريني �لذين يعملون يف تطوير �ملظاهر �لعمر�نية يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة –رغم �لتحديث �لعام يف �لدولة- ياأخذون 

بعني �لعتبار �ملحافظة على �ملظاهر �لتقليدية و��ستمر�رها، وعلى 

�لرت�ث �ملوروث منذ �أزمان بعيدة ويقّرون باأهميته.

يكمن جناح �لنظام �ل�سيا�سي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

يف �أّن��ه��ا مت��ّث��ل م��زي��ج��اً ف��ري��د�ً م��ن �ل��ق��دمي و�حل��دي��ث ، م��ع �ل��ت��ز�م 

فطري بالإجماع و�ملناق�سة و�لدميقر�طية �ملبا�سرة. كانت ت�سحيات 

وم��ن��ج��ز�ت �لآب����اء ق��د �ساهمت يف ب���روز �ل��دول��ة �حل��دي��ث��ة ب���دًل من 

�إّن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة هي  �لإم��ار�ت �مل�ستقّلة �لقدمية. 

�لدولة �لحتادية �لوحيدة يف �لعامل �لعربي �لتي مل تبَق وت�ستمّر 

فح�سب ، بل �إّنها قد جنحت �أي�ساً يف تكوين و��ستخر�ج هوية قومية 

ممّيزة مع مرور �لزمن. لقد �سّرح �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل مبنا�سبة 

حّققه  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  م��ن  �سنة  وع�سرين  خم�س  مب���رور  �لح��ت��ف��ال 

"�إّن كّل ما مّت �إجن��ازه قد فاق توّقعاتنا  �لحت��اد بكل فخر و�قتناع: 

�أّنه  يوؤّكد  ما   ، قوية و�سادقة  و�إر�دة  بعزم  ثم  تعاىل،  �هلل  بعون من 

لي�س هناك �سيء ل ميكن حتقيقه خلدمة �ل�سعب ما د�م �لعزم ثابتاً 

ا، وما د�مت �لنّيات �سادقة". �إّن �حتاد �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  وقويًّ

ليز�ل - و�سوف ي�ستمّر باإذن �هلل- م�سدر�ً لفخر �أجيال �لإمار�تيني 

�حلا�سرة و�مل�ستقبلة.
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بالعودة �إىل �لجتماع �ل�سهري �لذي عقد بني �ل�سيخ ز�يد بن 

�سلطان �آل نهيان رحمه �هلل، و�ل�سيخ ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم، يف 

 ،1968 عام  �سباط  �لثامن ع�سر من  �ل�سميح �حلدودية يف  قرية 

نكت�سف حجم �جلهود �لتي ُبذلت يف ذلك �لوقت من �أجل �سياغة 

د�ستور �لوحدة وتذليل �لعقبات �لتي تعرت�سها، كما يظهر �إ�سر�ر 

�ل�سيخ ز�يد على �أن تكون هذه �لوحدة �ساملة لأكرب عدد من دول 

و�لإ�سرت�تيجي  �لكبري  �حللم  كانت  فالوحدة  �مل��ج��اورة.  �خلليج 

�لذي عمل عليه �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل، وقد عرف عنه عروبيته 

�ل�سادقة ومت�سكه باأو��سر �لأخوة وعمله على بناء �لدولة �لقوية 

�لقادرة على مو�كبة �حل�سارة �حلديثة. 

تلك كانت �للبنة �لأوىل يف عمارة �لحتاد �لإمار�تي �ل�ساهقة 

و�لعاملي،  �لعربي  �مل�ستوى  على  بقوة  حا�سرة  �ليوم  نر�ها  �لتي 

وقد �ن�سم �إىل هذ� �لحتاد �سبع �إمار�ت، ومت رفع �لعلم على بيت 

�لحتاد بدبي، كما مت �نتخاب �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل رئي�ساً و�ل�سيخ 

ر��سد نائًبا للرئي�س، لتبد�أ م�سرية �لعمل �لتي م�سى عليها �ليوم 

�أكرث من ن�سف قرن وقد �أ�سبحت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

زيد ح�شن  قطريب

يف اليوم الوطني لدولة االإمارات: 

االحتاد قوة وازدهار وا�شتقرار

د�ئًما كانت �لوحدة هي �لهاج�س �لذي يق�ّس م�سجع كل عربّي من �ملحيط �إىل �خلليج. �إنها 

�حللم و�لهدف وخ�سبة �خلال�س، �سيا�سًيا و�قت�سادًيا و�جتماعًيا وثقافًيا. لكن رغم ذلك، فاإن 

�لكثري من  �إىل جانب  و�ل�ستعمار  و�لتخلف  فالتجزئة  �ل�سهل،  بالأمر  يكن  �إليها مل  �لو�سول 

�لعو�مل �لأخرى، جعلت طريق �لوحدة وعًر� �سعب �ملنال. من هنا �أتت �أهمية �لتجربة �لإمار�تية 

يف �لحتاد �لتي �أقر د�ستورها يف دي�سمرب 1970، لت�سكل در�ساً عملياً يوؤكد على �إمكانية حتقيق 

�حللم �إذ� ما توفرت �لإر�د�ت ومت تغليب �مل�سلحة �لعامة للوطن �لكبري على م�سالح �لكيانات 

�ل�سغرية. يف �لوحدة �لإمار�تية �نتقلت �لفكرة من حيز �لقول و�حللم �إىل حيز �لتطبيق، وكان 

مل�سرية �لتنمية �لتي �سهدتها �لإمار�ت �ل�سبع خالل �أكرث من ن�سف قرن على �لحتاد، �لدليل 

�لأبرز على �أن �لحتاد قوة، و�أن �لوحدة هي �ل�سبيل �إىل �لدولة �لقوية �مل�ستقرة و�ملزدهرة.
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يف مقدمة �لدول �لعربية و�لعاملية من حيث �لتطور �لقت�سادي 

و�لتقني وم�ستوى �ملعي�سة و�لتعليم و�لثقافة وغري ذلك.

ازدهار اقت�شادي

�أثر �لحتاد ظهر جلًيا على تفا�سيل �حلياة يف �لإمار�ت �ل�سبع 

�لقت�ساد  يعتمد  ك��ان  �ل�سابق  ففي  و�ح���دة،  دول��ة  �أ�سبحت  �لتي 

�للوؤلوؤ وبع�س  و�نت�سال  �لتمور  �لو�حات وجت��ارة  �لزر�عة يف  على 

�جلو�نب �لب�سيطة، لكن مع �كت�ساف �لنفط يف خم�سينيات �لقرن 

�ملا�سي، وجناح م�سروع �لوحدة بني �لإمار�ت �ل�سبع بعده بعقدين 

على  �لفعال  بعدها  �لتنمية  خطط  �أخ��ذت  تقريًبا،  �ل�سنو�ت  من 

�لأر�س، حيث كان �لتنويع �لقت�سادي هو �لعنو�ن �لأبرز للعمل، 

�ل��ك��و�در  وب��ن��اء  �لب��ت��ك��ار  �مل��ع��رف��ة وت�سجيع  �ل��رتك��ي��ز على  كما مت 

�ملتميزة يف �ستى �ملجالت. هكذ� و�سلت �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لتناف�سية  تقرير  ح�سب  عاملًيا  و�لع�سرين  �خلام�س  �مل��رك��ز  �إىل 

�ل��ع��امل��ي �ل�����س��ادر ع��ن �مل��ن��ت��دى �لق��ت�����س��ادي �ل��ع��امل��ي، كما حافظت 

�لدولة على مكانتها �سمن �أكرب �ملانحني �لدوليني يف �مل�ساعد�ت 

�لتنموية �لر�سمية قيا�ًسا �إىل دخلها �لقومي.

�لتجارة �خلارجية غري  �إنعا�س  �لدولة على  لقد ركزت قيادة 

�لنفطية، وذلك عرب �لتعاون يف زيادة �سبل �لإنتاج يف �لقطاعات 

�لأخرى �ملتوفرة يف �ِلإمار�ت �ل�سبع، فكانت �لنتيجة تقول �إن دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�سلت خالل عام 2020 �إىل مبلغ 1.03 

تريليون درهم للتجارة غري �لنفطية، وفًقا لبيانات �ملركز �لوطني 

للتناف�سية و�لإح�ساء، وهو �إجناز كبري حتقق خالل فرتة زمنية 

لي�ست طويلة. كما متكنت �لتجارة غري �لنفطية من حتقيق منو 

بن�سبة %36.5 خالل �لربع �لثالث من عام 2020 مقارنة بالربع 

�لثاين من �لعام نف�سه حيث و�سلت �إىل 375 مليار درهم.

ع�سرة  و�ل�سابعة  عربًيا،  �لأوىل  �ملرتبة  �إىل  �لإم���ار�ت  و�سلت 

ع��امل��ًي��ا يف ����س���ادر�ت �خل���دم���ات، ك��م��ا و���س��ل��ت ن�سب �ل��ن��م��و يف ه��ذه 

�لإم����ار�ت  ل��ع��الق��ات  تر�سيخ  ذل��ك  ور�ف���ق   ،2.3% �إىل  �ل�����س��ادر�ت 

�لتوحيد �جلمركي  دولة مت  �أكرث من مئتي  �ملتحدة مع  �لعربية 

معها. كما �متلكت �لإمار�ت �أ�سطوًل جوًيا نال �ملر�تب �ملتقدمة يف 

�لعامل، فقد حقق مطار دبي �لدويل �إجناز�ت متقدمة رغم �نت�سار 

جائحة كورونا، حيث و�سلت حركة �ملرور �ل�سنوية فيه �إىل 25.9 

مليون م�سافر عام 2020.

�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �حتلت  ا،  �أي�سً �لقت�سادي  �لإط��ار  يف 

�ملتحدة �ملرتبة �لأوىل يف موؤ�سر �لفر�س و�لتحديات �سمن تقرير 
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�لتناف�سية �لرقمية �لعاملية لعام 2019، �ل�سادر عن �ملعهد �لدويل 

للتنمية �لإد�رية. فيما جاءت باملرتبة �لثانية عاملياً �سمن موؤ�سر 

�مل��و�ه��ب  تناف�سية  تقرير  يف  و�لأع��م��ال  �حلكومة  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 

�لعاملية 2019 �ل�سادر عن كلية "�إن�سياد" لإد�رة �لأعمال. ح�سور 

قطاعات  على  تتبعه  �أمكن  �لقت�سادي  وتقدمها  �لإم���ار�ت  دول��ة 

حيوية مثل �ل�سياحة حيث �حتلت �ملرتبة �لأوىل عاملًيا يف تقرير 

تناف�سية �ل�سياحة و�ل�سفر 2019 �ل�سادر عن �ملنتدى �لقت�سادي 

�ل�ساد�سة يف  �ملرتبة  �لدولة يف  ذ�ت��ه، �سنفت  �لتقرير  �لعاملي، ويف 

و�ملرتبة  و�ل�سفر،  �ل�سياحة  قطاع  يف  و�لتنمية  �ل�ستد�مة  موؤ�سر 

�ل�سابعة يف موؤ�سر جودة �لبنية �لتحتية لل�سياحة، و�ملرتبة �لثامنة 

يف موؤ�سر فعاليات �لت�سويق جلذب �ل�سياح.

�ل��ك��ب��ري يف م�����س��اري��ع �لق��ت�����س��اد و�لتنمية و�ل��ت��ج��ارة  �ل��ت��ط��ور 

�سوية  ورف��ع  �لفر�س  توفري  �ل��وح��دة يف  فعالية  �أك��د  �خل��ارج��ي��ة، 

تاأ�سي�سها  يتم  جديدة  م�ساريع  على  و�حل�سول  �لقومي  �لدخل 

�لأوىل  �ملرتبة  يف  �ل��دول��ة  ج��اءت  فقد  �لوطني،  �لقت�ساد  لرفد 

ين يف تقرير �لتناف�سية �لعاملية لعام  �سمن موؤ�سر ديناميكيات �لدَّ

2019، يف �لأمور �ملالية، جاءت �لدولة يف �ملرتبة �لأوىل يف موؤ�سر 

كما   ،2019 �لعاملية  �لتناف�سية  تقرير  �سمن  ين  �لدَّ ديناميكيات 

�حتلت �ملركز �لأول يف تقرير موؤ�سر �لزده��ار 2019 �ل�سادر عن 

معهد ليجاتوم، و�سمن �لكتاب �ل�سنوي للتناف�سية �لعاملية 2019 

�لدولة  IMD، حلت  �لإد�ري��ة  للتنمية  �ل��دويل  �ملعدل  �ل�سادر عن 

ثانياً على �مل�ستوى �لعاملي، يف موؤ�سر تكلفة ر�أ�س �ملال، وخام�ساً يف 

موؤ�سر متويل �ملعا�سات �لتقاعدية وكذلك يف �ملرتبة �خلام�سة يف 

موؤ�سر �إجمايل �لدين �حلكومي �لعام، كما حلت �ساد�ساً يف موؤ�سر 

قلة عجز �مليز�نية �حلكومية كن�سبة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل 

�ل�سادر عن معهد ليجتوم،   2019 �سمن تقرير موؤ�سر �لزده��ار 
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و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات  متويل  موؤ�سر  يف  تا�سعاً  وج��اءت 

�لقت�سادي  �ملنتدى  �ل�سادر عن  �لعاملية  �لتناف�سية  �سمن تقرير 

�لعاملي.

لقد حقق �لناجت �ملحلي �لإجمايل للدولة منًو� بن�سبة 1.7% 

�لت�سخم خالل 1.9%  م�ستوى  �نخف�س  كما   ،2019 عام  خالل 

وهو �أقل من �ملعدل �لعاملي �لذي بلغ 3.4%.

و�سعت �لإمار�ت ب�سمتها يف �قت�ساد �لف�ساء، �إذ تظهر �لقر�ءة 

�إىل كوكب �ملريخ، قدرتها على  �لرقمية يف مهمات م�سبار �لأم��ل 

�لوطني.  �لقت�ساد  ريادة  لتعزيز  �لف�ساء  �سناعة  ��ستثمار قطاع 

ف��اإن  �لأم���ل،  مل�سبار  �لقت�سادية  ل��الآث��ار  �لرقمية  �حل�سابات  ويف 

جت��اوزت  �ل��ذي  �لف�سائية،  �ل�سناعات  لقطاع  �لإم����ار�ت  �قتحام 

�نطالق  نقطة  يعد  دره��م،  مليار   22 فيه  �لدولية  �ل�ستثمار�ت 

جديدة يف �سجل �إجناز�ت �لدولة.

يتوقع معهد �لتمويل �لدويل �نتعا�ساً �قت�سادياً لالإمار�ت يف 

عام 2021، مع منو �إجمايل �لناجت �ملحلي �حلقيقي بن�سبة 2.3%. 

�لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يتو�سع  �أن  �ملعهد  يف  �ملحللون  وي��رج��ح 

من  و2022،   2021 عامي  يف   3% بنحو  �لنفطي  غري  �حلقيقي 

�رتفاع  �ملعهد  ر�سح  2023. كما  %4 يف عام  بنحو  ت�سارعه  �ملمكن 

عدد �ل�سياح �لو�فدين بن�سبة %40 هذ� �لعام.

م��ا ميكن �حل��دي��ث عنه م��ن ق��ف��ز�ت نوعية مت��ت خ��الل زمن 

ق��ي��ا���س��ي، ك��ب��ري ج����ًد�، وه����ذ� ب��ال��ط��ب��ع ي��ع��ود لف�سل �ل���وح���دة بني 

فاأ�سبحت  �لجت��اه  بهذ�  �سيا�ساتها  �لتي ح�سمت  �ل�سبع  �لإم��ار�ت 

مثاًل يحتذى بالن�سبة �إىل �لدول �لعربية ب�سكل عام.

الثقافة والتعليم

ما ي�سدق على �لقت�ساد ي�سدق على �لثقافة و�لتعليم يف دولة 

و�لحت��اد،  �لوحدة  فعالية  يوؤكد  وم��ا  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�ل�سبع، توزعت �لخت�سا�سات فيما بينها، من حيث  �لإم��ار�ت  �أن 

تركيز �خلطط �ل�سرت�تيجية �لكبرية، فال�سارقة �أجنزت �لكثري 

�لعاملية  �ملتاحف  ر�أ�سها  على  وك��ان  �لثقايف،  �لتطور  �سعيد  على 

�ل�سخمة �لتي و�سل عددها �إىل �سبعة ع�سر متحًفا يف حي �لرت�ث، 

�إ�سافة �إىل معار�س �لكتب �لدورية و�جلو�ئز �لت�سجيعية يف �لأدب 

و�سائر �لفنون �لأخرى، وقد توجت بنيل لقب �لعا�سمة �لثقافية 

للعامل �لعربي، ومت بالتو�زي مع �إجناز�ت ثقافية هامة للمجمع 

�لثقايف يف �أبو ظبي، ومنطقة �لقوز يف دبي.

جتتاز  �أن  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ��ستطاعت  �لتعليم،  �سعيد  ع��ل��ى 

مر�حل متقدمة ج��ًد�، ف��اإذ� ما قارنا مرحلة ما قبل �لحت��اد مبا 

بعدها، ميكن �أن نح�سل على �أرقام و�إح�سائيات تقول �إن �لدولة 

�إىل  �ل�ستينيات مل يكن ي�سل  قفزت من عدد مد�ر�س حمدود يف 

ع�سرين مدر�سة ت�سم �أقل من �أربعة �آلف طالب، �إىل عدد كبري 

جًد� من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�جلامعات �لتي ت�ستقطب �لطالب 

من خمتلف �أرجاء �لعامل. 

�لعربية  �لإم��ار�ت  للتعليم يف دولة  �ملخ�س�سة  �ملو�زنة  و�سلت 

عام  ويف  �لعامة،  �مل��و�زن��ة  م��ن   13.44% �إىل   2016 ع��ام  �ملتحدة 

2017 �رتفعت �إىل %20.5، وظلت خالل �ل�سنو�ت �لالحقة. لقد 

كفل �لد�ستور حق �لتعليم لكل مو�طن �إمار�تي، وهو �إلز�مي حتى 

�ملرحلة �لثانوية وجماين يف جميع �ملر�حل للمو�طنني يف جميع 

على  و�لأولد  �لفتيات  جميع  ح�سول  ي�سمن  مما  �لدولة،  �أنحاء 

تعليم جماين بجودة عالية يف مر�حل �لتعليم �لأ�سا�سي و�لثانوي. 

17 على �لدور �لأ�سا�سي للتعليم يف تقدم  وركز �لد�ستور يف �ملادة 

�لالزمة  �خلطط  و�سع  يف  �حلكومة  دور  على  �أك��د  كما  �ملجتمع، 

لن�سر �لتعليم و�لق�ساء على �لأمية.

االحتاد روؤيا اإ�شرتاتيجية

ما حتدثنا به �سابًقا، يوؤكد �أن �مل�سرية �لتنموية �لتي حققتها 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كبرية جًد�، وقد ر�أينا �لرتكيز على 

قويان  موؤ�سر�ن  فهما  �لتعليمي،  و�لثقايف  �لقت�سادي  �جلانبني 

�ل���ذي حققته  �ل��ت��ط��ور  م��دى  ع��ن  وك��اف��ي��ة  �سافية  ف��ك��رة  يعطيان 

ق���رن على  �أك���رث م��ن ن�سف  �لإم�����ار�ت �ل�سبع يف �حت��اده��ا خ���الل 

�لإعالن عن �لحتاد ورفع علم �لحتاد فوق �ملوؤ�س�سات �لر�سمية. 

فحلم �لوحدة �لذي حتقق �إىل و�قع متكن خالل �أكرث من ن�سف 

�أجمعني،  �لعرب  �إىل  بالن�سبة  يحتذى  مثاًل  ي�سبح  �أن  من  قرن 

وهذه �خلطوة �لناجحة تطرح �لكثري من �مل�سوؤولية على �لدول 

بينها  فيما  تعاون  �سيغ  �إيجاد  �إىل  ت�سعى  �لتي  �لأخ��رى  �لعربية 

�لإمار�تية  �لتجربة  ت�ستفيد من  �أن  يف خمتلف �جلو�نب وميكن 

�ل�سيء �لكثري.



38

العدد: 535 - 12 /2021 - جملة بلدية راأ�س اخليمة اإلمارات

m u n r a k a e

ن�شاأة دولة االإمارات العربية املتحدة

ن�ساأة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �رتبط تاريخ �لإمار�ت 

�لعربية �ملُتحدة بالتجارة منذ عام 630 ميالدي، حيث �إن موقع 

�لأو�سط  و�ل�سرق  �أوروب��ا  دول  بني  ما  �ل�سرت�تيجي  �لإم��ار�ت 

�لهند،  من  كالتجار  �لأر���ص  ِبقاع  �ستى  من  �لتجار  ��ستقطب 

ونظرً�  وبريطانيا.  وهولند�،  و�لربتغال،  و�أوروب���ا،  و�ل�سني، 

�ل�سيطرة  �إىل  �لأوروبيون  �سعى  جتاريًا  �لإم��ار�ت  دولة  لأهمية 

على �ل�سو�حل �لإمار�تية، مما جعل �لبدو يتخذون من �أبوظبي 

ودبي موطنًا ومركزً� ذ� �أهمية لهم.

�لتا�سع  �لقرن  َعت يف  وَقّ �لإم��ار�ت  �أن  بالذكر   من �جلدير 

�لربيطانية  �ملُتحدة  �ململكة  مع  �لتفاقيات  من  جمموعة  ع�سر 

دول��ة  �أي  م��ع  �لإم����ار�ت  دول��ة  تعامل  ع��دم  على  تُن�ص  و�ل��ت��ي 

ِحماية  مقابل  منها  ُم�سبقة  مو�فقة  دون  بريطانيا  غري  خ��رى 
ُ
�أ

�لربيطانيون للُطرق �ل�ساحلية و�لربية لالإمار�ت،

 وقد مت ت�سكيل �لإم��ار�ت �لعربية �ملُتحدة عن طريق دمج 

�لإمار�ت �لتالية يف عام 1971م:

علم دولة االإمارات

للقومية،  رم��زً�  �لإم��ار�ت��ي  �لعلم  يعُدّ  �لإم���ار�ت  دول��ة  علم 

�لوطني  بالن�سيد  ويرتبط  �لوطنية،  و�ل�سيادة  و�ل�ستقالل، 

اإعداد: زهور اأفندي

دولة االإمارات العربية املُتحدة

 تقع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملُتحدة يف �ل�سرق �لأو�سط، وُتعترب �أبو ظبي عا�سمة لها، ويبلغ ِتعد�ُدها 

�ل�سكاين ُقر�َبة 9,682,088 ن�سمة يف 2019م.

ها �خلليج �لعربي وخليج ُعمان من �حلدود �لبحرية، ودولتي ُعمان و�ململكة �لعربية �ل�سعودية   وَيُحُدّ

من �حلدود �لربية.

�حُلكم  لنظام  بالن�سبة  �أما  �لرملية،  و�لُكثبان  �ملُتحدة باجلبال  �لعربية  �لإم��ار�ت  وتتميز جغر�فيا   

فيها فهو نظام �حتادي، حيث يتمتع كل �حتاد ب�ُسلطات معينة وُمفو�سة من �حلكومة �لحتادية لدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وُتعد دولة �لإمار�ت من �لدول �لأع�ساء يف كل من جمل�س �لتعاون �خلليجي وجامعة �لدول �لعربية.
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يف  ويظهر  و�ل�سعادة،  و�لأم��ن،  لل�سالم،  �لعلم  وي�سري  للدولة، 

وقد  و�لعامة،  و�لر�سمية،  �لوطنية،  و�لحتفالت  �ملنا�سبات، 

�سمم �لعلم عبد �هلل حممد �ملعينة عقب فوزه مب�سابقة ت�سميم 

و��ستلهم  ظبي،  �أب��و  يف  �لأم��ريي  �لديو�ن  برعاية  �لدولة  علم 

�مل�سمم �لعلم من ق�سيدة كتبها �ل�ساعر �سفي �لدين �حللي؛ 

وهو عبارة عن م�ستطيل طوله �سعف عر�سه، يتكون من �أربعة 

ب�سكل  مرتبات  و�لأ�سود  و�لأبي�ص،  و�لأخ�سر،  �لأحمر،  �أل��و�ن: 

من  �لثاين  يف  مرة  لأول  �لعلم  �ستخد�م 
ُ
و�أ  ،E للحرف  م�سابه 

�آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  رفعه  حيث  1971م؛  عام  دي�سمرب 

نهيان مبنا�سبة �إعالن �لحتاد �لإمار�تي. 

تطّور دولة االإمارات العربية املُتحدة

ت��ط��ّورت دول��ة �لإم��ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملُ��ت��ح��دة ن��ظ��رً� للجهود 

�ملبذولة من ِقبل �لدولة لدعم بيئة �لعمل، وتعزيز وجود قطاع 

�لإمار�ت  �أن  �إذ  �لأعمال، ودعم جميع �ملوظفني،  ُمتنوع  خا�ص 

�لعربية �ملُتحدة �لآن من �أكرث �لُبلد�ن تطّورً� يف �لعامل و�أ�سبحت 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملُتحدة من �أكرب �لدول �قت�ساديًا، حيث 

حتتل �ملرتبة �لثانية و�لثالثون يف �لت�سدير عامليًا .

وتعد �ل�سياحة يف دولة �لإمار�ت من �هم �ملو�رد �لقت�سادية 

و تتميز �لإمار�ت بكونها وجهًة مف�سلة لق�ساء �لعطالت �لعائلية 

�جلاذبة  �لوجهات  من  �لعديد  فيها  يوجد  حيث  و�لإج���از�ت؛ 

وغريها،  �لرملية  و�ل�سو�طئ  �ل�سحاب  ناطحات  مثل  لل�سياح 

بها  للقيام  �لأ�سياء  من  �لكثري  �لثقافة  مل�سجعي  توفر  �أنها  كما 

يف  �ل�سياحية  �لوجهات  �ملعامل  �أبرز  �لآتي  ويبني  و��ستك�سافها، 

دولة �لإمار�ت.

 برج خليفة يف دبي: 

يعد ُبرج خليفة من �أ�سهر ناطحات �ل�سحاب يف �لإمار�ت، 

�لعامل  �أطول من�ساأة يف  �ملميزة، ويعد  �أحد معامل دبي  �أنه  كما 

ويحتوي على �أعلى من�سة مر�قبة يف �لعامل.

 م�شجد ال�شيخ زايد يف اأبو ظبي: 

يعد م�سجدً� �سخمًا، مت ت�سميمه ب�سكل يجمع بني �حلد�ثة 

�ملعا�سرة و�حلرفية �لقدمية.
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 برج العرب: 

321م يف �سماء مدينة دبي، وقد  �لعرب بطول  يرتفع برج 

�فُتِتَح ر�سمّيًا عام 1999م، ويتمّيز برج �لعرب باأّنه �أحد �أطول 

ُبعد  على  ��سطناعّية  جزيرة  على  ُبِنَي  وقد  �لعامَل،  يف  �ملباين 

280م من �ل�ساطئ، كما �أّن ت�سميمه �ملعمارّي �لذي يَتّخذ �سكل 

رة، جعَل منه �أيقونة مُمَيّزة لدولِة  �سفينة �سر�عّية عربّية ُمتطِوّ

�لإمار�ت.

متحف اللوفر يف اأبو ظبي: 

وهو  �لإم���ار�ت،  يف  �ملتاحف  �أح��دث  من  يعُدّ 

وجهة  ويعُدّ  ذ�ته،  بحد  وهند�سية  معمارية  حتفة 

مميزة  ملعرو�سات  �ل���زو�ر  ت�ستقطب  �سياحية 

ونادرة يف �لعا�سمة �أبو ظبي.

 جبل جي�س يف راأ�س اخليمة: 

�لإم��ار�ت،  �أعلى قمة يف  تعُدّ قمة جبل جي�ص 

وجتذب هذه �لقمة حمبي �لطبيعة و�ملغامر�ت.

 جبل حفيت يف العني: 

�لبالد، وجتذب  قمة يف  �أعلى  ثاين  قمته  تعُدّ 

على  ويطل  �جلميلة،  باملناظر  �ل�ستمتاع  حمبي 

منطقة كبرية من �ل�سحر�ء.

 حي الب�شتكية يف دبي:

�لقدمية  دبي  �أحياء  تبقى من  ما  �آخر  ُيعترب   

ويعر�ص �لرت�ث �لعربي �لإمار�تي ب�سكله �لب�سيط 

�لقدمي.

 ال�شحراء: 

�لدفع  رباعية  �ل��در�ج��ات  ملحبّي  وجهة  تعُدّ 

�إىل  بالإ�سافة  �لرملية،  �لكثبان  ف��وق  وقيادتها 

طويلة  مل�سافات  و�مل�����س��ي  �ل��رم��ال  على  �ل��ت��زل��ج 

و�أبو  دبي  �لرب يف  و�لتخييم يف  �جلمال  ورح��الت 

ظبي و�لفجرية. �ل�سو�طئ: يعُدّ من �أهمها �ساحل 

وعجمان  �لرملية  ظبي  �أبو  �سو�طئ  كذلك  دبي، 

لع�ساق  جاذبًة  �ل�سو�طئ  هذه  وتعترب  و�لفجرية، 

�لغو�ص، و�لتجديف.

معر�س اإك�شبو 2020 دبي.

»�إك�سبو  معر�ص  موقع  وت�سميم  �ختيار  مت 
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للزو�ر  ممكنة  عملية  فائدة  �أكرب  لي�سمن   »2020 �لدويل  دبي 

�لعاملية«  »دب��ي  يف  �ملعر�ص  و�سيقام  �حل��دث.  يف  و�مل�ساركني 

قلب  يف  تقع  حرة  منطقة  وهي   ،)Dubai World Central(

مت�ساوية  م�سافة  �ملوقع  ويبعد  دبي.  يف  �لأعمال  مر�كز  �أحدث 

وبالقرب من  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  �أكرب مطارين يف  من 

�لو�سول  �سهولة  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  ما  علي،  جبل  ميناء 

قيامه  منذ  �لأوىل  للمرة  �لدويل  �ملعر�ص  و�سيقوم  و�لعمليات. 

برتجمة �سعار�ته وقيمه �إىل و�قع ملمو�ص، ما ي�ساهم يف �إحياء 

وخمترب�ت  »قاعات  وُتعُدّ  »�إك�سبو«.  ملعر�ص  �لتثقيفية  �لر�سالة 

�أبرز �ملعامل �لتي  �إىل »�لو�سل بالز�«، من  �لبتكار«، بالإ�سافة 

2020« يف هذ� �ملجال. و�سي�سمن  »�إك�سبو دبي �لدويل  طورها 

لقاعات  �ملن�سق  و�ل��ت��وزي��ع  �مل��وق��ع  خلريطة  �ل��د�ئ��ري  �ل�سكل 

و�أجنحة �لعر�ص حول مركز �ملوقع، و�لذي مت ت�سميمه بوحي 

قاعات  جلميع  جلية  روؤي��ًة  �لعربي،  �لرت�ثي  �ل�سوق  �سكل  من 

حيث  �لأول��وي��ات،  �سد�رة  �ل�ستد�مة  مفهوم  ويحتل  �لعر�ص. 

50 باملئة من  �أهد�ف طموحة لتطبيقاته، ت�سمل توليد  و�سعت 

م�سادر  ومن  نف�سه  �ملوقع  يف  �ملعر�ص  يحتاجها  �لتي  �لطاقة 

قابلة للتجديد وبطريقة ل ينتج عنها �أي �نبعاثات للكربون

ثقايف يف  �أ�سخم جتّمع  2020 دبي«  »�إك�سبو  ي�سّكل معر�ص 

بالروعة و�لفعاليات  182 يومًا حافلة  �لعامل، وميتّد على مدى 

و�لأن�سطة �لتي �ستبهر �لعامل، مع �أكرث من 200 عار�ص وماليني 

�لزو�ر من خمتلف �أنحاء �لعامل، يف هذ� �ملعر�ص �لأكرث تنوًعا 

على �لإطالق. ُيقام معر�ص »�إك�سبو 2020 دبي« ل�ستة �أ�سهر، ول 

�سك يف �أنه �لوجهة �لتي ل بد من زيارتها، حيث يجتمع �لعامل 

للم�ساركة يف �آلف �لأن�سطة و�لتجارب �ل�ستك�سافية �ملذهلة.

130 مبنى يف  �أكرث من  �إك�سبو2020 دبي  يحت�سن معر�ص 

موقعه �لذي تبلغ م�ساحته �سعف م�ساحة موناكو وي�سكل من�سة 

��ستثنائية تتيح للمجتمع �لعاملي �لتعاون مًعا لكت�ساف �حللول 

�ملبتكرة و�لر�ئدة للمو��سيع �لفرعية �لثالثة �لتي مت حتديدها 

كعو�مل رئي�سة للتنمية �لعاملية

�لقت�سادي:  �لنمو  لتحقيق  جديدة  �سبل  �ملعر�ص  ويحقق 

2020« يف دبي من�سة مميزة  �لدويل  »�إك�سبو  �سي�سكل معر�ص 

لتكري�ص مناذج جديدة لتدفق �ملقدر�ت �ملالية و�لفكرية �لكفيلة 

بتعزيز روح ريادة �لأعمال و�لبتكار. كما �سريكز على �كت�ساف 

�سبل �لرت�بط وحتديد �ل�سر�كات �ملحتملة، مما يوؤدي يف نهاية 

�ملطاف �إىل �إنتاج �إرث من �لبتكار�ت �جلديدة.



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

�ملهمة و�لأيام �لعاملية �لتي �سجلها �لتاريخ يف �سفحاته ، وطوتها �ل�سنون لت�سبح جمرد ذكرى 

ليوم حددته �لوقائع �لتي ح�سلت به.

وبني �أيديكم قائمة م�سغرة لأهم ماحدث يف �سهر ) دي�سمرب ( وجمرياته ب�سكل خمت�سر، 

لنعرب معكم رحلة عرب بو�بة �لزمن وما �سطرته �ل�سنون �ملا�سية من �أحد�ث ووقائع، لنتنف�ص 

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

تاريخ �أمٍم وح�سار�ت.

1 دي�شمرب 1981
ر�سمًيا  �لإع��الن 

ع�������ن �ك����ت���������س����اف 

فريو�ص �لإيدز. 

ي�������وم �لإي���������دز 

�لعاملي.

2 دي�شمرب
�لوطني  �ل��ي��وم   

يف �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.

 

 3 دي�شمرب

�ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي 

�لحتياجات  ل��ذوي 

�خلا�سة.

�ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي 

للغات �لبا�سكية.

4  دي�شمرب 1990
�لحت�����������������������اد 

ي�سمح  �ل�����س��وف��ي��ت��ي 

ب��امل��ل��ك��ي��ة �خل��ا���س��ة 

لأول مرة.

5 دي�شمرب
�ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي 

للتطوع.

6 دي�شمرب 1971 
�لإم�������������������ار�ت 

�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 

جامعة  �إىل  تن�سم 

�لدول �لعربية.

7 دي�شمرب
�ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي 

للطري�ن �ملدين.

خلود را�شد املزروعي
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ديسمبر



8 دي�شمرب 1958 
����س���دور �ل��ع��دد 

جم��ل��ة  م����ن  �لأول 

�لكويت  يف  �لعربي 

و�ل������ت������ي ي�����ر�أ������ص 

�لدكتور  حت��ري��ره��ا 

�أحمد زكي.

9 دي�شمرب
�ل������ي������وم �ل���ع���امل���ي 

ملكافحة �لف�ساد.

10 دي�شمرب  
�ليوم �لعاملي حلقوق 

�لإن�سان.

11 دي�شمرب  1947
�إن���������س����اء م��ن��ظ��م��ة 

�لعاملية  �ليون�سيف 

لرعاية �لأطفال.

12 دي�شمرب 1990
ب�������د�أ �إر������س�����ال 

�لف�سائية  �ل��ق��ن��اة 

�مل�������س���ري���ة، وه���ي 

ف�سائية  ق��ن��اة  �أول 

عربية.

13 دي�شمرب 2011
رف��������������ع ع����ل����م 

مقر  على  فل�سطني 

منظمة �ليون�سكو يف 

ب��اري�����ص وذل���ك بعد 

كامل  كع�سو  قبولها 

�لتابعة  �ملنظمة  يف 

لالأمم �ملتحدة يف 31 �أكتوبر 2011.

14 دي�شمرب
ي�������وم �ل���ق���ط���ب 

�جلنوبي .

15 دي�شمرب 1612
ع�������امل �ل���ف���ل���ك 

�لأمل��������اين ���س��ي��م��ون 

يتمكن  م���اري���و����ص 

م����ن ر����س���د جم���رة 

�أن�����دروم�����ي�����د� م��ن 

لأول  �ملنظار  خ��الل 

مرة.

16 دي�شمرب
�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي 

�لبحرين  دول���ة  يف 

�ل�سقيقة. 

17 دي�شمرب 1267
 �إق���ام���ة ���س��الة 

م��رة  لأول  �جل��م��ع��ة 

يف �جل��ام��ع �لأزه���ر 

يف �ل��ق��اه��رة وذل��ك 

�ل�سلطان  ع��ه��د  يف 

�لظاهر بيرب�ص.
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18 دي�شمرب

�ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي 

للغة �لعربية

19 دي�شمرب 1983
����س���رق���ة ك���اأ����ص 

�ل��������ع��������امل ل����ك����رة 

�ل��ق��دم)ك��اأ���ص جول 

خز�ئن  من  رمييه( 

�لرب�زيلي  �لحت���اد 

ل����ك����رة �ل����ق����دم يف 

مدينة ريو دي جانريو.

20 دي�شمرب 2014 
ن����������ادي ري������ال 

م���دري���د �لإ���س��ب��اين 

كاأ�ص  ببطولة  يفوز 

�ل��ع��امل لأن��دي��ة كرة 

�لأوىل  للمرة  �لقدم 

ع��ق��ب  ت���اري���خ���ه  يف 

ل  مقابل  بهدفني  �لأرجنتيني  لورنزو  �سان  ن��ادي  على  ف��وزه 

�سيء يف �لبطولة �لتي �أقيمت باملغرب.

21 دي�شمرب
ي����وم �ل��ك��ل��م��ات 

ن�سبة  �مل��ت��ق��اط��ع��ة، 

�إىل �أول مرة ظهرت 

يف   1913 عام  فيها 

نيويورك  "�سحيفة 
ورلد".

22 دي�شمرب
�لن����������ق����������الب 

ن�سف  يف  �ل�ستوي 

�لأر�ص �ل�سمايل.

23 دي�شمرب  1919
�ل�����������ولي�����������ات 

�مل����ت����ح����دة ت��ط��ل��ق 

لالإ�سعاف  �سفينة 

تعترب  و�لتي  �لطبي 

بالعامل  �سفينة  �أول 

ب��ه��ذ� �مل��ج��ال حتت 

��سم "ريليف".

24 دي�شمرب 1948
�إن�ساء �أول منزل 

بالكامل  ي�ستخدم 

�لطاقة �ل�سم�سية يف 

�لوليات �ملتحدة.

25 دي�شمرب 1990
جت���رب���ة  �أول 

ن���اج���ح���ة ل��ت�����س��غ��ي��ل 

و�لذي  �لويب  نظام 

ويب  �سبكة  �أ���س��ب��ح 

عاملية.
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26 دي�شمرب 
1898

م������اري ك����وري 

بيار كوري  وزوجها 

ي��ك��ت�����س��ف��ان م���ادة 

�لر�ديوم �مل�سعة.

27 دي�شمرب 
1934

ف����ار�����ص ت��غ��ري 

�إي��ر�ن  �إىل  ��سمها 

وذل�����ك مب��ر���س��وم 

حكومي.

28 دي�شمرب 
1912

ظ��ه��ور �ل���رت�م 

لأول مرة يف �سو�رع 

�سان فر�ن�سي�سكو.

29 دي�شمرب 
1975

قانون  ���س��دور 

ب���ري���ط���اين ي�����س��ع 

بني  للتمييز  ح���ًد� 

�جل�����ن�����������س�����ني يف 

�لأج���������ور، ون�����ص 

لأجر  م�ساوي  �أجر  على  باحل�سول  �ملر�أة  على حق  �لقانون 

و�ملجتمع،  �لعمل  يف  مت�ساوية  حقوًقا  مينحها  كما  �لرجل، 

و�أ�سبح �لتمييز بني �جلن�سني من قبل �أ�سحاب �لعمل �أمرً� 

غري قانوين ويعاقب عليه �لقانون.

30 دي�شمرب 
2014

����ل����ط����ات  �ل���������سُ

ُتعلن  �لإندوني�سَيّة 

ُح��ط��ام  �كت�سافها 

ط������ائ������رة رح���ل���ة 

رقم  �آ�سيا  ط���ري�ن 

اب يف م�سيق كارمياتا. 8501 وعدٍد من ُجثث �لُرَكّ

31 دي�شمرب
يتم  عام جديد  بدء  تعلن عن  و�لتي  �ل�س��نة  ر�أ�ص  لي���لة 

�لحتف�ال به �سنوي�ًا . 

ويف خ��تام �س�ل�سة 

) حدث يف مثل هذا ال�شهـر ( 

باملادة  رحب�و�  مل�ن  و�لتقدي�ر  �ل�سكر  ك��ل 

�لتي  �لتاريخية  �أح��د�ث��ه�����ا  م��ع  وتعاي�س�و� 

حاولنا طرح مو��سيع متنوع�ة ت�سمل �أحد�ث 

عاملي�ة خمتلف�ة ، نتمنى �أن نكون قد ُوف��قنا 

متابعتكم  لك�م  �ساكرين   ، �ختيارها  يف 

له  ك��ان  �ل��ذي  �ملميز  وتو��سلكم  �ل��د�ئ��م��ة 

عرب  �لتاريخية  �لأح��د�ث  با�ستكمال  �لأث��ر 

هذه �ل�سفحة ، و �لتي يوؤ�س�فنا �أن نعلن باأن 

�ملطروحه  للمادة  عدد  �آخر  هو  �لعدد  هذ� 

�أن  �آملي�ن   ) �ل�سه�ر  ه��ذ�  مثل  يف  ح��دث   (

تكونو� قد ��ستمتعتم به�ا ، ومثمنني دوركم 

يف �إبد�ء ر�أيكم عن �ملادة ومقرتحاتكم �لتي 

ترثي �ملجل�ة عب�ر م�سح �لكود �ملرفق.
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اإعداد جواهر �شلطان ال�شويدي

من خدمات دائرة بلدية راأ�س اخليمة

خدمة ت�شجيل عقد البيع العقاري

لتعريفهم  �ملتعاملني  مع  �لتو��سل  تعميق  �إىل  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  د�ئ��رة  ت�سعى 

باأهم �خلدمات  �لتي تقدمها �لد�ئرة للمجتمع ..

ويف هذه �ملادة �سنتحدث فيها عن خدمة من خدمات  قطاع �لر��سي و�لأمالك  

�لتي  �لإلكرتونية  �لعقاري عدد من �خلدمات  �لتد�ول  ق�سم  يقدم  �لد�ئرة حيث  يف 

ت�سعى وتهدف �إىل �لت�سهيل و�لتي�سري على �ملتعامل ومنها خدمة ت�سجيل عقد �لبيع 

�لعقاري:

�خلدمة  ه��ذه  تتيح  و  �لعقاري   �لبيع  عقد  ت�سجيل  خدمة 

�أو  )جزئيًا  �لعقاري  �لبيع  عقود  بت�سجيل  �لقيام  للمتعاملني 

كليًا( بني �لبائع و�مل�سرتي �أو من ميثلهم لقطعة �أر�ص �أو وحدة 

عقارية.

 ومن �أهم �ل�سروط للتقدمي على �خلدمة : 

للو�سي  �ل�سرعي  �لقا�سي  م��ن  �إذن  �إح�����س��ار  يتوجب   -

للت�سرف يف �مو�ل �لق�سر.

- �إذ� كان �أحد �لطرفني �سركة �أو موؤ�س�سة يجب �إرفاق عقد 

�لتاأ�سي�ص �أو �لنظام �لأ�سا�سي .

- �سرورة ح�سور �لبائع و�مل�سرتي �أو من ميثلهما قانونًا.

ميكن للمتعامل �أو مقدم �لطلب �لتقدمي على خدمة »ت�سجيل 

�لعقاري«  من خالل زيارة مركز �سعادة �ملتعاملني   �لبيع  عقد 

يف بلدي�ة ر�أ�ص �خليمة ومرك�ز �س�ع�ادة �ملتع�ام�لني يف و�دي  

��سفني، �أو �لدخول على �ملوقع �لإلكرتوين حلكومة ر�أ�ص �خليمة 

www.rakgov.ae، و�لتقدمي عليها ..

حال  يف  �لطلب  بها  مير  �لتي  �خل��ط��و�ت  �أه��م  هنا  وت��اأت��ي 

�لتقدمي على خدمة ت�سجيل عقد �لبيع �لعقاري:

1 - مر�جعة �مل�ستند�ت �ملطلوبة من قبل موظف �خلدمة.

2 - حتديد ر�سوم �خلدمة.

3 - طباعة �مللكية.

4 - �لتثبت من �لبيانات �لو�ردة يف وثيقة �مللكية.

5 -  �عتماد �لوثيقة و�إ�سد�رها من قبل مدير �لإد�رة- تقدمي 

�ملعاملة ودفع �لر�سوم �مل�ستحقة.
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ومن �أهم �لوثائق �ملطلوبة لإمتام �خلدمة هي 

لالأفر�د:

1 - ملكية �لعقار �لأ�سلية.

2 - خمطط �لعقار �لأ�سلي.

3 - �أ�سل �لوكالة )�إن وجد(.

4 - يف حالة �ل�سر�ء من برنامج �ل�سيخ ز�يد لالإ�سكان :

- ر�سالة متويل �سر�ء م�سكن

- ر�سالة �مل�ساعدة �ملالية

- عقد �لرهن )يف حالة �لتمويل(

5 - �سورة من هوية كل من �لبائع و�مل�سرتي )جو�ز �ل�سفر 

يف حالة �مل�ستثمرين �لأجانب(.

6 - �سهادة عدم ممانعة من �ملطور للت�سرف بامللكية

 و�لوثائق �لإ�سافية يف حالة �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات:

- �لرخ�سة �لتجارية.

- عقد �لتاأ�سي�ص �أو �لنظام �لأد �سا�سي.

- �ملفو�ص بالتوقيع.
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Editorial
 Fifty Years of Achievements

On December 2 of each year, the National Day of the 
United Arab Emirates is celebrated. However, this year's 
celebration is different from other celebrations. The year 
2021 marks the Golden Jubilee of the establishment of 
the Country of the Union, fifty years of the spirit of unity 
and belonging to the Home of Giving.

On December 2, 1971, Their Highness Rulers of the 
Emirates announced the establishment of the United 
Arab Emirates, to become an independent, sovereign 
country striving for the advancement and prosperity of 
its people and lands. Since then, the Federation's Anni-
versary has been celebrated.

On the National Day, joy and feelings of pride per-
vade the souls of citizens, residents and visitors. Cel-
ebrations are held nationwide. The colors of the UAE 
Flag decorate every corner and the Flag rises above 
buildings, towers and houses. What distinguishes these 
celebrations is the relationship between the people and 
their Rulers. Where you find the Rulers celebrating 
alongside their loyal people in the most wonderful epic 
of love and loyalty.

In the Year of 50th, the celebration of National Day 
will embody a special character, as the celebration does 
not represent only fifty years ago, but the coming fifty 
years full of pride and achievements, God Willing.

On this occasion, we extend our sincere congratula-
tions to His Highness President Sheikh Khalifa bin Za-
yed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, Their Highnesses, Supreme Council 
Members, Rulers of the Emirates, and to the Govern-
ment and People of the Emirates, on the occasion of the 
50th  National Day of our beloved country.

Munther Mohammed bin Shakar 

 Municipality 
 Magazine

A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Issue No. 535 - 45nd Year Rabi II - 1443 - December 2021

Supervisor

Munther Mohammed bin Shakar
Director-General

Editor-in-Chief
Ahmed Abdulhadi Al Ahmed

Editors
Jawaher Sultan Al Suwaidi

Alya Abdulaziz Al Zaabi

Raayed Abdul Aziz Hilal

Designer
Louay Ahmed Kahlah

Mouza Al Suwaidi

Copyeditors & Archivists
Khulood Rashid Al Mazrooei

Amani Saeed Al Nuaimi
Ruqayya Ali Al Shehhi

Abdulaziz Karam
Suood Omar Al Zaabi  

Photographer

  Sagar

Translator
Amna Ali Al Mahya

1 m u n r a k a e



Mohammed bin Rashid, Mohamed bin Zayed, Rulers, Crown 
Princes attend UAE’s Golden Jubilee celebrations in Hatta

His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces. 
Their Highnesses Supreme Council 
Members, Rulers of the Emirates, 
Crown Princes, Deputy Rulers and 
Sheikhs, attended the celebration 
on the UAE’s 50th National Day 
and Golden Jubilee.

The event, which held under the 
patronage of His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, was organized in Hatta.

Among those who attended the 
official ceremony were H.H. Sheikh 
Hamad bin Mohammed Al Sharqi, 
Supreme Council Member and Rul-
er of Fujairah; H.H. Sheikh Saud 
bin Rashid Al Mu’alla, Supreme 

Council Member and Ruler of 
Umm Al Quwain, and H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah.

H.H. Sheikh Hamdan bin Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Crown Prince of Dubai; H.H. 
Sheikh Sultan bin Mohammed bin 
Sultan Al Qasimi, Crown Prince 
and Deputy Ruler of Sharjah; H.H. 
Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sul-
tan Al Qasimi, Deputy Ruler of 
Sharjah, H.H. Sheikh Ammar bin 
Humaid Al Nuaimi, Crown Prince 
of Ajman; H.H. Sheikh Moham-
med bin Hamad bin Mohammed Al 
Sharqi, Crown Prince of Fujairah; 
H.H. Sheikh Rashid bin Saud bin 
Rashid Al Mu’alla, Crown Prince of 
Umm Al Quwain, and H.H. Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, were also present.

In attendance also were H.H. 
Sheikh Hamdan bin Zayed Al 
Nahyan, Ruler’s Representative in 
Al Dhafra Region; Saqr Ghobash, 
Speaker of the Federal National 
Council (FNC); H.H. Sheikh Tah-
noun bin Mohammed Al Nahyan, 
Abu Dhabi Ruler’s Representa-
tive in Al Ain Region; H.H. Sheikh 
Suroor bin Mohammed Al Nahyan; 
H.H. Sheikh Hazza bin Zayed Al 
Nahyan, Deputy Chairman of Abu 
Dhabi Executive Council; H.H. 
Sheikh Issa bin Zayed Al Nahyan; 
H.H. Sheikh Nahyan bin Zayed Al 
Nahyan, Chairman of the Board 
of Trustees of the Zayed Charita-
ble and Humanitarian Foundation; 
H.H. Lt. General Sheikh Saif bin 
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of the In-
terior; H.H. Sheikh Mansour bin 
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Presiden-
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tial Affairs; H.H. Sheikh Hamed 
bin Zayed Al Nahyan, Managing 
Director of Abu Dhabi Investment 
Authority; H.H. Sheikh Abdullah 
bin Zayed Al Nahyan, Minister of 
Foreign Affairs and International 
Cooperation; H.H. Sheikh Omar 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy 
Chairman of the Board of Trustees 
of Zayed bin Sultan Al Nahyan 
Charitable and Humanitarian Foun-
dation; H.H. Sheikh Khalid bin 
Zayed Al Nahyan, Chairman of the 
Board of Zayed Higher Organiza-
tion for People of Determination 
(ZHO); H.H. Dr. Sheikh Sultan 
bin Khalifa Al Nahyan, Adviser to 

the UAE President; H.H. Sheikh 
Khalid bin Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Member of the Abu Dhabi 
Executive Council and Chairman 
of Abu Dhabi Executive Office; 
H.H. Hamdan bin Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan; H.H. Zayed bin 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan; 
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan, Minister of Tolerance and 
Coexistence; a number of Sheikhs; 
ministers; FNC members; members 
of the Abu Dhabi Executive Coun-
cil, and several senior officials in 
the federal and local governments.

Her Highness Sheikha Fatima 
bint Mubarak, Chairwoman of the 

General Women’s Union (GWU), 
President of the Supreme Council 
for Motherhood and Childhood, and 
Supreme Chairwoman of the Fami-
ly Development Foundation (FDF); 
H.H. Sheikha Hind bint Maktoum 
bin Juma Al Maktoum, the wife 
of His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler 
of Dubai; H.H. Sheikha Hana bint 
Juma Al Majid, the wife of H.H. 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Rul-
er of Ras Al Khaimah; H.H. Sheikha 
Sumaya bint Saqr Al Qasimi, wife 
of H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al 
Mu’alla, Supreme Council Member 
and Ruler of Umm Al Quwain, and 
a number Sheikhas, attended the 
ceremony.

Staged in Hatta Dam and sur-
rounded by the Hajar Mountains, 
the live show was attended by resi-
dents from across the UAE on all 
official TV channels and the ‘Offi-
cial 50th UAE National Day’ web-
site. The celebration coincided with 
the organization of performances 
in various regions of the country in 
public and other places.
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UAE Rulers attend weddings of Hamdan bin Mohamed bin Zayed, 
150 Emirati couples as part of UAE Golden Jubilee Celebrations 

His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Rul-
er of Dubai, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, and His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
attended in various locations na-
tionwide and via TV circuits group 
ceremonies held to celebrate the 
marriage of H.H. Sheikh Hamdan 
bin Mohamed bin Zayed Al Nahy-

an to Sheikha Fakhra, the daughter 
of Sheikh Khalifa bin Hamdan bin 
Mohamed Al Nahyan as well as the 
wedding ceremonies of other 150 
Emirati Couples. The mass wed-
dings were held in association with 
the Ministry of Community Devel-
opment on the Golden Jubilee Cel-
ebrations.

The mass weddings were attend-
ed by Their Highnesses the Crown 
Princes and Deputy Rulers as well 
as Sheikhs, Ministers, Dignitaries 
and High-ranking Officials from all 
the Emirates.

Their Highnesses the UAE Rul-

ers, Crown Princess and Deputy 
Rulers conveyed the greetings of 
His Highness President  Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan to the 
newlywed and underlined the UAE 
Leadership's keenness on cement-
ing family bonds and social cohe-
sion while preserving quintessen-
tial Emirati values and principles.

The couples expressed their sin-
cere appreciation to the UAE Lead-
ers and their delight for seeing them 
attend their happiest moments in 
life. 
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received, His Excellency 
Suhail bin Mohammed Al Maz-
rouei, Minister of Energy and Infra-
structure and His Excellency Ab-

dullah Muhair Al Ketbi, Minister of 
Federal Supreme Council Affairs. 

H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Chairman of the Pub-

lic Services Department in Ras Al 
Khaimah, were present.

His Highness Sheikh Saud was 
briefed about several issues re-
lated to Energy, Infrastructure, 
Federal and National Affairs, and 

the march of the 
overall develop-
ment journey un-
der the leadership 
of His Highness 
President Sheikh 
Khalifa bin 
Zayed Al Nahy-
an that contrib-
uted to achieving 
prosperity and 
progress for the 
UAE and welfare 
for Emiratis.

RAK Ruler receives Ministers of Energy and Federal Supreme 
Council Affairs
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
received, H.E. Ahmed Abu Taleb, Mayor of Rotterdam, 
in the presence of H.E. Lody Embrechts, Ambassador 
of the Kingdom of Netherlands to the UAE, along with 
the delegation accompanying them.

His Highness Ruler of Ras Al Khaimah welcomed 

the guest and exchanged with him talks about promot-
ing cooperation relations between the Emirate and the 
City of Rotterdam at various levels.

For his part, H.E. the Mayor of Rotterdam expressed 
his deep thanks and appreciation to His Highness Ruler 
of Ras Al Khaimah for His Highness’s warm welcome 
and hospitality.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received H.E. Imran Ah-
mad, Minister of Expatriates' Wel-

fare and Overseas Employment of 
Bangladesh.

The meeting discussed ways of 
bolstering joint cooperation in sev-
eral fields.

H.E. Mohammed Abu Zafar, Am-
bassador of Bangladesh to UAE, 
and H.E. Jamal Hossain, Consul 
General of Bangladesh in Dubai, at-
tended the meeting.

RAK Ruler receives Mayor of Rotterdam

RAK Ruler receives Bangladesh's Minister of Expatriate Welfare
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, has received H.E. Jiří Slavík, 
Ambassador of the Czech Republic 
to the UAE.

During the meeting, H.H. RAK 

Ruler welcomed the ambassador and 
exchanged talks with him on means 
to further promote the cooperation 
ties between the two countries in all 
avenues.

H.H. Sheikh Saud also lauded the 
relations of friendship that exist be-

tween the two countries and their 
peoples.

Ambassador Slavík thanked H.H. 
Sheikh Saud for his warm welcome 
and hospitality while commending 
the strong strategic ties between the 
two countries.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received, H.E. Meghan 
Gregonis, the United States 
Consul General in Dubai, 
who paid him a courtesy 
visit on the occasion of as-
suming her new assign-
ment.

The meeting was attended 
by Sheikh Ahmed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Chair-
man of Public Services De-
partment in Ras Al Khaim-
ah.

His Highness RAK Ruler wel-
comed the U.S. Consul-General and 
wished her success and good luck 
while performing her missions to 
enhance friendship ties between the 

two countries in various aspects.
H.H. Sheikh Saud hailed ties bind-

ing the UAE and the U.S., which 
would contribute, to achieving fur-
ther progress and prosperity of the 
two peoples.

In turn, H.E. Gregonis extended 
her thanks and appreciation to His 
Highness RAK Ruler for warm 
welcome and hospitality, hailing the 
strong and strategic ties between the 
two countries.

RAK Ruler receives Ambassador of Czech Republic

RAK Ruler receives U.S. Consul-General
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received, His Ex-
cellency Moham-
med Shahriar Alam, 
Member of Parlia-
ment and Minister of 
State for Foreign Af-
fairs of the People’s 
Republic of Bang-
ladesh, and the ac-
companying delega-
tion. In the presence 
of H.E. Mohammed 
Abu Zafar, Ambas-
sador of Bangladesh to the UAE.

The meeting was aimed at enhancing cooperation 
and consolidating that established friendly relations 
between the two nations.

For his part, H.E. Alam expressed his sincere thanks 
and appreciation to His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah, for the warm welcome, praising the develop-
ment witnessed by Ras Al Khaimah in particular and 
the UAE in general across various fields.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
at his Majlis in Jebel 
Jais, H.E. Nathalie 
Kennedy, Consul-
General of the French 
Republic in Dubai, 
who paid a courtesy 
visit on assuming her 
new assignment.

Her Excellency 
was accompanied by 
Marie-Laure Char-
rier, Deputy Consul-General of the 
French Republic in Dubai.

His Highness RAK Ruler wel-
comed the French Consul-General 
and wished her good luck and suc-
cess in her mission which would 

contribute to enhancing friendship 
ties between the two countries in 
various aspects.

His Highness also hailed coop-
eration ties binding the UAE and 
France to achieve further progress 
and prosperity for the two peoples.

In turn, H.E. Kennedy extended 
thanks and appreciation to His 
Highness Ruler of Ras Al Khaimah 
for His Highness’s generosity and 
warm welcome, while praising the 
strong strategic relations between 
the two countries.

RAK Ruler receives Consul-General of France

RAK Ruler receives Minister of State for Foreign Affairs of Bangladesh
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived, Przemysław 
Wacławski, Vice-Pres-
ident of the Manage-
ment Board, Finance, 
for the Polish Oil and 
Gas Exploration and 
Extraction Company 
"PGNiG", along with 
his accompanying del-
egation. In the pres-
ence of H.H. Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah.

His Highness Ruler of Ras 
Al Khaimah was briefed from 
Wacławski on the most important 
projects that the Polish Company is 

working on and the latest develop-
ments related to the Oil and Natural 
Gas Sector in the region.

The meeting was attended by H.E. 
Jakub Sławek, Chargé d'Affaires at 

the Embassy of Poland in Abu Dha-

bi, along with a number of officials 

from RAK Petroleum Authority and 

RAK Gas.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, attended the 
reception organized 
by H.E. Jiří Slavík, 
Ambassador of the 
Czech Republic to the 
UAE, at Hilton Ras Al 
Khaimah Beach Re-
sort to mark his coun-
try's National Day.

H.H. Sheikh Saud 
expressed his wishes 
of further growth 
and prosperity for the 
Czech Republic.

For his part, the Czech Ambas-
sador, during his speech at the re-

ception, commended the efforts of 
the UAE's wise leadership to drive 
their country's development, as 
well as the relations between their 

countries, highlighting the Czech 
Republic's keenness to enhance its 
cooperation with the UAE in vari-
ous sectors.

RAK Ruler receives delegation of 'PGNiG'

RAK Ruler attends Czech Republic's National Day Celebration
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stressed the importance 
of continuing to pay attention to 
education to prepare the next gen-
eration of National Competencies 
Capable of continuing the process 
of construction and development in 
the country. His Highness stressed 
that the development of the Quali-
fied Human Element is at the fore-
front of Government Work's Priori-
ties.

His Highness said that the UAE, 
under the Wise Leadership of His 
Highness President Sheikh Khalifa 

bin Zayed Al Nahyan, is proceeding 
vigorously in this path. A path that 
is a practical translation of its future 
vision based on moving forward in 
developing the Education Sector as 
a way to keep pace with the pace of 
development and human and civi-
lized progress in all fields and sec-
tors. 

His Highness stressed that Ras Al 
Khaimah is moving at a steady pace 
to develop the Education System 
on an ongoing basis. This contrib-
utes to the graduation of promising 
generations capable of taking the 
initiative and implementing na-
tional plans and strategies aimed at 

achieving the goals and aspirations 
of the Union during the Next 50 
Years with determination and in the 
hands of the sons of the Emirates 
armed with science and knowledge.

This came when His Highness 
Ruler of Ras Al Khaimah received 
a number of students from Masafi 
Primary and Secondary School, 
who came to congratulate the 11th 
Anniversary of His Highness's As-
sumption of Power in the Emir-
ate of Ras Al Khaimah and on the 
Country's Celebrations of the Gold-
en Jubilee.

Saud bin Saqr welcomes Students from Masafi School 
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Under the patronage and in the 
presence of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, a mass wedding ceremo-
ny for 50 couples was held at Al 
Jazirah Al Hamra, in Ras Al Khaim-
ah, as part of the country's Golden 
Jubilee Celebrations.

His Highness Crown Prince of 
Ras Al Khaimah congratulated the 
newlywed on the happy occasion, 
wishing them all success in build-

ing a happy family.
His Highness said that the mass 

weddings taking place throughout 
our country are one of the fruits of 
the path of goodness that was es-
tablished by the Founding Leader, 
Late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, who put the citizen's wel-
fare and stability at the forefront 
of his priorities. This is what the 
Wise Leadership is doing, which 
has made the interest of the people 
of the country and building new 

families enjoying stability and so-
cial cohesion as its goal, within the 
framework of the UAE’s efforts to 
move away from exaggerating the 
costs of marriage and to form stable 
and successful Emirati Families.

The couples expressed their sin-
cere appreciation to the UAE Lead-
ership for their constant support and 
commitment to ensuring wellbeing 
and family stability.

His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaim-
ah, visited Dubai Airshow, which 
kicked off on its seventeenth ses-
sion at Al Maktoum International 
Airport, with the participation of 
more than 1,200 Exhibitors and 
Military and Civilian Delegations 
from 148 countries.

His Highness inspected a number 
of the exhibition’s pavilions, and 
was briefed on the latest develop-
ments in the field of Aviation and 
Space, Aviation Systems, Com-
munications and Air Defense. His 
Highness RAK CP stressed that 
the exhibition reflects the National 

Capabilities of the UAE 
and its Leadership in all 
sectors in terms of plan-
ning and organization. 
H.H. Sheikh Mohammed 
expressed his admiration 
for the distinction and 
progress reached by the 
aviation industry in the 
interest of the develop-
ment of this important 
sector.

His Highness stressed 
that the distinguished 
level of Dubai Airshow 
in its new session reflects 
the interest of the Wise 
Leadership of the Coun-
try and its constant keen-

RAK Crown Prince attends Mass Wedding Ceremony

Crown Prince of Ras Al Khaimah visits Dubai Airshow
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His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah, 
affirmed that the choice of the UAE 
to host the 28th  Session of the Con-
ference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change “COP 28” in 2023 
in Abu Dhabi; reflects the apprecia-
tion of the International Commu-
nity for the efforts undertaken by 
the country in confronting the Cli-
mate Change’s Challenges and its 
keenness to crystallize a common 
Global Vision in Climate Action 
that leads to achieving Sustainable 
Development in Societies. 

His Highness said - in a statement 
on this occasion - that the UAE has 
made great progress in spreading 
Clean and Renewable Energy So-
lutions in the world, protecting the 
Environment and Adopting Innova-
tive Initiatives to achieve Economic 

Diversification. While 
hosting this Prominent 
Global Event, it looks 
forward to strengthen-
ing collective Interna-
tional Action to con-
front the Repercussions 
of Climate Change to 
ensure building a Pros-
perous and Sustainable 
Future for Future Gen-
erations.

His Highness added 
that the UAE, in light 
of a Future Foresight 
Vision of its Wise Lead-
ership, believes in the 
importance of pushing 
for Effective and Sus-
tainable Solutions to 
the common challenges 
facing the world, fore-
most of which is Climate Change. 
By hosting this Prominent Global 

Conference, the UAE looks for-
ward to making remarkable pro-
gress in the global response to this 
challenge.

ness to support the aviation sector 
and push the wheel of its develop-
ment and progress. As well as coin-
ciding with the "Expo 2020 Dubai" 
and the country's readiness to cel-
ebrate its Golden Jubilee, overcom-
ing "Covid-19" Pandemic, and re-
turning life to normal.

His Highness Crown Prince of 
Ras Al Khaimah said that Dubai 
Airshow has achieved great 
achievements, deals and successes 
since its inception until now. Where 
it became one of the largest and 
most important Aviation Exhibi-
tions, as it was able to attract major 
International Companies to partici-
pate in their latest products of air-
craft, systems and equipment, as it 
is an important opportunity to learn 

about the latest technolo-
gies, projects, equipment, 
aircraft and systems mul-
titasking in aviation.

His Highness Crown 
Prince of Ras Al Khaim-
ah praised the organizers 
of the exhibition for their 
distinguished efforts and 
hard work to display the 
latest technical solutions, 
products and services 
provided by world lead-
ers in the aviation, space 
and defense sectors. In 
addition to displaying 
their various products in 
shipping, sustainability, 
technology and advanced 
sciences.

Ras Al Khaimah CP: Hosting COP28 reflects Global Appreciation of 
the UAE's Efforts to confront the Repercussions of Climate Change
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Ras Al Khaimah Municipality Department 
celebrates the Year of the 50th

In implementa-
tion of Precaution-
ary Measures and 
in line with the 
Protocol adopted in 
the Emirate. Ras Al 
Khaimah Munici-
pality Department 
celebrated the 50th 
UAE National Day, 
which consisted of 
various and simple 
programs witnessed 
by Directors, Man-
gers, Heads and Em-
ployees. 

The celebration 
began with the UAE 
National Anthem 
played by RAK Police Musical 
Band, followed by Traditional Al 
Yowlah Dance performed by Bin 
Ayesh Al Harbiya Band. The cel-
ebration included also participa-
tion of both Suhaila and Al Dhait 
Schools, where their students pre-
sented performances that stirred the 
feelings of redemption for the soil 
of this country and in honor and 
pride for its Leadership.

The celebration included side ac-
tivities, such as Traditional Food 

Corner, Calligrapher Corner, where 
the Calligrapher Shehab Al Kaabi 
wrote in Arabic Calligraphy for the 
Department’s employees. 

The atmosphere of the celebration 
reinforced the spirit of belonging 
and loyalty to this dear homeland, 
the UAE, and to the Wise Leader-
ship, which was keen on the cohe-
sion of the union, strengthened the 
meanings of loyalty and redemp-
tion, and pushed the UAE’s March 
towards progress and prosperity.
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As part of the Ras Al Khaimah 
Energy Efficiency and Renewables 
Strategy 2040, Ras Al Khaimah 
Municipality is working on a new 
initiative to provide the Industrial 
Sector with best-in-class Energy 
Audits.

The Industrial Sector represents 
a large share of the total energy 
consumption in Ras Al Khaimah. 
The initiative will help industries 
in Ras Al Khaimah to reduce their 
energy cost and their environmen-
tal footprint. This aligns with the 
UAE’s Strategies Operation 300bn, 
National Climate Change Plan of 
the UAE 2017–2050, UAE Energy 
Strategy 2050, and the recently an-
nounced strategic initiative, UAE 
Net Zero by 2050.

Ras Al Khaimah Municipality 
intends to select Energy Auditing 

Companies specializing in the In-
dustrial Sector to be involved in the 
new initiative. The most relevant 
industrial areas where energy ex-
pertise is sought include cement, 
quarries, ceramics, glass, metal fab-
rication, building materials, pack-
aging etc.

Ras Al Khaimah Municipality 
had invited all interested Industrial 
Energy Auditing Companies in the 
UAE to confirm their intention to 
participate in the selection process. 
Expressions of interest should be 
sent via email to eer@mun.rak.ae, 
with "Industrial Energy Auditing 
Initiative" in the subject line, and 
a company profile attached, show-
casing the relevant expertise. The 
deadline for expressions of interest 
is 20th November, 2021.

The municipality has also pub-

lished the following disclaimer: 
"Expression of interest does not 
guarantee inclusion or participation 
in the initiative, does not create any 
commercial or legal obligations for 
Ras Al Khaimah Municipality to-
wards the registered party or any 
third party, nor does it create any 
partnership, agency or quid pro quo 
relationship with Ras Al Khaimah 
Municipality. Ras Al Khaimah Mu-
nicipality reserves the right to se-
lect, reject or select conditionally 
any registered interested participant 
to proceed with the next stage of 
the initiative without thereby incur-
ring any liability or any obligation 
to justify the grounds for Ras Al 
Khaimah Municipality’s action to 
the affected participant."

Ras Al Khaimah Municipality 
Department completed 5,050 trans-
actions during the Third Quarter of 
this year through the Department's 
Sectors and Administrations.

Where Lands and Properties Sec-
tor completed 18,855 transactions, 

Planning and Survey Administra-
tion 10541 transactions, Public 
Health Administration 10,407 trans-
actions, and Buildings Management 
9544 transactions.

The Municipality Department 
confirmed its constant endeavor to 

develop its services and diversify 
the channels for completing trans-
actions in order to facilitate the 
customers, in accordance with the 
policy of Ras Al Khaimah Munici-
pality in making customers happy.

Ras Al Khaimah invites Specialized Energy Auditors to express 
interest in New Initiative for Industrial Sector

Ras Al Khaimah Municipality completed 50,050 transactions during 3Q
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Ministry of Health and Community Protection an-
nounced the launch of its Annual Seasonal Influenza 
Awareness Campaign, with the participation of all 
strategic partners, to raise Health Awareness among 
all society members on the importance of vaccination 
against Seasonal Influenza.

Accordingly, Ras Al Khaimah Municipality Depart-

ment- Human Resources Section, in cooperation with 
the Emirates Health Services Corporation, provided 
Seasonal Influenza Vaccination for employees to pre-
vent the Influenza Virus and its risks. Sufficient vac-
cines were provided to vaccinate the target groups and 
the vaccination rate was raised to include the largest 
possible number of employees.

National Seasonal Influenza Vaccination Campaign

In order to contribute to activating the role of the Mu-
nicipality Department and consolidating the Culture of 
Blood Donation among the largest possible Society 
Segments, Ras Al Khaimah Municipality Department 
organized a Blood Donation Campaign in cooperation 
with Blood Bank at Saqr Hospital.

Where the Municipality Department stated that it 
carries out this campaign from time to time to encour-
age employees from various sectors and administra-
tions and urge them to Blood Donation Culture, for the 
benefit of the donor and the beneficiary and to fill the 
need of blood drops in the Emirate's Hospitals.

Ras Al Khaimah Municipality Department organizes Blood Donation 
Campaign
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Out of Ras Al Khaimah Munici-
pality Department’s keenness to 
strengthen its relations with part-
ners and its belief in the importance 
of activating its role in the societal 
aspect and supporting all society 
segments. The Department, in co-
operation with the Department of 
Punitive and Correctional Institu-

tion, organized a Craft Products 
Exhibition of Punitive and Correc-
tional Institution.

The exhibition comes within the 
department's objectives, which aim 
to cooperate with various parties 
to organize joint community initia-
tives that contribute to supporting 
skilled and talented people from all 

society segments and encouraging 

them to rely on themselves and ex-

ploit their skills for their own ben-

efit. The exhibition was well attend-

ed by the Department's employees 

and customers who were keen to 

purchase these special products.

Craft Products Exhibition of Punitive and Correctional Institution 

In order to participate in supporting International 
Forums and Events, and to strengthen communication 
with all society members. Ras Al Khaimah Municipal-
ity organized an event to celebrate World Children's 
Day, at Al Manar Mall for children visiting the center. 
Where the Department’s employees distributed gifts 
and toys to the children and took pictures with them.

His Excellency Munther bin Mohammed bin Sha-

kar, Director General of the Municipality Department, 
stated that the International Children's Day must be 
celebrated. All segments of Emirati Society and Resi-
dents must be made aware of the rights of the child 
and its importance and role in the community system. 
Best Supportive Services must be provided to children, 
given that childhood is half of the present and the har-
vest of the future.

Ras Al Khaimah Municipality Department 
celebrates World Children's Day
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Ras Al Khaimah Municipality- 
Human Resources Section held a 
training program entitled “An In-
troduction to the Maintenance and 
Restoration of Archaeological and 
Historical Buildings” as part of 
Human Resources’ endeavor to de-
velop the skills of the Department’s 
employees. 

Dr. Eng. Ehab Nasr El Din pre-
sented the training program,  who 
started by talking about the most 
important objectives of the pro-
gram. Dr. Ehab spot the light on the 

difference between an Archaeologi-
cal Building, a Historical Building, 
a Building of Value or a Distinctive 
Character. The process of docu-
mentation and registration for these 
buildings, its importance, the char-
acteristics of local architecture in 
the United Arab Emirates, materials 
and techniques for traditional local 
construction for GCC Countries and 
methods of preserving historical 
and heritage buildings. The trainer 
also touched on the reasons for the 
deterioration of this type of build-

ings, the various factors of damage, 
the general concepts that are taken 
into account when renovating or 
maintaining, and finally discussing 
a restoration and maintenance pro-
ject with a model chosen from the 
Arab Gulf Region.

The training program targeted the 
category of Architects and Structur-
al Engineers and those interested in 
Local Architecture or the Restora-
tion of Archaeological and Histori-
cal Buildings in the Department and 
the Emirate.

Ras Al Khaimah Municipal-
ity- Youth Council held a meeting 
with the Supplier Partners, which 
was attended by Innovation Team 
and Future Foresight Team in the 
Department. The session included 
various topics aimed at develop-
ing work and reaching the highest 

levels of service provision and acti-
vating partnership with institutions. 
Based on the Department's objec-
tives aimed at strengthening the re-
lationship with partners in various 
fields that benefit the Department’s 
and Government’s Work.

The session included various 

topics such as ease of access and 
dealing with the Administrative 
Services Section and other related 
topics with partners. The session 
concluded after presenting many 
ideas about facilitating procedures 
and activating partnership with sup-
pliers. 

An introduction to the Maintenance and Restoration of 
Archaeological and Historical Buildings

Brainstorming Session 
with Supplier Partners
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