
�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية
A monthly cultural Magazine 

dealing with municipal affairs

 Municipality
 Magazine 

العدد 541 ال�شنة ال�شاد�شة و الأربع�ن 

ذو القعدة  1443 هـ يونيو » حزيران « 2022م

Issue No. 541 - 46rd Year 

 DDhhuull  QQaa''ddaahh 1443 - JJuunnee 2022



1

بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية

العدد 541 السنة السادسة و األربعون 
 ذو القعدة 1443 هـ يونيو )حزيران( 2022م

االشتراكات السنوية
داخل الدولة:

لألأفــــــــــــراد : 100 درهماً

للم�ؤ�ش�شــــات : 200 درهماً

خارج الدولة: 
لألأفـــــــــــــــراد :  150 درهماً

للم�ؤ�ش�شـــــــات : 225 درهماًً 

»هذه اال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«

المـــراســـالت 

االإمارات العربية املتحدة

اإمـــــارة راأ�س اخليمة 

دائــــــــــــرة البـــــلديـة 

�ص.ب : 4 

هاتف البلديـــة : 2466666 07
فاكس المجـــلة: 2333355 07

www.mun.rak.ae
magazine@mun.rak.ae

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 العتبارات 

فنية.

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

لدوريات اأخرى.

٭ امل�اد املر�شلة للمجلة ال ترد الأ�شحابها 

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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اإلمارات توّدع فقيد الوطن خليفة بن زايد

وراعي  الوطن  قائد  اإلمارات  دولة  وّدعت  وقدره،  هللا  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
مسيرة التمكين، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة. وبهذا المصاب الجلل نعزي قيادة وشعب اإلمارات و األمتين العربية و 

اإلسالمية والعالم أجمع في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه هللا. 
العربية  واألمتين  الوطن  فقيد  يتغمد  أن  وجل  عز  المولى  إلى  نتضرع  وإننا 
واإلسالمية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم 
وأمته  ووطنه  لخدمة شعبه  بإخالص  كرسها  والعمل  بالعطاء  زاخرة  حياة  خالل 
الجميع  يلهم  أن  تعالى  المولى  سائلين  العالم،  أنحاء  في  اإلنساني  والعمل 

جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. 
فقد شهد عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه هللا، تحقيق إنجازات إنسانية 
وتعليمية واقتصادية وتنموية عالمية رفيعة، وتشكلت خالل فترة حكمه نهضة 
مجاالت  شتى  في  استثنائية  وقفزات  مؤشرات  الدولة  وحققت  مسبوقة،  غير 

الحياة أوصلتها إلى المقدمة.
إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا 
رئيساً لدولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل المجلس األعلى لالتحاد باإلجماع 
في  سموه  ورؤية  بحكمة  اإلمارات  وشعب  األعلى  المجلس  ثقة  عمق  يؤكد 
الرخاء واالستقرار لدولة اإلمارات وشعبها  الخير والنماء وتحقيق  مواصلة مسيرة 
مكتسباتها  من  وتعزز  المباركة  االتحادية  مسيرتها  اإلمارات  دولة  بذلك  لتواصل 

الوطنية

منذر محمد بن شكر 

االفتتاحية
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حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخ خليفة بن زايد

ــى ديــــــــــ�ان �ـــشـــاحـــب  ــ ــع ــ ن

�شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي ع�ش� املجل�س االأعلى 

ــمــة قــائــد  حـــاكـــم راأ�ـــــس اخلــي

ال�طن وراعي م�شريته �شاحب 

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 

الذي  الــدولــة  نهيان رئي�س  اآل 

را�شيًا  ــه  رب جـــ�ار  اإىل  انتقل 

مر�شيًا ي�م اجلمعة 13 ماي� .. 

الغايل  ال�طن  فقيد  اهلل  تغمد 

ف�شيح  واأ�شكنه  رحمته  ب�ا�شع 

ال�شرب  جميعًا  واألهمنا  جناته 

وال�شل�ان ..

ــه  ــيـ اإلـ واإنــــــــا  هلل  اإنـــــــا   }

راجع�ن}

وفــيــمــا يــلــي نــ�ــس الــبــيــان 

ال�شادر عن دي�ان �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة : // ب�شم 

اهلل الرحمن الرحيم ..

اإىل ربك را�شية مر�شية  النف�س املطمئنة ارجعي  اأيتها  يا   /

فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي / .. �شدق اهلل العظيم .

ال�شم�  ينعى دي�ان �شاحب  بقل�ب م�ؤمنة بق�شاء اهلل وقدره 

حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ 

وراعي  ال�طن  قائد  تعاىل،  اهلل  بــاإذن  له  املغف�ر  اخليمة،  راأ�ــس 

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

الدولة، الذي وافته املنية ي�م 13 ماي� بعد م�شرية ط�يلة حافلة 

املتحدة،  العربية  االإمــارات  دولة  قيادة  يف  ال�طنية  باالإجنازات 

ويف دعم ق�شايا االأمتني العربية واالإ�شألمية يف خمتلف املحافل 

االإقليمية والدولية.

العزاء  ب�شادق  اخليمة،  راأ�س  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ويتقدم 

وامل�ا�شاة الآل نهيان الكرام واإىل �شعب دولة االإمارات يف الفقيد 

الكبري �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، �شائأًل اهلل 

فقيد  يتغمد  اأن  القدير  العلي 

رحمته  ب�ا�شع  الــغــايل  الــ�طــن 

وي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم 

اأهله ال�شرب وال�شل�ان ..

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن//.

ال�شم�  �شاحب  اأمـــر  وقــد 

بــاإعــألن  اخليمة  ــس  راأ�ـ حــاكــم 

وتنكي�س  الــر�ــشــمــي  احلـــــداد 

االأعألم على املغف�ر له �شاحب 

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 

اآل نهيان »رحمه اهلل« مدة 40 

 ، ال�فاة  ي�م  من  اعتبارًا  ي�مًا 

وتعطيل العمل يف حك�مة راأ�س 

اخليمة والقطاع اخلا�س ملّدة 3 

ال�شبت   « ي�م  اعتبارًا من  اأيام 

ي�شتاأنف  اأن  عــلــى  ــ�«  مــاي  14
الدوام الر�شمي ي�م الثألثاء 17 ماي� .

حاكم رأس الخيمة يؤدي صالة الغائب على الشيخ 
خليفة بن زايد

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

املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة �شألة الغائب على روح فقيد 

نهيان رئي�س  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  ال�طن �شاحب 

الدولة »رحمه اهلل« بعد �شألة املغرب يف م�شجد ق�شر الظيت يف 

راأ�س اخليمة.

اأن  وجــل  عــز  املــ�ىل  اإىل  بــالــدعــاء  وامل�شل�ن  �شم�ه  وتــ�جــه 

رحمته  ب�ا�شع  واالإ�شألمية  العربية  واالأمتني  ال�طن  فقيد  يتغمد 

ور�ش�انه وي�شكنه ف�شيح جنانه ويكرم نزله ..�شائلني امل�ىل تعاىل 

نهيان حاكم  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  يلهم �شاحب  اأن 

ال�شرب  االإمارات  و�شعب  الكرام  نهيان  اآل  وعم�م  اأب�ظبي  اإمارة 

وال�شل�ان يف هذا امل�شاب اجللل.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
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محمد بن زايد يتقبل تعازي محمد بن راشد والحكام 
في فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  تقبل �شاحب 

يف  التعازي  اأب�ظبي  نهيان حاكم  اآل  زايد 

وفاة فقيد ال�طن الكبري ال�شيخ خليفة بن 

من �شاحب  اهلل«  نهيان »رحمه  اآل  زايــد 

ــد اآل  ــشـ ــن را�ـ الــ�ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ حمــمــد بـ

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

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

حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم� 

حاكم  االأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

ال�شارقة و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حميد بن 

را�شد النعيمي ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم 

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

حممد ال�شرقي ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم 

الفجرية و�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

را�شد املعأل ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم اأم 

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

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

راأ�س اخليمة.

التعازي  خال�س  عن  �شم�هم  واأعــرب 

وامل�ا�شاة اإىل اأجنال الفقيد وعم�م عائلة 

ــارات  االإمـ �شعب  واإىل  الــكــرام  نهيان  اآل 

عزه  م�شرية  وراعـــي  الــ�طــن  فقيد  بــ�فــاة 

نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ورفعته 

»رحمه اهلل«.

ق�شر  يف   - التعازي  �شم�ه  تقبل  كما 

ال�شيخ  �شم�  مــن   - اأب�ظبي  يف  امل�شرف 

حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م ويل 

حممد  بن  مكت�م  ال�شيخ  و�شم�  دبي  عهد 

بن را�شد اآل مكت�م نائب حاكم دبي نائب 

و�شم�  املالية  وزير  الــ�زراء  جمل�س  رئي�س 

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
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�شلطان  بــن  حمــمــد  بــن  �شلطان  ال�شيخ 

ال�شارقة  ونائب حاكم  القا�شمي ويل عهد 

و�شم� ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان 

و�شم�  الــ�ــشــارقــة  حــاكــم  نــائــب  القا�شمي 

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ 

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

و�شم�  القي�ين  اأم  عهد  ويل  املعأل  را�شد 

ال�شيخ عبداهلل بن را�شد املعأل نائب حاكم 

ال�شيخ حممد بن �شع�د  القي�ين و�شم�  اأم 

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

وال�زراء  ال�شي�خ   .. التعازي  قدم  كما 

وع�شكريني  مدنيني  من  امل�ش�ؤولني  وكبار 

وجم�ع املعزين يف وفاة الفقيد.

اأن  امل�ىل عز وجل  اإىل  وت�جه اجلميع 

يتغمد القائد احلكيم االإن�شان ورجل اخلري 

العربية  واالأمتني  ال�طن  فقيد  واالإح�شان 

ب�ا�شع  جمعاء  واالإنــ�ــشــانــيــة  واالإ�ــشــألمــيــة 

جناته  ف�شيح  وي�شكنه  ور�ــشــ�انــه  رحمته 

ويجزيه خري اجلزاء ملا قدم ل�شعبه واأمته 

خألل م�شرية عق�د من العطاء واخلري مل 

تت�قف �شتظل خالدة يف ال�جدان ..�شائلني 

امل�ىل تعاىل اأن يلهم اجلميع جميل ال�شرب 

وال�شل�ان يف هذا امل�شاب اجللل »واإنا هلل 

واإنا اإليه راجع�ن«.

تقبل التعازي اإىل جانب �شم�ه .. �شم� 

ممثل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حمدان  ال�شيخ 

ال�شيخ  و�شم�  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 

طحن�ن بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 

بن  �شيف  ال�شيخ  و�شم�  العني  منطقة  يف 

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

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 

الإمارة اأب�ظبي و�شم� ال�شيخ نهيان بن زايد 

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

اخلريية  لألأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بــن 

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

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

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

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

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

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

و�شم� ال�شيخ ذياب بن زايد اآل نهيان و�شم� 

وزير  نهيان  اآل  ــد  زاي بن  عبداهلل  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 

لألأعمال اخلريية واالإن�شانية و�شم� ال�شيخ 

خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 

م�ؤ�ش�شة زايد العليا الأ�شحاب الهمم و�شم� 

ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن خليفة اآل نهيان 

الــدولــة  رئي�س  ال�شم�  �شاحب  م�شت�شار 

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

ع�ش� املجل�س التنفيذي و�شم� ال�شيخ خالد 

بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�ش� املجل�س 

مكتب  رئي�س  اأبــ�ظــبــي  ــارة  الإمـ التنفيذي 

اأب�ظبي التنفيذي ومعايل ال�شيخ حممد بن 

حمد بن طحن�ن اآل نهيان م�شت�شار ال�ش�ؤون 

الرئا�شة وال�شيخ  �ش�ؤون  يف وزارة  اخلا�شة 

حممد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان.

https://wam.ae/ar/category/t2/ministry_of_presidential_affairs
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ــاحــب الــ�ــشــمــ�  ــد �ــش ــ اأكـ

�شقر  ــن  بـ ــعــ�د  ــش � الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

اخليمة  راأ�ــس  حاكم  االأعلى 

برحيل  فــقــدت  الــدولــة  اأن 

بن  خليفة  له ال�شيخ  املغف�ر 

زايد اآل نهيان )رحمه اهلل( 

قامة وطنية واإن�شانية كبرية 

م�شت�ى  عــلــى  لــهــا  م�شه�د 

والعامل  واملنطقة  االإمـــارات 

نبيلة،  اإنــ�ــشــانــيــة  مبــ�اقــف 

ومباآثر و�شمات قل نظريها.

بفقدها  االإمــارات  على  الي�م  يخيم  : احلزن  �شم�ه  واأ�شاف 

واالإ�شهام يف  االأكــرب  الــدور  له  كــان  ورجــأًل  وطــن،  قائدًا بحجم 

قيادة م�شرية متكني االإجنازات يف الدولة، فكان االأمني على اإرث 

االإمــارات،  م�ؤ�ش�س  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغف�ر 

اأن ت�شتمر دولة االإمارات يف تكري�س العمل على  واحلري�س على 

حتقيق االأول�يات ويف مقدمتها اإعألء ا�شم وراية الدولة يف جميع 

امليادين، ومتكني اأبناء االإمارات من امل�شاهمة الفاعلة يف نه�شتها 

وتط�رها.

وتقدم �شم�ه باأ�شدق العزاء وخال�س امل�ا�شاة ل�شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، حاكم اإمارة اأب�ظبي، واآل نهيان 

الكرام، داعيًا اهلل عز وجل اأن يلهمهم ال�شرب وال�شل�ان، فالفقد 

كبري وامل�شاب جلل.

مرحلة  قائد  كان  اهلل،  رحمه  خليفة  ال�شيخ  اأن  �شم�ه  واأكــد 

مهمة من عمر االحتاد، وامل�ؤمتن للحفاظ على نه�شتها وتط�رها، 

خ�شاله  بفخر  ن�شتذكر  الكبري،  فقيدنا  الي�م  ننعى  اإذ  ونحن 

احلميدة وحما�شنه الطيبة، ون�شهد باأنه اأدى ر�شالته جتاه �شعبه 

بعده  لنا من  والتفاين، وترك  واالأمانة  االإخأل�س  ووطنه مبنتهى 

اإرثــًا وذخــرًا باقيًا يف نف��س 

اأبناء  من  القادمة  االأجيال 

�شيك�ن  اإرثـــــًا  االإمـــــــارات، 

لكل  ودلــيــأًل  وهــديــًا  نربا�شًا 

بناء  يف  ب�شدق  يرغب  من 

الدرب  تنري  ومنارة  وطنه، 

ــغــد  ــة ال ــاع ــن ــش ملـــ�ا�ـــشـــلـــة �

االأف�شل لبلدنا احلبيب.

ال�شم�  �ــشــاحــب  ــال  ــ وق

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

القا�شمي اإن احلزن الي�م مقرون باالأمل والعزمية، فهذه االأر�س 

�ش�نها  على  قــادريــن  رجــال  اإجنـــاب  على  ــًا  دومـ وقـــادرة  والدة 

وحمايتها واإعمارها لتك�ن دومًا واحة االأمن واالأمان، �شن�شري معًا 

)رحمه  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  الراحل  قائدنا  بتجربة  مقتدين 

اهلل( وملتفني ح�ل علم وراية االإمارات، وهذا التكاتف الذي نراه 

الي�م من �شعب االإمارات واملقيمني على اأر�شها ر�شالة وا�شحة اأن 

اأن  اإرث الراحل الكبري، ومن قبله االآباء امل�ؤ�ش�شني باق فينا اإىل 

يرث اهلل االأر�س ومن عليها.

واأكد �شم�ه : اأملنا كبري، واأملنا كبري مب�ا�شلة النهج، واحلفاظ 

عهد  على  باأننا  ت�ؤكد  جديدة  اآفــاق  نح�  واالنطألق  االإرث،  على 

وال�الء  ال�فاء  عهد  جندد  وباأننا  الراحل،  لقائدنا  باق�ن  ال�فاء 

عليه  حافظ  الــذي  ــاء  االآب غر�س  هذا  احلبيبة،  االإمـــارات  لدولة 

احلالية،  الأجيالنا  اأمانة  بكل  واأو�شله  اهلل،  رحمه  خليفة  ال�شيخ 

لهذه  وتخليدًا  تكرميًا  واالإجنــاز  العمل  م�ا�شلة  الي�م  ومهمتنا 

الذكرى .. رحم اهلل ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، وطيب ثراه 

اإليه  واإنــا  هلل  »اإنــا  وال�شل�ان  ال�شرب  وحمبيه  و�شعبه  اأهله  واألهم 

راجع�ن«.

حاكم رأس الخيمة : اإلمارات فقدت قائداً بحجم وطن

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
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ــتــخــب املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى لــألحتــاد  ان

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  باالإجماع �شاحب 

االإمــارات  لدولة  نهيان رئي�شًا  اآل  زايد  بن 

العربية املتحدة.

اجــتــمــاعــًا يف ق�شر  املــجــلــ�ــس  وعــقــد 

ال�شم�  برئا�شة �شاحب  باأب�ظبي  امل�شرف 

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

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 

دبي »رعاه اهلل«.

ال�شم�  �شاحب   .. االجــتــمــاع  ح�شر 

نهيان و�شاحب  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد 

حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم� 

حاكم  االأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

ال�شارقة و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حميد بن 

را�شد النعيمي ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم 

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

حممد ال�شرقي ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم 

الفجرية و�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

المجلس األعلى لالتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسًا لدولة اإلمارات

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum
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املجل�س  ع�ش�  املعأل  را�ــشــد 

القي�ين  اأم  حــاكــم  ــى  االأعــل

و�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بــن 

راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س 

اخليمة.

ــان �ـــشـــادر  ــ ــي ــ وذكـــــــر ب

من وزارة �ش�ؤون الرئا�شة اأنه 

من   51 ــادة  ــ املـ مبــ�جــب  مت 

�شاحب  انــتــخــاب  الــد�ــشــتــ�ر 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد 

رئي�شًا  بــاالإجــمــاع  نهيان  اآل 

العربية  االإمــــــارات  لــدولــة 

له  للمغف�ر  خــلــفــًا  املــتــحــدة 

خليفة  ال�طن ال�شيخ  فقيد 

بن زايد اآل نهيان.

ال�شم�  اأ�ــشــحــاب  ــد  ــ واأك

املجل�س  ــاء  اأعــ�ــش الــ�ــشــيــ�خ 

حر�شهم  لــألحتــاد  ــى  ــل االأع

فقيد  الراحل  اأر�شاه  ملا  ال�فاء  على  البالغ 

ا�شتمدها  ومبادئ  اأ�شيلة  قيم  من  ال�طن 

بن  ــد  زاي ال�شيخ  لــه  املغف�ر  امل�ؤ�ش�س  مــن 

والتي  ثــراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

العربية  االإمــــارات  دولـــة  مكانة  ر�شخت 

والعاملي  االإقليمي  امل�شت�يني  على  املتحدة 

وتعززت اإجنازاتها ال�طنية املختلفة.

باأن  التامة  ثقته  عن  املجل�س  واأعــرب 

�شعب دولة االإمارات �شيبقى كما اأراده زايد 

لألحتاد  اأمينًا  حار�شًا  دومــًا  وامل�ؤ�ش�ش�ن 

امل�شت�يات ..داعني  ومكت�شباته على جميع 

اهلل عز وجل اأن ي�فق �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان وي�شدد خطاه يف 

خدمة وطنه و�شعب االإمارات الكرمي.

من جانبه اأعرب �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان عن تقديره للثقة 

اأ�شحاب  اإخ�انه  اإياها  اأواله  التي  الغالية 

االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شي�خ  ال�شم� 

لألحتاد حكام االإمــارات راجيًا امل�ىل عز 

اأن ي�فقه ويعينه على حمل م�ش�ؤولية  وجل 

هذه االأمانة العظيمة واأداء حقها يف خدمة 

وطنه و�شعب االإمارات ال�يف.

https://wam.ae/ar/category/t2/ministry_of_presidential_affairs
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
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سعود بن صقر: محمد بن زايد رمز عزة الوطن وقائد يجمع على حبه أبناء اإلمارات

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

ال�شم�  انتخاب �شاحب  اأن  اخليمة  راأ�ــس  حاكم  االأعلى  املجل�س 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« رئي�شًا 

لدولة االإمارات العربية املتحدة من قبل املجل�س االأعلى لألحتاد 

باالإجماع ي�ؤكد عمق ثقة املجل�س االأعلى و�شعب االإمارات بحكمة 

الرخاء  والنماء وحتقيق  م�شرية اخلري  م�ا�شلة  �شم�ه يف  وروؤيــة 

واال�شتقرار لدولة االإمارات و�شعبها لت�ا�شل بذلك دولة االإمارات 

م�شريتها االحتادية املباركة وتعزز من مكت�شباتها ال�طنية.

وقال �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة » نثق بحكمة وقيادة 

اأخي �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ، الذي نرى 

�شلطان  بن  زايــد  ال�شيخ  له  املغف�ر  امل�ؤ�ش�س  ال�الد  حكمة  فيه 

اآل  زايــد  بن  خليفة  وعزمية ال�شيخ  ثــراه،  اهلل  »طيب  نهيان  اآل 

نهيان رحمه اهلل فه� بحق خري خلف خلري �شلف.

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب   « �شم�ه..  واأ�ــشــاف 

م�شرية  مل�ا�شلة  االحتــاد  عمر  من  املهمة  املرحلة  هذه  قائد  ه� 

الطم�ح  �شفينة  لقيادة  ــان  رب خــري  وهــ�  والــعــطــاء،  النجاحات 

ثبات  من  اأظهره  فيما  ولنا  م�شب�قة،  غري  اآفــاق  نح�  واالإجنـــاز 

وعزمية وب�شرية ركيزة ن�شتند اإليها يف �شناعة امل�شتقبل«.

اآل  ــد  زاي بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإن  �شم�ه  وقــال 

نهيان ه� رمز وحدة وعزة هذا ال�طن والقائد الذي يجمع على 

حبه اأبناء االإمارات، ويعهدون اإليه يف امل�شي قدمًا نح� م�ا�شلة 

يعي�س على هذه  بها كل من  يفخر  التي  املظفرة  م�شرية االحتاد 

االأر�س الطيبة.

هذه  ويف  اإننا   « اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم�  �شاحب  واأ�شاف 

املرحلة التاريخية من م�شريتنا املباركة ن�ؤكد وق�فنا �شفًا واحدًا 

خلف �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

»حفظه اهلل«، ونعاهد �شم�ه على م�ا�شلة العمل بتفاٍن واإخأل�س 

فريدًا  من�ذجًا  لنـقدم  ال�شديدة  وروؤيته  الر�شيدة  قيادته  خلف 

يف  ورا�شخة  اأ�شيلة  قيم  على  ترتكز  التي  االحتــاديــة  مل�شريتنا 

التقدم واالزدهــار نح�  نن�شد من خأللها  االإمــارات  اأبناء  نف��س 

بعي�ن  للم�شتقبل  وينظر  ال�شعب  طم�حات  يلبي  م�شرق  م�شتقبل 

التفاوؤل واالأمل يف املحافظة على ما حتقق من مكت�شبات يف �شتى 

املجاالت.

وقال �شم�ه » ثقتنا م�شتمدة من ق�ة �شعب االإمارات، والتفافه 

ا�ــشــم وعــلــم دولـــة االإمــــارات وا�ــشــتــعــداده حلماية م�شرية  حــ�ل 

وقيم  فكر  لتج�شيد  العمل  وم�ا�شلة  واإجنــازاتــهــا  ــادات  االحتــ

م�شنع  هي  فال�شعاب  ملم��شًا،  واقعًا  الغايل  وطننا  وتطلعات 

احلقيقي  املــعــدن  يظهر  ــذي  ال املحك  هــي  وال�شدائد  الــرجــال، 

وبناء  امل�شرق  غدها  �شناعة  يف  امل�شاهمة  يف  الراغبة  لل�شع�ب 

م�شتقبلها ال�اعد«.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
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ولي عهد رأس الخيمة ناعيًا الشيخ خليفة : 
نودع قائداً عظيمًا أجزل العطاء لوطنه وشعبه

وراعي  ال�طن  قائد   ، اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  ينعى 

اآل نهيان رئي�س الدولة ، الذي انتقل اإىل ج�ار ربه را�شيًا  م�شريته �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد 

مر�شيًا ي�م اجلمعة 13 ماي�.

وقال �شم�ه » بقل�ب م�ؤمنة بق�شاء اهلل وقدره ، ن�دع الي�م قائدًا عظيمًا تفانى يف خدمة وطنه واأجزل 

يف العطاء ل�شعبه ولألأمة العربية واالإ�شألمية والعامل اأجمع ، �شيظل »رحمه اهلل« خالدًا يف وجداننا ن�شتلهم 

من م�شريته الفريدة و�شريته العطرة الدرو�س والعرب يف العمل املخل�س من اأجل رفعة وطننا وتقدمه«.

واأ�شاف �شم�ه » رحم اهلل �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ، وتغمده ب�ا�شع رحمته ، واإنا 

هلل واإنا اإليه راجع�ن«.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Khalifa_bin_Zayed_Al_Nahyan
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ولي عهد رأس الخيمة: 
بقيادة محمد بن زايد تتواصل مسيرة تنمية وازدهار الوطن

اأكد �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة اأن دولة االإمارات مت�شي قدمًا نح� مرحلة 

جديدة ومتفردة من التنمية واالزدهار والتقدم حتت قيادة �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

»حفظه اهلل«.

وقال �شم�ه : » نبايع �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ونعاهده على ال�الء 

واالإخأل�س، ف�شم�ه قائد فذ ي�ؤدي دورًا تاريخيًا يف �شبيل خدمة ال�طن ورعاية اأبنائه، وم�شرية �شم�ه احلافلة بالعطاء 

ل�طنه و�شعبه تت�ا�شل من اأجل تعزيز اأركان االحتاد وحتقيق الريادة العاملية للدولة يف املجاالت كافة «.

واأ�شاف �شم� ويل عهد راأ�س اخليمة : » نبارك ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 

اهلل« ون�شاأل امل�ىل عز وجل الت�فيق ل�شم�ه يف م�ا�شلة ما حققته الدولة من اإجنازات عاملية بارزة وتنمية وتقدم على 

ال�شعد كافة«.

https://wam.ae/ar/category/t2/HH_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed_Al_Nahyan
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43 ألف معاملة إلكترونية لبلدية رأس الخيمة
 43 راأ�س اخليمة  بلدية  دائرة  ا�شتقبلت 

األف معاملة اإلكرتونية متن�عة، وذلك خألل 

و�شملت  اجلـــاري،  الــعــام  مــن  االأول  الــربــع 

منها  االإدارات،  خمتلف  املــعــامــألت  تلك 

واإدارة  املباين  واإدارة  العامة  ال�شحة  اإدارة 

التخطيط وامل�شاحة وقطاع االأرا�شي، حيث 

تقدمي  �شه�لة  يف  اخلــدمــات  تــلــك  ت�شهم 

وا�شتكمالها  للطلبات  املتعاملني 

ملبنى  الــ��ــشــ�ل  اإىل  احلــاجــة  دون 

واجلهد  لل�قت  واقت�شارًا  البلدية 

و�شرعة االإجناز.

الزعابي  �شكر  بن  منذر  وقــال 

ــرة  اإن دائـ الـــدائـــرة:  ــام  مــديــر عـ

حت�يل  مــ�ؤخــرًا  اعــتــمــدت  البلدية 

اإلكرتونية،  خدمات  اإىل  خدماتها 

املعامألت  تقدمي  �شه�لة  يف  ت�شهم 

االإدارات،  خمتلف  اإىل  والطلبات 

وت�شلمها من قبل امل�ظفني املعنيني 

عرب  تــقــدميــهــا  بــعــد  االإدارات  يف 

االإجــــراءات  وا�شتكمال  الــنــظــام، 

واإجنازها  التام  واالنتهاء  املطل�بة 

وحتقيق  ــ�ب،  ــل ــط امل الـــ�جـــه  عــلــى 

ــتــي هــي اأهــم  ــا املــتــعــامــلــني ال ر�ــش

ــرة واخـــتـــ�ـــشـــارًا لــلــ�قــت  ــ ــدائ ــ ــات ال ــ ــ�ي ــ اأول

ــ�اطــنــني واملــ�ــشــتــثــمــريــن.  واجلــهــد عــلــى امل

يف  املقدمة  االإلكرتونية  اخلدمات  اأن  وذكر 

يف  املعنية  والقطاعات  االإدارات  خمتلف 

البلدية ا�شتقبلت خألل الربع االأول من العام 

اإلكرتونية،  معاملة   43194 عــدد  اجلــاري 

متثل الن�شيب االأكرب لقطاع االأرا�شي بعدد 

ال�شحة  اإدارة  ثــم  مــن  معاملة،   16969
العامة بعدد 14031 معاملة، من ثم 8331 

معاملة الإدارة املباين و3857 معاملة الإدارة 

التخطيط وامل�شاحة. واأ�شار اإىل اأن اخلدمات 

املط�ر  النظام  عــرب  املقدمة  االإلــكــرتونــيــة 

ن�ع  اختيار  املتعامل  خألله  مــن  ي�شتطيع 

اخلدمة التابعة لألإدارات املختلفة، ومتابعة 

عــمــلــيــة �ــشــريهــا حــتــى مــرحــلــة 

بقطاع  املتعلقة  منها  االإجنـــاز، 

ــقــدمــة لــألأفــراد  االأرا�ـــشـــي وامل

يف  واملتمثلة  العقارية  واملكاتب 

ت�ثيق عق�د االإيجار وطلب املنح 

ــا،  ــريه والــتــحــري الــ�ــشــامــل وغ

العامة  ال�شحة  الإدارة  وبالن�شبة 

الغذائية  املنتجات  ت�شجيل  يف 

ال�شحية  الــ�ــشــهــادات  واإ�ــشــدار 

اإدارة  وخـــدمـــات  لــلــمــنــتــجــات 

طلب  يف  واملــ�ــشــاحــة  التخطيط 

ــب دمـــج  ــلـ ــد وطـ ــديـ خمـــطـــط جـ

االأرا�شي، وغريها من اخلدمات 

التي تقدم للمتعامل دون احلاجة 

مبنى  اإىل  املبا�شر  الت�جه  اإىل 

الدائرة.
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اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة  اأ�ــشــدرت 

قرارًا مبنع التخييم على ال�ش�اطئ العامة، 

ال�ش�اطئ  ومرتادي  االأهــايل  �شكاوى  بعد 

حتتل  والتي  الع�ش�ائية  الظاهرة  تلك  من 

البحرية  ال�اجهات  على  الرملية  امل�اقع 

ال�شباحة  ع�شاق  عــ�دة  ظل  يف  املفت�حة، 

ه�ايتهم  ملمار�شة  الليلية  االأوقــات  وق�شاء 

نتيجة الرتفاع درجات 

احلرارة.

واأو�شحت البلدية 

الــــذي  الـــــقـــــرار  يف 

اأ�شدرته، نتيجة لقيام 

مـــرتـــادي الــ�ــشــ�اطــئ 

الع�ش�ائي  بالتخييم 

اأو  قــرار  �ــشــدور  دون 

تــ�ــشــريــح مــن دائـــرة 

بتخ�شي�س  البلدية 

م�اقع للتخييم.

ــج عــن  ــ ــت ــ وقـــــــد ن

بعد  لــألإمــارة،  العام  املظهر  ت�ش�يه  ذلــك 

ال�ش�اطئ  باإغألق  العألقة  اأ�شحاب  قيام 

العامة  املمتلكات  على  والتعدي  باأكملها، 

ال�ش�اطئ  ملــرتــادي  فر�شة  اإعــطــاء  وعــدم 

لقيام  نظرًا  العامة  باالأماكن  باال�شتمتاع 

املنطقة  واإغـــألق  بتخ�شي�س  الفئة  هــذه 

ال�شاحلية.

ــس اخلــيــمــة، عــدم  ــ واأكــــدت بــلــديــة راأ�

بالتخييم  ي�شمح  ت�شريح  اأو  قــرار  وجــ�د 

وتهيب  املفت�حة،  البحرية  ال�ش�اطئ  على 

االلتزام  املجتمع  بــاأفــراد  البلدية  دائــرة 

التعر�س  لتجنب  الــ�ــشــادرة  بالتعليمات 

والتعاون  القان�نية،  وامل�شاءلة  للمخالفات 

يف املحافظة على املنظر 

تعد  اإذ  لــألإمــارة،  العام 

متنف�شًا  ال�ش�اطئ  هذه 

املجتمع  ــراد  ــ اأف جلميع 

لل�شياح  جاذبة  ومناطق 

عليها  التعدي  فأل يجب 

و�شيلة  بــاأيــة  واإغــألقــهــا 

كــانــت، ويف حــال وجــ�د 

ا�ــشــتــفــ�ــشــار حـــ�ل ذلــك 

يـــرجـــى الـــتـــ�ا�ـــشـــل مع 

ــال على  ــش ــ� االت مــركــز 

الرقم 800661.

بلدية رأس الخيمة تمنع التخييم على الشواطئ
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ــس  راأ�ـ بــلــديــة  ــرة  ــ دائـ يف  ــعــامــة  ال الــ�ــشــحــة  اإدارة  كــ�ــشــفــت 

املــنــ�ــشــاآت  عــلــى  تفتي�شية  ــة  جــ�ل  1168 تــنــفــيــذ  عـــن  اخلــيــمــة 

ــهــر مــا�ــشــيــة، اأ�ــشــفــرت عن  ــش ــة، وذلــــك خـــألل 3 اأ� ــي ــذائ ــغ ال

واالإجــــراءات. بــاال�ــشــرتاطــات  ملتزمة  غــري  من�شاأة   12  اإغـــألق 

يف  الــعــامــة  الــ�ــشــحــة  اإدارة  مــديــر  الطنيجي  �ــشــيــمــاء  ــت  ــال وق

خمتلف  على  للرقابة  املفت�شني  وجــهــت  االإدارة  اإن  الــبــلــديــة: 

على  الــ�قــ�ف  بهدف  االإمــــارة،  يف  العاملة  الغذائية  املن�شاآت 

ــرى  واالأخــ الــعــامــة  ال�شحة  ا�ــشــرتاطــات  بــكــافــة  تقيدها  مـــدى 

امل�شتهلك. للجمه�ر  اخلــدمــات  اأفــ�ــشــل  لــتــقــدمي   االحـــرتازيـــة 

اأ�ــشــفــرت عن  املــنــ�ــشــاآت  لتلك  املــ�جــهــة  اأن احلــمــألت  وذكــــرت 

على  منها،  عــدد  بحق  ــراءات  ــ االإجـ مــن  بع�س  االإدارة  اتــخــاذ 

عدم  حلـــاالت  الت�شحيحية  ــراءات  ــ االإجـ اتــخــاذ  املــثــال  �شبيــل 

باال�شرتاطات  املن�شاآت  واإلـــزام  الغذائية،  للمنتجات  املطابقة 

العاملني  وتــ�جــيــه  الـــغـــذاء،  ب�شألمة  الــعــألقــة  ذات  ال�شحية 

ــنــظــافــة الــ�ــشــخــ�ــشــيــة، وغـــريهـــا. ــال ــاأة بـــااللـــتـــزام ب ــش ــ� ــن ــامل  ب

ا�شتيفاء  من  بالتاأكد  كذلك  قامت  احلمألت  اأن  اإىل   واأ�ــشــارت 

جلميع  الــغــذائــيــة  املــنــ�ــشــاآت  يف  واملـــبـــاين  واالأدوات  املـــعـــدات 

العاملني  كــافــة  فح�س  �ــشــرورة  نح�  ــدعــ�ة  وال اال�ــشــرتاطــات، 

على  الت�شديد  مع  ك�رونا  بفريو�س  اإ�شابتهم  عدم  من  للتحقق 

متكن  احلــمــألت  تلك  اأن  عــن  وك�شفت  الــلــقــاح.  اأخـــذ  �ــشــرورة 

و�شلت  التي  املخالفات  من  بع�س  ر�شد  من  املفت�ش�ن  خأللها 

الأ�شباب  من�شاأة   12 عــددهــا  الــبــالــغ  املــنــ�ــشــاآت  ــألق  اإغـ لــدرجــة 

ال�شحية  لــأل�ــشــرتاطــات  املــنــ�ــشــاأة  ا�شتيفاء  عــدم  منها  عـــدة، 

وعدم  واأ�شافت:  للغذاء.  التتابعي  وامل�شار  بالت�شميم  املتعلقة 

وعــدم  الغذائية،  املـــ�اد  وحفظ  تخزين  با�شرتاطات  االلــتــزام 

ــراءات االحـــرتازيـــة لــفــريو�ــس »كــ�فــيــد- 19«. ــاالإجـ  االلــتــزام بـ

 وذكرت اأن احلمألت ك�شفت عن خمالفة 9 من�شاآت لعدم االلتزام 

املن�شاآت  يف  عــامــأًل   14 عــدد  وخمالفة  االجتماعي،  بالتباعد 

الغذائية لعدم التقيد بلب�س الكمام، م�شرية اإىل اأن ن�شبة التزام 

املن�شاآت الغذائية باالإجراءات االحرتازية بلغت 98 %.

بــدائــرة  الب�شرية  املـــ�ارد  ق�شم  نظم 

بلدية راأ�س اخليمة مبادرة �شحية مل�ظفي 

خمتلفة  طبية  فح��شات  �شملت  الــدائــرة 

بالدائرة  املتعاملني  �شعادة  مببنى  وذلــك 

وبالتعاون مع م�شت�شفى راأ�س اخليمة تهدف 

اإىل ال�ق�ف على �شحة م�ظفي الدائرة

ــا  ــراهـ ــات الـــتـــي اأجـ ــحــ��ــش ــف ومــــن ال

م�شت�شفى راأ�س اخليمة للم�ظفني ، الط�ل 

وال�زن وكتلة اجل�شم و�شغط الدم وقيا�س 

ن�شبة ال�شكر يف الدم وم�شت�ى الك�لي�شرتول 

اإىل  باالإ�شافة  هذا  القلب  نب�شات  وقيا�س 

قيا�س ن�شبة االأك�شجني بالدم.

افرتا�شية  ور�شة  اأقيمت  كما 

ــحــة قــلــبــك«  ــ�ان »�ــش ــنـ ــت عـ حتـ

ال�شحة  وزارة  مـــع  ــتــعــاون  بــال

اإىل  اأي�شًا  ووقاية املجتمع تهدف 

على  باحلفاظ  امل�ظفني  ت�عية 

الطبيعي   واملــعــدل  القلب  �شحة 

للح�ش�ل على قلب �شليم والتمتع 

ب�شحة عالية

إغالق 12 منشأة غذائية في رأس الخيمة

فحوصات طبية مجانية بدائرة بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع مستشفى رأس الخيمة
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ا

m u n r a k a e .س. ب. : 4  راأ�س اخليمـــــــة ، اإلإمارات 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 اإلإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.
2. الرجاء اإر�شال اإلإجابة على الربيد اإلإلكرتوين التايل :

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

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

تعلن دائرة بلدية راأ�س اخليمة - مكتب اإلت�شال املوؤ�ش�شي 

اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة  يف  تن�شر  �شهرية  م�شابقة  عن 

فعلى الراغبني باإل�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم 

اإىل الربيد اإلإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, 
Corporate Communications Office, intro-
duces 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(

• أكمل المثل التالي ؟
)من نَِشد ما ........ (

» 541 «

Congratulations to Mrs. : Reem Mohammed Al-Jarraf

the winner of the past month's contest (540).

مبروك لألخت : ريم محمد الجراف
الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد )540(

مسابقة الشهر

الــــســـؤال

Monthly Contest 

Question

winner

الــــــرابـــــــــــح
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من مسائل التهنئة في يوم العيد

فضيلة الشيخ يوسف بن حسن الحمادي

اإن من امل�ضائل املتعلقة بالعيد ما يتعلق مبو�ضوع التهنئة

• امل�شاألة الأوىل: م�شروعية التهنئة بالعيد: 
اأهل  ذكر  ما  ح�ضب  مرفوع  حديث  التهنئة  اأمر  يف  يرد  مل 

العلم. ولكن وردت الآثار عن ال�ضحابة و من بعدهم يف ذلك. 

ذكر جملة من ذلك ال�ضيوطي يف »و�ضول الأماين«. فمن ذلك:

وائلة  لقيت  قال:  الأن�ضاري  عمر  عن  الطرباين  م��ارواه   •

ر�ضي اهلل عنه يوم عيد ، فقلت : تقبل اهلل منا ومنك، فقال : 

تقبل اهلل منا ومنك.

قال:  ال�ضك�ضكي  بن عمرو  الأ�ضبهاين عن �ضفوان  وعند   •

�ضمعت عبد اهلل بن ب�ضر، وعبد الرحمن بن عائذ ، وجبري بن 

نفري، وخالد بن معدان يقال لهم يف اأيام الأعياد : تقبل اهلل منا 

ومنكم ، ويقولون ذلك لغريهم.

اأبا  اأن  �ضعد  بن  را�ضد  عن  والبيهقي  الطرباين  واأخ��رج   •

اأمامة ، وواثلة لقياه يف يوم عيد فقال : تقبل اهلل منا ومنك .

الفر�ضي يف م�ضيخته ب�ضند ح�ضن عن  اأحمد  اأبو  واأخرج   •

اأ�ضحاب ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه  : كان  جبري بن نفري قال 

و�ضلم اإذا التقوا يوم العيد يقول بع�ضهم لبع�ض : تقبل اهلل منا 

ومنكم.

عبد  بن  عمر  م��وىل  اأده��م  طريق  من  البيهقي  واأخ���رج   •

العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز يف العيد : تقبل اهلل 

منا ومنك يا اأمري املوؤمننی فريد علينا مثله ول ينكر ذلك.

• ومما ورد عن بع�ض التابعنی يف ذلك اأنه �ضئل مالك رحمه 

اهلل: اأيكره للرجل اأن يقول لأخيه اإذا ان�ضرف من العيد : تقبل 

اهلل منا ومنك ، وغفر اهلل لنا ولك ويرد عليه اأخوه مثل ذلك 

؟ قال : ليكره.

• واأخرج ابن حبان يف الثقات عن علي بن ثابت قال �ضاألت 

 : مالكا عن قول النا�ض يف العيد : تقبل اهلل منا منك ، فقال 

مازال الأمر عندنا كذلك . �

�ضاألت  ثابت:  بن  علي  قال  املغني:  يف  قدامة  ابن  وذك��ر   •

مالك بن اأن�ض منذ خم�ض وثالثنی �ضنة ، وقال : مل يزل يعرف 

هذا باملدينة.

• ومما ورد عن الإمام اأحمد يف ذلك ما ذكره اأبو داود قال: 

�ضمعت اأحمد �ضئل عن قوم قيل لهم يوم العيد : تقبل اهلل منا 

ومنكم ، قال اأرجو اأن ل يكون به باأ�ض .

• ويف الفروع لبن مفلح قال : ول باأ�ض قوله لغريه: تقبل اهلل 

منا ومنكم ، نقله اجلماعة كاجلواب، وقال: ل اأبتدئ بها، وعنه : 

الكل ح�ضن، وعنه : يكره ، وقيل له يف رواية حنبل : ترى له اأن يبتدئ 

 ؟ قال : ل ونقل علي بن �ضعيد: ما اأح�ضنه اإل اأن يخاف ال�ضهرة،

ويف الن�ضحية: اأنه فعل ال�ضحابه ، واأنه قول العلماء«. 
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• امل�شاألة الثانية:  وقت التهنئة:
عنهم  اهلل  ر����ض���ي  ال�����ض��ح��اب��ة  ع���ن  ذل����ك  يف  ال�������وارد 

 اأن���ه���م ح���نی ي��ل��ت��ق��ون ي���وم ال��ع��ي��د ي��ه��ن��ئ ب��ع�����ض��ه��م ال��ب��ع�����ض.

ك��م��ا ت��ق��دم م��ع��ن��ا ع��ن ج��ب��ري ب��ن ن��ف��ري ق����ال: ك���ان اأ���ض��ح��اب 

العيد  ي���وم  ال��ت��ق��وا  اإذا  و���ض��ل��م  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر���ض��ول 

اأن  ه��ذا  ف��دل  ومنكم  منا  اهلل  تقبل  لبع�ض:  بع�ضهم  ي��ق��ول 

العيد. ي��وم  ك��ان  ذل��ك  يف  عنهم  اهلل  ر���ض��ي  ال�ضحابة   فعل 

فهل يجوز التهنئة بالعيد يف ليلته ؟

الظاهر عدم املنع من ذلك لوجود:

• الأول: 
عدم وجود الدليل على حتديد وقت التهنئة بحديث مرفوع؛ 

بل غاية ما ورد يف ذلك فعل ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم.

قال العالمة مقبل الوادعي رحمه اهلل: التهنئة ل اأعلم �ضيئا 

ورد فيها، ول باأ�ض اأن يهنئ بع�ضهم بع�ضا مبا ح�ضل لهم من 

اخلري، ول يبلغ اإىل حد البدعة، ولي�ض هناك توقيت اأو حتديد.

• الثاين: 
ترثيب  ف��ال  ال��ع��ادات  ب��اب  م��ن  ه��ذا  اع��ت��ربوا  العلماء  اأن 

النا�ض. ع��ادة  من  هو  مبا  الفرح  باب  من  ذلك  قدم  من   على 

قال العالمة العثيمنی رحمه اهلل : التهنئة بالعيد قد وقعت من 

بع�ض ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم، وعلى فر�ض اأنها مل تقع فاإنها 

النا�ض ، يهنىء بع�ضهم  الآن من الأمور العادية التي اعتادها 

بع�ضًا ببلوغ العيد وا�ضتكمال ال�ضوم والقيام.

• الثالث: 
ال�ضافعي  ال�ضرواين  قال  ذلك.  جواز  الفقهاء  بع�ض  رجح 

العيد خالفًا،  بليلة  ل  بالفجر  يدخل  التهنئة  وقت  اهلل:  رحمه 

اأي�ضًا اإذا جرت  ملا يف بع�ض الهوام�ض، وقد يقال: ل مانع منه 

واإظهار  التودد  منه  املق�ضود  اأن  من  ذك��ره  ملا  بذلك؛  العادة 

ال�ضرور، ويوؤيده ندب التكبري يف ليلة العيد انتهى من »حوا�ضي 

اجلابري  عبيد  �ضيخنا  اختيار  وهو  التحفة.  على  ال�ضرواين 

حفظه اهلل،حيث اأفتى بعدم النكار يف ذلك.

وهو ما قد يفهم من فتوى ال�ضيخ الوادعي - رحمه اهلل - 

ال�ضابقة.

• الرابع: 

ال�ضحابة  عن  ال��وارد  اأن  مع  العيد  يوم  بعد  التهنئة  يجوز 

ر�ضي اهلل عنهم التهنئة يوم العيد فدل على جواز التهنئة يف 

ليلته واهلل اأعلم.

امل�ضلم  اأن يقول  : ل حرج  ابن باز رحمه اهلل  قال العالمة 

اأعمالنا  ومنك  منا  اهلل  تقبل  غ��ريه  اأو  العيد  ي��وم  يف  لأخ��ي��ه 

ال�ضاحلة، ول اأعلم يف هذا �ضيئًا من�ضو�ضًا.

لفعل  الأوف���ق  ه��و  العيد  ي��وم  التهنئة  اإي��ق��اع  اأن  �ضك  وب��ال 

ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم.
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ال�شيخ خليفة بن زايد هو ثاين رئي�س لدولة اإلإمارات العربية 

املتحدة، واحلاكم ال�شاد�س ع�شر إلإمارة اأبو ظبي، كربى اإلإمارات 

ال�شبع املكونة لالحتاد.

انتخبه املجل�س اإلأعلى لالحتاد رئي�شًا لدولة اإلإمارات العربية 

املتحدة يف 3 نوفمرب/ ت�شرين الثاين 2004 اإثر وفاة والده، ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان، الذي اأ�ش�س الدولة عام 1971.

ال�شيا�شية  التحوإلت  من  عامًا  خم�شون  اإلإم���ارات:  دول��ة   •
واإلقت�شادية

• حقائق عن دولة اإلإمارات العربية املتحدة
وكان خليفة قد توىل حكم اإمارة اأبو ظبي مبا�شرة بعد اإلإعالن 

عن وفاة والده يف 2 نوفمرب 2004.

�شنة  اأب��و ظبي  ب��اإم��ارة  العني  مدينة  زاي��د يف  بن  ول��د خليفة 

1948، وهو النجل اإلأكرب لل�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وكان 

املدر�شة  يف  العني،  مبدينة  اإلأ�شا�شي  تعليمه  تلقى  عهده.  ويل 

النهيانية التي اأن�شاأها والده.

وكان اأول من�شب ر�شمي �شغله هو »ممثل حاكم اأبو ظبي يف 

املنطقة ال�شرقية، ورئي�س املحاكم فيها«، وذلك يف 18 �شبتمرب / 

اأيلول 1966 وعمره مل يتجاوز اآنذاك 19 عامًا.

ويف 1 فرباير/ �شباط 1969، ُعني وليا لعهد اإمارة اأبو ظبي، 

وكان عمره حينها 21 عامًا.

وبعد يوم واحد، توىل رئا�شة دائرة الدفاع يف اإمارة اأبو ظبي، 

التي  اإلإم��ارة،  دف��اع  قوة  على  اإلإ�شراف  مهامه  وك��ان من �شمن 

كانت نواة جي�س اإلإمارات العربية املتحدة.

يف 1 يوليو/ متوز 1971، توىل خليفة رئا�شة اأول جمل�س وزراء 

إلإمارة اأبو ظبي، اإىل جانب ت�شلمه حقيبتي الدفاع واملالية.

وبعد قيام دولة اإلإمارات العربية املتحدة يف دي�شمرب/كانون 

مهاب مرهف تركماني

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه هللا

قصة نجاح في تاريخ اإلمارات

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3980000/3980185.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3980000/3980185.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3980000/3980185.stm
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59476252
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59476252
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-39105625
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من  ذاته  ال�شهر  يف  اإلحتادية  احلكومة  ت�شكيل  ثم   1971 اإلأول 

عام 1973، اأ�شند اإليه من�شب نائب رئي�س جمل�س الوزراء، اإىل 

جانب م�شوؤولياته املحلية.

ال��وزراء  جمل�س  اإلغاء  وبعد   ،1974 �شباط  فرباير/   20 ويف 

حل  ال��ذي  التنفيذي  للمجل�س  رئي�س  اأول  خليفة  اأ�شبح  املحلي، 

حمل جمل�س وزراء اإلإمارة.

خليفة  توىل  ظبي،  إلأب��و  التنفيذي  للمجل�س  رئي�شًا  وب�شفته 

عاتقه  على  تقع  الذي  للبرتول،  اإلأعلى  املجل�س  رئا�شة  زايد  بن 

�شركات  مع  والعالقات  اأبوظبي  يف  النفطية  ال�شناعة  م�شوؤولية 

النفط العاملة يف اإلإمارة.

اأ�ش�س خليفة بن زايد  التنفيذي،  اإىل جانب تروؤ�شه للمجل�س 

اإدارة  ي�شرف على  الذي  اأبو ظبي لال�شتثمار،  1976 جهاز  �شنة 

اإل�شتثمارات املالية لالإمارة واأ�شبح رئي�شًا له.

يف مايو/ اأيار 1976، وبعد اإدماج القوات امل�شلحة لالإمارات 

للقائد  نائبًا  خليفة  عني  واحد،  وعلم  واحدة  قيادة  حتت  ال�شبع 

اإلأعلى للقوات امل�شلحة لدولة اإلإمارات العربية املتحدة.

العربي،  النقد  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئا�شة  لفرتات  توىل 

ومن�شب ممثل دولة اإلإمارات العربية املتحدة يف الهيئة العربية 

للت�شنيع احلربي.

من بني اأبرز منجزاته اإن�شاوؤه، �شنة 1981، دائرة اخلدمات 

ال�شيخ  »جلنة  با�شم  املعروفة  التجارية،  وامل��ب��اين  اإلجتماعية 

اإمارة  املواطنني يف  على  الرثوة  توزيع  �شاهمت يف  التي  خليفة«، 

اأبوظبي عرب تقدمي متويالت �شخية دون فوائد لبناء مبان جتارية 

تدر على اأ�شحابها عوائد مالية دورية.

واإلجتماعي  اإلقت�شادي  امل�شتوى  رفع  يف  ذلك  اأ�شهم  وقد 

للمواطنني، ويف النه�شة العمرانية يف اإلإمارة.
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2007 موؤ�ش�شة  اأ�ش�س �شنة  يف املجال اإلجتماعي واإلإن�شاين، 

تتكفل  ال��ت��ي  اإلإن�����ش��ان��ي��ة،  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

مب�شاريف العالج والدرا�شة وتاأمني املاأوى  والغذاء للمعوزين يف 

عدة مناطق يف العامل.

وقد اأوىل خليفة اهتمامًا خا�شًا باحلفاظ على البيئة، وعني 

اأول وزير للبيئة يف دولة اإلإمارات يف اأول حكومة ت�شكلت يف عهده 

�شنة 2006.

باإعطاء  احلق  اإلإماراتية  امل��راأة  منح  اأن��ه  اأي�شًا  له  ويح�شب 

زواجها من  الر�شد يف حال  �شن  بلوغهم  اأوإلده��ا اجلن�شية عند 

املجل�س  ع�شوية  على  ام��راأة  اأول  عهده  يف  ح�شلت  كما  اأجنبي. 

الوطني اإلحتادي.

املجل�س  اأع�شاء  اختيار  اأ�شلوب  على  تعدياًل  خليفة  واأدخ��ل 

اإلأربعني  املجل�س  اأع�شاء  ن�شف  اأ�شبح  اإلحتادي، حيث  الوطني 

منتخبون من طرف هيئات انتخابية منذ �شنة 2006، بينما ظلت 

ع�شوية الن�شف اإلآخر تتم بالتعيني.

مظاهر  اأب��رز  اأحد  اإلإم��ارات  دولة  يف  التحتية  البنية  وتعترب 

التنمية احل�شارية  واأهم روافد  التطور اإلقت�شادي واإلجتماعي 

التي يعول عليها يف حت�شني الظروف املعي�شية وتوفري اخلدمات 

التي  املهمة  احليوية  القطاعات  واأحد  الدولة  ل�شكان  اإلأ�شا�شية 

ت�شهم يف زيادة منو اإلقت�شاد الوطني ب�شكل مبا�شر.

ويف عام 2005، اأمر ال�شيخ خليفة بتنفيذ بنية حتتية �شاملة 

يف جميع اأنحاء دولة اإلإمارات، ووجه بتخ�شي�س 16 مليار درهم 

لتطوير البنية التحتية، واملرافق اخلدمية يف اإلإمارات ال�شمالية 

لدفع عجلة التقدم اإلقت�شادي واإلجتماعي 

وت�شييد  م��ي��ن��اًء،   24 م��ن  اأك���رث  اإجن���از  مت   ،2013 ع��ام  ويف 

منزإًل،   2000 وبناء  اخليمة،  راأ���س  يف  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى 

باإلإ�شافة اإىل عدة طرق �شريعة، وتقاطعات، واأنفاق.

اإلمارات األولى عالميا في 3 مؤشرات
حققت دولة اإلإمارات اإجنازات �شخمة يف موؤ�شرات التناف�شية 

الكبار حول  الع�شرة  لتاأتي �شمن  التحتية  والبنية  الطاقة  لقطاع 

العامل خالل العام املا�شي 2021، بح�شب التقارير ال�شادرة عن 
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كربى املنظمات واملوؤ�ش�شات الدولية، فيما تتطلع اإلأجندة الوطنية 

التحتية  البنية  ج��ودة  يف  عامليًا  اإلأوىل  ال��دول��ة  ت�شبح  اأن  اإىل 

اإىل �شمان ح�شول اجلميع  اإ�شافة  للمطارات واملوانئ والطرق، 

املوثوقة، وحتقيق زيادة كبرية يف  الطاقة احلديثة  على خدمات 

ح�شة الطاقة املتجددة من منظومة م�شادر الطاقة العاملية.

مبادرة إحالل المساكن القديمة قبل 1990
يف الثاين من دي�شمرب 2012، وجّه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

مبتابعة �شرعة تنفيذ اإحالل امل�شاكن القدمية جلميع املواطنني يف 

اإمارات  ال�شارقة، وراأ�س اخليمة، وعجمان، واأم القيوين، والفجرية، 

املواطنني  ح�شول  ل�شمان  وذل��ك  �شنة 1990،  قبل  بنيت  التي 

 على م�شاكنهم اجلديدة ، وانتفاعهم بها يف اأقرب وقت ممكن. 

12,500 م�شكنًا،  وبلغ عدد الوحدات  ال�شكنية التي مت ح�شرها 

بتكلفة تقدر ب�10 مليار درهم.

الدولة  رئي�س  م��ب��ادرات  جلنة  اعتمدت   ،2015 اإب��ري��ل  ويف 

قائمة إلإ�شالح واإحالل م�شاكن 504 من املواطنني. و�شملت هذه 

امل�شاريع �شيانة 105 منزإًل بتكلفة تقدر ب� 40.1 مليون، واإحالل 

75 م�شكنًا ب�شكل عاجل بتكلفة تقدر ب� 63.9 مليون درهم.
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مبادرة أبشر
ال�شيخ خليفة »مبادرة  ال�شمو  اأطلق �شاحب   ،  2012 يف عام 

اأب�شر« لتعزيز م�شاركة الكوادر الوطنية يف �شوق العمل، وتاأهيلهم 

بالتدريبات الالزمة ، وت�شجيع املواطنني على اإللتحاق بالعمل يف 

القطاع اخلا�س.

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف نوفمرب 2015، اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة ال�شيا�شة 

واإلبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  جمال  يف  اإلإم��ارات  لدولة  العليا 

مبيزانية تزيد على 300 مليار درهم حتى العام 2021. والهدف 

ودفعه  الوطني،  اإلقت�شاد  معادإلت  تغيري  هو  املبادرة  هذه  من 

https://www.moca.gov.ae/docs/default-source/default-document-library/2015/science-technology-and-innovation/science-technology-and-innovation-policy_ar.pdf?sfvrsn=4
https://www.moca.gov.ae/docs/default-source/default-document-library/2015/science-technology-and-innovation/science-technology-and-innovation-policy_ar.pdf?sfvrsn=4
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بعيدًا عن اإلعتماد على املوارد النفطية، واإل�شتثمار يف املواطن 

اإلإماراتي، واإلرتقاء مبعارفه يف جمال العلوم والتكنولوجيا.

إعالن عام 2015 عامًا لالبتكار
بتوجيهات من  ال�شيخ خليفة ، اأقر جمل�س الوزراء 2015 عامًا 

لالبتكار، ووّجه كافة اجلهات اإلحتادية القيام بتكثيف اجلهود، 

ومراجعة ال�شيا�شات احلكومية ، بهدف خلق بيئة حمفزة لالبتكار 

ت�شل بدولة اإلإمارات للمراكز اإلأوىل عامليًا.

اإلحتادية،  احلكومة  جهود  دعم  اإىل  املبادرة  هذه  وتهدف 

وتعزيز  املتميزة،  البحوث  وزي���ادة  الوطنية،  امل��ه��ارات  وج��ذب 

اجلهود لبناء كادر وطني قادر على قيادة الدولة نحو مزيد من 

التقدم، واإلزدهار، واإلبتكار.

2016 عام القراءة في دولة اإلمارات
للقراءة، وذلك  عامًا  يكون 2016  خليفة  ب��اأن  ال�شيخ  وّج��ه 

قائم  معريف  اقت�شاد  نحو  التنمية،  م�شار  تغيري  باأن  منه  اإميانًا 

قارئ،  جيل  تن�شئة  يتطلب  واإلبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  على 

باأف�شل  وُم��ل��م  م��ن ح��ول��ه،  ال��ع��امل  وم��واك��ب  لتطورات  وم���درك، 

اإلأفكار، واأحدث النظريات.

مبادرة أقدر
�شمّو  الفريق  برعاية  الطالب،  لتمكني  خليفة  برنامج  اأطلق 

ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

يخدم  مبا  القرائية،  الداخلية، مبادرة »اأقدر«، لتعزيز املهارات 

تر�شيخ  اإىل  الرامية  للدولة،  العامة  والتوجيهات   ، القراءة  عام 

مكانتها الدولية يف جمايل اإلإبداع واإلبتكار.

2017 عام الخير
العطاء  منهجية   اإلإم�����ارات  دول���ة  تبنت  تاأ�شي�شها،  منذ 

اختيار  كان  لذك  مقابل،  دون  للجميع  اخلري  وتقدمي  اإلإن�شاين، 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة باأن 

يكون 2017 عامًا للخري يف دولة اإلإمارات، وليكون تركيز العمل 

خالله على ثالثة حماور رئي�شة:

القطاع اخلا�س  موؤ�ش�شات  املجتمعية يف  امل�شوؤولية  تر�شيخ   •
لتوؤدي دورها يف خدمة الوطن وامل�شاهمة يف م�شريته التنموية.

• تر�شيخ روح التطوع وبراجمه التخ�ش�شية يف فئات املجتمع 
كافة لتمكينها من تقدمي خدمات حقيقية للمجتمع، واإل�شتفادة 

من كفاءاتها يف املجاإلت كافة.

اأهم  كاإحدى  اجلديدة  اإلأجيال  يف  الوطن  خدمة  تر�شيخ   •
دائمًا  رديفًا  الوطن  خدمة  لتكون  اإلإماراتية،  ال�شخ�شية  �شمات 

اإلإم��ارات  اأبناء  قلوب  يف  عقود  عرب  تر�شخ  ال��ذي  الوطن  حلب 

واملقيمني على اأر�شها.

2018عام زايد
اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان اأن عام 

2018 يف دولة اإلإمارات �شيحمل �شعار »عام زايد »، ليكون منا�شبة 

وطنية تقام لالحتفاء بالقائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن 

ميالده،  على  �شنة  مائة  مرور  ذكرى  نهيان مبنا�شبة  اآل  �شلطان 

وذلك إلإبراز دور املغفور له يف تاأ�شي�س وبناء دولة اإلإمارات، اإىل 

جانب اإجنازاته املحلية والعاملية.

2019 - عام التسامح
دول��ة  يف   2019 ع��ام  خليفة،  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع��ل��ن 

اإب���راز  اإىل  اإلإع����الن  ه��ذا  للت�شامح. ويهدف  ع��ام��ًا  اإلإم����ارات 

الت�شامح  قيمة  وتاأكيد  للت�شامح،  عاملية  عا�شمة  اإلإم��ارات  دولة 

موؤ�ش�شيًا  وعماًل  الدولة،  موؤ�ش�س  زايد  لنهج  امتدادًا  باعتبارها 

اإلآخر  وتقبل  واحلوار  الت�شامح  قيم  تعميق  اإىل  يهدف  م�شتدامًا 

واإلنفتاح على الثقافات املختلفة.

�شهد عام الت�شامح الرتكيز على خم�شة حماور رئي�شية هي:

تعميق قيم الت�شامح واإلنفتاح على الثقافات وال�شعوب   .1

اإلأج��ي��ال  ل��دى  القيم  ه��ذه  على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  املجتمع  يف 

اجلديدة

للت�شامح  عاملية  عا�شمة  اإلإم��ارات  دولة  مكانة  تر�شيخ   .2

ال��ك��ربى منها  امل���ب���ادرات وامل�����ش��اري��ع  م��ن خ��الل جمموعة م��ن 

يف  املتخ�ش�شة  اإلجتماعية  والدرا�شات  البحثية،  امل�شاهمات 

حوار احل�شارات

امل��ب��ادرات  من  جمموعة  خ��الل  من  الثقايف  الت�شامح   .3

املجتمعية والثقافية املختلفة

قيم  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  و�شيا�شات  ت�شريعات  ط��رح   .4

الت�شامح الثقايف، والديني، واإلجتماعي

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-11-30-1.2256338
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-11-30-1.2256338
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-11-30-1.2256338
https://uaecabinet.ae/ar/details/news/mohammed-bin-rashid-on-presidents-directives-2016-is-uae-reading-year
https://uaecabinet.ae/ar/details/news/mohammed-bin-rashid-on-presidents-directives-2016-is-uae-reading-year
https://aqdar.ae/
https://uaecabinet.ae/en/year-of-giving
https://uaecabinet.ae/en/year-of-giving
https://www.zayed.ae/year-of-zayed/about/
https://www.zayed.ae/year-of-zayed/about/
https://www.zayed.ae/year-of-zayed/about/
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-12-15-1.1163804
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-12-15-1.1163804
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-12-15-1.1163804
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الشيخ خليفة بن زايد رحمه هللا

سيرة من العطاء واإلنجازات

ميالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
1948م  ع��ام  يف   ، اهلل  رحمه  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ول��د 

اإلآن  تعرف  التي  العني  مدينة  يف  املويجعي  قلعة  يف  وحت��دي��دًا 

اهلل  باإذن  له  للمغفور  اإلأكرب  اإلبن  وهو  املويجعي،  با�شم ق�شر 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، و والدة ال�شيخ خليفة بن زايد 

 ، نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  بن  حممد  بنت  ح�شة  ال�شيخة  هي 

ا�شمه الكامل خليفة بن زايد بن �شلطان بن زايد بن خليفة بن 

�شخبوط بن ذياب بن عي�شى بن نهيان بن فالح بن يا�س، اأي اأنه 

ينتمي اإىل قبيلة بني يا�س التي تعترب من اأ�شهر القبائل العربية 

العريقة.

نشأة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتعليمه 
العني،  مدينة  يف   ، اهلل  رحمه  خليفة  ال�شيخ  �شمو  ترعرع 

اأغلب  وك��ان  والربميي  العني  واح��ات  يف  طفولته  معظم  وق�شى 

الذي كان حاكم  زايد رحمه اهلل،  ال�شيخ  والده  الوقت ب�شحبة 

املدر�شة  يف  املدر�شي  تعليمه  �شمّوه  تلقى  اآن��ذاك.  العني  مدينة 

النهيانية التي اأ�ش�شها ال�شيخ زايد، رحمه اهلل، يف مدينة العني، 

واأك�شبته مهارات  العلم منها  انتهل  التي  اإلأ�شا�شية  اأما املدر�شة 

اإذ  اهلل،  رحمه  زايد،  ال�شيخ  مدر�شة  فكانت  ال�شيا�شية  القيادة 

كان ال�شيخ خليفة مالزمًا لوالده يف جميع مهماته ورحالته التي 

كان يتفقد من خاللها اأحوال املواطنني، لذا كان دائمًا قريبًا من 

املواطنني ومطلعاً على طرق تعامل ال�شيخ زايد، رحمه اهلل، مع 

م�شاكل املواطنني و�شعيه امل�شتمر حللها، وهذا ما اأك�شبه مهارات 

القائد  اأن  موؤمنًا  اأ�شبح  وقد  واإلت�شال،  اإلإدارة  فنون  عالية يف 

احلقيقي هو الذي يهتم برفاهية �شعبه.

أبناء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
• ال�ش����يخ �شل���طان بن خليفة بن زايد اآل نهيان
• ال�ش����يخ حمم�����د بن خليفة بن زايد اآل نهيان
• ال�شيخة �ش��يخة بنت خليفة بن زايد اآل نهيان
• ال�شيخة م�����وزة بنت خليفة بن زايد اآل نهيان
• ال�شيخة عو�ش��ة بنت خليفة بن زايد اآل نهيان
• ال�شيخة �شالمة بنت خليفة بن زايد اآل نهيان
• ال�شيخة �ش������ما بنت خليفة بن زايد اآل نهيان
• ال�شيخة لطيفة بنت خليفة بن زايد اآل نهيان

مبادرات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
لدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ، م�شرية 

حت�شني  منها  الهدف  كان  التي  وامل��ب��ادرات  ب��اإلإجن��ازات  تزخر 

اإلرتقاء مب�شتوى احلياة  �شاهمت يف  وقد  املواطن،  جودة حياة 

يف الدولة. واإليكم قائمة ت�شم اأهم مبادرات �شمو ال�شيخ خليفة 

رحمه اهلل :

)SKEA( جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز •
• موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال اإلإن�شانية

زهور وليد أفندي
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• جائزة خليفة الرتبوية
• �شندوق معاجلة الديون املتعرثة

• مبادرة اإحالل امل�شاكن القدمية قبل 1990
• مبادرة اأب�شر

العلوم  جم���ال  يف  ل���الإم���ارات  العليا  ال�شيا�شة  اع��ت��م��اد   •
والتكنولوجيا واإلبتكار

• اإعالن عام 2015 عامًا لالبتكار
• اإعالن 2016 عام القراءة يف دولة اإلإمارات

• مبادرة اأقدر
• اإعالن 2017 عام اخلري

• اإعالن 2018 عام زايد
• اإعالن 2019 عام الت�شامح

• تطوير البنية التحتية يف اإلإمارات
• حملة اإلإمارات �شد �شلل اإلأطفال

أهم إنجازات الشيخ خليفة بن زايد رحمه هللا
اإن ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان هو الرئي�س الثاين لدولة 

اإلإمارات العربية املتحدة، كما اإنه احلاكم ال�شاد�س ع�شر إلإمارة 

اأبو ظبي، وهي واحدة من اأكرب اإلإمارات ال�شبعة املكونة لالحتاد،  

التي قام بها خالل م�شريته يف احلكم  اأهم اإلإجن��ازات  اأما عن 

فمنها:

لقد كان امل�شوؤول التنفيذي اإلأول حلكومة والده املغفور له   •
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.

•  توىل مهام اإلإ�شراف على تنفيذ جميع امل�شاريع الكربى يف 
الدولة.

• قام �شموه باإعادة هيكلة حكومة اأبوظبي.
• كان وزيرًا للدفاع واملالية يف اإمارة اأبوظبي قبل قيام اإلحتاد.
• توىل من�شب نائب رئي�س الوزراء يف جمل�س الوزراء الثاين.
على  حتقيق  والعمل  التنفيذي،  املجل�س  على  اإلإ���ش��راف   •
بناء  اأي�شًا:  ومنها  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال�شاملة  التنمية  برامج 

امل�شاكن، ونظام اإمدادات املياه والطرق.

اإىل  اأدت  التي  العامة  التحتية  البنية  بتنظيم  قام   كذلك   •
اإبراز حداثة مدينة اأبوظبي.

اأبو  تاأ�شي�س جهاز  التي قام بتنفيذها  ومن امل�شاريع املهمة   •
ظبي لال�شتثمار، والذي يهدف اإىل اإدارة اإل�شتثمارات املالية يف 

اإلإمارة، لتوفري م�شادر الدخل الثابتة لالأجيال القادمة.

جم��اإلت  يف  وا���ش��ع  نطاق  على  خليفة  ال�شيخ  ���ش��ارك  كما   •
التنمية يف البالد.

اإلإم��ارة،  ملواطني  العقارات  لتوفري  القرو�س  هيئة  اأ�ش�س    •
إلأغرا�س ال�شكن واإل�شتثمار.
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أبو ظبي

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
أبــو ظبي سابقًا،  ــارة  إمـ الــدولــة وحــاكــم  رئــيــس 

ومؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة.

املوؤ�ش�س  ب��اإلأب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ُيعرف 

باإقامة  نادى  واأول من  املتحدة،  العربية  اإلإمارات  دولة  إلحتاد 

اإلأول  الرئي�س  وه��و  املت�شالح،  ال�شاحل  اإم���ارات  ب��ني  احت��اد 

لدولة اإلإمارات العربية املتحدة. توىل �شموه هذا املن�شب منذ 

1971 وحتى وفاته يف  قيام الدولة يف الثاين من دي�شمرب عام 

عام  من  ظبي  اأبو  اإم��ارة  حاكم  من�شب  اأي�شًا  و�شغل  2004م. 

1966 ولغاية 2004م.

نهيان يف مدينة  اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  ولد 

اإلأخ��وة  ول��ه ثالثة من  ال��راب��ع،  اإلب��ن  1918، وه��و  العني ع��ام 

اأخت واحدة. حكم  الذكور هم: �شخبوط، وهزاع، وخالد، وله 

 1922 اأبو ظبي من عام  اإم��ارة  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  وال��ده 

ولغاية 1926. والدته هي ال�شيخة �شالمة بنت ال�شيخ بطي بن 

خادم بن نهيان اآل حامد القبي�شي.

كان ال�شيخ زايد يت�شم ب�شعة ال�شدر ونفاذ الب�شرية وطول 

حل  يف  وو�شيط  وم�شلح  كم�شتمع  ب��رز  كما  واحلكمة،  البال 

النزاعات، وهي ال�شفة التي إلزمته طوال فرتة حكمه، ولذلك 

لقب ب� »حكيم العرب«.

قامت دولة اإلإمارات العربية املتحدة على يد اإلآباء امل�ؤ�س�سني حكام اإلإمارات 

را�سد  وال�سيخ  زاي���د  ال�سيخ  دع����ة  اإلأخ����رى  اإلإم�����ارات  ح��ك��ام  لبى  حيث  ال�سبع، 

لين�سم�ا اإىل اإلحتاد. يتناول هذا الق�سم نبذة من ال�سرية الذاتية لكل واحد من 

اإلآباء امل�ؤ�س�سني لدولة اإلإمارات.
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إعداد : رائد عبد العزيز هالل

اآلباء المؤسسون لالتحاد



الفر�س  توفري  �شرورة  على  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  واأك��د 

اإلأمة.  جناح  يف  فاعل  دور  لهم  ليكون  الدولة  مواطني  جلميع 

وبف�شل روؤيته الثاقبة، حتتل دولة اإلإمارات اليوم، املركز الثاين 

حيث  من  ال�شعودية،  بعد  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  بني 

اإلأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الثالث  واملركز  اإلقت�شاد،  حجم 

الدولية  التقارير  من  كثري  بح�شب  متثل  اأ�شبحت  كما  ككل، 

املرموقة، اأهم مركز مايل واقت�شادي يف املنطقة.

إنجازات الشيخ زايد السياسية واالجتماعية
اأدرك املغفور له ال�شيخ زايد، اأنه من اأجل تعزيز اإلن�شجام 

اأبناء �شعبه، يحتاج  الداخلي والتما�شك والتالحم الوطني بني 

التفاعل  خالل  من  وبنائها  الثقة  خيوط  ن�شج  اإىل  البداية  يف 

ال�شخ�شي مع كافة املواطنني. وعرف عنه قربه ل�شعبه ومتتعه 

ال�شيخ  واأم�شى  املحلي.  املجتمع  مع  واإلجتماعات  باللقاءات 

الثالثينات  وعقد  الع�شرينات  فرتة  اأواخر  يف  كبريًا  وقتًا  زايد 

ف��اأدرك  ال��ب��دو  م��ن  القبائل  رج��ال  ب��ني  الع�شرين  ال��ق��رن  م��ن 

اخل�شال  من  الكثري  ذلك  واأعطاه  وقهرها،  احلياة  م�شاعب 

عليه  اأ�شفت  التي  اإلإ�شالمية  البدوية  ببيئته  اختلطت  التي 

�شفات اجَلَلد وال�شرب، وجعلته ذي ب�شرية وحكمة بالغتني.

املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  من�شب  زاي���د،  ال�شيخ  وت��وىل 

بال�شوؤون  مبا�شر  ب�شكل  انخرط  حيث   ،1946 ع��ام  ال�شرقية 

احلكومية، وبداأ ميار�س جتربته يف احلكم من مدينة العني.

يف  ال��ع��ني  مدينة  تطوير  عجلة  اإط���الق  يف  جن��اح��ه  وب��ع��د 

اخلم�شينات، على الرغم من قلة املوارد، توىل ال�شيخ زايد حكم 

طريق  على  وو�شعها   ،1966 عام  اأغ�شط�س  يف  اأبوظبي  اإم��ارة 

النمو امل�شتدام والتنمية حيث ي�شرب بها وبدولة اإلإمارات املثل 

يف املنطقة كّلها.

ويعود الف�شل لل�شيخ زايد، رحمه اهلل، يف ا�شتغالل عائدات 

النفط التي كانت تتزايد �شنويًا لدفع عجلة التنمية والتطوير، 

يعي�شون يف ظل  الذين  النا�س  بالفائدة على جميع  ليعود ذلك 

التي  الهيكلة احلكومية اجلديدة  و�شعه  اإىل  باإلإ�شافة  حكمه، 

اأر�شت دعائم احلكم يف اإلإمارة والدولة حتى يومنا هذا.

الشيخ زايد وتأسيس دولة اإلمارات
بعد تويل �شموه مقاليد احلكم يف اإمارة اأبو ظبي، بداأ يتطلع 

�شديد  وكان  املت�شاحلة،  اإلإم��ارات  اأ�شقائه يف  الوحدة مع  اإىل 

اإلإميان والثقة بفكرته هذه التي طاملا �شكنت وجدانه.

نيتهم  ع��ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ون  اأع��ل��ن   ،1968 ع��ام  يناير  ويف 

باإلن�شحاب من اإلإمارات املت�شاحلة بحلول عام 1971م، وقام 

مع  ال��رواب��ط  لتعزيز  �شريعًا  بالتحرك  ذل��ك  اإث��ر  زاي��د  ال�شيخ 

كيان  اإق��ام��ة  اإىل  وراأى احل��اج��ة  املت�شالح،  ال�شاحل  اإم���ارات 

الدولية،  املحافل  يف  وم�شموعة  قوية  كلمة  له  موحد  �شيا�شي 

وقادر على تقدمي احلياة اإلأف�شل ملواطنيه.

يف 18 فرباير 1968م، اتفق املغفور لهما باإذن اهلل ال�شيخ 

وحدة  ت�شكيل  على  �شعيد  بن  را�شد  وال�شيخ  �شلطان،  بن  زايد 

وتوحيد  واخلارجية  وال��دف��اع  وتن�شيق اإلأمن  اإلإم��ارت��ني،  بني 

بقية  ي�شمل  ت�شكيل احتاد  اإىل  دعوة  ووجها  بينهما.  اجلوازات 

اإلإمارات اخلم�س املت�شاحلة اإ�شافة لقطر والبحرين.

موعد  اق��رتاب  وم��ع  التاريخ  ذل��ك  من  �شنوات  ث��الث  وبعد 

اإلن�شحاب الربيطاين، اجتمع حكام اإلإمارات ال�شبع املت�شاحلة 
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هذه   « حينها:  زاي��د  ال�شيخ  اأق��وال  ومن  اإلحت��اد،  قيام  لبحث 

مكان  يف  اليوم  وجودنا  فر�شة  لنا،  تعاىل  اهلل  هياأها  فر�شة 

مببداأ  باإلإميان،  هلل  واحلمد  عامرة  جميًعا  قلوبنا  اإن  واح��د، 

لتحقيق  تاريخية  فر�شة  اجتماعنا  من  اإذن  فلنجعل  الوحدة، 

اأملنا املن�شود »

ال�شيخ زايد واإلآباء  الدولة حلما�شة  الف�شل يف قيام  ويعود 

املوؤ�ش�شني لت�شكيل اإلحتاد، وتعاملهم مع التحديات وال�شعوبات 

بحكمة وبروح من اإلن�شجام والتعاون.

اأعلن عن قيام دولة  1971م،  ويف الثاين من دي�شمرب عام 

اإلإمارات العربي��ة املتحدة، و�شمت �شتة من اإلإمارات املت�شاحلة 

والفجرية.  القيوين،  واأم  وعجمان،  وال�شارقة،  دب��ي،  وه��ي 

وتقديرًا جلهوده ودوره القيادي وحنكته، اختار اأ�شحاب ال�شمو 

العربية  اإلإم��ارات  دول��ة  لرئا�شة  زاي��د  ال�شيخ  اإلإم��ارات  حكام 

الذي  املن�شب  للدولة، وهو  رئي�س  اأول  لي�شبح بذلك  املتحدة، 

ان�شمت  إلحق،  وقت  ويف  املوؤ�ش�س«.  »اإلأب  الدائم  لقبه  اأك�شبه 

اإمارة راأ�س اخليمة اإىل اإلحتاد بتاريخ 10 فرباير عام 1972م.

 

مساهمات الشيخ زايد في منطقة الخليج العربي
من  �شهدته  وما  اإلإم��ارات،  إلحتاد  الناجحة  التجربة  بعد 

اإىل  زايد  ال�شيخ  نظر  موؤ�ش�شها،  جلهود  طبيعية  كنتيجة  تطور 

منطقة اخلليج ككل والتي جتمعها عادات واقت�شاديات وثقافة 

جمل�س  ت�شكيل  �شرورة  ب�شريته  بعني  �شموه  وراأى  م�شرتكة. 

يف  اجل��دي��دة  التحديات  وم��واج��ه��ة  اجل��ه��ود  لتن�شيق  ت��ع��اوين 

املنطقة.

كان لدى املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان قناعة 

كبرية بفوائد توحيد دول اخلليج انطالقًا من اإميانه مبا حتقق 

من احتاد اإمارات الدولة ال�شبع عام 1971، والذي �شكل فعليًا 

يف  دول��ه  تت�شارك  واح��د  عربي  خليجي  جمتمع  لتكوين  النواة 

واإلقت�شادية  وال�شيا�شية،  واجلغرافية،  التاريخية،  العوامل 

،والثقافية.

لدول  التعاون  جمل�س  فكرة  بتحويل  زاي��د  ال�شيخ  و�شاهم 

اأول اجتماع عقد  اإىل واقع ملمو�س، بداية من  العربية  اخلليج 

ال�شيخ  له  املغفور  مع   1976 اأبو ظبي عام  بهذا اخل�شو�س يف 

وانتهاء  الراحل،  الكويت  اأمري  ال�شباح  اجلابر  اإلأحمد  جابر 

بالتوقيع على �شيغة تاأ�شي�س جمل�س التعاون يف اأول قمة تراأ�شها 

حتقيق  بهدف   ،1981 مايو  و26   25 يف  ظبي  اأب��و  يف  �شموه 

التن�شيق والتكامل والرتابط يف جميع امليادين بني دول اخلليج 

اإىل الوحدة وفق ما ن�س عليه النظام اإلأ�شا�شي  ال�شت و�شوإًل 

يف مادته الرابعة.

الشيخ زايد والعالم العربي
حظي ال�شيخ زايد مبكانة رفيعة امل�شتوى عند جميع القادة 

اأكرث  بينهم يف  الو�شيط  بدور  القيام  له  اأتاح  ما  وهذا  العرب، 

واإلأ�شيلة حا�شرة يف  امل�شرفة  مواقفه  كانت  كما  منا�شبة،  من 

كل منا�شبة.

زايد  ال�شيخ  اهتمام  ان�شرف  اإلإم��ارات،  دولة  قيام  ومنذ 

اإلإخوة  الوطني ودعم  البناء  اإىل م�شرية  نهيان  اآل  �شلطان  بن 

واإلأ�شقاء العرب. واآمن �شموه يف الت�شامن والتعاون بني جميع 

الدول العربية، والتزم با�شتخدام �شلطته ال�شخ�شية وال�شيا�شية 

يف  والتقدم  ال�شالم  لتحقيق  وال��دويل  العربي  امل�شتويني  على 

منطقة ال�شرق اإلأو�شط.

 1973 ع��ام  اأكتوبر  ح��رب  يف  و�شوريا  م�شر  �شموه  ودع��م 

عن  النفط  واردات  بقطع  املحتلة  العربية  اإلأرا���ش��ي  لتحرير 

ال�شهرية  مقولته  التاريخ  و�شجل  إلإ�شرائيل،  الداعمة  ال��دول 

»النفط العربي لي�س اأغلى من الدم العربي«.

مساهمات الشيخ زايد على الصعيد العالمي
اأر�شى املغفور له ال�شيخ زايد اأ�ش�س �شيا�شة خارجية متميزة 

تت�شم باحلكمة واإلعتدال، والتوازن، ومنا�شرة احلق والعدالة، 

وتغليب لغة احلوار والتفاهم يف معاجلة جميع الق�شايا. واأك�شبت 

هذه ال�شيا�شة املتوازنة امل�شتمرة دولة اإلإمارات العربية املتحدة 

احرتامًا وا�شعًا على امل�شتويني اإلإقليمي والدويل.

وبف�شل �شموه اكت�شبت دولة اإلإمارات �شمعة دولية يف العمل 

اإلإن�شاين واخلريي من خالل دعمه عدد من الق�شايا اإلإن�شانية 

الدولة  ق��ادة  زال  إل  ال��ذي  النهج  وهو  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

ي�شريون عليه حتى يومنا هذا.

انتقل �شموه رحمه اهلل اإىل جوار ربه يف الثاين من نوفمرب 

اأواخر الثمانينات من عمره، تاركًا قدوة ومثاإًل  2004 يف  عام 

اإلأب  فكان  الوالد،  لقب  وا�شتحق  واخل��ري،  العطاء  يف  يحتذى 

واإلأخ وال�شديق لكل مواطن ومقيم على اأر�س دولة اإلإمارات، 

وحكمته  �شيا�شته  و�شكلت  ا�شتثناء.  دون  للجميع  ذراعيه  وفتح 

منهجًا لدولة اإلإمارات العربية املتحدة اإىل يومنا هذا.
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دبي

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي سابقًا

يعد املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ را�شد بن �شعيد قائدًا فذًا 

حتت  دبي  وحققت  عظيمًا،  اإرث��ًا  ودب��ي  اإلإم���ارات  لدولة  ترك 

لت�شبح مدينة  النواحي  �شاملة يف جميع  تنموية  اإدارت��ه طفرة 

حديثة، وعززت موقعها كمركز جتاري بني ال�شرق والغرب.

وهو   ,1912 اآل مكتوم يف عام  �شعيد  بن  را�شد  ال�شيخ  ُولد 

اآل مكتوم  ال�شيخ �شعيد بن مكتوم  العام الذي ت�شلم فيه والده 

حكم  اإمارة دبي، والتحق باملدر�شة اإلأحمدية، فتفقه يف العلوم 

الدينية اإىل جانب علوم اللغة العربية واحل�شاب.

كونه  منذ �شغره  ال�شيا�شي  العمل  را�شد يف  ال�شيخ  انخرط 

الولد اإلأول لل�شيخ �شعيد رحمه اهلل ، اإذ اعتاد على اأن يح�شر 

املجل�س،  يف  ي��دور  مبا  بالغًا  اهتمامًا  يبدي  وك��ان  اأبيه  جمل�س 

إل  احل�شور. وكان  يطرحها  التي  واإلأفكار  اإلآراء  لكل  وي�شغي 

كل  ي�شاألهم عن  ط��واإًل  �شاعات  وال��ده  مع  اأن مي�شي  يرتدد يف 

يتحاور  مل�شمعه،  تتناهى  اأو  ي�شهدها  التي  والوقائع  اإلأح��داث 

معهم وي�شتاأن�س براأيهم.

تفا�شيل  على  إلفت  ب�شكل  ا�شطلع  ع�شر  الثامنة  �شن  ويف 

حكم اإمارة دبي اأثناء حياة والده ال�شيخ �شعيد الذي عهد اإليه 

بت�شريف كثري من اإلأمور الهامة منذ عام 1938.

ويف اأكتوبر من عام 1958، توىل ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم رحمه اهلل مقاليد احلكم يف اإمارة دبي، عقب وفاة والده 

ال�شيخ �شعيد بن مكتوم يف 10 �شبتمرب من نف�س العام.

وكان مل�شاركة ال�شيخ را�شد يف جمل�س اإلإمارات املت�شاحلة 

اإ�شدار  على  زايد  ال�شيخ  مع  وعمل  لالحتاد،  التمهيد  يف  دور 

وثيقة ال��وح��دة واإلحت���اد ب��ني دب��ي واأب���و ظبي يف ف��رباي��ر عام 

1968م.

 ,1971 املتحدة يف عام  العربية  اإلإم��ارات  دولة  قيام  وبعد 

توىل من�شب نائب رئي�س الدولة، كما ُعهدت اإليه رئا�شة جمل�س 

الوزراء يف عام 1979.

وجه  على  ودب��ي  اإلإم���ارات  دول��ة  �شهدت  ويف ال�شبعينات، 

اخل�شو�س حركة عمرانية وا�شعة النطاق، حيث ا�شتطاع ال�شيخ 

لال�شتقرار  اإلأ�شا�س  حجر  ي�شع  اأن  حكمه  فرتة  خالل  را�شد 

والتنمية واإلزدهار يف دبي.

حيث  ال�شورى،  مبداأ  واعتماد  احلرية  را�شد  ال�شيخ  و�شجع 

قال رحمه اهلل: »اإن هذا املبداأ هو اأ�شا�س كل عمل دميقراطي، 

كما اإنه من اأ�ش�س تراثنا وعقيدتنا اإلإ�شالمية التي تدفع اجلهود 

الوطنية يف البالد نحو املزيد من العمل والنجاح.« وقال اأي�شًا: 

بكل  راأي���ه  يبدي  اأن  يف  الفر�شة  البلد  ه��ذا  يف  م��واط��ن  »لكل 

�شراحة وو�شوح، واأن ينتقد الدولة واحلكومة.«

انتقل املغفور له ال�شيخ را�شد بن �شعيد اآل مكتوم اإىل رحمة 

اإلأعمال  من  �شجل  وراءه  ت��ارك��ًا   ،1990 ع��ام  اأكتوبر  يف  اهلل 

واإلإجن��ازات التي حازت احرتام العامل لقائد تفانى يف خدمة 

وطنه، وحتقيق حلم اإلحتاد.

الشارقة

الشيخ خالد بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة سابقًا

ت�شلم ال�شيخ خالد بن حممد بن �شقر بن خالد بن �شلطان 

بن �شقر بن را�شد القا�شمي حكم اإمارة ال�شارقة خالل الفرتة 

ال�شيخ �شقر بن  بعد   1972 يناير   24 اإىل   1965 يونيو   24 من 

�شلطان القا�شمي.
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عهده،  يف  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  تاأ�شي�س  مت 

و�شارك يف اجتماعات تكوين اإلحتاد ممثاًل عن اإمارة ال�شارقة. 

وّقع على الد�شتور املوؤقت يوم 2 دي�شمرب عام 1971 واأ�شبحت 

وان�شم   ، املتحدة  العربية  اإلإم��ارات  دولة  من  ج��زءًا  ال�شارقة 

كع�شو اإىل املجل�س اإلأعلى لالحتاد.

وطنيته  القا�شمي،  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  ع��ن  ُع���رف 

قيام  على  وحر�شه  اإلإم��ارة،  لتطوير  الدائم  وتطلعه  وعروبته 

اإلحتاد ،وتوحيد ال�شفوف واجلهود.

عجمان

الشيخ راشد بن حميد النعيمي
حاكم إمارة عجمان سابقًا

يف  النعيمي  العزيز  عبد  بن  حميد  بن  را�شد  ُولد ال�شيخ 

1902م باإمارة عجمان، وتوىل حكم اإلإمارة يف �شنة 1928, وهو 

لنه�شتها  احلقيقي  وامل��وؤ���ش�����س  ل���الإم���ارة،  ال��ت��ا���ش��ع  احل��اك��م 

وازدهارها.

اأخذ اأ�شول احلكم عن اأبيه الذي حكم اإلإمارة ملدة 18 عاًما 

تقريًبا منذ عام 1910 حيث كان عمر ال�شيخ را�شد 8 �شنوات، 

واأ�شاليب  الرجولة  يت�شرب معاين  اأن  الفرتة  وا�شتطاع يف هذه 

احلكم الر�شيد.

حيث  احلديثة،  عجمان  اإمارة  موؤ�ش�س  را�شد  ال�شيخ  يعترب 

باإ�شدار  وب��داأ  وال�شكينة.  واإل�شتقرار  ب��اإلأم��ن  بعهده  نعمت 

ال��ذي  اإلأول  احل��اك��م  فاأ�شبح  ب��ه؛  اخلا�شة  ال�شفر  ج���وازات 

ي�شدرها يف دولة اإلإمارات.

فاأخذ  عينيه،  ن�شب  بالتعليم  النهو�س  را�شد  ال�شيخ  و�شع 

العلمي  املعهد  �شموه  اأن�شاأ  كما  1958م،  عام  النظامي  �شكله 

اإلإ�شالمي.

قام اأي�شًا باإن�شاء �شرطة عجمان عام 1967، التي ا�شطلعت 

اإلجتماعية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  اإلأم����ن،  ح��ف��ظ  يف  ب��دوره��ا 

للمواطنني.

عدد  واأطلق  الدولة،  احتاد  دعم  على  را�شد  ال�شيخ  حر�س 

عجمان  اإم��ارة  نه�شة  يف  �شاهمت  التي  امل�شروعات  من  كبري 

وتطورها.

ومن اإلإجنازات التي حتققت يف عهده:

• توفري الرعاية ال�شحية املجانية
• تاأمني حاجة اإلإمارة من الكهرباء واملياه

• تبني اأنظمة الق�شاء ال�شرعي واملدين.

أم القيوين

الشيخ أحمد بن راشد المعال
حاكم إمارة أم القيوين سابقًا

احلكم يف  مقاليد  امل��ع��ال  را���ش��د  ب��ن  اأح��م��د  توىل ال�شيخ 
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1929م بعد وفاة والده را�شد بن اأحمد  اأم القيوين عام  اإمارة 

املعال ، وكان يبلغ  من العمر 18 عاًما فقط.

ولد ال�شيخ اأحمد يف عام 1911، ون�شاأ يف كنف والده ال�شيخ 

را�شد الذي حكم ملدة 25 عاًما تقريًبا، ا�شتطاع من خاللها اأن 

والعباد.  البالد  �شوؤون  ت�شيري  يعينه يف  ما  يكت�شب من اخلربة 

اإلإم����ارة حت��ت حكمه  نعمت  امل����وارد،  قلة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

باإل�شتقرار والهدوء.

اأم  بلدية  تاأ�شي�س  عهده  يف  مت��ت  التي  اإلإجن����ازات  وم��ن 

القيوين، وتطوير اخلدمات التعليمية وال�شحية واإن�شاء املرافق، 

حقق  ال��ذي  ال�شرطة  جهاز  وتاأ�شي�س  واإنارتها،  الطرق  و�شق 

لالإمارة مزيًدا من اإلأمن واإل�شتقرار، وغري ذلك الكثري.عرف 

املواطنني،  ب�شوؤون  اهتمامه  املعال  را�شد  بن  اأحمد  ال�شيخ  عن 

و�شعيه الدوؤوب لتحقيق اإلأف�شل لهم وتعزيز مكانة الدولة عربيًا 

ودوليًا.

رأس الخيمة

الشيخ صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة سابقًا

راأ�س  اإم��ارة  حكم  القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  توىل 

اخليمة يف 17 يوليو 1948. وعمل بعد توليه احلكم على اإر�شاء 

قواعد الوحدة الوطنية بني القبائل يف اإلإمارة، وجمع �شملها، 

والتاأليف بينها وجعلها وحدة متما�شكة.

اهتم �شموه بالتعليم واملعرفة، واأمر باإن�شاء دائرة للمعارف 

بافتتاح  قام  كما  اإلإم���ارة،  يف  العلمية  البعثات  �شوؤون  ملتابعة 

مدار�س نظامية ، وجعل التعليم اإجبارًيا للبنات كما هو لالأوإلد.

رعاية  بتوفري  �شموه  اهتم  ال�شحية،  الرعاية  جم��ال  ويف 

�شحية �شاملة إلأبناء اإلإمارة، فقام بافتتاح امل�شت�شفى الكويتي، 

كما وجه باإن�شاء ثالثة م�شت�شفيات ع�شرية يف اإلإمارة.

ا�شتقطبت اإلإمارة يف عهده العديد من ال�شناعات الناجحة 

 ، اإلإ�شمنت  �شناعة  ومنها  التقدم  عجلة  دفع  يف  اأ�شهمت  التي 

واإلأدوية، وال�شرياميك، واحلديد.

الفجيرة

الشيخ محمد بن حمد الشرقي
حاكم إمارة الفجيرة سابقًا

اإم��ارة  ال�شرقي  اهلل  عبد  بن  حمد  بن  حممد  حكم ال�شيخ 

له  امل��غ��ف��ور  1974. وط���ال���ب  حتى   1942 ع��ام  منذ  ال��ف��ج��رية 

ال�شلطات الربيطانية باإلعرتاف بالفجرية ككيان م�شتقل، ومت 

ال�شيخ  اأولويات  اأهم  التنمية من  1952. كانت  له ذلك يف عام 

حممد بن حمد ال�شرقي، الذي �شخر كل اإلإمكانيات لتحقيقها 

اأول حمكمة �شرعية  اإن�شاء  على كافة امل�شتويات. ومت يف عهده 

يف عام 1969.

ومن اإلإجنازات اإلأخرى التي حتققت يف فرتة حكمه:

• اإن�شاء اأول مدر�شة ابتدائية، والتي �شمت نحو 90 طالًبا
• افتتاح اأول م�شتو�شف طبي يف اإلإمارة عام 1969م

• تاأ�شي�س اأول مكتبة عامة يف اإلإمارة
• البدء ب�شق الطرق.
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) أدنوك ( تعلن عن سعر سهم االكتتاب

 العام لشركة )بروج(
و�شريكها  )اأدن��وك(  الوطنية  اأبوظبي  برتول  �شركة  اأعلنت 

اإلك��ت��ت��اب  �شهم  ت�شعري  ع��ن  )ب��وري��ال��ي�����س(،  اإل���ش��رتات��ي��ج��ي 

امل�شرتك  امل�����ش��روع   ) )ب���روج  ل�شركة  ال��ط��رح(  )�شعر  ال��ع��ام 

للبرتوكيماويات، يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية، بواقع 2.45 

73.6 مليار  درهم لل�شهم، مما يجعل القيمة ال�شوقية لل�شركة 

اأبوظبي  اإدراج يف �شوق  اأكرب  درهم )20 مليار دوإلر( لت�شبح 

لالأوراق املالية على اإلإطالق.

ومت حتديد �شعر اإلكتتاب من قبل )اأدنوك( و)بوريالي�س( 

ب�شفتهما امل�شاهمني البائعني، عقب موؤ�شرات طلب اأولية قوية 

من امل�شتثمرين املحليني والدوليني .

اإلمارات من بين أكثر 5 دول تصديراً للشاي
لل�شاي  5 دول م�شدرة  اأهم  جاءت دولة اإلإم��ارات من بني 

يف العامل باإجمايل �شادرات يبلغ نحو 1.2 مليار درهم يف العام 

2020، بح�شب املركز اإلحتادي للتناف�شية واإلإح�شاء .

واأو�شحت بيانات املركز اأن اأهم 5 دول يف العامل يف �شادرات 

واإلإم���ارات،  والهند  وكينيا  و�شرييالنكا  ال�شني  ه��ي:  ال�شاي 

دول��ة  لها  ���ش��درت  التي  ال���دول  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  م�شرية 

اإلإمارات ال�شاي و�شل اإىل 154 دولة يف العام املا�شي 2021.

واأو�شح مركز التناف�شية واإلإح�شاء اأن حجم جتارة ال�شاي 

ت�شمل  دره��م  مليار   1.859 نحو  اإىل  و�شل  اإلإم���ارات  دول��ة  يف 

 128 968 مليون درهم واإعادة ت�شدير بقيمة  �شادرات بقيمة 

عبدالعزيز كرم البلوشي

محطات ) 2 (
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مليون درهم وواردات بنحو 763 مليون درهم.

هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة و ) منار مول (
تطلقان مغامرة منطاد الهواء 

اأع��ل��ن )م��ن��ار م����ول(، امل��رك��ز ال��ت��ج��اري ال��ت��اب��ع ل�شركة 

)احلمرا(، بالتعاون مع هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة عن 

اأول  نوعها،  اإلأوىل من  ال�شاخن  الهواء  اإطالق مغامرة منطاد 

راأ���س اخليمة خلو�س رحلة على منت  اإلإط��الق يف  جتربة على 

منطاد الهواء ال�شاخن.

وقت  يف  بالغني  ل�شخ�شني  ال�شاخن  الهواء  منطاد  ويت�شع 

املغامرات  ع�شاق  ليمنح  م��رتًا،   30 ارتفاع  على  ويحلق  واح��د، 

واملتنوعة يف  الطبيعة اخلالبة  �شاملة على  بانورامية  اإطالإلت 

وال�شحاري  املذهلة  ال�شواطئ  من  ب��دءًا  اخليمة،  راأ���س  اإم��ارة 

ال�شا�شعة وغابات القرم واجلبال ال�شاهقة، ويبلغ �شعر التذكرة 

مدته  لتحليق  فقط  درهمًا   75 املميزة  التجربة  هذه  خلو�س 

واإلأف��راد  واإلأ�شدقاء  العائالت  من  للعديد  وميكن  10دقائق، 

خو�س هذه الرحلة املمتعة والفريدة من نوعها.

اليابان تسمح باصطحاب الكالب على متن القطارات
ملا  اإلفتتاحية  الرحلة  اأن��واع خمتلفة يف  �شاركت كالب من 

�شّمته جمموعة ال�شكك احلديد اليابانية القائمة على امل�شروع 

ب�)اإجازة الكالب(.

ق��ط��ارات  ع��ل��ى م��نت  ال��ك��الب  ب��ا���ش��ط��ح��اب  ع����ادًة  ُي�شمح 

)�شينكان�شن( ال�شريعة، لكن يجب اأن تظل حمتجزة يف قف�س 

ع�شرة  القف�س،  ي�شمل  مبا  وزن��ه��ا،  يتجاوز  اأإل  ويجب  النقل 

كيلوغرامات.

ويرغب مروجو امل�شروع يف تنظيم رحالت اأخرى للحيوانات، 

على ما اأو�شحت امل�شوؤولة يف ال�شركة القائمة على امل�شروع �شينو 

فوروكاوا لوكالة فران�س بر�س.

قوقل تكشف عن نظارة 
تترجم النصوص وتستعرضها 

اإلأمريكية  والتكنولوجيا  اإلإنرتنت  خدمات  �شركة  ك�شفت 

قوقل خالل موؤمتر ) مطوري قوقل اآي/اأو( عن منوذج اختباري 

اإلأخ��رى يف مدى  اللغات  الرتجمة من  ت�شتطيع عر�س  لنظارة 

روؤية امل�شتخدم اأثناء اأي حمادثة مع �شخ�س اآخر.

كما اأ�شارت ال�شركة التي ظهرت اإىل الوجود كمحرك بحث 

على اإلإنرتنت قبل �شنوات اإنه �شيكون خالل وقت ق�شري للغاية، 

يف مقدور م�شتخدمي اإلإنرتنت يف العامل البحث عن اأي معلومات 

مبجرد توجيه كامريا الهاتف الذكي املت�شل باإلإنرتنت اإىل اأي 

�شيء مطلوب معرفة معلومات عنه.

كافيًا  �شيكون  إلأي طعام  فاإن جمرد �شورة  وبح�شب غوغل 

التي توفر هذا الطعام يف املنطقة  ملعرفة كل املطاعم اجليدة 

القريبة من امل�شتخدم. كما ميكن توجيه كامريا الهاتف الذكي 

اإىل اأرفف املقرم�شات يف اأي متجر إلكت�شاف اأكرثها �شحية.
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قوقل تكشف النقاب 
عن الساعة الذكية بيكسل ووتش

اإلأمريكية  اإلإلكرتونيات  �شركة  �شيطرة  لتحدي  يف حماولة 

�شاعات  الذكية من خالل جمموعات  ال�شاعات  �شوق  اآبل على 

النقاب  التكنولوجيا اإلأمريكية قوقل  اآبل ووت�س، ك�شفت �شركة 

عن تطوير �شاعة ذكية قادرة على التوا�شل مع اإلأجهزة الذكية 

اآبل مع  اأندرويد، كما تفعل �شاعات  التي تعمل بنظام الت�شغيل 

هواتفها الذكية اآيفون.

مت  التي  ووت�س  بيك�شل  الذكية  ال�شاعة  ط��رح  املقرر  وم��ن 

اإلأ�شبوع  اآي/اأو(  )قوقل  مطوري  موؤمتر  خالل  عنها  الك�شف 

املا�شي يف اإلأ�شواق خالل الربع الثالث من العام احلايل. ويف 

حني مل تك�شف قوقل عن ال�شعر املحدد لها، قالت اأنها �شتكون 

)فارهة(.

ورغم وجود عدد إل يح�شى من ال�شاعات الذكية التي تعمل 

بنظام الت�شغيل اأندرويد خالل ال�شنوات اإلأخرية، فاإن اآبل ووت�س 

ظلت منذ طرحها إلأول مرة عام 2015 املقيا�س الذهبي يف هذه 

ال�شوق وبخا�شة نتيجة �شهولة توا�شلها مع الهواتف الذكية.

منصة رقمية تركية 
بديلة لمنصة ) نتفليكس (

للمن�شة  بديلة  دولية  رقمية  من�شة  إلإطالق  اأنقرة،  ت�شتعد 

العام  امل��دي��ر  بح�شب   ،2023 ال��ع��ام  يف  )نتفليك�س(  العاملية 

للتلفزيون الرتكي الر�شمي “TRT”، حممد زاهد �شوباجي.

وقال �شوباجي، خالل م�شاركته يف املنتدى الدويل لل�شباب، 

يف   Netflix ل�  بديلة  دولية  رقمية  من�شة  �شتبني   ”TRT“ اإن 

العام 2023، و�شتن�شئ من�شة لل�شباب و�شتوا�شل اإل�شتثمار يف 

اإلأفالم واإلألعاب.

اأ�شار اإىل )اأننا نعي�س حاليًا يف فرتة يتم  اأخرى،  من جهة 

واملعلومات  اإلأفكار  واأن  والكذب،  احلقيقة  ح��دود  ك�شر  فيها 

الذي  التاأثري  معرفة  حتى  ميكن  وإل  �شائعة،  اأ�شبحت  ال�شامة 

يتعر�س له اإلأ�شخا�س ب�شببها”.
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بيل غيتس : ال ينبغي التقليل من شأن 
ما يمكن أن يحققه إيلون ماسك

يف اإ�شارة اإىل جناحات امللياردير اإيلون ما�شك يف �شركتي 

)تي�شال( و)�شبي�س اإك�س(، اعترب امللياردير بيل غيت�س، موؤ�ش�س 

ما  �شاأن(  من  )التقليل  إلأحد  ينبغي  إل  اإنه  )مايكرو�شوفت(، 

اإدارة من�شة تويرت، التي  اأن يحققه ما�شك عندما يبداأ  ميكن 

ا�شرتاها ب� 44 مليار دوإلر.

)إل  اإلأمريكية:   NBC �شبكة  على  لقاء  خالل  غيت�س  وقال 

كما  مذهل،  )تي�شال(  يف  فعله  ما  باإيلون.  اإل�شتهانة  يتوجب 

�شاعد يف ق�شايا التغرّي املناخي.. ما فعله يف )�شبي�س اإك�س(... 

ي�شتطيع  اأنه  اإيلون  يعتقد  التح�شن هذه املرة؟  هل �شيكرر هذا 

حت�شني تويرت.

واأ�شاف غيت�س اإنه يوؤيد ن�شر احلقيقة يف العامل الرقمي. إل 

اأعرف على وجه التحديد ما الذي �شيفعله هناك، ولكن هناك 

فر�شة ونحن بحاجة اإىل اإلبتكار يف هذا املجال.

)ريمونتادا( من الخيال  حقق من خاللها مانشسترسيتي  
بطولة الدوري اإلنجيزي 

القلوب  تتوقف فيها دقات  اأن  يف مباراة دراماتيكية كادت 

وتغريت مالمح الوجوه اإىل ال�شحوب  ، وو�شع املحبون اأيديهم 

على الروؤو�س وبداأ القلق يدب يف النفو�س  ، ال�شدارة التي تربعوا 

تف�شل عن  ودقائق  اإلأف��ول  و�شك  اإلأول على  ال��دور  عليها منذ 

�شياع اللقب اإلأغلى ب�شيناريو غريب وغري متوقع يف مباراة تقدم 

نظيفني   بهدفني  �شيتي  مان�ش�شرت  فريق  على  فيال  اأ�شتون  فيها 

لتاأتي الدقيقة ال76 معلنة عن الهدف اإلأول لل�شيتي ليقلب بعد 

من  رميونتادا(   ( عرب  فيال  اأ�شتون  فريق  على  الطاولة  ذلك 

اخليال انت�شر فيها بثالثة اأهداف �ُشجلت خالل خم�س دقائق 

ليحقق فريق مان�شي�شرت�شيتي بطولة الدوري اإلإجنليزي رافعًا 

ر�شيد بطوإلت الدوري لديه اإىل ثماين بطوإلت .

مايكروسوفت تستعد 
الختبار نظاراتها العسكرية

ت�شتعد �شركة الربجميات اإلأمريكية العمالقة مايكرو�شوفت 

احلديثة  لين�س  هالو  نظاراتها  على  اخ��ت��ب��ارات  لبدء  ك��ورب 

اإمكانية  مدى  لتحديد  املعزز  الواقع  تكنولوجيا  ت�شتخدم  التي 

خالل  اإلأمريكي  اجلي�س  ل�شالح  قتال  نظارات  ا�شتخدامها 

، حتت  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  يونيو   17 وحتى  مايو   23 م��ن  ال��ف��رتة 

اإ�شراف مكتب اإلختبارات بوزارة الدفاع اإلأمريكية لتحديد ما 

مرحلة  تدخل  لكي  جاهزة  اأ�شبحت  النظارات  هذه  كانت  اإذا 

اإلإنتاج وا�شع النطاق وبدء ا�شتخدامها مع اجلنود.

تطوير  م�شروع  اأن  اإىل  لالأنباء  بلومربج  وكالة  واأ���ش��ارت 

ي�شتهدف  مايكرو�شوفت  تنفذه  الذي  احلديثة  القتال  نظارات 

الربية  للقوات  ال��راأ���س(  على  حممولة  عر�س  )�شا�شة  اإنتاج 

اإلأمريكية ت�شبه تلك التي ي�شتخدمها طيارو املقاتالت. ويحمل 

لقادة  و�شيتيح  املتكامل(  املعزز  الروؤية  )نظام  ا�شم  امل�شروع 

القوات عر�س املعلومات على �شا�شة �شغرية حممولة على راأ�س 

اجلندي ومثبتة اأمام وجهه. كما يت�شمن خ�شائ�س اأخرى مثل 

تكنولوجيا الروؤية الليلة.
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Editorial
 RAK Energy Summit The UAE bids fare-
well to the deceased, Khalifa bin Zayed

With hearts that believe in Almighty’s Judgment 
and Destiny, the UAE bid farewell to the Nation’s 
Leader and Patron of the Empowerment Process, 
Late His Highness President Sheikh Khalifa bin Za-
yed Al Nahyan. With this irreparable loss, we of-
fer our condolences to the Leadership and people 
of the UAE, the Arab and Islamic Nations and the 
whole world on the death of Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, May Almighty have mercy on 
him.
We pray to Almighty, to bless the deceased with 
his vast mercy and satisfaction, dwell him in his 
vast paradise and honor his home, as a reward for 
what His Highness gave during a life full of giving 
and work devoted sincerely to serve his people, 
country, nation and humanitarian work around 
the world. We ask the Almighty to inspire every-
one patience and solace in this great suffer.
The era of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
May Allah have mercy on him, witnessed the 
achievement of high global humanitarian, edu-
cational, economic and developmental achieve-
ments. An unprecedented renaissance was 
formed during his rule, and the country achieved 
exceptional indicators and leaps in various fields 
of life that brought it to the fore.
The election of His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, May 
Allah protect him, as President of the United 
Arab Emirates by Federal Supreme Council unani-
mously; confirms the depth of confidence of the 
Federal Supreme Council and the people of the 
Emirates in the wisdom and vision of His High-
ness in continuing the path of goodness and de-
velopment and achieving prosperity and stability 
for the UAE and its people. Thus, the UAE will 
continue its blessed federal path and enhance its 

national gains. 
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Ruler of Ras Al Khaimah mourns
 passing of Sheikh Khalifa

The Court of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Ruler of Ras Al Khaimah, 
mourned the Late President His 
Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, who passed 
away on Friday, 13 May 2022.

The RAK Ruler’s Court extends 
its sincere condolences and sym-
pathy to the Al Nahyan Family, 
and the people of the UAE, ask-
ing Almighty Allah to grant the 
deceased eternal peace in Para-
dise and the people of the UAE 
patience and solace.

The Court also declared official 
mourning with the flag flown at 
half-mast in the Emirate of Ras 

Al Khaimah for a period of 40 
days, starting Friday, and to sus-
pend work in Local Departments 
and Bodies for three days. 

Ras Al Khaimah Ruler per-
forms absentee funeral 
prayers for Sheikh Khalifa

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, performed the fu-
neral prayer for the soul of Late 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE, “May Allah have mer-
cy on him”, after Al Maghreb 
Prayer at Al Dhait Palace Mosque 

in Ras Al Khaimah.

His Highness and the worshi-

pers prayed to Almighty Allah to 

bless the deceased of the country 

and the Arab and Islamic nations 

with the vastness of his mercy 

and satisfaction and dwell him 

in his vast paradise and honor 

his place. His Highness and the 

worshipers prayed to Almighty 

Allah to inspire His Highness 

Sheikh Mohammed bin Zayed Al 

Nahyan, Ruler of Abu Dhabi, the 

honorable Al Nahyan Family and 

the people of the UAE, patience 

and solace in this great calamity.
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Mohamed bin Zayed accepts condolences of Mohammed 
bin Rashid, Rulers on death of Sheikh Khalifa

His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu 
Dhabi, received condolences on 
the passing of Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, from His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai; H.H. 
Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah; H.H. Sheikh 

Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Su-
preme Council Member and Ruler 
of Ajman; H.H. Sheikh Hamad bin 
Mohammed Al Sharqi, Supreme 
Council Member and Ruler of Fujai-
rah; 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 Qasi-
mi, Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah.

Their Highnesses expressed sin-
cere condolences and sympathy to 
the sons of the deceased, Al Nahyan 
Family, and the people of the UAE 
on the passing of Sheikh Khalifa.

Also present to offer condolences 
at Al Mushrif Palace in Abu Dhabi 
were H.H. Sheikh Hamdan bin Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Crown Prince of Dubai; H.H. Sheikh 
Maktoum bin Mohammed bin 
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Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler 
of Dubai, Deputy Prime Minister, 
Minister of Finance; H.H. Sheikh 
Sultan bin Mohammed bin Sultan 
Al Qasimi, Crown Prince and Depu-
ty Ruler of Sharjah; H.H. Sheikh Sul-
tan bin Ahmed bin Sultan Al Qasi-
mi, Deputy Ruler of Sharjah; H.H. 
Sheikh Ammar bin Humaid Al Nu-
aimi, Crown Prince of Ajman; H.H. 
Sheikh Rashid bin Saud bin Rashid 
Al Mu’alla, Crown Prince of Umm 

Al Quwain; H.H. Sheikh Abdullah 
bin Rashid Al Mu’alla, Deputy Ruler 
of Umm Al Quwain, along with H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah.

H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed 
Al Nahyan, Ruler’s Representative in 
Al Dhafra Region; H.H. Sheikh Tah-
noun bin Mohammed Al Nahyan, 
Abu Dhabi Ruler’s Representative 
in Al Ain Region; H.H. Sheikh Saif 

bin Mohammed Al Nahyan; H.H. 
Sheikh Suroor bin Mohammed Al 
Nahyan; H.H. Sheikh Hazza bin 
Zayed Al Nahyan, Deputy Chair-
man of Abu Dhabi Executive Coun-
cil; H.H. Sheikh Nahyan bin Zayed 
Al Nahyan, Chairman of the Board 
of Trustees of the Zayed Charitable 
and Humanitarian Foundation; H.H. 
Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al 
Nahyan, Deputy Prime Minister and 
Minister of the Interior, and H.H. 
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Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahy-
an, National Security Adviser.

Also offering condolences were 
H.H. Sheikh Mansour bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Prime Minister 
and Minister of Presidential Affairs; 
H.H. Sheikh Theyab bin Zayed Al 
Nahyan; H.H. Sheikh Abdullah bin 
Zayed Al Nahyan, Minister of For-
eign Affairs and International Coop-
eration; H.H. Sheikh Omar bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Chairman of the 

Board of Trustees of Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan Charitable and Hu-
manitarian Foundation; H.H. Sheikh 
Khalid bin Zayed Al Nahyan, Chair-
man of the Board of Zayed Higher 
Organization for People of Determi-
nation (ZHO); H.H. Dr. Sheikh Sul-
tan bin Khalifa Al Nahyan, Adviser 
to the UAE President; H.H. Sheikh 
Mohammed bin Khalifa Al Nahyan, 
Member of the Executive Council; 
H.H. Sheikh Khaled bin Mohamed 

bin Zayed, Member of Abu Dhabi 
Executive Council and Chairman of 
Abu Dhabi Executive Office; Sheikh 
Mohammed bin Hamad bin Tah-
noun Al Nahyan, Advisor for Special 
Affairs at the Ministry of Presidential 
Affairs; and Mohammed bin Sultan 
bin Khalifa Al Nahyan.

In addition, a number of sheikhs, 
ministers, senior civil and military of-
ficials, citizens and residents offered 
condolences.
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, affirmed that 
the UAE has lost, with 
the passing away of Late 
Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, a great na-
tional and humanitar-
ian stature, known at the 
Emirates, regional and 
world level for his noble 
humanitarian stances, 
and for the exploits and 
attributes that has no 
counterpart. 

His Highness added, 
“Sorrow descends on 
the UAE, with the loss of 
a leader of the size of a 
nation, and a man who 
had the greatest role and 
contribution to leading 
the process of empower-
ing achievements in the country.” 
His Highness Sheikh Khalifa was the 
trustee of the legacy of Late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, the 
Founder of the UAE. His Highness 
was keen that the UAE would con-
tinue to devote work to achieving 
priorities, foremost of which is rais-
ing the name and flag of the country 
in all fields, and enabling the people 
of the UAE to actively contribute to 
its renaissance and development.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah offered his sincere con-
dolences and sincere sympathy to 
His Highness Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu 
Dhabi, and the honorable Al Nahy-
an Family, praying to Almighty Allah 
to inspire them patience and solace; 
for the loss is immeasurable and the 
calamity is unbearable.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi stressed that Late 

Sheikh Khalifa, was the leader of 
an important stage of the union’s 
life, and the one who was entrusted 
with preserving its renaissance and 
development. Today, as we mourn 
our Great Deceased, we proudly 
remember his good qualities and 
his good qualities. We testify that 
His Highness performed his mission 
towards his people and his country 
with utmost sincerity, honesty and 
dedication, and left us a legacy and 
a lasting treasure in the hearts of 
future generations of the people 
of the Emirates. A legacy that will 
be a beacon a guide for everyone 
who sincerely desires to build their 
country, and a beacon that illumi-
nates the path to continue creating 
a better tomorrow for our beloved 
country.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi said that sadness today is 
accompanied by hope and deter-
mination, as this land gives birth to 

men who is always capa-
ble of preserving, protect-
ing and reconstructing it 
so that it will always be an 
oasis of security and safe-
ty. The flag and banner 
of the UAE, and this soli-
darity that we see today 
from the people of the 
Emirates and those resid-
ing on its land is a clear 
message that the legacy 
of the Great Late, and 
before him the Founding 
Fathers, remains in us un-
til Allah inherits the earth 
and those on it.

His Highness stressed, 
“Our calamity is unbear-
able, and our hope is 
great to continue the ap-

proach, preserve the legacy, and 
move towards new horizons that 
confirm that we are in the era of 
loyalty to our Late Leader, and that 
we renew the era of loyalty to the 
beloved UAE. This is the instillation 
of the Gathers, which H.H. Sheikh 
Khalifa, preserved, and faithfully de-
livered to our current generations, 
and our task today is to continue 
work and achievement in honor 
and perpetuity of this memory. May 
God have mercy on Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, May his soul 
rest in peace and inspire his fam-
ily, people and lovers patience and 
solace. “Inna lillahi wa inna ilayhi 
raji’un” (Quran 2:156), “Indeed, to 
Allah we belong and to Allah we 
shall return.”

Ruler of Ras Al Khaimah: The UAE has lost a Leader the 

size of a Nation
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The Federal Supreme Council 
unanimously elected His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan as President of the United 
Arab Emirates. The Council held 
a meeting at Al Mushrif Palace in 
Abu Dhabi, chaired by His High-

ness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai.

The meeting was attended by 
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan; H.H. Dr. Sheikh 
Sultan bin Muhammad Al Qasimi, 

Supreme Council Member and Ruler 
of Sharjah; H.H. Sheikh Humaid bin 
Rashid Al Nuaimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ajman; H.H. 
Sheikh Hamad bin Mohammed Al 
Sharqi, Supreme Council Member 
and Ruler of Fujairah; H.H. Sheikh 

Federal Supreme Council elects Mohamed bin Zayed as 
UAE President
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Saud bin Rashid Al Mu’alla, Su-
preme 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.

A statement issued by the Min-
istry of Presidential Affairs said 
that according to Article 51 of the 
Constitution, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan 
was unanimously elected as the 

President of the UAE to succeed 
Late Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan.

Their Highnesses, Supreme Coun-
cil Members and Rulers of the Emir-
ates have reaffirmed their keen-
ness to continue implementing the 
authentic values and principles laid 
down by the Late Deceased, Sheikh 
Khalifa, following on from the 
Founding Father, Late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan. These have 

consolidated the UAE’s 

status at both regional 

and global levels.

The Federal Supreme 

Council expressed its 

full confidence that the 

people of the UAE will 

remain, as Late Sheikh 

Zayed and the Found-

ers believed, “a faithful 

guardian of the Union 

and its gains at all levels”.

Their Highnesses 

wished H.H. Sheikh Mo-

hamed bin Zayed Al 

Nahyan success in serving 

his people and country.

His Highness Sheikh 

Mohamed bin Zayed expressed his 

appreciation for the precious trust 

placed in him by his brothers, Their 

Highnesses the Supreme Council 

Members and Rulers of the Emir-

ates, praying to Almighty to guide 

and help him to bear the responsi-

bility of this great trust and to fulfil 

its tasks of serving his country and 

people.
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Saud bin Saqr: Mohammed bin Zayed is a symbol of the 
nation’s pride, and a leader who is unanimously loved by the 

people of the UAE

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, affirmed 
that the election of His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan as 
President of the UAE by the Supreme 
Council of the Union unanimously con-
firms the depth of the confidence of 
the Supreme Council and the people of 
the UAE in the wisdom and vision of His 
Highness to continue the path of good 
and development achieving prosperity 
and stability for the UAE and its peo-
ple, in order for the UAE to continue 
its blessed federal path and enhance its 
national gains. 

His Highness Ruler of Ras Al Khaim-
ah, said, “We trust the wisdom and 
leadership of my brother, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahy-
an, in whom we see the wisdom of the 
Founding Father, Late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, and the determina-
tion of Late Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, as His Highness is truly a good 
successor to a good predecessor.

His Highness added: “His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed is the lead-
er of this important stage of the union’s 
life, to continue the path of success and 
giving, and he is the best captain to 
lead the ship of ambition and achieve-
ment towards unprecedented horizons. 
With the fortitude, determination and 
foresight he has shown, we have a pillar 
for future industry.

His Highness said that His High-
ness Sheikh Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan is the symbol of the unity and 
pride of this nation, a leader who is 
unanimously loved by the people of the 
UAE, and entrusted to move forward 
towards continuing the path of the vic-
torious union of which everyone who 
lives on this good land is proud. 

His Highness Ruler of Ras Al Khaimah 
added, “At this historic stage of our 
blessed journey, we affirm our stand-
ing united behind His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
President of the UAE, and we pledge 
His Highness to continue working with 

dedication and sincerity behind his 
Wise Leadership and vision to present 
a unique model for our federal path, 
which is based on authentic and well-
established values in the hearts of the 
people of the UAE, through which we 
seek progress and prosperity towards a 
bright future that meets the aspirations 
of the people and looks into the future 
with eyes of optimism and hope in pre-
serving the gains made in various fields.

His Highness said, “Our confidence 
derives from the strength of the people 
of the UAE, their support for the name 
and flag of the UAE, and their willing-
ness to protect the march of the unions 
and their achievements, and to continue 
working to embody the thoughts, val-
ues and aspirations of our dear home-
land into a tangible reality.” Odds are 
the factory of men, and adversity is the 
touchstone that shows the real metal 
of peoples willing to contribute to the 
manufacture of their bright future and 
building their promising future.
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Crown Prince of Ras Al Khaimah, mourning Sheikh 
Khalifa: We bid farewell to a Great Leader who flirted 

with giving to his country and people

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, 

mourned the death of the leader of the nation and the patron of its career, His Highness Sheikh Khalifa 

bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, who passed away on Friday, May 13. 

His Highness said, “With hearts that believe in Allah’s judgment and destiny, we bid farewell to a Great 

Leader who was dedicated to serving his country and was generous in giving to his people, Arab and 

Islamic Nations and the world at large. Sheikh Khalifa, May Allah have mercy on him, will remain im-

mortal in our hearts, and we will be inspired by his unique and fragrant biography lessons in the sincere 

work for the elevation and progress of our country.”

His Highness, the Crown Prince of Ras Al Khaimah added, “May God have mercy on His Highness 

Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and bless him with the vastness of his mercy. “Inna lillahi wa inna 

ilayhi raji’un” (Quran 2:156), “Indeed, to Allah we belong and to Allah we shall return.” 
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His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, af-
firmed that the UAE is moving forward towards a new and unique stage of development, prosperity 
and progress under the Leadership of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE.

His Highness Crown Prince of Ras Al Khaimah said: “We pledge allegiance to His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, and pledge to him loyalty and sincerity. His Highness 
is an outstanding leader who plays a historical role in serving the nation and taking care of its children. 
His Highness’s path of giving to his country and people continues to strengthen the pillars of the Union.” 
and achieving the country’s global leadership in all fields.” 

His Highness Crown Prince of Ras Al Khaimah added: “We extend our sincere congratulation to His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, and we pray to Almighty Allah 
to grant success to His Highness in continuing the remarkable global achievements of the country, de-
velopment and progress at all levels.”

Crown Prince of Ras Al Khaimah: Under the leadership 
of Mohamed bin Zayed, the path of development and 

prosperity of the nation continues
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43,000 e-transactions in Ras Al Khaimah Municipality
Ras Al Khaimah Mu-

nicipality Department 
received 43,000 various 
electronic transactions 
during the first quarter 
of this year, and these 
transactions represented 
various Administrations, 
including Public Health, 
Building Management, 
Planning, Survey and 
Lands Sector. These ser-
vices contribute to mak-
ing it easier for customers 
to submit and complete 
applications without the 
need to reach the Munici-
pality Building and to save 
time, effort and speed of 
completion.

His Excellency Munther Mohammad bin Shakar, Di-
rector General of the Department, said: The Munici-
pality Department has recently approved the trans-
formation of its services into electronic ones, which 
contributes to the ease of customers’ submission of 
their transactions and requests in various administra-
tions, and their receipt by the concerned employees 
in the Departments after submitting them through 
the system, completing the required procedures and 
completing them in the required manner. In addi-
tion to achieving customer satisfaction, which is the 
Depar tment ’s 
most important 
priorities and in 
shortening time 
and effort for 
citizens and in-
vestors.

His Excellency 
Director General 
of the Depart-
ment stated that 
the e-services 

provided in the various 
Administrations and rel-
evant Sectors in the Mu-
nicipality received 43,194 
e-transaction during the 
first quarter of this year, 
representing the largest 
share of the Land Sector 
with 16,969 transactions, 
then Public Health Ad-
ministration with 14,031 
transactions, then 8,331 
transactions for Buildings 
Management and 3,857 
transactions for Planning 
and Survey Administra-
tion.

His Excellency pointed 
out that the e-services 

provided through the developed system, through 
which the customer can choose the type of service 
affiliated with the various Administrations, and fol-
low the process of its progress until the completion 
stage, including those related to the Land Sector. 
Those services that are provided to individuals and 
real estate offices are represented in documenting 
lease contracts, requesting grants, comprehensive 
investigation and others. As for the Public Health 
Administration, in registering food products, issuing 
health certificates for products. As for Planning and 

Surveying Ad-
m i n i s t r a t i o n 
services, in re-
questing a new 
plan, request-
ing land merger, 
and other ser-
vices provided 
to the customer 
without the 
need to go di-
rectly to the De-
partment’s HQ.
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Ras Al Khaimah Municipality bans camping on public beaches
Ras Al Khaimah Municipality De-

partment issued a decision banning 
camping on public beaches, after res-
idents and beachgoers complained 
about the random phenomenon 
that occupies sandy sites on open 
waterfronts, in light of the return of 
swimming enthusiasts and spending 
nights to prac-
tice their hob-
by as a result 
of the high 
temperatures.

The Munici-
pality clarified 
in its decision 
that beachgo-
ers randomly 
camped with-
out issuing 
a decision or 
p e r m i s s i o n 
from the Mu-
nicipality De-
partment to 
allocate camp-
ing sites. This 

resulted in distorting the general ap-
pearance of the Emirate, as beach-
goers closed all beaches, encroached 
on public properties, and did not 
give others an opportunity to enjoy 
public places, due to the fact that 
this category allocates and closes the 
coastal area.

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment confirms that there is no 
decision or permit allowing camp-
ing on the coastal beaches. The Mu-
nicipality Department also calls upon 
community members to abide by the 
instructions issued to avoid exposure 
to violations and legal accountabil-

ity, and to cooper-
ate in maintaining 
the general view 
of the Emirate. 
As these coasts 
are considered 
an outlet for all 
members of soci-
ety and attractive 
areas for tourists, 
they should not 
be encroached 
upon and closed 
by any means. 

In case of any 
inquiry on this re-
gard, please con-
tact the call center 
at 800661
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Closure of 12 food establishments in Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah Municipality De-

partment- Public Health Depart-

ment (PHA) revealed that 1,168 

inspection rounds had been carried 

out on food establishments, during 

the past 3 months, which resulted 

in the closure of 12 establishments 

that did not comply with the re-

quirements and procedures.

Shayma Al Teneiji, Director of 

PHA, said that the Administration 

directed the inspectors to monitor 

various food establishments oper-

ating in the Emirate, with the aim 

of determining the extent to which 

they comply with all Public Health 

and other Precautionary Require-

ments to provide the best services 

to the consuming public.

Al Teneiji stated that the cam-

paigns directed at these facilities re-

sulted in the Administration taking 

some measures against a number 

of them. For example, taking cor-

rective measures for cases of non-

conformity with food products, ob-

ligating the facilities to comply with 

health requirements related to food 

safety, and directing the facility’s 

employees to adhere to personal 

hygiene, and others.

The Director of PHA indicated that 

the campaigns also made sure that 

the equipment, tools and buildings 

in the food facilities were met, the 

campaigns also called for the neces-

sity of examining all workers to ver-

ify that they were free of infection 

with the Coronavirus, stressing the 

need to take the vaccine. Al Teneiji 

revealed that these campaigns, dur-

ing which the inspectors were able 

to monitor some of the violations 

that reached the point of closing the 

12 facilities for several reasons, in-

cluding the facility’s failure to meet 

Health Requirements related to the 

design and the sequential course of 

food. In addition to failure to ad-

here to the requirements for storing 

and preserving foodstuffs, and non-

compliance with the precautionary 

measures for the “Covid-19” virus.

Al Teneiji stated that the cam-

paigns revealed a violation of 9 

facilities for not adhering to social 

distancing, and a violation of 14 

workers in food establishments 

for not complying with wearing a 

mask, noting that the percentage of 

food establishments’ commitment 

to precautionary measures amount-

ed to 98%.
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Free medical examinations in cooperation with Ras Al 
Khaimah Hospital

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment- Human Resources Sec-
tion has conducted various medical 
examinations in cooperation with 
RAK Hospital, which aims to moni-
tor the health of the Department’s 
employees.

The tests conducted by RAK Hos-
pital included height, weight, body 
mass, blood pressure, blood sugar 
levels, cholesterol levels, heart rate 
measurements, and blood oxygen 
levels.

A virtual workshop enti-
tled “Health of your heart” 
was also held in coopera-
tion with the Ministry of 
Health and Prevention, 
which also aims to educate 
employees about maintain-
ing heart health and the 
numbers that must be at 
the required level to have 
a healthy heart and enjoy 
high health.
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Abu Dhabi

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
Former Ruler of Abu Dhabi and Founding President 
of the UAE

Known as the Father of the Nation for his role in form-
ing the United Arab Emirates, the late H. H. Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan was the first President of the UAE. 
He served this position since the formation of the UAE 
on 2 December 1971 until he passed away in 2004. He 
also served as the Ruler of the emirate of Abu Dhabi from 
1966 to 2004. 

 Born in the city of Al Ain, Sheikh Zayed was the young-
est of the four sons of H. H. Sheikh Sultan bin Zayed Al 
Nahyan, Ruler of Abu Dhabi from 1922 to 1926.

 Sheikh Zayed was a good listener and an unbiased dis-
pute mediator. He was also renowned for his patience, 
vision and wisdom; qualities that earned him the title of 
‘the wise man of the Arabs’.

 He ensured that all UAE citizens are instrumental to 

the nation’s collective success. His vision led the UAE to 
be the GCC’s second biggest economy after KSA, the 
third largest in the Middle East and according to many 
prestigious international reports, the most important fi-
nancial and economic center in the region.

 Read ‘Eternal Legacy’, a book containing 100 quotes 
by Sheikh Zayed translated into 5 international languag-
es.

 
Sheikh Zayed’s social and political endeavors

Sheikh Zayed understood that in order to build har-
mony, cohesion and solidarity amongst his people, he 
first needed to build their trust through constructive and 
personal interaction. He enjoyed getting out and meeting 
the local community, and was considered as a man of the 
people. Through the late 1920s and 1930s, Sheikh Zayed 
spent considerable time in the desert, living alongside 
Bedouin tribesmen and learning about their way of life.

 In 1946, he was appointed as the Ruler’s representa-
tive of the Eastern Region. Immediately after his appoint-
ment, he was involved in government affairs in Al Ain 
city, the region’s administrative seat.

 Following his success at initiating the development of 
Al Ain city during the 1950s, Sheikh Zayed succeeded his 
elder brother as Ruler of Abu Dhabi on 6 August 1966.

 As a political leader, Sheikh Zayed believed that the re-
sources of the country should be fully used to the benefit 
of all the people of UAE. He promptly increased contribu-
tions to the Trucial States Development Fund and with 
revenues growing as oil production increased, Sheikh 
Zayed undertook a massive construction program build-

Founders 
of the Union

Prepared by Raayed Abdulaziz Hilal

This page provides brief biographies of the then sheikhs of the seven emir-

ates that co-founded the UAE.

https://u.ae/en/about-the-uae/-/media/About-UAE/Year-of-Zayed/YearofZayedBook.ashx?la=en&hash=A2C4C709361E32E0AE8203F5C6039DC5
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ing schools, houses, hospitals and roads.
 

Sheikh Zayed’s role in establishing the UAE
The process of establishing the Federation started with 

the late Sheikh Zayed paving the way towards a unity to 
ensure the Trucial States’ survival and at later stages to 
enforce the federal authorities when faced with serious 
threats.

 On 16 January 1968 after the announcement of British 
withdrawal from east of Suez and the Gulf, Sheikh Zayed 
established closer ties with the other emirates. He went 
immediately to Dubai to discuss the next steps with the 
then Ruler of Dubai, the late Sheikh Rashid bin Saeed Al 
Maktoum.

 On 18 February 1968, both Sheikhs concluded an 
agreement on a federation between them, and called for 
a Federation that would include not only the seven emir-
ates that made up the Trucial States, but also Qatar and 
Bahrain.

 Three and a half years later, with the close of British 
withdrawal, Sheikh Zayed again engaged Sheikh Rashid 
and the other Rulers in the Trucial States in the decisive 
discussions, which determined the essential nature of the 
UAE.

 While Sheikh Zayed’s enthusiasm was a key factor 
in the formation of the UAE, he also won support for 
the way in which he sought consensus and agreement 
among his fellow Rulers.

 Eventually, six emirates (except Ras Al Khaimah) fol-
lowed Sheikh Zayed in establishing the UAE, which for-
mally emerged on the international stage on 2 Decem-
ber 1971. The Rulers of the other emirates unanimously 
elected Sheikh Zayed as the President of the UAE. Ras Al 
Khaimah acceded to the new federation on 10 February 
1972.

 
Sheikh Zayed’s contributions at the GCC level

The late Sheikh Zayed was a leading force in the foun-
dation of the Gulf Cooperation Council (GCC). His vision 
was to bring together the Gulf countries that shared simi-
lar economies and common tribal social structures.

 Ultimately, he succeeded in establishing a formal re-
gional and political entity. The Charter of the Council was 
signed on 24 May 1981 in Abu Dhabi by the heads of 
its member states: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates. 

 
Sheikh Zayed in the Arab world

Sheikh Zayed believed in solidarity and cooperation 
amongst all Arab countries. He felt it was his duty to use 
his personal and political authority in both the Arab and 
the international arenas to achieve peace and progress in 

the Middle East.
 He supported Egypt and Syria in their 1973 war for the 

liberation of the Arab Occupied Territories in Palestine by 
imposing an oil boycott, making his famous declaration: 
“Arab oil is not dearer than Arab blood.”

 All Arab leaders held Sheikh Zayed in high regard, ena-
bling him to act as a mediator on more than one occa-
sion.

 
Sheikh Zayed’s international contributions

Sheikh Zayed laid the foundations of a foreign policy, 
which is characterized by wisdom, moderation, balance, 
support for truth and justice, and maintaining a language 
of dialogue and understanding.

This balanced foreign policy has become a hallmark of 
the UAE, both regionally and internationally.

 He has also earned a reputation as an international 
humanitarian and philanthropist, supporting a number of 
causes across the world and again setting an enduring 
legacy.

 Sheikh Zayed passed away in 2004, in his late eight-
ies, leaving behind a legacy as the Father of the Nation. 
The principles and philosophy that he brought to govern-
ment, however, remain at the core of the UAE and its 
policies today. 

Dubai

Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum
Former Ruler of Dubai

The late H. H. Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum 
could be called as the first visionary of the modern UAE. It 
was during his rule that Dubai grew from a small trading 
town into a major cosmopolitan city.

 Sheikh Rashid was born in Dubai in 1912, the same 
year as his father Sheikh Saeed Al Maktoum became the 
Ruler of Dubai. He attended the Al Ahmadiya School; his 
studies included Islamic studies, Arabic and arithmetic.

 As the first-born son of Sheikh Saeed, Sheikh Rashid 
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involved himself at an early age in the politics of the emir-
ate. He frequently attended his father’s Majlis; ever curi-
ous, he would listen attentively to each man’s problem 
or opinion.

 Eager to comprehend the precise details of govern-
ance, he spent long hours asking questions to his parents 
about the events of the day.

 Sheikh Rashid had exceptional leadership attributes 
and abilities. He helped his father in all fields; especially 
the economic affairs.

On 10 September 1958, his father Sheikh Saeed passed 
away. Sheikh Rashid succeeded him and become the Rul-
er of Dubai in October the same year.

 Sheikh Rashid’s enthusiasm to put his birthplace on the 
world map was as boundless as his love for his people. 
His foresight, wise decision-making and willingness to 
listen to the opinions of his people, whether they were 
representatives of influential families or common people, 
are well documented.

 The UAE witnessed a significant amount of construc-
tion activity in the 1970s, most of which was in Dubai.

 Sheikh Rashid’s participation in the Trucial States Coun-
cil played a significant role in preparing for the formation 
of the Union. He worked with Sheikh Zayed to issue the 
Union Accord between Dubai and Abu Dhabi in February 
1968.

 In 1971, he with late Sheikh Zayed pioneered the ef-
forts that led to the UAE’s formation in December 1971. 
where he was appointed as the Vice-President, and as 
Prime Minister of UAE in 1979.

 Sheikh Rashid encouraged democracy and quoted: 
“Every citizen in this country has the opportunity to ex-
press their opinion frankly and clearly and to criticize the 
government as well.”

 
Sharjah

Sheikh Khalid bin Mohammed Al Qasimi
Former Ruler of Sharjah

The late H. H. Sheikh Khalid bin Mohammed Al Qasimi 
had succeeded the late H. H. Sheikh Saqr bin Sultan Al 

Qasimi as the Ruler of Sharjah on 24 June 1965. He ruled 
until 1972.

Sheikh Khalid contributed towards the establishment 
of the General Security and Police Force in 1967 and was 
an early participant in the first talks to create the federa-
tion.

Sheikh Khalid passed away in 1972. His brother, Dr. 
Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, the current 
Ruler succeeded him.

Sheikh Khalid ruled the emirate with compassion and 
wisdom until he passed away.

Ajman

Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi
Former Ruler of Ajman

The late H. H. Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi was 
the Ruler of Ajman for 54 years, beginning in 1928 as the 
ninth ruler of the emirate.

 Since the age of eight, Sheikh Rashid started to ac-
quire the skills of leadership from his father, who ruled 
the emirate since 1910.  

 Sheikh Rashid brought a renaissance that led to the 
prosperity of the emirate. Under his leadership, Ajman 
became the first emirate to issue its own passports.

 In 1958, Sheikh Rashid formalized an education sys-
tem in the emirate, which had until that time relied on 
volunteering teachers and traditional methods.

 He established the Ajman Police Department in 1967.
 Some of his other initiatives were:
· Establishing a science institute
· Adopting civil and Islamic jurisprudence
· Providing free health care
· Creating an electric grid and network of water pipe-

lines



Emirates

19
m u n r a k a e

 Issue No. 541 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

Umm Al Quwain

Sheikh Ahmed Bin Rashid Al Mualla
Former Ruler of Umm Al Quwain

The late H. H. Sheikh Ahmed assumed his position as 
the Ruler of Umm Al Quwain in 1928. It is believed that 
he was 18 when he became the Ruler.

Sheikh Ahmed acquired the experience of ruling the 
country and his people from his father H. H. Sheikh 
Rashid Al Mualla, who ruled Umm Al Quwain for almost 
25 years. During Sheikh Ahmed’s rule, the emirate en-
joyed great stability despite its limited resources.

He established the first school and hospital in Umm Al 
Quwain, had the emirate’s first roads paved and built a 
police and public security department. He was a great 
figure who worked for the betterment of his citizens.

Ras Al Khaimah

Sheikh Saqr bin Mohammed Al Qasimi
Former Ruler of Ras Al Khaimah 

The late H. H. Sheikh Saqr bin Mohammed Al Qasimi 
took over as the Ruler of Ras Al Khaimah on 17 July 1948.

During Sheikh Saqr’s reign, he established security and 
peace in the emirate and provided a decent life for his 
people. He established many schools including the emir-
ate’s first girls’ school in 1956.

At the time of creating the Federation, Sheikh Saqr had 
many concerns; one of them was about getting the emir-
ate’s islands of Greater and Lesser Tunbs which Iran had 

seized. However, he received assurances that the new 
Federal Government would continue to claim it. Finally, 
Ras Al Khaimah joined the federation on 10 February 
1972.

Fujairah

Sheikh Mohammed bin Hamad Al Sharqi
Former Ruler of Fujairah

The late H. H. Sheikh Mohammed bin Hamada Al Shar-
qi ruled Fujairah from about 1937 to 1974. He believed in 
a separate identity of Fujairah, which was finally acknowl-
edged by Britain in 1952.

People looked up to him as a ray of hope and inspira-
tion. He formalized the Sharia court system. In 1969, he 
initiated road construction and started the emirate’s first 
books’ library.

Some of his other initiatives include:
· Setting up the first primary school, which opened in 

1961 with 90 students
· Establishing a deal with the British in 1965 to create 

an airport
· Setting up the first dispensary, opened in 1969
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