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

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع 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.

مالحظة

munrakae

المشرف العام

منذر محمد بن شكر
المدير العام

رئيس التحرير

أحمد عبد الهادي األحمد
 

التحرير

جواهـــر سلــطان الســويـدي 
علياء عبد العـزيــــــز حمـيدان
رائـــد عـبـــــــد العـزيز هـــــــالل
عبــــد العــــــزيــــــــز كـــــــــــــــــــرم

اإلخراج الفني

لــؤي أحمد كـــــــــحلة
مـــوزة  الســـويــدي

األرشفة والتنضيد والتنسيق

خلـــــــود راشــد المزروعــــي
أمانــي سـعــيد النعــيـمي
رقـــية علــــــــــــي الشــــــحي

التصوير

ســـاكـــر

الترجمة

آمنـــــة علــي المحــــــــــيـا



العدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

m u n r a k a e

المحتويات

2

5

35

36 34

33

رئيس الدولة ونائبه وحكام اإلمارات والشيوخ 
يشهدون االحتفال الرسمي بـ )عيد االتحاد الـ51 (

محمد بن سعود القاسمي يزور دار القضاء 
في رأس الخيمة ويتفقد سير العمل 

بالمحاكم والنيابة

4

13

33

رئيس الدولة وحكام اإلمارات يرفعون 
8العلم في جميع إمارات الدولة

32



بارالعدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

رأس الخيمة حاضنة الثقافات

للحضارات  ملتقى  لتكون  ماضيٌة  الخيمة  رأس  إمارة  بأن  للجميع  الواضح  من  بات 
وحاضنة للثقافات ، ومركزًا استثماريًا للعقول ، إيمانًا بأن العقل هو أهم األصول، 
صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  رؤية  في  جليًا  ذلك  ويتضح 
القاسمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم رأس الخيمة ، حيث يولي سموه 
اهتمامًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية الشاملة في اإلمارة ، فنالحظ اهتمامه بكل 
مجاالت التنمية وكل ما يعود بالنفع لمستقبل إمارتنا ومستقبل األجيال القادمة .
منذ أيام استضافت إمارة رأس الخيمة منتدى المواطن العالمي ، والذي يتمحور 
حول إيجاد حلول مبتكرة لتحديات العصر ضمانًا لتقدم المجتمع واستدامة الموارد 
القاسمي في  ن  صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر  القادمة ، ودوَّ لألجيال 
صفحته الرسمية على موقع اإلنستقرام بأن رأس الخيمة حاضنة الثقافات وهدفنا 
إن   ، القادمة  لألجيال  غٍد مشرق ومستدام  لصنع  المستقبل  استشراف مسارات 
في  كمؤسسات  دورنا  يأتي  وهنا  لإلمارة  رؤيته  آفاق  لنا  توضح  سموه  كلمات 
حكومة رأس الخيمة لنتبنى هذه الرؤية ونستمد من كلماته الطاقة التي تدفعنا 
تتمحور حول صناعة غٍد مشرق  ، والتي  المرجوة  للعمل على تحقيق األهداف 
ومستدام لألجيال القادمة ، فإمارة رأس الخيمة أصبحت منطقة استثمارية مهمة 
في عالم االقتصاد والمال، ووجهة سياحية يقصدها السياح من جميع الدول ، 
ومركزًا تعليميًا مهمًا يضم مجموعة من المدارس والجامعات التي تعتبر مقصدًا 

رئيسيًا لطلبة العلم .

منذر محمد بن شكر 

االفتتاحية
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رئيس الدولة ونائبه وحكام اإلمارات والشيوخ 
يشهدون االحتفال الرسمي بـ »عيد االتحاد الـ51 «

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شهد �شاحب 

»حفظه  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  بن 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل« 

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

 » ــ�زراء حاكم دبي » رعــاه اهلل  ال جمل�س 

املجل�س  اأع�شاء  ال�شي�خ  ال�شم�  واأ�شحاب 

و�شم�  ــارات  ــ االإم حكام  لــألحتــاد  االأعــلــى 

وال�شي�خ  احلــكــام  ونـــ�اب  العه�د  ــيــاء  اأول

ال�طني  بــالــيــ�م  الــر�ــشــمــي  االحــتــفــال   ..

عيد   « املتحدة  العربية  ــارات  االإمـ لدولة 

اأقــيــم يف مركز  « والـــذي   51 االحتـــاد الـــ 

ــيــك«. »اأدن للمعار�س  ال�طني   اأبــ�ظــبــي 

وقد �شهد احلفل .. �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي ع�ش� 

و�شاحب  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 

ال�شم� ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ش� 

و�شاحب  عجمان  حاكم  االأعــلــى  املجل�س 

ال�شم� ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ش� 

و�شاحب  الفجرية  حاكم  االأعلى  املجل�س 

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

املجل�س االأعلى حاكم اأم القي�ين و�شاحب 

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

 ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة.

بن  حــمــدان  ال�شيخ  �شم�   .. �شهده  كما 

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

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

القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة و 

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

القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شم� ال�شيخ 

عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 

حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  و�شم� 
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ال�شيخ  و�شم�  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي 

را�شد بن �شع�د بن را�شد املعأل ويل عهد 

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

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

املجل�س  اأعــ�ــشــاء  ال�شم�  اأ�ــشــحــاب  ورفـــع 

االأعلى حكام االإمارات و�شم� اأولياء العه�د 

التهاين  اأ�شمى  وال�شي�خ  احلكام  ــ�اب  ون

ال�شم�  �ــشــاحــب  مــقــام  اإىل  واالأمـــنـــيـــات 

رئي�س الدولة مبنا�شبة عيد االحتاد الــ 51 

للدولة داعني امل�ىل عز وجل اأن يدمي على 

وي�فقه  وال�شعادة  ال�شحة  م�ف�ر  �شم�ه 

والعطاء  اخلــري  م�شرية  قــيــادة  مل�ا�شلة 

ورفعة ال�طن وتقدمه واأن يدمي على دولة 

والرفعة. والعزة  االأمن  و�شعبها   االإمــارات 

حمدان  ال�شيخ  �شم�  احلفل..  ح�شر  كما 

بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 

الــظــفــرة ومــعــايل �ــشــقــر غــبــا�ــس رئي�س 

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

طحن�ن بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 

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

�ــشــرور  ال�شيخ  و�ــشــمــ�  نــهــيــان  اآل  حمــمــد 

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

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

ال�شيخ  و�شم�  ظبي  اأبــ�  ــارة  الإم التنفيذي 

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

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

والفريق  واالإن�شانية  اخلــرييــة  لألأعمال 

�شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 

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

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

رئي�س جمل�س ال�زراء وزير دي�ان الرئا�شة 

نهيان  اآل  زايــد  بــن  حامد  ال�شيخ  و�شم� 

اأب�ظبي  ــارة  الإم التنفيذي  املجل�س  ع�ش� 

نهيان  اآل  زايــد  بــن  ذيــاب  ال�شيخ  و�شم� 
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نهيان  اآل  زايد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  و�شم� 

و�شم�  ــدويل  ال والتعاون  اخلارجية  وزيــر 

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

�شلطان  بن  زايــد  م�ؤ�ش�شة  اأمــنــاء  جمل�س 

واالإن�شانية  اخلريية  لألأعمال  نهيان  اآل 

نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خــالــد  ال�شيخ  و�شم� 

العليا  زايــد  م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

الدكت�ر  ال�شيخ  و�شم�  الهمم  الأ�شحاب 

م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بــن  �شلطان 

�شاحب ال�شم� رئي�س الدولة و�شم� ال�شيخ 

ع�ش�  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  بن  خالد 

ظبي  اأبــ�  مكتب  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 

حممد  بن  ذيــاب  ال�شيخ  و�شم�  التنفيذي 

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

بن  حمدان  ال�شيخ  و�شم�  اأب�ظبي  الإمــارة 

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

وعــدد من  نهيان  اآل  ــد  زاي بــن  بــن حممد 

ال�شي�خ وال�زراء وكبار امل�ش�ؤولني واأع�شاء 

املدع�ين. وال�شي�ف  الدبل�ما�شي   ال�شلك 

الـ  االحتــاد  بعيد  الر�شمي  االحتفال  وبــداأ 

عزفته  الذي  للدولة  ال�طني  بال�شألم   51
الفيلهارم�نية  واأورك�شرتا  اإماراتية  فرقة 

 املـــلـــكـــيـــة ومـــ��ـــشـــيـــقـــيـــني اإمــــاراتــــيــــني.

وا�شتهل احلفل بفقرة تكرمي ماآثر املغف�ر 

له ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان » رحمه 

يف  ــدة  اخلــال ــازاتـــه  واإجنـ ومناقبه   » اهلل 

خمتلف املجـاالت خا�شة البيئـة واال�شتدامة 

 والتكن�ل�جيـا واالقت�شاد والتعليم وغريها.

ال�ش�ء  �شلطت  ق�ش�شًا  احلفل  قدم  كما 

عــلــى كــ�كــبــة مــن الـــــرواد املــلــهــمــني عرب 

ــارات يف خمتلف  ــ االأجــيــال مــن دولــة االإم

متميزة  عـــرو�ـــس  خـــألل  مـــن  ــاالت  ــجـ املـ

ثري  �شرد  اأ�شل�ب  بجانب  بتقنيات حديثة 

.. اإ�شافة اإىل فقرات متن�عة اأبرزت عدة 

ج�انب من ما�شي دولة االإمارات وتاريخها 

باالإجنازات.. احلافل  وحا�شرها  العريق 

ال�اعد  امل�شتقبل  اإىل  تطلعاتها  بجانب 

ــايل : ــت ــرز عــنــاويــن الــعــرو�ــس ال ــ  ومـــن اأب

ـــ » رحلة اإىل عام 2071 « .. رحلة اأخذت 

مألمح  فتحت  حيث  الزمن  عرب  احل�ش�ر 

�ــشــ�ءًا   51 ـــ  ب منها  كــل  تــاألــقــت  بــ�ابــتــني 

نفق  االإمـــارات..وحتـــ�ل  ــة  دول عمر  ميّثل 

فيه  �شهد  ط�يل  طريق  عر�س  اإىل  الزمن 

اجلمه�ر والدة طفل يف عام 1971 وتابع�ا 

نق��س  خــألل  من  عق�د  مــدى  على  حياته 

الزمن  من  خمتلفة  حقبات  متّثل  م�شيئة 

.2071 عــام  يف   100 ـــ  ال عــامــه  اأمت   حتى 

الزمن  نفق  وانتقل   ..  » زرقــاء  اأعماق   « ـــ 

من  �ش�ر  ك�شفت  زرقــاء  مياه  اأعماق  اإىل 

ــم ظه�ر  الــــرتاث الــبــحــري االإمـــاراتـــي ث

ــاء بــحــريــة تــغــ��ــس يف مــيــاه  ــيـ ــة اأحـ ــامل ع

اجلمه�ر  ا�شتمع  الي�م..حيث  ــارات  االإمـ

املن�ش�ري  نــ�رة  االإماراتية  الباحثة  اإىل 

جمــال  يف  بح�ثها  بــ�ــشــاأن  حتــدثــت  الــتــي 

ــة..بــجــانــب عــر�ــس  ــبــحــري االأعـــ�ـــشـــاب ال

اأعــمــاق  يف  الــبــحــريــة  الــكــائــنــات  ملختلف 

املتحدة. العربية  ــارات  ــ االإمـ دولـــة   مــيــاه 

.. خألل هذا   » وال�شماء  االأر�ــس  » بني  ـــ 

اأر�س  اإىل  الزرقاء  املياه  حت�لت  العر�س 

ــارات  االإمـ ــة  دول بيئة  وت�شكلت  خ�شراء، 

اجلمه�ر  �شاهد  حيث  املتحدة  العربية 

 .. »املــنــغــروف«  الــقــرم  ل�شجرة  �شتألت 

النا�شطة  املرع�شي  حبيبة  اإىل  وا�شتمع�ا 

البيئية والع�ش� امل�ؤ�ش�س ورئي�شة جمم�عة 

عــمــل االإمـــــــارات لــلــبــيــئــة الــتــي حتــدثــت 

دولــة  بيئة  على  احلــفــاظ  اأهــمــيــة  بــ�ــشــاأن 

على  ال�ش�ء  العر�س  االإمــارات..و�ــشــلــط 

�شتزرع  القرم  اأ�شجار  من  �شتلة  اآالف   10

ــارات. ــ االإم دولـــة  يف  متعددة  مناطق   يف 

تناول  عر�س   ..  » الــزراعــة  م�شتقبل   « ـــ 

الــزراعــة  ب�شاأن  ــارات  االإمــ ــة  دول تطلعات 

نبتة مبا يف ذلك  األف   20 اأكرث من  و�شم 

الدولة..فيما قدم  نباتات مثمرة تزرع يف 

جمال  يف  خبري  الكعبي  عبداهلل  العر�س 

عن  حتــدث  حيث  الزراعية  التكن�ل�جيا 
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ا

m u n r a k a e

العم�دية. ــزراعــة  ال مبــجــال   اهتماماته 

رحلة   ..  » الف�شاء  اإىل  ال�شماء  مــن   « ـــ 

خألل  مــن  املا�شي  ا�شتح�شرت  ب�شرية 

ا�شتهدوا  الذين  واالأجــداد  لألآباء  م�شاهد 

ــة  ــدول ال اإىل حــا�ــشــر  ــ�اًل  ــشـ و�ـ بــالــنــجــ�م 

االأقــمــار  مــن  العديد  اإطـــألق  �شهد  الــذي 

ــ�دهــا يف اكــتــ�ــشــاف  اال�ــشــطــنــاعــيــة وجــه

اأ�شلية  ن�شخًا  العر�س  الف�شاء..و�شم 

�شات  دبــي   « ال�شناعية  لألأقمار  مماثلة 

 » �ــشــات  خليفة  و»   »2 �ــشــات  ــي  دب و»   »1

 ..» االأمل  م�شبار   « من  ن�شخة  اإىل  اإ�شافة 

الهاملي  فاطمة  اإىل  اجلمه�ر  وا�شتمع 

ت�شرد  وهــي  املألحية  االأنظمة  مهند�شة 

بجانب   .. االأمـــل«  »م�شبار  مــع  جتربتها 

االحتفاء بالذكرى ال�شن�ية الــ 25 النطألق 

 الــقــطــاع الــ�طــنــي لــلــفــ�ــشــاء يف الــدولــة.

بعر�س  بـــداأ   .. ــاد«  ــ االحتـ ــارات  مــ�ــش  « ـــ  ـ

املهند�شة  لظه�ر  مهدت  قطار  م�شارات 

ــي نــائــب مــديــر  ــزروعــ ــ ــة خــلــ�د امل ــي ــدن امل

 » للقطارات  االحتــاد   « �شركة  يف  امل�شروع 

اأول  على  العمل  يف  جتربتها  �شردت  التي 

االإمارات..كما  دولة  يف  قطارات  م�شروع 

متحرك  قطار  ب�ابات  على  �ش�ر  ُعر�شت 

النفق. داخل  الفعلي  القطار  بعدها   ظهر 

�ــشــاهــد احلــ�ــشــ�ر   ..  » مــتــجــدد  » غــد  ـــــــ 

اإحدى  من  ال�شم�شية  ــ�اح  االأل من  �شف�فًا 

الــدولــة  يف  ال�شم�شية  الــطــاقــة  حمــطــات 

التي  املـــزروعـــي  مـــرمي  .. حــيــث حتــدثــت 

عن  ال�شم�شية  الــطــاقــة  جمـــال  يف  تعمل 

املــتــجــددة..  الــطــاقــة  جمــال  يف  جتربتها 

وتعد دولة االإمارات مقرًا لثألث من اأكرب 

الــعــامل. يف  ال�شم�شية  الــطــاقــة   حمــطــات 

ـــ » نه�شة العلم « .. تناول العر�س التعليم 

االأجــيــال  بــني  واحلكمة  املــعــارف  وانتقال 

مب�شاركة جمم�عات من املعلمني والطألب 

التعليم..وا�شتمع  اأهمية  ج�شدوا  الذين 

املن�ش�ري  ن�شيب  �شعيد  اإىل  احل�ش�ر 

وه�  االإماراتيني  االأجيال  مربي  اأبرز  اأحد 

والكتابة  الــقــراءة  تعلم  يف  ق�شته  ــروي  ي

العألمات  وهــي   » الــ��ــشــ�م   « با�شتخدام 

دولة  يف  القبائل  ت�شتخدمها  كانت  التي 

تعد  فيما   .. اإبلها  على  للتعرف  االإمــارات 

دولة االإمارات الي�م �شمن اأعلى املعدالت 

والكتابة. الــقــراءة  معرفة  يف  الــعــامل   يف 

االأطفال  م�شرية  ــ  بامل�شتقبل  احتفاء   « ـــ 

اإليها  ان�شم  م�شرية  العر�س  اأظهر   ..  »

مئات االأطفال �شارك�ا باأ�ش�اتهم م��شيقى 

امل��شيقية  والــفــرقــة  احلــيــة  ــشــرتا  االأوركــ�

االأغنية  وهــي   ،» دارنــا   « اأغنية  مــردديــن 

الر�شمية لألحتفال الر�شمي لعيد االحتاد 

املتحدة. العربية  االإمـــارات  لدولة   51  الـ 

بفن  الــعــر�ــس  اخــتــتــم   ..  » الــعــيــالــة   « ـــــــ 

الــرتاث  يج�ّشد  الـــذي  التقليدي  العيالة 

الــ�حــدة  اإىل  ــرمــز  الــغــنــي وي االإمـــاراتـــي 

من   200 مــن  اأكــرث  والتما�شك..و�شارك 

االحتفال  يف  العيالة  فــرق  مــن  املــ�ؤديــن 

ـــ51 لــلــدولــة.  الــر�ــشــمــي بــعــيــد االحتــــاد الـ

العر�س  قــدم   ..  » وال�شعر  امل��شيقى   « ـــ 

من  لكل  جــديــدة  ق�شيدة   11 الــعــام  هــذا 

اخلــ�ار  وعــلــي  الغ�ي�س  مــانــع  بــن  جمعة 

الرا�شدي  ال�شعدي و�شامل بن كدح  و�شيف 

ــازات دولـــة االإمــــارات  ــاإجنـ .. اأ�ـــشـــادت بـ

ق�شيدة  بــجــانــب  روادهـــــــا..  وقــ�ــشــ�ــس 

بن  زايـــد  الــ�ــشــيــخ  ــه  ل املــغــفــ�ر  للم�ؤ�ش�س 

.» ــراه  ثـ اهلل  طــيــب   « نــهــيــان  اآل   �شلطان 

ــفـــال  ــتـ فــــقــــرات االحـ �ــــشــــارك يف  ــا  ــمـ كـ

االأورك�شرتا الفيلهارم�نية امللكية بالتعاون 

قدم�ا  الــذيــن  اإمــاراتــيــني  م��شيقيني  مــع 

عر�شًا م��شيقيًا حيًا .. اإ�شافة اإىل عر�س 

ع�شكري مزج بني فن » التغرودة التقليدي« 

ك�رال   « بجانب   .. الع�شكري  االإيقاع  مع 

امل�شاهد  جميع  يف  اأدى  الــذي   » االإمـــارات 

اأثــنــاء  حــي  عــر�ــس  يف  الق�شائد  ــى  ــق واأل

االحتفال.

7 6



العدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

رئيس الدولة وحكام اإلمارات يرفعون العلم في جميع إمارات الدولة

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

حكام  لألحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شم�  واأ�شحاب  اهلل«  »حفظه 

الدولة  اإمارات  جميع  يف  العلم  برفع  اأحفادهم..  يرافقهم  االإمارات 

مبنا�شبة »ي�م العلم« الذي حتتفي به دولة االإمارات يف ي�م الثالث من 

�شهر ن�فمرب من كل عام.

فقد رفع العلم كل من .. �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 

االأعلى  املجل�س  النعيمي ع�ش�  را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شم�  و�شاحب 

ع�ش�  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  عجمان  حاكم 

ال�شيخ �شع�د بن را�شد  املجل�س االأعلى حاكم الفجرية و�شاحب ال�شم� 

ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  القي�ين  اأم  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ش�  املعأل 

�شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شم� 

ونائب حاكم  القا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  ال�شيخ 

ال�شارقة.
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ألخ

ا
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واأعرب �شم�هم عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذه املنا�شبة ال�طنية 

وحدتنا  برمز  احتفاء  ه�  العلم  برفع  االحتفاء  اأن  م�ؤكدين  الغالية.. 

واالنتماء  وال�الء  ال�فاء  عهد  لتجديد  منا�شبة  وه�  وعزتنا  و�شيادتنا 

ال�يف اخلري  اأن يدمي على وطننا و�شعبه  لل�طن.. �شائلني امل�ىل تعاىل 

والرفعة ومي�شي اإىل مزيد من االزدهار والرخاء يف ظل قيادة �شاحب 

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

حاكم رأس الخيمة : الثاني من ديسمبر يمثل انطالقة مسيرة البناء والنماء
�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكــد 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي،  �شقر  بــن 

ذكرى  اأن  اخليمة،  راأ�س  حاكم  االأعلى 

قــيــام دولــــة االإمـــــــارات متــثــل حلظة 

بكل  فيها  ن�شتذكر  تاريخنا،  يف  خالدة 

لألآباء  ال�شلبة  االإرادة  واعتزاز  فخر 

املــ�ؤ�ــشــ�ــشــني وجــهــ�دهــم الــ�ــشــادقــة يف 

حققت  والــتــي  ــاد  االحتـ دولـــة  تاأ�شي�س 

جناحات مت�ا�شلة ط�ال 51 عامًا حتى 

ال�شم�  بقيادة �شاحب  الي�م  اأ�شبحت 

اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد 

تنم�يًا  منــ�ذجــًا  اهلل«  »حفظه  الــدولــة 

بني  متقدمًا  م�قعًا  وتتب�اأ  م�شتدامًا، 

االأمم.

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب  وقــال 

عرب  وجهها  التي  كلمته  يف   - اخليمة 

عيد  مبنا�شبة  الـــ�طـــن«  »درع  جمــلــة 

الي�م بذكرى  51 - نحتفل  الـ  االحتاد 

يف  مف�شلية  وحمــطــة  قل�بنا،  على  عــزيــزة 

الطم�حة  الــروؤيــة  �شنعتها  دولــتــنــا،  تــاريــخ 

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

واإخ�انه  ثــراه«،  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

االآباء امل�ؤ�ش�ش�ن، والتي احتدت مع طم�حات 

�شعب االإمارات، لتقدم للعامل دولة ا�شتثنائية 

امل�شتقبل،  ت�شميم  نــحــ�  الــزمــن  تــ�ــشــابــق 

املزيد  لتحقيق  املــ�ــشــافــات  وتخت�شر 

ثابته  بخطى  وت�شري  النجاحات،  من 

وتــفــاوؤل،  بثقة  امل�شرق  الغد  ل�شناعة 

وت�شع ال�طن على اخلارطة العاملية يف 

خمتلف املجاالت.

من  الثاين  ميثل   : �شم�ه  واأ�ــشــاف 

دي�شمرب انطألقة م�شرية البناء والنماء 

من  �شلبة  قاعدة  على  تاأ�ش�شت  التي 

�شعب  يف  املتجذرة  واخلري  املحبة  قيم 

ن�شتذكر  الــيــ�م  هــذا  يف   .. االإمــــارات 

عطاء املغف�ر له ال�شيخ خليفة بن زايد 

قاد  الــذي  ثــراه«،  اهلل  نهيان »طيب  اآل 

امل�ؤ�ش�س،  لل�الد  خلفًا  التمكني  م�شرية 

مهمة،  ــازات  ــ اإجن عــهــده  يف  وحتققت 

وترك ب�شمات وا�شحة �شتظل حا�شرة 

يف وجدان �شعبه، و�شاهدة على م�شريته 

ال�طنية اخلالدة.

اأن دولـــة االإمــــارات  ــد �ــشــمــ�ه  ــ واأك

وخم�شني  واحــد  قبل  تاأ�شي�شها  منذ  حققت 

ومكت�شبات  ا�ــشــتــثــنــائــيــة،  مــنــجــزات  عــامــًا 

ح�شارية مكنتها من تب�ء مكانة مرم�قة على 
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حاكم رأس الخيمة والشيوخ يشهدون مراسم )يوم الشهيد( في واحة الكرامة

�شهد �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر 

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

التي جرت يف  ال�شهيد«  اخليمة مرا�شم »ي�م 

واحة الكرامة يف اأب�ظبي تخليدًا ووفاء لذكرى 

امليادين. خمتلف  يف  االأبــرار  ال�طن   �شهداء 

حممد  ال�شيخ  ..�شم�  املــرا�ــشــم  ح�شر  كما 

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

املجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  ومعايل  اخليمة 

بن  طحن�ن  ال�شيخ  و�شم�  االحتــادي  ال�طني 

منطقة  يف  احلــاكــم  ممثل  نهيان  اآل  حممد 

نهيان  اآل  زايد  بن  هزاع  ال�شيخ  و�شم�  العني 

نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأب�ظبي 

اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ نهيان بن زايد  و�شم� 

اآل  �شلطان  بن  زايــد  م�ؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 

والفريق  واالإن�شانية  اخلريية  لألأعمال  نهيان 

نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شم� 

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

ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان ع�ش� املجل�س 

ال�شيخ  و�ــشــمــ�  اأبــ�ظــبــي  الإمــــارة  التنفيذي 

اخلارجية  وزيــر  نهيان  اآل  زايــد  بن  عبداهلل 

والتعاون الدويل و�شم� ال�شيخ خالد بن زايد 

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

الدكت�ر  ال�شيخ  و�شم�  الهمم  الأ�شحاب  العليا 

�شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب 

بن  ال�شيخ حممد  و�شم�  الدولة  رئي�س  ال�شم� 

خليفة اآل نهيان ع�ش� املجل�س التنفيذي و�شم� 

نهيان  اآل  ــد  زاي بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ 

ع�ش� املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب اأب�ظبي 

بن  حممد  بن  ذياب  ال�شيخ  و�شم�  التنفيذي 

زايد اآل نهيان ع�ش� املجل�س التنفيذي و�شم� 

نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 

نهيان  اآل  زايــد  بن  حمدان  بن  زايــد  وال�شيخ 

وال�شيخ خليفة بن طحن�ن بن حممد اآل نهيان 

ال�شهداء  اأ�شر  �ش�ؤون  مكتب  تنفيذي  مدير 

امل�ش�ؤولني  وكبار  والــ�زراء  ال�شي�خ  من  وعدد 

ال�شقيقة  الـــدول  �ــشــفــراء  مــن  عــدد  بجانب 

وال�شديقة.

ب��ش�ل  ال�شهيد«  يــ�م   « مرا�شم  ــداأت  وب

�شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي 

اإىل واحة الكرامة.. ثم ت�جه �شم�ه اإىل ن�شب 

 .. الــزهــ�ر  من  اإكليأًل  عليه  وو�شع  ال�شهيد 

فيما اأطلقت املدفعية 21 طلقة حتية اإجألل 

الأرواح ال�شهداء واإكبار لت�شحياتهم من اأجل 

 ال�طن وبط�التهم يف ميادين العز والكرامة.

ويف هذه املنا�شبة كرم �شاحب ال�شم� حاكم 

راأ�س اخليمة عددًا من ذوي ال�شهداء واأ�شرهم 

حيث �شلم �شم�ه »و�شام ال�شهيد« اإىل اأ�شر كل 

الزحمي  را�شد  حممد  نا�شر  ال�شهداء..  من 

قدمًا  وم�شت  والعاملي،  االإقليمي  امل�شت�يني 

من  انــطــألقــًا  الــعــاملــي،  ح�ش�رها  تعزيز  يف 

املرتكزات واملبادئ التي قامت عليها دولتنا، 

واالنفتاح،  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  اإعألء  يف 

والتم�شك بالث�ابت ال�طنية، وتعزيز جاهزية 

يف  دورهــم  اأداء  من  ومتكينهم  ال�طن  اأبناء 

م�ش�ؤولياتهم  وحتمل  وم�ؤ�ش�شاتها  الدولة  بناء 

بكل كفاءة واقتدار.

العهد  الي�م جندد  : يف هذا  �شم�ه  وقال 

بال�شري على خطى االآباء امل�ؤ�ش�شني، متم�شكني 

وتعزيز  دولتنا،  مــقــدرات  �ش�ن  يف  باإرثهم 

ج�دة احلياة ملجتمعنا وم�اطنينا، باعتبارهم 

ــم  ــان االأهـ ــرهـ ــروة الــ�طــن احلــقــيــقــيــة والـ ــ ث

من  يعزز  ال�اعد مبا  امل�شتقبل  لر�شم مألمح 

تناف�شيتنا العاملية.

وت�جه �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة 

اأخيه  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيــات  باأ�شمى 

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

رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، واإىل اأخيه �شاحب 

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

حاكم  ــ�زراء  الـ جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س 

دبي »رعاه اهلل«، واإىل اإخ�انه اأ�شحاب ال�شم� 

لألحتاد  ــى  االأعــل املجل�س  اأعــ�ــشــاء  ال�شي�خ 

حكام االإمارات، واإىل �شعب االإمارات العزيز 

واملقيمني على هذه االأر�س الطيبة، داعيًا اهلل 

االأمــن،  نعمة  وطننا  على  يــدمي  اأن  وجــل  عز 

واالأمان، والتقدم، واالزدهار.
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بارالعدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

عبيد  الــرحــمــن  ــد  عــب واأحـــمـــد 

ــامل اأحــمــد  ــش املــهــريي وحمــمــد �

علي  �شعيد  وخــالــد  احلــنــطــ�بــي 

العبدويل ورا�شد خليفة �شيف بن 

برهيم امل�شافري وغريب عبداهلل 

وعبد  ال�شرمي  اخلــألوي  خمي�س 

 الرحيم حممد �شالح اجلزيري.

ــاأتـــي هـــذه املـــبـــادرة عــرفــانــًا  وتـ

بت�شحيات ال�شهداء الذي افتدوا 

واأمانها  االإمارات  اأمن  باأرواحهم 

حتى تظل رايتها خفاقة وتقديرًا 

اأظهرتها  التي  ال�طنية  للم�اقف 

�ـــشـــطـــروا خــأللــهــا  و  ــم  ــرهـ ــشـ اأ�ـ

لل�طن. الــ�فــاء  ق�ش�س   اأروع 

بـــعـــد ذلــــــك تــــ�جــــه �ــشــاحــب 

ــ�د بــن  ــعـ ــشـ الـــ�ـــشـــمـــ� الـــ�ـــشـــيـــخ �ـ

املن�شة  اإىل  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

ــزف الــ�ــشــألم الــ�طــنــي  الــرئــيــ�ــشــيــة حــيــث عـ

ــة االإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة. ــ ــدول ــ  ل

�شلطان  عائ�شة  طبيب  ركــن  العميد  واألــقــت 

التنفيذية  االإدارة  رئي�س  الظاهري  حممد 

ال�شهيد«قالت  ي�م   « كلمة  الع�شكرية  لل�شحة 

�شهداوؤنا  غاب  ما  ال�شنني  مرور  »  رغم  فيها 

اأنهم  ي�مًا..لكن ح�شبنا  ذاكرتنا  االأبرار عن 

النعيم  جنات  يف  يرفل�ن  اأحــيــاء  ربهم  عند 

االإمــارات  اأر�ــس  عن  دفاعًا  �شهيد  اأول  منذ 

األف  العام  ن�فمرب من  �شهر  الثألثني من  يف 

ب�شهداء  مـــرورًا  و�شبعني  وواحــد  وت�شعمائة 

ال�شقيقة  الدول  حمى  عن  الذود  يف  الكرامة 

وجمابهة ق�ى ال�شر والتطرف بجانب �شهداء 

ه�ؤالء  جتمع  واحدة  �شمة   .. االإن�شاين  العمل 

اأرواحهم  بذل�ا  اأنهم  هي  االأبـــرار  ال�شهداء 

عن  الدفاع  ه�  واأغلى  واأعلى  اأ�شمى  لهدف 

ومبادئها«. قيمها  ــألء  واإعـ ــارات  ــ االإم  دولــة 

واأ�شافت الظاهري » كنت هناك.. بينهم وهم 

يت�شابق�ن بكل �شجاعة واإقدام .. يدفعهم حب 

الن�شر  لنيل   .. له  واالنتماء  والــ�الء  ال�طن 

اأ�شقائهم  مع  جنب  اإىل  جنبًا   .. ال�شهادة  اأو 

وبت�فيق   .. والــ�اجــب  احلــق  عــن  للدفاع   ..

وبع�شهم  الن�شر  نــالــ�ا   .. تــعــاىل  اهلل  مــن 

واإ�شرارهم  عزميتهم  اأتذكر  نعم  ال�شهادة. 

.. وتلك ال�ج�ه الطيبة والعزمية التي ال تلني 

ال�شدائد  التحديات..  م�اجهة  عن  حتيد  وال 

زايــد«. اأبناء  معدن   .. الرجال  معدن   تظهر 

يعني  واإن  ــــ  ال�شهيد  يــ�م  اأن  اإىل  ــارت  ــش واأ�

الع�شكرية  العمليات  �شهداء  الدول  لكثري من 

ــة  دولـ ــك يف  ــ ذل ــعــدى  ــت ي ــه  ــ اأنـ اإال  ـــ  ـــ ـ ــقــط  ف

االإن�شاين  العمل  �شفراء  بذل  فقد  االإمــارات 

ــم الإيـــ�ـــشـــال املــ�ــشــاعــدات لــألأقــل  ــ ــه ــ اأرواح

ــارات  االإمــ والــذيــن حتــر�ــس  حــظــًا يف عاملنا 

خا�شة  كان�ا  اأينما  لهم  الع�ن  يد  مد  على 

 يف مــنــاطــق الــ�ــشــراعــات االأكــــرث خــطــ�رة.

�شلطان  عائ�شة  طبيب  ركــن  العميد  واأكــدت 

االإمــارات  دولة  » عزة  اأن  الظاهري..  حممد 

ومنعتها هدف ي�شتحق الت�شحية من اأجله بكل 

فلي�س  ال�شهادة  الثمن  كان  واإن  ونفي�س  غال 

اأ�شمى من اأن نت�شابق لنعلي ا�شم دولة االإمارات 

وامليادين  املحافل  جميع  يف  املتحدة  العربية 

بأل�شك  فنحن  قدمنا  ما  عظم  كــان  ومهما 

مق�شرون.. فاالإمارات وطن وهب اإىل اأبنائه 

احلياة  ورغــد  االأمـــن  اأر�ــشــه  على  واملقيمني 

 واأغاث االأقل حظًا و�شارع اإىل ن�شرة املظل�م.

وقالت » اإن ال�شهداء االأبرار �شبق�نا اإىل �شرف 

بذل الروح فداء لر�شالة االإمارات ال�شامية..

ولكننا على العهد باق�ن ال نحيد وال نرتاخى 

دولــة  لتميز  املــبــاركــة  املــ�ــشــرية  متابعة  عــن 

االإمارات العربية املتحدة حتت قيادة �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

 الدولة »حفظه اهلل« واإخ�انه حكام االإمارات«.

ال�شهداء..  اأ�ــشــر  اإىل  اخلــتــام  يف  وت�جهت 

لكم  هنيئًا  الب�ا�شل  �شهدائنا  اأ�شر   « وقالت 

 .. ال�شرف  �شاحات  يف  اأبنائكم  ا�شت�شهاد 

ارفع�ا هاماتكم عالية ..فهم اأحياء عند ربهم 

يرزق�ن ..رحم اهلل �شهداءنا واأ�شكنهم ف�شيح 

وبركاته. وال�شألم عليكم ورحمة اهلل   جناته 

وعر�شت خألل الفعالية كلمات خالدة للمغف�ر 

نهيان »رحمه  اآل  زايــد  بن  خليفة  له ال�شيخ 

العديد  يف  امل�شاركة  على  حر�س  الــذي  اهلل« 

�شكلت  التي  واملحطات  الع�شكرية  املهام  من 

ــارات  ــ ــة االإم عــألمــات فــارقــة يف تــاريــخ دولـ

العربي..كما  والتعاون  االإخــاء  عألقات  ويف 

امل�شلحة  ق�اتنا  مهام  على  مبا�شرة  اأ�شرف 

 يف عـــدد مــن مــيــاديــن الــ�ــشــرف والــكــرامــة.

لذكرى  تخليدًا  ــ�اٍء  اأ�ــش �شبعة  اأ�ــشــاءت  ثــم 

تاأدَيِتِهم  خــألل  ا�شت�شهدوا  الذين  اأبطاِلنا 

العام.. كما حلقت  ال�طنية يف هذا  مهاِمِهم 

ــاع اجلــ�ي  ــدف ــقــ�ات اجلــ�يــة وال طــائــرات ال

اجلندي  ل�حة  م�شكلًة  الــ�احــة..  �شماء  ف�ق 

املفق�د .. اعتزازا وتخليدا لت�شحيات جن�دنا 

علم  ليبقى  اأرواحهم  وهب�ا  الذين  الب�ا�شل 

 دولة االإمارات العربية املتحدة عاليًا �شاخمًا.

كما حلق يف ختام الفعالية �شرب من طائرات 

�شألح اجل� يف �شماء واحة الكرامة يف ت�شكيل 

وما  ــرار  ــ االأب ال�شهداء  الأرواح  حتية  رمــزي 

و�شدق  والفداء  للت�شحية  رم�ز  من  ميثل�نه 

يف  لبط�التهم  ــارًا  ــبـ واإكـ واإجــــألاًل  االنــتــمــاء 

ميادين الكرامة.
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العدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

سعود بن صقر يشارك طلبة )أكاديمية رأس الخيمة( 
فرحتهم واحتفاالتهم بعيد االتحاد الـ 51

حاكم رأس الخيمة: يسمو الوطن بإخالص وعطاء شهدائنا األبطال
قال �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر 

راأ�ــس  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

اأرواحــهــم  بــذلــ�ا  الــ�طــن  �شهداء  اإن  اخليمة 

مكت�شبات  عــن  دفـــاعـــًا  الــغــالــيــة  ــم  ــاءهـ ودمـ

ونذروا  االإن�شانية،  ومبادئها  وقيمها  االإمــارات 

حياتهم مل�ا�شلة م�شرية احتادنا، لتظلَّ رايتنا 

وميادين  الــعــز  �ــشــاحــات  يف  �شاخمة  خفاقة 

ال�اجب.

ـــ يف كلمة وجــهــهــا عرب  ـ �ــشــمــ�ه  واأ�ـــشـــاف 

الذي  ال�شهيد  ي�م  مبنا�شبة  ال�طن  درع  جملة 

ــ  عــام  كل  من  ن�فمرب  من  الثألثني  ي�شادف 

قيمًا  �شتظل  ــارات  االإمـ �شهداء  ت�شحيات  اأن 

التفاين  درو�ــس  اأجيالنا  منها  ت�شتلهم  �شامية 

واإعـــألء  ورفعته  الــ�طــن  واالإخــأل�ــس خلــدمــة 

�شاأنه.

وفيما يلي ن�س الكلمة ..

// ي�شم� ال�طن باإخأل�س وعطاء �شهدائنا 

ــطــال، الــذيــن بــذلــ�ا اأرواحــهــم ودمــاءهــم  االأب

االإمارات وقيمها  الغالية دفاعًا عن مكت�شبات 

مل�ا�شلة  حياتهم  ونــذروا  االإن�شانية،  ومبادئها 

�شاخمة  خفاقة  رايتنا  لتظلَّ  احتادنا،  م�شرية 

يف �شاحات العز وميادين ال�اجب.

باأبناء  ــارات  االإمــ وجــل  عــز  اهلل  حبا  لقد 

يف  ل�عدهم  ومنفذين  عهدهم  يف  �شادقني 

كل  حماية  ويف  و�شعبهم،  دولتهم  عن  الدفاع 

ذرة تـــراب مــن ثــرى وطــنــهــم، واأقــ�ــشــمــ�ا اأن 

يفدوه بكل غاٍل ونفي�س لتبقى االإمارات منارة 

لل�شألم، واال�شتقرار، والتط�ر.

نقف اإجألاًل واإكرامًا ل�شهداء ال�طن، رم�ز 

الن�ر  وم�شاعل  والــفــداء،  والكرامة  االنتماء 

ت�شحيات  ..اإن  التنم�ية  م�شريتنا  ت�شيء  التي 

ت�شتلهم  �شامية  قيمًا  �شتظل  االإمــارات  �شهداء 

الــتــفــاين واالإخــأل�ــس  ــس  ــ اأجــيــالــنــا درو� منها 

خلدمة ال�طن ورفعته واإعألء �شاأنه.

االإ�شرار  منه  ن�شتمد  ي�م  ال�شهيد..  ي�م 

م�شرية  مل�ا�شلة  العزم  جندد  وفيه  واالإرادة، 

اخلري والنماء والبذل والتقدم واالزدهار ..يف 

هذا الي�م نحيي ب�ا�شل ق�اتنا امل�شلحة، �شمام 

وحماة  دولــتــنــا،  دروع  نحيي  ــ�طــن..  ال ــان  اأمـ

الأمهات  ونبعث  ال�شاهرة،  وعي�ننا  احتــادنــا، 

تقدير  حتية  وذويهم  ــرار  االأب �شهدائنا  واأ�شر 

وعرفان.

احلق  اأبــطــال  الــ�طــن،  �شهداء  اهلل  رحــم 

ــدمي على  ي اأن  تــعــاىل  ــ� اهلل  واأدعــ والــ�اجــب، 

االإمارات نعمة االأمن واالأمان//.

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  �شارك 

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

حاكم راأ�س اخليمة، طلبة »اأكادميية راأ�س 

 ،51 الـ  االحتاد  بعيد  احتفاالتهم  اخليمة« 

االبتدائية  املــدر�ــشــة  م�شرح  على  وذلـــك 

الدولية يف خزام.

ــة يف  ــ�ي ــن ــش ــ� ــي االحـــتـــفـــاالت ال ــ ــاأت ــ وت

ــاًء  ــف ــة، بــعــيــد االحتــــــاد احــت ــ ــي ــادميــ ــ االأك

االإمــارات  دولة  حققتها  التي  باالإجنازات 

القطاعات  خمتلف  يف  تاأ�شي�شها  مــنــذ 

ال�الء  قيم  تر�شيخ  نح�  و�شعيًا  التنم�ية، 

واالنتماء والث�ابت ال�طنية يف نف��س طلبة 

م�ا�شلة  نح�  قــدمــًا  للم�شي  االأكــادميــيــة 

القيادة  ظــل  يف  والــبــنــاء  النماء  م�شرية 

الر�شيدة من خألل تزويد االأجيال القادمة 
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بارالعدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

بــالــعــلــ�م واملـــعـــارف واملــهــارات 

 ،2071 االإمـــارات  مئ�ية  لتحقيق 

ــادة  واالإ�ـــشـــهـــام الــفــاعــل يف ريـ

الدولة وازدهارها.

ــدم طــلــبــة االأكـــادميـــيـــة  ــ وقـ

ــس  ــرو�ــ ــ ــع ــ ــن ال ــ ــ ــة م ــ ــ�ع ــ ــم جمــ

امل�شت�حاة  الرتاثية  والفعاليات 

من روح االحتاد واالإرث الثقايف 

للدولة  واالإنــ�ــشــاين  واحل�شاري 

يف  اأ�شا�شية  ركيزة  �شكل  الــذي 

انطلقت  التي  االحتـــاد  م�شرية 

بــفــ�ــشــل حــكــمــة وروؤيــــــة االآبــــاء 

امل�ؤ�ش�شني قبل 51 عامًا.

ــدد  ــال عـ ــ ــف ــ ــت حـــ�ـــشـــر االحــ

كبريمن الطلبة واأولياء اأم�رهم 

واأعــ�ــشــاء الــهــيــئــتــني االإداريـــــة 

والتدري�شية.

سعود بن صقر: راية اإلمارات فخر أبناء الوطن ورمز االنتماء والوحدة الوطنية
اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي،  �شقر  بن 

اأن  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  االأعــلــى، 

اأبناء  يعك�س فخر  العلم  ي�م  اإحياء 

وانتمائهم  بــ�طــنــهــم،  ــارات  ــ ــ االإم

م�شرية  مل�ا�شلة  وعزميتهم  اإليه، 

التي  امل�شتدامة  والتنمية  االزدهــار 

انطلقت منذ قيام دولة االحتاد.

املنا�شبة  بــهــذه  �ــشــمــ�ه  ــال  ــ وق

االإمارات  )علم  العزيزة:  ال�طنية 

فخرنا  وعـــنـــ�ان  ــا،  ــادنـ الحتـ ــز  رمـ

وثقافتنا،  ه�يتنا  وحمدد  وجمدنا، 

الأبناء  املطلقة  الثقة  على  وتاأكيد 

نح�  معًا  ما�ش�ن  باأننا  ــارات  االإمـ

�ــشــنــاعــة الـــغـــد املــ�ــشــرق بــقــيــادة 

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  اأخي �شاحب 

الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايــد  بن 

للنهج  خمل�شني  اهلل«،  »حــفــظــه 

ومل�شرية  ال�شديد،  والــراأي  الرا�شخ 

االإجنازات والنجاحات التي اأر�شى 

دعائمها االآباء امل�ؤ�ش�ش�ن(.

�شاخمة  وطننا  )رايــة  �شم�ه:  واأ�شاف 

كــجــبــالــنــا، وعــالــيــة كــطــمــ�حــاتــنــا، وقــ�يــة 

و�شتظل  تــلــني،  ال  الــتــي  ــا  ــن كــاإرادت

ميادين  جميع  يف  ترفرف  خفاقة 

العز ب�شم�خ واإباء اأبناء االإمارات(.

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وتقدم 

باأ�شمى  القا�شمي،  �شقر  بن  �شع�د 

ــات الــتــهــاين والــتــربيــكــات اإىل  ــ اآي

ال�شيخ حممد  ال�شم�  اأخيه �شاحب 

الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايــد  بن 

اأخيه �شاحب  واإىل  اهلل«،  »حفظه 

را�ــشــد  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  ال�شم� 

الــدولــة،  رئي�س  نــائــب  مكت�م،  اآل 

الــ�زراء، حاكم دبي  رئي�س جمل�س 

اأ�ــشــحــاب  واإخـــ�انـــه  اهلل«،  ــاه  »رعــ

املجل�س  اأعــ�ــشــاء  ال�شي�خ  ال�شم� 

االإمــارات،  حكام  لألحتاد،  االأعلى 

على  واملقيمني  الــدولــة  ومــ�اطــنــي 

املنا�شبة  بــهــذه  الــطــيــبــة  ــهــا  اأر�ــش

ي�م  اأن  مــ�ؤكــدًا  الغالية،  ال�طنية 

االنتماء  عن  للتعبري  فر�شة  العلم 

وال�الء واحلب لل�طن.
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العدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة يستقبل ملك تونغا

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

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

�شم�ه  ق�شر  يف  اخلــيــمــة،  ــس  ــ راأ� حــاكــم 

مبدينة �شقر بن حممد.. �شاحب اجلأللة 

ت�نغا،  مملكة  ملك  ال�شاد�س،  ت�ب�  امللك 

ترافقه  للبألد،  ر�شمية  بزيارة  يق�م  الذي 

قرينته جأللة امللكة نانا �شيباو.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

امللك  اجلــأللــة  �شاحب  بــزيــارة  اخليمة، 

ت�ب� ال�شاد�س، وال�فد املرافق له، اإىل راأ�س 

املتحدة،  العربية  االإمــارات  ودولة  اخليمة 

عألقات  وتنمية  تعزيز  �شبل  معه  وبحث 

التعاون بني دولة االإمارات ومملكة ت�نغا، 

للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  يــخــدم  مبــا 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

اللقاء،  خألل  وجأللته  �شم�ه  وتبادل 

الق�شايا  مــن  عــدد  حــ�ل  النظر  وجــهــات 

وامل��ش�عات ذات االهتمام امل�شرتك.

واأكد �شم�ه حر�س اإمارة راأ�س اخليمة 

وت�ثيق  تــر�ــشــيــخ  عــلــى  ــارات  ــ ــ االإم ــة  ــ ودول

عألقات ال�شداقة مع مملكة ت�نغا و�شعبها 

ال�شديق.

مـــن جــانــبــه اأكـــد 

�شاحب اجلأللة امللك 

�شعي  ال�شاد�س،  ت�ب� 

فر�س  لتعزيز  بــألده 

ــمــيــزة  الـــتـــعـــاون املــت

ــارات،  ــ ــة االإمـ مــع دولـ

م�شيدًا بقيم الت�شامح 

والـــتـــعـــايـــ�ـــس الـــتـــي 

يف  ــارات  االإمـ تعززها 

وتر�شخها  جمتمعها 

ــعــامل،  بــني �ــشــعــ�ب ال

ــة الــــدولــــة  ــ ــان ــ ــك ــ ومب

ــا عــلــى  ــ ــ�ره ــ ــش ــ ــ� وحــ

االإقليمي  ال�شعيدين 

والعاملي.

14



بارالعدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة يستقبل نائب رئيس المفوضية األوروبية 
و سفير االتحاد األوروبي

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير ألمانيا وقنصلها العام

ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

�شقر  بـــن  �ــشــعــ�د  ــخ  ــي ــش ــ� ال

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي، 

االأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف 

ق�شر �شم�ه مبدينة �شقر بن 

مارغريتي�س  �شعادة  حممد 

ــس  ــ� ــي ــب رئ ــ ــائ ــ �ـــشـــيـــنـــا�ـــس ن

املف��س  االأوروبية  املف��شية 

تعزيز  عــن جلــنــة  ــ�ؤول  ــش ــ� امل

و  االأوروبــيــة  احلــيــاة  طريقة 

ف�نتانا  ماتي�  اأندريا  �شعادة 

�شفري االحتاد االأوروبــي لدى 

لل�شألم  قدما  اللذين  الدولة 

على �شم�ه.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

املف��شية  رئي�س  نائب  ب�شعادة  اخليمة 

املرافق  وال�فد  ال�شفري  و�شعادة  االأوروبية 

لهما وتبادل معهما االأحاديث ح�ل تعزيز 

ــة االإمـــــارات  ــ ــاون بــني دول ــع ــت عــألقــات ال

واالحتاد االأوروبي على خمتلف ال�شعد.

مارغريتي�س  �شعادة  عرب  جانبه  من 

ماتي�ف�نتانا عن  اأندريا  �شعادة  و  �شينا�س 

بالغ �شكرهما وتقديرهما ل�شاحب ال�شم� 

ال�شيافة  كــرم  على  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن اال�شتقبال.

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

ع�ش�  القا�شمي،  �شقر  بــن  �شع�د 

ــاكـــم راأ�ــــس  ــ�ــس االأعــــلــــى، حـ املــجــل

مبدينة  �ــشــمــ�ه  ق�شر  يف  اخلــيــمــة، 

�شقر بن حممد،  �شعادة الك�شاندار 

اأملانيا  جمه�رية  �شفري  �ش�نفلدار، 

االحتـــاديـــة لـــدى الـــدولـــة، و�ــشــعــادة 

الــعــام  الــقــنــ�ــشــل  بـــفـــاف،  �شيبيله 

دبي  يف  االحتادية  اأملانيا  جلمه�رية 

قدما  اللذان  ال�شمالية،  واالإمـــارات 

لل�شألم على �شم�ه مبنا�شبة ت�شلمهما 

مهام عملهما اجلديد.

ورحب �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س 

والقن�شل  ال�شفري  ب�شعادة  اخليمة، 

العام، متمنيًا لهما الت�فيق والنجاح 

يف اأداء مهام عملهما، مبا ي�شهم يف تعزيز 

ال�شديقني  البلدين  بني  التعاون  عألقات 

على خمتلف ال�شعد.

الك�شاندار  �شعادة  عرّب  جانبهما،  من 

عن  بفاف،  �شيبيله  و�شعادة  �ش�نفلدار، 

بالغ �شكرهما وتقديرهما ل�شاحب ال�شم� 

ال�شيافة  كرم  على  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن اال�شتقبال.
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العدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفيرة السويد

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

املجل�س االأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، يف ق�شر �شم�ه مبدينة �شقر 

بن حممد ، �شعادة ليزل�ت اأندر�ش�ن، �شفرية مملكة ال�ش�يد لدى 

الدولة ، التي قدمت وال�فد املرافق لها..لل�شألم على �شم�ه.

ورحب �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، ب�شعادة ال�شفرية، 

وتبادل معها االأحاديث ح�ل تعزيز عألقات التعاون بني البلدين 

ال�شديقني على خمتلف ال�شعد. واأ�شاد �شم�ه بعألقات ال�شداقة 

�شاأنها  من  والتي  ال�ش�يد،  ومملكة  ــارات  االإمـ دولــة  تربط  التي 

حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�شعبني.

من جانبها عربت �شعادة ليزل�ت اأندر�ش�ن، عن بالغ �شكرها 

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

وح�شن اال�شتقبال.

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير بلجيكا
ال�شم�  �ــشــاحــب  ا�ــشــتــقــبــل 

ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي، 

حاكم  ــى،  االأعــل املجل�س  ع�ش� 

يف  �شم�ه  بق�شر  اخليمة،  راأ�س 

مدينة �شقر بن حممد، �شعادة 

مملكة  �شفري  ديلك�ر،  اأنــطــ�ان 

قدم  الذي  الدولة،  لدى  بلجيكا 

مبنا�شبة  �شم�ه  على  لل�شألم 

ت�شلمه مهام عمله اجلديد.

ورحب �شاحب ال�شم� حاكم 

ال�شفري،  ب�شعادة  اخليمة،  راأ�س 

يف  والنجاح  الت�فيق  له  متمنيًا 

ي�شهم  مبــا  عمله،  مــهــام  اأداء 

يف تــعــزيــز عـــألقـــات الــتــعــاون 

على  ال�شديقني  البلدين  بــني 

خمتلف ال�شعد.

من جانبه، عرّب �شعادة اأنط�ان ديلك�ر، 

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

ال�شيافة  كرم  على  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

وح�شن اال�شتقبال.
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بارالعدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير البرتغال

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوستاريكا

�شاحب  ا�شتقبل 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �ــشــقــر  بــن 

االأعلى  املجل�س  ع�ش� 

 ، اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

بق�شر �شم�ه يف مدينة 

�ـــشـــقـــر بــــن حمــمــد،  

ــانـــدو  �ـــشـــعـــادة فـــرينـ

�شفري  فيجريينها�س، 

جــمــهــ�ريــة الــربتــغــال 

لـــدى الـــدولـــة، الـــذي 

ــألم عــلــى  ــش ــ� ــل ــدم ل ــ قـ

ت�شلمه  مبنا�شبة  �شم�ه 

مهام عمله اجلديد.

ورحــــــب �ــشــاحــب 

ــس  الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـ

له  متمنيًا  الــ�ــشــفــري،  بــ�ــشــعــادة  اخلــيــمــة، 

عمله،  مــهــام  اأداء  يف  والــنــجــاح  الت�فيق 

بني  التعاون  تعزيز عألقات  ي�شهم يف  مبا 

البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.

مــن جــانــبــه، عـــرّب �ــشــعــادة فــرينــانــدو 

وتقديره  �شكره  بالغ  عن  فيجريينها�س، 

ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، على 

كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال.

ــتــقــبــل �ــشــاحــب  ا�ــش

�شع�د  الــ�ــشــيــخ  الــ�ــشــمــ� 

ــقــر الــقــا�ــشــمــي  بـــن �ــش

االأعــلــى،  املجل�س  ع�ش� 

حــاكــم راأ�ــــس اخلــيــمــة، 

مبدينة  �شم�ه  ق�شر  يف 

�شعادة  حممد  بن  �شقر 

فــرانــ�ــشــيــ�ــشــكــ� �ــشــاكــ�ن 

اإيـــرنـــانـــديـــ�ـــس �ــشــفــري 

الدولة  لدى  ك��شتاريكا 

على  لل�شألم  قدم  الذي 

�شم�ه.

ورحـــــــــب �ـــشـــاحـــب 

ــم راأ�ــــس  ــاكـ ــمــ� حـ ــش ــ� ال

اخلــــيــــمــــة، بـــ�ـــشـــعـــادة 

ال�شفري، وتبادل معه االأحاديث ح�ل تعزيز 

ال�شديقني  البلدين  بني  التعاون  عألقات 

على خمتلف ال�شعد.

ــاد �ــشــمــ�ه بــعــألقــات الــ�ــشــداقــة  ــشـ واأ�ـ

وجمه�رية  ــارات  ــ االإمـ ــة  دولـ تــربــط  الــتــي 

ك��شتاريكا، والتي من �شاأنها حتقيق املزيد 

من التقدم والرخاء لل�شعبني.

فران�شي�شك�  �شعادة  عرب  جانبه  من 

�شاك�ن هرينانديز، عن بالغ �شكره وتقديره 

على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب 

كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال.
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العدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير تايالند وقنصلها العام

حاكم رأس الخيمة يستقبل محافظ جنوب سيناء

ال�شم�  �ــشــاحــب  ا�ــشــتــقــبــل 

ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي 

حاكم  ــى  االأعــل املجل�س  ع�ش� 

�شم�ه  ق�شر  يف  اخليمة،  راأ�ــس 

ــن حمــمــد ،  ــة �ــشــقــر بـ ــن مبــدي

ــ� اأبــيــنــيــا،  �ــشــعــادة وارافـــــ�ت ب

ــد لــدى  ــألن ــاي �ــشــفــري ممــلــكــة ت

ــة، و�ـــشـــعـــادة �ــشــايــرات  ــ ــدول ــ ال

مملكة  عام  قن�شل  �شرييفات، 

ــي واالإمــــــارات  تــايــألنــد يف دبـ

وال�فد  قدما  اللذان  ال�شمالية، 

املرافق لهما لل�شألم على �شم�ه 

مبنا�شبة انتهاء مهام عملهما.

ــنـــى �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ�  ومتـ

ل�شعادة  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

ال�شفري والقن�شل العام، الت�فيق والنجاح 

على  مثنيًا  امل�شتقبلية،  عملهما  مهام  يف 

بني  التعاون  عألقات  تعزيز  يف  جه�دهما 

دولة االإمارات ومملكة تايألند.

اأبينيا،  بــ�  وارافــــ�ت  �ــشــعــادة  ــاد  ــش واأ�

بالعألقات  �شرييفات،  �شايرات  و�شعادة 

ال�شديقني  البلدين  تربط  التي  الثنائية 

�شكرهما  عن  واأعربا  املجاالت،  �شتى  يف 

وتقديرهما ملا لقياه من تعاون خألل فرتة 

لبألدهما  عامًا  وقن�شأًل  �شفريًا  عملهما 

لدى الدولة.

�شاحب  ا�ــشــتــقــبــل 

ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

حاكم  االأعــلــى  املجل�س 

راأ�س اخليمة، يف ق�شر 

�شقر  مبــديــنــة  �ــشــمــ�ه 

بـــن حمــمــد ، �ــشــعــادة 

ــ�دة،  ــ الـــلـــ�اء خـــالـــد ف

�شيناء  جن�ب  حمافظ 

ــة مــ�ــشــر  ــ�ريـ ــهـ ــمـ ــجـ بـ

العربية ال�شقيقة، الذي 

للبألد،  ــارة  ــزي ب يــقــ�م 

اأ�شرف  �شعادة  يرافقه 

العام  القن�شل  الديب، 

جلمه�رية م�شر العربية يف دبي واالإمارات 

ال�شمالية.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

اخليمة، ب�شعادة املحافظ، وال�فد املرافق 

ــه، وبــحــث مــعــه �ــشــبــل تــعــزيــز الــتــعــاون  لـ

امل�شرتك مبا ير�شخ العألقات ال�ثيقة على 

خمتلف ال�شعد.

خالد  الــلــ�اء  �شعادة  عــرب  جانبه  مــن 

ل�شاحب  وتقديره  �شكره  بالغ  عن  فــ�دة، 

كرم  على  اخلــيــمــة،  ــس  راأ�ـ حــاكــم  ال�شم� 

اأن  مــ�ؤكــدًا  اال�شتقبال،  وح�شن  ال�شيافة 

كبريًا  زخمًا  تكت�شب  الثنائية  العألقات 

ب�ترية  وتنم�  البلدين،  قيادة  دعم  بف�شل 

مت�شارعة يف خمتلف القطاعات.
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بارالعدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة يشهد احتفال سفارة التشيك بيومها الوطني

حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً من )كلية هارفارد لألعمال(

ــهــد �ــشــاحــب  �ــش

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �شقر  بن 

ع�ش� املجل�س االأعلى 

حاكم راأ�س اخليمة، 

ــال  ــقــب ــت ــش حـــفـــل اال�

�شعادة  اأقامه  الــذي 

ــك،  ــي ــألف ــش بـــــريي �

ــة  �ــشــفــري جــمــهــ�ري

الت�شيك لدى الدولة، 

ــ�م  ــيـ مبـــنـــا�ـــشـــبـــة الـ

ــألده،  ــبـ ــنـــي لـ الـــ�طـ

منتجع  يف  وذلـــــك 

راأ�س  �شاطئ  هيلت�ن 

اخليمة.

�شم�ه  ــرب  ــ ــ واأع

ول�شعبها  الت�شيك  جلمه�رية  متنياته  عن 

ال�شديق بدوام التقدم واالزدهار.

كلمة  يف  الت�شيك  �شفري  �شعادة  واأ�شاد 

له خألل احلفل، بجه�د القيادة االإماراتية 

وبعألقات  احلكيمة،  و�شيا�شاتها  الر�شيدة 

ال�شديقني،  البلدين  بني  ال�ثيقة  التعاون 

م�ؤكدًا حر�س بألده على تعزيز التعاون مع 

دولة االإمارات يف خمتلف املجاالت.

ال�شم�  �شاحب  اأكــد 

ــ�د بــن  ــ ــع ــ ــش ــ ــخ � ــيـ ــشـ ــ�ـ الـ

ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

حاكم  ــى  االأعــل املجل�س 

بناء  اأن  اخليمة،  راأ�ـــس 

الك�ادر الب�شرية ال�شابة 

و�شقل مهاراتهم وت�فري 

ــات جنــاحــهــم،  ــ�مـ ــقـ مـ

ــز اأ�ـــشـــا�ـــشـــيـــة يف  ــ ــائ ــ رك

لــراأ�ــس  التنم�ي  النهج 

اخليمة، مل�ا�شلة م�شرية 

ــ�ر  ــطـ ــتـ االزدهــــــــــار والـ

امل�شرق  الــغــد  و�شناعة 

اقت�شاد  عــلــى  الــقــائــم 

املعرفة.

ــألل  ــذا خـ ــ ــ ــاء ه ــ ــ ج

ا�شتقبال �شم�ه يف ق�شره يف مدينة �شقر 

ــدًا مــن »كــلــيــة هــارفــارد  ــ بــن حمــمــد ، وف

ال�اليات  يف  هــارفــارد  بجامعة  لألأعمال« 

ــة، بــرفــقــة ريــتــ�ــشــارد  ــكــي املــتــحــدة االأمــري

التنفيذي ل�شركة »بار�شك  �شتيل، الرئي�س 

العام  املدير  �شيث،  واوت�شاف  فنت�شرز«، 

لـمجم�عة ف�ر�شايت للخدمات املحدودة.

معهم  وتــبــادل  بال�فد،  �شم�ه  ورحــب 

كلية  ومــبــادرات  م�شاريع  ح�ل  االأحــاديــث 

هارفارد لألأعمال، واإ�شهاماتها يف تط�ير 
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العدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

التنمية  عجلة  ودفـــع  املــعــرفــة  اقــتــ�ــشــاد 

امل�شتدامة.

وقال �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة 

وا�شرتاتيجيات  روؤى  لدينا   « اللقاء  خألل 

متكني  اإىل  تهدف  عملية  وخطط  وا�شحة 

وا�شتقطاب  ال�شابة،  ال�طنية  الكفاءات 

على  الــقــادرة  والعق�ل  امل�اهب  اأ�شحاب 

ــل الــتــحــديــات  ــكــار واالإبــــــداع وحتــ�ي ــت االب

يف  واالإ�شهام  والتط�ر،  للنم�  فر�س  اإىل 

يتكيف  ومــرن  متن�ع  وطني  اقت�شاد  بناء 

التنمية  لتعزيز  العاملية  املــتــغــريات  مــع 

امل�شتدامة«.

ه�  االأ�شمى  هدفنا   « �شم�ه  واأ�ــشــاف 

ــ�ــشــان، واالرتـــقـــاء بــجــ�دة حياة  بــنــاء االإن

املــجــاالت،  خمتلف  يف  جمتمعنا  اأفــــراد 

اإال من خألل  يتحقق  لن  باأن ذلك  ون�ؤمن 

مكانة  يعزز  مبا  التعليم  خمرجات  تط�ير 

راأ�س اخليمة واإ�شهامها يف تر�شيخ ح�ش�ر 

االإمارات وتناف�شيتها يف جميع القطاعات 

احلي�ية«.

الــ�فــد  اأعــ�ــشــاء  ــرب  اأعــ جانبهم  مــن 

وتقديرهم  �شكرهم  بالغ  عن  االأكــادميــي 

ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، على 

كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال.

سعود بن صقر : رأس الخيمة تتبنى استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة 
أساسها البيانات الدقيقة
بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكــد 

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

ــس اخلــيــمــة، اأن اإمــــارة راأ�ـــس  ــ حــاكــم راأ�

�شاملة  تنم�ية  ا�شرتاتيجية  تتبنى  اخليمة 

اأهمها  ق�ية  ركائز  على  تق�م  وم�شتدامة 

و�شع  تتيح  التي  الدقيقة  البيانات  ت�فري 

خطط م�شتقبلية ا�شتنادًا اإىل اأ�ش�س علمية 

ومعطيات ميدانية دقيقة.

وجهها  مــ�ــشــ�رة  كلمة  يف  ــك  ذل ــاء  ج

�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، الأبناء 

مركز  اإعــألن  مبنا�شبة  ــارة،  االإمـ و�شكان 

املرحلة  اإطــألق  لألإح�شاء،  اخليمة  راأ�ــس 

العام  الــتــعــداد  مل�شروع  االأوىل  امليدانية 

ــارة  االإم يف  واملن�شاآت  وامل�شاكن  لل�شكان 

من  االأول  من  اعتبارًا  وذلك   ،2023 لعام 

�شهر ن�فمرب.

االأع�ام  : خألل  كلمته  �شم�ه يف  وقال 

املا�شية، متكنا بف�شل اهلل وت�فيقه وبجه�د 

حتقيق  مــن  املخل�شني،  اإمــارتــنــا  ــاء  ــن اأب

الكثري من االإجنازات والنجاحات، وجنينا 

وخمتلف  حياتنا  ج�انب  كافة  يف  ثمارها 

هذه  لتكري�س  ن�شعى  والي�م  القطاعات، 

اإ�شراقًا  اأكــرث  م�شتقبل  وبناء  النجاحات 

راأ�ــس  اأبــنــاء  وتطلعات  بطم�حات  يرتقي 

اخليمة.

واأ�شاف �شم�ه : نحن على ثقة تامة باأن 

هذا امل�شروع �شي�شهم يف حتقيق ت�جهاتنا 

البيانات  و�شي�فر  ال�شاملة  التنمية  يف 

االإح�شائية للجهات وامل�ؤ�ش�شات املعنية يف 

االإمارة، مما ميكنها من ر�شم ال�شيا�شات 

وو�شع اخلطط واملبادرات لألرتقاء بالبنية 

احلياة  جــ�دة  م�شت�يات  وتعزيز  التحتية 

من�هًا  و�شكانها،  ــارة  االإمــ اأبــنــاء  جلميع 

امل�شروع احلي�ي  اأن جناح هذا  اإىل  �شم�ه 

جتاوب  واإىل  اجله�د،  ت�شافر  اإىل  يحتاج 

جميع اأفراد جمتمعنا ملا فيه خري الإمارتنا.

اأهمية  اإىل  كلمته،  يف  �شم�ه،  واأ�ــشــار 

اأ�شا�شية  الدقيقة ب��شفها ركيزة  البيانات 

ــع اخلـــطـــط املــ�ــشــتــقــبــلــيــة واتـــخـــاذ  ــ��ــش ل

القرارات ال�شليمة، وقال �شم�ه: الأننا ن�ؤمن 

التعداد  م�شروع  بــاإطــألق  وجهنا  بــذلــك، 

يف  واملــنــ�ــشــاآت  واملــ�ــشــاكــن  لل�شكان  الــعــام 

روؤيتنا  �شمن  وذلك   ،2023 لعام  االإمــارة 

راأ�س  »روؤيــة  امل�شتقبل  ل�شناعة  الطم�حة 

اخليمة 2030«، على اأن يت�ىل »مركز راأ�س 

اخليمة لألإح�شاء« تنفيذه.

ــ�ر  ــادة الــدكــت ــع ــش ــبــه اأكــــد � مـــن جــان

رئــيــ�ــس جمل�س  الــنــقــبــي،  عــبــدالــرحــمــن 

لألإح�شاء،  اخليمة  ــس  راأ�ـ مــركــز  اإدارة 

العام  التعداد  مل�شروع  العليا  اللجنة  رئي�س 

ــارة  االإم يف  واملن�شاآت  وامل�شاكن  لل�شكان 

ترجمة  ه�  امل�شروع  هذا  اأن   ،2023 للعام 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  لروؤية  عملية 

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

التنمية  حتقيق  يف  اخليمة،  راأ�ــس  حاكم 

اأ�ش�س  اإىل  ا�شتنادًا  ــارة  االإمـ يف  ال�شاملة 

علمية وا�شحة.

اال�شتفادة  اأهمية  على  النقبي  و�شدد 

لفهم  واحلــديــثــة،  الدقيقة  البيانات  مــن 

واإدارة امل�ارد املالية، وا�شتثمارها بال�شكل 

االأمثل يف تط�ير امل�شاكن ومن�شاآت الرعاية 

اإىل  العامة،  ال�شحية والتعليم واخلدمات 

يف  ال�شاملة  التنم�ية  اخلطط  دعم  جانب 

االإمارة باال�شتناد اإىل االأدلة واالأرقام.

وقال : حققت راأ�س اخليمة يف االأع�ام 

بخطط  مدع�مة  ملح�ظًا،  منــ�ًا  املا�شية 

بأل  اأ�شهمت  وا�ــشــحــة،  وا�ــشــرتاتــيــجــيــات 

تعزيز  ويف  ازدهـــارهـــا،  تر�شيخ  يف  �شك 

ج�دة حياة اأبنائها واملقيمني على اأر�شها، 

للم�شتثمرين  مف�شلة  وجهة  منها  وجعلت 

والزوار، ونحن على ثقة تامة باأن التعداد 

�شاملة عن  بيانات  �شي�فر  لألإمارة،  العام 

العمرية،  والفئات  ال�شكانية،  الرتكيبة 

واالقت�شادية  االجتماعية  واخل�شائ�س 

للم�اطنني واملقيمني، كما �شي�فر معل�مات 

اأر�شية  �شي�شكل  مما  االأ�شر،  حــاالت  عن 

املجتمع،  اأفــراد  باحتياجات  للتنب�ؤ  �شلبة 

اأو  �ــشــيــ�ؤدي ذلــك اإىل حتــديــث  وبــالــتــايل 

دعت  كلما  اجلــديــدة  ال�شيا�شات  تط�ير 

احلاجة.

�شي�فرها  التي  البيانات  اأن  واأو�ــشــح 

يف  اأ�شا�شية  ركيزة  �شت�شكل  العام  التعداد 

حتقيق اأهداف »روؤية راأ�س اخليمة 2030«، 

الرئي�شية  االأهــداف  اإحدى  اأن  اإىل  من�هًا 
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االأطــر  تاأ�شي�س  هي  للتعداد، 

االإح�شائية ال�شاملة والألزمة 

عينات  وحتـــديـــد  لت�شميم 

م�شتقبأًل،  املتعمقة  امل�ش�ح 

ــات الــظــروف  ــش ــراء درا� ــ واإج

االقــتــ�ــشــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

والدمي�غرافية يف االإمارة.

الــتــعــداد  اإجــــراء  و�شيتم 

ل�شمان  مرحلتني  على  العام 

تغطية جميع مناطق االإمارة، 

فيها  ال�شكان  جميع  واإح�شاء 

االأوىل  املرحلة  وتت�شمن   ..

ن�فمرب  �شهر  يف  تــبــداأ  الــتــي 

زيـــارات  نهايته،  اإىل   2022
لــفــرق عــمــل مركز  مــيــدانــيــة 

راأ�ــــس اخلــيــمــة لــألإحــ�ــشــاء، 

بهدف ت�شنيف واإعداد ق�ائم 

وامل�شاكن،  املــبــاين،  بجميع 

وال�حدات العقارية واملن�شاآت 

منطقة،  كـــل  يف  ــة  ــجــاري ــت ال

ــارات،  ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ وخــــــألل هـ

مع  مقابألت  الفرق  �شتجري 

وذلك  االأعــمــال،  واأ�شحاب  االأ�شر  اأولياء 

با�شتخدام قائمة حمددة من االأ�شئلة.

مرحلة  وهي  الثانية،  املرحلة  وتنطلق 

 ،2023 فرباير   28 اإىل   1 من  )التعداد( 

التف�شيلية،  البيانات  جمع  فيها  و�شيتم 

املــيــدانــيــ�ن  الــبــاحــثــ�ن  يــعــ�د فيها  حــيــث 

للم�اقع ال�شكنية املدرجة التي مت حتديدها 

للح�ش�ل  االأوىل،  املرحلة  يف  وتعدادها 

الرتكيبة  مثل  املعل�مات  من  مزيد  على 

وتك�ين  االجتماعية،  واحلالة  ال�شكانية، 

الزواج،  عند  العمر  ذلك  يف  مبا  االأ�شرة، 

الن�شاط  وجمــال  العمل،  ومكان  واملهنة، 

التعليمية،  ــ�ؤهــــألت  ــ وامل االقــتــ�ــشــادي، 

وممتلكات االأ�شر.

احلي�ي  امل�شروع  هــذا  تنفيذ  وبهدف 

فرتة  غ�ش�ن  يف  نتائجه  اإتــاحــة  مع  بدقة 

واختبار  اعتماد  ن�شبيًا، مت  زمنية ق�شرية 

ذات  الــبــيــانــات  جلــمــع  حــديــثــة  منظ�مة 

ال�شلة.

راأ�ــــس اخليمة  ا�ــشــتــعــان مــركــز  ــد  وقـ

ـــ 400 بــاحــث مــيــداين مت  لــألإحــ�ــشــاء، ب

تدريبهم واإحاطتهم باملعل�مات ال�شرورية 

ذلك  وت�شمن  العاملية،  املعايري  اأرقى  وفق 

�شارم  بربوت�ك�ل  االلتزام  على  تدريبهم 

حلماية خ�ش��شية اجلميع، و�شيتم ت�شهيل 

عمل الباحثني من خألل تزويدهم باأحدث 

وفرتها  التي  اال�شطناعية  االأقــمــار  �ش�ر 

جانب  اإىل  اخليمة،  ــس  راأ�ـ بلدية  ــرة  دائـ

اجلغرافية  باملناطق  اخلا�شة  اخلرائط 

والــتــي عمل على  االإمــــارة  واالإداريـــــة يف 

جتهيزها مركز راأ�س اخليمة لألإح�شاء.

االأ�شر  مع  الفعال  للت�ا�شل  و�شمانًا 

واالأفراد خألل عملية جمع البيانات، عني 

باحثني  لألإح�شاء،  اخليمة  راأ�ــس  مركز 

ميدانيني ناطقني بالعربية، يحظ�ن بدعم 

اأجهزة  ويحمل�ن  املرتجمني،  مــن  فريق 

ب�شكل  املركز  �شعار  حتمل  متط�رة  ل�حية 

عملية  لت�شهيل  وذلــك  وا�شح 

التي  البيانات  ومزامنة  نقل 

يق�م�ن بجمعها.

ــراء  اإجـ عملية  ولتي�شري 

والعمليات  ال�شكاين  التعداد 

ــة بـــدقـــة وجـــــ�دة  ــيـ ــدانـ ــيـ املـ

من  فريق  باإ�شراف  عاليتني، 

مبراقبة  املهتمني  املخت�شني 

ال�شحيح،  والتنفيذ  اجلــ�دة 

ــس اخليمة  ــ راأ� مــركــز  ــاأ  ــ�ــش اأن

عمليات  غــرفــة  لــألإحــ�ــشــاء، 

للدعم  ــز  ــراكـ ومـ مــتــطــ�رة، 

مركز  جــانــب  اإىل  ــداين،  ــي امل

ات�شال خا�س بهذا ال�شاأن.

امل�شروع احلي�ي  والإجناح 

لـــألإمـــارة، دعـــا مــركــز راأ�ـــس 

اخليمة لألإح�شاء جميع اأبناء 

و�شكان راأ�س اخليمة يف جميع 

مع  للتعاون  االإمـــارة،  مناطق 

�شتعمل  التي  امليدانية  الفرق 

الــعــام،  الــتــعــداد  تنفيذ  على 

وذلك عرب تقدمي البيانات الدقيقة لهم.

بيانات  جمع  عملية  ا�شتكمال  وعند 

راأ�ــس  مركز  �شيق�م  ال�شكاين،  الــتــعــداد 

اخليمة لألإح�شاء، مب�شاركة النتائج عرب 

الهيئات احلك�مية،  مع  الر�شمية  القن�ات 

كما اأن نتائج التعداد العام �شتتاح للجمه�ر 

التي  اخلا�س  القطاع  �شركات  ي�شمل  مبا 

تخطط لأل�شتثمار يف اإمارة راأ�س اخليمة.

راأ�س  مركز  اإن�شاء  قان�ن  مع  ومتا�شيًا 

البيانات  يحمي  الذي  لألإح�شاء،  اخليمة 

جمعها  يتم  التي  املعل�مات  فاإن  الفردية، 

خألل عملية التعداد على جميع امل�شت�يات 

�شيتم  وامل�ؤ�ش�شية،  واالأ�ــشــريــة  الــفــرديــة 

وا�شتخدامها  تامة  ب�شرية  معها  التعامل 

تتم  ولــن  فقط،  االإح�شائية  لــألأغــرا�ــس 

م�شاركتها اأو الك�شف عنها حتت اأي ظرف 

من الظروف.

21 20



العدد: 547 - 12 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

سعود بن صقر يشهد افتتاح القمة السنوية التحاد وكاالت السفر لدول 
الباسيفيك )باتا( برأس الخيمة

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

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

ال�شراكات  اأهمية  اخليمة  ــس  راأ�ـ حــاكــم 

تعزز  اأ�شا�شية  ركيزة  باعتبارها  العاملية 

التنمية  يف  الــ�ــشــيــاحــة  قــطــاع  م�شاهمة 

االإمــارة  ومكانة  دور  وتكر�س  امل�شتدامة، 

باعتبارها واحدة من اأهم وجهات اجلذب 

ال�شياحي على م�شت�ى املنطقة والعامل.

جاء ذلك خألل ح�ش�ر �شم�ه، افتتاح 

وكــاالت  الحتــاد  ال�شن�ية  القمة  فعاليات 

التي  »بــاتــا«  البا�شيفيك  لـــدول  ال�شفر 

ت�شت�شيفها راأ�س اخليمة يف »مركز احلمرا 

مب�شاركة  وامل�ؤمترات«،  للمعار�س  العاملي 

و�شناع  ــرباء  واخلــ املتحدثني  مــن  نخبة 

القرار يف قطاع ال�شياحة وال�شفر من دول 

قارة اآ�شيا ومنطقة املحيط الهادئ ملناق�شة 

هذا  ي�اجهها  التي  والق�شايا  التحديات 

القطاع احلي�ي يف املنطقة.

اخليمة  راأ�ــــس  ــمــ�ه:»جنــاح  ــش � ــال  ــ وق

اأ�شا�شه منظ�مة اقت�شادية متكاملة ق�امها 

التن�ع والتط�ير املت�ازن جلميع القطاعات 

ا�شتطاع  الــذي  ال�شياحة  قطاع  فيها  مبا 

م�اكبة جناحاتنا الن�عية لي�شبح �شريانًا 

حي�يًا يف م�شريتنا التنم�ية ال�شاملة«.

ال�شياحة  »لــقــطــاع  �ــشــمــ�ه:  واأ�ـــشـــاف 

التنمية  تــعــزيــز  يف  فــاعــل  دور  والــ�ــشــفــر 

يف  امل�شتدامة  واالجتماعية  االقت�شادية 

التعريف  ويف  واالإمــــارات،  اخليمة  راأ�ـــس 

الغنية،  وثــقــافــتــنــا  ــق،  ــري ــع ال بــتــاريــخــنــا 

واإجنازاتنا اإىل العامل.. اإن تعزيز م�شاهمة 

يف  اخليمة  بــراأ�ــس  احلــيــ�ي  القطاع  هــذا 

وخططنا  احلك�مية  اأولــ�يــاتــنــا  ــدارة  �ــش

على  العمل  و�شن�ا�شل  اال�شرتاتيجية، 

رائدة حمليًا  االإمارة وجهة  تكري�س مكانة 

اإىل  ا�شتنادًا  لل�شياحة  وعامليًا  واإقليميًا 

مق�ماتها الطبيعية اخلألبة وعلى تر�شيخ 

العاملية  ال�شياحة  خارطة  على  ح�ش�رها 

الفعاليات  كــربى  ا�شت�شافة  خــألل  مــن 

واالأحداث املتعلقة بهذا ال�شاأن«.

راأ�س  ا�شت�شافة  اأن  اإىل  �شم�ه  واأ�شار 

اخليمة لهذا احلدث املهم للمرة االأوىل يف 

على  تاأكيدًا  يعد  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة 

االإمارة  ملكانة  امل�شتقبلية  وتطلعاتنا  روؤانا 

التزامها  على  تاأكيد  وه�  املجال،  هذا  يف 

وتط�يره  القطاع  هــذا  بتمكني  امل�شتمر 

ولتعزيز  النجاحات  مــن  املــزيــد  لتحقيق 

دوره يف التعريف براأ�س اخليمة.

لـ  ال�شن�ية  القمة  فعاليات  ت�شتمر 

راأ�س اخليمة  ت�شت�شيفها هيئة  التي  »باتا« 

لتنمية ال�شياحة حتى ي�م غد حتت عن�ان 

م�شتدام«   باأ�شل�ب  العامل  ربــط  اإعـــادة   «

عــددًا  الدولي�ن،  اخلــرباء  فيها  ويناق�س 

من امل��ش�عات الهامة يف قطاع ال�شياحة 

ال�جهات  مرونة  مثل،  باملنطقة  وال�شفر 

والــتــ�جــهــات  وا�ــشــتــدامــتــهــا،  ال�شياحية 

العاملية،  الفنادق  �شناعة  ت�شهدها  التي 

امل�شافرين  من  اجلديد  اجليل  ومتطلبات 

وغريها.
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ال�شم�  �شاحب  اأكـــد 

�شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 

ــس  ــ ــى، حـــاكـــم راأ� ــ ــل ــ االأع

ــة  ــي اخلـــيـــمـــة عـــلـــى اأهــم

الـــ�ـــشـــراكـــات الـــدولـــيـــة 

لبناء  االأ�شا�س  باعتبارها 

لألأجيال  اأف�شل  م�شتقبل 

ــس  ــر�ــ الـــــقـــــادمـــــة، وحــ

على  االإمـــــــــارات  دولـــــة 

جه�د  دفــع  يف  امل�شاهمة 

العاملية  امل�اطنة  اأجندة 

ــا  ــه نــحــ� حتــقــيــق اأهــداف

االإن�شانية.

افتتاح  �شم�ه  ح�ش�ر  خألل  ذلك  جاء 

راأ�س  يف  املنعقد  العاملي«  امل�اطن  »منتدى 

اخلــيــمــة مبــ�ــشــاركــة عـــدد مــن املــ�ــشــ�ؤولــني 

و�شناع القرار.

حري�شة  اخليمة  »راأ�ــس  �شم�ه:  وقــال 

العاملية،  املــ�اطــنــة  مــفــهــ�م  تــعــزيــز  عــلــى 

امللهمة  االإمـــــارات  انــطــألقــًا مــن جتــربــة 

وقيمها  ال�طنية،  ت�شتند على ه�يتها  التي 

تك�ن  اأن  اإىل  وت�شعى  االأ�شيلة،  املجتمعية 

وا�شت�شراف  النم�،  فر�س  لت�فري  من�شة 

امل�شتقبل ال�اعد«.

ا�شت�شافة  »يعك�س  �شم�ه:  ــاف  واأ�ــش

راأ�س اخليمة ملنتدى امل�اطن العاملي للمرة 

الثانية على الت�ايل حر�شنا على تبني نهج 

القطاعات  خمتلف  يف  م�شتدام  تنم�ي 

احلــيــ�يــة، واإطـــألق حـــراك فــكــري تق�ده 

واأ�ــشــحــاب  املــبــدعــة،  الــعــقــ�ل  مــن  نخبة 

املحفل  هــذا  يعزز  الن�عية..  الب�شمات 

ومكانتها  اخليمة  راأ�ــس  تناف�شية  الــدويل 

و�شريكًا  االإيجابي،  للح�ار  عامليًة  من�شًة 

يف اإيجاد حل�ل مبتكرة لتحديات الع�شر«.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ــار  ــش واأ�

�شمانة  العاملية  امل�اطنة  اأن  اإىل  اخليمة 

احل�شارات  ــار  وازدهـ املجتمعات  لتقدم 

واأن  امل�شتقبل،  الأجيال  املــ�ارد  وا�شتدامة 

اجلديدة  التنم�ية  الفر�س  ا�شتك�شاف 

يتطلب  العاملية  التحديات  على  والتغلب 

الــدويل  العمل  ــادة  وزيـ اجلــهــ�د،  ت�شافر 

االإن�شانية  امل�شرتكات  ا�شتثمار  خألل  من 

اجلامعة،  العاملية  واملــبــادئ  القيم  لن�شر 

اإطــألق  يف  امل�اطنة  اأهمية  �شم�ه  مــ�ؤكــدًا 

الطاقات الكامنة لألأفراد، ولعب دور م�ؤثر 

وتاأ�شي�س  االإيــجــابــي،  التغيري  �شناعة  يف 

جمتمعات عاملية مرتابطة مرنة ومزدهرة.

ــ�اطــن الــعــاملــي«  و انــعــقــد »مــنــتــدى امل

احلمرا  مبركز  اخليمة،  ــس  راأ� يف   2022

بال�شراكة  وامل�ؤمترات،  للمعار�س  العاملي 

ال�شياحة،  لتنمية  اخليمة  راأ�ــس  هيئة  مع 

ال�شخ�شيات  من  العديد  م�شاركة  و�شهد 

العاملية يف خمتلف املجاالت.

سعود بن صقر: دولة اإلمارات شريك فاعل في دفع جهود أجندة المواطنة 
العالمية لتحقيق أهدافها اإلنسانية
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حاكم رأس الخيمة يفتتح مكتبة صقر وكلية عبد هللا بن علي الشرهان لآلداب 
والعلوم بالجامعة األمريكية في رأس الخيمة

حاكم رأس الخيمة يأمر باإلفراج عن 417 نزياًل من المؤسسة اإلصالحية

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكد 

�شع�د بن �شقر القا�شمي، ع�ش� 

راأ�ــس  حــاكــم  ــى،  االأعــل املجل�س 

ت�شع  اخليمة  راأ�س  اأن  اخليمة، 

تط�ير قطاع التعليم يف �شدارة 

اأول�ياتها وت�جهاتها امل�شتقبلية، 

وحتر�س على ت�فري بنية حتتية 

يف  ت�شاهم  ع�شرية  تعليمية 

ويف  الب�شرية،  الكفاءات  تط�ير 

اإعداد ك�ادر م�ؤهلة قادرة على 

تاأ�شي�س اقت�شاد معريف تناف�شي 

لراأ�س  الطم�حة  ــروؤى  ال يحقق 

اخليمة ودولة االإمارات.

ــــك خــــألل افــتــتــاح  ــاء ذل جــ

مكتبة  اخليمة  راأ�ـــس  حاكم  ال�شم�  �شاحب 

�شقر وكلية عبداهلل بن علي ال�شرهان لألآداب 

والعل�م باجلامعة االأمريكية يف راأ�س اخليمة، 

ال�شام�شي،  عــمــران  حممد  �شعادة  بح�ش�ر 

رئي�س جمل�س االأمناء وعدد من كبار امل�ش�ؤولني 

يف اجلامعة.

التنمية،  اأ�شا�س  »التعليم  �شم�ه:  ــال  وق

احل�شارية،  ونه�شتها  االأمم  تقدم  ومعيار 

ورهاننا لبناء م�شتقبل اأف�شل الأجيالنا القادمة 

اهلل  عبد  وكلية  �شقر  مكتبة  افتتاح  ..وميثل 

باجلامعة  والعل�م  لــألآداب  ال�شرهان  علي  بن 

االأمريكية يف راأ�س اخليمة، خط�ة مهمة نح� 

وتزويدهم  املعرفة،  اأدوات  من  اأبنائنا  متكني 

ال�شرورية  وبــاخلــربات  امل�شتقبل،  مبــهــارات 

الهادفة لتط�ير قدراتهم يف خمتلف املجاالت 

ت�شهدها  التي  التنم�ية  امل�شرية  لت�شريع وترية 

راأ�س اخليمة«.

مــنــارة  �شقر  )مكتبة  �ــشــمــ�ه:  واأ�ـــشـــاف 

ال�شيخ  له  املغف�ر  ال�الد  اإرث  تخّلد  تعليمية 

ثــراه«،  اهلل  »طيب  القا�شمي  حممد  بن  �شقر 

وت�ؤرخ الإ�شهاماته واإجنازاته يف بناء املنظ�مة 

حيث  اخليمة،  راأ�ـــس  يف  احلديثة  التعليمية 

اأبــنــاء  كــر�ــس حياته لــألرتــقــاء بــجــ�دة حــيــاة 

االإمارة وحت�شني التعليم االأ�شا�شي واالأكادميي 

وروؤيته  حنكته  اأثمرت  وقد  العلمي..  والبحث 

اأخــذت  ُمبتكرة،  متعلمة  اأجــيــال  تخريج  عن 

مكت�شباته،  وحماية  ال�طن  بناء  عاتقها  على 

االإمارات  لرفعة  امل�شتقبلية  اخلطط  وو�شعت 

وتقدمها يف خمتلف القطاعات(.

واأ�شاد �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة 

دعم  يف  ال�شرهان  علي  بن  عبداهلل  مببادرة 

م�شريًا  اخليمة،  راأ�ــس  يف  التعليمية  امل�شرية 

اأبنائها  بعطاء  تزدهر  االأمم  اأن  اإىل  �شم�ه 

االإ�شهام  على  يحر�ش�ن  الــذيــن  املخل�شني 

ب�شمات  وتـــرك  جمتمعاتهم،  يف  باإيجابية 

وا�شحة يف م�شرية البناء والتط�ير لبلدانهم.

وقام �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر 

املكتبة  اأق�شام  يف  تفقدية  بج�لة  القا�شمي، 

والكلية، وا�شتمع ل�شرح مف�شل عن الكتب التي 

م�شرية  تعزيز  يف  الكلية  دور  وعن  حتت�يها، 

التعليم العايل يف راأ�س اخليمة واالإمارات.

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

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

راأ�س اخليمة، باالإفراج عن 417 نزيأًل من 

راأ�س  يف  والعقابية  االإ�شألحية  امل�ؤ�ش�شة 

متفاوتة،  عق�بات  يق�ش�ن  ممن  اخليمة 

و�شدرت بحقهم اأحكام يف ق�شايا خمتلفة 

بعيد  الــدولــة  احــتــفــاالت  مبنا�شبة  وذلــك 

االحتاد الــ51 .

�شاحب  من  حر�شًا  االأمــر  هذا  وياأتي 

التخفيف  على  اخليمة  راأ�س  ال�شم� حاكم 

الــ�ــشــمــل مع  اأ�ـــشـــرهـــم ومل  ــاة  ــان ــع مـــن م

عنهم  املــفــرج  ومنح  وذويــهــم،  عائألتهم 

فر�شة للع�دة اإىل احلياة الطبيعية.

�شع�د  بــن  حممد  ال�شيخ  �شم�  ووجــه 

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

رئي�س جمل�س الق�شاء، باتخاذ االإجراءات 

ال�شم� حاكم  اأمر �شاحب  لتنفيذ  الألزمة 

امل�شم�لني  عــن  بـــاالإفـــراج  اخليمة  راأ�ـــس 

االإ�شألحية  امل�ؤ�ش�شة  نــزالء  مــن  بالعف� 

مع  وبالتن�شيق  اخليمة  راأ�س  يف  والعقابية 

يف  اخليمة  راأ�ــس  ل�شرطة  العامة  القيادة 
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القا�شمي  �شقر  بــن  �ــشــعــ�د  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  �شم�  ــد  اأكـ

جندد  عظيمة  منا�شبة  العلم  يــ�م  اأن  اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل 

ونعاهد  املعطاء  الــ�طــن  هــذا  لــرتاب  واالنــتــمــاء  الـــ�الء  خأللها 

االأمم. و�شط  ال�شامخ  االحتاد  هذا  رفعة  على  الر�شيدة   القيادة 

وقال �شم�ه : يف كلمة له مبنا�شبة ي�م العلم الذي ي�شادف الثالث 

ــ ) متتزج يف هذا الي�م م�شاعر الفخر  من ن�فمرب من كل عام 

والعزة وتتاآلف القل�ب على حب ال�طن الغايل حتت قيادة �شاحب 

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

الذي ي�شري على نهج االآباء امل�ؤ�ش�شني م�ا�شأًل م�شرية االإجنازات 

التي اأبهرت القا�شي والداين يف جميع اأرجاء املعم�رة(.

االإمارات  املبارك نرفع علم  الي�م  : )يف هذا  واأ�شاف �شم�ه 

اأعيننا ت�شحيات االآباء امل�ؤ�ش�شني  خفاقًا بكل عزة وفخر ون�شب 

الذين بذل�ا الغايل والنفي�س لرفعة �شاأن احتاد اإماراتنا �شاربني 

التي  ال�حدوية  التجربة  هذه  خألل  من  االأمم  بني  االأمثلة  اأروع 

قل نظريها بني االأمم( ..م�ؤكدًا اأن علمنا �شيظل �شاخمًا و�شاء 

ورمزًا ل�حدتنا ول�اًء الأبناء ال�طن على مر الع�ش�ر، و�شاهدًا على 

اإجنازات دولتنا العظيمة التي اأ�شبحت م�شربًا لألأمثال يف جميع 

اأرجاء املعم�رة.

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

اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

نتطلع يف عيد االحتاد احلادي واخلم�شني 

للدولة بطم�ح متجدد نح� ت�شطري م�شرية 

الرائدة  ال�طنية  االإجنـــازات  من  جديدة 

والن�عية حتت قيادة �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

الدولة  نهيان رئي�س  اآل  ــد  زاي بــن  حممد 

ورعاية  بدعم  فــاالإمــارات  اهلل«  »حفظه 

اأكــرث  م�شتقبل  نــحــ�  بثقة  تخط�  �ــشــمــ�ه 

ازدهارًا وتقدمًا، وتتقدم بثبات نح� مقعد 

الريادة العاملية يف املجاالت كافة .

واأ�شاف �شم�ه - يف كلمته التي وجهها 

عيد  مبنا�شبة  الــ�طــن«  »درع  جملة  عــرب 

االحتاد الـ 51 - يف هذه املنا�شبة ال�طنية 

واعتزازًا مبا  فخرًا  هاماتنا  ت�شم�  الغالية 

حققناه من اإجنازات تاريخية على مدار 5 

عق�د ونتطلع بثقة اإىل امل�شتقبل لتبقى دولة 

واالإرادة  للعزمية  عن�انًا  دائمًا  االإمــارات 

ومن�ذجًا عامليًا تنم�يًا بارزًا.

ال�شيخ  �شم�  كلمة  نــ�ــس  يــلــي  وفــيــمــا 

حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي..

ــادي  نــرفــع يف عــيــد االحتـــــاد احلــ  «

اآيــات  اأ�شمى  ــارات  االإمـ لدولة  واخلم�شني 

�شاحب  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

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

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

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

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

دبي »رعاه اهلل« واإخ�انهما اأع�شاء املجل�س 

و�شعب  االإمـــارات  حكام  لألحتاد  االأعــلــى 

ولي عهد رأس الخيمة: في يوم العلم تتآلف القلوب على حب الوطن

ولي عهد رأس الخيمة : في عيد االتحاد تسمو هاماتنا فخراً بما حققناه من 
إنجازات تاريخية على مدار 5 عقود

اأ�شرع وقت.

حميمد،  �شعيد  ح�شن  امل�شت�شار  وقال 

اإن  اخليمة،  راأ�ـــس  ــارة  الإمـ الــعــام  النائب 

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

االأعــلــى  املجل�س  ع�ش�  �شقرالقا�شمي، 

بع�س  عــن  بالعف�  اخليمة،  ــس  راأ�ـ حــاكــم 

املحك�م عليهم تاأتي من حر�س �شم�ه على 

ملعاودة  الفر�شة  بالعف�  امل�شم�لني  منح 

االندماج يف ن�شيج املجتمع.

اإىل  بال�شكر  ــعــام  ال الــنــائــب  ــ�جــه  وت

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

اأدخل  الذي  ال�شامي  اأمــره  على  القا�شمي 

التي  االأ�شر  نف��س  يف  وال�شعادة  البهجة 

تنتظر االلتقاء بذويها.. كما ت�جه بال�شكر 

رئي�س  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  �شم�  اإىل 

الدائمة  متابعته  على  الق�شاء  جمل�س 

العامة  للنيابة  ي�ليها  والــتــي  وامل�شتمرة 

والق�شاء يف راأ�س اخليمة.
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ــمــ�  ــش حـــ�ـــشـــر �

الــ�ــشــيــخ حمــمــد بن 

ــن �ــشــقــر  ــ �ـــشـــعـــ�د ب

ويل  ــي  ــمــ ــ ــش ــ ــا� ــ ــق ــ ال

اخليمة  راأ�ـــس  عهد 

احتفال  مــن  جــانــبــًا 

راأ�س  جمارك  دائرة 

اخليمة بعيد االحتاد 

ــة. ــ ــدول ــ ــل ــ ل  ال51 

ــال  ــ ــف ــ ــت بـــــــــداأ االحــ

بــالــ�ــشــألم الــ�طــنــي 

ــم الـــــذي  ــ ــش ــ ــ� ــ ــق ــ وال

ــرطــة ، ثم  ــش ــ� تــلــتــه فـــرقـــة مــ��ــشــيــقــى ال

عبداهلل  حممد  الــدكــتــ�ر  ل�شعادة  كلمة 

ــام دائـــــرة جــمــارك  املـــحـــرزي مــديــر عــ

اأ�شمى  خأللها  رفــع  التي   ، اخليمة  ــس  راأ�

الــتــهــاين والــتــربيــكــات اإىل قــيــادة  ــات  ــ اآي

االحتــاد  عيد  مبنا�شبة  الر�شيدة  الــدولــة 

االإمــارات  دولــة  اأن  م�ؤكدًا   ، للدولة  ال51 

ال�شم�  قيادة �شاحب  حتت  قدما  مت�شي 

نهيان رئي�س  اآل  ــد  زاي بــن  حممد  ال�شيخ 

مــ�ــشــريتــهــا  يف  اهلل«  »حــفــظــه  ــة  ــ ــدول ــ ال

لتحقيق  وتــطــلــعــاتــهــا  املــلــهــمــة  الــتــنــمــ�يــة 

املــجــاالت. خمتلف  يف  العاملية   الــريــادة 

الــ�ــشــيــخ حممد  �ــشــمــ�  بــحــ�ــشــ�ر  و رحـــب 

عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بــن  �شع�د  بــن 

يعرب  مــا  االحتفالية  لهذه  اخليمة  راأ�ـــس 

ــم الـــتـــألحـــم والـــ�حـــدة  ــي بـــجـــألء عـــن ق

االإمـــــارات. دولـــة  جمتمع  يف   الــرا�ــشــخــة 

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

اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر 

مــ�ؤكــدًا  احلــفــل  يف  املــ�ــشــاركــني  بالطلبة 

الــدولــة  قــيــادة  ت�ليه  الـــذي  الــدعــم  على 

ي�شكل�ن  الذين  امل�شتقبل  الأجيال  الر�شيدة 

ــة وركـــائـــزهـــا  ــألقـ ــن اخلـ ــ�طـ ــات الـ ــاقـ طـ

ــاالت كــافــة. ــجـ  لــلــريــادة والــتــمــيــز يف املـ

تــ�ــشــمــنــت فــعــالــيــات االحــتــفــال فــقــرات 

فرقة  قــدمــتــهــا  �شعبية  واأهـــازيـــج  فــنــيــة 

الــ�ــشــحــ�ح احلــربــيــة اإىل جــانــب »عــر�ــس 

وعــرو�ــس  م�شابقات  النهامني«وتنظيم 

خمتلفة.

محمد بن سعود القاسمي يحضر احتفاالت )جمارك رأس الخيمة( بعيد االتحاد الـ 51

دولة االإمارات واملقيمني كافة على اأر�شها 

 51 ومرور  الغالية  ال�طنية  املنا�شبة  بهذه 

عامًا على جتربتنا ال�حدوية الرائدة.

ال�طنية  املنا�شبة  هــذه  يف  ن�شتذكر 

اأر�ــشــ�ا  الـــذي  امل�ؤ�ش�شني  الــقــادة  الغالية 

بناء جتربة  االحتـــاد وجنــحــ�ا يف  دعــائــم 

يف  بالبنان  لها  ي�شار  ا�شتثنائية  تنم�ية 

العامل اأجمع.

واخلم�شني  احلـــادي  االحتـــاد  عيد  يف 

ت�شطري  نح�  متجدد  بطم�ح  نتطلع  للدولة 

ال�طنية  االإجنـــازات  من  جديدة  م�شرية 

ــدة والــنــ�عــيــة حتــت قــيــادة �شاحب  ــرائ ال

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

فــاالإمــارات  اهلل«  »حفظه  الــدولــة  رئي�س 

العربية املتحدة بدعم ورعاية �شم�ه تخط� 

وتقدمًا،  ازدهــارًا  اأكرث  م�شتقبل  نح�  بثقة 

العاملية  الريادة  مقعد  نح�  بثبات  وتتقدم 

يف املجاالت كافة .

الغالية  ال�طنية  املنا�شبة  هــذه  ويف 

ت�شم� هاماتنا فخرًا واعتزازًا مبا حققناه 

» عق�د  مدار  على  تاريخية  اإجنــازات  من 

دولــة  لتبقى  امل�شتقبل  اإىل  بثقة  ونتطلع 

واالإرادة  للعزمية  عن�انًا  دائمًا  ــارات  االإم

ومن�ذجًا عامليًا تنم�يًا بارزًا «.
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حممد  ال�شيخ  �شم�  �شهد 

بن �شع�د بن �شقر القا�شمي 

اخلــيــمــة  راأ�ـــــــس  عـــهـــد  ويل 

ــفــال بــالــيــ�م الــ�طــنــي  االحــت

الــــــ51 الــــذي اأقـــيـــم بــنــادي 

االإمارات براأ�س اخليمة.

اإطــار  يف  االحتفال  ياأتي 

احتفاالت اإمارة راأ�س اخليمة 

ــبــة الــ�طــنــيــة  بـــهـــذه املــنــا�ــش

ــاء  ــن ــ�ب اأب ــل الــغــالــيــة عــلــى ق

االإمــــــارات قــيــادة وحــكــ�مــة 

و�شعبًا واملقيمني على اأر�شها 

والتي تغمر خأللها الفرحة و 

دولتنا  اأرجــاء  الفخر  معاين 

املباركة التي ت�ا�شل م�شريتها 

املــظــفــرة بــقــيــادة �ــشــاحــب 

الــ�ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ حمــمــد بن 

الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد 

»حفظه اهلل« .

بال�شألم  االحــتــفــال  بـــداأ 

الــ�طــنــي واآيــــات مــن الــذكــر 

للجنة  كــلــمــة  ــم  ثـ ــم  ــي احلــك

املنظمة اأكدت على ما تعي�شه 

دولــة االإمـــارات من تقدم يف 

املــجــاالت كافة يف ظــل دولــة 

عق�د   5 م�شتذكرة  االحتـــاد 

يجني  واالزدهــار  النماء  من 

جيأًل  االإمارات  اأبناء  ثمارها 

بعد جيل.

باالأيادي  اللجنة  ون�هت 

امل�ؤ�ش�س  للقائد  الــبــيــ�ــشــاء 

بن  زايـــد  ال�شيخ  لــه  املــغــفــ�ر 

الــذي  ثــراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

راياتها  ورفــع  االحتــاد  دولــة  بنيان  اأر�شى 

خفاقة عالية مبعية اإخ�انه االآباء امل�ؤ�ش�شني 

)رحمهم اهلل ( ومن بعده املغف�ر له ال�شيخ 

اهلل«  رحمه  نهيان »  اآل  زايــد  بــن  خليفة 

 .. حكمة  بكل  التمكني  مرحلة  قــاد  الــذي 

ولي�ا�شل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة ) حفظه اهلل 

( م�شرية االحتاد بكل اقتدار نح� غاياتها 

من  مزيد  يف  الكبرية  واآمالها  املن�ش�دة 

وفق  ــار  واالزدهــ والتقدم  والنماء  اخلــري 

�شعب  تبادل  التي  الر�شيدة  القيادة  روؤيــة 

االإمارات حبًا بحب ووفاء ب�فاء.

فقرات  االحتفال  فعاليات  ت�شمنت 

دبا  فرقة  قدمتها  �شعبية  واأهــازيــج  فنية 

احلربية و فقرة التن�رة امل�شرية وغريها 

ج�ائز  و  م�شابقات  تنظيم  جــانــب  اإىل 

�شعبية  ــألت  ــ واأك فنية  عــرو�ــس  وتنظيم 

وفعاليات لألأطفال.

ولي عهد رأس الخيمة يشهد االحتفال باليوم الوطني الـ51 بنادي اإلمارات
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ولي عهد رأس الخيمة: يوم الشهيد مناسبة وطنية تاريخية خالدة
ــال �ــشــمــ� الــ�ــشــيــخ حمــمــد بن  قـ

القا�شمي ويل عهد  �شقر  بن  �شع�د 

راأ�س اخليمة اإن ي�م ال�شهيد منا�شبة 

فيها  نحتفي  خالدة  تاريخية  وطنية 

االأبــرار  ال�طن  �شهداء  من  بك�كبة 

الطاهرة  باأرواحهم  جــادوا  الذين 

عالية  االإمــــارات  دولـــة  رايـــة  لتظل 

خفاقة.

واأ�شاف �شم�ه ــ يف كلمة وجهها 

مبنا�شبة  الــ�طــن  درع  جمــلــة  عــرب 

ــادف  ــ�ــش ــذي ي ــ ــ ــد ال ــهــي ــش ــ� ــ�م ال ــ يـ

ــ  عام  كل  من  ن�فمرب  من  الثألثني 

بقيادة �شاحب  ــارات  االإمـ دولــة  اإن 

اآل  ــد  زاي بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« لن 

قدم�ا  الذين  الربرة  اأبناءها  تن�شى 

ــفــداء  وال الت�شحية  �ــشــ�ر  اأ�ــشــمــى 

لل�طن.

وفيما يلي ن�س الكلمة ..

 30 ي�افق  الــذي  ال�شهيد  يــ�م  )ي�شكل 

ن�فمرب من كل عام منا�شبة وطنية تاريخية 

ال�طن  �شهداء  من  بك�كبة  نحتفي  خالدة 

الطاهرة  باأرواحهم  جــادوا  الذين  ــرار  االأب

خفاقة  عالية  ــارات  ــ االإم دولــة  رايــة  لتظل 

وتعرب  الرائدة  ال�طنية  باالإجنازات  تزهر 

بجألء عن وطن العزة واملنعة.

�شهداء  وتــ�ــشــحــيــات  ــطــ�الت  ب جت�شد 

ال�فاء  �ش�ر  اأ�شمى  الب�ا�شل  ال�طن 

ــتـــمـــاء لــلــ�طــن،  ــس واالنـ ــ ــأل� ــ واالإخ

ف�شهداوؤنا قناديل الن�ر التي اأ�شاءت 

الــريــادة  الــقــادمــة دروب  لــألأجــيــال 

والتميز يف املجاالت كافة.

بــقــيــادة  االإمــــــــارات  ــة  ــ دولـ اإن 

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 

الـــربرة  ــاءهــا  ــن اأب تن�شى  ــن  ل اهلل« 

الذين قدم�ا اأ�شمى �ش�ر الت�شحية 

وعزة  ق�ة  وج�شدوا  لل�طن  والفداء 

على  �شتبقى  التي  ــارات  ــ االإم دولــة 

ــألإرادة والــعــزميــة  ــ ــزًا لـ الــــدوام رمــ

ون�شرية  واالإجنــاز  للنجاح  وعن�انًا 

لقيم اخلري والت�شامح والتعاي�س يف 

العامل اأجمع.

حفظ اهلل بألدنا وتغمد برحمته 

واأ�شكنهم  �شهدائنا  اأرواح  ومغفرته 

الفردو�س االأعلى من جنة اخللد مع النبيني 

وح�شن  وال�شاحلني  وال�شهداء  وال�شديقني 

خريًا  وذويهم  اأهلهم  وجــزى  رفيقًا  اأولئك 

واأدام على دولتنا نعمة االأمن واالأمان(.

ال�شيخ  �شم�  زار 

بن  �شع�د  بن  حممد 

ويل  القا�شمي  �شقر 

اخليمة  راأ�ـــس  عهد 

ح�شن  حممد  ال�شيد 

ــيــمــان الــكــيــزي  �ــشــل

ــ�ؤول مــنــطــقــة  ــ ــش ــ ــ� ــ م

مبــنــزلــه   » �ــشــمــل   «

واطماأن على �شحته 

مــتــمــنــيــًا لـــه مــ�فــ�ر 

ال�شحة والعافية .

وتـــــــــــــبـــــــــــــادل 

�ــــشــــمــــ�ه والـــ�ـــشـــيـــد 

الــكــيــزي االأحـــاديـــث الـــ�ديـــة حــيــث عرب 

لــ�ــشــمــ� ويل عهد  وتــقــديــره  �ــشــكــره  عـــن 

راأ�ــــس اخلــيــمــة عــلــى زيـــارتـــه واهــتــمــامــه 

ــهــم . ــي ــني واالطـــمـــئـــنـــان عــل ــنـ ــ�اطـ ــاملـ  بـ

من جانبها اأعربت اأ�شرة الكيزي عن بالغ 

تقديرها لهذه الزيارة الكرمية.

ولي عهد رأس الخيمة يزور " محمد حسن سليمان الكيزي" لالطمئنان على صحته
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محمد بن سعود القاسمي يشهد تخريج 333 
من طلبة كليات التقنية العليا برأس الخيمة

�ـــشـــهـــد �ــشــمــ� 

ــخ حمــمــد  ــيـ ــشـ ــ�ـ الـ

ــن �ـــشـــعـــ�د بــن  ــ بـ

القا�شمي  �ــشــقــر 

راأ�ــــس  ــد  ــه ع ويل 

االحتفال  اخليمة، 

 333 ــج  ــريـ ــخـ ــتـ بـ

وخريجة  خريجًا 

ــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مــــــــــن كـ

ــة الــعــلــيــا  ــي ــقــن ــت ال

ــس اخلــيــمــة،  ــراأ�ـ بـ

ــة »رهـــــــان  ــ ــعـ ــ دفـ

امل�شتقبل« بح�ش�ر 

ــ�ر  ــت ــدك مـــعـــايل ال

وزيــر  الــعــ�ر  عبداملنان  بــن  عبدالرحمن 

جممع  رئي�س  والت�طني  الب�شرية  املـــ�ارد 

الدكت�ر  و�شعادة  العليا،  التقنية  كليات 

التقنية  كليات  العيان مدير جممع  في�شل 

ــرة كليات  الــهــفــيــت مــدي الــعــلــيــا، ومـــرمي 

كبار  مــن  وعـــدد  اخليمة  بــراأ�ــس  التقنية 

ال�شخ�شيات وامل�ش�ؤولني، واأع�شاء الهيئتني 

اأم�ر الطلبة. واأولياء   االإدارية والتدري�شية 

ــس اخلــيــمــة  ــ ــ ــاأ �ــشــمــ� ويل عــهــد راأ� ــنـ وهـ

ــجــات، مـــ�ؤكـــدًا اأنــهــم  اخلــريــجــني واخلــري

مل�شرية  ن�عية  واإ�ــشــافــة  امل�شتقبل  رهــان 

ــاء، خــا�ــشــة ونــحــن ننطلق  ــن ــب الــعــمــل وال

يف  املئ�ية  نح�  جــديــدة  مرحلة  يف  الــيــ�م 

يف  وو�شعته  باالإن�شان  اآمــنــت  قــيــادة  ظــل 

ابــن  مــكــانــة  لترت�شخ  اأولــ�يــاتــهــا  مــقــدمــة 

بعد  وجيأًل  مرحلة  وراء  مرحلة  االإمــارات 

هم  ال�طن  وفتيات  �شباب  وليبقى  جيل، 

ال�طنية. التنمية  ووقــ�د  املحركة   الطاقة 

واالمتنان  ال�شكر  عميق  عن  �شم�ه  وعــرب 

راأ�شها �شاحب  وعلى  احلكيمة  للقيادة 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة »حفظه اهلل« واأخيه �شاحب ال�شم� 

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

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

ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل«  »رعــاه  دبــي 

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

للدعم  ــس اخلــيــمــة،  ــ راأ�ـ ــلـــى حــاكــم  االأعـ

على  الــدائــم  �شم�هم  وحر�س   ، امل�شتمر 

وح�ش�لهم  وبناتنا  اأبنائنا  وتف�ق  جنــاح 

ــرفــة. ــع  عــلــى اأعـــلـــى درجـــــات الــعــلــم وامل

وقال �شم�ه اإن احتفال كليات التقنية العليا 

من  جديدة  ك�كبة  بتخريج  اخليمة  براأ�س 

كفاءة  بكل  اإعـــدادهـــم  مت  ممــن  طلبتها 

املــجــاالت  خمتلف  يف  وتطبيقية  علمية 

حتتاجها  الــتــي  احلي�ية  والتخ�ش�شات 

متيز  على  جديد  دليل  هــ�  اإمنــا  الــدولــة، 

الذي رفد على مدار  العلمي  ال�شرح  هذا 

الدولة  اإمــارات  خمتلف  الط�يلة  م�شريته 

اإمــارة  كل  احتياجات  تلبي  التي  بالك�ادر 

وخططها  م�شاريعها  وتنفيذ  تط�ير  يف 

الثقة كبرية يف  اأن  التنم�ية، م�ؤكدًا �شم�ه 

م�شتقبٍل  �شناعة  على  وبقدرتهم  اأبنائنا 

وغٍد اأف�شل لألأجيال القادمة.

العيان  الدكت�ر في�شل  من جانبه هناأ 

مدير كليات التقنية العليا يف كلمة جمل�س 

دفعة  واخلــريــجــات  اخلريجني  االأمــنــاء، 

املنا�شبة  بهذه  متقدمًا  امل�شتقبل«،  »رهان 

مقام  اإىل  والعرفان  ال�شكر  اآيــات  باأ�شمى 

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

واأخيه  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

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

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

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

القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

الكليات  ملــ�ــشــرية  الـــألحمـــدود  لدعمهم 

بنح�  العمل  �ــشــ�ق  رفــد  مــن  مّكنها  ممــا 

كل  يف  مثل�ا  وخــريــجــة،  خــريــج  األـــف   70
عملهم  مــ�اقــع  يف  ن�عية  اإ�شافة  مرحلة 

 فكان�ا على الدوام فخر الكليات وال�طن.

واأعــلــن الــدكــتــ�ر الــعــيــان بــا�ــشــم جمل�س 

تخريج  عن  العليا  التقنية  كليات  اأمــنــاء 

التقنية  كليات  من  وخريجة  خريجًا   333
براأ�س اخليمة من بينهم 70خريجًا مقابل 

رهان  دفعة  من  جزء  وهم  خريجة،   263
كليات  2022 من خريجي  للعام  امل�شتقبل 

 ،3344 عــددهــم  الــبــالــغ  العليا  التقنية 

وح�شل�ا  بنجاح  درا�شتهم  اأكمل�ا  ممن 

جــدارة  بكل  اجلامعية  �شهاداتهم  على 
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وا�شتحقاق.

وعــــــــــــــــــــــــرب 

عن  ــ�ن  ــجـ ــريـ اخلـ

ــهــم  ــغ فــرحــت ــ ــال ــ ب

بـــهـــذه الــلــحــظــات 

الــتــي انــتــظــروهــا 

ــ�ات وذلـــك  ــن ــش ــ� ل

األــقــتــهــا  كــلــمــة  يف 

با�شمهم اخلريجة 

ــة  ــعـ ــمـ نـــــــــــ�ف جـ

معربين  الط�يل، 

ــكـــرهـــم  ــشـ عــــــن �ـ

احلكيمة  للقيادة 

لهم،  دعمها  على 

كل  جه�د  ومثمنني 

مـــن �ــشــانــدهــم يف 

العلمية  م�شريتهم 

ــ�ر  ــاء اأمـ ــيـ مــن اأولـ

م�ؤكدين  واأ�شاتذة، 

اأنهم �شيعمل�ن بكل 

اإخـــأل�ـــس واإبــــداع 

قدر  على  ليك�ن�ا 

ثقة القيادة وفخرًا 

ولل�طن.  الأ�شرهم 

اجتمعت  ثـــم  مـــن 

اأ�ش�ات اخلريجني 

واخلــــــريــــــجــــــات 

ــلـــى  لــــتــــهــــتــــف عـ

قـــــــلـــــــب واحـــــــــــد 

ــن بــكــلــمــات  ــ ــدي ــ ــ�ؤك ــ ــشـــم الـــــــــ�الء« م ــ�ـ »قـ

ــ�طــن والـــقـــيـــادة،  ــل حــمــا�ــشــيــة والءهـــــم ل

امل�شتقبل. بــنــاء  الأجـــل  املخل�س   والــعــمــل 

حيث  التخريج،  مرا�شم  انطلقت  بعدها 

قام �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر 

الأولياء  الفخر«   »و�شاح  ،مبنح  القا�شمي 

اأم�ر كل من:  اخلريج �شامل جا�شم الزعابي 

م�شت�ى  على  معدل  اأعلى  على  احلا�شل 

اخليمة،  بــراأ�ــس  للطألب  التقنية  كليات 

اليماحي حل�ش�لها  واخلريجة وفاء �شامل 

على اأعلى معدل على م�شت�ى كليات التقنية 

للطالبات براأ�س اخليمة، وذلك يف مبادرة 

االأمــ�ر  اأولــيــاء  لتكرمي  التقنية  كليات  من 

 لدورهم يف تف�ق اأبنائهم ومتيزهم العلمي.

ثم قام �شم� ويل عهد راأ�س اخليمة بت�شليم 

اخلريجني واخلريجات �شهادات التخرج، 

معهم. ــذكــاريــة  ــت ال ــ�رة  ــ�ــش ال ــقــاط  ــت  وال

مدير  الهفيت  مــرمي  اأعــربــت  جانبها  من 

عن  اخليمة،  براأ�س  العليا  التقنية  كليات 

خريجي  من  اجلديدة  بالك�كبة  �شعادتها 

براأ�س  العليا  التقنية  كليات  وخريجات 

اخليمة وعن فخرها باأن اأكرث من 78 باملئة 

من اخلريجني هم من االإناث مما يعك�س 

االإمـــارات  فتيات  اإعـــداد  يف  الكليات  دور 

التخ�ش�شات  �شمن  للم�شتقبل  وتاأهيلهن 

احلي�ية التي حتتاجها الدولة على م�شت�ى 

واملعل�مات  الكمبي�تر  وعــلــ�م  الهند�شة 

التطبيقي  واالإعـــــألم  ــال  ــمـ االأعـ واإدارة 

والرتبية.

ــاأت اخلـــريـــجـــني واخلـــريـــجـــات  ــ ــن وهــ

اأولــيــاء  وكــذلــك  وتف�قهم  جناحهم  على 

اأمـــ�رهـــم لــدعــمــهــم وتــ�ــشــجــيــعــهــم، كما 

الهيئات  الأع�شاء  العميق  تقديرها  اأكــدت 

لدورهم  بالكليات  والتدري�شية  ــة  االإداريـ

 املح�ري يف متكني الطلبة علميًا وتطبيقيًا.

واأ�شارت الهفيت اإىل متيز خريجي كليات 

التقنية الذين يتم اإعدادهم ليك�ن�ا اخليار 

االأول ل�ش�ق العمل، خا�شة يف ظل متتعهم 

باالحرتافية من خألل متيز برامج الكليات 

العاملية  االحرتافية  بال�شهادات  بارتباطها 

اطألع  على  يك�ن�ا  اأن  من  الطلبة  لتمكني 

من  ومتكينهم  املــهــارات  يف  بامل�شتجدات 

احرتافية  �شهادات  يحمل�ن  وهم  التخرج 

املانحة  املــ�ؤ�ــشــ�ــشــات  مــن  عــاملــيــًا  معتمدة 

يدر�شه،  الــذي  التخ�ش�س  وفــق  كــل  لها 

متكن�ا  الذين  اخلريجني  اإىل  باالإ�شافة 

خألل  من  النا�شئة  �شركاتهم  تاأ�شي�س  من 

احلــرة  االإبــداعــيــة  االقت�شادية  املناطق 

باإحدى  اخليمة  راأ�ـــس  فــرع  يتمتع  والــتــي 

االأفكار  الي�م  حتت�شن  التي  املناطق  هذه 

لتط�يرها  املبتكرة  الطألبية  وامل�شاريع 

ورعايتها لت�شبح �شركات نا�شئة.
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أحمد بن سعود القاسمي يشهد احتفاالت 
وزارة الداخلية و شرطة رأس الخيمة بعيد االتحاد الـ 51

حتت رعاية �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

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

اأحمد  ال�شيخ  �شهد  اخليمة  راأ�ـــس  حــاكــم 

دائرة  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن 

احتفاالت  اخليمة  براأ�س  العامة  اخلدمات 

وزارة الداخلية و�شرطة راأ�س اخليمة بعيد 

التي ت�شمنت تنظيم م�شرية  و   51 االحتاد 

بهذه املنا�شبة على ك�رني�س الق�ا�شم براأ�س 

اخليمة وذلك �شمن احتفاالت الدولة بهذه 

املنا�شبة ال�طنية الغالية.

ح�شر االحتفاالت ال�شيخ املهند�س �شامل 

بن �شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة 

بن  اهلل  عبد  علي  والل�اء  املــدين  الطريان 

عل�ان النعيمي، القائد العام ل�شرطة راأ�س 

اخليمة وعدد من ال�شي�خ واأع�شاء املجل�س 

راأ�ــس  واملــ�ــشــ�ؤولــني مــن  ــادي  ال�طني االحتـ

راأ�س اخليمة  �شرطة  وكبار �شباط  اخليمة 

وجماهري غفرية من اأفراد املجتمع..

واأ�شاد ال�شيخ اأحمد بن �شع�د القا�شمي 

و�شرطة  الداخلية  ل�زارة  احلي�ي  بالدور   ،

واالأمـــان،  االأمـــن  تعزيز  يف  اخليمة  راأ�ـــس 

ال�شاملة  التنمية  مــ�ــشــرية  يف  ــهــام  ــش واالإ�

بحكمة  ــارات  ــ ــ االإم اأن  مـــ�ؤكـــدًا  ــة،  ــدول ــال ب

قيادتها، وروؤيتها ودعمها، ما�شية يف تعزيز 

املا�شية،  االأعــ�ام  يف  املتحققة  النجاحات 

الريادة  اآفاق جديدة من  ويف طريقها نح� 

واملنجزات والرفاه واالزدهار.

�شرطة  ــام  ع قــائــد  اأعـــرب  جانبه  مــن 

راأ�س اخليمة عن الفخر واالعتزاز مبنا�شبة 

االحتاد، مبا حتمله  بعيد  الدولة  احتفاالت 

من االأمنيات الطيبة لألإمارات قيادة و�شعبًا 

يف هذه املنا�شبة الغالية على قل�بنا جميعًا.

واأ�شار اإىل اأن عيد االحتاد الـ 51، ياأتي 

هذا العام ليتّ�ج م�شريَة ن�شف قرن زاخرة 

املجاالت،  خمتلف  يف  العاملية  باالإجنازات 

والــروؤى  والعزمية  الق�ية  االإرادة  �شنعتها 

اال�شت�شرافية للقيادة الر�شيدة، التي تاأخذ 

امل�شتدامة،  التنمية  و�شبل  العلم  باأ�شباب 

لتك�ن االإمارات يف م�شاف الدول املتقدمة، 

وه� ما اأ�شبح واقعًا ملم��شًا، حيث تت�شدر 

دول املنطقة الكثري من امل�ؤ�شرات العاملية.. 

وم�ا�شلة  واالعتزاز  الفخر  اإىل  يدع�  وه� 

املكت�شبات  هــذه  على  للحفاظ  اجلــهــ�د، 

االأعــ�ام  يف  العاملية  الريادة  اإىل  وال��ش�ل 

قيادتنا  لــتــ�جــيــهــات  حتــقــيــقــًا  الــقــادمــة، 

الر�شيدة.

وقد بداأت االحتفاالت وامل�شرية بعر�س 

ــ�زارة الــداخــلــيــة ثم  ــ جــ�ي جلــنــاح اجلــ� ب

�شارع  على  امتد  الــذي  الع�شكري  العر�س 

اأفـــراد  فيه  و�ــشــارك  الــقــ�ا�ــشــم،  ك�رني�س 

اخليمة  راأ�ــس  و�شرطة  الداخلية  وزارة  من 

وفرقها ووحداتها التنظيمية واالأمنية، اإىل 

الدفاع  واإدارة  الع�شكرية  االآلــيــات  جانب 

املدين وطلبة كلية ال�شرطة باأب�ظبي واإدارة 

اإىل  الداخلية  بـــ�زارة  واالإبــطــال  التفتي�س 

وفن�ن  مرئية،  وعــرو�ــس  فعاليات  جانب 

اإعجاب  و�شط  مدر�شية  وم�شاركات  �شعبية 

االحــتــفــال  �شهد  الـــذي  الــغــفــري  اجلــمــهــ�ر 

اللجنة  اأعدتها  التي  امل�شابقات  يف  و�شارك 

املنظمة .

م�شاحبًا  معر�شًا  الفعاليات  ت�شمنت 

للم�شاريع املنزلية فيما �شاركت 121 دورية 

و 145 من العنا�شر الب�شرية يف تاأمني م�قع 

االحتفالية.

وت�شلم ال�شيخ اأحمد بن �شع�د القا�شمي 

يف ختام احلفل هدية تذكارية من قائد عام 

راأ�س اخليمة ومت تكرمي امل�شاهمني  �شرطة 

والرعاة .
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رأس الخيمة تختتم مشاركتها في الكونغرس العالمي لإلعالم
اإمارة راأ�س اخليمة م�شاركتها  اختتمت 

يف الك�نغر�س العاملي لألإعألم والذي اأقيم 

يف اأب�ظبي حتت رعاية �شم� ال�شيخ من�ش�ر 

جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 

مدار  على  الرئا�شة  ديــ�ان  ــر  وزي ــ�زراء  الـ

م�شتقبل  »�شياغة  �شعار  حتت  اأيــام  ثألثة 

قطاع االإعألم«.

ويعد هذا املحفل الدويل من�شة مثالية 

اخليمة  لراأ�س  التناف�شية  امليزات  الإبــراز 

املنطقة  مــن  االإعــألمــيــني  ال�شركاء  ــام  اأمـ

العربية والعامل، حيث �شارك يف جناح راأ�س 

حلك�مة  االإعألمي  املكتب  من  كأًل  اخليمة 

لتنمية  اخليمة  راأ�ــس  وهيئة  اخليمة،  راأ�ــس 

اخليمة  راأ�ـــس  مناطق  وهيئة  ال�شياحة، 

االقت�شادية )راكز(، و�شركة مرجان.

تعريف  املــ�ــشــاركــة يف  هــذه  واأ�ــشــهــمــت 

الزوار وامل�شاركني على التجربة االإعألمية 

لــراأ�ــس اخلــيــمــة، واملــ�ــشــاريــع واملـــبـــادرات 

لل�شركات  االإمارة  تقدمها  التي  واخلدمات 

وبحثت  االإعــــألم،  �شناعة  يف  والــعــامــلــني 

التي  التحديات  اخليمة  راأ�ـــس  م�ؤ�ش�شات 

التعاون  و�شبل  االإعـــألم،  قطاع  ي�شهدها 

ت�شهم  عملية  حــلــ�ل  ل��شع  ال�شركاء  مــع 

تقنياته  من  واال�شتفادة  منــ�ه،  ت�شريع  يف 

املتط�رة يف خدمة املجتمع.

على  الــ�ــشــ�ء  اخلــيــمــة  ــــس  راأ� و�شلطت 

التي  ومق�ماتها  ومــبــادراتــهــا  م�شاريعها 

جعلت منها ال�جهة املف�شلة للعي�س والعمل، 

وت�شهد من�ًا مت�شارعًا يف خمتلف القطاعات 

احلي�ية.

ق�ش�س  من  عدد  على  الــزوار  وتعرف 

اإطــألق  بينها؛  االإمـــارة  يف  امللهمة  النجاح 

عام  يف  افتتاحه  واملــقــرر   Wynn منتجع 

من  اأجنبي  ا�شتثمار  اأكــرب  وميثل   ،2026
ن�عه يف االإمارة، باالإ�شافة اإىل ا�شتثمارات 

اأب�ظبي  �شركة  مــن  درهـــم  مليار  بقيمة 

ال�طنية للفنادق ودبي لأل�شتثمار.

اخليمة  راأ�س  مناطق  هيئة  وا�شتقطبت 

االقت�شادية )راكز( اأكرث من 3000 �شركة 

اال�شتثمارية  املــزايــا  من  ت�شتفيد  جديدة 

يف  املــتــ�فــرة  االأعــمــال  ممــار�ــشــة  و�شه�لة 

االإمارة، حيث ي�شهد قطاع االأعمال مبختلف 

جماالته من�ًا مت�شاعدًا مع ا�شتمرار تط�ير 

اخليمة  راأ�س  ال�شياحي يف  مناطق اجلذب 

التي  ــة  ــرن امل ا�شرتاتيجيتها  جــانــب  اإىل 

ت�شتهدف تط�ير اقت�شاد تناف�شي متن�ع.

وقالت �شعادة هبة فطاين املدير العام 

اخليمة:  راأ�ــس  حلك�مة  االإعألمي  للمكتب 

مكانتها  اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ� اإمــــارة  »ر�ــشــخــت 

اال�شرتاتيجية على اخلريطة العاملية بف�شل 

ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  احلكيمة  الــروؤيــة 

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

االأعلى، حاكم راأ�س اخليمة التي ت�شتهدف 

خمتلف  يف  املــ�ــشــتــدامــة  التنمية  حتقيق 

م�شتقبل  و�ــشــنــاعــة  احلــيــ�يــة  الــقــطــاعــات 

م�شرق ملجتمع راأ�س اخليمة«.

ــاين: »يــحــر�ــس  ــطـ ــة فـ ــت هــب ــافـ ــشـ واأ�ـ

اخليمة  راأ�ـــس  حلك�مة  االإعــألمــي  املكتب 

املن�شات  مــع  والــتــفــاعــل  املــ�ــشــاركــة  عــلــى 

العاملي  الك�نغر�س  مثل  الدولية  االإعألمية 

الإبـــراز  الفر�شة  لنا  وفــر  الـــذي  لــألإعــألم 

راأ�س اخليمة ك�جهة مف�شلة للعي�س والعمل 

مثمرة  اجتماعات  وعقدنا  واال�شتك�شاف، 

لتمتني  االإعألمي  القطاع  يف  �شركائنا  مع 

�شناعة  على  معهم  والعمل  التعاون  اأوا�شر 

حمت�ى اإعألمي هادف من راأ�س اخليمة«.

للمكتب  ــام  ــعـ الـ ــر  ــديـ املـ ــت  ــحـ ــشـ واأو�ـ

املكتب  اأن  راأ�س اخليمة  االإعألمي حلك�مة 

ر�شائل  اإيــ�ــشــال  اإىل  �شركائه  مــع  ي�شعى 

راأ�ــس  اقت�شاد  تعك�س  مــ�حــدة  اإعــألمــيــة 

املت�فرة  ال�اعدة  والفر�س  املتن�ع  اخليمة 

لقطاعات االأعمال املختلفة، وتعزيز املكانة 

وج�دة  واالقت�شادية  والثقافية  التاريخية 

احلياة يف االإمارة.
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دائرة بلدية رأس الخيمة تحتفل باليوم الوطني الـ51

ــت  دائـــــــرة  ــ ــل ــ ــف ــ ــت احــ

ــمــة  ــة راأ�ــــــــس اخلــي ــديـ ــلـ بـ

بــالــيــ�م الــ�طــنــي احلـــادي 

واخلـــمـــ�ـــشـــني. وتــ�ــشــمــن 

متن�عة   فـــقـــرات  احلــفــل 

عام  مدير  �شعادة  بح�ش�ر 

الدائرة ومدراء القطاعات 

واالإدارات وروؤ�شاء االأق�شام 

ــي ومـــ�ظـــفـــات  ــ ــف ــ�ظــ ــ وم

االحتفال  ــداأ  وبـ الــدائــرة. 

ــعــزف الــ�ــشــألم الــ�طــنــي  ب

العربية  االإمــــارات  لــدولــة 

املــتــحــدة  وقـــدمـــت فــرقــة 

وجمعية  احلربية  ال�شح�ح 

ــمــة وجــمــعــيــة  ــس اخلــي ــ ــ راأ�

ال�شعبية  للفن�ن  الرم�س 

والتجديف رق�شات �شعبية 
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و�شاركت  املنا�شبة   بهذه 

للتعليم  �شهيلة  مــدر�ــشــة 

الظيت  ومدر�شة  االأ�شا�شي 

االأ�شا�شي ومدر�شة  للتعليم 

ح�شة بنت �شقر اخلا�شة 

م�شاعر  عــرو�ــشــًا حــركــت 

ال�طن  لهذا  وال�الء  احلب 

وتكرميًا واعتزازًا بقيادته.

اأي�شًا  احلفل  وت�شمن 

فقرات جانبية متن�عة مثل 

ركن املاأك�الت ال�شعبية  .

وعــــــــــــززت اأجــــــــــ�اء 

االنــتــمــاء  روح  ــال  ــف االحــت

ــغــايل  ــ�طــن ال ــل ــ�الء ل ــ ــ والـ

ــادة  ــيـ ــقـ ــلـ االإمـــــــــــــارات ولـ

الر�شيدة التي حتر�س على 

وعــززت  ــاد  االحتـ متا�شك 

ــاء والـــفـــداء  ــ�فـ مــعــاين الـ

ودفع م�شرية االإمارات نح� 

التقدم واالزدهار. 
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ــرة  ــقــت دائـ اأطــل

اخليمة  راأ�ــس  بلدية 

ــق  ــي ــدق ــج ت ــ ــام ــ ــرن ــ ب

ــة لــلــقــطــاع  ــاقـ ــطـ الـ

ــاعــي الـــذي  ــن ــ�ــش ال

يــ�ــشــاعــد الــ�ــشــركــات 

ــة عــلــى  ــاعــي ــن ــ�ــش ال

ــس  ــر�ــ ــ حتــــــديــــــد ف

مما  الطاقة  تــ�فــري 

جعلها  يف  يــ�ــشــهــم 

ــة  ــي ــش ــ� ــاف ــن اأكــــــــرث ت

 و�ــــــــــشــــــــــديــــــــــقــــــــــة لــــــلــــــبــــــيــــــئــــــة.

ــادة مــنــذر حمــمــد بـــن �شكر  ــع ــش وقــــال �

اخليمة  ــس  راأ� بلدية  عــام  مدير  الزعابي 

ال�شناعية  ال�شركات  الربنامج  »�شيدعم 

الطاقة  ت�فري  فر�س  حتديد  يف  املحلية 

على  �شي�شاعدها  مما  االنبعاثات  وتقليل 

املناف�شة على املدى الط�يل ون�شجع جميع 

اخليمة  ــس  راأ�ـ يف  ال�شناعية  ال�شركات 

تكلفة  لها  بالن�شبة  الطاقة  تعترب  والتي 

 رئي�شية ، على امل�شاركة يف هذه املبادرة«.

ــزءًا من  يــذكــر اأن هـــذه املـــبـــادرة تــعــد جــ

ال�شرتاتيجية  التابع  الطاقة  اإدارة  برنامج 

والطاقة  الــطــاقــة  لــكــفــاءة  اخليمة  ــس  راأ�ـ

من  العديد  مع  وتتما�شى   2040 املتجددة 

ذلك  يف  مبا  وال�شيا�شات  اال�شرتاتيجيات 

ال�شناعة  ــ�زارة  لـ مليار«   300 »م�شروع 

االقت�شاد  و�شيا�شة  املتقدمة  والتكن�ل�جيا 

الدائري لدولة االإمارات.

بلدية رأس الخيمة تطلق برنامج تدقيق الطاقة للقطاع الصناعي

بلدية رأس الخيمة تطلق خدمة استشارات الطاقة المنزلية  )منزلي(، خدمة مجانية 
جديدة لمساعدة أصحاب المنازل على توفير الطاقة وجعل منازلهم أكثر ذكاًء

ــس اخليمة  ــ بــلــديــة راأ� ــرة  ــ اأطــلــقــت دائ

خــدمــة جــديــدة تــ�فــر الأ�ــشــحــاب املــنــازل 

الطاقة يف  ت�فري  لفر�س  املخت�شني  تقييم 

عقاراتهم.

مت  للطاقة،  اخليمة  راأ�ــس  قمة  خــألل 

ال�شت�شارات  ــدة  اجلــدي اخلــدمــة  اإطــــألق 

الطاقة املنزلية  )منزيل(، و التي ت�شتهدف 

اأعلى  اأحد  ت�شكل  التي  ال�شكنية  العقارات 

اإمــارة  يف  للكهرباء  ا�شتهألكًا  القطاعات 

لتقدمي  راأ�س اخليمة. مت ت�شميم اخلدمة 

م�ش�رة خم�ش�شة الأ�شحاب الفلل وال�شقق 

الت�فري  كيفية  حــ�ل  ــارة  االإمـ يف  ال�شكنية 

اله�اء  ج�دة  حت�شني  اال�شتهألك،  بف�اتري 

التقنيات  با�شتخدام  والــراحــة  الداخلي، 

واأدوات التحكم الذكية.

اجلديدة،  اخلدمة  اإطــألق  �ش�ء  ويف 

مدير  �شكر،  بن  حممد  منذر  �شعادة  قال 

بلدية  ت�شعى   « اخليمة:  ــس  راأ� بلدية  عــام 

خدماتها  لت��شيع  جــاهــدة  اخليمة  راأ�ـــس 

ب�شكل م�شتمر لتلبية االحتياجات ل�شكانها. 

الطاقة  ا�شت�شارات  خدمة  جتعل  اأن  ناأمل 

وعًيا  اأكــرث  اخليمة  راأ�ـــس  �شكان  املنزلية 

با�شتخدام  واملــيــاه  الطاقة  ت�فري  بفر�س 

جعل  يف  دعمهم  و  ــدة،  ــدي اجل التقنيات 

منازلهم اأكرث حداثة.«

ال تتطلب امل�شاركة يف خدمة ا�شت�شارات 

من  تقنية  مــعــرفــة  اأي  املــنــزلــيــة  الــطــاقــة 

اأ�شحاب املنازل، و الذين ميكنهم ت�شجيل 

ملكتب  االإلــكــرتوين  امل�قع  عرب  اهتمامهم 

رمي reem.rak.ae، و�شيتم ت�فري اخلدمة 

بــحــدود �شعتنا  و  ــدودة  لــفــرتة حمـ جمــانــًا 

املتاحة.

�شاعة  ــ�ايل  حــ اخلــدمــة  �شت�شتغرق 

واحدة، وميكن الأ�شحاب املنازل االختيار ما 

بني زيارة منزلية اأو مكاملة فيدي� اأو مكاملة 

املخت�س  الطاقة  مدقق  قبل  من  هاتفية 

من قبل بلدية راأ�س اخليمة. حيث �شيق�م 

املدقق بتقييم املعدات الرئي�شية ال�شتهألك 

مكيفات  مثل  املــنــزل،  يف  املــيــاه  و  الطاقة 

اله�اء، االأ�ش�اء، االأجهزة، تركيبات املياه، 

اأنظمة ري احلدائق، و ممار�شات ا�شتخدام 

املتعلقة  الرئي�شية  املخاوف  و  املعدات  هذه 

بالطاقة الأ�شحاب املنازل.

اأ�شحاب  �شيتلقى  التقييم،  عملية  بعد 

ح�ل  الت��شيات  يت�شمن  تقريًرا  املــنــازل 

جانب  اإىل  املــيــاه،  و  الطاقة  ت�فري  كيفية 

و  الــداخــلــي  الــهــ�اء  جـــ�دة  حت�شني  كيفية 

ا�شتخدام  الت��شيات  ت�شمل  قد  الــراحــة. 

و  الــتــحــكــم،  اأدوات  و  الــذكــيــة  التقنيات 

الفعالة،  غري  املعدات  ا�شتبدال  و  حت�شني 

وكذلك  االأف�شل،  ال�شيانة  ممار�شات  و 
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مختبرات البلدية تحصل على االعتماد الدولي

إدارة الصحة العامة تقيم ورشة عمل بعنوان متطلبات استيراد وتصدير األغذية

العامة  ال�شحة  الإدارة  التابع  املــخــتــربات  ق�شم 

االعتماد  جتديد  على   يح�شل  اخليمة  راأ�س  بلدية  يف 

مركز  من  الت�ايل  على  الثالث  للعام  ال�شن�ي  الــدويل 

االإمارات العاملي لألعتماد    EIAC وياأتي هذا االإجناز 

تاكيدًا على اجله�د املبذولة من قبل املعنيني يف اإدارة 

ال�شحة العامة وج�دة عمل املختربات التابعة لدائرة 

على  احلفاظ  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  والتي  البلدية 

�شحة و�شألمة املجتمع التي تعترب �شمن اأول�يات دائرة 

بلدية راأ�س اخليمة .

ال�شحة  اإدارة  نظمت 

ــرة بــلــديــة  ــ ــدائ ــ الـــعـــامـــة ب

عمل  ور�ــشــة  اخليمة  راأ�ـــس 

ا�شترياد  متطلبات  بعن�ان 

ــر االأغــــذيــــة مع  ــدي ــش ــ� وت

اخليمة  راأ�ــس  ميناء  اإدارة 

بع�س  حــ�ــشــرهــا  اجلــديــد 

مــن مــ�ــشــتــ�ردي االأغــذيــة 

وممثلي �شركات التخلي�س 

اجلمركي

قام ال�شيد عروة بدوي 

العامة  ال�شحة  اإدارة  من 

ال�اجب  املتطلبات  ب�شرح 

ت�افرها ال�شترياد وت�شدير 

ال�ر�شة  حمــاور  اأهــم  ناق�س  كما  االأغــذيــة 

القان�نية  املتطلبات   يف  تتلخ�س  والــتــي 

اال�شترياد  اأن�شطة  ملمار�شة  والت�شريعية 

والت�شدير ومتطلبات الت�شجيل االإلكرتوين 

م�قع  يف  الغذائية  واملنتجات  لل�شركات 

العامة  ال�شحة  باإدارة  اخلدمات اخلا�شة 

ال�شحية  اال�شرتاطات  اأي�شًا  ناق�س  كما   ،

ال�شحنات  و�ش�ل  عند  ت�فريها  ال�اجب 

واالإجـــــــراءات   ، ــاء  ــن ــي امل اإىل  ــيــة  ــغــذائ ال

امل�اد  الت�شحيحية يف حالة عدم مطابقة 

الــغــذائــيــة املــ�ــشــتــ�ردة ، واأبــــرز حتــديــات 

الت�شغيل و�شبل حلها باال�شتناد اإىل اأف�شل 

املمار�شات يف م�انئ االإمارة والدولة

مــنــاقــ�ــشــة  مت  االجـــتـــمـــاع  خـــتـــام  ويف 

احل�ش�ر  قبل  من  واالأ�شئلة  اال�شتف�شارات 

مع التاأكيد على التقيد باالأنظمة واملعايري 

االأغذية  �شألمة  ل�شمان  اتباعها  ال�اجب 

كامل  العامة  ال�شحة  اإدارة  تــ�يل  كما   ،

بالغذاء  يتعلق  فيما  خ�ش��شًا  االهتمام 

و�شألمته.

التغيريات يف �شل�كيات اال�شتهألك لبع�س 

تركيبات  و  اله�اء  مكيفات  مثل  املعدات، 

ا اإىل معل�مات  املياه. قد ي�شري التقرير اأي�شً

اإ�شافية مت�فرة يف م�قع رمي، مبا يف ذلك 

كفاءة  خدمات  و  املنتجات  مب�ردي  قائمة 

ا�شتخدام الطاقة و املياه، و ميكن الأ�شحاب 

على  للح�ش�ل  معهم  الــتــ�ا�ــشــل  املــنــازل 

احلل�ل  تطبيق  بعد  مف�شلة  اإح�شائيات 

امل��شى بها.

ــزء من  ــــدة جــ ــدي ــة اجلــ ــدمـ ُتـــعـــد اخلـ

الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ�س  ا�شرتاتيجية 

مت  ــي  ــت ال و   ،2040 ــجــددة  ــت امل ــة  ــطــاق وال

ت�شتهدف  حيث   .2018 عــام  يف  اإطألقها 

الطاقة  ا�شتهألك  خف�س  اال�شرتاتيجية 

املياه  ا�شتهألك  خف�س  و   ،30% بن�شبة 

الطاقة  ت�ليد  ن�شبة  رفــع  و   ،20% بن�شبة 

 20% بن�شبة  املتجددة  الطاقة  مب�شادر 

بحل�ل عام 2040.
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

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

�شمن ال�شروط التالية:

1. تر�شل 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(

• من هو أصغر شهيد في تاريخ شهداء 
دولة االمارات العربية المتحدة ؟

» 547 «

Congratulations to Mrs. :  Amna Murad Muhammad Juma

the winner of the past month's contest (546).

مبروك لألخت :  آمنه مراد محمد جمعه
الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد ) 546(

مسابقة الشهر

ســؤال العدد

Monthly Contest 

Question

winner

الــــــرابـــــــــــح
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Contents: 
• RAK Ruler congratulates Egyptian President on 

6th of October War Victory

• RAK Ruler receives Singaporean Ambassador

• Ruler of Ras Al Khaimah receives the USA Con-

sul

• RAK Ruler meets PGNiG S.A. Board of Directors 

President

• Passion for giving, dedication, charity deeply-

rooted in UAE society: RAK Ruler

• RAK Ruler opens inaugural RAK Energy Summit

His Highness affirms: Sustainability is at the fore-

front of our priorities

• Mohammed bin Saud visits Judicial House in Ras 

Al Khaimah and inspects the work prog-

ress of the Courts and Public Prosecution

Editorial
Ras Al Khaimah the incubator 

of Cultures
It has become obvious that the Emirate of Ras Al 
Khaimah is going to be a forum for civilizations, 
an incubator for cultures, and an investment cen-
ter for minds, believing that the mind is the most 
important asset. This is evident in the vision and 
directives of His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah. His Highness pays great atten-
tion to advancing the comprehensive develop-
ment wheel in the Emirate, as we note His High-
ness’s interest in all areas of development and 
everything that benefits the future of our Emir-
ate and the future generations.
A few days ago, Ras Al Khaimah hosted the Glob-
al Citizen Forum, which focuses on finding inno-
vative solutions to today’s challenges to ensure 
the progress of society and the sustainability of 
resources for future generations. His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi wrote on his of-
ficial Instagram page that Ras Al Khaimah is the 
incubator of Cultures, and our goal is to explore 
future paths to create a bright and sustainable to-
morrow for future generations. The words of His 
Highness show us the horizons of his vision for 
the Emirate of Ras Al Khaimah, and here comes 
our role as entities in the Government of Ras Al 
Khaimah to adopt this vision and derive from 
His Highness’s words the energy that drives us to 
work towards achieving the desired goals, which 
center around creating a bright and sustainable 
tomorrow for future generations. The Emirate of 
Ras Al Khaimah has become an important invest-
ment area in the world of economy and finance, 
a tourist destination for tourists from all coun-
tries, and an important educational center with a 
range of schools and universities that are a major 
destination for students.
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President His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan has 
attended the 51st National Day Of-
ficial Celebration held at the Abu 
Dhabi National Exhibition Centre 
(ADNEC).

Also attending were 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 Qaiwain; and 
H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah.

The UAE leaders were accompa-
nied by H.H. Sheikh Hamdan bin 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Crown Prince of Dubai; H.H. 
Sheikh Sultan bin Mohammed bin 
Sultan Al Qasimi, Crown Prince and 
Deputy Ruler of Sharjah; H.H. Sheikh 
Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasi-
mi, Deputy Ruler of Sharjah; H.H. 
Sheikh Ammar bin Humaid Al Nu-
aimi, Crown Prince of Ajman; H.H. 
Sheikh Mohammed bin Hamad bin 
Mohammed Al Sharqi, Crown Prince 
of Fujairah; H.H. Sheikh Rashid bin 

Saud bin Rashid Al Mu'alla, Crown 
Prince of Umm Al Qaiwain; and H.H. 
Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah.

Their Highnesses Supreme Coun-
cil Members and Rulers of the Emir-
ates, Crown Princes, Deputy Rulers 
and Sheikhs congratulated His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed on 
the UAE’s 51st National Day, and 
wished him prolonged health and 
happiness, and continued success in 
leading the country on the path of 
prosperity and development.

The grand celebration also saw the 
attendance of H.H. Sheikh Hamdan 
bin Zayed Al Nahyan, Ruler's Repre-
sentative in Al Dhafra Region; Saqr 

The President, Vice President, Rulers Of The Emirates 
and Sheikhs Witness The Official Celebration Of The 

UAE 51st National Day
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Ghobash, Speaker of the Federal 
National Council (FNC); H.H. Sheikh 
Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, 
Abu Dhabi Ruler’s Representative in 
Al Ain Region; H.H. Sheikh Saif bin 
Mohammed Al Nahyan; H.H. Suroor 
bin Mohammed Al Nahyan; H.H. 
Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Chairman of Abu Dhabi Ex-
ecutive Council; H.H. Sheikh Nahyan 
bin Zayed Al Nahyan, Chairman of 
the Board of Trustees of the Zayed 
Charitable and Humanitarian Foun-
dation; H.H. Lt. General Sheikh Saif 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of the Interior; 
H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al 
Nahyan, Deputy Prime Minister and 
Minister of the Presidential Court; 
H.H. Sheikh Hamed bin Zayed Al 
Nahyan, Member of Abu Dhabi Ex-
ecutive Council; H.H. Sheikh Theyab 
bin Zayed Al Nahyan; H.H. Sheikh 
Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Min-
ister of Foreign Affairs and Inter-
national Cooperation; H.H. Sheikh 
Omar bin Zayed Al Nahyan, Deputy 
Chairman of the Board of Trustees 
of Zayed bin Sultan Al Nahyan Char-
itable and Humanitarian Founda-
tion; H.H. Sheikh Khalid bin Zayed Al 
Nahyan, Chairman of the Board of 
Zayed Higher Organisation for Peo-
ple of Determination (ZHO); H.H. Dr. 

Sheikh Sultan bin Khalifa Al Nahyan, 
Adviser to the UAE President; H.H. 
Sheikh Khaled bin Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Member of Abu 
Dhabi Executive Council and Chair-
man of Abu Dhabi Executive Office; 
H.H. Sheikh Theyab bin Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Member of 
Abu Dhabi Executive Council; H.H. 
Sheikh Hamdan bin Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan; H.H. Sheikh Zayed 
bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; 
and a number of Sheikhs, ministers, 
high-ranking officials and diplo-
mats, and guests.

The Official Celebration kicked off 
to the sounds of the UAE national 
anthem, performed by the Royal 
Philharmonic Orchestra along with 

several Emirati musicians. This was 
followed by a segment commemo-
rating the late Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, which showcased 
his lasting impact as a leader, whose 
reign saw countless achievements in 
environmental preservation, sustain-
ability, technology, economic devel-
opment, education, among others.

The grand event also featured a 
number of tech-powered shows 
and performances highlighting a 
roster of the UAE's pioneers in vari-
ous fields; as well as a wide range of 
thrilling segments spotlighting the 
UAE's past and present, and its bold 
and ambitious initiatives and plans 
for the future.
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UAE President, Rulers raise UAE Flag Nationwide

President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan and the Supreme Council Members, Their 
Highnesses Rulers of the Emirates, along with their 
grandsons, raised the UAE Flag Nationwide on the oc-
casion of the ’UAE Flag Day’ marked annually on 3rd 
November.

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai; 
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 Saud bin 
Rashid Al Mu'alla, Supreme Council Member and Ruler 
of Umm Al Qaiwain and H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, and H.H. Sheikh Sultan bin Mohammed bin 
Sultan Al Qasimi, Crown Prince and Deputy Ruler of 
Sharjah, raised the UAE Flag.
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, said that the anniver-
sary of the foundation of the UAE 
is a key moment in the nation's 
history to proudly remember the 
strong will and determination of 
the Founding Fathers and their 
efforts to establish the Union.

The UAE has continued to 
achieve successes over a 51-year 
period until it became today, un-
der the leadership of President His 
Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, a model of 
sustainable development and a 
leader among world nations, His 
Highness Sheikh Saud added in 
his speech published by ‘Nation 
Shield’, the UAE Armed Forces' Magazine marking the 
51st UAE National Day.

“Today, we celebrate a special occasion represent-

ing a crucial milestone in 
our history, build around 
the ambitious vision of the 
UAE’s Founding Father, the 
Late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, and his brothers, 
the Founding Leaders, who 
presented to the world a 
distinguished country that 
is proactively shaping a bet-
ter future and is steadfast in 
logging even more achieve-
ments,” he stated.

His Highness Ruler of Ras 
Al Khaimah said that 2nd 
December marked the be-
ginning of the UAE's devel-
opment journey, which was 
driven by the UAE people’s 
compassion and giving. “On 
this day, we remember the 

giving of the Late Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
who led us through the UAE’s empowerment stage to 

2nd December marks beginning of UAE's Development 
Journey: RAK Ruler

Their Highnesses expressed their utmost pride on this 
precious occasion, stressing that the celebration sym-
bolizes our unity, sovereignty, and pride and an occa-
sion to renew our pledge of loyalty and belonging to 

the homeland.
They also wished further development and prosperity 

for the homeland under the leadership of President His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
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make major strides and achieve-
ments, and left a lasting mark on us 
all.”

His Highness continued, “Since 
its establishment 51 years ago, the 
UAE has logged significant accom-
plishments in its track record, ena-
bling it to achieve a high stature re-
gionally and globally. Powered by a 
set of values that include tolerance, 
coexistence and openness, the UAE 
has continued to enhance its global 

presence, by empowering the peo-
ple to perform their roles optimally 
in pushing the country’s develop-
ment forward.

“On this day, we renew our 
pledge to follow in the footsteps of 
the Founding Fathers, holding on to 
their legacy to protect the gains of 
our country, and improve the qual-
ity of life for our community and 
citizens, as they are our country’s 
true wealth.”

H.H. Sheikh Saud congratulated 

President His Highness Sheikh Mo-

hamed bin Zayed Al Nahyan, and 

Highness Sheikh Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum, Vice President, 

Prime Minister and Ruler of Dubai, 

and Their Highnesses Supreme 

Council Members and Rulers of the 

Emirates, Crown Princes and Deputy 

Rulers, and the UAE people on the 

occasion.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
attended the ‘Commemoration Day’ ceremony at Wa-
hat Al Karama in Abu Dhabi in perpetuation of the Emi-
rati martyrs' memory and their sacrifices for the home-
land.

The ceremony was attended by H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah; Saqr Ghobash, Speaker of the Federal Na-
tional Council (FNC); H.H. Sheikh Tahnoun bin Moham-
med Al Nahyan, Abu Dhabi Ruler’s Representative in Al 
Ain Region; H.H. Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Chairman of Abu Dhabi Executive Council; 
H.H. Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, Chairman of 
the Board of Trustees of the Zayed Charitable and Hu-

manitarian Foundation; H.H. Lt. General Sheikh Saif bin 
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister 
of the Interior; H.H. Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahy-
an, Member of the Abu Dhabi Executive Council; H.H. 
Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of For-
eign Affairs and International Cooperation; H.H. Sheikh 
Khalid bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board of 
Zayed Higher Organisation for People of Determination 
(ZHO); H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Khalifa Al Nahyan, Ad-
viser to the UAE President; H.H. Sheikh Khalid bin Mo-
hamed bin Zayed, Member of the Abu Dhabi Executive 
Council, and Chairman of Abu Dhabi Executive Office; 
H.H. Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahy-
an, Member of the Abu Dhabi Executive Council; H.H. 
Sheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed; Sheikh Zayed 

Ruler of Ras Al Khaimah, Sheikhs attend 
Commemoration Day ceremony at Wahat Al Karama
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bin Hamdan bin Zayed 
Al Nahyan; and Sheikh 
Khalifa bin Tahnoon bin 
Mohammed Al Nahyan, 
Executive Director of the 
Martyrs’ Families’ Affairs 
Office, along with a num-
ber of senior officials.

The ceremony com-
menced with the arrival of 
H.H. Sheikh Saud in Wa-
hat Al Karama, who laid a 
wreath of flowers on Wa-
hat Al Karama's Memorial 
before witnessing the fir-
ing of 21 artillery rounds in 
honor of the souls of the 
martyrs and in apprecia-
tion of their sacrifices for the sake of the country and 
its sovereignty.

On this occasion, His Highness Sheikh Saud honored 
a number of the martyrs' relatives and presented them 
with medals.

His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, said that the 
nation rises through the sacri-
fices of its martyrs, who have 
given their lives to defend the 
country’s achievements, values 
and principles, and have de-
voted themselves to pursuing 
the UAE’s journey and raising 
its flag high.

In a statement to "Nation 
Shield," the UAE Armed Forc-
es' magazine, on the occa-
sion of Commemoration Day 
(30th November), His Highness 
Sheikh Saud stressed that the 
martyrs’ sacrifices will always 
remain noble values that will 
inspire future generations and 
strengthen their sense of pat-
riotism.

“Almighty Allah has blessed 
the UAE’s loyal citizens who are devoted to defend-
ing their country and people and have vowed to sac-

rifice everything to protect the 
country’s stature as a beacon 
of peace, stability and develop-
ment,” H.H. Sheikh Saud said.

"We extend our respect to 
the country’s martyrs, the icons 
of patriotism, dignity and sacri-
fice, and the beacons that light 
the process of national devel-
opment. The sacrifices of the 
UAE’s martyrs will remain no-
ble values that will inspire fu-
ture generations and strength-
en their sense of patriotism.

"Commemoration Day is a 
day that inspires us to continue 
our determination to pursue 
the journey of giving, progress 
and prosperity. On this day, we 
salute our Armed Forces, the 
shields of our country and the 
protectors of the Union.

“May the UAE’s martyrs rest 
in peace. We pray to Almighty Allah to grant the coun-
try further safety and security.”

Nation rises through martyrs’ sacrifices: RAK Ruler
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber, Ruler of Ras Al Khaimah, joined 
the students of “Ras Al Khaimah 
Academy” in their celebrations of 
the 51st National Day, on the stage 
of the PYP Primary School in Khu-
zam.

The annual celebrations at the 
Academy, on the National Day, cel-
ebrate the achieve-
ments made by the 
UAE since its estab-
lishment in various 
development sectors, 
and seek to consoli-
date the values   of 
loyalty, belonging and 
national constants in 
the hearts of the stu-
dents of the Academy 
to move forward to-
wards continuing the 
path of development 
and construction un-
der the wise leader-

ship by providing future genera-
tions with science, Knowledge and 
skills to achieve the UAE Centennial 
2071, and to actively contribute to 
the country’s leadership and pros-
perity.

The Academy’s students pre-
sented a series of performances 
and heritage events inspired by the 
spirit of the union and the cultural, 

civilizational and human heritage of 
the UAE, which constituted a fun-
damental pillar in the march of the 
union that was launched thanks to 
the wisdom and vision of the found-
ing fathers 51 years ago.

The celebration was attended by a 
large number of students, their par-
ents, and members of the adminis-
trative and teaching staff.

Saud bin Saqr joins 51st National Day celebrations at Ras 
Al Khaimah Academy 
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, has 
emphasized that celebrating the UAE 
Flag Day mirrors the pride and be-
longing of the UAE Nationals of their 
homeland, and their determination 
to continue the journey of prosperity 
and sustainable development since 
the beginning of the Union.

On this occasion, His Highness 
Sheikh Saud said, "The UAE Flag is a 
symbol of our union, the title of our 
pride and glory, and the determinant 
of our identity and culture. It reflects 

the absolute confidence of the UAE 
people that we are moving forward 
together, creating a bright tomorrow 
under the leadership of President His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan and loyal to the unwaver-
ing legacy and far-sighted vision as 
well as the journey of achievements 
and successes laid by the Founding 
Fathers."

H.H. Sheikh Saud added, “Our 
country's flag is flying as high as our 
mountains and our ambitions, strong 
as our will, and will continue flying in 
all fields of glory thanks to the pride 

of all Emiratis.”
His Highness Ras Al Khaimah Ruler 

extended sincere congratulations 
to President His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime Min-
ister and Ruler of Dubai, Their High-
nesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, Emiratis 
and residents on this occasion.

His Highness stressed that the UAE 
Flag Day is an opportunity to express 
loyalty, belonging and love for the 
homeland.

UAE Flag is a source of pride for Emiratis, symbol of 
belonging and unity: RAK Ruler

Ras Al Khaimah Ruler receives King of Tonga

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
received in his Palace at the Saqr bin 
Mohammed City, His Majesty King 
Tupou VI of the Kingdom of Tonga, 
who is on an official visit to the 

country, accompanied by Her Maj-
esty Queen Nanasipau'u.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah welcomed the visit of H.M. 
King Tupou VI and his accompany-
ing delegation, and reviewed with 
him aspects of enhancing the UAE-

Tonga cooperation re-
lations in the mutual 
interest and benefit of 
their people. They also 
exchanged views on 
several regional and 
international issues of 
mutual concern.

His Highness Sheikh 
Saud further affirmed 
the UAE's keenness to 
strengthen its ties with 
the Kingdom of Tonga 
and its people.

For his part, H.M. 
King Tupou VI under-
scored his country's 
keenness to enhance 
cooperation with the 

UAE, praising the values   of toler-
ance and coexistence that the UAE 
promotes in its society and en-
trenches at the global stage, as well 
as the country's presence at the re-
gional and global arenas.
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received in his Palace at the Saqr 
bin Mohammed City, His Excellency 
Margaritis Schinas, Eu-
ropean Commission 
Vice-President for Pro-
moting our European 
Way of Life, and His Ex-
cellency Andrea Matteo 
Fontana, EU Ambassa-
dor to the UAE.

His Highness RAK Rul-
er welcomed the visit of 
the European Commis-
sion Vice-President and 
the EU Ambassador and 
their accompanying del-
egation, and exchanged 

with them talks on enhancing coop-
eration between the UAE and the 
European Union in various fields.

For their part, H.E. Margaritis 
Schinas and H.E. Andrea Matteo 

Fontana expressed their apprecia-

tion to His Highness Ruler of Ras Al 

Khaimah for his warm welcome and 

generous hospitality.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, re-
ceived in his Palace at Saqr 
bin Mohammed City, H.E. 
Alexander Schonfelder, 
Ambassador of Germany 
to the UAE, and H.E. Sybille 
Pfaff, Consul-General of 
Germany in Dubai and the 
Northern Emirates, who 
came to greet Sheikh Saud.

His Highness RAK Ruler 
welcomed the dignitaries 
and exchanged with them 
talks on ways of enhanc-
ing cooperation relations 
between the two friendly 
countries in various areas.

For their part, H.E. Ambassador 
Schonfelder and H.E. Consul-Gen-
eral Pfaff expressed their apprecia-

tion to His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah for his warm welcome and 
hospitality.

RAK Ruler receives European Commission Vice-President 
and EU Ambassador to UAE

RAK Ruler meets with German Ambassador, Consul-General
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, re-
ceived at his palace in Saqr 
bin Mohammed City, H.E. 
Antoine Delcourt, Ambas-
sador of the Kingdom of 
Belgium to the UAE, who 
came to greet him on the 
occasion of assuming his 
duties as ambassador.

His Highness Sheikh 
Saud welcomed the Bel-
gian Ambassador and 
wished him success in 
performing his duties, 
which would contribute to 
strengthening the relations 
and cooperation between 

the two countries at various levels.
For his part, His Excellency Del-

court expressed his sincere thanks 

and appreciation to His Highness 
the Ruler of Ras Al Khaimah for the 
warm hospitality.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received in his Palace at Saqr 
bin Mohammed City, H.E. Liselott 
A n d e r s s o n , 
A m b a s s a d o r 
of Sweden to 
the UAE, who 
headed a dele-
gation to greet 
him.

His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
welcomed the 
Swedish Am-
bassador, and 
reviewed with 
her opportuni-
ties to enhance 
c o o p e r a t i o n 

ties between the two countries 

across various domains.

His Highness Ruler of Ras Al 

Khaimah then praised the UAE-

Sweden fraternal relations which 

would achieve further progress and 

prosperity for the two peoples.

H.E. Andersson, in turn, thanked 

His Highness Ruler of Ras Al Khaim-

ah for his hospitality.

Ras Al Khaimah Ruler meets Belgian Ambassador

Ras Al Khaimah Ruler receives Swedish Ambassador
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RAK Ruler meets with Portuguese Ambassador

RAK Ruler receives Costa Rican Ambassador

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received at his pal-
ace in Saqr bin Mo-
hammed City, H.E. 
Fernando Figueir-
inhas, Ambassador 
of the Republic 
of Portugal to the 
UAE, who came to 
greet H.H. Sheikh 
Saud on the occa-
sion of assuming 
his duties as Ambassador.

During the meeting, His Highness 
Sheikh Saud welcomed the Portu-
guese Ambassador, wishing him suc-

cess in carrying out his duties towards 
enhancing UAE-Portugal relations 
and cooperation in various fields.

In turn, H.E. Ambassador Figueirin-

has expressed his pleasure of meet-
ing the Ruler of Ras Al Khaimah, 
thanking His Highness for his hospi-
tality.

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, received 
at his Palace at the 
Saqr bin Mohammed 
City, H.E. Francisco 
Chacón Hernández, 
Ambassador of Cos-
ta Rica to the UAE.

His Highness RAK 
Ruler welcomed 
H.E. Ambassador 
Hernández and dis-
cussed with him 
means to further 
promote cooperation between the 
two friendly countries in all fields. 

H.H. Sheikh Saud also lauded the 

existing friendship relations be-

tween the UAE and Costa Rica.

In turn, H.E. Ambassador Hernán-

dez extended thanks and apprecia-

tion to His Highness the Ruler of Ras 

Al Khaimah for his great hospitality.
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, received received in 
his Palace at Saqr bin Mo-
hammed City, H.E. Am-
bassador Waravuth Poua-
pinya of Thailand and H.E. 
Chairat Sirivat, the Consul 
General, who paid a cour-
tesy visit on the occasion 
of the end of their tenure.

His Highness RAK Ruler 
wished them good luck 
and success in their fu-
ture assignment, hailing 
their efforts to enhance 
ties between the UAE and 
Thailand.

H.E. Pouapinya and 

H.E. Sirivat hailed bilateral relations 

binding the two friendly countries 

in various fields. They also extend-

ed thanks and appreciation to His 

Highness for the cooperation they 

have received during their tenure.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
received at his Palace in the Saqr bin 
Mohammed City, H.E. Major Gen-
eral Khaled Fouda, 
Governor of South 
Sinai, who is cur-
rently visiting the 
country, and H.E. 
Ashraf El Deeb, 
Consul-General of 
Egypt In Dubai and 
the Northern Re-
gions. 

His Highness RAK 
Ruler welcomed 
the dignitaries and 
exchanged with 
them talks on ways 
of enhancing co-
operation relations 

between the two friendly countries 

in various areas.

H.E. Major General Fouda ex-

pressed his appreciation to His High-

ness Ruler of Ras Al Khaimah for 

his warm welcome and hospitality, 

highlighting that the UAE-Egypt ties 

are gaining momentum due to the 

continued support of the two coun-

tries' leaderships.

RAK Ruler receives Thai Ambassador, Consul General

Ras Al Khaimah Ruler receives Governor of South Sinai
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Ras Al Khaimah Ruler attends Czech Embassy's National Day Celebration

RAK Ruler receives Harvard Business School Delegation

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, attended a 
reception hosted 
by H.E. Jiří Slavík, 
Ambassador of 
the Czech Repub-
lic to the UAE, on 
the occasion of his 
country's National 
Day, at the Hilton 
Beach Resort in 
Ras Al Khaimah.

His Highness the 
Ruler of Ras Al Khaimah wished the 
Czech Republic and its people con-
tinued progress and prosperity.

In a speech during the ceremony, 

the Czech Ambassador praised the 

efforts of the UAE's leadership and 

their wise policies, highlighting the 

close ties between the two coun-

tries, stressing the Czech Republic's 

keenness to enhance cooperation 

with the UAE across various fields.

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
said that develop-
ment of young na-
tional human re-
sources and skills is 
key to the progress 
of the Emirate of Ras 
Al Khaimah and its 
bright, knowledge-
driven future.

"We have clear vi-
sions, strategies and 
practical plans aimed 
at empowering young national 
competencies, attracting talent and 

minds capable of innovation and 

creativity, transforming challenges 

into opportunities for growth and 

development, and contributing to 

building a diversified and flexible 

national economy that adapts to 
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, asserted that building 
the future begins with an in-
depth and accurate understand-
ing of reality, where scientific 
method and aggregate precise 
field data are used to outline the 
community’s needs and require-
ments.

H.H. Sheikh Saud’s comments 
were delivered via a video mes-
sage as Ras Al Khaimah Statis-
tics Centre announced that the 
field operations for the General 
Population, Housing and Estab-
lishments Census Project will be 
conducted across the Emirate 
starting from November 1, 2022.

His Highness Sheikh Saud 
went on to note, “In recent 
years, we have been able to 
achieve tremendous progress, 
and we have reaped the rewards 
of these successes in all facets of 
our lives. We seek to consolidate 
these achievements and build an 
even brighter future, one that 

surpasses the aspirations of the 
people of Ras Al Khaimah.”

“We are confident that this 
project will contribute to achiev-
ing our comprehensive develop-
ment objectives by providing sta-
tistical data to authorities across 
the Emirate, enabling each to 
formulate plans and policies 
that will enhance quality of life 
for everyone in the Emirate. The 
success of this vital project re-
quires a concerted effort, and 
the cooperation of all members 
of our society, for the good of 
our Emirate.”

His Highness Sheikh Saud 
concluded by underlining the 
importance of accurate data 
in decision-making and policy 
formulation. “And with that in 
mind,” H.H. Sheikh Saud assert-
ed, “we have issued directives to 
launch the General Population, 
Housing and Establishments 
Census Project 2023, as part of 
our ambitious Ras Al Khaimah 
Vision 2030 and implemented 
by Ras Al Khaimah Statistics 

Centre.”
Field operations for the Census 

will be conducted in two phases 
to ensure that all geographical 
areas of the emirate are covered 
and all residents are counted.

Phase one – Listing – will ex-
tend for the full month of No-
vember 2022. Teams of Ras Al 
Khaimah Statistics Centre field-
workers will identify and list all 
residential, business, and real es-
tate units across all geographic 
and administrative locations, 
conduct interviews with eligible 
household members and record 
data using pre-designed and 
tested questionnaires.

The second phase – Enu-
meration – will take place from 
February 1 to 28, and will see 
fieldworkers return to the list-
ed residential units identified 
in phase one to collect data on 
household members ranging 
from basic demographics and 
population dynamics to variable 
and social characteristics, such 
as educational enrolment and 

RAK Ruler underlines importance of accurate data in 
decision-making and policy

global changes to promote sus-
tainable development,” said H.H. 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi 
during a meeting in Saqr City with 
a delegation from the Harvard Busi-
ness School, the graduate business 
school of Harvard University.

His Highness added, "Our su-
preme goal is to build human capital 
and improve the quality of life for all 
segments of society in various fields, 

and we believe that this will only be 
achieved through the development 
of the educational system in a way 
that enhances Ras Al Khaimah's po-
sition and its contribution to consol-
idating the UAE's competitiveness 
in all vital sectors."

His Highness Sheikh Saud ex-
changed conversations with them 
about Harvard Business School's 
projects and initiatives, and their 

contributions to developing the 

knowledge economy and advanc-

ing sustainable development.

For their part, the members of the 

Harvard University's academic del-

egation expressed their deep thanks 

and appreciation to His Highness 

Ruler of Ras Al Khaimah for the 

generous hospitality and warm re-

ception.
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level, marital status, 
age at marriage, par-
ticipation in the labor 
force, occupation, type 
of economic activity, 
and durable goods and 
assets of the household.

The Census has adopted a 
comprehensive and well-tested 
integrated modern technology 
to enable accuracy and make the 
results available within a remark-
ably short period of time.

The fieldwork will be conduct-
ed by a team of over 400 highly 
trained interviewers, who will 
observe stringent protocols and 
ensure the privacy of individuals 
and households. This will be fa-
cilitated through several months 
of in-house mapping utiliz-
ing the most up-to-date satel-
lite imagery provided by Ras Al 
Khaimah Municipality, address-
ing geographical and adminis-

trative regions, districts and sub-
districts.

Fieldworker teams will be 
made up of Arabic speakers, 
supported by a team of transla-
tors, and will be using high-tech 
tablets to facilitate real-time 
transmission and synchroniza-
tion of collected data.

Ras Al Khaimah Statistics Cen-
tre is also setting up state-of-
the-art Control Rooms, a Call 
Center, and Field Support Cent-
ers to support field operations, 
along with a team of supervisors 
and quality control specialists to 
ensure continuity and smooth 
implementation.

Ras Al Khaimah Statistics 
Centre requests that the entire 

population of Ras Al 
Khaimah (both house-
holds and businesses) 
show full cooperation 
with all Census field-
workers throughout 

the period, across all areas of the 
Emirate, and provide accurate 
information.

Once the population Census 
data is complete, Ras Al Khaim-
ah Statistics Centre will present 
the results through proper chan-
nels to various government enti-
ties. The Census results will also 
be made available to the public, 
including private-sector compa-
nies planning to invest in Ras Al 
Khaimah.

In line with the Statistics Act, 
data collected at all levels – in-
dividual, household and business 
establishment – will be confiden-
tial and not revealed under any 
circumstances.
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Tourism and Travel Sector plays effective role in 
advancing sustainable socio-economic development: 

RAK Ruler

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stressed the vital im-
portance of international part-
nerships in increasing the con-
tribution of Tourism Sector to 
sustainable development and 
entrenching the Emirate's posi-
tion as one of the region's most 
attractive tourism destinations.

Speaking at the opening cere-
mony of the Annual Pacific Asia 
Travel Association (PATA) Sum-
mit, hosted by Ras Al Khaimah 
Tourism Development Author-
ity (RAKTDA), His Highness said 
“the Tourism and Travel Sector 
has an effective role in advancing 
the sustainable socio-economic 
development in the Emirate and 

the UAE and introducing ‘our 
rich culture and achievements' 
to the world.”

“Increasing the contribution 
of the tourism sector to local 
economy is on top of our gov-
ernment's priorities and strate-
gic plans. We will continue our 
efforts to establish the emirate 
as a favorite local, regional and 
global tourism destination,” His 
Highness added.

“Hosting this high-profile sum-
mit in Ras Al Khaimah for the 
first time in the Middle East Re-
gion underscores our visions and 
aspirations to deliver that out 
strategic objectives,” His High-
ness affirmed.

The three-day event brings 
together international thought 

leaders, industry shapers and 
senior decision-makers who are 
invested in driving tourism to, 
from and within the Asia Pacific.

The event, comprised of con-
ference presentations, leader-
ship task force sessions, work-
shops, PATA board meetings and 
a travel mart component, will 
be hosted in various locations 
across the emirate.

Exploring the theme ‘Recon-
necting the World’, the program 
provided a platform for PATA’s 
public and private sector mem-
bers and partners to convene on 
critical industry topics, including 
destination recovery strategies, 
sustainability and resilience, hu-
man capital development, wom-
en in travel and innovation.

17m u n r a k a e

N
ew

s

 Issue No. 547 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



His Highness 

Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, 

Supreme Coun-

cil Member and 

Ruler of Ras Al 

Khaimah, high-

lighted the im-

portance of forg-

ing international 

partnerships, as 

the cornerstone 

of establishing a 

better future for 

generations to 

come. His High-

ness also affirmed 

the UAE’s keenness to drive the 

global citizenship agenda. 

His Highness Ruler of Ras Al 

Khaimah made this statement 

while inaugurating the Global Citi-

zen Forum held in Ras Al Khaimah, 

with the attendance of several of-

ficials and decision-makers. “Ras 

Al Khaimah is keen to promote the 

concept of global citizenship, in 

light of the UAE’s inspiring experi-

ence based on its national identity 

and traditional social values,” His 

Highness said.

The Emirate’s hosting of the fo-

rum for the second consecutive year 

underscores its keenness to adopt a 

sustainable development approach 

across all vital sectors and unleash 

the potential of talented minds, His 

Highness added, noting 

that the international 

event will enhance the 

Emirate’s competitive-

ness and international 

stature as a platform for 

positive dialogue.

The forum is being 

held in Ras Al Khaimah 

until 17th November, 

2022, at Al Hamra Inter-

national Exhibition and 

Convention Centre, in 

partnership with the Ras 

Al Khaimah Tourism De-

velopment Authority.

UAE a key partner in driving global citizenship efforts: 
RAK Ruler
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RAK Ruler inaugurates Saqr Library, Abdullah bin Ali Al 
Sharhan College of Arts and Sciences at American University

RAK Ruler pardons 417 prisoners ahead of UAE's 51st 
National Day

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
stressed that Ras 
Al Khaimah pri-
oritizes the de-
velopment of the 
Education Sector, 
noting his keen-
ness to create an 
advanced educa-
tional infrastruc-
ture to train the 
Emirate’s human 
resources.

His Highness Sheikh Saud made 
this statement while inaugurating 
Saqr Library and the Abdullah bin 
Ali Al Sharhan College of Arts and 
Sciences at the American University 
of Ras Al Khaimah, with the attend-
ance of His Excellency Mohammed 
Omran Al Shamsi, Chairman of the 
Board of Trustees of the University, 
and several senior officials at the 
university.

His Highness Sheikh Saud stressed 
that education is the cornerstone of 
development, the standard for na-
tional progress and the platform for 

building a better future for genera-
tions to come, adding that the inau-
guration of the Saqr Library and the 
Abdullah bin Ali Al Sharhan College 
of Arts and Sciences at the Ameri-
can University is a key step towards 
empowering citizens and providing 
them with knowledge and the nec-
essary skills.

The library is a key beacon of light 
that commemorates the legacy of 
the Late Sheikh Saqr bin Moham-
med Al Qasimi, documenting his 
contributions to supporting the 
Emirate’s education process, His 
Highness stressed. He has devoted 
his life to enhancing the quality of 

life of Ras Al Khaimah’s citizens and 
strengthening the Emirate’s educa-
tion system, His Highness added.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah then lauded the initiative 
of Abdullah bin Ali Al Sharhan in 
supporting education in the Emir-
ate, noting that nations prosper as 
a result of the giving of loyal citizens 
who positively contribute to their 
communities.

His Highness Sheikh Saud toured 
the library and faculty and was 
briefed about its contents and the 
faculty’s role in supporting the emir-
ate’s higher education system.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, has 
ordered the release of 417 prisoners 
from Punitive and Correctional Insti-
tutions in Ras Al Khaimah, ahead of 
the UAE's 51st National Day.

The inmates of various nation-

alities were selected based on good 
conduct and behavior. The gesture 
is part of His Highness Sheikh Saud's 
keenness to promote forgiveness 
and tolerance, give prisoners an 
opportunity to start a new life and 
bring joy to their families.

H.E. Counsellor Hassan Saeed Mu-

haimed, Attorney-General of Ras Al 
Khaimah, extended his thanks and 
appreciation to His Highness Ras Al 
Khaimah Ruler, expressing his hope 
that this gesture will give the par-
doned prisoners a chance to get 
back to their families and reinte-
grate positively into society.
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Crown Prince of Ras Al Khaimah: On Flag Day, hearts 
unite in love of the UAE

Crown Prince of Ras Al Khaimah: On National Day, 
we are proud of the historical achievements we have 

achieved over the past 5 decades

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, affirmed that 
the Flag Day is a great occasion during which we renew 
our loyalty and belonging to the soil of this generous 
country, and we pledge our wise leadership to elevate 
this lofty union among nations.

His Highness said - in his speech on the occasion of 
the Flag Day, which falls on November 3rd of each year 
- "On this day, feelings of honor and pride are mixed 
and hearts are united in the love of the dear country 
under the leadership of His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, who follows 
the path of the Founding Fathers, continuing the march 
of achievements that dazzled far and wide all over the 
world.

His Highness added: "On this blessed day, we raise 
the UAE flag with pride and dignity, bearing in mind 
the sacrifices of the Founding Fathers who spared no 
precious nor valuables to lift up the status of the union 
of our Emirates, setting the finest examples among na-
tions through this unparalleled experience among na-
tions." His Highness affirmed that our flag will remain 
lofty, luminous, and a symbol of our unity and a brigade 

for the sons of the nation throughout the ages, and a 
witness to the great achievements of our state, which 
has become a role model all over the world.

His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, said that 
we are looking forward on the UAE 
51st National Day with renewed am-
bition towards setting a new path of 
pioneering and qualitative national 
achievements under the Leadership 
of President His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, " 
The UAE, with the support and pa-
tronage of His Highness, is stepping 
confidently towards a more pros-
perous and advanced future, and is 
steadily advancing towards the seat 

of global leadership in all fields.” 
His Highness added - in his speech, 

addressed through the "National 
Shield Magazine” on the occasion 
of the 51st National Day - on this 
precious national occasion, we are 
proud of what we have achieved 
in terms of historical achievements 
over the past 5 decades, and we 
look forward with confidence to the 
future so that the UAE will always 
remain an embodiment of deter-
mination and will and a prominent 
global development model.

Below is the full speech of His 

Highness Crown Prince of Ras Al 
Khaimah: 

On the 51st National Day of the 
UAE, we extend our sincere con-
gratulations to His Highness Presi-
dent Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and 
Ruler of Dubai, and Their Brothers, 
Supreme Council Members, Rulers 
of the Emirates, the people of the 
UAE and all residents of its land, on 
this precious national occasion and 
the passage of 51 years since our 
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Mohammed bin Saud Al Qasimi attends the “Ras Al 
Khaimah Customs” celebrations on the 51st Union Day

His Highness 
Sheikh Moham-
med bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, 
attended part of 
the celebration 
of Ras Al Khaim-
ah Customs De-
partment on the 
51st UAE Na-
tional Day.

The celebra-
tion began with 
the National 
Anthem and 
the oath that 
was recited by 
the police band, 
then a speech 
by His Excel-
lency Dr. Mohammed Abdullah Al 
Mahrezi, Director General of the 
Ras Al Khaimah Customs Depart-
ment, during which he extended 
his sincere congratulations to the 
Wise Leadership of the country on 
the occasion of the country’s 51st 
National Day, stressing that the UAE 
is moving forward Under the lead-
ership of His Highness President 

Sheikh Mohammed bin Zayed Al 

Nahyan, in its inspiring development 

path and its aspirations to achieve 

global leadership in various fields. 

His Excellency welcomed the pres-

ence of His Highness Sheikh Mo-

hammed bin Saud bin Saqr Al Qasi-

mi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, 

for this celebration, which clearly ex-

presses the values   of cohesion and 

unity established in the UAE society. 

His Highness Sheikh Moham-

med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 

Crown Prince of Ras Al Khaimah, 

met with the students participat-

ing in the ceremony, stressing the 

support given by the country’s wise 

leadership to future generations 

who constitute the nation’s crea-

tive energies and its pillars of lead-

ership and excellence in all fields. 

The celebration activities included 

artistic performances and popular 

chants presented by the Al Shuhouh 

Al Harbiyya Band, in addition to the 

“Al-Nahhamin Show” and the or-

ganization of various competitions 

and performances.

pioneering unitary experience.
On this precious national occa-

sion, we remember the founding 
leaders who laid the foundations of 
the Union and succeeded in building 
an exceptional development experi-
ence that is referred to as Lebanon 
all over the world.

On the UAE 51st National Day, we 
look forward with renewed ambi-

tion towards setting a new path of 
pioneering and qualitative national 
achievements under the Leadership 
of His Highness President Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 
The United Arab Emirates, with the 
support and patronage of His High-
ness, is confidently moving towards 
a more prosperous and advanced fu-
ture, and is progressing steadily to-

wards the seat of global leadership 
in all fields.

On this precious national occa-
sion, we are proud of the histori-
cal achievements we have achieved 
over the past 5 decades, and we look 
confidently to the future so that the 
UAE will always remain a symbol of 
determination and will and a promi-
nent global development model.”
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Crown Prince of Ras Al Khaimah: Martyr's Day is an 
immortal, historic national event

RAK CP attends National Day Celebrations

His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, said that 
the Martyr's Day is an immortal, 
historic national occasion in which 
we celebrate a constellation of the 
righteous martyrs of the homeland 
who sacrificed their pure lives so 
that the flag of the UAE remains 
high and fluttering.

His Highness added - in a speech 
addressed to the Nation Shield 
Magazine on the occasion of Mar-
tyr's Day, which falls on the 30th 
of November of each year - that 

the UAE is under the Leadership of 
His Highness President Sheikh Mo-
hammed bin Zayed Al Nahyan, will 
not forget her righteous sons who 
made the highest forms of sacrifice 
and redemption for the homeland.

The following is the speech of His 
Highness Crown Prince of Ras Al 
Khaimah: “Martyr's Day, which falls 
on November 30 of each year, is an 
immortal, historic national occasion. 
We celebrate a group of the right-
eous martyrs of the homeland who 
sacrificed their pure lives so that the 
flag of the UAE remains high and 

blossoms with pioneering national 
achievements and clearly expresses 
the homeland of pride and forti-
tude.

The heroics and sacrifices of the 
brave martyrs of the UAE embody 
the highest images of loyalty, sin-
cerity and belonging to the country. 
Our martyrs are lanterns of light 
that illuminated for future genera-
tions the paths of leadership and 
excellence in all fields.

The UAE, under the Leadership of 
His Highness President Sheikh Mo-
hammed bin Zayed Al Nahyan,” will 

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, attended cel-
ebrations organized by 
Emirates Club to mark 
the UAE's 51st Union 
Day.

The celebration comes 
as a part of Ras Al 
Khaimah National Day 
Celebrations. This na-
tional occasion is dear 
to the hearts of the 
leadership, government, 
people, and residents of 
the UAE, in which joy 
and meanings of pride overwhelm our blessed country, 
which continues its victorious path under the leader-
ship of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, President of the UAE. 

The celebration began with the National Anthem and 
verses from the Holy Quran, then a speech by the Or-
ganizing Committee that emphasized the progress the 

UAE is experiencing in all fields under the Union State, 
recalling 5 decades of development and prosperity, the 
fruits of which are reaped by the people of the Emir-
ates, generation after generation.

The celebrations featured Harbia dance performances 
by Emirati folk troupes, Egyptian Tanoura show, com-
petitions, henna painting, traditional food and activities 
for children.
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Crown Prince of Ras Al Khaimah visits "Mohammed Hassan Suleiman Al Kizi"
His Highness Sheikh 

Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, 
visited Mr. Mohammed 
Hassan Suleiman Al Kizi, 
person in charge of "Sha-
mal Region”, at his home, 
and reassured him of his 
health, wishing him good 
health and wellness.

His Highness and Mr. 
Al Kaizi exchanged cor-
dial conversations, as he 
expressed his thanks and 
appreciation to His Highness the Crown Prince of Ras 
Al Khaimah for his visit and interest in the citizens and 

checking on them.

For their part, Al Kizi family expressed its deep appre-

ciation for this generous visit. 

not forget its righteous sons who 
made the highest forms of sacrifice 
and redemption for the UAE and 
embodied the strength and pride of 
the UAE, which will always remain 
a symbol of will and determination, 
a title of success and achievement, 

and a champion of the values   of 
goodness, tolerance and coexist-
ence in the whole world.

May Almighty Allah protect our 
country and shower His mercy and 
forgiveness on the souls of our mar-
tyrs and grant them the highest Par-

adise of eternity with the prophets, 

the truthful ones, the martyrs and 

the righteous. May Almighty reward 

their families well, and perpetuate 

the blessing of security and safety 

on our country.” 

Ras Al Khaimah Crown Prince attends graduation of 333 
HCT Students

His Highness 
Sheikh Moham-
med bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, 
extended thanks 
and apprecia-
tion for the UAE 
Wise Leadership 
headed by Presi-
dent His High-
ness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed 
Al Nahyan, His 
Highness Sheikh 
Mohammed bin 
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Ahmed bin Saud Al Qasimi attends the celebrations of 
the Ministry of Interior and Ras Al Khaimah Police on 

the UAE 51st National Day

Under the patronage of His High-
ness Sheikh Mohammed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, Sheikh Ahmed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Chairman 
of Public Services Department in Ras 
Al Khaimah, witnessed the celebra-
tions of the Ministry of Interior and 
Ras Al Khaimah Police on the UAE 

51st National Day, which included 
a march as part of the celebrations 
on Corniche Al Qawasim in Ras Al 
Khaimah.

The celebrations were attended 
by Sheikh Eng. Salem bin Sultan bin 
Saqr Al Qasimi, Chairman of the 
Department of Civil Aviation, His Ex-
cellency Major General Ali Abdullah 

bin Alwan Al Nuaimi, Commander-
in-Chief of Ras Al Khaimah Police, 
a number of sheikhs, members of 
Federal National Council, officials 
from Ras Al Khaimah, senior police 
officers of Ras Al Khaimah, and a 
large number of community mem-
bers.

Sheikh Ahmed bin Saud Al Qasimi 

Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, 
and H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, for 
their continuous support and per-
manent keenness on success and 
excellence of Emiratis Students.

His Highness Sheikh Mohammed 
made the remarks while attend-
ing the graduation ceremony of 
333 students from the Higher Col-
leges of Technology (HCT) in Ras 
Al Khaimah, in the presence of Dr. 
Abdulrahman Al Awar, Minister of 
Human Resources and Emiratization 
and Chairman of the Board of Trus-
tees of the Higher Colleges of Tech-
nology HCT, a number of key fig-

ures and officials, members of the 
administrative and teaching staff, 
and parents.

H.H. Sheikh Mohammed congrat-
ulated the graduates, stressing that 
they will be a qualitative addition to 
the journey of development, espe-
cially as we embark in a new phase 
towards the UAE Centennial 2071, 
under a leadership that believed 
and prioritized human being, which 
resulted in enhancing the stature of 
UAE citizens.

His Highness RAK Crown Prince 
said that “the graduation of this 
elite batch who were equipped by 
the needful specializations and vi-
tal fields in the country is a new 
evidence of the excellence of this 

scientific edifice that, over its long 

journey, has provided the country 

with cadres that meet the needs of 

each emirate to develop and imple-

ment its projects and development 

plans.”

In his speech, Dr. Faisal Al Ayyan, 

President and CEO of the Higher 

Colleges of Technology, congratu-

lated the graduates on the occasion 

and extended thanks and appre-

ciation for President His Highness 

Sheikh Mohamed, His Highness 

Sheikh Mohammed bin Rashid and 

H.H. Sheikh Saud bin Saqr. Dr. Al 

Ayyan also announced the gradua-

tion of 333 HCT students.
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Ras Al Khaimah successfully concludes participation at 
Global Media Congress

Ras Al Khaimah 
successfully show-
cased to the thou-
sands of attendees 
over the three-day 
Global Media Con-
gress (GMC) in Abu 
Dhabi why it is the 
go-to destination in 
the region to live, 
work and explore 
and why the Emir-
ate is a growing 
business and tour-
ism hub, expanding 
across multiple sectors.

Held at Abu Dhabi National Ex-
hibition Centre (ADNEC) under the 
patronage of H.H. Sheikh Mansour 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of the Presi-
dential Court, GMC provided the 

perfect platform for Ras Al Khaimah 
to highlight its unique value propo-
sition to media stakeholders from 
across the region and the world.

Successful media campaigns were 
displayed on large screens at the 
Emirate's stand, which was repre-

sented by staff from 
Ras Al Khaimah 
Government Media 
Office (RAKGMO), 
Ras Al Khaimah 
Tourism Develop-
ment Authority, Ras 
Al Khaimah Eco-
nomic Zone and 
Marjan.

The participat-
ing Ras Al Khaimah 
Government Enti-
ties used the oppor-
tunity to highlight 

the considerable developments in 
the media landscape in the Emirate 
and the projects, initiatives and ser-
vices provided to the media industry 
in RAK.

Visitors learned about the Emir-
ate's numerous recent success 

praised the vital role of the Minis-
try of Interior and Ras Al Khaimah 
Police in enhancing security and 
safety, and contributing to the com-
prehensive development process in 
the country, stressing that the UAE, 
with the wisdom of its leadership, 
vision and support, continues to 
consolidate the successes achieved 
in the past years, and is on its way 
towards new horizons of develop-
ment. Leadership, achievements, 
well-being and prosperity.

For his part, His Excellency the 
Commander-in-Chief of Ras Al 
Khaimah Police expressed his pride 
on the occasion of the country's 
celebrations of the National Day, 
with the good wishes it carries for 
the UAE leadership and people on 
this dear occasion. His Excellency 
pointed out that the 51st National 
Day comes this year to culminate 
in a half-century march replete 

with global achievements in vari-
ous fields, made by the strong will, 
determination and forward-looking 
visions of the wise leadership, which 
adopts the causes of science and 
ways of sustainable development, 
so that the UAE is in the ranks of 
developed countries, which has 
become a reality. tangible, as the 
countries of the region lead in many 
global indicators. It calls for pride 
and continuation of efforts to pre-
serve these gains and reach global 
leadership in the coming years, in 
order to achieve the directives of 
our wise leadership.

The celebrations and march be-
gan with an Airshow of the Ministry 
of Interior, followed by a Military Pa-
rade that extended to Corniche Al 
Qawasim, in which members of the 
Ministry of Interior, Ras Al Khaimah 
Police and its organizational and se-
curity teams and units participated, 

along with military vehicles, the Civil 
Defense Department, Students of 
the Police College in Abu Dhabi and 
the Inspection and Annulment De-
partment of the Ministry of Interior. 
In addition to events and visual per-
formances, folk art and school par-
ticipation, amidst the admiration of 
the huge audience who witnessed 
the celebration and participated in 
the competitions prepared by the 
Organizing Committee.

The celebrations included an ex-
hibition of home-made projects, 
while 121 patrols and 145 human 
elements participated in securing 
the site for the celebration.

At the end of the ceremony, 
Sheikh Ahmed bin Saud Al Qasimi 
received a souvenir from the Com-
mander-in-Chief of Ras Al Khaimah 
Police, while the contributors and 
sponsors were honored.
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Ras Al Khaimah Municipality Department celebrates the 
UAE 51st National Day

Ras Al Khaimah Municipality Department celebrated 
the UAE 51st National Day. The ceremony included 
various performances in the presence of His Excellency 
Director General of the Department, Directors of Sec-
tors and Administrations, Sections Heads and the Staff.

The celebration began with the National Anthem of 
the United Arab Emirates, then Al Shehouh Al Harbiya 
Band presented a heritage show, followed by perfor-
mances by Suhaila School, Al Dhait School, and Hessa 

stories, such as the launch of the 
multibillion-dollar integrated Wynn 
resort, which is scheduled to open 
in 2026 and marks the largest-of-
its-kind foreign direct investment 
in Ras Al Khaimah, as well as AED1 
billion investments from Abu Dhabi 
National Hotels and Dubai Invest-
ments, among others.

Heba Fatani, Director-General of 

RAKGMO, said, "Ras Al Khaimah 
is an excellent Emirate to live in, to 
work in, and to explore, so events 
such as Global Media Congress pre-
sent great opportunities to put our 
Emirate in the spotlight and convey 
to media stakeholders in attend-
ance the unique offerings we have.

"Ras Al Khaimah is no longer the 
hidden gem of the north – it is firm-

ly placed on the map and is show-
ing the world what can be achieved 
when there is a strategic vision for 
sustainable development and a wise 
leadership that intrinsically knows 
what is best for its people and the 
Emirate's future, led by His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah."
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Ras Al Khaimah Municipality launches Energy Audit 
Program for the Industrial Sector

Ras Al Khaimah Municipality has 
launched an Energy Audit Program 
for the Industrial Sector. The pro-
gram will help industrial companies 
identify energy saving opportunities 
that will make them more environ-
mentally friendly and competitive.

Leading energy-conscious compa-
nies such as RAK Ceramics, Stevin 
Rock, RAK Rock, Falcon Technolo-
gies, RAK Ports, Union Cements, 
Eternity Technologies, and Future 
Architectural Glass among the first 
signatories signed agreements with 
Ras Al Khaimah Municipality during 
RAK Energy Summit to take part in 
the program. The industrial sectors 
initially supported in the program 

are cement, ceramics, quarries, 
glass, building materials, metal fab-
rication and packaging.

On the occasion of launch, H.E. 
Munther Mohammed bin Shakar, 
Director General of Ras Al Khaimah 
Municipality said, “The program will 
support local industrial companies in 
identifying opportunities for energy 
savings and reduction of emissions, 
that will help them remain competi-
tive over the long run. I encourage 
all the industrial companies in Ras 
Al Khaimah, for whom energy is a 
main cost, to participate in this ini-
tiative”.

Participating industries will re-
ceive an energy audit, conducted 

by expert energy auditors, and will 
periodically share progress of im-
plementation with Ras Al Khaimah 
Municipality. Audits are procured 
at scale with the support of Ras Al 
Khaimah Municipality, while RAK-
BANK provides a credit facility to di-
lute the cost of the audit over time 
along with evaluating for any other 
financial support that such compa-
nies may need.

Until now, Ras Al Khaimah Mu-
nicipality has empaneled a total of 
7 expert industrial auditors using 
a competitive tender process. Par-
ticipating companies can choose 
any of the empaneled auditors to 
conduct an energy audit, including 

bint Saqr Private School. These performances moved 

the feelings of love of redemption for the soil of this 

country and honor and pride of its leadership.
Several companies also contributed to the National 

Ceremony with symbolic giveaways for the public. In 
addition to various side activities such as the traditional 
food corner.

The atmosphere of the celebration reinforced the 
spirit of belonging and loyalty to the UAE, and to the 
wise leadership that was keen on the cohesion of the 
union. It strengthened the meanings of loyalty and re-
demption and pushing the UAE march towards pro-
gress and prosperity.
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Ras Al Khaimah Municipality launches Manzily Energy 
Advice, a free service to help homeowners save energy 

and make their homes smarter
Ras Al Khaimah Municipality has 

launched a new service, providing 
homeowners an expert assessment 
of energy saving opportunities in 
their property.

Manzily Energy Advice was 
launched at the RAK Energy Sum-
mit targeting residential properties, 
which constitute one of the highest 
electricity consuming sectors in Ras 
Al Khaimah. The service is designed 
to provide customized advice to 
homeowners of villas and residen-
tial apartments in Ras Al Khaimah 
on how to save on their energy and 
water bills improve their indoor air 
quality and comfort with the use of 
smart technologies and controls.

On the launch of the new ser-
vice, H.E. Munther Mohammed bin 
Shakar, Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality said, “Ras 
Al Khaimah Municipality strives to 

continuously expand its range of 
services to meet more sophisticated 
needs of residents. We hope that 
the Manzily Energy Advice service 
will make residents of Ras Al Khaim-
ah more aware of the opportunities 
to save energy and water with new 
technologies and support them in 
making their homes more modern”. 

Participation in the Manzily En-
ergy Advice service does not require 
any technical background knowl-
edge from homeowners. They can 
register their interest on Reem web-
site (reem.rak.ae) and avail of the 
service free of charge for a limited 
period, in the limit of available per-
sonnel capacity. 

The service will take about 1 hour 
and homeowners can choose from 
options of a home visit, a video call 
or a phone call by an expert en-
ergy auditor appointed by Ras Al 

Khaimah Municipality. The expert 
will assess the main energy and 
water consuming equipment of 
their home, such as air condition-
ers (ACs), lights, appliances, water 
fittings, garden irrigation systems, 
the usage habits of such equipment 
and the homeowners’ main energy 
related concerns. 

After the assessment, homeown-
ers will receive a short report includ-
ing recommendations on how to 
save energy and water, along with 
improving their indoor air qual-
ity and comfort. The recommenda-
tions may include usage of smart 
technologies and controls, improve-
ment and replacement of inefficient 
equipment, better maintenance 
practices, as well as changes in con-
sumption behaviors of some equip-
ment such as air conditioners and 
water fixtures. The report may also 

onsite measure-
ments and assess-
ment of energy 
saving opportuni-
ties. Reem Office 
of Ras Al Khaimah 
Municipality will 
support both par-
ties during the 
whole process by 
facilitating data 
collection and logistics as well as by 
providing technical support.

In addition to the energy au-
dits, the program will also include 
knowledge sharing sessions with 
energy efficiency experts as well 
as suppliers of technologies and 

services. These sessions will enable 
local industries to learn and follow 
best-practices and use state-of-the-
art technologies to become more 
energy efficient and contribute to 
achieving wider sustainability tar-
gets.

This initiative is part of the En-

ergy Management program of Ras 
Al Khaimah Energy Efficiency and 
Renewables Strategy 2040, and is 
in line with several strategies and 
policies, including Operation 300bn 
of the Ministry of Industry and Ad-
vanced Technology, and the UAE 
Circular Economy Policy.
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Municipality Laboratories obtain  International Accreditation

PHA holds a workshop on Food Import and Export 
Requirements

Ras Al Khaimah Municipality Department 
– Public Health Administration (PHA) repre-
sented by Laboratories Section obtained the 
Annual Renewal of International Accreditation 
for the third year in a row from the Emirates 
International Accreditation Center (EIAC). This 
achievement comes as an affirmation of the 
efforts made by the stakeholders in PHA and 
the quality of Laboratories of the Municipality 
Department, which contribute significantly to 
maintaining the health and safety of the com-
munity, which is among the priorities of Ras Al 
Khaimah Municipality Department.

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment – Public Health Adminis-
tration (PHA) organized a workshop 
entitled Food Import and Export 
Requirements with the New Ras Al 
Khaimah Port Administration, at-
tended by some food importers and 
representatives of customs clear-
ance companies.

Mr. Orwa Badawi from PHA ex-
plained the requirements that must 
be met for importing and exporting 
food. He also discussed the most 
important topics of the workshop, 
which are summarized as follows: 
Legal and Legislative Requirements 
for practicing import and export ac-
tivities and the requirements for e-

registration of companies and food 
products on the website of the PHA. 
Mr. Orwa also discussed the health 
requirements that must be pro-
vided when food shipments arrive 
at the port, corrective measures in 
case of non-conformity of imported 
foodstuffs, and the most prominent 
operational challenges and ways to 

solve them based on best prac-
tices in the ports of the Emirate 
and the Country.

At the end of the meeting, in-
quiries and questions were dis-
cussed by the attendees, with 
an emphasis on adherence to 
the regulations and standards 
to be followed to ensure food 
safety. As Public Health Admin-
istration also pays full attention, 
especially with regard to food 
and its safety.

refer to additional information avail-
able in Reem’s website, including a 
list of providers of energy and wa-
ter efficiency products and services 
that homeowners may contact for a 

more detailed evaluation of the rec-
ommended solutions.

The new service is part of the Ras 
Al Khaimah Energy Efficiency & Re-
newables Strategy 2040, launched 

in 2018. The strategy foresees 30% 
energy savings, 20% water savings 
and 20% contribution of renewable 
energy in electricity generation by 
2040.
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United Arab Emirates 51st National Day

    We Extend Our Highest Congratulations
H.H  

Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan  
    President Of United Arab Emirates 

H.H 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai 

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers
 of Emirates and to the people of the United Arab Emirates and all residents 

 On The Auspicious Occasion Of The

MTS (MebiByte Technology Solutions LLC)
Bldg. PO Box 183773, Deira,

Dubai, U.A.E
CONTACT DETAILS

Tel : +971 50 675 6855
Email: info@mebibytegroup.com

munrakae

١- التعاون
نحرص على التعاون في إنجاز أعمالنا بين موظفينا وشركائنا.

٢- التميز
نلبي احتياجات متعاملين وفق أفضل الممارسات والمعايير.

٣- االحترافية
نعمل بكفاءة ومهارة والتزام.

٤- الشفافية
نتبنى مبادئ الشفافية والبيانات المفتوحة مع جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص.

٥- االبتكار
المقدرة على تطوير أفكار خالقة واتباع نهج جديد في التفكير.

٦- النزاهة
نعزز الرقابة الذاتية والمؤسسية في جميع إجراءاتنا.

1- Cooperation
 We ensure cooperation between our employees and partners to perform our

 business

2- Excellence
We meet customers’ needs in compliance with best practices and standards

3- Professionalism
We work efficiently, skillfully and with commitment

4- Transparency
 We adopt the principles of transparency and open data with all stakeholders in

public and private sectors

5- Innovation
 We are empowered to generate creative ideas and adopt new thinking

approaches

6- Incorruptibility
We strengthen self-regulatory and organizational oversight in all our actions

القيم المؤسسية

Values
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