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Vision

العمراني  التطوير  في  االستدامة  تضمن  متميزة  بلدية  خدمات  تقديم  في  االبتكار 
والصحة العامة من خالل التوظيف األمثل للموارد لتحقيق السعادة لكافة شرائح المجتمع

 Innovation in providing distinctive municipal services, to ensure sustainability of
 urban development and public health through optimal utilization of resources to
achieve happiness for entire society segments

الرسالة

Mission
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١- ضمان الصحة والسالمة العامة
٢- تعزيز بيئة جاذبة لالستثمار والتطوير العقاري

٣- تعزيز االستدامة في التطوير العمراني
٤- االستدامة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

1- Ensure public health and safety

2- Enhance an attractive investment and real-estate development environment

3- Enhance sustainability in urban development

4- Sustainability in energy efficiency and renewable

األهداف االستراتيجية

Strategic Goals
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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.
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رأس الخيمة تبتكر

تمضي إمارة رأس الخيمة في سبيل تحقيق االستراتيجية الوطنية لالبتكار والتي 
أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه هللا"، نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في العام 2014، والتي تهدف إلى 
جعل اإلمارات العربية المتحدة من ضمن الدول األكثر ابتكارًا على الصعيد العالمي 
المتحدة  العربية  تأكيد قيادة دولة اإلمارات  القادمة، ومن خالل  السنوات  خالل 
بأن االبتكار هو رأس مال المستقبل، نطمح دائمًا إلى ترسيخ ثقافة االبتكار في 
وتعزز  االبتكار  تخدم  استراتيجية  مبادرات  بطرح  وذلك  المؤسسي،  العمل  بيئة 

مفاهيمه .
حيث نجعل من االبتكار والمعرفة والتنمية المستدامة ثقافة راسخة ضمن منهج 
العمل الحكومي والتي تجعل منه ثقافة وأسلوب عمل متقدم نسعى جميعًا 
في  العمل  ومجاالت  القطاعات  مختلف  في  التقدم  عجلة  لدعم  تحقيقه  إلى 
إمارة رأس الخيمة  ، حيث نحرص دائمًا على إعطاء قيمة عالية لألفكار االبتكارية 
، إذ أن االبتكار هو الركيزة األساسية للتفوق في جميع مجاالت الحياة ، لذا فإن 
االبتكارية  للمساهمة في توليد األفكار  إلى تحفيز موظفيها  المؤسسات تحتاج 
. المجتمع  ألفراد  خدماتها  تقديم  المؤسسات في  هذه  تتميز  خالها  من   التي 

منذر محمد بن شكر 

االفتتاحية
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خالل القمة العالمية للحكومات.. 
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يشهدان جلسة حوارية رئيسية للرئيس المصري

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

"حفظه اهلل" و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل«.. جل�شة 

ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  لفخامة  رئي�شية  ح�ارية 

 �شمن فعاليات القمة العاملية للحك�مات 2023 التي انطلقت يف دبي.

واأكد فخامة الرئي�س امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي، خألل اجلل�شة 

احل�ارية، التي ح�شرها �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي، 

ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، اأن �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان لعب دورًا حم�ريًا يف حتقيق ا�شتقرار ال��شع 

 امل�شري يف عام 2013، كما قاد اأي�شًا جه�د دعم االأ�شقاء العرب.

وقال فخامة الرئي�س امل�شري " اإن �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان �شاعد ب�شكل كبري يف ا�شتقرار ال��شع امل�شري، حيث 

زار م�شر �شنة 2013، وكان يعلم احتياجاتها، حيث اأمر بتح�يل �شفن 

حتمل �شلعًا برتولية حي�ية بالبحر املت��شط اإىل م�شر، مل�شاعدتها يف 

اأزمتها"، م�ؤكدًا اأن ا�شتقرار ال��شع امل�شري منذ �شنة 2013 حتقق من 

خألل وق�ف االإمارات واالأ�شقاء العرب معها، داعيًا الدول ال�شقيقة 

 اإىل اأن ال ي�شمح�ا للمغر�شني بالتاأثري على الروابط االأخ�ية بني الدول.

واأ�شاف فخامته اأن "م�شر واجهت الكثري من التحديات امل�شريية 

منذ عام 2011، اأبرزها حالة الف��شى التي مرت بها، والتي كلفتها 

نحو 450 مليار دوالر، ف�شأًل عن اأعباء الزيادة ال�شكانية التي بلغت 

مأليني   105 اإىل  ال�شكان  عدد  اإجمايل  لي�شل  ن�شمة،  ملي�ن   25
ن�شمة، بعد اأن كان 81 ملي�ن ن�شمة قبل 10 �شن�ات".

"عا�ش�ا حالة من  اأن امل�شريني  واأكد فخامة الرئي�س ال�شي�شي، 

قبل  التي حيكت من  امل�ؤامرات  ب�شبب   ،2011 بعد  والياأ�س  التفكك 

اأعداء الدولة، اإال اأنها متكنت من الق�شاء عليها وحتقيق التنمية".

وذكر فخامته اأن "التجربة امل�شرية يف حتقيق النجاح والنه��س 

م�اجهة  على  الدولة  عملت  كيف  ليدرك�ا  للنا�س،  حُتكى  اأن  يجب 

التحديات والق�شاء عليها، كل منها ب�شكل منفرد".

االإرهــاب خألل  "م�شر عانت كثريًا من  اأن  اإىل  واأ�شار فخامته 

الق�شاء  اأنها جنحت من خألل جه�دها يف  اإال  االأخــرية،  ال�شن�ات 

يت�شم  مناخًا  وفــرت  كذلك  املا�شي،  من  اأ�شبح  اأن  اإىل  كليًا  عليه 

خا�شة  منهجية  اعتمدت  الدولة  اأن  م�ؤكدًا  االأمني"،  باال�شتقرار 

واالأفكار  املبادرات  خألل  من  التحديات  وم�اجهة  امل�شكألت  حلل 

اخلألقة.

�شهد حتديًا  الكهرباء  اأن قطاع  امل�شري  الرئي�س  وذكر فخامة 

حيث   ،2011 يناير  اأحــداث  بعد  امل�شرية  التجربة  بداية  يف  كبريًا 

اأنفقت م�شر 1.7 تريلي�ن جنيه لتح�شني قطاع الكهرباء.

وقال " اأ�شبح لدى م�شر االآن القدرة على الربط الكهربائي مع 

عدة دول من دول اجل�ار، مثل ال�شع�دية والي�نان وليبيا، وغريها من 

الدول، االأمر الذي مل يكن ممكنًا ل�ال الطفرة التي حققتها م�شر 
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خألل ال�شن�ات االأخرية يف هذا القطاع".

واأ�شاف فخامة الرئي�س امل�شري " من 

اأي�شًا  م�شر  واجهتها  التي  التحديات  اأكرب 

ال�شعب  ظل  حيث  العمرانية،  التنمية  بطء 

على  يعي�س  عامًا   150 مدار  على  امل�شري 

%5 فقط من امل�شاحة االإجمالية، مبحاذاة 
من  كــثــريًا  �شبب  الــذي  االأمـــر  النيل،  نهر 

هذا  تخطي  على  الدولة  وتعمل  التحديات، 

ذكية  مدينة   24 بناء  خــألل  من  التكد�س 

مــطــ�رة،  حتتية  بنية  ومــ�ــشــاريــع  ــدة،  جــدي

وت�شتهدف ال��ش�ل بهذه امل�شاحة اإىل 12% 

من م�شاحة م�شر االإجمالية".

وحـــــ�ل واقـــــع الـــقـــطـــاع الــ�ــشــحــي يف 

فخامة  اأو�ــشــح  العربية،  م�شر  جمه�رية 

الرئي�س ال�شي�شي اأن الدولة امل�شرية حققت 

اإجنازًا كبريًا يف تط�يره وحت�شينه، م�شريًا 

من  يعاين  كــان  امل�شري  "ال�شعب  اأن  اإىل 

على  "�شي"  ال�بائي  الكبد  فريو�س  انت�شار 

نطاق وا�شع، اإال اأن هذا املر�س اأ�شبح حاليًا 

نهائيًا، من  عليه  الق�شاء  املا�شي، ومت  من 

التي  ال�شحية  وامل�شروعات  الربامج  خألل 

نفذتها الدولة".

بني  ت�لدت  الثقة  من  حالة  اإىل  واأ�شار 

النجاحات  بعد  وقيادته،  امل�شري  ال�شعب 

الثقة  ــذه  "هــ اأن  ــدًا  ــ�ؤكـ مـ حتــقــقــت،  ــتــي  ال

م�شتهدفة منذ نح� عام من قبل املغر�شني 

لهدمها، ويتم العبث يف امل�شاحة بني القيادة 

وال�شعب".

والبنية  الطرق،  �شبكة  اإن�شاء  اأن  وذكر 

 8 نح�  منع هدر  امل�شرية، جنحت يف  الدولة  نفذتها  التي  التحتية 

مليارات دوالر كانت ت�شتهلك ب�شبب الزحام املروري وحرق ال�ق�د.

ولفت اإىل اأن "اجلهاز االإداري يف م�شر كان يعاين من الرتهل 

ون�شف  ملي�ن  نح�  ت�ظيف  مت  حيث   ،2011 عــام  بعد  والــرتاجــع، 

خألل  من  عألجه  على  الدولة  تعمل  الــذي  االأمــر  �شخ�س،  امللي�ن 

ت�فري فر�س تق�شي من خأللها على البطالة كليًا".

وتطرق فخامة الرئي�س امل�شري للحديث عن العا�شمة االإدارية 

يت�افق  خمتلف،  جديد  بفكر  تقاد  اأنها  م�ؤكدا  م�شر،  يف  اجلديدة 

الت��شع  الدولة على  امل�شتقبلية، حيث عملت  الدولة  روؤية وت�جه  مع 

العمراين حلل اأزمة التكد�س يف منطقة حمدودة، نتج عنها الكثري 

من امل�شكألت.

واختتم ال�شي�شي حديثه " اأق�ل لل�شعب االإماراتي اإن دعم االأ�شقاء 

كان نقطة م�شيئة �شاعدت يف جناح الدولة امل�شرية"، داعيًا كافة 

االأمني  ا�شتقرارها  على  واملحافظة  لبألدهم  االنتباه  اإىل  ال�شع�ب 

واالقت�شادي.

ح�شر اجلل�شة �شم� ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م، 

ويل عهد دبي، و�شم� ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي، ويل 

عهد الفجرية، وعدد من ال�شي�خ واأ�شحاب املعايل وكبار امل�ش�ؤولني.

 20 العام  من�شتها هذا  على  للحك�مات،  العاملية  القمة  وجتمع 

رجال  من  اآالف  و10  وزيــرًا   250 من  واأكــر  وحك�مة  دولــة  رئي�س 

يف  االأبــرز  واخلــرباء  الفكر  وقــادة  احلك�ميني  وامل�ش�ؤولني  االأعمال 

العامل، واأكر من 80 منظمة عاملية، وتت�شمن القمة اأكر من 220 

والــ�زراء  الروؤ�شاء  من  عاملية  �شخ�شية   300 فيها  يتحدث  جل�شة، 

واخلرباء واملفكرين و�شّناع امل�شتقبل.
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بحضور رئيس الدولة ونائبه.. 
الرئيس المصري يكّرم الفائزين بالجائزة العالمية ألفضل التطبيقات الحكومية

بح�ش�ر �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل"  "حفظه  الدولة 

دبي  حاكم  الــ�زراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  مكت�م نائب  اآل 

"رعاه اهلل".. كّرم فخامة عبد الفتاح ال�شي�شي، رئي�س جمه�رية 
التطبيقات  الأف�شل  العاملية  باجلائزة  الفائزين  العربية،  م�شر 

للحك�مات  العاملية  للقمة  االأول  الي�م  فعاليات  احلك�مية، �شمن 

املا�شي،  فرباير   15 اإىل   13 من  الفرتة  يف  نظمت  التي   ،2023
وم�ش�ؤول  قيادي  اآالف   10 مب�شاركة  تاريخها،  يف  دورة  اأكــرب  يف 

حك�مي، وروؤ�شاء منظمات دولية و�شركات عاملية ورواد االأعمال 

واخلرباء واملتخ�ش�شني وم�شت�شريف امل�شتقبل.

وخألل التكرمي الذي ح�شره �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

�شقر القا�شمي، ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، كّرم 

فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي، الفائزين الثألثة باجلائزة 

العاملية الأف�شل التطبيقات احلك�مية، حيث �شلم اجلائزة الذهبية 

واجلائزة  الهند،  جمه�رية  من   "BlockBill" تطبيق  لفريق 

اأوزبك�شتان،  "Don’t Waste" من جمه�رية  الف�شية لتطبيق 

واجلائزة الربونزية لتطبيق "Farmit" من جمه�رية �شربيا.

الذي عمل   "BlockBill" تطبيق  الذهبية  باجلائزة  وفاز 

انــدوري  يف  للتكن�ل�جيا  الهندي  املعهد  من  فريق  تط�يره  على 

لألقت�شاد  العاملي  االجتــاه  التطبيق  ويدعم  الهند،  بجمه�رية 

الرقمي، حيث يتيح التطبيق ت�شجيل املعامألت بني جتار التجزئة 

وعمألئهم معتمدا على تقنية البل�ك ت�شني واإ�شدار ف�اتري رقمية 

للمعامألت.

الف�شية،  باجلائزة  الفائز   "Don’t Waste" تطبيق  اأما 

ط�شقند  يف  ها"  "اإن  جامعة  من  فريق  تط�يره  على  عمل  فقد 

بجمه�رية اأوزبك�شتان، وي�شجع التطبيق على التخل�س من الفائ�س 

امل�شتخدمني من  ومُُيكن  م�ش�ؤول،  ب�شكل  الطعام  اأن�اع  من جميع 

منتهية  باالأطعمة  التربع  التطبيق  يتيح  كما  بيعها،  اأو  بها  التربع 

وتكافئ  ك�شماد،  ال�شتخدامها  املحليني  للمزارعني  ال�شألحية 

املن�شة م�شتخدميها بنظام النقاط لت�شجيعهم على اال�شتمرارية 

يف التربع وا�شتخدام التطبيق.

فعمل  الربونزية،  باجلائزة  الفائز   "Farmit" تطبيق  اأما 
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ا

m u n r a k a e

على تط�يره فريق من جامعة بلغراد يف جمه�رية �شربيا، ويتيح 

التطبيق لل�شكان دعم املزارعني املحليني عن طريق طلب ومتابعة 

من� اخل�شروات والفاكهة، وي�شمح للم�شتخدمني متابعة النم� عن 

ُبعد ومراقبة جمم�عة متن�عة من حما�شيل اخل�شروات، وعند 

احل�شاد، مُيكن للم�شتخدمني اختيار ت��شيل اخل�شروات لهم اأو 

التربع بها.

اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  التكرمي  ح�شر 

بن حممد  بن حمد  ال�شيخ حممد  و�شم�  دبي،  مكت�م، ويل عهد 

ال�شرقي، ويل عهد الفجرية، وعدد من ال�شي�خ واأ�شحاب املعايل 

وكبار امل�ش�ؤولني.

يف  احلك�مية  التطبيقات  الأف�شل  العاملية  اجلائزة  واحتفت 

ن�شختها الثامنة بطألب اجلامعات احلك�مية واخلا�شة يف جميع 

للجامعات  الريادي  الدور  لت�شجيع  ت�جهاتها  �شمن  العامل،  دول 

وال�شباب املبدعني يف ابتكار حل�ل للتحديات املحلية والعاملية.

التكن�ل�جيا  ت�ظف  التي  احلل�ل  اإبراز  اإىل  اجلائزة  وتهدف 

فئات  على  اإيجابية  باآثار  تنعك�س  والتي  مبتكر،  ب�شكل  احلديثة 

وا�شعة من املجتمعات، والتي تك�ن قابلة للتطبيق خارج احلدود.

و�شارك يف اجلائزة يف دورتها احلالية اأكر من 1000 فريق 

من 62 دولة، وعملت جلنة ت�شم نخبة من اخلرباء العامليني على 

 45 ت�شم  خمت�شرة  قائمة  و�شع  اإىل  و�ش�اًل  امل�شاركات  تقييم 

فريقًا مر�شحًا للمرحلة النهائية التي اختري منها ثألثة فائزين.

جائزة  هي  احلك�مية  التطبيقات  اأف�شل  جائزة  اأن  يذكر، 

االحتفاء  ويتم  ــارات،  ــ االإم ــة  دول حك�مة  عليها  ت�شرف  �شن�ية 

وقد  للحك�مات،  العاملية  القمة  فعاليات  �شمن  فيها  بالفائزين 

�شممت اجلائزة لت�شجيع الرّواد من الطألب والباحثني والهيئات 

وال�شركات  اخلا�س  القطاع  و�شركات  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات 

النا�شئة على تط�ير مبادرات ت�ظف التكن�ل�جيا احلديثة بهدف 

ل�اقع  وت�شتجيب  العاملية  التحديات  مل�اجهة  مبتكرة  ت�فري حل�ل 

م�شتقبل  اأجل  من  جديدة  فر�س  ال�شتك�شاف  بالتحديات  حماط 

اأف�شل لألإن�شان.

وت�شكل القمة العاملية للحك�مات من�شة جامعة ت�شت�شيف يف 

ن�شختها اال�شتثنائية هذا العام، والتي تعد االأكرب يف تاريخها، اأكر 

واخلرباء  احلك�ميني  امل�ش�ؤولني  كبار  من  م�شارك  اآالف   10 من 

حيث  احلك�مات،  م�شتقبل  ال�شت�شراف  اخلا�س،  القطاع  وقادة 

ركزت منذ اإطألقها على ت�شكيل وا�شت�شراف حك�مات امل�شتقبل 

منظ�مة  تاأ�شي�س  يف  و�شاهمت  للب�شرية،  اأف�شل  م�شتقبٍل  وبناء 

وا�شت�شراف  اإلــهــام  على  القائمة  الدولية  لل�شراكات  جــديــدة 

حك�مات امل�شتقبل.
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الــتــقــى �ــشــاحــب 

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي  �شقر  بــن 

ــس  ــ�ـ ــلـ ــجـ ــ� املـ ــ ــش ــ ــ� ــ ع

ــى حــاكــم راأ�ــس  االأعــل

من  عـــددًا   ، اخليمة 

الـــقـــادة واملــ�ــشــ�ؤولــني 

احلك�ميني امل�شاركني 

الــعــاملــيــة  الــقــمــة  يف 

 2023 ــحــكــ�مــات  ــل ل

اأعمالها  تختتم  التي 

�شعار  ــي، حتــت  دب يف 

حك�مات  »ا�شت�شراف 

امل�شتقبل«.

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

املجل�س االأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، يف الي�م الثاين من القمة العاملية 

»ا�شت�شراف  �شعار  حتــت  دبــي  يف  انعقدت  التي   ،2023 للحك�مات 

حك�مات امل�شتقبل«، بكلمة رئي�شية وجل�شة ح�ارية خا�شة حتت عن�ان 

»راأ�س اخليمة... بني املا�شي، احلا�شر وريادة امل�شتقبل«، �شلط خأللها 

وجتربتها  االإمـــارة،  يف  ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية  على  ال�ش�ء  �شم�ه 

الناجحة، واأهم ع�امل متيزها، وفق منظ�مة وت�جهات دولة االإمارات.

ــس اخلــيــمــة خــألل  ــ راأ� ال�شم� حــاكــم  وا�ــشــتــعــر�ــس �ــشــاحــب 

التي  النه�شة  من  امل�شتفادة  والدرو�س  املحطات  اأهم  م�شاركته، 

اإطــار  يف  وذلــك  القطاعات،  خمتلف  يف  اخليمة  راأ�ــس  ت�شهدها 

العمل احلك�مي  منظ�مة  دور  الأهمية  ا�شت�شرافية  نظرة حتليلية 

يف ريادة ت�جهات االإمارة امل�شتقبلية.

اال�شرتاتيجية  الت�جهات  قيادة  يف  روؤيته  عن  �شم�ه  وحتدث 

مل�ا�شلة  الطم�حة  امل�شتقبلية  وخططها  اخليمة،  راأ�ــس  ــارة  الإم

لتعزيز  القطاعات احلي�ية، ونهجها  امل�شتدام يف خمتلف  من�ها 

جاهزية ومرونة القطاع احلك�مي ال�شت�شراف امل�شتقبل.

حاكم رأس الخيمة يلقي كلمة رئيسية ويتحدث بجلسة حوارية خاصة في 
القمة العالمية للحكومات 2023

حاكم رأس الخيمة يلتقي عدداً من القادة والمسؤولين الحكوميين الدوليين 
المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2023
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ــقــى �ــشــمــ�ه كـــأًل على  ــت وال

ــرور  ــشـ ــ�ـ حــــــــــدة.. مــــعــــايل مـ

اإقليم  حك�مة  رئي�س  ــارزاين،  ب

وفخامة  الـــعـــراق،  كــرد�ــشــتــان 

بــريــثــفــرياجــيــ�ــشــيــنــج روبــــ�ن 

م�ري�شي��س،  جمه�رية  رئي�س 

ــاروف  ــايل اأكــيــلــبــيــك جــاب ــع وم

جــمــهــ�ريــة  وزراء  ــس  ــ�ـ ــيـ رئـ

قريغيز�شتان، ومعايل جي�شيكا 

جمه�رية  رئي�س  نائبة  األــ�بــ�، 

باناجي�تي�س  ومعايل  اأوغــنــدا، 

رئي�س  نــائــب  بــيــكــرامــيــنــ��ــس، 

جمل�س وزراء جمه�رية الي�نان.

وبحث �شاحب ال�شم� حاكم 

دولة  راأ�س اخليمة، مع �شي�ف 

الفخامة  اأ�ــشــحــاب  ــارات  ــ االإمـ

عألقات  تعزيز  �شبل  واملعايل، 

الــتــعــاون بــني دولـــة االإمــــارات 

وبلدانهم على خمتلف ال�شعد.. 

كما تبادل �شم�ه معهم النقا�س 

ذات  الق�شايا  مــن  عــدد  حــ�ل 

االهتمام امل�شرتك.

ــ�ه على  ــم ــش � ــى  ــق ــت ال ــا  ــم ك

عددًا  العاملي،  احلــدث  هام�س 

الــقــطــاع اخلا�س  قــيــادات  مــن 

ــني، وتــــبــــادل مــعــهــم  ــ ــي ــ ــدول ــ ال

االأفكار والروؤى التي من �شاأنها 

ا�شت�شراف فر�س النم� واإيجاد 

حل�ل عملية لعدد من التحديات 

م�شتقبل  لــبــنــاء  االقــتــ�ــشــاديــة 

اأف�شل لألأجيال القادمة.

جانب  اإىل  اللقاءات  ح�شر 

�شع�د  بن  خالد  ال�شيخ  �شم�ه، 

بن �شقر القا�شمي، نائب رئي�س 

اال�شتثمار  مكتب  اإدارة  جمل�س 

اخليمة،  ــس  ــ راأ� يف  والــتــطــ�يــر 

بن  �ــشــعــ�د  بــن  �شقر  والــ�ــشــيــخ 

�شقر القا�شمي.
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حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير خارجية كوستاريكا

حاكم رأس الخيمة يطلع على خطط وبرامج وزارة الطاقة والبنية التحتية

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 

ع�ش�  القا�شمي،  �شقر  بــن  �شع�د 

ــ�ــس االأعــــلــــى، حـــاكـــم راأ�ــــس  املــجــل

مبدينة  �ــشــمــّ�ه  ق�شر  يف  اخلــيــمــة، 

الدكت�ر  معايل   ، حممد  بــن  �شقر 

ــدو اأنـــدريـــه تــيــنــ�كــ�، وزيـــر  ــ ــ�ل ــ اأرن

جمه�رية  يف  والــعــبــادة  اخلــارجــيــة 

ــزور الــبــألد  ــ ــذي ي ــ كــ��ــشــتــاريــكــا، ال

فران�شي�شك�  �شعادة  يرافقه  حاليًا، 

�شاك�ن اإيرناندي�س، �شفري جمه�رية 

ك��شتاريكا لدى الدولة.

حاكم  ال�شم�  �ــشــاحــب  ــب  ورحـ

وال�فد  ال�زير  مبعايل  اخليمة  راأ�س 

االأحاديث  معه  وتبادل  لــه،  املرافق 

حــــ�ل تــعــزيــز عـــألقـــات الــتــعــاون 

وال�شراكة القائمة بني دولة االإمارات العربية 

يخدم  مبــا  ك��شتاريكا  وجمه�رية  املتحدة 

ال�شديقني  البلدين  بني  امل�شرتكة  امل�شالح 

على خمتلف ال�شعد.

املتميزة  ال�شداقة  بروابط  �شم�ه  واأ�شاد 

واال�شتثماري  االقت�شادي  التعاون  وعألقات 

ك��شتاريكا،  وجمه�رية  االإمـــارات  دولــة  بني 

بني  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأطــر  وكــذلــك 

البلدين ال�شديقني.

اأرن�لدو  الدكت�ر  معايل  اأكد  جانبه  من 

اأندريه تين�ك�، اأن بألده حري�شة على تعزيز 

التعاون مع دولة االإمــارات، م�شيدًا  عألقات 

ال�شعيدين  على  الــدولــة  وحــ�ــشــ�ر  مبكانة 

االإقليمي والعاملي.

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

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

الطاقة  وزارة  وبــرامــج  خطط  على  اخليمة، 

تنفذها  التي  امل�شاريع  واأحدث  التحتية  والبنية 

ال�زارة يف اإمارة راأ�س اخليمة.

معايل  �شم�ه  ا�شتقبال  اأثــنــاء  ذلــك  جــاء 

وزير  املــزروعــي  فار�س  فــرج  حممد  بن  �شهيل 

الطاقة والبنية التحتية، يف ق�شر �شم�ه مبدينة 

�شقر بن حممد.

وا�شتمع �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة 

اإىل �شرح من معايل ال�زير، ح�ل اأهم مبادرات 

ــس اخلــيــمــة ودولـــة  ــ ومــ�ــشــاريــع الــطــاقــة يف راأ�

وتنفيذ  الطاقة  كفاءة  تعزيز  بهدف  االإمــارات 

تر�شيد  اإىل  الرامية  ال�طنية  اخلطط  كافة 

اال�شتهألك ودفع جه�د اال�شتدامة.

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

والبنية  الطاقة  وزارة  من  املبذولة  باجله�د 

من  التي  احلي�ية  امل�شاريع  تنفيذ  يف  التحتية 

وتط�ير  واملقيمني  املــ�اطــنــني  خــدمــة  �شاأنها 

وثمن  الدولة،  اإمــارات  كافة  التحتية يف  البنية 

مكانة  تعزيز  اإىل  ت�شعى  التي  ال�طنية  اجله�د 

االإمارات عا�شمة عاملية لأل�شتدامة.

اللقاء عدد من امل�ش�ؤولني يف وزارة  ح�شر 

الطاقة والبنية التحتية، وحك�مة راأ�س اخليمة.
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بارالعدد: 550 - 03 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفراء دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير النمسا

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

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

�شقر  مبدينة  �شم�ه  بق�شر  اخليمة،  راأ�ــس 

غبا�س  �شقر  مــعــايل  بح�ش�ر   ، حممد  بــن 

االحتــادي، عددًا من  ال�طني  املجل�س  رئي�س 

�شفراء دول اأمريكا الألتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي لدى دولة االإمارات العربية املتحدة.

وبحث �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة 

دولــة  بــني  ال�شراكة  عــألقــات  الــلــقــاء  خــألل 

ومنطقة  الألتينية  اأمريكا  ودول  ــارات  االإمـ

البحرالكاريبي، القائمة على التعاون، و�شبل 

امل�شالح  يــخــدم  وتــطــ�يــرهــا مبــا  تــعــزيــزهــا 

امل�شرتكة.

اأمريكا  دول  �شفراء  اأ�شاد  جانبهم  من 

بالنه�شة  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الألتينية 

احل�شارية واالقت�شادية والثقافية والعمرانية 

راأ�ــس  واإمـــارة  ــارات  االإمـ دولــة  ت�شهدها  التي 

التي  املتميزة  بالعألقات  م�شيدين  اخليمة، 

الألتينية  اأمريكا  االإمارات ودول  تربط دولة 

ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي عــلــى خمتلف 

ال�شعد.

�شكرهم  عـــن  ــفــراء  ــش ــ� ال اأعـــــرب  كــمــا 

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  ل�شاحب  وتــقــديــرهــم 

اخلــيــمــة عــلــى حــ�ــشــن الــ�ــشــيــافــة وحــفــاوة 

اال�شتقبال.

املجل�س  اأع�شاء  من  عدد  اللقاء  ح�شر 

ال�طني االحتادي وامل�ش�ؤولني.

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

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

راأ�س اخليمة، بق�شر �شم�ه يف مدينة �شقر بن 

حممد �شعادة ايتيني بري�شت�لد، �شفري جمه�رية 

على  لل�شألم  قــدم  الــذي  الــدولــة،  لــدى  النم�شا 

�شم�ه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله اجلديد.

و رحب �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، 

يف  والنجاح  الت�فيق  له  متمنيًا  ال�شفري  ب�شعادة 

تعزيز عألقات  ي�شهم يف  عمله، مبا  مهام  اأداء 

خمتلف  على  ال�شديقني  البلدين  بني  التعاون 

ال�شعد.

من جانبه، عرّب �شعادة ايتيني بري�شت�لد، عن 

بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س 

اخليمة، على كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال.
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العدد: 550 - 03 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير ليتوانيا

برعاية سعود القاسمي .. 
رأس الخيمة تستضيف الدورة الـ 14 لـ "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة"

ــبـــل �ــشــاحــب  ــقـ ــتـ ــشـ ا�ـ

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى حــاكــم 

بق�شر  اخلـــيـــمـــة،  ــس  ــ ــ راأ�

بن  �شقر  مدينة  يف  �شم�ه 

رامــ�نــا�ــس  �ــشــعــادة  حممد 

ــس، �ــشــفــري  ــ ــ� ــ ــي ــ ــدون ــ ــي ــ داف

جــمــهــ�ريــة لــيــتــ�انــيــا لــدى 

الدولة، الذي قدم لل�شألم 

على �شم�ه مبنا�شبة ت�شلمه 

مهام عمله اجلديد.

ال�شم�  �شاحب  ورحــب 

ــمــة،  ــم راأ�ـــــــس اخلــي ــاكـ حـ

ب�شعادة ال�شفري، متمنيًا له 

اأداء  يف  والنجاح  الت�فيق 

مهام عمله، مبا ي�شهم يف تعزيز عألقات 

على  ال�شديقني  الــبــلــديــن  بــني  الــتــعــاون 

خمتلف ال�شعد.

مــن جــانــبــه، عــرب �ــشــعــادة رامــ�نــا�ــس 

وتقديره  �شكره  بــالــغ  عــن  دافــيــدونــيــ�ــس، 

ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة، على 

م�شيدًا  اال�شتقبال،  وح�شن  ال�شيافة  كرم 

باملكانة االإقليمية والدولية لدولة االإمارات.

�شاحب  ــة  رعــاي حتــت 

بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي  �ــشــقــر 

املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى حــاكــم 

ينظم  اخلـــيـــمـــة..  ــس  ــ ــ راأ�

للم�اد  راأ�س اخليمة  مركز 

 14 ـــ  ال ــــدورة  ال املتقدمة، 

الدولية  العمل  »ور�ــشــة  لـــ 

للم�اد املتقدمة«، مب�شاركة 

بينهم  العلماء،  من  نخبة 

اأحــــــد احلـــا�ـــشـــلـــني عــلــى 

ــل لــلــفــيــزيــاء،  ــ�ب جـــائـــزة ن

ن�بل  جائزة  جلنة  وع�ش� 

يف الكيمياء.

احلـــدث  يف  يـــ�ـــشـــارك 

ــذي يـــقـــام يف  ــ ــمــي الـ الــعــل

من  املــرجــان،  جــزيــرة  م�فنبيك  منتجع 

 200 مــن  اأكــر  فربايـــــــــر،   21 اإىل   19
امل�ؤ�شـــــ�شات  خمتلف  مــن  وبــاحــث  عــامل 

منها  الــعــامل،  حــ�ل  املرم�قة  االأكــادمُيــيــة 

جامعتي كامربيدج، ومان�ش�شرت يف اململكة 
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بارالعدد: 550 - 03 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة : 
العلوم دعامة أساسية الزدهار المجتمع وصناعة مستقبل أفضل ألجيالنا القادمة

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

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

ــ�م هي  ــعــل ال اأن  ــس اخلــيــمــة،  ــ راأ�ـ حــاكــم 

املجتمع  الزدهــــار  االأ�ــشــا�ــشــيــة  الــدعــامــة 

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

ل�شمان  اأ�ــشــا�ــشــيــة  ــزة  ركــي املــعــرفــة  واأن 

حتقيق النم� االقت�شادي امل�شتدام يف ظل 

املتغريات ال�شريعة التي ي�شهدها العامل.

ــألل حـــ�ـــشـــ�ر �ــشــمــ�ه  ــ ــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ

الدولية  العمل  »ور�ــشــة  فعاليات  انطألق 

ينظمها  والتي   ،14 الـــ  املتقدمة«  للم�اد 

»مــركــز اأبـــحـــاث راأ�ــــس اخلــيــمــة لــلــمــ�اد 

املتقدمة«،مب�شاركة نخبة من اأبرز العلماء 

احلائز  جيم،  اأندريه  الربوفي�ش�ر  بينهم 

 ،2010 على جائزة ن�بل يف الفيزياء عام 

جلنة  ع�ش�ة  زو،  �شيادوجن  والربوفي�ش�ر 

جائزة ن�بل يف الكيمياء، الذين يجتمع�ن 

للم�اد  العملية  التطبيقات  اأهــم  ملناق�شة 

املتقدمة.

اخليمة  راأ�ـــس  »متكنت  �شم�ه:  وقــال 

من تر�شيخ مكانتها من�شة عاملية حا�شنة 

اإىل  ت�شعى  التي  املبدعة  العلمية  للعق�ل 

التي  التحديات  الأبرز  عملية  حل�ل  اإيجاد 

احلا�شر  يف  القطاعات  خمتلف  ت�اجهها 

والتي قد حتدث يف امل�شتقبل«.

دعم  على  حري�ش�ن  �شم�ه:  واأ�شاف 

م�شريتنا  لدفع  منها  واال�شتفادة  العل�م 

يف  ومتبل  كاليف�رنيا  وجامعتي  املتحدة، 

ال�اليات املتحدة االأمريكية، وجامعة امللك 

العربية  باململكة  والتقنية  للعل�م  عبداهلل 

ال�شع�دية، وجامعة �شنغاف�رة ال�طنية.

للم�اد  الــدولــيــة  الــعــمــل  وتــعــد ور�ــشــة 

يف  للتعمق  مهمة  عاملية  من�شة  املتقدمة، 

املــ�اد  جمــال  يف  واالكت�شافات  االأبــحــاث 

املــعــادن  تط�ير  ت�شمل  والــتــي  املتقدمة، 

م�اد  وجعلها  والب�ليمرات،  وال�شرياميك 

ذات قيمة عالية مُيكن اال�شتفادة منها يف 

يــ�ؤدي  اأن  مُيكن  حيث  املــجــاالت،  خمتلف 

ا�شتخدام امل�اد املتقدمة اإىل حت�شني اأداء 

اأكــر  لتك�ن  االأنظمة  وتط�ير  املــكــ�نــات، 

اإنتاجية ومتانة وكفاءة يف ا�شتهألك ال�ق�د 

وغريها.

النقا�شية  اجلل�شات  اإىل  وباالإ�شافة 

ال�ر�شة،  فعاليات  �شت�شهدها  التي  العلمية 

�شتتاح الفر�شة اأمام ال�شركات التي تتخذ 

يف  امل�شاركة  لها  مقرًا  اخليمة  راأ�ــس  من 

املتعلقة  االأبحاث  من  واال�شتفادة  احلدث 

�شي�شهد  كما  املتقدمة.  املــ�اد  بتطبيقات 

بــراأ�ــس  بــ�لــتــ�ن  جــامــعــة  تنظيم  احلـــدث 

االأكادمُيية  املنطقة  مع  بالتعاون  اخليمة 

االقت�شادية  اخليمة  راأ�ــس  منطقة  لهيئة 

التعليمية  اخليمة  راأ�ــس  ومنطقة  »راكــز«، 

التابعة ل�زارة الرتبية والتعليم، م�شابقات 

لطلبة املدار�س الثان�ية والتعليم العايل يف 

االإمارة.

ويــلــقــي خــــألل فــعــالــيــات الــ�ر�ــشــة 

على  احلــائــز  جيم،  اأنــدريــه  الربوفي�ش�ر 

 ،2010 الــفــيــزيــاء عـــام  نــ�بــل يف  جــائــزة 

ــرًا جلــهــ�ده يف اإجـــــراء جتــارب  ــقــدي - ت

 . »غــرافــني«  الـــ  مــادة  متن�عة على  علمية 

�شتتحدث  كما  خمت�شة،  علمية  حما�شرة 

جلنة  ع�ش�  زو،  �شيادوجن  الربوفي�ش�رة 

جائزة ن�بل يف الكيمياء، يف جل�شة نقا�شية.
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العدد: 550 - 03 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

جزء  وه�  املجاالت،  خمتلف  يف  التنم�ية 

اخليمة..  ــس  راأ�ـ يف  الــرا�ــشــخ  نهجنا  مــن 

لبناء  العلمي  البحث  بت�شجيع  ملتزم�ن 

للجميع،  وازدهــارًا  اإ�شراقًا  اأكر  م�شتقبل 

يف  املــ�ــشــاركــني  ب�شي�فنا  الــيــ�م  ونــرحــب 

هذا احلدث املتميز من العلماء واخلرباء 

املــتــقــدمــة مــن خمتلف  ــ�اد  ــ امل يف جمـــال 

االأفكار  بــاأن  ثقة  على  ونحن  العامل،  دول 

يف  �شت�شهم  �شيطرح�نها  التي  واالأبحاث 

حتقيق املزيد من التط�ر للب�شرية جمعاء.

للم�اد  الدولية  العمل  »ور�شة  وت�شهد 

املتقدمة« التي ت�شتمر على مدى 3 اأيام يف 

»منتجع م�ڤنبيك جزيرة املرجان« براأ�س 

خمت�س   200 من  اأكر  م�شاركة  اخليمة، 

يف جمال امل�اد املتقدمة، و�شيتحدث فيها 

م�ؤ�ش�شات  مــن  وخـــرباء  وباحث�ن  علماء 

�شمنهم  مــن  مرم�قة،  عاملية  اأكــادمُيــيــة 

خرباء من جامعتي كامربيدج،ومان�ش�شرت 

كاليف�رنيا،  وجامعتي  املتحدة،  اململكة  يف 

االأمريكية،  املتحدة  الــ�اليــات  يف  ومتبل 

والتقنية  للعل�م  عــبــداهلل  امللك  وجامعة 

وجامعة  الــ�ــشــعــ�ديــة،  الــعــربــيــة  باململكة 

�شنغاف�رة ال�طنية.

ــ�ين  ــت ــال الــربوفــيــ�ــشــ�ر الــ�ــشــري اأن ــ وق

ت�شيثام، رئي�س »مركز اأبحاث راأ�س اخليمة 

للم�اد املتقدمة«، والربوفي�ش�ر يف جامعتي 

كاليف�رنيا، و�شنغاف�رة ال�طنية: »فخ�رون 

للم�اد  الــدولــيــة  العمل  ور�ــشــة   » مب�شرية 

املتقدمة » املت�ا�شلة منذ 14 عامًا يف راأ�س 

اخليمة، برعاية كرمُية من �شاحب ال�شم� 

ون�شعى  القا�شمي.  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ 

وت��شيع  ال�ر�شة  تط�ير  اإىل  ب�شكل م�شتمر 

نطاقها من اأجل تعزيز م�شاهمتها يف اإثراء 

با�شتخدامات  واالرتــقــاء  العلمي  امل�شهد 

امل�اد املتقدمة يف �شتى املجاالت«.

�شاحب  اإىل  اجلزيل  بال�شكر  وت�جه 

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

لتنظيم هذا احلدث  راأ�س اخليمة  واإمارة 

الذين  العلماء  من  نخبة  مب�شاركة  املهم، 

الإجـــراء  الــعــامل  دول  مــن خمتلف  قــدمــ�ا 

نقا�شات جادة ح�ل اأبحاث امل�اد املتقدمة 

وف�ائدها للعامل اأجمع.

للم�اد  الدولية  العمل  »ور�شة  ت�شهد  و 

خمت�ش�ن  يلقيها  حما�شرتني  املتقدمة« 

االآلة  وتعلم  اال�شطناعي  الذكاء  يف جمال 

كما يجري باحث�ن اآخرون جل�شات نقا�شية 

�شمنها  مــن  م�ا�شيع  عــدة  ت�شمل  ثــريــة 

واملـــ�اد  والــبــ�لــيــمــرات،  الــطــاقــة،  تخزين 

با�شتخدام  ال�شبائك  وت�شميم  اللينة، 

الطباعة ثألثية االأبعاد.

ــدث الــعــلــمــي،  ــ ــألل احلــ ــ ــم خـ ــت ــي ــش و�

»حتدي  مب�شابقة  الفائزين  عن  االإعــألن 

والتي  واال�شتدامة«  لألبتكار  اخليمة  راأ�س 

اخليمة،  راأ�ـــس  بــ�لــتــ�ن  جامعة  تنظمها 

و�شتتاح الفر�شة اأمام ال�شركات التي تتخذ 

يف  امل�شاركة  لها  مقرًا  اخليمة  راأ�ــس  من 

املتعلقة  االأبحاث  من  واال�شتفادة  احلدث 

�شيقدم  كما  املتقدمة،  ــ�اد  امل بتطبيقات 

عدد من الباحثني وطلبة الدرا�شات العليا 

حما�شرات متخ�ش�شة.

العام  لهذا  ال�ر�شة  برنامج  ويت�شمن 

اأي�شًا، حما�شرة متخ�ش�شة للربوفي�ش�رة 

يف  ن�بل  جائزة  جلنة  ع�ش�  زو،  �شيادوجن 

الكيمياء، من جامعة �شت�كه�مل ..تتمح�ر 

يلقي  كما  الــنــانــ�يــة،  ــ�اد  املـ تط�ير  حــ�ل 

الربوفي�ش�ر جريبراند �شيدر خبري الذكاء 

كاليف�رنيا،  جــامــعــة  مــن  اال�ــشــطــنــاعــي 

خبري  بري�ش�ن،  كري�شتني  والربوفي�ش�رة 

بال�اليات  بريكلي  جامعة  من  االآلــة  تعلم 

هذين  يف  حما�شرتني  االأمريكية  املتحدة 

املجالني.

للم�اد  الــدولــيــة  الــعــمــل  وتــعــد ور�ــشــة 

م�شت�ى  على  بارزًا  علميًا  حدثًا  املتقدمة، 

العامل، ومن�شة مهمة للتعمق يف االأبحاث 

املتقدمة،  ــ�اد  امل جمــال  يف  واالكت�شافات 

وال�شرياميك  املعادن  تط�ير  ت�شمل  والتي 

قيمة  ذات  مــ�اد  وجعلها  والــبــ�لــيــمــرات، 

خمتلف  يف  منها  اال�شتفادة  مُيكن  عالية 

ا�شتخدام  ي�ؤدي  اأن  املجاالت، حيث مُيكن 

امل�اد املتقدمة اإىل حت�شني اأداء املك�نات، 

وتط�ير االأنظمة لتك�ن اأكراإنتاجية ومتانة 

وكفاءة يف ا�شتهألك ال�ق�د وغريها.
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حاكم رأس الخيمة يستقبل العلماء المشاركين 
في الدورة الـ 14 لـ )ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة(

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 

والباحثني  العلماء  من  نخبة   ، حممد  بن 

واخلرباء الذين �شارك�ا يف الدورة الرابعة 

للم�اد  الدولية  العمل  »ور�شة  من  ع�شرة 

اأبحاث  »مركز  نظمها  والتي  املتقدمة«، 

مدار  على  املتقدمة«  للم�اد  اخليمة  راأ�س 

ثألثة اأيام يف االإمارة.

وياأتي اللقاء يف اإطار حر�س �شم�ه، على 

الت�ا�شل الفعال مع اأبرز العلماء امل�شاركني 

يف ال�ر�شة، وبحث �شبل دفع جه�د البحث 

والــقــادر  املــجــال احلــيــ�ي  العلمي يف هــذا 

على رفد خمتلف ال�شناعات املتقدمة يف 

راأ�س اخليمة ودولة االإمارات، ودعم التن�ع 

االقت�شادي وتناف�شيته العاملية.

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

البحث  اأن  اللقاء،  خألل  القا�شمي  �شقر 

العلمي وما ينتج عنه من اكت�شافات له دور 

بارز يف تعزيز م�شرية احل�شارة الب�شرية، 

اأ�شا�شية  ــزة  ــي رك كــ�نــه  اإىل  بــاالإ�ــشــافــة 

لألرتقاء بحياة االإن�شان على مر الع�ش�ر.

اخليمة  ــس  راأ�ـ )متتلك  �شم�ه:  وقـــال 

ــقــدرات  ــارات االإمــكــانــات وال ــ ودولـــة االإمـ

يف  اأكــرب  دور  للعب  ت�ؤهلها  التي  الب�شرية 

وذلــك  الــعــاملــي،  العلمي  البحث  م�شرية 

تتبناها  الــتــي  الطم�حة  ــة  ــروؤي ال بف�شل 

الذي  االإن�شان  بناء  اإىل  والرامية  دولتنا، 

مُيثل املحرك الرئي�س الإحداث ث�رة علمية 

نح�  م�شريتنا  وقــيــادة  وطنية،  ومعرفية 

املزيد من التقدم واالزدهار(.

اخليمة  راأ�س  )ت�شعى  �شم�ه:  واأ�شاف 

ــرز  ــألل ا�ــشــتــ�ــشــافــة نــخــبــة مــن اأبـ مــن خـ

اإحــــداث حــراك  اإىل  ــعــامل  ال الــعــلــمــاء يف 

التي  واحلل�ل  الفر�س  وا�شتعرا�س  علمي، 

مُيكن من خأللها م�اجهة التحديات التي 

املــجــاالت..  خمتلف  يف  الــعــامل  ي�اجهها 

راأ�س  ت�شت�شيفها  التي  لل�ر�شة  اأن  وال �شك 

يف  كبرية  م�شاهمة  عامًا   14 منذ  اخليمة 

هذا املجال احلي�ي الذي ناأمل من خألله 

وغريه من اجله�د اإىل بناءم�شتقبل اأف�شل 

ل�شع�بنا والب�شرية جمعاء(.

�شم وفد العلماء كأًل من، الربوفي�ش�ر 

»مــركــز  رئــيــ�ــس  ت�شيثام،  ــ�ين  ــت اأن الــ�ــشــري 

املتقدمة«،  للم�اد  اخليمة  راأ�ــس  اأبــحــاث 

كاليف�رنيا،  جامعتي  يف  والــربوفــيــ�ــشــ�ر 

اأندرية  و�شنغاف�رة ال�طنية، والربوفي�ش�ر 

جيم، احلائز على جائزة ن�بل يف الفيزياء 

زو،  �شيادوجن  والربوفي�ش�ر   ،2010 عــام 

الكيمياء،  يف  ن�بل  جــائــزة  جلنة  ع�ش�ة 

والــربوفــيــ�ــشــ�ر جــريبــرانــد �ــشــيــدر خبري 

الذكاء اال�شطناعي من جامعة كاليف�رنيا، 

خبرية  بري�ش�ن،  كري�شتني  والربوفي�ش�ر 

بال�اليات  بريكلي  جامعة  من  االآلــة  تعلم 

ج�ديث  والربوفي�ش�ر  االأمريكية،  املتحدة 

باململكة  كامربيدج  جامعة  من  دري�شك�ل 

املتحدة.

ــرز  وتـــنـــاول الــلــقــاء احلــديــث عــن اأبـ

االكت�شافات العلمية وتطبيقاتها يف العامل، 

دعم  يف  العلمي  البحث  دور  ومناق�شة 

التنمية امل�شتدامة يف العامل، باالإ�شافة اإىل 

جماالت  وتط�ير  تعزيز  �شبل  ا�شتك�شاف 

االأكادمُيية  امل�ؤ�ش�شات  املتقدمة عرب  امل�اد 

يف راأ�س اخليمة.
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سعود بن صقر يشهد انطالق فعاليات النسخة 
الـ 11 لـ "مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية"

�شاحب  �شهد 

ــيــخ  ــ�ــش الـــ�ـــشـــمـــ� ال

�شقر  ــن  بـ ــعــ�د  ــش �

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي، 

املــجــلــ�ــس االأعــلــى، 

حــــــاكــــــم راأ�ـــــــــس 

اخلـــــــيـــــــمـــــــة، يف 

قـــريـــة اجلـــزيـــرة 

الرتاثية  احلــمــراء 

فعاليات  انطألق   ،

11 من  الـ  الن�شخة 

ــس  ــ »مـــهـــرجـــان راأ�

اخلـــيـــمـــة لــلــفــنــ�ن 

الــبــ�ــشــريــة« حتت 

»الطبيعة«،  �شعار 

مب�شاركة اأكر من 120 فنانًا من 35 دولة 

ح�ل العامل.

ــس  ــال �ــشــاحــب الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـ ــ وق

اخليمة: »الفن�ن ج�شر للتقارب والت�ا�شل 

يف  حتمل  ور�شالة  واالأمم،  ال�شع�ب  بــني 

والتعاي�س  ال�شألم  معاين  اأ�شمى  طياتها 

جمتمعات  لبناء  االآخـــر  على  واالنــفــتــاح 

املق�مات  مــن  العديد  متتلك  متح�شرة 

اإن�شاين  اإرث  بناء  على  القادرة  الثقافية 

عريق«.

واأ�شاف �شم�ه »نفخر يف راأ�س اخليمة 

وم�قعنا  واحلــ�ــشــاري  ــثــقــايف  ال ــا  ــن ــاإرث ب

الثقافات  خمتلف  بــني  للتألقي  كنقطة 

املحافظة  على  و�شنحر�س  واحل�شارات، 

ورعاية  دعم  خألل  من  املكانة  هذه  على 

الثقافية  والــفــعــالــيــات  االأحـــــداث  كـــربى 

امل�ه�بني  حتفيز  يف  لألإ�شهام  والفنية 

على م�ا�شلة اإنتاجهم االإبداعي، وت�شجيع 

تاأ�شي�س  على  ال�طن  اأبــنــاء  من  الفنانني 

تاريخنا  تعك�س  التي  االإبداعية  م�شاريعهم 

جذور  يف  ال�شارب  الثقايف  واإرثنا  العريق 

التاريخ«.

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

اخليمة  راأ�ــس  مهرجان  بتنظيم  اخليمة، 

احلــاديــة  ن�شخته  يف  الب�شرية  للفن�ن 

ومن�شة  ثقافيًا  حدثًا  يعد  والــذي  ع�شرة، 

فنية ت�شهم يف تعزيز الت�ا�شل الثقايف بني 

املجاالت  خمتلف  من  واملثقفني  الفنانني 

الفنية، وفر�شة للمبدعني لعر�س اأعمالهم 

اخليمة  راأ�ــس  مكانة  تعك�س  التي  املتميزة 

الثقافية والفنية على م�شت�ى املنطقة.

املــهــرجــان  فــعــالــيــات  انــطــألق  ح�شر 

كاثرين  معايل  من،  كل  �شم�ه  جانب  اإىل 

اخلارجية  وال�ش�ؤون  ــا  اأوروب وزيــرة  ك�ل�نا 

ــادة لـــ�دي  ــع ــش يف جــمــهــ�ريــة فــرنــ�ــشــا، و�

لدى  هــ�لــنــدا  مملكة  �شفري  اأمــرباخــتــ�ــس 

القائم  �ــشــ�ن مـــرييف،  و�ــشــعــادة  الــدولــة، 

باأعمال �شفارة ال�اليات املتحدة االأمريكية 

لدى الدولة، و�شعادة ميجان جريج�ني�س، 

القن�شل العام لل�اليات املتحدة االأمريكية 

و�شعادة  ال�شمالية،  ــارات  ــ واالإمـ ــي  دب يف 

جلمه�رية  العام  القن�شل  بفاف،  �شيبيله 

ــي واالإمــــــارات  ــة يف دبـ ــاديـ ــا االحتـ ــي ــان اأمل

كينيدي  نـــاتـــايل  و�ــشــعــادة  الــ�ــشــمــالــيــة، 

دبي  يف  فرن�شا  جلمه�رية  العام  القن�شل 

بي�جن  م�ن  و�شعادة  ال�شمالية،  واالإمــارات 

يف  كــ�ريــا  جمه�رية  عــام  قن�شل  جـــ�ن، 

دبي، و�شعادة �شيد حممد رازف اجلنيد، 

يف  �شنغاف�رة  جلمه�رية  العام  القن�شل 

�ش�ناتا  و�شي�ن  ال�شمالية،  واالإمــارات  دبي 

مملكة  �شفارة  من  امل�شت�شار  ال�زير  ت�ب�، 

ت�نغا لدى الدولة.

اخليمة  ــس  راأ�ـ »مــهــرجــان  وي�شت�حي 

العام  هذا  الب�شرية«م��ش�عاته  للفن�ن 

العربي  الــلــ�ز  اأ�شجار  وجــمــال  �شحر  مــن 

على  ال�شتاء  ف�شل  يف  �شن�يًا  تنم�  التي 

اإىل  جبل جي�س يف الفرتة من �شهر يناير 

البي�شاء  اأزهارها  بجمال  وتتميز  اأبريل، 

وال�ردية ورائحتها الزكية، التي تعرب عن 

ويحتفي  اخلــألبــة،  اخليمة  راأ�ـــس  طبيعة 

الغني  ــقــايف  ــث ال ــرتاث  ــ الـ ــط  ــرب ب ــك  ــذل ك

واملتن�ع لألإمارة ب�شحر طبيعتها وجه�دها 

اأجل  من  البيئة  على  للحفاظ  املت�ا�شلة 

لــألأجــيــال  مــ�ــشــتــدام  م�شتقبل  �ــشــنــاعــة 

القادمة. كما يهدف املهرجان اإىل حتفيز 

على  املحلي،  املجتمع  واأفراد  ال�شباب  فئة 
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ودعــم  اأنــ�اعــهــا،  على  الــفــنــ�ن  تقدير 

مكانة  تر�شيخ  اإىل  الــرامــيــة  اجلــهــ�د 

للفن  وعاملية  اإقليمية  ك�جهة  االإمـــارة 

واالإبداع االإن�شاين.

ــيــات  ــطــــألق فــعــال ــ ومبــنــا�ــشــبــة ان

�شعادة  قال  املتميز،  الثقايف  املهرجان 

راكي فيليب�س، الرئي�س التنفيذي لهيئة 

»ت�شتهر  ال�شياحة:  لتنمية  راأ�س اخليمة 

راأ�ـــس اخليمة  ــرة احلــمــراء يف  اجلــزي

 ،17 الـ  القرن  اإىل  تاريخها  يع�د  والتي 

التاريخية  امل�اقع  اأجمل  اإحدى  بك�نها 

االإمـــارة،  يف  لــلــزوار  اجتذابًا  واأكــرهــا 

تــزخــر  الـــيـــ�م  اأن جنــدهــا  ويــ�ــشــعــدنــا 

بع�شاق الفن الذين قدم�ا من كل مكان 

احلــدث  هــذا  يف  واملــ�ــشــاركــة  للح�ش�ر 

الثقايف الفريد، والذي يحمل يف طياته 

واالإبـــداع،  الفن  واأ�شالة  امل�هبة  عمق 

وجهة  اإىل  احلــمــراء  اجلــزيــرة  ليح�ل 

النا�س  خمتلف  جتمع  وثقافية  �شياحية 

وتنب�س بالتن�ع والتفاوؤل«.

ناتا�شا  الدكت�رة  اأكدت  من جانبها 

ريدج، املدير التنفيذي امل�ؤ�ش�س مل�ؤ�ش�شة 

القا�شمي  �ــشــقــر  بـــن  �ــشــعــ�د  الــ�ــشــيــخ 

»حري�ش�ن  العامة:  ال�شيا�شة  لبح�ث 

والتعاونية  االإبداعية  املناهج  دفع  على 

لألرتقاء بالتنمية االجتماعية والثقافية 

واالقت�شادية يف راأ�س اخليمة واالإمارات 

راأ�س  مهرجان  يعزز  املتحدة..  العربية 

مكانة  مــن  الــبــ�ــشــريــة،  للفن�ن  اخلــيــمــة 

لدولة  والثقايف  الفني  امل�شهد  يف  االإمــارة 

االإمارات، وبعيدًا عن الفن، يعد املهرجان 

حدثًا جمتمعيًا ملهمًا وجذابًا ك�نه يت�شمن 

العديد من االأن�شطة املتميزة التي تنا�شب 

اجلميع.«

ريــدج:  ناتا�شا  الــدكــتــ�رة  واأ�ــشــافــت 

)ي�شعدنا ا�شت�شافة جمم�عة من الفنانني 

االأفــألم  و�شانعي  وامل�ش�رين  والنحاتني 

اأنــحــاء  املــ�هــ�بــني مــن جميع  والــ�ــشــعــراء 

فعاليات  خــألل  �شيعمل�ن  الذين  العامل، 

»الطبيعة«  �شعار  تف�شري  على  املهرجان 

مــن خـــألل وجــهــات نــظــرهــم الــفــريــدة، 

على  للتعرف  اأكــرب  فر�شًا  �شي�فرلنا  ما 

الروابط  ولتعزيز  املبدعة  الفنية  االأعمال 

الثقافية بني احل�ش�ر وامل�شاركني(.

و�شيعمل املهرجان املفت�ح للجميع، يف 

ن�شخته لهذا العام على اإ�شراك الزوار من 

اأفراد املجتمع يف جتارب ثقافية واإبداعية 

متن�عة، و�شيتم تقدمي برامج ثرية تت�شمن 

جمم�عة من ور�س العمل الفنية والعرو�س 

بكل  الكثري  وغريها  واالأفـــألم  امل��شيقية 

اأن  على  ختامه،  حتى  اأ�شب�ع  نهاية  عطلة 

�شهر  نهاية  حتى  مفت�حًا  املعر�س  يبقى 

مار�س. ويت�قع املنظم�ن ا�شتقبال اأكر من 

العربية  االإمــارات  دولة  من  زائر   35000

املتحدة ومن العامل .

لتنمية  اخلــيــمــة  ــس  ــ راأ� هيئة  ــقــدم  وت

ال�شياحة الن�شخة الـ 11 من مهرجان راأ�س 

مع  بالتعاون  الب�شرية،  للفن�ن  اخليمة 

�شركائها، من بينهم: �شركة �شتيفني روك، 

وم�انئ راأ�س اخليمة، وهيئة مناطق راأ�س 

اخليمة االقت�شادية )راكز(، وهيئة راأ�س 

اخليمة للم�ا�شألت، و�شركة  راك لل�شيافة 

 ، اأ�شت�ريا  ــدورف  ــ وال وفــنــدق  القاب�شة، 

�ش�نغ  اأك�شنت�شر  و�شركة  �شينما،  وف�ك�س 

و�شركة م�نفيزو.
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سعود بن صقر يشهد حفل إطالق "بطولة رأس الخيمة للجولف"
�شاحب  �شهد 

الـــ�ـــشـــمـــ� الــ�ــشــيــخ 

�شقر  بـــن  �ــشــعــ�د 

ع�ش�  الــقــا�ــشــمــي 

املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى 

ــم راأ�ـــــــــس  ــ ــ ــاك ــ ــ ح

اخليمة ، يف فندق 

اأ�شت�ريا  والــدورف 

اال�شتقبال  حفل   ،

الــــــــــــذي اأقـــــيـــــم 

انطألق  مبنا�شبة 

»بط�لة  فــعــالــيــات 

راأ�ــــــــــس اخلـــيـــمـــة 

لــلــجــ�لــف« جــ�لــة 

»دي بي ورلد« التي 

ت�شت�شيفها االإمارة 

من 2 اإىل 5 فرباير املقبل يف »نادي احلمرا 

للج�لف« مب�شاركة نخبة من اأف�شل العبي 

اجل�لف على م�شت�ى العامل.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  ورحـــب 

اخلــيــمــة، بــ�ــشــيــ�ف االإمـــــارة مــن العبي 

اجل�لف العامليني، ورعاة احلدث، ومنظمي 

البط�لة بن�شختها الثانية.. وخألل احلفل، 

اأهمية  ح�ل  االأحاديث  معهم  �شم�ه  تبادل 

الريا�شة ودورها الفاعل يف حت�شني ج�دة 

حياة االإن�شان.

حري�شة  اخليمة  راأ�س  اأن  �شم�ه  واأكد 

على ا�شت�شافة كربى الفعاليات واالأحداث 

العمل  و�ــشــتــ�ا�ــشــل  الــعــاملــيــة،  الــريــا�ــشــيــة 

لألرتقاء بكافة جماالت الريا�شة، متمنيًا 

مناف�شات  يف  والنجاح  الت�فيق  لألعبني 

البط�لة.

والرعاة  الألعب�ن  عرب  جانبهم  من 

وامتنانهم  �شكرهم  بالغ  عن  واملنظم�ن، 

اخليمة،  راأ�ـــس  حــاكــم  ال�شم�  ل�شاحب 

اال�شتقبال،  وح�شن  ال�شيافة  كــرم  على 

ومكانتها  اخليمة  راأ�ــس  بتجربة  م�شيدين 

والفعاليات  االأحــــداث  كــربى  تنظيم  يف 

م�شت�ى  تقدمي  اآملني  العاملية،  الريا�شية 

ريا�شي متميز خألل بط�لة »راأ�س اخليمة 

للج�لف«.

سعود بن صقر يتوج الفائز بلقب 
"بطولة رأس الخيمة للجولف"

ت�ج �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر 

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

جافينز  دانييل  االإجنليزي  الألعب  اخليمة  

اإحــدى  للج�لف«  اخليمة  راأ�ــس  »بط�لة  بلقب 

ا�شت�شافتها  التي  حمطات ج�لة دي بي ورلد، 

ــادي احلمرا  اأيـــام يف»نـ  3 االإمـــارة على مــدى 

الألعبني  اأف�شل  من  نخبة  مب�شاركة  للج�لف« 

18



بارالعدد: 550 - 03 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة
ألخ

ا

m u n r a k a e

حاكم رأس الخيمة يدشن مشروع "المدينة اآلمنة الرقمية"
ــاحــب الــ�ــشــمــ�  ــد �ــش ــ اأكـ

�شقر  بـــن  ــعــ�د  �ــش الــ�ــشــيــخ 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي، 

االأعلى، حاكم راأ�س اخليمة، 

امل�اطنني  ــان  ــ واأم اأمـــن  اأن 

راأ�ــس  يف  يعي�س  من  وجميع 

اأول�يات  �شدارة  يف  اخليمة 

االإمـــــــــــارة، خلـــلـــق املـــنـــاخ 

جـــ�دة  لتح�شني  املــنــا�ــشــب 

الطريق  ومتــهــيــد  احلــيــاة، 

ــن الــتــطــ�ر  ــد مـ ــزيـ ــحــ� املـ ن

ــادي  ــ�ــش ــت واالزدهــــــــار االق

واالجتماعي يف االإمارة.

جــاء ذلــك خــألل زيــارة 

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

راأ�ــس  ل�شرطة  العامة  للقيادة  القا�شمي، 

بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  يرافقه  اخليمة، 

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

اخليمة، حيث د�شن �شم�ه م�شروع »املدينة 

اأهم  اأحــد  يعُد  الــذي   - الرقمية«  االآمــنــة 

اال�شتثماري  املــال  راأ�ــس  �شندوق  م�شاريع 

التكن�ل�جي  ــن  االأمـ جمــال  يف  ال�شرطي 

اخليمة،  راأ�ـــس  ــارة  الإمـ الرقمي  والتح�ل 

احلياة  جــ�دة  م�شت�ى  تعزيز  اإىل  الرامي 

يف  مكانتها  وتر�شيخ  االإمـــارة،  يف  االأمنية 

لل�شياحة  اجلاذبة  املــدن  تناف�شية  جمــال 

واال�شتثمار.

ــارة راأ�ـــس  ــ وقـــال �ــشــمــ�ه: »حتــظــى اإمـ

واالأمــان يف  االأمن  معدالت  باأعلى  اخليمة 

العامل بف�شل ا�شرتاتيجيتها الطم�حة التي 

مثالية  وجهة  مكانتها  تعزيز  اإىل  ترمي 

حري�ش�ن  واال�شتثمار..  والعمل  للعي�س 

على تط�ير منظ�متنا االأمنية لت�شمل كافة 

م�شريتنا  مل�ا�شلة  الغالية،  اإمارتنا  اأرجاء 

�شكان  جميع  ولينعم  ال�شاملة،  التنم�ية 

يعد  الذي  االأمن  م�شت�يات  باأعلى  اإمارتنا 

والتط�ر  النم�  لتحقيق  اأ�شا�شية  ركيزة 

الأجيالنا  اإ�ــشــراقــًا  اأكـــر  م�شتقبل  وبــنــاء 

القادمة«.

�شم�ه،  م�شتقبلي  مــقــدمــة  يف  ــان  وكـ

على م�شت�ى العامل.

راأ�ــس  حــاكــم  ال�شم�  �شاحب  واأكـــد 

للتاآخي  ج�شر  الــريــا�ــشــة  اأن  اخلــيــمــة، 

واملجتمعات  الــ�ــشــعــ�ب  بــني  ــقــارب  ــت وال

والتعاون  لألأمل  وم�شدر  العامل،  حــ�ل 

عــلــى حتقيق  واالإ�ــــشــــرار  ــنــافــ�ــس  ــت وال

حياة  ومنــط  واالإجنـــــازات،  النجاحات 

واالأجــيــال  املجتمع  ــراد  اأفـ متتع  ي�شمن 

القادمة بال�شحة والعافية.

العمل  يف  »م�شتمرون  �شم�ه:  وقــال 

وجهة  اخليمة  راأ�ــس  مكانة  تعزيز  على 

الريا�شية  واالأحــداث  الفعاليات  لكربى 

الركائز  من  يعد  النهج  وهــذا  العاملية، 

االأ�شا�شية يف روؤية راأ�س اخليمة ل�شناعة 

لألأجيال  واإ�ــشــراقــًا  ازدهــــارًا  اأكـــر  م�شتقبل 

القادمة«.

لدانييل  الــبــطــ�لــة  كــاأ�ــس  �ــشــمــ�ه،  و�ــشــلــم 

جافينز، وهناأه على الف�ز باللقب بعد مناف�شة 

ق�ية مع عدد من اأبرز الألعبني املحرتفني يف 

العامل.

ختام  حــ�ــشــ�ره  خــألل  �شم�ه  التقى  كما 

البط�لة، منظمي احلدث والألعبني امل�شاركني 

واجلهات الراعية، م�ؤكدًا حر�س راأ�س اخليمة 

التي  الريا�شية  االأحــداث  اأهم  ا�شت�شافة  على 

ت�شاهم يف تعزيز مكانة االإمارة اإقليميًا وعامليًا.
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معايل الفريق �شاحي خلفان متيم، نائب 

رئي�س  بدبي  العام  واالأمن  ال�شرطة  رئي�س 

جمل�س قيادات ال�شرطة بالدولة، و�شعادة 

النعيمي،  عل�ان  بن  اهلل  عبد  علي  الل�اء 

ومديري  اخليمة،  راأ�س  �شرطة  عام  قائد 

�شرطة  �شباط  وكبار  العامة،  االإدارات 

راأ�س اخليمة.

�شم�ه  تفقد  اال�شتقبال  وعقب مرا�شم 

يف  التقني  للم�شروع  الرئي�شية  املن�شة 

غرفة العمليات املركزية للقيادة، وا�شتمع 

�شعادة  قبل  من  مف�شل  �شرح  اإىل  �شم�ه 

النعيمي؛  عل�ان  بن  عبداهلل  على  الل�اء 

للم�شروع،  الرئي�شية  املراحل  م�شتعر�شًا 

التي  واالأمــنــيــة  االإ�شرتاتيجية  واالأهــمــيــة 

يعززها يف جمال التط�ير التقني لعمليات 

وخدمات ال�شرطة يف اإطار منظ�مة االأمن 

الرقمي للمدينة االآمنة.

ومن جانبه قدم �شعادة الل�اء مهند�س 

وليد املناعي، امل�شرف العام على امل�شروع، 

عر�شًا تقدمُييًا �شامأًل ت�شمن كافة مراحل 

التي  والتقنية  الفنية  والقدرات  امل�شروع، 

يتميز بها، وذلك من خألل االأنظمة الذكية 

ــروري،  واملـ اجلنائي  والتحليل  للمراقبة 

والتعرف  للر�شد  العالية  الــدقــة  وتقنية 

االلتزام  ل�شمان  املركبات  على  التلقائي 

وزيــادة  بها،  املعم�ل  واالأنظمة  بالق�انني 

الطريق،  على  بــاالأمــان  ال�شع�ر  م�شت�ى 

غرف  مع  املبا�شر  االت�شال  تقنية  وكذلك 

اإىل  باالإ�شافة   ،)lte( ونظام  العمليات 

قدرة النظام على العمل على مدار ال�شاعة 

)24/7(، وحتت كافة الظروف املناخية.

ويف ختام الزيارة - ثمن �شم�ه جه�د 

فرق العمل، التي تكللت باإجناز 

امل�شروع يف زمن قيا�شي، ووفقًا 

واملعايري  امل�ا�شفات  الأف�شل 

الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة يف جمــال 

االأمن الرقمي.

الــ�ــشــمــ�  ــاحــب  ــرم �ــش ــ و ك

راأ�س اخليمة يف ق�شره  حاكم 

ــن حمــمــد  ــ مبـــديـــنـــة �ــشــقــر ب

الــزيــارة كــأًل مــن: معايل  بعد 

متيم،  خلفان  �شاحي  الفريق 

واالأمــن  ال�شرطة  رئي�س  نائب 

رئــيــ�ــس جمل�س  ــي  ــدب ب الـــعـــام 

قـــيـــادات الــ�ــشــرطــة بــالــدولــة، 

وليد  مهند�س  الل�اء  و�شعادة 

العامة  االإدارة  املناعي -مدير 

املحلي  واالبـــتـــكـــار  لــلــتــطــ�يــر 

رئي�س  نائب  ملكتب  واالحتــادي 

العام يف دبي  ال�شرطة واالأمن 

للم�شروع،  الــعــام  املــ�ــشــرف   -
اجلــدارة،  ميدالية  ومنحهما 

ــرًا لــلــجــهــ�د واالأعـــمـــال  ــدي ــق ت

ل�شالح  بذل�ها  التي  اجلديرة 

ال�شرطة واالأمن العام، وكذلك 

االأمني  التعاون  ميدالية  منح 

ــمــري،  ــع ــي ال ــل لــلــمــهــنــد�ــس ع

ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س 

املدينة االآمنة »ال�شركة املط�رة للم�شروع«.

علي  الــلــ�اء  �شعادة  تقدم  جانبه  مــن 

عام  قائد  النعيمي،  عل�ان  بن  اهلل  عبد 

ال�شكر  بخال�س  اخليمة،  ــس  راأ�ـ �شرطة 

راأ�ــس  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  والتقدير 

اخليمة، و�شم� ويل عهد راأ�س اخليمة على 

الزيارة  هذه  اأن  م�ؤكدًا  الكرمُية،  الزيارة 

الر�شيدة  الــقــيــادة  اهتمام  مــدى  تعك�س 

والتكن�ل�جية  الرقمية  القدرات  بتط�ير 

ل�شرطة راأ�س اخليمة يف اإطار ا�شرتاتيجية 

الرقمي وج�دة احلياة،  للتح�ل  االإمــارات 

ــة وزارة  ــ ومبـــا مُيــكــنــهــا مـــن حتــقــيــق روؤيـ

الداخلية يف جعل دولة االإمارات من اأف�شل 

وال�شألمة  ــن  االأمـ جمــال  يف  الــعــامل  دول 

العامة.
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حاكم رأس الخيمة يشهد سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2023
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  �شهد 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د 

ــس  ــ ــى حــاكــم راأ� ــلـ املــجــلــ�ــس االأعـ

اخليمة، ، انطألق الن�شخة الـ 16 

راأ�س اخليمة  "ن�شف مارث�ن  من 

2023" يف جزيرة املرجان.

حاكم  ال�شم�  �شاحب  واأطلق 

لبدء  البداية  �شارة  اخليمة  راأ�س 

بتكرمي  �شم�ه  قــام  كما  ال�شباق، 

الفائزين باملراكز االأوىل يف نهاية 

واالأداء  بامل�شت�ى  واأ�شاد  ال�شباق، 

املتميز الذي اأظهره العداوؤون .

االهــتــمــام  اأن  �ــشــمــ�ه  ــد  ــ واأكـ

ــي يف �ـــشـــدارة  ــاأتـ يـ ــة  ــا�ــش ــري ــال ب

اأجل  من  اخليمة  راأ�ــس  اأولــ�يــات 

ورفاه  االأفــراد  حياة  تعزيز ج�دة 

و�شحة املجتمع، م�شريًا �شم�ه اإىل 

اخليمة  راأ�ــس  ماراث�ن  ن�شف  اأن 

اأهم  واأحــد  عاملي  ريا�شي  حــدث 

فعاليات  اأجندة  �شمن  االأحــداث 

تعزيز  وي�شاهم يف  راأ�س اخليمة، 

ريا�شية  وجــهــة  ــارة  ــ االإمـ مــكــانــة 

و�شياحية عاملية.

جناح  اأن  اإىل  �شم�ه  ــار  واأ�ــش

راأ�س اخليمة يف تنظيم مثل هذه 

الــكــربى،  الريا�شية  الفعاليات 

ي�ؤكد قدرة االإمارة على ا�شت�شافة 

هذا  يف  العاملية  ــداث  االأحــ اأهـــم 

املجال، بف�شل ما متتلكه من بنية 

حتتية متط�رة، ومن�شاآت ريا�شية 

وفندقية راقية، ووجهات �شياحية 

متن�عة وفريدة.

ماراث�ن  ن�شف  �شباق  وجمع 

ــس اخلــيــمــة اأ�ــشــهــر الــعــدائــني  ــ راأ�

الــنــ�ــشــف  ــة  ــئـ فـ ــني يف  ــ ــي ــ ــدول ــ ال

ماراث�ن، كما �شهد م�شاركة نخبة 

من الريا�شيني العامليني وخمتلف 

فئات املجتمع.
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سعود بن صقر يشهد الحفل السنوي لهيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
ــاحــب  �ـــشـــهـــد �ــش

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم� 

القا�شمي،  �شقر  بــن 

االأعلى  املجل�س  ع�ش� 

اخليمة  ــس  راأ�ـ حــاكــم 

لهيئة  ال�شن�ي  احلفل 

اخليمة  راأ�ــس  مناطق 

)راكز(  االقت�شادية 

باإجنازاتها  احــتــفــاًء 

ــام  ــع ــا ل ــهـ ــاتـ ــاحـ وجنـ

ولــتــ�ــشــلــيــط   ،2022
جه�دها  على  ال�ش�ء 

ــم  دعـ يف  ــة  ــلـ ــاعـ ــفـ الـ

ــة  ــي ــم ــن ــت مـــ�ـــشـــرية ال

الــ�ــشــامــلــة بـــاالإمـــارة 

بالتعاون مع �شركائها 

اال�شرتاتيجيني.

�شاحب  واأ�ـــشـــاد 

الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�ـــس 

اللقاء  اخليمة، خألل 

فندق  يف  اأقيم  الــذي 

ريــتــز كــارلــتــ�ن راأ�ــس 

�ــشــحــراء  اخلــيــمــة - 

هيئة  بجه�د  الــ�ادي، 

اخليمة  راأ�ــس  مناطق 

ودورهــا  االقت�شادية 

يف  والفعال  املــحــ�ري 

االأعمال  جمتمع  دعم 

االإمــارة،  يف  املتنامي 

والتعاون مع �شركائها 

كافة  اال�شرتاتيجيني 

رائدة  وجهة  اخليمة  راأ�ــس  مكانة  لتعزيز 

لألأعمال واال�شتثمار يف االإمارات واملنطقة 

والعامل.

راأ�ــــس اخليمة  �ــشــمــ�ه حــر�ــس  واأكــــد 

والعاملية  االإقليمية  �شراكاتها  تعزيز  على 

الرامية اإىل تر�شيخ منظ�متها االقت�شادية 

القائمة على التن�ع من خألل خلق فر�س 

مبا  احلي�ية،  قطاعاتها  ملختلف  جديدة 

ازدهــارًا  اأكر  م�شتقبل  �شناعة  يف  ي�شهم 

لألأجيال القادمة.

اأهمية  اإىل  اللقاء  خــألل  �شم�ه  ــ�ه  ون

اخليمة  راأ�س  جلعل  اجلاد  العمل  م�ا�شلة 

لل�شركات  اجلاذبة  ال�جهات  اأكر  �شمن 

املحلية واالإقليمية والعاملية، باال�شتناد اإىل 

اال�شرتاتيجي  وم�قعها  الفريدة،  مزاياها 

ــرق االأو�ـــشـــط واآ�ــشــيــا  ــش ــ� بـــني مــنــطــقــة ال

واأفريقيا.

ومدراء  روؤ�شاء  ال�شن�ي  احلفل  ح�شر 

اخليمة،  ــس  ــ راأ� يف  احلــكــ�مــيــة  اجلــهــات 

االحتادية،  والهيئات  ــ�زارات  ال وم�ش�ؤول� 

وعدد من ال�شركاء اال�شرتاتيجيني.
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حاكم رأس الخيمة يصدر قراراً بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة نادي الرمس برئاسة سالم الدرمكي

اأ�شدر �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بــن 

قــرارًا  اخليمة،  راأ�ـــس  حاكم  االأعــلــى 

اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  اإعـــادة  ب�شاأن 

نـــادي الــرمــ�ــس الــريــا�ــشــي الــثــقــايف، 

برئا�شة �شعادة �شامل �شلطان بن ثاين 

الدرمكي.

 2023 ل�شنة   4 رقم  القرار  ون�س 

جا�شم  ــادل  عـ مــن  كــل  ع�ش�ية  على 

حممد  وجــا�ــشــم  النعيمي،  حلبي�شي 

كــا�ــشــني الــ�ــشــحــي، وخـــالـــد عــبــداهلل 

اإبراهيم  علي  واأحمد  ال�شحي،  البدو 

ال�شحي،  حممد  وجا�شم  الطنيجي، 

واأحمد عبداهلل اجللعه، وعبيد حممد 

ا�شتريي، ومنى حممد التاجر، واأ�شماء 

حممد ال�شحي، وحممد علي حل�شيني 

الطنيجي.

االإدارة  جمل�س  يعقد  الــقــرار  وح�شب 

متى  الرئي�س،  طلب  على  بناء  اجتماعاته 

قــرارات  وت�شدر  منا�شبًا،  ذلــك  راأى  ما 

جمل�س االإدارة باأغلبية االأع�شاء، ويف حال 

ت�شاوي االأ�ش�ات يرجح اجلانب الذي فيه 

الرئي�س.

على  االإ�شراف  االإدارة  جمل�س  ويت�ىل 

على  وامل�شادقة  ون�شاطاته  النادي  اإدارة 

اإىل  تقاريره  يرفع  كما  ال�شن�ية،  ميزانيته 

رئي�س النادي.

اعتبارًا  �شنتني  ملدة  املجل�س  وي�شتمر 

مدة  انتهاء  بعد  ي�شتمر  كما  تاريخه،  من 

ت�شكيل  يتم  اأن  اإىل  مهامه  باأداء  ع�ش�يته 

مــدة  ــد  ــدي جت اأو  ــد  ــدي ج اإدارة  جمــلــ�ــس 

ع�ش�يته.

احلد  اإىل  �شابق  قــرار  اأي  ويلغى 

القرار  هذا  اأحكام  فيه  يخالف  الذي 

�ــشــدوره  تــاريــخ  مــن  مفع�له  وي�شري 

وين�شر يف اجلريدة .

الدرمكي  �شلطان  �ــشــامل  وتــقــدم 

بخال�س  االإدارة،  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 

ال�شم�  �شاحب  اإىل  والتقدير  ال�شكر 

ال�شيخ �شع�د بن �شقر القا�شمي ع�ش� 

اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  االأعلى  املجل�س 

و�شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر 

اخليمة،  راأ�ـــس  عهد  ويل  القا�شمي 

�شقر  بــن  �شع�د  بــن  اأحــمــد  وال�شيخ 

الثقة  على  الــنــادي،  رئي�س  القا�شمي 

مــ�ؤكــدًا  املجل�س،  اأع�شاء  يف  الغالية 

النادي  م�شرية  وم�ا�شلة  ا�شتكمال 

وحتقيق  اإبـــراز  على  الـــدوؤوب  والعمل 

ــار خلدمة  ــ ــ ــازات واالزده ــ ــ اأفــ�ــشــل االإجن

املجاورة  واملناطق  الرم�س  مدينة  اأبــنــاء 

مل�اكبة  والثقايف  الريا�شي  الــدور  وتفعيل 

التحديات.

ومن املنتظر عقد االجتماع االأول بعد 

االإدارة  جمل�س  الأع�شاء  اجلديد  الت�شكيل 

لت�زيع احلقائب االإدارية واملهام.

اأ�شدر �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة قرارًا 

بتعيني ال�شيخ اأرحمه بن �شع�د بن خالد القا�شمي مديرًا ملكتب �شم� ويل عهد راأ�س اخليمة 

يف الدي�ان االأمريي.

محمد بن سعود يصدر قراراً بتعيين مدير لمكتب 
ولي عهد رأس الخيمة
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محمد بن سعود بن صقر القاسمي 
يشهد التصفيات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

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

اخليمة  ــس  ــ راأ� عــهــد  ويل  الــقــا�ــشــمــي  �شقر 

اخليمة  ــس  راأ� جلائزة  النهائية  الت�شفيات 

للقراآن الكرمي يف دورتها احلادية والع�شرين 

ال�شيخ  ال�شم�  التي تقام حتت رعاية �شاحب 

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

االأعلى حاكم راأ�س اخليمة.. وذلك يف م�شجد 

ال�شيخ زايد يف راأ�س اخليمة.

وبلغ اإجمايل عدد امل�شاركني يف امل�شابقة 

 -  » ــاء  ووفـ والء   « �شعار  حتــت  تقام  التي   -

52 جن�شية..  من  ومت�شابقة  مت�شابق   1400
 441 النهائية  الت�شفيات  اإىل  تــاأهــل  فيما 

مت�شابقًا ومت�شابقة يف خمتلف اأفرع م�شابقات 

اجلائزة.

وكان يف ا�شتقبال �شم�ه ..ال�شيخ �شقر بن 

خالد بن حميد القا�شمي رئي�س جمل�س اإدارة 

م�ؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعل�مه 

عام  اأمني  �شبيعان  اإبراهيم  اأحمد  والدكت�ر 

رئي�س  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ�ــس  جائزة 

امل�ش�ؤولني  من  وعــدد  املنظمة  العليا  اللجنة 

اأرحمة  ال�شيخ  �شم�ه  رافق  فيما  اجلائزة  يف 

مكتب  مدير  القا�شمي  خالد  بــن  �شع�د  بــن 

�شم� ويل عهد راأ�س اخليمة، وال�شيخ الدكت�ر 

حممد بن �شع�د بن خالد القا�شمي.

بن  �شع�د  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  واأ�شاد 

ال�طنية  القيادة  باهتمام  القا�شمي  �شقر 

ودعــمــهــا جلــهــ�د املـــراكـــز والــقــائــمــني على 

وتن�شئتهم  والن�سء  لألأجيال  القراآن  حتفيظ 

عز  اهلل  بكتاب  والعناية  ال�شحيحة  التن�شئة 

امل�شتمرة  والرعاية  بحفظته  واالهتمام  وجل 

اللجنة  بها  قامت  التي  اجله�د  ..مثمنًا  لهم 

الن�شخة  واإخـــراج  الإجنــاح  للجائزة  املنظمة 

اخليمة  راأ�ـــس  جلــائــزة  والع�شرين  احلــاديــة 

للقراآن الكرمي على ال�جه املرج� منها.
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مدير بلدية رأس الخيمة : )تحديث المباني( يوفر 8 ماليين درهم في 
استهالك الكهرباء والمياه سنويًا

ك�شف منذر حممد بن �شكر 

الزعابي، مدير عام دائرة بلدية 

راأ�س اخليمة رئي�س جلنة كفاءة 

اأن  املتجددة،  والطاقة  الطاقة 

الذي  املباين«  »حتديث  م�شروع 

روؤيــة  ا�شرتاتيجية  مع  يتما�شى 

واالأجندة   ،2030 اخليمة  راأ�س 

االحتادية للطاقة واملياه والبيئة 

درهم  مأليني   8 مايقارب  وفر 

الكهرباء  تكاليف  مــن  �شن�يًا 

واملياه يف املباين املحدثة.

وذكر اأن هذا امل�شروع ي�شهم 

التناف�شية  ــقــدرة  ال تــعــزيــز  يف 

زيادة  اخليمة عرب  راأ�س  الإمارة 

واملــيــاه  الكهرباء  طــاقــة  تــ�افــر 

وخــفــ�ــس الــتــكــالــيــف وحتــقــيــق 

التحديثات  عــرب  اال�ــشــتــدامــة، 

املباين  على  تنفيذها  يتم  التي  ال�شاملة 

الطاقة  ا�ــشــتــهــألك  اأنــظــمــة  وتــركــز عــلــى 

من  �شل�شلة  مــع  التعاقد  بعد  الرئي�شة، 

امل�شاريع التي يقع بع�س منها �شمن مرحلة 

املناق�شات والتعاقد واالنتهاء.

م�شاريع  اإن   : الــزعــابــي  مــنــذر  وقـــال 

املباين  حتديث  يف  تتمثل  املباين  حتديث 

باالإ�شافة  احلك�مية  و�شبه  احلك�مية 

مباين  لت�شمل  الفائدة  نطاق  ت��شيع  اإىل 

اإيجابية  نتائج  لها من  ملا  القطاع اخلا�س 

ت�شتهدف  اأن  بعد  التكاليف  تخفي�س  يف 

التحكم  واأنظمة  واالإ�شاءة  التربيد  اأنظمة 

ج�دة  وحت�شني  وغريها  املياه  وت��شيألت 

اأ�ش�ل البناء.

التعاقد  يت�شمن  املــ�ــشــروع  اأن  وذكـــر 

متثل  حيث  قــائــم،  مبنى   200 مــن  الأكــر 

املباين القائمة غالبية ا�شتهألك الكهرباء 

وجزءًا كبريًا من ا�شتهألك املياه يف راأ�س 

التحديثي  التعديل  مل�شروع  اخليمة،مُيكن 

اأن يقلل ب�شكل كبري من ا�شتهألك الطاقة 

اأو  ا�ــشــتــبــدال  طــريــق  عــن  للمبنى  ــاه  واملــي

دون  مــن  االأنــظــمــة  اأو  املـــعـــدات  حت�شني 

مقاطعة العمليات العادية للمبنى.

املباين  بتحديث  يتعلق  فيما  اأنه  ولفت 

200 مبنى  يــقــارب  مــا  هــنــاك  الــقــائــمــة، 

ل�شيا�شات  وفــقــًا  ــرًا  ــ�ؤخـ مـ حتــديــثــهــا  مت 

اأن  اإىل  امل�شروع،باالإ�شافة  وا�شرتاطات 

قيد  اآخـــر  مبنى   120 مــن  اأكـــر  هــنــاك 

التحديث يف ال�قت احلايل، �شيتم مبا�شرة 

ومــ�ا�ــشــفــات  ــرتاطــات  ــش ا� كــافــة  تطبيق 

التحديث املطل�بة لتحقيق النتائج املرج�ة 

من هذا امل�شروع احلي�ي.

على  القائمني  طم�ح  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 

تعديل  �شمان  ه�  املباين  حتديث  برنامج 

ما ال يقل عن 3000 مبنى يف راأ�س اخليمة 

بحل�ل عام 2040، وبف�شل اجله�د ورغبة 

حتقيق  يف  وامل�ؤ�ش�شات  اجلهات  خمتلف 

التكاليف  من  والتخفي�س  الطاقة  كفاءة 

قيمة  بت�فري  امل�شروع  هذا  �شي�شهم  حيث 

اأكرب ل�شاغلي املبنى والتح�شني من 

قيمة العقارات.

اأن  الــزعــابــي،  مــنــذر  وك�شف 

التحديثية  الــتــعــديــألت  مــعــظــم 

والته�ية  التدفئة  اأنظمة  ح�شنت 

اإىل  باالإ�شافة  الــهــ�اء،  تكييف  و 

اأنــظــمــة االإنـــــارة وعـــزل الــنــ�افــذ 

واأنظمة  التحكم  واأنظمة  وال�شقف 

مناطق  يف  املياه  وتركيبات  ال�شخ 

الغ�شيل حاليًا.

اأكر من  اإنه يتم ت�فري  وقال: 

8 مأليني درهم �شن�يًا من تكاليف 

الكهرباء واملياه يف املباين التي مت 

حتديثها و�شتتجاوز هذه املدخرات 

مبجرد  �شن�يًا  درهــم  ملي�ن   12

التعديألت  جميع  مــن  االنــتــهــاء 

بها  العمل  يتم  الــتــي  التحديثية 

خألل هذه الفرتة والفرتة املقبلة.

وذكر منذر الزعابي اأن االإدارة اجتهت 

الطاقة  �ــشــركــات خــدمــات  اعــتــمــاد  نــحــ� 

»االي�شك�«، وهناك ما يقارب جمم�عه 24 

راأ�س  يف  املعتمدة  الطاقة  خلدمات  �شركة 

والتي   ،2022 ن�فمرب  اعتبارًا من  اخليمة 

اأن  الطاقة  خدمات  �شركات  من  ي�شرتط 

يك�ن لديها خربة فنية يف م�شاريع التحديث 

مثل  متخ�ش�ش�ن  ومــ�ظــفــ�ن  ال�شابقة، 

واملــ�ارد  املعتمدين،  الطاقة  متخ�ش�شي 

املالية املطل�بة لأل�شتثمار يف امل�شاريع التي 

ُيت�قع منها تقدمي �شمانات مالية لألدخار 

وم�ؤهلة وقادرة من الناحية املادية والفنية 

والتي يتم ت�شجيعها بعد ا�شتيفائها ال�شروط 

من  االعتماد  على  احل�ش�ل  واملتطلبات 

ح�افز  على  وح�ش�لها  البلدية،  دائـــرة 

الطاقة  خدمات  �شركات  اإن�شاء  لت�شجيع 

و�شركات تدقيق الطاقة يف االإمارة.

25 24



العدد: 550 - 03 /2023 - مجلة بلدية رأس الخيمة بار
ألخ

ا

m u n r a k a e

مركز سعادة المتعاملين ببلدية رأس الخيمة  
يطلع على تجربة التحول الرقمي في الهوية والجنسية

دائرة بلدية رأس الخيمة تنظم فعالية "سائق الدراجة المبدع"

زار وفد من مركز �شعادة املتعاملني بدائرة بلدية 

حممد   / ال�شيد  املركز  مدير  برئا�شة  اخليمة  راأ�ــس 

جا�شم ب�احلمام الهيئة االحتادية لله�ية واجلن�شية  - 

راأ�س اخليمة بهدف االطألع

للخدمات  الــرقــمــي  الــتــحــ�ل  يف  جتربتهم  عــلــى 

واأف�شل املمار�شات التي طبقتها الهيئة يف جمال خدمة 

املتعاملني ونظام ت�شنيف اخلدمات العاملي ، وحتر�س 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة على تنفيذ مثل هذه الزيارات 

امليدانية التي تعزز من عألقات التعاون امل�شرتك بني 

رئي�شي  ب�شكل  وتهدف  واالحتادية  املحلية  امل�ؤ�ش�شات 

اإىل اإ�شعاد اأفراد املجتمع  .

ــس اخليمة  ــ بــلــديــة راأ� ــرة  ــ ــت دائ ــام اأق

ــس  ــعــاون مــع هــيــئــة مــ�ا�ــشــألت راأ�ـ ــت ــال وب

املبدع«  الــدراجــة  »�شائق  فعالية  اخليمة 

لألبتكار  ــارات  االإمـ �شهر  فعاليات  �شمن 

»االإمارات تبتكر 2023 «.

حــدث  ــرب  اأكـ هــ�  تبتكر«  االإمـــــارات   «

وطني يحتفل باالبتكار واملبتكرين يف جميع 

 ، املتحدة  العربية  ــارات  االإمـ دولــة  اأنحاء 

حيث يجمع بني القطاعني العام واخلا�س 

واأفراد املجتمع للم�شاهمة يف تعزيز مكانة 

وتط�ير  لألبتكار،  عاملي  كمركز  الــدولــة 

ثقافة  وخلق  املبتكرة  والــقــدرات  االأفــكــار 

ابتكار وا�شعة النطاق ، واالحتفال باالبتكار 

ال�طنية  اال�شرتاتيجية  ودعم  واملبتكرين 

لألبتكار املتقدم.

تهدف املبادرة اإىل حث امل�ظفني على 

اقرتاح حل�ل مبتكرة مل�شكألت و حتديات 

املــتــعــامــلــ�ن مت  اأو  ــ�ن  ــ�ظــف امل يــ�اجــهــهــا 

حتديدها من خألل تقارير االأداء وقائمة 

يت�شمن طريقة مبتكرة  ب�شكل  و  ال�شكاوى 

الذهني  الع�شف  جل�شات  وعقد  للتفكري 

ــة الــنــ�ــشــاط االجــتــمــاعــي  ــنـــاء ممــار�ــش اأثـ

و  الدراجات  قيادة  يف  املتمثل  والريا�شي 

االلتقاء خارج اإطار بيئة العمل .

م�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  املبادرة  نظمت 

 ،  )rakta( للم�ا�شألت  اخليمة  راأ�ــس 

امل�شكألت  ت�زيع  املــبــادرة  ت�شمنت  حيث 

على امل�ظفني امل�شاركني يف الفعالية بحيث 

ــات  ــدراجـ يــتــم قـــيـــادة الـ

زمنية  ملـــدة  الكهربائية 

اللقاء  يتم  اأن  قبل  معينة 

احلل�ل  ال�شتعرا�س  بهم 

اخلا�شة بامل�شكألت.

مت   ، الـــنـــهـــايـــة  يف 

املقرتحة  احلل�ل  جتميع 

و �شيتم العمل على اإعداد 

التقارير الألزمة بالتعاون 

مع مكاتب االخت�شا�س يف الدائرة و ب�شكل 

احلل�ل  اإيــجــاد  و  االأفــكــار  تــبــادل  ي�شمن 

الألزمة
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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, cor-
porate communications Office, introduces the 
monthly contest in the municipality magazine. 
For participation, answers should be sent to the 
following email address

magazine@mun.rak.ae

through the following conditions:
1. answers to be sent before the 20th of each month.
2. Please send your answer to the following email address:

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

email. 
3. Participants should send their contacts )Full name, 

mobile number, email address, P.o. Box(

• ما اسم هذه األداة في التراث 
اإلماراتي ؟

» 550 «

congratulations to mrs. :kalthoum karam mohammed

the winner of the past month's contest (549).

مبروك لألخت :  كلثوم كرم محمد
الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد ) 549(

مسابقة الشهر

ســؤال العدد

 Monthly Contest

Question

winner

الــــــرابـــــــــــح
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اإلسراء والمعراج

عن فضيلة الدكتور محمد بن غيث غيث

امل�سلمون، �ُسبَحَن  اأي��ه��ا  اإلإ���س��راء  ه��و  ه��ذا 

اإِىََل   
ِ
َن امَل�سِجِد احَلَرام ِمّ �سَرىٰ ِبَعبِدِه َلياًل 

َ
اأ اّلِذي 

ِمن  َيُه  ِلرُُنِ َحوَلُه  باَركَنا  اَلِّذي  ا  اإلأق�سَ امَل�سِجِد 
َءاياِتَناآ )اإلإِ�سَراء( : ، عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه 

اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: » ُفِرَج 

َفَفَرَج  ي��ُل،  ِج��ْرِ َف��َن��َزَل  ��َة،  ��َكّ مِِبَ َن���ا 
َ
َواأ َبْيِتي  �َسْقُف 

ْدِري، ُثَمّ َغ�َسَلُه ِمْن َماِء َزْمَزَم، ُثَمّ َجاَء ِبَط�ْسٍت  �سَ

يِِف  ْفَرَغَها 
َ
َفاأ َواإِمَي��اًن��ا  ِحْكَمًة  َتِلٍئ  مُُمْ َذَه��ٍب  ِم��ْن 

ْطَبَقُه« )3( ، وهذا تهيئة لروؤية اآيات 
َ
ْدِري، ُثَمّ اأ �سَ

ربه الكرى، ثم اأ�سري به عليه ال�سالة وال�سالم 

يقظة إل منامًا، بروحه وج�سده من مكة من بيت 

اأم هانئ اإىَل بيت املقد�س، ب�سحبة جريل راكبًا 

الراق، وما ركبه اأحد اأكرم على اهلل تعاىَل من 

جريل  له  قال  كما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  نبينا 

عليه ال�سالم، والراق دابة بي�ساء ي�سبه الفر�س 

ي�سع حافره عند منتهى طرفه، ف�سار عليه حتى 

تربط  التي  باحللقة  فربطه  املقد�س،  بيت  اأت��ى 

قبلته  امل�سجد ف�سلى يِف  ثم دخل  اإلأنبياء،  فيها 

عليه  اهلل  �سلى  اأوت��ي  ثم  ركعتني،  امل�سجد  حتية 

الدنيا،  ال�سماء  اإىَل  فيه  ف�سعد  باملعراج،  و�سلم 

فا�ستفتح له جريل ففتح له، وتلقاه من كل �سماء 

مقربوها، وراأى يِف ال�سماء الدنيا اآدم اأبو الب�سر 

�سلى اهلل عليه و�سلم، ف�سلم عليه فرحب به ورد 

عليه ال�سالم،

فيها  ف��راأى  الثانية  ال�سماء  اإىَل  به  عرج  ثم 

فراأى  الثالثة  اإىَل  ثم  م��رمي،  ابن  وعي�سى  يحيى 

فيها يو�سف، ثم عرج به اإىَل ال�سماء الرابعة فراأى 

ف��راأى  اخلام�سة  اإىَل  به  ع��رج  ثم  اإدري�����س،  فيها 

فيها هارون ابن عمران، ثم عرج به اإىَل ال�سماء 

ال�ساد�سة فراأى فيها مو�سى ابن عمران، ثم رفع 

اإبراهيم  اأب��اه  فيها  ف��راأى  ال�سابعة  ال�سماء  اإىَل 

اخلليل، م�سندًا ظهره اإىَل البيت املعمور الذي يِف 

ال�سماء ال�سابعة، يدخله كل يوم �سبعون األف ملك 

يتعبدون فيه، ثم إل يعودون اإليه اإىَل يوم القيامة 

ال��ك��رام،  املالئكة  م��ن  ال�سماء  يِف  م��ا  ك��رة  م��ن 

منزلة  وال�سالم  ال�سالة  اأف�سل  عليه  ج��اوز  ثم 

اإىَل  انتهى  حتى  َف��ُرِف��َع  ال�سالم  عليهم  اإلأنبياء 

م�ستوى ي�سمع فيه �سريف اإلأقالم التي يكتب بها 

القدر، ثم عرج به اإىَل اجلبار جل جالله فراأى 

احلجاب وحجابه النور كما قال �سلى اهلل عليه 

اأوح��ى، وفر�س  و�سلم، واأوح��ى اهلل اإىَل عبده ما 

عليه خم�سني �سالة يِف اليوم والليلة، ثم خففها 

اإىَل خم�س يِف العدد وخم�سني يِف اإلأجر، وهذا فيه 

وجل  ربها عز  على  اإلأمة  كرامة هذه  على  دإللة 

واأهميتها  ال�سالة  وعلى عظم  بها  رحمته  وعلى 

ال�سماوات،  حيث فر�سها اهلل عز وجل من فوق 

فرط  من  خ�سارة  ويا  عليها  حافظ  من  فوز  فيا 

اإىَل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ب��ه  ذه��ب  ث��م  فيها، 

�سدرة املنتهى، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »فاإذا 

هذه  تغطي  ال��ورق��ة  تكاد  الفيلة،  ك���اآذان  ورقها 

من  غ�سيها  فلما  كالقالل،  ثمرها  واإذا  اإلأم��ة، 

خلق  من  اأح��د  فما  تغريت،  غ�سيها  ما  اهلل  اأم��ر 

ويِف   ، ح�سنها)4(  من  ي�سفها  اأن  ي�ستطيع  اهلل 

وال�سالم: » ملا انتهيت  ال�سالة  عليه  قال  رواي��ة 

اإىَل ال�سدرة، فاإذا نبقها مثل اجلرار، واإذا ورقها 

ما  اهلل  اأم��ر  من  غ�سيها  فلما  الفيلة،  اآذان  مثل 

ذلك  نحو  اأو  زم��ردا  اأو  ياقوتا،  حتولت  غ�سيها، 

قال  ثم  ي�سفها،  اأن  اأح��د  ي�ستطيع  ،  فما   )5(»

َة، َفاإَِذا  َنّ ْدِخْلُت اجْلَ
ُ
عليه ال�سالة وال�سالم: »ُثَمّ اأ

ِفيَها َجَناِبُذ الُلّوؤُْلوؤَ -اأي ِقباب اللوؤلوؤ- َواإَِذا ُتَراُبَها 

�ِسدَرِة  ِعنَد  اَر« )7(   الَنّ ْيُت 
َ
امْلِ�ْسك« )6( ، »َوَراأ

َيغ�َسى  اإِذ   15 امَل���اأَوىٰ  ُة  َجَنّ ِعنَدَها  املُنَتَهىٰ ١٤ 
َطَغىٰ 17  َوَما  ُر  الَب�سَ َزاَغ  َيغ�َسىٰ َما  َما  دَرَة  ال�ِسّ

ِه الُكَرىٰ  18  َىٰ ِمن َءاياِت َرِبّ
َلَقد َراأ

بيت  اإىَل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  هبط  ث��م 

املقد�س، وهبط معه اإلأنبياء ف�سلى بهم يِف بيت 

املقدم  اإلإم��ام  هو  اأنه  على  فدل  اإمامًا،  املقد�س 

�سلى  رج��ع  ث��م  وعليهم،  ال�سالة  اأف�سل  عليه 

اأخرهم  اأ�سبح  اإىَل قومه، فلما  اهلل عليه و�سلم 

اآياته الكرى، فا�ستد  اأراه اهلل عز وجل من  مِبا 

و�ساألوه  عليه،  و�سراوتهم  واأذاه��م  له  تكذيبهم 

اأن ي�سف لهم بيت املقد�س، ومل يكن قد راآه من 

در�س من درو�س �سرية ر�سول اإلإ�سالم، ومعجزة من معجزات خري اإلأنام �سلى اهلل عليه وعلى اآله 

و�سحبه الكرام، تواترت به اإلأخبار، واأجمع عليه اأهل اإلآثار، حدث هّز مكة باأرجائها، وزادت به قري�س 

اأنا�س، وعظم عند البع�س اإللتبا�س، حري العقول، وخرق نامو�س  يِف عتّوها، بل من هول �سماعه ارتد 

مِبكة،  واأ�سبحت  بي،  اأ�سري  ليلة  كان  و�سلم: »ملا  عليه  اهلل  �سلى  قال  حتى  الر�سول  واأحزن  امل�ساهدة، 

فظعت باأمري-اأي ا�ستد علّي وهبته من فظاعته-  وعرفت اأن النا�س مكذبي )1(، فقعد معتزإل حزينا، 

ويِف رواية عند م�سلم: »فكربت كربة ما كربت مثله قط« )2( .

في 
رحاب 
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اهلل  �سلى  منه  ولي�سخروا  بذلك  يختروه  قبل، 

و�سلم: »َلَقْد  عليه  اهلل  �سلى  فقال  و�سلم،  عليه 

ُلِني َعْن َم�ْسَراَي، 
َ

ْجِر َوُقَرْي�ٌس َت�ْساأ ْيُتِني يِِف احْلِ
َ
َراأ

ْثِبْتَها، 
ُ

اأ �ْسَياَء ِمْن َبْيِت امْلَْقِد�ِس مَلْ 
َ
اأ َلْتِني َعْن 

َ
َف�َساأ

َقاَل:  َفَرَفَعُه   ، َقُطّ ِمْثَلُه  ُكِرْبُت  َما  ُكْرَبًة  َفُكِرْبُت 

اإِإَلّ  �َسْيٍء  َعْن  ُلويِِن 
َ
َي�ْساأ َما  اإَِلْيِه،  ْنُظُر 

َ
اأ يِِل   

ُ
اهلل

ُتُهْم ِبِه« )8(  ، ويِف رواية قال عليه ال�سالة 
ْ
ْنَباأ

َ
اأ

وال�سالم: »فجيء بامل�سجد -وربك على كل �سيء 

عقيل  دار  دون  و�سع  حتى  اأن��ظ��ر  ق��دي��ر- واأن��ا 

يخرهم  اإليه« )9( ، وطفق  اأنظر  واأن��ا  فنعته، 

�سيئًا،  عليه  يردوا  اأن  ي�ستطيعون  وإل  اآياته،  عن 

رجوعه  ويِف  م�سراه  يِف  عريهم  عن  واأخ��ره��م 

واأخ��ره��م ع��ن وق��ت ق��دوم��ه��ا، واأخ��ره��م عن 

فلم  قال  كما  اإلأمر  وكان  يقدمها،  الذي  البعري 

اإإل كفورًا  اإإل نفورًا، واأبى الظاملون  يزدهم ذلك 

ر�سي  لل�سديق  اأر�سلوا  فقد  اإلإمي���ان،  اأه��ل  اإإل 

فقال:  ق��ال،  مِبا  �ساحبه  عن  يخروه  عنه  اهلل 

بخر  ن�سدقه  اإنا  ذلك،  من  باأكر  ن�سدقه  اإنا 

اليوم  ذل��ك  من  ف�سمي  م�ساء،  �سباح  ال�سماء 

ال�سديق، وهذا هو الواجب على امل�سلمني اجتاه 

نبيهم واجتاه ما يخر به عليه ال�سالة وال�سالم، 

دينًا ومِبحمد �سلى  وباإلإ�سالم  ربا  باهلل  ر�سينا 

اهلل عليه و�سلم نبيًا ور�سوإًل.

اآي��ات اهلل عز  اإلأم��ور العظام، ومن  اإن من 

وجل التي راآها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

�سورته  يِف  راآه  ال�سالم  عليه  جريل  م�سراه  يِف 

مئة  �ست  ل��ه  عليها  خلق  وق��د  عليها،  ه��و  التي 

جناح يِف حلة من رفرف، قد مالأ ما بني ال�سماء 

عليه  اهلل  �سلى  قوله  اأي�سًا  راآه  ومُما  واإلأر���س، 

فيها،  بي  اأ���س��ري  التي  الليلة  كانت  و�سلم: »ملا 

ما  جريل،  يا  فقلت:  طيبة،  رائحة  علي  اأت��ت 

هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ما�سطة 

�ساأنها؟  وما  قلت:  قال:  واأوإلده��ا،  فرعون  ابنة 

يوم،  ذات  فرعون  ابنة  مت�سط  هي  بينما  ق��ال: 

الزيت-  من  اإناء  اأو  املدرى-امل�سط  �سقطت  اإذ 

ابنة  ل��ه��ا  ف��ق��ال��ت  اهلل،  ب�سم  ف��ق��ال��ت:  ي��دي��ه��ا، 

فرعون: اأبي؟ -ويِف رواية : تعنني اأبي- قالت: إل، 

ولكن ربي ورب اأبيك اهلل، قالت: واإن لك ربا غري 

اأبي؟ قالت: نعم، اهلل، قالت: فاأخر بذلك اأبي، 

فاأر�سل  فاأخرته،  اأخ��ري��ه- ،  ن��ع��م-اأي  قالت: 

ربي  نعم،  قالت:  غ��ريي؟  رب  األ��ك  فقال:  اإليها 

وربك اهلل، فاأمر بنقرة من نحا�س فاأحميت، ثم 

اأمر بها اأن تلقى هي واأوإلدها فيها، قالت له: اإن 

يِل اإليك حاجة، قال: وما حاجتك؟ قالت: اأحب 

واحد،  ثوب  ولدي يِف  وعظام  اأن جتمع عظامي 

وتدفننا، قال: ذلك لك علينا من احلق- جزاء 

ما قدمتيه لنا من خدمة- قال:  فاأمر باأوإلدها 

األقي  واحدًا،-وكلما  واح��دًا  يديها،  بني  فاألقوا 

واحد ا�ستوى وانف�سل عظمه عن حلمه-  اإىَل اأن 

انتهى ذلك اإىَل �سبي لها مر�سع، كاأنها تقاع�ست 

اثبتي  اأمتاه  يا  فقال:  اهلل-،  اأجله-فاأنطقه  من 

فاإنك على احلق«، ويِف رواية: »يا اأمه، اقتحمي، 

ف��اإن ع��ذاب الدنيا اأه���ون م��ن ع��ذاب اإلآخ���رة، 

النا�س  اأيها  اإلإمي��ان  هو  هذا   ، فاقتحمت« )10(

وهذه  فيه،  ب�سا�سته  ودخلت  القلوب،  عمر  اإذا 

ا�ُس  الَنّ َح�ِسَب 
َ
اإلإميان }اأ اأجل  من  الت�سحية  هي 

ُيفَتُنوَن 2  إَل  َوُه��م  ��ا  َءاَم��َنّ َيُقوُلوْا  ن 
َ
اأ ُي��َرُك��وْا  ن 

َ
اأ

اَلِّذيَن   ُ ّ َفَلَيعَلَمَنّ اهللَ ا اَلِّذيَن ِمن َقبِلِهم  َفَتَنّ َوَلَقد 

اَلِّذيَن  َح�ِسَب  م 
َ
اأ الَكِذِبنَي 3  َوَلَيعَلَمَنّ  َدُقوْا  �سَ

ن َي�سِبُقوَنا �َساآَء َما َيحُكُموَن 4 
َ
�َئاِت اأ ِيّ َيعَمُلوَن ال�َسّ

ِ إَلأت َوُهَو 
ّ َ

َجَل اهلل
َ
ِ َفاإَِنّ اأ

ّ َ
َمن َكاَن َيرُجوْا ِلَقاآَء اهلل

ِلَنف�ِسِه  ُيَجِهُد  ا  َ مََّنّ َفاإِ َوَمن جَهَد  الَعِليُم 5  ِميُع  ال�َسّ

 َلَغِنٌيّ َعِن الَعَلِمنَي 6{ الَعنَكُبوت 
َ ّ َ
اإَِنّ اهلل

وه��ذه  امل�سلمون،  اأي��ه��ا  اإلإ����س���راء  ه��و  ه��ذا 

ر�سولنا  ف�سائل  اأع��ظ��م  م��ن  وه��و  معامله  بع�س 

يخ�س  إل  ذل��ك  ولكن  وال�سالم،  ال�سالة  عليه 

امل�سلمني  من  اأح��د  عن  يعرف  مل  فاإنه  بعبادة، 

وإل  ف�سيلة على غريها،  اإلإ�سراء  لليلة  اأنه جعل 

كان ال�سحابة والتابعون لهم باإح�سان يق�سدون 

بل  اإلأم���ور،  من  باأمر  اإلإ���س��راء  ليلة  تخ�سي�س 

ابن  قال  التحقيق،  كانت على  ليلة  اأّي  يعرف  إل 

حجر رحمه اهلل: »مل يرد يِف ف�سل �سهر رجب، 

معني،  منه  �سيء  �سيام  يِف  وإل  �سيامه،  يِف  وإل 

وإل يِف قيام ليلة خم�سو�سة فيه حديث �سحيح 

يِف  اخل��ري  ك��ل  للحجة« )11( ، واخلري  ي�سلح 

اهلل  �سلى  النبي  ه��دي  على  وال��وق��وف  اإلت��ب��اع، 

عليه و�سلم وهدي �سحابته عليهم ر�سوان اهلل، 

والهادي  املوفق  واهلل  بذلك،  منوطة  فال�سعادة 

اإىَل �سواء ال�سبيل.

الهوامش :
. )1( رواه اأحمد )2819(

. )2( رواه م�سلم )172(

. )3( رواه م�سلم )163(

. )4( رواه اأحمد )12505(

. )5( رواه اأحمد )12301(

. ، وم�سلم )163( )6(رواه البخاري )3342(

. ، وم�سلم )907( )7( رواه البخاري )5197(

. )8( رواه م�سلم )172(

. )9( رواه اأحمد )2819(

. ، وابن حبان )2903( )10( رواه اأحمد )2821(

. )11( تبيني العجب فيما ورد يِف �سهر رجب )ص2(
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هي عروس الساحل الشمالي إلمارة الجمال إمارُة رأس الخيمة ، تحتضنها مياه الخليج 
الجبال  تحدها  الشرق  ومن  اإلمــارة  شواطئ  أجمل  من  جمياًل  شاطئًا  لُتكون  العربي 
لتصور لك أجمل مشهٍد للشروق يمكنك أن تشاهده ؛ " الرمس "هذه المدينة األنيقة 
التي تتمتع بطبيعتها الجغرافية المتنوعة ، وهنا لقطات لشتاء مدينة الرمس وزخات 

المطر تتهاطل عليها في أجمل شتاٍء في العالم
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د : مهند ياسين سمارة

 الغدة الدرقية واألغذية

الجزء  الفراشة تقع في منتصف  الّدرقّية عبارة عن غدة صغيرة تشبه  الغّدة 
عملية استقالب  تنظيم  في  الّرئيسية  وظيفتها  وتتمثل  الّرقبة،  من  الّسفلي 
الجسم، أي المعّدل اّلذي تؤّدي فيه الخاليا الواجبات األساسّية لبقاء الجسم على 

قيد الحياة،

يقومان  T4 الّلذين  و   T3 الهرمونني   الغّدة  تفرز  الغاية  ولهذه 

بتحديد كمّية الّطاقة اّلتي على خاليا اجل�سم اأن ت�ستخدمها.  وحتافظ 

الغّدة الّدرقّية ال�سليمة على اإفراز الكمية املالئمة من الهرمونات اّلتي 

املنا�سب، فعندما  اال�ستقالب  معدل  على  للحفاظ  اجل�سم  يحتاجها 

بديلة  كميات  باإفراز  الّدرقّية  الغّدة  تقوم  الهرمونات  ا�ستنفاذ  يتم 

بكمية  اجلمجمة  مركز  يف  تقع  اّلتي  النخامية  الغّدة  وتتحكم  عنها، 

اإفراز هرمونات الغّدة الّدرقّية وم�ستوياتها يف الدم. فعندما تكت�سف 

اأو زيادة يف م�ستويات هرمونات الدرق  الغّدة النخامية وجود نق�ص 

TSH وتر�سله اإىل  اإفراز الهرمون اخلا�ص بها   تقوم  بتعديل م�ستوى 

الغّدة الّدرقّية لتخربها مبا عليها فعله. . 

الثريوك�سني: له دور رئي�ص يف تنظيم: اله�سم، ونب�سات القلب، 

العظام.  �سحة  على  واملحافظة  امل��خ،  وتطور  الع�سالت،  ووظائف 

االأي�ص،  عمليات  تنظيم:  يف  رئي�ص  دور  له  الثريونني:  يود  ثالثي   *

امل��خ،  وت��ط��ور  بالع�سالت،  والتحكم  القلب،  ونب�سات  واله�سم، 

تنظيم  يف  دور  له  الكال�سيتونني:   * العظام.  �سحة  على  واملحافظة 

م�ستوى الكال�سيوم باجل�سم.

أهم أمراض الغدة : 
الغدة  اأورام  ن�ساط -التهاب غدة درقية-  ن�ساط - نق�ص  فرط 

الدرقية.

اإىل  خم�سة  بني  مب��ا ي��راوح  بها  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��ر  الن�ساء 

ثمانية اأ�سعاف مقارنة بالرجال لهذه االأمرا�ص.

راق(:  أمراض الغدة الدرقية المتضخمة )الدُّ
، تعب، و�سعف  العنق  تورُّم يف قاعدة  التي قد تظهر على هيئة 

وه�ص  خفيف  �سعر   ، اجللد  ترقق   ، النوم  �سعوبة   ، الع�سالت  يف 

اأو  اأعرا�ص  اأو  اأي عالمات  ا  اأال يكون للبالغني االأكرب �سنًّ من املرجح 

القلب وعدم حتمل  زيادة معدل �سربات  مثل  اأعرا�ص خفية، 

احلرارة وميل اإىل ال�سعور بالتعب خالل االأن�سطة العادية. 

فقدان غري وا�سح ال�سبب يف الوزن، اأو �سرعة كبرية يف 

تورُّم يف  اأو   ، ق غري طبيعيٍّ تعرُّ اأو  القلب،  �سَربات 

قاعدة رقبتك

َراق  )ال�������ُدّ غ��ري��ف��ز  داء  ذل���ك  وي�����س��م��ل 

اجُلُحوِظّي(، وداء بالمر، والتهاب الغدة 

الدرقية.

غــريــفــز  داء  أعــــــراض 

)الدراق الجحوظي( :
 م�����س��اك��ل ال��ع��ني، 

وم���ن���ه���ا اجل���ح���وظ، 

م ال����ع����ني  وت����������������ورُّ
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الروؤية.  وازدواجية  والزغللة،  ال�سوء،  من  واحل�سا�سية  واحمرارها، 

وقد توؤدي م�ساكل العني ال�سديدة غري املعاجلة اإىل فقدان الب�سر. ، 

َراق  احمرار وتورُّم اجللد ، ويف حاالت نادرة، يظهر داء غريفز )الُدّ

ر على اجللد  اجُلُحوِظّي( اجللدي يف امل�سابني بداء غريفز. مما ُيوؤَثِّ

ًبا يف االحمرار والتورُّم، حتى على ال�ساقني والقدمني مت�سبِّ

م  فرط ن�ساط الغدة الدرقية )َفْرط الدرقية( يف خطر نوبة الت�سمُّ

الدرقي، وهي عبارة عن زيادة مفرطة ومفاجئة يف �سدة االأعرا�ص، 

من  واحد  يعاين  الهذيان  وحتى  النب�ص،  وَتزاُيد  ى  احُلمَّ اإىل  موؤدًيا 

تعالج  مل  واإن   ، اخلاملة  الّدرقّية  *الغّدة  من  مولود  اآالف  اأربعة  كل 

التالية  احل��االت  وت��وؤدي  وعقلي.   بدين  بتخلف  ي�ساب  امل�سكلة  هذه 

مبر�ص  االإ�سابة  عند   ، الّدرقّية:    الغّدة  ن�ساط  بفرط  االإ�سابة  اإىل 

غريفز تكون الغّدة الّدرقّية باأكملها ن�سطة باإفراط وتفرز الكثري من 

اأو  املنت�سر  بالدراق  ال�سّمي  ا  اأي�سً امل�سكلة  هذه  وُتدعى  الهرمونات. 

ت�سخم الغّدة الّدرقّية.

أعراض قصور الدرق فيما يلي:
   » ال�سعور بالتعب  « » الن�سيان« » زيادة الوزن « » بحة ال�سوت « عدم 

حتمل الربد. اأمل املفا�سل والع�سالت.. االإم�ساك.. جفاف الب�سرة.. 

انتظام  عدم  اأو  احلي�ص  غ��زارة  وج��اًف��ا..  خفيًفا  ال�سعر  ي�سبح  اأن 

فراته.. م�ساكل يف اخل�سوبة.. االكتئاب.. بطء نب�سات القلب.

الغدة  فيها اجل�سم مبهاجمة  يقوم  التي  الذاتية  املناعة  اأمرا�ص 

الدرقية )مثل: مر�ص ها�سيموتو(.

للحياة  املهددة  النادرة  احلالة  هذه  وتكون  املخاطية.-  الوذمة 

تت�سمن  املدى.  طويلة  امل�سخ�سة  غري  الدرقية  الغدة  لق�سور  نتيجة 

العالمات واالأعرا�ص : عدم حتمل الربد القار�ص، والنعا�ص امل�ساحب 

بخمول عميق، وفقدان الوعي. ميكن اأن حُتفز املهدئات اأو العدوى اأو 

اإذا  الوذمة املخاطية.  اآخر على اجل�سم حدوث غيبوبة  وجود �سغط 

كانت لديك عالمات الوذمة املخاطية، ف�ستحتاج اإىل تلقي عالج طبي 

فوري ، العقم ، ميكن اأن تتداخل امل�ستويات املنخف�سة من هرمونات 

الغدة الدرقية مع التبوي�ص، مما قد يعوق اخل�سوبة. ،

األمراض السرطانية :
-احلليمي - النخاعي - الالم�سنع - اجلريبي - هورتلة 

وجود عامل وراثي قد يكون عائلي م�سرك

ع�سر بلع - بحة �سوت اأو �سعوبة كالم - تورم عنق-اأمل رقبة .

ق�سة ت�سعيع اأو عالج كيميائي �سابق .

تحاليل الغدة : 
اإيقاف الكورتيزون اأميدوران خاف�سات ال�سكر قبل التحليل

TSH : 0.4-4 مغ  100مل يف�سل على الريق 
  T4:5-18ميكروغرام 100مل

 اأقل من FT4  0.8-18 % 0.03 نانوغرام 100 مل

T3:62-200 نانو غرام  100مل
FT3 بيكوغرام  430-200 بيكوغرام  100 مل

زيادة TSH تنق�ص هرمونات الغدة والعك�ص �سحيح ومع ن�ساط 

الكلية والكبد

T3 يزداد

Anti Tpo حتت 35 وحدة
م�ستقبالت الغدة TSi حتى 75 وحدة

األغذية التي تزيد نشاط الغدة : 
االأطعمة البحرية املك�سرات الغنية باليودوالزنك-�سفار البي�ص

الدجاج-الفواكه: التفاح - الكمرى – �ساي اأخ�سر –اأفوكادو

األغذية التي تخفف نشاط الغدة : 
اخل�سار ال�سليبية كامللفوف والقرنبيط والربوكلي

االأطعمة املعلبة -االأطعمة الغنية باالألياف -ال�سويا -القمح الغني 

بالغلوتني – االأطعمة املقلية 

من الفحو�ص املفيدة ايكو الغدة - ت�سوير الغدة املقطعي والظليل 

ال�سعاعي وج�ص الغدة

لفرط  والتبازول  الن�ساط  لنق�ص  بالتريوك�سني  دوائ��ي  عالجها 

الن�ساط والعالج اجلراحي لفرط الن�ساط



الن�ساط  وزاد  ال��دول��ة  يف  ال���زراع���ي  ال��ت��ط��ور  ا�ستمر  وق���د 

والتقنيات،  االآالت  اأحدث  وا�ستخدمت  لذلك،  تباعًا  االقت�سادي 

تواجهها  التي  ال�سعبة  العوامل  من  حتد  وطرق  اأ�ساليب  واتباع 

الدولة، وتعمل على تعزيز املناف�سة يف هذا املجال، واحل�سول على 

منتج ذو جودة عالية، كما ا�ستخدمت اأ�ساليب الزراعة احلديثة، 

مثل الزراعة املائية، والزراعة الع�سوية، وتطوير البحوث العلمية 

الزراعية.

وهي  الغذائية  وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  ظبي  اأب��و  هيئة  �سكلت 

ومن  االإمارة،  الزراعية يف  باالأمور  تخت�ص  التي  املحلية  ال�سلطة 

اأهدافها تطوير املجال الزراعي وحماية �سحة النبات واحليوان، 

مبا يحقق االأمن الغذائي، كما اإنها تعد اخلطط واال�سراتيجيات 

والربامج الزراعية.

اأحرزت الدولة تقدمًا كبريا يف موؤ�سر االأمن الغذائي العاملي، 

2019، وهذا التقدم  10 مراكز يف عام  فقد متكنت من التقدم 

كان نتيجة عمليات التطوير واال�ستثمارات واخلطط اال�سراتيجية 

التي اتبعتها الدولة، واالبتكار يف جمال الزراعة، واملوؤ�سر العاملي 

الغذائي  باالأمن  رئي�سية  معايري  عدة  على  ي�ستند  الذكر  االآن��ف 

توافر  والتطويرات،  واالأب��ح��اث  الزراعة  تكاليف  حتمل  ومنها: 

الغذاء، �سحة وجودة الغذاء واالإنتاج.

وزي��ادة  الذاتي  االكتفاء  على  احل�سول  على  الدولة  وتعمل 

ن�سبته يف الدولة، مما يح�سن بدوره الو�سع االقت�سادي للدولة، 

واهتمت بالزراعة املائية ملا لها من مردود ون�سيب كبري يف ازدياد 

والزراعة  الدويل واملحلي،  امل�ستوى  الزراعي على  القطاع  اأهمية 

املائية تكون بدون تربة وتكون املياه غنية باملغذيات والربوتينات 

الطريقة  وهذه  الربة،  من  �سئيل  قدر  تواجد  وميكن  الالزمة، 

احلديثة لها امتيازات كبرية مما يحقق منو اأكرب واأطول.

املجال  يف  الهامة  النقاط  ت�سمل  ظبي  اأب��و  هيئة  اأه��داف  اإن 

كافة  تغطية  حت��اول  اأنها  جناحها  اأ�سباب  اأح��د  وه��ذا  ال��زراع��ي 

الهيئة  واأه��داف  املتطورة،  بالو�سائل  احلديثة  الزراعية  الطرق 

التالية لي�ست على �سبيل احل�سر:

• حتقيق االكتفاء الذاتي من القطاع الزراعي وحماولة على 
الزيادة منها

• العمل للح�سول على اأعلى جودة للمنتج واملناف�سة به على 
كافة ال�سعد

لل�سكان  ال��الزم  الغذاء  على  للح�سول  امل�ستلزمات  تاأمني   •
واحليوان

• القيام باإ�سالحات لالأرا�سي اجلرداء
الزراعة،  يف  ت�ستخدم  التي  الكيميائية  امل��واد  من  التقليل   •

وذلك بوجود اآالت حديثة

• تاأمني احلماية البيئية الالزمة

تعد الزراعة يف دولة األإمارات من األأمور الهامة التي كانت وما زالت تدعمها، وت�ضع اخلطط 

قدمت  ولقد  والعني،  والفجرية،  اخليمة،  راأ���س  مثل  الدولة،  مناطق  من  العديد  يف  ومتار�سها 

دولة اإلإمارات الكثري من اجلهد من اأجل دعم القطاع الزراعي يف اأرا�سيها، وحتقيق املعجزات يف 

زراعة اإلأرا�سي ال�سحراوية، حيث ت�سكل اإلأرا�سي ال�سحراوية اأكرث من 3 اأرباع امل�ساحة للدولة، 

كما تعاين الدولة ب�سبب بيئتها من قلة اإلأمطار وارتفاع درجة احلرارة، وارتفاع تكاليف اإلإنتاج 

واإلآفات الزراعية، وكما اإنها ت�سعى حلل هذه امل�ساكل التي تعاين منها.
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إعداد: مرح أيمن سعد

القطاع الزراعي في اإلمارات



ن��ذك��ر منها على  اأن��ظ��م��ة وخ��ط��ط حديثة  ال��دول��ة  وات��ب��ع��ت 

�سبيل املثال:

• اإبدال االآالت القدمية باأخرى جديدة
• دعم اأ�ساليب الري بالر�ص والتنقيط

ممكنة  لت�سبح  وا�ست�سالحها  االأرا�سي  من  الكثري  تاأمني   •
للزراعة

• القيام بو�سائل الزراعة املائية ب�سكل كبري واالهتمام بها
• احلد من االأمرا�ص الزراعية املمكنة والعمل على توفري بيئة 

منا�سبة للزراعة

• دعم الدرا�سات والبحوث يف املجال الزراعي

ومن أبرز المحاصيل الزراعية التي تزرع في الدولة:
الباذجنان/  ال��ف��راول��ة/  الكو�سا/  الرب�سيم/  الطماطم/ 

والعديد من الزراعات االأخرى الهامة مثل التمر واالأ�سجار املثمرة

اهلل  نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اأوىل 

ال�سمو  �ساحب  ابنه  ق��ال  وق��د  بالزراعة،  كبريًا  اهتماما  ث��راه، 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان: اإن الوالد ال�سيخ زايد طيب اهلل 

ثراه، كان يويل الزراعة اهتمامًا خا�سًا، ويقدم لها الدعم، ومل 

اأبدًا بالعقبات والتحديات ، ومل ي�ستمع اإىل من قالوا له  يعرف 

اإن الزراعة لي�ص لها م�ستقبل يف البالد، الأنه رحمه اهلل كان بعيد 

النظر، ويرى اأن الزراعة اأمر اأ�سا�سي يف حياة املجتمعات.

وحول اأهمية الزراعة قال ال�سيخ زايد رحمه اهلل : اأرين بلدًا 

يتمتع بقاعدة زراعية قوية، اأريك بلدًا قويًا را�سخًا، وقال اأي�سا يف 

ذلك: اأعطوين زراعة، اأ�سمن لكم ح�سارة.

قائد  لفكر  احلقيقية  املعاين  يحمل  ال��ذي  الكالم  هذا  ومن 

كافة  يف  بل  الزراعة  جمال  يف  فقط  ولي�ص  م�ستقبلية  نظرة  له 

املجاالت االأخرى، رحمه اهلل.

مكتب  اأطلق  فقد  الدولة  اتبعتها  التي  التطوير  و�سائل  ومن 

اآخر  م�ساركة  اأج��ل  من  الغذاء،  اأبحاث  ة  من�سّ الغذائي  االأم��ن 

ا�ستفادة  اأق�سى  لتحقيق  وت�سعى  اخلرباء،  قبل  من  االكت�سافات 

جمال  يف  والتطوير  بالبحث  يتعلق  مبا  امل�سلحة  اأ�سحاب  من 

الزراعة واالأمن الغذائي.

وهناك اأي�سا طرق حديثة مل تنت�سر كثريًا يف دول العامل اأال 

وهي ا�ستخدام الروبوتات والذكاء ال�سناعي، فتبداأ االآليات ذاتية 

القيادة باحلراثة لالأر�ص من ال�سباح، اأو تقودها روبوتات، وتتابع 

عملها الطيارات امل�سرية )الدرون(، وتقوم بر�ص البذور واإعداد 

بالطاقة  تعمل  االآليات  هذه  بع�ص  وتكون  الالزمة،  االإح�سائيات 

الزراعية  االآفات  باكت�ساف  االآليات  ت�ستطيع هذه  ال�سم�سية، كما 

والتعامل معها، وجميع االآليات تر�سل التقارير اإىل حجرة القيادة.

اليافع  بالزراعة يتطلب م�ساعي اجليل  ازدياد االهتمام  واإن 

وقد  اإمكانياتهم،  ت�سخري  على  الدولة  وعملت  ذلك،  يف  وال�ساب 

لديهم  وازداد  والزراعة،  ال�سباب  بني  الرابط  لتقوية  ذلك  اأدى 

دعمت  وق��د  قبل،  من  باأكر  بالزراعة  واهتمامهم  العمل  حب 

الدولة ال�سباب وزادت احلوافز والفر�ص مع ازدياد مهارتهم.
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1 مارس : 
شهرالقراءة في اإلمارات

يوم والية مينيسوتا االمريكية
القولــون  بســرطان  التوعيــة  شــهر 

لمســتقيم ا و
اليوم العربي للغة العربية
أسبوع المرور الخليجي

اليوم العربي لحماية المستهلك
اليوم الخليجي لحماية المستهلك
يوم استقالل البوسنة والهرسك

اليوم العالمي للحماية المدنية
اليوم العالمي لالنعدام التام للتمييز

2 مارس : 
يوم شهيد الصحة بالسعودية

3 مارس : 
اليوم الخليجي للموهبة واإلبداع

اليوم العالمي لألحياء البرية
اليوم العربي للمياه

اليوم العالمي لألذن والعناية بالسمع
اليــوم العربــي لمكافحــة الغــش التجــاري 

والتقليــد
يوم التحرير ببلغاريا  
يوم المهندسة العربية
يوم الطبيب الكويتي

اليوم القومي لمحافظة قنا - مصر
4 مارس : 

يوم والية أيداهو األمريكية
يوم المهندس الكويتي

اليــوم العالمــي للهندســة مــن أجــل التنميــة 
المستدامة

اليوم العالمي لمكافحة السمنة
5 مارس : 

يوم القوات البرية اإلماراتية

اليوم الوطني للمشي بالسعودية
اليوم الوطني لجمهورية غينيا بيساو

6 مارس : 
ليلــة النصــف مــن شــعبان 1444 »حــق 

الليلــة«
يوم البنوك في قطر

يــوم جلــوس ملــك البحريــن الشــيخ حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة

يوم استقالل جمهورية غانا
يــوم تأســيس رابطــة دول المحيــط الهندي 

أيورا  –
7 مارس : 

أسبوع الشجرة بالسعودية 2023
أفــراد  ذكــرى  إلحيــاء  الدولــي  اليــوم 

الواجــب شــهداء  الشــرطة 
8 مارس : 

اليوم الدولي للمرأة

مارس
األيــام الســنوية بمختلــف أنواعهــا العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة تمثــل ظاهــرة إعالميــة 
حديثــة تواكــب اهتمامــات المجتمعــات بالقضايــا الحديثــة والمتراكمــة بهــدف إطــالق 
حمــالت التوعيــة واإلرشــاد والتذكيــر، وبيــن صفحــات المجلــة شــهريًا يســرني أن 
أقــدم لكــم هــذه هــي األيــام واألســابيع الدوليــة التــي تحتفــي بهــا األمــم المتحــدة 
حاليــًا، حيــث تحــدد األمــم المتحــدة أيامــًا وأســابيع وســنوات وعقــوداً معينــة لتكــون 
مناســبات لالحتفــال بفعاليــات أو مواضيــع معينــة لتعزيــز أهــداف المنظمــة بــإذكاء 
ــا أكثــر  ــة عضــو واحــدة )وأحيان الوعــي وبتوجيــه العمــل. وفــي العــادة، تقتــرح دول
المتحــدة رســميًا بعــد اعتمادهــا  مــن دولــة( هــذه االحتفــاالت وتعتمدهــا األمــم 

ــة العامــة. بموجــب قــرار مــن الجمعي
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يعدها اإلعالمي : عبدالرحمن نقي 

أيام عالمية



يوم والية أوريجون األمريكية
األسبوع العالمي للتوعية عن الملح

9 مارس : 
اليوم العالمي للكلى 2023

ذكــرى تولــي الشــيح ســلمان بــن حمــد ال 
خليفــة واليــة عهــد البحريــن

10 مارس : 
اليوم الدولي للقاضيات
اليوم العربي للمكتبات

11 مارس : 
يــوم ميــالد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن زايــد آل نهيــان
12 مارس : 

اليوم الوطني لجمهورية الجابون
اليوم العالمي لمكافحة الرقابة اإللكترونية.

اليوم الوطني لموريشيوس
13 مارس : 

يوم الشباب الكويتي
يوم التمريض الخليجي

14 مارس : 
اليوم الدولي للرياضيات

15 مارس : 
يوم والية كانساس األمريكية

يوم الطفل اإلماراتي
اليوم العالمي لوقف تعسف الشرطة

يوم المدينة العربية 
اليوم الوطني لهنجاريا / المجر
اليوم العالمي لحقوق المستهلك

اليوم العالمي لمكافحة اإلسالمفوبيا
اليوم القومي لمحافظة بني سويف

اليوم القومي لمحافظة الفيوم – مصر
16 مارس : 

يوم اللباس التقليدي - تونس
اليوم العربي لحقوق اإلنسان

17 مارس : 
اليوم الوطني إليرلندا

اليوم العالمي للعمل االجتماعي  

يوم النوم 2023
18 مارس : 

اليوم العالمي إلعادة التدوير
اليوم القومي لمحافظة المنيا – مصر

19 مارس : 
ــوب ســيناء-  ــوم القومــي لمحافظــة جن الي

مصــر
20 مارس : 

اليوم العالمي لرواية القصص
اليوم الدولي للسعادة
يوم استقالل تونس

يوم اللغة الفرنسية  
اليوم العالمي لصحة الفم

أسبوع المال العالمي 2023 
21 مارس : 

اليوم العربي لألم  
اليوم العالمي لمتالزمة داون

اليوم الدولي للغابات واألشجار
اليوم العالمي للشعر

اليوم العالمي لفن العرائس
التمييــز  علــى  للقضــاء  الدولــي  اليــوم 

لعنصــري ا
يوم النيروز الدولي

يوم استقالل ناميبيا  
الربيعــي فــي النصــف  يــوم االعتــدال 

األرض مــن  الشــمالي 
يــوم االعتــدال الخريفــي فــي النصــف 

األرض مــن  الجنوبــي 
22 مارس : 

يوم والية فيرجينيا األمريكية
يوم والية فيرجينيا الغربية األمريكية

يوم جامعة الدول العربية
يوم األخوة الكشفية العربية  

اليوم العالمي للمياه
23 مارس : 

أول رمضان 1444 هـ
 اليوم العالمي لألرصاد الجوية

 يوم الجمهورية في باكستان
24 مارس : 

يوم والية وايومنغ األمريكية
اليوم العالمي لبطانة الرحم المهاجرة

اليــوم العالمــي للحــق فــي معرفــة الحقيقــة 
فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات الجســيمة لحقوق 

اإلنســان والحتــرام كرامــة الضحايــا 
 اليوم العالمي للسل 

25 مارس : 
اليوم العربي للتقيس
اليوم الوطني لليونان

اليــوم الدولــي إلحيــاء ذكــرى ضحايــا 
الــرق وتجــارة الرقيــق عبــر المحيــط 

األطلســي
ــن  ــع الموظفي ــن م ــي للتضام ــوم الدول الي

المحتجزيــن والمفقوديــن
يوم ساعة األرض 2023

26 مارس : 
يوم الجار2023

اليوم الوطني لبنجالديش
27 مارس : 

اليوم العالمي للمسرح

28 مارس : 
األسبوع الخليجي لصحة الفم

29 مارس : 
يوم والية نيفادا األمريكية

30 مارس : 
يوم األرض الفلسطيني

ثنائــي  لالضطــراب  العالمــي  اليــوم 
لقطــب ا
31 مارس : 

اليوم القومي لمحافظة الجيزة – مصر
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الغالف  ظهر   1984 يناير  ل�سهر  الثامنة  ال�سنة   81 العدد 

ب�سورة جميلة للمغفور له ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي وهو 

للقيادات  االجتماعي  لالإعداد  الثالث  املع�سكر  افتتاح  يح�سر 

الطالبية والذي يهدف اإىل تنمية القدرة على حتمل امل�سوؤولية من 

اأجل خدمة املجتمع واأي�سًا جولته على االأق�سام املختلفة باملعر�ص 

كما يظهر يف ظهر الغالف لقطات من حفل زفاف �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي هذا وقد ت�سمنت املجلة عدد من 

املقاالت واالأخبار املتنوعة منها مايلي:

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سقر ... يفتتح املع�سكر الثالث لالإعداد 

االجتماعي للقيادات الطالبية

افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي ع�سو 

املجل�ص االأعلى حاكم اإمارة راأ�ص اخليمة املع�سكر الثالث لالإعداد 

يف  اأقيم  ال��ذي  الدولة  مبدار�ص  الطالبية  للقيادات  االجتماعي 

الفرة من 19 - 24 يناير كانون الثاين من العام اجلاري مبدر�سة 

راأ�ص اخليمة الثانوية

�سقر  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  االف��ت��ت��اح  حفل  ح�سر  وق��د 

القا�سمي نائب رئي�ص دائرة املحاكم يف راأ�ص اخليمة .. ومعايل 

ــل الــمــجــالت فــي اإلمـــــارات و تــعــد مــرجــعــًا و  ــ مجلة بــلــديــة رأس الــخــيــمــة مــن أوائ
إرثــــًا ثــقــافــيــًا لــمــن يــنــشــد الــثــقــافــة و قــد شــهــدت الــمــجــلــة مــراحــل تــطــور إمــــارة رأس 
ــتــكــون مــرجــعــا لــلــمــعــلــومــات  ــذا ل ــــى يــومــنــا هــ ــام 1977 إل الــخــيــمــة و نــمــوهــا مــنــذ عــ
ومختلفة. متنوعة  ألخــبــار  ــرآة  ومـ الخيمة  رأس  الحبيبة  إمــارتــنــا  تــقــدم  على   وشــاهــدًا 
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إعداد : رائد عبد العزيز هالل

بلدية رأس الخيمة بين الماضي والحاضر

العدد 81 لسنة 1984



فرج املزروعي وزير الربية والتعليم واالأ�ستاذ حممد فار�ص وكيل 

�سلطان  واالأ�ستاذ   .. التعليمية  املناطق  ل�سوؤون  امل�ساعد  ال��وزارة 

�سقر ال�سويدي االأمني امل�ساعد للمجل�ص االأعلى لل�سباب والريا�سة 

.. واالأ�ستاذ عبد اهلل اإبراهيم مدير ال�سوؤون الثقافية باملجل�ص .. 

واالأ�ستاذ زهدي اخلطيب م�ست�سار وزير الربية واالأ�ستاذ حممد 

عبد  ال�سيد  اختيار  مت  وقد  املع�سكر  عام  م�سرف  ليلة  اأب��و  علي 

وال�سيد  والت�سفية  االإع��داد  م�سرفًا على جلنة  الرحيم عبد اهلل 

راجح حممود رزق مديرًا للمع�سكر وال�سيد النجدي اأحمد قائدًا 

الربامج  ل�سوؤون  للمدير  م�ساعدًا  �سلبي  عادل  وال�سيد  للمع�سكر 

وال�سيد  االإداري��ة  لل�سوؤون  للمدير  م�ساعدًا  عمارة  وال�سيد حممد 

حممد ال�ساذيل م�سرفًا لالإعالم الربوي وال�سادة اإبراهيم �سابر 

�سعيد  وحممد  اأحمد  و�سلطان  م�سطفى  ونزار  حممود  حممد  و 

م�سريف برامج و اإبراهيم حممد م�سوؤواًل لالإ�سكان واالإعا�سة وعمر 

وعبد  االجتماعية  اخلدمة  اإدارة  من  لل�سرف  مندوبًا  ال�سديق 

اخليمة  راأ�ص  منطقة  من  لل�سرف  مندوبًا  القا�سم  اأبو  الرحمن 

باملع�سكر  االإقامة  على  م�سرفًا  الرحمن  عبد  وزكريا  التعليمية 

هذا وقد �سارك يف هذا املع�سكر ع�سرة مناطق ومكاتب تعليمية 

خمتلف  من  وم�سرفًا  طالبًا   150 من  اأكر  و�سمت   .. الدولة  يف 
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األقى الطالب مال اهلل حممد كلمة رحب فيها  املناطق هذا وقد 

ب�ساحب ال�سمو احلاكم واملرافقني .. واأو�سح يف كلمته االأهداف 

التي من اأجلها اأقيم هذا املع�سكر ودوره االإيجابي يف بناء القيادات 

الطالبية ثم األقى الطالب حممد جا�سم دروي�ص كلمة اأخرى اأ�ساد 

فيها بدور املع�سكر الثالث يف اإعداد القيادات الطالبية وتر�سيخ 

ومتطورة  مربجمة  عمل  وخطط  باأ�ساليب  اجل��دي��دة  املفاهيم 

وحديثة واأو�سح ال�سيد حممد ال�ساذيل م�سرف االإعالم الربوي 

واملحا�سرات  الندوات  من  العديد  ت�سمن  املع�سكر  برنامج  اأن 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  جامعة  من  اأ�ساتذة  فيها  �سارك  التي 

من  و�سخ�سيات  والتعليم  الربية  وزارة  يف  الربوية  والقيادات 

الوزارات االأخرى. فقد األقى ف�سيلة ال�سيخ ركوة مكاوي حما�سرة 

كانت  كما  االإ�سالم«  يف  القيادية  وال�سلوكيات  املفاهيم   « بعنوان 

هناك حما�سرة عن االأبعاد االجتماعية والنف�سية للقيادة األقاها 

لل�سباب   ال��دويل  وال��ع��ام  العربي   ف��وزي  ود.  يا�سني  عطوف  د. 

لالأ�ستاذ �سلطان �سقر ال�سويدي وحما�سرة عن االأن�سطة الطالبية 

للدكتور عبد احلليم ر�سا رئي�ص االحتاد الوطني لطالب اجلامعة 

النف�سية  وال�سغوط  ال�سباب  م�ساكل  عن  ندوة  هناك  كانت  كما 
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واالجتماعية التي يتعر�ص لها �سباب االإمارات �سارك فيها �سعادة 

حممد  والدكتور  ال�سوؤون  وزارة  وكيل  ال�سويدي  عي�سى  حممد 

طالب  �سارك  كما  ق�سيدة  اأب��و  الرحمن  عبد  والعقيد  هويدي 

اإدارة  املع�سكر يف حلقات نقا�ص دارت حول القيادة .. وتخطيط 

االجتماعات باالإ�سافة اإىل اللقاءات املفتوحة االأخرى هذا عالوة 

العملية  والتدريبات  والفنية  وال�سعرية  الثقافية  امل�سابقات  على 

على كيفية ا�ستخدام الكمبيوتر وتخزين املعلومات وا�سرجاعها 

لال�ستفادة منها واإجراء العمليات احل�سابية.

نشاط قسم الرقابة الصحية خالل العام 1983
موؤخرًا  : �سدر  الغذائية  املواد  و235 كج من  54 طنًا  اإعدام 

�سنويًا عن  تقريرًا  راأ�ص اخليمة  لبلدية  التابع  ال�سحة  ق�سم  عن 

اأعم�������ال ومنجزات ون�ساطات الق�سم خالل العام املا�سي، على 

الق�سم به من  الدور الذي ا�سطلع  اأو�سح  خمتلف االأ�سعدة وقد 

التجارية  املحالت  الأ�سحاب  ال�سحي  واالإر�ساد  التفتي�ص  اأعمال 

ال�سركات  بع�ص  تتبعها  التي  الغ�ص  بع�ص طرق  وتب�سريهم على 

من اأجل الك�سب الوفري وال�سريع ولو كان ذلك على ح�ساب �سحة 

وحياة امل�ستهلكني.
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munrakae

بلدية رائدة إلمارة صحية وسعيدة ومستدامة

A leading municipality for a happy, healthy and sustainably developed Emirate

الرؤية

Vision

العمراني  التطوير  في  االستدامة  تضمن  متميزة  بلدية  خدمات  تقديم  في  االبتكار 
والصحة العامة من خالل التوظيف األمثل للموارد لتحقيق السعادة لكافة شرائح المجتمع

 Innovation in providing distinctive municipal services, to ensure sustainability of
 urban development and public health through optimal utilization of resources to
achieve happiness for entire society segments

الرسالة

Mission

munrakae

١- ضمان الصحة والسالمة العامة
٢- تعزيز بيئة جاذبة لالستثمار والتطوير العقاري

٣- تعزيز االستدامة في التطوير العمراني
٤- االستدامة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

1- Ensure public health and safety

2- Enhance an attractive investment and real-estate development environment

3- Enhance sustainability in urban development

4- Sustainability in energy efficiency and renewable

األهداف االستراتيجية

Strategic Goals
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Editorial
Ras Al Khaimah Innovates 

The Emirate of Ras Al Khaimah is moving to-

wards achieving the National Strategy for In-

novation launched by His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 

President, Prime Minister and Ruler of Dubai 

in 2014, which aims to make the UAE among 

the most innovative countries in the world dur-

ing the coming years. Through the affirmation 

of the UAE’s Leadership that innovation is the 

capital of the future, we always aspire to es-

tablish a culture of innovation in the corporate 

work environment, by introducing strategic ini-

tiatives that serve innovation and enhance its 

concepts.

Where we make innovation, knowledge and 

sustainable development a solid culture within 

the government work approach, which makes 

it an advanced culture and work method that 

we all seek to achieve in order to support the 

wheel of progress in the various sectors and 

fields of work in Ras Al Khaimah. We are al-

ways keen to give high value to innovative 

ideas, as innovation is the basic foundation for 

excellence in all areas of life, so entities need to 

motivate their employees to contribute to gen-

erating innovative ideas through which these 

entities are distinguished in providing services 

to society members.
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UAE President His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan and His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai, attended a dialogue session 
featuring Abdel Fattah El Sisi, Presi-
dent of the Arab Republic of Egypt, 
at the World Government Summit 
(WGS), which commenced in Dubai.

Also present at the session were 
H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah; H.H. 
Sheikh Hamdan bin Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Crown Prince 
of Dubai; H.H. Sheikh Mohammed 
bin Hamad bin Mohammed Al Shar-
qi, Crown Prince of Fujairah; and a 
number of dignitaries and senior of-
ficials.

During the session, El Sisi spoke 

about the challenges he faced as 
President in his efforts to bring 
stability to Egypt after the political 
events of 2011. He praised the piv-
otal support extended by the UAE 
President.

Praising the UAE President’s lead-
ing role in supporting other Arab 
countries, El Sisi said: "His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed helped 
greatly in bringing stability to Egypt, 
as he visited the country in 2013, 
and was aware of the needs of the 
country. He ordered the transfer of 
ships carrying vital petroleum com-
modities through the Mediterrane-
an to Egypt to help overcome the 
crisis.”

The Egyptian President urged 
Arab states to stand against any in-
terference that aims to disrupt the 
strong ties in the region.

“Egypt has experienced immense 

challenges since 2011, which cost 
the state about $450 billion. The 
rapid population growth is another 
key challenge in Egypt. Recently, we 
have seen an increase of 25 million 
people, bringing the total popula-
tion to 105 million people, com-
pared to 81 million in the last dec-
ade," he said.

El Sisi stressed that Egyptians were 
able to overcome a state of disinte-
gration and despair after 2011 and 
achieve development.

“The Egyptian experience in 
achieving success and advancement 
must be shared, as it presents an ex-
ample of the role of governments in 
confronting challenges.”

El Sisi noted that Egypt has suc-
ceeded in eliminating terrorism, a 
key challenge that threatened its se-
curity to a great extent. “We were 

UAE President and Mohammed bin Rashid attend a 
dialogue session featuring the Egyptian President
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able to establish a 
safe and stable envi-
ronment," he noted, 
stressing that the gov-
ernment had adopted 
a unique approach 
to facing challenges 
through creative ini-
tiatives and ideas.

Electricity posed an-
other major challenge 
in Egypt after the 
2011 events, as the 
state spent 1.7 trillion 
Egyptian pounds to 
improve the sector.

The slow urban de-
velopment has hin-
dered Egypt’s growth 
with the people occu-
pying only 5% of the 
country’s total area 
over the past 150 
years, El Sisi said. To 
solve this pressing is-
sue, the government 
has constructed 24 
new smart cities and 
developed infrastruc-
ture projects.

El Sisi explained that 
the Egyptian govern-
ment has made great 
progress in improv-
ing the health sector 
by implementing a 
national health pro-
gramme.

Egypt has completed infrastruc-
ture projects and road networks 
that saved the nation about $8 bil-
lion, he said.

The Egyptian President added 
that the government developed a 
comprehensive plan in 2011 to im-
prove the administrative structure 

of Egypt. The government has suc-
ceeded in providing more than 1.5 
million job opportunities for citizens 
in its efforts to combat unemploy-
ment.

During his session, the President 
spoke about Egypt’s New Adminis-
trative Capital, which represents a 
new growth hub for future genera-
tions.

The 10th edition of the World 
Government Summit has brought 
together 20 heads of state and gov-
ernment, more than 250 ministers, 
and 10,000 business leaders, gov-
ernment officials, thought leaders 
and experts from around the world 
to discuss the future of government. 
The Summit features over 220 ses-
sions and 300 speakers.
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In presence of Mohamed bin Zayed, Mohammed bin Rashid, 
Egyptian President honors the Global Best M-Gov Award 

winners at World Government Summit 2023

In the presence of UAE President His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, and UAE Vice President, 
Prime Minister, and Ruler of Dubai His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Abdel Fattah El-
Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, honored the 
winners of the Global Best M-Gov Award 2023 as part 
of the World Government Summit (WGS) 2023, which is 
being held in Dubai from 13-15 February.

The ceremony was witnessed by H.H. Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah. In its eighth edition, the 2023 Global 
Best M-Gov Award recognized the efforts of students 
from public and private universities worldwide. The 
award aims to foster the critical role that universities and 
youth play in finding innovative solutions to local and 
global challenges.

President El-Sisi presented the Golden Award to the 
‘BlockBill’ team from India, the Silver Award to the ‘Don’t 
Waste’ team from Uzbekistan, and the Bronze Award to 

the ‘Farmit’ team from Serbia.
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A team from the Indian Institute 
of Technology in Andheri, Mumbai, 
created the BlockBill app. It leverages 
the benefits of blockchain technol-
ogy to enable real-time recording of 
transactions between retailers and 
their customers. The Don’t Waste 
app, developed by a team from INHA 
University in Tashkent, Uzbekistan, 
promotes the responsible disposal 
of surplus food. The Farmit app, cre-
ated by a team from the University of 
Belgrade in Serbia, aims to empower 
local farmers by providing consum-
ers with a direct and transparent 
view of the agricultural supply chain 
from farm to fork.

Also present during the awards 

ceremony were H.H. Sheikh Hamdan 
bin Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Crown Prince of Dubai; H.H. 
Sheikh Mohammed bin Hamad bin 
Mohammed Al Sharqi, Crown Prince 
of Fujairah; and several Sheikhs, 
ministers and senior officials.

The Global Best M-Gov Award 
recognizes innovative solutions that 
use scalable, high-tech approaches 
to bring about a significant impact 
on various communities. Over 1,000 
teams from 62 countries partici-
pated in this year’s competition. The 
entries were evaluated by a panel of 
international experts, who narrowed 
down the pool to 45 finalists and, ul-
timately, selected the top three win-

ners.
The Global Best M-Gov Award is 

an annual competition overseen by 
the government of the UAE. It aims 
to inspire students, researchers, gov-
ernment agencies, businesses, and 
startups to leverage cutting-edge 
technology to find innovative solu-
tions to global issues and create a 
brighter future for people.

The current edition of the World 
Government Summit brings togeth-
er over 10,000 participants, includ-
ing high-level government officials, 
industry experts, and private sec-
tor leaders, all working together to 
shape the future of government.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, 
participated in the second day of the World Govern-
ment Summit 2023, which was held in Dubai under 
the theme “Shaping Future Governments”, with a 
keynote speech and a special dialogue session under 
the theme "Ras Al Khaimah: Past, Present and an 
Ambitious Future", during which His Highness shed 

light on the comprehensive 
development process in the 
emirate, its successful expe-
rience, and the most impor-
tant factors of its distinction, 
according to the system and 
directions of the UAE.

During his participation, 
His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah reviewed the most 
important stations and les-
sons learned from the renais-
sance that Ras Al Khaimah is 
witnessing in various sectors, 
within the framework of a 
forward-looking analytical 
view of the importance of the 
role of the government work 

system in pioneering the Emirate's future directions.
His Highness spoke about his vision to lead the 

strategic directions of the Emirate of Ras Al Khaimah, 
its ambitious future plans to continue its sustainable 
growth in various vital sectors, and its approach to en-
hance the readiness and flexibility of the government 
sector to foresee the future.

Ruler of Ras Al Khaimah delivers a keynote speech at 
World Government Summit 2023
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, met with a number 
of leaders and senior govern-
ment officials on the final day of 
the World Government Summit 
(WGS 2023), held in Dubai over 
the last three days.

His Highness Sheikh Saud met 
separately with Masrour Bar-
zani, Prime Minister of the Iraqi 
Kurdistan Regional Government; 
Prithvirajsingh Roupon, President 
of the Republic of Mauritius; Ul-
ugbek Maripov, Prime Minister of 
the Kyrgyz Republic; Akylbek Jap-
arov, Chariman of the Cabinet of 
Ministers, Kyrgyz Republi; Jessica 
Alupo, Ugandan Vice President; 
and Panagiotis Pikrammenos, 
Deputy Prime Minister of Greece.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah discussed with the VIP 
guests of the UAE ways to bolster 
cooperation between the UAE 
and their respective countries at 
various levels. He also exchanged 
with them views on an array of 
issues of common concern.

On the sidelines of the three-
days summit, H.H. Sheikh Saud 
also met with a group of interna-
tional private sector leaders, and 
exchanged with them ideas and 
visions that would explore op-
portunities for growth and find 
practical solutions to a number 
of economic challenges to build a 
better future for the generations 
to come.

RAK Ruler meets world leaders on sideline of World 
Government Summit 2023
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His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, received 
at his Palace in the Saqr bin 
Mohammed City, H.E. Arnol-
do André-Tinoco, Minister for 
Foreign Affairs and Worship 
of Costa Rica, who is current-
ly visiting the UAE.

They discussed ways of 
boosting the UAE-Costa Ri-
can cooperation ties to serve 
the mutual benefit of the two 
countries across various do-
mains during a meeting at-
tended by H.E. Francisco J. Chacón 
Hernández, Ambassador of Costa 
Rica to the UAE.

His Highness Sheikh Saud lauded 
the distinguished friendship rela-

tions and economic, investment co-

operation between the UAE and the 

Republic of Costa Rica, as well as the 

strategic partnership frameworks 

between the two friendly countries.

For his part, Minister André-Tino-

co affirmed his country's keenness 

to enhance its cooperation with the 

UAE, praising its role in the regional 

and global arenas.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 

Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has been 

briefed on the Ministry of Energy and Infrastructure's 

plans to enhance the energy and infrastructure sectors in 

the Emirate and across the UAE.

This came at a meeting with His Excellency Suhail bin 

Mohammed Al Mazrouei, Minister of Energy and Infra-

structure, at the Ruler's Palace in Saqr bin Mohamed City.

His Highness RAK Ruler applauded national efforts to 

strengthen the UAE's position as a global capital of sus-

tainability and the Ministry's efforts to implement criti-

cal projects that would benefit citizens and residents and 

develop infrastructure across the nation.

The meeting was attended by a number of officials 

from the Ministry of Energy and Infrastructure and the 

Government of Ras Al Khaimah.

RAK Ruler receives Costa Rica's Minister for Foreign Affairs

Ruler of Ras Al Khaimah briefed on Ministry 
of Energy & Infrastructure's plans

7m u n r a k a e

N
ew

s

 Issue No. 549 - 2023 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 

Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, received 

at his Palace in Saqr bin Mohammed City, a number of 

Ambassadors of Latin American and Caribbean Countries 

to the UAE.

During the meeting, which was held in the presence 

of H.E. Saqr Ghobash, Speaker of the Federal National 

Council (FNC), His Highness Sheikh Saud reviewed the 

cooperation ties between the UAE and Latin American 

and Caribbean Countries, as well as ways to enhance 

them to serve their mutual benefits.

For their part, the Ambassadors praised the civilization-

al, economic, cultural and urban renaissance witnessed 

by the UAE and the Emirate of Ras Al Khaimah, in addi-

tion to the distinguished relations between the UAE and 

the countries of Latin America and the Caribbean at vari-

ous levels.

They also thanked His Highness Ruler of Ras Al Khaim-

ah for his hospitality. The meeting was attended by sev-

eral FNC members and senior officials.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, received in his Palace at 
the Saqr bin Mohammed City, H.E. Etienne 
Berchtold, Ambassador of the Republic of 
Austria to the UAE, who came to greet His 
Highness Sheikh Saud on the occasion of as-
suming his duties as ambassador.

During the meeting, His Highness Sheikh 
Saud welcomed the Austrian Ambassador, 
wishing him success in carrying out his du-
ties towards enhancing UAE-Austria relations 
and cooperation in various fields.

For his part, the Ambassador of Austria 
extended his thanks and appreciation to His 
Highness Ruler of Ras Al Khaimah for his 
warm welcome and hospitality.

RAK Ruler receives ambassadors of Latin American and 
Caribbean Countries

Ras Al Khaimah Ruler receives Austrian Ambassador
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived, at his Palace at 
Saqr bin Mohammed 
City, H.E. Ramunas 
Davidonis, Ambassa-
dor of the Republic of 
Lithuania to the UAE, 
who came to greet 
His Highness Sheikh 
Saud.

His Highness RAK 
Ruler welcomed Am-
bassador Davidonis 
and wished him suc-
cess in performing his duties and 
boosting the relations between the 

two friendly countries at various lev-

els.

In turn, the Lithuanian Ambassa-

dor expressed his thanks and appre-

ciation to His Highness Ruler of Ras 

Al Khaimah for his great hospitality, 

and lauded the UAE's stature both 

regionally and globally.

Under the patron-
age of His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Mem-
ber and Ruler of Ras 
Al Khaimah, Ras Al 
Khaimah Center for 
Advanced Materials 
is organizing the 14th 
session of the "Inter-
national Workshop 
on Advanced Materi-
als", with the partici-
pation of a group of 
scientists, including 
a Nobel Prize winner 
in physics, a member 
Nobel Prize Committee in Chemis-

try.

More than 200 scientists and re-

searchers from various prestigious 

academic institutions around the 

world, including the Universities of 

Cambridge and Manchester in the 

Ruler of Ras Al Khaimah receives Lithuanian Ambassador

Ras Al Khaimah to organize 14th International 
Workshop on Advanced Materials scientific conference

9m u n r a k a e

N
ew

s

 Issue No. 549 - 2023 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



Ras Al Khaimah Ruler attends opening of IWAM 2023

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
attended the opening of the 14th 
annual International Workshop on 
Advanced Materials (IWAM) in Ras 
Al Khaimah, which is held under His 
Highness’s patronage and brings to-
gether scientists, including a Nobel 
Prize winner and a member of the 
Nobel Prize Committee for Chemis-
try, for discussions on the real-world 

applications of Advanced Materials.
"In the rapidly changing and re-

lentlessly developing world we live 
in, knowledge has become the cor-
nerstone of sustainable economic 
development, and science a vital 
engine of prosperity for society and 
our great hope to shape a better fu-
ture for our younger generation,” 
His Highness Sheikh Saud said.

The Emirate of Ras Al Khaimah has 
cemented its reputation and status 

as a prominent global platform for 
brilliant scientific minds to come to-
gether and find evidence-based so-
lutions to the existing and potential 
future challenges facing multiple 
sectors, His Highness added.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah stated, “It is our philoso-
phy, here in Ras Al Khaimah, to em-
brace science and channel it towards 
driving development in every field. 
We are committed to encouraging 

United Kingdom, the Universities of 
California and Temple in the United 
States of America, King Abdullah 
University of Science and Technol-
ogy in the Kingdom of Saudi Ara-
bia, and the National University of 
Singapore are participating in this 
scientific event that is being held at 
the Mövenpick Resort Al Marjan Is-
land, from the 19th to the 21st of 
February.

The International Workshop on 
Advanced Materials is an important 
global platform for in-depth re-
search and discoveries in the field of 
advanced materials, which include 
the development of metals, ceram-

ics and polymers, and making them 
materials of high value that can be 
used in various fields. The use of 
advanced materials can improve 
component performance, develop 
systems to be more productive, du-
rable, fuel efficient and more.

In addition to the scientific discus-
sion sessions that will take place in 
the workshop, companies based in 
Ras Al Khaimah will have the op-
portunity to participate in the event 
and benefit from research related to 
the applications of advanced ma-
terials. The event will also witness 
the organization of the University of 
Bolton in Ras Al Khaimah, in coop-

eration with the Academic Zone of 
the Ras Al Khaimah Economic Zone 
Authority “RAKEZ”, and the Ras 
Al Khaimah Education Zone of the 
Ministry of Education, competitions 
for high school and higher educa-
tion students in the Emirate.

During the workshop, Prof. Andre 
Geim, who won the Nobel Prize in 
Physics in 2010, will deliver - in ap-
preciation of his efforts in conduct-
ing various scientific experiments on 
"graphene" - a specialized scientific 
lecture. Professor Siadong Zhou, 
member of the Nobel Prize Commit-
tee in Chemistry, will also speak in a 
panel discussion.
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science and facilitating research for 
a better future, and to that end, we 
welcome our esteemed guests at 
IWAM today, including some of the 
world’s most prominent scientists 
and renowned experts in their field 
– Advanced Materials. We are con-
fident the meetings at this confer-
ence will be constructive and bring 
further prosperity for humanity."

The three-day IWAM, being held 
at the Mövenpick Resort Al Marjan 
Island, will be attended by over 200 
people and will feature speakers 
from prestigious academic institu-
tions from around the globe, includ-
ing the University of Cambridge, 
U.K.; University of California, Santa 
Barbara, U.S.; King Abdullah Uni-
versity of Science and Technology, 
Saudi Arabia; Temple University, 
Philadelphia, U.S.; the University of 
Manchester, U.K.; and the National 
University of Singapore. Prominent 
AI and machine learning experts are 
also set to take to stage at IWAM, 
along with speakers covering a wide 
range of topics, such as energy stor-
age, semiconductor nanostructures, 
metal-organic frameworks, poly-
mers and soft matter and alloy de-
sign using 3D printing.

A competition for high school 
and undergraduate students - Ras 
Al Khaimah Innovation and Sustain-
ability Challenge - will run alongside 
IWAM, organized by the University 
of Bolton Academic Centre - Ras Al 
Khaimah, in partnership with RAKEZ 
Academic Zone and RAK Education 
Zone (Ministry of Education), and 
there will also be opportunities for 
Ras Al Khaimah-based companies 
to discuss their interests in the ap-
plications of Advanced Materials. 
Graduate students and post-doctor-
al researchers will also be delivering 
talks and presenting posters.

Organized by Ras Al Khaimah 

Centre for Advanced Materials, 
IWAM is a global forum for re-
search and discovery in the field of 
Advanced Materials, which include 
metals, ceramics and polymers that 
are either new or enhanced beyond 
their original state, making them 
superior materials that are more 
beneficial for various uses. Using 
Advanced Materials can enhance 
the performance of components, 
improving entire systems so that 
they are more productive, durable 
or fuel efficient, etc.

Professor Sir Tony Cheetham, the 
Chairman of Ras Al Khaimah Centre 
for Advanced Materials and profes-
sor at both the University of Califor-
nia, Santa Barbara, and the National 
University of Singapore, said, “This 
is the 14th event to take place in 
Ras Al Khaimah, and we are proud 
to continue on this journey in the 
UAE, under the patronage of H.H. 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, as 
we seek even wider exposure and 
use of Advanced Materials. “

“IWAM brings together the finest 
minds in the scientific field of Ad-
vanced Materials for insightful and 
productive discussions on break-

throughs, best practice and means 
to further our scientific disciplines 
for the benefit of humanity. The 
applications of Advanced Materials 
have progressed rapidly in recent 
years, with current usage in mobile 
phones, solar cells, LED lighting and 
water purification. We are thank-
ful to H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi and Ras Al Khaimah for pro-
viding a platform for important dia-
logue on a subject matter that will 
continue to grow its real-world val-
ue through events such as IWAM,” 
he added.

Highlights of this year’s IWAM in-
clude a session led by Professor Xi-
aodong Zou, a member of the No-
bel Prize Committee for Chemistry, 
from the University of Stockholm; 
sessions by Professor Gerbrand 
Ceder and Professor Kristin Pers-
son, both experts in AI and machine 
learning from the University of Cali-
fornia, Berkeley, U.S.; a talk from 
Andre Geim, who won the Nobel 
Prize for Physics in 2010 for the joint 
discovery of graphene; and sessions 
with Ras Al Khaimah companies to 
discuss their interests in the applica-
tions of Advanced Materials.
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His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, held 
discussions with world-renowned 
scientists in the field of Advanced 
Materials on the value of science 
and means to further its proliferation 
across academic institutions in Ras 
Al Khaimah, as the 14th annual In-
ternational Workshop on Advanced 
Materials (IWAM) drew to a close.

H.H. Sheikh Saud stated: “Scien-
tific research and discovery is para-
mount to the type of knowledge-
based and forward-thinking society 
we are building. Instilling the values 
of science and other academic dis-
ciplines in our younger generations 
is crucial to their personal develop-
ment and that of our beloved Ras Al 
Khaimah. We seek to embolden our 
people with a deep understanding of 
science that can lead them to discov-
eries that benefit all of humanity.”

“To host IWAM and the interna-
tionally acclaimed scientists that it 
brings is a great achievement for 
Ras Al Khaimah and highlights the 
importance we place on academic 
excellence, multilateral collaboration 

and seeking solutions to global chal-
lenges, to ensure the future we are 
creating is prosperous and sustain-
able,” H.H. Sheikh Saud added.

His Highness Sheikh Saud held dis-
cussions with a number of Advanced 
Materials Scientists from prestigious 
universities from around the world, 
including a Nobel Prize winner and a 
member of the Nobel Prize Commit-
tee for Chemistry.

Among the guests present were 
Professor Sir Tony Cheetham, Chair-
man of Ras Al Khaimah Centre for 
Advanced Materials(RAK CAM) and 
professor at the University of Cali-
fornia, U.S., and the National Univer-
sity of Singapore; Professor Xiaodong 
Zou, member of the Nobel Prize 
Committee for Chemistry, from the 
University of Stockholm; Professor 
Gerbrand Ceder and Professor Kris-
tin Persson, both experts in AI and 
machine learning from the University 
of California, U.S.; Professor Andre 
Geim, of the University of Manches-
ter, U.K., who won the Nobel Prize 
for Physics in 2010 for the joint dis-
covery of graphene; and Professor 
Judith Driscoll, of the University of 

Cambridge, U.K.
The meeting covered a variety of 

topics, foremost among them being 
the most recent developments and 
applications in the field of Advanced 
Materials, as well as ways to enhance 
the teaching of science in schools 
and universities across Ras Al Khaim-
ah and how Advanced Materials 
could benefit the array of industries 
that are based in the UAE’s northern-
most Emirate.

Organized by the RAK CAM, 
IWAM is a global forum for research 
and discovery in the field of Ad-
vanced Materials, which include met-
als, ceramics and polymers that are 
either new or enhanced beyond their 
original state, making them superior 
materials that are more beneficial for 
various uses. Using Advanced Materi-
als can enhance the performance of 
components, improving entire sys-
tems so that they are more produc-
tive, durable or fuel efficient, etc.

The three-day event was attended 
by over 200 scientists, students and 
business leaders, and featured speak-
ers from prestigious academic institu-
tions from around the world.

Ras Al Khaimah Ruler hosts International Scientists for talks 
on enhancing role of science across academia, industry
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
opened the 
11th edition of 
Ras Al Khaimah 
Fine Arts Festi-
val (RAKFAF) to 
the public, at 
the Al Jazeera 
Al Hamra Herit-
age Village.

With the par-
ticipation of more than 120 local 
and international artists from over 
35 countries under the theme of 
‘Nature’.

His Highness Sheikh Saud said, 
“The arts enhance opportunities for 
meaningful engagement and com-
munication between communities 
and nations, instilled with noble val-
ues of peace, harmony, and toler-
ance that drive the development of 
progressive communities and pro-
mote a deep sense of culture and 
history.”

"We, in Ras Al Khaimah, are 
deeply proud of our culture and 
heritage, and of our privileged geo-
graphic position at the confluence 
of civilizations. We are committed 
to continuing our support of lo-
cal artists, to celebrate their crea-
tive endeavors that reflect our rich 
history and culture,” added H.H. 
Sheikh Saud.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah also praised the organ-

izers of the 11th edition of Ras Al 
Khaimah Fine Arts Festival, the an-
nual cultural event and prominent 
international platform for cross-cul-
tural exchange between creatives 
and thought leaders from a range 
of sectors, which provides an op-
portunity for artists to display crea-
tive works that elevate the social, 
cultural and economic development 
of the Emirate.

Alongside H.H. Sheikh Saud, 
high-profile dignitaries from several 
countries attended the event to cel-
ebrate incredible talent from crea-
tives around the world.

In attendance were Nathalie Ken-
nedy, Consul-General of the French 
Republic in Dubai and the Northern 
Emirates; Lody Embrechts Ambassa-
dor of Kingdom of Netherlands to 
the UAE; Meghan Gregonis, Con-
sul General of the United States in 
Dubai and the Northern Emirates; 
Sean Murphy, Charge d’Affaires of 
the US Embassy; Sybille Pfaff, Con-

sul General of Germany in Dubai 
and the Northern Emirates; Nathalie 
Kennedy, Consul General of France 
in Dubai and the Northern Emirates; 
Byung-Jun Moon, Consul General 
of the Republic of Korea in Dubai; 
Raziff Aljunied, Consul General of 
Singapore in Dubai and the North-
ern Emirates, and Sione Sonata, 
Minister-Counsellor at Embassy of 
the Kingdom of Tonga.

This year’s RAKFAF will engage 
the community through diverse cul-
tural and creative experiences. From 
art to heritage talks, pet-oriented 
events, each weekend in Febru-
ary will feature thematic programs, 
including art workshops, musical 
performances, film screenings, and 
much more. The exhibition will re-
main open until the end of March. 
The organizers expect over 35,000 
visitors from the UAE and around 
the world to visit RAKFAF in the 
next two months. All events and ex-
hibitions are free to attend.

RAK Ruler officially opens annual Fine Arts Festival at Al 
Jazeera Al Hamra Heritage Village

13m u n r a k a e

N
ew

s

 Issue No. 549 - 2023 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



Raki Phillips, CEO 
of Ras Al Khaimah 
Tourism Develop-
ment Authority 
(RAKTDA), stated, 
“As one of our be-
loved historical sites 
in the Emirate, I am 
thrilled to see Al 
Jazeera Al Hamra 
transformed during 
the Ras Al Khaimah 
Fine Arts Festival. 
What makes this 
festival so unique is 
the depth of talent, 
art, and creativity 
that transforms this 
site and our destina-
tion into one that is 
based on diversity, 
inclusion and opti-
mism.”

Natasha Ridge, 
founding Execu-
tive Director of 
the Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi 
Foundation for Pol-
icy Research, said, 
“Here at the foun-
dation, we are pas-
sionate about driv-
ing forward creative 
and collaborative 
approaches that el-
evate the social, cul-
tural, and economic development 
of Ras Al Khaimah and the United 
Arab Emirates.

The 2023 RAKFAF reinforces the 
presence of Ras Al Khaimah at the 
heart of the UAE’s art and cultural 
scene. Beyond art, the Festival is 
also an inspiring and engaging 
community event with various ex-

citing activities for one and all. This 
year, we are delighted to host a 
talented pool of artists, sculptors, 
photographers, film-makers and 
poets from across the globe who in-
terpret ‘Nature’ through their own 
unique perspectives. This provides 
us with greater opportunities to 
learn about, and from, each other 
in order to foster stronger cultural 

connections between all those who 
attend and participate.”

The 11th  edition of RAKFAF is pre-
sented by RAKTDA, supported by 
partners including Stevin Rock LLC, 
RAK Ports, RAK Economic Zone, 
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah, 
VOX Cinemas, RAK Transportation 
Authority, RAK Hospitality Holding, 
Accenture Song and MonViso.
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Saud bin Saqr attends the launching ceremony of "Ras 
Al Khaimah Golf Championship"

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
witnessed, at 
Waldorf Asto-
ria Hotel, the 
reception that 
was held on 
the occasion of 
the launch of 
"Ras Al Khaim-
ah Golf Cham-
pionship", the 
"DB World" 
tour hosted by 
the emirate from February 2 to 5 at 
Al Hamra Golf Club, with the par-
ticipation of some of the best golf 
players in the world.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah, welcomed the Emirate’s 
international golfers, event spon-
sors, and tournament organizers in 
its second edition. During the cer-
emony, His Highness exchanged 

conversations with them about the 
importance of sport and its active 
role in improving the quality of hu-
man life.

His Highness affirmed that Ras Al 
Khaimah is keen to host major in-
ternational sporting activities and 
events, and will continue to work to 
improve all fields of sports, wishing 
the players success in the champi-
onship competitions.

For their part, the players, spon-

sors and organizers expressed their 
deep thanks and gratitude to His 
Highness the Ruler of Ras Al Khaim-
ah, for the generous hospitality, 
praising the experience of Ras Al 
Khaimah and its position in organ-
izing major international sporting 
activities and events, hoping to pre-
sent a distinguished sporting level 
during the "Ras Al Khaimah Golf 
Tournament”.
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stressed that 
the safety and security 
of UAE citizens and resi-
dents at the top of the 
Emirate’s priorities.

His Highness made this 
statement while visiting 
Ras Al Khaimah Police 
GHQ, accompanied by 
His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah.

During the visit, His Highness 
Sheikh Saud inaugurated “Ras Al 

Khaimah Safe City” project, one of 
the key projects of the Police Ven-

RAK Ruler inaugurates Ras Al Khaimah Safe City

Saud Al Qasimi pre-
sents Ras Al Khaimah 
Championship trophy 
to Daniel Gavins

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has presented the 
DP World Tour Ras Al Khaimah 
Championship trophy to the 
winner of this year’s event, 
Daniel Gavins, from England, 
at the end of four days of en-
thralling golf that has cement-
ed Ras Al Khaimah’s position as an 
outstanding host of international 
sporting events.

This is the second year that Al 
Hamra Golf Course has hosted DP 
World Tour events, which attract 
some of the world’s top golfers, 
after playing the Ras Al Khaimah 
Championship and Ras Al Khaimah 
Classic over consecutive weekends 
last year.

His Highness Sheikh Saud said: 
“The excitement and emotion of 
sport has an overwhelming ability 
to bring people together and inspire 
in us a sense of belonging, deter-
mination and hope. These qualities 
are what motivate us and drive our 
Emirate to pursue the hosting of 
notable sporting occasions, such as 
the DP World Tour Ras Al Khaimah 
Championship. Congratulations to 
Daniel on his victory.”

“Sport also encourages us to lead 
active and healthy lives, which ties 
with Ras Al Khaimah’s vision to en-
sure a healthy and prosperous fu-
ture for all people who live here. We 
strive to strengthen the connections 
between communities through 
sport and entertain the world with 
internationally recognized events 
taking place in our beloved Emir-
ate,” His Highness Sheikh Saud 
added.
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ture Capital Fund in the 
field of digital security 
and digitization in Ras Al 
Khaimah.

“The emirate of Ras Al 
Khaimah enjoys the high-
est levels of safety and 
security in the world, due 
to its ambitious strategy 
aimed at promoting its 
stature as an ideal desti-
nation for living, working 
and investment,” Sheikh 
Saud said, highlighting his 
keenness to strengthen 
the local security system 
to cover all areas of the 
emirate and drive sustain-
able development.

His Highness Sheikh 
Saud was received by Lt. 
General Dhahi Khalfan 
Tamim, Deputy Chair-
man of Police and Pub-
lic Security in Dubai and 
Chairman of the Council 
of Police Commanders in 
the UAE, Major General 
Ali Abdullah bin Alwan Al 
Noaimi, Commander-in-Chief of the 
Ras Al Khaimah Police, and directors 
of Government Entities, as well as 
senior police officers in the Emirate.

After the reception, His Highness 
Sheikh Saud visited the project’s 
main platform at the police head-
quarters, where His Highness was 
briefed by Major General Al Noaimi 
about the phases of the project and 
its strategic and security importance.

Major General Walid Al Mannai, 
General Supervisor of the Project, 
gave a comprehensive presentation 
about the project, which included its 
phases and technical features.

At the end of the visit, His High-

ness Ruler of Ras Al Khaimah lauded 
the efforts of the project’s team, 
which helped complete its develop-
ment in record time.

After the visit, His Highness Sheikh 
Saud, honored Lt. General Tamim 
and Major General Al Mannai, at 
his palace in Saqr bin Mohammed 
City, and awarded them the Order 
of Merit, in recognition of their ef-
forts in the fields of police work and 
public security. His Highness also 
awarded the Medal of Security Co-
operation to Eng. Ali Al Omari, CEO 
of the Safe City Group, developer of 
the project.

For his part, Major General Ali Ab-
dullah bin Alwan Al Nuaimi, Com-

mander-in-Chief of Ras Al Khaimah 

Police, extended his sincere thanks 

and appreciation to His Highness 

the Ruler of Ras Al Khaimah and His 

Highness the Crown Prince of Ras Al 

Khaimah for the kind visit. Stressing 

that this visit reflects the interest of 

the wise leadership in developing the 

digital and technological capabilities 

of Ras Al Khaimah Police within the 

framework of the UAE strategy for 

digital transformation and quality of 

life, in order to enable it to achieve 

the vision of the Ministry of Interior 

in making the UAE one of the best 

countries in the world in the field of 

security and public safety.
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RAK Ruler attends Ras Al Khaimah Half Marathon 2023
His Highness Sheikh Saud bin 

Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, attended the launch of the 
16th edition of the Ras Al Khaimah 
Half Marathon at Al Marjan Island, 
which witnessed thousands of run-
ners take part in the annual event.

His Highness Sheikh Saud got the 
race under way and honored the 
winners of the race, praising the 
outstanding level of performance 
shown among the elite runners and 
also the thousands of community 
members taking part.

His Highness Ruler of Ras Al 
Khaimah emphasized that such 
sporting occasions are high on the 
Emirate’s list of priorities, as they 
help enhance the quality of life for 
participants and the overall well-
being and health of society. His 
Highness stated that Ras Al Khaim-
ah Half Marathon is a global sport-
ing event and one of the Emirate’s 
most important, as it contributes 
to strengthening Ras Al Khaimah’s 
position as a leading destination for 
sports and tourism.

H.H. Sheikh Saud said that the 
success of the event highlights Ras 
Al Khaimah’s ability to organize ma-
jor sporting events, which is aided 
by its advanced infrastructure, top 
sporting facilities, high-end hotels, 
and diverse tourist attractions.

Ras Al Khaimah Half Marathon 
welcomed some of the world’s 
most prominent elite runners, as 
well as participants from all seg-
ments of society, creating a family-
friendly atmosphere with healthy 
living at its core.
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Ruler of Ras Al Khaimah attends annual ceremony of RAKEZ
His Highness 

Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaim-
ah, attended the 
annual ceremony 
of Ras Al Khaimah 
Economic Zones 
Authority (RAKEZ) 
to celebrate its 
a c h i e v e m e n t s 
and successes 
for 2022, and to 
highlight its active 
efforts in support-
ing the compre-
hensive develop-
ment process in 
the Emirate in co-
operation with its 
strategic partners.

During the cer-
emony, which 
was held at the 
Ritz-Carlton Ras 
Al Khaimah Hotel 
- Al Wadi Desert, 
His Highness the 
Ruler of Ras Al 
Khaimah praised 
the efforts of 
RAKES and its piv-
otal and effective role in supporting 
the growing business community in 
the Emirate and cooperating with 
all its strategic partners to enhance 
Ras Al Khaimah's position as a lead-
ing business and investing destina-
tion in the UAE, the region and the 
world.

His Highness affirmed Ras Al 
Khaimah's keenness to strengthen 

its regional and global partnerships 
aimed at consolidating its diversi-
fied economic system by creating 
new opportunities for its various vi-
tal sectors, thus contributing to cre-
ating a more prosperous future for 
future generations.

During the event, His Highness 
noted the importance of continu-
ing to work hard to make Ras Al 
Khaimah among the most attractive 

destinations for local, regional and 
international companies, based on 
its unique advantages and its stra-
tegic location between the Middle 
East, Asia and Africa.

The annual ceremony was attend-
ed by heads and directors of gov-
ernment entities in Ras Al Khaimah, 
officials of ministries and federal 
agencies, and a number of strategic 
partners.
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Ruler of Ras Al Khaimah issues resolution to restructure 
Board of Directors of Al Rams Sports and Cultural Club

RAK Crown Prince appoints new Director 
of RAK Crown Prince Office

His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, issued a deci-
sion regarding the restructuring 
of the Board of Directors of Al 
Rams Sports and Cultural Club, 
headed by His Excellency Salem 
Sultan bin Thani Al Darmaki.

Resolution No. 4 of 2023 stip-
ulated the membership of Adel 
Jassim Lahbeshi Al Noaimi, Jas-
sim Muhammad Kassin Al She-
hhi, Khaled Abdullah Al Badu 
Al Shehhi, Ahmed Ali Ibrahim 
Al Tenaiji, Jassim Mohammed 
Al Shehhi, Ahmed Abdullah 
Al Jala’a, Obaid Mohammed 
Ashtari, Mona Mohammed 
Al Tajer, Asma Mohammed Al 
Shehhi, And Muohammed Ali 
Lahsini Al Tenaiji.

According to the decision, the 
Board of Directors holds its meet-
ings at the request of the Chair-
man, as it deems appropriate, and 
the decisions of the Board of Direc-
tors are issued by a majority of the 
members, and in the event of equal 
votes, the side on which the Chair-
man is supported.

The Board of Directors supervises 
the management and activities of 

the club and approves its annual 
budget. It also reports to the Club 
Chairman.

The Board continues for a period 
of two years from its date, and after 
the end of its membership term, it 
continues to perform its duties until 
a new Board of Directors is formed 
or its membership term is renewed.

Any previous decision shall be re-
pealed to the extent that it violates 
the provisions of this decision and 

shall be effective from the date 
of its issuance and shall be pub-
lished in the Official Gazette.

His Excellency Salem Sultan 
Al Darmaki, Chairman of the 
Board of Directors, extended his 
sincere thanks and appreciation 
to His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, and Sheikh 
Ahmed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, President of the Club, 
for the precious confidence in 
the members of the Council. 
Emphasizing the completion 
and continuation of the club's 
march and the diligent work 

to highlight and achieve the best 
achievements and prosperity to 
serve the people of Rams and the 
neighboring areas, and to activate 
the sports and cultural role to keep 
pace with the challenges and devel-
opment.

It is expected that the first meeting 
will be held after the new formation 
of the members of the Board of Di-
rectors to distribute administrative 
portfolios and tasks.

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah, issued a resolution appointing Sheikh Arhama bin Saud bin Khaled 
Al Qasimi as Director of the Office of H.H. the Crown Prince of Ras Al Khaimah at 
the Emiri Diwan.
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Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi witnesses the 
final qualifiers for Ras Al Khaimah Holy Quran Award

His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah, witnessed 
the final qualifiers for Ras Al Khaim-
ah Holy Quran Award in its twenty-
first session, which is held under the 
patronage of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, at Sheikh Zayed Mosque 
in Ras Al Khaimah.

The total number of participants 
in the competition - which was en-
titled "Loyalty and Faithfulness" - is 
1,400 male and female contestants 
from 52 nationalities. While 441 
male and female contestants quali-
fied for the final qualifiers in the 

various parts of the award competi-
tions.

His Highness was received by 
Sheikh Saqr bin Khalid bin Humaid 
Al Qasimi, Chairman of the Board 
of Directors of Ras Al Khaimah 
Foundation for The Holy Qur’an 
and Its Sciences, Dr. Ahmed Ibra-
him Suba’an, Secretary-General 
of Ras Al Khaimah Award for the 
Holy Qur’an, Chairman of the Su-
preme Organizing Committee, and 
a number of officials in the award. 
His Highness was accompanied by 
Sheikh Arhama bin Saud bin Khaled 
Al Qasimi, Director of Media Sec-
tion at the Office of His Highness 
the Crown Prince of Ras Al Khaim-

ah, and Sheikh Dr. Muhammad bin 
Saud bin Khalid Al Qasimi.

His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi praised 
the interest of the national leader-
ship and its support for the efforts 
of the centers and those in charge 
of memorizing the Qur’an for gen-
erations and young people, giving 
them the right upbringing, caring 
for the Holy Quran, and taking care 
of its memorization and continuous 
care for them. Appreciating the ef-
forts made by the Organizing Com-
mittee of the Award to make the 
twenty-first edition of the Ras Al 
Khaimah Holy Quran Award suc-
cessful and produced as desired.
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Director General of Ras Al Khaimah Municipality to 
Al Ittihad: Buildings Retrofit saves AED 8 million in 

electricity and water consumption annually
His Excellency Munther 

Mohammed bin Shakar, 
Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality De-
partment and Chairman of 
Energy Efficiency and Re-
newable Energy Committee, 
revealed that the “Building 
Retrofit” project, which is in 
line with the Ras Al Khaimah 
Vision 2030 Strategy and the 
Federal Agenda for Energy, 
Water and the Environment, 
has saved nearly AED 8 mil-
lion annually in electricity 
and water costs in retrofitted 
buildings. 

His Excellency stated that 
this project contributes to 
enhancing the competitive-
ness of the Emirate of Ras Al 
Khaimah by increasing the availability of electricity and 
water energy, reducing costs and achieving sustainability, 
through comprehensive updates that are implemented 
on buildings and focus on the main energy consumption 
systems, after contracting with a series of projects, some 
of which fall within the stage of tenders, contracting and 
completion.

His Excellency Munther Muhammad bin Shakar told 
Al Ittihad: Building Retrofit Projects consist of retrofitting 
government and semi-governmental buildings, in addi-
tion to expanding the scope of benefit to include private 
sector buildings because of their positive results in reduc-
ing costs after targeting cooling and lighting systems, 
control systems and water connections and others and 
improve the quality of building assets. 

His Excellency stated that the project includes contract-
ing for more than 200 existing buildings, as existing build-
ings represent the majority of electricity consumption and 
a large part of water consumption in Ras Al Khaimah. 
The Retrofit Project can significantly reduce the energy 
and water consumption of the building by replacing or 
improving equipment or systems without interrupting the 
normal operations of the building.

His Excellency pointed 
out that with regard to ret-
rofitting existing buildings, 
there are approximately 200 
buildings that have been re-
cently retrofitted in accord-
ance with the policies and 
requirements of the project. 
In addition, there are more 
than 120 other buildings 
currently under renovation. 
All requirements and specifi-
cations of retrofit required to 
achieve the desired results of 
this vital project will be im-
plemented directly.

His Excellency pointed out 
that the ambition of those in 
charge of the Building Retro-
fit Program is to ensure that 
no less than 3,000 buildings 

in Ras Al Khaimah will be retrofitted by 2040. Thanks to 
the efforts and desire of various agencies and institutions 
to achieve energy efficiency and reduce costs, this project 
contributes to providing greater value for the occupants 
of the building. And the improvement of real estate value 
will reach this number.

His Excellency revealed that most of the retrofits have 
improved heating, ventilation and air conditioning sys-
tems, in addition to lighting systems, window and ceiling 
insulation, control systems, pumping systems and water 
fixtures in the washing areas.

His Excellency said: More than AED 8 million are saved 
annually in electricity and water costs in the buildings 
that have been retrofitted, and these savings will exceed 
AED 12 million annually once all the retrofitting amend-
ments that are being implemented during this period and 
the coming period are completed.

His Excellency the Director General of the Municipality 
Department stated that the Office has moved towards 
accrediting energy service companies "ESCO", and there 
are approximately 24 approved energy service companies 
in Ras Al Khaimah as of November 2022. Energy Service 
Companies are required to have technical experience 
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Customer Happiness Center reviews Digital 
Transformation Experience in ICP

Ras Al Khaimah Municipality Department organizes 
"Creative Biker" 

A delegation from Ras Al Khaimah Municipality De-
partment-Customer Happiness Center, headed by the 
Director of the Center, Mr. Mohammed Jassim Bual-
hamam, visited Federal Authority for Identity, Citizen-
ship, Customs & Port Security (ICP)- Ras Al Khaimah, 
with the aim of learning about their experience in the 
digital transformation of services and the best prac-
tices applied by the Authority in the field of customer 
service and the global service classification system.

Ras Al Khaimah Municipality Department is keen to 
implement such field visits, which enhance joint co-
operation relations between local and federal entities, 
and mainly aim at satisfying community members.

Ras Al Khaimah Municipality Depart-
ment, in cooperation with Ras Al Khaim-
ah Transport Authority, held "Creative 
Biker" event as part of the UAE Innova-
tion Month activities, "UAE Innovates 
2023".

UAE Innovates is the largest national 
event that celebrates innovation and 
innovators across the UAE. It brings 
together the public and private sectors 
and members of society to contribute to 
strengthening the country's posi-
tion as a global center for innova-
tion, developing innovative ideas 
and capabilities, creating a broad 
culture of innovation, celebrating 
innovation and innovators and sup-
porting the national strategy for 
advanced innovation.

The initiative aims to motivate 
employees to propose innovative 
solutions to problems and challeng-
es faced by employees or customers, 
identified through performance reports 
and a list of complaints, in a way that in-
cludes an innovative way of thinking and 
holding brainstorming sessions while 

practicing social and sports activities 
such as cycling and meeting outside the 
framework of the work environment.

The initiative was organized in cooper-
ation with Ras Al Khaimah Transport Au-
thority (RAKTA), as the initiative included 

distributing problems to the employees 
participating in the event, so that they 
drive electric bicycles for a certain period 
of time before meeting with them to re-
view solutions to the problems.

In the end, the proposed solutions 
were collected, and the necessary re-
ports will be prepared in cooperation 
with the specialized offices in the De-
partment, in a way that ensures the ex-
change of ideas and finding the neces-
sary solutions.

in previous retrofitting projects. , specialized employees 
such as accredited energy specialists, and the financial 
resources required to invest in projects that are expected 
to provide financial guarantees for savings and that are 
qualified and capable in terms of material and technical 

aspects, and which are encouraged after fulfilling the 
conditions and requirements to obtain accreditation from 
the Municipality Department, and obtain incentives to 
encourage the establishment of energy service compa-
nies and energy audit companies in the Emirate.
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