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عام االستعداد للخمسين 

)عــام الخمســين ( خمســون عامــا ســتمرعلى مســيرة دولــة اإلمــارات العريــة المتحــدة، دولــة التســامح، دولــة العــزة 
واألنفــه، دولــة التعايــش، دولــة أسســها الوالــد الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد وحــكام اإلمــارات رحمهــم اللــه جميعــا.

بتكاتــف الجميــع حققنــا الكثيــر مــن اإلنجــازات  والطموحــات، وأن مــا وصلــت إليــه دولــة اإلمــارات اليــوم مــا هــو إال 
نهــج الوالــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه، والــذي ســار علــى دربــه والدنــا القائــد الشــيخ خليفــه بــن زايــد ال نهيــان حفظــه 

اللــه ورعــاه وحــكام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
لقــد قامــت دولــه اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ البدايــات علــى بنــاء المواطــن واالهتمــام بــه مــن جميــع نواحــي 
الحيــاه ممــا كان لــه األثــر فــي بنــاء مجتمــع قــوي متماســك ال يعــرف المســتحيل كمــا قــال أخــي صاحــب الســمو 

الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي حفظــه اللــه ورعــاه 
))ليس هناك شيء مستحيل، والمستحيل غير موجود في قاموسنا ((

ــاء مــن خــال العمــل الجماعــي فــي كافــة  فقــد تحولــت الصحــراء القاحلــة خــال الســنوات الســابقة إلــى جنــة غن
المجــاالت والقطاعــات ممــا رفــع مــن شــأن الدولــة عاليــا مــن خــال مــا تحقــق فــي الســنوات الســابقه، وأننــا فــي 
عــام 2020 عــام االســتعداد للخمســين، ســنخطو خطــوات كبيــرة فــي نهضــة هــذه الدولــة المعطــاءه ونســعى 
للعمــل الــدؤوب والمســتمر نحــو الامســتحيل مــن خــال الخطــط االســتراتيجيه والمشــاريع التنمويــة والتــي أكــد 
عليهــا  صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، فــي سلســلة تغريــدات علــى حســابه فــي »تويتــر«، مــن 
خــال رؤيتــه حــول عــام االســتعداد للخمســين، باالحتفــاء بخمســين عامــًا مــن عمــر الدولــة، واالنطــاق نحــو مســيرة 
الخمســين عامــًا القادمــة، مــن خــال تطويــر الخطــط والمشــاريع والتفكيــر فــي أجــواء تشــبه أجــواء عــام االســتعداد 

لاتحــاد.
 فـ»قبــل خمســين عامــًا صّمــم فريــق اآلبــاء المؤسســين حياتنــا اليــوم، ونريــد العــام القــادم تصميــم الخمســين عامــًا 

القادمــة لألجيــال الجديــدة((
وأكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدات على حســابه في »تويتر«، أن عام االســتعداد 
للخمســين سيشــكل منعطفــًا نوعيــًا فــي مســيرة اإلمــارات ، »نكتــب فيــه فصــواًل جديــدة في محركاتنــا االقتصادية 
والمجتمعيــة والتنمويــة المتســارعة لنكــون األفضــل عالميــًا خــال خمســين عامــًا قادمــة«، داعيــًا ســموه إلــى 

تضافــر الجهــود لدفــع عجلــة التنميــة واســتدامتها، وتحقيــق طموحاتنــا وتطلعاتنــا إلــى مســتقبل أفضــل إلماراتنــا.
كمــا أكــد صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكــم رأس الخيمــة، أن 
ــر الخطــط  االســتراتيجيه والمشــاريع  اإلنطــاق نحــو مســيرة الخمســين عامــًا القادمــة، ســتكون مــن خــال تطوي
التنمويــة المتنوعــة فــي جميــع القطاعــات بمــا يحقــق مــا حققتــه المســيرة الســابقة فــي عهــد المؤسســين حــكام 
الدولــة رحمهــم اللــه جميعــا ًومــا تــم تحقيقــه فــي ظــل القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 

أل نهيــان حفظــه اللــه ورعــاه . 
فهنيئًا لنا قيادة وشعبا عاما نستعد فيه لما هو قادم.



سعادة المهندس 
عيسى عبدالله الشامسي

نائب مدير عام دائرة الخدمات العامة



2020 عام االستعداد للخمسـين 
برؤية طموحة لصـناعة المستقبل

تماشــيًا مــع إعــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي بــأن عــام 2020  ســيكون عــام االســتعداد للخمســين، العــام الــذي ننقــل فيــه قصــة اإلمــارات للعالــم.

فاستشــراف المســتقبل و التخطيــط و التطلــع لــه هــو نهــج أصيــل فــي سياســة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة التــي نديــن لهــا بالفضــل فيمــا وصلــت إليــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اليــوم مــن  ورؤيــة اإلمــارات، الرؤي
م ورفاهيــة وازدهــار، ومــا حققتــه الدولــة مــن إنجــازات ترقــى إلــى مســتوى المعجــزات في المجــاالت المختلفة.  تقــدُّ
وجوهــر هــذه الرؤيــة كان  وال يــزال  هــو التركيــز علــى بنــاء اإلنســان اإلماراتــي، واالســتثمار فــي طاقاتــه، وتطويــر 

كفاءتــه، ألنــه االســتثمار األنجــح للمســتقبل.
وكمــا نشــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، فــي تغريــدات علــى حســابه فــي »تويتــر«، أن عــام 
االســتعداد للخمســين سيشــكل منعطفــًا نوعيــًا فــي مســيرة اإلمــارات ، »نكتــب فيــه فصــواًل جديــدة فــي محركاتنــا 
االقتصاديــة والمجتمعيــة والتنمويــة المتســارعة لنكــون األفضــل عالميــًا خــال خمســين عامــًا قادمــة«، داعيــًا 
ســموه إلــى تضافــر الجهــود لدفــع عجلــة التنميــة واســتدامتها، وتحقيــق طموحاتنــا وتطلعاتنــا إلــى مســتقبل 

أفضــل إلماراتنــا.
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ــور  ــي الدكت ــر المناخــي معال ــة والتغيي ــر البيئ شــهد وزي
ثانــي بــن احمــد الزيــودي ، يوم األربعاء 2019/11/27 
، افتتــاح أكبــر مصنــع لفــرز النفايــات فــي رأس الخيمــة 
.بحضــور ســعادة المهنــدس أحمــد محمــد الحمــادي 
مديــر عــام دائــرة الخدمــات العامــة و المديــر التنفيــذي 
لمؤسســة إدارة النفايــات ســونيا ناصــر و عــدد كبيــر 
مــن المــدراء التنفيذييــن و مــدراء اإلدارات و األقســام 

فــي الدائــرة .

 وصــرح ســعادة المهنــدس أحمــد محمــد الحمــادي 
مديــر عــام الدائــرة » أن الدائــرة ســرعت وتيــرة األعمــال 
وتجميــع  لفــرز   ، النفايــات  لفــرز  مصنــع  أكبــر  بإنشــاء 
النفايــات بســعة 600طــن يوميــًا وأشــار إلــى أن ارتفــاع 
العــام يؤكــد  التدويــر خــال  النفايــات ُمعــادة  كميــة 
نجاح الخطط المســتقبلية لمؤسســة إدارة المخلفات 

دائرة خدمات رأس الخيمة تفتتح أكبر 
مصنع لفرز النفايات وإعادة  تدويرها

فــي رأس الخيمــة ضمــن األهــداف الوطنيــة لدولــة 
تحويــل  فــي  المتمثلــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
٪75 مــن النفايــات مــن المكبــات خــال عــام 2021 . 

وتفصيــا قــال ســعادته :« تــم تشــييد المصنــع علــى 
عمــل  طريقــة  أن  مربــع،    متــر  ألــف   21  ، مســاحة 
المصنــع تعتمــد علــى أربعــة مراحــل مهمتهــا الرئيســية 
الفــرز المعالجــة التخزيــن و التحميــل  ويأتــي تشــييده 
ضمــن جهــود الدولــة لتعزيــز قطــاع التدويــر وتقليــل 
للمســتويات  بخفضهــا  المطمــورة  النفايــات  كميــة 

العالميــة. 

وقــال المهنــدس أحمــد محمــد الحمــادي مديــر عــام 
الدائــرة: إن المصنــع الجديــد يســهم فــي التعامــل مــع 
ــادة حجــم كميــة  ــة الصلبــة بفرزهــا وزي ــات البلدي النفاي
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تقليــل  مــع    20% بنســبة  تدويرهــا  المعــاد  المــواد 
كميــة النفايــات المنقــول منهــا إلــى مكبــات النفايــات، 
الحمــوالت  عــدد  اجمالــي  أن  ســعادته   ووضــح   ،
جمــع النفايــات 150 نقلــة يوميــًا مــن داخــل المدينــة 
والمناطــق المجــاورة لهــا إلــى هــذا المصنع.آمــا ان 
يــؤدي ذلــك إلــى اعتمــاد الحلــول المســتدامة علــي 
نطــاق واســع ، يخــدم اإلمــارة بشــكل خــاص و الدولــة 
بشــكل عــام .وشــدد ســعادته ، علــى أهميــة تحقيــق 
مشــاركة مجتمعيــة مســتدامة للنهــوض بمنظومــة 
الخطــط  كافــة  فــي  البيئــي  البعــد  ودمــج  النظافــة 
والمقترحــات لتطبيــق منظومــة ناجحــة ومســتدامة 
تحافــظ علــى صحــة المواطــن وتخلــق مظهــر حضــاري 
وتحقــق مــردود بيئــي وصحــي واقتصــادي فــي ذات 

الوقــت.
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مصحوبــة  أمطــارًا  الخيمــة  رأس  إمــارة  شــهدت 
دائــرة  وواصلــت  الحــرارة  درجــات  فــي  بانخفــاض 
الخدمــات باإلمــارة أعمــال ســحب المياه مــن المناطق 
المنخفضــة وشــوارع اإلمــارة، وتلقــت الدائــرة 1000 
بالغــًا مــن األهالــي والجهــات، متعلقــة بقطــاع الطــرق 
الضوئيــة،  اإلشــارات  وأعطــال  األشــجار  وســقوط 
وشــهدت المناطــق الطبيعيــة باإلمــارة توافــد الكثيــر 
المناطــق  محبــي  مــن  والمقيميــن  األهالــي  مــن 
الطبيعيــة لمشــاهدة الغيــوم واألمطــار التــي هطلــت 
علــى اإلمــارة، وأقبــل العديــد منهــم على شــراء أدوات 

والحطــب. التخييــم 
وأوضح عيسى الشامسي نائب مدير دائرة الخدمات 
الطــوارئ  لجنــة  رئيــس  الخيمــة  رأس  فــي  العامــة 

سحب المياه من الشوارع وصيانة اإلشارات في رأس الخيمة

الميــاه مــن  اللجنــة واصلــت عملهــا فــي ســحب  أن 
الشــوارع والمناطــق المنخفضــة مثــل الظيــت وخــت 
والقصيــدات والحيــل والفحليــن وســهيلة والدقداقــة 

والرفاعــة وجلفــار وغيرهــا.
وأضــاف: ســحبنا نحــو 6 ماييــن جالــون مــن الميــاه 
وســنواصل  األجــواء  واســتقرار  األمطــار  بدايــة  منــذ 
ســحب الميــاه خــال الفتــرة المقبلــة لتســهيل وضمــان 
إنســيابية الحركــة المروريــة بشــوارع اإلمــارة، وتلقــت 
مــن  وعــددًا  بالطــرق  خاصــًا  باغــًا   13 نحــو  الدائــرة 
وتســاقط  الضوئيــة،  اإلشــارة  تعطــل  عــن  الباغــات 

أشــجار وتجمــع ميــاه بمجمــوع 1000 باغــًا.
بــان  الســيد  أحمــد  المهنــدس  أوضــح  ناحيتــه،  مــن 
المديــر التنفيــذي لمؤسســة األشــغال التابعــة لدائــرة 
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الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة، أن المؤسســة 
شــرعت علــى الفــور فــي إجــراء الصيانــة الازمــة للطــرق 
التــي تعرضــت لانجــراف الجانبــي بســبب قــوة ميــاه 

األمطــار.

لتطويــر  خطــة  علــى  حاليــًا  الدائــرة  تعمــل  وأضــاف: 
التقاطعــات والــدوارات وقــد انتهينــا مــن تقاطــع المنار 
مــول وبدأنــا فــي تقاطــع مركــز المعــارض، مشــيرًا إلــى 
أن خطــط التطويــر ستشــمل صيانــة ورفــع كفــاءة هذه 
التقاطعــات واإلشــارات الضوئيــة. إلــى ذلــك، جذبــت 
األجــواء الماطــرة المصحوبــة بانخفــاض فــي درجــات 
الحــرارة الجمهــور للمناطــق الطبيعيــة فــي إمــارة رأس 
الخيمــة والتــي تشــهد فــي مثــل هــذا التوقيــت مــن 

داخــل  مــن  والــزوار  الســياح  مــن  كبيــرًا  إقبــااًل  العــام 
وخــارج الدولــة لاســتمتاع بأجــواء اإلمــارة واكتســاء 

المناطــق الجبليــة والصحراويــة باللــون األخضــر.
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أغلقــت شــرطة رأس الخيمــة، بالتعــاون مــع دوريــات 
الطــرق  العامــة،  الخدمــات  لدائــرة  التابعــة  راقــب 
المؤديــة إلــى جبــل جيــس، حفاظــًا علــى ســامة رّواد 
الجويــة. التقلبــات  مــن  واألوديــة  الجبليــة  المناطــق 

رئيــس  العامــة  الخدمــات  دائــرة  مديــر  نائــب  وقــال 
العامــة  الخدمــات  دائــرة  فــي  الطــوارئ  لجنــة 
الشامســي،  عيســى  المهنــدس  الخيمــة،  بــرأس 
وخطــط  االحترازيــة  اإلجــراءات  أنهــت  »الدائــرة  إن 
األمطــار،  ميــاه  تصريــف  شــبكات  وتوســيع  تطويــر 
»كثفــت  أنهــا  مضيفــًا  األمطــار«،  لموســم  تأهبــًا 
مــع  للتعامــل  وآليــات  برامــج  خــال  مــن  جهودهــا 
الجمهــور«. ســامة  علــى  حرصــًا  طــوارئ،  أي 

وأوضــح أنــه »فــور تراكــم الغيــوم الماطــرة تــم رفــع 
حالــة االســتنفار واتخــاذ االســتعدادات الازمــة، ونشــر 
والمضخــات  والتناكــر  والصهاريــج  المعنيــة  الفــرق 
الســكنية  المناطــق  المتجمعــة فــي  الميــاه  لســحب 
حــدوث  لتفــادي  الحيويــة،  والطــرق  المنخفضــة 
إلــى  األمطــار  ميــاه  دخــول  أو  مروريــة  ازدحامــات 

المنــازل«.

والمعــدات  اآلليــات  توزيــع  »تــم  أنــه  وأضــاف   
والمضخــات فــي مناطــق عــدة فــي اإلمــارة، أهمهــا 
المناطــق الشــمالية وجبــل جيــس وشــمل والرمــس 
والحيــل والمناطــق الوســطى )رأس الخيمــة والظيــت 
والمناطــق الجنوبيــة(، كمــا تــم نشــر 23 )شــيول( فــي 
مناطــق عــدة، و20 مضخــة لســحب ميــاه األمطــار«.

في رأس الخيمة.. إغالق طريق «جيس»                                                                                                                                       
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وأكــد الشامســي أن »غرفــة الطــوارئ فــي الدائــرة 
المجانــي  الرقــم  عبــر  الســاعة،  مــدار  علــى  تعمــل 
8008118، لتلقــي باغــات األهالــي، الخاصــة بتجمــع 
ــاه أمــام المســاكن أو علــى الطــرق، وغيرهــا مــن  المي

الباغــات«.

العامــة  الخدمــات  دائــرة  تلقتهــا  باغــا   464
الغزيــرة األمطــار  بســبب  الخيمــة  بــرأس 
تلقــت دائــرة الخدمــات العامــة بــرأس الخيمــة، 464 
باغــا بســبب األمطــار الغزيــرة التــي ســقطت علــى 
ميــاه  تجمــع  عــن  باغــا   417 بينهــا  مــن  اإلمــارة، 
األمطــار فــي المناطــق الســكنية والطرقــات العامــة، 
الطرقــات،  علــى  رمليــة  انهيــارات  عــن  باغــا  و36 
وثمانيــة باغــات عــن انهيــار طرقــات، وثاثــة باغــات 
عــن ســقوط األشــجار، كمــا نشــرت الدائــرة 167 عامــا 
ألــف جالــون  أربعــة ماييــن و255  وقامــت بســحب 

الســكنية  والمناطــق  العامــة  الطرقــات  مــن  ميــاه 
الميــاه. لســحب  تنكــر وصهريجــا   33 باســتخدام 
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لدائــرة  التابعــة  البيئيــة،  راقــب  دوريــات  ســجلت 
الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة، علــى مــدار عــام 
2019 م،  11 ألفــًا و373 مخالفــة بيئيــة وتنظيميــة، 
ومواقعهــا  وميادينهــا  اإلمــارة  طــرق  بمختلــف 

والخدميــة. الترفيهيــة  ومرافقهــا  الطبيعيــة 
قــال أحمــد حمــد الشــحي، مستشــار الدائــرة: إن رجــال 
)راقــب( ضبطــوا فــي العــام الماضــي 1342 مخالفــة،  
مشــيرا إلــى ارتفــاع ملمــوس فــي حصيلــة المخالفــات 
البيئية والتنظيمية بســبب موســم الرحات والنزهات 
البريــة، مــع اعتــدال الطقــس وميلــه للبــرودة، ودخــول 

موســم الشــتاء واألمطــار.
وأوضــح أن قائمــة المخالفــات المضبوطــة اشــتملت 
وتــرك  الســيارات،  نوافــذ  مــن  النفايــات  رمــي  علــى 

المخلفــات فــي األماكــن العامــة، وتشــويه المظهــر 
البنــاء  مخلفــات  وتركــز  العــام،  والحضــاري  الجمالــي 
فــي مواقــع اإلنشــاءات، وتســرب ميــاه المجــاري مــن 
مســاكن العمــال وبعــض المحــات والشــركات، ورمــي 
المخلفــات فــي األماكــن العامــة، وتفريــغ المجاري من 
قبــل بعــض الصهاريــج فــي األماكــن غيــر المخصصــة 
التــي  المخالفــات،  مــن  نســبة  أكبــر  أن  وبيــن  لهــا. 
ضبطتهــا الدوريــات البيئيــة، خــال عــام 2019، كانــت 
فــي جبــل جيــس، ب 2181 مخالفــة، وتفــاوت حجــم 
المخالفــات فــي كل مــن شــاطئ المعهــد، وكورنيــش 
القواســم، وشــاطئ معيريــض، والكورنيــش القديــم.

«راقب» تضبط 11373 مخالفة خالل عام 2019
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كشــفت مؤسســة األشــغال التابعــة لدائــرة الخدمــات 
العامــة فــي رأس الخيمــة، عــن إدخــال تقنيــة »واي 
فــاي« لدعــم منظومــة اإلشــارات المروريــة الضوئيــة 
أول  اســتخدامها  يتــم  والتــي  الجديــدة  المتحركــة 
مــرة كبديــل لإلشــارات الضوئيــة الثابتــة، خــال تنفيــذ 
اإلشــارات،  تقاطعــات  وإحــال  الطــرق  مشــاريع 
بهــدف الحــد مــن االختناقــات المروريــة واالزدحامــات، 
الطــرق  شــبكة  مشــاريع  فــي  العمــل  فتــرات  خــال 

باإلمــارة. الضوئيــة  والتقاطعــات 
المديــر  بــان  الســيد  أحمــد  المهنــدس  وأوضــح 
التنفيــذي لمؤسســة األشــغال أن التقنيــات الجديــدة 
تنفيــذ  خــال  كبديــل   ، مــرة   أول  اســتخدامها  تــم 
الضوئيــة  لإلشــارات  تقاطعــات   7 إحــال  مشــاريع 

إشارات مرورية متنقلة بـ«واي فاي» في رأس الخيمة

مــن  الهــدف  أن  إلــى  الفتــًا  اإلمــارة،  فــي  القديمــة 
»اإلشــارات المؤقتــة« المســاهمة فــي تنظيــم حركــة 
الســير وتعزيــز انســيابية المــرور وحركــة المركبــات، حتــى 

المشــاريع. تلــك  وإنجــاز  العمــل  مــن  االنتهــاء 
بواســطة  المؤقتــة  المــرور  إشــارات  تعمــل  وأضــاف: 
»بطاريــات« خاصــة بهــا، فــي حيــن تمثــل نقلــة نوعيــة 
الطــرق  وأشــغال  مشــاريع  فــي  العمــل  مجــال  فــي 
فــاي«  »واي  تقنيــة  اســتخدام  عبــر  الخيمــة،  بــرأس 
عمليــة التشــغيل، حيــث تســاهم فــي الحفــاظ علــى 
جــودة خدمــات الطــرق خــال العمــل فــي تطويرهــا 
وتحســين خدماتهــا، وتجنــب تأخيــر مســتخدميها عــن 

إلــى إســعادهم. إلــى وجهاتهــم، وصــواًل  الوصــول 
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البرنــامج الــوطــني
لــمكافحة البعوض

مكافحة اآلفات : 
أنــه  علــى  اآلفــات  مكافحــة  مصطلــح  تعريــف  يتــم 
كآفــة  المصنفــة  الحيــة  الكائنــات  تنظيــم  أو  ضبــط 
والتــي تــؤذي صحــة اإلنســان أو اقتصــاده , كمــا توجــد  

عــدة طــرق عامــة فــي مكافحــة اآلفــات أهمهــا .

•مكافحة اآلفات كيميائيًا :
وهــي  الحشــرية  بالمبيــدات  الكيميائيــة  المكافحــة   
عبــارة عــن مــواد كيميائيــة طبيعيــة أو مصنعــة لهــا 
يلجــأ  قليلــة،  بتركيــزات  اآلفــات  قتــل  علــى  القــدرة 
اإلنســان إلــى اســتخدام هــذه الطريقــة فــي حــال لــم 
تنجــح باقــي الطــرق الطبيعيــة أو الطــرق التطبيقيــة 
لهــا فــي  يلجــأ  الحشــرية، كمــا  التصــدي لآلفــة  فــي 
حــال تخطــت الكثافــة العدديــة لآلفــة الحشــرية إلــى 
الحــد االقتصــادي الحــرج أي ازدادت أعدادهــا بشــكل 
فــي  هــذه  المكافحــة  طريقــة  نجــاح  ويعتمــد  كبيــر، 
حــال تــم اســتخدامها فــي الوقــت والمــكان المناســب 
وكذلــك اختيــار النــوع المناســب مــن المبيــد الحشــري 

بــه. واســتعماله بالتركيــز المســموح والموصــى 

•المكافحة الطبيعية : 
التــي  العوامــل  اآلفــات طبيعيــا تشــمل  و مكافحــة 
تهلــك أو تحــد مــن انتشــار االفــة دون تدخــل بشــري 
حيــث   ، االفــات  و  الحشــرات  مكافحــة  فيها،وعــدم 
تعمــل الظــروف الطبيعيــة علــى الحــد مــن االفــات،

ومن أهم العوامل الطبيعية
بســبب  الغــذاء  توافــر  عــدم  مثــل   : غذائيــة  عوامــل 

العائــل. توفــر  عــدم  أو  الجفــاف 
الحــرارة  انخفــاض  أو  ارتفــاع  :مثــل  جويــة  عوامــل 
والرطوبــة ونشــاط الريــاح وهطــول االمطــار تتســبب 

االفــات مكاقحــة  فــي 
الحيويــة  األعــداء  امثلتهــا  مــن  حيويــة:  عوامــل 
الحشــرات  وأمــراض  المتطفــات  أو  كالمفترســات 

والفيروســية والبكتيريــة  الفطريــة 
عوامــل طبوغرافيــة : مثــل وجــود الصحــاري والجبــال 
يمكنهــا  العوامــل  وهــذه  والمحيطــات.  والبحيــرات 
أن تحــد مــن انتشــار االفــات والعمــل علــي مكافحــة 

االفــات
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لذلــك أطلقــت وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة بالتعــاون 
مــع وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع البرنامــج الوطنــي 
تكاثــر  موســم  مــع  بالتزامــن  البعــوض  لمكافحــة 

الحشــرات حفاظــًا علــى البيئــة والســامة العامــة.
تركــز الحملــة علــى مكافحــة كل العوامــل المســببة 
والتــي تــؤدي إلــى تكاثــر وانتشــار البعــوض، وتشــمل 
عمليــات المكافحــة المواقــع اإلنشــائية واالســتثمارية 
الخيــول  الســكنية وإســطبات  والمــدارس واألحيــاء 
العامــة  والمتنزهــات  والحدائــق  الســباق  ومضاميــر 
والعــزب والمــزارع، حيــث ســتعمل الشــركة المكلفــة 
تنفيــذ  ســيتم  ذلــك  خــال  ومــن  التقصــي  بمرحلــة 
عمليــة مكافحــة البعــوض باســتخدام مبيــدات آمنــة 
والبيئــة  المناخــي  التغيــر  وزارة  قبــل  مــن  ومعتمــدة 
بمختلــف المواقــع فــي كافــة أنحــاء الدولــة وبإمــكان 
البرنامــج  فريــق  أعضــاء  علــى  التعــرف  الجمهــور 
ــز  الوطنــي لمكافحــة البعــوض مــن خــال الــزي الممي
الــذي يحمــل شــعارات وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة و 
وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع وبلديــة دبــي وشــركة 

تدويــر.
الحملــة  فــى الفتــرة مــن 20  ديســمبر 2019 ولغايــة  
الــوزارة مــن الجمهــور  ،  وتطلــب  20  مــارس2020 
عمليــة  بتنفيــذ  المكلفــة  الشــركة  مــع  التعــاون 
المكافحــة والســماح للشــركة بإنجــاز المهمــة وعــدم 

عملهــم. عرقلــة 

أهم الوسائل للوقاية والتقليل 
من انتشار الحشرات:

-إصــاح تســريبات الميــاه التــي تعــد المصــدر الرئيســي 
لحيــاة للحشــرات. 

-تنظيــف أماكــن تجمــع االمطــار ومراقبــة بــرك الميــاه 
لمنــع تكاثــر وانتشــار البعــوض حولهــا. 

-التخلــص مــن المســتلزمات غيــر المســتعملة والتــي 
قــد تســبب الفوضــى حيــث انها تعد مخبئ للحشــرات.

الحشــرات  تبعــد  التــي  النباتــات  أنــواع  بعــض  -زراعــة 
الريحــان.  مثــل 

تنفيذهــم  فــي  المعنيــة  الســلطات  مــع  -التعــاون 
الدوريــة. المكافحــة  لبرامــج 

الــري  أحــواض  فــي  الراكــدة  الميــاه  مــن  -التخلــص 
تجفيفهــا  طريــق  عــن  والنوافيــر  الســباحة  واحــواض 
فــي حــال عــدم اســتعمالها أو تغطيتهــا أو تحريكهــا 

دوري. بشــكل 
التخلــص مــن الميــاه الراكــدة فــي األوانــي الزراعيــة عــن 

طريــق تجفيــف األطبــاق تحــت األوانــي الزراعية.
المناخــي  التغيــر  لــوزارة  االتصــال  مركــز  يســتقبل 
البرنامــج  حــول  شــكاوى  أو  استفســارات  والبيئــة 
الوطنــي لمكافحــة البعــوض علــى رقــم مركــز االتصــال 
حتــى  صباحــًا   7:00 مــن  يعمــل  والــذي   8003050

األســبوع. أيــام  طــوال  عصــرًا   5:00



  مـجـلة الـبـنـيـة
28



  مـجـلة الـبـنـيـة
29العدد 27     السنة السابعة     يناير 2020

فــي إطــار برنامــج إدارة العمليــات و الصيانــة لمراقبــة الكفــاءة و الجــودة لمختلــف العمليــات و التأكــد من مطابقتها 
للمعاييــر العالميــة المعتمــدة لمؤسســة الصــرف الصحــي التابعــة لدائــرة الخدمــات العامــة اجتــاز مختبــر الصــرف 
ــارات الشــركة الدوليــة بالمملكــة المتحــدة FAPAS و هــي شــركة عالميــة معتمــدة  الصحــي بمحطــة الفليــة اختب
لعمليــات إختباركفــاءة التحاليــل المخبريــة . بنجــاح وشــملت اختبــارات الكفــاءة أحــد عشــر تحليــا مخبريــا يتــم إجراؤهــا 
بمختبــر الصــرف الصحــي بالفليــة و قــد إجتــاز المختبــر اإلختبــار فــي جميــع التحاليــل المشــاركة و التــي شــملت 129 

مختبــر حــول العالــم.

مبروك لمؤسسة الصرف الصحي
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كشــفت دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة 
عــن خطــط لرفــع نســبة اســتخدامات ميــاه الصــرف 
الصحــي المعالجــة لـــ %100 خــال العاميــن المقبليــن، 
كمــا كشــفت الدائــرة عــن خطــط لبنــاء مرفــق جديــد 
للمعالجــة االبتدائيــة بمحطــة الفليــة، وذلــك لزيــادة 

القــدرة االســتيعابية لهــذه للمحطــة.

الحمــادي  محمــد  أحمــد  المهنــدس  وأوضــح 
الصــرف  ميــاه  اســتخدامات  أن  الدائــرة،  عــام  مديــر 
تتزايــد  التجميليــة  الزراعــة  فــي  المعالجــة  الصحــي 
نســبة  رفــع  الدائــرة  وتســتهدف  تدريجــي،  بشــكل 
فــي   100% إلــى  لتصــل  الميــاه،  هــذه  اســتخدام 
الزراعــة التجميليــة، حيــث تأتــي هــذه الخطــوة ضمــن 
االســتراتيجية الوطنيــة الخاصــة بالحفــاظ علــى المــوارد 
أن  إلــى  الفتــًا  الميــاه،  مقدمتهــا  وفــي  الطبيعيــة 
جميــع الزراعــات التجميليــة فــي اإلمــارة حاليــًا يتــم ريهــا 
مــن ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة، والتــي يجــري 

الغــرض. هــذا  فــي  حاليــًا  منهــا   70% اســتخدام 

وأوضــح، علــى هامــش توقيــع اتفاقيــة لبيــع الميــاه 
أن  العذبــة،  للميــاه  الخليــج  درة  لشــركة  المعالجــة 
الدائــرة ســتقوم ببيــع 2500 متــر مكعــب مــن الميــاه 
فــي  الشــركة  إلــى  تســليمها  يبــدأ  يوميــًا،  المعالجــة 
زيــادة  إلــى  ، ونتطلــع  العــام  الثانــي مــن هــذا  الربــع 
5000 متــر مكعــب فــي  نحــو  لتصــل  الكميــة  هــذه 

 .2023 عــام  مــن  الربــع األول  بحلــول  اليــوم 

وأضــاف: نســتخدم %70 مــن ميــاه الصــرف المعالجــة 
جانــب  إلــى  اإلمــارة،  فــي  التجميليــة  الزراعــات  لــري 
االســتخدام التجــاري والصناعــي، الفتــًا إلــى أن النمــو 
الميــاه  علــى  المتزايــد  والطلــب  المســتمر  الســكاني 
يســتلزمان إيجــاد حلــول للحفــاظ علــى مــوارد الميــاه 
الخطــوات ضمــن  تأتــي هــذه  وعــدم هدرهــا، حيــث 
الخيمــة لكفــاءة الطاقــة والطاقــة  اســتراتيجية رأس 
المتجــددة 2040 ، والتــي تســتهدف تحقيــق خفــض 
عــام  بحلــول   20% بنســبة  الميــاه  اســتخدام  فــي 
2040، مشــيرًا إلــى أن طاقــة المعالجــة حاليــًا باإلمــارة 
ــد  ــا العدي ــًا ولدين تصــل لنحــو 7.5 مليــون جالــون يومي

خدمات رأس الخيمة: 
100 % نسبة استخدام مياه الصرف المعالجة خالل عامين
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ــات المهمــة التــي مــن شــأنها  مــن الخطــط واالتفاقي
الصــرف  أنظمــة  وتحســين  المعالجــة،  قــدرة  رفــع 
لتصبــح أكثــر فعاليــة فــي ترشــيد الطاقــة المســتخدمة 
إلــى جانــب تطويــر شــبكة الصــرف الصحــي وأنظمــة 
الصحــي،  الصــرف  ميــاه  الصــرف وتجميــع ومعالجــة 
التجربــة  مــن  االســتفادة  عبــر  االســتدامة  وتعزيــز 
توقيــع  تــم  وقــد  المجــال،  هــذا  فــي  الدانماركيــة 
الدانماركــي  التحالــف  مــع  وتعــاون  شــراكة  اتفاقيــة 
لكفــاءة الميــاه، وتهــدف هــذه االتفاقيــة لتعزيــز أوجــه 

التعــاون فــي المجــاالت الســابقة.
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الــدورة  للبيئــة،  اإلمــارات  عمــل  مجموعــة  أقامــت 
»نظفــوا  الســنوية  الحملــة  مــن  عشــرة  الثامنــة 
الثالــث  فــي  الخيمــة  رأس  إمــارة  فــي  اإلمــارات« 
وزارة  رعايــة  تحــت  ديســمبر2019،  مــن  والعشــرين 
الخيمــة  رأس  دائــرة  مــع  وبالتعــاون  االقتصــاد، 
للخدمــات العامــة وبنــك رأس الخيمــة كــراٍع داعــم، 
مــع تكاتــف أكثــر مــن 450 مشــاركًا مــن القطاعــات 
الحكوميــة والخاصــة والشــركات والمــدارس واألســر،

 وقامــوا بتغطيــة مســاحة 3 كيلومتــرات مربعــة فــي 
منطقــة »مــزرع«، وتمكنــوا مــن جمــع 1.5 طــن مــن 

النفايــات. 

عمــل  مجموعــة  رئيســة  المرعشــي،  حبيبــة  وقالــت 
اجتمعنــا  أســبوعين  مــدى  »علــى  للبيئــة:  اإلمــارات 

«نظفوا اإلمارات» تجمع 1.5 طن نفايات من «مزرع» برأس الخيمة

فــي مختلــف اإلمــارات مــع أكثــر مــن 27,415 مشــاركًا 
تمكنــوا مــن جمــع 38 طــن نفايــات مــن مســاحة 52 
 1380 تدويــر  إعــادة  واســتطعنا  مربعــًا،  كيلومتــرًا 

منهــا.  كيلوجرامــًا 

وأضافــت: وقــد تــردد صــدى نجــاح الحملــة مــن خــال 
الرســائل القيمة التي غرســها متطوعونا بمشــاركتهم 

النشــطة فــي إحــداث التغييــر اإليجابــي. 

مــت الحملــة علــى مــدار 10 أيــام فــي 10 مواقــع  ُنظِّ
باإلمــارات الســبع: أبوظبــي، دبــي، الشــارقة، عجمــان، 

ــرة، رأس الخيمــة.  أم القيويــن، الفجي
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 2019 عــام  فــي  العامــة  الخدمــات  دائــرة  اطلقــت 
عــدد مــن حمــات النظافــة بمســمى برنــا أمانــة والتــي 
تهــدف الــى توعيــة المجتمــع بضــرورة المحافظة على 
االســتراتيجية  األهــداف  بأهــم  لربطهــا  البــر  نظافــة 
لدائــرة الخدمــات العامــة وهــي تعزيــز االســتدامة مــن 
جهــة ومــن جهــة أخــرى تعزيــز العاقــة مــع الشــركاء 
والمجتمــع والمحافظــة علــى المظهــر العــام لإلمــارة 
دائــرة  بيــن  المشــترك  التعــاون  تشــجيع  طريــق  عــن 
فــي  والخاصــة  المحليــة  والدوائــر  العامــة  الخدمــات 

امــارة رأس الخيمــة .
المشــاركين  مــن  عــدد  الحمــات  اســتقطبت  حيــث 
مــن مختلــف الجهــات ســواء حكوميــة أو خاصــة ومــن 
مختلــف الجنســيات حيــث ترواحــت األعمــار مــا بيــن 5 
ســنوات الى 60 ســنة . تهدف الحملة الى توفير بيئة 
نظيفــة وتعزيــز ثقافــة المســؤولية المجتمعيــة ســيرا 
نحــو مظهــر حضــاري إلمــارة رأس الخيمــة فــكان مــن 
أهــم أهــداف الحمــات المحافظــة علــى نظافــة البــر 
وعــدم رمــي النفايــات فــي غيــر المــكان المخصــص لهــا 
والتــزام بقوانيــن المحافظــة علــى البيئــة الســتدامة 
األرض والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة والميــاة 

الجوفيــة لخدمــت األجيــال القادمــة .
لعــام  للحمــات  التطويريــة  الخطــط  ضمــن  ومــن 
علــى  أكبــر  نظافــة  حمــات  نحــو  الســعي  و   2020
للوصــول  أشــمل  إعاميــة  وتغطيــة  أوســع  نطــاق 
بضــرورة  الجمهــور  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  وتوعيــة 
المحافظــة علــى نظافــة البــر واألماكــن العامة بشــكل 
عــام ، ووصــوال نحــو زرع روح المســؤولية االبيئيــة فــي 
كل فــرد فــي المجتمــع ســواء كان صغيــرا أم كبيــرا . 
سســتتوزع حماتنــا علــى القطاعــات التســع فــي رأس 
الخيمــة لتشــمل أكبــر مســاحة ممكنــة الســتقطاب 
اكبــر عــدد ممكــن مــن المشــاركين فــي جميــع أرجــاء 
رأس الخيمــة حيــث ســيكون هنــاك بمعــدل حملتيــن 
شــهريا مســتهدفين مناطــق مختلفــة التضاريــس مــن 
بــر وجبــل وشــواطئ بالتعــاون مــع الدوائــر المحليــة 
واألجنــدة  االســتدامة  هــدف  لتحقيــق  اتحاديــة  أو 

. 2071 الوطنيــة لعــام 

حمــالت النظافــة تســتهدف مناطــق 
البــر فــي رأس الخيمــة 2020
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كشــفت دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة، 
ممثلــة فــي مؤسســة األشــغال، عــن إنجــاز %78 مــن 
مشــروع طريــق المطــاف ابتــداًء مــن تقاطــع الهــدف 
إلــى منطقــة الرمــس بطــول 7.62 كيلومتــرات، مــع 
4 دوارات جديــدة علــى امتــداد الطريــق  اســتحداث 
بالمناطــق  المدينــة  وســط  يربــط  الــذي  الحيــوي 
تقاطــع  إلــى  الهــدف  ميــدان  وتحويــل  الشــمالية، 

إشــارات ضوئيــة وفــق تقنيــات حديثــة.

مديــر  الحمــادي،  محمــد  أحمــد  المهنــدس  وأوضــح 
دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة، أن مشــروع 
الهــدف – الرمــس يأتــي ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن 
مشــروع تطويــر البنيــة التحتيــة فــي وســط المدينــة، 
والنهضــة  الســكانية  الكثافــة  ارتفــاع  مــع  تماشــيًا 
العمرانيــة للمجمعــات الســكنية والســياحية والتجاريــة 
فــي المنطقــة، باإلضافــة الســتيعاب النمــو المتوقــع 
فــي الحركــة المروريــة خال األعوام المقبلة، وتحقيق 
التواصــل الســريع بيــن الطــرق الداخليــة والخارجيــة فــي 
رأس الخيمــة، وخفــض معــدالت الحــوادث المروريــة 

وضمــان ســامة المشــاة.

%78
اإلنجاز في مشروع طريق المطاف برأس الخيمة

وأشــار إلــى أن أبــرز التحديــات التــي واجهــت المشــروع 
وكانــت ســببًا فــي تأخيــر إنجــازه، تنحصــر فــي امتــداد 
اتصــاالت  شــبكات  مــن  التحتيــة  البنيــة  خدمــات 
وكهربــاء وميــاه وتشــعبها فــي أكثــر مــن منطقــة علــى 
الدائــرة اســتخدمت تقنيــات  إلــى أن  الطريــق، الفتــًا 
حديثــة لعــاج مشــكلة تــآكل التربــة التحتيــة للطــرق 
وتجمــع ميــاه األمطــار علــى جانبــي الطريــق وخاصــة 
فــي منطقــة جلفــار، والتــي تســهم فــي ســحب الميــاه 
بطريقــة آليــة وتصريفهــا عبــر مصــارف خاصــة باتجــاه 

البحــر.

إشارات

وأكــد المهنــدس أحمــد الســيد بــان، المديــر التنفيــذي 
لمؤسســة األشــغال التابعــة لدائــرة الخدمــات العامــة 
 78% أنجــزت  المؤسســة  أن  الخيمــة،  رأس  فــي 
مــن مشــروع طريــق المطــاف مــن تقاطــع الهــدف 
بالمناطــق الشــمالية،  الرمــس  إلــى منطقــة  وصــواًل 
المشــروع  أن  إلــى  الفتــًا  كيلومتــرات،   7.62 بطــول 
يتضمــن تحويــل ميــدان الهــدف إلــى تقاطــع إشــارات 
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ضوئيــة وفــق تقنيــات حديثــة توفــر الســيولة المروريــة 
للمنطقــة التــي تشــتهر بمنشــأتها التجاريــة والخدميــة 
عبــر الدوائــر الحكوميــة باإلضافــة للفنــادق الســياحية.

وأشــار إلــى أن المشــروع يأتــي ضمــن المرحلــة الثانيــة 
ويضــم  المعيريــض،  منطقــة  تطويــر  مشــروع  مــن 
طريــق  امتــداد  علــى  جديــدة  دوارات   4 اســتحداث 
المطــاف الحيــوي مــن تقاطــع الهــدف حتــى منطقــة 
وتركيــب  بالمشــاة  خاصــة  ممــرات  وإنشــاء  الرمــس، 
بهــدف  والمروريــة  والتحذيريــة  اإلرشــادية  اللوحــات 
رفــع كفــاءة الطريــق ويرفــع معاييــر األمــن والســامة 
المروريــة وتحقيــق ســامة أفــراد المجتمــع وتقليــل 
الســرعات علــى الطريــق الــذي يربــط وســط المدينــة 

بالمناطــق الشــمالية فــي اإلمــارة.

وأضــاف: يشــمل المشــروع كذلــك اســتحداث شــارع 
وإنشــاء  المطــاف  طريــق  جانبــي  علــى  خدمــات 
زبائــن  خدمــة  بهــدف  للمركبــات  نظاميــة  مواقــف 
الــورش الصناعيــة والمحــال التجاريــة فــي المنطقــة، 
ويســاهم المشــروع فــي القضــاء علــى ظاهــرة توقــف 

المركبــات العشــوائي أمــام الــورش الصناعيــة والتــي 
كانــت تــؤدي إلــى تعطيــل الحركــة المروريــة.

تنسيق

مــن جانبــه، أكــد العميــد أحمــد الصــم النقبــي، مديــر 
الخيمــة،  رأس  فــي شــرطة  والدوريــات  المــرور  إدارة 
أهميــة التعــاون والتنســيق القائــم بيــن اإلدارة مــن 
أخــرى  جهــة  مــن  العامــة  الخدمــات  ودائــرة  جهــة 
مــا يســهم فــي تطويــر شــبكة الطــرق فــي اإلمــارة 
ويخفــف مــن وقــوع الحــوادث المروريــة واالختناقــات 
فيهــا ويحافــظ علــى انســيابية حركــة المــرور وتأميــن 

مرتاديهــا. ســامة 
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تفقــد اللــواء علــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد 
عــام شــرطة رأس الخيمــة رئيــس فريــق إدارة الطــوارئ 
واألزمــات والكــوارث المحلــي ومنــذر بــن شــكر الزعابي 
أحمــد  والمهنــدس  الخيمــة،  رأس  بلديــة  عــام  مديــر 
الحمــادي مديــر عــام دائــرة الخدمــات العامــة وفــاح 
والكــوارث  واألزمــات  الطــوارئ  مركــز  مديــر  الحــرش 
بــرأس الخيمــة منطقتــي وادي نقــب ومدينــة الرمــس 
للوقــوف علــى ســير االســتعدادات القائمــة لمواجهــة 
موســم األمطــار، واإلطــاع علــى خطــط فــرق عمــل 

الطــوارئ واألزمــات المحلــي علــى أرض الواقــع.

وأوضــح النعيمــي، أن هــذه الزيــارة تأتــي لإلطــاع علــى 
األعمــال الجاريــة فــي األماكــن المتضــررة مــن تســاقط 
التجهيــزات  وعلــى  الماضــي  العــام  خــال  األمطــار 
األمطــار  لمواجهــة  الموضوعــة  والخطــط  واآلليــات 
المتوقــع هطولهــا، موجهــًا برفــع مســتوى جهوزيــة 
رأس  فــي  المختصــة  الجهــات  جميــع  واســتعداد 
الخيمــة بمــا يضمــن المحافظــة علــى أمــن وســامة 

بحيرة لحماية الحيل والفحلين من فيضان األودية

المواطنيــن والمقيميــن وحمايــة ممتلكاتهــم خــال 
موســم األمطــار والمنخفضــات الجويــة مــع ضــرورة 
علــى  والعمــل  الضعــف  مواطــن  علــى  الوقــوف 
تقويتهــا وتعزيــز الجهــود المبذولــة فــي ســبيل تحقيــق 

المنشــودة. األهــداف 

ســامة  أن  الخيمــة،  رأس  شــرطة  عــام  قائــد  وأكــد 
الجمهــور والمحافظــة علــى ممتلكاتهــم تقــع علــى 
الرشــيدة  القيــادة  وأولويــات  اهتمامــات  ســلم  رأس 
وأعضــاء الفريــق الــذي يســخر كافــة خبراتــه البشــرية 
وإمكانياتــه الماديــة لتحســين العمــل وجودتــه خــال 

األمطــار. تســاقط  موســم 

مــن ناحيتهــا، كشــفت دائــرة الخدمــات العامــة فــي 
رأس الخيمــة لـــ »االتحــاد« عــن الشــروع فــي تنفيــذ 
بحيــرة عميقــة قريبــة مــن وادي النقــب والــذي تســبب 
فيضانــه خــال العــام الماضــي فــي إلحــاق الضــرر بعــدد 

مــن مســاكن األهالــي وممتلكاتهــم ومزارعهــم.
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وأوضــح المهنــدس أحمــد الســيد، المديــر التنفيــذي 
لمؤسســة األشــغال التابعــة لدائــرة الخدمــات العامــة 
فــي رأس الخيمــة، أن الدائــرة شــرعت فــي تنفيــذ بحيرة 
التقــاء وادي  مــن منطقــة  بالقــرب  متــرًا   20 بعمــق 
نقــب مــع أحــد األوديــة األخــرى بنــاًء علــى دراســات 
العــام  المنطقــة  شــهدتها  التــي  األمطــار  لكميــات 
الماضــي بالتعــاون مــع بلديــة رأس الخيمــة، الفتــًا إلــى 
أن البحيــرة يمكنهــا اســتيعاب مليونــي متــر مكعــب 
مــن الميــاه وبــــــــدأ العمــل فيـــــها خــال أكتوبــر الماضي 

ــا خــال هــذا العــام 2020. ــر إنجازهــــ ومــن المنتظــــ

منهــا  لاســتفادة  البحيــرة  تصميــم  جــرى  وأضــاف: 
المائيــة  القنــوات  ببعــض  توصيلهــا  عبــر  مســتقبًا 
وتوصيلهــا للمــزارع، وستســهم هــذه الكميــات الكبيــرة 
الجوفيــة  الميــاه  منســوب  تغذيــة  فــي  الميــاه  مــن 
الســكنية  المناطــق  حمايــة  جانــب  إلــى  بالمنطقــة 
الطريــق  الــوادي علــى جانبــي  الواقعــة فــي مجــرى 

#عام_االستعداد_للخمسين

الدائــري المــار بالمنطقــة خاصــة فــي الحيــل والفحليــن 
لهمــا. المجــاورة  والمناطــق 

أمتــار   6 و   5 بيــن  يتــراوح  لمســتوى  وصلنــا  وتابــع: 
مــن الحفــر فــي البحيــرة حاليــًا ونقــوم بالتعــاون مــع 
الجهــات ذات الشــأن بدراســة جميــع مــا يتعلــق بتوفيــر 

الحمايــة الازمــة لهــا.
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شركة رأس الخيمة العقارية
حوار خاص مع سعادة محمد سلطان القاضي 

R A K  P R O P E R T I E S

  بدايات شركة رأس الخيمة العقارية؟

عامــة  مســاهمة  شــركة  العقاريــة،  الخيمــة  رأس 
تأسســت عــام 2005 بدعــم مــن حكومــة رأس الخيمة 
مســتنيرة برؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن 
لإلتحــاد  األعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي  صقــر 
ــلى  ــيمة. وهدفهــا اإلشــراف عـ حاكــم إمــارة رأس الخـ
تطــــبيق خطــــط الحكــــومة الواعـــدة في تعزيز وتطوير 
فــي  الترفيــه  ومرافــق  والســياحة  العقــار  قطاعــات 
اإلمــارة. كمــا تهــدف إلــى دعــم النمــو االقتصــادي 

والخطــط التنمويــة وتحقيق أعلى قيمة للمســاهمين 
عبــر تطويــر العديــد مــن المشــاريع فــي قلــب اإلمــارة 

وعلــى ســواحلها. 
ويبلــغ رأســمال الشــركة 2 مليــار درهــم وقــد تجــاوز 
حجــم الطــرح األولــي لاكتتــاب فــي الربــع األول مــن 
عــام 2005 حجمــه المســتهدف بأكثــر مــن 57 مــرة. 
خــال  مــن  العقاريــة  الخيمــة  رأس  شــركة  وتهــدف 
رســــالتها إلــى لعــب دور قيــادي فــي تطويــر قطــاع 
العقــارات والبنــى التحتيــة فــي رأس الخيمــة والعمــل 
المســتثمرين األجانــب لاســتفادة  علــى اســتقطاب 
ومنتجعــات  فنــادق  تطويــر  فــي  خبراتهــم  مــن 
صناعيــة  ومناطــق  ســكنية  ومجمعــات  ســياحية 
ضيافــة  ومراكــز  ومنتجعــات صحيــة  تســوق  ومراكــز 
أفضــل  وتراعــي  والرقــي  بالفخامــة  تتســم  وترفيــه 
ــر  تسخـّ وســوف  العالميــة  والمقاييــس  المواصفــات 
الشــركة مواردهــا فــي مختلــف المجــاالت بمــا فيهــا 
دعــم المشــاريع العقاريــة للمســاهمة فــي دفــع عجلــة 
قدمــا  الخيمــة  رأس  إمــارة  فــي  االقتصــادي  النمــو 

سعادة محمد سلطان القاضي
العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية
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وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام. 

 أهم المجاالت أو الخبرات المستقطبة
 في شركة رأس الخيمة العقارية؟

مجاالت التطوير العقاري واإلستثمار.

تطويــر  فــي  ســاهم  مشــروع  أفضــل  هــو  مــا 
الخيمــة؟ رأس  إمــارة  وتحســين 

مــا يمّيــز شــركة رأس الخيمــة العقاريــة هــو فهمهــا 
وإبــراز  الســياحي  للترويــج  الخيمــة  رأس  امــارة  لرؤيــة 
مزاياهــا ومقوماتهــا و اإلشــراف علــى تطبيــق خطــط 
قطاعــات  تطويــر  و  تعزيــز  فــي  الواعــدة  الحكومــة 
والدعــم  بالمتابعــة  مســتنيرة  الســياحة.  و  العقــار 
ســعود  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  مــن  الامحــدود 

الخيمــة. رأس  عهــد  ولــي  القاســمي 
ونخــص  المميــزة   المشــاريع  مــن  بعــدد  نفخــر  إننــا 

ــة مشــاريعنا  ــر أيقون ــاء العــرب الــذي يعتب مشــروع مين
. فمنــذ نشــأة شــركة رأس الخيمــة العقاريــة حتــى اآلن 
قمنــا بطــرح مجموعــة مــن المشــاريع ضمــن المجمــع 
تركــز علــى االنســان و األســرة والطبيعــة. و  والتــي 
تركــز هــذا المفهــوم واقعــا وتجســيدًا فــي مشــاريع 
شــركة رأس الخيمــة العقاريــة، مــا بيــن شــقق ســكنية 
ذات إطــاالت رائعــة فــي ممشــى البحيــرة فــي مينــاء 
العــرب، والفلــل مــن فئــة التــاون هاوس و المتوســطة 
و الفاخــرة المائمــة لنمــط الســكن العائلــي مثــل فلــل 
غرانــادا، ماليبــو، برمــودا، فامنجــو، وهــذا المشــروع 
األخيــر يتميــز بإطالتــه علــى الحيــاة البحريــة المطــل 
الطبيعيــة  القــرم  أشــجار  و  الرطبــة  األراضــي  علــى 

الممتــدة علــى مســاحة 2 مليــون متــر مربــع .
قدرهــا  مســاحة  العــرب  مينــاء  مجمــع  يغطــي     
لعــرض  ُيكــرس معظمهــا  مربعــة،  قــدم  مليــون   43
جوهــر الحيــاة فــي المحميــات البيئيــة، ويمثــل موطنــًا 
لمجموعــة متنوعــة مــن مكونــات الحيــاة البحريــة، مــا 
الســكان والــزوار  بيــن  جعلــه يحظــى بشــعبية كبيــرة 
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علــى حــد ســواء، أمــا عــن فنادقــه ومنتجعاتــه ذات 
الطابــع الخــاص : تضــم الجزيــرة فندقيــن رائعيــن قيــد 
اإلنشــاء، و همــا فنــدق إنتركونتيننتــال و فنــدق أنانتــارا 
و  مســتقلة  فلــل  و  غــرف  علــى  يحتويــان  اللــذان  و 
أجنحــة ملكيــة و أنديــة صحيــة باإلضافــة إلــى أحــواض 

المســتوى. العاليــة  المطاعــم  الســباحة و 

يندمــج مينــاء العــرب مــع الطبيعــة، بفضــل اســتخدام 
المســتدامة  المــوارد  العقاريــة،  الخيمــة  رأس  شــركة 
الجزيــرة. وكجــزء  لبنائــه، والتــي تحاكــي جمــال هــذه 
مــن مبــادرات االســتدامة، ســيزود المشــروع بمحطــة 
للطاقــة الشمســية فــي ممشــى البحيــرة فــي مينــاء 
العــرب وبســعة تصــل إلــى واحــد ميغــا واط، تغطــي 
مســاحة قدرهــا نحــو 7000 متــر مربــع، إضافــة إلــى 
تزويــد جميــع أعمــدة إنــارة الشــوارع العامــة مســتقبًا 
بإضــاءة شمســية مدمجــة لتقليــل متطلبــات الطاقــة 

قــدر اإلمــكان.

تمنــح شــركة رأس الخيمــة القاطنيــن فــي مشــاريعها 
مــن  الطبيعــة  قلــب  فــي  للعيــش  فرصــًة  الســكنية، 
خــال وســائل الراحــة األفضــل فــي فئتهــا، وتســعى 
جاهــدة إلــى تحقيــق االبتــكار والتمّيــز والجــودة فــي 
مشــاريعها، ومــع العديــد مــن المشــاريع قيــد اإلعــداد، 

الدولييــن  المســتثمرين  جــذب  فــي  كمطــور  نجحنــا 
ونعمــل باســتمرار علــى تعزيــز حصتنــا فــي الســوق مــن 

خــال تقديــم مشــاريع جديــدة ومبتكــرة.
 

 ما هي خططكم المستقبلية 
 أو المشاريع المستقبلية المطورة؟ 

الوقــت  فــي  العقاريــة  الخيمــة  رأس  شــركة  تركــز 
الحالــي علــى مشــروعي »جيــت واي« الواقــع فــي 
قلــب مينــاء العــرب و«فلــل ماربيــا« فــي جزيــرة الحيــاة 
العــرب،  مينــاء  لمجمــع  الرئيســي  المخطــط  ضمــن 
رأس الخيمــة، واللــذان يجمعــان بيــن أســلوب العيــش 
الفاخــر واإلطــاالت الخابــة التــي تشــكل عنصــر جــذب 
إضافــي للمشــروعين الفريديــن فــي اإلمــارة. وتشــمل 
مشــاريعنا المســتقبلية كل مــن فندقــي إنتركونتننتــال 

مينــاء العــرب وأنانتــارا رأس الخيمــة.

مشروع فيالت ماربيا 

تقــع »فيــات ماربيــا« فــي جزيرة الحياة بــرأس الخيمة، 
وتتكــون مــن 205 ِفلــل ومنــازل فئــة »تــاون هــاوس« 
الواجهــة  علــى  خابــة  وإطالــة  عصريــة  بتصاميــم 
التصميــم  عناصــر  بيــن  مــا  الفلــل  وتجمــع  المائيــة، 
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بالغــرف  وتتميــز  والمعاصــر،  التقليــدي  المعمــاري 
يمكــن  كمــا  والمريــح.  الهــادئ  والمحيــط  الفاخــرة 
االختيــار بيــن مجموعــة واســعة مــن شــقق الـ«تــاون 
هــاوس« المؤلفــة مــن غرفتيــن وثــاث غــرف نــوم، 
والفلــل المكونــة مــن أربــع وخمــس غــرف نــوم، فضــًا 
عــن فيــا لكبــار الشــخصيات مكونــة مــن ثمــان غــرف.

مشروع جيت واي 

ــُد مشــروع »جيــت واي« الســكني بوابــة للجزيــرة  ُيعَّ
يوفــر  العــرب.  مينــاء  مجمــع  قلــب  فــي  الرئيســية 
المشــروع وحــدات ســكنية مريحــة مــع إطــاالت علــى 
الميــاه مجهــزة بمرافــق عاليــة الجــودة، باإلضافــة إلــى 
قربهــا مــن المتاجــر والمعالــم األساســية ضمــن بيئــة 
عائليــة حالمــة. ويتكــون المشــروع مــن شــقق فئــة 
غرفــة نــوم واحــدة وغرفتــي نــوم. وتــم تصميــم كل 
شــقة لتتيــح تناغمــًا مطلقــًا بيــن المســاحات، اعتمــادًا 
الشــرفات  حيــث  العصــري  التصميــم  مبــدأ  علــى 
اإلطــاالت  مــن  االســتفادة  تتيــح  التــي  الواســعة 
الطبيعــي  والجمــال  المائيــة  القنــاة  علــى  الخابــة 

للجزيــرة.

 ما هي رؤيتكم المستقبلية
 إلمارة رأس الخيمة؟

نفخــر بازدهــار الســياحة فــي االمــارة  باعتبارهــا وجهــة 
ســياحية مميــزة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  
وبرأينــا أن النهــج المتبــع فــي اإلمــارة بقيــادة صاحــب 
عضــو  القاســمي  صقــر  بــن  ســعود  الشــيخ  الســمو 
المجلــس األعلــى حاكــم رأس الخيمــة وولــي عهــده 
األميــن ســمو الشــيخ محمــد بــن ســعود القاســمي 
فــي تشــجيع االســتثمار، وتقديــم كافــة التســهيات 
بفرصــة  يتمتعــون  الذيــن  للمســتثمرين  والمميــزات 
التملــك الكامــل بنســبة %100، باإلضافــة إلــى التنــوع 
التضاريســي، والبنيــة التحتيــة المتكاملــة، واألهــم مــن 
ذلــك، فــي الكلــف المنخفضــة التــي تحقــق هامــش 
مفتوحــة  الســاحة  جعــل  للمســتثمرين،  مجــزي  ربــح 
لكافــة فئــات المســتثمرين بمــا ينســجم مــع رغباتهــم.
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األرض  هــذه  علــى  اآلن  نعيشــه  الــذي  الحاضــر  })إن 
الطيبــة هــو انتصــار علــى معانــاة الماضــي وقســوة 
ظروفــه(، و)إن اآلبــاء هــم الرعيــل األول الــذي لــوال 
ــْم علــى ُخطــوب الزمــان وَقســاوة الَعْيــش لمــا  َجَلِدِه
ُكِتــَب لجيلنــا الوجــود علــى هــذه األرض التــي ننعــم 
إال  قــام  مــا  االتحــاد  فـــ)إن  لــذا،  بخيراتهــا(..  اليــوم 
شــعب  وتطلعــات  وأمانــي  لرغبــات  عمليــًا  تجســيدًا 
اإلمــارات الواحــد فــي بنــاء مجتمــع ُحــرٍّ َكريــٍم، يتمتــع 
وضــاح  مشــرق  مســتقبل  وبنــاء  والعــزة  بالمنعــة 
رائــدًا  العدالــة والحــق، وليكــون  رايــة  ترفــرف فوقــه 
ونــواة لوحــدة عربيــة شــاملة(.. وإن )الثــروة الحقيقيــة 
هــي ثــروة الرجــال وليــس المــال والنفــط، وال فائــدة 

فــي المــال إذا لــم يســخر لخدمــة الشــعب({..
ــه الشــيخ  ــد المؤســس المغفــور ل هكــذا تحــدث القائ

ثــراه«..  اللــه  ــب  »طيَّ نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد 
بــن  وهكــذا يتحــدث صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اللــه«: })إننــا 
قمنــا بإرشــادات مؤســس هــذا البلــد والدنــا صاحــب 
الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، ونفذنــا 
أوامــره التــي كانــت تصــدر لمصلحــة الشــعب، فبعــد 
أن أعلــن كلمتــه المشــهورة »ال فائــدة مــن المــال إذا 
لــم يســخر لمصلحــة الشــعب« قامــت األعمــال علــى 

قــدم وســاق({..

2020م: عام االستعداد للخمسين
القــول بالقــول ُيذكــر، والقــول يتبعــه القــول، والقــول 
قابــل للتأويــل وللســفر البعيــد نحــو الماضــي ونحــو 
المســتقبل ونحــو المكــوث فــي الحاضــر.. وفــي الشــهر 
العربــي  العالمــي  العــام  مــن  الديســمبري  اإلماراتــي 
الخليجــي اإلماراتــي التســامحي الحالــي 2019م، أعلــن 
ُكلٍّ ِمــْن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
الــوزراء  مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
حاكــم دبــي، »رعــاه اللــه«، وصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة: }أن العــام 2020م 
ســيكون »عــام االســتعداد للخمســين«، مــن خــال 
اســتراتيجية عمــل وطنيــة مــن  أكبــر  االنطــاق فــي 
المقبلــة  الخمســين  للســنوات  لاســتعداد  نوعهــا 

خمسينية اإلمارات الذهبية
}1970م – 2020م{

بقلم / عبدالله محمد السبب

بأقامهم
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علــى كافــة مســتويات الدولــة االتحاديــة والمحليــة، 
واالســتعداد أيضــًا لاحتفــال باليوبيــل الذهبــي لدولــة 
اإلمــارات فــي العــام 2021م، علــى أن تشــارك كافــة 
فئــات الطيــف المجتمعــي اإلماراتــي مــن مواطنيــن 
ومقيميــن وقطــاع عــام وخــاص وأهلــي فــي صياغــة 
الحيــاة فــي دولــة اإلمــارات للخمســين عامــًا المقبلة{..
قابــل  قــول  وهكــذا  بامتيــاز،  وطنــي  إعــان  هكــذا 
للســمع والطاعــة الراضيــة فــي الحاضــر مــن خارطــة 
ــا إلــى  اإلمــارات والذاهــب إلــى مســتقبلها، يذهــب بن
للُمواَطنــة..  الحقيقــي  المعنــى  فــي  الفصــل  القــول 
حيــث يقــول صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اللــه«، »خيــر خلــٍف 
لخيــر ســلف«: }إن المواَطَنــَة ليســت أخــذًا باســتمرار، 
حتــى  يصــل  بــذٌل  إنهــا  قبــل كل شــيء،  إنهــا عطــاٌء 
مرحلــة إفنــاء الــذات فــي ســبيل الوطــن ألن المواَطَنــَة 

مســؤوليٌة أيــًا كان موقــع المواطــن{..

إضاءة:
)لــكل مقــام مقــال(.. هكــذا قيــل، وهكــذا، كــي نذهب 
إلــى المســتقبل، البــد مــن العــودة إلــى الماضــي، إلــى 
القواعــد البكــر فــي تاريــخ »اإلمــارات«، منــذ مــا قبــل 
تصالحهــا واتحادهــا، وحتــى اندماجهــا فــي خليــة خليلــة 
ْت فــي 2 ديســمبر  واحــدة، وفــي شــرنقة أمميــة َتَســمَّ
1971م بـ«دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة«، تحــت 
ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  المؤســس،  قائدهــا  لــواء 
اإلمــارات  ُحــّكام  اللــه«، وبمعيتــه  نهيــان »رحمــه  آل 
المتحــدة مــع بعضهــا البعــض بمقتضيــات ضــرورات 

التوحــد تحــت رايــة واحــدة يشــار إليهــا بالبنــان..

جغرافيــة اإلمــارات العربيــة المتحدة
عربيــة  دولــة  المتحــدة«:  العربيــة  اإلمــارات  }»دولــة 
مــن  فتحدهــا  العربــي«،  »الخليــج  قلــب  فــي  تقــع 
الشــمال والشــمال الغربــي »ميــاه الخليــج العربــي«، 
ومــن الغــرب »المملكــة العربيــة الســعودية«، ومــن 
العربيــة  »المملكــة  و  عمــان«  »ســلطنة  الجنــوب 
و  عمــان«  »بحــر  الشــرق  ومــن  أيضــًا،  الســعودية« 
العربيــة  اإلمــارات  »ســلطنة عمــان«، وتقــع »دولــة 
درجــة(   26.5 و   22 عــرض)  خطــي  بيــن  المتحــدة« 
شــمااًل،  و خطــي طــول )51 و 56.5 درجــة( شــرق 

غرينتــش{. خــط 

روح االتحاد .. )المؤسسون(
نيــة  بريطانيــا  أعلنــت  1968م،  عــام  ينايــر  فــي 
االنســحاب مــن كافــة »اإلمــارات المتصالحــة« بحلــول 
زايــد  لــه الشــيخ  عــام 1971م.. ممــا دفــع المغفــور 
التحــرك  إلــى  اللــه«  »رحمــه  نهيــان  آل  ســلطان  بــن 
الســريع لتعزيــز الروابــط مــع إمــارات الســاحل المتصالــح، 
وذلــك بإقامــة كيــان سياســي موحــد لــه كلمــة قويــة 
ومسموعة في المحافل الدولية، وقادر على تقديم 
الحيــاة األفضــل لمواطنيــه.. فكانــت »دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة« التــي تأسســت وُأْعِلــَن قيامهــا فــي 
2 ديســمبر 1971م بســت إمــارات منــارات: )أبوظبــي، 
دبــي، الشــارقة، َعْجمــان، أم القيويــن، الفجيــرة(.. ِإْثــَر 
ُصــدور الدســتور المؤقــت للدولــة الجديــدة، الــذي جــاء 

ــر )10( أبــواب.. بـــ )152( مــادة، عب
الخيمــة«  »رأس  الســابعة  اإلمــارة  التحقــت  وحيــن 
1972م،  فبرايــر   10 مــن  اعتبــارًا  »االتحــاد«  بركــب 
فقــد اشــتد عــوده وقويــت شــوكته بهــذا االنضمــام 
الــذي  األركان  الســباعي  العقــد  ليكتمــل  المبــارك، 
َل فيمــا بينــه بمــا ُأطلــق عليــه فــي عهــد رجــل  َشــكَّ
التمكيــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
َد  اللــه ورعــاه وســدَّ الدولــة »حفظــه  رئيــس  نهيــان، 

االتحــاد(: )روح  بـــ  ُخطــاه« 
 6( نهيــان  آل  بــن ســلطان  زايــد  الشــيخ  أبوظبــي:   .1

2004م(. نوفمبــر   3  – 1966م  أغســطس 
 10( مكتــوم  آل  ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ  دبــي:   .2

1990م(. أكتوبــر   7  – 1958م  ســبتمبر 
3. الشــارقة: الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي )24 

يونيــو 1965م – 24 ينايــر 1972م(.
4. َعْجمــان: الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي )1928م 

– 1981م(.
المعــا  راشــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  القيويــن:  أم   .5

1981م(.  – )1929م 
الشــرقي  أحمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الفجيــرة:   .6

1974م(. ســبتمبر   18  – )1942م 
القاســمي  بــن محمــد  7.رأس الخيمــة: الشــيخ صقــر 

2010م(. أكتوبــر   27  – 1948م  )فبرايــر 

اتحاد الروح .. )المؤثثون(
مــا  لغيــرك،  دامــت  )لــو  الحيــاة:  ســنة  هــي  وهكــذا 
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وصلــت إليــك(.. فالرايــة البــد وأن تنتقــل مــن يــد إلــى 
الُحكــم  رايــة  هــي  وهــا  جيــل..  إلــى  جيــل  ومــن  يــد، 
اإلماراتيــة، علــى الصعيديــن »االتحــادي والمحلــي«، 
قــد انتقلــت إلــى يــد أوليــاء عهــود اإلمــارات الســبع، 
الذيــن كانــوا شــهود عيــان وعونــًا للمؤسســين فــي 
خلــٍف  )خيــر  بعــد  فيمــا  ليصبحــوا  التأســيس،  مرحلــة 

لخيــر ســلف(:
1. صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان »حفظــه اللــه«: حاكمــًا إلمــارة أبوظبــي )2 
نوفمبــر 2004م – إلــى اآلن(، رئيســًا لدولــة اإلمــارات 

)3 نوفمبــر 2004م – إلــى اآلن(.
2. نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزرارء، حاكــم 

دبــي:
الشــيخ مكتــوم بــن راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم: )7 

أكتوبــر 1990م – 4 ينايــر 2006م(،
ثــم َخَلَفــُه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد بــن 
ســعيد آل مكتــوم »رعــاه اللــه«: )4 ينايــر 2006م – 

إلــى اآلن(.
3. صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي: عضــو المجلــس األعلــى، حاكــم الشــارقة 

)1972م – إلــى اآلن(.
4. صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد بــن حميــد 
َعْجمــان  حاكــم  األعلــى،  المجلــس  عضــو  النعيمــي: 

إلــى اآلن(. )1981م – 
5. عضو المجلس األعلى، حاكم أم القيوين:

الشــيخ راشــد بــن أحمــد بــن راشــد المعــا: )1981م – 
2009م(،

ثــم َخَلَفــُه صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن راشــد بــن 
أحمــد المعــا )2009م – إلــى اآلن(.

6. صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد بــن أحمــد 
الفجيــرة  حاكــم  األعلــى،  المجلــس  عضــو  الشــرقي: 

)18 ســبتمبر 1974م – إلــى اآلن(.
7.صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر بــن محمــد 
رأس  حاكــم  األعلــى،  المجلــس  عضــو  القاســمي: 

اآلن(. إلــى   – 2010م  أكتوبــر   27( الخيمــة 

المادة الدستورية الخامسة
»االتحــاد  األول  البــاب  مــن   )5( المــادة  علــى  بنــاًء 
لاتحــاد  )يكــون  األساســية«:  وأهدافــه  وُمقّوماتــه 
ُد القانــون  َعَلَمــُه وِشــعاَرُه وَنشــيَدُه الوطنــي وُيحــدِّ

ــعاَر وتحتفــظ كل إمــارة ِبَعَلِمهــا الخــاص  الَعَلــَم والشِّ
كان: مــا  كان  إقليمهــا(.. وقــد  داخــل  الســتخدامه 

شعار الدولة:
بصيغتــه  مطابقــًا  جــاء  الــذي  علمهــا  للدولــة  صــار 
»دولــة  الشــقيقتين  َعَلَمــي  مــع  الرباعيــة  اللونيــة 
فلســطين« و »دولــة الكويــت«، مــع اختــاف شــكل 
العلــم وتوزيعــات األلــوان: )األحمــر، األخضــر، األبيــض، 
األســود(، انطاقــًا مــن بيــت الشــاعر العراقــي »صفــي 

الحلــي«: الديــن 
)ِبيــٌض َصناِئُعنــا، ُخْضــٌر َمراِبُعنــا، ُســوٌد َوقاِئُعنــا، ُحْمــٌر 

َمواِضينــا(
وقــد قــام بتصميــم العلــم الوزيــر اإلماراتــي المفــوض 
»عبداللــه محمــد المعينــة«، الــذي حدثنــا عــن دالالت 

األلــوان علــى النحــو التالــي:
الســابق  الجيــل  تضحيــات  إلــى  األحمــر  اللــون  يــدل 
لتأســيس االتحــاد، وتضحيــات شــهداء الوطــن لحمايــة 

ومكتســباته.. منجزاتــه 
والعطــاء،  الخيــر  عمــل  إلــى  يرمــز  األبيــض  واللــون 
ــم. ــة لدعــم األمــن والســام فــي العال ومنهــج الدول

النمــاء واالزدهــار والبيئــة  واللــون األخضــر يعبــر عــن 
الدولــة.. فــي  الحضاريــة  والنهضــة  الخضــراء، 

ويعبــر اللــون األســود عــن قــوة أبنــاء الدولــة ومنعتهم 
وشــدتهم، ورفــض الظلــم والتطرف..

شعار الدولة:
بمرحلتيــن  مــرَّ  الــذي  »شــعارها«  للدولــة  وصــار 

: يخيتيــن ر تا
1.مرحلــة أولــى: حيــن تــم اختيــار الشــعار الــذي قامــت 
بتصميمــه األديبــة الشــاعرة اإلماراتيــة »ظبيــة خميــس 
اليــوم  ذلــك  فــي  اعتمــاده  تــم  وقــد  المهيــري«، 
الوثائقــي 9 ديســمبر 1971م: )صقــر فــي صــدره قرص 
أحمــر يظهــر فيــه ســفينة البــوم الشــراعية العربيــة علــى 
ميــاه الخليــج الطافيــة مــن علــى أربــع موجــات، وتأتــي 
مســتطيل  شــكل  علــى  بالقاعــدة  لتمســك  مخالبــه 

ــة المتحــدة(.. ــة اإلمــارات العربي وتحمــل اســم دول
إجــراء  الــوزراء  مجلــس  أقــر  حيــث  ثانيــة:  2.مرحلــة 
يــوم  عقــدت  التــي  بجلســته  الشــعار  علــى  تغييــرات 
األحــد 23 مــارس 2008م بنــاء علــى موافقــة صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيس الدولة 
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»حفظــه اللــه« علــى التصميــم الجديــد للشــعار:
ــم اإلمــارات  ــل وســط الشــعار حيــث ليتضمــن عل تعدي
اإلمــارات  تمثــل  نجــوم  ســبع  تزينــه  طــوق  وعليــه 

الســبع.
الصقــر  لجناحــي  المكونــة  الخطــوط  بعــض  تغيــرت 
حيــث  الصقــر  وعيــن  منقــار  رســم  أيضــًا  وشــملت 

بــروزًا. أكثــر  أصبحــت 
تــم تلويــن الصقــر الجديــد باللــون الذهبــي بــداًل عــن 

األصفــر.
أضيف اسم الدولة باللغة اإلنجليزية أسفل الشعار.

نشيدنا الوطني:
َمــرَّ شــعار الدولــة بمرحلتيــن تاريخيتيــن..  تمامــًا، كمــا 
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــرَّ النشــيد الوطنــي لدول كذلــك َم

بمرحلتيــن مفصليتيــن: المتحــدة 
1.المرحلــة األولــى: حيــن تــم تفعيــل الســام الوطنــي 
لدولــة اإلمــارات كمعزوفــة فــي أواخــر العــام 1971م، 
عبــد  »ســعد  المصــري  الموســيقار  لحنــه  ونظــم 
الكبيــر  المصــري  الموســيقار  شــقيق  ابــن  الوهــاب« 

عبدالوهــاب«.. »محمــد 
تــم  حيــن  1986م،  العــام  فــي  الثانيــة:  2.والمرحلــة 
الشــيخ  عــارف  الدكتــور  الشــاعر  األديــب  تكليــف 
بتأليــف كلمــات النشــيد الوطنــي اإلماراتــي، ووافــق 
مجلــس الــوزراء عليــه.. ليصــدح بــه المواطــن اإلماراتــي 
أشــكالها  الوطنيــة بمختلــف  المناســبات  فــي كافــة 

وألوانهــا.  
عيشي بالدي عاش اتحاد إماراتنا

عشت لشعب دينه اإلسالم هديه القرآن
حصنتك باسم الله يا وطن
بالدي بالدي بالدي بالدي
حماك اإلله شرور الزمان
أقسمنا أن نبني نعمل

نعمل نخلص نعمل نخلص
مهما عشنا نخلص نخلص

دام األمان وعاش العلم يا إماراتنا
رمزالعروبة كلنا نفديِك

بالدما نرويِك
نفديَك باألرواح يا وطن

2020م: ما نود رؤيته .. ما نود الظفر به

هكــذا، ختامــًا، علــى ضــوء مــا تقــدم مــن نبــذة مختصرة 
عــن بعــض العامــات الفارقــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 
2020م  العــام  فــي  مثولنــا  ضــوء  وفــي  المتحــدة.. 
)عــام االســتعداد للخمســين عــاٍم اإلماراتيــة الثانيــة(.. 
يطيــب لنــا اســتحضار المــادة )10( مــن البــاب األول 
مــن  األساســية(،  وأهدافــه  ومقوماتــه  )االتحــاد 

»دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة«:
اســتقاله  علــى  الحفــاظ  هــو  االتحــاد  }أهــداف 
وســيادته وعلــى أمنــه واســتقراره، ودفــع كل عــدوان 
علــى كيانــه أو كيــان اإلمــارات األعضــاء فيــه، وحمايــة 
التعــاون  وتحقيــق  االتحــاد  شــعب  وحريــات  حقــوق 
مــن  المشــترك  لصالحهــا  إماراتــه  بيــن  فيمــا  الوثيــق 
أجــل هــذه األغــراض، ومــن أجــل ازدهارهــا وتقدمهــا 
فــي كافــة المجــاالت وتوفيــر الحيــاة األفضــل لجميــع 
المواطنيــن مــع احتــرام كل إمــارة عضــو الســتقال 
الداخليــة  شــؤونها  فــي  األخــرى  اإلمــارات  وســيادة 

فــي نطــاق الدســتور{.
مراجع البحث )بتصرف(:

الرابعــة  المتحــدة«: الطبعــة  العربيــة  1.»دســتور دولــة اإلمــارات 
القضائيــة«،  والدراســات  التدريــب  »معهــد  2010م،الناشــر: 

»الشــارقة«. و  »أبوظبــي« 
2.البوابــة الرســمية لـ«حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة«.. 
حيــث المعلومــات والخدمــات التــي تهــّم المواطنيــن، والمقيميــن، 
https://www.government.ae/ar- والمســتثمرين:  والــزوار 

/#AE
3.كتــاب »ُجلفــار عبــر التاريــخ«: الطبعــة الثانيــة 2003م، للباحــث 

اإلماراتــي الدكتــور عبداللــه علــي الطابــور.
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  والقــاع«  )»الحصــون  4.كتــاب 
المتحــدة(: الطبعــة األولــى 1992م، لمؤلفــه األديــب اإلماراتــي 

راشــد. علــي محمــد 
https://ar.wikipedia.org/ :»5.الموســوعة الحــرة »ويكيبيديــا

wiki
أديــب إماراتــي، مــن مواليــد الرمــس 1965م، عضــو »اتحــاد ُكّتــاب 
وأدبــاء اإلمــارات« و »مســرح رأس الخيمــة الوطنــي«.. لــه عــدة 

إصــدارات، فــي الشــعر والقصــة والمقــاالت والدراســات.
تــم حــذف كلمــة )المؤقــت( فيمــا بعــد بعــد أن أصبــح الدســتور 
)دائمــًا( بموجــب }التعديــل الدســتوري رقــم )1( لســنة 1996م{ 
الصــادر عــن المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب 
اللــه ثــراه« فــي قصــر الرئاســة بأبوظبــي بتاريخ 22 رجب ســنة 1417 
هـــ ، الموافــق 2 ديســمبر 1996م.. حيــث نصــت »المــادة األولــى« 
اإلمــارات  دولــة  دســتور  مــن  »المؤقــت«  كلمــة  )ُتلغــى  علــى: 
العربيــة المتحــدة أينمــا ُوِجــَدت(، ونصــت »المــادة الثانــي« علــى: 

)تكــون مدينــة »أبوظبــي« عاصمــة لاتحــاد(.
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ومــا  ومرهــا  بحلوهــا  معهــا  ونمضــي  تمضــي  أيــام 
تحمــل مــن مفاجــآت تســر الخاطــر وأخــرى نقــف عندهــا 
ختمنــا  والتــي  النفــس  تســعد  إنجــازات  ونســتعرض 
ــا 2019 الــذي عشــناه  علــى أرض الوطــن ،  بهــا عامن
وحقــق فيــه أبنــاء وطنــي إنجــازات عظيمــه  فــي كل 
مــا يخــدم وطنهــم بشــتى مجــاالت  الحيــاة . ونســتعد 
الســتقبال للعــام الجديــد 2020 عــام االســتعداد لـــ50 

ــاء اإلمــارات. ســنة جديــدة مــن التطــور بانتظــار أبن

إحســاس بالفخــر و االعتــزاز  يملئنــي النتمائــي ألرض 
أنجــرت فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو 
 « الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ 
حفظــه اللــه ورعــاه » . فالقيــادات الرشــيدة التــي أنعــم 
توفــر لشــعب  أن  اســتطاعت  البــاد  بهــا علــى  اللــه 
الكريمــة وصنعــوا  الحيــاة  اإلمــارات كافــة مقومــات 
شــتى  فــي  متقدمــًا  وطنــا  وعزيمتهــم  بإرادتهــم 
باســتقرار داخلــي  تنعــم  ، فغــدت دولــة  المجــاالت  

ريــادة دولــة 
ــرف  ال تـــــعـــــ
الـمستحيل.. 
مــــــرحـــــــبـــــــًا 

2020
وتطــور اقتصــادي ومكانــة عالميــة مرموقــة وحققــت 
علــى المســتوى المحلــي معــدالت عاليــة مــن التنميــة 
رفاهيــة   و  رضــا  و  و معــدالت ســعادة  المســتدامة 
الصعيديــن اإلقليمــي و  تبــوأت علــى  لمواطنيهــا و 
الدولــي بمكانــة  مرموقــة ورائــدة علــى خارطــة أكثــر 

الــدول تقدمــا و ازدهــارا و اســتقرارا فــي العالــم .

وكمــا قــال ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه »« ليــس هنــاك شــيء 
مســتحيل، والمســتحيل غيــر موجــود فــي قاموســنا«  
فكلمــة  مســتحيل محذوفــٌة مــن قاموس اإلماراتيين، 
ذلــك مــا تؤكــده الصحــراء التــي تحولــت إلــى مســاحات 
ســبق  وطــٍن  فــي  تــراه  مــا  ذاك  واســعة،  خضــراء 
أبــراٍج  فــي  الســنين،  مئــات  عمرهــا  دواًل  بتطــوره 
الشــباب،  طمــوح  فــي  فخــرًا،  الســماء  عنــان  تعانــق 
فــي الفضــاء الــذي ينتظرهــم ليعلــن قصــة اإلماراتييــن 
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مــن بقعــة لــم يرهــا بشــر . وبعــد الــذي حققنــاه خــال 
العــام الماضــي مــن إنجــازات جبــارة ،   أثبتنــا للعالــم اننــا 
كشــعب وقيــادة لدينــا القــدرة علــى تحقيــق المنجــزات 
فــي كل المجــاالت التــي يتبناهــا وطــن الخيــر والمحبــة 
فــي كل األمــور السياســية واالقتصاديــة والصناعيــة 

والترفيهيــة.

 ، 2019بإنجــازات عظيمــة  كنــا طوينــا صفحــة   وإذا 
فشــعب اإلمــارات فــي عــام 2020 علــى موعــد مــع 
إنجــازات أعظــم ، باكتمــال العديــد مــن المشــروعات 
العماقــة ، فــي قطاعــات حيويــة منهــا البنيــة التحتيــة 
واإلســكان والصحــة و التعليــم و اإلعــام و الفضــاء 
والســياحة وغيرهــا مــن الصــروح التــي تضمــن ألبنــاء« 
و« وطن التســامح »« العيش في ســعادة و رفاهية 
و ســتكتب األيــام هــذه  اإلنجــازات بســطور مــن ذهــب 

لألجيــال القادمــة 
 حمــى اللــه اإلمــارات، وبــارك فــي شــعبها وقيادتهــا 

الحكيمــة الرشــيدة، التــي ال تعــرف المســتحيل، مــن 
أجــل تحقيــق أعلــى مســتويات التطــور والرفاهيــة..

شيخة خلفان الجرمن  
            أخصائي اتصال مؤسسي 
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in our dictionary. That what we see  in A 
country that has preceded other countries 
in development, with  skyscrapers  that 
embraced the sky with pride, in the ambition 
of young people, in the space that awaits 
them to announce the story of Emiratis 
from a spot not seen by humans.
 After our tremendous achievements over 
the past year, we have proved to the world 
that as a people and leadership we have the 
ability to accomplish achievements in all 
areas espoused in this great homeland of 
good ness and love in all political, economic, 
industrial and recreational matters.

As we  turn the page 2019 with great 
achievements, the people of UAE in 2020 
are on a date with greater achievements, 
with the completion of many giant projects, 

in vital sectors including infrastructure, 
housing, health, education, media, 
space, tourism and other monuments 
that guarantee the youth  of the country 
Tolerance  as well as  living in happiness and 
well-being, and the days will write these 
achievements with gold lines for future 
generations. 

God protected UAE and bless  its people and 
wise leadership, which knows that there 
is no  impossible, in order to achieve the 
highest  levels of development and well-
being.

Sheikha Khalfan Al Jarman 
Corporate communication specialist
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Days go on and take with them their 
sweetness and bitterness and what they 
bear of  good surprises.  and other days  
we stand there and look back at  the great  
achievements that we concluded the year 
2019.  on this great country Emirati people 
accomplished many great achievements in 
everything that serves their country and  in 
various fields of life. We are preparing for 
the new year 2020, The year of preparation 
for the next 50 years of growth and 
development.
A sense of pride fills me with my belonging 
to a land that was carried out under the wise 
leadership of His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, Head of United Arab 
Emirates. The wise leaders of the country 
were able to provide the people of UAE,  
with all the ingredients of a decent life , 

A pioneering 
C o u n t r y 
doesn t kn ow
the impossible
We l c o m e  t o 

,

2020
and their well and determination led to  
an advanced homeland in various fields, 
becoming a country that has  internal 
stability and economic development 
and a prestigious global status, as well 
as  achieved at the local level higher rates 
of Sustainable development and the 
happiness, satisfaction and well-being of 
its citizens have been held at the regional 
and international levels and have taken 
a prominent and leading position on the 
map of the most advanced, prosperous and 
stable countries in the world.

As Said  by His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President 
of United Arab Emirates , Prime Minister, 
Ruler of Dubai, God bless him, There is 
nothing impossible, and impossible is not 
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workers.
3. IMPLEMENT A REPORTING SYSTEM
Develop and communicate a simple 
procedure for workers to report any injuries, 
illnesses, incidents (including near misses/
close calls), hazards, or safety and health 
concerns without fear of retaliation.
Include an option for reporting hazards or 
concerns anonymously.
4. PROVIDE TRAINING
Train workers on how to identify and control 
hazards
using, for example, Hazard Identification 
Training Tool, Poster etc.
5. CONDUCT INSPECTIONS
Inspect the job site with workers and ask 
them to identify any activity, piece of 
equipment, or material that concerns them. 
Use checklists and other resources. 
Digest, to help identify problems.

6. COLLECT HAZARD CONTROL IDEAS
Talk with workers about ideas on safety 
improvements
throughout the project.
7. IMPLEMENT HAZARD CONTROLS
Assign workers the task of choosing, 
implementing, and evaluating the solutions.
8. ADDRESS EMERGENCIES
Identify foreseeable emergency scenarios 
and develop
instructions on what to do in each case. 
Meet to discuss these procedures and post 
them in a visible location at the job site.
9. MAKE IMPROVEMENTS
Set aside a regular time to discuss safety and 
health issues, with the goal of identifying 
ways to improve the safety system.

Muhammad yaseen muhammad ehsan
Osha Supervisor - works agency

We can so easily believe that accidents 
will always happen to other people and 
will never touch us. But unless we all 
recognize our own vulnerability
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Every year many construction site workers 
are killed or injured as a result of their 
work; others suffer ill health, such as 
musculoskeletal disorders, dermatitis or 
asbestosis. The hazards are not, however, 
restricted to those working on sites. Children 
and other members of the public are also 
killed or injured because construction 
activities if not been adequately controlled. 
The construction industry’s performance 
has shown a steady long-term improvement, 
which Works Agency welcome. However, 
there is no room for complacency. We can 
so easily believe that accidents will always 
happen to other people and will never 
touch us. But unless we all recognize our 
own vulnerability – and just how vulnerable 
others can be – then, as a result of the 
decisions we make, construction workers 
and their families will continue to witness 

the unnecessary injuries, pain and suffering 
that so tragically afflict the industry.
NINE EASY THINGS TO GET YOUR WORK 
STARTED
Here are some simple steps you can take to 
get started. Completing these steps will give 
you a solid base from which to take on some 
of the more structured actions presented in 
the recommended practices.
1. ALWAYS SET SAFETY AND HEALTH AS 
THE TOP PRIORITY
Tell your workers that making sure they 
finish the day and go home safely is the way 
you do business.
Assure them that you will work with them 
to find and fix any hazards that could injure 
them or make them sick.
2. LEAD BY EXAMPLE
Practice safe behaviors yourself and make 
safety part of your daily conversations with 

NINE EASY THINGS TO GET YOUR WORK START SAFELY
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Congratulations to Waste Water Agency

The Waste Water Agency Laboratory has passed the external proficiency test by FAPAS. the 
international accredited company for laboratories quality testing. This test comes as part of 
the quality control and assurance program implemented by the Operation & Maintenance 
department of RAKWA for assuring the quality and efficiency of the various operations within 
the department and to ensure that all operations comply to the international standards
The proficiency test has audited eleven chemical analysis carries out in the sewage laboratory . 
The laboratory passed the proficiency test in all participated analysis, knowing that, this round 
of proficiency test has included 129 labs from all over world.

#عام_االستعداد_للخمسين
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to breathe through a siphon tube that pokes 
through the water like a snorkel.
A mosquito larva eats constantly since it 
needs a lot of energy to grow. Mosquito 
larvae eat algae, plankton, fungi and other 
microorganisms in the water. Larvae take 
around 7 days to move to their next stage 
of their life 
• Pupae - These are commonly known as 
‘tumblers’ and float near the water›s surface. 
They dive and swim in a tumbling action 
in response to light changes. Mosquito 
pupae don t eat or molt. They breathe air 
and change inside their casing (cocoon) 
into adult mosquito form. Pupae live in the 
water for one to four days, depending on 
the species and water temperature.
•Adult – The adults fly and cause a nuisance 
but it is only the female mosquito which 
bites to feed on blood. The males feed on 
nectar from plants. The read itchiness 
associated with a mosquito bite is your 
bodies reaction to the mosquito saliva and 
can take up to 24 hours to show.
Adult mosquitos typically live for 10 days 
and the first 48 hours is spent resting on the 
water drying their wings ready to fly 
Our new treatment strategy is targeted at 
both the larvae and adult stages and uses 
a environmentally species specific bacteria 
which is applied to water.
These bacteria are harmless to humans, 
mammals and all other aquatic life so is 
really safe to use. The bacteria is taken up 
by the larvae and causes their stomach to 
tear killing them instantly.
 It usually takes 2 -24 hrs for the larvae to be 
killed once the bacteria is applied 
Controlling the larvae means the mosquito 
life cycle is broken and fewer adults will 

emerge. In order to control adults more 
effectively, we have changed the treatment 
application from fogging to misting. We use 
the same chemical as before but the droplet 
size is larger making the misting treatment 
more effective, especially in wind currents. 
Unlike the white fog, misting is virtually 
invisible but more effective in knocking 
down and controlling adult mosquitos 
In order to quality check our work and 
monitor the effectiveness, the team is also 
taking water samples from treated areas to 
check for the presence of live larvae 
The team, in their orange uniforms, are 
moving through the entire emirate so if you 
see them, and want to know more about 
this new control strategy feel free to talk 
to them or contact the Pest Control section 
directly 

,
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The Pest Control Section of the Public 
public services Department has started a 
new strategy for mosquito control around 
the emirate which has already started to 
show good results 
Using new vehicles and equipment, the 

team is running two shifts each with a 
specific task to combat mosquitos in all 
stages of their life cycle. 
The mosquito is a complex insect and has 4 
stages in its life cycle

• Egg – The common place for mosquitos to 
lay their eggs is in stagnant water. This could 
be in rain water on the side of the road or in 
containers in peoples gardens. Mosquitos 
lay around 100 eggs at a time about every 
third night before dying after 10 days. The 
eggs typically hatch in 1 or 2 days   

• Larvae – The young larvae live in the 
water and look like tiny worms wriggling 
and hanging on the surface where they 
live, hanging upside-down near the water›s 
surface. Mosquito larvae come to the surface 

#عام_االستعداد_للخمسين

   SAVVAS OTHON     
 Director of Department of

animal welfare and pest control
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Come to us, where you can find pleasure, knowledge 
and scientific benefits, where we will show you different 
types of plants and explain to you what we need plants 
for, why they are important to us and what we use them 
for in our everyday life. 
You will have the opportunity to plant some beautiful 
flowering plants and spend a wonderful time.

Come to us, where you can find pleasure, knowledge 
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in parks, on beaches, as well as in desert and 
green camping areas.»
Construction waste, off-loading sewage 
waste at undesignated areas, and sewage 
leak at labour camps, outlets, and companies 
are some of the violations reported as well, 
he said.

The violation tickets were issued by 28 
environment patrols. The Rakeb (Monitor) 
patrols cover all parts of the emirate sparing 
no effort to protect the environment and 
promote the aesthetic image of the emirate, 
Al Shehi said.

Staff  inspectors  use smart devices to 
monitor and record all environmental 
violations, said Ahmad Al Hammadi, 
director-general of the department. 

«These smart devices help detect and video 
record any violation immediately in the 
smart system which automatically sends 
an SMS to the mobile phone of the erring 
person involved showing its type, place, and 
time.»

More inspection raids have been launched 
recently at different parts of the emirate, 
particularly natural sites, valleys, and 
mountains, he added.

«These natural sites, mainly at Jebel Jais, 
public beaches, Corniche Road, and along 
the Sheikh Mohammed bin Zayed Road, 
attract people from all over the country,» 
said Al Hammadi.

The judicially-empowered 74 staff 

inspectors keep an eye on all these sites on 
55 patrols to ensure their cleanliness and 
serenity, Al Hammadi underlined.
Meanwhile, lots of brochures have been 
distributed across the emirate to raise public 
awareness and keep the environment clean, 
Al Shehi underlined.

«Illegal and anti-environment practices 
need to be immediately reported to the 
department free hotline (8008118) or via 
our smart app ‹Kolona Rakib› - ‹We All 
Monitor› - to preserve the aesthetic image 
of the emirate,» he said.
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Litter piles up in hot spots as weather cools down in UAE

As more and more people are venturing out 
to soak in the pleasantly cool weather, the 
environment is taking a toll with picnickers 
turning litterbugs
In only the first 15 days of November, 629 
environmental violations were registered, 
while 713 were registered in October, 
revealed Ahmad Al Shehi, an advisor to the 
department of public services.

In all, 11,373 people have been fined for 
environmental violations in Ras Al Khaimah 
this year till now. Out of these, 2,181 fines 
were issued at the tourist hub Jebel Jais 

alone.
«The significant surge in the number of 
environmental violations is essentially due 
to the showers and cold weather, Al Shehi 
explained.

«Many people go out to enjoy the scenic 
views and fine weather, and pollute the 
environment with their reckless actions,» 
he added.

Many of the violators dumped their waste 
from their vehicles on public roads, he 
pointed out. «Others left their trash behind 
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Suhaila, Al Daqdaqa, Al Rifaa, and Julphar - 
as well.»

Al Shamsi said that the emergency room 
is accessible round the clock on toll free 
number 8008118.

The department has deployed up to 49 
tankers which have so far completed 340 
trips, he said.



  مـجـلة الـبـنـيـة
63العدد 27     السنة السابعة     يناير 2020

#عام_االستعداد_للخمسين

1,715,000 gallons of rainwater drained 
off Ras Al Khaimah roads

Up to 1,715,000 gallons of rainwater was 
drained off the roads and roundabouts 
by the 549-member emergency teams of 
the department of public works in Ras Al 
Khaimah.

The teams have also attended to 240 
emergency reports as heavy rains lashed the 
region. «Emergency reports about flooded 
roundabouts, as well as damaged roads 
have been dealt with,» said Issa Al Shamsi, 
head of the emergency committee at the 
department.

«Reports on uprooted trees, broken poles, 
landslides, and non-functioning traffic 
lights are also being handled efficiently.» 
Six landslides reported on Al Dheit internal 
roads were also taken care of by the teams.  

Heavy showers have mostly hit areas like Al 
Dheit, Khat, Al Qussaidat, and Khuzam, he 
pointed out.

«The teams are attending to problems in 
other areas - including Al Heel, Al Fahleen, 
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solid waste by sorting it and increasing the 
volume of recycled materials by 20% while 
reducing the amount of waste transferred 
to landfills, Hoping that this will lead to the 
adoption of sustainable solutions on a large 
scale, serves the emirate in particular and 
the state in general.
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     The Minister of Environment and Climate 
Change, H.E. Dr. Thani Bin Ahmed Al-
Zayoudi, witnessed on Wednesday 27/11/ 
2019 the opening of the largest waste 
sorting plant in Ras Al Khaimah by Public 
Services Department ,with the attendance of 
H.E ,ENG Ahmed Mohammed Al Hammadi 
,Director General of the Department , with  
the presence of a number of executives 
Directors of Agencies  and directors of 
departments and section in Ras Al Khaimah.
      
   Eng. Ahmed Mohammed Al Hammadi, 
Director General of the Department, said. 
( The Department has accelerated the pace 
of work by establishing the largest waste 

sorting plant that was opened today, to 
sort and collect waste with a capacity of 
600 tons per day, the high amount of waste 
recycled this year confirms the success 
of the future plans of the Ras Al Khaimah 
Waste Management Authority within the 
UAE’s  national objectives of converting 
75% of landfill waste by 2021). 
 
      And in detail his excellency said: « The 
method  of work of the factory depends 
on four stages of its main task of sorting 
processing storage and loading type in 
lines connected to the pressure units of 
these wastes, and that the new factory 
contributes to dealing with municipal 

Opening of the largest waste sorting and 
recycling plant in Ras Al Khaimah



Fifty years will pass the UAE  
journey , A country of tolerance , A country founded by the father, Sheikh Zayed, And  Sheikh 
Rashid and the  rulers of The Emirates, may God have mercy on them all.

Together, we have achieved many aspirations and accomplishment, What the UAE has reached 
today is nothing but the approach of the father, Sheikh Zayed, may God have mercy on him, 
And After him   our Leader, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, may God protect him and the 
rulers of the United Arab Emirates.

Since its establishment, the United Arab Emirates has relied on building and caring for people 
in all aspects of life, which has had the effect of building a strong, cohesive society that knows 
Nothing is impossible, As His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, said: “There is nothing impossible, 
and the impossible is not in our dictionary.”

The desert has turned into paradise through the effort of the society in all fields and sectors, 
which raised UAE high status through what was achieved in previous years, and in 2020 we 
will take great steps in the rise of this giving country, it is the year of preparing for the next 
fifty years, a year of tireless and continuous work towards The impossible is through strategic 
plans, And development projects.

His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, emphasized that the year of preparation 
for the fifty-year will mark a qualitative turning point in the journey of the blessed Emirates, 
“in which we write new chapters in our accelerating economic, social and development to be 
the best in the world for the next fifty years” He called on His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum to join efforts to advance and sustain development, and achieve our 
aspirations for a better future for our Emirates.

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi , Member of the Supreme Council, Ruler of Ras 
Al-Khaimah , confirmed That the launch towards the next fifty years journey  will be through 
the development of strategic plans and various development projects in all sectors in order to 
achieve what was achieved in the era of the founders rulers of the UAE , And What has been 
achieved in light of the wise leadership of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,

So congratulations to us for such leadership and for everyone in which we prepare for what is 
coming. 

Year of preparation for The 50th .



Eng/ Ahmed Mohammed Al Hammadi
 Director General.




