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We Would Like to Extend Our Heartfelt 
Congratulations To 

H.H Sheikh 
S a u d  B i n  S a q r  A l  Q a s s i m i  

Supreme Council Member and Ruler Of Ras Al Khaimah 

On The Occasion Of 
Accession Day 

We Wish His Highness Progress And Success 
SAVERGLASS is the World Specialist in Manufacturing and Decorating Premium and Luxury glass  

bottles. 

We have 5 fundamental values
• Culture of differentiation
• Pursuit of excellence
• Pioneering spirit
• Passion for design and creation
• Solidarity and team spirit 

The company is employing 3000 persons. 
 RAK plant is 
• 230 persons
• 100 000 tons of Glass / year
• 150 millions bottles / year
• 7000 containers-40 foot  / year
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    We Extend Our Highest Congratulations
To 

H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 
    President Of United Arab Emirates 

 And To
H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai 

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers

 of Emirates and to the people of the United Arab Emirates and all residents 

      On The Auspicious Occasion Of The 

United Arab  49th National Day
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اال�سرتاكات ال�سنوية

داخل الدولة:

للأفــــــــــــراد : 100 درهماً

للم�ؤ�ش�شـات :200 درهماً

خارج الدولة: 

للأفـــــــــــــــراد :150 درهماً

للم�ؤ�ش�شات : 225 درهماًً 

»هذه ال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«

املـــرا�ســـالت 

الإمارات العربية املتحدة

اإمارة راأ�س اخليمة 

دائــــــــــــرة البـــــلديـة 

�ص.ب : 4 

هاتف البلديـــة : 2466666 07

فاك�س املجــــــــلة: 2333355 07

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

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

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع لعتبارات 

فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.

مالحظة

امل�شرف العام

منذر حممد بن �شكر

املدير العام

رئي�س التحرير

اأحمد عبد الهادي الأحمد

 

التحرير

د. هيثـم يحـيى اخلواجـــــة

جواهـــر �شلــطان ال�شــويـدي 

علياء عبد العـزيز حمـيدان

رائـــد عـبــــد العـزيز هــالل

الإخراج الفني

لــوؤي اأحمد كــــــحلة

مـــوز ة  ال�ســـويــدي

الرتجمة

اآمنـــــة علــي املحــــــــــيـا

الأر�شفة والتن�شيد والتن�شيق

خلــود را�شـد املزروعــــي

اأمانــي �شـعــيد النعــيـمي

رقـــية علـــــي ال�شــــــحي

عبــد العــزيـــز كـــــــــرم

�شـــــعود عمر الزعــابـــي

الت�شوير

�ســـاكـــر

munrakae
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مناهل العلم واملعرفة

                 بعد اأن و�شعت دولة الإمارات العربية املتحدة ا�شرتاتيجية علمية ودقيقة للأ�شل�ب 

الأمثل للدرا�شة يف ظل جائحة ك�رونا ) ك�فيد 19( انطلق العام الدرا�شي  - بع�ن اهلل وت�فيقه  

-  وها هم اأبناوؤنا يذهب�ن اإىل مدار�شهم اأو يدر�ش�ن بالأ�شل�ب الفرتا�شي املعتمد يف الدولة.

ال�قت  اللزمة يف  التدابري  ، لتخاذ  امل�شتمرة  واملتابعة  كل ما تقدم ه� حم�ر الهتمام 

املنا�شب.

وكل ما تقدم ي�ؤكد حر�س دولة الإمارات العربية املتحدة على اأبنائها الطلبة، لأن العلم 

مفتاح فاعل وم�ؤثر من مفاتيح التقدم واحل�شارة والزدهار ، وهذا ما يجعلنا نثمن الأيادي 

البي�شاء التي تعمل ب�شمت ، لنظل يف مقدمة الدول اإجنازًا وعطاء وت�شحية.

واإذا كان من ال�شروري احلر�س على اأبنائنا يف ت��شيل املعل�مة ويف بث الثقافة واملعرفة 

فاإنني بهذه   ، ال�طن كل يف جماله  ليك�ن�ا م�ؤهلني للنخراط يف املجتمع وخدمة  وال�شل�ك 

اأن نعزز يف نف�س طالب العلم ممار�شة الإبداع  اأهمية  اإىل  اأجد من املفيد الإ�شارة  املنا�شبة 

والبتكار يف اأي عمل واأي منجز مهما كان �شغريًا اأو كبريًا ، لأن ع�شرنا ع�شر العلم والإبداع 

والبتكار ، وه� ي�شر على ذلك طاملا يطالعنا كل �شباح مبخرتع جديد اأو ابتكار حديث.

كما اأجد من املفيد اأن نر�شخ يف ذهن طالب العلم وكيفية احلفاظ على املمتلكات العامة 

و�شيانتها من التلف ، وكيفية الإبقاء على البيئة نظيفة خالية من التل�ث وكيفية التلوؤم مع 

املحيط والعمل من اأجل النه��س به. 

اأدع� اهلل » عز وجل « اأن ي�فق اأبناءنا يف مهمتهم العلمية فهم عدة امل�شتقبل ، وهم ال�عد 

املزهر الذى ننتظره ملتابعة التقدم والعمل من اأجل هذا ال�طن العزيز.

منذر حممد بن �شكر 

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة يطلع على ا�سرتاتيجية وزارة التغري املناخي و البيئة

 اطـــــــلـــــــع 

ال�شم�  �شاحب 

�شع�د  ال�شيخ 

ــر  ــقـ ــشـ بــــــــن �ـ

الـــقـــا�ـــشـــمـــي 

املجل�س  ع�ش� 

حاكم  الأعــلــى 

اخليمة  راأ�ـــس 

�شم�  بح�ش�ر 

حممد  ال�شيخ 

ــ�د  ــعـ ــشـ ــن �ـ ــ ــ بـ

ــر  ــقـ ــشـ بــــــــن �ـ

الـــقـــا�ـــشـــمـــي 

عـــهـــد  ويل 

اخليمة  راأ�ـــس 

ــ�م عــلــى  ــ ــيـ ــ الـ

ا�شرتاتيجية وزارة التغري املناخي و البيئة 

و براجمها امل�شتقبلية.

�شم�ه  ا�ــشــتــقــبــال  ذلـــك خـــلل  جـــاء 

معايل الدكت�ر عبداهلل بن حممد بلحيف 

النعيمي وزير التغري املناخي و البيئة الذي 

الــ�زارة يف  ا�شرتاتيجية  قدم عر�شا ح�ل 

احلي�ية  امللفات  اأبـــرز  و  املقبلة  املرحلة 

التن�ع  تعزيز  اإىل  الــهــادفــة  امل�شتقبلية 

الــذاتــي  الكــتــفــاء  ن�شب  رفـــع  و  الــغــذائــي 

املحلي وفق اأعلى معايري ال�شلمة والأمان 

اجل�انب  تنمية  و  الدولة  تناف�شية  وتعزيز 

الإقت�شادية للتجارة يف املنتجات الغذائية 

كمحطة  الــدولــة  مكانة  على  للمحافظة 

رئي�شية مهمة يف جمال التبادل التجاري.

ح�شر اللقاء �شعادة �شلطان بن عل�ان 

وكيل وزارة التغري املناخي و البيئة بال�كالة 

و عدد من م�ش�ؤويل ال�زارة.
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�شاحب  ا�ــشــتــقــبــل 

ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر 

حاكم  الأعلى  املجل�س 

ــس اخلــيــمــة الــيــ�م،  ــ راأ�

�شعادة روبرت رو�شتيك 

ب�لندا  �شفري جمه�رية 

لدى الدولة، الذي قدم 

ــى �ــشــمــ�ه  لــلــ�ــشــلم عــل

مهام  انتهاء  مبنا�شبة 

عمله.

ــاحــب  ــى �ــش ــ ــن ومتــ

ــس  ــ الــ�ــشــمــ� حــاكــم راأ�

اخليمة لل�شفري الت�فيق والنجاح يف مهام عمله امل�شتقبلية، مثنيًا 

على جه�ده يف تعزيز العلقات القائمة بني الإمارات وب�لندا.

ومن جانبه، اأ�شاد �شعادة روبرت رو�شتيك مب�شت�ى العلقات 

املجالت  يف  ال�شديقني  البلدين  تربط  التي  املميزة  الثنائية 

كافة، معربًا عن �شكره وتقديره ملا لقيه من تعاون خلل فرتة 

عمله �شفريا لبلده لدى الدولة.

�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب   اأ�شدر 

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

حاكم راأ�س اخليمة الي�م املر�ش�م الأمريي 

تنظيم  ب�شاأن   2020 ل�شنة   /16/ رقــم 

وتاأتي  يف الإمـــارة.  املدر�شي  النقل  قطاع 

ا�شرتاتيجية  روؤيــة  اإطــار  يف  اخلط�ة  هذه 

متكاملة تعك�س حر�س القيادة الر�شيدة يف 

الإمــارة على تط�ير منظ�مة متكاملة من 

والع�شرية  املتط�رة  والق�انني  الت�شريعات 

بكافة  الرتــقــاء  جه�د  مب�ا�شلة  الكفيلة 

اجل�انب اخلا�شة مب�شت�ى ومعايري ج�دة 

احلياة يف راأ�س اخليمة.

وين�س املر�ش�م على تكليف هيئة راأ�س 

النقل  قطاع  بتنظيم  للم�ا�شلت  اخليمة 

واملعايري  ال�شرتاطات  وتطبيق  املدر�شي 

القيا�شية اخلا�شة ملزاولتها والرقابة على 

ل�شمان  بها،  اللتزام  للتاأكد من  امل�شغلني 

ت�فري خدمات النقل املدر�شي وفقًا لأعلى 

معايري الأمن وال�شلمة والراحة للطلب.

اإ�شماعيل  املهند�س  �شعادة  واأو�ــشــح 

اخليمة  راأ�ــس  هيئة  عــام  مدير  البل��شي، 

دفعة  ي�شكل  املر�ش�م  هذا  اأن  للم�ا�شلت 

ق�ية جله�د الهيئة وروؤيتها يف تنظيم قطاع 

َامنة  نقل  خدمات  تقدمي  و�شمان  النقل 

وم�ث�قة وذكية.

قد  املر�ش�م  اأن  اإىل  �شعادته  واأ�ــشــار 

للحافلت،  ال�شلمة  ا�شرتاطات  ت�شمن 

الن�شاط  مــزاولــة  ت�شريح  اإ�ــشــدار  واآلــيــة 

ت�شاريح  اإ�ـــشـــدار  ــروط  ــش و� للم�شغلني، 

حافلت  وم�شريف  ل�شائقي  املهنة  مزاولة 

الأدوار  وحتـــديـــد  املـــدر�ـــشـــي،  الــنــقــل 

وامل�ش�ؤوليات، اإ�شافة اإىل قائمة املخالفات 

حال  يف  تطبيقها  �شيتم  التي  الت�شغيلية 

عدم التقيد بال�شرتاطات.

اأن قائمة امل�ا�شفات  واجلدير بالذكر 

من  العديد  ت�شمل  الفنية  وال�ــشــرتاطــات 

اجلـــ�انـــب املــهــمــة مــثــل ا�ــشــتــخــدام ذراع 

الـــ�قـــ�ف اللـــكـــرتوين، اأنــظــمــة املــلحــة 

التتبع  اأنظمة  التقنية،  الت�شال  ،اأنظمة 

وخارج  داخل  املراقبة  وكامريات  الذكية، 

احلافلة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري بولندا

�سعود بن �سقر ي�سدر مر�سومًا اأمرييًا 

ب�ساأن تنظيم ن�ساط قطاع النقل املدر�سي يف راأ�س اخليمة
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حاكم راأ�س اخليمة ي�سدر قانون ترخي�س وتاأجري وا�ستعمال الدراجات املائية

ال�شم�  �ــشــاحــب  اأ�ــشــدر 

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

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

اخليمة،  راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

القان�ن رقم 3 ل�شنة 2020م 

بــ�ــشــاأن تــرخــيــ�ــس وتـــاأجـــري 

وا�شتعمال الدراجات املائية، 

هذا  اأحــكــام  تطبق  اأن  على 

ــات  ــدراجـ الـــقـــانـــ�ن عــلــى الـ

العاملة  واملــنــ�ــشــاآت  املــائــيــة 

املائية  الــدراجــات  تاأجري  يف 

والتدريب على ا�شتعمالها يف 

الإمارة مبا فيها مناطق راأ�س 

اخليمة القت�شادية.

اأن  على  الــقــانــ�ن  ونــ�ــس 

ــات  ــدراجـ ــزال الـ ــ ــ يــحــظــر اإن

ما  ا�ــشــتــعــمــالــهــا  اأو  ــة  ــي املــائ

قبل  مــن  مرخ�شة  تــكــن  مل 

الهيئة الحتادية باإمارة راأ�س 

اخليمة، اأو اأي جهة خمت�شة 

الإمـــارة مع ج�از  من خــارج 

ــح مــ�ؤقــتــة  ــاري ــ�ــش اإعـــطـــاء ت

لأغرا�س ال�شباق اأو اأي حدث 

م�ؤقت حتدده ال�شلطات املخت�شة، على اأن 

حتدد اللئحة التنفيذية ال�شروط اللزمة 

ملنح الرتخي�س اأو الت�شريح ومدته.

اأن حتــدد  ــ�ن عــلــى  ــان ــق ال كــمــا نــ�ــس 

عل�ان  بن  اهلل  عبد  علي  الل�اء  من  بقرار 

النعيمي القائد العام ل�شرطة راأ�س اخليمة 

فيما يخ�س  املعنية  مع اجلهات  بالتن�شيق 

فيها  امل�شرح  والأوقــات  البحرية  املناطق 

املائية  الدراجات  با�شتعمال 

اأو ملن يف��شه منع  له  ويج�ز 

ا�شتعمالها يف ظروف الطق�س 

ت�شدر  والتي  املنا�شب  غري 

ــرة حتـــذيـــريـــة من  ــش ــ� ــا ن ــه ب

اجلهة املخت�شة بالأر�شاد .

ون�س القان�ن اأي�شا على 

اأن يتم التن�شيق بني اجلهات 

املعنية وال�شلطة املخت�شة يف 

املرتبطة  املخالفات  �شبط 

باأحكام القان�ن.

كـــمـــا نـــ�ـــس عـــلـــى عـــدم 

ــاأي عــقــ�بــة اأ�ــشــد  الإخــــلل بـ

اآخر  ت�شريع  اأي  عليها  ين�س 

ت�شري على  الإمــارة، كما  يف 

باملناطق  املرتوكة  الدراجات 

الــبــحــريــة اأحـــكـــام الــقــانــ�ن 

ب�شاأن   2019 ل�شنة   4 ــم  رق

حــجــز املــركــبــات واإيــداعــهــا 

وي�شدر  فيها،  والــتــ�ــشــرف 

القائد  قـــرار مــن  بــاإيــداعــهــا 

العام ل�شرطة راأ�س اخليمة اأو 

من يف��شه.

ت�فيق  �ــشــرورة  على  الــقــانــ�ن  ونــ�ــس 

ــات املــائــيــة  ــدراجــ ــ اأو�ـــشـــاع اأ�ــشــحــاب ال

القان�ن  هــذا  اأحــكــام  �ش�ء  يف  واملن�شاآت 

ولئحته التنفيذية، على اأن ي�شدر 

املجل�س التنفيذي للإمارة اللئحة 

التنفيذية وت�شمل امل�ا�شفات الفنية 

الــ�اجــب تــ�افــرهــا يف الــدراجــات 

ت�افرها  ال�اجب  وال�شروط  املائية 

يف امل�شتخدم و�ش�ابط ال�شتخدام 

ــة والــتــفــتــيــ�ــس على  ــرقــاب واآلـــيـــة ال

كما  واملن�شاآت  املائية  الــدراجــات 

بالر�ش�م  جــدول  باللئحة  يلحق 

والغرامات .

ــانـــ�ن من  ــقـ ــل بـــهـــذا الـ ــم ــع وي

اجلريدة  يف  وين�شر  �شدوره  تاريخ 

الر�شمي.
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�شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �ــشــاحــب  وجـــه 

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

بــاإعــفــاء بع�س  ــمــة،  حــاكــم راأ�ـــــس اخلــي

بالإغلق  تاأثرت  التي  التجارية  الأن�شطة 

اأزمة  الإجراءات الحرتازية خلل  ب�شبب 

امل�شتجد  ــا  ــ�رون ك فــريو�ــس  ــاء  وبـ انــتــ�ــشــار 

متفاوتة من  بن�شب  وذلك   ،»19  - »ك�فيد 

اإعفاء جميع  مع  ال�شن�ية،  التجديد  ر�ش�م 

تلك املن�شاآت من املخالفات املرتتبة عليها 

خلل فرتة الإغلق.

اإطــار  يف  الأخـــرية  الت�جيهات  وتــاأتــي 

يف  العمل  ل�شري  املت�ا�شلة  �شم�ه  متابعة 

احلي�ية  القت�شادية  القطاعات  خمتلف 

املرتتبة  القت�شادية  الآثار  والتخفيف من 

على اأزمة ك�رونا، و�شمان ا�شتمرار حتقيق 

الأداء  معدلت  اأف�شل  ــارة  الإمـ اقت�شاد 

واحلفاظ على تناف�شيته يف كل املجالت.

م�شاعي  �شم�ه  ت�جيهات  تدعم  كما 

�شمان  اإىل  الرامية  اخليمة  راأ�ــس  حك�مة 

كل  يف  الأ�شا�شية  التجارية  الأن�شطة  عمل 

يكفل  مبا  طاقتها،  بكامل  الإمــارة  اأنحاء 

اخلدمات  وتــقــدمي  الأعــمــال  ا�شتمرارية 

باأعلى معدلت اجل�دة والكفاءة لكل اأفراد 

اجلمه�ر دون تاأثر يف جميع الأوقات.

ــاحــب الــ�ــشــمــ�  ــه �ــش ــًل، وجــ ــي ــفــ�ــش وت

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

باإعفاء  الإمـــارة  يف  القت�شادية  التنمية 

الرخ�شة  جتديد  ر�ش�م  من  احل�شانات 

التي  واملن�شاآت   ،%  50 بن�شبة  التجارية 

مت  اأمــاكــن  يف  لعملها  نتيجة  اإغلقها  مت 

اعتمادها كاأماكن للحجر ال�شحي بن�شبة 

العاملة يف مطار  املن�شاآت  %، وكذلك   25

فــروع  لديها  لي�س  والــتــي  اخليمة،  ــس  راأ�ـ

 %  50 بن�شبة  اإغلقها،  ومت  املطار  خارج 

عام،  ملدة  الإعفاء  هذا  من  انتفاعها  مع 

هذه  جميع  اإعفاء  �شم�ه  ت�جيه  �شمل  كما 

عليها  ترتبت  خمالفات  اأيــة  من  املن�شاآت 

خلل فرتة الإغلق.

�شالح  يف  الإعــفــاء  ــرارات  ــ ق وت�شب 

دعم ا�شتقرار جمتمع الأعمال يف الإمارة، 

واحلفاظ على ا�شتقرار امل�شهد القت�شادي 

ال�شتثماري  بالقطاع  وثيق  ب�شكل  املرتبط 

اأنحاء  كــل  يف  طفرة  بـــدوره  ي�شهد  الــذي 

املزيد من  تدفق  ت�شجيع  وكذلك  الإمــارة، 

راأ�ــس  �ش�ق  نح�  اخلارجية  ال�شتثمارات 

وتناف�شية  مرونة  من  به  يتمتع  ملا  اخليمة 

عالية واإمكانات اقت�شادية هائلة.

بن  حمــمــد  ال�شيخ  �شم�  ــد  اأكـ

�شع�د بن �شقر القا�شمي ويل عهد 

الإماراتية  املــراأة  اأن  اخليمة  راأ�ــس 

حــظــيــت بــاهــتــمــام كــبــري مــن قبل 

انطلقا  للدولة  الر�شيدة  القيادة 

والنهج  ــا  اأولهـ التي  الرعاية  مــن 

الذي اأر�شاه م�ؤ�ش�س ال�طن املغف�ر 

له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

»طيب اهلل ثراه« فه� �شاحب الف�شل 

يف دعم املراأة ومتكينها حتى جعل 

منها مثاًل للتف�ق والتميز والعطاء 

الإجنـــازات  حتقيق  يف  والت�شحية 

وامل�شاهمة يف  املجالت  يف خمتلف 

خدمة  يف  والتميز  التنمية  عجلة 

�شاحب  نهجه  على  و�ــشــار  وطننا 

اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« يف 

دعم ومتكني املراأة حمليًا وعامليا.

وقال �شم�ه اإن املراأة الإماراتية 

�شاحب  وحــر�ــس  مبتابعة  حظيت 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 

رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب  مكت�م 

»رعــاه  دبــي  الـــ�زراء حاكم  جمل�س 

الــ�ــشــيــخ  الــ�ــشــمــ�  و�ــشــاحــب  اهلل« 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 

ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  امل�شلحة 

ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بــن  �شع�د 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب  واإخ�انهم 

ــارات  ــ الإم حــكــام  العــلــى  املجل�س 

ونالت اهتمامًا متزايدًا ومتناميًا يف 

خمتلف املجالت والقطاعات حتى 

اأ�شبحت من�ذجا للعامل اأجمع.

ــس  راأ� عهد  ويل  �شم�  ــاد  ــش واأ�

ل�شم�  احلكيمة  بــالــروؤيــة  اخليمة 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 

رئي�شة  ــعــام  ال الن�شائي  ــاد  الحتــ

حاكم راأ�س اخليمة يوجه باإعفاء بع�س الأن�سطة التجارية 

من ر�سوم التجديد نتيجة تاأثرها باأزمة »كورونا«

ويل عهد راأ�س اخليمة: 

نقدر ونثمن دور املراأة الإماراتية وريادتها وعطاءاتها البارزة يف خدمة الوطن
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راأ�ــس  لإمـــارة  التنفيـذي  املجل�س  عقـد 

عرب  ُبعد  عن  العتيادي  اجتماعه  اخليمة 

التقنيات املرئية برئا�شة �شم� ال�شيخ حممد 

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

اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي.

ا�شتعر�س الجتماع امل��ش�عات املدرجة 

ب�ش�ؤون  ال�شلة  ذات  اأعــمــالــه  جــدول  على 

الحتادية،  احلك�مة  مع  وال�شراكة  التعاون 

وتقارير جلان عمل املجل�س، وال�ق�ف على 

والأنظمة  الإجــــراءات  وفاعلية  اإجنـــازات 

الأعمال  ل�شتمرارية  الداعمة  احلك�مية 

جه�د  ومتابعة  الراهنة،  الظروف  ظل  يف 

التط�ير لتح�شني تناف�شية الإمارة عامليًا.

وا�شتمع املجل�س اإىل تقرير ج�دة احلياة 

امل�شح  ونتائج  خمــرجــات  �ش�ء  يف   2020
ال�طني جل�دة احلياة، الذي قدمته معايل 

تنمية  وزيـــرة  ب�حميد  عي�شى  بنت  ح�شة 

املجتمع، حيث هدف امل�شح اإىل قيا�س ج�دة 

الرئي�شية  الع�امل  وحتديد  الأفـــراد  حياة 

امل�ؤثرة فيها، ومتكني اجلهات احلك�مية من 

تط�ير برامج عملها لتعزيز ج�دة احلياة.

الأول�يات  اأبــرز  درا�شة  التقرير  و�شمل 

اخلا�شة بفئات حمددة من املجتمع.

العامة  والت��شيات  النتائج  وا�شتعر�س 

راأ�ــس  احلياة يف  جــ�دة  املــ�ؤثــرة يف  للع�امل 

جلــ�دة  ال�طني  املــ�ؤ�ــشــر  �ــشــ�ء  يف  اخليمة 

رئي�شية  جمــالت  من  يتك�ن  والــذي  احلياة 

وجمتمع  متقدمة،  دولــة  يف:  تتمثل  ثلثة 

مرتابط، وج�دة حياة الأفراد.

ووجــــه املــجــلــ�ــس اجلـــهـــات احلــكــ�مــيــة 

ــات  ــ�ي الأول اأهـــم  على  بالرتكيز  بـــالإمـــارة 

راأ�س  اإمــارة  الأفــراد يف  لتعزيز ج�دة حياة 

ــق خــطــط طــمــ�حــه  ــ ــل وف ــم ــع ــة، وال ــم اخلــي

م�شت�يات  وحتقيق  الر�شى  بن�شبة  للرتقاء 

يف  ي�شاهم  مبا  ال�طني  امل�ؤ�شر  يف  متقدمة 

تعزيز ال�شرتاتيجية ال�طنية جل�دة احلياة 

.2031
�شع�د  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  �شم�  ــد  ــ واأك

رئي�س  اخليمة  راأ�ـــس  عهد  ويل  القا�شمي 

تعزيز  اأهــمــيــة  عــلــى  الــتــنــفــيــذي،  املجل�س 

ال�شراكات والتعاون والتكامل بني احلك�مة 

القيادة  ــة  روؤي لتحقيق  واملحلية  الحتــاديــة 

ــا اإىل  الــر�ــشــيــدة لإ�ــشــعــاد املــ�اطــنــني، ودعـ

�شرورة تدارك و�شد الفج�ات يف العلقات 

امل�شتمر  التن�شيق  خـــلل  مــن  التكاملية 

والتعاون املثمر، معربًا عن ال�شتعداد لتقبل 

الهادفة  املــبــادرات  جناح  وت�شهيل  الأفكار 

الإمكانيات  لتح�شني ج�دة احلياة يف �ش�ء 

املتاحة مبا يعزز من �شمعة الإمارات عامليًا.

من  املــقــدم  التقرير  املجل�س  ونــاقــ�ــس 

عملها  برنامج  حــ�ل  القت�شادية  اللجنة 

املا�شية  الفرتة  خلل  اجتماعاتها  ونتائج 

القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تكليف  وقــرر 

احلك�مة  يف  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق 

مقرتح  لتطبيق 

من�شة  تــطــ�يــر 

القــــتــــ�ــــشــــاد 

الـــــــــذكـــــــــي يف 

جلميع  ــارة  الإمـ

الـــــبـــــيـــــانـــــات 

القــتــ�ــشــاديــة 

مــــن مـــ�ـــشـــادر 

مـــــــتـــــــعـــــــددة 

ل�حة  واإنــ�ــشــاء 

وتقارير  حتكم 

تتعلق  حتليلية 

برئا�سة ويل العهد »تنفيذي راأ�س اخليمة« يعقد اجتماعه عن ُبعد

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

لهتمامها  الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعــلــى 

م�شرية  لقيادتها  امل�شتمر  ودعمها  وجه�دها 

النجاح للمراأة الماراتية حتى اأو�شلتها لأق�شى 

الأ�شرة  م�شت�ى  على  والعطاء  التميز  درجــات 

منطلق  من  وذلــك  والــعــامل  والــ�طــن  واملجتمع 

اإميان �شم�ها باملراأة وقدرتها على العطاء.

»اأم  �شم�  املــنــا�ــشــبــة  بــهــذه  �ــشــمــ�ه  ــاأ  وهــن

للمراأة  وتــقــدمــه  قدمته  مــا  على  الإمـــــارات« 

يف  واملح�ري  الرئي�شي  دورها  وعلى  الإماراتية 

�شبيل متكينها وتنمية قدراتها وفتح كافة فر�س 

خمتلف  يف  للنخراط  ودفعها  اأمامها  النجاح 

بناء  يف  وامل�شاهمة  والتط�ير  التنمية  جمالت 

الدولة والعمل على تقدمها وازدهارها.

ــراأة  ــال �ــشــمــ�ه: »نــقــدر ونــثــمــن دور املـ وقـ

ال�طن  خدمة  يف  البارزة  وعطاءاتها  وريادتها 

واملجتمع يف خمتلف امليادين وح�ش�رها املميز 

التعليمية  واملــ�ــشــتــ�يــات  الــقــطــاعــات  كــافــة  يف 

ــة والــ�ــشــيــا�ــشــيــة والجــتــمــاعــيــة  ــادي ــ�ــش ــت والق

ومــ�ــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة عــلــى مــ�ــشــتــ�ى و�ــشــع 

الذي  الأمر  القرارات  واتخاذ  ال�شرتاتيجيات 

يف  جدارتها  تثبت  اأن  خلله  من  ا�شتطاعت 

كافة امليادين واملحافل املحلية والدولية.

الإماراتية  املراأة  ي�م  اأن  اإىل  �شم�ه  واأ�شار 

من  والع�شرين  الــثــامــن  يف  بــه  نحتفل  الـــذي 

اأغ�شط�س من كل عام يعترب ي�ما وطنيًا نفخر 

فيه مبنجزاتها املتميزة.
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ــال والقــتــ�ــشــاد ودعـــم  ــمــ بــقــطــاع الأعــ

ومنـــاذج  امل�شتقبلية  الــتــنــبــ�ؤات  ــراء  ــ اإج

ال�شليم  التخطيط  لأغــرا�ــس  املــحــاكــاة 

خمتلف  يف  الأداء  ــرات  مــ�ؤ�ــش وتــطــ�يــر 

�ش�ق  ت�شمل  والتي  القت�شادية  اجل�انب 

و�شه�لة  والت�شدير  والــتــجــارة  العمالة 

والعقارات  الت�شخم  ومعدلت  الأعمال 

واحل�شابات الق�مية الأخرى.

املقدم  التقرير  املجل�س  ا�شتعر�س 

مــن جلــنــة الــتــحــ�ل الــرقــمــي حـــ�ل اأهــم 

مت  التي  والأنــظــمــة  التقنية  الإجــــراءات 

ا�شتمرارية  ل�شمان  وتط�يرها  ت�فريها 

دعم  مت  حيث  اجلائحة  اأثــنــاء  الأعــمــال 

متطلبات العمل عن ُبعد من خلل تفعيل 

/ الإلكرتوين  والت�قيع  املرا�شلت  نظام 

التحتية  البنية  م�شروع  واإجنــاز  طر�س/ 

 /VDI/ املــكــتــب  لــ�ــشــطــح  ــة  ــي الفــرتا�ــش

اأنظمة  ومتكني  امل�ظفني،  عمل  لت�شهيل 

وت�فري  الفعالة  والجتماعات  الت�شال 

اجلهات  باأنظمة  الآمن  الت�شال  اأنظمة 

مع  يتما�شى  مبــا  املختلفة  احلــكــ�مــيــة 

ت�فري  وكذلك  الآمنة،  العمل  ممار�شات 

العمل  متطلبات  لتلبية  التقني  الــدعــم 

خدمة   /524/ تفعيل  مت  كما  ُبعد.  عن 

اإلكرتونية وذكية لت�شهيل ح�ش�ل املتعاملني 

ــات احلــكــ�مــيــة خـــلل فــرتة  ــدمـ عــلــى اخلـ

اطلع  الحـــرتازيـــة. كما  والــقــيــ�د  الإغـــلق 

املجل�س على �شري العمل يف اإجناز امل�شاريع 

 2020 عــام  خطة  �شمن  املــدرجــة  التقنية 

الإجنــاز  عملية  ت�شريع  �شرورة  على  واأكــد 

نح�  احلك�مة  جه�د  تعزيز  يف  ي�شاهم  مبا 

التح�ل الرقمي وحتقيق الروؤية املن�ش�دة.

املقدم  التقرير  على  املجل�س  واطــلــع 

املحفزات  حــزمــة  حــ�ل  املالية  ــرة  دائـ مــن 

وتطبيقها  ت�فريها  مت  التي  القت�شادية 

ــات الأعـــمـــال  ــش ــ� ــش ــم قــطــاعــات ومــ�ؤ� لــدع

ــاء  ــن ــمــان ا�ــشــتــمــراريــة القــتــ�ــشــاد اأث و�ــش

اإعــفــاءات  تــقــدمي  والــتــي �شملت  اجلــائــحــة 

خمتلفة،  بن�شب  الر�ش�م  على  وتخفي�شات 

والإعــفــاء  ر�ــشــ�م،  بع�س  حت�شيل  وتاأجيل 

مـــن غـــرامـــات املــخــالــفــات واملـــتـــاأخـــرات. 

املحفزات  هذه  اآثار  بدرا�شة  املجل�س  ووجه 

القت�شادية  القطاعات  مع  امل�شتمر  والعمل 

اأثــنــاء  ت�اجهها  الــتــي  التحديات  لــدرا�ــشــة 

ل�شمان  املنا�شبة  احلل�ل  واإيجاد  الأزمــات 

ا�شتمراريتها واحت�اء الآثار املرتتبة عليها.

عمل  ونتائج  جه�د  املجل�س  ا�شتعر�س 

يف  بامل�شاهمة  املكلفة  احلك�مية  الــفــرق 

�شمن  للخم�شني  ال�شتعداد  خطة  اإعـــداد 

والعدل  وال�شلمة  والأمــن  املجتمع،  حماور 

الب�شري،  املــال  ــس  وراأ� والتعليم  والقان�ن، 

البيئية،  ــدامــة  ــت وال�ــش التحتية  والــبــنــيــة 

القت�شاد  ومنــ�ذج  احلك�مية،  واملمكنات 

املجل�س  اأثنى  حيث  القت�شادية،  والبيئة 

واملبادرات  واملرئيات  الفرق  اإجنازات  على 

التي مت تط�يرها وجه�د التن�شيق والت�شاور 

ــة مـــع احلــكــ�مــة الحتـــاديـــة يف  ــراك ــش ــ� وال

البيانات  اأهمية  على  واأكـــد  الــ�ــشــاأن،  هــذا 

والتحليلت التنب�ؤية يف ا�شت�شراف امل�شتقبل 

لت�اكب  الإح�شائية  البنية  تط�ير  و�شرورة 

اأف�شل املمار�شات العاملية.

املقدم من  التقرير  املجل�س على  واطلع 

برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلك�مي ح�ل 

�شه�لة  بتقرير  امل�شاركة  يف  العمل  �شري 

ــذي  والـ  2021 ــعــام  ل ــال  ــمـ الأعـ ممــار�ــشــة 

ا�شتعر�س  حيث  ــدويل،  الـ البنك  ي�شدره 

املـــبـــادرات الــتــي مت اإجنــازهــا يف املــحــاور 

وا�شتخراج  التجاري،  العمل  ببدء  املرتبطة 

واإنفاذ  املمتلكات،  وت�شجيل  البناء،  رخ�س 

لإجــراء  املبذوله  باجله�د  واأ�ــشــاد  العق�د، 

التح�شينات اللزمة وفق متطلبات املعايري، 

تناف�شية  مراكز  حتقيق  اأهمية  على  واأكــد 

روؤية  مع  يتما�شى  مبا  التقرير  يف  متقدمة 

الإمارة 2030.
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ــرم �ــشــاحــب   اأكـــــدت حــ

ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر 

املجل�س  عــ�ــشــ�  الــقــا�ــشــمــي 

اخليمة  راأ�ــس  حاكم  الأعلى 

بــنــت جمعة  هــنــا  الــ�ــشــيــخــة 

املراأة  اإجنازات  اأن  املاجد.. 

املح�ري  ودورهــا  الإماراتية 

وم�ؤ�ش�شاتها  الدولة  بناء  يف 

على  يحتذى  من�ذجا  اأ�شبح 

باتت  حيث  الدويل  ال�شعيد 

ــيــ�م ركــيــزة اأ�ــشــا�ــشــيــة يف  ال

والتط�ير،  التنمية  م�شرية 

ــة  وهـــــي الـــطـــاقـــة اخلـــلقـ

واملبدعة الكامنة يف خمتلف 

القطاعات يف دولة الإمارات 

ــل الـــقـــيـــادة  ــفــ�ــش وذلــــــك ب

الدولة  تاأ�شي�س  منذ  اآمنت  التي  الر�شيدة 

يف  الرجل  �شريك  ب��شفها  املراأة  بقدرات 

حتقيق نه�شة الدولة وتنمية املجتمع.

حاكم  ال�شم�  �شاحب  حــرم  وقــدمــت 

راأ�س اخليمة التهنئة ل�شم� ال�شيخة فاطمة 

الن�شائي  ــاد  الحتــ رئي�شة  مــبــارك  بــنــت 

للأم�مة  الأعــلــى  املجل�س  رئي�شة  الــعــام 

والطف�لة الرئي�شة الأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية 

الأ�شرية »اأم الإمارات« مبنا�شبة ي�م املراأة 

الإمارتية .. م�ؤكدة اأن �شم� ال�شيخة فاطمة 

ال�طني  وعملها  بجه�دها  مــبــارك  بنت 

الإن�شاين  العطاء  اأيق�نة  تعد  والإن�شاين 

ــيــة  ــدوة املــــراأة الإمــارات ــ والجــتــمــاعــي وق

ال�الد  مع  ال�طنية  فم�شريتها  والعربية 

امل�ؤ�ش�س املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« مهدت الطريق 

مكانة  تعزيز  يف  ــارات  الإمـ ابنة  مل�شاركة 

الدولة ومكنت املراأة الإماراتية مبكرا من 

التنم�ية  امل�شرية  يف  املح�ري  دورها  اأداء 

ال�طني  انتمائها  مــن  انطلقا  ال�شاملة 

الإ�شلمية  وقيمها  الإن�شانية  ومبادئها 

وو�ش�ل اإىل تب�ئها اأعلى املنا�شب بجدارة 

واقتدار فهي ال�زيرة والربملانية وال�شفرية 

الأعمال  ورائـــدة  والع�شكرية  واملهند�شة 

وقبل كل ذلك هي الأم واملعلمة.

واأو�شحت اأن اختيار »اأم الإمارات« باأن 

يك�ن �شعار الحتفال بي�م املراأة الإماراتية 

للخم�شني:  »التخطيط  هــ�  ــعــام  ال هـــذا 

املراأة �شند لل�طن« والذي ياأتي ت�افقا مع 

للخم�شني  ال�شتعداد  عــام   2020 اإعــلن 

ي�ؤكد اأهمية دور املراأة الإماراتية يف ر�شم 

ملمح امل�شتقبل والرتقاء بدورها التنم�ي 

واحل�شاري والجتماعي لتتمكن من جتاوز 

لت�شتكمل  الــفــر�ــس  واغــتــنــام  الــتــحــديــات 

خلف  واقتدار  بكفاءة  ال�طنية  م�شريتها 

ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  ــد  زاي بن  خليفة 

ال�شيخ  ال�شم�  و�ــشــاحــب  اهلل«  »حــفــظــه 

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

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

ال�شيخ حممد  ال�شم�  »رعاه اهلل« و�شاحب 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 

واإخ�انهم  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى  القائد 

الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب 

للحتاد حكام الإمارات.

وقالت حرم �شاحب ال�شم� حاكم راأ�س 

ي�م  يف  ن�شتذكر   « اخليمة.. 

مب�شاعر  الإمــاراتــيــة  ــراأة  املـ

ت�شحيات  والعتزاز  الفخر 

يف  غر�شت  التي  ال�شهيد  اأم 

ال�فاء  قيم  اأبنائها  نف��س 

لل�طن  ــاء  ــم ــت والن ــ�لء  ــ والـ

اأروع  ــت  ــرب و�ــش والـــقـــيـــادة 

والت�شحية  ــفــداء  ال مــعــاين 

ــ�طــن �ــشــهــداء  ــل ــت ل ــدمـ وقـ

العطرة  ــم  ــراه ذك �شتبقى 

خــالــدة يف ذاكــــرة الــ�طــن 

اأبناء  وحا�شرة يف قل�ب كل 

الإمارات.

الــظــروف  اأن  واأكــــــدت 

التي  الراهنة  ال�شتثنائية 

متـــر بــهــا دولــــة الإمــــــارات 

ــا  ــراء فــريو�ــس كــ�رون والـــعـــامل اأجــمــع جــ

من  الــظــروف  تلك  اأفــرزتــه  ومــا  امل�شتجد 

حتديات على كافة ال�شعد وخ�ش��شا على 

ال�طن  مكانة  لنا  اأكــد  ال�شحي  ال�شعيد 

تــرتدد يف  التي مل  الإمـــارات  ابنة  يف قلب 

تلبية نداء ال�طن وال�اجب وت�اجدت بكل 

الك�ادر  �شمن  الأول  الدفاع  خط  يف  ق�ة 

ــدار هــذا  ــتـ الــطــبــيــة وقــــادت بــكــفــاءة واقـ

مع  جنب  اإىل  جنبا  ال�شتثنائي  الظرف 

اأخيها الرجل كما كان لها جه�د كبرية يف 

احلفاظ على اأ�شرتها ودور وطني مميز يف 

وامل�ؤ�ش�شات  واجلهات  الـــ�زارات  خمتلف 

املدنية والع�شكرية للت�شدي لهذه اجلائحة 

و�شلمة  ال�طن  وا�شتقرار  اأمــن  اأجــل  من 

املجتمع.

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  حرم  وت�جهت 

�شع�د بن �شقر القا�شمي ال�شيخة هنا بنت 

جمعة املاجد بالتهنئة لكل امراأة اإماراتية 

والإنــ�ــشــاين  الــ�طــنــي  بعطائها  �ــشــاركــت 

على  واحلفاظ  ال�طن  بناء  يف  والأ�ــشــري 

متا�شك املجتمع فكانت خري �شفري للمراأة 

الإماراتية وما و�شلت اإليه من رقي وتقدم 

ومتيز اإقليميا ودوليًا.

حرم حاكم راأ�س اخليمة : املراأة الإماراتية ركيزة اأ�سا�سية يف م�سرية التنمية والتطوير
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اأكد روؤ�شاء ومدراء دوائر حك�مة راأ�س اخليمة اأن ال�شتثمار 

يف تط�ير وحتديث البنية التكن�ل�جية والتح�ل الرقمي يف قطاع 

يف  فاعليته  اأثبت  املا�شية  ال�شن�ات  خلل  احلك�مية  اخلدمات 

امل�شتجد  ك�رونا  اأزمة فريو�س  فر�شتها  التي  التحديات  م�اجهة 

تقدمي  م�ا�شلة  يف  الإمـــارة  جنــاح  مــع  ل�شيما   »19  - »ك�فيد 

من�شاتها  عرب  املحلية  الدوائر  خمتلف  يف  للمتعاملني  خدماتها 

قطاع  وا�شتمرارية  مرونة  من  يعزز  ومبا  والرقمية  الإلكرتونية 

الأعمال يف الإمارة.

راأ�س  بلدية  الزعابي مدير عام  �شكر  بن  �شعادة منذر  واأكد 

»ك�رونا«  اأزمــة  خلل  الرقمي  التح�ل  عملية  جناح  اأن  اخليمة 

التي جاءت ت�جيهات القيادة الر�شيدة بالإمارة و دعمها الكامل 

والكفاءات  اخلــربات  بناء  اإىل  ت�شعى  الرقمي  التح�ل  لعملية 

لإدارية وتنفيذ عملية التح�ل الرقمي على النح� الأمثل ومتكني 

وتاأهيل وت�شجيع م�ظفي الدائرة على تبني العملية الرقمية مما 

حتقيق  على  عــلوة  وامل�ظف  العمل  كفاءة  رفع  يف  اأثــر  من  لها 

يف  وامل�شتمر  الــدائــم  والتط�ير  والتحديث  املتعاملني  �شعادة 

عمليات واأنظمة الدائرة مما ي�شرع وترية العمل.

خدمة   206 عــدد  بتقدمي  البلدية  ــرة  دائـ »تــقــ�م  ــاف  واأ�ــش

اخليمة /www.rak.ae/ وقد  راأ�س  اإمارة  ب�ابة  عرب  اإلكرتونية 

التقدمي عن  اإطلق م�شروع  46940 معاملة منذ  اإجراء عدد  مت 

خدمة   139 عــدد  اإ�شافة  مت  حيث  الــدائــرة  خدمات  لكافة  بعد 

اإىل  للقدوم  املتعامل  تقليل حاجة  للتقدمي عن بعد وذلك بهدف 

البلدية ومتكني متعاملي البلدية من متابعة معاملتهم عن بعد«.

الدوائر  جميع  بني  والتن�شيق  التعاون  دعائم  اإر�شاء  على  حر�شًا 

وت�شهيل  اخلــدمــات  اأف�شل  لتقدمي  اخليمة  ــس  راأ� اإمـــارة  يف  احلك�مية 

الإجراءات اأمام املتعاملني وامل�شتثمرين والعاملني بالقطاع القت�شادي 

يف اإطار اخلطة الإ�شرتاتيجية املكانية التي يعمل بها مركز نظم املعل�مات 

اجلغرافية مع كافة اجلهات يف الإمارة ل�شمان ال�شتفادة ال�شاملة .

اخليمة  ــس  راأ�ـ بلدية  ــرة  دائـ عــقــدت 

اجتماعًا تن�شيقيًا مع الدائرة القت�شادية 

، وذلك لعر�س البيانات املكانية اخلا�شة 

الإمـــارة  والعمل  التجارية  يف  للرخ�س 

على ت�شريع الربط الإلكرتوين مع بيانات 

هذه  وا�شتخدامات  واملناطق  الق�شائم 

الأرا�شي.

حيث ح�شر الجتماع من دائرة بلدية 

راأ�س اخليمة �شعادة منذر بن �شكر مدير 

املهند�س  و   ، اخليمة  ــس  راأ�ـ بلدية  عــام 

لقطاع  التنفيذي  املدير  �شمحان  عبداهلل 

ال�ش�ؤون الفنية ، واملهند�شة عائ�شة �شيف 

املعل�مات  نظم  مركز  مدير  اخلنب�يل 

األدون يل م�شت�شار نظم معل�مات جغرافية . ومن  اجلغرافية و  ال�شيد 

عام  مدير  ال�شايب   د.عبدالرحمن  ح�شر  القت�شادية  الدائرة  جانب 

الأ�شتاذ  و   ، املدير  نائب  املحم�د   ال�شيد حممد  و  القت�شادية  الدائرة 

في�شل علي�ن مدير اإدارة الرقابة واحلماية التجارية.

وت�زيعها  التجارية  الرخ�س  بيانات  عر�س  مناق�شة  متت  وكذلك 

وعر�س  املــيــداين  امل�شح  واآلــيــة  ــارة  الإمـ يف 

نظم  مــركــز  بها  �شيق�م  الــتــي  املـــبـــادرات 

املعل�مات اجلغرافية بامل�شاركة مع الدائرة 

اأكرب  ولت�فري  الأعمال  لت�شهيل  القت�شادية 

قدر ممكن من املعل�مات الدقيقة ، وت�فري 

قاعدة بيانات وا�شعة من املعل�مات مل�اكبة 

والعمراين  القــتــ�ــشــادي  والــتــ�ــشــارع  النم� 

الذي ت�شهده اإمارة راأ�س اخليمة .

امل�شرتك  العمل  على  اجلانبان  واتفق 

املت�شاعدة  النم�  حركة  تط�ير  اأجــل  من 

وب�شكل  امل�شتقبلي  ال�شعيد  على  الإمارة  يف 

ين�شجم مع البناء القت�شادي العام يف �ش�ء 

احتاد الروؤى وبناء امل�شالح امل�شرتكة . 

تقرير / التحول الرقمي يف حكومة راأ�س اخليمة يعزز من ا�ستمرارية الأعمال

اجتماع تن�سيقي بني دائرة بلدية راأ�س اخليمة والدائرة القت�سادية
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بارجيل .. خطوة نحو ال�ستدامة يف راأ�س اخليمة

- لئحة  ــل«  ــي ــارج »ب بــرنــامــج  يــعــتــرب 

راأ�س  اإمــارة  يف  اخل�شراء  املباين  �شروط 

الأ�شا�شية  الــركــائــز  اأهـــم  مــن   - اخليمة 

وت�شتهدف  لــلإمــارة   2040 ل�شرتاتيجية 

املياه  وت�فري   %  30 بن�شبة  الطاقة  ت�فري 

بن�شبة %20 ورفع ن�شبة ت�ليد الطاقة من 

20 % بحل�ل عام  اإىل  املتجددة  امل�شادر 

. 2040
قد  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  وكانت 

خلل   2019 يناير  يف  الربنامج  اأطلقت 

حفل �شهده �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن 

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

راأ�س اخليمة .

وت�اكب حك�مة راأ�س اخليمة من خلل 

الذي  العمراين  التط�ير  »بارجيل«  اإطلق 

الأع�ام  راأ�س اخليمة خلل  اإمارة  ت�شهده 

املن�شرمة حيث تهدف بلدية راأ�س اخليمة 

املباين  ج�دة  �شمان  الربنامج  خلل  من 

اجلديدة من خلل معايري ا�شتدامة اأعلى 

وبالتايل �شتعمل وفرة املباين ذات الكفاءة 

يف ا�شتخدام الطاقة على التقليل من قيمة 

تكاليف ال�شتهلك.

�شكر  بــن  حممد  مــنــذر  �شعادة  وقـــال 

ــرة بلدية راأ�ــس  الــزعــابــي مــديــر عــام دائـ

لل�ش�ق  الــكــايف  الــ�قــت  اأحتــنــا   : اخلــيــمــة 

مت  حيث  ــدة  اجلــدي الــلــ�ائــح  مــع  للتكّيف 

مرحلة  مــع  تــدريــجــيــا  الــربنــامــج  تطبيق 

راأ�ــس  بلدية  دائـــرة  تتخذ  حيث  جتريبية 

ــعــديــد مـــن اخلـــطـــ�ات لــدعــم  اخلــيــمــة ال

التطبيق ال�شل�س مبا يف ذلك تدريب كل من 

احل�افز  وتقدمي  واملقاولني  ال�شت�شاريني 

للمتبنني الأوائل لبارجيل.

واأكد الزعابي اأن حك�مة راأ�س اخليمة 

اإ�شافة  »بارجيل«  برنامج  اإطــلق  تعترب 

العمراين  والتط�ير  الن�شاء  لقطاع  مهمة 

بدعم  الإمـــارة  ت�شهده  ــذي  ال والتحديث 

من �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن �شقر 

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

بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  ومتابعة  اخليمة 

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

..م�شريا  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  اخليمة 

�شمان  ــامــج  الــربن مــن  ــهــدف  ال اأن  اإىل 

معايري  خلل  من  اجلديدة  املباين  ج�دة 

وفــرة  �شتعمل  وبــالــتــايل  اأعــلــى  ا�شتدامة 

ا�شتخدام الطاقة  الكفاءة يف  املباين ذات 

على التقليل من قيمة تكاليف ال�شتهلك.

راأ�س  بلدية  دائرة  عام  مدير  واأ�شاف 

اإجناز  »بارجيل« مت  : منذ اطلق  اخليمة 

احلك�مية  للمباين  حتديث  م�شروع  اأول 

تابعة  اأربعة مباين  والذي مت تطبيقه على 

لدائرة بلدية راأ�س اخليمة لتحقيق خف�س 

اجتماع بني دائرة البلدية والقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة

ــس اخليمة  ــ بــلــديــة راأ� ــرة  ــ عــقــدت دائ

املكانية  الطريق  خارطة  لعر�س  اجتماعًا 

�شعادة  بح�ش�ر   ، اخليمة  راأ�ـــس  لإمـــارة 

دائرة  عام  مدير  الزعابي  �شكر  بن  منذر 

�شمحان  عــبــداهلل  واملــهــنــد�ــس   ، الــبــلــديــة 

واملهند�شة  الــتــنــفــيــذي  الــقــطــاع  ــر  ــدي ،م

نظم  مركز  مدير  اخلنب�يل  �شيف  عائ�شة 

املعل�مات اجلغرافية  و الدون يل م�شت�شار 

قيادة  ومن   ، اجلغرافية   املعل�مات  نظم 

بن  اهلل  عبد  علي  الل�اء  العامة  ال�شرطة 

راأ�ــس  �شرطة  عــام  قائد  النعيمي  عــلــ�ان 

اخليمة و العميد جمال اأحمد الطري مدير 

ب�شرطة  امل�شاندة  واخلدمات  املــ�ارد  عام 

راأ�س اخليمة و الأ�شتاذة عاي�شة املرا�شدة .

اآلية  تن�شيق  اإىل  الجــتــمــاع  ويــهــدف 

يف  املكانية  الــطــريــق  خــارطــة  ا�ــشــتــخــدام 

اخليمة   ــــس  راأ� ل�شرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة 

بالتعاون مع دائرة البلدية براأ�س اخليمة، 

ــظــام املــعــلــ�مــات  ــمــل عــلــى الـــبـــدء ن ــع وال

اجلغرايف .

ــامـــت  ــث قـ ــ ــي حــ

عاي�شة  املــهــنــد�ــشــة 

ــ�يل  ــن ــب ــف اخل ــي ــش �

بــعــر�ــس اإلـــكـــرتوين 

ــ�ل  تـــفـــ�ـــشـــيـــلـــي حــ

ــق  ــطــري خـــارطـــة ال

املــكــانــيــة واأيـــ�ـــشـــًا 

ــًا  ــشـ ــر�ـ قــــدمــــت عـ

لـــــلـــــمـــــ�ـــــشـــــاريـــــع 

ــادرات الــتــي  ــ ــبـ ــ واملـ

الــدائــرة،  بها  تق�م 

عر�س  اإىل  اإ�شافة 

العمل  خــطــة  �ــشــري 

ــة بــني  ــ ــي ــ ــاون ــ ــع ــ ــت ــ ال

اجلهتني. 

ــعــادة  ــة حتــــدث �ــش ــب ــش ــا� ــن وبـــهـــذه امل

دائــرة  عــام  مدير  �شكر  بن  حممد  منذر 

ــن اأهــمــيــة هــذا  بــلــديــة راأ�ــــس اخلــيــمــة  ع

التعاون  لتطبيق  ي�شعى  الجــتــمــاع الــذي  

يحقق  مبا  احلك�مية  الدوائر  بني  املطلق 

الإمــارة  لرتقاء  ال�شرتاتيجية   اخلطط 

على ال�شعيد الدويل والإقليمي .
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مدير عام بلدية راأ�س اخليمة : نوا�سل تطوير خدماتنا لإ�سعاد املتعاملني

اخليمة«  ــس  راأ�ـ بلدية  »دائـــرة  ــدت  اأكـ

كافة  خدماتها  تط�ير  يف  قدما  م�شيها 

وفق ت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د 

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

ال�شيخ  �شم�  متابعة  و  اخليمة  راأ�س  حاكم 

ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  بن  حممد 

عهد راأ�س اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي 

.. واأو�شحت اأن اخلطط امل�شتقبلية تت�اىل 

و  ملتعامليها  ــات  ــدم اخل اأفــ�ــشــل  لــتــقــدمي 

ميدان  يف  ي�م  كل  تتزايد  املثمرة  اجله�د 

اإطــار  يف  ر�شاهم  لتحقيق  �شعيا  العمل 

يف  للإمارة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  حتقيق 

.2021
�شكر  بــن  حممد  منذر  �شعادة  قــال  و 

الزعابي مدير عام الدائرة يف ت�شريحات 

اإن  /وام/  الإمــارات  اأنباء  ل�كالة  خا�شة 

خدمات  �شمات  مــن  احلــداثــة  و  الــتــطــ�ر 

اأغلب خدماتها  اأمتتة  الدائرة على �شعيد 

و التح�ل الرقمي يف ال�قت احلايل م�شريا 

اإىل اأن الدائرة قطعت �ش�طا كبريا يف هذا 

وترية  وت�شريع  متعامليها  لإ�شعاد  املجال 

 139 حت�يل  اإىل  ون�ه  املعاملت..  اإجنــاز 

اإدارة  يف  اإلكرتونية  خدمات  اإىل  خدمة 

قطاعات  و  واملباين  وامل�شاحة  التخطيط 

الأرا�شي والأملك وادارة ال�شحة العامة 

خلل العام احلايل.

اإطــلق  مت  ــه  اأن اإىل  الزعابي  اأ�ــشــار  و 

البيانات  نــظــم  ملــركــز  املــكــانــيــة  الــبــ�ابــة 

من  متكاملة  جمم�عة  وهــي  اجلغرافية 

املجلت  يف  املكانية  واملعل�مات  البيانات 

والنقل  واخلــدمــيــة  والبيئية  العمرانية 

ال�شيا�شات  لدعم  احل�شري  والتخطيط 

ومــتــخــذي الــــقــــرارات واملــخــطــطــني يف 

تعزيز  و  املــخــتــلــفــة  الــتــنــمــ�يــة  املـــجـــالت 

والتنمية  التخطيط  عملية  يف  امل�شاركة 

100 % عــرب حتــ�يــل خــدمــات  وحتــقــيــق 

اإىل  وامل�شاحة  والتخطيط  املباين  اإدراتــي 

الب�ابة  اإن  وقـــال   .. اإلــكــرتونــيــة  خــدمــات 

املكانية حلك�مة راأ�س اخليمة حتت�ي على 

الأ�شا�س  وخــرائــط  التاريخية  اخلــرائــط 

والت�شاري�س و ال�ش�ر الف�شائية و اجل�ية.

واأ�شاف : » ن�ا�شل التن�شيق مع الدوائر 

 %  31 بن�شبة  واملياه  الطاقة 

خف�س  حتقيق  يف  �شاهمت 

من  �ــشــاعــة  ــاوات  ــجـ ــيـ جـ  7

و423  الكهرباء  ا�شتخدام 

جيجاواط �شاعة حراري من 

وف�رات ال�ق�د املبا�شرة.

واأ�شار اإىل اأن بلدية راأ�س 

على  م�ؤخرا  تعاقدت  اخليمة 

لتحديث  م�شروعني  تنفيذ 

من  ــكــل  ل ــا  ــع ــاب ت مــبــنــى   24

اخليمة  راأ�ــــس  مــنــاطــق  هــيــئــة 

»اأكادميية  ومدار�س  »راكــز«  القت�شادية 

تــ�فــري  اإىل  ــة  ــاف ــالإ�ــش ب ــمــة«  ــس اخلــي ــ راأ�ـ

امل�شتهدفة  التحديث  فر�س  من  جمم�عة 

اأخرى  خلل الفرتة املقبلة ملباين جلهات 

نظام  تتبع  الــتــي  الــ�ــشــركــات  اإىل  تنظم 

»بارجيل«.

اخليمة  ــــس  راأ� مــنــاطــق  هيئة  وكــانــت 

اأوىل اجلــهــات يف  القــتــ�ــشــاديــة »راكــــز« 

اإمارة راأ�س اخليمة التي �شرعت يف تنفيذ 

المتثال  �شمان  مــع  تط�يرية  م�شاريع 

اأن  »راكز« من  لبارجيل مما مكن  الكامل 

ت�شبح اأول جهة حك�مية تلتزم ب�شكل تام 

»بارجيل«  يحددها  التي  املعايري  بتطبيق 

اأن تدخل  على كافة م�شاريعها وذلك قبل 

يف  ــزامــي  الإل التنفيذ  حيز  الل�ائح  هــذه 

ــايل حــيــث متــثــل هــذه  مــطــلــع الـــعـــام احلــ

اأهـــداف  لتحقيق  ــز«  ــ »راك ــم  دع اخلــطــ�ة 

الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ�س  اإ�شرتاتيجية 

والطاقة املتجددة 2040.

م�شت�دعات  بناء  على  »راكــز«  وعملت 

ــاكــن عـــمـــال يف مــنــطــقــة احلــمــرا  ــش ومــ�

ــق ولــ�ائــح  ــ�اف ــت الــ�ــشــنــاعــيــة بــطــريــقــة ت

كفاءة  رفــع  اإىل  تهدف  والــتــي  »بــارجــيــل« 

املباين من خلل خف�س ا�شتهلك الطاقة 

واملياه حيث مت تزويد هذه املن�شاآت باأنظمة 

عملء  متكن  بحيث  ال�شم�شية  للطاقة 

»راكز« من العتماد عليها كم�شدر للطاقة 

اللزمة لت�شغيل معداتهم ومكائنهم ع��شا 

عن ا�شتهلك الكهرباء.

التنفيذي  الرئي�س  جــلد  رامــي  وقــال 

يلعب  امل�شروع  هذا  اإن   : »راكــز«  ملجم�عة 

الــفــ�اتــري  قــيــمــة  خــفــ�ــس  يف  مــهــمــا  دورا 

ــلل ت�فري  ــك مــن خـ ــ ال�ــشــتــهــلكــيــة وذل

م�شادر بديلة للطاقة من م�شادر الطاقة 

الألــ�اح  ت�فري  يف  تتمثل  والتي  املتجددة 

ال�شم�شية على اأ�شطح املن�شاآت اإ�شافة اإىل 

ذلك فاإن هذه اخلط�ة لن تع�د بالنفع على 

عملء املجم�عة وح�شب واإمنا �شت�شاعدنا 

وعي  رفــع  يف  املتمثل  هدفنا  حتقيق  على 

ــة كــفــاءة  جمــتــمــع الأعـــمـــال حـــ�ل اأهــمــي

منها  العائدة  والف�ائد  الطاقة  ا�شتخدام 

على البيئة والأجيال القادمة.
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اخليمة  راأ�ـــس  ــارة  اإمـ يف  الآخـــرى  املحلية 

لت�شاركية  نظرا  التط�ير  عملية  مل�ا�شلة 

ا�شرتاتيجية  حتقيق  يف  جميعها  الــدوائــر 

الأول�ية يف  اأن  اإىل  ونــ�ه   «  2021 الإمــارة 

من  للم�شتفيدين  ال�شكنية  الق�شائم  ت�زيع 

برنامج ال�شيخ زايد لل�شكان وذلك ح�شب 

�شمن  الق�شائم  �شرف  يف  املتبعة  املعايري 

نظرا  التغافل  ميكن  ل  تنظيمية  �شروط 

الربنامج  مينحه  الــذي  الزمن  ملحدودية 

اإىل  و�ــشــ�ل  الق�شيمة  لت�فري  للم�اطنني 

يف  ملتزمة  الــدائــرة  اأن  واأو�ــشــح   « البناء 

من  املعتمدة  بالك�ش�فات  الق�شائم  ت�زيع 

قبل الربنامج من اأجل ا�شتفادة امل�اطنني 

اإجــراءات  وت�شريع  ت�شهيل  و  وقت  باأ�شرع 

�شرف املنح لهم.

م�شت�ى  عــلــى  ــه  ــ اأن ــي  ــزعــاب ال ــر  ذكـ و 

التفتي�س امليداين يتم التن�شيق الدوري مع 

الت�طني  و  الب�شرية  املــ�ارد  وزارة  من  كل 

التنمية  ودائــرة  العامة  اخلدمات  دائرة  و 

والتنمية  البيئة  حماية  وهيئة  القت�شادية 

على  املـــيـــداين  التفتي�س  مــ�ــشــتــ�ى  لــرفــع 

اتخاذ  ب�شاأن  والتن�شيق  املخالفات  جميع 

الإجراءات املنا�شبة جتاه خمالفي الأنظمة 

الدوائر  بني  امل�شرتكة  العمليات  وتنظيم 

والهيئات يف راأ�س اخليمة .. وقال : » نتطلع 

�شعيا  م�شرتكة  اتفاقيات  لإبرام  م�شتقبل 

لرفع كفاءة العمل امل�شرتك لتنظيم عملية 

الإجــــراءات  ــخــاذ  وات ــداين  املــي التفتي�س 

الت�شحيحية يف هذا ال�شاأن «.

اخليمة  راأ�ــس  بلدية  عام  مدير  اأكــد  و 

اأن العمل على حتقيق ا�شرتاتيجية الطاقة 

 20 ت�فري  بهدف  قائم  املتجددة  والطاقة 

%من الكهرباء و30 % من املياه 20 % يف 
ا�شتخدام الطاقة البديلة وذلك من خلل 

جميع  مع  عليها  العمل  يتم  برامج  ت�شعة 

وحمليًا  ــًا  احتــادي العلقة  ذات  اجلــهــات 

اإطـــلق  وبــالــقــطــاع اخلــا�ــس مــنــ�هــا اإىل 

برنامج لئحة املباين اخل�شراء يف الإمارة 

اعتبارا من فرباير 2020 ب�شكل اإلزامي.

راأ�س اخليمة  بلدية  اأ�شار مدير عام  و 

املنظر  على  للمحافظة  الدائرة  �شعي  اإىل 

ــارة مــن خـــلل ح�شر  ــاري لـــلإمـ احلــ�ــش

وفق  لل�شق�ط  ــة  ــل الآي املــهــجــ�رة  ــازل  ــن امل

الــدائــرة  نفذتها  التي  احلــمــلت  تقارير 

دائرة  ملراجعة  اأ�شحابها  اإبــلغ  ثم  من  و 

كمرحلة  املتهالكة  املباين  اإزالــة  و  البلدية 

ثانية.

اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة  اإن  وقــال 

اأزالت 7 مبان مهج�رة من اأ�شل 44 مبنى 

امل�اقع  و  املناطق  خمتلف  يف  ح�شرها  مت 

من الإمارة و يجري ا�شتكمال اإزالة املباين 

املهج�رة ب�اقع 37 مبنى مهج�را و متهالكا 

اجلهات  من  عدد  مع  البلدية  تتعاون  و   ..

ذات الخت�شا�س للحد من ظاهرة املباين 

ت�ش�يه  �شاأنها  التي من  املهج�رة  املنازل  و 

املنظر احل�شاري للإمارة.

دائرة بلدية راأ�س اخليمة ت�سدر تقريرها ن�سف ال�سنوي للخدمات

راأ�ــس  بلدية  دائـــرة  ك�شفت 

الن�شف  تقريرها  عــن  اخليمة 

للمعاملت   2020 لعام  ال�شن�ي 

التي مت اإجنازها ، �شمن �شعيها 

امل�شتمر لتقدمي اأف�شل اخلدمات 

املتعاملني  راحــة  يف  ت�شهم  التي 

و�شعادتهم.

ــــــني الـــتـــقـــريـــر عـــدد  ــــ ــبـ ويـ

ــامــــلت الـــتـــي اأجنـــزتـــهـــا  ــ ــع ــ امل

اخليمة  راأ�س  بلدية  يف  الإدارات 

يف و�ـــشـــط ظــــــــروف  جــائــحــة 

حيث   ،  19 كــ�فــيــد  فـــايـــرو�ـــس 

التي  ــامــلت  ــع امل اإجـــمـــايل  بــلــغ 

ال�شحة  اإدارة  يف  اإجنــازهــا  مت 

فيما   ، معاملة   8623 الــعــامــة 

و�شل عدد املعاملت املنجزة  يف 

اإدارة التخطيط وامل�شاحة 18223 معاملة 

خمتلفة.

وذكر التقرير اأي�شًا اأن عدد معاملت 

الن�شف  خلل  اإجنازها  مت  التي  البلدية 

الأرا�شي  قطاع  يف  العام   هذا  من  الأول 

بلغ 29381 معاملة . حيث بلغت املعاملت 

املنجزة يف اإدارة املباين 21349 معاملة .

ــذر بـــن �ــشــكــر اأن  ــن ــد م ــ واأكـ

و�شلمتهم،  املتعاملني   �شحة 

واإجنــاز  اأعمالهم،  ت�قف  وعــدم 

ممكن،  وقت  باأ�شرع  معاملتهم 

املا�شية  الفرتة  خلل  ومن  كان 

والعمل  واجبنا،  هــي  فاخلدمة 

الدائم  داأبنا  املتعامل  على راحة 

وامل�شتمر يف جميع الأوقات.

ومن  »الــبــلــديــة  اأن  واأو�ــشــح 

عــلــى �شحة  مــنــطــلــق حــر�ــشــهــا 

املتعاملني واأمنهم، كانت ت�شتقبل 

ــبـــريًا مـــن املــعــامــلت  عـــــددًا كـ

عــن طــريــق الــ�تــ�ــشــاب والــربيــد 

رقميًا  وتــنــجــزهــا  ــرتوين،  ــكـ الإلـ

اأ�شحابها  اإىل  اإر�شالها  تعيد  ثم 

واجلهد،  الــ�قــت  عليهم  مــ�فــرة 

التي  الإلكرتونية  اخلدمات  �شكلت  حيث 

ل�شمان  فعالة  و�شيلة  البلدية  تقدمها 

�شلمة العملء وعدم تعطل اأعمالهم.
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بلدية راأ�س اخليمة: املراأة الماراتية اأثبتت جدارتها وكفاءتها يف كافة املهام

بلدية  دائرة  عام  مدير  الزعابي  �شكر  بن  حممد  منذر  �شعادة  قال 

اأثبتت جدارتها وكفاءتها ومتيزها يف  اإن املراأة الإماراتية  راأ�س اخليمة 

وعطاءها  الق�ي  ح�ش�رها  واأكــدت  ت�لتها  التي  وامل�ش�ؤوليات  املهام  كل 

املتميز يف خدمة ال�طن يف خمتلف جمالت العمل ال�طني.

كما حققت املراأة الإماراتية اإجنازات غري م�شب�قة خلل م�شريتها 

منذ قيام احتاد دولة الإمارات فاقت الت�قعات.

واأ�شاف » مبنا�شبة ي�م املراأة الماراتية » نفتخر باإجنازات وم�شرية 

والعطاء  والتميز  للتف�ق  مــثــاًل  منها  جعلت  والــتــي  الإمــاراتــيــة  ــراأة  املـ

والت�شحية يف حتقيق الإجنازات يف خمتلف املجالت وامل�شاهمة يف عجلة 

التنمية والتميز خلدمة وطننا الغايل«.

واأكد الزعابي اإن الحتفال بي�م املراأة الإماراتية ير�شخ الدور احلي�ي 

ردًا  بها ميثل  والحتفال  املجتمع  فعاًل يف  �شريكًا  لك�نها  للمراأة  والبارز 

للجميل الذي  تقدمه لأ�شرتها ولدولة الإمارات العربية املتحدة .

بلدية راأ�س اخليمة تنجز م�سروع الطاقة ال�سم�سية الأول

ــس  اأجنــــزت دائــــرة بــلــديــة راأ�ـ

ال�شم�شية  الطاقة  م�شروع  اخليمة، 

ــــس  راأ� حــكــ�مــة  مــبــاين  يف  الأول 

ــرب تــ�ــشــيــيــد مـــ�اقـــف  اخلـــيـــمـــة عــ

الطاقة  بــاألــ�اح  مغطاة  لل�شيارات 

كــيــلــ�   230 ــعــة  ــ�ــش ب الــ�ــشــمــ�ــشــيــة 

الرئي�س. الـــدائـــرة  مــقــر  يف   واط 

امل�شروع  الــهــدف مــن هــذا  ويــاأتــي 

ــل الـــبـــ�ـــشـــمـــة  ــيـ ــلـ ــقـ ــد تـ ــ ــ ــدي ــ ــ اجل

الـــكـــربـــ�نـــيـــة، وتـــ�لـــيـــد مــنــظــ�مــة 

ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مبــعــدل  ــاقـ ــطـ الـ

kwh 300،000.0  �شن�يًا.
ــال مــنــذر الــزعــابــي، مدير  وقـ

اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  دائـــرة  عــام 

ال�شم�شية  الــطــاقــة  بــرنــامــج  »اإن 

ــغـــلل  ــتـ ــشـ ــيـــف وا�ـ ــ�ظـ ــتـ ــي لـ ــ ــاأتـ ــ يـ

ــ�ي  ــقـ الإ�ــــشــــعــــاع الــ�ــشــمــ�ــشــي الـ

ــام يف  ــعـ ــدار الـ ــ ــى مـ ــتـــ�افـــر عــل املـ

والــقــدرة  الطاقة  ا�شتدامة  حت�شني 

على  العتماد  خــلل  مــن  اخليمة،  راأ�ـــس  ــارة  اإمـ يف  التناف�شية 

ال��ش�ل  نح�  لل�شعي  وذلــك  عــدة،  ومــبــادرات  وم�شاريع  ع�امل 

ميجاواط  ـــ1200  بـ تقدر  ال�شم�شية  الطاقة  مــن  اإنتاجية  اإىل 

الطاقة  اإنتاج  وحــدات  من  ميجاواط   600 بعدد   ،2040 بحل�ل 

ال�شم�شية«. الطاقة  ت�ليد  حمطات  من  ميجاواط  و600   امل�زعة 

وال�شناعة  الطاقة  وزارة  من  كل  مع  التن�شيق  مت  اأنه  اإىل  ولفت 

امل�شروع  لهذا  الل�ائح  لإعــداد  واملاء  للكهرباء  الحتادية  والهيئة 
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يف اإطار الإجراءات الحرتازية يف 

فريو�س  جائحة  تف�شي  ا�شتمرار  ظل 

حتقيق  و   19 ك�فيد-  امل�شتجد  ك�رونا 

مــ�ــشــاعــي اجلــهــ�د الــرامــيــة مــن قبل 

احلــكــ�مــة الــر�ــشــيــدة ، وحــر�ــشــًا على 

ال�شلمة العامة للجمه�ر .

ــى فـــريـــق الأزمــــــات  ــ ــش ــث اأو�ــ حــي

والط�ارئ برئا�شة الل�اء علي عبداهلل 

اأو  ــة  ــام اإق مبــنــع  النعيمي  ــ�ان  عــل بــن 

املناطق  يف  املــ�ؤقــتــة  ــزب  ــع ال ــاء  ــ�ــش اإن

الربية خلل الفرتة املقبلة خا�شة مع 

الإقبال اللفت من قبل اأفراد املجتمع 

امل�ؤقتة  واملخيمات  العزب  اإقامة  على 

وانخفا�س  الطق�س  حالة  حت�شن  مع 

درجات احلرارة .

دائــرة  عــام  مدير  اأ�ــشــار  جانبه  مــن 

فريق  ع�ش�  اخلــيــمــة،  بــراأ�ــس  الــبــلــديــة 

بن  منذر  والك�ارث  والأزمــات  الط�ارئ 

�شكر، باأن الفريق ي�شع على راأ�س اأول�ياته 

فئاتهم  مبختلف  املجتمع  اأفــراد  �شلمة 

وه� ما يتطلب تعاونًا من قبلهم لل��ش�ل 

الت�شدي  على  قـــادر  اآمـــن  جمتمع  اإىل 

بالنت�شار،  الآخذ  الفريو�س  هذا  لتف�شي 

لفتًا اإىل اأن خمالفة القرارات ال�شادرة 

للم�شاءلة  مرتكبيها  تعري�س  �شاأنها  من 

القان�نية وما يرتتب عليها من اإجراءات 

وغرامات يتم ت�قيعها بحقهم.

وذكر اأنه �شيتم خلل الفرتة القادمة 

تكثيف احلملت التفتي�شية امل�شرتكة بني 

دائرة البلدية و�شرطة راأ�س اخليمة، على 

املناطق الربية للتاأكد من التزام اجلميع 

ولل�ق�ف عن قرب على  الت��شيات  بهذه 

اأية خمالفات مرتكبة واتخاذ الإجراءات 

م�ؤكدًا  اأ�شحابها،  بحق  املتبعة  القان�نية 

اأن الت�شدي جلائحة فريو�س ك�فيد- 19 

امل�ؤ�ش�شات  جميع  جه�د  ت�شافر  يتطلب 

خ�شائر  بــاأقــل  منها  لــلــخــروج  ــراد  ــ والأفـ

ــراد  ــ ممــكــنــة ولــلــحــفــاظ عــلــى �ــشــحــة اأف

وحمايتهم من خطر  و�شلمتهم  املجتمع 

الإ�شابة به.

فريق الطوارئ والأزمات يف راأ�س اخليمة يو�سي مبنع اإقامة العزب 

احلي�ي، حيث اجتهت الدائرة نح� تنفيذ 

متطلبات املباين لأنظمة الطاقة ال�شم�شية 

يف املباين اجلديدة التي تعد �شمن �شروط 

م�شروع »بارجيل«، وت�شمن هذه املتطلبات 

الأ�شطح  تركيبات  مــن  املــبــاين  ا�شتفادة 

خلل  اأنهت  الدائرة  اأن  وذكر  ال�شم�شية. 

املباين  تلك  اأوىل  املا�شية  القليلة  ــام  الأي

مبنى  وهــ�  امل�شروع،  من  ا�شتفادت  التي 

الرئي�س  املقر  يف  امل�ج�د  العملء  خدمة 

الطاقة  منظ�مة  ــد  ــ�ل ُت حــيــث  لــلــبــلــديــة، 

اإجمالية  كهربائية  ا�شتطاعة  ال�شم�شية 

قدرها 230kwp ُم��شلة اإىل مبنى خدمة 

العملء، وت�ازي هذه الطاقة 240 طنًا من 

اأي  الكرب�ن �شن�يًا،  اأك�شيد  انبعاثات ثاين 

ما يعادل اإزالة 50 �شيارة من على الطرق، 

متت  التي  املــ�اقــف  عــدد  باإجمايل  وذلــك 

م�قفًا   91 اإىل  ال�قت احلايل  تغطيتها يف 

.2020 العام  بداية  يف  تفعيلها  مت   والتي 

بع�س  ــخــدام  ــت ــش ا� مت  اأنــــه  اإىل  ــار  ــ ــش ــ واأ�

واملتمثلة  ــروع  ــش ــ� امل هـــذا  يف  ــ�اد  ــ املـ مـــن 

عالية  كــفــاءة  ذات  �شم�شية  لــ�حــات  يف 

ذكية  وحتــ�يــل  ت�ليد  مبنظ�مة  مرب�طة 

املراقبة. نظام  طريق  عن  مراقبتها   تتم 

يف  ما�شية  الــدائــرة  اأن  الــزعــابــي  واأكـــد 

مــ�ــشــروع حتــديــث املــبــاين الــتــي ت�شهم يف 

وذلــك  ال�شرتاتيجية،  الأهـــداف  حتقيق 

اجلهات  خمتلف  مع  والتن�شيق  بالتعاون 

ذات الخت�شا�س.
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اخليمة،  راأ�ـــس  بلدية  ــرة  دائـ اأكـــدت 

ممثلة يف اإدارة ال�شحة العامة، اأن ن�شبة 

بال�شرتاطات  ال�شي�شة  مقاهي  الــتــزام 

الــ�ــشــحــيــة والإجــــــــراءات الــ�قــائــيــة قد 

حملتها  تكثيف  مــ�ؤكــدة   ،%  89 بلغت 

امليدانية التفتي�شية على مقاهي ومن�شاآت 

وذلك  باأن�اعها،  ال�شي�شة  خدمة  تقدمي 

للجمه�ر. وت�شغيلها  فتحها  اإعـــادة   بعد 

ــنــت يف وقــت   وكـــانـــت الــبــلــديــة قـــد اأعــل

بعد  ال�شي�شة،  تقدمي خدمة  اإعادة  �شابق 

حتديدها جملة من الإجراءات الحرتازية 

ــة املــخــتــلــفــة،  ــي ــائ ــ�ق وال�ـــشـــرتاطـــات ال

كافة  و�ــشــلمــة  �شحة  على  للمحافظة 

انت�شار  وامل�شتخدمني من خطر  العاملني 

.)19 )ك�فيد-  امل�شتجد  ك�رونا   فريو�س 

اإدارة  مــديــر  الطنيجي  �شيماء  وقــالــت 

اإنه انطلقًا  ال�شحة العامة يف البلدية : 

اخليمة،  ــس  راأ� بلدية  ــرة  دائ حر�س  من 

على  العامة،  ال�شحة  اإدارة  يف  ممثلة 

و�شمان  ال�شرتاتيجي،  الهدف  حتقيق 

راأ�س  باإمارة  العامة  وال�شلمة  ال�شحة 

اخليمة، فقد نفذ ق�شم الرقابة ال�شحية 

والبيئية حملت 

على  تفتي�شية 

مــقــاهــي تــقــدمي 

ال�شي�شة  خدمة 

ــف  ــ ــ ــل ــ ــ ــت ــ ــ ــخ ــ ــ مب

الإمارة.  مناطق 

اأن  وذكـــــــــــرت 

الــــــهــــــدف مــن 

احلـــــــــمـــــــــلت 

املـــــيـــــدانـــــيـــــة، 

الـــتـــحـــقـــق مــن 

ــات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ

للتاأكد  ال�شحية 

من خل� العاملني 

اللتزام  ومــدى  ال�شارية،  الأمرا�س  من 

بتطبيق الإجراءات ال�قائية الحرتازية، 

وال�شخ�شية،  العامة  النظافة  حيث  من 

للعمل،  املخ�ش�س  ــزي  ــال ب ــزام  ــتـ واللـ

وتعقيم  والقفازات،  الكمامات  ــداء  وارت

وتطبيق  امل�شتخدمة،  والأدوات  املن�شاآت 

التباعد اجل�شدي، وغريها من الإجراءات 

انت�شار  مــن  واحلـــد  بــالــ�قــايــة  اخلــا�ــشــة 

فريو�س ك�فيد- 19. وكذلك التحقق من 

مطابقتها  ومدى  امل�شتخدمة  التبغ  اأن�اع 

لل�شتخدام،  و�شلحيتها  للم�ا�شفات، 

املتعلقة  ــات  ــرتاطـ ــشـ ال�ـ مـــن  ــا  وغـــريهـ

تذكريها  يتم  الــتــي  الــعــامــة،  بال�شحة 

ــزام وجتــنــب الإخـــــلل بها. ــت ــلل  بــهــا ل

زيــارة   436 تنفيذ  مت  ــه  اأن اإىل  واأ�ــشــارت 

يف  املــتــ�اجــدة  املــقــاهــي  لتلك  تفتي�شية 

اخليمة،  ــس  راأ�ـ ــارة  اإمــ مناطق  خمتلف 

ومبختلف اأوقات العمل، نتج عنها حترير 

خمالفات لعدد 18 من�شاأة، كما مت ت�جيه 

16 اإنذارًا يق�شي ب�شرورة اللتزام بتطبيق 

الإجراءات ال�قائية الحرتازية للحد من 

انت�شار فريو�س ك�رونا، لفتة اإىل اأن ن�شبة 

ال�شحية  ال�شرتاطات  بكافة  التزامها 

.%  89 بلغت  ــة  ــرتازيـ الحـ  والــ�قــائــيــة 

ــة من  ــزمـ ــد حـ ــشـ اأنـــــه مت ر�ـ  وذكــــــرت 

الفرتة  خلل  مقاه  بها  قامت  املخالفات 

املا�شية، متثلت يف عدم اللتزام بتطبيق 

للحد  الحــرتازيــة  ال�قائية  ــراءات  الإجــ

خ�ش��شًا  كــ�رونــا،  فريو�س  انت�شار  من 

بني  اجل�شدي  التباعد  م�شافات  مراعاة 

الطاولت،  بني  امل�شافات  اأو  الأ�شخا�س، 

ــل املــ�قــع.  والــ�ــشــمــاح بــالكــتــظــاظ داخــ

واأ�شافت: مت ر�شد تهاون البع�س يف عدم 

العمل،  اأثناء  والقفازات  الكمامات  لب�س 

بالإ�شافة اإىل عدم اللتزام بال�شرتاطات 

الــ�ــشــحــيــة مــثــل ا�ــشــتــعــمــال اخلــراطــيــم 

اأحادية  من  بــدًل  ال�شتخدام،  متعددة 

التحذير  مت  التي  وغريها  ال�شتخدام، 

 من خط�رتها خلل هذه الفرتة الراهنة.

تنفيذها  �شت�ا�شل  الإدارة  اأن  واأكـــدت 

تلك  على  امليدانية  التفتي�شية  احلملت 

حت�شينها  مــدى  مــن  للتحقق  املن�شاآت، 

لأو�شاعها، وتطبيقها كافة ال�شرتاطات 

التي مت حتديدها 

�ــشــابــق  وقــــت  يف 

فتحها  لإعـــــــادة 

وتــ�ــشــغــيــلــهــا مــرة 

م�شددة  اأخــــرى، 

على اأن الإدارة لن 

تتهاون مع كل من 

بتطبيق  يتقيد  ل 

ال�شرتاطات  تلك 

الـــــ�ـــــشـــــحـــــيـــــة 

وال�قائية، حفاظًا 

ــة  ــحـ ــشـ ــى �ـ ــ ــ ــل ــ ــ ع

و�شلمة اجلميع.

التزام مقاهي ال�سي�سة بال�سرتاطات يف راأ�س اخليمة بلغت 89 %
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�ضبط 268 مقهى ومطبخًا ومطعمًا خمالفة يف راأ�س اخليمة

قالت مديرة اإدارة ال�شحة العامة يف بلدية راأ�س اخليمة، �شيماء 

ومطبخًا  ومطعمًا  مقهى   268 خالف�ا  الإدارة  مفت�شي  اإن  الطنيجي، 

ملكافحة  والحــرتازيــة  ال�قائية  ــالإجــراءات  ب اللــتــزام   عــدم  ب�شبب 

املا�شية، منذ  اأ�شهر  ال�شتة  ال�شحية، خلل  واملعايري  فريو�س ك�رونا 

�شهر مار�س حتى نهاية اأغ�شط�س املا�شيني.

املقاهي  على  تفتي�شية  زيـــارة   145 ــراء  اإجـ مت  ــه  اأن واأو�ــشــحــت، 

خمالفًا  مقهى   18 �شبط  عن  اأ�شفرت  ال�شي�شة،  خدمات  تقدم  التي 

للإجراءات الحرتازية، حيث مت ر�شد حزمة من املخالفات متثلت يف 

عدم اللتزام بتطبيق الإجراءات ال�قائية الحرتازية للحد من انت�شار 

فريو�س ك�رونا، ومنها عدم مراعاة م�شافات التباعد الجتماعي بني 

الزبائن، وامل�شافات بني الطاولت، وال�شماح بالكتظاظ داخل املكان، 

اإىل عدم  بالإ�شافة  العمل،  اأثناء  والقفازات  الكمامات  ارتداء  وعدم 

املتعددة  اخلراطيم  ا�شتعمال  مثل  ال�شحية،  بال�شرتاطات  اللتزام 

ال�شتخدام، بدًل من الأحادية ال�شتخدام.

مفت�شي  اإن  واأ�ـــشـــافـــت 

ــارة  937 زي نــفــذوا  ــرة  ــدائ ال

تــفــتــيــ�ــشــيــة عـــلـــى املــطــابــخ 

ــفـــرت عن  ــشـ واملـــطـــاعـــم، اأ�ـ

غذائية  من�شاأة   250 �شبط 

ــة لـــــــلإجـــــــراءات  ــ ــف ــ ــال خمــ

ومنها  وال�شحية،  ال�قائية 

ال�شرتاطات  ا�شتيفاء  عــدم 

بالت�شميم  املتعلقة  ال�شحية 

واملــ�ــشــار الــتــتــابــعــي لــلــغــذاء، 

حفظ  وعدم  ال�شخ�شية،  والنظافة  املن�شاآت  بنظافة  اللتزام  وعدم 

امل�اد الغذائية بدرجة احلرارة املطل�بة، وعدم اللتزام با�شرتاطات 

الت�شاريح  باإ�شدار  اللتزام  وعدم  الغذائية،  املــ�اد  وحفظ  تخزين 

اعتماد  وت�شاريح  ال�شحية،  البطاقات  )مثل:  املطل�بة  وال�شهادات 

املحدد،  امل�عد  يف  املن�شاآت  ب�شيانة  اللــتــزام  وعــدم  ال�شيارات(، 

ما  يف  ال�شحية  لل�شرتاطات  املن�شاأة  ا�شتيفاء  عــدم  اإىل  اإ�شافة 

خ�ش��شًا  ال�شخ�شية،  والنظافة  املن�شاأة  فى  العامة  بالنظافة  يتعلق 

تــرك م�شافات  كــ�رونــا، مثل عــدم  ــراءات الحــرتازيــة لفريو�س  الإجـ

وعدم  املن�شاأة،  داخل  بالكتظاظ  وال�شماح  الطاولت،  بني  التباعد 

ارتداء الكمامات والقفازات.

ومقاهي  الغذائية  املن�شاآت  على  فر�شت  البلدية  اأن  اإىل  واأ�شارت 

تقدمي ال�شي�شة اإجراءات وتدابري وقائية للحد من انت�شار فري�س ك�رونا 

بني العاملني والزبائن، ومنها عدم ال�شماح بدخ�ل اأي م�ظف اأو زب�ن 

التنف�شي،  اجلهاز  واأمــرا�ــس  وال�شعال  الزكام  اأعرا�س  عليه  تظهر 

الفح�س  اإجــراء  اإىل  اإ�شافة 

الــيــ�مــي لــدرجــات احلـــرارة 

وفح�س  والــــزوار،  للعاملني 

الــعــامــلــني لــلــتــاأكــد مــن عــدم 

اإ�شابتهم بفريو�س ك�رونا مع 

اللتزام بت�جيه العاملني، يف 

حال ظه�ر اأعرا�س اأي عدوى 

اأقــرب  اإىل  بالت�جه  تنف�شية 

مزاولة  وعــدم  �شحي  مركز 

العمل.
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األخبار

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

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

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

�شمن ال�شروط التالية :

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

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

من املجلة.

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

عن  املوؤ�ش�شي  الت�شال  مكتب  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  تعلن 

بلدية  جملة  يف  �شهرياً  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية  م�شابقة 

اإر�شال  امل�شابقة  بهذه  بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س 

اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

ras al khaimah Municipality Department, Corporate 
Communications Office, introduces the monthly contest 
for customers, which is published on monthly basis 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)

• فـي اأي عام تا�ش�س احتاد كتاب واأدباء الإمارات ؟ 
• In which year was Emirates Writers Union Established?

» 521 «

Congratulations to Mr. : Saeed bin Ali bin Saeed Al Shehhi

the winner of the past month's contest )520(.

مربوك لالأخ : �شعيد بن علي بن �شعيد ال�شحي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 520 (



الزكاُة 

اإعداد : مكتب االت�سال امل�ؤ�س�سيواأثُرها يف اإ�صالح املجتمع

�شرع  لذلك  املجتمع،  اأفراد  بني  الرحمة  اإىل  يدعو  ديننا  اإن 

وب�شر  اخلم�شة،  الإ�شالم  اأرك��ان  من  ركنًا  وجعلها  الزكاة،  اهلل 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأهلها باأنهم يف ظل اهلل يوم القيامة، 

فقال: )�شبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ل ظل اإل ظله - فذكر منهم 

- ورجل ت�شدق ب�شدقٍة فاأخفاها حتى ل تعلم �شماله ما �شنعت 

ميينه(.

يف  وهي  وال��زي��ادة،  والربكة  النماء  هي  الإ�شالم  يف  الزكاة 

اإىل  و�شرفه  الأغنياء،  م��ال  من  الفقراء  حق  اإخ��راج  احلقيقة 

م�شتحقيه، كما �شرع اهلل تعاىل يف قراآنه، وبني امل�شطفى �شلى 

اهلل عليه و�شلم يف �شنته، فهي طهارٌة للقلب واملال، وا�شتعالٌء على 

حب الذات، وانت�شاٌر على و�شو�شة ال�شيطان لالإن�شان، وثقة مبا 

للمجتمع  العو�ض واجل���زاء، والزكاة �شيانة  عند اهلل تعاىل من 

من اخل�����������لل ال������ذي ين�ش���اأ فيه من العوز، وهي تاأمني اجتماعي 

للقادرين  ومعونة  بل  للعاجزين،  و�شمان  لالأفراد جميعًا،  رباين 

واملفل�شني،  كالغارمني،  احلياة،  دروب  يف  اأقدامهم  تعرثت  اإذا 

م�شرية  يوا�شلوا  وحتى  ينهاروا،  ل  حتى  وال�شناع،  والتجار، 

العطاء، ودورهم الإيجابي يف بناء املجتمع امل�شلم.

لقد بني اهلل تعاىل م�شارف الزكاة يف قراآنه، فقال اهلل تعاىل 

واملوؤلفة  عليها  والعاملني  وامل�شكني  للفقراء  ال�شدقات  اإمن��ا   }

ال�شبيل  واب��ن  اهلل   �شبيل  ويف  والغارمني  ال��رق��اب  ويف  قلوبهم 

فري�شة من اهلل واهلل عليم حكيم} »التوبة:60«.

فال  الأ�شناف  هذِه  اأحد  اإىل  ماله  زكاة  امل�شلم  اأعطى  ف��اإذا 

يظنن اأن هذا العطاء نق�ض من ماله، واإن كان هناك نق�ض يف 

كان  واإن  ماله،  من  نق�ض  العطاء  هذا  الأم��ر  فحقيقة  الظاهر 

هناك نق�ض يف الظاهر فحقيقة الأمر عند اهلل هو زيادة املال 

وم�شاعفته، وحلول الربكة فيه، 

فينتفع به املزكي خري النتفاع، 

اهلل  �شرع  ح�شبما  به  وي�شتمتع 

اهلل  قال  الطيبات،  من  لعباده 

زكاة  من  وماءاتيُتم   } تعاىل: 

هم  فاأولئك  اهلل  وجه  تريدون 

امل�شعفون}»الروم:38«.

ي��ق��ول  امل���ع���ن���ى  ه�����ذا  ويف 

امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم 

)ما نق�شت �شدقة من مال(.

عن  ف�شاًل  الزكاة  اأداء  اإن 

كونه فري�شة دينيًة، يعد و�شيلًة 

اإيجابية  ع��ن  ت��ع��رب  ح�����ش��اري��ًة 

وفاعليته،  الإ���ش��الم��ي  ال��دي��ن 

وت�������ش���دي���ه حل����ل م�����ش��ك��الت 

احلمدهلل الذي جعل الزكاة طهارة للنف�ض، وح�شانًة للمال، و�شالحاً للمجتمع ،و�شعادًة لالأفراد.

واأ�شهُد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، قال يف حمكم كتابه:{ واأقيموا ال�شلوة وءاتوا الزكوة 

واركعوا مع الراكعني} »البقرة  43«.

واأ�شهُد اأن �شيدنا حممداً عبُداهلل ور�شولُه، اأر�شلُه ربُه رحمًة للعاملنَي، فهو اأرحم النا�ض بالنا�ض، كان 

يت�شدق ويعطي عطاء من ليخ�شى الفقر اأبداً.

اإىل  باإح�شاٍن  تبعهم  ومن  اأجمعني،  و�شحبه  اآله  وعلى  حممد،  �شيدنا  على  وبارك  و�شلم  �شل  اللهم 

يوم الدين.
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املجتمع وحمايته، ويقدم احللول الناجعة والدواء ال�شايف، فيوؤمن 

البالد،  وي�شون  امل�شاكني،  عن  احلزن  دموع  ومي�شح  اخلائفني، 

وامل�شاعدة  العون  ويقدم يف م�شلٍك ح�شاري  الأعرا�ض،  ويحفظ 

للمحتاجني لها دون من اأواأذى، بل ابتغاء وجه اهلل �شبحانه، قال 

حنفاء  الدين  له  خمل�شني  اهلل  ليعبدوا  اإل  اأم��روا  تعاىل:{وما 

ويقيموا ال�شلوة ويوؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة} »البينة: 5«.

لقد حذر اهلل تعاىل من منع الزكاة وعدم اإخراجها اأو التهاون 

يف اأدائها، فلقد توعد اهلل تعاىل ما نعها بعذاب �ش���ديد، فق���ال 

�شبحانه {والذين يكنزون الذهب والف�شة ول ينفقونها يف �شبيل 

اهلل فب�شرهم بعذاب األيم{34} يوم يحمى عليها يف نار جهنم 

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزمت لأنف�شكم 

فذوقوا ما كنتم تكنزون} »التوبة: 34-35«. 

اإل����ى  بالنف�ض  اإل��ق��اًء  يعد  ال��زك��اة  منع  اأن  �شبحانه  وب��ني 

تلقوا  ول  اهلل  �شبيل  تعاىل: {واأنفقوا يف  اهلل  فق�����ال  التهل�����كة، 

باأيديكم اإىل التهلكة واأح�شنوا اإن اهلل يحب املح�شنني} »البقرة: 

 .»195

بركات  الأمة من  اإخراجها يحرم  الزكاة وعدم  اأن منع  كما 

الغيث ونزوله، ويف ذلك قال حبيبنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم: 

)..ومل مينعوا زكاة اأموالهم اإل منعوا القطر من ال�شماء(.

لدن حكيم خبري،  من  اجتماعي  وت�شريع  فري�شة  الزكاة  اإن 

به �شعادة املجتمع، و�شيانته وتي�شري معي�شته، وفوق ذلك  ق�شد 

للمجتمع  ال�شعادة  تتحقق  ولكن  املزكي،  املجتمع  عن  اهلل  ر�شا 

هيئًة  قيام  ويعترب  الفقر،  وحم��ارب��ة  الفقري  اإغ��ن��اء  من  بد  فال 

الزكاة وتوزيعها على م�شتحقيها �شرورة  ر�شميٍة تتوىل حت�شيل 

اأموالهم �شدقًة  ق�����ال تعاىل: {خذ من   ، الواق���ع  من �شرورات 

تطهرهم وتزكيهم بها و�شل عليهم اإن �شلواتك �شكن لهم واهلل 

�شميع عليم} »التوبة:103«.

و�شرية النبي �شلى اهلل عليه و�شلم توؤيد هذا، فقد اأر�شل جباًة 

اإىل خمتلف الأم�شار جلمع الزكاة، منهم على �شبيل املثال: معاذ 

بن جبل ر�شي اهلل عنه قال له النبي �شلى اهلل عليه و�شلم حني 

يف  �شدقًة  عليهم  افرت�ض  اهلل  اأن  )اأعلمهم  اليمن:  اإىل  اأر�شله 

اأموالهم، توؤخذ من اأغنيائهم وترد على فقرائهم(.

وعن ابن عمر ر�شي اهلل عنه قال: ادفعوا �شدقات اأموالكم 

اإىل من ولُه اهلل اأمركم، فمن بر فلنف�شه، ومن اأثم فعليها.

الزكاة،  �شندوق  بلدنا  يف  اأن�شاأت  قد  الر�شيدة  قيادتنا  اإن 

وذلك بتوجيهات �شاميٍة من املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، وجعل ذلك يف ميزان ح�شناته، 

اآفة  فالفقر  الفقر،  حماربة  يف  كبري  دور  لل�شندوق  ك��ان  فقد 

تتج�شد  الجتماعية،  البنية  على  وخيمًة  اآث��ارًا  تخلف  اجتماعيٌة 

اآفاٍت اجتماعيٍة كالنحراف وال�شرقة واملخدرات، مما يوؤدي  يف 

التنمية  على  �شلبًا  وينعك�ض  الأمن،  وفقدان  ال�شتقرار  اإىل عدم 

الجتماعية.

حماربة  يف  املهمة  الركائز  اإح��دى  ال��زك��اة  كانت  هنا  وم��ن 

منظومٍة  �شمن  الجتماعية،  التنمية  ودعم  الفقر والت�شول،  اآفة 

اقت�شاديٍة متكاملٍة، تبداأ باحلث على العمل ونبذ العجز والك�شل، 

وتنتهي باإعانة املدين دفعًا لغلبة الدين.

وي���ري���د م���ن و����ش���وح دور 

ال���زك���اة يف حم���ارب���ة ال��ف��ق��ر 

اأن  وال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة: 

لي�ض  للزكاة  ال�شحيح  الفهم 

ه��و جم���رد ج���وع ال��ف��ق��ري، اأو 

اإق���ام���ة ع��رثت��ه ب��دري��ه��م��اٍت، 

ال�شحيحة  وظيفتها  واإمن����ا 

متكني الفقري من اإغناء نف�شه 

بنف�شه،بحيث يكون له م�شدر 

طلب  ع��ن  يغنيه  ث��اب��ت  دخ���ل 

فاإن  لذا  غريه،  من  امل�شاعدة 

�شمام  ميثل  الزكاة  �شندوق 

والرقابة  التوزيع  يف  الأم���ان 

عملية  يف  والفاعلية  والعدالة 

ت��وزي��ع و���ش��رف ال��زك��اة على 

م�شتحيقيها.
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قاَل ابُن الأنباريِّ -رحمه اهلل-:

َع الأزِمَنِة،  هوَر وافَق َو�ضْ َعِت ال�ضُّ )وُيْحَكى اأنَّ الَعَرَب حنَي َو�ضَ

ْهِر معاٍن من تلك الأزمنِة، ُثمَّ كرَث حتَّى ا�ضتعملوها  فا�ضُتقَّ لل�ضَّ

ماَن: يف الأهلَِّة، واإن مل ُتواِفْق ذلك الزَّ

ِة  �ضدَّ من  الأر����ضُ  اأرم�ضِت  َلَّ��ا  »َرَم�����ض��ان«  فقالوا: 

روِق، و»ذو  َلَّا �ضالِت الإِبُل باأذناِبها للطُّ ال«  ، و»�َشوَّ احَلرِّ

َلَّا  ��ِة«  احِل��جَّ و»ذو  كوِب،  للرُّ الِقعداَن  َذلَّلوا  َلَّا  الَقْعدة« 

َفر«  موا القتاَل، والتِّجارَة، و»�ضَ م« َلَّا َحرَّ وا، و»املَُحرَّ َحجُّ

َلَّا  »َرب��ي��ع«  و�ضهر  ْفًرا،  �ضِ  
ِ
القوم ِدي��اَر  َفَتكوا  َغ��َزْوا  لَّا 

َلَّ��ا جمَد ال��اُء،  ، واأم��رَع��ْت، و»ُج��م��اَدى«  اأربَعِت الأر���ضُ

َجَر، و»�َشْعبان« َلَّا اأ�ضعبوا العود)1( بوا ال�ضَّ و»َرَجب« َلَّا َرجَّ

و�ض الأُُنف«: َهْيِليُّ -رحمه اهلل- يف »الرَّ قال ال�سُّ

َوَقَع علَى  َقْد  اال�شُم  ْهَر. وكاَن هذا  ال�شَّ ب»ُجَماَدى«  )واأراَد 

العدد: 521 - 10/ 2020 - مجلة بلدية رأس الخيمة

22

أدب وثقافة

m u n r a k a e

اإعداد : عائ�شة علي

ارتباط اأ�سماء ال�سهور العربية 

باأحوال الأزمنة



ْهِر يف َزَمِن ُجموِد املاِء، ُثمَّ انتقَل باالأِهلَِّة، وَبِقَي اال�شُم  هذا ال�شَّ

هوِر  ْيِف والَقْيِظ. وكذلك اأكَثُ هذه ال�شُّ عليه، واإن كان يف ال�شَّ

م�شيَِّة،  نِة ال�شَّ َيْت باأ�شماٍء ماأخوذٍة من اأحواِل ال�شَّ ِة، �ُشمِّ الَعَربيَّ

ُثمَّ َلِزَمْتها، واإْن َخَرَجْت َعن تلك االأوقاِت( )2(

قاَل ابُن ُدريٍد -رحمه اهلل-:

زمنِة 
َ
ْوها بالأ هوِر َعِن اللُّغِة القدميِة؛ �ضمَّ �ضماَء ال�ضُّ

َ
)َلَّا َنَقلوا اأ

ي  ِتِه؛ ف�ُضمِّ ياَم َرَم�ِض احلرِّ و�ِضدَّ
َ
الَّتي هي فيها؛ فواَفَق رم�ضاُن اأ

بِه( )3(

وَنَقَل ابُن كثرٍي -رحمه اهلل- يف »تف�شرِيه« َعن َعَلِم 

اُه  �َضمَّ ُج��ْزٍء  -يِف  قوَلُه  اهلل-  -رحمه  َخاِويِّ  ال�ضَّ ين  الدِّ

ُهوُر  هور«-: )وكانِت ال�شُّ ام وال�ضُّ »ال�ضهور يف اأ�ضماء الأيَّ

يف ِح�شابهم ال تدوُر(، وعلَّق ابُن كثرٍي قائاًل: )ويف هذا 

اإْذ كانت �ُشهورهم َمُنوطًة باالأهلَِّة؛ فال ُبدَّ ِمن  َنَظٌر؛ 

َل ما  وَّ
َ
ْوُه }اأي: ُجماَدى{ بذلَك اأ َدَورانها؛ فلعلَُّهْم �َشمَّ

ِد( )4( َي ِعند ُجموِد املاِء يف الَبْ �ُشمِّ

وقال بدر الّدين العينّي -رحمه اهلل-:

)واإّنا �ُشّميت ُجمادى جلمود املاء فيها. قلُت: هذا باعتبار 

امل��اِء، واإالَّ  التَّ�شميِة، فاإنَّه �شادف وقَت ُجمود  ما وقع يف حال 

يف( )5( فقد يكون ُجمادى يف �شهور ال�شَّ

واهلل تعاَل اأعلُم.

الهام�ض

)1( ����ش���رح ����ش���واه���د ����ش���رح ال�����ش��اف��ي��ة، ل��ع��ب��د ال���ق���ادر 

.280 : البغداديِّ

)2( ���ش��رح ���ش��واه��د ���ش��رح ال�����ش��اف��ي��ة، ل��ع��ب��د ال��ق��ادر 

.279 : لبغداديِّ

)3( ل�شان العرب: مادَّة )رم�ض(.

)4( تف�شري القراآن العظيم، البن كثري، االآية )36( 

من التَّوبة.

)5( املقا�شد النحوية، للعيني: )3/ 163(.
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اال�سرتاتيجية .

اخليمة  راأ����س  ا�سرتاتيجية  اإن 

املتجددة  الطاقة  و  الطاقة  لكفاءة 

ا�سرتاتيجية  من  ج��زء  هي   ،2040

اخليمة  راأ����س  لإم���ارة  امل��دى  طويلة 

الطاقة  و  الطاقة  ك��ف��اءة  جم��ال  يف 

امل���ت���ج���ددة. و ال��ت��ي ت��ع��ك�����س روؤي����ة 

بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  ���س��ق��ر 

راأ�س اخليمة  الأعلى لالحتاد حاكم 

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  وتطلعات 

���س��ع��ود ال��ق��ا���س��م��ي ويل ع��ه��د راأ����س 

اخليمة باأن تكون ال�ستدامة م�سدرًا 

من   ، الإم��ارة  يف  التناف�سية  للقدرة 

ن�سق قطاع كفاءة �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة )رمي( يف د�ئرة بلدية ر�أ�س 

�خليمة �إطالق �مل�سروع �لذي ي�سم �أكرث من 20 جهة حكومية ويغطي �أكرث 

من 60 مبنى. حيث �سيقلل �مل�سروع من ��ستهالك �لطاقة و�ملياه بن�سبة 26 ٪، 

مما ميثل وفور�ت �سنوية تبلغ حو�يل 4.1 مليون درهم �إمار�تي.
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اإعداد: قطاع كفاءة الطاقة و الطاقة املتجددة

دائرة املالية تطلق مبادرة مو�سعة 

لتحديث اجلهات احلكومية يف راأ�س اخليمة



خالل تقليل تكلفة الطاقة واملياه لل�سركات واملقيمني واحلكومة.

تهدف ال�سرتاتيجية اإىل توفري الطاقة بن�سبة 30 % وتوفري 

املياه بن�سبة 20 % ورفع ن�سبة توليد الطاقة من م�سادر الطاقة 

املتجددة اإىل 20 % بحلول عام 2040، مقارنًة بالو�سع احلايل. 

ت�سعة   ،2018 عام  يف  اإطالقها  مت  التي  ال�سرتاتيجية  تت�سمن 

هذه  ويدير  متكينية،  برامج  خم�سة  تدعمها  رئي�سية  برامج 

اإليها  )ي�سار  احلكومية  اجلهات  من  اأك��ر  اأو  واح��دة  الربامج 

مبالك الربامج( �سواًء على امل�ستوى املحلي لإمارة راأ�س اخليمة 

حيث  املتحدة.  العربية  الإم��ارات  لدولة  الحت��ادي  امل�ستوى  اأو 

واأ�سحاب  املعنيني  من  الفاعلة  امل�ساركة  الربامج  هذه  تتطلب 

امل�سلحة من القطاعني احلكومي و اخلا�س. 

برنامج حتديث املباين

ُيعد برنامج حتديث املباين برناجمًا رئي�سيًا يف ا�سرتاتيجية 

حيث   ،  2040 املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ�س 

يهدف الربنامج اإىل تقليل ا�ستهالك الطاقة واملياه يف العديد 

الرئي�سية  الأنظمة  الربنامج  ي�ستهدف  القائمة.  املباين  من 

ل�ستهالك الطاقة واملياه مثل التربيد والتهوية والإ�ساءة واأغلفة 

اإطالق  مت  املياه.  تركيبات  و  متديدات  التحكم  واأنظمة  املبنى 

رمي  قطاع  قبل  ، من   2018 اأكتوبر  املباين يف  برنامج حتديث 

التابع لبلدية راأ�س اخليمة ، بالتعاون مع )�سوبر اإي�سكو - �سركة 

الذي  احلكومي  املن�سق  مبثابة  يعد  والذي   ، الطاقة(  خدمات 

، وي�سمن  الأنواع من امل�ساريع  يقوم بت�سجيع اعتماد مثل هذه 

م�ساركة العمالء واملوردون على حٍد �سواء مبنطق جتاري قوي 

وباأقل قدر من املخاطر.

التحديث يف حكومة راأ�س اخليمة

2018 جميع اجلهات  لعام   15 القرار الأمريي رقم  ي�سجع 

قدوة  تكون  اأن  على  للحكومة  اململوكة  وال�سركات  احلكومية 

يحتذى بها يف جمال كفاءة الطاقة ، من خالل حتقيق وفورات 

 .2022 عام  بحلول  الأق��ل  على   20٪ بن�سبة  واملياه  الطاقة  يف 

ومتا�سيًا مع القرار ، مت تطوير عدد من امل�ساريع ، ت�سمل 191 

التي  و   ، النهائية  امل��راح��ل  يف  التعاقد  اأو  التنفيذ  قيد  مبنى 

ت�ستلزم ا�ستثمارًا اإجماليًا يبلغ حوايل 49 مليون درهم اإماراتي 

وت�ستهدف وفورات �سنوية تبلغ حوايل 16 مليون درهم اإماراتي 

، مع فرتة �سداد م�سجعة للغاية تقل عن 3.5 �سنوات.

هو  بنجاح،  و  منها  الإنتهاء  مت  التي  و  امل�ساريع  هذه  ومن 

م�سروع حتديث اأربعة مباٍن تابعة لدائرة بلدية راأ�س اخليمة. 

م�سروع حتديث دائرة املالية

دائ��رة  مباين  حتديث  مثل   ، الأول��ي��ة  امل�ساريع  جن��اح  بعد 

البلدية ومباين هيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�سادية )راكز( 

، اأطلقت دائرة املالية وبلدية راأ�س اخليمة من خالل اإدارة رمي 

م�سروعًا حتديثيًا جديدًا اأكرب ي�سم اأكر من 20 جهة حكومية 
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يف راأ�س اخليمة ، ويغطي اأكر من 60 مبنى. ُيعرف هذا امل�سروع 

املو�سع مب�سروع حتديث دائرة املالية. 

، من خالل   2018 عام  اأواخ��ر  للم�سروع يف  التح�سري  بداأ 

منوذج  اأف�سل  لتحديد  احلكومية  اجلهات  مع  اأولية  مناق�سات 

للم�ساركة يف امل�سروع وتاأمني اأكرب قدر من امل�ساركة. ومن ثم 

مت اإجراء درا�سة جدوى جلميع اجلهات املعنية لتقييم اإمكانية 

من  �سل�سلة  خالل  من  ذلك  اإج��راء  مت  مرافقها.  يف  التح�سني 

عمليات التدقيق التف�سيلية التي اأجريت يف اأوائل عام 2019، 

بالفر�س  تتمتع  التي  للمباين  الأول��وي��ة  اإعطاء  اإىل  اأدى  مما 

الواعدة لكفاءة الطاقة واملياه.

بعد عملية التعاقد املوحدة ، مت طرح مناق�سة من قبل دائرة 

2019 ، ت�سمل جميع �سركات خدمات الطاقة  اأبريل  املالية يف 

التي مت اعتمادها مبوجب خطة اعتماد �سركات خدمات الطاقة 

)الإي�سكو( املعمول بها يف بلدية راأ�س اخليمة. من قائمة ت�سم 

20 �سركة خدمات طاقة معتمدة ، مت تر�سيح خم�س  اأكر من 

�سركات خدمات طاقة للم�ساركة يف املناق�سة. حيث مت اإ�سدار 

2019 ل�سركات خدمات الطاقة  طلب تقدمي العرو�س يف مايو 

والتحليل  والقيا�سات  للتحقيق  ، وبعد عملية �ساملة  املخت�سرة 

للمجموعة الكبرية من املباين املدرجة يف املناق�سة، مت ا�ستالم 

2019. مت اتباع  اأكتوبر  مقرتحات �سركات خدمات الطاقة يف 

عملية تقييم �ساملة ، حيث مت حتليل جميع املقرتحات الواردة 

بعناية ومراجعتها وت�سنيفها يف النهاية من قبل فريق من اإدارة 

رمي ودائرة املالية. وقد اأدى ذلك اإىل التو�سية النهائية باختيار 

الأف�سل  الطاقة  خ��دم��ات  �سركة  باعتبارها  �سيمنز  �سركة 

تدقيق  وهي   ، املناق�سة  عملية  التالية من  للخطوة  لالن�سمام 

 .)IGA( درجة ال�ستثمار

الربع  يف  ال�ستثمار  لدرجة  تدقيق  �سيمنز  �سركة  اأج��رت 

تف�سياًل  اأك��ر  تدقيق  اإج��راء  مت  حيث   ،  2020 عام  من  الأول 

للمباين ، مبا يف ذلك جمموعة كبرية من القيا�سات يف املوقع 

وحتليل �سامل لالأ�سول احلالية واأمناط الأ�سغال يف املباين على 

مدى فرتات طويلة. كان اأحد اأغرا�س تدقيق درجة ال�ستثمار 

هو حتديد خط اأ�سا�س موثوق ل�ستهالك الطاقة واملياه للمباين 

اأي تدخالت من قبل م�سروع التحديث ، كمرجع  املختلفة قبل 

حل�ساب املدخرات لحقًا ، مبجرد اكتمال التحديث.

ال�ستثمار،  درج��ة  تدقيق  فيه  يجري  كان  ال��ذي  الوقت  يف 

التي حددت اخلطوات  و  العاملية،   19 كوفيد-  تطورت جائحة 

التالية ل�سري م�سروع التحديث. كان من املفرت�س يف الأ�سل اأن 

يتم تنفيذه كم�سروع واحد ي�ستلزم اإعادة حتديث جميع املباين 

اإىل ثالث  التحديث  اأنه مت تق�سيم م�سروع  اإل   ، يف وقت واحد 

كوفيد19-  جائحة  عن  الناجتة  املتطلبات  ل�ستيعاب  مراحل 

اجلهات  عمليات  على  التاأثري  من  يقلل  مما   ، اأف�سل  ب�سكل 

احلكومية املعنية.

بعد الإنتهاء من اإعداد و اعتماد التقييم النهائي، مت توقيع 

اجلهات  جميع  )متثل  املالية  دائ��رة  بني   2020 يونيو  يف  عقد 
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و�سركة  امل�����س��روع(  يف  امل��درج��ة  اخليمة  راأ����س  يف  احلكومية 

�سيمنز لتنفيذ م�سروع التحديث مبوجب نهج تدريجي لتطبيق 

على  امل�سروع  من  الأوىل  املرحلة  تطبيق  يبداأ  حيث  امل�سروع. 

الفور و التي ت�سمل 12 مبنى من جهات حكومية خمتلفة ، ومن 

املقرر النتهاء منها يف اأواخر عام 2020. و من املقرر القيام 

بتقييم اأويل يف عام 2021 للتحقق من حتقيق الوفورات املتوقعة 

ت�ستهدف  والتي   ، امل�سروع  من  التالية  املراحل  �ستتبع  بالفعل، 

النتهاء من الأعمال بحلول عام 2022.

التفاق املوقع مع �سيمنز هو عقد توفري م�سمون، مما يعني 

اأن �سركة خدمات الطاقة ت�سمن الو�سول اإىل احلد الأدنى من 

حالة  للعميل يف  املايل  التعوي�س  عن  م�سوؤولة  وهي  املدخرات، 

ف�سلها يف حتقيق احلد الأدنى من املدخرات. الأمر الذي ي�سمن 

راأ�س اخليمة  قبل حكومة  املتعاقد عليها من  الوفورات  حتقيق 

اإمكانية  مع   ، �سنوات  خم�س  البالغة  العقد  فرتة  خالل  دائمًا 

التمديد اإىل 10 �سنوات يف حالة ا�ستيفاء �سروط معينة. خالل 

اإجراء  الطاقة  خدمات  �سركة  �ستوا�سل  بالكامل،  العقد  مدة 

عمليات الت�سغيل العادية واأن�سطة ال�سيانة ، ل�سمان ح�سن �سري 

الإجراءات التي مت تنفيذها.

ت�سمل اإجراءات التح�سني يف نطاق العقد ترقيات املربدات، 

وحت�سني التحكم يف املربدات ومعدات التربيد الأخرى ، وتركيب 

تربيد ثابت احلرارة على املربدات املربدة بالهواء ، وا�ستبدال 

وتركيب  الفعالة،  غري  القدمية  املرتدد  التيار  واأ�سواء  وحدات 

كما  املياه.  توفري  واأجهزة  للربجمة  القابلة  احلرارة  منظمات 

ت�سمل ت�سمني اأداة مراقبة عن ُبعد قادرة على ت�سجيل ا�ستهالك 

املباين  الفعلي عرب جمموعة  الوقت  امل�ستمر يف  واملياه  الطاقة 

باأكملها يف نطاق امل�سروع.

ال�ستهالك  يف  �سنويًا  توفريًا  التحديث  م�سروع  �سي�سمن 

يزيد عن 8 مليون كيلوواط يف ال�ساعة من الكهرباء )مبا يعادل 

مليون   12 من  واأك��ر  الأ�سا�س(  بخط  مقارنة   ٪  27.6 توفري 

جالون اإمرباطوري من املياه )مبا يعادل توفري 19.1 ٪ مقارنة 

يبلغ  �سنوي  عائد  توفري  اإىل  ذل��ك  �سيوؤدي  الأ���س��ا���س(.  بخط 

حوايل 4.1 مليون درهم )26 ٪ مقارنة بخط الأ�سا�س( حلكومة 

راأ�س اخليمة. �ستوؤدي هذه املدخرات اأي�سًا اإىل ا�سرتداد قيمة 

امل�سروع يف غ�سون 3.7 �سنوات، مما ي�سكل عائدًا جاذبًا للغاية 

من ال�ستثمار الذي مت تنفيذه.

روؤية م�ستقبلية 

 ، الأوىل  امل�ساريع  حققتها  التي  الواعد  الناجت  على  بناًء 

اإماراتي  دره��م  مليون   16 ح��وايل  حتقق  اأن  املتوقع  من  والتي 

من الوفورات ال�سنوية يف راأ�س اخليمة ، بداأ عدد من امل�ساريع 

178 مبنى يف عملية طرح املناق�سات،  الإ�سافية والتي ت�سمل 

والتي ت�ستهدف اإنهاء العقود يف عام 2021. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

اإجراء  الأولية، مع  التقييمات  200 مبنى يف  اأكر من  �سيدخل 

عمليات تدقيق تف�سيلية لتقييم جدوى التحديث يف امل�ستقبل.
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التميز مفهوم يواكب التغيري..... 

وناقل اإىل �سفة الأمن وال�سعادة

خالل  من  متفوقة  نتائج  �إجن��از  على  قدرته  �إىل  �لفرد  ل��دى  �لتميز  مفهوم  ي�سري 

حتديد  و  �ملهني  توجهه  وج��ودة  �أد�ئ��ه  مل�ستوى  ن�سبة  لديه  �لروؤية  و�سوح  على  �العتماد 

�ملفهوم  بهذ�  �اللتز�م  ف��اإن  بالطبع  و  �مل�ستمر  �لتقومي  و  �ل�سليم  �لتخطيط  و  �الأه��د�ف 

�سوف يوؤدي �إىل جناح �لفرد �سو�ء يف عمله �أو يف حياته.

�سعيد الأ�سقر
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يف حني اأن مفهوم التميز على م�ستوى املوؤ�س�سة له عدد 

التوجه  املوؤ�س�سات  على  حتتم  التي  والدوافع  الأ�سباب  من 

نحو التميز املوؤ�س�سي، والتي من اأهمها: التغريات واملفاجاآت 

وتنوعها،  املناف�سة  حدة  وزيادة  الع�سر،  هذا  يف  ال�سريعة 

وتنامي  ومكانتها،  املوؤ�س�سة  ا�ستقرار  على  وللمحافظة 

املعلومات،  تكنولوجيا  ثورة  اإىل  اإ�سافة  باجلودة،  ال�سعور 

والجتاهات احلديثة يف تطوير الأداء املوؤ�س�سي.

لذا فمن الأهمية اأن متتلك املوؤ�س�سات املتميزة الكفاءة 

التجاوب  و�سرعة  املتاحة  الفر�س  اغتنام  يف  والفاعلية 

املنا�سبة  الآل��ي��ات  ا�ستخدام  خ��الل  من  املاثلة  للتحديات 

اإىل  وترجمتها  اخلارجية  البيئة  يف  املتغريات  اإىل  للتعرف 

�سيناريوهات م�ستقبلية ممكنة بالن�سبة للموؤ�س�سة، وترجمة 

وم�ساريع  متوائمة،  عمليات  اإىل  املوؤ�س�سية  الإ�سرتاتيجيات 

من  جمموعة  وتطوير  املنا�سبة،  بال�سرعة  عنها  منبثقة 

ذات  الأعمال  خمرجات  ونتائج  العمليات  اأداء  موؤ�سرات 

اإدارة التغيري بفاعلية، وال�سرعة يف  اإىل  ال�سلة، بالإ�سافة 

التكيف ومواءمة الهيكل التنظيمي، وتقييم وتطوير احلزمة 

التقنية.

ن�ستخل�س من هذا باأن التميز مرحلة متقدمة من الإجادة 

يف العمل والأداء الفّعال املبني على مفاهيم اإدارية متقدمة 

املتعاملني  وخدمة  والنتائج  الأداء  على  الرتكيز  تت�سمن 

والقيادة الفاعلة وبالتايل النتقال لتوليد قناعة تفاعلية بني 

مرونة  لتحقيق  املوؤ�س�سة  فريق  بروحية  واملمار�سة  النظرية 

اإجناز املهام وامل�سوؤوليات  العاملني يف  واأداء  زمنية لنوعية 

التبادل امل�ستمر  اإدارة مرنة و تعاونية تعمل على  بناًء على 

اأداء وثيقة قائمة على التح�سني امل�ستمر  للتوقعات، ورقابة 

الثقة  بني  التالزم  ولتثبيت  املوؤ�س�سية  الأه���داف  لتحقيق 

والإجناز ولتعظيم �سعادة كافة امل�ستفيدين.

وطبعا ندرك باأن من هبات احلياة تقدمي التجربة ومن 

ميزات املجتهد املثابرة والتعاظ 
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اجلزء الأول

حتتاج دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل الكهرباء للحفاظ 

الدائم للح�سول على  ، و�سعيها  ال�سريع  على منوها القت�سادي 

ي�سهدة  اللذي  التطور  ومواكبة  ال��دول��ة،  يف  القت�سادي  التنوع 

كهربائية  طاقة  اإىل  �ستحتاج  فهي   ، النواحي  خمتلف  يف  العامل 

اأكرب لت�سغيل قطاعات �سناعية واإن�سائية و�سحية وتقنية جديدة. 

ال�سكان  معها عدد  ينمو  �سناعة جديدة،  اأي  تزدهر  وحيثما 

والطلب على الكهرباء واملاء لزيادة التنمية القت�سادية. ومبا اأن 

مناخ الدولة جاف جًدا، فحتى املياه تتطلب طاقة ل�ستخدامها، 

ذلك لأن 90 % من املياه امل�ستهلكة تاأتي من حمطات التحلية.

يف عام 2007، اأجرت الدولة درا�سة مكثفة ملعرفة احتياجاتها 

املتزايدة على الطاقة وقدرتها احلالية املتوفرة لتوليد الكهرباء، 

اإمدادات الكهرباء املتوفرة حالًيا لن تلبي  اأن  واأظهرت الدرا�سة 

الحتياجات امل�ستقبلية للدولة. وكغريها من الدول، تواجه الدولة 

القت�سادية  التنمية  لدعم  للطاقة  اإ�سافية  م�سادر  لتوفري  حتٍد 

مع مواجهتها حلقيقة تغري املناخ وحاجتها اإىل ا�ستخدام تقنيات 

جديدة �سديقة للبيئة وذات انبعاثات كربونية منخف�سة.

قد در�ست حكومة دولة الإمارات خياراٍت عدة للطاقة لتلبية 

وامل�سادر  والفحم  والغاز  النفط  مثل  امل�ستقبلية  احتياجاتها 

على  بناًء  امل�سادر  ه��ذه  قّيمت  ثم  النووية،  والطاقة  املتجددة 

والقدرة على تطويرها  الإمدادات  واأمن  البيئي  واأثرها  تكاليفها 

اقت�سادًيا على املدى الطويل.

للدولة وذلك لأنها  الأمثل  اأنها اخليار  النووية  الطاقة  اأثبتت 

وتوفر  جتارًيا  وجمدية  علمًيا  مثبتة  وتقنية  للبيئة  و�سديقة  اآمنة 

النبعاثات  ان��ع��دام  م��ع  الكهربائية  الطاقة  م��ن  كبرية  كميات 

الكربونية ال�سارة تقريًبا.

�ستنّوع الطاقة النووية م�سادر الطاقة املتوفرة يف الدولة مع 

�سمان اأمن الطاقة يف امل�ستقبل، مع العلم اأن ال�ستثمار يف الطاقة 

والتي  الدولة  يف  عالية  تقنية  ذات  �سناعة  تطوير  يعني  النووية 

�ستوفر فر�س وظيفية مميزة على مدى عقود قادمة.

تتجه  فاإنها  ال�سلمي،  النووي  لربناجمها  الدولة  تطوير  مع 

نحو ا�ستخدام م�سادر طاقة تتميز بتنوعها وتلبيتها لحتياجات 

الدولة من الكهرباء مع توفري اأمن م�ستدام للطاقة، مع م�سوؤوليتنا 

كربونية  انبعاثات  وذات  للبيئة  �سديقة  تقنيات  ا�ستخدام  يف 

منخف�سة.

ملاذ� �ختارت �لدولة �لطاقة �لنووية؟

من  وثابتة  كبرية  كميات  توليد  ميكنها  النووية  الطاقة   •

�ساعة   24 م��دار  على  الأ�سا�سي  احلمل  كهرباء 

الأح��وال  عن  النظر  بغ�س  العام،  يف  يوًما  و365 

اجلوية.

يف  الكربونية  النبعاثات  تقليل  ميكنها  النووية  الطاقة   •

اأمنها،  الدولة وتنويعها لإمدادات الطاقة وزيادة 

اإعداد : جواهر ال�سويدي

الطاقة النووية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
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وموثوقة  للبيئة  �سديقة  اقت�سادية  طاقة  وتوفري 

لعدد ال�سكان املتنامي فيها.

• الطاقة النووية ميكنها تلبية التزامات الدولة يف جمال 
للمحطات  ال��ت��ام  الت�سغيل  فعند   – اال�ستدامة 

 21 انبعاث  من  �ستحد  فاإنها  براكة،  يف  الأربعة 

مليون طن من النبعاثات الكربونية، وهذا يعادل 

اإزالة 3.2 مليون �سيارة من الطرقات �سنويًا.

اأكر  اأن  • لأنها تقنية معتمدة، واأثبتت اآخر الإح�ساءات 
من 30 دولة حول العامل ُت�سّغل 450 من حمطات 

53 حمطة  واأن  الكهرباء،  لتوليد  النووية  الطاقة 

جديدة تعد قيد الإن�ساء يف 19 دولة.

اأن حمطات الطاقة النووية تنتج كميات كبرية من  هل تعلم 

اإذ ت�ستطيع حبيبة  الكهرباء بكميات ب�سيطة من الوقود النووي؟ 

يورانيوم واحدة من اإنتاج طاقة تعادل الطاقة التي ينتجها 474 

لرت من الوقود اأو طن واحد من الفحم، وتعد هذه الطاقة كافية 

انبعاثات  اأي  دون  �سهرين  ملدة  واحد  منزٍل  يف  الكهرباء  لتوليد 

كربونية تقريًبا.

ما هي �لطاقة �لنووية؟

اإن التعريف املعروف عن الطاقة النووية هو: الطاقة املنبعثة 

نتيجًة لتفاعل نووي، وحتديًدا من ان�سطار نووي اأو اندماج نووي. 

م�سنوًعا  وقوًدا  النووية  الطاقة  ت�ستخدم  العملية،  الناحية  ومن 

البخار  لإن��ت��اج  واملُعالج  الأر����س  من  املُ�ستخرج  اليورانيوم  من 

وبالتايل توليد الكهرباء.

اجلدير بالذكر اأن الطاقة النووية هي امل�سدر الوحيد الذي 

ميكنه توليد كميات كبرية من الكهرباء – ُتعرف بكهرباء احلمل 

مثل  اأي غازات �سارة  انبعاث  دون  موثوق  نحٍو  – على  االأ�سا�سي 

غازات الحتبا�س احلراري.

اإ�سافًة لذلك، تعّد الطاقة النووية من امل�سادر التي تقّل فيها 

ب�سّدة الآثار البيئية �سواًء على الأر�س اأو املوارد الطبيعية، من بني 

جميع م�سادر اإنتاج الكهرباء الأخرى.

ق��دم��ت ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ل��ل��ع��امل م�����س��دًرا م��وث��وًق��ا وف��ّع��اًل 

اأكر من  نووية يف  400 حمطة  اأكر من  توجد  للكهرباء، واليوم 

30 دولة حول العامل.
الظفرة  النووية مبنطقة  للطاقة  براكة  م�سروع حمطات  يقع 

يف اإمارة اأبوظبي، و�سي�سم اأربع حمطات للطاقة النووية م�سّممة 

لإنتاج 1،400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية بانبعاثات كربونية 

تكاد تكون معدومة.

اأو  عاًما   60 حتى  الت�سغيلي  عمرها  ليمتد  املحطات  �سممت 

موثوقٍة  كهربائيٍة  القادمة طاقة  لالأجيال  بدورها  و�ستوفر  اأكر، 

ومنخف�سة الإنبعاثات الكربونية. و�ستعمل عند الت�سغيل التام لها 

على خف�س قرابة 21 مليون طن من النبعاثات الكربونية؛ وهو ما 

يعادل اإزالة 3.2 مليون �سيارة من الطرقات يف الدولة.

وعلى اإثر اتفاقية الئتالف امل�سرتك التي وقعتها املوؤ�س�سة مع 

ال�سركة الكورية للطاقة الكهربائية – كيبكو مت اإن�ساء �سركة نواة 

براكة  يف  الأربعة  املحطات  ت�سغيل  مهام  �ستتوىل  والتي  للطاقة، 

و�سيانتها. و�ستعمل كلى اجلهتني على جتهيز املحطة لنقلها من 

اخلربات  من  بال�ستفادة  الت�سغيل  مرحلة  اإىل  الإن�ساء  مرحلة 
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الت�سغيلية العاملية وذلك ب�سمان ا�ستيفائها لأعلى معايري اجلودة 

املحلية والدولية.

ما هي �آلية عمل �لطاقة �لنووية؟

م�سابهة  بطريقٍة  الكهرباء  تنتج  النووية  الطاقة  حمطات  اإن 

ت�ستخدم  عمًوما  فاملحطات  التقليدية.  الطاقة  ملحطات  كثرًيا 

ي�ّسغل  ثم  بخار،  اإىل  املياه  حت��ّول  التي  احل��رارة  لإنتاج  م�سدًرا 

�سغط البخار موّلد الكهرباء ثم تنتج الكهرباء.

ويكمن الختالف بني املحطات يف نوع م�سدر احلرارة. ففي 

حمطات الوقود الأحفوري يكون م�سدر احلرارة من حرق الفحم 

النووية،  الطاقة  حمطات  يف  اأم��ا  الطبيعي.  الغاز  اأو  النفط  اأو 

فيكون امل�سدر الأ�سا�سي للحرارة هو انق�سام الذرات اأو ما يطلق 

عليه عملية الن�سطار النووي.

• ُتطلق املفاعالت النووية حرارة التي بدورها ُتنتج البخار
مبغناطي�س  مت�سل  توربني  بتدوير  البخار  يقوم  بعدها   •

كهربائي ُي�سّمى )املوّلد(

• بعدها ينتج املوّلد الكهرباء
يف مفاعالت املاء امل�سغوط، وهو نوع املفاعالت قيد الإن�ساء 

يف دولة الإمارات، يقي ال�سغط العايل املاء من الغليان يف حاوية 

املفاعل. وتنتقل املياه ال�ساخنة اإىل مولد البخار الذي يتكون من 

عدة اأنابيب �سغرية، وُت�ستخدم هذه احلرارة لتحويل دفعٍة اأخرى 

الذي  البخار  هو  وه��ذا  بخار،  اإىل  متاًما(  )منف�سلة  املياه  من 

املفاعل  حاوية  اإىل  املفاعل  من  املاء  ُي�سخ  ثم  التوربني.  يحرك 

اإىل  ينتقل  التوربني  من  يخرج  ال��ذي  والبخار  ت�سخينه.  لإع��ادة 

املكثف لتربيده، وبعد تكثيف البخار وحتّوله اإىل ماء، ينتقل املاء 

اإىل مولد البخار مرًة اأخرى.

اليورانيوم

النووية،  للمفاعالت  وق��وًدا  املُخ�س�س  اليورانيوم  ُي�ستخدم 

وهو عن�سٌر طبيعي م�سع متوفر بكرة وموجود يف اأغلب ال�سخور. 

داخل  ح��رارة  منه  تنُتج  يتحلل،  اأو  اليورانيوم  ي�سمحل  وح��ني 

الق�سرة الأر�سية. وبطريقٍة م�سابهة تنتج احلرارة داخل املفاعل 

النووي.

الن�سطار النووي

الن�سطار النووي هو عملية انق�سام نواة ذرة اإىل ق�سمني.

يف كل ُحبيبة وقود نووي، توجد املاليني من نوى اليورانيوم. 

وحني تنق�سم هذه النوى، تنطلق كمية كبرية من الطاقة، بع�سها 

وهذه  احلركية.  الطاقة  عن  ينتج  معظمها  ولكن  الإ�سعاع  من 

املفاعل  داخل  احلرارة  ُت�سدر  التي  الطاقة  هي  املنبثقة  الطاقة 

والتي ُت�ستخدم لإنتاج البخار وبالتايل توليد الكهرباء.

حقائق عاملية

ملا  للكهرباء  موثوًقا  م�سدًرا  للعامل  النووية  الطاقة  قدمت 

يزيد عن �ستني عاًما. واليوم توجد اأكر من 450 حمطة نووية يف 

اأكر من 30 بلًدا حول العامل.

الكهرباء  م��ن   %  10 اإىل  ي�سل  م��ا  املحطات  ه��ذه  وت��وّل��د 

املُ�ستهلكة حول العامل، دون انبعاث اأي غازات �سارة.

تطوير  خيار  حالًيا  ت�ستك�سف  ايل  الدول  من  العديد  وهناك 

على  الطلب  تزايد  مع  ا  خ�سو�سً لديها،  �سلمية  نووية  برامج 

الكهرباء وارتفاع ن�سبة القلق ب�ساأن ق�سية تغرّي املناخ.

كيف تبدو حمطة �لطاقة �لنووية؟

املناطق يف حمطة الطاقة النووية

ت�سم حمطة الطاقة النووية النموذجية ثالث مناطق رئي�سية:

املفاعل داخل  وت�سمل حاوية  النووية:  الطاقة  حمطات   •
لغرفة  الإ�سافية  اخلدمات  ومبنى  املفاعل،  احتواء  مبنى  قبة 

التحكم الرئي�سية، واأنظمة ال�سالمة يف حالت الطوارئ، وحو�س 

تخزين الوقود امل�ستهلك.

الذي  التوربني  مولد  وت�سمل مبنى  التوربينات:  منطقة   •
ي�سم كاًل من التوربني واملولد.

للمحطات:  امل�ساندة  باملناطق  ا  اأي�سً واملعروفة  املرافق  باقي 

املحطة  ربط  عن  امل�سوؤولة  الكهربائية  التحويل  حمطة  وت�سمل 

ذلك  وغري  الإداري،  واملبنى  الطاقة  وناقالت  الكهرباء،  ب�سبكة 

من املعّدات.

��ستخد�مات �أخرى للطاقة �لنووية

جمالت  عدة  يف  وتقنياتها  النووية  الطاقة  ا�ستخدام  ميكن 

بجانب توليد الكهرباء، مثل الزراعة والغذاء والطب وا�ستك�ساف 

الف�ساء وحتلية املياه.

الزراعة والغذاء

ملنع  العامل  حول  دول  عدة  يف  الإ�سعاع  امل��زارع��ون  ي�ستخدم 

وحماية  اأعدادها  من  والتقليل  التكاثر  من  ال�سارة  احل�سرات 

الغذاء  من  اأك��رب  كميات  توفري  وبالتايل  الزراعية،  املحا�سيل 

للعامل. 

يعمل تعري�س الطعام لالإ�سعاع )الت�سعيع( على قتل البكترييا 

التعقيم، وذلك  نوًعا من  ويعترب  فيه  الأخرى  ال�سارة  والكائنات 

دون حتويل الطعام اإىل غذاء م�سع اأو اأن يوؤثر على القيمة الغذائية 

للطعام. ويف الواقع، يعد الت�سعيع ال�سبيل الوحيد لقتل البكترييا 

يف الأطعمة النيئة واملجمدة بطريقٍة فّعالة.
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الطب

وت�سهم  الإن�سان  ج�سم  لداخل  �سوًرا  النووية  التقنيات  توفر 

يف عالج بع�س الأمرا�س، فعلى �سبيل املثال: متكن الأطباء وفًقا 

لقتل  بدّقة  الالزمة  الإ�سعاع  كمية  حتديد  من  النووية  لالأبحاث 

اخلاليا ال�سرطانية دون الإ�سرار باخلاليا ال�سليمة.

اأهم  من  تعترب  التي  ال�سينية  بالأ�سعة  الت�سوير  اإىل  اإ�سافًة 

على  تعتمد  وهي  ا�ستخداًما،  الأك��ر  الطبية  الت�سخي�س  اأدوات 

من  الإن�سان  ج�سم  على  الّطالع  فر�سة  لالأطباء  وتتيح  الإ�سعاع 

الداخل.

الطبية  املعّدات  لتعقيم  جاما  اأ�سعة  امل�ست�سفيات  وت�ستخدم 

والقفازات  احُلقن و�سمادات احلروق  قليلة مثل:  وبتكلفة  باأمان 

امل�ستخدمة يف اجلراحة و�سمامات القلب.

ا�ستك�ساف الف�ساء

التقنية النووية العلماء من ا�ستك�ساف الف�ساء بدقة،  مّكنت 

اإذ ُت�ستخدم احلرارة الناجتة عن البلوتونيوم لتوليد الكهرباء يف 

موّلدات املركبات الف�سائية التي تعمل بدون طيار وميكنها العمل 

لعدة �سنوات.

بعثة   27 ا�ستخدمت  الأخ��رية،  اخلم�سني  الأع��وام  مدى  على 

ال�سم�سي،  النظام  ل�ستك�ساف  النووية  الطاقة  تقنية  ف�سائية 

فهي م�سدر موثوق وطويل الأمد للكهرباء، وميكنها ت�سغيل هذه 

املركبات الف�سائية حتى اأثناء جتولها يف عمق الف�ساء.

املركبة  ال��ن��ووي��ة اأن  الطاقة  معهد  يف م��الح��ظ��ات  ُذك���ر      

النظام  لدرا�سة   1977 عام  طلقت 
ُ
اأ التي   1 فوياجر  الف�سائية 

ال�سم�سي اخلارجي، اأنها ما زالت تر�سل بيانات اإىل يومنا هذا.

ما  اأو  روفر«  »مار�س  الف�سائية  املركبة  تعمل  لذلك،  اإ�سافًة 

يوفر  ال��ذي  النووية،  للطاقة  مبوّلد  »كيوريو�سيتي«  عليها  يطلق 

طاقة كافية ت�سمح للمعدات املتطورة من جمع العينات وحتليلها 

النووية يف  الطاقة  موّلد  وي�ساهم  الأر�س.  اإىل  البيانات  واإر�سال 

والالزمة  املطلوبة  احل��رارة  درجات  �سمن  املركبة  اأنظمة  اإبقاء 

ميتاز  ال��ذي  امل��ري��خ  كوكب  على  بفعالية  العمليات  ل�ستكمال 

بدرجات حرارة منخف�سة حتت ال�سفر.

حتلية املياه

ل  العامل  �سكان  ُخم�س  العاملية اأن  النووية  الرابطة  عن  ورد 

هذا  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن  لل�سرب،  واآمنة  �سحية  مياه  ميلكون 

املعدل. وهنا ياأتي دور الطاقة النووية.

البحر  امللح من مياه  اإزالة  املياه هي عملية  للتو�سيح، حتلية 

العملية  هذه  تتطلب  ولكن  لل�سرب،  �ساحًلا  امل��اء  جلعل  املاحلة 

كميات كبرية من الطاقة. وميكن للمن�ساآت النووية توفري الطاقة 

التي حتتاجها حمطات التحلية لتوفري مياه عذبة �ساحلة لل�سرب. 

للطاقة  ديابلو(  )كانيون  حمطة  ا�سُتخدمت  املثال،  �سبيل  وعلى 

النووية يف املناطق القاحلة بولية كاليفورنيا اجلنوبية يف ت�سغيل 

موثوقة  ماء  اإم��دادات  توفري  ت�سهم يف  قريبة  مياه  حمطة حتلية 

واآمنة للمنطقة.



فاجلزيرة املُ�سّنفة كاأكر معامل ال�سياحة يف اأبوظبي �سعبية 

والأجانب  العرب  وال�ُسّياح  املحليني  ال�ُسّكان  ِقبل  من  وزي��ارة 

يف  تقع  ا�سطناعية  جزيرة  هي  الإماراتية  للعا�سمة  الوافدين 

ال�سواطئ  من  كم   10 مل�ساحة  ومتتد  املدينة  �ساحل  مواجهة 

وال���ك���ث���ب���ان ال���رم���ل���ي���ة ال��ن��ق��ي��ة 

والناعمة واملُ�سطحات اخل�سراء 

ال��ت��ي ت��وف��ر اأج����واء ب��اع��ث��ة على 

ال�ستجمام وال�سرتخاء.

ولزيادة املُتعة ببع�س نفحات 

م��ن ال��رتف��ي��ه ُت���ق���ّدم اجل��زي��رة 

���ا اث��ن��ت��ني من  ل����زواره����ا اأي�������سً

ال��ب��ح��ريات ال���س��ط��ن��اع��ي��ة، مع 

واملقاهي  املطاعم  م��ن  �سل�سلة 

ال���راق���ي���ة امل��ث��ال��ي��ة ل��ل��ع��ائ��الت 

والأطفال.

بها  القيام  مُيكنك  اأن�سطة 

داخل جزيرة اللوؤلوؤ يف اأبوظبي
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اإعداد: علياء عبدالعزيز الزعابي

جزيرة اللوؤلوؤ - اأبوظبي

�أجمل  م��ن  �أبوظبي  يف  �ل��ل��وؤل��وؤ  ج��زي��رة   ُتعد 

�الإمار�ت ملا تتمتع به  وجهات جذب �ل�سياحة يف 

ترفيهية  و�أن�سطة  خاّلبة  طبيعية  مناظر  من 

وبيئة �ساحلية ال مثيل لها.



ت�������س���م ج����زي����رة 

اأب��وظ��ب��ي  ال���ل���وؤل���وؤة يف 

بحريتني ا�سطناعيتني 

م���ن امل���ي���اه ال��ع��ذب��ة، 

ب��ح��رية اجل��ب��ل وال��ت��ي 

يف  ال�سباحة  مُي��ك��ن��ك 

ُمق�ّسمة  وه��ي  مياهها 

ب��ح��ي��ث ك���ل ق�����س��م له 

لينا�سب  خُمتلف  عمق 

اأم��ا  الأع���م���ار،  جميع 

ال����ب����ح����رية الأخ�������رى 

ال��ري  ب��ح��رية  فت�سمى 

العديد من  بها  ويوجد 

الأل���ع���اب امل��ائ��ي��ة مثل 

قوارب التبديل.

اأي�سًا  مُيكنك  كما 

مُم���ار����س���ة ال�����س��ب��اح��ة 

 ، البحر  �ساحل  على 

عليه  تطل  ف��اجل��زي��رة 

ب���ق���اع���د وم����ظ����الت، 

ل��ت��ب��دي��ل   .. وغ������رف 

امل�����الب�����������س وغ������رف 

كما  ل��ال���س��ت��ح��م��ام، 

�ساطئ  على  يوجد 

ال���ب���ح���ر اأم���اك���ن 

لل�سواء.

وت�����س��م اجل����زي����رة ع������ددًا من 

ُتقّدم  املطاعم واملقاهي التي 

ُمتنّوعة  وم�سروبات  اأط��ب��اق��ًا 

بها  ال�ستعانة  مُيكنك  والتي   ،

لتكتمل رحلتك اإىل اجلزيرة.

ف���اإن  ذل����ك  ك���ل  ج���ان���ب  اإىل 

م�ساحات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  اجل��زي��رة 

من اخل�سرة والأ�سجار ، حيث ت�سم 

14000 �سجرة نخيل اإىل جانب اأ�سجار 

الفاكهة والورود املو�سمية، فاإن ُكنت من 

بال�سري  عليك  والطبيعة  اخل�سرة  حُمبي 

و�سط تلك الأ�سجار وال�ستمتاع بها 

فنادق قريبة من جزيرة اللوؤلوؤ ابوظبي

لو رويال مرييديان اأبو ظبي، من اأف�سل فنادق الإمارات 

اأبوظبي 5 جنوم  

يبعد عن جزيرة اللوؤلوؤ ابوظبي م�سافة 2.2 كيلو مرت. 
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بالعربية  عليه  ويطلق  �الإ�سب�ست،  كذلك  وي�سمى  �الإ�سب�ست�س،  �أو  �الإ�سب�ستو�س 

�ل�سخر �حلريري �أو �حلرير �ل�سخري. يتكون من مو�د بلورية مت�سكلة مكونة من 

عدة معادن طبيعية الأمالح �ل�سيليكات مثل �ملاغني�سيوم و�لكال�سيوم، و�حلديد يف 

�لدرجة �الأوىل. ويتم ��ستخر�جه من مناجم خا�سة حتتوي على �لعديد من �ملعادن 

بع�سها  عن  تختلف  �أنها  �إال  �ل�سيليكات  �أم��الح  تركيبها  يف  تدخل  �لتي  �لطبيعية 

�ملاغن�سيوم  كميات  الختالف  �لطبيعية  و�خلو��س  �لكيميائي  �لرتكيب  حيث  من 

و�حلديد و�ل�سوديوم و�الأوك�سجني و�أي�ساً لكميات �لهيدروجني فيها.

ق�سم  م��ن  اب��وع��ب��دون  اإب��راه��ي��م  عدي�سان  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 

على  يحتوي  الإ�سب�ستو�س  اإن  ال�سارقة  بجامعة  الأ�سا�سية  العلوم 

احلديد  اأك�سيد  اإىل  اإ�سافة  �سيلكا  املائة  يف  خم�سني  اأو  اأربعني 

واملغني�سيوم وغريهما وقد �ساع ا�ستخدام هذا احلرير ال�سخري 

واأي�سًا  احلرارية  واملن�ساآت  املباين  يف  الت�سنيع  وال�سهل  الليفي 

ملا  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  م��ن  الثالثينيات  خ��الل  امل��الب�����س  بع�س  يف 

احل��راري. بالعزل  وتتمتع  احل��رق  تقاوم  األ��ي��اف  من  به   تتحلى 

اليترينيت  اأو  الإ�سب�ستو�س  وق��وال��ب  معاجني  عرفت  بعد  فيما 

الإ�سب�ستو�س .. 

�سريف حممود وحيداأ�ضراره وطرق احلمايه منها
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الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد  كبريًا  رواج���ًا 

كعازل حراري للمباين والأفران اأو لالأنابيب 

�سناعات  يف  وحتى  ال�ساخن،  للماء  الناقلة 

ال�������س���ي���ارات وم���الب�������س ع���م���ال امل��ط��اف��ئ، 

على ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��ذي��رات امل��ب��ك��رة من 

كما  الإ�سب�ستو�س،  لغبار  ال�سحية  الأ�سرار 

الإ�سمنتية  ال�سفائح  ت�سنيع  يف  ا�ستخدم 

انت�سرت  ذل���ك  وب��ع��د  ال��رط��ب��ة،  بالطريقة 

ال�ستخدامات،  من  العديد  يف  امل��ادة  ه��ذه 

 وخ��ا���س��ة يف جم���ال ال��ب��ن��اء وال�����س��ن��اع��ة.

اأ�سدرت   1989 اأبو عبدون: يف عام  وي�سيف 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  البيئة  حماية  وك��ال��ة 

المريكية حظرا على اإنتاج مادة الإ�سب�ستو�س 

ل��ل��ت��خ��ل�����س ال��ت��دري��ج��ي م���ن ت��ل��ك امل�����ادة، 

ال�سرطان،  لأبحاث  الدولية  الوكالة  و�سنفت 

وه����ي ت��اب��ع��ة مل��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، 

عن  وذل���ك  م�سرطنة  ك��م��ادة  الإ�سب�ستو�س 

الإ�سب�ستو�س  وي�ستخدم  ال�ستن�ساق.  طريق 

ولكن  الثانية،  العاملية  احل��رب  قبل  ما  منذ 

وحتى  احل��رب،  تلك  مع  ا�ستخدامه  تزايد 

ع�سر  التا�سع  القرن  من  ال�سبعينيات  مطلع 

احتياطات  تكن  مل  ال��ف��رتة  تلك  اأن  ورغ���م 

واإجراءات ال�سالمة كافية اأو بالأحرى كانت 

كبري  ب�سكل  انخف�س  املنتجات  ه��ذه  ا�ستخدام  اأن  اإل  معدومة 

حد  اإىل  الإ�سب�ستو�س  مبخاطر  املتزايد  الإدراك  ب�سب  ذلك  بعد 

عليه.  التجاري  الطلب  وقلة  الأ�سواق  منتجاته من  �سحب معظم 

وقد ازداد هذا احلر�س على عدم التعامل مع تلك املادة ب�سبب 

حول  الوعي  تن�سر  التي  وال�سحية  البيئية  الهيئات  عدد  زي��ادة 

واملتاجرة  منتجاته  حما�سرة  متت  حتى  الإ�سب�ستو�س،  خماطر 

 بها بل مت فر�س حظر كامل على تلك املنتجات. وذلك ملا ي�سببه

األيافه  ا�ستن�ساق  نتيجة  مزمنة  رئوية  اأمرا�ٍس  من  الإ�سب�ستو�س 

خف�س  على  تعمل  وال��ت��ي  ال�سديد  حجمها  ب�سغر  تتميز  التي 

كفاءة الرئتني واجلهاز التنف�سي ب�سكل عام حيث يحدث ات�سال 

حتول  اإىل  ي��وؤدي  مما  الرئة  يف  واخل��الي��ا  الأل��ي��اف  بني  مبا�سر 

الرئة،  �سرطان  ذل��ك  عن  ينتج  وبالتايل  اخلاليا  لهذه  خبيث 

 ومتكن خطورته يف اأن اأعرا�سه تظهر بعد مرور 15 اأو 20 �سنة.

يقابل  ال�سب�ستو�س  ا�ستعمال  اأن  اأب��وع��ب��دون  ال��دك��ت��ور  ويكمل 

وال�سالمة  ال�سحة  باأمور  املعنية  اجلهات  قبل  من  احل��ذر  بكل 

�سرطان  حدوث  اإمكانية  اإىل  الدلئل  جميع  ت�سري  حيث  والبيئة، 

من  مرتفعة  تراكيز  ذات  مياه  �سرب  جراء  من  والأمعاء  املعدة 

من  الثمانينيات  منذ  يجري  ول��ذا  طويلة،  ولفرتة  الإ�سب�ستو�س 

ت�سنيعها  فى  الداخل  املياه  نقل  اأنابيب  ا�ستبدال  املا�سي  القرن 

 ال�سب�ستو�س وا�ستعمال انابيب اأخرى ل حتتوي على الإ�سب�ستو�س.

ت�سيب  متعددة  اأمرا�سًا  هناك  اأن  اأبوعبدون  الدكتور  ويو�سح 

الذين يتعر�سون لهذه املادة، وتعتمد �سدة خطورة املر�س ح�سب 

لالإ�سابة  عر�سة  اأكر  املدخنون  ويعد  الإ�سب�ستو�س،  غبار  درجة 

املادة.  هذه  غبار  ا�ستن�ساق  حال  يف  تقريبًا،  مرتني  غريهم  من 

املتو�سطة،  وورم  الرئة،  �سرطان  ت�سبب  الأ�سب�ست  اأن��واع  وجميع 

و�سرطان احلنجرة واملبي�س، وداء الأ�سب�ست )تليف الرئتني(.

ا�ستن�ساق  خ��الل  من  الأ�سب�ستو�س  مل��ادة  التعر�س  ويحدث 

يف  املحيط  الهواء  اأو  العمل،  بيئة  يف  الهواء  يف  موجودة  األياف 

ببهذه  تتعامل  التي  امل�سانع  مثل:  تلوث  مل�سادر  جماورة  منطقة 

على  حتتوي  التي  واملباين  امل�ساكن  يف  الداخلي  الهواء  اأو  امل��ادة 

مواد اأ�سب�ستو�سية قابلة للتفتيت.

نحو  حاليًا  يتعر�س  باأنه  �سابقًا  متت  درا���س��ة  اظهرت  وق��د 
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125 مليون �سخ�س يف العامل ملادة الأ�سب�ستو�س يف مكان العمل. 

بالأ�سب�ستو�س،  ال�سلة  ذات  الأمرا�س  اأ�سفرت   2004 عام  ويف 

املتو�سطة  وورم  الرئة  �سرطان  وهي  تعر�س مهني  والناجمة عن 

وداء الأ�سب�ست عن 110000 حالة وفاة بالإ�سافة اإىل ذلك ميكن 

�سلة  ذات  اأخرى  اأمرا�س  اإىل  الوفيات  من  اآلف  عدة  تعزى  اأن 

بالأ�سب�ستو�س، وكذلك اإىل التعر�س غري املهني لهذه املادة.

ولأن الوقاية دائمًا خري من العالج فقد بداأت بع�س اجلهات 

التخ�س�سية  وبال�سناعات  ال��ع��ام��ة  بال�سحة  ال�سلة  ذات 

ال�سلة  ذات  الأم��را���س  من  للتخل�س  واإج���راءات  تدابري  بو�سع 

بالأ�سب�ستو�س وذلك من خالل الإجراءات ال�سحية العامة التالية:

الأمرا�س  من  للتخل�س  و�سيلة  اأجن��ع  ب��اأن  الع��رتاف   .a

ذات ال�سلة بالأ�سب�ست هي وقف ا�ستخدام جميع 

اأنواع الأ�سب�ست،

اأم��ان��ًا،  اأك���ر  ب��ب��دائ��ل  الأ�سب�ست  ع��ن  ال�ستعا�سة   .b

حتث  وتكنولوجية  اقت�سادية  اآليات  وا�ستحداث 

على ا�ستبداله،

لالأ�سب�ست  التعر�س  ملنع  ال��الزم��ة  التدابري  ات��خ��اذ   .c

املعمول به، واأثناء اإزالة الأ�سب�ست،

وال��ت��اأه��ي��ل  وامل��ع��اجل��ة  امل��ب��ك��ر  الت�سخي�س  حت�سني   .d

ذات  ل��الأم��را���س  بالن�سبة  والطبي  الجتماعي 

لالأ�سخا�س  �سجالت  واإن�ساء  بالأ�سب�ست،  ال�سلة 

ذوي التعر�س ال�سابق اأو احلايل لالأ�سب�ست

�الأ�سب�ستو�س  من  �أن��و�ع  ثالثة  يوجد  �الأ�سب�ستو�س:  �أن��و�ع 

هي:

C A S رقم  اأ�سب�ستو�س ويرمز له بالرمز  1. كري�سوتايل 

�سخور  من  عليه  احل�سول  ويتم   12001-29-5

الأن��واع  اأك��ر  من  النوع  ه��ذا  ويعترب  ال�سربنتني 

ت�سري  دلئ��ل  وه��ن��اك  ال�سناعة.  يف  ا�ستخدامًا 

�سحيًا  �سار  الأ�سب�ستو�س  من  النوع  هذا  اأن  اإىل 

 ) )O H( )5 O2 Si(3 mg و�سيغته الكيميائية

وال�سيلكا  املغن�سيوم  ان  جند  ال�سيغة  هذه  ومن 

ت�سكل تركيبة هذا النوع.

له  ويرمز  بالأمو�سايت  ويعرف  البني:  الأ�سب�ستو�س   .2

ويعرف   12172-73-5 رق��م   C A S ب��ال��رم��ز 

جتاريًا با�سم الالمفيبوليات وي�ستح�سل عليه من 

اأكرونيوم  كذلك  وي�سمى  اأفريقيا،  �سمال  مناجم 

ومن   )OH(22O8 Si7 Fe الكيميائية  و�سيغته 

هما  وال�سليكا  احل��دي��د  اأن  جن��د  ال�سيغة  ه��ذه 

املكون لهذا النوع.

رقم   CAS ريبيكات  وي�سمى  الأزرق:  الأ�سب�ستوز   .3

واأ�سرتاليا  اأفريقيا  من  اأمفيبويل   12001-28-4

وهو التكوين الليفي للريبيكايت اأمفوليبي. ويعتقد 

اأن هذا النوع هو اأخطر الأنواع على الإطالق على 

 OH )22 ( 2 سحة الإن�سان. �سيغته الكيميائية�

اأنه  يت�سح  ال�سيغة  ومن   O8 Si2 + 3FE2 Na

يرتكب من ال�سوديوم واحلديد وال�سيلكا.

ا�ستخدامات الأ�سب�ستو�س:

البناء  جم��ال  يف  وا���س��ع  نطاق  على  الأ�سب�ستو�س  ي�ستخدم 

�سرف  واأنابيب  واخلارجية  الداخلية  والعوازل  املنازل  وت�سقيف 

الأ�سب�ستو�سي  الأ�سمنت  والتهوية، وتعترب �سناعة  والأدخنة  املياه 

ن�سبتها  ت�سل  اإذ  للكري�سوتايل  ا�ستهالكًا  ال�سناعات  اأكر  من 

اإىل 85 %. وتدخل األياف الأ�سب�ستو�س يف �سناعة اأغلفة الأبواب 

�سناعة  يف  ت�ستخدم  كما  الفولذية،  واخلزائن  للحريق  املقاومة 

اأج��زاء  وبع�س  ال�سيارات  وكوابح  احلريق  من  الواقية  املالب�س 

واللوحات  والأ�سالك  للكابالت  عازلة  كمادة  وكذلك  ال�سيارات 

الكهربائية.

اأين ينتج الأ�سب�ستو�س؟

واأ�سرتاليا  كندا  اأهمها  من  دول��ة   25 يف  الأ�سب�ستو�س  ينتج 

و�سل  لقد  ال�سابق.  ال�سوفييتي  الحت��اد  ودول  اأفريقيا  وجنوب 

اإىل  انخف�س  اأن��ه  اإل  طن  ماليني   5 اإىل  ال�سبعينيات  يف  اإنتاجه 

حوايل 3 ماليني طن مع نهاية الت�سعينيات على امل�ستوى العاملي، 

ويتم ت�سنيع منتجات الأ�سب�ستو�س الخري والتي تدخل فى كثري 

من العمال يف نحو 100 دولة يف طليعتها اليابان.

العمل  منظمة  اأ����س���درت  ف��ق��د  ذك���ره  ما�سبق  ع��ل��ى  وب��ن��اًء 

 92 رق��م  دورت��ه��ا  يف  1986م  لعام   162 رق��م  االتفاقية  الدولية 

اأ�سكاله  بجميع  الأ�سب�ستو�س  ا�ستخدام  التفاقية حظر  وت�سمنت 

اأقل  اأو  ال�سرر  اأخرى ومنتجات عدمية  وال�ستعا�سة عنها مبواد 

يف  احلظر  من  ا�ستثناءات  التفاقية  ه��ذه  و�سعت  كما  ���س��ررًا. 

وتدابري �سارمة  اإجراءات  اتخاذ  ب�سروط  حالت معينة حددتها 

ومالب�س  كمامات  بو�سع  العمال  كثرية  دول  يف  النظم  وتلزم 

الأ�سب�ستو�س.  غبار  من  معني  مل�ستوى  تعر�سهم  حالة  يف  واقية 

كما يجب اأن تكون هناك غرف خا�سة للعمال ليتمكنوا من تغيري 

مالب�سهم بعد العمل. وهذه الحتياطات حتمي النا�س من حمل 

ما  اإىل  وبالإ�سافة  بيوتهم.  اإىل  مالب�سهم  يف  الأ�سب�ستو�س  غبار 

طبية  �سنوية  فحو�سات  باإجراء  تقوم  ال�سركات  بع�س  فاإن  �سبق 

من  حم��ددة  لكميات  غريهم  من  اأك��ر  املعر�سني  مل�ستخدميها 
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األياف الأ�سب�ستو�س.

منتجات  من  امل�ستهلكني  اأي�سًا  احلكومية  النظم  حتمي  كما 

مثل  بلدان  عدة  اأ�سدرت  وقد  الأ�سب�ستو�س.  على  حتتوي  معينة 

الدامنارك واأملانيا وال�سويد والوليات املتحدة الأمريكية، ت�سريعًا 

ل�ستبدال الأ�سب�ستو�س مبواد اأخرى ب�سكل تدريجي.

رئا�سة  فى  ممثلة  الدولة  حلر�س  وتاأكيدًا  ال�سدد  هذا  وفى 

جمل�س الوزراء احلفاظ على ال�سحة العامة لالن�سان على هذه 

قرار  مع  وات�ساقًا  مقيمًا.  اأم  مواطنًا  اأكان  �سواء  الطيبة  الأر�س 

بالدول  ال�سرطان  من  بالوقاية  املتعلق  العاملية  ال�سحة  جمعية 

ال�سرطان  اإيالء اهتمام خا�س لأنواع  اإىل  الأع�ساء الذي يهدف 

بها.  الإ�سابة  عوامل  من  عاماًل  امل��ادة  لهذه  التعّر�س  ُيعد  التي 

ال�سحة  منظمة  من  قرارها  يف  العاملية  ال�سحة  جمعية  وطلبت 

ذات  الأمرا�س  من  للتخّل�س  عاملية  بحملة  ال�سطالع  العاملية 

ال�سلة بالأ�سب�ستو�س فقد اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

�ساأن حظر  2006 يف  ل�سنة   39 رق��م  ال���وزراء  ق��رار جمل�س  دب��ي 

ا�سترياد واإنتاج األواح ال�سب�ستو�س، وجاء القرار فى مادتني:

املادة الوىل:

1. حظر ا�سترياد مادة الإ�سب�ستو�س امل�سنعة على �سكل األواح 

ب�سورة نهائية.

املن�ساآت  كافة  قبل  من  الإ�سب�ستو�س  األ��واح  اإنتاج  حظر   .2

العاملة يف الدولة.

العامة  املباين  يف  الإ�سب�ستو�س  األ���واح  اإ�ستخدام  حظر   .3

واخلا�سة بالدولة.

وو����س���ع���ت امل������ادة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال����ق����رار اإن����ت����اج اأن��اب��ي��ب 

م��ن مطابقتها  ل��ل��ت��اأك��د  ال�����وزارة  رق��اب��ة  الإ���س��ب�����س��ت��و���س حت��ت 

 ل��ل��م��وا���س��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��خ��ل�����س الآم�����ن م���ن خم��ل��ف��ات��ه��ا.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن القرار اأعطى مهلة عام واحد فقط جلميع 

لإنهاء  ال�سب�ستو�س  األ��واح  اإنتاج  يف  العاملة  وامل�سانع  املن�ساآت 

ن�ساطها، وذلك اعتبارًا من تاريخ �سدور القرار.

وقد اأوقفت بلدية راأ�س اخليمة بناًء على قرار جمل�س الوزراء 

ا�ستخدام  يتم  جديده  اأو  قائمة  كانت  �سواء  مباين  اأيه  ترخي�س 

ال�سب�ستو�س فيها. وتبنت عدة حمالت توعويه للتعريف بخطورة 

هذه املادة واأ�سرارها الكبرية على ال�سحة والبيئة. وقد اأتت هذه 

احلمالت بالأثر املطلوب حيث زاد الوعي لدى املواطنني واأبدوا 

تفهماً وتقديراً كبرياً نحو قرار القيادة العليا بالدولة. 
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We Would Like to Extend Our Heartfelt 
Congratulations To 

H.H Sheikh 
S a u d  B i n  S a q r  A l  Q a s s i m i  

Supreme Council Member and Ruler Of Ras Al Khaimah 

On The Occasion Of 
Accession Day 

We Wish His Highness Progress And Success 
SAVERGLASS is the World Specialist in Manufacturing and Decorating Premium and Luxury glass  

bottles. 

We have 5 fundamental values
• Culture of differentiation
• Pursuit of excellence
• Pioneering spirit
• Passion for design and creation
• Solidarity and team spirit 

The company is employing 3000 persons. 
 RAK plant is 
• 230 persons
• 100 000 tons of Glass / year
• 150 millions bottles / year
• 7000 containers-40 foot  / year
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    We Extend Our Highest Congratulations
To 

H.H Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 
    President Of United Arab Emirates 

 And To
H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai 

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers

 of Emirates and to the people of the United Arab Emirates and all residents 

      On The Auspicious Occasion Of The 

United Arab  49th National Day
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Editorial
The Fountain of Knowledge

The UAE has developed a scientific and accu-
rate strategy for the best way to study in light of 
Coronavirus (COVID 19) Pandemic, the school 
year has begun – with the help of Almighty Allah 
– and our children started to go to school or learn 
through virtual learning.

All of the above is the focus of attention and 
continuous follow-up, to take the necessary mea-
sures in a timely manner.

All the foregoing confirms the keenness of the 
United Arab Emirates for its students, because 
knowledge is one of the effective and influential 
keys of to progress, civilization and prosperity. It 
also makes us appreciate those who are working 
silently, so that we remain at the forefront of coun-
tries in terms of achievement, giving and sacrifice.

If it is necessary to ensure that, our children 
communicate information and transmit culture, 
knowledge and behavior so that they are qualified 
to join society and serve the nation, each in his field. 
Then, I find it useful to point out the importance of 
promoting in the same students the practice of cre-
ativity and innovation in any work or achievement, 
whether it was big or small. Because we are in the 
era of science, creativity and innovation, an era that 
insists on informing us every morning about a new 
inventor or a modern innovation.

I also find it useful to instill in the student’s mind 
how to preserve and maintain public property from 
damage, how to keep the environment clean and 
free of pollution, and how to adapt to the surround-
ings and work for the advancement of it. I pray Al-
mighty Allah to guide our children in their Learn-
ing Mission, as they are the future, and they are the 
blossoming promise that we await to continue the 
progress and work for the sake of this dear country.

Munther Mohammed bin Shaker 

 Municipality 
 Magazine

A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Issue No. 521 - 43nd Year Safar - 1442 - October 2020

Supervisor

Munther Mohammed bin Shekar
Director-General

Editor-in-Chief
Ahmed Abdulhadi Al Ahmed

Editors
Dr. Haitham Yahia Al Khawajah

Jawaher Sultan Al Suwaidi
Alya Abdulaziz Al Zaabi
Raayed Abdul Aziz Hilal

Designer
Louay Ahmed Kahlah

Mouza Al Suwaidi

Translator
Amna Ali Al Mahya

Copyeditors & Archivists
Khulood Rashid Al Mazrooei

Amani Saeed Al Nuaimi
Ruqayya Ali Al Shehhi

Abdulaziz Karam
Suood Omar Al Zaabi  

Photographer

  Sagar

1 m u n r a k a e



His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, in the 
presence of His 
Highness Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah, was 
briefed on Min-
istry of Environ-
ment and Climate 
Change’s strategy 
and future pro-
grams.

This occurred during receiving 
His Excellency Dr. Abdullah bin 
Muhammad Belhaif Al Nuaimi, 
Minister of Environment and Cli-
mate Change, who offered an over-
view on the Ministry’s Strategy in 
the next phase, and highlighted the 

future vital files aimed at enhanc-
ing food diversity, and increasing 
self-sufficiency in terms of local 
produce according to the highest 
safety and security standards, and 
enhancing the UAE’s competi-
tiveness, and development of the 
economic aspects of trade in food 

products to maintain the UAE’s 
position as an important main sta-
tion in the field of trade exchange.

The meeting was attended by 
Sultan bin Alwan, Acting Under-
Secretary of the Ministry of Envi-
ronment and Climate Change, and 
a number of ministry officials.

RAK Ruler is briefed on Ministry of Environment and 
Climate Change’s Strategy
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H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras 
Al Khaimah, to-
day received Polish 
Ambassador Robert 
Rostek, who paid 
a courtesy visit to 
Sheikh Saud on the 
occasion of the end 
of his tenure in the 
UAE.

His Highness 
RAK Ruler wished 
the Polish envoy 
success in his future 
assignments, com-
mending his efforts 
in boosting relations 
between the UAE 
and Poland in various 
fields.

Ambassador Robert Rostek thanked 
Sheikh Saud for the warm welcome 
and hospitality, and appreciated the co-
operation he received during his tenure 
in the UAE. He commended the strong 
strategic ties between the two coun-
tries.

H.H. Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, UAE Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, issued Emiri Decree No. 
(16) of 2020 regarding the regula-
tion of the school transport sec-
tor in the Emirate. The decree is 
adopted within the framework of 
a strategic vision that reflects the 
desire of the Emirate’s wise lead-
ership to develop an integrated 
system of advanced and modern 
legislations and laws to ensure 
continuation of efforts to improve 
all aspects of quality of life in Ras 
Al Khaimah. 

The decree mandates RAK 
Transport Authority (RAKTA) 
to regulate the school transport 

sector, implement the necessary 
protocols, set standards for its 
practice, and monitor operators to 
ensure compliance. The ultimate 
aim of the new legislation is to en-
sure the provision of school trans-
port services in Ras Al Khaimah, 
in accordance with the highest 
standards of student safety, secu-
rity and comfort.

His Excellency Eng. Esmaeel 
Al Blooshi, General Manager of 
RAKTA, stated that the decree 
is aligned with RAKTA’s vision: 
“Pioneering the regulation of the 
transport sector and ensuring the 
provision of safe, reliable and 
smart transport services.”

His Excellency said that the de-

cree included safety requirements 
for buses, licensing procedures, is-
suing permits for school bus driv-
ers and conductors, and defining 
roles and responsibilities. It also 
sets out violations so that operators 
are fully aware of what constitutes 
transgressions in their delivery of 
transport services.

It is worth noting that the de-
cree includes a list of specifica-
tions and technical requirements 
that must be established and em-
ployed, included those relating to 
the electronic stop arm, navigation 
systems, technical communication 
systems, smart tracking systems 
and smart cameras inside and out-
side school buses.

Ruler of Ras Al Khaimah receives Polish Ambassador

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi issues Emiri Decree on 
regulating and enhancing school transport sector in Ras Al Khaimah 
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi,  
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has issued law 
No. 3 of 2020 AD on li-
censing, leasing and using 
jet-skis, this law shall ap-
ply to all jet-skis and wa-
tercraft businesses engaged 
in jet-skis rental and train-
ing in the Emirate of Ras 
Al Khaimah, including the 
emirate’s economic zones. 

Under the new law, jet 
skis shall not be used if 
they are not licensed by the 
federal authorities in Ras 
Al Khaimah or any com-
petent authorities from out-
side the emirate. However, 
temporary permission for 
their use may be granted 
in races or any time-bound 
event allowed by the competent 
authorities, provided that the ex-
ecutive regulations shall determine 
the conditions for granting the li-
cense or permit and its period. 

The law also stipulates that 
the maritime areas and times al-
lowed for using jet-skis shall be 
determined by a resolution issued 
by Major General Ali Abdul-
lah Bin Alwan 
Al Nuaimi, 
Commander-in-
Chief of Ras Al 
Khaimah Po-
lice, in coordi-
nation with the 
relevant author-
ities. As well as 
Commander-in-
Chief of Ras Al 
Khaimah Police 

or his representative shall have 
the right to prohibit using jet-skis 
under adverse weather conditions, 
particularly when a warning has 
been issued by the relevant mete-
orology office. 

The law also stipulates that the 
concerned authorities and the com-
petent authority shall coordinate to 
control violations, which are the 

subject-matter of the pro-
visions of this law. 

This law shall come 
into force without any 
prejudice to any stricter 
penalty stipulated in any 
other legislation in the 
emirate, and the provisions 
of Law No. 4 of 2019 re-
garding seizure, deposit 
and disposal of vehicles 
shall apply to jet-skis aban-
doned in the marine areas, 
and a decision to deposit 
them shall be issued by the 
Commander-in-Chief of 
Ras Al Khaimah Police or 
his representative. 

The law stipulates the 
necessity to reconcile the 
conditions of owners of jet 
skis and facilities in light of 
the provisions of this law 
and its executive regula-

tions, provided that the Executive 
Council of the Emirate shall issue 
the executive regulations indicat-
ing the technical specifications to 
be be met in the jet skis, the con-
ditions to be met by the user, the 
controls of use, the mechanism of 
control and inspection of jet skis 
and facilities, as well as the table 

of fees and fines 
shall appended 
to the executive 
regulations. 

This law 
shall come into 
force as of the 
date of its issu-
ance and it shall 
be published in 
the Official Ga-
zette. 

Ruler of Ras Al Khaimah issues a law on licensing, leasing and 
using jet skis
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Ruler of Ras Al Khaimah orders certain commercial activities to 
be exempt from renewal fees to help with COVID-19 Pandemic 

RAK CP: We appreciate and value the role of Emirati Women, their 
leadership and outstanding contributions in the service of the Nation

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, has ordered that certain commer-
cial activities that were especially hit 
by the lockdown and other Precau-
tionary Measures enacted to curb the 
spread of COVID-19 will benefit from 
reduced trade license renewal fees and 
full exemption from fines incurred 
during the lockdown.

The new directives add to a se-
ries of measures undertaken by H.H. 
Sheikh Saud to ensure business con-
tinuity in vital Economic Sectors and 
ease the burden brought about by the 
Novel Coronavirus Pandemic, while 
ensuring Ras Al Khaimah’s Economy 
continues to record significant per-

formance and competitiveness scores 
across all fields.

H.H. Sheikh Saud’s Directives 
during this time have supported the 
Government’s efforts to ensure Com-
mercial Activities in the Emirate can 
continue, which in turn ensures high-
quality services for the entire commu-
nity.

His Highness Sheikh Saud direct-
ed Ras Al Khaimah Department of 
Economic Development, RAKDED, 
to offer nurseries a 50% exemption 
from their annual trade license renew-
al fees. In addition, establishments 
that closed to allow their facilities to 
be used for quarantine purposes will 
benefit from a 25% exemption, while 
facilities located at Ras Al Khaimah 

International Airport that had no al-
ternative locations to divert operations 
to will benefit from a 50% exemption 
on license renewal fees. These ex-
emptions will be in place for a year, 
in addition to full exemptions being 
granted from penalties for violations 
incurred during lockdown.

The Directives to exempt certain 
commercial activities from annual 
fees benefit Ras Al Khaimah’s Busi-
ness Community and help stabilize 
the Emirate’s Economy, which has 
been witnessing a significant boom in 
investment. The Directives also serve 
to drive additional Foreign Investment 
into Ras Al Khaimah’s Market, which 
is resilient, competitive and has sub-
stantial economic potential.

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of Ras Al 
Khaimah Executive Coun-
cil,  affirmed that Emirati 
women have received great 
attention from the Wise 
Leadership, based on the 
care given by them and the 
approach established by the 
Founder Late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan.” In 
supporting and empowering 
women, so that he made her 
an example of excellence, 
distinction, giving and sac-
rifice in achieving achieve-
ments in various fields and 
contributing to the wheel 
of development and excel-
lence in the service of our 
nation.” His Highness Presi-
dent Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, followed his approach to support and empower 

women locally and interna-
tionally.

His Highness said that 
the Emirati Women is enjoy-
ing the follow-up and keen-
ness of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of 
Dubai, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the 
UAE Armed Forces, His 
Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member, Ruler of 
Ras Al Khaimah and their 
brothers, Their Highnesses, 
Supreme Council Members, 
Rulers of the Emirates, and 
received an increasing and 
growing interest in vari-
ous fields and sectors until 
they became a model for the 
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“Executive Ras Al Khaimah” holds its remote meeting chaired 
by the Crown Prince

Ras Al Khaimah Executive 
Council held its regular meeting 
remotely through visual technolo-
gies under the chairmanship of His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of the Executive Coun-
cil.

The meeting reviewed the top-
ics on its agenda related to coop-
eration and partnership with the 
Federal Government, the reports 
of the council’s work committees, 
the achievements and effective-
ness of government procedures 
and regulations that support busi-
ness continuity under the current 
circumstances, and the follow-up 
of development efforts to improve 
the emirate’s global competitive-
ness.

The Council listened to the 
Quality of Life Report 2020 in 
light of the outputs and results of 
the National Survey of Quality of 
Life, presented by Her Excellency 
Hessa bint Essa Buhumaid, Minis-
ter of Community Development, 
as the survey aimed to measure the 
quality of life of individuals and 
identify the main factors affecting 
them, and to enable government 
agencies to develop their work 
programs to enhance the Quality 
of Life.

The report included a study of 

the most prominent priorities of 
specific groups of society.

The Council reviewed the gen-
eral findings and recommenda-
tions of the factors affecting the 
Quality of Life in Ras Al Khaimah 
in light of the National Quality of 
Life Index, which consists of three 
main areas: a developed country, 
an interconnected society, and the 
quality of life of individuals.

The Council directed govern-
ment agencies in the emirate to 
focus on the most important priori-
ties to enhance the quality of life 
of individuals in the Emirate of 
Ras Al Khaimah, and to work ac-
cording to ambitious plans to raise 
the percentage of satisfaction and 
achieve advanced levels in the Na-
tional Index, in a way that contrib-
utes to strengthening the National 
Strategy for Quality of Life 2031.

His Highness Sheikh Moham-
med bin Saud Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of the Executive Coun-
cil, stressed the importance of 
strengthening partnerships, coop-
eration and integration between 
the federal and local government 
to achieve the vision of the ra-
tional leadership for the happiness 
of citizens, and called for the ne-
cessity to bridge and bridge the 
gaps in complementary relations 
through continuous coordination 

and fruitful cooperation, express-
ing Willingness to accept ideas and 
facilitate the success of initiatives 
aimed at improving the quality of 
life in light of the available capa-
bilities in a way that enhances the 
UAE’s global reputation.

The Council discussed the re-
port submitted by the Economic 
Committee on its work program 
and the results of its meetings dur-
ing the last period and decided 
to assign the Department of Eco-
nomic Development in coordina-
tion with the concerned authorities 
in the government to implement 
the proposal to develop the smart 
economy platform in the emirate 
for all economic data from multi-
ple sources, create a control panel 
and analytical reports related to 
the business and economy sector 
and support Conducting future 
forecasts and simulation models 
for the purposes of proper plan-
ning and developing performance 
indicators in various economic 
aspects, which include the labor 
market, trade and export, ease of 
business, inflation rates, real estate 
and other national accounts.

The Council reviewed the re-
port submitted by the Digital 
Transformation Committee on the 
most important technical meas-
ures and systems that have been 
provided and developed to ensure 

whole world.
His Highness the Crown Prince 

of Ras Al Khaimah praised the wise 
vision of Her Highness Sheikha Fa-
tima bint Mubarak, President of Gen-
eral Women’s Union, President of 
Supreme Council for Motherhood and 
Childhood, and Supreme Chairwoman 
of Family Development Foundation 
for her interest, efforts, and continu-
ous support, for her leadership of the 
success of Emirati Women until Her 

Highness brought them to the utmost 
degrees of distinction and giving at 
the level of family, society, the coun-
try and the world. Based on Her High-
ness’s belief in women and their abil-
ity to give.

His Highness indicated that Emi-
rati Women’s Day, which we celebrate 
on the 28th of August every year, is 
considered a National Day on which 
we are proud of the Emirati Women’s 
distinguished achievements. 

H.H. RAK CP said: “We appreci-
ate and value the role of women, their 
leadership and their outstanding contri-
butions in serving the nation and soci-
ety in various fields, their distinguished 
presence in all educational, economic, 
political and social sectors and levels, 
and their active participation at the level 
of strategy development and decision-
making, where they have been able to 
prove their worth in all fields and local 
and international forums.” .
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business continuity during the 
pandemic, as remote work re-
quirements have been supported 
by activating the correspond-
ence and electronic signature 
system / deactivate / and the 
completion of the virtual desk-
top infrastructure project / VDI 
/ to facilitate Employee work, 
enabling effective communica-
tion and meeting systems and 
providing secure communica-
tion systems with the systems of 
various government agencies in 
line with safe work practices, as 
well as providing technical sup-
port to meet the requirements of 
remote work. Also, / 524 / elec-
tronic and smart services have 
been activated to facilitate the 
customers’ access to govern-
ment services during the period 
of closure and precautionary re-
strictions. The Council also re-
viewed the progress of work in 
implementing the technical pro-
jects included in the 2020 plan, 
and stressed the need to acceler-
ate the completion process in a 
way that contributes to strength-
ening the government’s efforts 
towards digital transformation 
and achieving the desired vision.

The Council reviewed the re-
port submitted by the Department 
of Finance on the package of eco-
nomic incentives that have been 
provided and applied to support 
business sectors and institutions 
and ensure the continuity of the 
economy during the pandemic, 
which included the provision of 
exemptions and reductions in 
fees in various proportions, the 
postponement of the collection of 
some fees, and the exemption from 
fines for violations and arrears. 
The Council directed to study the 
effects of these incentives and to 
work continuously with the eco-
nomic sectors to study the chal-
lenges they face during crises and 
find appropriate solutions to en-
sure their continuity and contain 

their implications.
The Council reviewed the ef-

forts and results of the work of 
the government teams tasked with 
contributing to the preparation of 
the Fifty-Year Preparedness Plan 
within the axes of society, security, 
safety, justice, law, education and 
human capital, infrastructure and 
environmental sustainability, gov-
ernment enablers, and the model of 
the economy and economic envi-
ronment. The efforts of coordina-
tion, consultation and partnership 
with the federal government have 
been developed in this regard, and 
he emphasized the importance of 
predictive data and analyzes in 
shaping the future and the need to 
develop the statistical structure to 
keep pace with best international 

practices.
The Council reviewed the re-

port submitted by the Sheikh Saqr 
Program for Government Excel-
lence on the progress of work in 
participating in the Ease of Doing 
Business Report for the year 2021 
issued by the World Bank, as it 
reviewed the initiatives that have 
been completed in the axes related 
to starting a business, obtaining 
building permits, registering prop-
erty, and enforcing contracts. He 
praised the efforts made to make 
the necessary improvements in ac-
cordance with the requirements of 
the standards, and stressed the im-
portance of achieving  advanced 
competitive positions in the report 
in line with the emirate›s vision 
2030.
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Wife of Ras Al Khaimah Ruler: Emirati Women are a fundamental 
pillar in the process of development and improvement

The wife of His 
Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, Her High-
ness Sheikha Hana 
bint Juma Al Majid, 
confirmed that the 
achievements of Emi-
rati Women and their 
pivotal role in build-
ing the country and 
its institutions have 
become a model to be 
emulated at the Inter-
national Level. Today, 
Emirati Women have 
become a fundamen-
tal pillar in the pro-
cess of development and improve-
ment, as they are the creative and 
innovative energy in various sec-
tors in the UAE. With appreciation 
to the wise leadership who since 
the establishment of the country, 
has believed in the capabilities of 
women as men’s partner in achiev-
ing the renaissance of the country 
and the development of society.

Her Highness extended her sin-
cere congratulations to Her High-
ness Sheikha Fatima bint Mubarak, 
President of General Women’s Un-
ion, President of Supreme Council 
for Motherhood and Childhood, 
and Supreme Chairwoman of 
Family Development Foundation 
“Mother of the Nation” on Emirati 
Women’s Day. Emphasizing that 
Her Highness Sheikha Fatima bint 
Mubarak, with her efforts and her 
patriotic and humanitarian work, 
is the icon of human and social 

giving and the role model of the 
Emirati and Arab Women. Her 
patriotic march with the Found-
ing Father, Late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, paved the way 
for the participation of the Emirati 
daughter in strengthening the po-
sition of the country and empow-
ering Emirati Women Early on in 
performing its pivotal role in the 
comprehensive development pro-
cess. Based on their national af-
filiation, humanitarian principles 
and Islamic values, and up to their 
accession to the highest positions 
with merit and ability, they are 
ministers, parliamentarians, am-
bassadors, engineers, militaries, 
entrepreneurs, and above all that 
they are mothers and teachers. 

Her Highness Sheikha Hana 
bint Juma Al Majid said “ On Emi-
rati Women’s Day, we remember 
with feelings of pride the sacrifices 
of the mothers of the martyrs who 

instilled in the souls 
of their children the 
values of loyalty, de-
votion, belonging to 
the homeland and 
leadership, and struck 
the most wonderful 
meanings of redemp-
tion and sacrifice, as 
they presented to the 
homeland martyrs 
whose memory will 
remain immortal in 
the memory of the na-
tion and will remain 
in the hearts of all 
Emiratis. 

Her Highness af-
firmed that the current 
exceptional circum-
stances that the UAE 

and the whole world are going 
through because of Novel Coro-
navirus and the challenges that 
these circumstances have resulted 
in at all levels, especially Health 
Sector. Assured us of the nation’s 
position in the heart of the Emirati 
Daughter, who did not hesitate to 
respond to the call of the homeland 
and the duty, and was present with 
all strength in the first line heroes 
within the medical cadres and led 
efficiently and competently this 
exceptional circumstance along-
side with her brother the man. 
Emirati Women also had great ef-
forts in preserving their families 
and a distinguished national role 
in the various ministries, civil and 
military authorities and institu-
tions to address this pandemic for 
the sake of the security and stabil-
ity of the homeland and the safety 
of society.
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Report / Digital Transformation in Ras Al Khaimah 
Government enhances business continuity

A coordination meeting between Ras Al Khaimah 
Municipality Department and Economic Department

General Directors of Ras 
Al Khaimah Government 
Departments confirmed that 
the investment in developing 
and updating the Technologi-
cal Infrastructure and Digital 
Transformation in the Gov-
ernment Service Sector dur-
ing the past years has proven 
its effectiveness in confront-
ing the challenges imposed 
by New Coronavirus (Cov-
id-19) crisis, especially that 
the emirate successfully con-
tinued to provide its services 
to customers in various local 
departments via its electronic 
and digital platforms, in order 
to enhance the flexibility and con-
tinuity of the business sector in the 
emirate.

His Excellency Munther Mo-
hammed bin Shaker, Director 
General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality affirmed that the suc-
cess of the Digital Transformation 
process during the “Coronavirus” 

crisis was due to the directives of 
the Wise Leadership in the Emir-
ate and its full support for the Dig-
ital Transformation Process which 
seeks to build administrative ex-
periences and competencies, im-
plement the digital transformation 
process optimally, and empower, 
qualify and encourage the employ-
ees of the Department to adopt the 

digital process, which has an 
impact in raising the efficien-
cy of work and the employee, 
in addition to achieving the 
customers’ happiness as well 
as the continuous moderniza-
tion and development in the 
Department’s operations and 
systems, which would speed 
up the pace of work.

“The Municipality Depart-
ment provides 206 electronic 
services through the Emir-
ate of Ras Al Khaimah Por-
tal, www.rak.ae. Moreover, 
46,940 transactions have been 
carried out since the launch 

of the remote application project 
for all the Department’s services, 
where 139 services were added 
for remote application in order to 
minimize the customer’s need to 
come to the municipality and en-
able the Municipality’s customers 
to remotely follow up their trans-
actions.” His Excellency added.

In order to establish the foun-
dations of cooperation and coor-
dination between all Government 
Departments in the Emirate of 
Ras Al Khaimah to provide all 
services and facilitate procedures 
for dealers, investors and people 
working in the economic sector 
within the framework of the Spa-
tial Strategic Plan in which the 
Geographic Information Systems 
(GIS) Center works with all enti-
ties in the Emirate to ensure com-
prehensive benefit.

This occurred through the meet-
ing held between Ras Al Khaimah 

Municipality Department and 
Economic Department, to present 
the Spatial Data for the commer-
cial licenses in the Emirate and 
to work on accelerating the elec-
tronic connection with the data 
of the plots, regions and uses of 
these lands.

The meeting was attended by 
His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker, Director General 
of Ras Al Khaimah Municipal-
ity, Engineer Abdullah Samhan, 
Executive Director of Technical 
Affairs Sector, Eng. Aisha Saif 
Al-Khanbouli, Director of Geo-
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Ras Al Khaimah Municipal-
ity held a meeting to present the 
spatial road map for the Emir-
ate of Ras Al Khaimah, and this 
meeting was attended by His 
Excellency Munther Moham-
med bin Shaker, Director Gen-
eral of the Municipality, and 
Engineer Abdullah Samhan, 
Exectuive Director of Tecgni-
cal Affairs Sector, and Eng. Ai-
sha Saif Al Khanbouli, Director 
of GIS Center, and Don Lee, 
GIS Consultant, General Major 
Ali Abdullah bin Alwan Al Nu-
aimi, Commander in Chief of 
Ras Al Khaimah Police, Briga-
dier General Jamal Ahmed Al 
Tayer, Director General of Re-
sources and Support Services at Ras 
Al Khaimah Police, and Ms. Aisha Al 
Marashda.

The meeting aims to coordinate 
the mechanism of using the spatial 

road map in the General Head-
quarters of Ras Al Khaimah Police 
in cooperation with Ras Al Khaim-
ah Municipality Department, and 
work to launch a geographic infor-
mation system.

Where Engineer, Aisha 
Saif Al-Khabnouli, gave a de-
tailed electronic presentation 
on the spatial road map, as 
well as a presentation of the 
projects and initiatives un-
dertaken by the Municipality 
Department, and a presenta-
tion of the progress of the co-
operative work plan between 
the two entities. 

In this context, His Excel-
lency Munther Mohammed 
bin Shaker, Director Gen-
eral of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, spoke 
about the importance of this 
meeting, which seeks to im-
plement absolute cooperation 

between government departments 
in order to achieve strategic plans 
for the emirate’s advancement at 
the international and regional lev-
els.

Barjeel – Green Buildings Reg-
ulations of Ras Al Khaimah- is one 
of the most important pillars of the 
Emirate’s 2040 strategy, which tar-
gets 30% energy savings, 20% wa-
ter savings, and 20% contribution 
from renewables by 2040.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department launched Barjeel in 
January 2019 during a ceremony 
attended by His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 

Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah.

Through the launch of Barjeel, 
Government of Ras Al Khaimah 
keeps pace with the urban devel-
opment witnessed by the Emirate 
over the past years. Ras Al Khaim-
ah Municipality aims, through 
Barjeel, to ensure the quality of 
new buildings through higher 
sustainability standards, and thus 
the abundance of energy-efficient 

buildings will reduce the value of 
utility costs.

His Excellency Munther Mo-
hammed bin Shaker, Director Gen-
eral of Ras Al Khaimah Munici-
pality Department said, “We have 
allowed the market to adapt to the 
new regulations as Barjeel has 
been gradually implemented with 
a pilot phase. Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department has taken 
many steps to support the smooth 

A meeting between Municipality Department and the General 
Command of Ras Al Khaimah Police

Barjeel ... A step towards sustainability in Ras Al Khaimah

graphical Information Systems (GIS) Center, and Don Lee 
GIS Consultant, Dr. Abdul Rahman Al Shayeb , Director 
General of Economic Department, and Mohammed Al 
Mahmoud, Deputy Director, and Mr. Faisal Alioun, Direc-
tor of Control and Commercial Protection Administration.

The topic of field survey was also discussed, in addi-
tion to the initiatives that the Geographical Information 
Systems Center is going to undertake in partnership with 
the Economic Department to facilitate businesses and to 

provide the largest possible amount of accurate informa-
tion, and to provide an extensive database of information 
to keep pace with the economic and urban growth and ac-
celeration witnessed by Ras Al Khaimah.

The two parties agreed to cooperate to develop the esca-
lating growth movement in the emirate at the future level, 
in a manner consistent with the general economic con-
struction in light of common visions and building com-
mon interests.
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i m p l e m e n t a -
tion, including 
training of both 
consultants and 
contractors In 
addition to pro-
viding incen-
tives to early 
adopters of Bar-
jeel.” 

His Excel-
lency affirmed 
that the Government of Ras Al 
Khaimah considers the launch of 
the Barjeel as an important addi-
tion to the construction, urban de-
velopment and retrofit sector that 
the Emirate is witnessing with the 
support of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Mem-
ber of the Supreme Council and 
Ruler of Ras Al Khaimah, and the 
follow-up of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras Al 
Khaimah, Chairman of the Execu-
tive Council.

H.E. Director General of Ras 
Al Khaimah Municipality added, 
“Since the launch of Barjeel, the 
first Retrofit Project for Govern-
ment Buildings has been com-
pleted, which was applied to Four 
Buildings belonging to Ras Al 

Khaimah Municipality to achieve 
a 31% reduction in energy and wa-
ter, which contributed to achieving 
a reduction of 7 GWh of electricity, 
109 MIG of water and 423 GWh 
thermal of direct fuel savings.

His Excellency pointed out 
that Ras Al Khaimah Municipal-
ity recently contracted to imple-
ment two projects to retrofit 24 
buildings belonging to each of 
Ras Al Khaimah Economic Zones 
Authority “RAKEZ” and “Ras 
Al Khaimah Academy Group of 
Schools”. In addition to providing, 
a set of targeted retrofit opportuni-
ties during the coming period for 
buildings of other entities that cat-
egorized into companies that fol-
lowing “Barjeel”.

RAKEZ was the first entity in 
Ras Al Khaimah to initiate Ret-
rofit Projects while ensuring full 

compliance with 
Barjeel, which 
enabled RAKEZ 
to become the 
first government 
entity to fully 
comply with the 
standards set by 
Barjeel on all its 
projects. This 
was before these 
Regulations en-

ter into Mandatory Implementa-
tion early this year. This step rep-
resents RAKEZ support to achieve 
the goals of Ras Al Khaimah En-
ergy Efficiency and Renewables 
Strategy 2040.

Ramy Jallad, CEO of RAKEZ 
Group, said “This project plays an 
important role in reducing the util-
ity value by providing alternative 
energy sources from renewable 
sources, which are represented in 
providing solar panels on the roofs 
of facilities. In addition, this step 
will not only benefit the Group’s 
customers, but will also help us 
achieve our goal of raising the 
awareness of the Business Com-
munity about the importance of 
energy efficiency and its benefits 
to the environment and future gen-
erations.”

Ras Al Khaimah Municipality 
Department confirmed that it will 
continue developing all its services 
according to the directives of His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
and the follow-up of His Highness 
Sheikh Mohammad bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of 
Ras Al Khaimah and Chairman of 
the Executive Council. The Munici-
pality explained that future plans 
are continuing to provide the best 
services to its customers, and fruit-
ful efforts are increasing every day 

in the field of work in pursuit of 
their satisfaction in the framework 
of achieving the strategic plan of the 
emirate in 2021.

His Excellency Munther Mo-
hammed bin Shaker, Director Gen-
eral of the Department, said in ex-
clusive statements to the Emirates 
News Agency / WAM / that devel-
opment and modernity are among 
the features of the department's ser-
vices in terms of automating most of 
its services and digital transforma-
tion at the present time, indicating 
that the department has made great 
strides in this field to make happi-

ness Its customers and accelerate 
the completion of transactions ... He 
noted that 139 services have been 
converted into electronic services in 
the Department of Planning, Survey-
ing, Buildings, Land and Property 
Sectors and Public Health Adminis-
tration during the current year.

His Excellecny pointed out that 
the spatial portal of the Geographi-
cal Data Systems Center has been 
launched, which is an integrated 
set of spatial data and information 
in urban, environmental, service, 
transportation and urban planning 
magazines to support policies, deci-

Director General of Ras Al Khaimah Municipality: We 
continue to develop our services to make customers happy
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Ras Al Khaimah Municipality Department issues its 
semi-annual report for services

Ras Al Khaimah Municipality 
has revealed its semi-annual report 
of 2020 for the transactions that 
have been completed, as part of its 
continuous endeavor to provide the 
best services that contribute to the 
comfort and happiness of custom-
ers.

The report shows the num-
ber of transactions that have been 
completed by the Administrations 
in Ras Al Khaimah Municipality in 
the midst of the circumstances of 
Covid-19 virus pandemic, where 
the total number of transactions 
that have been completed by De-
partment of Public Health is 8,623 
transactions, while the number of transactions that have been complet-

ed by Department of Planning and 
Survey is 18,223 transactions.

The report also mentions that 
the number of municipal transac-
tions that have been completed 
during the first half of this year in 
lands sector is 29,381 transactions, 
where the transactions that have 
been completed by Department of 
buildings is 21349 transactions. 

H.E. Munther Mohammed bin 
Shaker, Director-General of RAK 
Municipality has affirmed on pre-
serving health and safety of deal-
ers, continuity of their works, and 
completion of their transactions as 
quickly as possible during the past 
period, as well as he has affirmed  

sion-makers and planners in various 
developmental fields and to enhance 
participation in the planning and 
development process and achieve 
100% through the transformation of 
services My departments of build-
ings, planning and surveying to 
electronic services .. He said that the 
spatial portal of the government of 
Ras Al Khaimah contains historical 
maps, base maps, terrain, and satel-
lite and aerial photos.

H.E. added, "We continue to co-
ordinate with other local departments 
in the emirate of Ras Al Khaimah to 
continue the development process 
due to the participation of all de-
partments in achieving the emirate's 
2021 strategy," noting that the prior-
ity is to distribute residential plots 
to the beneficiaries of the Sheikh 
Zayed Housing Program, according 
to the criteria used in the dispensing 
of vouchers within regulatory condi-
tions. It cannot be overlooked due 
to the limited time that the program 
grants for citizens to provide the 
voucher to reach construction. The 
Director-General explained that the 
department is committed to distrib-
uting vouchers with the statements 
approved by the program in order to 

benefit citizens as soon as possible 
and to facilitate and accelerate the 
procedures for disbursing grants to 
them.

His Excellency mentioned that 
at the level of field inspection, peri-
odic coordination is made with each 
of the Ministry of Human Resources 
and Emiratisation, the Department of 
Public Services, the Department of 
Economic Development and the En-
vironment Protection and Develop-
ment Authority to raise the level of 
field inspection of all violations and 
coordination on taking appropriate 
measures towards violators of regu-
lations and organizing joint opera-
tions between departments And the 
bodies in Ras Al-Khaimah .. He said: 
"We are looking forward to conclud-
ing joint agreements in the future in 
an effort to raise the efficiency of 
joint work to organize the field in-
spection process and take corrective 
measures in this regard."

The Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality confirmed 
that the work to achieve the energy 
and renewable energy strategy is 
underway with the aim of saving 
20%   of electricity, 30% of water and 
20% in the use of alternative energy, 

through nine programs that are work-
ing on with all the relevant authori-
ties, federally and locally. And in the 
private sector, he noted the compul-
sory launch of the green building list 
program in the emirate, starting from 
February 2020.

The Director General of Ras Al 
Khaimah Municipality indicated that 
the department seeks to preserve the 
civilized landscape of the emirate by 
counting the abandoned houses that 
are due to fall according to the re-
ports of the campaigns carried out by 
the department and then informing 
their owners to review the munici-
pality department and remove the di-
lapidated buildings as a second stage.

H.E. said that the Ras Al Khaim-
ah Municipality Department has re-
moved 7 abandoned buildings out 
of 44 buildings that were counted in 
various regions and sites of the emir-
ate, and the removal of abandoned 
buildings is being completed, with 
37 abandoned and dilapidated build-
ings .. And the municipality cooper-
ates with a number of competent au-
thorities to reduce the phenomenon 
of buildings And abandoned homes 
that would distort the civilized land-
scape of the emirate.
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Ras Al Khaimah Municipality: Emirati Women have proven 
their capabilities and competences in all tasks

Ras Al Khaimah Municipality completes the First Solar Energy Project

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shaker, Di-
rector General of Ras Al 
Khaimah Municipality De-
partment, said that Emirati 
Women have proven their 
capabilities, competences and 
distinctions in all the tasks and 
responsibilities that they have 
assumed, and confirmed their 
strong presence and outstand-
ing dedication in serving the 
nation in various fields of Na-
tional Work. Emirati Women 
have also made unprecedent-
ed achievements during their 
careers since the founding of the 
UAE that exceeded expectations. 

His Excellency added,  “On the 

occasion of the Emirati Women’s 
Day, we are proud of the achieve-
ments and the march of Emirati 

Women, which have made 
them an example of excel-
lence, distinction, giving and 
sacrifice in achieving achieve-
ments in various fields and 
contributing to the wheel of 
development and excellence 
in the service of our beloved 
nation. “ 

His Excellency affirmed 
that celebrating Emirati Wom-
en’s Day reinforces the vital 
and prominent role of women 
as they are effective partners 
in society and celebrating 
them is considered as an ap-

preciation to what they offer to 
their families and the United Arab 
Emirates.

Ras Al Khaimah Municipality has com-
pleted the First Solar Energy Project in Ras 
Al Khaimah Government Buildings through 
constructing car parks covered with solar 
panels with a capacity of 230 kilowatts at 
the headquarters of the department.

The goal of this new project is to re-
duce the carbon emissions and generate an 
electric power system at a rate of 300,000.0 
kWh annually.

H.E. Munther Mohammed bin Shaker, 
Director General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, said, “The solar en-
ergy program comes to employ and exploit 
the strong solar radiation available through-
out the year to improve energy sustainability 
and competitiveness in the Emirate of Ras 
Al Khaimah, through relying on several factors, projects 
and initiatives, in order to strive to reach solar energy pro-
ductivity of 1,200 megawatts by 2040, where 600 mega-
watts will be generated from distributed energy produc-

tion units and 600 megawatts will be generated from solar 
power plants.

H.E. pointed out that coordination has been made with 
Ministry of Energy and Industry and Federal Authority for 
Electricity and Water to prepare the regulations for this 

that serving customers is our duty, 
and working to achieve conveni-
ence of customers is our constant 
and continuous perseverance at all 
times.

His Excellency added that «the 

municipality, out of its keenness to 
preserve health and security of cus-
tomers, used to receive a large num-
ber of transactions through What-
sApp and e-mail, complete them 
digitally and then send them back 

to their owners, to save customers’ 
time and effort, where the electronic 
services provided by the Municipal-
ity were an effective way to ensure 
preserving health and safety of deal-
ers and continuity of their works,
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The Emergency, Crises and Disasters Team in Ras Al Khaimah recommends 
preventing the establishment of temporary farms in wild areas

Shisha Cafes comply with requirements in Ras Al Khaimah

The recommendation comes with-
in the framework of efforts exerted by 
the rationalized government to com-
bat the spread of COVID-19, and in 
the interest of public safety for the 
public, 

The leader of the Emergency 
Crisis and Disaster Team in Ras Al 
Khaimah, Major General Ali Abdul-
lah bin Alwan Al Nuaimi, said that the 
emergency, crises and disasters team 
in Ras Al Khaimah recommended pre-
venting the establishment of 
farms and temporary camps 
in wild areas, especially with 
the remarkable demand by 
community members to es-
tablish farms and temporary 
camps with the improvement 
of the weather and the lower-
ing of temperatures.

For his part, H.E. Direc-
tor General of Ras Al Kha-

miamh Municipality Department,a 
member of the Emergency, Crisis and 
Disaster Team, H.E. Munther Mo-
hammed bin Shaker, indicated that 
the team places on top of its priorities 
the safety of all members of society, 
which requires cooperation to reach 
a safe society capable of dealing with 
the outbreak of the virus that is spread-
ing. His Exellency explained that vio-
lating the decisions on preventing the 
establishment of farms and temporary 

camps would expose the perpetrators 
to legal accountability and the conse-
quent procedures and fines. 

H.E. added that during the coming 
period, joint inspection campaigns in 
coordination between the Municipal-
ity Department and Ras Al Khaimah 
Police will be intensified in wild ar-
eas to ensure that everyone adheres 
to the recommendations and to ob-
serve any committed violations and 
take the legal measures against those 

committing such violations, 
stressing that combating 
Coronavirus pandemic re-
quires concerting efforts of 
all establishments and in-
dividuals to get out of this 
crisis with the least possible 
losses and to preserve the 
public’s health, safety, and 
protect them from the risk 
of infection

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department, represented by Public 
Health Administration, confirmed that 
the percentage of Shisha Cafes’ com-
pliance with Health Requirements and 
Precautionary Measures has reached 
89%, confirming the intensification of 
its field Inspection Campaigns on all 
kinds of Shisha Service Cafes and fa-
cilities, after reopening and operating 
to the public.

The Municipality had previously 

announced the re-opening of Shisha 
Cafes, after setting a number of Pre-
cautionary Measures and various 
Preventive Requirements, to preserve 
Health and Safety of all workers and 
users from the risk of the spread of the 
Novel Coronavirus (Covid-19).

Shayma Al Teneiji, Director of 
Public Health Administration in the 
Municipality, said “Based on the keen-
ness of Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department, represented by Pub-

lic Health Administration, to achieve 
the strategic goal and ensure Public 
Health and Safety in Ras Al Khaimah; 
Health and Environmental Control 
Section carried out Inspection Cam-
paigns on cafes that provide Shisha in 
various regions of the Emirate.”

Al Teneiji stated that the aim of 
the field campaigns is to verify Health 
Cards to ensure that workers are free 
from communicable diseases, the 
extent of commitment to apply Pre-

vital project, where the department has moved towards 
implementing building requirements for solar energy sys-
tems in new buildings that are within the terms of Barjeel 
project, and these requirements ensure that the buildings 
benefit from installations of solar roofs. H.E. stated that 
the Department completed during the past few days the 
first building that benefited from the project, which is 
customer service building located in the municipality’s 
headquarters, where the solar energy system generates a 
total electrical capacity of 230Kwp connected to customer 
service building, and this energy corresponds to 240 tons 
of Carbon dioxide emissions annually, which is equivalent 

to removing 50 cars from the roads, where the total num-
ber of car parks covered with solar panels at the present 
time is 91 parks, which will be activated at the beginning 
of 2020. 

H.E. pointed out that some of the materials were used 
in this project, represented by high-efficiency solar panels 
connected to a smart generation and transmission system 
that is monitored by the monitoring system.

H.E. emphasized that the department is proceeding 
with the project of modernizing buildings that contribute 
to achieving strategic goals, in cooperation and coordina-
tion with various competent authorities.
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268 cafes, kitchens and restaurants in Ras Al Khaimah have been caught breaking the 
preventive and precautionary measures to combat COVID-19 and health standards. 

Shayma Al Teneiji, Director 
og Public Health Administra-
tion at RAK Municipality, said 
that the department’s inspec-
tors penalized 268 cafes, res-
taurants and kitchens that were 
caught breaking the preventive 
and precautionary measures to 
combat the Coronavirus and 
health standards, during the 
past six months, from March 
until the end of last August.

Al Teneiji explained that 145 
inspection visits were made to cafes 
that provide Shisha services, where 18 
cafes were caught breaking the precau-
tionary measures, and several violations 
were observed, represented in failure to 
apply precautionary measures to limit 
the spread of the Corona virus, includ-
ing non-observance of social distanc-
ing and tables distancing measures, 
overcrowding inside the place, and not 
wearing masks and gloves by employ-
ees, in addition to non-compliance with 
health requirements, such as using mul-
ti-use pipes instead of single-use ones. 

Al Teneiji added that the depart-
ment’s inspectors carried out 937 
inspection visits to kitchens and res-

taurants, and 250 food establishments 
were caught breaking the preventive 
and sanitary measures, these violations 
includes failure to meet health require-
ments related to design and sequence 
of food service, failure to adhere to the 
cleanliness of the facilities and personal 
hygiene, failure to store food at the re-
quired temperature, and failure to ad-
here to the requirements of storing and 
preserving foodstuffs, failure to comply 
with issuing the required permits and 
certificates (such as: health cards, vehi-
cle approval permits), failure to adhere 
to maintenance of facilities on time, 
in addition to the failure of the facility 
to meet health requirements regarding 

general cleanliness in the 
facility and personal hy-
giene, especially precau-
tionary measures to com-
bat Coronavirus, such 
as non-observance of 
social distancing and ta-
bles distancing measures, 
overcrowding inside the 
facility, and not wearing 
masks and gloves. 

Al Teneiji indicated 
that the municipality 

imposed preventive measures on food 
establishments and cafes that provide 
Shisha to combat the spread of Corona 
virus among workers and customers, 
and these preventive measures includes 
prohibiting  any employee or custom-
er with symptoms of cold, cough, and 
respiratory diseases from entering the 
facilities, in addition to conducting 
daily temperature checks for workers 
and visitors, and examining workers to 
ensure that they are not infected with 
the Coronavirus, while committing to 
directing the workers, in the event of 
showing symptoms of any respiratory 
infection, to go to the nearest health 
center and not to work

cautionary Measures, in terms 
of general and personal hygiene, 
adherence to uniforms, wear-
ing masks and gloves, sterilizing 
facilities and tools used, and ap-
plying Social Distance and other 
measures for the prevention and 
control of the spread of Covid-19. 
As well as verifying the types of 
tobacco used and their conformity 
with specifications, suitability for 
use, and other Public Health Re-
quirements, which are reminded to 
adhere to and avoid breaching them.

Al Teneiji stated that a package of 
violations committed by cafes during 
the last period was recorded, repre-
sented in the failure to apply Precau-
tionary Measures to limit the spread 

of the Coronavirus, especially taking 
into account Social Distances between 
people, or distances between tables, 
and allowing overcrowding inside the 
site. Al Teneiji also added that some 
negligence in not wearing masks and 
gloves while working, in addition to 
non-compliance with Health Require-

ments such as the use of multi-use 
hoses, instead of single-use, and 
others that have been warned of 
their danger during this current 
period.

Al Teneiji confirmed that Pub-
lic Health Administration will 
continue to implement field in-
spection campaigns on these facil-
ities, to verify the extent to which 
they improve their conditions to 
implement all the requirements 

that were previously set to reopen 
and operate them again, stressing that 
the Administration will not tolerate 
anyone who does not comply with the 
application of these requirements in 
order to preserve Public Health and 
Safety.
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The island, which is classified as the most pop-
ular Tourist Attraction in Abu Dhabi and the most 
visited island by local residents, Arab & Foreign 

Tourists coming to Abu Dhabi; is an Artificial Is-
land located on the city’s coast frontage and ex-
tends over 10 km of beaches, clean and soft sand 

dunes and 
green areas 
that provide 
a calming 
and relaxing 
atmosphere.

To in-
crease the 
e n j o y m e n t 
with some 
whiffs of en-
tertainment, 
the island 
also offers 
its visitors 
two Artifi-
cial Lakes, 
with a series 
of upscale 
Restaurants 

Al Lulu Island in Abu Dhabi is one 
of the most beautiful Tourist Attractions 
in the UAE, due to its Stunning Land-
scapes, Entertainment Activities and 
unparalleled Coastal Environment.
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Al Lulu Island
Prepared by Alya Abdulaziz Al Zaabi 



& Cafes ideal for 
families and chil-
dren.

Activities to 
Enjoy 

The Island in-
cludes two artifi-
cial lakes of fresh 
water, Al Jabal 
Lake, which one 
can swim in its 
waters as it is 
divided so that 
each section has 
a different depth 
to suit all ages, 
while the other 
lake is called Al 
Rai Lake with 
various water 
sports such as 
switching boats.

The visitor 
can also swim in 
the sea overlook-
ing the island, 
which coastline 
includes seats, 
umbrellas, changing rooms 
and shower rooms, in addi-
tion to areas designated for 
barbecue.

The is-
land also 
i n c l u d e s 
a number 
of Restau-
rants & Ca-
fes that offer 
various dish-
es and bever-
ages, which a 
visitor can use 
to complete his 

trip to the island.
In addition to all that, the island contains 

areas of greenery and trees, with 14,000 palm 
trees, as well as seasonal fruit and rose trees, 
so if you love greenery and nature, you should 
take the opportunity to walk between those 
trees and enjoy them.
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The Strategy
The Ras Al Khaimah Energy Efficiency and Re-

newables Strategy 2040 defines the long-term strat-
egy of Ras Al Khaimah in the field of energy efficien-
cy and renewable energy. It stems from the vision of 
H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah and 
the aspirations of H.H Sheikh Mohammed bin Saud 
Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al 
Khaimah to have 
sustainability as 
a source of com-
petitiveness for the 
emirate, by reducing 
the cost of energy 
and water for busi-
nesses, residents and 
the government. 

The Strategy 
targets a minimum 
of 30% savings in 
electricity consump-
tion, 20% savings in 
water consumption, 
and 20% generation 
from renewable en-

ergy sources by 2040, as compared to a business as 
usual scenario. The Strategy, launched in 2018, com-
prises nine programs supported by five enablers. Each 
program is driven by one or more entities (referred 
to as Program Owners) at Ras Al Khaimah Govern-
ment level and UAE Federal level, and requires en-
gagement with a large number of stakeholders in the 
public and private sectors.

Department of Finance activates a large retrofit initiative 
across all government entities in Ras Al Khaimah

B U S I N E S S

Prepared by Reem Sector

The Energy Efficiency and Renewables Office (Reem) of Ras Al 
Khaimah Municipality coordinated the launch of the project that 
includes more than 20 government entities, covering more than 60 
buildings. The project will reduce energy and water consumption by 
26% representing annual savings of about AED 4.1 million.
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The Building Retrofits Program
Building Retrofits is a key program of Ras Al 

Khaimah’s Energy Efficiency and Renewables Strat-
egy 2040, as it aims to reduce energy and water con-
sumption across thousands of existing buildings. The 
program targets the main energy and water consum-
ing systems such as cooling, ventilation, lighting, 
building envelope, control systems and water fixtures 
and fittings. Launched in October 2018, the Building 
Retrofits program is driven by Reem, the Energy Ef-
ficiency and Renewables Office of Ras Al Khaimah 
Municipality, with the role of Super-ESCO, a govern-
ment facilitator promoting adoption of these types of 
projects, and ensuring that both customers and sup-
pliers participate with a strong business rationale and 
minimal risk. 

Retrofits in the Government of Ras Al 
Khaimah

Amiri Resolution No. 15 of 2018 encourages all 
government entities and government owned com-
panies to lead by example in energy efficiency, by 
achieving at least 20% energy and water savings by 
2022. In line with the resolution, a number of projects 
have been developed, encompassing 191 buildings in 

implementation or final stages contracting, entailing 
an aggregated investment of about AED 49 million 
and targeting annual savings of about AED 16 mil-
lion, with a very attractive payback time of less than 
3.5 years.

The first of those projects, that has been success-
fully completed, is the retrofit of four buildings of Ras 
Al Khaimah Municipality.

DoF Retrofit Project
Following success of the initial projects, such as 

the retrofit of Municipality buildings and RAKEZ 
buildings, the Department of Finance and Ras Al 
Khaimah Municipality through Reem launched a 
new, larger retrofit project aggregating more than 20 
Ras Al Khaimah government entities, and covering 
more than 60 buildings. This aggregated project is 
known as the DoF Retrofit Project.

Project preparation was initiated in late 
2018, with preliminary discussions with gov-
ernment entities, to define the best engagement 
model for the project and to secure large partic-
ipation. A feasibility study was then conducted 
for all interested entities, to assess the potential 
for improvement in their facilities. This was 
conducted through a series of walk-through au-

B U S I N E S S
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dits that took place in early 2019, which led to 
prioritising the buildings with the most prom-
ising opportunities for energy and water effi-
ciency.

Following a standard contracting process, a tender 
was initiated by the Department of Finance in April 
2019, involving all the ESCOs that are accredited 
under the established ESCO accreditation scheme of 
Ras Al Khaimah Municipality. From the list of more 
than 20 accredited ESCOs, five ESCOs were short-
listed to participate in the tender. The RFP (Request 
for Proposal) was issued in May 2019 for the short-
listed ESCOs, and after a comprehensive process 
of investigation, measurements and analysis of the 
large portfolio of buildings included in the tender, the 
ESCO proposals were received in October 2019. A 
thorough evaluation process followed, where all re-
ceived proposals were carefully analysed, reviewed 
and ultimately ranked by Reem and DoF teams. This 
led to a final recommendation of selecting Siemens as 
the preferred ESCO to engage in the next step of the 
tendering process, an Investment Grade Audit (IGA).

Siemens conducted the IGA in the first quarter of 
2020, when a much more detailed audit of the build-
ings took place, including a large set of onsite meas-

urements and exhaustive analysis of the existing as-
sets and occupancy patterns in the buildings over an 
extended period. One of the purposes of the IGA was 
to determine a reliable baseline for the energy and 
water consumption of the different buildings prior to 
any retrofit interventions, as a reference for the calcu-
lation of savings later on, once the retrofit would be 
completed.

As the IGA was being completed, the COV-
ID-19 global pandemic developed, which con-
ditioned the next steps of the project. Originally 
intended to be performed as one single project 
entailing the retrofit of all buildings simultane-
ously, the retrofit project was split into three 
phases to better accommodate requirements 
resulting from the COVID-19 pandemic, mini-
mising impact on operations of the involved 
government entities.

After final evaluation and approval, a contract was 
signed in June 2020 between the Department of Fi-
nance (representing all Ras Al Khaimah Government 
entities included in the project) and Siemens for the 
implementation of the retrofit project under a phased 
approach, with Phase 1 of the project to start immedi-
ately. This phase  includes 12 buildings from different 



 Issue No. 521 - 2020 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

21

News

m u n r a k a e

government entities, and is scheduled for comple-
tion in late 2020. After an initial assessment period 
in 2021 to verify that the expected savings are indeed 
achieved, the next phases of the project will follow, 
targeting completion of works by 2022.

The agreement with Siemens  is a Guaranteed 
Savings contract, meaning that the ESCO guarantees 
a minimum level of savings to be reached, and is li-
able for a financial compensation of the customer in 
case it fails to achieve that minimum level of savings. 
This ensures that the contracted savings by the Gov-
ernment of Ras Al Khaimah will always be achieved 
during the five-year contract period, with a possible 
extension to 10 years in case certain conditions are 
met. During the whole contract duration, the ESCO 
will continue to perform regular operations and main-
tenance activities, to ensure proper functioning of the 
implemented measures.

The improvement actions in the contract scope in-
clude chiller upgrades, control optimisation on chill-
ers and other cooling equipment, installation of adi-
abatic cooling on air cooled chillers, replacement of 
old inefficient AC units and lights, installation of pro-
grammable thermostats and water saving devices. A 
remote monitoring tool capable of recording real-time 

continuous energy and water consumption across the 
whole portfolio of buildings is also included in the 
project scope.

The project will ensure yearly consumption sav-
ings of more than 8 million kWh of electricity (corre-
sponding to 27.6% savings compared to the baseline) 
and more than 12 million imperial gallons of water 
(corresponding to 19.1% savings compared to the 
baseline). This will generate a yearly financial saving 
of about AED 4.1 million (26% compared to the base-
line) for the Government of Ras Al Khaimah. These 
savings will also result in a project payback within 
3.7 years, constituting a very attractive return from 
the investment made.

Looking Ahead
Based on the promising results from the first pro-

jects, expected to bring about AED 16 million in year-
ly savings for Ras Al Khaimah, a number of addition-
al projects encompassing 178 buildings are starting 
the tendering process, targeting contract finalisation 
in 2021. Additionally, more than 200 buildings are 
also entering initial evaluations, with walk-through 
audits being conducted to assess the feasibility of fu-
ture retrofits.
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Suite 1702, Level 17 Boulevard Plaza, Tower 1
Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Downtown Dubai, UAE

Tel: +971 (4) 401-8963 - Email: info@improve-ed.com

in www.linkedin.com/company/improve-ed www.facebook.com/improveduwww.instagram.com/improve_edtwitter.com/improve_ed

إن رشكة                        هي رشكة متخصصة يف تطوير املدارس �ا يشمل التعليم الشامل، الصحة النفسية، االبتكار وتوظيف الكوادر التعليمية
خربتنا يف مجال التعليم، والعمل مع العديد من املناهج املختلفة، تجعلنا قادرين عىل دعمك يف رحلتك نحو النجاح

لدينا خربة واسعة يف العمل مع مجموعة مختلفة من الحكومات واملنظ�ت واملدارس لتعزيز االبتكار والدمج والصحة النفسية للجميع
§كننا خرباتنا يف العديد من البلدان ويف بيئات متنوعة من فهم السياقات واملتطلبات الفريدة لعمالئنا، وتسمح لنا بتطوير برامج ناجحة ومخصصة

التوظیف االنتقاء
تقدم رشكاتنا خدمات التوظيف للكوادر التعليمية - فالجميع يعلم ان العامل البرشي هو أهم عامل لنجاح أي منظمة

يف ظل معطيات العا³ الحديث واملتغ°، نحن نعلم ان العامل البرشي هو ما ¯يز الرشكات عن منافسيها ويجعلها سباقة يف درب النجاح
باستخدام سياساتنا الجادة واملتعمقة النتقاء املرشح¶ وتدريبهم، نجحنا يف انتقاء وتوظيف مرشح¶ أكفاء يف مدارس مختلفة عرب شبكة رشكائنا العاملية

نحن نؤكد رضا العمالء عن عمالئنا واملرشح¶، ونقدم الدعم املستمر لهم إذا لزم األمر 
لماذا نحن؟

نحن لدينا خربات متنوعة يف فريقنا ورشكائنا االسرتاتيجي¶ ومجلس اإلدارة
نحن محرتفون دوليون لدينا خربة مهنية وشخصية واسعة يف مجال التعليم والقيادة والتعلم والتدريس واملساواة والتنوع والشمول

 لدينا سجل حافل بالنجاحات يف دول مجلس التعاون الخليجي والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، مع معرفة شاملة لجميع املناهج
الدراسية املتنوعة ومراعاة الفئات العمرية والقدرات املختلفة
ك� أننا نراعي الجانب االقتصادي املتناسب مع كل مؤسسة

ImprovED LLC

!

ImprovED LLC is dedicated to school improvement, well-being, innovation, inclusion and recruitment.
Our diverse expertise in our respective fields, working with many different curricula, and utilizing varying approaches, makes us notably placed to support 
you along your journey towards success.
We have an extensive background working with a range of governments, organizations and schools to enhance innovation, inclusion and well-being of all.
Our experiences in many countries and in diverse settings enable us to understand our clients’ unique contexts and requirements, and allow us to 
develop successful and customized programs.
Staffing & Employee Placement
ImprovED LLC also provides recruitment services. Intangible Assets –We all know the key intangible asset for any organization is its people!
A company’s human assets differentiate it from its competitors and other organizations in the modern, ever-changing and dynamic world.
Using our rigorous and in-depth candidate screening and coaching process, we have successfully matched candidates and schools across our global 
partner network. We confirm customer satisfaction with our clients and candidates, and we offer ongoing support, if needed.
ImprovED LLC also provides recruitment services. Intangible Assets –We all know the key intangible asset for any organization is its people!

Why Choose Us?
We have varying expertise in our team, strategic partners and Governing Board.
We are international professionals who have extensive professional and personal experience in education, leadership, learning and teaching, equity, 
diversity and inclusion.
We have a clear track record of success in the GCC, USA and UK, with knowledge across curricula, age ranges and abilities.
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 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

Basatin landscapeing LLC Al Rabia Compound, Villa 62, Khalifa City A , Abu Dhabi – United Arab Emirates
 (02) 2077728 /     (050) 4932533

        enquiry@basatinlandscaping.com

 

  
                            

 

49
 نتقدم

 بأسمى آيات التهاني والتبريكات   
 

 إلى مقام صاحب السمو
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس الدولة - حفظه هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة

بمناسبة العيد الوطني 49

Twofour54 -P.O.Box 77927
 Abu Dhabi – UAE
+971 2 234 4032       +971 55 954 8033
info@adinb.com
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OMEGA METAL CONT.LLC
Email : info@omegametalcont.com
Mob : +971 50-4979148
Ajman, UAE - Po Box 16014

49
 نتقدم

 بأسمى آيات التهاني والتبريكات   
 

 إلى مقام صاحب السمو
 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 رئيس الدولة - حفظه هللا   

 وإلى مقام صاحب السمو
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي -  رعاه هللا

 وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
وإلى شعب دولة اإلمارات وجميع المقيمين على أرضها الطيبة

بمناسبة العيد الوطني ٤٩

Eternity Technologies FZ-LLC
Al Hamra Industrial Zone, Al Jazeera Al Hamra 

PO Box 35102, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates 
TEL : +971 724 33 535

Email : info@eternitytechnologies.com
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Tamani Arts Tower – Business Bay
Office 802, P.O.Box: 343

Burj Khalifa District, Dubai, UAE.
Phone: +971 4 580 8011
Email: info@liftmart.co

Lift Mart Elevators & Escalators LLC
TURNING YOUR VISION INTO OUR REALITY
ONE ELEVATOR AND ESCALATOR AT A TIME
Our Advantages
. Customized Elevators and Escalators
. 10 Years Warranty
. Home Lifts Made in Italy
. Eco Friendly Products
. Latest Technologies
. Tailored Maintenance Services

Tel : +9714-4218338 
Fax : +9714-4218388
Email : queries@almufid.ae

AL MUFID TRADING CO.LLC

 نتقدم
 بأسمى آیات التھاني والتبریكات 

 إلى مقام صاحب السمو

 الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان
 رئیس الدولة - حفظھ هللا

 بمناسبة عید الجلوس المجید
 داعین هللا أن یحفظ سموه ویرعاه ویمتعھ بموفور الصحة

لمواصلة مسیرة الخیر والعطاء

50 years of service in the UAE Market

DAMAC Smart Heights 
Office # 1702-1704, Near Carrefour Express Market, Barsha Heights 
P.O Box-4636, Dubai UAE
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 04-3555859 / 04-3555949

alturath@emirates.net.ae

04-3555405 / 04-3597440

Dubai - UAE / P.O.Box : 11676 

Al Turath Engineering Consultant in Dubai 
extends its appreciation and thankfulness to our First Line of 
Defence for their efforts and contribution in saving lives and 
reducing the impact of Covied19 on the community and the UAE.

Al Turath is a well-established firm, recognized by its services for 
more than 39 years. Its team of professionals with diversified 
experience on high capacities and this experience guarantees 
the excellence in service provided by Al Turath to date. We are 
working with a clear vision of Al Turath founder Eng. Abdulrazak 
Kasim Al Ali and its expert engineers, Al Turath services have 
been extended to serve Governments Bodies, Semi - Govern-
ment , Private and reputed Developers and also Private & 
individuates sectors in several Engineering Fields with  High 
standards, honesty, and professionalism.   

Our firm has the experience to offer study, design and construction supervision 
services for a wide range of engineering activities such as master planning, 
infrastructure, roads, footpaths, parking areas, traffic impact studies, water, drainage 
and sewerage networks, villas, commercial and residential buildings, sports clubs, 
multi-storey buildings and towers, shopping centres, schools and institutes as well 
as engineering work for new development areas.

Established in 1990. Golden Neon has made a tremendous progress to 
become one of the leading signage manufacturers across the Middle East. 
Located in the heart of Dubai, with a facility houses complete manufacturing, 
installation, and service departments. with approximately 500 employees, 
Golden Neon is capable of managing all your signage needs anywhere and 
anytime.It’s a full service sign company that offers a comprehensive range of 
products to brighten your business. Services include design development, 
project management, manufacturing, installation and after sales service.You 
can expect absolute professionalism throughout the entire process from initial 
creative designing to final completion. Leaving customers satisfied not only in 
brightening their business, but also leaving a royal touch that can be felt while 
looking at the signage.The rich experience Golden Neon have in interior & 
exterior signage, shopping malls, hotels, professional car parks, schools, 
hospitals, stadiums and digital printed graphics all over the UAE are sure to 
make your sign package a major success.Golden Neon was the first signage 
company in UAE to be awarded with ISO 9001 certificate for the quality 
assurance in designing, manufacturing, installation, and maintenance. Also, 
was awarded the best exhibition stand for the 1st appearance in the Middle 
East sign and Graphic imaging 2003.

Golden Neon
Dubai - UAE

Tel: +97143390055 - Fax: +97143391007
Web :www.goldenneon.com
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