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

راأي  عن  بال�شرورة  ولي�س  كاتبها  راأي 

البلدية.

٭ ترتيب امل�اد يف املجلة يخ�شع العتبارات 

فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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يوم العلم ..رمز الوحدة والعزة والرفعة

في يوم العلم، ُيرفع علم دولة اإلمارات العربية المتحدة في ربوع الدولة وفي 
كافة أرجائها. فهذا العلم يرمز إلى عزتنا، وتخصيص يوم في العام لالحتفاء به 
دولة  لشعب  العظيمة  المعاني  يعكس  والذي  العلم،  مكانة  واضح على  دليٌل 

اإلمارات وقيادتها وفي مقدمتها الوحدة التي تجمعهم ومعزته في نفوسنا. 

المدارس  في  واحد  آٍن  في  الجميع  به  يحتفي  سامية  معاٍن  العلم  ويحمل 
والجامعات والدوائر والبيوت والميادين الرسمية، يحتفي الجميع ويقف وقفة 
فيه  تتوحد  والذي  الوطني  للتالحم  ترجمة حقيقية  العلم في  لهذا  وتقدير  عٍز 
المشاعر الوطنية وتلتف حول علم اإلمارات، رمز الوحدة والعزة والرفعة. ويغرس 
هذا االحتفال معاني الوالء والوفاء في نفوس أبناء الوطن، فهم جيل االتحاد 
جيل الوحدة جيل اإلخالص جيل الوفاء لهذا العلم الذي هو رمز وحدة هذه الدولة.

وفي يوم العلم، نهنئ قيادتنا وأنفسنا بهذا االتحاد العظيم ، ونتمنى لدولة 
اإلمارات مزيدًا من التالحم والقوة والرفعة والخير ألبناء هذا الوطن تحت ظل علم 
اإلمارات الذي سيظل بإذن هللا عاليًا شامخًا يرفرف بعزته وعزنا وكرامته وكرامة 

هذا البلد والوطن.

 " والمؤمنون  ورسوله  عملكم  هللا  فسيرى  اعملوا  وقل   "  : تعالى  هللا  يقول 
وفق هللا اإلمارات وقيادتها الرشيدة التي لم تأُل جهدًا في سبيل الحفاظ على 

مكتسبات االتحاد .

منذر محمد بن شكر 

االفتتاحية
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حاكم رأس الخيمة يهنىء الرئيس المصري 
بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم راأ�س اخليمة، برقية 

تهنئة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�ضي�ضي رئي�س جمهورية م�ضر العربية ال�ضقيقة مبنا�ضبة الذكرى 

التا�ضعة واألأربعني ألنت�ضارات حرب اأكتوبر املجيدة.

وبعث �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل 

فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�ضي�ضي.
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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير سنغافورة

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوسوفو

ا����ض���ت���ق���ب���ل ���ض��اح��ب 

بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 

ع�ضو  ال��ق��ا���ض��م��ي  ���ض��ق��ر 

امل��ج��ل�����س األأع���ل���ى ح��اك��م 

ق�ضر  يف  اخليمة،  راأ����س 

بن  �ضقر  مبدينة  �ضموه 

اآر  كمال  �ضعادة   ، حممد 

فا�ضواين، �ضفري جمهورية 

ال��دول��ة،  ل��دى  �ضنغافورة 

و�ضعادة �ضيد حممد رازف 

العام  القن�ضل  اجلنيد، 

يف  �ضنغافورة  جلمهورية 

ال�ضمالية،  واألإمارات  دبي 

اللذين قدما لل�ضالم على 

املرافق  الوفد  مع  �ضموه، 

لهما.

راأ���س  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب  ورح���ب 

اخليمة، ب�ضعادة ال�ضفري، و�ضعادة القن�ضل 

العام، وتبادل معهما األأحاديث حول تعزيز 

ال�ضديقني  البلدين  بني  التعاون  عالقات 

على خمتلف ال�ضعد.

اآر  ك��م��ال  ���ض��ع��ادة  ع��ر  جانبهما  م��ن 

رازف  حممد  �ضيد  و���ض��ع��ادة  ف��ا���ض��واين، 

وتقديرهما  �ضكرهما  بالغ  عن  اجلنيد، 

على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�ضمو  ل�ضاحب 

كرم ال�ضيافة وح�ضن األ�ضتقبال.

ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 

�ضقر  ب���ن  ���ض��ع��ود  ال�����ض��ي��خ 

املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي 

األأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 

يف ق�ضر �ضموه مبدينة �ضقر 

جابر  ���ض��ع��ادة   ، حممد  ب��ن 

جمهورية  �ضفري  حميتي، 

الذي  الدولة،  لدى  كو�ضوفو 

قدم لل�ضالم على �ضموه.

ال�ضمو  �ضاحب  ورح���ب 

ح����اك����م راأ���������س اخل���ي���م���ة، 

وت��ب��ادل  ال�ضفري،  ب�ضعادة 

تعزيز  حول  األأح��ادي��ث  معه 

ع����الق����ات ال����ت����ع����اون ب��ني 

على  ال�ضديقني  ال��ب��ل��دي��ن 

واأ���ض��اد  ال�����ض��ع��د..  خمتلف 

�ضموه بعالقات ال�ضداقة التي تربط دولة 

من  والتي  كو�ضوفو،  وجمهورية  األإم��ارات 

والرخاء  التقدم  من  املزيد  حتقيق  �ضاأنها 

لل�ضعبني.

حميتي،  جابر  �ضعادة  عر  جانبه  من 

ال�ضمو  ل�ضاحب  وتقديره  �ضكره  بالغ  عن 

ال�ضيافة  ك��رم  على  اخليمة  راأ���س  حاكم 

وح�ضن األ�ضتقبال.
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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام الواليات المتحدة األمريكية

حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "بي جي نيغ" البولندية 
الستخراج النفط والغاز الطبيعي

ا����ض���ت���ق���ب���ل ���ض��اح��ب 

بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 

ع�ضو  ال��ق��ا���ض��م��ي  ���ض��ق��ر 

املجل�س األأعلى حاكم راأ�س 

اخليمة، يف ا�ضرتاحة �ضموه 

�ضعادة   ، جي�س  ج��ب��ل  يف 

م���ي���ج���ان ج��ري��ج��ون��ي�����س، 

للوأليات  ال��ع��ام  القن�ضل 

األأمريكية يف دبي  املتحدة 

التي  ال�ضمالية،  واألإمارات 

قدمت لل�ضالم على �ضموه.

ال�ضمو  �ضاحب  ورحب 

ح���اك���م راأ��������س اخل��ي��م��ة، 

العام،  القن�ضل  ب�ضعادة 

األأح��ادي��ث  معها  وت��ب��ادل 

البلدين  بني  التعاون  عالقات  تعزيز  حول 

م�ضيدًا  ال�ضعد،  خمتلف  على  ال�ضديقني 

�ضموه بعالقات ال�ضداقة التي تربط دولة 

األإمارات والوأليات املتحدة األأمريكية.

���ض��ع��ادة ميجان  م��ن ج��ان��ب��ه��ا ع���رت 

وتقديرها  �ضكرها  بالغ  عن  جريجوني�س، 

على  اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�ضمو  ل�ضاحب 

كرم ال�ضيافة وح�ضن األ�ضتقبال.

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو 

ب��ن �ضقر  ���ض��ع��ود  ال�����ض��ي��خ 

املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي، 

األأع�����ل�����ى، ح���اك���م راأ������س 

�ضموه  ق�ضر  يف  اخليمة، 

حممد  ب��ن  �ضقر  مبدينة 

واك�����ض��م��ون��دزك��ا  اإي���ون���ا   ،

جمل�س  رئي�س  اأولينزاك، 

نيغ«  »بي جي  �ضركة  اإدارة 

أل�ضتك�ضاف  ال��ب��ول��ن��دي��ة 

والغاز  النفط  وا�ضتخراج 

املرافق  والوفد  الطبيعي، 

ل���ه���ا، ب��ح�����ض��ور ���ض��ع��ادة 

���ض��ت��اووك، �ضفري  ج��اك��وب 

ج��م��ه��وري��ة ب��ول��ن��دا ل��دى 

الدولة.

راأ���س  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب  ورح���ب 

األأحاديث  معهم  وتبادل  بالوفد،  اخليمة 

والغاز ودوره يف  النفط  اأهمية قطاع  حول 

واألجتماعية  األقت�ضادية  التنمية  حتقيق 

ال�����ض��ام��ل��ة. ك��م��ا اط��ل��ع ���ض��م��وه م��ن رئي�س 

جمل�س اإدارة ال�ضركة البولندية، على اآخر 

التطورات ذات ال�ضلة يف املنطقة والعامل.
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سعود بن صقر يستقبل المشاركين في
) المؤتمر المتخصص باألعمال الخيرية ( برأس الخيمة

بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 

األأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر 

األأعمال اخلريية  اأن  راأ�س اخليمة،  حاكم 

واألرت��ق��اء  األإن�����ض��ان  بناء  ت�ضتهدف  التي 

بقدراته واإمكاناته لها دور فاعل يف تنمية 

العالقات  اأوا�ضر  تعزيز  ويف  املجتمعات، 

والتالقي  التقارب  متكني  ويف  املجتمعية، 

نبيلة  اأهداف  ذات  اأ�ض�س  على  النا�س  بني 

وا�ضتنادًا اإىل قيم �ضامية.

يف  �ضموه  ا�ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

نخبة  حم��م��د  ب��ن  �ضقر  مب��دي��ن��ة  ق�����ض��ره 

املتخ�ض�س  امل��وؤمت��ر   « يف  امل�ضاركني  من 

 » املنطقة  م�ضتوى  على  اخلريية  باألأعمال 

�ضموه  رحب  وقد  اخليمة،  براأ�س  املنعقد 

الفكر  وق��ادة  األأكادمييني  من  بامل�ضاركني 

يف جمال األأعمال اخلريية، وتبادل معهم 

اخلريية  األأعمال  اأهمية  حول  األأح��ادي��ث 

اخل��ريي  العمل  ثقافة  ن�ضر  يف  وت��اأث��ريه��ا 

التي  األأ�ضا�ضية  الركائز  اأح��د  باعتبارها 

املجتمعية  القيم  منظومة  عليها  تبنى 

ال�ضائدة يف دولة األإمارات.

والبذل  العطاء  اأن  اإىل  �ضموه  واأ���ض��ار 

ب��دون  األآخ��ري��ن  وم�ضاعدة  اخل��ري  وح��ب 

راأ���س  جمتمع  يف  متاأ�ضلة  �ضمات  مقابل 

�ضفات  وه��ي  األإم�����ارات،  ودول���ة  اخليمة 

األآب��اء  دعائمها  ر�ضخ  اإن�ضانية  وموروثات 

تن�ضيق  �ضرورة  على  م�ضددًا  املوؤ�ض�ضون، 

واملنظمات  املوؤ�ض�ضات  بني  التعاون  جهود 

املتخ�ض�ضة باألأعمال اخلريية واألإن�ضانية 

امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  تطبيق  ي�ضمن  مب��ا 

فعاليته  ولتعزيز  امل��ج��ال  بهذا  لالرتقاء 

وكفاءته.

تنظمه  ال��ذي  ال��دويل  املوؤمتر  ويهدف 

القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  موؤ�ض�ضة 

ل��ب��ح��وث ال�����ض��ي��ا���ض��ة ال��ع��ام��ة، ب��ال��ت��ع��اون 

اأج��ل  م��ن  العاملة  املوؤ�ض�ضات  �ضبكة  م��ع 

التنمية، والتابعة ملنظمة التعاون والتنمية 

لعب  اإىل  »ب��ريل«،  ومبادرة  األقت�ضادية، 

دور حموري يف تعزيز التعاون وال�ضفافية، 

جمتمع  يف  األإمن���ائ���ي  ال��ت��اأث��ري  وزي������ادة 

يف  اخلا�ضة  اخلريية  األأعمال  موؤ�ض�ضات 

ال�ضرق األأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

وي��رك��ز امل���وؤمت���ر  ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اآف���اق 

التفاهم والتعاون بني املنظمات األإن�ضانية، 

من  وغريها  املنطقة،  يف  القرار  و�ضناع 

املانحة  وال��ف��ردي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة  اجل��ه��ات 

واملجتمع األإمنائي.
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سعود بن صقر يشهد انطالق "قمة رأس الخيمة للطاقة" ..
ويؤكد : االستدامة في صدارة أولوياتنا

بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 

�ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم 

راأ�س اخليمة، اأن اإمارة راأ�س اخليمة �ضريك 

لتحقيق  الرامية  العاملية  اجلهود  يف  فاعل 

قطاع  وتطوير  تعزيز  خالل  من  األ�ضتدامة 

األإمارات  دولة  توجهات  يواكب  مبا  الطاقة 

ال���دول  م�����ض��اف  �ضمن  مكانتها  وي��ر���ض��خ 

م�ضتدام  م�ضتقبل  لبناء  عامليًا  املتقدمة 

للجميع، م�ضريًا �ضموه اإىل اأن األ�ضتثمار يف 

ا�ضتدامة الطاقة وباألأخ�س الطاقة املتجددة 

والنظيفة هو ا�ضتثمار يف امل�ضتقبل، و�ضمان 

وازدهار  امل�ضتدامة،  التنمية  م�ضرية  لنجاح 

احل��ي��اة، و���ض��ن��اع��ة غ���ٍد اأف�����ض��ل ل��الأج��ي��ال 

القادمة يف راأ�س اخليمة واألإمارات والعامل.

جاء ذلك يف الكلمة التي األقاها �ضموه يف 

للطاقة«املنعقدة  اخليمة  راأ�س  »قمة  افتتاح 

راأ���س  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب  رع��اي��ة  حت��ت 

اخل��ي��م��ة يف »م���رك���ز احل����م����راء ال����دويل 

اخليمة،  ب��راأ���س  وامل���وؤمت���رات«  للمعار�س 

ب��ح�����ض��ور وم�����ض��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن اخل���راء 

املخت�ضني مبجال  واألأكادمييني  واملتحدثني 

من  املتجددة  والطاقة  الطاقة  ا�ضتدامة 

األإمارات والعامل.

فعاليات  ح�ضوره  خ��الل  �ضموه  و�ضهد 

م�ضجلة  ك��ل��م��ة  ب��ث  ل��ل��ق��م��ة،  األأول  ال��ي��وم 

الوكالة  عام  مدير  ألكامريا،  لفران�ضي�ضكو 

حتدث  »اآيرينا«،  املتجددة  للطاقة  الدولية 

الطاقة يف  ا�ضتدامة قطاع  اأهمية  فيها عن 

العامل.

بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وق��ال 

�ضقر القا�ضمي : راأ�س اخليمة �ضريك فاعل 

اإىل  ال��رام��ي��ة  األإم����ارات  دول���ة  م�ضاعي  يف 

�ضمان ح�ضول اجلميع على خدمات طاقة 
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واتخاذ  عالية،  كفاءة  وذات  وموثوقة  اآمنة 

اإنتاج  تعزيز  يف  وملمو�ضة  ج��ادة  خ��ط��وات 

ن�ضبتها  وزيادة  واملتجددة،  النظيفة  الطاقة 

يف مزيج الطاقة خالل ال�ضنوات املقبلة.

دعم  يف  روؤيتنا  تتمثل  �ضموه:  واأ�ضاف 

حلول  ألإي��ج��اد  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  اجل��ه��ود 

تكنولوجيا  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  وعملية  مبتكرة 

ال��ط��اق��ة، مل��واج��ه��ة اأب���رز ال��ت��ح��دي��ات التي 

متكني  يف  ي�ضاعد  مب��ا  ال��ق��ط��اع،  يواجهها 

جديدة  ف��ر���س  وخ��ل��ق  ال��وط��ن��ي  األقت�ضاد 

وحت�ضني  امل�ضتدامة،  األقت�ضادية  للتنمية 

معي�ضة النا�س حا�ضرًا وم�ضتقباًل.

واأ�ضار �ضموه اإىل اأن األ�ضتدامة تاأتي يف 

األإمارة  واأن  راأ�س اخليمة،  اأولويات  �ضدارة 

لديها روؤية ا�ضرتاتيجية وا�ضحة حول زيادة 

األعتماد املحلي على موارد الطاقة املتجددة 

وا�ضتدامتها، واأن عقد القمة فيها يتوافق مع 

توجهات األإمارة امل�ضتقبلية وجهودها لدعم 

روؤية الدولة يف هذا املجال.

اخليمة  راأ�س  يف  نوؤمن   : �ضموه  واأو�ضح 

ب��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى اإح�����داث ت��غ��ي��ري ن��وع��ي يف 

على  املناخي  التغري  ق�ضية  مواجهة  جهود 

اإىل  بالنظر  والعاملي،  املحلي  ال�ضعيدين 

اإمكاناتنا التي توؤهلنا للعب دور اأكر يف خلق 

واملياه  الطاقة  منظومة  ألإدارة  رائد  منوذج 

بكفاءة عالية، مبا ميكن خمتلف القطاعات 

احل���ي���وي���ة، وي���ح���اف���ظ ع��ل��ى ت��ن��اف�����ض��ي��ت��ن��ا 

األقت�ضادية، ويحقق رفاه املجتمع.

واحلفاظ  األ�ضتدامة،  اأن  �ضموه  واأك��د 

العاملية  اجلهود  يف  وامل�ضاهمة  البيئة،  على 

ركائز  املناخي،  التغري  تداعيات  من  للحد 

اأ�ضا�ضية يف نهج راأ�س اخليمة التنموي الذي 

مزدهر  غ��ٍد  ل�ضناعة  طموحاتنا  يعك�س 

وم�ضتدام للجميع.

راأ���س  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب  واخ��ت��ت��م 

الرامية  جهودنا  اإن   : قائاًل  كلمته  اخليمة 

ال��ط��اق��ة وا���ض��ت�����ض��راف  ت��ط��وي��ر ق��ط��اع  اإىل 

تتوقف..  ل��ن  للجميع  م�ضتدام  م�ضتقبل 

العمل  م��ن  امل��زي��د  نحو  ع��زم  بكل  ما�ضون 

يعي�س  من  لكل  اأف�ضل  غٍد  �ضمان  اأجل  من 

يف اإمارة راأ�س اخليمة، وبناء م�ضتقبل اأكرث 

ازدهارًا لالأجيال القادمة.

�ضريف  املهند�س  �ضعادة  قال  جهته  من 

العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية 

األقاها  كلمة  يف  وال��ب��رتول،  الطاقة  لقطاع 

نيابة عن معايل �ضهيل بن حممد فرج فار�س 

التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي 

اإن األإم���ارات ُتعد من ال��دول ال��رائ��دة يف   :

والنظيفة،  املتجددة  الطاقة  قطاع  تطوير 

حديثة  واأ�ضاليب  طرق  ابتكار  يف  وال�ضّباقة 

واإيجاد حلول  الطاقة،  قطاع  كفاءة  لتعزيز 

بديلة مبا يدعم التنمية امل�ضتدامة، م�ضريًا 

ي�ضتند  األإم��ارات  املناخي يف  العمل  اأن  اإىل 

التمويل  يف  تتمثل  رئي�ضة  حماور  ثالثة  اإىل 

والتكنولوجيا والبيئة، واأن ا�ضت�ضافة الدولة 

يف  وف��ارق��ة  مهمة  حلظة  ميثل   COP 28
دبلوما�ضية املناخ األإماراتية، وذلك بتنظيم 

ح�ضد  ميكنه  وا�ضتثنائي  ���ض��ام��ل  م��وؤمت��ر 

ال���دويل. امل��ن��اخ��ي  للعمل  ال��ك��ام��ل   ال��ت��اأث��ري 

�ضكر،  بن  حممد  منذر  �ضعادة  ق��ال  ب��دوره 

م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، التي 

وا���ض��ح  ت�����ض��ور  ل��دي��ن��ا  ال��ق��م��ة:  ت�ضت�ضيف 

حيث  األإم���ارة،  يف  الطاقة  قطاع  مل�ضتقبل 

ن���راه���ا وج��ه��ة رائ�����دة مل�����وردي امل��ن��ت��ج��ات 

الذين  للم�ضتهلكني  الفعالة  واخل��دم��ات 

يتطلعون اإىل األ�ضتفادة من كفاءة الطاقة؛ 

ونتطلع ألأن تكون األإمارة من�ضة تتيح لل�ضباب 

 ، مبتكرة  حلول  وتنفيذ  لتطوير  الفر�ضة 

ومكانًا لزيادة الوعي املجتمعي مب�ضوؤوليات 

اخلطوات  بع�س  اتخذنا  لقد  األ�ضتدامة؛ 

ذلك  يف  مب��ا  القمة،  يف  ذل��ك  نحو  املهمة 

واإط��الق  املنزلية،  الطاقة  خدمات  اإط��الق 

واإطالق  ال�ضناعية،  الطاقة  تدقيق  مبادرة 

من  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  ن�ضخة 

املبتكرة،  للطاقة  اخليمة  راأ����س  م�ضابقة 
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الرامج  اإع��الن��ات  من  العديد  جانب  اإىل 

ورعاتنا  لقيادتنا  ممتنون  نحن  األأخ���رى. 

القمة. ه��ذه  ألإجن��اح  و�ضيوفنا   و�ضركائنا 

ومن اأبرز األأحداث التي �ضهدها اليوم األأول 

تقدمي وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة 

 ISO 50001 الطاقة  اإدارة  يف  األإم���ارات 

راأ����س  ب��ل��دي��ة  ح�ضلت  ح��ي��ث   2022 ل��ع��ام 

�ضركتا  ونالت  األأول،  املركز  على  اخليمة 

املركزين  البحرية  واأدن��وك  الرية  اأدن��وك 

الثاين والثالث على التوايل.

اأج��رت��ه  تقييم  اإىل  اجل��ائ��زة  وت�ضتند 

دول��ة  يف  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة 

للطاقة  ال�������وزاري  وامل��ج��ل�����س  األإم�������ارات 

بتنفيذ  ي���ع���رتف   ،)CEM( ال��ن��ظ��ي��ف��ة 

ال��ط��اق��ة. اإدارة  يف  امل��م��ار���ض��ات   اأف�����ض��ل 

وامل�ضاهمة  مو�ضوع»األإبداع  يخ�س  ما  ويف 

يف اأه�����داف امل�����ض��ت��ق��ب��ل ل��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة 

مع  القمة  تتما�ضى  امل��ت��ج��ددة«،  وال��ط��اق��ة 

الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ���س  ا�ضرتاتيجية 

ا  اأي�ضً وتدعم   ،2040 املتجددة  والطاقة 

مبادرة احلياد املناخي األ�ضرتاتيجية لدولة 

وا�ضتعدادات   2050 عام  بحلول  األإم��ارات 

األأط����راف  م��وؤمت��ر  يف  للم�ضاركة  ال��دول��ة 

ال�ضهر  م�ضر  يف  يقام  ال��ذي   )COP 27(

ذات��ه  امل��وؤمت��ر  م��ن   28 والن�ضخة  امل��ق��ب��ل، 

األإم���ارات  ت�ضت�ضيفه  ال��ذي   )COP 28(

العام املقبل.

جتدر األإ�ضارة اإىل اأن ا�ضرتاتيجية راأ�س 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة  اخليمة 

تهدف اإىل توفري %30 يف الكهرباء، و 20% 

املتجددة  الطاقة  م��ن   %  20 و  امل��ي��اه،  يف 

.2040 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال��ت��ول��ي��د  م��زي��ج   يف 

التنفيذي  الرئي�س  اأت��ا���ض��ي  فرانكو  وق���ال 

يف  الذكية  التحتية  للبنية  �ضيمن�س  ل�ضركة 

ال�ضرق األأو�ضط : ي�ضعدنا اأن نكون جزءًا من 

هذا احلدث الذي يجمع قادة من القطاعني 

الطاقة  كفاءة  ملناق�ضة  واخلا�س  احلكومي 

يف  اأ�ضا�ضي  ك��م��ح��ّرك  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 

راأ���س  اقت�ضاد  وا�ضتدامة  تناف�ضية  تعزيز 

اخليمة.

�ضيمن�س  �ضركة  تلتزم  اأتا�ضي:  واأ�ضاف 

بذكاء  ت��رب��ط  ال��ت��ي  التكنولوجيا  بتطوير 

اأنظمة الطاقة واملباين وال�ضناعات وحت�ضن 

التي نعي�س بها ونعمل بها وحتمي  الطريقة 

كوكبنا.

رام��ان،  فينكات  من  اآخ��ر  ت�ضريح  ويف 

مدير عام، لو�ضيكو ال�ضرق األأو�ضط : نلتزم 

تعمل  األإ�ضاءة  بجعل  لو�ضيكو  جمموعة  يف 

بكفاءة عالية.

واأ�ضاف رامان: توؤكد جمموعة لو�ضيكو 

التزامها باحلياد الكربوين لتحقيق اأهداف 

األ���ض��ت��دام��ة ل��ع��م��الئ��ه��ا وامل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة، 

الفنية  املذكرة  لو�ضيكو  جمموعة  اعتمدت 

ملهند�ضي  ت�ضارترد  موؤ�ض�ضة  عن  ال�ضادرة 

واألإ�ضاءة  ال�ضوء  وجمعية  البناء،  خدمات 

والتي توفر اإطارًا للعمل على تقييم �ضناعة 

ل�القت�ضاد  وا�ضح  �ضرح  وم��ع  األإ���ض��اءات؛ 

تبني  ميكن  كيف   TM66 يحدد  ال��دائ��ري 

امل�ضممني  ق��ب��ل  م���ن  ال���دائ���ري���ة  امل���ب���ادئ 

وامل�ضنعني مثل جمموعتنا.

ون��ظ��م��ت ال��ق��م��ة م��ن ق��ب��ل ب��ل��دي��ة راأ����س 

اخليمة، يف مركز احلمرا الدويل للمعار�س 

 5 و   4 يومي  راأ���س اخليمة  وامل��وؤمت��رات يف 

والبنية  الطاقة  وزارة  م��ن  بدعم  اأكتوبر 

والبيئة،  املناخي  التغري  ووزارة  التحتية، 

وال���وك���ال���ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 

للتنمية  املتحدة  األأمم  ومنظمة  )اإيرينا(، 

واأك��رث  وم�ضدر،  )اليونيدو(،  ال�ضناعية 

اخليمة. راأ���س  يف  حكومية  جهات   10  من 
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وا���ض��ت��ق��ط��ب��ت ال���ق���م���ة ن��خ��ب��ة م����ن ك��ب��ار 

مبن  ال��ب��ارزي��ن  واملتحدثني  ال�ضخ�ضيات 

فيهم معايل مرمي بنت حممد �ضعيد حارب 

والبيئة،  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزي���رة  امل��ه��ريي 

و�ضعادة �ضريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة 

التحتية،  والبنية  الطاقة  بوزارة  والبرتول، 

الزعابي  �ضكر  بن  حممد  منذر  �ضعادة  و 

�ضعادة  و  اخليمة،  راأ���س  بلدية  ع��ام  مدير 

يو�ضف اأحمد العلي، الوكيل امل�ضاعد ل�ضوؤون 

ب��وزارة  امل�ضتقبل،  وطاقة  والكهرباء  املياه 

مانع  و���ض��ع��ادة  التحتية،  والبنية  الطاقة 

العام  املدير  باأعمال  القائم  ال�ضديراوي، 

و�ضيمنز  العلمية،  لالأبحاث  الكويت  ملعهد 

الرئي�س  كابري�س،  ورينو  األأو�ضط،  ال�ضرق 

 ،)EnOva( »اإي��ن��وف��ا«  ل�ضركة  التنفيذي 

بنك  التنفيذي،  الرئي�س  اأح��م��د،  ورح��ي��ل 

عي�ضى  و�ضعادة   ، الوطني   اخليمة  راأ����س 

امل�ضاعد  الوكيل  الها�ضمي،  الرحمن  عبد 

ل��ق��ط��اع امل��ج��ت��م��ع��ات امل�����ض��ت��دام��ة وال��وك��ي��ل 

اخل�ضراء  التنمية  لقطاع  باألإنابة  امل�ضاعد 

وت��غ��ري امل��ن��اخ، ب����وزارة ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي و 

البلو�ضي،  ح�ضن  اإ�ضماعيل  و�ضعادة  البيئة، 

للموا�ضالت،  راأ�س اخليمة  مدير عام هيئة 

للوكالة  العام  املدير  نائب  �ضينغ،  وج��وري 

الدولية للطاقة املتجددة )اإيرينا(، و ماركو 

من  ال�ضناعية،  التنمية  م�ضوؤول  ماتيني، 

اليونيدو، و فواز املحرمي، املدير التنفيذي 

لوك  و  النظيفة،  للطاقة  م�ضدر  ل�ضركة 

 EDF ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  كو�ضلني، 

ال�ضرق األأو�ضط، و هيو ريت�ضموند، الرئي�س 

التنفيذي ل�ضركة اإيدينا - جزء من خدمات 

.)EESL( كفاءة الطاقة

ويناق�س امل�ضاركون يف القمة التوجهات 

ال��ن��ا���ض��ئ��ة ح����ول جم����األت ع����دة ك��امل��ب��اين 

اخل�ضراء، وحتديث املباين، والنقل الفعال، 

الطاقة  وتطبيقات  املياه،  ا�ضتخدام  وكفاءة 

طاقة،  اإىل  النفايات  وحت��وي��ل  ال�ضم�ضية، 

وغريها من املوا�ضيع ذات ال�ضلة.
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محمد بن سعود القاسمي يزور دار القضاء في رأس الخيمة ويتفقد سير 
العمل بالمحاكم والنيابة العامة

ال�������ض���ي���خ  ����ض���م���و  زار 

�ضقر  ب��ن  �ضعود  ب��ن  حممد 

راأ����س  ع��ه��د  ويل  القا�ضمي 

اخل���ي���م���ة رئ���ي�������س جم��ل�����س 

الق�ضاء املقر الرئي�ضي لدار 

اخليمة،  راأ����س  يف  الق�ضاء 

واط���ل���ع ع��ل��ى ���ض��ري ال��ع��م��ل 

ومنظومة اخلدمات الرقمية 

واألإل����ك����رتون����ي����ة امل��ق��دم��ة 

 ل��ل��ج��م��اه��ري وامل��ت��ع��ام��ل��ني.

ا�ضتقبال �ضموه لدى  كان يف 

امل�ضت�ضار  ���ض��ع��ادة  و���ض��ول��ه 

اأح���م���د حم��م��د اخل���اط���ري 

اخليمة  راأ�س  حماكم  رئي�س 

ح�ضن  امل�ضت�ضار  و���ض��ع��ادة 

العام  النائب  حميمد  �ضعيد 

األأمني  راأ���س اخليمة  ألإم��ارة 

 ال���ع���ام مل��ج��ل�����س ال��ق�����ض��اء.

الزيارة  خالل  �ضموه  وراف��ق 

بن  �ضعود  بن  اأرحمة  ال�ضيخ 

خالد القا�ضمي، مدير الق�ضم 

ويل  �ضمو  ملكتب  األإع��الم��ي 

وال�ضيخ  اخليمة،  راأ���س  عهد 

 الدكتور حممد بن �ضعود بن خالد القا�ضمي وعدد من امل�ضوؤولني.

ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن ���ض��ع��ود ب��ن ���ض��ق��ر القا�ضمي  واط��ل��ع ���ض��م��و 

خ���الل ال���زي���ارة ع��ل��ى ���ض��ري ال��ع��م��ل يف حم��اك��م راأ�����س اخليمة 

للجمهور  امل��ق��دم��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  واخل���دم���ات  ال��ع��ام��ة  وال��ن��ي��اب��ة 

 وامل���ت���ع���ام���ل���ني وم�����ا ت�����ض��ه��ده م����ن من����و وت����ط����ور م�����ض��ت��م��ري��ن.

واأ����ض���اد ���ض��م��وه ب��ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وال���رب���ط األإل����ك����رتوين مع 

ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة األحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة م��ا اأ���ض��ه��م يف 

متكاملة. نوعية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  امل��ع��ام��الت  اإجن���از   �ضرعة 

واأكد �ضموه اأن التطور الذي ت�ضهده دار الق�ضاء يف راأ�س اخليمة ياأتي 

جت�ضيدًا لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي 

ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف تطبيق منظومة رائدة 

للعمل احلكومي يف اإمارة راأ�س اخليمة ترتكز على توفري خدمات 

 رقمية متكاملة للمتعاملني واجلماهري وفق اأعلى املعايري العاملية.

ووكالء  وروؤ�ضاء  الق�ضاة  من  املبذولة  اجلهود  على  �ضموه  واأثنى 

النيابة وموظفي املحكمة والنيابة 

دار  يف  العاملني  وك��اف��ة  ال��ع��ام��ة 

الق�ضاء، موؤكدًا اأن �ضيادة القانون 

قام  مهمة  وركيزة  را�ضخة  قيمة 

عليها األحتاد وتتعزز يف ظل دعم 

الر�ضيدة. ال��ق��ي��ادة  م��ن   ورع��اي��ة 

وع���ر ���ض��م��وه ع��ن مت��ن��ي��ات��ه لهم 

اأداء  يف  وال�������ض���داد  ب��ال��ت��وف��ي��ق 

اإىل  داع��ي��ًا  النبيلة،  ر�ضالتهم 

وال��دوؤوب  اجل��اد  العمل  موا�ضلة 

التطور  م�ضرية  تعزيز  اأج���ل  م��ن 

ب�ضكل  واحل��ر���س  اخليمة  راأ���س  يف  الق�ضاء  دار  ت�ضهدها  التي 

للمتعاملني. امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  ج���ودة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى   م�ضتمر 

من جانبه اأ�ضاد �ضعادة امل�ضت�ضار اأحمد حممد اخلاطري بزيارة 

راأ�س  العمل يف حماكم  مل�ضار  وامل�ضتمرة  الدائمة  ومتابعته  �ضموه 

اخليمة وتوجيهات �ضموه امل�ضتمرة بتقدمي اأرقى اخلدمات احلكومية 

للعدالة  باتت منارة عاملية  األإمارات  دولة  اأن  موؤكدًا  للمتعاملني، 

 وامل�ضاواة و�ضيادة القانون بف�ضل دعم ورعاية القيادة الر�ضيدة.

بال�ضكر  حميمد  �ضعيد  ح�ضن  امل�ضت�ضار  �ضعادة  توجه  جهته  من 

والتقدير اإىل �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي على 

هذه الزيارة التي تعك�س مدى حر�س �ضموه على تعزيز منظومة 

العمل يف دار الق�ضاء وكافة قطاعاتها و�ضمان اأداء كافة العاملني 

متطورة  خدمات  وتقدمي  األأكمل  الوجه  على  لعملهم  الق�ضاء  يف 

للمتعاملني واجلماهري.
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العامة يف دائرة  ال�ضحة  اإدارة  ك�ضفت 

بلدية راأ�س اخليمة، عن اأن مقا�ضب األإمارة 

و�ضوق املوا�ضي، ت�ضهد اأعمال �ضيانة دورية 

للجمهور  اخل��دم��ة  اأن����واع  اأف�����ض��ل  لتقدمي 

العاملية  املوا�ضفات  اأعلى  وف��ق  امل�ضتهلك 

املعتمدة.

وا���ض��ت��ق��ب��ل��ت م��ق��ا���ض��ب راأ�����س 

اخليمة العاملة خالل الربع الثالث 

ذبيحة   23195 اجل��اري  العام  من 

من األأبقار واملاعز واجلمال وغريها 

العمليات  ك��اف��ة  اإمت����ام  مت  ال��ت��ي 

عدد  رف�����س  م��ع  عليها،  املعتمدة 

العالج  اإىل  ألإخ�ضاعها  منها  قليل 

الفحو�س  ك�ضفت  اأن  بعد  املطلوب، 

عمليات  قبل  عليها  املقامة  الطبية 

على  يتوجب  ب��اأم��را���س  اإ�ضابتها  ال��ذب��ح 

بها  للو�ضول  ال��الزم،  العالج  تلقيها  اإثرها 

اإىل ال�ضفاء التام. وقالت �ضيماء الطنيجي 

ل��� »األحت��اد«،  العامة  ال�ضحة  اإدارة  مدير 

اإن مقا�ضب اإمارة راأ�س اخليمة تخ�ضع اإىل 

وذلك  امل�ضتمرة،  الدورية  ال�ضيانة  اأعمال 

واألل��ت��زام  كفاءتها  على  احل��ف��اظ  بهدف 

اتباعها  الواجب  ال�ضحية  باأل�ضرتاطات 

للم�ضتهلكني،  اخلدمة  اأنواع  اأف�ضل  وتقدمي 

احليوانات،  ا�ضتقبال  مهام  يخ�س  فيما 

والتقطيع  والذبح  الفح�س  واإمتام عمليات 

م�����ض��ت��وف��ي��ة  ت�����ض��ل��ي��م��ه��ا  ح����ني  اإىل 

امل��وا���ض��ف��ات  ذات  األ����ض���رتاط���ات 

املطلوبة للم�ضتهلك.

اأع��������داد  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 

خالل  ذبحها  مت  التي  احليوانات 

ال��ف��رتة األأخ�����رية حت���دي���دًا خ��الل 

ي��ول��ي��و واأغ�����ض��ط�����س و���ض��ب��ت��م��ر، 

بلغت  23195 حيوان، منها: املاعز 

حيث  وغريها،  واألأب��ق��ار  واجلمال 

جرى يف العادة ا�ضتقبالها وتطبيق 

23195 ذبيحة استقبلتها مقاصب رأس الخيمة خالل ثالثة أشهر

اخليمة  راأ����س  بلدية  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 

املبتكرة  للطاقة  اخليمة  راأ����س  م�ضابقة 

ال�ضغرية  امل��ب��ت��ك��رة  ال�����ض��رك��ات  جل���ذب 

واملتو�ضطة اإىل الدولة. 

وتوفر هذه الن�ضخة من امل�ضابقة فر�ضة 

جميع  من  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  لل�ضركات 

املحلي  ال�ضوق  العامل لالطالع على  اأنحاء 

وت�ضكيل �ضراكات ا�ضرتاتيجية يف قطاعات 

�ضتحظى  كما  وال�ضناعة.  واملياه  الطاقة 

ال�ضركات التي يقع عليها األختيار بفر�ضة 

التي  للم�ضابقة  التنفيذية  اللجنة  ملناق�ضة 

ت�ضم مديرين رفيعي امل�ضتوى من اجلهات 

احلكومية الرائدة وال�ضركات العاملية. 

مدير  �ضكر،  ب��ن  حممد  م��ن��ذر  وق���ال 

اإن تطوير  عام دائرة بلدية راأ�س اخليمة، 

جمال  يف  املبتكرة  لل�ضركات  بيئي  نظام 

الطاقة واملياه هو اأحد اأهدافنا املنبثقة من 

الطاقة  لكفاءة  اخليمة  راأ�س  ا�ضرتاتيجية 

2040. وتدعم م�ضابقة  والطاقة املتجددة 

راأ�س اخليمة للطاقة املبتكرة هذا الهدف 

من خالل خلق فر�س 

اجل��دي��دة  للتقنيات 

ومناذج األأعمال ذات 

ال�����ض��ل��ة ب��ت��ح��دي��ات 

الطاقة املحددة التي 

نواجهها يف املنطقة.

وي��ع��ت��م��د ت���اأه���ل 

للم�ضابقة  ال�ضركات 

ع��ل��ى ت��واف��ر احل��ل��ول 

اأك����رث  اأو  ل����واح����دة 

م������ن ال����ت����ح����دي����ات 

األإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ث��الث��ة 

امل����ط����روح����ة، وه���ي 

اإدارة  جم�����األت  يف 

ال���ط���اق���ة، ال��ك��ف��اءة 

واأنظمة  ال�ضناعية، 

الالمركزية،  الطاقة 

حتٍد،  لكل  واحد  فائز  اختيار  �ضيتم  حيث 

جوائز  على  الثالثة  الفائزون  و�ضيح�ضل 

لكل  دره��م   100.000 بقيمة  تقدر  نقدية 

لتاأ�ضي�س  باقة جذابة  اإىل  باألإ�ضافة  فائز، 

اأعمالهم يف راأ�س اخليمة مقدمة من هيئة 

مناطق راأ�س اخليمة األقت�ضادية )راكز(، 

لتطوير األأعمال.

بلدية رأس الخيمة تطلق ) الطاقة المبتكرة (
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"الطاقة والبنية التحتية"
تطلق خدمة استباقية بالتعاون مع جهات حكومية في رأس الخيمة

اأطلقت وزارة الطاقة والبنية 

اجلهات  مع  بالتعاون  التحتية، 

اخليمة  راأ�س  حكومة  يف  املحلية 

اخليمة،  راأ���س  بلدية  يف  ممثلة 

األقت�ضادية،  التنمية  ودائ����رة 

خدمة  اخليمة،  راأ���س  وحمكمة 

ا�ضتكماأًل  و�ضاملة،  ا�ضتباقية 

مل��ب��ادرة )م����روك م��ا دب���رت(، 

ن�ضية  ر���ض��ال��ة  اإر�����ض����ال  ت��ت��ي��ح 

راب��ط  م��ع  ال���زواج  عقد  ب�ضورة 

ط���ري���ق���ة ال���ت���ق���دمي ل��ل��م�����ض��اع��دة 

طلب  باأحقية  امل��واط��ن  ألإب���الغ  األإ�ضكانية 

جميع  توافرت  حال  يف  ال�ضكنية  امل�ضاعدة 

اجلهات  رواب���ط  توفر  وك��ذل��ك  ال�����ض��روط، 

اإج���راءات  أل�ضتكمال  األإم����ارة  يف  املحلية 

الوقت  يقل�س  مم��ا  ال�ضكنية،  امل�ضاعدة 

واجلهد للمتقدم، األأمر الذي يدعم �ضرعة 

وتكوين  وبناء  األأ�ضري،  األ�ضتقرار  حتقيق 

اأ�ضر �ضعيدة وم�ضتقرة ومتما�ضكة.

م�ضلم  نادية  املهند�ضة  �ضعادة  واأك��دت 

اخلدمات  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  النقبي، 

امل�ضاندة يف وزارة الطاقة والبنية التحتية، 

األإع��الن  مت  التي  األ�ضتباقية،  اخلدمة  اأن 

احل�ضول  م��دة  تقلي�س  يف  ت�ضاهم  عنها، 

عليها من 3 اأيام اإىل 10 دقائق دون احلاجة 

اإىل زيارة اأي من اجلهات احلكومية، وهي 

ت��اأت��ي يف اإط���ار م��ب��ادرات ال����وزارة لتوفري 

اأف�ضل م�ضتويات اخلدمة مبا يلبي تطلعات 

املتعاملني،  وت��وق��ع��ات  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

وتتواءم مع ا�ضرتاتيجية األإمارات للخدمات 

نوعية  نقلة  اإحداث  اإىل  الرامية  احلكومية 

يف م�ضتوى اخلدمات احلكومية.

بوعد  م��ّن��ا  ال��ت��زام��ًا   : النقبي  وق��ال��ت 

حكومتنا الر�ضيدة، يتم التعاون مع خمتلف 

�ضركاء الوزارة لتوفري قنوات خدمة موحدة 

ومتنوعة ومتنا�ضقة تنا�ضب رغبة املتعاملني 

ل��ت��ك��ون رك��ن��ًا خ��ام�����ض��ًا م��ن اأرك����ان وع��دن��ا 

اأن الوزارة  خلدمات امل�ضتقبل، م�ضرية اإىل 

خطط  وتطوير  ت�ضميم  على  دومًا  حتر�س 

خدماتها  تطوير  يف  ت�ضاعدها  وم��ب��ادرات 

وتبذل جهودًا ألفتة  اأدائها،  نتائج  وحت�ضني 

جيل  ابتكار  عر  خدماتها  دعم  عملية  يف 

جديد من اخلدمات األ�ضتباقية للمتعاملني 

وج��ودة  �ضعادتهم  يحقق  ما  الطلب«  »قبل 

الدولة  وري���ادة  معامالتهم،  اإجن���از  دورة 

عامليًا يف جمال اخلدمات احلكومية.

ويف ال�����ض��ي��اق ذات�����ه، ك��رم��ت ���ض��ع��ادة 

الوكيل امل�ضاعد لقطاع اخلدمات امل�ضاندة، 

اجلهات الداعمة للمبادرة، والتي �ضاهمت 

والبنية  الطاقة  وزارة  م�ضاعي  اإجن��اح  يف 

تواكب  ا�ضتباقية  خدمات  لتقدمي  التحتية 

حكومة امل�ضتقبل، وتفوق توقعات املتعاملني.

جدير بالذكر اأن وزارة الطاقة والبنية 

ملتعامليها،  خ��دم��ة   124 ت��ق��دم  التحتية 

اإ�ضكان  بقطاع  ترتبط  خدمات  بني  تتنوع 

امل��واط��ن��ني، واأخ����رى ب��ال��ط��رق األحت��ادي��ة 

واملياه،  والنقل،  التحتية  والبنية  والطاقة 

وغ��ريه��ا م��ن اخل���دم���ات ذات األرت��ب��اط 

بطبيعة عمل الوزارة.

الفحو�س الطبية املقامة على اأيدي األأطباء 

وال��ك��ف��اءة،  اخل���رة  ذوي  م��ن  البيطريني 

�ضالحية  عدم  الفحو�س  تلك  ك�ضفت  وقد 

لال�ضتهالك  احليوانات  تلك  من  البع�س 

ب��اأم��را���س  اإ�ضابتها  اإىل  ن��ظ��رًا  األآدم����ي، 

الكلية  األإع���دام���ات  بلغت  حيث  خمتلفة، 

خالل هذه الفرتة اإىل 76 ذبيحة، كما بلغت 

حاألت األإعدامات اجلزئية اإىل 428 حالة.

رف�ضت  امل��ق��ا���ض��ب  اأن  ع��ن  وك�����ض��ف��ت 

اأ�ضحابها  اإىل  واإرجاعها  حيوانًا   60 عدد 

اإىل  اإخ�ضاعها  بهدف  وذل��ك  امل�ضتهلكني، 

اإ�ضابات  عن  الك�ضف  بعد  املطلوب  العالج 

برامج غذائية  لو�ضعها حتت  اأو  باأمرا�س، 

ال�ضحية  األ�ضرتاطات  مع  لتتطابق  تاأهلها 

اإمت��ام  م��ن  املقا�ضب  متكن  التي  ال��الزم��ة 

عمليات الذبح.

يقدم  ال��ذي  املوا�ضي  �ضوق  اأن  وذك��رت 

اأن��واع  ل�ضراء  وا�ضعة  خيارات  للم�ضتهلكني 

األآخر  هو  يخ�ضع  املختلفة  احليوانات  من 

بهدف  ال���دوري���ة،  ال�ضيانة  اأع��م��ال  اإىل 

احلفاظ على كفاءة و�ضرعة اإجناز األأعمال 

الواجب  ال�ضحية  باأل�ضرتاطات  واأللتزام 

اتباعها وتوفري بيئة منا�ضبة لعر�س املوا�ضي 

وا�ضتقبال امل�ضتهلكني، باألإ�ضافة اإىل تواجد 

املراقبني ممن يتجهون اإىل تنفيذ الزيارات 

املعرو�ضة  احليوانات  من  للتحقق  امليدانية 

اأمام امل�ضتهلكني وتقدمي خمتلف اخلدمات 

واملهام املنوطة بهم على اأكمل وجه.
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هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــ�س رقم : 3117 7233 )971 +(

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

�شمن ال�شروط التالية:

1. تر�شل اإلإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.
2. الرجاء اإر�شال اإلإجابة على الربيد اإلإلكرتوين التايل :

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

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

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

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

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

اإىل الربيد اإلإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras al Khaimah Municipality Department, 
Corporate Communications Office, intro-
duces the monthly contest in the Municipality 
Magazine. For participation, answers should 
be sent to the following email address

magazine@mun.rak.ae

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

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

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

Mobile number, Email address, P.O. Box(

• في الثراث اإلماراتي أكمل المثل الشعبي التالي :
اللي مايدانيك ،..... ............

» 546 «

Congratulations to Mrs. :  Reem Abdullah Rashid

the winner of the past month's contest (545).

مبروك لألخت :  الريم عبدهللا راشد
الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد ) 545(

مسابقة الشهر

ســؤال العدد

Monthly Contest 

Question

winner

الــــــرابـــــــــــح



إدارة الوقت

الجزء األول  )1 - 2(

د. محمد بن غالب العمري
من شبكة بينونة للعلوم الشرعية

واإلإن�سان اإمنا هو لياٍل واأيام، وكما قيل: »اإذا ذهب بع�ض 

اأيامه ولياليه فقد ذهب جزٌء من عمره«، وكلما تقدم اإلإن�سان 

كلما اقرتب من اأجله ولعظيم اأمر الوقت، فاهلل جل وعال جعل 

اإلأمثلة  به  و�سرب  وقوته،  وقدرته  عظمته  دإلئل  من  الزمان 

هذه  عظم  رون، ويتدبرون، ويتاأملون، ويتعلمون  للعباد: يتفكَّ

اإِن  َرَءي��ُت��م 
َ
اأ وعال: )ُقل  جل  ربنا  قول  ذلك  ومن  املخلوقات، 

 ِ
َّ

 الِقَياَمِة َمن اإَِلٌه َغرُي اهلل
ِ
 َعَليُكُم الَّيَل �َسرَمًدا اإِىََل َيوم

ُ َّ
َجَعَل اهلل

�سرب  ، وهذا  �ض  الَق�سَ َت�سَمُعوَن 71(   َف��اَل 
َ
اأ َياء  ِب�سِ َياأِتيُكم 

ونهاٍر،  ليٍل  بني  اإلإن�سان  وحياة  وقت،  وهو  الزمان  بهذا  مثل 

بني ليٍل ي�سكن فيه وبني نهاٍر فيه معا�سه وعمله ورزقه وك�سبه، 

ولذلك من عظم اأمر الوقت اأن اهلل ربط الكثري من العبادات 

�سُهر 
َ
اأ زمان )احَلجُّ  له  واحلج  زمان  له  فال�سيام  باإلأزمنة، 

رم�سان  �سهر  يف  اإإل  الفر�ض  ي�سام  ، وإل  عُلوَمات( الَبَقَرِة  مَّ

وهو  اإذا حال احلول  اإإل  الزكاة  تخرج  وإل  اإلأزمنة،  اأحد  وهو 

زمان، وهكذا ارتبطت كثري من العبادات بالوقت، فكان الوقت 

اأمرًا مهمًا جدًا، ومن تتبع اأهمية الوقت فيما يتعلق بالعبادات 

امل�سائل: )يف  اأث��رًا عظيمًا جدًا يف كثري من  للوقت  اأن  ل��راأى 

م�سائل الطهارة- يف م�سائل ال�سالة -يف م�سائل الزكاة- ويف 

البيوع- ويف  م�سائل  احلج- ويف  م�سائل  ال�سيام-ويف  م�سائل 

م�سائل املعامالت ويف غري ذلك(.

نبينا �سلى اهلل عليه و�سلم  الوقت فقد نبهنا  اأمر  ولعظم 

�سها،  على اأنه نعمة عظيمة، وملاذا نعمة؟ إلأنه اإلأنفا�ض التي نتنفَّ

احلياة التي نعي�سها، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »ِنْعَمَتاِن َمغبوٌن 

ُة، َوالَفَراُغ«اإًذا وجود الوقت يف  حَّ ا�ِض: ال�سِّ فيهما َكثرٌي ِمَن النَّ

حياة اإلإن�سان نعمة، وإل يتخلى اإلإن�سان عن وقته اإإل اإذا مات، 

فاإنه اإذا مات انقطع عن الفراغ، انقطع عن اكت�ساب الوقت، 

انقطع عن ا�ستغالل الوقت، ولذلك هل ُي�ساأل اإلإن�سان عن هذا 

الوقت الذي يظن كثري من النا�ض اأنه �سيٌء ميلكه؟

-       نعم ُي�ساأل عنه لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »إَل َتُزوُل 

َل -وذكر مما 
َ
ُي�ْساأ َحتَّى  ِه  َربِّ ِعْنِد  ِمْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َعْبٍد  َقَدَما 

الوقت،  أمر  النصوص تعظم  أن  الشرعية وجدنا  النصوص  تأملنا في  إذا  الوقت  إدارة 
به،  المْقَسم  ِعَظِم  دليٌل على  كثيرة، وهذا  آيات  باألزمنة في  فقد أقسم هللا جل وعال 
إَِذا  تعالى: )َوالَّيل  قال  َحى، قال: )َوالَعصرِ 1( ،الَعصر  1( ،الضُّ َحى  وعال: )َوالضُّ جل  قال 
َيغَشى 1(  اللَّيل ، )َوالَفجرِ 1(  الَفجر ، وهذه المخلوقات العظيمة التي أقسم هللا جل وعال 
هي األزمنة، وهي مواسم العبادة التي يتعبد بها اإلنسان لربه جل وعال، وهذا دليل على 

ِعَظِم أمر الوقت؛ ألنه حياة اإلنسان.

في 
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ْباَلُه«)، 
َ
اأ ِفيَم  �َسَباِبِه  َوَعْن  ْفَناُه،  

َ
اأ ِفيَم  ُعُمِرِه  ُي�ساأل عنه-: َعْن 

اإًذا اأنت م�سوؤول عن عمرك، عن حياتك، عن لياليك واأيامك، 

بني  التي  الدقائق  عن  بل  عليك،  مت�سي  التي  ال�ساعات  عن 

يديك، هذه اأنت م�سوؤول عنها فيما تنفق هذه ال�ساعات، وفيما 

وهذه  اإلأي���ام  وه��ذه  ال�سنون  وه��ذه  العمر  ه��ذا  عليك  مي�سي 

ال�سهور وهذه الدقائق والثواين.

· واإلإن�سان يف حياته كلها هو يعي�ض ثالثة اأزمنة:
اأ - زمن ما�ٍض قد وىَّل مبا فيه.

ب -  وبني زمن حا�سر، وهو زمن العمل وهو يومك واأنت 

ابن يومك.

ت -  وبني زمن ياأتي، إل تدري اأتدركه اأم تكون ممن فارق 

اإلأيام قبل قدومها.

اإذن ما م�سى اإن كان يف ح�سنات فاإن اإلإن�سان يزداد من ذلك 

اخلري، واإن كان يف تق�سري وتفريط فاإنه يبادر اإىَل اإل�ستغفار 

والتوبة، واأما زمنك احلايل فاأنت تعي�سه اإلآن، واأنت ابن يومك 

تق�سي هذا اليوم فيما يقربك اإىَل ربك جل وعال، ولذلك من 

اإلأمور املهمة اأن نعلم اأن مفهوم ما يعتقده البع�ض باأن الوقت 

هو املال هذا مفهوم خاطئ، وهو مفهوم من تعلق بهذه الدنيا، 

اإمنا الوقت هو احلياة، الوقت هو العمر الوقت هو بقاوؤك يف 

الدنيا عي�سك تنف�سك هذا وقتك، واأما املال فاإنه قد يح�سل 

مع الكدِّ وقد إل يح�سل، وقد يبذل اإلإن�سان اأ�سباب حت�سيله وإل 

يتي�سر له ، ومن نظر اإىَل اأن الوقت هو املال اأ�سغل عمره فيما 

اأن  اإىَل  اآخرته، ومن نظر  ت�سيع عليه  وفيما  فيه عمره  ي�سيع 

الوقت هو احلياة فاإنه حر�ض على اأن تقوم هذه احلياة على اأمر 

العبادة هلل �سبحانه وتعاىَل تفقهًا وتعبدًا ومت�سكًا باأخالقيات 

البقاء يف هذه احلياة من العمل ومن العلم الذي بني عليه هذا 

َنُة �سجرة وال�سهور  العلم، يقول ابن القيم -رحمه اهلل-:»ال�سَّ

فروعها واإلأيام اأغ�سانها وال�ساعات اأوراقها واإلأنفا�ض ثمرها، 

فمن كانت اأنفا�سه يف طاعة فثمرة �سجرته طيبة«)، من كانت 

اأنفا�سه يف طاعة )يف ذكر -يف �سالة -يف ا�ستغفار- يف �سلة 

هذه  اأن  �سك  فال  للغري(،  اإح�سان  يف  والدين-  بر  يف  رح��م- 

الثمار �ستكون طيبة �سيجني من جناها يف هذه الدنيا و�سيجد 

لذتها اأي�سًا وثمرتها يف اإلآخرة ، ولذلك يقول احل�سن الب�سري 

-رحمه اهلل- :»يا ابن اآدم اإمنا اأنت اأيام جمموعة، كلما ذهب 

يوم ذهب بع�سك«، ولذلك العجب ممن يفرح اأو يحتفل بيوم 

ميالده، هذا اليوم الذي يقربك اإىَل اأجلك، واحلق اأنك جتعله 

يوم حما�سبة اأن قد بلغت من العمر كذا وكذا وما هو ر�سيدك 

من  ر�سيدك  هو  وما  التقوى  من  ر�سيدك  هو  وما  العمل  من 

العلم، وم�ست �سنة من عمرك هل قّربتك اإىَل  موإلك واأدنتك 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  نبيك  بهدي  متم�سكًا  فيها  وكنت  منه، 

نافعًا لنف�سك وإلأهلك وملجتمعك اأم كنت من جملة �سقط املتاع 

الذي وجوده كعدمه بل اإن وجوده م�سرة على نف�سه اأو م�سرة 

على غريه.

واإلأي��ام  الليايل  قطع  يف  لي�ض  الفرح  اأن  نعلم  اأن  إلبد  اإًذا 

وجود عمل  دون  اإلأي��ام  ت��زداد ح�سيلتنا من هذه  اأن  وجمرد 

�سالح، وكما قال القائل:

�إنا لنفــــــــرح باألأيــــام نقــــطعها

وكل يوم لنا يدين من �ألأجل

وعلى هذا فقبل اأن نتكلم عن اإدارة الوقت ونعرف مبفهومه 

إلبد اأن نعلم اأن هناك معوقات متنع العبد من اأن ي�ستغل وقته، 
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اأو اأن يحر�ض على عمره، هذه املعوقات هي �سبب �سياع العمر، 

وهي �سبب ذهاب احلياة -احلياة احلقيقية- اإذ لي�ست احلياة 

اأن تتنف�ض اإمنا احلياة اأن تعمل، ولذلك قيل:

فاعمل لنف�سك قبل موتك ذكر�

فالــــــــذكر لإلإن�ســـان عمـــٌر ثــــاين

عماًل  حياتك  يف  عملك  ك��ان  اإذا  موتك،  بعد  تعي�ض  رمب��ا 

�ساحلًا فيبقى ذكرك ويبقى اأثر عملك وقد فارقت الدنيا، من 

هذه املعوقات:

الليايل واإلأيام  النف�ض: مت�سي عليك  اأوإًل - عدم حما�سبة 

يف  تتاأمل  اأن  دون  فعلت،  وم���اذا  قدمت  م��اذا  تنظر  اأن  دون 

حما�سبة  ع��دم  مل���وإلك،  ت��ق��واك  يف  تتمعن  اأن  دون  عبادتك، 

اَرة  مَّ
َ
إَلأ ف�َض  النَّ يقول: )اإِنَّ  وعال  واهلل جل  الغفلة،  دليل  النف�ض 

وِء اإِإلَّ َما َرِحَم َربِّي( يو�ُسف ، ونبينا �سلى اهلل عليه و�سلم  ِبال�سُّ

�سرور  من  ب��اهلل  يقول: »ونعوذ  النف�ض  ه��ذه  من  ي�ستعيذ  ك��ان 

حتى  نف�سك  تقوم  واأن  النف�ض  �سر  م��ن  اأنف�سنا« اإل�ستعاذة 

تبلغها اإىَل مراتب النف�ض اللوامة التي ت�ساعد �ساحبها وتذكر 

 الِقَياَمِة  
ِ
ق�ِسُم ِبَيوم

ُ
�ساحبها وتلوم �ساحبها على التق�سري) إَل اأ

اَمِة (الِقَياَمة ، وترتقي اإىَل اأن ت�سل بها  ف�ِض اللَّوَّ ق�ِسُم ِبالنَّ
ُ
َوإَل اأ

اإىَل النف�ض املطمئنة، هذه النف�ض التي هي من دإلئل جناة العبد 

يوم القيامة بل من و�سوله اإىَل املراتب العالية، ولذلك جاء عن 

عمر ر�سي اهلل عنه اأنه قال:» حا�سبوا اأنف�سكم قبل اأن حتا�سبوا 

تقت�سي  النف�ض  لكم« حما�سبة  ت��وزن  اأن  قبل  اأعمالكم  وزن��وا 

التق�سري  على  وحتا�سبها  الواجبات،  فعل  على  حتا�سبها  اأن 

اأو  املنهيات من املحرمات  الوقوع يف  يف ذلك، وحتا�سبها على 

املكروهات، وحتا�سبها على الغفلة على التباطوؤ يف العمل؛ إلأن 

من حما�سبة النف�ض حثها على امل�سارعة )�سابقوا( )�سارعوا( 

ويف احلديث: »بادروا«، وهو يدل على اأن اإلإن�سان إلبد اأن يكون 

�ساحب مبادرة وم�سارعة وم�سابقة اإىَل عمل اخلريات واإىَل فعل 

ال�ساحلات، وهذا اإلأمر اإذا غفل عنه اإلإن�سان فاإن عمره ي�سيع 

حما�سب  هو  وإل  �سيكون  كيف  ي��دري  وإل  م�سى  كيف  ي��دري  إل 

من  اأي�سا  غفلة،  فهذه  فيه،  يعي�ض  الذي  اإلآين  وقته  لنف�سه يف 

املعوقات:

حتى  واأّجله  �سّوفه  مهم  عمل  جاءه  ما  الت�سويف كل  ثانيا: 

يف  ي�سوف  اأن  العبادات،  اأم��ر  يف  ي�سّوف  اأن  اإىَل  اإلأم��ر  و�سل 

اأمر الطاعات، اأن ي�سوف يف اأمر الفرائ�ض، اأن ي�سوف يف اأمر 

ياأتيه وقت نافلة في�سّوف ثم  النوافل، وهذه غفلة �سديدة رمبا 

ت�سويفًا  اإىَل  تركها  وما  النافلة  ق�ساء  يجوز  هل  وي�ساأل  ياأتي 

و�سلته  بوالديه،  ك��ّره  الواجبة  ال�سالت  ي�سوف  اأن  وغفلة، 

إلأرحامه ف�ساًل عن اأن ي�سوف اأمر العبادة، ومن الت�سويف اأي�سًا 

اأن ي�سوف الواجب عليه �سرعًا فيما يتعلق بوظيفته وما يرتتب 

على ذلك من ماله الذي يكت�سبه في�سّوف ما يجب عليه، ويوؤدي 

هذا اإىَل اأمر الرتاكمات ثم يوؤدي اإىَل عدم اإتقان العمل يف كل 

�سيء، عدم اإتقانه للنافلة بل عدم اإتقانه للفري�سة عدم اإتقانه 

يف بره لوالديه، عدم اإح�سانه اإىَل اأرحامه، عدم قيامه مبا هو 

 ُيِحبُّ 
َ
واجب عليه، ونبينا �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: »اإِنَّ اهلل

ْن ُيْتِقَنُه«، اإلإتقان هو خمالف للت�سويف؛ 
َ
َحُدُكْم َعَماَل اأ

َ
اإَِذا َعِمَل اأ

يدعو  اخللل  اإىَل  يدعو  اإلإتقان  عدم  اإىَل  يدعو  الت�سويف  إلأن 

اإىَل الرتاكم يدعو اإىَل الع�سوائية؛ فلذلك كان من اإلأمور التي 

اأن يحر�ض  اإدارة �سحيحة  وقته  اإدارة  اإىَل  ي�سعى  يجتنبها من 

على عدم الت�سويف على املبادرة على اإلإتقان على الرتكيز يف 

عمله.

ثالثًا: الفتور : والفتور اأمر يف اأ�سله طبيعي، اإذ قد ي�ساب 

 ، ًة  �ِسرَّ َعَمٍل  إلأنه كما جاء يف احلديث :»ِلُكلِّ  بالفتور؛  اإلإن�سان 

ا، َوَمْن  ِتي،  َفَقْد جَنَ ُتُه اإِىََل �ُسنَّ ٌة، َفَمْن َكاَنْت َفرْتَ ٍة َفرْتَ َوِلُكلِّ �ِسرَّ

�سيء  يتعبه  ن�ساط  َهَلَك« ، كل  ذلك َفَقْد  اإىَل غري  ُتُه  َفرْتَ َكاَنْت 

الفتور  الفتور إل يخرجك عن احلق، هذا  الفتور لكن هذا  من 

إل يوؤدي بك اإىَل فعل اخلطاأ اإىَل الوقوع يف املخالفات اإمنا هو 

اأقل بني  اأو  اأمر فا�سل ومف�سول، بني ح�سنات كثرية  فتور بني 

اإًذا هذا الفتور  اأدنى منه واإلأعمال تتفاوت،  عمل �سالح واآخر 

اإىَل اخللل يف  �سيوؤدي  اأنه  النظام فال �سك  اإذا خرج عن هذا 

ا�ستغالل اإلأوقات والفتور يعاجله اإلإن�سان ب���������:

اأ - اإل�ستعانة باهلل �سبحانه وتعاىَل.

ب - وبالدعاء.

ت - وبفعل اإلأ�سباب.

ث - وبتنوع العبادات.

ولذلك جاء يف �سريعتنا ما ي�سميه العلماء اختالف التنوع 

اأذك��ار  يف  اأي�سا  ال�سلوات  بعد  اإلأذك��ار  يف  العبادات،  اأم��ر  يف 

ال�سباح ويف اأذكار امل�ساء، ويف اأذكار ما قبل النوم ويف اليقظة 

وبني  اإلأذك��ار  هذه  بني  اإلإن�سان  ينوع  ولذلك  كثرية؛  اأم��ور  ويف 

يف  يقراأ  ثم  الفتور  هذا  نف�سه  عن  ُيْذِهَب  حتى  العبادات  هذه 

اأفعال ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، يف حال  تراجم ال�سلف، يف 

التابعني واأتباع التابعني واإلأئمة اإلأربعة ومن بعدهم كيف كان 

في 
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هديهم، وكيف كانت طريقتهم يف ُبْعدهم عن اأمر الفتور، بل يف 

ن�ساطهم وقوتهم وهمتهم �سيجد اأمرًا قد يظنُّه اأ�ساطري، ملاذا 

يظنُّه اأ�ساطري؟ إلأنه يقارن بني اأحوالهم واأحوالنا، وبني قوتهم 

وبني �سعفنا بني ن�ساطهم وبني فتورنا، اإًذا من املعوقات إلإدارة 

الوقت الفتور.

رابعًا: كرثة اإلن�سغال باملباحات التي قد توؤدي اإىَل التجاوز 

اأو الوقوع يف املحرمات، املباح يف اأ�سله حكم �سرعي اأباحه اهلل 

�سبحانه وتعاىَل وهو اجلائز، واحلالل، واملباح، ولكن اأن يغرق 

اإلإن�سان يف اأمر املباحات مما يوؤدي به اإىَل التهاون فيقُرب من 

املحرمات، فال �سك اأن هذا �سيكون على ح�ساب فعل الواجبات 

يف  للوقوع  �سببًا  يكون  اأن  عن  ف�ساًل  امل�ستحبات  فعل  على  اأو 

املخالفات.

الهدف يف  و���س��وح  العظيمة عدم  املعوقات  خام�سًا: من 

الطريق، ي�سري اإلإن�سان يف طريقه، وهو مي�سي يف هذه احلياة 

اإليه  ي�سبو  هدفًا  لنف�سه  ير�سم  مل  يريد،  ماذا  يعرف  إل  لكنه 

اإ�سالحًا  اأو  عمليًا  اأو  علميًا  جانبًا  كان  �سواء  لتحقيقه  وي�سعى 

يريد  ماذا  تاأمل  دون  ي�سري  هو  اإًذا  لغريه،  اإ�سالحًا  اأو  لنف�سه 

ويقيل  �ساروا  حيثما  معهم  ي�سري  النا�ض  بحال  ا�ستاأن�ض  ورمبا 

اإىَل  اأق��رب  فهو  م�سوا،  معهم حيث  قالوا ومي�سي  معهم حيث 

حال اإلإّمعة الذي إل يدري ماذا يفعل، ومل يجعل لنف�سه هدفًا 

وإل  �سياع،  دليل  هذا  اإًذا  الهدف،  لذلك  وخطط  اإليه  ينطلق 

خطط  قد  يقال  اأن  اأب��دًا  ميكن  إل  حاله  هذا  كان  من  اأن  �سك 

حلياته اأو خطط إل�ستغالل وقته، اأو حر�ض على اأن يجعل لنف�سه 

طريقًا وا�سحًا ي�سري عليه، �سياع الهدف يا اإخوة اأمر إل ميكن 

اأن جتده يف �سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فانظر يف غزواته 

بعد ذلك  وانظر  ال�سرايا  وانظر يف  للدعاة،  اإر�ساله  وانظر يف 

اأهداف  اأنها  فتجد  للوفود  ا�ستقباله  يف  وانظر  الفتوحات،  يف 

ونّظمها،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  رتبها  واأم��ور  مر�سومة، 

وهذا من اإدارة الوقت، ومل يكن اإلأمر على غري ترتيب اأو على 

غري تهيئة فاإن هذا إل ي�ستقيم اأبدًا.

�ساد�سًا: اأن ين�سغل اإلإن�سان مبا إل يعنيه، ويف احلديث: »ِمْن 

 امْلَْرِء َتْرُكُه َما إَل َيْعِنيِه«  اإذًا ال�سيء الذي إل يعنيك 
ِ
ُح�ْسِن اإِ�ْساَلم

من ح�سن اإ�سالمك وا�ستقامتك على اأمر اهلل �سبحانه وتعاىَل 

اأإل تتدخل فيه، �سيٌء إل يعنيك يف عبادتك، إل يعنيك يف حياتك 

إل يعنيك يف اأ�سرتك إل يعنيك يف اأبنائك ما الفائدة من اخلو�ض 

فيه، اإن ان�سغلت مبا إل يعنيك �سغلك ذلك عما يعنيك، وان�سغلت 

عن الواجبات كحال اإلإن�سان الذي يتتبع اإلأخبار التي إل تفيده، 

اإميانه وإل تنفعه يف �سالته الواجبة وإل امل�ستحبة، وإل  إل تقوي 

حاله  هذا  كان  اإذا  �سك  فال  دينه،  اأمر  من  �سيٌء  عليها  يقوم 

�سين�سغل  اإلأم��ور  اأقل  وعلى  الواجبة  اإلأم��ور  عن  �سين�سغل  فاإنه 

عن النوافل وامل�ستحبات، وقد يقع يف املنهيات ب�سبب ان�سغاله 

باأمر إل يعنيه، ثم بناء اأحكام على هذا اإلأمر الذي ان�سغل فيه، 

اإًذا اأنت اأحر�ض ما تكون على حياتك اأنت، فاإلآخرين ذهبوا اأو 

رجعوا اأو جل�سوا اأو قاموا هذا اأمر إل يعنيك ب�سيء ما دام اأنه 

إل تعلق لك بهذا اإلأمر يف عملك فاحر�ض على اأمرك اأنت، نعم 

حتزن حلزن غريك تفرح لفرحهم لكن هذا لي�ض ان�سغاإل بهم، 

نف�سه،  ين�سغل بغريه فيفرط يف حال  اإلإن�سان  اأن  املذموم  اإمنا 

واحلقيقة اأن اإلإن�سان اإذا حا�سب نف�سه حما�سبة دقيقة لن يجد 

وقتا لغري ذلك، فبالكاد اأن الوقت يكفيه يف �سالح حاله و�سالح 

اأبنائه وال�سعي ل�سالح جمتمعه اإن كان موؤهاًل لذلك.

في 
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1 نوفمبر 
: يوم المرشدة العربية 
: يوم الثورة بالجزائر 

: يوم الحرس السلطاني العماني

: يوم محاكم التفتيش اإلسبانية 
: اليوم العالمي للخضريين 

: يوم المواصالت العامة بدبي 2022
: يوم أنتيغوا وبربودا 

نوفمبر

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

مــن الجمعيــة العامــة.
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2 نوفمبر 
: يوم والية أوهايو األمريكية

: ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا
: اليــوم الدولــي إلنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب علــى الجرائــم 

المرتكبــة ضــد الصحفييــن 
: يوم الطبيب البحريني 2022

: يوم وعد بلفور المشؤوم

3 نوفمبر
: يوم الَعلم بدولة اإلمارات 

: يوم البحرية العمانية
: اليوم العالمي للحفظ الرقمي 2022

: يوم استقالل بنما 
ــي  ــف والتنمــر ف ــي لمكافحــة كل أشــكال العن ــوم الدول : الي

المــدارس 2022
: يوم كومونولث دومنيكا 
: يوم استقالل ميكرونيسيا

4 نوفمبر 
: اليوم القومي لمحافظة األقصر – مصر

: اليوم القومي لمحافظة كفر الشيخ – مصر
: يوم جمهورية ماري إل الروسية
: يوم جمهورية أودمورت الروسية

: يوم إقليم ساخالين الروسي
: يوم الُحب في مصر

5 نوفمبر 
: اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي 

: اليوم العالمي للغة الروما 
ــم  ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة األم ــكو" منظم ــوم "يونس : ي

ــة  والثقاف

6 نوفمبر
الحــروب  فــي  البيئــة  اســتغالل  لمنــع  الدولــي  اليــوم   :

العســكرية والصراعــات 
: يوم المسيرة الخضراء بالمغرب

: األسبوع الدولي للعلم والسالم 2022

7 نوفمبر 

: اليوم العالمي لألشعة والفيزياء الطبية
: اليوم القومي لوالية تسمانيا األسترالية 2022

8 نوفمبر 
: اليوم العالمي لتخطيط المدن 

9 نوفمبر 
: يوم االجتماعيين باإلمارات

: يوم والية لويزيانا األمريكية
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: يوم سقوط جدار برلين
: اليوم العالمي لموسوعة جينس لألرقام القياسية

: يوم استقالل كمبوديا

10 نوفمبر
: اليوم العالمي للمحاسبة 

: اليوم العالمي للعلوم لصالح السالم والتنمية
: اليوم العالمي للجودة 2022

11 نوفمبر 
: يوم الدستور الكويتي
: اليوم الوطني لبولندا 

: اليوم العالمي للعزاب  
: يوم استقالل أنغوال

13 نوفمبر 
: اليوم العالمي للطيبة واإلحسان

14 نوفمبر 
االتجارغيرالمشــروع  لمكافحــة  العالمــي  اليــوم   :

الثقافيــة بالممتلــكات 

: اليوم العالمي لمرضى السكري 

15 نوفمبر 
: يوم إعالن الدولة الفلسطينية

: اليوم الملكي ببلجيكا 

16 نوفمبر 
: يوم تقدير الخيل

: اليوم الدولي للتسامح 
: اليوم العالمي للصقور والصقارة

: اليوم العالمي لمرض الرئة االنسدادي المزمن
: يوم والية إنديانا األمريكية

: اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية 2022

17 نوفمبر
:  يوم الطالب العالمي 

: اليوم العالمي لرعاية األطفال الخدج
ــة  ــادات الحيوي ــول المض ــة ح ــي للتوعي ــبوع العالم : األس

  2022
: اليوم الدولي للفنون اإلسالمية 

: األسبوع العالمي للتوعية ضد االحتيال المالي  2022  
: اليوم العالمي لاللتهاب الرئوي لدى األطفال 2022

: اليوم العالمي للفلسفة 2022

18 نوفمبر 
: يوم استقالل المغرب

: اليوم الوطني لسلطنة عمان 
: يوم استقالل التفيا
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19 نوفمبر 
: يوم موناكو

: اليوم العالمي للرجل 
: اليوم العالمي لدورات المياه 

20 نوفمبر 
: يوم التصنيع في إفريقيا 

: اليوم العالمي للطفل

21 نوفمبر 
ــا حــوادث الطــرق  ــاء ذكــرى ضحاي ــوم العالمــي إلحي : الي

2022
: اليوم العالمي للثروة السمكية 

: يوم بال ورق 

21 نوفمبر 
: اليوم العالمي للتلفزيون

22 نوفمبر 
: يوم استقالل لبنان 

24 نوفمبر 
: يوم الَعلم الكويتي

25 نوفمبر
: غرة شهر ربيع اآلخر 1444هـ 
 : اليوم العالمي للذكاء االصطناعي

: اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 
: يوم استقالل سورينام

26 نوفمبر 
: اليوم العالمي لشجرة الزيتون

: يوم نقص الحديد

28 نوفمبر 
: يوم استقالل الجمهورية الموريتانية اإلسالمية 

: اليوم الوطني أللبانيا

29 نوفمبر 
:  اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

30 نوفمبر 
: يوم الشهيد في اإلمارات 

: يوم تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية 
: يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية

: يوم والية ميسيسبي األمريكية
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ظهر   1982 �أغ�سط�س   ل�سهر  �ل�ساد�سة  �ل�سنة   64 �لعدد 

�لغالف ب�شورة جميلة جلمعية �حتاد �لفرق �ل�شعبية  و�أمامها 

من  �ل�شعبية  �ل��زو�رق  �شباق  ريا�شة  به  متار�س  �ل��ذي  �ل��زورق 

وبد�ية جاء مقال  ر�أ�س �خليمة  �إم��ارة  �شارية علم  كل عام مع 

�ل�شورة  �لعمرة ويف  يوؤدي  �ل�شيخ �شقر  �ل�شمو  بعنو�ن �شاحب 

جموع �ملهنئني ي�شتقبلون �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شقر لدى عودته 

من �لعمرة وت�شمنت �ملجلة عدد من �ملقاألت و�ألأخبار �ملتنوعة 

منها مايلي:

عاد �إىل �لبالد قادمًا من �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 

�أدى  �أن  بعد  ل�شموه  �ملر�فق  و�لوفد  ر�أ�س �خليمة  �ألأعلى حاكم 

بن  �مللك فهد  م�ع �شاحب �جلاللة  �لطائف  و�لتقى يف  �لعمرة 

كبار  من  وع��دد  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  عاهل  �لعزيز  عبد 

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

بلدية رأس الخيمة بين الماضي والحاضر

العدد 64 لسنة 1982



�مل�شوؤولني هناك . 

�خليمة  ر�أ���س  مبط�ار  عودته  لدى  �شموه  ��شتقبال  يف  وكان 

�مل�شوؤولني  وك��ب��ار  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  م��ن  ع��دد  �ل���دويل 

و�ألأعيان يف �ملنطقة.

ميناء صقر يشهد نشاطًا خالل الفترة القادمة

�ألأ�شهر  خ��الل  �شقر  ميناء  يف  �حلركة  تن�شط  �أن  ينتظر 

�لتي  �لكبرية  و�ألإج����ر�ء�ت  �لت�شهيالت  بعد  �لقادمة  �لقليلة 

�أعلنت عنها موؤخرً� د�ئرة �ملو�نىء و�جلمارك يف ر�أ�س �خليمة 

بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي 

�ل�شركات  لت�شجيع  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ألأعلى  �ملجل�س  ع�شو 

�مل�شدرة و�ملوردة و�أ�شحاب �ل�شفن على �لتعامل مع ميناء �شقر 

و�ملزود  �ل�شفن  �أ�شخم  أل�شتقبال  �أل�شتعد�د�ت  بكامل  �ملجهز 

باأحدث �ملخازن و�أو�شعها.

و�شرح �ل�شيد / يو�شف غريب / مدير �ملو�نىء و�جلمارك 

حممد  بن  �شقر  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن  �خليمة  ر�أ���س  يف 

خور  منطقة  يف  �ملوجودة  �مل�شانع  جميع  �أعفى  قد  �لقا�شمي 

على  �لر�شوم  كاف�ة  من  �مليناء  من  �لقريبة  �ل�شناعية  خوير 

�إن وفدً� من �شركات  و�رد�ته�ا وم�شتورد�تها عرب �مليناء وقال: 

يقدمها  �لتي  �لت�شهيالت  على  �طلع  قد  �لعاملية  �لبحري  �لنقل 

�لر�شو  و�أر�شفة  �مليناء  بتفقد  و�ل�شركات،وقام  لل�شفن  �مليناء 

ومعد�ت �ل�شحن و�لتحميل �حلديثة و�ملخازن �ملعدة وفق �أحدث 

�لت�شاميم �لعاملية وجميع مر�فق �حلركة و�لت�شيري، حيث �أعرب 

�لتوريد  حركة  توجيه  على  �مل�شوؤولني  مع  و�تفق  �رتياحه  عن 

و�لرت�نزيت �إىل دول �ملنطقة عرب �مليناء يف ظل هذه �لت�شهيالت 

�لتي ذكر �أنها كبرية للغاية . وذكر �ل�شيد / غريب �أن �جلمارك 

�ملالحية  �ل�شركات  لت�شجيع  رم��زي  ب�شكل  �أي�شًا  تكون  �شوف 

يف  �ملر��شي  �أعم�ق  على  يحتوي  �مليناء  �أن  و�أو�شح  و�لتجاري�ة 

�ل�شفن �ملحيطي�ة مع كامل  �أ�شخم  ��شتقبال  وي�شتطيع  �ملنطقة 

وتوفري   ، تاأخري  �أو  �إبط�اء  بدون  و�شحنها  لتفريغها  �أل�شتعد�د 

�ملخازن �ملغطاة و�ملجهزة لتخزين �لب�شائع و�ملو�د �شمن �أف�شل 

�ل�شيد  �أعرب  ت�شريح�ه  . ويف ختام  و�ألأم��ان  �ل�شالمة  �شروط 

اإلمارات  العدد: 546 - 11 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

25
m u n r a k a e



اإلمارات

26

 العدد: 546 - 11 /2022 - مجلة بلدية رأس الخيمة

m u n r a k a e

�ل�شركات  �حتياجات  كافة  لتلبية  �مليناء  ��شتعد�د  عن  غريب 

ومنحها كافة �لت�شهيالت و�ل�شروط �لت�شجيعية �لالزمة .

االجتماع الرابع للمجلس البلدي

�جتماعهم  �خليم�ة  ر�أ���س  يف  �لبلدي  �ملجل�س  �أع�شاء  عقد 

تر�أ�س  وقد  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  يف  �ألجتماعات  بقاعة  �لر�بع 

�ملجل�س  رئي�س  �لقا�شمي  كاي�د  بن  �مللك  عبد  �ل�شيخ  �ألجتماع 

�لبلدي .. وح�شره عدد من �أع�شاء �ملجل�س.

ويف بد�ية �ألجتماع تلى �ل�شيد عبد �هلل �لنقبي �ألأمني �لعام 

من  عدد  عر�س  مت  ك�ما   .. �لثالث  �ألجتماع  حم�شر  للمجل�س 

�لر�شائل �لو�ردة للمجل�س .. وفيما يلي �لقر�ر�ت �لتي �تخذت 

يف �ألجتماع .

للبلديات  �لعامة  �ألأم��ان��ة  من  �ل���و�ردة  �لر�شالة  عر�س  مت 

�خلا�شة باإلز�م �ل�شركات �لعاملة يف �لدولة ب�شر�ء �حتياجاتها 

�ل�شوق  يف  تتوفر  أل  �لتي  تلك  با�شتثناء   .. �ملحلية  �ل�شوق  من 

�ملحلية .. حيث يجب يف هذه �حلالة ��شتري�دها عن طريق وكيل 
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مو�طن ت�شجيع�ًا وتن�شيطًا للحركة �لتجارية و�ألقت�شادية . وقد 

تقرر �أن يتم طلب �لدر��شة �لتي �أجري�ت بو��شطة �حتاد �لغرف 

�لتجارية حول هذ� �ملو�شوع للح�شول على نتيجة �شريعة .

مت عر�س �ل�شكوى �ملقدمة من �ملت�شررين باله�دم يف مدينة 

ر�أ�س �خليمة و�شروطهم لقبول قر�ر �لهدم .. وقد تقرر تكليف 

وعر�س  �مل�شوؤولني  ملقابلة  �ملت�شررين  من  مندوبني  مع  جلنة 

�ملو�شوع عليهم .

مت عر�س �لر�شالة �ملقدمة من �لع�شو �شامل �لبكر وقد تقرر 

ما يلي : 

� - �إعد�د ر�شالة لوز�رة �ألأوقاف و�ل�شوؤون �ألإ�شالمية بعمل 

دورتي مياه مل�شلى �لعيد �إحد�هن للرجال و�ألأخرى للن�شاء . 

تو�شية  رف�ع  تقرر  �ل�شائبة  �حل��ي��و�ن��ات  بخ�شو�س   - ب 

�خلا�س  �ملر�شوم  تنفيذ  ليتم  �لبالد  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب 

�إ�شد�ره يف وقت �شابق وتطبيقه  �لذي مت  �ل�شائبة  باحليو�نات 

على جميع مناطق ر�أ�س �خليمة 

ج - بخ�شو�س �ل�شيدليات �ملناوبة تقرر متديد فرتة �لدو�م 

بال�شيدليات �إىل �ل�شاعة 12 لياًل .

باألنتفاع  �خلا�س   1982 لعام  �ألإد�ري  �لقر�ر  تالوة  متت 

�أن  �شعبيًا  م�شكنًا  ت�شلم  ملن  يجيز  أل  و�لذي  �ل�شعبية  بامل�شاكن 

يوؤجره للغري .. �أو �أن تقي�م فيه عائلة غري عائلته .. وحتديد مهلة 

ثالثة �أ�شهر لالإقامة يف �لبيت بعد و�شول �ملياه و�لكهرباء.. و�إذ� 

وت�شليمه  لل�شحب  ي�شبح عر�شة  �ملنزل  فاإن  ذلك  ثبت خالف 

ملنتفع �آخر .

عر�شت ر�شالة �لع�شو �آدم �ملناعي بخ�شو�س ترك �أ�شحاب 

�شيار�ت  من  كبرية  ملجموعة  �لرم�س  طريق  على  �لكر�جات 

�ل�شكر�ب على جو�نب �لطريق .. وتقرر �أن تقوم �لبلدية بتبليغ 

حتددها  �أماكن  �إىل  �ل�شيار�ت  هذه  بنقل  �لكر�جات  �أ�شحاب 

�لبلدية .

يف  �ملن�شورة  �ل�شفحات   بع�س  �شور  مع  نرتككم  وختامًا 

�لعدد نف�شه نرجو �أن تنال �إعجابكم. 
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إعداد: آمنة علي المحيا

رأس الخيمة 

تولي اهتمامًا بالطاقة المستدامة

من  متعددة  قطاعات  فــي  ملحوظين  ونــمــًوا  تــحــواًل  الخيمة  رأس  إمـــارة  تشهد 
الطاقة  وتعتبر  والسياحة.  والصناعة  العقار  قطاعات  رئيسي  وبشكل  اقتصادها، 
والمياه من أهم المحاور في أجندة السياسة العامة لحكومة رأس الخيمة، وتهدف 
التنافسية  القدرة  دعم  إلى   2040 المتجددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة  استراتيجية 

لالقتصاد بطرق مختلفة.

تاأ�ش�شت �أل�شرت�تيجية يف عام 2018 حتت رعاية �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �ألأعلى 

�أل�شرت�تيجية  وحت��دد  �خليمة.  ر�أ���س  �إم��ارة  حاكم  لالحتاد، 

هدًفا يتمثل يف خف�س ��شتهالك �لطاقة بن�شبة 30% ،وتقليل 

�لطاقة  توليد  ن�شبة  ،ورف���ع   %20 بن�شبة  �مل��ي��اه  ��شتهالك 

 .2040 عام  بحلول   %20 بن�شبة  �ملتجددة  �لطاقة  مب�شادر 

ألئحة   ( �لتالية  �لت�شعة  برب�جمها  �أل�شرت�تيجية  ت�شميم  مت 

�لطاقة،  �إد�رة  �مل��ب��اين،  حتديث  �خل�شر�ء،  �ملباين  �شروط 

�ملياه  ��شتخد�م  �إعادة  �لطرق،  �إنارة  كفاءة  �لفعالة،  �ألأجهزة 

و�لري �لفعال، بر�مج �لطاقة �ل�شم�شية، �لنفايات �إىل �لطاقة، 

و�ملركبات �لفعالة( ملعاجلة معظم �لطرق �ملختلفة أل�شتهالك 

�لطاقة و�ملياه يف �إمارة ر�أ�س �خليمة. 

دعونا نتعمق يف �لرب�مج �لت�شعة ونتعرف �أكرث على ما تقوم 

به �إمارة ر�أ�س �خليمة يف جمال �لطاقة �مل�شتد�مة.

الئحة شروط المباني الخضراء
ألإم��ارة  �خل�شر�ء  �ملباين  �شروط  ألئحة   - بارجيل  ُيحدد 

للمباين  �أل�شتد�مة  معايري  من  �ألأدن��ى  �حلد   - �خليمة  ر�أ���س 

�أن يكون ��شتهالك  �إنه من �ملتوقع  �جلديدة يف �ألإمارة. حيث 

�ملباين �ملرخ�شة مبوجب بارجيل من �لطاقة و�ملياه �أقل بن�شبة 

30% مقارنة باملباين �لتقليدية يف ر�أ�س �خليمة، مما يوؤدي �إىل 
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�نخفا�س 

ق����ي����م����ة  يف 

فو�تري �خلدمات.

ع��اًم��ا    2021 ع���ام  ُي��ع��ت��رب 

�أكرث  �إجناز  بارجيل، حيث مت  لربنامج  بالن�شبة  للغاية  ناجًحا 

1000 مبنى متو�فق مع بارجيل يف ر�أ�س �خليمة، كما مت  من 

�إ�شد�ر �أكرث من 2000 رخ�شة بناء متو�فقة مع بارجيل، على 

�أن يتم ت�شييدها خالل �ل�شنو�ت �لقادمة.

تحديث المباني
لقد مت �إعد�د برنامج حتديث �ملباين بهدف حتقيق وفور�ت 

كبرية للطاقة يف �ملباين �لقائمة من خالل �لتحديثات �ل�شاملة 

قد  و  �لرئي�شية.  �لطاقة  ��شتهالك  �أنظمة  على  تركز  �لتي 

�ألأول  �لعقد  توقيع  بعد  �لربنامج  تطوير  يف  �جلهود  ��شتمرت 

�أهد�فه  �لتوفري  ،حيث تخطى   2018 �ملباين يف عام  لتحديث 

�ل�شنوية يف عام 2021

باألإ�شافة �إىل �ملباين �حلكومية و�شبه �حلكومية، �شهد عام 

2021 زيادًة يف حتديث �ملباين �ململوكة للقطاع �خلا�س على 
�إدر�ك  �أن يو��شل �لقطاع �خلا�س  �أد�ء �لطاقة. وناأمل  �أ�شا�س 

�أكرث  حتديث  مت  وقد  �لطاقة.  باأد�ء  �خلا�شة  �لتعاقد�ت  قيمة 

من 200 مبنى �عتباًر� من عام 2021.

إدارة الطاقة
�إد�رة  ممار�شات  تعزيز  �إىل  �لطاقة  �إد�رة  برنامج  يهدف 

�لطاقة �ملنهجية مثل تلك �ملحددة بو��شطة �ألآيزو 50001، لدى 

م�شتخدمي �لطاقة �لعالية يف �لقطاعات �ل�شناعية و�لتجارية 

و�حلكومية يف ر�أ�س �خليمة. و حتر�س  �أل�شرت�تيجية على �أن 

ت���ك���ون 

يحتذى  مثاأًل  �حلكومة 

�إد�رة  مم��ار���ش��ات  يف  ب���ه 

ر�أ�س  حكومة  جهات  ُتعد  �ل��روؤي��ة،  هذه  مع  ومتا�شًيا  �لطاقة. 

�إد�رة  ممار�شات  تطبق  �لتي  �جلهات  �أوىل  بني  من  �خليمة 

�لطاقة من خالل هذ� �لربنامج.

و بحلول نهاية عام 2021 ،و�شلت �أنظمة �إد�رة �لطاقة يف 7 

جهات حكومية �إىل م�شتوى �جلاهزية للح�شول على �ألعتماد. 

األجهزة الفعالة
ر�أ�س  �إم��ارة  يف  �لفعالة  لالأجهزة  �شامل  برنامج  تبني  مت 

ذ�ت  �ألأج��ه��زة  و��شتخد�م  �شر�ء  تعزيز  �إىل  يهدف  �خليمة 

�لكفاءة. 

�إن �لد�فع �لرئي�شي لهذه �ملبادرة هو معايري �أد�ء �ألأجهزة 

�لتي فر�شتها وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة. ومت تو�شيع 

�ألأجهزة  لي�شمل   ،2011 عام  يف  �أطلق  �ل��ذي  �لربنامج  نطاق 

�ملنزلية �لرئي�شية �ألأخرى. فاليوم، ُي�شمح فقط لالأجهزة �لتي 

تلبي �أو تتجاوز �حلد �ألأدنى من معايري كفاءة �لطاقة )�ملقابلة 

لت�شنيف جنمة و�حدة �أو �أكرث( بالدخول ألأ�شو�ق �لدولة. وتتم 

من  دوري  ب�شكل  �ملنتجات  فئات  من  فئة  كل  معايري  مر�جعة 

خالل �لت�شاور مع �خلرب�ء و�جلهات �لفاعلة يف �ملجال من �أجل 

�لتخل�س �لتدريجي من �ملنتجات �ألأقل كفاءة من �ل�شوق. 

تاأثري هذ�  تعزيز  رئي�شًيا يف  ا دوًر�  �أي�شً �لعام  �لوعي  يلعب 

�لتي  �لطاقة-  لتوفري  -ن�شائح  حملة  خ��الل  من  �لربنامج. 
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�أطلقتها �لبلدية. 

كفاءة إنارة الطرق
�إنارة �لطرق �شرورة يف �لبيئات �حل�شرية �حلديثة،  ُتعد 

بيئات  يف  �ل��ر�ح��ة  و  �ل�شالمة  �شعور  تعزيز  مثل  فو�ئد  ولها 

 2030 ر�أ�س �خليمة  روؤية  وعليه، تهدف  �ل�شو�رع �خلارجية. 

�إىل �إنارة 65% من �شو�رع �ألإمارة.

و�ليوم، ُتدير موؤ�ش�شة �ألأ�شغال يف د�ئرة �خلدمات �لعامة 

�أكرث من 400  كم من �لطرق �مل�شاءة يف ر�أ�س �خليمة. ومع 

من  �لقادمة،  �ل�شنو�ت  خالل  �لطرق  ألإنارة  �ملخطط  �لتو�شع 

لقد  �لطرق.  �إنارة  يف  �لطاقة  كفاءة  حت�شينات  مر�عاة  �ملهم 

�ل�شو�رع  م�شابيح  جميع  با�شتبد�ل  �ألأ�شغال  موؤ�ش�شة  قامت 

LED  لتي تقع حتت �إد�رتها مب�شابيح�

وعلى �ل�شعيد �لتنظيمي، مت �إعد�د معايري د�خلية ألإنارة 

�لطرق من قبل موؤ�ش�شة �ألأ�شغال. حيث تاأخذ هذه �ملعايري يف 

�لتلوث  �ألإن��ارة و�حلد من  �لطاقة يف  كفاءة  ُكاًل من  �ألعتبار 

جميع  على  �لتنفيذ  حيز  �ملعايري  ه��ذه  و�شتدخل  �ل�شوئي. 

م�شاريع �إنارة  �لطرق �جلديدة بدًء� من عام 2022.

إعادة استخدام المياه والري الفعال
يعزز  �لفعال  و�ل��ري  �ملياه  ��شتخد�م  �إع���ادة  برنامج  �إن 

وبالتايل  �لفعالة،  و�ل��ري  �لطبيعية  �ملناظر  ممار�شات  من 

��شتخد�م �أكرث فاعلية ملياه �ل�شرف �ل�شحي �ملُعاجلة. حيث 

يهدف �لربنامج �إىل �إعادة ��شتخد�م 95% من مياه �ل�شرف 

ر�أ���س  لروؤية  دعًما    ،  2030 ع��ام  بحلول  �ملُعاجلة  �ل�شحي 

�خليمة 2030. 

�ل�شحي  �ل�شرف  موؤ�ش�شة  ،��شتعدت   2021 ع��ام  يف 

لتنفيذ �ملخطط �لرئي�شي ملياه �ل�شرف �ل�شحي يف �ألإمارة، 

�ألأوىل  �ملرحلة  ت�شميم  ب��دء  يف  �ملبذولة  �جلهود  خ��الل  من 

60% من  من �ملخطط �لرئي�شي. فقد متت ترقية حو�يل 

�ألآيل،  �ل��ري  نظام  لتطبق  �لطبيعية  �ملناظر  ري  �أنظمة 

كونها كانت تخ�شع للتحكم �ليدوي يف �ل�شابق.

برامج الطاقة الشمسية
�أل�شتفادة  �إىل  �ل�شم�شية  �لطاقة  بر�مج  تهدف 

�خليمة  ر�أ���س  يف  �ل�شم�شي  �ألإ�شعاع  تو�فر  من 
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منا�شبة،  بكلفة  �ل�شم�شية  �لطاقة  من  �لكهرباء  �إم��د�د  لتوفري 

�مل�شاريع   و  �لتنظيمية،  �لتمكني  ع��و�م��ل  با�شتخد�م  وذل��ك 

�لتجريبية، و مبادر�ت بناء �لقدر�ت. و ذلك �شعًيا منا لتحقيق 

�لطاقة  من  �إنتاجية  ق��درة  حتقيق  يف  �ملتمثل  �لطموح  هدفنا 

�خليمة  ر�أ����س  يف  ميجاو�ط   1200 تبلغ  �ل�شم�شية 

 600 ،م��ن��ه��ا   2040 ع���ام  ب��ح��ل��ول 

�حل�شول  نتوقع  ميجاو�ط 

وح���د�ت  م��ن  عليها 

�إن������ت������اج �ل���ط���اق���ة 

�لباقي  �أما  �ملوزعة 

من  �إنتاجه  �شيتم 

حمطات  م�شاريع 

ت���ول���ي���د �ل��ط��اق��ة 

�ل�������ش���م�������ش���ي���ة. 

ك�����ج�����زء  و 

�أول  م�����ن 

مناق�شة للطاقة �ل�شم�شية 

 6 ح���و�يل  ت��ط��وي��ر  ن��ت��وق��ع   ، �ألإم�����ارة  يف  �ملجمعة 

يف  �ملوزعة  �ل�شم�شية  �لطاقة  م�شاريع  من  ميجاو�ط 

عام 2022.

�إن �لعديد من �ملباين �جلديدة �لتي مت �ألنتهاء منها يف عام 

2021 جاهزة ألأي تركيبات متعلقة باأنظمة  �لطاقة �ل�شم�شية 
�ل�شم�شية  للطاقة  �أل�شتعد�د  ملتطلبات  نظًر�  �مل�شتقبل،  يف 

حزمة  على  �ملو�فقة  متت  كما  بارجيل.  يف  عليها  �ملن�شو�س 

ر�أ�س  يف  لتاأ�شي�شها  �ملتجددة  �لطاقة  ل�شركات  �حلو�فز  من 

�أن يوؤدي ذلك �إىل ت�شريع منو �ل�شوق يف  �خليمة، ومن �ملتوقع 

هذ� �لقطاع.

النفايات إلى الطاقة
ُتعنى موؤ�ش�شة �إد�رة �لنفايات بجمع و �إعادة تدوير و معاجلة 

و �لتخل�س من  جميع �أنو�ع �لنفايات �ل�شلبة �لناجتة يف �ألإمارة 

ب�شكل �آمن و يف �لوقت �ملنا�شب. �إن برنامج �لنفايات �إىل طاقة 

يف  ب�شال�شه  ليندمج  تطويره  مت  �أل�شرت�تيجية  �شمن  �ملندرج 

��شرت�تيجية �إد�رة �لنفايات يف �ألإمارة.

مرحلتني:  على  طاقة  �إىل  �لنفايات  لربنامج  �لتخطيط  مت 

ومرحلة  �لتجريبية،  و�مل�شاريع  �لدر��شات  من  �أولية  مرحلة 

ألحقة من �لتنفيذ )2021 ف�شاعًد�(، حيث يتم تنفيذ خيار�ت 

معاجلة �لنفايات �ملحددة يف �ملرحلة �ألأوىل.

المركبات الفعالة
ر�أ�س  يف  �لنقل  قطاع  �لفعالة  �ملركبات  برنامج  ي�شتهدف 

�خليمة. من خالل ت�شجيع ��شتخد�م �ملركبات ذ�ت �أل�شتهالك 

�ملوفرة  �لتقليدية  �ملركبات  ذل��ك  يف  مبا  للطاقة،  �ملنخف�س 

للوقود، و�لهجينة، و�لكهربائية. حيث يدور جزء �أ�شا�شي من 

�لكهربائية  للمركبات  �ملبكر  �لتبني  ت�شجيع  حول  �لربنامج 

و�لهجينة يف �أ�شطول �ملركبات يف �ألإمارة بهدف �لو�شول 

�إىل 50% من �إجمايل مبيعات �ل�شيار�ت يف ر�أ�س �خليمة 

بحلول عام 2040.

ويف عام 2021 ،مت تركيب 20 حمطة �شحن كهربائية يف 

�أرجاء �إمارة ر�أ�س �خليمة. وعلى �شعيد حكومة ر�أ�س �خليمة، 

 34 رقم  �ألأمريي  �لقر�ر  م�شتهدفات  جتاوز  �حلكومة  و��شلت 

لعام 2018 ،فمن بني �ل� 174 مركبة مت �شر�وؤها يف عام 2021 

،تتميز 87% منها بالكفاءة، مبا فيها 53% �شيار�ت كهربائية 

و هجينة.

حمطات  جميع  م��و�ق��ع  تظهر  خريطة  رمي  موقع  يوفر  و 

�ل�شحن �لكهربائية �لعامة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة، ويتم حتديث 

�خليمة  ر�أ���س  بلدية  و�شعت  كما  با�شتمر�ر.  �خلريطة  ه��ذه 

�ملتو�شطة  �لكهربائية  �ملركبات  �شحن  ملحطات  �لفنية  �ملعايري 

و�ل�شريعة، وهي متاحة للجهات �حلكومية و�شبه �حلكومية يف 

�ألإمارة، عند �لطلب. 

وللم�شي ُقدًما، يتم ت�شريع تنفيذ جميع بر�مج �أل�شرت�تيجية 

و تو�شيع نطاقها يف هذه �ملرحلة من �لتنفيذ. عالوًة على ذلك، 

�شيو��شل قطاع كفاءة �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة )رمي( �لتابع 

من  �ملزيد  لدعم  قدر�ته  تعزيز  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  لد�ئرة 

�لتطوير و �لتنمية لرب�مج �أل�شرت�تيجية.



جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  �مل�شتد�مة  �لتنمية  ف��اأه��د�ف 

مرت�بطة من �ألأهد�ف �شممت لت�شكل »خارطة طريق لتحقيق 

م�شتقبل �أف�شل و�أكرث ��شتد�مة لكافة �لب�شر«

و�لقرون  �حل��ايل  �لقرن  يف  �حلياة  ع�شب  هي  فالطاقة 

�ملقبلة، وت�شهد كل يوم تقدمًا يف �لبحث عنها و�حل�شول على 

وخمتلف  و�ألقت�شاد  �ل�شناعة  خدمة  يف  وتوظيفها  مو�ردها 

عمالقة  م�شاريع  �ألإم���ار�ت  دول��ة  يف  ولدينا  �حلياة  جم��األت 

أل�شتد�مة �لطاقة وتوظيفها.

��شتد�مة  بر�مج  وحتديث  بتطوير  �ألل��ت��ز�م  من  �نطالقًا 

�لطاقة و�لطاقة �ملتجددة ، ل�شمان ��شتمر�رية تلبية �حتياجات 

�أولت بلدية ر�أ�س  �ملجتمع و�لبيئة و�لوطن و�لتعامل معها. فقد 

�خليمة حر�شها على �أن تكون �شريك فاعل يف �جلهود �لعاملية 

خالل  من  ��شتد�مة  �أك��رث  �ألإم���ارة  وجعل  �أل�شتد�مة  لتحقيق 

م�شاهمتها يف تنظيم قمة ر�أ�س �خليمة للطاقة �لتي ت�شاهم يف 

دعم ��شرت�تيجية �ألإمارة 2040 و��شتعر��س �أبرز مبادر�تها يف 

�إيجاد  �لبحث عن  باأهمية  و�لتوعية  و�أل�شتد�مة  �لطاقة  جمال 
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المستقبل واالستدامة

فاطمه الشحي

رائــده  كــان  االســتــدامــة  مــن  ــا  إرًثـ المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ دولـــة  تمتلك 
هللا  )طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  الوالد  لدولتنا  الراحل  المؤسس 
ثراه(، إذ جّسدت رؤيته لدولة اإلمارات التنمية المستدامة القتصادنا ولمجتمعنا 
وللبيئة التي نعيش فيها حيث ركزت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة.



��شتك�شاف  جانب  �إىل  �لتحديات  ألأبرز  وعملية  مبتكرة  حلول 

�لقادمة  �لعقود  خ��الل  منها  �أل�شتفادة  ميكن  �لتي  �لفر�س 

�لقر�ر  و�شانعي  �خل��رب�ء  من  نخبة  ��شت�شافة  خالل  من 

يف  �ملباين  حتديث  ح��ول  و�ملناق�شة  �لطاقة  جم��ال  يف 

وتوقع  و�ل�شكنية  و�لتجارية  �ل�شناعية  �لقطاعات 

و�لتد�عيات  و�ل��ت��ح��دي��ات   و�ل��ت��وج��ه��ات  �ل��ف��ر���س 

�مل�شتقبلية وو�شع �حللول �ملبتكرة �لتي ت�شاهم يف 

�لتخطيط �أل�شرت�تيجي �ل�شليم 

��شت�شر�ف  فريق  كاأع�شاء  حر�شنا  وق��د 

باحل�شور  فاعل  ب�شكل  �مل�شاهمة  على  �مل�شتقبل 

و�مل�شاركة حر�شًا منا لال�شتفادة من �ألإجر�ء�ت 

�لد�عمة  و�لطموحة  �لنوعية  و�ملبادر�ت  �لفعالة 

�لعاملية يف  �ل��ري��ادة  نحو  �ألإم���ار�ت  دول��ة  مل�شرية 

جمال �لطاقة و�أل�شتد�مة.
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ناصر البكر الزعابي

عقيل علي

شاعر الشتات

�إىل  ينتمي  عر�قي  �شاعر   )  1949-2005  ( علي  عقيل 

جيل �ل�شبعينات ، عا�س حياة �لفقر و �لبوؤ�س ، �شدر له ديو�ن 

)جنائن �آدم ( و ) طائر �آخر يتو�رى ( ، جمعت �أعماله �لكاملة 

بعد وفاته .

وت�شّكع   فقر  فبني   ، �ل�شارخ  �لتناق�س  من  كان ميّثل حالة 

كان   ، ماأ�شاوية  حزينة  ونهاية   ، وج��ودي  و�غ��رت�ب   ، وت�شّرد 

�ل�شجن  عليه  �أّث���ر   ، متفّردة  م�شامني  و  عالية  لغٍة  �شاحب 

�أ�شعاره  و�ألنطو�ء و �شعوره باخلو�ء �لباكر و�ألنعز�ل ، حظيت 

منذ  وفاتة  رغم  تز�يدت  و��شعة  �شهرة  حاز   ، �لنّقاد  باهتمام 

�شعوره  برغم   ، �ليومية  بالتفا�شيل  مهتمًا  كان   ، خلت  �شنو�ٍت 

بع�س  يف  نلمح   ، �لبد�ية  منذ  ر�فقه  �ل��ذي  و�ل�شياع  بالتمّزق 

�أخرى،  �أحياٍن  يف  عارمًا  غ�شبًا  و  متخاذأًل  ��شتنكارً�  ق�شائده 

عميقة  خمتزلة  مكّثفة   ، �لغالب  يف  �لطول  متو�شطة  ق�شائده 

 ، �ل�شهرة  و  �ألأ�شو�ء  يع�شق  يكن  مل   ، بالدألألت  مليئة    ، جدً� 

رمبا مل يتخّيل �أن �شهرته �شتبلغ �ألآفاق يف ع�شرنا �حلا�شر ،هو 

رفيق �ل�شو�رع و�ألأر�شفة ، �أدمن �لعزلة ، بقدر جمله �ل�شعرية 

�ألإن�شانية  من  �لكثري  ثناياها  بني  يلتقط  ملن  �حلنونة  �لد�فئة 

كبار  يقارع  و  متمّكُن   ، جدً�  ثري  �للغوي  قامو�شه    ، �ل�شائعة 

�شعر�ء ع�شره ، لكنه مل يجد �ألحتو�ء �لكايف ، فقد �شّق طريقه 

بتفّرد أل يقارن و أل يجارى ، خمتلٌف عن �لبقية ، كان يحارب 

ماأ�شاته ب�شعره ، فهو �شاعر من طر�ز خا�س ي�شتحق �ملزيد من 

�لقر�ء�ت �لنقدية ، فق�شائده تتفّوق كثريً� على ما يطرح �ليوم 

، يعي�س �ملتغرّي�ت �لكثرية يف  �آألمه �بن زمنه  ، كان برغم كل 

�لتعب يف ن�شو�ٍس  وترجم هذ�   ، ، كان متعبًا دون �شك  وطنه 

�أنيقة ، أل �أعتقد �ليوم �أنه �شاعر مهم�س ومن�شي ، فهو و�حد من 

�أهم �شعر�ء ع�شره وي�شتحق �لتقدير .

ر�أي��ه �شادمًا يف جمموعة  �ل��ن��ادرة ك��ان  �أح��د ح��و�ر�ت��ه  يف 

�ل�شعر�ء �ل�شعاليك حيث قال :

»�أنا �شخ�شيًا مل �أكن �شعلوكًا �أما �لبقية �لتي تعنيهم فهم 

جمموعة �شكارى  ول�شو�س و �شّحاذون ! «

ويعترب �أن ق�شائده جر�ٌح أل تخاط ،و يوؤكد �أنه مل يتاأثر باأحد 

، و��شتقى معارفه من �لقر�ءة ،�آر�وؤه �ل�شادمة يف �ل�شعر�ء �لكبار 

توؤكد �أنه �شخ�شية لها ��شتقالليتها �خلا�شة و�ل�شريحة ، عانى 

كان   ، يجب  كما  �ملتلّقي  �إىل  �أعماله  تقّدم  ومل  �لن�شر  �آف��ة  من 

تتو�ءم  أل  �شخ�شيته  ولعل   ، �لثقافية  �ملهرجانات  على  متحّفظًا 

�أنه يحتفظ  �إليها  �أ�شار  �لتي  �لنقطة �ألأخرية   ، مع هذه �ألأجو�ء 

" ال تستنهض نفسك لغير ما أنت مقبل عليه / كن رفيق عمرك المخلص / 
وال تسّلم خطاك لغير صبواتك / كل ما حولك , كل  ما خّلفته غير جدير بالتلّفت 

/ أسرع..أسرع..كفاك وهنًا / الحكمة غافية "
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هذه  فاأين   ، �لكتابات  من  باأطنان 

�لن�شو�س ؟ هل هي بني �أيٍد �أمينة  

و�شرتى �لنور ذ�ت يوم ؟.

»�أن����ام يف ف��ر����ش��ي / ط��ائ��رً� 

�لرجال  �أ�شمع   / ب��ال��دم  ممتلئًا 

يكّررون �لتحّيات / و يف �ل�شباح 

يغادرون و كاأنهم يريدون هذ� ؟ / 

فا�شغ �شوتي / هل ت�شمع ؟ / �أنا 

أل �أريد هذ� «

من خصائص قصائده :
ورغ��م   ، ت��ام  ��شت�شالم  يقابلها   ) �ألأن���ا   ( م��ف��ردة  ت��ك��ر�ر 

تو�جد �لعاطفة �إأل �أنها �أ�شبه ما تكون مبر�آة مه�ّشمة ، �شود�وية 

 ، �ملتوّقع  و  �ألأخ��ري  �مل�شهد  ت�شوير  يف  خوف  و  حرية   ، غامقة 

رغم م�شامينه �لو��شعة كان يعاين من �نغالق ذ�تي ، و برغم 

�لتناق�شات غري �أنه �شاحب �أ�شلوب جزل ، و برغم ق�شوة �ألأمل 

، فقد كان �شاحب جتربٍة �شعرية مغايرة ،حتتاج �إىل �لغو�س يف 

دألألتها  وظروفها �لفنية يف تكوين بنية �لق�شيدة ، وت�شكيلها 

و و�قعيته   ، �لوجد�ين  �لت�شرذم  و  �ملتميز بني حمنة �ألغرت�ب 

�ملده�شة ، وكما قال �ل�شاعر و�لناقد كاظم جهاد �أكرث من �هتم 

بجمع نتاجه �ل�شعري :

كاماًل  �شعبًا  �أمامه  يرى  »كان 

ينف�شح على �لطرقات فلم يرتّدد 

كحقيقٍة  �ل�������ش���ارع  �ع��ت��ن��اق  يف 

�شاطعة ومالٍذ نهائي «

م�شهد �لنهاية

عرث   ، كثريً�  �شّحته  تدهورت 

مب�شت�شفى  �ملوتى  ثالجة  يف  عليه 

�آخر  جيبه  يف  و   ، ببغد�د  �لطب 

وقيل   ، �جلمرة(  )ري��ح  ق�شائده 

�أن���ه ع��رث ع��ل��ى جثته م��رم��ي��ة يف 

موقف حافالت ، لتكتمل �ل�شورة �لغر�ئبية �لقامتة.

قصيدة ريح الجمرة
ز�ل  /ما  �نطفائها  بعد   / م�شيت  و   / �ملقلتني  �أغم�شت   «

�ألنتظار مرحتل / و�لذي أل يجيء في�س رماد / و �أهجر �جلد�ر 

/ و�شادتك �لر�شيف / و طعامك بقايا ف�شالت �ملز�بل «

�شدرت �أعماله �لكاملة عام 2009 عن من�شور�ت �جلمل، 

و �شمت جمموعة �شعرية مل تن�شر بعنو�ن ) فيما م�شى (  �لتي 

�حتوت على  ثالثة وع�شرون ق�شيدة .

فقد   ، حياته  يف  علي  عقيل  �أنتجه  ما  قّلة  من  �لرغم  على 

ك�شب �حرت�مًا وتقديرً� على م�شريته �ل�شعرية �ملميزة.
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جميعنا يعرف مدى �أهمّية �لطعام أل�شتمر�رية �حلياة و�ألإنتاج و�لطاقة، ومن 

عظمة �خلالق عّز وجّل �أن جعل ألأج�شامنا منبهات فيزيولوجية عند �جلوع تدفعنا 

لتناول �لطعام و�حل�شول على �ملو�د �لغذ�ئية �ل�شرورية.

دانية شوقي كمال

كيف نتحّكم بالشهّية للطعام؟

طبيعية  ا�ستجابة  هي  بالطعام  رغبة  كل  هل  ولكن   

ال�ستمرار احلياة ؟ . 

وماذا عن احللويات املغرية بعد وجبة مليئة بكل ما 

يحتاجه اجل�سم من غذاء ؟ .

�آلية  وماهي  �جلوع  يحدث  كيف  نتعرف  دعونا  �لبد�ية  يف 

تنظيم �جلوع و�ل�شبع يف �جل�شم ؛

يعمل �جل�شم على هيئة فريق متكامل لينظم �آلية �ألإح�شا�س 

باجلوع و�ل�شبع يف تو�زن دقيق، فعندما تكون �ملعدة فارغة تبد�أ 

لتعطي  »غريلني«  �جلوع  لهرمون  ��شتجابة  باألنقبا�س 

تاأتي  وكذلك  �ألأكل،  ل�شرورة  �لدماغ  �إىل  �إ�شارة 

م�شتويات  بانخفا�س  �ل��دم  م��ن  �أخ���رى  �إ���ش��ارة 

تفرز  ب��دوره��ا  و�ل��ت��ي  �لبنكريا�س  لتعلم  �ل�شكر 

هرمونات �جلوع مثل »�جللوكاجون«.

ومبجرد تناول �لطعام يحدث �ل�شعور باألمتالء 

من  فيزيولوجية  كا�شتجابة  ينتج  �أي�شًا  و�ل��ذي 

ومرور  �ل�شكر  م�شتويات  �رتفاع  نتيجة  �جل�شم 

�لطعام خالل �جلهاز �له�شمي، ومن ثم تعطي 

�لكبد و�لبنكريا�س �إ�شار�ت توقف �شعور �جلوع 

وتفرز �خلاليا �لدهنية هرمون �ل�شبع �مل�شمى 

»ليبتني«.

 ولكن عند �حلديث عن �ل�شهّية فاإن �لو�شع خمتلف متامًا، 

�إذ �أّن �شهّية �ألأكل هي �لرغبة يف �ألأكل حتى يف غياب �جلوع، 

وكمثال  بيئية.  �أو  عاطفية  �أو  نف�شية  عو�مل  بال�شهية  ويتحكم 

�أو  لتوتر  تعّر�شه  بعد  بالطعام  �ل�شخ�س  ي�شرع  قد  على ذلك: 

�شغط نف�شي �أو ملل �أو حتى مبجرد وجوده �أمام طعام لذيذ ذو 

ر�ئحة �شهّية. و�لغريب �أي�شًا �أّن نف�س �لعو�مل �ل�شابقة قد متنع 

وقد  باجلوع حقًا.  ي�شعر  كان �جل�شم  و�إن  �لطعام حتى  �شهّية 

�شهّية  ت��رت��ب��ط 
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�لطعام بال�شلوك �ملكت�شب، مثل �ألعتياد على تناول طعام معني 

يف وقت معني حتى ي�شبح جزءً� من �لروتني �ليومي حتى و�إن 

مل يكن �جل�شم ي�شعر باجلوع.

هناك �ختبار ب�شيط ميكنك من خالله �لتمييز بني �جلوع 

غذ�ء  وجبة  تناول  ب�شدد  تكون  �أن  وه��و  بالطعام،  و�لرغبة 

حتمًا  فاأنت  تناولتها  ف��اإذ�  بها،  ت�شتمتع  وأل  تكرهها  أل  �شحّية 

جائع، و�إن رف�شتها لتطلب �شنفًا �آخر من �حللويات مثاًل فاأنت 

حينها ترغب بالطعام وت�شتهيه ول�شت جائعًا حقًا.

كيف ميكنك اأن تتحكم ب�سهّية الطعام ب�سكل طبيعي؟

هناك بع�س �خلطو�ت �لب�شيطة �لتي ميكن �إ�شافتها �شمن 

روتني �لنظام �لغذ�ئي و�لتي من �شاأنها �إحد�ث فرق و��شح يف 

مدى �لتحكم يف �شهية �لطعام:

 20 لي�شّكل  �لوجبات  يف  �لربوتني  من  �ملزيد  �إ�شافة   -  1
�لو�حدة،  للوجبة  �ل�شعر�ت �حلر�رية  ن�شبة  باملئة من   30 �إىل 

من  مزيدً�  تناول  فر�شة  ويقلل  بال�شبع  �ل�شعور  ليزيد  وذل��ك 

�لطعام، �شو�ء �أكان �لربوتني ذو م�شدر نباتي: مثل �لفا�شولياء 

و�لبازألء، �أم حيو�ين مثل �للحوم و�ألأ�شماك.

�لغذ�ئية،  �لوجبة  �إىل  �ألأل��ي��اف  م��ن  �مل��زي��د  �إ�شافة   -  2
زي��ادة  على  تعمل  و�ل��ت��ي  �لبقوليات،  �أو  �خل�شار  م��ن  ���ش��و�ء 

�لتي  �ألأل��ي��اف  تلك  خ�شائ�س  ب�شبب  وذل��ك  �ألم��ت��الء،  �شعور 

�إفر�ز بع�س  متت�س �ملاء وتبطئ عملية �له�شم بل وتعمل على 

�ألأحما�س �لدهنّية ق�شرية �ل�شل�شلة و�لتي بدورها تزيد �شعور 

�ل�شبع بن�شبة 31 باملئة مقارنًة بالوجبات �خلالية من �ألألياف.

�لوجبة  قبل  وباألأخ�س  كافية  بكمية  �ل�شو�ئل  �شرب   -  3
�لغذ�ئية، و�عتماد طبق �حل�شاء.

�لطعام،  ومذ�ق  طعم  يف  و�لرتكيز  باألأكل  �أل�شتمتاع   -  4
�مل�شتتات و�ألأج��ه��زة  �ألب��ت��ع��اد ع��ن  وذل���ك م��ن خ��الل 

فقط  ن��وع��ي  وق��ت  وتخ�شي�س  �ألإل��ك��رتون��ي��ة 

لتناول �لوجبة ببطء مما يقلل من �شهية 

�لوعي  وزي���ادة  �لوجبات  ب��ني  �ألأك���ل 

لنوعية �لطعام.

�لريا�شة  مم��ار���ش��ة   -  5
و�ل���ت���ي حت��ف��ز م��ن��اط��ق يف 

تقليل  �شاأنها  م��ن  �ل��دم��اغ 

�لغنّية  لالأطعمة  �ل�شهية 

ب��ال�����ش��ع��ر�ت �حل���ر�رّي���ة 

وتقلل هرمونات �جلوع مع 

زيادة �شعور �ألمتالء.

ألأن  و�ألن��ف��ع��ال،  �لتوتر  �شعور  وتقليل  �ل��ك��ايف  �ل��ن��وم   -  6
�حل��رم��ان م��ن �ل��ن��وم ي��زي��د ه��رم��ون �جل���وع وط��ل��ب �جل�شم 

�إفر�ز هرمون  من  يزيد  �ألنفعال  �إّن  كما  �لطعام،  من  للمزيد 

»�لكورتيزول« و�لذي بدوره يزيد من �شهية �لطعام.

ه���ل ت���وج���د م��ك��م��ات غ��ذائ��ي��ة ت�����س��اع��د ع��ل��ى تقليل 

ال�سهية؟

�ملكّمالت  بع�س  �ل�شيدليات  يف  يتوفر  قد  �أن��ه  و�جل���و�ب 

�لغذ�ئية �لتي حتتوي على:

�ألألياف �لطبيعة �لتي تزيد �شعور �ألمتالء مثل: ق�شر   - 1
»Psyllium Husk« بذور �لقطونة

�لدر��شات  بع�س  �أثبتت  و�لتي  »�جلار�شينيا«  ع�شبة   - 2
و�إنقا�س �لوزن ولكن تختلف  �ل�شهية  �أنها قد ت�شاعد يف تقليل 

�أل�شتجابة من �شخ�س ألآخر.

و�لوعي  �لقوية  �ألإر�دة  ه��ي  �ألأه���م  �ل��ق��اع��دة  ف��اإن  لذلك 

قبل  �لطبيب  و��شت�شارة  �لعامة  �ل�شحة  على  �ل�شمنة  بخطورة 

�للجوء �إىل �أّي منتج دو�ئي �أو ع�شبي. 

ويف �لنهاية، فاإّن �لقاعدة يف قوله تعاىل : »وكلو� و��شربو� 

وأل ت�شرفو�« �شورة �ألأعر�ف �ألآية 31، تذكرنا د�ئمًا باألعتد�ل 

�ألهتمام  على  لنحر�س  و�أي�شًا  �ألإ���ش��ر�ف،  وع��دم  �لطعام  يف 

و�ملعادن  بالفيتامينات  �لغني  �لطعام  و�ختيار  �لطعام  بنوعية 

�لتي يحتاجها �جل�شم و�ألبتعاد عن �لطعام �ملليء بال�شعر�ت 

فائدة  �أّي��ة  ب��دون  �حلر�رية 

�شحّية.
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اجلراثيم امل�سببة لاإنتانات املعوية : 

�جلر�ثيم ع�شويات دقيقة ترى باملجهر 

�لغذ�ء �مللوث  : تنتقل عن طريق  �مل�شببة لالإنتانات �ملعوية 

�أو �ألأيدي �مللوثة 

هذه �جلر�ثيم �إما لها ذيفانات د�خلية �أو خارجية �أو جتتاح 

خماطية �ألأمعاء 

اأهم هذه اجلراثيم : 

�لعنقوديات : مكور�ت م�شتديرة �أبعادها بني 0.8 - 1 مكم 

غري مبذرة عدمية �ملحفظة 

غري متحركة جتتمع ب�شكل كتل �شغرية ت�شبه �لعناقيد توجد 

غذ�ئية  �ن�شمامات  ت�شبب   - �لبلعوم   - �ألأن��ف   - �جللد  على 

ب�شبب تلوث �ألأطعمة 

�شلطة   - وم�شتقاته  �حلليب   - �ملعجنات   : االأغ��ذي��ة  اأه��م 

ب��ط��اط��ا - �ل��ل��ح��وم - �ل��ك��رمي��ا - �ألأ���ش��م��اك �مل��ح��ف��وظ��ة - 

�خل�شر�و�ت تنمو �أحيانا بعد عالج بال�شاد�ت متلك ذيفانات 

�شديد �لنفوذية .

بعد فرتة ح�شانة من 1 - 8 �شاعات حتى 18 �شاعة تظهر 

ح��ر�رة طفيفة   - �إ�شهال   - �إقياء   - غثيان  �أعر��س ه�شمية 

- �أمل بطني - وهن - �شعف - 
يتم �لك�شف عنها بالتحليل �ملخربي 

�شال�شل  ي�شكل  جتتمع   - م�شتديرة  :م��ك��ور�ت  العقديات 

الدكتور : مهند ياسين سمارة

جراثيم اإلإنتانات املعوية

كثري من التلوثات التي حت�سل يف االأغذية وت�سبب ت�سممات معوية ونركز 

يف هذه املداخلة  فقط على اأهم اجلراثيم التي ت�سبب ذلك.

التي  وامل��ع��ق��م��ات  للعاج  نتطرق  ومل  فيها  ت��وج��د  ال��ت��ي  االأغ��ذي��ة  واأه���م 

وبرمنغنات  والكلور  والديتول  والكحول  ال�سابون  مثل  عليها  الق�ساء  تفيد 

الكال�سيوم واخلل وغريها.
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�حللوى -  �حلليب وم�شتقاته -  توجد يف �لبي�س -   - عقدية 

�لك�شرت - �لبوظة - �للحوم - �ل�شجق و�لنقانق - �لرز �ملطبوخ 

تظهر �ألأعر��س بعد :36 - 72 �شاعة من تناول �ألأطعمة 

: �أمل جلدي خفيف - �آألم ع�شلية - غثيان - �إقياء - �إ�شهال 

- �شد�ع مع �لتهاب بلعوم ولوز�ت - لكن �ألأعر��س �له�شمية 
نادرة 

�شلبية   : كولونية  ع�شيات   -  1  : منها   : املعوية  الع�سيات 

�لغر�م ت�شتوطن �أمعاء �ألإن�شان .

بع�شها ممر�س : توجد يف �للحوم - �لدجاج - �ألأ�شماك 

- �حلليب 
بع�شها  �لر�شع  عند  و�أمعاء  معدة  �لتهاب  ي�شبب  بع�شها 

يثبت على �خلاليا �لظهارية .

�أن تخرتقها مع طرحها ذيفان �شام  لالأمعاء �لدقيقة دون 

للخاليا 

وتكت�شح  �ل�شيغال  ت�شبه  �ألأمعاء  تغزو  معوية  ع�سيات   -  

�خلاليا �لظهارية لالأمعاء �لغليظة .

�إ�شهاأًل  ت�شبب  قد  معويًا  نزفًا  ت�شبب  قولونية  ع�سيات   -  
نزفيًا مثل �جلر�ثيم .

�إ�شهال  H70O -  157ت�شبب ذيفان �شام للخاليا :ي�شبب   

دموي مميت 

73000 حالة �إ�شابة يف �لوأليات �ملتحدة عام 2002

2 - �سيرتوباكرت - متقلبات كليب�شيال وبقية �لكوليفورم: 
ت�شبب ��شطر�بات معوية و�إ�شهاألت خا�شة عند �شعف �ملناعة

لالأمعاء  و�مللهبة  �لتيفية  �ل�شاملونيال  منها  ال�ساملونيا   -  3
�شوكوأل -  م�شتقات �حلليب -   - و�لفاأرية : توجد يف �لدجاج 

�أطعمة جافة ،  تو�بل - بي�س - �ملايونيز - �للحوم .

�ألأعر��س تظهر بعد 8 - 48 �شاعة �أحيانًا بعد 3 �شاعات 

:�إقياء - �أمل بطني - 

�إ�شهال خم�شر كريه �لر�ئحة - �رتفاع حر�رة بني 2 - 5 

�أيام 

�ل�شاملونيال. ثاين �أعلى حالة �إ�شابة ِمْن �ملر�ِس �جلرثومِي 

يف �لوأليات �ملّتحدِة. يف 2002، �أكرث ِمْن 44،000 حالة .

4 - ال�سيغا : ع�شيات �شلبية �لغر�م تفرز ذيفان معوي. 

توجد يف : �لفو�كه - �خل�شار - �حلليب : ممكن �أن يكت�شح 

�لقولون بعد ح�شانة 1 - 4 �أيام - تتم �لعدوى عن طريق جهاز 

�له�شم - حر�رة �آألم بطنية - �إ�شهاألت - �إ�شهال خماطي �أو 

مدمي - �رتفاع حر�رة مع �آألم بطنية و�إ�شهاألت حادة �شديدة 

ونحول  وه��ن  �إىل  ت��وؤدي  م��رة   50 �لتربز  م��ر�ت  ع��دد  يبلغ  قد 

�شديدين ت�شبب وفيات عند �ألأطفال �شائعة يف �لوأليات �ملتحدة 

�آألف من �حلاألت.

ع�سيات الزرق :�شلبية �لغر�م ت�شبب �لتهاب معدة و�أمعاء 

توجد يف �مل�شايف تعي�س يف �لرتبة و�ملياه ومياه �ملجاري وهي من 

�جلر�ثيم �ملعندة لل�شاد�ت .
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ت�شبب  �لغر�م  �شلبية  منحنية  ع�شيات   : الهي�سة  �سمات 

اإ�سهاالت �سديدة - : توجد يف مياه �ل�شرب  - �ألأطعمة �لبحرية 

 : �أي��ام   5 -  2 : �حل�شانة بني  �لذباب   - �ملت�شخة  �ألأي��دي   -
�إ�شهاألت - �إقياء �آألم بطنية .

وغثيان  �إقياء  مع  م��رة   10  -  8 �لتربز  م��ر�ت  ع��دد  ويبلغ 

باليوم  ليرت   20 إلى   15 مابني  �ل�شو�ئل   من  كثري  وف��ق��د�ن 

جتفاف �شديد وهبوط �شغط .

�شمات نظرية �حلالة للدم :ت�شبب �إ�شهاألت �شديدة �شبيهة 

بال�شمة �لهي�شية توجد يف �ألأغذية �لبحرية - �إ�شهاألت مائية 

- �آألم بطنية - �رتفاع حر�رة يف بع�س �حلاألت .

�ملوؤمترين  د�ء  �لغر�م  �شلبية  :ع�شيات  الليجونيا  داء 

�إ�شهاألت �آألم بطنية �إقياء�ت �آألم بطنية يح�شل ق�شور رئوي 

�أو ق�شور كلوي حاد �أو خرث�ت �أوعية - ع�شيات �شلبية �لغر�م 

طويلة .

توجد يف �ملكيفات �مللوثة �أو عند �أل�شتحمام باملياه �مللوثة 

ير�سينية :بع�شها ت�شبب �لتهاب �أمعاء وقولون تتحمل حتى 

 - �لغ�شة  �خل�شار  يف  توجد  �ل�شفر  حتت   80 ح��ر�رة  درج��ة 

�للحوم �لغ�شة �أو �ملربدة .

ت�شبب �إ�شهال و�آألم بطنية - �لتهاب بلعوم - �لتهاب كلوي 

- تنخر يف �ألأمعاء.

�شلبية  ع�شيات   : معوية  اأخ��م��اج  :ت�سبب  املتقو�سات   -  

�لغر�م لها �شكل قو�س - توجد يف �ملاعز - �خلنزير - �لكلب - 

�حل�شان - �لدجاج - �لثور - تنتقل عن طريق �حلليب �مللوث 

و�ملياه �مللوثة - ت�شبب �إ�شهال مائي �أو مائي مدمي و�أمل بطني 

و�شد�ع . ت�شبب �إنتان دموي �أو ع�شبي .

 �لكامبيلوبكرت �ل�شبُب �ألأكرث �شيوعًا ِمْن �ألإ�شهاِل �جلرثومِي 

يف �لوأليات �ملّتحدِة. مر�كز مكافحة ومنع �ألأمر��س تذكر باأّن 

�أكرث ِمْن مليون  �أمريكي ي�شابون بها �َشنويًا .

 .Helicobacter pylori: هاليكوباكرتبيلوري

ُت�شّبُب   .)2002  ( �لب�شِر  يف  �شيوعًا  �ألأك��رث  �ملُزمن  �ألإنتان 

�لعدوى �حلاّدُة �أمُل بطنُي، نق�س وزن، غثيان، و�إقياء. . تعد �ل�شبُب 

و�ألأطفاِل  �لبالغني  يف  �ملعديِة  و�لُقَرح  �ملعدي  لاللتهاب  �لرئي�شُي 

�مت�شا�س  تنق�س  �ملغذيِة،  �ملو�د  �مت�شا�َس  ُتنق�س   .  .)2002(

بع�س �لفيتامينات كفيتامني B12 ،وحم�س �لفوليك و�حلديد .
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�إيجابية  �مل�شتوحدة:جر�ثيم  �لل�شرتيا  :منها  الل�سرتيا 

�لغر�م متحركة بو��شطة �شياط .

و�أعر��س  ه�شمية  و��شطر�بات  غذ�ئية  ت�شممات  ت�شبب 

ع�شبية : توجد يف �خل�شار �لطازجة �لكرنب و�للفت ، �حلليب 

�ملب�شرت و�ألأجبان .

اجلمرة :ع�شية �إيجابية �لغر�م مبذرة ذ�ت حمفظة توجد 

�إ�شهاألت مميتة  وت�شبب  �للحوم �مل�شابةغري �ملطهية جيدً�  يف 

و�إنتان دم خطري.

الع�سيات ال�سمعية : جر�ثيم �إيجابية �لغر�م ثلوث �ألأغذية 

بذير�تها تقاوم حتى درجة حر�رة . 100 ملدة 30 دقيقة 

توجد يف :�ألأرز �ملطبوخ - �حلبوب �ملطبوخة - �لطحني - 

�حلليب وم�شتقاته .

�ألأعر��س بعد 8 - 16 �شاعة .

اجلراثيم الاهوائية : 

1 - �ملطثيات �لو�شيقية :ع�شيات �إيجابية �لغر�م ألهو�ئية 
مبذرة تفرز ذيفانات خارجية .

ت�شبب �إنتانات غذ�ئية .

 - �لهليون   - كالزيتون  �ملعلبة:  :�ألأطعمة  �لتلوث  م�شادر 

مع خ�شر�و�ت  حلوم   - �شمك   - فطور   - �شمندر   - بندورة 

- تو�بل - ب�شل .
ت�شبب �أعر��س معدية معوية مع �شكاوى جهازية مع �شعف 

وتوعك ودوخة و�إم�شاك . 

ثم �أعر��س ع�شبية خالل 3 �أيام .

ألهو�ئية  �لغر�م  �إيجابية  :ع�شيات  احلاطمة  املطثيات 

مبذرة توجد يف : حلوم �لدجاج و�لطيور - �خل�شار - �لفو�كه .

ت�شبب غثيان - �آألم قطنية - �إ�شهاألت مدماة بعد 6 - 12 

�شاعة �إقياء بعد 24 �شاعة .

يتم ت�سخي�ص اجلرثوم : بزرع �لرب�ز �أو �ملفرز�ت �له�شمية 

�ألأو���ش��اط  على  �ملري�س  تناولها  �لتي  �ألأغ��ذي��ة  �أو  للمري�س 

�جلرثومية �ملختلفة للتحري عن �جلرثوم �مل�شبب .



و��شتمرت فعاليات �ملخيم �لعاملي ملدة 3 �أيام ، وذلك بهدف 

دعم �ل�شباب �ملو�طن من جميع �ألأعمار للتعرف على تكنولوجيا 

عامل  خلق  يف  ودوره���م  �لعاملية  �مل��و�ط��ن��ة  وق��ي��م  �ألت�����ش��األت 

�أف�شل، وذلك من خالل تنمية �أو��شر �ل�شد�قة بني �لك�شافني 

تكنولوجيا  جمال  يف  هو�ياتهم  وتنمية  �لعامل،  يف  و�ملر�شد�ت 

و�لتجارب  لتبادل �خلرب�ت،  لهم  �لفر�شة  و�إتاحة  �ألت�شاألت، 

دون  بذلك  �لقيام  للجميع  ي�شمح  ب�شكل  �لك�شفي،  �ملجال  يف 

و�لك�شافني يف  �لقادة  نخبة من  وتاأهيل  تكاليف،  �أو  �نتقال  �أي 

�لال�شلكي  �ألت�شال  وتقنيات  و�شائل  ألإتقان  �ملفو�شيات  كافة 

و�ألإنرتنت.

�شقر  بن  �شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  �أ���ش��اد  ولقد 

على  �لعاملي  �لك�شفي  �ملخيم  يف  �ملبذولة  باجلهود  �لقا�شمي 

�مل�شاركني  ألأبنائه  مميزة  فر�شة  يعد  و�لذي  و�ألإنرتنت  �لهو�ء 

فيه حيث يتعرفو� فيه على ثقافات خمتلفة من خالل تو��شلهم 

�لعامل،  �أنحاء  جميع  من  خمتلفة  �شنية  مر�حل  يف  �شباب  مع 

يعد  و�ل��ذي  �ألإم���ار�ت،  ومر�شد�ت  ك�شافة  بني  �لتعاون  مثمنًا 

جت�شيد حقيقي لروح �ل�شر�كة بني �لرجل و�ملر�أة يف كافة دروب 

�حلياة، وتنفيذً� لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة يف �أن تاأخذ �ملر�أة 

على  به  و�لنهو�س  �لوطن  بناء  يف  لت�شارك  �ملجتمع  يف  دوره��ا 

كافة �مل�شتويات.

من  وحر�س  متنوعة  فعاليات  من  �شهده  ما  ب��اأن  و�أ�شاف 

�أبنائه �لك�شافة و�ملر�شد�ت �مل�شاركني يف هذ� �ملخيم ورغبة يف 

يعك�س  �إمنا  �مل�شتويات،  كافة  على  �شورة  باأف�شل  �لدولة  متثيل 

و�ل��ذي  لوطنه  �لعا�شق  �مل��و�ط��ن  �ل�شباب  عن  حقيقية  �شورة 

�أهد�فها  وحتقيق  باألأمة  �ألرتقاء  يف  �ل�شبق  ق�شب  له  �شيكون 

و�أن تكون د�ئمًا دولة �ألإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شباقة يف كل 

�شيء و�شاحبة �لريادة.

موؤكدً� على �أننا نتملك ما�شيًا م�شيئًا نفتخر به ويتعني على 

فيه  نحقق  و�قعًا  ولدينا  �ألآب��اء،  يفتخرو� مبا حققه  �أن  �أبنائنا 

�لريادة، ون�شبو �إىل �مل�شتقبل ب�شو�عد �أبنائنا وبناتنا، و�لذين 

للم�س  حر�شهم على �ألإم�شاك بجميع �أدو�ته، �شو�ء ��شتخد�م 

يف  و�ملناق�شة  �ألإن��رتن��ت،  على  بكفاءة  �لتو��شل  �أو  �لال�شلكي 

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني 
الكشفي  المخيم  فعاليات  الخيمة،  رأس  كشافة  لمفوضية  الفخري  الرئيس  الخيمة  برأس 
العالمي على الهواء واإلنترنت )Jota-Joti(، بمشاركة )200( كشاف ومرشدة في مركز 
جمعية  من  بتنظيم  اليــن"،  "األون  عبر  مشارك   4500 من  وأكثر  اإلبــداعــي،  الخيمة  رأس 
كشافة اإلمارات بالتعاون مع جمعية اإلمارات لهواء الالسلكي ومفوضية كشافة رأس الخيمة 
ومفوضية مرشدات رأس الخيمة ومؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي ومركز رأس الخيمة 

اإلبداعي، 
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إعداد : رائد عبد العزيز هالل

المخيم الكشفي العالمي 

على الهواء واإلنترنت 

من رأس الخيمة



ق�شايا ت�شغل بال �ملجتمع �لدويل فيما يتعلق بالتنمية �مل�شتد�مة، 

�لذكاء  على  و�ألعتماد  �لتكنولوجي  �لعمل  مبتطلبات  �ألإملام  �أو 

�أل�شطناعي.

�لدرمكي  �لرحمن  عبد  �شامل  �لدكتور  �أو�شح  جانبه  ومن 

�جلمعية  �أن  �ألإم��ار�ت،  ك�شافة  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س   –

باإقامتها هذ� �حلدث �لعاملي �شنويًا تدعم توجهها نحو �لعاملية 

بال�شكل �لذي يعزز توجيهات قيادتنا �لر�شيدة يف تعزيز مكانة 

متكني  على  و�لعمل  �لعاملي  �مل�شتوى  على  وعالقاتها  �ل��دول��ة 

�ل�شباب وحتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة وتعزيز قيم �مل�شاو�ة 

�ألأك��رب  �لرقمي  �لك�شفي  �حل��دث  خ��الل  م��ن  �جلن�شني،  ب��ني 

من  �أك��رث  فيه  ي�شارك   )Jota-Joti( �ألإنرتنت  على  �لعامل  يف 

و�ل�شباب  �لفتية  من  �أبنائنا  لتمكني  عام،  كل  ك�شاف  مليون   2

زمالئهم  مع  و�لتو��شل  �ألت�شاألت  تكنولوجيا  على  للتعرف 

171 دولة، لتثبت �ألإم��ار�ت من جديد  �أكرث من  �لك�شافني من 

�أنها �ل�شباقة يف كل �شيء و�أننا يف جمعية ك�شافة �ألإمار�ت على 

�ألأول،  و�ملركز  �لريادة  نحو  �شعينا  يف  �لر�شيدة  قيادتنا  خطى 
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�لك�شافة  من  وبناتي  �أبنائي  بني  �ليوم  �أنني  فخور  �إنني  كما 

�مل�شتقبل  بناء  نعول  �أكتفاهم  وعلى  �مل�شتقبل  قادة  هم  �لذين 

نحو �خلم�شني عامًا �لقادمة لتكون �ألإمار�ت د�ئمًا يف �ملقدمة.

و�أ�شاف �أن �جلمعية حري�شة على تدعيم �ألأن�شطة �لك�شفية 

ر�أ�س �خليمة مكانة  ألإمارة  كانت  وملا  �لدولة،  �إمار�ت  كافة  يف 

عزيزة على قلوبنا فلقد �رتاأت �جلمعية �أن يتم بث هذ� �حلدث 

يف  �مل�شاركون  يتعرف  حتى  �خليمة،  ر�أ�س  قلب  من  �لعامل  �إىل 

متتلكه  ما  على  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  �لعاملي  �حل��دث  ه��ذ� 

دولة �ألإمار�ت من طبيعة متنوعة بتنوع �إمار�تها؛ حيث �شتكون 

هناك فر�شة أل�شتك�شاف �لرت�ث و�لعاد�ت و�لتقاليد �ألإمار�تية 

�لعام،  هذ�  مرة  ألأول  تقام  �لتي  �ملميزة  �ألأن�شطة  جانب  �إىل 

وهي �كت�شاف �ملو�هب يف حب �ألإمار�ت و�ألألعاب �ألإلكرتونية، 

باألإ�شافة �إىل �لنقا�س حول �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة مع عدد 

من �لدول حول �لعامل.

ك�شافة  جلمعية  �لعام  �ألأم��ني   – علي  رحمة  خليل  و�أو�شح 

يف  �مل�شاركة  على  عام  كل  يف  حري�شة  �جلمعية  �أن  �ألإم��ار�ت 

 )Jota-Joti( و�ألإنرتنت  �لهو�ء  على  �لعاملي  �لك�شفي  �ملخيم 

على  فيها  حتر�س  مركزية  حمطة  خ��الل  م��ن  �شنوي  ب�شكل 

�لال�شلكي  عرب  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  �لك�شافة  مع  �لتو��شل 

�إىل �ملحطات  ب��األإ���ش��اف��ة  �ألإن���رتن���ت،  �ت�����ش��األت  وم��ن خ��الل 

�لفرعية باحلدث، حيث يتمكن �لك�شافة من جميع �أنحاء �لدولة 

يف �مل�شاركة يف �حلدث باألإ�شافة لفرق �لك�شفية �ملتو�جدة يف 

�ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة على حٍد �شو�ء.

و�أ�شاف : �إن �ليوم �ألأول من �ملخيم ت�شمن عدد كبري من 

�ألأن�شطة و�لرب�مج كان على ر�أ�شها جل�شة نقا�شية حول �لك�شفية 

و�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، حتاور فيها �شباب �لفريق �لوطني 

ألإطار عامل �أف�شل مع �أقر�نهم من �لك�شافة �مل�شرية و�لتون�شية، 

حيث ت�شمنت �جلل�شة �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة وجهود �لك�شافة 

�لعاملية وكل جمعية على حدة يف حتقيقها، وخل�شت �جلل�شة �إىل 

عدد من �لتو�شيات من �شاأنها �أن تعزز جهود �ل�شباب يف دعم 

توجهات �لدولة لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة، وعلى ر�أ�شها �لعمل 

على ن�شر �ملبادر�ت �ملرتبطة باحلد من ��شتخد�م �لبال�شتيك 

و�لذي يتو�كب مع توجهات �لدولة يف �لوقت �حلايل، باألإ�شافة 

�إىل مبادرة قبيلة �ألأر�س وهي �إحدى �ملبادر�ت �لتي ت�شهم يف 

�لتي تدعم �حلد من  �ملمار�شات  و�تخاذ  �لبيئة  �ملحافظة على 

�لتغري�ت �ملناخية، وتاأثريها على �لكوكب.

و�أ�شار حممد �ل�شم�شي رئي�س جمل�س �إد�رة مفو�شية ك�شافة 

�ملميز  �لرت�ث  �إب��ر�ز  على  حري�شة  �ملفو�شية  �أن  �خليمة  ر�أ�س 

�إمارة ر�أ�س �خليمة، حيث ت�شمن برنامج �ليوم  �لتي تزخر به 

للرت�ث  �ملطاف  بجمعية  �أقيمت  ك�شفية  تر�ثية  �أم�شية  �ألأول 

و�لفنون �لبحرية ��شتمتع خاللها �مل�شاركون يف �ملخيم باألأجو�ء 

�ملحبة  �أو��شر  للتعبري عن  �لك�شفي،  �ل�شمر  �لرت�ثية مع نري�ن 

�ألإمار�تي  و�ل��رت�ث  و�لتقاليد  بالعاد�ت  و�لتم�شك  و�ل�شد�قة 

�ألأ�شيل بالتعاون مع جمعية �ملطاف للرت�ث و�لفنون �لبحرية

ر�أ���س  مر�شد�ت  رئي�شة  �ل�شحي  م��رمي  قالت  جانبها  من 

�خليمة  باأن �لتميز يف برنامج �ليوم �ألأول من "�جلوتا جوتي" 

�ألأخذ  يف  و�لرغبة  �لرت�ثية  �جلل�شة  يف  �لرت�ث  بني  �جلمع  هو 

�أل�شطناعي  و�ل��ذك��اء  �لك�شفية  ور�شة  يف  �مل�شتقبل  ب���اأدو�ت 

و�لتي متكن فيها �لك�شافة و�ملر�شد�ت �مل�شاركني يف �ملخيم من 

��شتخد�م  وكيفية  بالربجمة  �ملرتبطة  �ملهار�ت  على  �لتعرف 

�لذي  بال�شكل  �ليومية  �لذكاء �أل�شطناعي وتطويعه يف حياتنا 

يعود علينا بالنفع.
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ومن �جلدير بالذكر �أنه مت على هام�س حفل �ألفتتاح تكرمي 

جمعية  وه��م  جوتي"  "جوتا  �لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  يف  �ل�شركاء 

�خليمة،  ر�أ���س  ك�شافة  مفو�شية  �لال�شلكي،  لهو�ة  �ألإم���ار�ت 

مفو�شية مر�شد�ت ر�أ�س �خليمة، مركز ر�أ�س �خليمة �ألإبد�عي، 

ر�أ���س  فندق  �مل��اجن��روف،  فندق  وه��م  �ل��رع��اة  �إىل  باألإ�شافة 

�خليمة، جمعية �ملطاف للرت�ث و�لفنون �لبحرية، ومركز ر�أ�س 

�خليمة �لتجاري، و�حتاد �ألإمار�ت لالألعاب �ألإلكرتونية.

بــرأس  جوتي"  "جوتا  العالمي  الكشفي  المخيم  خــتــام 

الخيمة
�لعامل  يف  رقمي  ك�شفي  ح��دث  �أك��رب  على  �ل�شتار  �أ���ش��دل 

مب�شاركة ما يزيد عن 2 مليون ك�شاف حول �لعامل ميثلو� 171 

دولة  و�شارك يف هذ� �ملخيم من دولة �ألإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

يف هذ� �لعام 4500 ك�شاف ومر�شدة ميثلون �ملفو�شيات �لك�شفية 

يف  �ملخيم  فعاليات  و�أقيمت  �لدولة،  يف  �حلكومية  و�مل��د�ر���س 

�لفرتة من )14 – 16( �أكتوبر بتنظيم جمعية ك�شافة �ألإمار�ت 

بالتعاون مع جمعية �ألإمار�ت لهو�ء �لال�شلكي ومفو�شية ك�شافة 

وموؤ�ش�شة  �خليمة  ر�أ����س  مر�شد�ت  ومفو�شية  �خليمة  ر�أ����س 

�ألإب��د�ع��ي،  �خليمة  ر�أ���س  ومركز  �ملدر�شي  للتعليم  �ألإم���ار�ت 

وجمعية �ملطاف للرت�ث وبذلك فقد �شكل هذ� �حلدث �لك�شفي 

�لرقمي �لعاملي عطلة نهاية �أ�شبوع مليئة بالك�شفية و�ل�شد�قة.

وخل�س �ملخيم �إىل تو�شيات خم�س جاء يف مقدمتها �شرورة 

تفعيل تقنيات "�لبلوك ت�شني" يف �حلركة �لك�شفية على �مل�شتويني 

وموثوقة  مفتوحة  بيانات  قاعدة  لتوفري  وذلك  و�ملحلي  �لعاملي 

ما  وهو  �لك�شفي  �لعمل  مبنظومة  �ألرتقاء  خاللها  من  ميكن 

باألإ�شافة  �حل��ايل،  �لوقت  يف  �لعاملية  �لتوجهات  مع  يتو�كب 

�إىل �عتماد ألأول مرة "بادج" للمخيم بتقنية "NFT" ليكون �أول 

و�ل�شباب  للفتية  ميكن  ت�شني"  �ل"بلوك  بتقنية  رقمي  "ب��ادج" 

�قتنائه ب�شكل �شخ�شي، وجاءت �لتو�شية �لثانية يف �لعمل على 

�أهد�ف  للم�شاهمة يف حتقيق  �أف�شل  �إطار عامل  بر�مج  تطوير 

�ملحلي  �مل�شتويني  على  �جلهود  وت�شافر  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

�إط��ار  ف��رق  خمتلف  بني  �خل��رب�ت  وتبادل  و�لعاملي  و�ألإقليمي 

عامل �أف�شل للوقوف على �أف�شل �ملمار�شات �لتي من �شاأنها �أن 

تعزز جهود حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، ومتثلت �لتو�شية 

�لثالثة يف �عتماد م�شابقة �كت�شاف �ملو�هب �لك�شفية �ألإمار�تية 

كم�شابقة �شنوية حتر�س جمعية ك�شافة �ألإمار�ت على تنظيمها 

للم�شاركة  �لعمرية  �ملر�حل  خمتلف  من  و�ل�شباب  �لفتية  وحث 

�عتماد  مت  �لر�بعة  �لتو�شية  ويف  لذلك،  �حلو�فز  وتقدمي  فيها 

�ألألعاب �ألإلكرتونية �شمن �لربنامج �لك�شفي �لذي يقدم للفتية 

�لتكنولوجيا  نحو  توجهاتهم  يدعم  �ل��ذي  بال�شكل  و�ل�شباب 

�ألإلكرتونية،  لالألعاب  �ألإم��ار�ت  �حتاد  دور  �إكمال  يف  وي�شاهم 

و�لرت�ث  بالهوية  �أللتز�م  على  �لتاأكيد  �خلام�شة  �لتو�شية  ويف 

�ألإمار�تي �ألأ�شيل و�عتباره �ملحرك �ألأ�شا�شي للجهود �لك�شفية 

�لفتية  ل��دى  و�ألنتماء  �ل��وألء  قيم  غر�س  يعزز  �ل��ذي  بال�شكل 

و�ل�شباب �ملو�طن.

رئي�س  �لدرمكي  �لرحمن  عبد  �شامل  �لدكتور  �أو�شح  ولقد 

جمل�س �إد�رة جمعية ك�شافة �ألإمار�ت �أن ما مييز "�جلوتا جوتي" 

هذ� �لعام �لرعاية �لكرمية من قبل  �ل�شيخ �ملهند�س �شامل بن 

�شلطان بن �شقر �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين بر�أ�س 

�خليمة �لرئي�س �لفخري ملفو�شية ك�شافة ر�أ�س �خليمة، وقيامه 
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�ملحبة  ر�شالة  لنقل  �ملخيم  يف  أل�شلكي  �ت�شال  �أول  ب��اإج��ر�ء 

�إىل جميع �شعوب  و�ل�شالم من دولة �ألإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�أن تكون دولة  �لعامل، وهو ما يعك�س روؤية قيادتنا �لر�شيدة يف 

�ألإمار�ت هي �لدولة �لر�عية لل�شالم و�لتي تنقل �أو��شر �ملحبة 

بني جميع �شعوب �ألأر�س.

التعليم المدرسي
�ملميزة  �مل�شاركة  �لعام  هذ�  �أي�شًا  �ملميزة  �ألأ�شياء  من  و 

�ملخيم  فعاليات  يف  �ملدر�شي  للتعليم  �ألإم��ار�ت  موؤ�ش�شة  لطلبة 

�لعاملي "جوتا جوتي"، حيث �أقيمت ألأول مرة هذ� �لعام حمطات 

�نطالق  ت�شادف  وق��د  �حلكومية  �مل��د�ر���س  جميع  يف  فرعية 

�ملخيم يف �أول �أيامه مع يوم در��شة ر�شمي، وهو ما كان فر�شة 

خالل  من  �لعاملي  باملخيم  �ملرتبطة  �ألأن�شطة  ملمار�شة  مميزة 

حيث  �حلكومية،  �مل��د�ر���س  يف  �ملنت�شرة  �لتكنولوجيا  معامل 

��شتطاع �لطالب ألأول مرة فتح قنو�ت تو��شل مع �أقر�نهم من 

جميع دول �لعامل، وتبادل �خلرب�ت معهم، ومن ثم �إكمال باقي 

فعاليات �ملخيم فيما بعد عرب "�ألأون ألين".

مواهب كشفية
�ل��ت��ي مت  �ألأ���ش��ي��اء �ملميزة  ب���اأن م��ن  و�أو���ش��ح خليل رح��م��ة 

"جوتا جوتي"  ��شتحد�ثها هذ� �لعام يف برنامج �ملخيم �لعاملي 

 UAE Scout Got" هو م�شابقة مو�هب ك�شفية يف حب �ألإمار�ت

Talent" و�لتي كانت فر�شة مميزة لالأ�شبال و�لك�شافة �ل�شغار 

�ملو�هب  تنوعت  فلقد  �ألإم��ار�ت  حب  يف  مو�هبهم  عن  للتعبري 

بني مو�هب �لر�شم و�لتي �أبدع فيها �ملوهوبون �ل�شغار بر�شوم 

تعرب عن حبهم و�نتمائهم للوطن، وع�شقهم لقيادته �لر�شيدة، 

ومو�هب تر�ثية تنوعت بني �لعازي و�ليولة باألإ�شافة �إىل �ل�شعر 

لي�س هذ� وح�شب بل كان �لعزف �أحد �ملو�هب �لتي ظهر فيها 

�ملو�شيقى،  جمال  يف  �مل�شتقبل  يف  �شاأن  لهم  �شيكون  مبدعون 

�ملميزة  �ملو�هب  د�ئمًا  لديهم  �ألإم��ار�ت  �أبناء  �أن  يوؤكد  ما  وهو 

وهو  �لنور،  �إىل  ويظهرها  عنها  ينقب  ملن  د�ئمًا  حتتاج  �لتي 

�تباعه، وجتعله جزءً�  على  د�ئم  ب�شكل  �شتحر�س �جلمعية  ما 

�أ�شا�شيًا من بر�جمها �لك�شفية على مد�ر �لعام.

ألعاب إلكترونية
و�أ�شاف باأن من �لرب�مج �ألأ�شا�شية �لتي مت ��شتحد�ثها هذ� 

�أقيمت  و�لتي  �ألإلكرتونية  لالألعاب  جوتي"  "جوتا  بطولة  �لعام 

بالتعاون مع �حتاد �ألإمار�ت لالألعاب �ألإلكرتونية، وكانت فر�شة 

�أن�شطة وبر�مج �ألحتاد وممار�شة بع�س  للتعرف على  لل�شباب 

�لفتية  جميع  من  �شديدً�  �إقباأًل  وألق��ت  �ألإلكرتونية،  �ألألعاب 

ي�شجع  ما  وهو  �جلن�شني،  من  �ملخيم  يف  �مل�شاركني  و�ل�شباب 

�ألإلكرتونية،  �ألألعاب  �حتاد  مع  �لعالقة  تطوير  على  �جلمعية 

باأن تكون هناك بر�مج م�شتمرة تقدم يف �ألأن�شطة و�لفعاليات 

�أجيال  وتوفري  �نت�شارها،  يف  و�مل�شاهمة  �للعبة  لدعم  �لك�شفية 

خمتلفة ميار�شون هذه �للعبة على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي.
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شباب
�ل�شباب  �أح��د  �ل�شحي  �لبحار  حممد  �أ���ش��ار  جانبه  وم��ن 

و�لذي  ر�أ�س �خليمة  �ملخيم من مفو�شية ك�شافة  �مل�شاركني يف 

كان عريفًا حلفلي �ألفتتاح و�خلتام، �أن �لفر�شة �لتي ح�شلت 

تعمل  �ألإم��ار�ت  ك�شافة  جمعية  �أن  توؤكد  �ملخيم  هذ�  يف  عليها 

ب�شكل م�شتمر على دعم �ل�شباب و�مل�شاهمة يف متكينهم، فلقد 

�ملزيد  فيها  و�كت�شبت  �لكثري  فيها  تعلمت  كانت جتربة مميزة 

يل  تقدمها  �لتي  �ألأوىل  �لفر�شة  تلك  تكن  ومل  �خل��رب�ت،  من 

جمعية ك�شافة �ألإم��ار�ت، فلقد مت تر�شيحي من قبل كع�شو يف 

يف  �ليابان  يف  �لعاملي  �لك�شفي  �ملخيم  يف  �مل�شارك  �لدولة  وفد 

تو�جدت  باأن  و�لذي كان جتربة فريدة من نوعها   ،2015 عام 

ك�شاف من جميع  �ألف   40 يزيد عن  ما  يجمع  يف حدث عاملي 

تر�شيحي  �إىل  باألإ�شافة  خمتلفة،  ثقافات  من  �لعامل  �أنحاء 

كع�شو يف وفد �لدولة يف منتدى �ل�شباب �لك�شفي �لعاملي �لر�بع 

�شاهمت  2021، وكل هذه �خلرب�ت  �أقيم يف عام  و�لذي  ع�شر 

�إكمال در��شتي  يف �شقل �شخ�شيتي ب�شكل كبري و�شاعدتني يف 

يف  �ألأخ��رية  �ل�شنة  يف  حاليًا  �أدر���س  �إنني  حيث  بريطانيا،  يف 

بريطانيا.

"جوتي اليف"
مفو�شية  م��ن  �مل�شاركات  �إح���دى  �ل��زع��اب��ي  �آم��ن��ة  و�أك���دت 

مر�شد�ت ر�أ�س �خليمة وكانت عريفة حفل �ألفتتاح و�خلتام �إىل 

جانب حممد �لبحار، �أنها �ملرة �ألأوىل لها �لتي ت�شارك فيها يف 

حدث عاملي بهذ� �حلجم، وجاءت تلك �مل�شاركة بعد �أيام قليلة 

و�لذي  للمر�شد�ت  �لعربي  �ألإقليمي  �ملخيم  يف  م�شاركتها  من 

�أقيم برعاية كرمية من �أم �ألإمار�ت �لرئي�س �لفخري جلمعية 

وكانت  مبارك،  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �ألإم��ار�ت  مر�شد�ت 

فيها  �كت�شبت  حياتها  يف  نوعية  نقلة  مبثابة  �لتجربتني  كلتا 

�لتجربتني،  بتلك  لو مل متر  لتتعلمها  تكن  معارف وخرب�ت مل 

باألإ�شافة �إىل فر�شة �أخرى ��شتثنائية وهي م�شاركتها ك�شيف 

ك�شافة  قدمته  برنامج  وه��و   "UAE Joti Live" برنامج  يف 

كبار  ق��ادة  ��شرتكت يف �حل��و�ر مع  م��رة حيث  ألأول  �ألإم���ار�ت 

كانت حتلم يومًا ما باأن جتل�س �إىل جو�رهم، باألإ�شافة �إىل �أن 

من يحاورها هم ك�شاف ومر�شدتني من �حللقة �لثانية للتعليم 

�ألأ�شا�شي، لتوؤكد من جديد ك�شافة �ألإمار�ت باأنها تعمل ب�شكل 

د�ئم على تعاقب �ألأجيال ونقل �خلرب�ت بال�شكل �لذي ي�شهم يف 

�إكمال عملية �لتعلم �مل�شتمر.

ومن �جلدير بالذكر �أن هذ� �ملخيم مت بث فعالياته من مركز 

200 ك�شافة ومر�شدة  �ألإبد�عي، وذلك مب�شاركة  ر�أ�س �خليمة 

4300 ك�شاف عرب �ألأثري من خمتلف  �إىل  يف �ملركز باألإ�شافة 

نهاية  عطلة  يف  د�ئ��م  تو��شل  يف  و��شتمرو�  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت 

هذ� �حلدث  �أقيم  وقد  �أي��ام،  ثالثة  مد�ر  وعلى  �أ�شبوع مميزة 

برعاية فندق �ملاجنروف، فندق ر�أ�س �خليمة، جمعية �ملطاف 

للرت�ث و�لفنون �لبحرية، ومركز ر�أ�س �خليمة �لتجاري، و�حتاد 

�ألإمار�ت لالألعاب �ألإلكرتونية.
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Contents: 
• RAK Ruler congratulates Egyptian President on 

6th of October War Victory

• RAK Ruler receives Singaporean Ambassador

• Ruler of Ras Al Khaimah receives the USA Con-

sul

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

President

• Passion for giving, dedication, charity deeply-

rooted in UAE society: RAK Ruler

• RAK Ruler opens inaugural RAK Energy Summit

His Highness affirms: Sustainability is at the fore-

front of our priorities

• Mohammed bin Saud visits Judicial House in Ras 

Al Khaimah and inspects the work prog-

ress of the Courts and Public Prosecution

Editorial
Flag Day.. A symbol of unity, 

pride and elevation
On Flag Day, the flag of the United Arab Emir-

ates is raised throughout the country. This flag 
symbolizes our pride, and dedicating a day a year 
to celebrate it is a clear evidence of the pride of 
this flag, which reflects the great meanings of the 
people of the UAE and its leadership, foremost 
of which is the unity that unites them and its dig-
nity in our souls. The flag bears sublime mean-
ings that are celebrated by all at the same time 
in schools, universities, departments, homes and 
official squares. Everyone celebrates and appreci-
ates this flag in a true translation of national co-
hesion, in which national feelings are united and 
turn around the UAE flag, a symbol of unity, pride 
and elevation. This celebration instills the mean-
ings of loyalty in the hearts of the countrymen, as 
they are the generation of union, the generation 
of unity, the generation of sincerity, the genera-
tion of loyalty to this flag, which is the symbol of 
the unity of this country.

On Flag Day, we extend our congratulations 
to our leadership and ourselves on this great 
achievement, and we wish the UAE more cohe-
sion, strength, elevation and goodness for the 
people of the Emirates under the UAE flag, which, 
God willing, will remain high and proud, flitting 
with pride and dignity.

Almighty Allah says: “Waquli iAAmaloo fa-
sayara Allahu AAamalakum warasooluhu waal-
muminoona.” ‘And say "Do deeds! Allah will see 
your deeds, and (so will) His Messenger and the 
believers.’ May Allah grant success to the UAE 
and its Wise Leaders, who have spared no effort 
to preserve the great gains of the Union.

May Allah grant His Highness Sheikh Moham-
med bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, 
good health and wellness in this great march, 
and His Deputy, His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, and their brothers, Their 
Highnesses, Rulers of the Emirates.

Munther Mohammed bin Shakar 
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RAK Ruler congratulates Egyptian President on 6th of 
October War Victory

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of 

Ras Al Khaimah, has sent a message of congratulations to President Abdel Fattah El Sisi 

of Egypt, on the 49th anniversary of his country's 6th of October War Victory.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaim-

ah, dispatched a similar message to President El Sisi on the occasion.
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received H.E. Kamal 
R. Vaswani, Ambas-
sador of Singapore 
to the UAE, and H.E. 
Syed Muhammad 
Raziff Aljunied, Con-
sul-General of Singa-
pore in Dubai and the 
Northern Emirates, 
who came to greet 
His Highness.

During the meet-
ing, His Highness Sheikh Saud 
welcomed H.E. Vaswani and H.E. 

Aljunied and they discussed ways of 
strengthening the overall relations 
between the UAE and Singapore.

H.E. Vaswani and H.E. Aljunied 

thanked His Highness Sheikh Saud 

for his warm welcome and hospital-

ity.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler of 
Ras Al Khaimah, re-
ceived, His Excellency 
Xhabir Hamiti, Am-
bassador of Kosovo 
to the UAE.

His Highness RAK 
Ruler welcomed H.E. 
Ambassador Hamiti, 
and exchanged with 
him talks on ways 
of enhancing coop-
eration relations be-
tween the two friend-
ly countries in various 
areas. His Highness Sheikh Saud 
commended the friendship rela-
tions between the UAE and Kosovo, 

which are set to achieve further pro-

gress and prosperity for the people 

of both countries.

For his part, H.E. Ambassador of 

Kosovo extended his thanks and 

appreciation to H.H. Ruler of Ras Al 

Khaimah for his warm welcome and 

hospitality.

RAK Ruler receives Singaporean Ambassador

Ruler of Ras Al Khaimah receives Ambassador of Kosovo
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council 
Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, 
received, at His High-
ness’s Retreat House 
in Jebel Jais, Her 
Excellency Megan 
Gregones, Consul 
General of the United 
States of America in 
Dubai and the North-
ern Emirates. 

His Highness, 
the Ruler of Ras Al 
Khaimah, welcomed 
the Consul General 
and exchanged talks with her on 
strengthening cooperative relations 
between the two friendly countries 

at various levels, praising the friend-

ly relations between the UAE and 

the USA. 

For her part, H.E. Megan Gregones 

expressed her deep thanks and ap-

preciation to His Highness, the Ruler 

of Ras Al Khaimah, for the generous 

hospitality and warm welcome.

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras 
Al Khaimah, received 
at his palace in Saqr 
bin Mohammed City, 
Iwona Waksmundzka-
Olejniczak, President of 
the PGNiG S.A. Board 
of Directors, a leading 
Polish Company special-
izing in hydrocarbon ex-
ploration and the pro-
duction of natural gas 
and crude oil, and her 
accompanying delegation.

The meeting was attended by 
H.E. Jakub Kacper Slawek, Ambas-
sador of the Republic of Poland to 
the UAE.

His Highness Ruler of Ras Al 

Khaimah welcomed the delegation 

and exchanged talks with them 

about the importance of the oil 

and gas sector and its role in driv-

ing comprehensive economic and 

social development. His Highness 

Sheikh Saud also listened to a brief 

by Waksmundzka-Olejniczak on the 

latest relevant developments related 

to the company's operations in the 

region and the world.

Ruler of Ras Al Khaimah receives the USA Consul General

RAK Ruler meets PGNiG S.A. Board of Directors President
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Passion for giving, dedication, charity deeply-rooted in 
UAE society: RAK Ruler

His Highness Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al Khaimah, 
has affirmed that charitable works 
that seek to build human capacities 
play an effective role in the devel-
opment of communities and com-
munication among their members 
based on noble objectives and val-
ues.

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi made the remarks as he 
received at his palace in the Saqr 
city participants in the conference 
titled "Private Philanthropy for De-

velopment in the MENA”, jointly 
organized by Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi Foundation for Policy 
Research in collaboration with the 
Organization for Economic Co-op-
eration and Development (OECD) 
Network of Foundations Working 
for Development (netFWD) and the 
Pearl Initiative.

His Highness Sheikh Saud ex-
changed views with the participants 
on the impact of charitable works in 
promoting the culture of giving and 
charity.

Passion for giving, dedication and 

charity are deeply-rooted and per-

manent values in the UAE society, 

His Highness added.

The two-day event in Ras Al 

Khaimah aims to support worldwide 

demand for more and improved 

data and analysis on global philan-

thropy for development. Through 

in-depth research and state-of-the-

art analysis, the initiative will sup-

port the UAE’s 2030 Agenda and 

help philanthropists achieve a posi-

tive impact despite worldwide chal-

lenges.
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RAK Ruler opens inaugural RAK Energy Summit
His Highness affirms: Sustainability is at the forefront of 

our priorities

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, affirmed that the Emirate of Ras 
Al Khaimah is an active partner in 
global efforts to achieve sustainabil-
ity by promoting and developing 
the Energy Sector in line with the 
directions of the UAE and consoli-
dating its position among the ranks 
of developed countries globally to 
build a sustainable future. His High-

ness pointed out that investing in 
Energy Sustainability, especially 
renewable and clean energy, 
is an investment in the future, 
and a guarantee of the success 
of the sustainable development 
process, the prosperity of life, 
and the creation of a better to-
morrow for future generations in 
Ras Al Khaimah, the UAE and the 
world.

This came in His Highness 
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speech at the inauguration of Ras 
Al Khaimah Energy Summit, held 
under the patronage of His High-
ness the Ruler of Ras Al Khaimah at 
the Al Hamra International Exhibi-
tion and Convention Center in Ras 
Al Khaimah, in the presence and 

participation of a group of experts, 
speakers and academics specialized 
in the field of energy sustainabil-
ity and renewable energy from the 
UAE and the world. 

His Highness Sheikh Saud at-
tended the first day of the summit, 

which featured the recorded speech 
of Francisco La Camera, Director 
General of the International Renew-
able Energy Agency (IRENA), where 
he affirmed the importance of the 
energy sector’s sustainability.

His Highness Sheikh Saud bin 
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Saqr Al Qasimi said: Ras Al Khaimah 
is an active partner in the UAE’s en-
deavors to ensure universal access 
to safe, reliable and highly efficient 
energy services, to take serious and 
tangible steps to enhance the pro-
duction of clean and renewable en-
ergy, and increase its share in the 
energy mix in the coming years. 

His Highness added: Our vision is 
to support local and global efforts 
to find innovative and practical so-
lutions based on energy technol-
ogy, to meet the most prominent 
challenges facing the sector, thus 
helping to empower the national 
economy, creating new opportuni-
ties for sustainable economic de-
velopment, and improving people's 
livelihood in present and future.

His Highness pointed out that sus-
tainability is at the forefront of Ras 
Al Khaimah’s priorities, and that the 
emirate has a clear strategic vision 
on increasing local dependence on 
renewable energy resources and 
its sustainability, and that holding 

the summit there is in line with the 
emirate's future directions and ef-
forts to support the country’s vision 
in this field.

His Highness explained: We in Ras 
Al Khaimah believe in our ability to 
make a qualitative change in efforts 
to confront the issue of climate 
change at the local and global levels, 
given our capabilities that qualify us 
to play a greater role in creating a 
pioneering model for managing the 
energy and water system with high 
efficiency, enabling various vital sec-
tors, and maintaining our economic 
competitiveness, and the well-being 
of society.

His Highness stressed that sustain-
ability, preserving the environment, 
and contributing to global efforts to 
reduce the repercussions of climate 
change are essential pillars of Ras Al 
Khaimah's Development Approach, 
which reflects our ambitions to cre-
ate a prosperous and sustainable 
tomorrow for all.

His Highness the Ruler of Ras Al 

Khaimah concluded his speech by 
saying: Our efforts to develop the 
energy sector and foresee a sustain-
able future for all will not stop. We 
are moving forward with determi-
nation towards more efforts in or-
der to ensure a better tomorrow for 
everyone who lives in the Emirate 
of Ras Al Khaimah, and to build a 
more prosperous future for future 
generations.

For his part, His Excellency Eng. 
Sherif Al Olama, Undersecretary 
of the Ministry of Energy and In-
frastructure for the Energy and Pe-
troleum Sector, said in a speech on 
behalf of His Excellency Suhail bin 
Mohammed Faraj Faris Al Mazrouei, 
Minister of Energy and Infrastruc-
ture: The UAE is one of the leading 
countries in developing the renew-
able and clean energy sector, and a 
pioneer in innovation Modern ways 
and methods to enhance the effi-
ciency of the energy sector, and find 
alternative solutions to support sus-
tainable development, noting that 
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climate action in the UAE is based 
on three main axes of finance, tech-
nology and the environment, and 
that the country’s hosting of COP 
28 represents an important and de-
fining moment in the UAE’s climate 
diplomacy, by organizing An inclu-
sive and extraordinary conference 
that can mobilize the full impact of 
international climate action.

Meanwhile, His Excellency 
Munther Mohammed bin Shakar, 
Director General of Ras Al Khaimah 
Municipality, which is hosting the 
summit, said: We have a clear vision 
for the future of the Energy Sec-
tor in the Emirate, as we see it as 
a leading destination for suppliers 
of efficient products and services. 
Consumers looking to benefit from 
energy efficiency; We look forward 
to making the Emirate a platform 
that provides young people with the 
opportunity to develop and imple-
ment innovative solutions and inno-
vations, and a place to raise societal 

awareness of the responsibilities of 
sustainability; We have taken some 
important steps towards that at the 
summit, including the launch of 
Home Energy Services, the launch 
of the Industrial Energy Audit initia-
tive, the launch of the SME version 
of the Ras Al Khaimah Innovative 
Energy Competition, among many 
other program announcements. 
We are grateful to our Leadership, 
sponsors, partners and guests to 
make this summit a success.

A highlight of the first day was 
the presentation of the UAE Energy 
Management Leadership Awards 
for 2022 by the Ministry of Energy 
and Infrastructure. Ras Al Khaim-
ah Municipality was awarded first 
place, while ADNOC Onshore and 
ADNOC Offshore were awarded 
second and third places respective-
ly. The award is based on an assess-
ment conducted by the Ministry of 
Energy and Infrastructure and the 
Clean Energy Ministerial (CEM) and 
recognizes implementation of best 

practices in energy management.
Held under the theme of “Creat-

ing and contributing to the energy 
efficiency and renewable energy 
goals of the future”, the summit 
supports the RAK Energy Efficiency 
and Renewables Strategy 2040, the 
UAE’s Net Zero by 2050 strategic 
initiative and the country’s prepa-
rations for both the UN COP 27, 
taking place in Egypt next month, 
and the UN COP 28, which will take 
place in the UAE next year. 

RAK Energy Efficiency and Re-
newables Strategy targets 30% 
electricity savings, 20% water sav-
ings and 20% renewable energy in 
the generation mix by 2040.

“We are pleased to be a part of 
this event that brings together lead-
ers from government and compa-
nies to discuss energy efficiency and 
renewable energy as a driver for the 
competitiveness and sustainability 
of Ras Al Khaimah’s economy,” said 
Franco Atassi, the CEO of Siemens 
Smart Infrastructure in the Mid-
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dle East. “Siemens is committed to 
developing technology that intel-
ligently connects energy systems, 
buildings and industries, enhances 
the way we live and work, and pro-
tects our planet.”

“Luceco Group has adopted the 
Chartered Institution of Building 
Services Engineers (CIBSE) and the 
Society of Light and Lighting (SLL) 
Technical Memorandum (TM66) 
which provides a framework for ac-
tion and assessment for the lighting 
industry. 

With a clear explanation of the 
‘Circular Economy’ TM66 identifies 
how circular principles can be em-
braced by specifiers and manufac-
turers such as our group,” Venkat 
Raman, M.D., Luceco Middle East, 
said.

The two-day summit, hosted by 
Ras Al Khaimah Municipality on Oc-
tober 4-5, 2022, at the Al Hamra 

International Exhibition & Confer-
ence Centre in Ras Al Khaimah, is 
supported by the Ministry of Energy 
and Infrastructure, the Ministry of 
Climate Change and Environment, 
the International Renewable Energy 
Agency (IRENA), the United Nations 
Industrial Development Organiza-
tion (UNIDO), Masdar, and more 
than 10 government entities in Ras 
Al Khaimah.

Other key dignitaries and speakers 
at the opening day of the summit 
included Sharif Al Olama, Undersec-
retary for Energy and Petroleum Af-
fairs, Ministry of Energy and Infra-
structure; Munther Mohammed bin 
Shakar Al Zaabi, Director General, 
Ras Al Khaimah Municipality; Yousif 
Ahmed Al Ali, Assistant Undersec-
retary for Water, Electricity & Future 
Energy Affairs, Ministry of Energy 
and Infrastructure; Dr. Mane Alsu-
dairawi, Acting Director General, 

Kuwait Insti-
tute for Scien-
tific Research 
(KISR); Re-
naud Capris, 
Chief Execu-
tive Officer, 
Enova; Raheel 
Ahmed, Chief 

Executive Officer, RAKBANK, and 
a virtual keynote address by Franc-
esco La Camera, Director General, 
IRENA.

The second day of the summit 
continues tomorrow, with lead-
ing speakers and decision makers, 
including Mariam bint Moham-
med Almheiri, Minister of Climate 
Change and Environment; Yousif 
Al Ali, Assistant Undersecretary for 
Water, Electricity & Future Energy 
Affairs, Ministry of Energy and In-
frastructure; Essa Abdulrahman Al 
Hashmi, Assistant Undersecretary 
- Sustainable Communities Sector 
& Acting Assistant Undersecretary 
- Green Development & Climate 
Change Sector, Ministry of Climate 
Change and Environment; Esmaeel 
Hassan AlBlooshi, General Man-
ager, Ras Al Khaimah Transport 
Authority; Gauri Singh, Deputy 
Director General, International Re-
newable Energy Agency (IRENA); 
Marco Matteini, Industrial Develop-
ment Officer, UNIDO; Fawaz Al Mu-
harrami, Executive Director, Masdar 
Clean Energy; Luc Kœchlin, Chief 
Executive Officer, EDF Middle East; 
and Hugh Richmond, Chief Execu-
tive Officer, Edina – Part of Energy 
Efficiency Services (EESL).
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Mohammed bin Saud visits Judicial House in Ras Al 
Khaimah and inspects the work progress of the Courts 

and Public Prosecution
His Highness 

Sheikh Moham-
med bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of 
Ras Al Khaimah 
and Chairman of 
the Judicial Coun-
cil, visited the 
headquarters of 
the Judicial House 
in Ras Al Khaim-
ah, and was 
briefed on the 
progress of work 
and the system of 
digital and electronic services pro-
vided to the public and customers.

Upon His arrival, His Highness was 
received by Counselor Ahmed Mo-
hammad Al Khatiri, President of Ras 
Al Khaimah Courts, and Counselor 
Hassan Saeed Muhaimed, Attorney 
General of Ras Al Khaimah, Secre-
tary General of the Judicial Council.

His Highness was accompanied 
during the visit by Sheikh Arhama 
bin Saud bin Khalid Al Qasimi, Di-
rector of Media Department of the 
Office of the Crown Prince of Ras 
Al Khaimah, Sheikh Dr. Muhammad 
bin Saud bin Khalid Al Qasimi and a 
number of officials.

During the visit, His Highness 
Sheikh Mohammed was briefed 
on the progress of work in Ras Al 
Khaimah Courts, Public Prosecution 
and the various services provided to 
the public and customers, and the 
continuous growth and develop-
ment they are witnessing.

His Highness praised the digital 
transformation and electronic con-
nectivity with all federal and local 
government entities, which con-
tributed to the speedy completion 
of transactions and the provision of 
integrated quality services.

His Highness stressed that the 
development witnessed by the Judi-
cial House in Ras Al Khaimah is an 
embodiment of the directives of His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al 

Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaimah, in im-
plementing a pioneering system for 
government work in the Emirate of 
Ras Al Khaimah based on providing 
integrated digital services to cus-
tomers and the masses in accord-
ance with the highest international 
standards.

His Highness praised the efforts 
made by judges, chiefs and prose-
cutors, court employees, the Public 

11m u n r a k a e

N
ew

s

 Issue No. 546 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



Ras Al Khaimah Municipality launches the SME Edition 
of RAK Energy Innovation Competition, with prizes of 

AED 100,000 and many other benefits up for grabs.
Ras Al Khaimah, United Arab 

Emirates, October 21, 2022: Ras Al 
Khaimah Municipality has launched 
a new initiative to attract innovative 
start-ups and SMEs to the UAE.

The SME Edition of RAK Energy 
Innovation Competition (#rakin-
novates) offers an opportunity for 
start-ups and SMEs from around the 
world to get market exposure and 
form strategic partnerships in the 
power, water and industrial sectors 
in the UAE. Shortlisted start-ups and 
SMEs will be invited for discussions 
with a large executive panel, com-
prising top managers from leading 
government entities and multina-
tionals.

Companies with solutions that ad-
dress one or more of three regional 
challenges are eligible to participate. 
The challenges are in the fields of 
energy management, industrial ef-
ficiency and decentralised energy 
systems. One winning start-up or 
SME will be selected for each chal-
lenge, and the three winners will 
get a cash prize of AED 100,000, an 
attractive business set-up package 

from RAKEZ, and 
support to business 
development.

On the occasion 
of the launch, at 
RAK Energy Sum-
mit, His Excellency 
Munther Moham-
med bin Shekar, 
Director General 
of Ras Al Khaimah 
Municipality said, 
“Developing an 
ecosystem of inno-
vative companies 
in the energy and 
water space is one 
of our goals under 
Ras Al Khaimah 
Energy Efficiency & 
Renewables Strate-
gy 2040. The RAK Energy Innovation 
Competition supports this goal, by 
creating opportunities for new tech-
nologies and business models that 
are relevant to the specific energy 
challenges we face in the region.”

Interested SMEs can apply online 
on Reem website before the dead-

line of 28 February 2023. After the 
deadline, the executive panel will 
evaluate applications and select 
winners. The Start-up Sponsor for 
the competition is RAKEZ, while 
the SME Community Partner is RAK 
SME. Marketing of the initiative is 
supported by several international 
organisations with significant global 

Prosecution and all workers in the 
judiciary, stressing that the rule of 
law is a well-established value and 
an important pillar on which the 
Union was built and is strengthened 
under the support and care of the 
rational leadership.

His Highness wished them suc-
cess in carrying out their noble mis-
sion, calling for the continuation of 
hard and diligent work in order to 
enhance the development process 
witnessed by the Judicial House in 
Ras Al Khaimah and to constantly 

strive to enhance the quality of ser-
vices provided to customers.

For his part, His Excellency Coun-
selor Ahmed Mohammed Al Khateri 
praised His Highness’s visit and his 
continuous follow-up of the work 
process in the Ras Al Khaimah 
Courts and His Highness’s continu-
ous directives to provide the finest 
government services to customers, 
stressing that the UAE has become 
a global beacon of justice, equality 
and the rule of law thanks to the 
support and care of the rational 

leadership.
For his part, His Excellency Coun-

selor Hassan Saeed Muhaimed ex-
pressed his thanks and appreciation 
to His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud bin Saqr Al Qasimi for this 
visit, which reflects the extent of His 
Highness’ keenness to strengthen 
the work system in the Court and 
all its sectors, and to ensure that all 
employees in the judiciary perform 
their work in the fullest manner and 
provide advanced services to cus-
tomers and the masses.

12

N
ew

s

m u n r a k a e

 Issue No. 546 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



Energy and Infrastructure” launches a proactive 
service in cooperation with

 Government Entities in Ras Al Khaimah

The Ministry of Energy and Infra-
structure, in cooperation with local 
authorities in Government of Ras 
Al Khaimah represented by Ras Al 
Khaimah Municipality- Lands and 
Properties Sector, the Department of 
Economic Development, and Ras Al 
Khaimah Courts, launched a proac-
tive and comprehensive service, to 
complement the “Congratulations 
What You Decided” Initiative. It allows 
sending a text message including a 
picture of the Marriage Contract with 
a link to the method of applying for 
Housing to inform the citizen of the 
eligibility to request Housing Assis-
tance if all conditions are met, as well 
as providing links to local authorities 
in the Emirate to complete Housing 
Assistance Procedures, which reduces 
the time and effort for the applicant, 
and supports the speed of achieving 
family stability, building and forming 
happy, stable and cohesive families.

Her Excellency Eng. Nadia Musallam 
Al Naqbi, Assistant Undersecretary 
for the Support Services Sector at the 
Ministry of Energy and Infrastructure, 
confirmed that the proactive service, 
which was announced, contributes 
to reducing the period of obtaining 
it from 3 days to 10 minutes without 
the need to visit any Government En-
tities, and it comes Within the frame-
work of the Ministry’s initiatives to 
provide the best levels of service to 
meet the aspirations of the rational 
leadership and the expectations of 
customers, and in line with the Emir-
ates strategy for government services 
aimed at making a qualitative leap in 
the level of government services.

Her Excellency said: In compliance 
with the promise of our rational gov-
ernment, cooperation is taking place 
with the various partners of the Min-
istry to provide unified, diversified and 
harmonious service channels that suit 

the customers’ desire to be 
a fifth pillar of our promise 
for future services, noting 
that the Ministry is always 
keen to design and develop 
plans and initiatives that 
help it develop its services 
and improve results. It is 
making remarkable efforts 
in the process of support-
ing its services by creating 
a new generation of proac-

tive services for customers 
“pre- order”, which achieves their 
happiness and the quality of their 
transaction completion cycle, and the 
state’s leadership globally in the field 
of government services.

In the same context, Her Excellency 
the Assistant Undersecretary for the 
Support Services Sector honored 
the entities supporting the initiative, 
which contributed to the success of 
the efforts of the Ministry of Energy 
and Infrastructure to provide proac-
tive services that keep pace with the 
future government, and exceed the 
expectations of customers.

It is worth noting that the Ministry 
of Energy and Infrastructure provides 
124 services to its customers, ranging 
from services related to the citizens’ 
housing sector, and others to federal 
roads, energy, infrastructure, trans-
port, water, and other services related 
to the nature of the Ministry’s work.

outreach, such as the German-Emi-
rati Joint Council for Industry and 
Commerce, the Canadian Trade 
Commission in UAE, the Association 
of Czech and Slovak Compatriots 
and Enrupt. Interested SMEs can 
know more about the competition 

on the Reem website (https://reem.
rak.ae/en/Pages/SMECompetition.
aspx).

RAKEZ and RAK DED, in collabora-
tion with Ras Al Khaimah Municipal-
ity, already offer attractive, incentiv-
ised set-up packages for companies 

operating in the field of sustainable 
energy, such as energy auditors, ES-
COs, renewable energy consultan-
cies, industrial energy management 
and IoT solution providers. More in-
formation on this type of incentives 
is available here.

13m u n r a k a e

N
ew

s

 Issue No. 546 - 2022 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 



14
m u n r a k a e

Ras Al Khaimah focus on Sustainable Energy

Prepared by Amna Ali Al Mahya

Ras Al Khaimah is undergoing a remarkable trans-

formation and growth in multiple sectors of its econ-

omy, primarily real estate, manufacturing and tourism, 

among others. Energy and water are central to the 

policy agenda of the Government of Ras Al Khaimah 

and the Ras Al Khaimah Energy Efficiency and Renewa-

bles Strategy 2040 (EE&R Strategy) is meant to support 

competitiveness of the economy in various ways. 

The EE&R Strategy was established in 2018 under the 

patronage of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-

mi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 

Khaimah. The strategy foresees, 30% energy savings, 

20% water savings and 20% contribution of renewable 

energy in electricity generation by 2040. The EE&R Strat-

egy comprises nine programs namely (Green Building 

Regulations, Building Retrofits, Energy Management, 

Efficient Appliances, Efficient Street Lighting, Water Re-

use and Efficient Irrigation, Solar Programs, Energy form 
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Waste 
and Efficient 

Vehicles), they are 
designed to address most forms of energy and wa-
ter consumption in Ras Al Khaimah. 

Let’s zoom in the nine programs and learn more in 
depth about what Ras Al Khaimah is doing in Sustain-
able Energy. 

Green Building Regulations
Barjeel, the Green Building Regulations of Ras Al 

Khaimah, sets minimum sustainability standards for 
new buildings in the Emirate. Buildings permitted un-
der these standards are expected to consume 30% less 
energy and water compared to a typical building in Ras 
Al Khaimah, resulting in lower utility bills. 

2021 marked a very successful year for Barjeel, with 
the construction of more than 1,000 Barjeel-compliant 
buildings in Ras Al Khaimah. More than 2,000 Barjeel-
compliant buildings were permitted in 2021, and will 
be constructed over the coming years. 

Building Retrofits 
Building Retrofits Program was established with the 

purpose of generating energy savings in existing build-
ings through comprehensive retrofits focused on major 
energy consuming systems. The program has continued 
its development following the first contract signature 

in 2018 and 
has exceeded 

its annual targets 
in 2021.

In addition to gov-
ernment and semi-gov-

ernment buildings, 2021 marked an uptake in the 
retrofit of privately owned buildings on an energy per-
formance basis. More than 200 buildings have been 
retrofitted as of 2021.  

Energy Management 
The Energy Management Program aims to promote 

more systematic energy management practices such as 
those defined by ISO 50001, in high-energy users in the 
industrial, commercial and government sectors in Ras 
Al Khaimah. The EE&R Strategy envisages the govern-
ment as a champion of energy management practices. 
In line with this vision, entities of the Government of 
Ras Al Khaimah are among the first to implement en-
ergy management practices through this program. 

By the end of 2021, energy management systems in 7 
government entities reached a certification-ready level.  

Efficient Appliances
A comprehensive Efficient Appliances Program is be-

ing adopted in the Emirate of Ras Al Khaimah to pro-
mote the benefits and overall impact of purchasing and 
using highly efficient appliances.

The primary driver of this initiative has been the ap-
pliance performance standards enforced by MoIAT. 
Launched in 2011 to regulate room air-conditioners, 
the Energy Efficiency Standardization and Labeling 
(EESL) program has broadened to include other major 
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household appliances such as washing machines and 
dryers among others. Only appliances that meet or ex-
ceed the minimum energy standards (corresponding 
to 1-star rating or more) are allowed to enter the UAE 
market. These standards are periodically reviewed and 
upgraded in consultation with experts and the industry 
in order to gradually eliminate less efficient products 
from the market.

Public awareness of the importance of appliance ef-
ficiency, through the “Energy Savings Tips” campaign 
of the Municipality, is an important contributor to the 
success of the Efficient Appliances Program.

Efficient Street Lighting
Urban communities benefit from street lighting 

through enhanced road safety and outdoor comfort. 
With this in mind, Ras Al Khaimah Vision 2030 targets 
achieving 65% coverage of street lighting across all 
roads in Ras Al Khaimah. 

Today, more than 400 km of lit roads across Ras Al 
Khaimah are managed by the Works Agency of the 

Public Services Department. With the planned expan-
sion of street lighting over the coming years, it is im-
portant to consider energy efficiency improvements in 
street lights.  PSD has now replaced all existing street-
lights under their management with LEDs.

On the regulation front, internal standards for street 
lighting were developed by the Works Agency. These 
standards consider both energy efficiency of light-
ing as well as light pollution reduction, and 
will be applied to all new street lighting pro-
jects starting from 2022.

Water Reuse and Efficient Irrigation
The Water Reuse and Efficient Irrigation 

Program promotes efficient landscaping and 
irrigation practices and, subsequently more 
effective use of treated wastewater (TSE). 
The program targets 95% reuse of TSE 
by 2030 in support of Ras Al Khaimah 
Vision 2030. 

In 2021, the Waste- water 
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Agency prepared to implement Ras Al Khaimah’s waste-
water masterplan, by kicking off design efforts towards 
Phase 1 of the masterplan. About 60% of the Ras Al 
Khaimah’s landscape has now been upgraded to auto-
mated smart irrigation, from being previously manually 
controlled.

Solar Programs
The Solar Programs aim to 
leverage the potential of Ras 

Al Khaimah’s abundance in 
solar irradiation for cost-

effective electricity supply 
through regulatory enablers, 

pilot projects and capac-
ity building initiatives. 
We have set an ambition 

of reaching 1,200 MWp of 
installed renewable en-

ergy capacity in Ras Al 
Khaimah by 2040, 

of which 600 
MWp is expect-
ed to come 
from distrib-
uted instal-

lations and 
the remaining 

from utility-scale 
projects. As part 

of the emirate’s first 
aggregated solar tender, 

we expect about 6 MWp of 
distributed solar projects to be developed in 2022.

Many new buildings completed in 2021 are also 
ready for future solar installations, given the solar readi-
ness requirements set out in Barjeel. Incentives for re-
newable energy companies to set up in Ras Al Khaimah 
have been approved and this is expected to accelerate 
growth of the market in this sector. 

Energy from Waste 
The Waste Management Agency is responsible for 

the safe and timely collection, recycling, treatment, 
and disposal of all the solid waste generated in Ras Al 
Khaimah. The Energy from Waste Program of the EE&R 
Strategy was developed as an integral part of the waste 
management strategy of the Emirate.

The Energy from Waste Program was planned in two 
phases: an initial phase of studies and pilots, and subse-
quent phase of implementation (2021 onwards), when 
the waste treatment options selected in the first phase 
are implemented.

Efficient Vehicles
The Efficient Vehicles Program addresses energy ef-

ficiency in the transportation sector of Ras Al Khaimah 
by promoting the use of vehicles with a lower energy 
consumption including conventional fuel-efficient, hy-
brid and electric vehicles. A core part of the program is 
around encouraging early adoption of electric and hy-
brid vehicles in the vehicle fleet of the emirate with a 
target to reach 50% of the total vehicle sales in Ras Al 
Khaimah by 2040. 

As of 2021, a total of 20 charging stations have been 
installed across Ras Al Khaimah. The Government of 
Ras Al Khaimah continued exceeding the targets of 
Amiri Resolution No. 34 of 2018. Of the 174 vehicles 
procured in 2021, 87% are efficient, including 53% 
electric and hybrid vehicles.

A map of all public electric vehicle charging stations 
in Ras Al Khaimah is available on the Reem website and 
is continuously updated. Technical standards have also 
been developed by Ras Al Khaimah Municipality for me-
dium and fast electric vehicle charging stations and are 
available to government and semi-government entities 
in the emirate, upon request. 

Going ahead, implementation of all the programs of 
the EE&R Strategy is being accelerated and scaled up 
in the ongoing ramp-up phase of the strategy. The En-
ergy Efficiency and Renewables Office (Reem) of Ras Al 
Khaimah Municipality will continue to enhance its capa-
bilities to support further development and acceleration 
of the programs.
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