�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية
العدد  546ال�شنة ال�شاد�شة و األأربع�ن

ربيع الثاني  1444هـ ن�فمبر «ت�شرين الثاني» 2022م

العدد  546السنة السادسة و األربعون
ربيع الثاني  1444هـ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022م

�شهرية ثقافية تعنى بال�ش�ؤون البلدية
االشتراكات السنوية
داخل الدولة:

خارج الدولة:

لألأفـ ـ ـ ـ ـ ــراد  100 :درهماً
للم�ؤ�س�سـ ــات  200 :درهماً

المشرف العام

منذر محمد بن شكر
المدير العام

رئيس التحرير

لألأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد  150 :درهماً
للم�ؤ�س�س ـ ـ ــات  225 :درهماً

أحمد عبد الهادي األحمد

«هذه اال�شرتاكات �شاملة �أجور الربيد»

التحرير

جواهـــر سلــطان الســويـدي

المـــراســـالت

اإلإمارات العربية املتحدة
�إم ـ ــارة ر�أ�س اخليمة
دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة الب ـ ــلديـة
�ص.ب 4 :

هاتف البلديـــة 07 2466666 :
فاكس المجـــلة07 2333355 :

علياء عبد العـزيــــــز حمـيدان
رائـــد عـبـــــــد العـزيز هـــــــالل

عبــــد العــــــزيــــــــز كـــــــــــــــــــرم
اإلخراج الفني

لــؤي أحمد كـــــــــحلة

مـــوزة الســـويــدي
munrakae
www.mun.rak.ae
magazine@mun.rak.ae
مالحظة

٭ امل���واد امل��ن�����ش��ورة يف املجلة تعرب عن
ر�أي كاتبها ولي�س بال�ضرورة عن ر�أي
البلدية.
٭ ترتيب املواد يف املجلة يخ�ضع العتبارات
فنية.
٭ ال تقبل امل���واد امل��ن�����ش��ورة �أو املقدمة
لدوريات �أخرى.
٭ املواد املر�سلة للمجلة ال ترد ألأ�صحابها
ن�شرت �أم مل تن�شر.
munrakae

األرشفة والتنضيد والتنسيق

خلـــــــود راشــد المزروعــــي
أمانــي سـعــيد النعــيـمي

رقـــية علــــــــــــي الشــــــحي
التصوير

ســـاكـــر

الترجمة

آمنـــــة علــي المحــــــــــيـا

1

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

المحتويات

4

حاكم رأس الخيمة

يستقبل سفير سنغافورة

سعود بن صقر القاسمي

يشهد انطالق ( قمة رأس الخيمة للطاقة)

13

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

20

17
2

28

24

35

36

32
munrakae

8

األخبار

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

االفتتاحية

يوم العلم ..رمز الوحدة والعزة والرفعة
في يوم العلمُ ،يرفع علم دولة اإلمارات العربية المتحدة في ربوع الدولة وفي
كافة أرجائها .فهذا العلم يرمز إلى عزتنا ،وتخصيص يوم في العام لالحتفاء به
ٌ
دليل واضح على مكانة العلم ،والذي يعكس المعاني العظيمة لشعب دولة
اإلمارات وقيادتها وفي مقدمتها الوحدة التي تجمعهم ومعزته في نفوسنا.
آن واحد في المدارس
ويحمل العلم
معان سامية يحتفي به الجميع في ٍ
ٍ
والجامعات والدوائر والبيوت والميادين الرسمية ،يحتفي الجميع ويقف وقفة
عز وتقدير لهذا العلم في ترجمة حقيقية للتالحم الوطني والذي تتوحد فيه
ٍ
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 مزيد ًا من التالحم والقوة والرفعة والخير ألبناء هذا الوطن تحت ظل علم
اإلمارات الذي سيظل بإذن هللا عالي ًا شامخ ًا يرفرف بعزته وعزنا وكرامته وكرامة
هذا البلد والوطن.
يقول هللا تعالى  " :وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون "
وفق هللا اإلمارات وقيادتها الرشيدة التي لم ُ
تأل جهد ًا في سبيل الحفاظ على
مكتسبات االتحاد .

منذر محمد بن شكر
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حاكم رأس الخيمة يهنىء الرئيس المصري
بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،برقية
تهنئة �إىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�صر العربية ال�شقيقة مبنا�سبة الذكرى
التا�سعة واألأربعني النت�صارات حرب �أكتوبر املجيدة.
وبعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة �إىل
فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.
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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير سنغافورة
ا���س��ت��ق��ب ��ل � �ص��اح��ب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو
امل�ج�ل����س األأع� �ل ��ى ح��اك��م
ر�أ� ��س اخليمة ،يف ق�صر
�سموه مبدينة �صقر بن
حممد � ،سعادة كمال �آر
فا�سواين� ،سفري جمهورية
�سنغافورة ل��دى ال��دول��ة،
و�سعادة �سيد حممد رازف
اجلنيد ،القن�صل العام
جلمهورية �سنغافورة يف
دبي واإلإمارات ال�شمالية،
اللذين قدما لل�سالم على
العام ،وتبادل معهما األأحاديث حول تعزيز
�سموه ،مع الوفد املرافق
عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني
لهما.
ورح ��ب �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س على خمتلف ال�صعد.
م��ن جانبهما ع�ربر ��س�ع��ادة ك�م��ال �آر
اخليمة ،ب�سعادة ال�سفري ،و�سعادة القن�صل

األخبار
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ف��ا� �س��واين ،و��س�ع��ادة �سيد حممد رازف
اجلنيد ،عن بالغ �شكرهما وتقديرهما
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على
كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوسوفو
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ � �س �ع��ود ب ��ن �صقر
ال�ق��ا��س�م��ي ع���ض��و املجل�س
األأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة،
يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر
ب��ن حممد �� ،س�ع��ادة جابر
حميتي� ،سفري جمهورية
كو�سوفو لدى الدولة ،الذي
قدم لل�سالم على �سموه.
ورح ��ب �صاحب ال�سمو
ح� ��اك� ��م ر�أ�� � � ��س اخل �ي �م ��ة،
ب�سعادة ال�سفري ،وت�ب��ادل
معه األأح��ادي��ث حول تعزيز
ع �ال�اق� ��ات ال � �ت � �ع� ��اون ب�نين
ال�ب�ل��دي��ن ال�صديقني على
�ش�أنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو
خمتلف ال���ص�ع��د ..و�أ� �ش��اد
حاكم ر�أ���س اخليمة على ك��رم ال�ضيافة
�سموه بعالقات ال�صداقة التي تربط دولة لل�شعبني.
من جانبه عرب �سعادة جابر حميتي ،وح�سن اال�ستقبال.
اإلإم��ارات وجمهورية كو�سوفو ،والتي من
munrakae
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حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام الواليات المتحدة األمريكية
ا���س��ت��ق��ب ��ل � �ص��اح��ب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
� �ص �ق��ر ال �ق��ا� �س �م��ي ع�ضو
املجل�س األأعلى حاكم ر�أ�س
اخليمة ،يف ا�سرتاحة �سموه
يف ج�ب��ل جي�س � ،سعادة
م �ي �ج ��ان ج��ري �ج��ون �ي ����س،
القن�صل ال�ع��ام للواليات
املتحدة األأمريكية يف دبي
واإلإمارات ال�شمالية ،التي
قدمت لل�سالم على �سموه.
ورحب �صاحب ال�سمو
ح ��اك ��م ر�أ� � � ��س اخل �ي �م��ة،
ب�سعادة القن�صل العام،
�سموه بعالقات ال�صداقة التي تربط دولة جريجوني�س ،عن بالغ �شكرها وتقديرها
وت �ب��ادل معها األأح��ادي��ث
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على
حول تعزيز عالقات التعاون بني البلدين اإلإمارات والواليات املتحدة األأمريكية.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ع�ب�رت � �س �ع��ادة ميجان كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.
ال�صديقني على خمتلف ال�صعد ،م�شيد ًا

حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة "بي جي نيغ" البولندية

الستخراج النفط والغاز الطبيعي
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ ��س�ع��ود ب��ن �صقر
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
األأع� � �ل � ��ى ،ح ��اك ��م ر�أ� � ��س
اخليمة ،يف ق�صر �سموه
مبدينة �صقر ب��ن حممد
� ،إي ��ون ��ا واك �� �س �م��ون��دزك��ا
�أولينزاك ،رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة «بي جي نيغ»
ال �ب��ول �ن��دي��ة ال�ستك�شاف
وا�ستخراج النفط والغاز
الطبيعي ،والوفد املرافق
ل� �ه ��ا ،ب �ح �� �ض��ور � �س �ع��ادة
ج��اك��وب ��س�ت��اووك� ،سفري
ج �م �ه��وري��ة ب��ول �ن��دا ل��دى
اخليمة بالوفد ،وتبادل معهم األأحاديث ال���ش��ام�ل��ة .ك�م��ا اط �ل��ع ��س�م��وه م��ن رئي�س
الدولة.
حول �أهمية قطاع النفط والغاز ودوره يف جمل�س �إدارة ال�شركة البولندية ،على �آخر
ورح ��ب �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية التطورات ذات ال�صلة يف املنطقة والعامل.
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سعود بن صقر يستقبل المشاركين في

( المؤتمر المتخصص باألعمال الخيرية ) برأس الخيمة

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س األأع�ل��ى
حاكم ر�أ�س اخليمة� ،أن األأعمال اخلريية
التي ت�ستهدف بناء اإلإن���س��ان واالرت�ق��اء
بقدراته و�إمكاناته لها دور فاعل يف تنمية
املجتمعات ،ويف تعزيز �أوا�صر العالقات
املجتمعية ،ويف متكني التقارب والتالقي
بني النا�س على �أ�س�س ذات �أهداف نبيلة
وا�ستناد ًا �إىل قيم �سامية.
ج��اء ذل��ك خ�الال ا�ستقبال �سموه يف
ق���ص��ره مب��دي�ن��ة �صقر ب��ن حم�م��د نخبة
من امل�شاركني يف « امل��ؤمت��ر املتخ�ص�ص
باألأعمال اخلريية على م�ستوى املنطقة »
املنعقد بر�أ�س اخليمة ،وقد رحب �سموه
بامل�شاركني من األأكادمييني وق��ادة الفكر
يف جمال األأعمال اخلريية ،وتبادل معهم
munrakae

األأح��ادي��ث حول �أهمية األأعمال اخلريية
وت��أث�ريره��ا يف ن�شر ثقافة العمل اخل�ريري
باعتبارها �أح��د الركائز األأ�سا�سية التي
تبنى عليها منظومة القيم املجتمعية
ال�سائدة يف دولة اإلإمارات.
و�أ��ش��ار �سموه �إىل �أن العطاء والبذل
وح��ب اخل�رير وم�ساعدة اآلآخ��ري��ن ب��دون
مقابل �سمات مت�أ�صلة يف جمتمع ر�أ���س
اخليمة ودول ��ة اإلإم � ��ارات ،وه��ي �صفات
وموروثات �إن�سانية ر�سخ دعائمها اآلآب��اء
امل�ؤ�س�سون ،م�شدد ًا على �ضرورة تن�سيق
جهود التعاون بني امل�ؤ�س�سات واملنظمات
املتخ�ص�صة باألأعمال اخلريية واإلإن�سانية
مب��ا ي�ضمن تطبيق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات
لالرتقاء بهذا امل�ج��ال ولتعزيز فعاليته
وكفاءته.

ويهدف امل�ؤمتر ال��دويل ال��ذي تنظمه
م�ؤ�س�سة ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ل �ب �ح��وث ال���س�ي��ا��س��ة ال �ع��ام��ة ،ب��ال�ت�ع��اون
م��ع �شبكة امل�ؤ�س�سات العاملة م��ن �أج��ل
التنمية ،والتابعة ملنظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية ،ومبادرة «ب�ريرل»� ،إىل لعب
دور حموري يف تعزيز التعاون وال�شفافية،
وزي� � ��ادة ال �ت ��أث�رير اإلإمن ��ائ ��ي يف جمتمع
م�ؤ�س�سات األأعمال اخلريية اخلا�صة يف
ال�شرق األأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وي��رك��ز امل� ��ؤمت ��ر ع�ل��ى ت�ع��زي��ز �آف ��اق
التفاهم والتعاون بني املنظمات اإلإن�سانية،
و�صناع القرار يف املنطقة ،وغريها من
اجل �ه��ات امل��ؤ��س���س�ي��ة وال �ف��ردي��ة املانحة
واملجتمع اإلإمنائي.
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سعود بن صقر يشهد انطالق "قمة رأس الخيمة للطاقة" ..

ويؤكد  :االستدامة في صدارة أولوياتنا

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة� ،أن �إمارة ر�أ�س اخليمة �شريك
فاعل يف اجلهود العاملية الرامية لتحقيق
اال�ستدامة من خالل تعزيز وتطوير قطاع
الطاقة مبا يواكب توجهات دولة اإلإمارات
وي��ر��س��خ مكانتها �ضمن م���ص��اف ال ��دول
املتقدمة عاملي ًا لبناء م�ستقبل م�ستدام
للجميع ،م�شري ًا �سموه �إىل �أن اال�ستثمار يف
ا�ستدامة الطاقة وباألأخ�ص الطاقة املتجددة
والنظيفة هو ا�ستثمار يف امل�ستقبل ،و�ضمان

8

لنجاح م�سرية التنمية امل�ستدامة ،وازدهار
احل �ي��اة ،و��ص�ن��اع��ة غ � ٍ�د �أف���ض��ل ل�أل�أج�ي��ال
القادمة يف ر�أ�س اخليمة واإلإمارات والعامل.
جاء ذلك يف الكلمة التي �ألقاها �سموه يف
افتتاح «قمة ر�أ�س اخليمة للطاقة»املنعقدة
حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخل �ي �م��ة يف «م ��رك ��ز احل � �م� ��راء ال� ��دويل
للمعار�ض وامل� ��ؤمت ��رات» ب��ر�أ���س اخليمة،
ب�ح���ض��ور وم �� �ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة م ��ن اخل�ب�راء
واملتحدثني واألأكادمييني املخت�صني مبجال
ا�ستدامة الطاقة والطاقة املتجددة من

اإلإمارات والعامل.
و�شهد �سموه خ�الال ح�ضوره فعاليات
ال �ي��وم األأول ل�ل�ق�م��ة ،ب��ث ك�ل�م��ة م�سجلة
لفران�شي�سكو الكامريا ،مدير عام الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة «�آيرينا» ،حتدث
فيها عن �أهمية ا�ستدامة قطاع الطاقة يف
العامل.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
�صقر القا�سمي  :ر�أ�س اخليمة �شريك فاعل
يف م�ساعي دول ��ة اإلإم� ��ارات ال��رام�ي��ة �إىل
�ضمان ح�صول اجلميع على خدمات طاقة

munrakae

�آمنة وموثوقة وذات كفاءة عالية ،واتخاذ
خ�ط��وات ج��ادة وملمو�سة يف تعزيز �إنتاج
الطاقة النظيفة واملتجددة ،وزيادة ن�سبتها
يف مزيج الطاقة خالل ال�سنوات املقبلة.
و�أ�ضاف �سموه :تتمثل ر�ؤيتنا يف دعم
اجل �ه��ود املحلية وال�ع��امل�ي��ة إلإي �ج��اد حلول
مبتكرة وعملية ق��ائ�م��ة ع�ل��ى تكنولوجيا
ال�ط��اق��ة ،مل��واج�ه��ة �أب ��رز ال�ت�ح��دي��ات التي
يواجهها ال�ق�ط��اع ،مب��ا ي�ساعد يف متكني
االقت�صاد ال��وط�ن��ي وخ�ل��ق ف��ر���ص جديدة
للتنمية االقت�صادية امل�ستدامة ،وحت�سني
معي�شة النا�س حا�ضر ًا وم�ستقب ًال.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن اال�ستدامة ت�أتي يف
�صدارة �أولويات ر�أ�س اخليمة ،و�أن اإلإمارة
لديها ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة حول زيادة
االعتماد املحلي على موارد الطاقة املتجددة
وا�ستدامتها ،و�أن عقد القمة فيها يتوافق مع
توجهات اإلإمارة امل�ستقبلية وجهودها لدعم
ر�ؤية الدولة يف هذا املجال.
و�أو�ضح �سموه  :ن�ؤمن يف ر�أ�س اخليمة
ب �ق��درت �ن��ا ع �ل��ى �إح � ��داث ت�غ�ي�رير ن��وع��ي يف
جهود مواجهة ق�ضية التغري املناخي على
ال�صعيدين املحلي والعاملي ،بالنظر �إىل
�إمكاناتنا التي ت�ؤهلنا للعب دور �أكرب يف خلق
منوذج رائد إلإدارة منظومة الطاقة واملياه
munrakae

بكفاءة عالية ،مبا ميكن خمتلف القطاعات
احل� �ي ��وي ��ة ،وي��ح ��اف ��ظ ع �ل��ى ت�ن��اف���س�ي�ت�ن��ا
االقت�صادية ،ويحقق رفاه املجتمع.
و�أك��د �سموه �أن اال�ستدامة ،واحلفاظ
على البيئة ،وامل�ساهمة يف اجلهود العاملية
للحد من تداعيات التغري املناخي ،ركائز
�أ�سا�سية يف نهج ر�أ�س اخليمة التنموي الذي
يعك�س طموحاتنا ل�صناعة غ� ٍ�د مزدهر
وم�ستدام للجميع.
واخ�ت�ت��م �صاحب ال�سمو ح��اك��م ر�أ���س
اخليمة كلمته قائ ًال � :إن جهودنا الرامية
�إىل ت�ط��وي��ر ق �ط��اع ال�ط��اق��ة وا��س�ت���ش��راف
م�ستقبل م�ستدام للجميع ل��ن تتوقف..
ما�ضون بكل ع��زم نحو امل��زي��د م��ن العمل
غد �أف�ضل لكل من يعي�ش
من �أجل �ضمان ٍ
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ،وبناء م�ستقبل �أكرث
ازدهار ًا لألأجيال القادمة.
من جهته قال �سعادة املهند�س �شريف
العلماء ،وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية
لقطاع الطاقة وال�ب�رترول ،يف كلمة �ألقاها
نيابة عن معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س
امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة والبنية التحتية
� :إن اإلإم ��ارات ُتعد من ال��دول ال��رائ��دة يف
تطوير قطاع الطاقة املتجددة والنظيفة،
وال�س ّباقة يف ابتكار طرق و�أ�ساليب حديثة
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لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة ،و�إيجاد حلول
بديلة مبا يدعم التنمية امل�ستدامة ،م�شري ًا
�إىل �أن العمل املناخي يف اإلإم��ارات ي�ستند
�إىل ثالثة حماور رئي�سة تتمثل يف التمويل
والتكنولوجيا والبيئة ،و�أن ا�ست�ضافة الدولة
 COP 28ميثل حلظة مهمة وف��ارق��ة يف
دبلوما�سية املناخ اإلإماراتية ،وذلك بتنظيم
م ��ؤمت��ر ��ش��ام��ل وا�ستثنائي ميكنه ح�شد
ال�ت��أث�رير ال�ك��ام��ل للعمل امل�ن��اخ��ي ال ��دويل.
ب��دوره ق��ال �سعادة منذر حممد بن �شكر،
م��دي��ر ع ��ام ب�ل��دي��ة ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة ،التي
ت�ست�ضيف ال�ق�م��ة :ل��دي�ن��ا ت���ص��ور وا��ض��ح
مل�ستقبل قطاع الطاقة يف اإلإم ��ارة ،حيث
ن ��راه ��ا وج �ه��ة رائ � ��دة مل � ��وردي امل�ن�ت�ج��ات
واخل��دم��ات الفعالة للم�ستهلكني الذين
يتطلعون �إىل اال�ستفادة من كفاءة الطاقة؛
ونتطلع ألأن تكون اإلإمارة من�صة تتيح لل�شباب
الفر�صة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ،
ومكان ًا لزيادة الوعي املجتمعي مب�س�ؤوليات
اال�ستدامة؛ لقد اتخذنا بع�ض اخلطوات
املهمة نحو ذل��ك يف القمة ،مب��ا يف ذلك
�إط�الاق خدمات الطاقة املنزلية ،و�إط�الاق
مبادرة تدقيق الطاقة ال�صناعية ،و�إطالق
ن�سخة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة من
م�سابقة ر�أ� ��س اخليمة للطاقة املبتكرة،
9
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�إىل جانب العديد من �إع�الان��ات الربامج
األأخ ��رى .نحن ممتنون لقيادتنا ورعاتنا
و�شركائنا و�ضيوفنا إلإجن��اح ه��ذه القمة.
ومن �أبرز األأحداث التي �شهدها اليوم األأول
تقدمي وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة
اإلإم ��ارات يف �إدارة الطاقة ISO 50001
ل �ع��ام  2022ح�ي��ث ح�صلت ب�ل��دي��ة ر�أ� ��س
اخليمة على املركز األأول ،ونالت �شركتا
�أدن��وك الربية و�أدن��وك البحرية املركزين
الثاين والثالث على التوايل.
وت�ستند اجل��ائ��زة �إىل تقييم �أج��رت��ه
وزارة ال�ط��اق��ة والبنية التحتية يف دول��ة
اإلإم � � ��ارات وامل �ج �ل ����س ال � � ��وزاري للطاقة
ال �ن �ظ �ي �ف��ة ( ،)CEMي� �ع�ت�رف بتنفيذ
�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات يف �إدارة ال�ط��اق��ة.
ويف ما يخ�ص مو�ضوع«اإلإبداع وامل�ساهمة
يف �أه � ��داف امل���س�ت�ق�ب��ل ل �ك �ف��اءة ال�ط��اق��ة
وال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة» ،تتما�شى القمة مع
ا�سرتاتيجية ر�أ���س اخليمة لكفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة  ،2040وتدعم � ً
أي�ضا
مبادرة احلياد املناخي اال�سرتاتيجية لدولة
اإلإم��ارات بحلول عام  2050وا�ستعدادات
ال��دول��ة للم�شاركة يف م ��ؤمت��ر األأط� ��راف
10
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( )COP 27ال��ذي يقام يف م�صر ال�شهر
امل�ق�ب��ل ،والن�سخة  28م��ن امل ��ؤمت��ر ذات��ه
( )COP 28ال��ذي ت�ست�ضيفه اإلإم ��ارات
العام املقبل.
جتدر اإلإ�شارة �إىل �أن ا�سرتاتيجية ر�أ�س
اخليمة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة
تهدف �إىل توفري  30%يف الكهرباء ،و 20%
يف امل �ي��اه ،و  % 20م��ن الطاقة املتجددة
يف م��زي��ج ال �ت��ول �ي��د ب �ح �ل��ول ع ��ام .2040
وق ��ال فرانكو �أت��ا��س��ي الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �سيمن�س للبنية التحتية الذكية يف
ال�شرق األأو�سط  :ي�سعدنا �أن نكون جزء ًا من
هذا احلدث الذي يجمع قادة من القطاعني
احلكومي واخلا�ص ملناق�شة كفاءة الطاقة
وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة ك�م�ح� ّرك �أ�سا�سي يف
تعزيز تناف�سية وا�ستدامة اقت�صاد ر�أ���س
اخليمة.
و�أ�ضاف �أتا�سي :تلتزم �شركة �سيمن�س
بتطوير التكنولوجيا ال�ت��ي ت��رب��ط بذكاء
�أنظمة الطاقة واملباين وال�صناعات وحت�سن
الطريقة التي نعي�ش بها ونعمل بها وحتمي
كوكبنا.
ويف ت�صريح �آخ��ر من فينكات رام��ان،

مدير عام ،لو�سيكو ال�شرق األأو�سط  :نلتزم
يف جمموعة لو�سيكو بجعل اإلإ�ضاءة تعمل
بكفاءة عالية.
و�أ�ضاف رامان :ت�ؤكد جمموعة لو�سيكو
التزامها باحلياد الكربوين لتحقيق �أهداف
اال� �س �ت��دام��ة ل�ع�م�الائ�ه��ا وامل �ج �ت �م��ع ك��اف��ة،
اعتمدت جمموعة لو�سيكو املذكرة الفنية
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة ت�شارترد ملهند�سي
خدمات البناء ،وجمعية ال�ضوء واإلإ�ضاءة
والتي توفر �إطار ًا للعمل على تقييم �صناعة
اإلإ� �ض��اءات؛ وم��ع �شرح وا�ضح لـالقت�صاد
ال��دائ��ري يحدد  TM66كيف ميكن تبني
امل� �ب ��ادئ ال ��دائ ��ري ��ة م ��ن ق �ب��ل امل�صممني
وامل�صنعني مثل جمموعتنا.
ون�ظ�م��ت ال�ق�م��ة م��ن ق�ب��ل ب�ل��دي��ة ر�أ� ��س
اخليمة ،يف مركز احلمرا الدويل للمعار�ض
وامل ��ؤمت��رات يف ر�أ���س اخليمة يومي  4و 5
�أكتوبر بدعم م��ن وزارة الطاقة والبنية
التحتية ،ووزارة التغري املناخي والبيئة،
وال ��وك ��ال ��ة ال ��دول��ي ��ة ل �ل �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة
(�إيرينا) ،ومنظمة األأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعية (اليونيدو) ،وم�صدر ،و�أك�رثر
من  10جهات حكومية يف ر�أ���س اخليمة.
munrakae

وا� �س �ت �ق �ط �ب��ت ال �ق �م ��ة ن �خ �ب��ة م� ��ن ك �ب��ار
ال�شخ�صيات واملتحدثني ال�ب��ارزي��ن مبن
فيهم معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب
امل�ه�ريري وزي ��رة التغري امل�ن��اخ��ي والبيئة،
و�سعادة �شريف العلماء ،وكيل وزارة الطاقة
والبرتول ،بوزارة الطاقة والبنية التحتية،
و �سعادة منذر حممد بن �شكر الزعابي
مدير ع��ام بلدية ر�أ���س اخليمة ،و �سعادة
يو�سف �أحمد العلي ،الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
املياه والكهرباء وطاقة امل�ستقبل ،ب��وزارة
الطاقة والبنية التحتية ،و��س�ع��ادة مانع
ال�سديراوي ،القائم ب�أعمال املدير العام
ملعهد الكويت لألأبحاث العلمية ،و�سيمنز
munrakae

ال�شرق األأو�سط ،ورينو كابري�س ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «�إي�ن��وف��ا» (،)Enova
ورح�ي��ل �أح �م��د ،الرئي�س التنفيذي ،بنك
ر�أ� ��س اخليمة الوطني  ،و�سعادة عي�سى
عبد الرحمن الها�شمي ،الوكيل امل�ساعد
ل�ق�ط��اع امل�ج�ت�م�ع��ات امل���س�ت��دام��ة وال��وك�ي��ل
امل�ساعد باإلإنابة لقطاع التنمية اخل�ضراء
وت �غ�رير امل �ن��اخ ،ب� ��وزارة ال�ت�غ�رير امل�ن��اخ��ي و
البيئة ،و�سعادة �إ�سماعيل ح�سن البلو�شي،
مدير عام هيئة ر�أ�س اخليمة للموا�صالت،
وج��وري �سينغ ،نائب املدير العام للوكالة
الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا) ،و ماركو
ماتيني ،م�س�ؤول التنمية ال�صناعية ،من
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اليونيدو ،و فواز املحرمي ،املدير التنفيذي
ل�شركة م�صدر للطاقة النظيفة ،و لوك
كو�شلني ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة EDF
ال�شرق األأو�سط ،و هيو ريت�شموند ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �إيدينا  -جزء من خدمات
كفاءة الطاقة (.)EESL
ويناق�ش امل�شاركون يف القمة التوجهات
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ح� ��ول جم� ��االت ع� ��دة ك��امل�ب��اين
اخل�ضراء ،وحتديث املباين ،والنقل الفعال،
وكفاءة ا�ستخدام املياه ،وتطبيقات الطاقة
ال�شم�سية ،وحت��وي��ل النفايات �إىل طاقة،
وغريها من املوا�ضيع ذات ال�صلة.
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محمد بن سعود القاسمي يزور دار القضاء في رأس الخيمة ويتفقد سير

العمل بالمحاكم والنيابة العامة

زار �� �س� �م ��و ال �� �ش �ي ��خ
حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي ويل ع�ه��د ر�أ� ��س
اخل� �ي� �م ��ة رئ� �ي� �� ��س جم�ل����س
الق�ضاء املقر الرئي�سي لدار
الق�ضاء يف ر�أ� ��س اخليمة،
واط� �ل ��ع ع �ل��ى � �س�رير ال�ع�م��ل
ومنظومة اخلدمات الرقمية
واإلإل � �ك �رت�رون � �ي� ��ة امل �ق��دم��ة
ل �ل �ج �م��اه�رير وامل �ت �ع��ام �ل�نين.
كان يف ا�ستقبال �سموه لدى
و��ص��ول��ه ��س�ع��ادة امل�ست�شار
�أح� �م ��د حم �م��د اخل ��اط ��ري
رئي�س حماكم ر�أ�س اخليمة
و� �س �ع��ادة امل�ست�شار ح�سن
�سعيد حميمد النائب العام
إلإم��ارة ر�أ���س اخليمة األأمني
ال� �ع ��ام مل�ج�ل����س ال �ق �� �ض��اء.
وراف��ق �سموه خالل الزيارة
ال�شيخ �أرحمة بن �سعود بن
خالد القا�سمي ،مدير الق�سم
اإلإع�الام��ي ملكتب �سمو ويل
عهد ر�أ���س اخليمة ،وال�شيخ
الدكتور حممد بن �سعود بن خالد القا�سمي وعدد من امل�س�ؤولني.
واط �ل��ع ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن ��س�ع��ود ب��ن ��ص�ق��ر القا�سمي
خ�ل�ال ال ��زي ��ارة ع�ل��ى ��س�رير ال�ع�م��ل يف حم��اك��م ر�أ�� ��س اخليمة
وال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة واخل ��دم ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة امل �ق��دم��ة للجمهور
وامل �ت �ع ��ام �ل�ي�ن وم � ��ا ت �� �ش �ه��ده م� ��ن من� ��و وت � �ط� ��ور م �� �س �ت �م��ري��ن.
و�أ�� �ش ��اد � �س �م��وه ب��ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي وال ��رب ��ط اإلإل � �ك �رت�روين مع
ك��اف��ة اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة االحت ��ادي ��ة وامل�ح�ل�ي��ة م��ا �أ��س�ه��م يف
�سرعة �إجن ��از امل�ع��ام�الات وت �ق��دمي خ��دم��ات نوعية متكاملة.
و�أكد �سموه �أن التطور الذي ت�شهده دار الق�ضاء يف ر�أ�س اخليمة ي�أتي
جت�سيد ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة يف تطبيق منظومة رائدة
للعمل احلكومي يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ترتكز على توفري خدمات
رقمية متكاملة للمتعاملني واجلماهري وفق �أعلى املعايري العاملية.
و�أثنى �سموه على اجلهود املبذولة من الق�ضاة ور�ؤ�ساء ووكالء
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النيابة وموظفي املحكمة والنيابة
ال�ع��ام��ة وك��اف��ة العاملني يف دار
الق�ضاء ،م�ؤكد ًا �أن �سيادة القانون
قيمة را�سخة وركيزة مهمة قام
عليها االحتاد وتتعزز يف ظل دعم
ورع��اي��ة م��ن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة.
وع�ب�ر ��س�م��وه ع��ن مت�ن�ي��ات��ه لهم
ب��ال �ت��وف �ي��ق وال� ��� �س ��داد يف �أداء
ر�سالتهم النبيلة ،داع �ي � ًا �إىل
موا�صلة العمل اجل��اد وال��د�ؤوب
م��ن �أج ��ل تعزيز م�سرية التطور
التي ت�شهدها دار الق�ضاء يف ر�أ���س اخليمة واحل��ر���ص ب�شكل
م�ستمر ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ج ��ودة اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة للمتعاملني.
من جانبه �أ�شاد �سعادة امل�ست�شار �أحمد حممد اخلاطري بزيارة
�سموه ومتابعته الدائمة وامل�ستمرة مل�سار العمل يف حماكم ر�أ�س
اخليمة وتوجيهات �سموه امل�ستمرة بتقدمي �أرقى اخلدمات احلكومية
للمتعاملني ،م�ؤكد ًا �أن دولة اإلإمارات باتت منارة عاملية للعدالة
وامل�ساواة و�سيادة القانون بف�ضل دعم ورعاية القيادة الر�شيدة.
من جهته توجه �سعادة امل�ست�شار ح�سن �سعيد حميمد بال�شكر
والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي على
هذه الزيارة التي تعك�س مدى حر�ص �سموه على تعزيز منظومة
العمل يف دار الق�ضاء وكافة قطاعاتها و�ضمان �أداء كافة العاملني
يف الق�ضاء لعملهم على الوجه األأكمل وتقدمي خدمات متطورة
للمتعاملني واجلماهري.
munrakae
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بلدية رأس الخيمة تطلق ( الطاقة المبتكرة )
�أط�ل�ق��ت دائ ��رة بلدية ر�أ� ��س اخليمة من خالل خلق فر�ص
م�سابقة ر�أ� ��س اخليمة للطاقة املبتكرة للتقنيات اجل��دي��دة
جل ��ذب ال �� �ش��رك��ات امل�ب�ت�ك��رة ال�صغرية ومناذج األأعمال ذات
واملتو�سطة �إىل الدولة.
ال �� �ص �ل��ة ب�ت�ح��دي��ات
وتوفر هذه الن�سخة من امل�سابقة فر�صة الطاقة املحددة التي
لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة من جميع نواجهها يف املنطقة.
�أنحاء العامل لالطالع على ال�سوق املحلي
وي �ع �ت �م��د ت ��أه ��ل
وت�شكيل �شراكات ا�سرتاتيجية يف قطاعات ال�شركات للم�سابقة
الطاقة واملياه وال�صناعة .كما �ستحظى ع�ل��ى ت��واف��ر احل�ل��ول
ال�شركات التي يقع عليها االختيار بفر�صة ل� ��واح� ��دة �أو �أك �رث�ر
ملناق�شة اللجنة التنفيذية للم�سابقة التي م� � ��ن ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات
ت�ضم مديرين رفيعي امل�ستوى من اجلهات اإلإق �ل �ي �م �ي��ة ال�ث�الاث��ة
احلكومية الرائدة وال�شركات العاملية.
امل � �ط� ��روح� ��ة ،وه ��ي
وق ��ال م�ن��ذر حممد ب��ن �شكر ،مدير يف جم � ��االت �إدارة
عام دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة� ،إن تطوير ال��ط ��اق ��ة ،ال �ك �ف��اءة
نظام بيئي لل�شركات املبتكرة يف جمال ال�صناعية ،و�أنظمة
الطاقة واملياه هو �أحد �أهدافنا املنبثقة من الطاقة الالمركزية،
حتد،
ا�سرتاتيجية ر�أ�س اخليمة لكفاءة الطاقة حيث �سيتم اختيار فائز واحد لكل ٍ
والطاقة املتجددة  .2040وتدعم م�سابقة و�سيح�صل الفائزون الثالثة على جوائز
ر�أ�س اخليمة للطاقة املبتكرة هذا الهدف نقدية تقدر بقيمة  100.000دره��م لكل

فائز ،باإلإ�ضافة �إىل باقة جذابة لت�أ�سي�س
�أعمالهم يف ر�أ�س اخليمة مقدمة من هيئة
مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية (راكز)،
لتطوير األأعمال.

 23195ذبيحة استقبلتها مقاصب رأس الخيمة خالل ثالثة أشهر
ك�شفت �إدارة ال�صحة العامة يف دائرة
بلدية ر�أ�س اخليمة ،عن �أن مقا�صب اإلإمارة
و�سوق املوا�شي ،ت�شهد �أعمال �صيانة دورية
لتقدمي �أف���ض��ل �أن� ��واع اخل��دم��ة للجمهور
امل�ستهلك وف��ق �أعلى املوا�صفات العاملية
املعتمدة.
وا��س�ت�ق�ب�ل��ت م �ق��ا� �ص��ب ر�أ�� ��س
اخليمة العاملة خالل الربع الثالث
من العام اجل��اري  23195ذبيحة
من األأبقار واملاعز واجلمال وغريها
ال �ت��ي مت �إمت� ��ام ك��اف��ة العمليات
املعتمدة عليها ،م��ع رف����ض عدد
قليل منها إلإخ�ضاعها �إىل العالج
املطلوب ،بعد �أن ك�شفت الفحو�ص
الطبية املقامة عليها قبل عمليات
munrakae

ال��ذب��ح �إ�صابتها ب ��أم��را���ض يتوجب على
�إثرها تلقيها العالج ال�الازم ،للو�صول بها
�إىل ال�شفاء التام .وقالت �شيماء الطنيجي
مدير �إدارة ال�صحة العامة ل��ـ« االحت��اد»،
�إن مقا�صب �إمارة ر�أ�س اخليمة تخ�ضع �إىل
�أعمال ال�صيانة الدورية امل�ستمرة ،وذلك

بهدف احل�ف��اظ على كفاءتها واالل�ت��زام
باال�شرتاطات ال�صحية الواجب اتباعها
وتقدمي �أف�ضل �أنواع اخلدمة للم�ستهلكني،
فيما يخ�ص مهام ا�ستقبال احليوانات،
و�إمتام عمليات الفح�ص والذبح والتقطيع
�إىل ح �ني�ن ت���س�ل�ي�م�ه��ا م���س�ت��وف�ي��ة
اال���ش�ت�راط ��ات ذات امل��وا��ص�ف��ات
املطلوبة للم�ستهلك.
ول� �ف� �ت ��ت �إىل �أن �أع� � � ��داد
احليوانات التي مت ذبحها خالل
ال �ف�رترة األأخ �ي��رة حت ��دي ��د ًا خ�الال
ي��ول �ي��و و�أغ �� �س �ط ����س و��س�ب�ت�م�ربر،
بلغت 23195  حيوان ،منها :املاعز
واجلمال واألأب�ق��ار وغريها ،حيث
جرى يف العادة ا�ستقبالها وتطبيق
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الفحو�ص الطبية املقامة على �أيدي األأطباء
البيطريني م��ن ذوي اخل�ب�رة وال�ك�ف��اءة،
وقد ك�شفت تلك الفحو�ص عدم �صالحية
البع�ض من تلك احليوانات لال�ستهالك
اآلآدم� ��ي ،ن �ظ��ر ًا �إىل �إ�صابتها ب��أم��را���ض
خمتلفة ،حيث بلغت اإلإع ��دام ��ات الكلية
خالل هذه الفرتة �إىل  76ذبيحة ،كما بلغت
حاالت اإلإعدامات اجلزئية �إىل  428حالة.
وك���ش�ف��ت ع��ن �أن امل�ق��ا��ص��ب رف�ضت
عدد  60حيوان ًا و�إرجاعها �إىل �أ�صحابها

"الطاقة والبنية التحتية"
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امل�ستهلكني ،وذل��ك بهدف �إخ�ضاعها �إىل
العالج املطلوب بعد الك�شف عن �إ�صابات
ب�أمرا�ض� ،أو لو�ضعها حتت برامج غذائية
ت�أهلها لتتطابق مع اال�شرتاطات ال�صحية
ال�الازم��ة التي متكن املقا�صب م��ن �إمت��ام
عمليات الذبح.
وذك��رت �أن �سوق املوا�شي ال��ذي يقدم
للم�ستهلكني خيارات وا�سعة ل�شراء �أن��واع
من احليوانات املختلفة يخ�ضع هو اآلآخر
�إىل �أع �م��ال ال�صيانة ال ��دوري ��ة ،بهدف

احلفاظ على كفاءة و�سرعة �إجناز األأعمال
وااللتزام باال�شرتاطات ال�صحية الواجب
اتباعها وتوفري بيئة منا�سبة لعر�ض املوا�شي
وا�ستقبال امل�ستهلكني ،باإلإ�ضافة �إىل تواجد
املراقبني ممن يتجهون �إىل تنفيذ الزيارات
امليدانية للتحقق من احليوانات املعرو�ضة
�أمام امل�ستهلكني وتقدمي خمتلف اخلدمات
واملهام املنوطة بهم على �أكمل وجه.

تطلق خدمة استباقية بالتعاون مع جهات حكومية في رأس الخيمة
�أطلقت وزارة الطاقة والبنية
التحتية ،بالتعاون مع اجلهات
املحلية يف حكومة ر�أ�س اخليمة
ممثلة يف بلدية ر�أ���س اخليمة،
ودائ� ��رة التنمية االقت�صادية،
وحمكمة ر�أ���س اخليمة ،خدمة
ا�ستباقية و�شاملة ،ا�ستكما ًال
مل �ب��ادرة (م �رب�روك م��ا دب ��رت)،
ت�ت�ي��ح �إر� � �س� ��ال ر� �س��ال��ة ن�صية
ب�صورة عقد ال ��زواج م��ع راب��ط
ت��أت��ي يف �إط ��ار م �ب��ادرات ال� ��وزارة لتوفري «قبل الطلب» ما يحقق �سعادتهم وج��ودة
ط ��ري��ق ��ة ال� �ت� �ق ��دمي ل �ل �م �� �س��اع��دة
اإلإ�سكانية إلإب�ل�اغ امل��واط��ن ب�أحقية طلب �أف�ضل م�ستويات اخلدمة مبا يلبي تطلعات دورة �إجن ��از معامالتهم ،وري ��ادة الدولة
امل�ساعدة ال�سكنية يف حال توافرت جميع ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة وت��وق�ع��ات املتعاملني ،عاملي ًا يف جمال اخلدمات احلكومية.
وتتواءم مع ا�سرتاتيجية اإلإمارات للخدمات
ويف ال �� �س �ي��اق ذات � ��ه ،ك��رم��ت ��س�ع��ادة
ال���ش��روط ،وك��ذل��ك توفر رواب ��ط اجلهات
املحلية يف اإلإم� ��ارة ال�ستكمال �إج ��راءات احلكومية الرامية �إىل �إحداث نقلة نوعية الوكيل امل�ساعد لقطاع اخلدمات امل�ساندة،
يف م�ستوى اخلدمات احلكومية.
اجلهات الداعمة للمبادرة ،والتي �ساهمت
امل�ساعدة ال�سكنية ،مم��ا يقل�ص الوقت
ً
وق��ال��ت النقبي  :ال �ت��زام �ا م� ّن��ا بوعد يف �إجن��اح م�ساعي وزارة الطاقة والبنية
واجلهد للمتقدم ،األأمر الذي يدعم �سرعة
حتقيق اال�ستقرار األأ�سري ،وبناء وتكوين حكومتنا الر�شيدة ،يتم التعاون مع خمتلف التحتية لتقدمي خدمات ا�ستباقية تواكب
�شركاء الوزارة لتوفري قنوات خدمة موحدة
ومتنوعة ومتنا�سقة تنا�سب رغبة املتعاملني حكومة امل�ستقبل ،وتفوق توقعات املتعاملني.
�أ�سر �سعيدة وم�ستقرة ومتما�سكة.
جدير بالذكر �أن وزارة الطاقة والبنية
و�أك��دت �سعادة املهند�سة نادية م�سلم ل�ت�ك��ون رك �ن � ًا خ��ام���س� ًا م��ن �أرك� ��ان وع��دن��ا
النقبي ،الوكيل امل�ساعد لقطاع اخلدمات خلدمات امل�ستقبل ،م�شرية �إىل �أن الوزارة التحتية ت �ق��دم  124خ��دم��ة ملتعامليها،
امل�ساندة يف وزارة الطاقة والبنية التحتية ،حتر�ص دوم ًا على ت�صميم وتطوير خطط تتنوع بني خدمات ترتبط بقطاع �إ�سكان
�أن اخلدمة اال�ستباقية ،التي مت اإلإع�الان وم�ب��ادرات ت�ساعدها يف تطوير خدماتها امل��واط �ن�نين ،و�أخ� ��رى ب��ال�ط��رق االحت��ادي��ة
عنها ،ت�ساهم يف تقلي�ص م��دة احل�صول وحت�سني نتائج �أدائها ،وتبذل جهود ًا الفتة والطاقة والبنية التحتية والنقل ،واملياه،
عليها من � 3أيام �إىل  10دقائق دون احلاجة يف عملية دعم خدماتها عرب ابتكار جيل وغ�ريره��ا م��ن اخل ��دم ��ات ذات االرت �ب��اط
�إىل زيارة �أي من اجلهات احلكومية ،وهي جديد من اخلدمات اال�ستباقية للمتعاملني بطبيعة عمل الوزارة.
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Monthly Contest

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

» 546 «
Ras Al Khaimah Municipality Department,
Corporate Communications Office, introduces the monthly contest in the Municipality
Magazine. For participation, answers should
be sent to the following email address

 مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي- تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
عن م�سابقة �شهرية تن�شر يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
فعلى الراغبني باال�شرتاك بهذه امل�سابقة �إر�سال �إجاباتهم
:�إىل الربيد اإلإلكرتوين التايل

magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

winner
 الريم عبدهللا راشد: مبروك لألخت

)545 ( الفوز بمسابقة الشهر الماضي العدد
Congratulations to Mrs. : Reem Abdullah Rashid
the winner of the past month's contest (545).

الــــــرابـــــــــــح

ســؤال العدد

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

Question
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:

:�ضمن ال�شروط التالية
. تر�سل اإلإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.1
:  الرجاء �إر�سال اإلإجابة على الربيد اإلإلكرتوين التايل.2

magazine@mun.rak.ae

magazine@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)

.و�سوف يتم �إعالن ا�سم الفائز عرب اإلإمييل املذكور والعدد القادم من املجلة
 الربيد، رقم اجلوال، على امل�شارك �إر�سال بياناته (اال�سم الثالثي.3
) �صندوق الربيد، اإلإلكرتوين

. اإلإمارات العربية املتح ــدة،  ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة4 : . ب.�ص
)+ 971( 7233 3117 : ) | فاكـ ــ�س رقم+ 971( 7246 6666 : هاتـ ــف رقم
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إدارة الوقت
د .محمد بن غالب العمري
من شبكة بينونة للعلوم الشرعية

الجزء األول ()2 - 1

إدارة الوقت إذا تأملنا في النصوص الشرعية وجدنا أن النصوص تعظم أمر الوقت،
ٌ
ْ
سم به،
م
فقد أقسم هللا جل وعال باألزمنة في آيات كثيرة ،وهذا
دليل على ِ
المق َ
ع َظ ِ
(وا َّليل إ ِ َذا
العصر ِ َ )1
(و َ
،العصر قال تعالىَ :
،الض َحى ،قالَ :
قال جل وعالَ :
الض َحى ُّ )1
(و ُّ
َي َ
الفجر ِ َ )1
(و َ
الفجر  ،وهذه المخلوقات العظيمة التي أقسم هللا جل وعال
غشى  )1ال َّليل َ ،

هي األزمنة ،وهي مواسم العبادة التي يتعبد بها اإلنسان لربه جل وعال ،وهذا دليل على
م أمر الوقت؛ ألنه حياة اإلنسان.
ِ
ع َظ ِ

ليال و�أيام ،وكما قيل�« :إذا ذهب بع�ض
واإلإن�سان �إمنا هو ٍ
�أيامه ولياليه فقد ذهب جز ٌء من عمره» ،وكلما تقدم اإلإن�سان
كلما اقرتب من �أجله ولعظيم� أمر الوقت ،فاهلل جل وعال جعل
الزمان من دالئل عظمته وقدرته وقوته ،و�ضرب به األأمثلة
للعباد :يتف َّكرون ،ويتدبرون ،ويت�أملون ،ويتعلمون عظم هذه
املخلوقات ،ومن ذلك قول ربنا جل وعالُ ( :قل �أَ َر َءي� ُت��م ِ�إن
َج َع َل َّ ُ
اهَّلل
رمدً ا �إِ َىَل َي ِوم ال ِق َي َام ِة َمن �إِ َل ٌه َغ ُري َّ ِ
اهَّلل َع َلي ُك ُم ا َّل َيل َ�س َ
َي�أ ِتي ُكم ِب ِ�ض َياء �أَ َف� َاَلا تَ�س َم ُعونَ  )71ال َق َ�ص�ص  ،وهذا �ضرب
ليل ونهارٍ،
مثل بهذا الزمان وهو وقت ،وحياة اإلإن�سان بني ٍ
ليل ي�سكن فيه وبني نها ٍر فيه معا�شه وعمله ورزقه وك�سبه،
بني ٍ
ولذلك من عظم �أمر الوقت �أن اهلل ربط الكثري من العبادات
باألأزمنة ،فال�صيام له زمان واحلج له زمان َ
(احل ُّج �أَ�ش ُهر
َّمع ُل َومات) ال َب َق َر ِة  ،وال ي�صام الفر�ض �إال يف �شهر رم�ضان
وهو �أحد األأزمنة ،وال تخرج الزكاة �إال �إذا حال احلول وهو
زمان ،وهكذا ارتبطت كثري من العبادات بالوقت ،فكان الوقت
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�أمر ًا مهم ًا جد ًا ،ومن تتبع �أهمية الوقت فيما يتعلق بالعبادات
ل��ر�أى �أن للوقت �أث��ر ًا عظيم ًا جد ًا يف كثري من امل�سائل( :يف
م�سائل الطهارة -يف م�سائل ال�صالة -يف م�سائل الزكاة -ويف
م�سائل ال�صيام-ويف م�سائل احلج -ويف م�سائل البيوع -ويف
م�سائل املعامالت ويف غري ذلك).
ولعظم �أمر الوقت فقد نبهنا نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم
على �أنه نعمة عظيمة ،وملاذا نعمة؟ ألأنه األأنفا�س التي نتن َّف�سها،
احلياة التي نعي�شها ،قال �صلى اهلل عليه و�سلمِ « :ن ْع َمت َِان َمغبو ٌن
ال�ص َّح ُةَ ،وال َف َرا ُغ»� ًإذا وجود الوقت يف
ري ِمنَ ال َّن ِ
ا�سِّ :
فيهما َكث ٌ
حياة اإلإن�سان نعمة ،وال يتخلى اإلإن�سان عن وقته �إال �إذا مات،
ف�إنه �إذا مات انقطع عن الفراغ ،انقطع عن اكت�ساب الوقت،
انقطع عن ا�ستغالل الوقت ،ولذلك هل ُي�س�أل اإلإن�سان عن هذا
الوقت الذي يظن كثري من النا�س �أنه �شي ٌء ميلكه؟
       نعم ُي�س�أل عنه لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم«َ :اَل َتز ُُول
َق َد َما َع ْب ٍد َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِمنْ ِع ْن ِد َر ِّب ِه َحتَّى ُي ْ�س�أَ َل -وذكر مما
munrakae
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ُي�س�أل عنهَ :-عنْ ُع ُم ِر ِه ِف َيم َ�أ ْف َنا ُهَ ،و َعنْ َ�ش َبا ِب ِه ِف َيم �أَ ْب َاَل ُه»(،
� ًإذا �أنت م�س�ؤول عن عمرك ،عن حياتك ،عن لياليك و�أيامك،
عن ال�ساعات التي مت�ضي عليك ،بل عن الدقائق التي بني
يديك ،هذه �أنت م�س�ؤول عنها فيما تنفق هذه ال�ساعات ،وفيما
مي�ضي عليك ه��ذا العمر وه��ذه ال�سنون وه��ذه األأي ��ام وهذه
ال�شهور وهذه الدقائق والثواين.
· واإلإن�سان يف حياته كلها هو يعي�ش ثالثة �أزمنة:
ما�ض قد ّوىّل مبا فيه.
�أ -زمن ٍ
ب -وبني زمن حا�ضر ،وهو زمن العمل وهو يومك و�أنت
ابن يومك.
ت -وبني زمن ي�أتي ،ال تدري �أتدركه �أم تكون ممن فارق
األأيام قبل قدومها.
�إذن ما م�ضى �إن كان يف ح�سنات ف�إن اإلإن�سان يزداد من ذلك
اخلري ،و�إن كان يف تق�صري وتفريط ف�إنه يبادر �إىل اال�ستغفار
والتوبة ،و�أما زمنك احلايل ف�أنت تعي�شه اآلآن ،و�أنت ابن يومك
تق�ضي هذا اليوم فيما يقربك �إىل ربك جل وعال ،ولذلك من
األأمور املهمة �أن نعلم �أن مفهوم ما يعتقده البع�ض ب�أن الوقت
هو املال هذا مفهوم خاطئ ،وهو مفهوم من تعلق بهذه الدنيا،
�إمنا الوقت هو احلياة ،الوقت هو العمر الوقت هو بقا�ؤك يف
الدنيا عي�شك تنف�سك هذا وقتك ،و�أما املال ف�إنه قد يح�صل
مع الكدِّ وقد ال يح�صل ،وقد يبذل اإلإن�سان �أ�سباب حت�صيله وال
يتي�سر له  ،ومن نظر �إىل �أن الوقت هو املال �أ�شغل عمره فيما
ي�ضيع فيه عمره وفيما ت�ضيع عليه �آخرته ،ومن نظر �إىل �أن
الوقت هو احلياة ف�إنه حر�ص على �أن تقوم هذه احلياة على �أمر
العبادة هلل �سبحانه وتعاىل تفقه ًا وتعبد ًا ومت�سك ًا ب�أخالقيات
munrakae

في
رحاب
ااإلسالم

البقاء يف هذه احلياة من العمل ومن العلم الذي بني عليه هذا
اهلل«:-ال�س َن ُة �شجرة وال�شهور
العلم ،يقول ابن القيم -رحمه
َّ
فروعها واألأيام �أغ�صانها وال�ساعات �أوراقها واألأنفا�س ثمرها،
فمن كانت �أنفا�سه يف طاعة فثمرة �شجرته طيبة»( ،من كانت
�أنفا�سه يف طاعة (يف ذكر -يف �صالة -يف ا�ستغفار -يف �صلة
رح��م -يف بر والدين -يف �إح�سان للغري) ،فال �شك �أن هذه
الثمار �ستكون طيبة �سيجني من جناها يف هذه الدنيا و�سيجد
لذتها �أي�ض ًا وثمرتها يف اآلآخرة  ،ولذلك يقول احل�سن الب�صري
رحمه اهلل«: -يا ابن �آدم �إمنا �أنت �أيام جمموعة ،كلما ذهبيوم ذهب بع�ضك» ،ولذلك العجب ممن يفرح �أو يحتفل بيوم
ميالده ،هذا اليوم الذي يقربك �إىل �أجلك ،واحلق �أنك جتعله
يوم حما�سبة �أن قد بلغت من العمر كذا وكذا وما هو ر�صيدك
من العمل وما هو ر�صيدك من التقوى وما هو ر�صيدك من
العلم ،وم�ضت �سنة من عمرك هل ق ّربتك �إىل موالك و�أدنتك
منه ،وكنت فيها متم�سك ًا بهدي نبيك �صلى اهلل عليه و�سلم
نافع ًا لنف�سك وألأهلك وملجتمعك �أم كنت من جملة �سقط املتاع
الذي وجوده كعدمه بل �إن وجوده م�ضرة على نف�سه �أو م�ضرة
على غريه.
� ًإذا البد �أن نعلم �أن الفرح لي�س يف قطع الليايل واألأي��ام
وجمرد �أن ت��زداد ح�صيلتنا من هذه األأي��ام دون وجود عمل
�صالح ،وكما قال القائل:
�إنا لنفـ ـ ـ ــرح باألأيـ ــام نقـ ــطعها
وكل يوم لنا يدين من األأجل
وعلى هذا فقبل �أن نتكلم عن �إدارة الوقت ونعرف مبفهومه
البد �أن نعلم �أن هناك معوقات متنع العبد من �أن ي�ستغل وقته،
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�أو �أن يحر�ص على عمره ،هذه املعوقات هي �سبب �ضياع العمر،
وهي �سبب ذهاب احلياة -احلياة احلقيقية� -إذ لي�ست احلياة
�أن تتنف�س �إمنا احلياة �أن تعمل ،ولذلك قيل:
فاعمل لنف�سك قبل موتك ذكرا
فالـ ـ ـ ــذكر لإلإن�س ــان عمـ ـ ٌر ثـ ــاين
رمب��ا تعي�ش بعد موتك� ،إذا ك��ان عملك يف حياتك عم ًال
�صاحل ًا فيبقى ذكرك ويبقى �أثر عملك وقد فارقت الدنيا ،من
هذه املعوقات:
�أو ًال  -عدم حما�سبة النف�س :مت�ضي عليك الليايل واألأيام
دون �أن تنظر م��اذا قدمت وم ��اذا فعلت ،دون �أن تت�أمل يف
عبادتك ،دون �أن تتمعن يف ت�ق��واك مل ��والك ،ع��دم حما�سبة
ف�س َ أأَلَ َّما َرة
النف�س دليل الغفلة ،واهلل جل وعال يقول�( :إِنَّ ال َّن َ
يو�سف  ،ونبينا �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�سو ِء ِ�إ َّاَّل َما َر ِح َم َر ِّبي) ُ
ِب ُّ
ك��ان ي�ستعيذ من ه��ذه النف�س يقول« :ونعوذ ب��اهلل من �شرور
�أنف�سنا» اال�ستعاذة م��ن �شر النف�س و�أن تقوم نف�سك حتى
تبلغها �إىل مراتب النف�س اللوامة التي ت�ساعد �صاحبها وتذكر
َ
ق�س ُم ِب َي ِوم ال ِق َي َام ِة
�صاحبها وتلوم �صاحبها على
التق�صري( اَل �أُ ِ
ف�س ال َّل َّو َام ِة )ال ِق َي َامة  ،وترتقي �إىل �أن ت�صل بها
َو َاَل �أُ ِ
ق�س ُم ِبال َّن ِ
�إىل النف�س املطمئنة ،هذه النف�س التي هي من دالئل جناة العبد
يوم القيامة بل من و�صوله �إىل املراتب العالية ،ولذلك جاء عن
عمر ر�ضي اهلل عنه �أنه قال «:حا�سبوا �أنف�سكم قبل �أن حتا�سبوا
وزن��وا �أعمالكم قبل �أن ت��وزن لكم» حما�سبة النف�س تقت�ضي
�أن حتا�سبها على فعل الواجبات ،وحتا�سبها على التق�صري
يف ذلك ،وحتا�سبها على الوقوع يف املنهيات من املحرمات �أو
املكروهات ،وحتا�سبها على الغفلة على التباط�ؤ يف العمل؛ ألأن
من حما�سبة النف�س حثها على امل�سارعة (�سابقوا) (�سارعوا)
ويف احلديث« :بادروا» ،وهو يدل على �أن اإلإن�سان البد �أن يكون
�صاحب مبادرة وم�سارعة وم�سابقة �إىل عمل اخلريات و�إىل فعل
ال�صاحلات ،وهذا األأمر �إذا غفل عنه اإلإن�سان ف�إن عمره ي�ضيع
ال ي��دري كيف م�ضى وال ي��دري كيف �سيكون وال هو حما�سب
لنف�سه يف وقته اآلآين الذي يعي�ش فيه ،فهذه غفلة� ،أي�ضا من
املعوقات:
ثانيا :الت�سويف كل ما جاءه عمل مهم �س ّوفه و� ّأجله حتى
و�صل األأم��ر �إىل �أن ي�س ّوف يف �أم��ر العبادات� ،أن ي�سوف يف
�أمر الطاعات� ،أن ي�سوف يف �أمر الفرائ�ض� ،أن ي�سوف يف �أمر
النوافل ،وهذه غفلة �شديدة رمبا ي�أتيه وقت نافلة في�س ّوف ثم
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ي�أتي وي�س�أل هل يجوز ق�ضاء النافلة وما تركها �إىل ت�سويف ًا
ره بوالديه ،و�صلته
وغفلة� ،أن ي�سوف ال�صالت الواجبة ك�رب ّ
ألأرحامه ف�ض ًال عن �أن ي�سوف �أمر العبادة ،ومن الت�سويف �أي�ض ًا
�أن ي�سوف الواجب عليه �شرع ًا فيما يتعلق بوظيفته وما يرتتب
على ذلك من ماله الذي يكت�سبه في�س ّوف ما يجب عليه ،وي�ؤدي
هذا �إىل �أمر الرتاكمات ثم ي�ؤدي �إىل عدم �إتقان العمل يف كل
�شيء ،عدم �إتقانه للنافلة بل عدم �إتقانه للفري�ضة عدم �إتقانه
يف بره لوالديه ،عدم �إح�سانه �إىل �أرحامه ،عدم قيامه مبا هو
واجب عليه ،ونبينا �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�ِ « :إنَّ َ
اهلل ُي ِح ُّب
ِ�إ َذا َعمِ َل �أَ َح ُد ُك ْم َع َم َاَل �أَنْ ُي ْت ِق َنهُ» ،اإلإتقان هو خمالف للت�سويف؛
ألأن الت�سويف يدعو �إىل عدم اإلإتقان يدعو �إىل اخللل يدعو
�إىل الرتاكم يدعو �إىل الع�شوائية؛ فلذلك كان من األأمور التي
يجتنبها من ي�سعى �إىل �إدارة وقته �إدارة �صحيحة �أن يحر�ص
على عدم الت�سويف على املبادرة على اإلإتقان على الرتكيز يف
عمله.
ثالث ًا :الفتور  :والفتور �أمر يف �أ�صله طبيعي� ،إذ قد ي�صاب
اإلإن�سان بالفتور؛ ألأنه كما جاء يف احلديث ِ «:ل ُك ِّل َع َم ٍل ِ�ش َّر ًة ،
َو ِل ُك ِّل ِ�ش َّر ٍة َف ْ َرْت ٌةَ ،ف َمنْ َكا َن ْت َف ْ َرْت ُت ُه �إِ َىَل ُ�س َّن ِتيَ ،ف َق ْد َ َ
جَناَ ،و َمنْ
َكا َن ْت َف ْ َرْت ُت ُه �إىل غري ذلك َف َق ْد هَ َل َك»  ،كل ن�شاط يتعبه �شيء
من الفتور لكن هذا الفتور ال يخرجك عن احلق ،هذا الفتور
ال ي�ؤدي بك �إىل فعل اخلط�أ �إىل الوقوع يف املخالفات �إمنا هو
فتور بني �أمر فا�ضل ومف�ضول ،بني ح�سنات كثرية �أو �أقل بني
عمل �صالح و�آخر �أدنى منه واألأعمال تتفاوتً � ،إذا هذا الفتور
�إذا خرج عن هذا النظام فال �شك �أنه �سي�ؤدي �إىل اخللل يف
ا�ستغالل األأوقات والفتور يعاجله اإلإن�سان بـــــــــ:
�أ -اال�ستعانة باهلل �سبحانه وتعاىل.
ب -وبالدعاء.
ت -وبفعل األأ�سباب.
ث -وبتنوع العبادات.
ولذلك جاء يف �شريعتنا ما ي�سميه العلماء اختالف التنوع
يف �أم��ر العبادات ،يف األأذك��ار بعد ال�صلوات �أي�ضا يف �أذك��ار
ال�صباح ويف �أذكار امل�ساء ،ويف �أذكار ما قبل النوم ويف اليقظة
ويف �أم��ور كثرية؛ ولذلك ينوع اإلإن�سان بني هذه األأذك��ار وبني
هذه العبادات حتى ُي ْذ ِه َب عن نف�سه هذا الفتور ثم يقر�أ يف
تراجم ال�سلف ،يف �أفعال ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،يف حال
التابعني و�أتباع التابعني واألأئمة األأربعة ومن بعدهم كيف كان
munrakae
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هديهم ،وكيف كانت طريقتهم يف ُب ْعدهم عن �أمر الفتور ،بل يف
ن�شاطهم وقوتهم وهمتهم �سيجد �أمر ًا قد يظ ُّنه �أ�ساطري ،ملاذا
يظ ُّنه �أ�ساطري؟ ألأنه يقارن بني �أحوالهم و�أحوالنا ،وبني قوتهم
وبني �ضعفنا بني ن�شاطهم وبني فتورناً � ،إذا من املعوقات إلإدارة
الوقت الفتور.
رابع ًا :كرثة االن�شغال باملباحات التي قد ت�ؤدي �إىل التجاوز
�أو الوقوع يف املحرمات ،املباح يف �أ�صله حكم �شرعي� أباحه اهلل
�سبحانه وتعاىل وهو اجلائز ،واحلالل ،واملباح ،ولكن �أن يغرق
اإلإن�سان يف �أمر املباحات مما ي�ؤدي به �إىل التهاون فيق ُرب من
املحرمات ،فال �شك �أن هذا �سيكون على ح�ساب فعل الواجبات
�أو على فعل امل�ستحبات ف�ض ًال عن �أن يكون �سبب ًا للوقوع يف
املخالفات.
خام�س ًا :من املعوقات العظيمة عدم و��ض��وح الهدف يف
الطريق ،ي�سري اإلإن�سان يف طريقه ،وهو مي�ضي يف هذه احلياة
munrakae
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لكنه ال يعرف ماذا يريد ،مل ير�سم لنف�سه هدف ًا ي�صبو �إليه
وي�سعى لتحقيقه �سواء كان جانب ًا علمي ًا �أو عملي ًا �أو �إ�صالح ًا
لنف�سه �أو �إ�صالح ًا لغريهً � ،إذا هو ي�سري دون ت�أمل ماذا يريد
ورمبا ا�ست�أن�س بحال النا�س ي�سري معهم حيثما �ساروا ويقيل
معهم حيث قالوا ومي�ضي معهم حيث م�ضوا ،فهو �أق��رب �إىل
حال اإلإ ّمعة الذي ال يدري ماذا يفعل ،ومل يجعل لنف�سه هدف ًا
ينطلق �إليه وخطط لذلك الهدفً � ،إذا هذا دليل �ضياع ،وال
�شك �أن من كان هذا حاله ال ميكن �أب��د ًا �أن يقال قد خطط
حلياته �أو خطط ال�ستغالل وقته� ،أو حر�ص على �أن يجعل لنف�سه
طريق ًا وا�ضح ًا ي�سري عليه� ،ضياع الهدف يا �إخوة �أمر ال ميكن
�أن جتده يف �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فانظر يف غزواته
وانظر يف �إر�ساله للدعاة ،وانظر يف ال�سرايا وانظر بعد ذلك
يف الفتوحات ،وانظر يف ا�ستقباله للوفود فتجد �أنها �أهداف
مر�سومة ،و�أم��ور رتبها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
ونظمها،
وهذا من �إدارة الوقت ،ومل يكن األأمر على غري ترتيب �أو على
غري تهيئة ف�إن هذا ال ي�ستقيم �أبد ًا.
�ساد�س ًا� :أن ين�شغل اإلإن�سان مبا ال يعنيه ،ويف احلديث«ِ :منْ
ُح ْ�س ِن �إِ ْ�س َاَل ِم ا ْ َمْل ْر ِء َت ْر ُك ُه َما َاَل َي ْع ِني ِه»�  إذ ًا ال�شيء الذي ال يعنيك
من ح�سن �إ�سالمك وا�ستقامتك على �أمر اهلل �سبحانه وتعاىل
�أال تتدخل فيه� ،شي ٌء ال يعنيك يف عبادتك ،ال يعنيك يف حياتك
ال يعنيك يف �أ�سرتك ال يعنيك يف �أبنائك ما الفائدة من اخلو�ض
فيه� ،إن ان�شغلت مبا ال يعنيك �شغلك ذلك عما يعنيك ،وان�شغلت
عن الواجبات كحال اإلإن�سان الذي يتتبع األأخبار التي ال تفيده،
ال تقوي �إميانه وال تنفعه يف �صالته الواجبة وال امل�ستحبة ،وال
يقوم عليها �شي ٌء من �أمر دينه ،فال �شك �إذا كان هذا حاله
ف�إنه �سين�شغل عن األأم��ور الواجبة وعلى �أقل األأم��ور �سين�شغل
عن النوافل وامل�ستحبات ،وقد يقع يف املنهيات ب�سبب ان�شغاله
ب�أمر ال يعنيه ،ثم بناء �أحكام على هذا األأمر الذي ان�شغل فيه،
� ًإذا �أنت �أحر�ص ما تكون على حياتك �أنت ،فاآلآخرين ذهبوا �أو
رجعوا �أو جل�سوا �أو قاموا هذا �أمر ال يعنيك ب�شيء ما دام �أنه
ال تعلق لك بهذا األأمر يف عملك فاحر�ص على �أمرك �أنت ،نعم
حتزن حلزن غريك تفرح لفرحهم لكن هذا لي�س ان�شغاال بهم،
�إمنا املذموم �أن اإلإن�سان ين�شغل بغريه فيفرط يف حال نف�سه،
واحلقيقة �أن اإلإن�سان �إذا حا�سب نف�سه حما�سبة دقيقة لن يجد
وقتا لغري ذلك ،فبالكاد �أن الوقت يكفيه يف �صالح حاله و�صالح
�أبنائه وال�سعي ل�صالح جمتمعه �إن كان م�ؤه ًال لذلك.
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أيام عالمية
يعدها اإلعالمي  :عبدالرحمن نقي

نوفمبر
األيــام الســنوية بمختلــف أنواعهــا العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة تمثــل ظاهــرة إعالميــة
حديثــة تواكــب اهتمامــات المجتمعــات بالقضايــا الحديثــة والمتراكمــة بهــدف إطــاق
حمــات التوعيــة واإلرشــاد والتذكيــر ،وبيــن صفحــات المجلة شــهري ًا يســرني أن أقدم
لكــم هــذه األيــام واألســابيع الدوليــة التــي تحتفــي بهــا األمــم المتحــدة حاليـ ًا ،حيــث
تحــدد األمــم المتحــدة أيامــ ًا 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 رســمي ًا بعــد اعتمادهــا بموجــب قــرار
مــن الجمعيــة العامــة.
 1نوفمبر

 :يوم المرشدة العربية
 :يوم الثورة بالجزائر
 :يوم الحرس السلطاني العماني
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 :يوم محاكم التفتيش اإلسبانية
 :اليوم العالمي للخضريين

 :يوم المواصالت العامة بدبي 2022

 :يوم أنتيغوا وبربودا
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 2نوفمبر

 :يوم والية أوهايو األمريكية
 :ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا
 :اليــوم الدولــي إلنهــاء اإلفــات مــن العقــاب علــى الجرائــم
المرتكبــة ضــد الصحفييــن

 :يوم الطبيب البحريني 2022
 :يوم وعد بلفور المشؤوم

 3نوفمبر

العلم بدولة اإلمارات
 :يوم َ
 :يوم البحرية العمانية

 :اليوم العالمي للحفظ الرقمي 2022
 :يوم استقالل بنما

 :اليــوم الدولــي لمكافحــة كل أشــكال العنــف والتنمــر فــي

المــدارس 2022

 :يوم كومونولث دومنيكا

 :يوم استقالل ميكرونيسيا
 4نوفمبر

 :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 الحُب في مصر
 5نوفمبر

 :اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي
 :اليوم العالمي للغة الروما
 :يــوم "يونســكو" منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم
والثقافــة
 6نوفمبر

 :اليــوم الدولــي لمنــع اســتغالل البيئــة فــي الحــروب
والصراعــات العســكرية
 :يوم المسيرة الخضراء بالمغرب

 :األسبوع الدولي للعلم والسالم 2022

 7نوفمبر

 :اليوم العالمي لألشعة والفيزياء الطبية

 :اليوم القومي لوالية تسمانيا األسترالية 2022

 8نوفمبر

 :اليوم العالمي لتخطيط المدن
 9نوفمبر

 :يوم االجتماعيين باإلمارات
 :يوم والية لويزيانا األمريكية
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 :اليوم العالمي لمرضى السكري
 15نوفمبر

 :يوم إعالن الدولة الفلسطينية
 :اليوم الملكي ببلجيكا
 16نوفمبر

 :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

 17نوفمبر

 :يوم الطالب العالمي
 :اليوم العالمي لرعاية األطفال الخدج
 :األســبوع العالمــي للتوعيــة حــول المضــادات الحيويــة

2022

 :اليوم الدولي للفنون اإلسالمية

 :يوم سقوط جدار برلين
 :اليوم العالمي لموسوعة جينس لألرقام القياسية
 :يوم استقالل كمبوديا
 10نوفمبر

 :اليوم العالمي للمحاسبة
 :اليوم العالمي للعلوم لصالح السالم والتنمية

 :اليوم العالمي للجودة 2022

 11نوفمبر

 :يوم الدستور الكويتي
 :اليوم الوطني لبولندا
 :اليوم العالمي للعزاب
 :يوم استقالل أنغوال
 13نوفمبر

 :اليوم العالمي للطيبة واإلحسان
 14نوفمبر

 :اليــوم العالمــي لمكافحــة االتجارغيرالمشــروع
بالممتلــكات الثقافيــة
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 :األسبوع العالمي للتوعية ضد االحتيال المالي 2022
 :اليوم العالمي لاللتهاب الرئوي لدى األطفال 2022
 :اليوم العالمي للفلسفة 2022

 18نوفمبر

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

 :يوم موناكو

 25نوفمبر

 :غرة شهر ربيع اآلخر 1444هـ

 :اليوم العالمي للرجل

 :اليوم العالمي للذكاء االصطناعي

 :اليوم العالمي لدورات المياه

 :اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

 20نوفمبر

 :يوم التصنيع في إفريقيا
 :اليوم العالمي للطفل
 21نوفمبر

 :اليــوم العالمــي إلحيــاء ذكــرى ضحايــا حــوادث الطــرق

2022

 :اليوم العالمي للثروة السمكية
 :يوم بال ورق
 21نوفمبر

 :اليوم العالمي للتلفزيون
 22نوفمبر

 :يوم استقالل لبنان

 :يوم استقالل سورينام
 26نوفمبر

 :اليوم العالمي لشجرة الزيتون
 :يوم نقص الحديد
 28نوفمبر

 :يوم استقالل الجمهورية الموريتانية اإلسالمية
 :اليوم الوطني أللبانيا
 29نوفمبر

 :اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
 30نوفمبر

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

 24نوفمبر

 :يوم والية ميسيسبي األمريكية

العلم الكويتي
 :يوم َ
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بلدية رأس الخيمة بين الماضي والحاضر
إعداد  :رائد عبد العزيز هالل

العدد  64لسنة 1982
مجلة بــلــديــة رأس الــخــيــمــة مــن أوائـ ــل الــمــجــات فــي اإلمـــــارات و تــعــد مــرجــع ـ ًا و
إرثــــ ًا ثــقــافــيـ ًا لــمــن يــنــشــد الــثــقــافــة و قــد شــهــدت الــمــجــلــة مــراحــل تــطــور إمــــارة رأس

الــخــيــمــة و نــمــوهــا مــنــذ عـــام  1977إلـــى يــومــنــا هـــذا لــتــكــون مــرجــع ـ ًا للمعلومات
وشــاهــد ًا على تــقــدم إمــارتــنــا الحبيبة رأس الخيمة ومـ ـرآة ألخــبــار متنوعة ومختلفة.

العدد  64ال�سنة ال�ساد�سة ل�شهر �أغ�سط�س  1982ظهر
الغالف ب�صورة جميلة جلمعية احتاد الفرق ال�شعبية و�أمامها
ال��زورق ال��ذي متار�س به ريا�ضة �سباق ال��زوارق ال�شعبية من
كل عام مع �سارية علم �إم��ارة ر�أ�س اخليمة وبداية جاء مقال
بعنوان �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر ي�ؤدي العمرة ويف ال�صورة
جموع املهنئني ي�ستقبلون �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر لدى عودته
من العمرة وت�ضمنت املجلة عدد من املقاالت واألأخبار املتنوعة
منها مايلي:
عاد �إىل البالد قادم ًا من اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
األأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة والوفد املرافق ل�سموه بعد �أن �أدى
العمرة والتقى يف الطائف مـع �صاحب اجلاللة امللك فهد بن
عبد العزيز عاهل اململكة العربية ال�سعودية وع��دد من كبار
24
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امل�س�ؤولني هناك .
وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى عودته مبطـار ر�أ���س اخليمة
ال ��دويل ع��دد م��ن �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ وك�ب��ار امل�س�ؤولني
واألأعيان يف املنطقة.
ميناء صقر يشهد نشاط ًا خالل الفترة القادمة

ينتظر �أن تن�شط احلركة يف ميناء �صقر خ�الال األأ�شهر
القليلة القادمة بعد الت�سهيالت واإلإج� ��راءات الكبرية التي
�أعلنت عنها م�ؤخر ًا دائرة املوانىء واجلمارك يف ر�أ�س اخليمة
بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س األأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة لت�شجيع ال�شركات
امل�صدرة واملوردة و�أ�صحاب ال�سفن على التعامل مع ميناء �صقر
املجهز بكامل اال�ستعدادات ال�ستقبال �أ�ضخم ال�سفن واملزود
ب�أحدث املخازن و�أو�سعها.
و�صرح ال�سيد  /يو�سف غريب  /مدير املوانىء واجلمارك
يف ر�أ���س اخليمة �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صقر بن حممد
munrakae
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القا�سمي قد �أعفى جميع امل�صانع املوجودة يف منطقة خور
خوير ال�صناعية القريبة من امليناء من كافـة الر�سوم على
وارداتهـا وم�ستورداتها عرب امليناء وقال� :إن وفد ًا من �شركات
النقل البحري العاملية قد اطلع على الت�سهيالت التي يقدمها
امليناء لل�سفن وال�شركات،وقام بتفقد امليناء و�أر�صفة الر�سو
ومعدات ال�شحن والتحميل احلديثة واملخازن املعدة وفق �أحدث
الت�صاميم العاملية وجميع مرافق احلركة والت�سيري ،حيث �أعرب
عن ارتياحه واتفق مع امل�س�ؤولني على توجيه حركة التوريد
والرتانزيت �إىل دول املنطقة عرب امليناء يف ظل هذه الت�سهيالت
التي ذكر �أنها كبرية للغاية  .وذكر ال�سيد  /غريب �أن اجلمارك
�سوف تكون �أي�ض ًا ب�شكل رم��زي لت�شجيع ال�شركات املالحية
والتجاريـة و�أو�ضح �أن امليناء يحتوي على �أعمـق املرا�سي يف
املنطقة وي�ستطيع ا�ستقبال �أ�ضخم ال�سفن املحيطيـة مع كامل
اال�ستعداد لتفريغها و�شحنها بدون �إبطـاء �أو ت�أخري  ،وتوفري
املخازن املغطاة واملجهزة لتخزين الب�ضائع واملواد �ضمن �أف�ضل
�شروط ال�سالمة واألأم��ان  .ويف ختام ت�صريحـه �أعرب ال�سيد
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غريب عن ا�ستعداد امليناء لتلبية كافة احتياجات ال�شركات
ومنحها كافة الت�سهيالت وال�شروط الت�شجيعية الالزمة .
االجتماع الرابع للمجلس البلدي

عقد �أع�ضاء املجل�س البلدي يف ر�أ���س اخليمـة اجتماعهم
الرابع بقاعة االجتماعات يف بلدية ر�أ���س اخليمة وقد تر�أ�س
االجتماع ال�شيخ عبد امللك بن كايـد القا�سمي رئي�س املجل�س
البلدي  ..وح�ضره عدد من �أع�ضاء املجل�س.
ويف بداية االجتماع تلى ال�سيد عبد اهلل النقبي األأمني العام
للمجل�س حم�ضر االجتماع الثالث  ..كـما مت عر�ض عدد من
الر�سائل الواردة للمجل�س  ..وفيما يلي القرارات التي اتخذت
يف االجتماع .
مت عر�ض الر�سالة ال ��واردة من األأم��ان��ة العامة للبلديات
اخلا�صة ب�إلزام ال�شركات العاملة يف الدولة ب�شراء احتياجاتها
من ال�سوق املحلية  ..با�ستثناء تلك التي ال تتوفر يف ال�سوق
املحلية  ..حيث يجب يف هذه احلالة ا�ستريادها عن طريق وكيل

26

munrakae

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

مواطن ت�شجيعـ ًا وتن�شيط ًا للحركة التجارية واالقت�صادية  .وقد
تقرر �أن يتم طلب الدرا�سة التي �أجريـت بوا�سطة احتاد الغرف
التجارية حول هذا املو�ضوع للح�صول على نتيجة �سريعة .
مت عر�ض ال�شكوى املقدمة من املت�ضررين بالهـدم يف مدينة
ر�أ�س اخليمة و�شروطهم لقبول قرار الهدم  ..وقد تقرر تكليف
جلنة مع مندوبني من املت�ضررين ملقابلة امل�س�ؤولني وعر�ض
املو�ضوع عليهم .
مت عر�ض الر�سالة املقدمة من الع�ضو �سامل البكر وقد تقرر
ما يلي :
ا � -إعداد ر�سالة لوزارة األأوقاف وال�ش�ؤون اإلإ�سالمية بعمل
دورتي مياه مل�صلى العيد �إحداهن للرجال واألأخرى للن�ساء .
ب  -بخ�صو�ص احل�ي��وان��ات ال�سائبة تقرر رفـع تو�صية
ل�صاحب ال�سمو حاكم البالد ليتم تنفيذ املر�سوم اخلا�ص
باحليوانات ال�سائبة الذي مت �إ�صداره يف وقت �سابق وتطبيقه
على جميع مناطق ر�أ�س اخليمة
ج  -بخ�صو�ص ال�صيدليات املناوبة تقرر متديد فرتة الدوام

munrakae

اإلمارات

بال�صيدليات �إىل ال�ساعة  12لي ًال .
متت تالوة القرار اإلإداري لعام  1982اخلا�ص باالنتفاع
بامل�ساكن ال�شعبية والذي ال يجيز ملن ت�سلم م�سكن ًا �شعبي ًا �أن
ي�ؤجره للغري � ..أو �أن تقيـم فيه عائلة غري عائلته  ..وحتديد مهلة
ثالثة �أ�شهر لإلإقامة يف البيت بعد و�صول املياه والكهرباء ..و�إذا
ثبت خالف ذلك ف�إن املنزل ي�صبح عر�ضة لل�سحب وت�سليمه
ملنتفع �آخر .
عر�ضت ر�سالة الع�ضو �آدم املناعي بخ�صو�ص ترك �أ�صحاب
الكراجات على طريق الرم�س ملجموعة كبرية من �سيارات
ال�سكراب على جوانب الطريق  ..وتقرر �أن تقوم البلدية بتبليغ
�أ�صحاب الكراجات بنقل هذه ال�سيارات �إىل �أماكن حتددها
البلدية .
وختام ًا نرتككم مع �صور بع�ض ال�صفحات املن�شورة يف
العدد نف�سه نرجو �أن تنال �إعجابكم.
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رأس الخيمة

تولي اهتمام ًا بالطاقة المستدامة

إعداد :آمنة علي المحيا

ـوا ملحوظين فــي قطاعات متعددة من
تشهد إم ــارة رأس الخيمة تــحــو ً
ال ونــمـ ً
اقتصادها ،وبشكل رئيسي قطاعات العقار والصناعة والسياحة .وتعتبر الطاقة
والمياه من أهم المحاور في أجندة السياسة العامة لحكومة رأس الخيمة ،وتهدف

استراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة  2040إلى دعم القدرة التنافسية
لالقتصاد بطرق مختلفة.

ت�أ�س�ست اال�سرتاتيجية يف عام  2018حتت رعاية �صاحب واملركبات الفعالة) ملعاجلة معظم الطرق املختلفة ال�ستهالك
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س األأعلى الطاقة واملياه يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
دعونا نتعمق يف الربامج الت�سعة ونتعرف �أكرث على ما تقوم
لالحتاد ،حاكم �إم��ارة ر�أ���س اخليمة .وحت��دد اال�سرتاتيجية
به �إمارة ر�أ�س اخليمة يف جمال الطاقة امل�ستدامة.
هد ًفا يتمثل يف خف�ض ا�ستهالك الطاقة بن�سبة ، %30وتقليل
ا�ستهالك امل�ي��اه بن�سبة ، %20ورف ��ع ن�سبة توليد الطاقة
الئحة شروط المباني الخضراء
مب�صادر الطاقة املتجددة بن�سبة  %20بحلول عام .2040
ُيحدد بارجيل  -الئحة �شروط املباين اخل�ضراء إلإم��ارة
مت ت�صميم اال�سرتاتيجية برباجمها الت�سعة التالية ( الئحة ر�أ���س اخليمة  -احلد األأدن��ى من معايري اال�ستدامة للمباين
�شروط املباين اخل�ضراء ،حتديث امل�ب��اين� ،إدارة الطاقة ،اجلديدة يف اإلإمارة .حيث �إنه من املتوقع �أن يكون ا�ستهالك
األأجهزة الفعالة ،كفاءة �إنارة الطرق� ،إعادة ا�ستخدام املياه املباين املرخ�صة مبوجب بارجيل من الطاقة واملياه �أقل بن�سبة
والري الفعال ،برامج الطاقة ال�شم�سية ،النفايات �إىل الطاقة %30 ،مقارنة باملباين التقليدية يف ر�أ�س اخليمة ،مما ي�ؤدي �إىل
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انخفا�ض
يف ق � �ي � �م� ��ة
فواتري اخلدمات.
�ام��ا
ُي �ع �ت�ربر ع ��ام  2021ع� ً
ناجحا للغاية بالن�سبة لربنامج بارجيل ،حيث مت �إجناز �أكرث
ً
من  1000مبنى متوافق مع بارجيل يف ر�أ�س اخليمة ،كما مت
�إ�صدار �أكرث من  2000رخ�صة بناء متوافقة مع بارجيل ،على
�أن يتم ت�شييدها خالل ال�سنوات القادمة.

ت� �ك ��ون
احلكومة مثا ًال يحتذى
ب ��ه يف مم��ار� �س��ات �إدارة
الطاقة .ومتا�ش ًيا مع هذه ال��ر�ؤي��ةُ ،تعد جهات حكومة ر�أ�س
اخليمة من بني �أوىل اجلهات التي تطبق ممار�سات �إدارة
الطاقة من خالل هذا الربنامج.
تحديث المباني
و بحلول نهاية عام ، 2021و�صلت �أنظمة �إدارة الطاقة يف 7
لقد مت �إعداد برنامج حتديث املباين بهدف حتقيق وفورات جهات حكومية �إىل م�ستوى اجلاهزية للح�صول على االعتماد.
كبرية للطاقة يف املباين القائمة من خالل التحديثات ال�شاملة
التي تركز على �أنظمة ا�ستهالك الطاقة الرئي�سية .و قد
األجهزة الفعالة
ا�ستمرت اجلهود يف تطوير الربنامج بعد توقيع العقد األأول
مت تبني برنامج �شامل لألأجهزة الفعالة يف �إم��ارة ر�أ�س
لتحديث املباين يف عام ، 2018حيث تخطى التوفري �أهدافه اخليمة يهدف �إىل تعزيز �شراء وا�ستخدام األأج�ه��زة ذات
ال�سنوية يف عام 2021
الكفاءة.
باإلإ�ضافة �إىل املباين احلكومية و�شبه احلكومية� ،شهد عام
�إن الدافع الرئي�سي لهذه املبادرة هو معايري �أداء األأجهزة
 2021زياد ًة يف حتديث املباين اململوكة للقطاع اخلا�ص على التي فر�ضتها وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة .ومت تو�سيع
�أ�سا�س �أداء الطاقة .ون�أمل �أن يوا�صل القطاع اخلا�ص �إدراك نطاق الربنامج ال��ذي �أطلق يف عام  ،2011لي�شمل األأجهزة
قيمة التعاقدات اخلا�صة ب�أداء الطاقة .وقد مت حتديث �أكرث املنزلية الرئي�سية األأخرى .فاليومُ ،ي�سمح فقط لألأجهزة التي
من  200مبنى اعتبا ًرا من عام .2021
تلبي �أو تتجاوز احلد األأدنى من معايري كفاءة الطاقة (املقابلة
لت�صنيف جنمة واحدة �أو �أكرث) بالدخول ألأ�سواق الدولة .وتتم
إدارة الطاقة
مراجعة معايري كل فئة من فئات املنتجات ب�شكل دوري من
يهدف برنامج �إدارة الطاقة �إىل تعزيز ممار�سات �إدارة خالل الت�شاور مع اخلرباء واجلهات الفاعلة يف املجال من �أجل
الطاقة املنهجية مثل تلك املحددة بوا�سطة اآلآيزو  ،50001لدى التخل�ص التدريجي من املنتجات األأقل كفاءة من ال�سوق.
يلعب الوعي العام � ً
م�ستخدمي الطاقة العالية يف القطاعات ال�صناعية والتجارية
أي�ضا دو ًرا رئي�س ًيا يف تعزيز ت�أثري هذا
واحلكومية يف ر�أ�س اخليمة .و حتر�ص اال�سرتاتيجية على �أن الربنامج .من خ�الال حملة -ن�صائح لتوفري الطاقة -التي
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إعادة استخدام المياه والري الفعال

�إن برنامج �إع ��ادة ا�ستخدام املياه وال��ري الفعال يعزز
من ممار�سات املناظر الطبيعية وال��ري الفعالة ،وبالتايل
ا�ستخدام �أكرث فاعلية ملياه ال�صرف ال�صحي املُعاجلة .حيث
يهدف الربنامج �إىل �إعادة ا�ستخدام  %95من مياه ال�صرف
ال�صحي املُعاجلة بحلول ع��ام  ، 2030دع ًما لر�ؤية ر�أ���س
اخليمة .2030
يف ع��ام ، 2021ا�ستعدت م�ؤ�س�سة ال�صرف ال�صحي
لتنفيذ املخطط الرئي�سي ملياه ال�صرف ال�صحي يف اإلإمارة،
من خ�الال اجلهود املبذولة يف ب��دء ت�صميم املرحلة األأوىل
من املخطط الرئي�سي .فقد متت ترقية حوايل  %60من
�أنظمة ري املناظر الطبيعية لتطبق نظام ال��ري اآلآيل،
كونها كانت تخ�ضع للتحكم اليدوي يف ال�سابق.

ُتعد �إنارة الطرق �ضرورة يف البيئات احل�ضرية احلديثة،
ولها فوائد مثل تعزيز �شعور ال�سالمة و ال��راح��ة يف بيئات
ال�شوارع اخلارجية .وعليه ،تهدف ر�ؤية ر�أ�س اخليمة 2030
�إىل �إنارة  %65من �شوارع اإلإمارة.
واليومُ ،تدير م�ؤ�س�سة األأ�شغال يف دائرة اخلدمات العامة
�أكرث من  400كم من الطرق امل�ضاءة يف ر�أ�س اخليمة .ومع
التو�سع املخطط إلإنارة الطرق خالل ال�سنوات القادمة ،من
املهم مراعاة حت�سينات كفاءة الطاقة يف �إنارة الطرق .لقد
قامت م�ؤ�س�سة األأ�شغال با�ستبدال جميع م�صابيح ال�شوارع
التي تقع حتت �إدارتها مب�صابيح LED
وعلى ال�صعيد التنظيمي ،مت �إعداد معايري داخلية إلإنارة
الطرق من قبل م�ؤ�س�سة األأ�شغال .حيث ت�أخذ هذه املعايري يف
االعتبار ُك ًال من كفاءة الطاقة يف اإلإن��ارة واحلد من التلوث
برامج الطاقة الشمسية
ال�ضوئي .و�ستدخل ه��ذه املعايري حيز التنفيذ على جميع
تهدف برامج الطاقة ال�شم�سية �إىل اال�ستفادة
م�شاريع �إنارة الطرق اجلديدة بد ًءا من عام .2022
من توافر اإلإ�شعاع ال�شم�سي يف ر�أ���س اخليمة
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لتوفري �إم��داد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية بكلفة منا�سبة،
وذل��ك با�ستخدام ع��وام��ل التمكني التنظيمية ،و امل�شاريع
التجريبية ،و مبادرات بناء القدرات .و ذلك �سع ًيا منا لتحقيق
هدفنا الطموح املتمثل يف حتقيق ق��درة �إنتاجية من الطاقة
ال�شم�سية تبلغ  1200ميجاواط يف ر�أ� ��س اخليمة
ب�ح�ل��ول ع ��ام ، 2040م�ن�ه��ا 600
ميجاواط نتوقع احل�صول
عليها م��ن وح ��دات
�إن � � �ت� � ��اج ال� �ط ��اق ��ة
املوزعة �أما الباقي
�سيتم �إنتاجه من
م�شاريع حمطات
ت ��ول �ي ��د ال �ط��اق��ة
ال�����ش��م�����س��ي ��ة.
و ك� � �ج � ��زء
م � ��ن �أول

مناق�صة للطاقة ال�شم�سية
املجمعة يف اإلإم � ��ارة  ،ن�ت��وق��ع ت�ط��وي��ر ح ��وايل 6
ميجاواط من م�شاريع الطاقة ال�شم�سية املوزعة يف
عام .2022
�إن العديد من املباين اجلديدة التي مت االنتهاء منها يف عام
 2021جاهزة ألأي تركيبات متعلقة ب�أنظمة الطاقة ال�شم�سية
يف امل�ستقبل ،نظ ًرا ملتطلبات اال�ستعداد للطاقة ال�شم�سية
املن�صو�ص عليها يف بارجيل .كما متت املوافقة على حزمة
من احلوافز ل�شركات الطاقة املتجددة لت�أ�سي�سها يف ر�أ�س
اخليمة ،ومن املتوقع �أن ي�ؤدي ذلك �إىل ت�سريع منو ال�سوق يف
هذا القطاع.

النفايات إلى الطاقة

ُتعنى م�ؤ�س�سة �إدارة النفايات بجمع و �إعادة تدوير و معاجلة
و التخل�ص من جميع �أنواع النفايات ال�صلبة الناجتة يف اإلإمارة
ب�شكل �آمن و يف الوقت املنا�سب� .إن برنامج النفايات �إىل طاقة
املندرج �ضمن اال�سرتاتيجية مت تطويره ليندمج ب�سال�سه يف
ا�سرتاتيجية �إدارة النفايات يف اإلإمارة.
مت التخطيط لربنامج النفايات �إىل طاقة على مرحلتني:
مرحلة �أولية من الدرا�سات وامل�شاريع التجريبية ،ومرحلة
الحقة من التنفيذ ( 2021ف�صاعدً ا) ,حيث يتم تنفيذ خيارات
معاجلة النفايات املحددة يف املرحلة األأوىل.
المركبات الفعالة

ي�ستهدف برنامج املركبات الفعالة قطاع النقل يف ر�أ�س
اخليمة .من خالل ت�شجيع ا�ستخدام املركبات ذات اال�ستهالك
املنخف�ض للطاقة ،مبا يف ذل��ك املركبات التقليدية املوفرة
للوقود ،والهجينة ،والكهربائية .حيث يدور جزء �أ�سا�سي من
الربنامج حول ت�شجيع التبني املبكر للمركبات الكهربائية
والهجينة يف �أ�سطول املركبات يف اإلإمارة بهدف الو�صول
�إىل  %50من �إجمايل مبيعات ال�سيارات يف ر�أ�س اخليمة
بحلول عام .2040
ويف عام ، 2021مت تركيب  20حمطة �شحن كهربائية يف
�أرجاء �إمارة ر�أ�س اخليمة .وعلى �صعيد حكومة ر�أ�س اخليمة،
وا�صلت احلكومة جتاوز م�ستهدفات القرار األأمريي رقم 34
لعام ، 2018فمن بني الـ  174مركبة مت �شرا�ؤها يف عام 2021
،تتميز  %87منها بالكفاءة ،مبا فيها � %53سيارات كهربائية
و هجينة.
و يوفر موقع رمي خريطة تظهر م��واق��ع جميع حمطات
ال�شحن الكهربائية العامة يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ،ويتم حتديث
ه��ذه اخلريطة با�ستمرار .كما و�ضعت بلدية ر�أ���س اخليمة
املعايري الفنية ملحطات �شحن املركبات الكهربائية املتو�سطة
وال�سريعة ،وهي متاحة للجهات احلكومية و�شبه احلكومية يف
اإلإمارة ،عند الطلب.
دما ،يتم ت�سريع تنفيذ جميع برامج اال�سرتاتيجية
وللم�ضي ُق ً
و تو�سيع نطاقها يف هذه املرحلة من التنفيذ .عالو ًة على ذلك،
�سيوا�صل قطاع كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة (رمي) التابع
لدائرة بلدية ر�أ���س اخليمة تعزيز قدراته لدعم املزيد من
التطوير و التنمية لربامج اال�سرتاتيجية.
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المستقبل واالستدامة
فاطمه الشحي

تمتلك دول ــة اإلمـ ــارات العربية المتحدة إر ًث ــا مــن االســتــدامــة كــان رائــده

المؤسس الراحل لدولتنا الوالد الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان (طيب هللا
جسدت رؤيته لدولة اإلمارات التنمية المستدامة القتصادنا ولمجتمعنا
ثراه) ،إذ ّ

وللبيئة التي نعيش فيها حيث ركزت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة.

ف ��أه��داف التنمية امل�ستدامة ه��ي ع �ب��ارة ع��ن جمموعة
مرتابطة من األأهداف �صممت لت�شكل «خارطة طريق لتحقيق
م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث ا�ستدامة لكافة الب�شر»
فالطاقة هي ع�صب احلياة يف القرن احل��ايل والقرون
املقبلة ،وت�شهد كل يوم تقدم ًا يف البحث عنها واحل�صول على
مواردها وتوظيفها يف خدمة ال�صناعة واالقت�صاد وخمتلف
جم��االت احلياة ولدينا يف دول��ة اإلإم ��ارات م�شاريع عمالقة
ال�ستدامة الطاقة وتوظيفها.
انطالق ًا من االل�ت��زام بتطوير وحتديث برامج ا�ستدامة
الطاقة والطاقة املتجددة  ،ل�ضمان ا�ستمرارية تلبية احتياجات
املجتمع والبيئة والوطن والتعامل معها .فقد �أولت بلدية ر�أ�س
اخليمة حر�صها على �أن تكون �شريك فاعل يف اجلهود العاملية
لتحقيق اال�ستدامة وجعل اإلإم ��ارة �أك�رثر ا�ستدامة من خالل
م�ساهمتها يف تنظيم قمة ر�أ�س اخليمة للطاقة التي ت�ساهم يف
دعم ا�سرتاتيجية اإلإمارة  2040وا�ستعرا�ض �أبرز مبادراتها يف
جمال الطاقة واال�ستدامة والتوعية ب�أهمية البحث عن �إيجاد
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اإلمارات

حلول مبتكرة وعملية ألأبرز التحديات �إىل جانب ا�ستك�شاف
الفر�ص التي ميكن اال�ستفادة منها خ�الال العقود القادمة
من خالل ا�ست�ضافة نخبة من اخل�ربراء و�صانعي القرار
يف جم��ال الطاقة واملناق�شة ح��ول حتديث املباين يف
القطاعات ال�صناعية والتجارية وال�سكنية وتوقع
ال�ف��ر���ص وال�ت��وج�ه��ات وال�ت�ح��دي��ات والتداعيات
امل�ستقبلية وو�ضع احللول املبتكرة التي ت�ساهم يف
التخطيط اال�سرتاتيجي ال�سليم
وق��د حر�صنا ك�أع�ضاء فريق ا�ست�شراف
امل�ستقبل على امل�ساهمة ب�شكل فاعل باحل�ضور
وامل�شاركة حر�ص ًا منا لال�ستفادة من اإلإجراءات
الفعالة واملبادرات النوعية والطموحة الداعمة
مل�سرية دول��ة اإلإم ��ارات نحو ال��ري��ادة العاملية يف
جمال الطاقة واال�ستدامة.
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عقيل علي
شاعر الشتات

ناصر البكر الزعابي

" ال تستنهض نفسك لغير ما أنت مقبل عليه  /كن رفيق عمرك المخلص /

ّ
بالتلفت
وال تس ّلم خطاك لغير صبواتك  /كل ما حولك  ,كل ما خ ّلفته غير جدير

 /أسرع..أسرع..كفاك وهن ًا  /الحكمة غافية "

عقيل علي ( � ) 1949-2005شاعر عراقي ينتمي �إىل
جيل ال�سبعينات  ,عا�ش حياة الفقر و الب�ؤ�س � ,صدر له ديوان
(جنائن �آدم ) و ( طائر �آخر يتوارى )  ,جمعت �أعماله الكاملة
بعد وفاته .
ّ
كان ميثل حالة من التناق�ض ال�صارخ  ,فبني فقر وت�س ّكع
وت�ش ّرد  ,واغ�رتراب وج��ودي  ,ونهاية حزينة م�أ�ساوية  ,كان
�صاحب لغ ٍة عالية و م�ضامني متف ّردة � ,أ ّث ��ر عليه ال�شجن
واالنطواء و �شعوره باخلواء الباكر واالنعزال  ,حظيت �أ�شعاره
باهتمام الن ّقاد  ,حاز �شهرة وا�سعة تزايدت رغم وفاتة منذ
�سنوات خلت  ,كان مهتم ًا بالتفا�صيل اليومية  ,برغم �شعوره
ٍ
بالتمزّق وال�ضياع ال��ذي رافقه منذ البداية  ,نلمح يف بع�ض
أحيان �أخرى,
ق�صائده ا�ستنكار ًا متخاذ ًال و غ�ضب ًا عارم ًا يف � ٍ
ق�صائده متو�سطة الطول يف الغالب  ,مك ّثفة خمتزلة عميقة
جد ًا  ,مليئة بالدالالت  ,مل يكن يع�شق األأ�ضواء و ال�شهرة ,
رمبا مل يتخ ّيل �أن �شهرته �ستبلغ اآلآفاق يف ع�صرنا احلا�ضر ,هو
رفيق ال�شوارع واألأر�صفة � ,أدمن العزلة  ,بقدر جمله ال�شعرية
الدافئة احلنونة ملن يلتقط بني ثناياها الكثري من اإلإن�سانية
ال�ضائعة  ,قامو�سه اللغوي ثري جد ًا  ,متم ّكنُ و يقارع كبار
34

�شعراء ع�صره  ,لكنه مل يجد االحتواء الكايف  ,فقد �شقّ طريقه
ٌ
خمتلف عن البقية  ,كان يحارب
بتف ّرد ال يقارن و ال يجارى ,
م�أ�ساته ب�شعره  ,فهو �شاعر من طراز خا�ص ي�ستحق املزيد من
القراءات النقدية  ,فق�صائده تتف ّوق كثري ًا على ما يطرح اليوم
املتغرّيات الكثرية يف
 ,كان برغم كل �آالمه ابن زمنه  ,يعي�ش ّ
ن�صو�ص
وطنه  ,كان متعب ًا دون �شك  ,وترجم هذا التعب يف
ٍ
�أنيقة  ,ال �أعتقد اليوم �أنه �شاعر مهم�ش ومن�سي  ,فهو واحد من
�أهم �شعراء ع�صره وي�ستحق التقدير .
يف �أح��د ح��وارات��ه ال�ن��ادرة ك��ان ر�أي��ه �صادم ًا يف جمموعة
ال�شعراء ال�صعاليك حيث قال :
«�أنا �شخ�صي ًا مل �أكن �صعلوك ًا �أما البقية التي تعنيهم فهم
�شحاذون ! »
جمموعة �سكارى ول�صو�ص و ّ
ويعترب �أن ق�صائده جرا ٌح ال تخاط ,و ي�ؤكد �أنه مل يت�أثر ب�أحد
 ,وا�ستقى معارفه من القراءة �,آرا�ؤه ال�صادمة يف ال�شعراء الكبار
ت�ؤكد �أنه �شخ�صية لها ا�ستقالليتها اخلا�صة وال�صريحة  ,عانى
من �آف��ة الن�شر ومل تقدّم �أعماله �إىل املتل ّقي كما يجب  ,كان
متح ّفظ ًا على املهرجانات الثقافية  ,ولعل �شخ�صيته ال تتواءم
مع هذه األأجواء  ,النقطة األأخرية التي �أ�شار �إليها �أنه يحتفظ
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ب�أطنان من الكتابات  ,ف�أين هذه
الن�صو�ص ؟ هل هي بني � ٍأيد �أمينة
و�سرتى النور ذات يوم ؟.
«�أن� ��ام يف ف��را��ش��ي  /ط��ائ��راً
ممتلئ ًا ب��ال��دم � /أ�سمع الرجال
يك ّررون التح ّيات  /و يف ال�صباح
يغادرون و ك�أنهم يريدون هذا ؟ /
فا�صغ �صوتي  /هل ت�سمع ؟ � /أنا
ال �أريد هذا »
من خصائص قصائده :

ت�ك��رار م�ف��ردة ( األأن ��ا ) يقابلها ا�ست�سالم ت��ام  ,ورغ��م
تواجد العاطفة �إال �أنها �أ�شبه ما تكون مبر�آة ّ
مه�شمة � ,سوداوية
غامقة  ,حرية و خوف يف ت�صوير امل�شهد األأخ�رير و املتو ّقع ,
رغم م�ضامينه الوا�سعة كان يعاين من انغالق ذاتي  ,و برغم
التناق�ضات غري �أنه �صاحب �أ�سلوب جزل  ,و برغم ق�سوة األأمل
 ,فقد كان �صاحب جترب ٍة �شعرية مغايرة ,حتتاج �إىل الغو�ص يف
دالالتها وظروفها الفنية يف تكوين بنية الق�صيدة  ,وت�شكيلها
املتميز بني حمنة االغرتاب و الت�شرذم الوجداين  ,و واقعيته
املده�شة  ,وكما قال ال�شاعر والناقد كاظم جهاد �أكرث من اهتم
بجمع نتاجه ال�شعري :
munrakae

«كان يرى �أمامه �شعب ًا كام ًال
ينف�سح على الطرقات فلم يرت ّدد
يف اع �ت �ن��اق ال�����ش ��ارع كحقيق ٍة
ومالذ نهائي »
�ساطعة ٍ
م�شهد النهاية
�صحته كثري ًا  ,عرث
تدهورت ّ
عليه يف ثالجة املوتى مب�ست�شفى
الطب ببغداد  ,و يف جيبه �آخر
ق�صائده (ري��ح اجلمرة)  ,وقيل
�أن ��ه ع�رثر ع�ل��ى جثته م��رم�ي��ة يف
موقف حافالت  ,لتكتمل ال�صورة الغرائبية القامتة.
قصيدة ريح الجمرة

« �أغم�ضت املقلتني  /و م�ضيت  /بعد انطفائها /ما زال
االنتظار مرحتل  /والذي ال يجيء في�ض رماد  /و �أهجر اجلدار
 /و�سادتك الر�صيف  /و طعامك بقايا ف�ضالت املزابل »
�صدرت �أعماله الكاملة عام  2009عن من�شورات اجلمل,
و �ضمت جمموعة �شعرية مل تن�شر بعنوان ( فيما م�ضى ) التي
احتوت على ثالثة وع�شرون ق�صيدة .
على الرغم من ق ّلة ما �أنتجه عقيل علي يف حياته  ,فقد
ك�سب احرتام ًا وتقدير ًا على م�سريته ال�شعرية املميزة.
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ّ
نتحكم بالشه ّية للطعام؟
كيف
دانية شوقي كمال

جميعنا يعرف مدى �أهم ّية الطعام ال�ستمرارية احلياة واإلإنتاج والطاقة ،ومن
عظمة اخلالق ع ّز وج ّل �أن جعل ألأج�سامنا منبهات فيزيولوجية عند اجلوع تدفعنا
لتناول الطعام واحل�صول على املواد الغذائية ال�ضرورية.
ولكن هل كل رغبة بالطعام هي ا�ستجابة طبيعية
ال�ستمرار احلياة ؟ .
وماذا عن احللويات املغرية بعد وجبة مليئة بكل ما
يحتاجه اجل�سم من غذاء ؟ .
يف البداية دعونا نتعرف كيف يحدث اجلوع وماهي �آلية
تنظيم اجلوع وال�شبع يف اجل�سم ؛
يعمل اجل�سم على هيئة فريق متكامل لينظم �آلية اإلإح�سا�س
باجلوع وال�شبع يف توازن دقيق ،فعندما تكون املعدة فارغة تبد�أ
باالنقبا�ض ا�ستجابة لهرمون اجلوع «غريلني» لتعطي
�إ�شارة �إىل الدماغ ل�ضرورة األأكل ،وكذلك ت�أتي
�إ� �ش��ارة �أخ ��رى م��ن ال��دم بانخفا�ض م�ستويات
ال�سكر لتعلم البنكريا�س وال�ت��ي ب��دوره��ا تفرز
هرمونات اجلوع مثل «اجللوكاجون».
ومبجرد تناول الطعام يحدث ال�شعور باالمتالء
وال��ذي �أي�ض ًا ينتج كا�ستجابة فيزيولوجية من
اجل�سم نتيجة ارتفاع م�ستويات ال�سكر ومرور
الطعام خالل اجلهاز اله�ضمي ،ومن ثم تعطي
الكبد والبنكريا�س �إ�شارات توقف �شعور اجلوع
وتفرز اخلاليا الدهنية هرمون ال�شبع امل�سمى
«ليبتني».
36

ولكن عند احلديث عن ال�شه ّية ف�إن الو�ضع خمتلف متام ًا،
�إذ �أنّ �شه ّية األأكل هي الرغبة يف األأكل حتى يف غياب اجلوع،
ويتحكم بال�شهية عوامل نف�سية �أو عاطفية �أو بيئية .وكمثال
على ذلك :قد ي�شرع ال�شخ�ص بالطعام بعد تع ّر�ضه لتوتر �أو
�ضغط نف�سي �أو ملل �أو حتى مبجرد وجوده �أمام طعام لذيذ ذو
رائحة �شه ّية .والغريب �أي�ض ًا �أنّ نف�س العوامل ال�سابقة قد متنع
�شه ّية الطعام حتى و�إن كان اجل�سم ي�شعر باجلوع حق ًا .وقد
ت��رت�ب��ط �شه ّية
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الطعام بال�سلوك املكت�سب ،مثل االعتياد على تناول طعام معني
يف وقت معني حتى ي�صبح جزء ًا من الروتني اليومي حتى و�إن
مل يكن اجل�سم ي�شعر باجلوع.
هناك اختبار ب�سيط ميكنك من خالله التمييز بني اجلوع
والرغبة بالطعام ،وه��و �أن تكون ب�صدد تناول وجبة غذاء
�صح ّية ال تكرهها وال ت�ستمتع بها ،ف��إذا تناولتها ف�أنت حتم ًا
جائع ،و�إن رف�ضتها لتطلب �صنف ًا �آخر من احللويات مث ًال ف�أنت
حينها ترغب بالطعام وت�شتهيه ول�ست جائع ًا حق ًا.
كيف ميكنك �أن تتحكم ب�شه ّية الطعام ب�شكل طبيعي؟
هناك بع�ض اخلطوات الب�سيطة التي ميكن �إ�ضافتها �ضمن
روتني النظام الغذائي والتي من �ش�أنها �إحداث فرق وا�ضح يف
مدى التحكم يف �شهية الطعام:
� - 1إ�ضافة املزيد من الربوتني يف الوجبات لي�ش ّكل 20
�إىل  30باملئة من ن�سبة ال�سعرات احلرارية للوجبة الواحدة،
وذل��ك ليزيد ال�شعور بال�شبع ويقلل فر�صة تناول مزيد ًا من
الطعام� ،سواء �أكان الربوتني ذو م�صدر نباتي :مثل الفا�صولياء
والبازالء� ،أم حيواين مثل اللحوم واألأ�سماك.
� - 2إ�ضافة امل��زي��د م��ن األأل �ي��اف �إىل الوجبة الغذائية،
��س��واء م��ن اخل�ضار �أو البقوليات ،وال�ت��ي تعمل على زي��ادة
�شعور االم�ت�الاء ،وذل��ك ب�سبب خ�صائ�ص تلك األأل�ي��اف التي
متت�ص املاء وتبطئ عملية اله�ضم بل وتعمل على �إفراز بع�ض
األأحما�ض الدهن ّية ق�صرية ال�سل�سلة والتي بدورها تزيد �شعور
ال�شبع بن�سبة  31باملئة مقارن ًة بالوجبات اخلالية من األألياف.
� - 3شرب ال�سوائل بكمية كافية وباألأخ�ص قبل الوجبة
الغذائية ،واعتماد طبق احل�ساء.
 - 4اال�ستمتاع باألأكل والرتكيز يف طعم ومذاق الطعام،
وذل ��ك م��ن خ�الال االب�ت�ع��اد ع��ن امل�شتتات واألأج �ه��زة
اإلإل�ك�رترون�ي��ة وتخ�صي�ص وق��ت ن��وع��ي فقط
لتناول الوجبة ببطء مما يقلل من �شهية
األأك ��ل ب�نين الوجبات وزي ��ادة الوعي
لنوعية الطعام.
 - 5مم��ار��س��ة الريا�ضة
وال� �ت ��ي حت �ف��ز م �ن��اط��ق يف
ال��دم��اغ م��ن �ش�أنها تقليل
ال�شهية لألأطعمة الغن ّية
ب��ال �� �س �ع��رات احل ��رار ّي ��ة
وتقلل هرمونات اجلوع مع
زيادة �شعور االمتالء.
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 - 6ال�ن��وم ال�ك��ايف وتقليل �شعور التوتر واالن�ف�ع��ال ،ألأن
احل��رم��ان م��ن ال �ن��وم ي��زي��د ه��رم��ون اجل ��وع وط �ل��ب اجل�سم
للمزيد من الطعام ،كما �إنّ االنفعال يزيد من �إفراز هرمون
«الكورتيزول» والذي بدوره يزيد من �شهية الطعام.
ه ��ل ت ��وج ��د م �ك �م�الات غ��ذائ �ي��ة ت���س��اع��د ع �ل��ى تقليل
ال�شهية؟
واجل ��واب �أن��ه قد يتوفر يف ال�صيدليات بع�ض املك ّمالت
الغذائية التي حتتوي على:
	- 1األألياف الطبيعة التي تزيد �شعور االمتالء مثل :ق�شر
بذور القطونة «»Psyllium Husk
 - 2ع�شبة «اجلار�سينيا» والتي �أثبتت بع�ض الدرا�سات
�أنها قد ت�ساعد يف تقليل ال�شهية و�إنقا�ص الوزن ولكن تختلف
اال�ستجابة من �شخ�ص آلآخر.
لذلك ف ��إن ال�ق��اع��دة األأه ��م ه��ي اإلإرادة القوية والوعي
بخطورة ال�سمنة على ال�صحة العامة وا�ست�شارة الطبيب قبل
اللجوء �إىل � ّأي منتج دوائي �أو ع�شبي.
ويف النهاية ،ف�إنّ القاعدة يف قوله تعاىل « :وكلوا وا�شربوا
وال ت�سرفوا» �سورة األأعراف اآلآية  ،31تذكرنا دائم ًا باالعتدال
يف الطعام وع��دم اإلإ��س��راف ،و�أي�ض ًا لنحر�ص على االهتمام
بنوعية الطعام واختيار الطعام الغني بالفيتامينات واملعادن
التي يحتاجها اجل�سم واالبتعاد عن الطعام املليء بال�سعرات
احلرارية ب��دون �أ ّي��ة فائدة
�صح ّية.
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جراثيم اإلإنتانات املعوية
الدكتور  :مهند ياسين سمارة

كثري من التلوثات التي حت�صل يف األأغذية وت�سبب ت�سممات معوية ونركز
يف هذه املداخلة فقط على �أهم اجلراثيم التي ت�سبب ذلك.
و�أه ��م األأغ��ذي��ة ال�ت��ي ت��وج��د فيها ومل نتطرق للعالج وامل�ع�ق�م��ات التي
تفيد الق�ضاء عليها مثل ال�صابون والكحول والديتول والكلور وبرمنغنات
الكال�سيوم واخلل وغريها.
على اجللد  -األأن��ف  -البلعوم  -ت�سبب ان�سمامات غذائية
اجلراثيم امل�سببة لإلإنتانات املعوية :
ب�سبب تلوث األأطعمة
اجلراثيم ع�ضويات دقيقة ترى باملجهر
�أه��م األأغ��ذي��ة  :املعجنات  -احلليب وم�شتقاته � -سلطة
امل�سببة لإلإنتانات املعوية  :تنتقل عن طريق الغذاء امللوث
�أو األأيدي امللوثة
ب�ط��اط��ا  -ال �ل �ح��وم  -ال �ك��رمي��ا  -األأ� �س �م��اك امل�ح�ف��وظ��ة -
هذه اجلراثيم �إما لها ذيفانات داخلية �أو خارجية �أو جتتاح اخل�ضراوات تنمو �أحيانا بعد عالج بال�صادات متلك ذيفانات
خماطية األأمعاء
�شديد النفوذية .
بعد فرتة ح�ضانة من � 8 - 1ساعات حتى � 18ساعة تظهر
�أعرا�ض ه�ضمية غثيان � -إقياء � -إ�سهال  -ح��رارة طفيفة
 �أمل بطني  -وهن � -ضعف -يتم الك�شف عنها بالتحليل املخربي

�أهم هذه اجلراثيم :
العنقوديات  :مكورات م�ستديرة �أبعادها بني  1 - 0.8مكم
غري مبذرة عدمية املحفظة
غري متحركة جتتمع ب�شكل كتل �صغرية ت�شبه العناقيد توجد
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عقدية  -توجد يف البي�ض  -احلليب وم�شتقاته  -احللوى -
� - 2سيرتوباكرت  -متقلبات كليب�سيال وبقية الكوليفورم:
الك�سرت  -البوظة  -اللحوم  -ال�سجق والنقانق  -الرز املطبوخ ت�سبب ا�ضطرابات معوية و�إ�سهاالت خا�صة عند �ضعف املناعة
تظهر األأعرا�ض بعد � 72 - 36:ساعة من تناول األأطعمة
� :أمل جلدي خفيف � -آالم ع�ضلية  -غثيان � -إقياء � -إ�سهال
 �صداع مع التهاب بلعوم ولوزات  -لكن األأعرا�ض اله�ضميةنادرة

 - 3ال�ساملونيال منها ال�ساملونيال التيفية وامللهبة لألأمعاء
والف�أرية  :توجد يف الدجاج  -م�شتقات احلليب � -شوكوال -
�أطعمة جافة  ،توابل  -بي�ض  -املايونيز  -اللحوم .
األأعرا�ض تظهر بعد � 48 - 8ساعة �أحيان ًا بعد � 3ساعات
�:إقياء � -أمل بطني -
الع�صيات املعوية  :منها  - 1 :ع�صيات كولونية � :سلبية
�إ�سهال خم�ضر كريه الرائحة  -ارتفاع حرارة بني 5 - 2
الغرام ت�ستوطن �أمعاء اإلإن�سان .
�أيام
بع�ضها ممر�ض  :توجد يف اللحوم  -الدجاج  -األأ�سماك
اجلرثومي
املر�ض
ال�ساملونيال .ثاين �أعلى حالة �إ�صابة ِمنْ
ِ
ِ
 احلليبيف الواليات املتّحد ِة .يف � ،2002أكرث ِمنْ  44,000حالة .
بع�ضها ي�سبب التهاب معدة و�أمعاء عند الر�ضع بع�ضها
 - 4ال�شيغال  :ع�صيات �سلبية الغرام تفرز ذيفان معوي.
يثبت على اخلاليا الظهارية .
لألأمعاء الدقيقة دون �أن تخرتقها مع طرحها ذيفان �سام
للخاليا
 ع�صيات معوية تغزو األأمعاء ت�شبه ال�شيغال وتكت�سحاخلاليا الظهارية لألأمعاء الغليظة .
 ع�صيات قولونية ت�سبب نزف ًا معوي ًا قد ت�سبب �إ�سها ًالنزفي ًا مثل اجلراثيم .
توجد يف  :الفواكه  -اخل�ضار  -احلليب  :ممكن �أن يكت�سح
H70O - 157ت�سبب ذيفان �سام للخاليا :ي�سبب �إ�سهال
القولون بعد ح�ضانة � 4 - 1أيام  -تتم العدوى عن طريق جهاز
دموي مميت
اله�ضم  -حرارة �آالم بطنية � -إ�سهاالت � -إ�سهال خماطي �أو
 73000حالة �إ�صابة يف الواليات املتحدة عام 2002
مدمي  -ارتفاع حرارة مع �آالم بطنية و�إ�سهاالت حادة �شديدة
قد يبلغ ع��دد م��رات التربز  50م��رة ت ��ؤدي �إىل وه��ن ونحول
�شديدين ت�سبب وفيات عند األأطفال �شائعة يف الواليات املتحدة
�آالف من احلاالت.
ع�صيات الزرق �:سلبية الغرام ت�سبب التهاب معدة و�أمعاء
توجد يف امل�شايف تعي�ش يف الرتبة واملياه ومياه املجاري وهي من
اجلراثيم املعندة لل�صادات .
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�ضمات الهي�ضة  :ع�صيات منحنية �سلبية الغرام ت�سبب
�إ�سهاالت �شديدة  : -توجد يف مياه ال�شرب  -األأطعمة البحرية
ير�سينية :بع�ضها ت�سبب التهاب �أمعاء وقولون تتحمل حتى
 األأي��دي املت�سخة  -الذباب  :احل�ضانة بني � 5 - 2أي��ام  :درج��ة ح��رارة  80حتت ال�صفر توجد يف اخل�ضار الغ�ضة -اللحوم الغ�ضة �أو املربدة .
�إ�سهاالت � -إقياء �آالم بطنية .
ويبلغ ع��دد م��رات التربز  10 - 8م��رة مع �إقياء وغثيان
ت�سبب �إ�سهال و�آالم بطنية  -التهاب بلعوم  -التهاب كلوي
وف�ق��دان كثري من ال�سوائل مابني  15إلى  20ليرت باليوم  -تنخر يف األأمعاء.
جتفاف �شديد وهبوط �ضغط .

 املتقو�سات :ت�سبب �أخ �م��اج معوية  :ع�صيات �سلبيةالغرام لها �شكل قو�س  -توجد يف املاعز  -اخلنزير  -الكلب -
احل�صان  -الدجاج  -الثور  -تنتقل عن طريق احلليب امللوث
واملياه امللوثة  -ت�سبب �إ�سهال مائي �أو مائي مدمي و�أمل بطني
�ضمات نظرية احلالة للدم :ت�سبب �إ�سهاالت �شديدة �شبيهة و�صداع  .ت�سبب �إنتان دموي �أو ع�صبي .
اجلرثومي
إ�سهال
الكامبيلوبكرت
بال�ضمة الهي�ضية توجد يف األأغذية البحرية � -إ�سهاالت مائية
ال�سبب األأكرث �شيوع ًا ِمنْ اإل ِ
ُ
ِ
 �آالم بطنية  -ارتفاع حرارة يف بع�ض احلاالت .يف الواليات املتّحد ِة .مراكز مكافحة ومنع األأمرا�ض تذكر ب�أنّ
�أكرث ِمنْ مليون �أمريكي ي�صابون بها َ�سنوي ًا .

هاليكوباكرتبيلوري .Helicobacter pylori:
الب�شر ( ُ .)2002ت�س ّب ُب
اإلإنتان املُزمن األأك�رثر �شيوع ًا يف
داء الليجونيال :ع�صيات �سلبية الغرام داء امل�ؤمترين
ِ
ُ
ال�سبب
بطني ،نق�ص وزن ،غثيان ،و�إقياء . .تعد ُ
�إ�سهاالت �آالم بطنية �إقياءات �آالم بطنية يح�صل ق�صور رئوي العدوى احلا ّد ُة �أمل ُ
أطفال
�أو ق�صور كلوي حاد �أو خرثات �أوعية  -ع�صيات �سلبية الغرام
الرئي�سي لاللتهاب املعدي وال ُق َرح املعدي ِة يف البالغني واأل ِ
ُ
امت�صا�ص املواد املغذي ِة ،تنق�ص امت�صا�ص
(ُ . .)2002تنق�ص
طويلة .
َ
توجد يف املكيفات امللوثة �أو عند اال�ستحمام باملياه امللوثة بع�ض الفيتامينات كفيتامني , B12وحم�ض الفوليك واحلديد .
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اجلراثيم الالهوائية :
 - 1املطثيات الو�شيقية :ع�صيات �إيجابية الغرام الهوائية
مبذرة تفرز ذيفانات خارجية .
ت�سبب �إنتانات غذائية .
م�صادر التلوث :األأطعمة املعلبة :كالزيتون  -الهليون -
بندورة � -شمندر  -فطور � -سمك  -حلوم مع خ�ضراوات
الل�سرتيا :منها الل�سرتيا امل�ستوحدة:جراثيم �إيجابية  -توابل  -ب�صل .
ت�سبب �أعرا�ض معدية معوية مع �شكاوى جهازية مع �ضعف
الغرام متحركة بوا�سطة �سياط .
ت�سبب ت�سممات غذائية وا�ضطرابات ه�ضمية و�أعرا�ض وتوعك ودوخة و�إم�ساك .
ثم �أعرا�ض ع�صبية خالل � 3أيام .
ع�صبية  :توجد يف اخل�ضار الطازجة الكرنب واللفت  ,احلليب
املب�سرت واألأجبان .

املطثيات احلاطمة :ع�صيات �إيجابية الغرام الهوائية
اجلمرة :ع�صية �إيجابية الغرام مبذرة ذات حمفظة توجد مبذرة توجد يف  :حلوم الدجاج والطيور  -اخل�ضار  -الفواكه .
ت�سبب غثيان � -آالم قطنية � -إ�سهاالت مدماة بعد 12 - 6
يف اللحوم امل�صابةغري املطهية جيد ًا وت�سبب �إ�سهاالت مميتة
�ساعة �إقياء بعد � 24ساعة .
و�إنتان دم خطري.

الع�صيات ال�شمعية  :جراثيم �إيجابية الغرام ثلوث األأغذية
يتم ت�شخي�ص اجلرثوم  :بزرع الرباز �أو املفرزات اله�ضمية
بذيراتها تقاوم حتى درجة حرارة  100 .ملدة  30دقيقة
توجد يف :األأرز املطبوخ  -احلبوب املطبوخة  -الطحني  -للمري�ض �أو األأغ��ذي��ة التي تناولها املري�ض على األأو� �س��اط
اجلرثومية املختلفة للتحري عن اجلرثوم امل�سبب .
احلليب وم�شتقاته .
األأعرا�ض بعد � 16 - 8ساعة .
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المخيم الكشفي العالمي
على الهواء واإلنترنت

إعداد  :رائد عبد العزيز هالل

من رأس الخيمة

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني

برأس الخيمة الرئيس الفخري لمفوضية كشافة رأس الخيمة ،فعاليات المخيم الكشفي

العالمي على الهواء واإلنترنت ( ،)Jota-Jotiبمشاركة ( )200كشاف ومرشدة في مركز

رأس الخيمة اإلبــداعــي ،وأكثر من  4500مشارك عبر "األون اليــن" ،بتنظيم من جمعية
كشافة اإلمارات بالتعاون مع جمعية اإلمارات لهواء الالسلكي ومفوضية كشافة رأس الخيمة
ومفوضية مرشدات رأس الخيمة ومؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي ومركز رأس الخيمة

اإلبداعي،

وا�ستمرت فعاليات املخيم العاملي ملدة � 3أيام  ،وذلك بهدف
دعم ال�شباب املواطن من جميع األأعمار للتعرف على تكنولوجيا
االت���ص��االت وق�ي��م امل��واط�ن��ة العاملية ودوره ��م يف خلق عامل
�أف�ضل ،وذلك من خالل تنمية �أوا�صر ال�صداقة بني الك�شافني
واملر�شدات يف العامل ،وتنمية هواياتهم يف جمال تكنولوجيا
االت�صاالت ،و�إتاحة الفر�صة لهم لتبادل اخلربات ،والتجارب
يف املجال الك�شفي ،ب�شكل ي�سمح للجميع القيام بذلك دون
�أي انتقال �أو تكاليف ،وت�أهيل نخبة من القادة والك�شافني يف
كافة املفو�ضيات إلإتقان و�سائل وتقنيات االت�صال الال�سلكي
واإلإنرتنت.
ولقد �أ��ش��اد املهند�س ال�شيخ �سامل بن �سلطان بن �صقر
القا�سمي باجلهود املبذولة يف املخيم الك�شفي العاملي على
الهواء واإلإنرتنت والذي يعد فر�صة مميزة ألأبنائه امل�شاركني
فيه حيث يتعرفوا فيه على ثقافات خمتلفة من خالل توا�صلهم
مع �شباب يف مراحل �سنية خمتلفة من جميع �أنحاء العامل،
مثمن ًا التعاون بني ك�شافة ومر�شدات اإلإم ��ارات ،وال��ذي يعد
42

جت�سيد حقيقي لروح ال�شراكة بني الرجل واملر�أة يف كافة دروب
احلياة ،وتنفيذ ًا لتوجيهات القيادة الر�شيدة يف �أن ت�أخذ املر�أة
دوره��ا يف املجتمع لت�شارك يف بناء الوطن والنهو�ض به على
كافة امل�ستويات.
و�أ�ضاف ب��أن ما �شهده من فعاليات متنوعة وحر�ص من
�أبنائه الك�شافة واملر�شدات امل�شاركني يف هذا املخيم ورغبة يف
متثيل الدولة ب�أف�ضل �صورة على كافة امل�ستويات� ،إمنا يعك�س
�صورة حقيقية عن ال�شباب امل��واط��ن العا�شق لوطنه وال��ذي
�سيكون له ق�صب ال�سبق يف االرتقاء باألأمة وحتقيق �أهدافها
و�أن تكون دائم ًا دولة اإلإمارات العربية املتحدة ال�سباقة يف كل
�شيء و�صاحبة الريادة.
ً
ً
م�ؤكد ًا على �أننا نتملك ما�ضيا م�ضيئا نفتخر به ويتعني على
�أبنائنا �أن يفتخروا مبا حققه اآلآب��اء ،ولدينا واقع ًا نحقق فيه
الريادة ،ون�صبو �إىل امل�ستقبل ب�سواعد �أبنائنا وبناتنا ،والذين
للم�س حر�صهم على اإلإم�ساك بجميع �أدواته� ،سواء ا�ستخدام
الال�سلكي �أو التوا�صل بكفاءة على اإلإن�رترن��ت ،واملناق�شة يف
munrakae
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ق�ضايا ت�شغل بال املجتمع الدويل فيما يتعلق بالتنمية امل�ستدامة،
�أو اإلإملام مبتطلبات العمل التكنولوجي واالعتماد على الذكاء
اال�صطناعي.
ومن جانبه �أو�ضح الدكتور �سامل عبد الرحمن الدرمكي
– رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ك�شافة اإلإم��ارات� ،أن اجلمعية
ب�إقامتها هذا احلدث العاملي �سنوي ًا تدعم توجهها نحو العاملية
بال�شكل الذي يعزز توجيهات قيادتنا الر�شيدة يف تعزيز مكانة
ال��دول��ة وعالقاتها على امل�ستوى العاملي والعمل على متكني

munrakae
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ال�شباب وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة وتعزيز قيم امل�ساواة
ب�نين اجلن�سني ،م��ن خ�الال احل��دث الك�شفي الرقمي األأك�ربر
يف العامل على اإلإنرتنت ( )Jota-Jotiي�شارك فيه �أك�رثر من
 2مليون ك�شاف كل عام ،لتمكني �أبنائنا من الفتية وال�شباب
للتعرف على تكنولوجيا االت�صاالت والتوا�صل مع زمالئهم
الك�شافني من �أكرث من  171دولة ،لتثبت اإلإم��ارات من جديد
�أنها ال�سباقة يف كل �شيء و�أننا يف جمعية ك�شافة اإلإمارات على
خطى قيادتنا الر�شيدة يف �سعينا نحو الريادة واملركز األأول،
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كما �إنني فخور �أنني اليوم بني �أبنائي وبناتي من الك�شافة
الذين هم قادة امل�ستقبل وعلى �أكتفاهم نعول بناء امل�ستقبل
نحو اخلم�سني عام ًا القادمة لتكون اإلإمارات دائم ًا يف املقدمة.
و�أ�ضاف �أن اجلمعية حري�صة على تدعيم األأن�شطة الك�شفية
يف كافة �إمارات الدولة ،وملا كانت إلإمارة ر�أ�س اخليمة مكانة
عزيزة على قلوبنا فلقد ارت�أت اجلمعية �أن يتم بث هذا احلدث
�إىل العامل من قلب ر�أ�س اخليمة ،حتى يتعرف امل�شاركون يف
ه��ذا احل��دث العاملي من جميع �أنحاء العامل على ما متتلكه
دولة اإلإمارات من طبيعة متنوعة بتنوع �إماراتها؛ حيث �ستكون
هناك فر�صة ال�ستك�شاف الرتاث والعادات والتقاليد اإلإماراتية
�إىل جانب األأن�شطة املميزة التي تقام ألأول مرة هذا العام،
وهي اكت�شاف املواهب يف حب اإلإمارات واألألعاب اإلإلكرتونية،
باإلإ�ضافة �إىل النقا�ش حول �أهداف التنمية امل�ستدامة مع عدد
من الدول حول العامل.
و�أو�ضح خليل رحمة علي – األأم�نين العام جلمعية ك�شافة
اإلإم��ارات �أن اجلمعية حري�صة يف كل عام على امل�شاركة يف
املخيم الك�شفي العاملي على الهواء واإلإنرتنت ()Jota-Joti
ب�شكل �سنوي م��ن خ�الال حمطة مركزية حتر�ص فيها على
التوا�صل مع الك�شافة من جميع �أنحاء العامل عرب الال�سلكي
وم��ن خ�الال ات���ص��االت اإلإن�ت�رن ��ت ،ب��اإلإ��ض��اف��ة �إىل املحطات
الفرعية باحلدث ،حيث يتمكن الك�شافة من جميع �أنحاء الدولة
يف امل�شاركة يف احلدث باإلإ�ضافة لفرق الك�شفية املتواجدة يف
حد �سواء.
املدار�س احلكومية واخلا�صة على ٍ
و�أ�ضاف � :إن اليوم األأول من املخيم ت�ضمن عدد كبري من
األأن�شطة والربامج كان على ر�أ�سها جل�سة نقا�شية حول الك�شفية
و�أهداف التنمية امل�ستدامة ،حتاور فيها �شباب الفريق الوطني
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إلإطار عامل �أف�ضل مع �أقرانهم من الك�شافة امل�صرية والتون�سية،
حيث ت�ضمنت اجلل�سة �أهداف التنمية امل�ستدامة وجهود الك�شافة
العاملية وكل جمعية على حدة يف حتقيقها ،وخل�صت اجلل�سة �إىل
عدد من التو�صيات من �ش�أنها �أن تعزز جهود ال�شباب يف دعم
توجهات الدولة لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وعلى ر�أ�سها العمل
على ن�شر املبادرات املرتبطة باحلد من ا�ستخدام البال�ستيك
والذي يتواكب مع توجهات الدولة يف الوقت احلايل ،باإلإ�ضافة
�إىل مبادرة قبيلة األأر�ض وهي �إحدى املبادرات التي ت�سهم يف
املحافظة على البيئة واتخاذ املمار�سات التي تدعم احلد من
التغريات املناخية ،وت�أثريها على الكوكب.
و�أ�شار حممد ال�شم�سي رئي�س جمل�س �إدارة مفو�ضية ك�شافة
ر�أ�س اخليمة �أن املفو�ضية حري�صة على �إب��راز الرتاث املميز
التي تزخر به �إمارة ر�أ�س اخليمة ،حيث ت�ضمن برنامج اليوم
األأول �أم�سية تراثية ك�شفية �أقيمت بجمعية املطاف للرتاث
والفنون البحرية ا�ستمتع خاللها امل�شاركون يف املخيم باألأجواء
الرتاثية مع نريان ال�سمر الك�شفي ،للتعبري عن �أوا�صر املحبة
وال�صداقة والتم�سك بالعادات والتقاليد وال�رتراث اإلإماراتي
األأ�صيل بالتعاون مع جمعية املطاف للرتاث والفنون البحرية
من جانبها قالت م��رمي ال�شحي رئي�سة مر�شدات ر�أ���س
اخليمة ب�أن التميز يف برنامج اليوم األأول من "اجلوتا جوتي"
هو اجلمع بني الرتاث يف اجلل�سة الرتاثية والرغبة يف األأخذ
ب� ��أدوات امل�ستقبل يف ور�شة الك�شفية وال��ذك��اء اال�صطناعي
والتي متكن فيها الك�شافة واملر�شدات امل�شاركني يف املخيم من
التعرف على املهارات املرتبطة بالربجمة وكيفية ا�ستخدام
الذكاء اال�صطناعي وتطويعه يف حياتنا اليومية بال�شكل الذي
يعود علينا بالنفع.
munrakae

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

ومن اجلدير بالذكر �أنه مت على هام�ش حفل االفتتاح تكرمي
ال�شركاء يف ه��ذا احل��دث العاملي "جوتا جوتي" وه��م جمعية
اإلإم ��ارات لهواة الال�سلكي ،مفو�ضية ك�شافة ر�أ���س اخليمة،
مفو�ضية مر�شدات ر�أ�س اخليمة ،مركز ر�أ�س اخليمة اإلإبداعي،
باإلإ�ضافة �إىل ال��رع��اة وه��م فندق امل��اجن��روف ،فندق ر�أ���س
اخليمة ،جمعية املطاف للرتاث والفنون البحرية ،ومركز ر�أ�س
اخليمة التجاري ،واحتاد اإلإمارات لألألعاب اإلإلكرتونية.
خــتــام المخيم الكشفي العالمي "جوتا جوتي" بــرأس

الخيمة

�أ��س��دل ال�ستار على �أك�ربر ح��دث ك�شفي رقمي يف العامل
مب�شاركة ما يزيد عن  2مليون ك�شاف حول العامل ميثلوا 171
دولة و�شارك يف هذا املخيم من دولة اإلإمارات العربية املتحدة
يف هذا العام  4500ك�شاف ومر�شدة ميثلون املفو�ضيات الك�شفية
وامل��دار���س احلكومية يف الدولة ،و�أقيمت فعاليات املخيم يف
الفرتة من (� )16 – 14أكتوبر بتنظيم جمعية ك�شافة اإلإمارات
بالتعاون مع جمعية اإلإمارات لهواء الال�سلكي ومفو�ضية ك�شافة
ر�أ� ��س اخليمة ومفو�ضية مر�شدات ر�أ� ��س اخليمة وم�ؤ�س�سة
اإلإم ��ارات للتعليم املدر�سي ومركز ر�أ���س اخليمة اإلإب��داع��ي،
وجمعية املطاف للرتاث وبذلك فقد �شكل هذا احلدث الك�شفي
الرقمي العاملي عطلة نهاية �أ�سبوع مليئة بالك�شفية وال�صداقة.
وخل�ص املخيم �إىل تو�صيات خم�س جاء يف مقدمتها �ضرورة
تفعيل تقنيات "البلوك ت�شني" يف احلركة الك�شفية على امل�ستويني
العاملي واملحلي وذلك لتوفري قاعدة بيانات مفتوحة وموثوقة
ميكن من خاللها االرتقاء مبنظومة العمل الك�شفي وهو ما
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يتواكب مع التوجهات العاملية يف الوقت احل��ايل ،باإلإ�ضافة
�إىل اعتماد ألأول مرة "بادج" للمخيم بتقنية " "NFTليكون �أول
"ب��ادج" رقمي بتقنية ال"بلوك ت�شني" ميكن للفتية وال�شباب
اقتنائه ب�شكل �شخ�صي ،وجاءت التو�صية الثانية يف العمل على
تطوير برامج �إطار عامل �أف�ضل للم�ساهمة يف حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة وت�ضافر اجلهود على امل�ستويني املحلي
واإلإقليمي والعاملي وتبادل اخل�ربرات بني خمتلف ف��رق �إط��ار
عامل �أف�ضل للوقوف على �أف�ضل املمار�سات التي من �ش�أنها �أن
تعزز جهود حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ومتثلت التو�صية
الثالثة يف اعتماد م�سابقة اكت�شاف املواهب الك�شفية اإلإماراتية
كم�سابقة �سنوية حتر�ص جمعية ك�شافة اإلإمارات على تنظيمها
وحث الفتية وال�شباب من خمتلف املراحل العمرية للم�شاركة
فيها وتقدمي احلوافز لذلك ،ويف التو�صية الرابعة مت اعتماد
األألعاب اإلإلكرتونية �ضمن الربنامج الك�شفي الذي يقدم للفتية
وال�شباب بال�شكل ال��ذي يدعم توجهاتهم نحو التكنولوجيا
وي�ساهم يف �إكمال دور احتاد اإلإم��ارات لألألعاب اإلإلكرتونية،
ويف التو�صية اخلام�سة الت�أكيد على االلتزام بالهوية والرتاث
اإلإماراتي األأ�صيل واعتباره املحرك األأ�سا�سي للجهود الك�شفية
بال�شكل ال��ذي يعزز غر�س قيم ال��والء واالنتماء ل��دى الفتية
وال�شباب املواطن.
ولقد �أو�ضح الدكتور �سامل عبد الرحمن الدرمكي رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية ك�شافة اإلإمارات �أن ما مييز "اجلوتا جوتي"
هذا العام الرعاية الكرمية من قبل ال�شيخ املهند�س �سامل بن
�سلطان بن �صقر القا�سمي رئي�س دائرة الطريان املدين بر�أ�س
اخليمة الرئي�س الفخري ملفو�ضية ك�شافة ر�أ�س اخليمة ،وقيامه
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ب��إج��راء �أول ات�صال ال�سلكي يف املخيم لنقل ر�سالة املحبة
وال�سالم من دولة اإلإمارات العربية املتحدة �إىل جميع �شعوب
العامل ،وهو ما يعك�س ر�ؤية قيادتنا الر�شيدة يف �أن تكون دولة
اإلإمارات هي الدولة الراعية لل�سالم والتي تنقل �أوا�صر املحبة
بني جميع �شعوب األأر�ض.
التعليم المدرسي

و من األأ�شياء املميزة �أي�ض ًا هذا العام امل�شاركة املميزة
لطلبة م�ؤ�س�سة اإلإم��ارات للتعليم املدر�سي يف فعاليات املخيم
العاملي "جوتا جوتي" ،حيث �أقيمت ألأول مرة هذا العام حمطات
فرعية يف جميع امل��دار���س احلكومية وق��د ت�صادف انطالق
املخيم يف �أول �أيامه مع يوم درا�سة ر�سمي ،وهو ما كان فر�صة
مميزة ملمار�سة األأن�شطة املرتبطة باملخيم العاملي من خالل
معامل التكنولوجيا املنت�شرة يف امل��دار���س احلكومية ،حيث
ا�ستطاع الطالب ألأول مرة فتح قنوات توا�صل مع �أقرانهم من
جميع دول العامل ،وتبادل اخلربات معهم ،ومن ثم �إكمال باقي
فعاليات املخيم فيما بعد عرب "األأون الين".
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للتعبري عن مواهبهم يف حب اإلإم��ارات فلقد تنوعت املواهب
بني مواهب الر�سم والتي �أبدع فيها املوهوبون ال�صغار بر�سوم
تعرب عن حبهم وانتمائهم للوطن ،وع�شقهم لقيادته الر�شيدة،
ومواهب تراثية تنوعت بني العازي واليولة باإلإ�ضافة �إىل ال�شعر
لي�س هذا وح�سب بل كان العزف �أحد املواهب التي ظهر فيها
مبدعون �سيكون لهم �ش�أن يف امل�ستقبل يف جمال املو�سيقى،
وهو ما ي�ؤكد �أن �أبناء اإلإم��ارات لديهم دائم ًا املواهب املميزة
التي حتتاج دائم ًا ملن ينقب عنها ويظهرها �إىل النور ،وهو
ما �ستحر�ص اجلمعية ب�شكل دائم على اتباعه ،وجتعله جزء ًا
�أ�سا�سي ًا من براجمها الك�شفية على مدار العام.
ألعاب إلكترونية

و�أ�ضاف ب�أن من الربامج األأ�سا�سية التي مت ا�ستحداثها هذا
العام بطولة "جوتا جوتي" لألألعاب اإلإلكرتونية والتي �أقيمت
بالتعاون مع احتاد اإلإمارات لألألعاب اإلإلكرتونية ،وكانت فر�صة
لل�شباب للتعرف على �أن�شطة وبرامج االحتاد وممار�سة بع�ض
األألعاب اإلإلكرتونية ،والق��ت �إقبا ًال �شديد ًا من جميع الفتية
وال�شباب امل�شاركني يف املخيم من اجلن�سني ،وهو ما ي�شجع
اجلمعية على تطوير العالقة مع احتاد األألعاب اإلإلكرتونية،
مواهب كشفية
و�أو� �ض��ح خليل رح�م��ة ب ��أن م��ن األأ��ش�ي��اء املميزة ال�ت��ي مت ب�أن تكون هناك برامج م�ستمرة تقدم يف األأن�شطة والفعاليات
ا�ستحداثها هذا العام يف برنامج املخيم العاملي "جوتا جوتي" الك�شفية لدعم اللعبة وامل�ساهمة يف انت�شارها ،وتوفري �أجيال
هو م�سابقة مواهب ك�شفية يف حب اإلإمارات " UAE Scout Gotخمتلفة ميار�سون هذه اللعبة على امل�ستويني املحلي والعاملي.
 "Talentوالتي كانت فر�صة مميزة لألأ�شبال والك�شافة ال�صغار
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شباب

وم��ن جانبه �أ��ش��ار حممد البحار ال�شحي �أح��د ال�شباب
امل�شاركني يف املخيم من مفو�ضية ك�شافة ر�أ�س اخليمة والذي
كان عريف ًا حلفلي االفتتاح واخلتام� ،أن الفر�صة التي ح�صلت
عليها يف هذا املخيم ت�ؤكد �أن جمعية ك�شافة اإلإم��ارات تعمل
ب�شكل م�ستمر على دعم ال�شباب وامل�ساهمة يف متكينهم ،فلقد
كانت جتربة مميزة تعلمت فيها الكثري واكت�سبت فيها املزيد
من اخل�ربرات ،ومل تكن تلك الفر�صة األأوىل التي تقدمها يل
جمعية ك�شافة اإلإم��ارات ،فلقد مت تر�شيحي من قبل كع�ضو يف
وفد الدولة امل�شارك يف املخيم الك�شفي العاملي يف اليابان يف
عام  ،2015والذي كان جتربة فريدة من نوعها ب�أن تواجدت
يف حدث عاملي يجمع ما يزيد عن � 40ألف ك�شاف من جميع
�أنحاء العامل من ثقافات خمتلفة ،باإلإ�ضافة �إىل تر�شيحي
كع�ضو يف وفد الدولة يف منتدى ال�شباب الك�شفي العاملي الرابع
ع�شر والذي �أقيم يف عام  ،2021وكل هذه اخلربات �ساهمت
يف �صقل �شخ�صيتي ب�شكل كبري و�ساعدتني يف �إكمال درا�ستي
يف بريطانيا ،حيث �إنني �أدر���س حالي ًا يف ال�سنة األأخ�ريرة يف
بريطانيا.
"جوتي اليف"

و�أك ��دت �آم�ن��ة ال��زع��اب��ي �إح ��دى امل�شاركات م��ن مفو�ضية
مر�شدات ر�أ�س اخليمة وكانت عريفة حفل االفتتاح واخلتام �إىل
جانب حممد البحار� ،أنها املرة األأوىل لها التي ت�شارك فيها يف
munrakae

اإلمارات

حدث عاملي بهذا احلجم ،وجاءت تلك امل�شاركة بعد �أيام قليلة
من م�شاركتها يف املخيم اإلإقليمي العربي للمر�شدات والذي
�أقيم برعاية كرمية من �أم اإلإمارات الرئي�س الفخري جلمعية
مر�شدات اإلإم��ارات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،وكانت
كلتا التجربتني مبثابة نقلة نوعية يف حياتها اكت�سبت فيها
معارف وخربات مل تكن لتتعلمها لو مل متر بتلك التجربتني،
باإلإ�ضافة �إىل فر�صة �أخرى ا�ستثنائية وهي م�شاركتها ك�ضيف
يف برنامج " "UAE Joti Liveوه��و برنامج قدمته ك�شافة
اإلإم ��ارات ألأول م��رة حيث ا�شرتكت يف احل��وار مع ق��ادة كبار
كانت حتلم يوم ًا ما ب�أن جتل�س �إىل جوارهم ،باإلإ�ضافة �إىل �أن
من يحاورها هم ك�شاف ومر�شدتني من احللقة الثانية للتعليم
األأ�سا�سي ،لت�ؤكد من جديد ك�شافة اإلإمارات ب�أنها تعمل ب�شكل
دائم على تعاقب األأجيال ونقل اخلربات بال�شكل الذي ي�سهم يف
�إكمال عملية التعلم امل�ستمر.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذا املخيم مت بث فعالياته من مركز
ر�أ�س اخليمة اإلإبداعي ،وذلك مب�شاركة  200ك�شافة ومر�شدة
يف املركز باإلإ�ضافة �إىل  4300ك�شاف عرب األأثري من خمتلف
�إم ��ارات ال��دول��ة ،وا�ستمروا يف توا�صل دائ��م يف عطلة نهاية
�أ�سبوع مميزة وعلى مدار ثالثة �أي��ام ،وقد �أقيم هذا احلدث
برعاية فندق املاجنروف ،فندق ر�أ�س اخليمة ،جمعية املطاف
للرتاث والفنون البحرية ،ومركز ر�أ�س اخليمة التجاري ،واحتاد
اإلإمارات لألألعاب اإلإلكرتونية.
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A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial
Flag Day.. A symbol of unity,
pride and elevation

On Flag Day, the flag of the United Arab Emirates 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 dignity in our souls. The flag bears sublime meanings that are celebrated by all at the same time
in schools, universities, departments, homes and
official squares. Everyone celebrates and appreciates this flag in a true translation of national cohesion, in which national feelings are united and
turn around the UAE flag, a symbol of unity, pride
and elevation. This celebration instills the meanings of loyalty in the hearts of the countrymen, as
they are the generation of union, the generation
of unity, the generation of sincerity, the generation 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 cohesion, 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 fasayara Allahu AAamalakum warasooluhu waalmuminoona.” ‘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 Mohammed 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
munrakae
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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 Khaimah, dispatched a similar message to President El Sisi on the occasion.
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RAK Ruler receives Singaporean Ambassador
His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler
of Ras Al Khaimah,
received H.E. Kamal
R. Vaswani, Ambassador of Singapore
to the UAE, and H.E.
Syed
Muhammad
Raziff Aljunied, Consul-General of Singapore in Dubai and the
Northern
Emirates,
who came to greet
His Highness.
During the meeting, 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 hospitality.

Ruler of Ras Al Khaimah receives Ambassador of Kosovo
His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler of
Ras Al Khaimah, received, His Excellency
Xhabir Hamiti, Ambassador of Kosovo
to the UAE.
His Highness RAK
Ruler welcomed H.E.
Ambassador Hamiti,
and exchanged with
him talks on ways
of enhancing cooperation relations between the two friendly countries in various
areas. His Highness Sheikh Saud
commended the friendship relations between the UAE and Kosovo,
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which are set to achieve further pro-

Kosovo extended his thanks and

gress and prosperity for the people

appreciation to H.H. Ruler of Ras Al

of both countries.

Khaimah for his warm welcome and

For his part, H.E. Ambassador of

hospitality.
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Ruler of Ras Al Khaimah receives the USA Consul General
His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council
Member and Ruler
of Ras Al Khaimah,
received, at His Highness’s Retreat House
in Jebel Jais, Her
Excellency
Megan
Gregones,
Consul
General of the United
States of America in
Dubai and the Northern 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 friendly relations between the UAE and
the USA.
For her part, H.E. Megan Gregones

expressed her deep thanks and appreciation to His Highness, the Ruler
of Ras Al Khaimah, for the generous
hospitality and warm welcome.

His Highness Ruler of Ras Al

social development. His Highness

Khaimah welcomed the delegation

Sheikh Saud also listened to a brief

and exchanged talks with them

by Waksmundzka-Olejniczak on the

about the importance of the oil

latest relevant developments related

and gas sector and its role in driv-

to the company's operations in the

ing comprehensive economic and

region and the world.

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

His Highness Sheikh
Saud bin Saqr Al Qasimi,
Supreme Council Member and Ruler of Ras
Al Khaimah, received
at his palace in Saqr
bin Mohammed City,
Iwona WaksmundzkaOlejniczak, President of
the PGNiG S.A. Board
of Directors, a leading
Polish Company specializing in hydrocarbon exploration and the production of natural gas
and crude oil, and her
accompanying delegation.
The meeting was attended by
H.E. Jakub Kacper Slawek, Ambassador of the Republic of Poland to
the UAE.
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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 Member and Ruler of Ras Al Khaimah,
has affirmed that charitable works
that seek to build human capacities
play an effective role in the development of communities and communication among their members
based on noble objectives and values.
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-

munrakae

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-operation and Development (OECD)
Network of Foundations Working
for Development (netFWD) and the
Pearl Initiative.
His Highness Sheikh Saud exchanged 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 permanent 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 philanthropy for development. Through
in-depth research and state-of-theart analysis, the initiative will support the UAE’s 2030 Agenda and
help philanthropists achieve a positive impact despite worldwide challenges.
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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 Khaimah, affirmed that the Emirate of Ras
Al Khaimah is an active partner in
global efforts to achieve sustainability by promoting and developing
the Energy Sector in line with the
directions of the UAE and consolidating its position among the ranks
of developed countries globally to
build a sustainable future. His High-
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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 tomorrow for future generations in
Ras Al Khaimah, the UAE and the
world.
This came in His Highness

munrakae

speech at the inauguration of Ras
Al Khaimah Energy Summit, held
under the patronage of His Highness the Ruler of Ras Al Khaimah at
the Al Hamra International Exhibition and Convention Center in Ras
Al Khaimah, in the presence and

munrakae

participation of a group of experts,
speakers and academics specialized
in the field of energy sustainability and renewable energy from the
UAE and the world.
His Highness Sheikh Saud attended the first day of the summit,
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which featured the recorded speech
of Francisco La Camera, Director
General of the International Renewable Energy Agency (IRENA), where
he affirmed the importance of the
energy sector’s sustainability.
His Highness Sheikh Saud bin

7

News
Saqr Al Qasimi said: Ras Al Khaimah
is an active partner in the UAE’s endeavors to ensure universal access
to safe, reliable and highly efficient
energy services, to take serious and
tangible steps to enhance the production of clean and renewable energy, 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 solutions based on energy technology, to meet the most prominent
challenges facing the sector, thus
helping to empower the national
economy, creating new opportunities for sustainable economic development, and improving people's
livelihood in present and future.
His Highness pointed out that sustainability 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
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the summit there is in line with the
emirate's future directions and efforts 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 sectors, and maintaining our economic
competitiveness, and the well-being
of society.
His Highness stressed that sustainability, 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 create 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 sustainable future for all will not stop. We
are moving forward with determination towards more efforts in order 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 Infrastructure for the Energy and Petroleum Sector, said in a speech on
behalf of His Excellency Suhail bin
Mohammed Faraj Faris Al Mazrouei,
Minister of Energy and Infrastructure: The UAE is one of the leading
countries in developing the renewable and clean energy sector, and a
pioneer in innovation Modern ways
and methods to enhance the efficiency of the energy sector, and find
alternative solutions to support sustainable development, noting that
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climate action in the UAE is based
on three main axes of finance, technology and the environment, and
that the country’s hosting of COP
28 represents an important and defining moment in the UAE’s climate
diplomacy, by organizing An inclusive 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 Sector 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 implement innovative solutions and innovations, and a place to raise societal
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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 initiative, 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 Khaimah Municipality was awarded first
place, while ADNOC Onshore and
ADNOC Offshore were awarded
second and third places respectively. The award is based on an assessment 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 “Creating 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 preparations 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 Renewables Strategy targets 30%
electricity savings, 20% water savings and 20% renewable energy in
the generation mix by 2040.
“We are pleased to be a part of
this event that brings together leaders from government and companies 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 intelligently connects energy systems,
buildings and industries, enhances
the way we live and work, and protects 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 action and assessment for the lighting
industry.
With a clear explanation of the
‘Circular Economy’ TM66 identifies
how circular principles can be embraced by specifiers and manufacturers such as our group,” Venkat
Raman, M.D., Luceco Middle East,
said.
The two-day summit, hosted by
Ras Al Khaimah Municipality on October 4-5, 2022, at the Al Hamra
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International Exhibition & Conference 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 Organization (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, Undersecretary for Energy and Petroleum Affairs, Ministry of Energy and Infrastructure; Munther Mohammed bin
Shakar Al Zaabi, Director General,
Ras Al Khaimah Municipality; Yousif
Ahmed Al Ali, Assistant Undersecretary for Water, Electricity & Future
Energy Affairs, Ministry of Energy
and Infrastructure; Dr. Mane Alsudairawi, Acting Director General,
Kuwait Institute for Scientific Research
(KISR);
Renaud Capris,
Chief Executive
Officer,
Enova; Raheel
Ahmed, Chief

Executive Officer, RAKBANK, and
a virtual keynote address by Francesco La Camera, Director General,
IRENA.
The second day of the summit
continues tomorrow, with leading speakers and decision makers,
including Mariam bint Mohammed Almheiri, Minister of Climate
Change and Environment; Yousif
Al Ali, Assistant Undersecretary for
Water, Electricity & Future Energy
Affairs, Ministry of Energy and Infrastructure; 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 Manager, Ras Al Khaimah Transport
Authority; Gauri Singh, Deputy
Director General, International Renewable Energy Agency (IRENA);
Marco Matteini, Industrial Development Officer, UNIDO; Fawaz Al Muharrami, Executive Director, Masdar
Clean Energy; Luc Kœchlin, Chief
Executive Officer, EDF Middle East;
and Hugh Richmond, Chief Executive 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 Mohammed bin Saud bin
Saqr Al Qasimi,
Crown Prince of
Ras Al Khaimah
and Chairman of
the Judicial Council, visited the
headquarters of
the Judicial House
in Ras Al Khaimah, and was
briefed on the
progress of work
and the system of
digital and electronic services provided to the public and customers.
Upon His arrival, His Highness was
received by Counselor Ahmed Mohammad Al Khatiri, President of Ras
Al Khaimah Courts, and Counselor
Hassan Saeed Muhaimed, Attorney
General of Ras Al Khaimah, Secretary General of the Judicial Council.
His Highness was accompanied
during the visit by Sheikh Arhama
bin Saud bin Khalid Al Qasimi, Director 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 development they are witnessing.
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His Highness praised the digital
transformation and electronic connectivity with all federal and local
government entities, which contributed to the speedy completion
of transactions and the provision of
integrated quality services.
His Highness stressed that the
development witnessed by the Judicial 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 implementing a pioneering system for
government work in the Emirate of
Ras Al Khaimah based on providing
integrated digital services to customers and the masses in accordance with the highest international
standards.
His Highness praised the efforts
made by judges, chiefs and prosecutors, court employees, the Public
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News
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 success in carrying out their noble mission, 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
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strive to enhance the quality of services provided to customers.
For his part, His Excellency Counselor 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 continuous 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 Counselor Hassan Saeed Muhaimed expressed 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 customers and the masses.

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 (#rakinnovates) 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, comprising top managers from leading
government entities and multinationals.
Companies with solutions that address one or more of three regional
challenges are eligible to participate.
The challenges are in the fields of
energy management, industrial efficiency and decentralised energy
systems. One winning start-up or
SME will be selected for each challenge, and the three winners will
get a cash prize of AED 100,000, an
attractive business set-up package
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from RAKEZ, and
support to business
development.
On the occasion
of the launch, at
RAK Energy Summit, His Excellency
Munther Mohammed bin Shekar,
Director
General
of Ras Al Khaimah
Municipality said,
“Developing
an
ecosystem of innovative companies
in the energy and
water space is one
of our goals under
Ras Al Khaimah
Energy Efficiency &
Renewables Strategy 2040. The RAK Energy Innovation
Competition supports this goal, by
creating opportunities for new technologies 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
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outreach, such as the German-Emirati 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 collaboration with Ras Al Khaimah Municipality, already offer attractive, incentivised set-up packages for companies

operating in the field of sustainable
energy, such as energy auditors, ESCOs, renewable energy consultancies, industrial energy management
and IoT solution providers. More information on this type of incentives
is available here.

Energy and Infrastructure” launches a proactive
service in cooperation with
Government Entities in Ras Al Khaimah

The Ministry of Energy and Infrastructure, 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 proactive 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 Assistance 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.
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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 Entities, and it comes Within the framework 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 Emirates 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 government, cooperation is taking place
with the various partners of the Ministry 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 supporting its services by creating
a new generation of proactive 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 proactive 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, transport, water, and other services related
to the nature of the Ministry’s work.
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Ras Al Khaimah focus on Sustainable Energy
Prepared by Amna Ali Al Mahya

Ras Al Khaimah is undergoing a remarkable trans-

patronage of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-

formation and growth in multiple sectors of its econ-

mi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al

omy, primarily real estate, manufacturing and tourism,

Khaimah. The strategy foresees, 30% energy savings,

among others. Energy and water are central to the

20% water savings and 20% contribution of renewable

policy agenda of the Government of Ras Al Khaimah

energy in electricity generation by 2040. The EE&R Strat-

and the Ras Al Khaimah Energy Efficiency and Renewa-

egy comprises nine programs namely (Green Building

bles Strategy 2040 (EE&R Strategy) is meant to support

Regulations, Building Retrofits, Energy Management,

competitiveness of the economy in various ways.

Efficient Appliances, Efficient Street Lighting, Water Re-

The EE&R Strategy was established in 2018 under the
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Waste
and Efficient
Vehicles), they are
designed to address most
forms of energy and water 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 Sustainable 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 under 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 Barjeelcompliant 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 buildings through comprehensive retrofits focused on major
energy consuming systems. The program has continued
its development following the first contract signature
munrakae

in 2018 and
has exceeded
its annual targets
in 2021.
In addition to government and semi-government buildings, 2021 marked an uptake in the
retrofit of privately owned buildings on an energy performance 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 government 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 energy 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 being adopted in the Emirate of Ras Al Khaimah to promote the benefits and overall impact of purchasing and
using highly efficient appliances.
The primary driver of this initiative has been the appliance 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 exceed 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 efficiency, 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
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Public Services Department. With the planned expansion of street lighting over the coming years, it is important to consider energy efficiency improvements in
street lights. PSD has now replaced all existing streetlights 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 lighting as well as light pollution reduction, and
will be applied to all new street lighting projects 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 wastewater 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 automated 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 costeffective electricity supply
through regulatory enablers,
pilot projects and capacity building initiatives.
We have set an ambition
of reaching 1,200 MWp of
installed renewable energy capacity in Ras Al
Khaimah by 2040,
of which 600
MWp is expected to come
from distributed 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 readiness requirements set out in Barjeel. Incentives for renewable 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.
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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 subsequent 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 efficiency in the transportation sector of Ras Al Khaimah
by promoting the use of vehicles with a lower energy
consumption including conventional fuel-efficient, hybrid and electric vehicles. A core part of the program is
around encouraging early adoption of electric and hybrid 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 medium 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 Energy Efficiency and Renewables Office (Reem) of Ras Al
Khaimah Municipality will continue to enhance its capabilities to support further development and acceleration
of the programs.
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