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اال�سرتاكات ال�سنوية

داخل الدولة:

للأفــــــــــــراد : 100 درهماً

للم�ؤ�ش�شـات :200 درهماً

خارج الدولة: 

للأفـــــــــــــــراد :150 درهماً

للم�ؤ�ش�شات : 225 درهماًً 

»هذه ال�شرتاكات �شاملة اأج�ر الربيد«

املـــرا�ســـالت 

الإمارات العربية املتحدة

اإمارة راأ�س اخليمة 
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٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

املــقــدمــة  اأو  املــنــ�ــشــ�رة  املـــــ�اد  تــقــبــل  ٭ ل 

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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النجاحات املثمرة

لقد عك�صت كلمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي، ع�صو 

 ، نريًا  وفكرًا   ، �صادقًا  بوحًا    - اهلل  – حفظه  اخليمة  راأ�ــس  الأعلى  لالحتاد حاكم  املجل�س 

وا�صرتاتيجية عميقة الأهداف .

فعلى الرغم من ق�صرالكلمة اإل اأن بالغتها و كثافة دللتها توؤكد لقارئها عرب و�صائل التوا�صل 

الجتماعي اأنها ت�صكل �ِصفرًا كبريًا، ومنهجًا متكاماًل ، لبد من الأخذ به ، وال�صتنارة بطروحاته  . 

 لقد اأكد �صموه على اللتزام بال�صروط ال�صحية ، وثمن عاليًا دور خط الدفاع الأول فقال :

، فنحن مدينون لكم  اأجلنا  لتفانيه من  ال�صحي  القطاع  اأ�صكر  اأن  اأريد  املنا�صبة  )  ويف هذه 

جلهودكم الطيبة  (

واأ�صاد �صموه بجاهزية وقدرة دولة الإمارات على جتاوز اجلائحة ، كما اأ�صاد بتبني الإمارات 

لأف�صل التقنيات احلديثة ووقوفها اإىل جانب الإن�صان ودعمه ،

ودعا اأبناء الإمارات وكل من يعي�س على اأر�صها اإىل املثابرة  يف العطاء والت�صحية ، كما دعا اإىل 

املزيد من العمل وبذل اجلهود ، وحتمل امل�صوؤولية لدحر ) كوفيد 19 (، لي�س من اأجل هذا فقط ، 

واإمنا من  اأجل �صناعة امل�صتقبل املن�صود الذي تطمح اإليه الإمارات، وتتطلع اإىل حتقيقه ،  ثم ختم 

اأبناء  يعي�صها  التي  النجاحات  بثمرة  والعتزاز  بالثقة  راأ�س اخليمة حديثه  ال�صمو حاكم  �صاحب 

الإمارات بف�صل روؤية املغفور له -  باإذن اهلل  - الوالد  ال�صيخ زايد طيب اهلل ثراه  ، وبف�صل اإخوانه 

اأ�صحاب ال�صمو حكام الإمارات . 

ودعا �صموه اأن يحفظ اهلل اجلميع واأن ين�صرهم على هذا الوباء ، موؤكدًا اأن من جّد ح�صد ، و 

قد عزز تفاوؤله  بقوله )املوعد لقاوؤنا مع امل�صتقبل املزهر الذي يعم فيه اخلري ، وينت�صر فيه ال�صالم 

على العامل اأجمع  (.

اإن كلمة �صموه �صاملة جامعة ، فهي بيان  عميق الأفكار والتوجه ، يعرب عن م�صاعر �صادقة جتاه 

اأم يف دعم  اأم اجلاهزية  بالت�صحية  ، �صواء مايتعلق  الإمــارات يف ظل جائحة كورونا  اأجنزته  ما 

الإن�صان والتخطيط للم�صتقبل وغريذلك .

حفظك اهلل يا�صاحب ال�صمو ، و�صدد خطاك ، وزادك رفعة وتاألقًا ، ف�صموك قائد نفتخر بروؤيته 

، ونعتز بحكمته وتطلعاته .

منذر حممد بن �شكر 

الفتتاحية
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ر�شالة �شخ�شية تزامنًا مع بدء العودة التدريجية اإىل العمل

حاكم راأ�س اخليمة: 

                                      الأزمة اأثبتت �شحة رهان الإمارات على ال�شتثمار يف طاقاتها الب�شرية

حّث �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

القا�صمي،  �صقر  بــن  �صعود 

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو 

يف  املوظفني  اخليمة،  راأ�ـــس 

الإمارة على �صرورة موا�صلة 

الــعــمــل وتـــقـــدمي الأفــ�ــصــل 

ــى مــعــايــري اجلـــودة  وفـــق اأعــل

والبــتــكــار، مع اللــتــزام بكل 

وال�صحة  الأمــــن  متطلبات 

وال�صالمة.

جـــــاء ذلـــــك مــــن خـــالل 

ر�ــصــالــة خــا�ــصــة، عــرب تقنية 

�صمّوه  بــهــا  فــاجــاأ  الــفــيــديــو، 

املــوظــفــني يف اإمــــــارة راأ�ـــس 

عملهم،  ــار  مــق يف  اخلــيــمــة 

واهتمامه  حر�صه  وعك�صت 

ــه  ــائ ــن بــ�ــصــحــة و�ـــصـــالمـــة اأب

ــًا مـــع بــدء  ــن ــزام املــوظــفــني ت

فرتة  بعد  العمل  اإىل  التدريجية  العودة 

ق�صرية من العمل عن ُبعد ب�صبب انت�صار 

فريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد19-(.

ــراز  اإب على  »اأ�صكركم  �صمّوه:  وقــال 

الإمـــــارات  ــة  ــدول ل احلقيقية  ــورة  الــ�ــص

ــعــامــل مـــع خمتلف  ــت ال ــى  وقـــدرتـــهـــا عــل

هي  مكاتبكم  اإىل  عودتكم  التحديات، 

ور�صالة  احلياة  ا�صتمرارية  على  تاأكيد 

العطاء  على  واإ�صراركم  عزمكم  تظهر 

والوفاء للوطن. اأنتم تثبتون اليوم اأ�صالة 

معدنكم وقوة عزميتكم. واأنا فخور بروؤية 

كــل واحـــد منكم وهــو يـــوؤدي واجــبــه يف 

ميادين العمل والإنتاج«.

اإىل  بال�صكر  »اأتوجه  �صمّوه:  واأ�صاف 

اأفراد الطاقم ال�صحي على  اأبطالنا من 

ما اأظهروه من التزام جتاه مهنتهم وعلى 

�صتبقى  م�صّرفة  ت�صحيات  من  قدموه  ما 

فرق  جميع  واإىل  املقبلة،  لأجيالنا  قدوة 

التحدي،  ــدر  ق على  كــانــت  الــتــي  العمل 

اأهمية  يف  بها  ُيــقــتــدى  ــًا  ــص درو� وقــدمــت 

ال�صتعداد امل�صبق والتن�صيق والعمل بروح 

دولة  �صورة  يعك�س  الذي  الواحد  الفريق 

وقدرتها على حتويل  الإمارات احلقيقية 

هذه  اأظهرت  لقد  فر�س.  اإىل  التحديات 

الأزمة عمق التالحم بني اأبناء الإمارات، 

مــواطــنــني ومــقــيــمــني، والــتــفــافــهــم حــول 

كل  لتقدمي  اجلميع  وا�صتعداد  قيادتها، 

راية  اإعــالء  اأجــل  من  ميلك  ما 

الوطن«.

الأزمة  �صمّوه: »هذه  واأو�صح 

يف  خيارنا  �صحة  اأثبتت  العاملية 

الأمر  الإن�صان،  ببناء  ال�صتثمار 

لنا مرونة كبرية يف  اأتــاح  الــذي 

فقد  تــداعــيــاتــهــا،  مــع  التعامل 

بطريقة  ُبعد  عــن  العمل  راأيــنــا 

�صل�صة و�صريعة، مع احلفاظ على 

الــعــمــل، ويرجع  جـــودة وكــفــاءة 

�صنوات من  اإىل  ال�صبب يف هذا 

منذ  واملــرتاكــم  ـــدوؤوب  ال العمل 

يومنا هذا،  قيام الحتاد وحتى 

ما  ثمار  جنني  اليوم  نحن  وها 

غر�صناه«.

اإىل  املوظفني  �صمّوه  ودعـــا 

موا�صلة بذل اجلهود التي ت�صهم 

يف الرتقاء بجودة العمل، وتعّزز 

ودورهـــا  العمل  مبنظومة  املجتمع  ثقة 

يف تــوفــري خــدمــات مــبــتــكــرة ومــتــطــورة 

يف  املــ�ــصــتــدامــة  التنمية  مــ�ــصــرية  تــخــدم 

الإمارة، واأ�صاف �صمّوه: »بجهودكم هذه 

الإمارات �صورة  �صنعطي عن  ومثابرتكم 

فالو�صول  جميعًا،  بها  نفتخر  ممــيــزة 

جناح  حم�صلة  هو  املن�صود  هدفنا  اإىل 

وم�صاهمة كل فرد منكم«.

واخــتــتــم �ــصــمــّوه بــالــقــول: »كــلــي ثقة 

وهذه  الأزمــة،  هذه  جتــاوز  على  بقدرتنا 

وباجلهود  بكم  اإميــاين  من  نابعة  الثقة 

التي تبذل على م�صتويات العمل كافة يف 

الإمارة«.
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�شعود بن �شقر لـ »خريجي اأكادميية راأ�س اخليمة« :

 العمل اجلاد اأ�شا�س حتقيق النجاحات والإجنازات العظيمة

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  هناأ 

�صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو 

راأ�ـــس  حــاكــم  الأعــلــى  املجل�س 

اخليمة، خريجي اأكادميية راأ�س 

اخليمة للعام 2020 وحثهم على 

موا�صلة م�صرية العلم واملعرفة .

جـــــاء ذلـــــك خـــــالل كــلــمــة 

لــهــم يف حفل  �ــصــمــوه  وجــهــهــا 

يف  ــوعــه  ن مـــن  الأول  ــتــخــرج  ال

بح�صور  اأقــيــم  الـــذي  الإمـــــارة 

بن  �صعود  بنت  اآمــنــة  ال�صيخة 

جمل�س  رئي�س  القا�صمي،  �صقر 

اخليمة،  راأ�ــس  اأكادميية  اإدارة 

مكتب  اإدارة  جمل�س  ورئــيــ�ــس 

راأ�ــس  يف  والتطوير  ال�صتثمار 

اخلريجني  وبح�صور  اخليمة، 

مع عائالتهم من داخل ال�صيارات 

على  احلــر�ــس  تعك�س  فــريــدة  مــبــادرة  يف 

اللتزام باإجراءات التباعد الجتماعي .

للخريجني،  كلمته  خالل  �صموه  واأكــد 

لأنها  للغاية  مميزة   2020 العام  دفعة  اأن 

املتوقعة  غري  العقبات  تخطي  من  متكنت 

ــة يف ظل  ــدرا�ــص الــتــي واجــهــتــهــا خـــالل ال

الطالب  �صموه  وهناأ   .. احلالية  الظروف 

وجديتهم  ت�صميمهم  على  والــطــالــبــات 

يف حتــقــيــق اأهــدافــهــم عــلــى الــرغــم من 

فريو�س  جائحة  فر�صتها  التي  التحديات 

كورونا امل�صتجد »كوفيد19-«.

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وقـــال 

اأثق بقدرتكم على   «  : القا�صمي  بن �صقر 

فر�س،  اإىل  احلــالــيــة  التحديات  حتــويــل 

بها  منر  التي  املرحلة  هذه  تكون  اأن  واآمل 

على  التعرف  لكم  واأتــاحــت  األهمتكم  قد 

اإن   .. بداخلكم  الكامنة  الــقــوة 

من  �صهدته  مبــا  الــتــجــربــة  هـــذه 

الــذات  على  واعتماد  جــاد،  عمل 

الذي  املرجع  �صتكون  وان�صباط 

اأموركم  اإدارة  يف  اإليه  ت�صتندون 

م�صتقباًل » .

حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأكـــد 

راأ�س اخليمة للطالب اخلريجني 

دائما  �صتكون  اخليمة  راأ�ـــس  اأن 

مع   «  : وقـــال  يحت�صنهم،  وطــنــا 

العمل امل�صتمر لتحقيق غٍد اأف�صل 

اإىل  احلاجة  �صتزداد  لالإن�صانية، 

مواهبكم املتميزة لقيادة الطريق 

اإىل امل�صتقبل«.

منكم  اأريد   « �صموه:  واأ�صاف 
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اأن تتذكروا دومًا باأن راأ�س اخليمة ترحب 

بكم، ونفخر بروؤيتكم تعودون اإليها جمددًا 

للم�صاهمة يف بناء م�صتقبل الإمارة امل�صرق 

املــهــارات  اأ�ــصــحــاب  اإىل  بــحــاجــة  فنحن 

جهود  ملوا�صلة  املبدعة  والأفكار  املتميزة 

التنمية والتطوير«.

و�صهد حفل التخرج الذي اأقيم بالقرب 

للمعار�س  الــعــاملــي  احلــمــرا  مــركــز  مــن 

بتقنية  وداع  ر�صائل  عر�س  واملــوؤمتــرات، 

للطالب  املعلمني  مــن  مــوجــهــة  الــفــيــديــو 

اإىل  العمالقة،  ال�صا�صة  عرب  اخلريجني 

جانب موكب لل�صرطة، وعر�س ليزر .

غرياتي،  �صتيفن  قال  املنا�صبة،  وبهذه 

 : راأ�س اخليمة  التنفيذي لأكادميية  املدير 

ال�صمو  �صاحب  وجهها  التي  الر�صالة  اإن   «

اإىل  القا�صمي  �صقر  بــن  �ــصــعــود  ال�صيخ 

طالبنا مبا حملته من اإ�صادة وحكمة جعلت 

منا�صبة  ال�صتثنائي  الــتــخــرج  حفل  مــن 

مميزة بالن�صبة اإليهم » .

طالبنا  واجه  لقد   « غرياتي:  واأ�صاف 

الــظــروف  ظــل  يف  التحديات  مــن  الكثري 

حتقيق  ا�ــصــتــطــاعــوا  ــهــم  اأن اإل  احلــالــيــة، 

بجد،  والعمل  املثابرة  خــالل  من  التفوق 

�صمن  تعليمهم  ملتابعة  الآن  يتطلعون  وهم 

جمــمــوعــة مــن اأفــ�ــصــل اجلــامــعــات حــول 

ما  كــل  يف  الــنــجــاح  لهم  ونتمنى  ــعــامل،  ال

يطمحون اإليه«.

 ثمن �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي 

جهود  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل 

واملوؤ�ص�صات  اخلدمية  الــدوائــر  يف  احلكومية  اجلهات  موظفي 

العمل  يف  ا�صتمرت  والتي  الإمــارة  يف  اأق�صامها  بجميع  الق�صائية 

عن بعد ومل تتوقف عن خدمة الوطن واملواطن واملقيم ب�صال�صة 

يف ظل الظروف الطارئة التي متر بها دولتنا والعامل اأجمع نتيجة 

جائحة كورونا »كوفيد - 19« مع اتخاذ كل الحتياطات والتدابري 

ل�صالمة اجلميع.

�صاحب  قبل  من  احلثيثة  واملتابعة  بالهتمام  �صموه  واأ�صاد 

ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 

راأ�س اخليمة لأبنائه من موظفي اجلهات احلكومية يف الإمارة يف 

ظل الأزمة الراهنة التي متر بها البالد .. م�صريا اإىل اأن موظفي 

اجلهات احلكومية كانوا على قدر امل�صوؤولية والإخال�س وانتظموا 

م�صتمرة  ب�صورة  منهم  املطلوب  كل  وقدموا  بعد  عن  العمل  يف 

بح�صب ال�صيا�صية املتبعة يف كل دائرة مثمنا جهدهم املتميز لأجل 

امل�صلحة العامة لالرتقاء بالعمل احلكومي خلدمة املجتمع ورفعة 

الوطن.

وقال �صمو ويل عهد راأ�س اخليمة - يف ر�صالة �صكر للموظفني 

على  وحملتم  امل�صوؤولية  قدر  على  اأنكم  اأثبتم  لقد   « واملوظفات 

عاتقكم اأمانة العمل والإخال�س واحلما�س ملوا�صلة العمل الدوؤوب 

يف  للم�صي  خالدة  اأيقونة  لت�صكل  الغايل  وطننا  جمتمع  خلدمة 

طريق النجاح واجلد والجتهاد مل�صتقبل م�صرق يف اإمارات اخلري 

وال�صعادة«.

ويل عهد راأ�س اخليمة 

يثمن جهود موظفي اجلهات 

احلكومية بالإمارة خالل جائحة

» كورونا «
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اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة   ح�صرت 

املناطق  خمتلف  يف  مهجورًا  مبنى   53
واملــواقــع مــن الإمــــارة واأزالــــت 9 مباٍن 

وجار ا�صتكمال اإزالة البقية فور ا�صتيفاء 

الإجراءات املتبعة.

  وتــتــعــاون الــبــلــديــة مـــع عـــدد من 

من  للحد  الخت�صا�س  ذات  اجلــهــات 

ظـــاهـــرة املـــبـــاين واملـــنـــازل املــهــجــورة 

لــالإمــارة  احلــ�ــصــاري  للمنظر  امل�صوهة 

اأو  لل�صقوط  اآيلة  ولكونها  تهالكها  ب�صبب 

قد يتم ا�صتغاللها ب�صورة غري قانونية. 

 وقـــال مــنــذر الــزعــابــي مــديــر عــام 

تعمل  البلدية  اإن  لـــ»الحتــاد«،  الــدائــرة 

املهجورة  واملــنــازل  املباين  ح�صر  على 

اأ�صبحت قدمية ومتهالكة وبع�صها  التي 

�ــصــقــط مــنــهــا اأجــــــزاء لـــعـــدم اعــتــنــاء 

املنظر  ت�صوه  وباتت  واأ�صحابها  مالكها 

احل�صاري لإمارة راأ�س اخليمة.

حمالت  نــفــذت  البلدية  اإن    وقـــال 

اأزالت املباين  الأبنية كما  توعية مبخاطر هذه 

التي مل تلق ا�صتجابة فورية من اأ�صحابها.

الأمر  بداية  قامت  الدائرة  اأن  اإىل   ولفت 

باأهمية  املباين  ومالك  املجتمع  اأفــراد  بتوعية 

ال�صتغالل الأمثل لتلك املواقع باإعادة ترميمها 

اأو �صيانتها اأو العمل على اإزالتها عرب التوا�صل 

مع اأ�صحابها ويف حال عدم ا�صتجابتهم تتوىل 

البلدية عملية اإزالة املبنى بالتعاون مع اجلهات 

املخت�صة.

املباين ميكن  تلك  اأن  الزعابي   واأكد 

لأ�صحابها اإعادة بنائها اأو تنفيذ ال�صيانة 

املبنى  جــودة  على  حتافظ  التي  املطلوبة 

املهمل  بو�صعها  اأنها  مــوؤكــدًا  و�صالمته، 

على  وبيئية  �صحية  خطورة  ت�صكل  حاليًا 

اأفراد املجتمع.

موؤخرًا  ح�صرت  الــدائــرة  اأن   وذكر 

املعمورة  مناطق  يف  مهجورًا  مبنى   53
مباٍن   9 واأزالـــت  اخليمة  وراأ�ـــس  وجلفار 

انتهاء  البقية فور  اإزالة  ا�صتكمال  و�صيتم 

الإجراءات.

ــهــا، تــ�ــصــارك الــ�ــصــرطــة  ــب  مـــن جــان

املجتمعية يف القيادة العامة ل�صرطة راأ�س 

اخليمة يف ر�صد املنازل واملباين املهجورة 

املنت�صرة يف الإمارة.

ال�صلحدي  را�صد  دكتور  العقيد   وقال 

اإن  املجتمعية:  الــ�ــصــرطــة  اإدارة  مــديــر 

من  احلــد  عاتقها  على  اأخـــذت  الإدارة 

املنازل واملباين املهجورة والق�صاء عليها 

وبني  بينها  امل�صرتك  التعاون  بداية  خالل  من 

وتو�صيح  اخليمة  راأ�ــس  يف  املخت�صة  اجلهات 

مالكها  مع  والتوا�صل  بح�صرها  خماطرها 

من  ت�صكله  قد  ملا  وذلك  اإزالتها،  اأو  ل�صيانتها 

 بلدية راأ�س اخليمة: اإزالة 9 مباٍن وح�شر 53 مهجورة

�شقر  بــن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  كلمة  على  تعقيباً 

فيها م�ظفي  هــنــاأ  الــتــي  اخلــيــمــة  راأ�ــــس  اإمــــارة  حــاكــم  القا�شمي 

،و  العمل  مليادين  التدريجية  راأ�س اخليمة على ع�دتهم  حك�مة 

حث فيها �شم�ه على م�ا�شلة البذل و العطاء يف ميادين العمل ، 

وت�جيهاته الداعمة لروؤية م�شتقبلية ثاقبة ترتكز على التح�ل 

التط�ر  يــ�اكــب  ، ممــا  تــقــدمي اخلــدمــات للمتعاملني  الــذكــي يف 

احلديث الذي ت�شهده الإمارة ، ومتا�شياً مع ا�شتمرارية الأعمال 

ل�شمان تقدمي اخلدمات بج�دة عالية ، لت�شطر دولة الإمــارات 

التي  التحديات  وم�اجهة  الأزمــات  اإدارة  يف  به  يحتذى  من�ذجاً 

ت�شهدها دول العامل اأجمع . 

الــدائــرة عن  عــام  �شكر مدير  بن  �شعادة منذر حممد  وعــربرّ 

فخره واعتزازه بقيادتنا الر�شيدة التي تقدم الدعم امل�شتمر ب�شكل 

وا�شتمرارية  النتاجية  ل�شمان  الــقــرار  لأ�شحاب  دعماً  مبا�شر 

الأعمال ، واأن كلمة �شم�ه جاءت حمفزة للطاقات وكان لها دور 

املــزيــد من  لبذل  والإيجابية  والأمـــل  الــتــفــاوؤل  روح  بــث  كبري يف 

اجله�د والعطاء يف جمالت العمل كافة.

وثمن دور �شم� ال�شيخ حممد بن �شع�د القا�شمي ويل عهد 

الــذي  الكامل  والــدعــم  امل�شتمرة  املتابعة  يف  اخليمة  راأ�ـــس  اإمـــارة 

وت�شجيع   ، الأعــمــال  جمــال  يف  الــطــاقــات  لتعزيز  �شم�ه  يقدمه 

الع�شر  مل�اكبة متطلبات  والتغيري  التط�ير  امل�شتمر على  �شم�ه 

�شخرت  البلدية  دائــرة  واأن   ، وال�شغ�طات  التحديات  و م�اجهة 

طاقاتها يف تقدمي خدماتها للمتعاملني بج�دة عالية من خلل 

التح�ل الإلكرتوين للخدمات كافة بن�شبة 100 % .

واأكد �شعادته على الدور الهام للقائد يف حتفيز م�ظفيه وبث 

روح العطاء يف العمل لزيادة الإنتاجية �شمن بيئة عمل حمفزة 

تعزز طاقات امل�ظفني وت�شمن ا�شتمرارية الأعمال . 

�شعادة منذر بن �شكر  يثمن كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي

ويوؤكد على اأهمية تعزيز طاقات املوظفني لتحفيز روح البداع والبتكار
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اأطلقت دائرة بلدية راأ�س اخليمة البوابة 

ت�صم  التي  اخليمة  ــس  راأ� حلكومة  املكانية 

واملعلومات  البيانات  من  متكاملة  جمموعة 

والبيئية  العمرانية  املــجــالت  يف  املكانية 

احل�صري،  والتخطيط  والنقل  واخلدمية 

لــدعــم الــ�ــصــيــا�ــصــات ومــتــخــذي الـــقـــرارات 

املختلفة،  التنموية  املجالت  يف  واملخططني 

التخطيط  عملية  يف  املــ�ــصــاركــة  ولــتــعــزيــز 

يف   %  100 حتقيق  اإىل  م�صريًة  والتنمية، 

والتخطيط  املباين  ــي  اإدارت خدمات  حتويل 

وامل�صاحة اإىل خدمات اإلكرتونية.

املدير  الزعابي،  �صكر  بن  منذر  ــد  واأك

الــدائــرة  اأن  اخلــيــمــة،  راأ�ـــس  لبلدية  الــعــام 

�صرعت وترية التحول الذكي لكل احتياجات 

توفري  بــهــدف  املختلفة،  املجتمع  �ــصــرائــح 

املطلوبة،  بال�صرعة  اخلدمية  احتياجاته 

مع  ومتا�صيًا  الــقــيــادة،  لتوجيهات  تنفيذًا 

للتحول  اخليمة  راأ�ــس  اإمـــارة  اإ�صرتاتيجية 

ــــكــــرتوين والــــذكــــي، وتــ�ــصــهــيــل تــقــدمي  الإل

اخلدمات وتطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية 

خلدمات  الــو�ــصــول  يف  عالية  جــودة  �صمن 

وقت  ويف  وي�صر  �صهولة  وبكل  البلدية  دائرة 

قيا�صي.

حلكومة  املكانية  البوابة  اأن  اإىل  واأ�صار 

مو�صوعات،  عدة  على  اخليمة حتتوي  راأ�س 

وخرائط  التاريخية،  اخلــرائــط  تت�صمن: 

الف�صائية  وال�صور  والت�صاري�س،  الأ�صا�س، 

واأنظمة  الأرا�ــصــي،  وا�صتعمالت  واجلــويــة، 

ال�صكان،  الإ�صرتاتيجية،  املخططات  البناء، 

التعليم، النقل واملرور، التخطيط احل�صري، 

واملياه  البيئة  العامة،  واخلــدمــات  املــرافــق 

واملناخ.

»هوية  املكانية  البوابة  واأ�صاف:  «وفرت 

التي  املكانية  الطبقات  جلميع  البيانات« 

و�صيغة  املكاين  وامل�صتوى  النطاق  تت�صمن 

الــبــيــانــات املــكــانــيــة، ومــ�ــصــدر الــبــيــانــات، 

واجلهة املنتجة لها، وتاريخ الإنتاج، وقائمة 

الإحــداثــيــات  ونــظــام  الو�صفية،  بالبيانات 

اجلغرايف«.

 100 حققت  الــدائــرة  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 

التخطيط  اإدارة  خــدمــات  حتويل  يف   %
مبعدل  اإلكرتونية  خــدمــات  اإىل  وامل�صاحة 

% يف خدمات   100 21 خدمة، كما حققت 
اإلكرتونية،  خدمة   17 لت�صمل  املباين  اإدارة 

مع  ومتا�صيًا  الــدائــرة  اإ�صرتاتيجية  �صمن 

بت�صريع  اخلــيــمــة  راأ�ــــس  اإمـــــارة  تــوجــهــات 

تقدمي  لت�صهيل  والذكي،  الإلكرتوين  التحول 

اخلدمات ل�صرائح املجتمع املختلفة، وت�صهيل 

بوقت  اخلـــدمـــات  اإىل  املــتــعــامــلــني  ــول  و�ــص

قيا�صي.

بلدية راأ�س اخليمة تطلق البوابة املكانية حلكومة راأ�س اخليمة

ــة 17  ــم ــة راأ�ــــــس اخلــي ــدي ــل اأطـــلـــقـــت دائــــــرة ب

املــبــاين،  اإدارة  بــخــدمــات  خــا�ــصــة  ــة  ذكــي خــدمــة 

ــــك تــزامــنــًا مـــع اإ�ــصــرتاتــيــجــيــة اإمــــــارة راأ�ـــس  وذل

وت�صهيل  والـــذكـــي،  الإلـــكـــرتوين  للتحول  اخلــيــمــة 

املختلفة. املــجــتــمــع  لــ�ــصــرائــح  اخلـــدمـــات  ــقــدمي   ت

 واأعلنت البلدية يف وقت �صابق، عن حتويل خدماتها 

املقدمة يف خمتلف الإدارات والأق�صام اإىل خدمات 

املتعاملني  و�صول  لت�صهيل  وذلــك  اإلكرتونية، 

عناء  عن  بعيدًا  قيا�صي،  بوقت  اخلدمات  اإىل 

املتعاملني،  �صعادة  ومركز  الدائرة  مقر  ق�صد 

ــة يف ظـــل الإجــــــــــراءات الحــــرتازيــــة  ــص ــا� خ

اجلميع. و�صالمة  �صحة  على  حفاظًا   املتبعة 

واأكد منذر حممد بن �صكر، مدير عام الدائرة، 

بتوفري  املتعاملني،  �صعادة  حتقيق  اإىل  ال�صعي 

اخليمة راأ�س  بلدية  يف  املباين  باإدارة  اإلكرتونية  17 خدمة 

خطر على املجتمع.

قد  املهجورة  املباين  تلك  اأن  اإىل   واأ�صار 

يف  النفو�س  �صعاف  بع�س  قبل  مــن  ت�صتغل 

وبالتايل  القانونية  غري  الأمور  بع�س  ممار�صة 

التعاون  لذا وجب   ، الت�صبب يف وقوع اجلرائم 

مع اجلهات املخت�صة ممثلة بدائرة بلدية راأ�س 

لر�صدها  الــدوريــات  بت�صيري  وغريها  اخليمة 

يف  املخت�صة  للجهات  ورفعها  التقارير  واإعداد 

ا�صتكمال الإجراءات.

اإطـــار  يف  املجتمعية  الــ�ــصــرطــة  اأن   واأكــــد 

جهودها لن�صر وبث الأمن والطماأنينة والق�صاء 

للجرائم  والت�صدي  ال�صلبية  الظواهر  على 

التوعية  حمالت  تنفيذ  على  حتر�س  الأمنية 

بينهم  ومن  املجتمع  �صرائح  كافة  اإىل  املوجهة 

من  للرفع  املهجورة  واملنازل  املباين  اأ�صحاب 

ودعوتهم  لديهم  املجتمعي  الــوعــي  م�صتوى 

لتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صحيح و�صع تلك 

املباين �صواء بال�صيانة اأم الإزالة.
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عن  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  ك�صفت 

خمربيًا  فح�صًا  املختربات  ق�صم  اإ�صافة 

جديدًا ي�صهم يف عملية تقييم مواد التعقيم 

امل�صتخدمة من قبل اجلهات 

للحد  اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات 

كورونا  فريو�س  انت�صار  من 

.-19 كــوفــيــد  ــتــجــد  ــص  املــ�

ممثلة  الــــدائــــرة  وذكـــــرت 

العامة  ال�صحة  اإدارة  يف 

�صعى  املــخــتــربات  ق�صم  اأن 

الفح�س  هــذا  اإ�صافة  اإىل 

من  �صيتمكن  الذي  اجلديد 

املخربية  الفحو�صات  تنفيذ 

للعينات اخلا�صة مبواد التعقيم امل�صتخدمة 

على  وقــدرتــهــا  �صالحيتها  مــن  للتحقق 

املطلوب. بال�صكل  التعقيم  عمليات   تنفيذ 

اإدارة  مــديــر  الطنيجي  �صيماء  وقــالــت 

ق�صم  اإن   : البلدية  يف  الــعــامــة  ال�صحة 

ب�صرية  طاقات  من  يحويه  وما  املختربات 

املنا�صبة  اخلـــربة  حتمل 

ـــطـــة  ـــص ـــ� واأن ــــام  ــــه م يف 

الــفــحــو�ــصــات املــخــربيــة، 

الأجهزة  اإىل  بالإ�صافة 

احلــديــثــة والــتــقــنــيــة يف 

يف  �صاهمت  املجال  هــذا 

الدقيقة  النتائج  حتقيق 

الك�صفت  يف  ــوبــة  املــطــل

ـــــواردة  ــعــيــنــات ال عـــن ال

ا�صتحداث  بجانب  اإليها 

الــداوائــر  بــني  املجتمعي  الــتــفــاعــل  �صمن   

دائرة  �صباب  جمل�س  �صارك  واملحلية  احلكومية 

راأ�س  �صباب  مركز  افتتاح  يف  اخليمة  راأ�س  بلدية 

منهجية  �صمن  املــركــز  افتتاح  ويــاأتــي   ، اخليمة 

وحثهم  الإماراتي  ال�صباب  ورعاية  لدعم  الدولة 

على التالقي وتنمية املواهب ال�صابة.

ال�صيد حممد جا�صم بواحلمام مدير  و�صرح 

جمل�س  ورئي�س  بالدائرة  املتعاملني  خدمة  مركز 

النوع  هذا  اأن  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  �صباب 

من املراكز من �صاأنه اأن ينمي ويزيد من املواهب 

الأفكار  لهذه  الكامل  الدعم  طريق  عن  ال�صابة 

وتنميتها وتبنيها ونحن ومن جهتنا كدائرة بلدية 

املركز  مع  الكامل  بالتعاون  �صنقوم  اخليمة  راأ�س 

باالإ�صافة اإىل كافة الأن�صطة التي من �صاأنها تلبية 

احتياجات ال�صباب ودعم اأهداف مركز ال�صباب.

اخليمة  راأ�ــس  بلدية  �صباب  جمل�س  وفد  قام 

كما  باملركز  املختلفة  الأقــ�ــصــام  على  بــالطــالع 

وما  الأق�صام  هــذه  عن  واف  �صرح  اإىل  ا�صتمعوا 

ميكن اأن توفره من خدمات متنوعة لل�صباب .  

خمتربات راأ�س اخليمة: فح�س �شامل ملواد التعقيم

جمل�س �شباب دائرة بلدية راأ�س اخليمة ي�شارك يف افتتاح مركز �شباب راأ�س اخليمة

مكان  اأي  يف  اإجنــازهــا  ميكن  التي  الإلــكــرتونــيــة،  اخلــدمــات  خمتلف 

البلدية. مقر  ق�صد  عناء  دون  �صاعة،   24 مــدار  على  وذلــك   وزمــان، 

وذكر اأن البلدية قامت موؤخرًا، بتحويل خدماتها ب�صكل كامل اإىل خدمات 

اإلكرتونية، وذلك يف عدد من الإدارات والأق�صام، والتي اأ�صبحت متاحة 

 اأمام املتعاملني عرب موقع الدائرة الإلكرتوين وموقع حكومة راأ�س اخليمة. 

للمتعاملني،  اإلكرتونية  خدمة   17 قدمت  املباين  اإدارة  اأن  اإىل  واأ�صار 

متثلت يف طلب ت�صجيل موؤقت، وجتديد الطلب امل

املوؤقت اإىل ت�صجيل دائم، وجتديد موؤقت لت�صجيل منتٍه، وم�صروع بدرجة 

اأعلى، بالإ�صافة اإىل خدمات طلب مقابلة الكادر الفني، وم�صروع خا�س، 

وت�صجيل جهة حكومية كا�صت�صاري، وطلب اإلغاء الت�صجيل املوؤقت .
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ـــــــذر خـــــــــرباء الــــتــــغــــذيــــة يف  ح

تعر�س  مـــن خـــطـــورة  راأ�ـــــس اخلــيــمــة 

وذلك  املبا�صرة  والفاكهة  اخل�صراوات 

ف�صل  خالل  احلــرارة  درجات  لرتفاع 

بالدولة  العامة  الأ�ــصــواق  يف  ال�صيف 

ومركبات الباعة اجلائلني على جانبي 

�صريعًا  ــر  ــوؤث ي الـــذي  الأمــــر  الـــطـــرق، 

املنتجات  تلك  ومــكــونــات  �صالمة  يف 

الغذائية.

ـــل، طـــالـــب عـــــدد مــن  ـــاب ـــق يف امل

ب�صرورة  اخليمة  راأ�ــس  يف  امل�صتهلكني 

اتخاذ اإجراءات مبا�صرة لتطوير �صوق 

والفاكهة  اخلــ�ــصــراوات  لبيع  اجل�صر 

البنية  اإىل  الــ�ــصــوق  لفــتــقــار  نتيجة  املــحــلــيــة، 

حفظ  وثــالجــات  التربيد  ووحـــدات  الأ�صا�صية 

درجات  ارتفاع  مع  الزراعية  املنتجات  وعر�س 

احلرارة يف ف�صل ال�صيف.

حت�سني

اإدارة  مــديــرة  الطنيجي  �صيماء  ــــدت  واأك

اخليمة،  راأ�ــس  بلدية  يف  والبيئة  العامة  ال�صحة 

و�صع خطط لتطوير وحت�صني �صوق اجل�صر �صمن 

ال�صحة  ل�صمان  الإمــارة،  اأ�صواق  تطوير  برامج 

اخل�صراوات  من  الغذائية  املواد  وتــداول  العامة 

والفاكهة، حيث مت اإعطاء مهلة لأ�صحاب الدكك 

يــتــوافــق مع  اأو�ــصــاعــهــم مبــا  بتعديل  الــ�ــصــوق  يف 

العامة،  وال�صحة  الغذائية  ال�صالمة  ا�صرتاطات 

تطوير  م�صروع  اأجنــزت  الدائرة  اأن  اإىل  م�صرية 

والفاكهة  للخ�صراوات  النخيل  منطقة  �ــصــوق 

عر�س  �صالمة  ت�صمن  الــتــي  املــعــايــري  وتطبيق 

املنتجات املعرو�صة للبيع.

اأن تلك اخلطط �صملت كذلك  اإىل  واأ�صارت 

بعد  ر�صميًا  افتتاحه  مت  ــذي  ال الــدقــداقــة  �صوق 

ي�صمل  حيث  املرافق،  جميع  كفاءة  ورفع  تطويره 

بيع اخل�صراوات والفاكهة والأ�صماك.

رقابة

اإدارة  مدير  النعيمي  ها�صم  الدكتور  وحذر 

من  القــتــ�ــصــاد،  وزارة  يف  امل�صتهلك  حــمــايــة 

لبيع  اجل�صر  �صوق  يف  الغذائية  املنتجات  تعر�س 

لأ�صعة  مبا�صرة  ب�صورة  والفاكهة  اخل�صراوات 

مع  القت�صاد  وزارة  توا�صل  اإىل  لفتًا  ال�صم�س، 

اخليمة،  راأ�ــس  بلدية  يف  العامة  ال�صحة  اإدارة 

لو�صع اآليات جديدة لتنظيم عمل حمال ال�صوق يف 

البيئة املنا�صبة لعر�س املنتجات  ظل عدم وجود 

الأ�صا�س  يف  يعتمد  ال�صوق  اأن  موؤكدًا  الغذائية، 

راأ�س  ملزارع  املحلية  الزراعية  املنتجات  بيع  على 

اخليمة، حيث تبني خالل اجلولة التفتي�صية وجود 

منتجات  وعر�س  ال�صرتاطات  لتلك  خمالفات 

ملا  وا�صحة  خمالفة  يعد  الذي  الأمــر  م�صتوردة، 

والــذي مت  ال�صوق  التجار يف  التفاق عليه مع  مت 

تخ�صي�صه لبيع منتجات املزارع املحلية.

دعوة اإىل ت�شديد الرقابة على �شوق اجل�شر براأ�س اخليمة

التحذير من تعر�س اخل�شراوات لأ�شعة ال�شم�س

الــفــحــو�ــصــات اجلــــديــــدة ومــنــهــا 

التعقيم.  ــــواد  م تــقــيــيــم   فــحــ�ــس 

الفح�س  عملية  اأن  اإىل  ولــفــتــت 

الأمــر  بــدايــة  تتم  للمواد  املــخــربي 

عــرب تــعــريــف الــعــيــنــات واإعـــدادهـــا 

العينات  تلقيح  ثم  ومن  لالختبار، 

واإ�صافة  الدقيقة،  احلية  بالكائنات 

املعقمات عليها والأو�صاط الزراعية 

الختبار  لعينات  امليكروبيولوجية 

املنا�صبة  الــظــروف  يف  وحت�صينها 

احلية  الكائنات  وحــفــظ  وتخزين 

الثالجة ومناق�صة  يف  اأخـــرى  مــرة 

وحتليل النتائج واإ�صدار التقارير.
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حتذيرات

% Volume 0
وقالت ربا عالء احلوراين اأخ�صائية تغذية 

يف  التغذية  ق�صم  ورئي�صة  وحميات  عالجية 

ارتفاع  اأن  املوؤكد  ، من  راأ�س اخليمة  م�صت�صفى 

يوؤثر  ال�صيف  ف�صل  خــالل  احلـــرارة  درجــات 

والفاكهة  اخلــ�ــصــراوات  يف  مبا�صرة  ب�صورة 

املواقع  يف  اأو  الطرق  جوانب  على  تعر�س  التي 

املفتوحة والتي تتعر�س بدورها لأ�صعة ال�صم�س، 

يف ظــل غــيــاب و�ــصــائــل الــتــربيــد واحلــفــظ يف 

الثالجات وفق ا�صرتاطات اجلهات الرقابية.

املــواد  اأن معظم  املــعــروف  واأ�ــصــافــت: من 

الــغــذائــيــة وخــا�ــصــة اخلــ�ــصــراوات والــفــاكــهــة 

ا�صتريادها  يتم  اأو  حمليًا  تزرع  التي  املو�صمية 

لعدم  نظرًا  املــربدات  يف  التخزين  اإىل  حتتاج 

حتملها درجات احلرارة العالية .

امل�صتهلك  �صراء  من  احلـــوراين،  وحــذرت 

حتتوي  والتي  اجلذرية  غري  الفاكهة  ملنتجات 

على ن�صبة كبرية من املياه مثل البطيخ والربتقال 

تتعر�س للتلف ال�صريع يف حال تعر�صها املبا�صر 

لأ�صعة ال�صم�س وارتفاع احلرارة.

مطالبات جمتمعية

اأن  ال�صرياوي،  اإبراهيم  اأكــد  جانبه،  من 

اإعــادة نظر من  اإىل  �صوق اجل�صر يحتاج  موقع 

اجلهات املعنية �صواء بتحويله اإىل منطقة مغلقة 

ت�صهده  ملا  نظرًا  اآخر  موقع  اإىل  نقله  اأو  مكيفة 

املنطقة من تطور عمراين وا�صت�صافة فعاليات 

هدفه  عن  حتول  ال�صوق  اأن  اإىل  لفتًا  وطنية، 

املزارع  اأ�صحاب  املواطنني  دعم  من  احلقيقي 

من�صات  على  الآ�صيويني  العمال  �صيطرة  اإىل 

امل�صتوردة  املنتجات  لعر�س  ال�صوق  يف  البيع 

اأربـــاح،  وحتقيق  املحلي  الإنــتــاج  م�صمى  حتــت 

بني  امل�صاجرات  من  العديد  لوقوع  بالإ�صافة 

بيع  يف  الغ�س  لعمليات  نتيجة  والتجار  الزبائن 

حــرارة  من  باملت�صررة  ال�صليمة  اخل�صراوات 

ال�صم�س.

اجل�صر  �صوق  اإن  ال�صميلي،  عبداهلل  وقــال 

ل�صراء  الــزبــائــن  اأمـــام  اأ�صا�صية  وجــهــة  ميثل 

مناف�صة  وباأ�صعار  الطازجة  الزراعية  املنتجات 

اأنه  اإل  م�صمون،  حملي  كمنتج  جودتها  ظل  يف 

التجار  اأطماع  تكبح  وقوانني  الرقابة  تنق�صه 

الآ�صيويني.

العاملني  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  دعت 

الــدوري  التغيري  �صرورة  اإىل  البيع  منافذ  يف 

يف  امل�صتخدمة  ــوجــه  ال واأغــطــيــة  لــلــقــفــازات 

انت�صار  مــن  للحد  الحــرتازيــة  الــتــدابــري  ظــل 

ــد- 19«،  ــي ــوف فــريو�ــس كـــورونـــا املــ�ــصــتــجــد »ك

وعـــــدم ارتـــدائـــهـــا لـــفـــرتات طــويــلــة، وذلـــك 

ــى �ــصــحــة و�ـــصـــالمـــة اجلــمــيــع. ــلــحــفــاظ عــل  ل

ال�صحة  اإدارة  البلدية، ممثلة يف  ر�صدت  وقد 

العامة، هذه ال�صلوكيات بعد تنفيذها عددًا من 

احلمالت التفتي�صية امليدانية على منافذ البيع 

املتنوعة كافة، منها املطاعم واملخابز والأ�صواق 

بع�س  ارتــداء  املفت�صون  لحظ  حيث  واملحال، 

متكررة  ب�صورة  والقفازات  للكمامة  العمال 

والتخل�س  واحـــــدة،  ـــرة  مل ولــيــ�ــس 

 مــنــهــا بــعــد ذلـــك بــطــريــقــة اآمــنــة.

مدير  الطنيجي،  �صيماء  وقــالــت 

بلدية  يف  الــعــامــة  ال�صحة  اإدارة 

قامت  الإدارة  اإن   : اخليمة  راأ�ــس 

مـــــوؤخـــــرًا بــتــنــفــيــذ �ــصــلــ�ــصــلــة مــن 

املــيــدانــيــة،  التفتي�صية  احلــمــالت 

الــتــي �ــصــمــلــت عـــــددًا مـــن مــنــافــذ 

ــــي بــلــغ  ــــت الـــبـــيـــع املـــخـــتـــلـــفـــة، وال

تفتي�صية،  حمالت   5 اإىل  عــددهــا 

لــلــتــحــقــق مـــن مــــدى تقيد  ــــك  وذل

املـــنـــ�ـــصـــاآت والـــعـــامـــلـــني بـــهـــا بـــا�ـــصـــرتاطـــات 

بالتدابري  املتعلقة  والأخـــرى  العامة  ال�صحة 

كورونا. فريو�س  انت�صار  من  للحد   الحرتازية 

وذكرت اأن تلك احلمالت مت تنفيذها على مدار 

والتي �صملت  الأ�صواق واملن�صاآت،  �صاعات عمل 

املطابخ  وعلى  اخل�صراوات  اأ�صواق  على  حملة 

والهايرب  ال�صوبر  من�صاآت  وعــلــى  ال�صعبية، 

واخلام�صة  املحام�س  من�صاآت  وعلى  ماركت 

ــات والــ�ــصــوكــولتــة. ــوي ــل  عــلــى حمـــال بــيــع احل

واأ�صارت اإىل اأن احلمالت، مت من خاللها ر�صد 

اأ�صحابها  تنبيه  مت  التي  املالحظات  من  عدد 

والعاملني بها، اإىل �صرورة اأخذها بعني العتبار، 

لتجنب حترير الإنذارات واملخالفات، وغريها 

حال  يف  بحقها،  ال�صارمة  الإجـــــراءات  مــن 

معاودة ر�صدها من قبل امل�صتهلكني واملفت�صني 

اأهمية  مــن  لها  ملــا  ــك  وذل  ، للدائرة  التابعني 

بالغة يف احلفاظ على �صحة و�صالمة اجلميع، 

وال�صلع. املنتجات  اأنواع  واأجود  اأف�صل   وتقدمي 

مت  التي  املالحظات  تلك  اأهــم  اأن  اإىل  ولفتت 

ر�صدها، متثلت يف عدم تغيري القفازات واأغطية 

الوجه ب�صورة دورية، وارتدائها لفرتات طويلة 

اللتزام  وعــدم  املنافذ،  يف  العاملني  قبل  من 

هناك  اإن  حــيــث  ـــة،  الحـــرتازي بـــالإجـــراءات 

بالتدابري  املــنــ�ــصــاآت  ــتــزام  ال ــدى  م يف  تباينًا 

الزدحــام يف  ف�صاًل عن  عام،  ب�صكل  الوقائية 

التي  وغــريهــا،  الغذائية  املن�صاآت  مــن  بع�س 

الأخـــذ  اإىل  املــنــ�ــصــاآت  دعـــوة  مت 

للت�صحيح  العــتــبــار  بــهــا بــعــني 

ـــالزم.  مــن اأو�ــصــاعــهــا وعــمــل ال

واأ�صارت اإىل اأن املفت�صني ر�صدوا 

عددًا من املخالفات، والتي متثلت 

الغذائية،  املواد  تخزين  �صوء  يف 

النظافة  اأنــظــمــة  فعالية  وعـــدم 

بع�س  �صالحية  وعدم  والتعقيم، 

من املعدات امل�صتخدمة يف اإعداد 

الأطعمة ومالحظات على �صيانة 

املباين واملعدات.

بلدية راأ�س اخليمة الكمامة والقفاز ملرة واحدة
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900 طرد غذائي لالأ�شر املتعففة يف راأ�س اخليمة
�صعيًا  لتفعيل دور التعاون املطلق مع كافة 

م�صتوى  على  اخلريية  واجلمعيات  الهيئات 

اخليمة  را�ــس  بلدية  دائــرة  تعاونت  الإمـــارة، 

الإح�صان  و جمعية  للطعام  الإمارات  بنك  مع 

اخلريية  لتوزيع الطرود الغذائية على الأ�صر 

املتعففة .

املـــواد  تــوفــري  املـــبـــادرة  ت�صمنت   حيث 

ت�صررت  اأ�ــصــرة   900 لـ  الأ�صا�صية  الغذائية 

جراء   من  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة  ب�صورة 

 - كوفيد  بها جائحة  ت�صببت  التي  التداعيات 

19، والتخفيف عنهم ملا واجهوه من �صعوبات  

مع هذا الو�صع ، مع احلر�س على التقيد 

بالإجراءات الوقائية والحرتازية .

 جــــاء ذلـــــك، حـــر�ـــصـــًا مـــن دائــــرة 

الوطني  الواجب  نداء  تلبية  على  البلدية 

جميع  وت�صافر  تكاتف  ي�صتدعي  الـــذي 

الت�صامن  مــبــداأ  وجت�صيد  املــوؤ�ــصــ�ــصــات، 

يف  للم�صاهمة  ــ�ــصــاين،  والإن الجتماعي 

الأ�صر  على  املرتتبة  الأ�ــصــرار  من  احلــد 

احتياجاتهم  وتوفري  املحدود  الدخل  ذات 

الأ�صا�صية لتعزيز �صعورهم بال�صتقرار.
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األخبار

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

هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(
Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae

�شمن ال�شروط التالية :

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

magaz ine@mun. rak .ae
القادم  والعدد  املذك�ر  الإمييل  الفائز عرب  ا�شم  اإعلن  يتم  و�ش�ف   

من املجلة.

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

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

اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة  يف  �شهريًا  تن�شر  باملتعاملني  خا�شة  �شهرية 

فعلى الراغبني بال�شرتاك بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد 

الإلكرتوين التايل:

magazine@mun.rak.ae

Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate 
Communications Office, introduces the monthly contest 
for customers, which is published on monthly basis in the 
Municipality Magazine. For participation, answers should 
be sent to the following email address
magazine@mun.rak.ae

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.

2. Please send your answer to the following email address:

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

mentioned email. 
3. Participants should send their contacts (Full Name, 

Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

اأول وزيرة مت تعيينها يف دولة المارات العربية  ا�شم  • ما 
املتحدة ، ويف اأي عام حدث التعيني ؟

• Who is the first Female Minister in the United Arab 
Emirates, and in which year was she appointed

» 518 «

Congratulations to Mr. : Fares Salah Ahmed Al Qatawneh
the winner of the past month's contest (517).

مربوك لالأخ :  فار�س �شالح القطاونة

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 517 (



اجلزء الثاين

اآداب تالوة القراآن الكرمي

ال�شيخ:  اإبراهيم بن عبد اهلل املزروعي

من كتاب ف�شائل القران

 : التالوة  عند  والب�سملة  اال�ستعاذة   -  8
ال�شيطان  من  باهلل  فا�شتعذ  القراآن  ق��راأت  ف��اإذا   ( تعاىل  قال 

اأ�شحاب ال�شنن وهو يف �شحيح �شنن  الرجيم( النحل )98( وروى 

اأبي داود )785( عن اأبي �شعيد اخلدري اأن النبي �شلى اهلل عليه 

اأعوذ باهلل ال�شميع العليم  الليل )  و�شلم قال قبل القراءة يف قيام 

�شيغتان  فهاتان   ) ونفثه  ونفخه  همزه  من  الرجيم  ال�شيطان  من 

الب�شملة  اأما   . ال�شالة وخارجها  القراآن يف  لال�شتعاذة قبل تالوة 

فهي �شنٌة عند بداية كل �شورٍة ملا �شح من اأحاديث يف ذلك كما عند 

م�شلم برقم )400(

مالحظة : ال دليل على قول ) �شدق اهلل العظيم ( عند االنتهاء 

 ، القول  بهذا  التالوة  ختم  منع  من  مع  الدليل  اأن  بل  التالوة  من 

فقد روى ال�شيخان من حديث ابن م�شعود اأنه قال : قال ر�شول اهلل 

اأنزل ؟ قال :  اأق��راأ عليك القراآن وعليك  : قلت  )اإق��راأ علّي ( قال 

اإين اأ�شتهي اأن اأ�شمعه من غريي( قال : فقراأت الن�شاء حتى بلغت 

)فكيف اإذا جئنا من كل اأمة ب�شهيد وجئنا بك على هوؤالء �شهيدا( 

قال يل : ُكّف اأو اأم�شك » فراأيت عينيه تذرفان ( البخاري )5055( 

وم�شلم)800( . فلم يقل له قل �شدق اهلل العظيم ، ومل يثبت عنه 

ذلك ومل يعهد عن ال�شلف ال�شالح ذلك .

يف  املفرطة  ال�سرعة  وكراهية  القراآن  ترتيل  ا�ستحباب   -  9
التالوة:

اإعطاء كل حرف  وهو   ، لغة  التجويد  اأو  التح�شني  والرتتيل هو 

حقه خمرجا و�شفًة من غري تكلف طبقا ملا تلقاه امل�شلمون عن ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ، قال اهلل تعاىل ( الذين اآتيناهم الكتاب 

يتلونه حق تالوته ) البقرة )121( فيجب تالوة القرن على ال�شفة 

التي نزل بها للقادر على ذلك واإاّل مل يتلوه حق تالوته ولذلك قال 

كل  على  عني  فر�ض  اهلل  ر�شول  نطقه  كما  القراآن  نطق   ( العلماء 

م�شلم م�شتطيع ، والعلم بقواعد علم التجويد و�شوابطها و�شروطها 

فر�ض كفاية على االأمة االإ�شالمية (

فائ��دة ) اإذا كانت ال�شرعة ال تخل بالقراءة ، فقد ف�شل بع�ض 

العلماء االإ�شراع فيها طلبا لكرثة االأجر املرتتب على كرثة التالوة ، 

وف�شل بع�شهم الرتتيل والتاأين فيها ( 

10 - ا�ستحباب حت�سني ال�سوت بالقراءة والنهي عن القراءة 
باالأحلان املطربة التي ت�سبه الغناء:

ويف ا�شتحباب حت�شني ال�شوت بالقراءة اأحاديث �شحيحة منها 

قوله �شلى اهلل عليه و�شلم »« مل ياأذن اهلل ل�شيء – ما اأذن لنبي اأن 

اأي يجهر بقراءته  ابن كثري )  . قال  »« متفق عليه  بالقراآن  يتغنى 

ويح�شنها …( ف�شائل القراآن �ض179 ، ومنها قوله ) لي�ض منا من 

مل يتغنى بالقراآن ( �شحيح �شنن اأبي داوود ) 1469( ومنها قوله ) 

زينوا اأ�شواتكم بالقراآن ( �شحيح �شنن اأبي داوود )1468( واملراد 

من حت�شني ال�شوت تطريبه وحتزينه والتخ�شع به، قاله ابن كثري 

يف ف�شائل القراآن �ش�190 وقال ابن تيمية ) قراءة القراآن ب�شفة 

مالك  ن�ض  كما  مبتدع  مكروه  الغناء  تلحني  ي�شبه  ال��ذي  التلحني 

وال�شافعي واأحمد بن حنبل وغريهم من االأئمة ( االآداب ال�شرعية 

البن مفلح ) 2/302(
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ح�شن  امل��ج��ود  ال��ق��ارئ  م��ن  ال��ق��راءة  طلب  ي�شتحب   ( فائ��دة 

ال�شوت ملا رواه ابن م�شعود ر�شي اهلل عنه قال : قال يل النبي �شلى 

ن��ِزل ؟ قال 
ُ
اأ اأق��راأ عليك وعليك  اهلل عليه و�شلم : اقراأ علّي ، قلت 

اإيّن اأحب اأن اأ�شمعه من غريي …( رواه البخاري )5056( وابن 

ه اأن يقراأ القراآن غ�شا طريا  م�شعود قال فيه ر�شول اهلل ) من �شرَّ

نزل فليقراأه على قراءة ابن اأم عبد ( رواه اأحمد 
ُ
كما اأ

ا�ستحباب اجلهر بالقراآن :   -  11
اإذا مل يرتتب عليه مف�شدة كالوقوع يف الرياء اأو اأذية من ي�شلي 

اأو النائم اأو غريهما ، ودليل ف�شل اجلهر على االإ�شرار اأنَّ العمل فيه 

اأكرب والأنه يتعدى نفعه اإىل غريه ، والأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع 

ويزيد  النوم  يطرد  والأنه   ، اإليه  �شمعه  وي�شرف   ، الفكر  اإىل  همه 

يف الن�شاط ، فمتى ح�شره �شيء من هذه النيات فاجلهر اأف�شل . 

ذكره النووي يف االأذكار �ش�162 ، قلت فاإذا مل تتوفر هذه النيات 

فاالإ�شرار به اأف�شل حلديث ) اجلاهر بالقراآن كاجلاهر بال�شدقة 

وامل�شر بالقراآن كامل�شر بال�شدقة ( رواه اأبو داوود والرتمذي وهو يف 

�شحيح اجلامع ال�شغري)3105(

حل�شول  بالتالوة  والتلفظ  بالقراءة  النطق  من  البد   ( فائ��دة 

االأجر واأما ما يفعله بع�ض النا�ض من قراءة القراآن بدون حتريك 

ل به ف�شل القراءة لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم  ال�شفتني فهو ال يح�شِّ

) اقروؤوا القراآن …( رواه م�شلم ولقوله اأي�شًا »« من قراأ حرفا من 

القراآن فله به ح�شنة …«« رواه الرتمذي وغريه ، وال يعترب قارئا اإال 

اإذا تلفظ بذلك كما ن�ض على ذلك اأهل العلم ( . 

: القراآن  ختم  يف  امل�ستحب  القدر   -  12
اختلفت الروايات عن ال�شلف يف القدر الذي يختم القراآن فيه ، 

فمنهم من كان يختمه يف �شهرين ومنهم يف اأربعني يوما ومنهم يف 

�شهر ومنهم يف ع�شر ليال ومنهم يف �شبع وهو فعل االأكرثين ملا رواه 

البخاري) 5054( من حديث عبد اهلل بن عمرو قال ) قال يل ر�شول 

اهلل : اقراأ القراآن يف �شهر قلت اأين اأجد قوة ، حتى قال : فاقراأه يف 

�شبع وال تزد على ذلك( فجل بع�ض ال�شلف ال�شبع حدًا الأقل ما ُيختم 

اأبو  رواه  وا�شتدل مبا  الأقله  الثالث حدًا  وبع�شهم جعل  القراآن  فيه 

داود وغريه عن ابن عمرو قال : قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

:« اقراأ القراآن يف كل �شهر ، اق��راأه يف خم�ض وع�شرين ، اق��راأه يف 

خم�ض ع�شرة ، اقراأه يف ع�شر ، ال يفقهه من يقراأه يف اأقل من ثالثٍ  

»« ورواه اأحمد وهو يف �شحيح اجلامع ال�شغري )1157( قال النووي 

االأ�شخا�ض فمن  باختالف  اإن ذلك يختلف   (  154 �ش�  االأذك��ار  يف 

اأو غري  امل�شلمني  اأو ف�شل احلكومات بني  العلم  بن�شر  كان م�شغواًل 

ذلك من مهمات الدين وامل�شالح العامة للم�شلمني فليقت�شر على 

قدر ال يح�شل له ب�شببه اإخالل ، ومن مل يكن من هوؤالء املذكورين 

يف  الهذرمة  اأو  امللل  حد  اإىل  خ��روج  غري  من  اأمكنه  ما  فلي�شتكرث 

القراءة (

اأربعون  قلت : بناء على االأحاديث الواردة فاإن اأكرث اخلتم هو 

يومًا حلديث » اقراأ القراآن يف اأربعني » رواه اأبو داود والرتمذي وهو 

يف �شحيح اجلامع )1154( واإن اأقل اخلتمة يف ثالثة اأيام ملا �شبق 

من حديث ابن عمرو وفيه ) ال يفقهه من يقراأه يف اأقل من ثالث ( 

واهلل اأعلم

تنبي��ه ) ال يوجد دعاء خم�شو�ض عند ختم القراآن ومل ي�شح 

دليل على م�شروعيته( قال بكر اأبو زيد يف ر�شالته ) مرويات دعاء 

ال�شالة  خ��ارج  ال��ق��راآن  القارئ خلتم  دع��اء  اإن   (  ) ال��ق��راآن  ختم 

وح�شور الدعاء يف ذلك ماأثور من عمل ال�شلف ال�شالح كما تقدم 

من فعل اأن�ض وجماعة من التابعني والأنه من جن�ض الدعاء امل�شروع 

وتقدم قول ابن القيم ) وهو من اأكد مواطن الدعاء واالإجابة ( اأما 

دعاء ختم القراآن يف ال�شالة من اإمام اأو منفرد قبل الركوع اأو بعده 

يف الرتاويح اأو غريها ال يعرف ورود �شيء فيه اأ�شاًل عن النبي �شلى 

اهلل عليه و�شلم وال عن اأحد من �شحابته م�شندًا
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 … هنا  التي جمعتنا  بالفكرة  و  بالأخر  و  بنف�سه  يثق  الكل 

هذا هو الفريق الأف�سل !

ح�سب  ف��رق  ع��دة  �أو  عمل  لفريق  م�ؤ�س�سة  و  �سركة  كل  حتتاج 

عمل  فريق  تك�ين  و  بناء  مهمة  تعد  و   ، �أق�سامها  عدد  و  حجمها 

منا�سب و قادر على تخطي حتديات �لعمل و �لإبد�ع و�حدة من �أكرب 

�لعقبات �لتي ت��جه بالفعل م�ؤ�س�س �ل�سركة �أو �مل�سروع .

�ملجال  م�ؤ�س�سة خا�سة بك يف  �إن�ساء  بالذ�ت يف  �أنت  تفكر  قد 

�لذي تتقنه و بطبيعة �حلال �أنت بحاجة لأفر�د يعمل�ن معك لتق�سم 

�ملهام عليهم كل و�حد منهم ح�سب تخ�س�سه و ما يحرتف فعله، 

لكن و كما �سبق و قلنا فاإن �لتحدي �لأبرز يف هذ� �ل�سدد ه� �جلهل 

بكيفية �لقيام بذلك .

يف هذ� �ملقال �سنتحدث بالفعل عن كيفية بناء و تك�ين فريق 

م�ؤمن  ن�سيط  �لقمة… فريق عمل  نح�  �سركتك  يق�د  ناجح  عمل 

و ل  كلل  و ل  ل�ساعات ط�يلة دون ملل  �لعمل  قادر على  و  بفكرتك 

تذمر .

روؤية عامة و �ساملة عن فريق العمل

كم  حت��دد  �أن  �أوًل  عليك  �أف��ر�د  عن  �لبحث  يف  ت�سرع  �أن  قبل 

�أن حتدد بدقة  �سخ�س حتتاجه للعمل معك ، و من �لبد�ية عليك 

�إخباري  مل�قع  عمل  فريق  يف  مثاًل   ، منهم  و�ح��د  كل  من  �حلاجة 

عن  م�س�ؤول  م�ظف  �إىل  �إ�سافة  �ملحت�ى  ين�سئ  مل��دون  �ساأحتاج 

حمركات  على  �لت�س�يق  عن  م�س�ؤول  �آخر  و  �لجتماعية  �ل�سبكات 

�لبحث �إ�سافة �إىل دعم فني متخ�س�س يف تط�ير �مل�قع �أي �أربعة 

ن�ع  ما  و  �إليه  �أنت كم �سخ�سًا حتتاج  ، حدد  �لبد�ية  �أ�سخا�س يف 

تخ�س�ساتهم .

 الإميان بالفكرة و امل�سوؤولية

حتتاج يف فريق عملك �إىل �أ�سخا�س ي�ساطرونك �لإر�دة باإجناح 

و  ت�طينها  على  تعمل  �لتي  بالفكرة  �جلن�ن  حلد  ي�ؤمن�ن  و  �لعمل 

�سيجعلهم  �ل��ذي  ه�  �لإمي��ان  فهذ�   ، �ل��قع  �أر���س  على  جت�سيدها 

م�س�ؤولني و قادرين على حتمل �مل�س�ؤولية يف ح�س�رك �أو غيابك .

 

دع العواطف جانباً نحن هنا يف العمل

�لع��طف  ي���رط  �ل��ذي  ه�  �لفا�سل  و  بطبعه  عاطفي  �لإن�سان 

في�سبح  �لت�سرف  و  �لتعامل  �لته�ر يف  �إىل  لتق�ده  �لعمل  �أم�ر  يف 

مكروهًا لدى �لآخرين ، و عند بناء فريق عمل �أنت بحاجة لإبعاد 

بعيد عن  �أنه  �أخًا لك رغم  �لأمر فقد ت�ظف  ع��طفك �جتاه هذ� 

 ، �أف�سل  يك�ن  �أن  �إر�دت��ك يف  و  له  ب�سبب حبك  و كل هذ�  جمالك 

لكن �لنتيجة �حلتمية ملثل هذه �لقر�ر�ت هي �نهيار �لفريق لحقًا �أو 

رمبا �لتمهيد حلالة من �لكر�هية خ�س��سًا عندما تذكره كل مرة 

�أنك �أدخلته لفريق �لعمل كمعاملة خا�سة منك و لي�س لأنه قادر على 

�مل�ساهمة بق�ة يف �إجناح فكرتك .

فريق عمل منفتح على الآراء و التوا�سل

�لفريق  �أفر�د  تت�فر يف  �أن  �لتي يجب  �ملعايري  �أهم  و�حدة من 

�لذي �أنت ب�سدد تك�ينه هي �لقدرة على �لت���سل و تبادل �لآر�ء و 

�لنقا�س بكل ود مع بع�سهم �لبع�س ، بعيدً� عن �لكر�هية و �ملناف�سة 

�خلبيثة �أو �ل�سعي لإق�ساء �لآخر كما يحدث يف بع�س فرق �لعمل و 

دون نفاق �أو جماملة �أو خجل من طرح �لأفكار .

 مواهب جيدة و القدرة على البتكار

حتتاج يف فريق عملك �إىل �أ�سخا�س م�ه�بني يف عملهم ، لديهم 

اأماين �سعيد النعيمي

خطوات لبناء و تكوين 

فريق عمل ناجح يقود موؤ�س�ستك نحو القمة
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�لقدرة على �لإبد�ع و �خلروج بالبتكار�ت و �لإ�سافات �جلديدة ، ل 

يحب�ن �لت�قف عن �لإبد�ع و لديهم خيال و��سع لطرح �أفكار جن�نية 

ميكن �أن تطبق لتناف�س بها .

كما يعتمد �أد�ء �لفريق �لّناجح على روح �لّتعاون �لتي ت�س�د بني 

جميع  مب�ساركة  �جل�دة  عالية  ق��ر�ر�ت  لتقدمي  وتدفعهم  �أع�سائه 

�لأع�ساء و�لعمل بها، و�إظهار �للتز�م �لّتام نح� تنفيذها، وُي�ساعد 

بع�سهم  من  �لّدعم  على  �لفريق  �أع�ساء  ح�س�ل  على  �أي�سًا  ذلك 

كاماًل  للفريق  و�لإجن��از  �لفائدة  حتقيق  ذلك  عن  فينتج  �لبع�س، 

وعليه فاإنه ميكن تك�ين فريق عمل ناجح من خالل �تباع �خلط��ت 

�لآتية:

الذي ي�سعى الفريق لتحقيقه. تقييم  الهدف  • حتديد 
اأداء الفريق مقارنًة بالأهداف املطلوب حتقيقها. 

العمل.  فريق  يتبعها  التي  واملبادئ  القواعد  • مناق�سة 
وحتديد  الفريق،  حققها  التي  التطور  كمية  تقييم   •

الأ�سباب التي تعيق من تطوره يف امل�ستقبل.

ال��ف��ري��ق،  اأف�����راد  ك��ل  ع��ل��ى  وال��واج��ب��ات  امل��ه��ام  • ت��وزي��ع 
وتعريف كل فرد بالدور الذي يجب عليه القيام 

به .

ال��ف��ري��ق بتنفيذ  ل��ق��ي��ام  ال���ازم���ة  اخل���ط���ط  ت��ك��وي��ن   •
اخلطط  تنفيذ  على  الفريق  ق��درة  تقييم  املهام. 

وحتقيقها .

• ت�سهيل اإمكانية احل�سول على املعلومات الرجعية الازمة، 
���س��واء من 

العماء، اأم  من الإدارة، اأم من اأي طرف اآخر. 

خ��ارج  املختلفة  بالأن�سطة  ال��ق��ي��ام  على  ال��ف��ري��ق  ح��ث   •
جمع  يف  كامل�ساركة  ت�ساركي،  ب�سكل  العمل  نطاق 

التربعات اخلريية اأو ممار�سة هوايات معينة.

تقييم جناح �لفريق ، ميكن للقائد �لت��سل �إىل �أن �لفريق ي�سري 

ب�سكل ناجح من خالل مالحظة عدة �أم�ر، ومنها: 

باملهام ب�سكل عادل ومت�ساٍو. الفريق  اأفراد  جميع  • قيام 
البع�ض.  لبع�سهم  الفريق  اأفراد  جميع  • احرتام 

املطلوب  الأه��داف  مع  الفريق  قيادة  طريقة  تنا�سب   •
حتقيقها.

بطريقة  ال��ف��ري��ق  ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�سكات  جميع  ح��ل   •
تر�سي جميع الأع�ساء.

املهام من قبل جميع اأع�ساء الفريق.  جميع  • اإجناز 
الفريق ب�سكل م�ستمر من  اأع�ساء  بني  العاقة  • تطور 

خال قيامهم باإجناز املهام معاً.

�لن�سائح  من  �لعديد  هناك   ، �لفريق  �إنتاجية  لزيادة  ن�سائح 

قدرته  زيادة  �أجل  من  �تباعها  �لفريق  على  يجب  �لتي  �ل�سرورية 

على حتقيق �لأهد�ف، ومنها: 

�لفريق  ي�سعى  �لتي  ب��الأه��د�ف  �لفريق  �أع�ساء  جميع  �إدر�ك 

�أو  �مل�ؤ�س�سة  ل��دى  يك�ن  بحيث  باإجنازها،  و�لتز�مهم  لتحقيقها 

�ملنظمة روؤية و��سحة لأهد�ف �لفريق وكيفية عملها. 

ثقة جميع �أع�ساء �لفريق ببع�سهم �لبع�س. تبادل �لآر�ء ب�سدق 

و�سفافية، وحث �أع�ساء �لفريق على �حرت�م �آر�ء بع�سهم 

�لبع�س، و�ل�سماح لهم بالتعبري عن �أفكارهم بحرية.

للم�ؤ�س�سة  �لفريق  �أع�ساء  جميع  �نتماء  تعزيز   

و�أهد�فها. 

معاملة جميع �أفر�د �لفريق بطريقة تعك�س �أهمية 

فرد  ك��ل  معاملة  تتم  بحيث  ح��دة،  على  ف��رد  ك��ل 

ميتلكها  ل  مهار�ت  ميتلك  �أن��ه  له  تبني  بطريقة 

�أحد غريه وت�سجيعه على �لإبد�ع و�لبتكار، فهدف 

�ختالفات  ز�دت  كلما  �أكرب  ب�سكل  يتحقق  �لفريق 

وجهات �لنظر. 

�لعمل،  �سري  كيفية  ملعرفة  دوري  تقييم  �إج���ر�ء 

وحتديد �لأ�سباب �لتي قد تعيق من قدرته على حتقيق 

�ملهام. 

�ل�سخ�سية  �ل�سر�عات  جتنب  على  �لفريق  ح��ث 

و�مل�سكالت، وحماولة �إيجاد �حلل�ل بدًل من ذلك. 

�لقر�ر�ت  �تخاذ  على  �لفريق  �أع�ساء  حث جميع 

معًا و�للتز�م بها.



�ستيفن.  يروي  فاعلية  �لأك��ر  للنا�س  �ل�سبع  �لعاد�ت  كتابه  يف 

ون�ساط يف  بهمة  يعمل  �لغابة  لرجل يف  �أو يفرت�س ق�سة  �أر. ك�يف 

�لرجل:  عليه  فرد  تفعل؟  ماذ�  ما:  �سخ�س  ف�ساأله  �لأ�سجار،  قطع 

منذ  �لإره��اق  عليك  يبدو  عليه:  فرد  �لأ�سجار،  �أقطع  �أين  ترى  �أل 

متى و�أنت تقطع هذه �لأ�سجار، فرد قائاًل: �أكر من خم�س �ساعات، 

لقد ��ستهلكت ق��ي، �إنه عمل �ساق، فقال له هذ� �ل�سخ�س: ح�سنًا 

ملاذ� ل ت�سرتيح ب�سع دقائق ل�سحذ �ملن�سار، ل� فعلت ذلك ف�سيقطع 

�ملن�سار �ل�سجرة ب�سرعة، فرد عليه �لرجل: لي�س لدي وقت ل�سحذ 

�ملن�سار، فاأنا م�سغ�ل متامًا بعملية قطع �ل�سجرة.

�إن قاطع �لأ�سجار بذل جمه�دً� ووقتًا كبريً� يف �أد�ء عمله دون 

�أن يحقق �لنتائج �ملرغ�بة. ول� �أنه فكر يف كيفية ت�ظيف كفاءته يف 

�ملن�س�د.  �إىل هدفه  �ل��س�ل  �أكر فاعلية لنجح يف  �أن يجعل عمله 

وهذ� ه� حال �لعديد من �مل�ظفني يف خمتلف �جلهات و �مل�ؤ�س�سات 

�ت�سالتهم  و  �أعمالهم  �أد�ء  يف  �لط��ل  �ل�ساعات  يق�س�ن  ممن 

ي�سيب  �ل��ذي  �لأم��ر  �أد�ئهم،  عن  روؤ�سائهم  ر�سا  بعدم  ليفاج�ؤو� 

�مل�ظفني بال�سخط و �لإحباط جتاه عملهم. ولتجنب �ل�ق�ع يف هذ� 

�لفخ، دع�نا ن�سلط �ل�س�ء على هذه �لنقاط: 

اعنِت باملكان من حولك:

ُتعد بيئة �لعمل عاماًل �أ�سا�سيًا ل�سعادة و فاعلية �مل�ظفني، حيث 

ي�سهم  �مل�ظفني،  �للم�سات �جلمالية على مكاتب  بع�س  �إ�سفاء  �إن 

و  بالت�تر  �سع�رهم  تقليل  و  �مل�ظفني  �إنتاجية  رفع  يف  كبري  بقدٍر 

�لإجهاد. و كلما كانت �ملكاتب مرتبة و منظمة بطريقة ي�سهل فيها 

�ل��س�ل �إىل ما يحتاجه �مل�ظف�ن كان �أد�وؤهم �أف�سل. وعليه ُين�سح 

باإحاطة �مل�ظفني ببع�س م�سببات �ل�سعادة مثل �لنباتات �لطبيعية، 

�لزه�ر، �لأل��ن �لز�هية و �لته�ية �جليدة ل�سمان ر�حة �مل�ظفني 

�لتي تنعك�س �إيجابًا على �إنتاجيتهم.  

حدد الأوقات الأف�سل للعمل:

ي�ستطيع جدولة   ، �ل�سخ�سية  لطبيعته  �مل�ظف  من خالل فهم 

�أعماله و �لقيام ب��جباته �ملختلفة بناًء على �لأوقات �لتي يك�ن فيها 

�أكر �إنتاجية حيث تختلف هذه �لأوقات من �سخ�س �إىل �آخر. فمن 

�لأ�سخا�س من يك�ن يف �أق�سى درجات �إنتاجيته باكرً� فيهرع لينجز 

ما ي�ستطيع �إجنازه من مهام و �جتماعات و ما �إىل ذلك ُمبكرً�، يف 

�لظهرية.  قبل  �إل  �إنتاجيته  لذروة  ي�سل  ل  �لآخر  �لبع�س  �أن  حني 

اأثبتت العديد من الدرا�سات اأن النا�ض الأكرث ان�سغاًل لي�سوا بال�سرورة الأكرث 

اإنتاجية. فالأمر يتلخ�ض يف كيفية ق�ساء هوؤلء الأ�سخا�ض لأوقاتهم اأو بب�ساطة 

التي  الطريقة  فهم  خ��ال  فمن  للوقت.  الأمثل  بال�ستغال  ه��وؤلء  يقوم  كيف 

اإنتاجية  اأكرث  اأن نتعلم كيف ن�سبح  املنتج لوقته، ن�ستطيع  ال�سخ�ض  مي�سي بها 

و اأقل ان�سغاًل. 
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كيف تكون ُمنتجًا ! !

اآمنة علي املحـــــــــــيا



وعليه، فاإنها م�ساألة تقديرية تختلف من �سخ�س �إىل �آخر و لكن يف 

نهاية �ملطاف ينبغي على �جلميع �لإجناز،  يق�ل نابلي�ن ب�نابرت 

»خذ �ل�قت �لكايف للتدبري، لكن عندما يحني وقت �لعمل ت�قف عن 

�لتفكري و نفذ.« 

تعامل مع الأمور ب�سكٍل فوري:

و  �لإنتاجية،  قلة  و  �ملهام  تر�كم  فخ  يف  �مل�ظفني  �أغلب  يقع 

لتجنب ذلك، يجب على �مل�ظف �إعد�د قائمة باملهام �لتي ت�ستغرق 

وقتًا قلياًل، وحماولة �أد�ئها وجتنب تاأجيلها، لي�سبح �أكر �إنتاجّية 

ل �لتعامل مع �ملهام  حتى خالل �لأوقات �سعبة �لرتكيز، فمثاًل ُيف�سّ

وقتًا ط�ياًل  تاأخذ  �لتي  �ملهام  �أما  ف�رً�،  دقائق  ب�سع  ت�ستغرق  �لتي 

�إجنازها  و  بها  �لقيام  لت�سهيل  �أ�سغر  مهام  �إىل  تق�سيمها  ل  فُيف�سَّ

يف �ل�قت �ملطل�ب. حت�سرين مق�لة �ستيف ج�بز حني قال يف �ساأن 

تقل  يجب �تباعها ل  �لتي ل  �لطرق  “�ختيار   : �لأول���ي��ات  ترتيب 

�أهمية عن �ختيار �لطرق �ملنا�سبة.” 

جتنب تعدد املهام:

�أو  مهمة  من  �أك��ر  �أد�ء  به   يق�سد  �ملهام  تعدد  م�سطلح  �إن 

ن�ساط يف �آٍن و�حد، و�لتنقل و�لتبديل بني هذه �ملهام ب�سكٍل م�ستمر 

�لدر��سات  �أن  �إل  �لإنتاجية.  رفع  بهدف 

�ملهام  تعدد  ح���ل  �لعلمية 

ت��سلت �إىل �أن �لأ�سخا�س 

ي��جه�ن  �ملهام  متعددو� 

من  �ل��ت��ن��ق��ل  يف  ���س��ع���ب��ة 

�إن قدرتهم  مهمة �إىل �أخرى، و 

من  �أق��ل  �لعقلي  �لتنظيم  على 

عنه  ين�����تج  قد  مما  غريهم 

يقارب  ما  ه��در  ف�ع����ليًا 

 )% من )20-40 

م�����ن وق���ت 

�مل���ظ��ف��ني. 

ول���ت���ج���ن���ب 

ه����������������������ذه 

�مل���ع�������س���ل���ة، 

�مل�ظفني  على 

�ل���ت���خ���ط���ي���ط 

�مل�������س���ب���ق ل��ي���م 

�إد�رة  �ل���ع���م���ل، 

�ل����������ق���������ت، جت���ن���ب 

�ملُلهيات من تنبيهات �س�تية 

�أو ب�سرية، �لرتكيز على �أد�ء �ملهام 

و تدوين �ملالحظات. يق�ل �ستيف ج�بز، »قل )ل( �ألف مرة لألف 

عمل  على  جيدً�  رك��ز  و  تفكريك،  يعرقل  و  �نتباهك  ي�ستت  �سيء 

�لأ�سياء بطريقة �بتكارية خمتلفة عن �ملعتاد.« 

خذ ق�سطاً من الراحة:

�إنتاجية �لفرد  �إن عدد �ساعات �لن�م خالل �لليل ينعك�س على 

خالل �لعمل، فمن �مل�ؤكد �أن �ل�سخ�س �لذي مل ينم لأكر من خم�س 

ي�ؤدي مهامه  ولن  �لك�سل  و  �سي�سعر باخلم�ل  �لليل،  �ساعات خالل 

على �أكمل وجه �لأمر �لذي ي�ؤثر بالطبع على ج�دة �لعمل. �إ�سافًة 

�لعمل  خالل  ر�ح��ة  ف��رت�ت  على  �مل�ظف  ح�س�ل  ف��اإن   ، ذلك  �إىل 

وعلى  �لرتكيز  على  قدرته  وزي��ادة  �لإنتاجية  حت�سني  على  ي�ساعد 

�لإبد�ع، كما يلعب دورً� يف تقليل �ل�سع�ر بال�سغط و�لإجهاد. و هنا 

ياأتي دور تنظيم �ل�قت مع تخ�سي�س فرت�ت ر�حة ق�سرية ل�سحذ 

�لن�ساط و �لعمل بفاعلية �أكرب. 

مار�ض التمارين الريا�سية:

�إن �سحة �مل�ظف ولياقته �لبدنية و عافيته ت�ؤثر و ب�سكٍل مبا�سر 

يف �لإنتاجية. حيث �أن ممار�سة �لتمارين �لريا�سية ت�سهم يف رفع 

جملة  يف  ن�سرها  مت  در��سة  �أظهرته  ما  ح�سب  �مل�ظفني  �إنتاجية 

�لبيئي.  و  �ملهني  �لطبي 

�لأحيان كل  بع�س  ففي 

ما يحتاجه �مل�ظف�ن 

�لروتني  ك�سر  ه��� 

بع�س  ق�����س��اء  و 

�لأوق���������������ات يف 

�لريا�سي  �لنادي 

يف  �ل����ت����ن����زه  �أو 

�لأم������������اك������������ن 

حينها  �لعامة، 

�����س����ي����درك�����ن 

�أه�������م�������ي�������ة 

ه����ذ� �لأم����ر 

جت����دي����د  يف 

و  �ل��ذه��ن��ي  ن�ساطهم 

طاقاتهم  و���س��ح��ذ  �ل��ب��دين 

�أف�سل.  ب�سكٍل  �أعمالهم  لأد�ء 

ناهيك عن �لألعاب �جلماعية مثل 

�أث��ر يف  لها من  وم��ا  �لقدم  ك��رة 

ت�طيد �لعالقات بني �مل�ظفني و 

تعزيز روح �لفريق يف �لعمل. 
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ت�فري  على  يعمل  �لذي  �لعلم  تعريف �أمن �ملعل�مات باأنه  ميكن 

�حلماية للمعل�مات من �ملخاطر �لتي تهددها �أو �حلاجز �لذي مينع 

�لالزم  و�ل��سائل  �لأدو�ت  ت�فري  خالل  من  وذلك  عليها  �لعتد�ء 

�خلارجية.  �أو  �لد�خلية  �ملخاطر  من  �ملعل�مات  حلماية  ت�فريها 

�أي��دي  �إىل  �ملعل�مات  و���س���ل  ملنع  �ملتخذة  و�لإج�����ر�ء�ت  �ملعايري 

�أ�سخا�س غري خمّ�لني عرب �لت�سالت ول�سمان �أ�سالة و�سحة هذه 

�لت�سالت.

��ستخد�مه ب�سكل  بد�أ  �أمر قدمي ولكن  �ملعل�مات ه�  �إن حماية 

فعلي منذ بد�يات �لتط�ر �لتكن�ل�جيا ويرتكز �أمن �ملعل�مات �إىل: 

اأنظمة حماية نظم الت�سغيل

اأنظمة حماية الربامج والتطبيقات.

اأنظمة حماية قواعد البيانات.

اأنظمة حماية الولوج اأو الدخول اإىل الأنظمة.

املبادئ الأ�سا�سية

م��ن �أه���م �مل��ف��اه��ي��م، وم��ن��ذ �أك���ر م��ن ع�سرين ع��ام��ا، و�أم��ن 

�سالمة  و�لتكامل  )م��ب��د�أ(  �سرية  بال�سرية  ح��ددت  قد  �ملعل�مات 

�يه( �آي  �لثال�ث )�سي  با�سم  و�لت��فر ت��جدية)�ملعروفة  �لبيانات 

و�لتكامل  -�ل�سرية  �لثال�ث  �لتقليدي�ن   InfoSec )CIA(،)�أع�ساء 

و�لت��فر - وي�سار �إليها بالتبادل يف �لأدبيات على �أنها، �سمات �أمان، 

معل�مات،  معايري  �أ�سا�سية،  ج��نب  �أمنية،  و�أه��د�ف  خ�سائ�س 

خ�سائ�س معل�مات هامة، و�للبنات �لأ�سا�سية.( و�ملبادئ �لأ�سا�سية 

لأمن �ملعل�مات. �لعديد من �ملتخ�س�سني يف جمال �أمن �ملعل�مات 

ي�ؤمن�ن �إميانا ر��سخا باأن �مل�ساءلة ينبغي �أن ت�ساف كمبد�أ �أ�سا�سي 

لأمن �ملعل�مات »4«»5«.

�ملحا�سبني  ملعهد  �مل�سرتك  �مل�����س��روع  نتائج  �إىل  وبال�ستناد 

�لكندي  �ملحا�سبني  معهد   &  )AICPA( �لأم��ري��ك��ي  �لقان�نيني 

Web -( �ملعل�مات  لأمن  �لأ�سا�سية  �ملبادئ  حتديد  مت   ،)CICA(

نظام،  حماية  بالآتي:   ،)Systrust( �ملعل�مات  نظم  و�أم��ن  و   )rust

معاجلات  وتكامل  �ل�يب،  �سبكة  على  �ملعل�مات  نظام  وجاهزية 

و�سرية  �ل�يب،  �سبكة  على  �خل�س��سية  و�سمان  �ملعل�مات،  نظام 

نظام �ملعل�مات.

للثال�ث  ب��دي��ال  من���ذج��ا  ب��ارك��ر  دون  �ق���رتح   ،2002 ع��ام  يف 

�أمن  من  عنا�سر  �ستة  من  باركر  من�ذج  يتك�ن   .)CIA( �لتقليدي 

املخاطر  �سبكة النرتنت من  عرب  املعلومات املتداولة  خمت�ض بتاأمني  علم 

املعلومات وتبادلها بطرق  التكنولوجيا وو�سائل تخزين  التي تهددها. مع تطور 

اأمن  اأمر  اأ�سبح  ال�سبكة من موقع لآخر  البيانات عرب  اأو ما ي�سمى نقل  خمتلفة 

تلك البيانات واملعلومات ي�سكل هاج�ًسا ومو�سوًعا حيوًيا مهًما للغاية. 
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اأعداد: جواهر �سلطان ال�سويدي

اأمن املعلومات



�لأ�سالة،  �ل�سالمة،  �حليازة،  �ل�سرية،  هي  �لعنا�سر  �ملعل�مات. 

�لت�فر و�لأد�ة. �إن �سد��سي باركر ه� م��سع نقا�س بني �ملتخ�س�سني 

يف جمال �لأمن.

ب�سخ�س  �لتعريف  نظام  ��ستخد�م  هي  �حلماية  �أن����ع  �أب�سط 

تهدف  �ل��سائل  هذه  وم�سروعيته.  �ل�ستخد�م،  وث�قية  �مل�ستخدم، 

�ل�سخ�س �ملخ�ل  �ل�سبكة من قبل  �أو  �لنظام  ��ستخد�م  �إىل �سمان 

بال�ستخد�م. وت�سم هذه �لطائفة:

باأن��عها. �ل�سر  • كلمات 
�مل�ستخدمة للتعريف. �لذكية  • �لبطاقات 

�سمات  على  تعتمد  و�ل��ت��ي  �لبي�ل�جية  �لتعريف  و�سائل   •
�ل�سخ�س �مل�ستخدم �ملت�سلة ببنائه �لبي�ل�جي.

بالأقفال  يعرف  م��ا  ت�سمل  �ن  وميكن  �مل�سفرة  �ملفاتيح   •
�لإلكرتونية �لتي حتدد مناطق �لنفاذ.

�إليها �لعامل ل ميكن �ن تعي�س من  �لتي و�سل  �لتقنيات  �إن كل 

يكن  مل  ل�  �لبن�ك  نظام  �ملثال،  �سبيل  فعلى  �ملعل�مات.  �أمن  دون 

�لنظام  على  يدخل  �ن  �سخ�س  �أي  ل�ستطاع  �ملعل�مات  �أمن  هناك 

ويغري ح�سابه وي�سبح ملي�نري من ل �سيء.

ال�سرية

معل�مات  عن  �لك�سف  ملنع  �مل�ستخدم  �مل�سطلح  ه�  �ل�سرية 

�لك�سف عنها. على  �أو  لأ�سخا�س غري م�سرح لهم بالطالع عليها 

�سبيل �ملثال، ��ستعمال بطاقة �لئتمان يف �ملعامالت �لتجارية على 

�سبكة يتطلب �إدخال رقم بطاقة �لئتمان على �أن تنتقل من �مل�سرتي 

�ل�سبكة.  على  �ملعامالت  وجتهيز  لإجناز  �لتاجر  ومن  �لتاجر  �إىل 

يحاول �لنظام فر�س �ل�سرية عن طريق ت�سفري رقم �لبطاقة �أثناء 

ظه�ر  �أو  تخزين  �أماكن  �إىل  �ل��س�ل  من  باحلد  وذلك  �لإر�سال، 

�لن�سخ  �لبيانات، و�سجل �مللفات،  ت�سل�سل رقم �لبطاقة )يف ق��عد 

�إىل  �ل��س�ل  بتقييد  وذلك  �ملطب�عة(،  و�لإي�سالت  �لحتياطي، 

�لأماكن �لتي يتم تخزين �لرقم و�لبيانات بها. �ما�إذ� كان �لطرف 

غري �مل�سرح له قد ح�سل على رقم �لبطاقة باأي �سكل من �لأ�سكال 

فاإن ذلك يعد �نتهاكا ملبد�أ �ل�سرية يف حفظ وتخزين �لبيانات.

على  ما  �سخ�س  جت�س�س  عديدة،  �أ�سكال  يتخذ  �ل�سرية  خرق 

�سا�سة �حلا�س�ب ل�سرقة كلمات �سر �لدخ�ل، �أو روؤية بيانات �سرية 

دون علم مالكها، ميكن �أن يك�ن خرقا لل�سرية. �إذ� كان �حلا�س�ب 

فاإن  �ل�سركة،  معل�مات ح�سا�سة عن م�ظفي  على  يحت�ي  �ملحم�ل 

�إعطاء  �ل�سرية.  ملبد�أ  �نتهاك  عن  ي�سفر  �أن  ميكن  بيعه  �أو  �سرقته 

معل�مات �سرية عرب �ت�سال هاتفي ه� �نتهاك ملبد�أ �ل�سرية �إذ� كان 

طالب �لت�سال غري خم�ل باأن يح�سل على �ملعل�مات.

على  للحفاظ  ك��اف��ي��ة(  غ��ري  )لكنها  ���س��روري  �أم���ر  �ل�سرية 

خ�س��سية �لنا�س �لذين حتت�ي �لأنظمة معل�ماتهم �ل�سخ�سية.

التكامل )ال�سامة(

�حلفاظ  يعني  )�ل�سالمة(  �لتكامل  �ملعل�مات،  �أمن  جمال  يف 

�ملخ�لني  غري  �لأ�سخا�س  من  �أو�لتعديل  �لتغيري  من  �لبيانات  على 

بال��س�ل �ليها. عندما يق�م �سخ�س، بق�سد �أو بغري ق�سد، بحذف 

�أو �نتهاك �سالمة ملفات �لبيانات �لهامة �أو �لإ�سر�ر بها، وه� غري 

ي�سيب  وعندما  �لبيانات.  ل�سالمة  �نتهاكا  يعد هذ�  بذلك،  خم�ل 

�نتهاكا  يعد هذ�  يتلفها  �أو  بياناته  بتعديل  ويق�م  فريو�س حا�س�با، 

�ملخ�ل(  )غ��ري  �مل�ظف  يك�ن  عندما  وكذلك  �لبيانات،  ل�سالمة 

قادر� على تعديل ر�تبه يف قاعدة �لبيانات و�ملرتبات، وعندما يق�م 

م�ستخدم )غري م�سرح له( بتخريب م�قع على �سبكة �لإنرتنت، كل 

ذلك يعد �نتهاكا ل�سالمة �لبيانات. و تعني �سالمة �لبيانات كذلك، 

�أن تك�ن �لتغري�ت يف �لبيانات مطردة، فعندما يق�م عميل �لبنك 

ب�سحب �أو �إيد�ع، ينبغي �أن ينعك�س ذلك على ر�سيده يف �لبنك.

عمل  نتيجة  بال�سرورة  لي�س  �لبيانات  ب�سالمة  �لإخ���الل  �إن 

غري  تغري�ت  عنه  ين�سئ  قد  �لنظام  يف  �لنقطاع  فمثاًل،  تخريبي، 

مق�س�دة �أو ل حتفظ تغري�ت قد متت فعاًل.

توفر البيانات

يهدف �أي نظام للمعل�مات خلدمة غر�سه، �أن تك�ن �ملعل�مات 

�لنظام  عنا�سر  تعمل  �أن  يعني  وهذ�  �إليها.  �حلاجة  عند  مت�فرة 

�لآتية ب�سكل �سحيح وم�ستمر:

• �لأنظمة �حلا�س�بية �مل�ستخدمة لتخزين ومعاجلة �ملعل�مات.
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�لنظام. حلماية  �مل�ستخدمة  �لأمنية  • �ل�س��بط 
لل��س�ل. �مل�ستخدمة  �لت�سال  • قن��ت 

• نظم عالية �ل�سرية تهدف �إىل ��ستمر�رية �حلماية يف جميع 
�لأوقات.

�أو  �لكهربائي،  �لتيار  �نقطاع  ب�سبب  �خلدمة  �نقطاع  منع   •
تعطل �لأجهزة، �ونظام �لرتقيات و�لتحديث.

�خلدمة. من  �حلرمان  هجمات  منع  • �سمان 

اإدارة املخاطر

تتاألف عملية اإدارة املخاطر من:

�لأف���ر�د  يلي:  م��ا  ت�سمل  قيمتها،  وتقدير  �مل���ج���د�ت  حتديد 

و�ملطب�عة  )�لإلكرتونية  و�لبيانات  و�لرب�مج  و�لأج��ه��زة  و�ملباين 

وغريها(، و�لل��زم.

�إجر�ء تقييم �لتهديد، وت�سمل: �أفعال �لطبيعة، �أعمال �حلرب 

و�حل��دث و�لأفعال �ل�سارة �لقادمة من د�خل �أو خارج �ملنظمة.

�إجر�ء تقييم �ل�سعف، ولكل �ل�سعف، وح�ساب �حتمال �أن يك�ن 

و�لتدريب،  و�ملعايري،  و�لإج��ر�ء�ت  �ل�سيا�سات  تقييم  لال�ستغالل. 

�لأمن �ملادي، مر�قبة �جل�دة و�لأمن �لتقني.

حتديد و�ختيار وتطبيق �ل�س��بط �ملنا�سبة، تقدم ردً� متنا�سبًا، 

�لنظر يف �لإنتاجية، وفعالية �لتكاليف، وقيمة �مل�ج�د�ت.

تقييم فعالية تد�بري �ملكافحة، �سمان ت�فري �ل�س��بط �لالزمة 

حلماية فعالة من حيث �لتكلفة دون فقد�ن ملح�ظ يف �لإنتاجية.

قب�ل  �لتنفيذية  �لإد�رة  تختار  �أن  ميكن  معني،  خطر  �أي  عند 

للم�ج�د�ت،  �لن�سبية  �لقيمة  �نخفا�س  �إىل  ��ستنادً�  �ملخاطرة 

وت��تر حدوث منخف�سة ن�سبيا، و�أثر �نخفا�س ن�سبي على �لأعمال 

�ملخاطر من خالل  من  �لتخفيف  �لقيادة  تختار  قد  �أو،  �لتجارية. 

حتديد وتنفيذ تد�بري �لرقابة �ملنا�سبة للحد من �ملخاطر. يف بع�س 

عن  �لتاأمني  �أعمال  �آخ��ر  �إىل  نقل  خطر  يك�ن  �أن  ميكن  �حل��الت، 

طريق �سر�ء �أو �لت�سنيد �إىل �آخر �لأعمال. قد و�قع بع�س �ملخاطر 

�إنكار  ميكن �جلد�ل فيها. يف مثل هذه �حلالت قد تختار �لقيادة 

�ملخاطر. هذ� ه� يف حد ذ�ته ي�سكل خطرً� حمتماًل.

اعتماد وتدقيق اأمن املعلومات

�أ�سبحت �لنظم �ملعل�ماتية وق��عد �لبيانات و�سبكات �لت�سال 

من  وغريها  و�ل�سحي  و�مل��ايل  و�ل�سناعي  �ملعريف  �لعامل  ع�سب 

�ملعل�مات  �أم��ن  على  �حلفاظ  �ملهم  من  �أ�سبح  حيث  �لقطاعات. 

بعنا�سره �لرئي�سية �لثالث: �ل�سرية و�ل�س��بية و�ل�ستمر�رية. وعلى 

و�لتقيي�س  و�لتقييم  لالعتماد  �لأي��زو  نظام  يربز  �لعاملي  �مل�ست�ى 

يف   HIPAA نظام  ي�جد  كما  �ملعل�مات.  �أم��ن  ل�سمان   27001
�ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية ل�سمان �أمن �ملعل�مات �ل�سحية ونظام 

COBIT من ISACA لأمن �ملعل�مات.

ال�سوابط

فاإنها تفعل ذلك  للتخفيف من �ملخاطر،  �لإد�رة  عندما تختار 

من خالل تنفيذ و�حد �أو �أكر من ثالثة �أن��ع خمتلفة من �ل�س��بط.

الإدارية

تتاألف  �لإجر�ئية(  �ل�س��بط  �أي�سا  )وت�سمى  �لإد�ري��ة  �لرقابة 

و�ملبادئ  و�ملعايري  و�لإج��ر�ء�ت  و�ل�سيا�سات  �خلطية  �مل��فقة  من 

�لتجارية  �لأعمال  �إطار� لإد�رة  ت�سكل  �لإد�رية  �لرقابة  �لت�جيهية. 

�لنا�س على كيفية عمل ما وه� كيفية  �إطالع  �إنها  �لأف��ر�د.  و�إد�رة 

و�لل��ئح  �لق��نني  �أن جترى.  �لي�مية وكيف يجب  �لعمليات  ت�سغيل 

�لرقابة  م��ن  ن���ع  �أي�����س��ا  ه��ي  �حلك�مية  �لهيئات  �أن�ساأتها  �ل��ت��ي 

�أبلغ �لأعمال. بع�س قطاعات �ل�سناعة و�ل�سيا�سات  �لإد�رية لأنها 

و�لإجر�ء�ت و�ملعايري و�ملبادئ �لت�جيهية �لتي يجب �تباعها-�لدفع 

تاأ�سرية  قبل  من  �ملطل�بة  �لبيانات  �أمن  معيار  بطاقات(  )�سناعة 

�لدخ�ل وما�سرت كارد ه� مثال على ذلك. ومن �لأمثلة �لأخرى على 

كلمة  �سيا�سة  �لأمنية،  �ل�سيا�سة  �ل�سركات  وت�سمل  �إد�ري��ة  �س��بط 

�ل�سر، �سيا�سات �لت�ظيف، و�ل�سيا�سات �لتاأديبية.

�ل�س��بط  وتنفيذ  لالختيار  �أ�سا�سًا  ت�سكل  �لإد�ري���ة  �لرقابة 

�ملنطقية و�لفيزيائية ،و �ل�س��بط �ملنطقية و�لفيزيائية هي مظاهر 

�لرقابة �لإد�رية، و �ل�س��بط �لإد�رية لها �أهمية ق�س�ى.

�سهادات خلرباء اأمن املعلومات

تعد CISA مدقق نظم �ملعل�مات �ملعتمد �أحد �أبرز �ل�سهاد�ت يف 

�إد�رة وتدقيق �لنظم �ملعل�ماتية. كما تعترب �سهادة CISSP خبري �أمن 

معل�مات معتمد �سهادة مهمة يف �أمن �ملعل�مات. كما ت�جد �سهاد�ت 

�ملعل�مات  �أمن  لتخ�س�س  �لكبرية  �ل�سركات  �أغلب  يف  متخ�س�سة 

مثل ميكر�س�فت و�سن و�سي�سك� وغريها من �ل�سركات.

مهددات اأمن املعلومات

الفريو�سات

�لفريو�س ه� برنامج �سغري مكت�ب باأحد للغات �حلا�سب ويق�م 

�حلا�سب  على  �مل�ج�دة  و�ملعل�مات  �حلا�سب  يف  �أ�سر�ر  باإحد�ث 

�لت�ساعف،  �لتخفي،  وه��ي  خ���س  ث��الث  علي  يرتكز  �ن��ه  مبعني 

و�إحلاق �لأذى.

م�سادر الفريو�ض

�لإلكرتونية  �لر�سائل  خ��الل  م��ن  �ل��ف��ريو���س  م�����س��ادر  يكمن 

�ملقلدة،  �لرب�مج  ن�سخ  �مل�سب�هة،  �لإن��رتن��ت  �سفحات  �ملجه�لة، 
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دون  �لتخزين  و�سائل  تبادل  كذ�لك  م�ثقة،  غري  بر�مج  ��ستخد�م 

عمل فح�س م�سبق مثل �لأقر��س و�لذ�كرة �ملتنقلة و�إر�سال �مللفات 

د�خل �ل�سبكة �ملحلية. للفريو�س ثالث خ���س م�ؤثرة وهي:

�لتحاق  عند  �لفريو�س  ت�ساعف  عملية  تتم  الت�ساعف:   -  1
�لتي  �لعمليات  تتم عملية زيادة عدد  �مللفات وهنا  باأحد  �لفريو�س 

ت�قف  �أو  �لعمل  يف  �لبطء  ي�سبب  مما  �لعمليات  مالين  �إىل  تتم 

�حلا�سب عن �لعمل.

ينك�سف  ل  حتى  �لتخفي  م��ن  للفريو�س  لب��د  ال��ت��خ��ف��ي:   -  2
وي�سبح غري فعال، ولكي يتخفى فاإنة يق�م بعدة �أ�ساليب منها على 

�سبيل �ملثال، �سغر حجم �لفريو�س لكي ب�ستطيع �لختباء بنجاح يف 

�لذ�كرة �أو ملف �آخر.

�لفريو�س  ي�سببه  �لذي  �لأذى  ي��رت�وح  قد  الأذى:  اإحل��اق   -  3
بالكتفاء باإ�سد�ر �س�ت م��سيقي �أو م�سح جميع �ملعل�مات �ملخزنة 

ملفات  بع�س  �إلغاء  �لأذى:  �إحلاق  يف  �لأخ��رى  �لأمثلة  ومن  لديك، 

�لنظام، �إغالق �حلا�سب من تلقاء نف�سه عند �لدخ�ل على �لإنرتنت 

.BIOS مثال �أو �إلغاء �لربنامج �ملكت�ب على

هجوم تعطيل اخلدمة

باإجر�ء  �ملعتدي  �أو  �لقر�سان  �لن�ع من �خلدمة يق�م فيه  هذ� 

 Server أعمال خا�سة ت�ؤدي �إىل تعطيل �لأجهزة �لتي تقدم �خلدمة�

يف �ل�سبكات.

مهاجمه املعلومات املر�سلة

�أخ��رى،  �إىل  جهة  من  �ر�سالها  عند  �ملعل�مات  �ع��رت����س  ه� 

ويحدث هذ� �لتعامل غالبًا �أثناء تبادل �لر�سائل خالل �ل�سبكات:

�لإنرتنت  -  1
�لهاتف �لعامة �سبكة  ت�ستخدم  �لتي  �ل�سبكات   -  2

هجوم ال�سيطرة الكاملة

جهاز  على  �لكاملة  بال�سيطرة  �لقر�سان  يق�م  �لن�ع  هذ�  يف 

ه�  جهازه  يف  كانت  ل�  كما  ملفاته  جميع  يف  و�لتحكم  �ل�سحية 

وميكن للقر�سان مر�قبة �ل�سحية ب�س�رة كاملة. يتم �لهج�م بعد 

طريق  )عن  �ل�سحية  جهاز  على  �سغري  ملف  �لقر�سان  ي�سع  �أن 

�لربيد �لإلكرتوين �أو �أي و�سيلة �أخرى( �أو عن طريق ��ستغالل نقاط 

�ل�سعف يف �أنظمة �لت�سغيل.

هجوم الت�سليل

كما ميكن  عام،  م�قع  �سخ�سية  بانتحال  �لقر�سان  يق�م  وفيه 

على  للح�س�ل  به  م�ث�ق  م�ستخدم  �سخ�سية  ينتحل  �أن  للقر�سان 

معل�مات غري م�سّرحة له.

الو�سول املبا�سر لكوابل التو�سيل

و�لتج�س�س  �لت��سيل  لأ�سالك  �ملبا�سر  بال��س�ل  �ملهاجم  يق�م 

على �ملعل�مات �ملارة. ولكنه هج�م �سعب ويتطلب عتاد خا�س.

طرق و�أدو�ت حلماية �أمن �ملعل�مات

�ملادي لالأجهزة و�ملعد�ت. • �لتاأمني 
دوري. ب�سكل  وحتديثه  ق�ي  فريو�سات  م�ساد  • تركيب 

• تركيب �أنظمة ك�سف �لخرت�ق وحتديثها.
�ل�سعف  نقاط  عن  للتنبيه  �ل�سبكة  مر�قبة  �أنظمة  تركيب   •

�لتاأمينية.

�لحتياطي. للن�سخ  �سيا�سة  • عمل 
ق�ية لت�سفري �ملعل�مات �ملر�سلة. �أنظمة  • ��ستخد�م 

�لتيار. �نقطاع  عدم  �أجهزة  • دعم 
�لأمني. و�ل�عي  �لتعليم  • ن�سر 
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)قام( و)قعد( ولي�َس َثمَّ  قياٌم ول ُقع�ٌد،  ة  �لعامَّ • ي�ستعمُل 
كق�لهم: )قام يقعد(، و)قعد مي�سي(.

ي يف »�لتَّنبيه على �سرِح م�سكالِت �حلما�سِة«:  قاَل �بُن جنِّ

و�أنَت تريُد حديَثه  ُث، وجعَل يق�ُل،  �أخَذ يتحدَّ )... كما تق�ُل: 

قاَل  بِعر�ِس فالٍن،  ُم  يتهكَّ وقعَد  ي�ستُمني،  قاَم  وَق�َله، وكذلك: 

ان: ح�سَّ

����ُت����ُم����ن����ي َل���ئ���ي���ٌم  َع������لَ������ى م������ا ق���������اَم َي���������سْ

َرم��������������اِد يف  َغ  َت�������������������رَّ ك������ِخ������ن������زي������ٍر   

اأي: عالَم ي�ستُمني. وعليه بيُت »�لكتاِب«:

ْب����َت َت��ْه��ُج��ون��ا وَت�����ْس��ُت��ُم��ن��ا  ف���ال���َي���ْوَم َق����رَّ

�����اِم ِم���ْن َع��َج��ِب  ف���اْذَه���ْب فما ِب���َك والأيَّ

، ومتكنٌي له...
ِ
اأي: فما ِبَك َعَجٌب، و»�ْذَهْب« ت�كيٌد للكالم

ولي�س هناك ِقياٌم ول ُقع�ٌد ول َذهاٌب، ولكن هذه ��سرت�حاٌت 

من �لَعرِب، وتطريحاٌت منها يف �لق�ِل( �نتهى.

)اأدخل يده يف الأمر(. • ويق�ل�ن: 
معَنى  �إنَّ  )وقيل:  �ئد«:  �لرَّ »بغية  يف  عيا�س  �لقا�سي  قال 

ني  م�ري، وما يهمُّ
ُ
�أ ُد  �أنَّه ل يتفقَّ �أي:  (؛  )ل ُيوِلُج الَكفَّ ق�ِلها: 

�أي:  ي��َده يف الأم���ِر(؛  اأدخ��َل  )ما  من م�ساحلي، وه� كق�ِلهم: 

ْده، ف�سربِت �ملثَل بذلك، قاَله �أحمد بن  مل ي�ستغْل به، ومل يتفقَّ

وي�س( �نتهى.
ُ
عبيد بن نا�سح، ونح�ه عن �بِن �أبي �أ

)ج�سمي ياكلني(، وَمن  ًة بِج�سِمه:  يِجُد ِحكَّ َمن  ويق�ل   •
ًة بر�أ�ِسه: )را�سي ياكلني(... يجُد ِحكَّ

اأ�ساليب عامية ف�سيحة

عائ�سة علي
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بع�َس  )و�سمعُت  )اأك���ل(:  �للُّغة«  »تهذيب  يف  �لأزه��ريُّ  ق��اَل 

ِجْلدي  يق�ُل:  ول  ًة،  ِحكَّ َوَجَد  �إذ�  ُكُلني، 
ْ
ياأ ِجْلدي  يق�ُل:  �لَعرِب 

ني( �نتهى. َيُحكُّ

ُة  كاُل: �حِلكَّ
ُ
ِكلَُة والأ

َ
وقال �بُن �سيده يف »�ملحكم« )اأكل(: )الأ

�سي( �نتهى.
ْ
َكَلني َر�أ

َ
�أيًّا كاَنْت. وَقْد �أ

على  )مي�سي  �سديٍد:  ببطٍء  مي�سي  َم��ن  يف  ويق�ل�ن   •
بي�سة(.

. قال �بُن �ملعتزِّ  ا�سيِّ وقد مرَّ بي هذ� يف بيٍت من �لع�سِر �لعبَّ

ا�س بن �لأحنِف: عر�ء« )�س257( يف �أخباِر �لعبَّ يف »طبقات �ل�سُّ

َي �ملر�أِة بال�ُهَ�ْيَنى: )وِمن َبد�ئِعه و�سُفه مت�سِّ

�������س���ي يف َو����س���ائ���ِف���ه���ا  ����ه����ا ِح������نَي َتْ ك����اأنَّ

ْو َفْوَق الَقواِريِر( 
َ
اأ �ِسي علَى الَبْي�ِض   َتْ

�نتهى.

بطنه  )ع�سافري  للجائِع:  يقاُل  ِة  �مل�سريَّ �للَّهجِة  ويف   •
بت�سو�سو(.

)يقاُل  )ع�سفر(:  �لبالغة«  »�أ�سا�س  يف  خم�سريُّ  �لزَّ قال 

للجائِع: �ساَحْت َع�سافرُي َبْطِنه( �نتهى.

ْت  ُجِل �إذ� جاَع: َنقَّ ويف »ل�سان �لعرب« )ع�سفر(: )ويقاُل للرَّ

فاِدُع َبْطِنه( �نتهى. ْت �سَ َع�سافرُي َبْطِنه، كما يقاُل: َنقَّ

 )51  /3( �حل���ري���رّي«  م��ق��ام��ات  »���س��رح  يف  وق�����ر�أُت   •
لل�ّسري�سّي:

هم: )وقال بع�سُ

ن����ي����ا ب���َط���ْل���ع���ِت���ِه َم������ِت ال����دُّ ي����ا َم�����ن َت������رَبَّ

���ُه���ِد م������ِت الأج������ف������اُن ب���ال�������سُّ ك���م���ا ت������رَبَّ

ف����اأح���������س����ُب����ُه ِح����ي����ًن����ا  لأذُك������������������ُرُه  اإنيِّ 

ِم��ن ِث��ْق��ِل��ِه ج��اِل�����ًس��ا ِم��نيِّ��ي ع��لَ��ى َك��ِب��دي(.

وهذ� �لتَّعبرُي يف و�سِف �لثَّقيِل )جال�ض على كبدي( ي�ستعمُله 

ُة. �لعامَّ

الفريد«  »العقد  يف  نحَ�ه  ووج��دتُّ  عِر،  �ل�سِّ قائَل  �أعلُم  ول 

، وِرو�يُة �لبيِت �لثَّاين فيه: ائيِّ  حبيٍب �لطَّ
ٍ
ام من�س�ًبا �إىل �أبي متَّ

مي�سي علَى الأر�ِض خُمتاًل فاأح�سُبه 

 لبُغ�ضِ طَلعتِه مي�سي علَى كَبِدي
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 جزيرة �سري بني يا�س ت�سم �س��حل �إمارة �أب� ظبي 

من  �لكثري  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  عا�سمة 

�جلزر �جلميلة، ومن �أ�سهر هذه �جلزر ذ�ت �لطبيعة 

�ُسميت  �لتي  يا�س  بني  �سري  جزيرة  هي  �ل�ساحرة 

بذلك ن�سبة �إىل قبيلة بني يا�س، و�لتي تعترب �أول من 

�سكن هذه �جلزيرة .

تقع جزيرة بني يا�س يف �جلهة �جلن�بية �لغربية 

 حمميات طبيعية يف الإمارات

عليا عبد العزيز الزعابي  عليك زيارتها 

جزيرة �سري بني يا�س
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ل�س��حل مدينة �أب� ظبي على بعد 170كم 

جبل  م��ن  9كم  م�سافة  تبعد  كما  منها، 

�إىل  �ل�حيد  �ملعرب  مبثابة  وه��ي  �لظنة، 

يا�س هي  بني  جزيرة دملا، وجزيرة �سري 

يبلغ ط�لها  �لإمار�تية؛ حيث  �أكرب �جلزر 

ويبلغ  17.5كم،  �جلن�ب  �إىل  �ل�سمال  من 

�إىل  �جل��زي��رة  ���س��رق  م��ن  9كم  عر�سها 

غربها.

ول����ه����ذه �جل����زي����رة ع�����دة م��ق���م��ات 

�ل�سيخ  بها  �هتم  طبيعية  حممية  جعلتها 

�هلل؛  رحمه  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د 

بها  يق�سي  �لتي  �جل��زر  �أجمل  من  لأنها 

يا�س  بني  �سري  ج��زي��رة  حممية  �أوق��ات��ه. 

�أ�سبحت  ولكنها  طبيعية،  �جلزيرة  تعترب 

و�سع  عندما  1971م  عام  حممية طبيعية 

نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  فيها 

�لتي  �لربية  �حلي��نات  �آلف  �هلل  رحمه 

�لطبيعة؛  من  بالنقر��س  مهددة  كانت 

وماعز  �ل�س�د�ء،  �لعالمة  ذو  �لظبي  مثل: 

�لعربي،  و�ملها  �ل��ربي،  و�ل��سق  ي���ري��ال، 

و�لرمي، وغزلن �لأدمي، و�ملاعز �ل�ح�سي، 

و�لفهد �ل�سياد، و�أعد�د من �لزر�فات.

تعترب �جلزيرة م�طنًا للطي�ر �ملهاجرة 

و�ل��ب��ط ذي  �ل��غ��اق،  مثل: طائر  و�ل��ربي��ة؛ 

�لأج��ن��ح��ة �ل�����س���د�ء، و�ل��ن��ع��ام، و�ل��دج��اج 

�حلزين،  و�لطائر  و�ل��ن���ر���س،  �حلب�سي، 

تق�سدها  كما  �لإن�سان،  عن  بعيد  �ل�س��حل  على  م�قعها  ك�ن 

�ل�سالحف �لبحرية ل��سع �لبي��س فيها، وكذلك �لدلفني �لتي 

جت�ب مياه هذه �جلزيرة.

ت�سم  حيث  باجلزيرة  �حلك�مة  �هتمت   

15.000 نخلة منتجة للتم�ر، وت�سم �جلزيرة 
�ملختلفة؛  و�لنباتات  �لأ�سجار  ماليني  كذلك 

لذلك  و�ملاجنروف؛  �لزيت�ن،  �أ�سجار  مثل: 

ف��ه��ي م��ك��اٌن م��ن��ا���س��ٌب ل��رح��الت �مل��غ��ام��رة 

و�ل�سفاري، وريا�سة �مل�سي، وكذلك ممار�سة 

�ل�سباحة،  م��ث��ل:  ف��ي��ه��ا؛  �مل��ائ��ي��ة  �لأن�����س��ط��ة 

و�لتجديف  �لأم��������ج،  ورك�����ب  و�ل��غ��ط�����س، 

بالزو�رق، ورك�ب �لدر�جات �ملائية.

              

املراجع : ويكيديا املو�سوعة احلرة
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فك احلظر ويبغى احلذر وتبقى الأمانة دين

يا موؤتن خلك جنم �ساعد الوطن  جلل 

���س��ي��خ امل���ك���ارم ل وع���د ن��ع��رف وع�����وده زي��ن

وال���ي���وم ح��ن��ا يل ن��ق��ول اب�����س��ر ي���ا ب��وخ��ال��د

ع��ن��د ال��ل��زم ح��ن��ا ل��ه��ا وق���ت ال��ع�����س��ر وال��ل��ني

واف����د اأو  م����واط����ن  ف�����رق  ول  م��ت��ك��ات��ف��ني 

�سهد باحلق هم وافني الكل  الدفاع  وخط 

اأب�����د يف ظ���رف���ه ال��ك��اب��د ����س���ك���راً ول ت��ك��ف��ي 

حدين ب��ذي  �سيفن  العهد  وايف  �سعب  حنا 

واح��د رق��م  حنا  ال�سماء  ���س��در  على  نكتب 

فك احلظر

علي مطر املزروعي
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Editorial
Fruitful Achievements

The speech of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Federal Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, reflected a true spirit, bright thinking, and a deep 
goals strategy. Despite His Highness short speech, yet the 
intensity of its significance confirm to its recipients through 
social media that it constitutes a great part, and an integrated 
approach, which must be taken into consideration and enlight-
ened by its propositions.

His Highness stressed on the commitment to Health Require-
ments, and highly appreciated the role of Frontline Heroes, as 
His Highness stated, “On this occasion, I would like to extend 
my appreciation to the Health Sector for their dedication for us, 
we owe them for their kind efforts.” 

His Highness praised the readiness and ability of the UAE 
to overcome the pandemic, as well as the adoption of the best 
modern technologies and the support to human. H.H. Ras Al 
Khaimah Ruler, called on citizens and residents of UAE to 
persevere in giving and sacrifice, and also called for redou-
bling efforts and work and taking responsibility for defeating 
(Covid-19), not for the sake of overcoming this stage only, but 
also for the sake of making the desired future that the Emirates 
aspires to achieve. His Highness concluded his speech with 
confidence and pride about the Fruitful Achievements experi-
enced by the people of the UAE. Praising the efforts of Late Fa-
ther Sheikh Zayed Founder of the UAE and His Brothers Their 
Highnesses Rulers of the Emirates. His Highness Ruler of Ras 
Al Khaimah prayed to Almighty Allah to preserve everyone 
and support them through this epidemic, stressing that as you 
saw you will reap. His Highness reinforced his optimism by 
saying (Our appointment is with the prosperous future in which 
goodness prevails, and peace is spread throughout the world).

His Highness Speech is comprehensive and inclusive, as it 
is a profound statement of ideas and orientation, expressing 
sincere feelings about what the UAE has accomplished during 
Coronavirus Pandemic, whether in terms of sacrifice or readi-
ness or in supporting human and planning for the future and 
so on.

May Almighty Allah protect Your Highness, guide your 
steps, and increase your glory and elegance. Your Highness is 
a Leader, who we are proud of his vision, cherish his wisdom 
and aspirations.

Munther Mohammed bin Shaker 
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His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Su-
preme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah, 
has urged employees in the 
emirate to continue working 
and providing services of the 
highest quality, while adher-
ing to all measures that have 
been put in place to maintain 
Public Health and Safety.

H.H. Ruler of Ras Al 
Khaimah’s inspirational 
words came in a surprise 
video message delivered to 
the workplaces of employees 
across the emirate. Mark-
ing the start of the return-
to-work phase after a short 
period of remote work nec-
essary to limit the spread 
of coronavirus, COVID-19, 
the message reflected H.H. 
Sheikh Saud’s concern for 
employees’ health and safety.

Conveying care for all em-
ployees, the message expressed H.H. 
Sheikh Saud’s pride towards the loyal 
sons and daughters of the emirate, 
who he said had affirmed their love 
for their country through their will-
ingness to work selflessly, earnestly 
and with determination at all times.

H.H. Sheikh Saud pointed out that 
this short period has proved that 
the real measure of a person shows 
through during times of adversity. 
The message included praise for the 
sincerity, devotion and dedicated ef-
forts of the employees, which he 
stressed has been a main factor of the 
Emirate’s vital sectors continuing to 
operate seamlessly.

“Thank you for highlighting the 
true image of the UAE and its ability 
to deal with testing challenges. Re-
turning to your offices today is an af-
firmation of the continuity of life and 
a message that proves your resolve, 

your values, and your desire to fulfill 
your obligations to your homeland. 
You are showing today your true 
qualities and the strength of your re-
solve. I am proud seeing each one of 
you undertaking your professional re-
sponsibilities with such diligence and 
perseverance,” said H.H. RAK Ruler.

“I extend my sincere thanks to our 
healthcare heroes for their discipline 
and commitment to their profes-
sions and for the honorable sacrifices 
they have made, which will remain 
as a shining example for our future 
generations. I also express my great 
gratitude to all the work teams who 
have shown that they are up to the 
challenge and who have embodied 
the spirit of preparation, coordination 
and working with unity. This reflects 
the true image of the UAE - its ability 
to transform challenges into opportu-
nities. This crisis has highlighted the 

depth of cohesion between 
the people of the UAE, na-
tionals and residents, their 
dedication to its leadership, 
and the readiness of every-
one to provide all that they 
have to honor the flag of the 
nation,” said H.H. Sheikh 
Saud.

“This global situation has 
proved that our choice to in-
vest in building human cap-
ital has given us great resil-
ience in dealing with this 
crisis. We have seamlessly 
and smoothly transitioned 
to remote working where 
necessary, while maintain-
ing the quality of services 
and the efficiency of per-
formance. This is a result of 
years of tireless work since 
the establishment of the Un-
ion. Today we are reaping 
the fruits of what we have 
sown.”

His Highness Sheikh Saud called 
on all employees to continue their 
efforts that contribute to improving 
quality and enhancing the commu-
nity’s confidence in the work system. 
H.H. highlighted their vital role in 
providing innovative and advanced 
services that are the essential under-
pinning of the emirate’s sustainable 
development.

“Thanks to all your tireless efforts 
and dedication, we convey to the 
world a distinguished image of the 
UAE – one that we can all be proud 
of. Reaching our desired end is a re-
sult of the success and contribution 
of each and every one of you,” said 
H.H. Sheikh Saud.

“I am completely confident of our 
ability to overcome this crisis. This 
confidence stems from my belief in 
you and the efforts you are paying at 
every level of work in the emirate.”

Inspirational Message from Ruler of 
Ras Al Khaimah to RAK Employees 
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, UAE Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, delivered a graduation 
speech to RAK Academy’s Gradu-
ation Class 2020, who were watch-
ing in cars with their parents in the 
first event of its kind in the Emirate. 
Sheikha Amna bint Saud Al Qasimi, 
Chairman of RAK Academy and 
Chairman of Ras Al Khaimah’s 
Investment and Development 
Office attended the ceremony.

Sheikh Saud told the students 
that the class of 2020 was unique 
because of the unprecedented 
circumstances they had to face 
during the course of their studies. 
He congratulated the students for 
“achieving their goals in the face 
of adversity”, in reference to the 
ongoing COVID-19 pandemic.

“It is my hope that you can turn 
these challenging circumstances 
into opportunities. I hope the 
challenge has inspired you and 
allowed you to discover your in-
ner strength. This experience of 

hard work, of self-reliance and of 
self-discipline will help guide your 
future,” said H.H. Sheikh Saud dur-
ing his speech.

“I want you to remember that Ras 
Al Khaimah will always be a home 
for you. We would be proud to host 
you again and have you participate 
in building the Emirate’s bright fu-
ture, as we will always need shining 

talent to lead the way,” Sheikh 
Saud told the student body, 
which comprises both Emira-
tis and expatriates.

The ceremony, which took 
place outside the Al Hamra 
International Exhibition & 
Conference Centre, also fea-
tured farewell messages from 
teachers, a police parade and a 
laser show.

RAK Academy Executive 
Principal Steven Geraghty 
said, “To have His Highness 
Sheikh Saud offering his 
praise and wisdom to the stu-
dents during what was a quite 
extraordinary graduation cere-
mony was the perfect send-off 

for them.”
“These students have faced a 

tough challenge due to the current 
situation but have persevered and 
excelled and now look forward to 
continuing their education at some 
of the best universities around the 
world. We wish them every success 
in their endeavors.”

Saud bin Saqr to "Alumni of RAK Academy": hard work is 
the foundation for achieving great successes and achievements
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RAK CP praises efforts of Local Government Employees 
during Coronavirus Pandemic

Munther bin Shaker:  H.H. Sheikh Saud speech stresses the 
importance of enhancing employees’ capabilities to stimulate 

the spirit of creativity & innovation

His Highness Sheikh Mohammed bin Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of Ras Al Khaimah Executive Council, 
has commended the efforts of local government em-
ployees from the emirate’s service departments and 
judicial institutions.

The employees have continued to work remotely to 
serve UAE citizens and residents during COVID-19 
Pandemic.

H.H. Sheikh Mohammed bin Saud also praised 
the support of H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasi-
mi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, shown to government employees during 
the current crisis, stressing that they have displayed 
considerable responsibility and loyalty and have ex-
erted significant efforts to complete their duties, ac-
cording to the appropriate policies of various govern-
ment departments.

In a thank you letter to the employees, His High-
ness stated, “You have proven your trustworthiness 
and have worked hard to serve our precious country. 
I hope that you can continue your journey of achieve-
ments and success to shape a brighter future for the 
UAE.”

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department appreciated the speech 
of His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah. His Highness speech 
stresses the importance of enhanc-
ing employees’ capabilities to stim-
ulate the spirit of creativity and in-
novation. 

Commenting on the speech of His 
Highness Ruler of Ras Al Khaimah, 
in which His Highness congratu-

lated Ras Al Khaimah Government 
Employees on their gradual return 
to work fields. His Highness urged 
employees to continue giving in 
the fields of work. The directives 
of His Highness are in support of 
an insightful future vision based on 
the smart transformation in provid-
ing services to customers. In line 
with the modern development wit-
nessed by the emirate, and in line 
with business continuity to ensure 
the provision of services with high 
quality, for the UAE has a role 
model for managing crises and 

facing challenges in the countries 
around the world.

His Excellency Munther Mo-
hammad bin Shaker, expressed 
his pride in our Wise Leadership, 
which provides continuous sup-
port directly in support of decision 
makers to ensure productivity and 
business continuity. His Highness’s 
speech came as a surprise and mo-
tivating energies and had a great 
role in spreading the spirit of opti-
mism, hope and positivity to exert 
more effort and giving in all fields 
of work.
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His Excellency valued the role of 
His Highness Sheikh Mohammed 
bin Saud Al Qasimi, Crown Prince 
Ras Al Khaimah in the continuous 
follow-up and full support that His 
Highness provides to enhance the 
energies in the field of business. In 
addition to the constant encourage-
ment of His Highness to develop 

and change to keep pace with the 
requirements of the times to ensure 
facing challenges and pressures, 
and that the Municipality Depart-
ment mocked its energies in pro-
viding its services to customers 
with high quality through 100% 
transformation of its services to 
electronic ones. 

His Excellency stressed the im-
portant role of the leader in moti-
vating his employees and spreading 
the spirit of giving in the work to 
increase productivity within a stim-
ulating work environment that en-
hances employees’ capabilities and 
ensures business continuity.

Ras Al Khaimah Municipality 
Department- Geographic Infor-
mation Systems Center launch-
es Ras Al Khaimah Government 
Spatial Portal, which includes 
an Integrated Set of Spatial Data 
and Information in areas such as 
Urban, Environmental, Servic-
es, Transport and Urban Plan-
ning. The launch came to sup-
port Policies, Decision Makers 
and Planners in various Devel-
opment Areas, and to enhance 
participation in the Planning 
and Development Processes, 
indicating 100% achievement 
in converting Building Man-
agement Administrations and  
Planning & Surveying  Admin-
istration Services into electronic 
ones.

His Excellency Munther Moham-
med bin Shaker, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municipal-
ity, stressed that the department 
has accelerated the pace of smart 
transformation of all the needs 
of different society segments, in 
order to provide its needed ser-
vices within the required speed. 
This comes in implementation of 
the Wise Leadership Directions, 
and in line with Ras Al Khaimah 
Electronic and Smart Transfor-
mation Strategy. In order to fa-
cilitate the provision of services 
and applying Best International 
Practices within a high quality 
of access to the Municipality De-
partment Services with ease and 

in record time.
His Excellency pointed out that the 

Portal contains many topics, includ-
ing, Historical Maps, baseline Maps, 

Landscape, Space & Aerial 
Imagery, Land Uses, Building 
systems, Strategic Charts, Pop-
ulation, Education, Transport & 
Traffic, Urban Planning, Public 
Facilities & Services, Environ-
ment, Water and Climate.

H.E. Director-General added 
that the Spatial Portal provides 
“Data Identity” for all Spa-
tial Layers, which includes the 
Domain, Spatial Level, Spatial 
Data Format, Data Source, Pro-
ducer, Date of Production, List 
of Metadata and Geographic 
Coordinate System.

His Excellency indicated that 
the Department achieved 100% 
in converting Planning & Sur-
veying Services to electronic 

ones at a rate of 21 services, and 
achieved 100% in Building Manage-
ment Services to include 17 electron-
ic services. 

Ras Al Khaimah Government Spatial Portal
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17 e-Services in Building Management at RAK Municipality

Ras Al Khaimah Municipality Youth Council participates in
 Ras Al Khaimah Youth Center Inaugural

Ras Al Khaimah Municipality Department launched 17 
e-Services of Building Management, in line with Ras Al 
Khaimah Electronic and Smart Transformation Strategy 
in order to facilitate the provision of services to all soci-
ety segments. 

Earlier, the Municipality Department announced the 
converting of its services into electronic ones, in order 
to ease the customers’ access to services in a record time, 
without incurring the attendance to the Department HQ 
or Customer Happiness Cent-
er. Especially, in light with 
the Precautionary Measures 
followed to ensure Public 
Health and Safety. 

His Excellency Munther 
Mohammed bin Shaker, Di-
rector-General of the Munici-
pality Department, stressed 
the endeavor to achieve 
Customers Happiness, by 
providing various electronic 
services, which can be ac-
complished anywhere any-
time around the clock, with-
out incurring the attendance 

to the Municipality Headquarters.
His Excellency stated that the Municipality has recently 

completely transformed its services into electronic ones 
in a number of Administrations and Sections, which are 
available for customers through the Department’s web-
site and Ras Al Khaimah Government Portal.

His Excellency indicated that Buildings Management 
provided 17 electronic services to the customers, which 

consisted of Temporary 
Registration Request, Re-
new of Temporary Registra-
tion, Converting Temporary 
Registration into Permanent 
Registration, Temporary Re-
newal of an Expired Regis-
tration, and a Higher-Grade 
Project. In addition to Tech-
nical Staff Meeting Request, 
Special Project, Registering a 
Government Entity as a Con-
sultant and Terminating Tem-
porary Registration Request. 

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Youth Council participated in 
the inaugural of Ras Al Khaimah 
Youth Center as part of commu-
nity interaction between Govern-
ment and Local Entities. The in-
auguration of the center is part of 
the UAE Methodology to support 
and care for Emirati Youth, and en-
courage them to meet and develop 
their talents.

Mr. Mohammad Jasim Bual-
hamam, Director of Customer 
Happiness Center and Chairman 
of Ras Al Khaimah Municipal-
ity Youth Council, stated that this 
type of centers would develop and 
increase young talents in Ras Al 
Khaimah by fully supporting young talents, distinct ide-
as, and developing and adopting them. In this regard, Ras 

Al Khaimah Municipality Department seeks to providing 
full cooperation with the center, in addition to focusing 
on youth and supporting all activities that will meet their 
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Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department announced the 
addition of a new laboratory 
examination to its Laboratory 
Section that contributes to the 
process of evaluating Sanitiza-
tion Materials used by Private 
Entities and Institutions to limit 
the spread of the Novel Corona-
virus (Covid-19).

The Municipality Depart-
ment, represented by Public 
Health Administration, stated 
that the Laboratories Section 
sought to add this new exami-
nation, which would be able 
to carry out laboratory tests of 
samples for Sanitization Materials 
used to verify their suitability and 
ability to perform Sanitization Op-
erations as required.

Shayma Al Teneiji, Director of 
Public Health Administration at the 
Municipali ty 
Depa r tmen t , 
said that, The 
L a b o r a t o r y 
Section with 
its competent 
staff who are 
carrying the 
appropriate ex-
perience in the 
tasks and ac-
tivities of labo-
ratory tests.  In 
addition to the 
availability of 
modern and 

technical devices in this field, con-
tributed to achieving the accurate 
results required in the detection of 
samples received, besides conduct-
ing new tests, including the evalua-
tion of Sanitization Materials.

Al Teneiji pointed out that the pro-

cess of laboratory examination of the 
material is done through a process 
starting with defining the samples 
and preparing them for testing. This 
is followed by pollinating the sam-
ples with microorganisms, adding 
sterilizers and microbiological agri-

cultural media 
to the test sam-
ples, incubating 
them in appro-
priate condi-
tions, restoring 
and keeping the 
living organ-
isms in the re-
frigerator, then 
discussing and 
analyzing re-
sults and finally 
issuing reports.

Ras Al Khaimah Laboratories: Comprehensive Examination of 
Sanitization Materials

needs and support the goals of Youth 
Center.

The delegation of Ras Al Khaimah 
Municipality Youth Council toured 
the Center, and listened to a compre-
hensive explanation of its sections 
and various entertainment and educa-
tional services that they can provide 
to youth. 
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Intensify control over Ras Al Khaimah Bridge Market 
Warning against exposing Vegetables to Sun

Ras Al Khaimah Municipality: 
One-time Mask & Gloves

Nutrition Experts in Ras 
Al Khaimah warned of the 
danger exposing Vegeta-
bles & Fruits to high tem-
peratures during summer in 
Public Markets and Street 
Vendors’ Vehicles on the 
sides of the roads, which af-
fects quickly the safety of 
these food products.

On the other hand, a num-
ber of consumers in Ras 
Al Khaimah demanded the 
need to take direct measures 
to develop Bridge Market 
to sell local Vegetables & 
Fruits. As this Market lack of infrastructure, refrigerating 
units, refrigerators for storing and displaying agricultural 
products, especially during summer when the weather 
heats up.

Shayma Al Teneiji, Director of Public Health Adminis-
tration at Ras Al Khaimah Municipality Department, con-
firmed that the Department has put plans to develop and 
improve the Bridge Market within the Emirate’s Market 
Development Programs, to ensure Public Health & Safety 
and the Trading of foodstuffs from Vegetables & Fruits. 

Where the owners of the decks were given a deadline to 
adjust their conditions in line with Food Safety and Pub-
lic Health Requirements. Al Teneiji noted that the Depart-
ment has completed a project to develop the Al Nakheel 
Vegetable and Fruit Market, and implementing standards 
to ensure the safety of offered products.

Al Teneiji pointed out that those plans also included the 
Digdaga Market, which was officially reopened after its 
renovation and increasing the efficiency of its all facili-
ties, as it includes the sale of vegetables, fruit and fish. 

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment called upon workers in the 
outlets to periodically change their 
gloves and masks used as part of 
the Precaution-
ary Measures to 
limit the spread 
of Novel Coro-
navirus (Cov-
id-19), and not 
to wear for long 
periods, in or-
der to maintain 
Public Health 
and Safety. 

The Munici-
pality Depart-
ment repre-
sented by Public 

Health Administration, monitored 
these behaviors after implementing 
a number of Field Inspection Cam-
paigns on various outlets, including 

restaurants, bakeries, markets and 
stores, where inspectors noted some 
workers wearing the same masks and 
gloves repeatedly.

Shayma Al 
Teneiji, Direc-
tor of Public 
Health Admin-
istration at Ras 
Al Khaimah 
M u n i c i p a l -
ity Department, 
said that the 
Administration 
recently imple-
mented a series 
of field inspec-
tion campaigns 
that covered a 
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In an effort to activate the role 
of cooperation between all char-
itable bodies and societies at the 
Emirate Level. Ras Al Khaimah 
Municipality Department coop-
erated with Emirates Food Bank 
and Al Ihsan Charity Associa-
tion to distribute food parcels to 
needy families.

The initiative included pro-
viding essential foodstuffs to 
900 families who were directly 
or indirectly affected by the re-
percussions caused by Covid-19 
Pandemic, and alleviating them 
from the difficulties that they 

faced during this situation, while en-
suring compliance with Preventive 
and Precautionary Measures.

This came within the interest of 
the Municipality Department to ful-
fill the call of National Duty, which 
calls for the solidarity and cohesion 
of all entities, and embodying the 
principle of social and humanitarian 
solidarity to contribute to reducing 
the detriment on low income fami-
lies and providing their basic needs 
to enhance their sense of stability.  

900 Foodstuff Parcels for Needy 
Families in Ras Al Khaimah

number of different outlets. A total 
of Five Inspection Campaigns aimed 
to verify the compliance of the facili-
ties and their employees with Health 
Requirements and other Precaution-
ary Measures to limit the spread of 
Coronavirus. 

Al Teneiji stated that those cam-
paigns were implemented during the 
working hours of markets and estab-
lishments, which included Vegetable 
Markets, Public Kitchens, Supermar-
kets and Hypermarkets, Roaster Es-
tablishments and Sweet and Choco-
late Shops.

Al Teneiji noted that a number of 
observations were monitored through 
the campaigns against the establish-

ments, whose owners and workers 
were warned to the necessity of con-
sidering them, to avoid the issuance 
of warnings and violations, and other 
strict measures in the event that they 
are re-monitored by consumers or in-
spectors of the Department. Due to 
their great importance in maintaining 
Public Health and Safety, and provid-
ing the best and finest types of prod-
ucts and goods.

The Director of Public Health Ad-
ministration pointed out that the most 
important observations that were 
monitored were that the gloves and 
masks are not changed periodically, 
which the workers in the outlets 
wore them for long periods, and that 

the Precautionary Measures were not 
adhered to. As there is a variation in 
the extent of establishments’ com-
mitment to Precautionary Measures 
in general, as well as overcrowding 
in some of the food establishments 
and others, which have been advised 
to take into consideration to correct 
their conditions and do the necessary 
measures. 

Al Teneiji noted that the inspec-
tors monitored a number of viola-
tions, which were Poor Storage of 
Foodstuffs, Ineffective Hygiene & 
Sterilization Systems, Some of the 
equipment used in preparing foods 
are invalid and Notes on building and 
equipment maintenance.
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Numerous studies have shown 
that busy people are not necessarily 
the most productive. It boils down 
to how those people spend their 
time or simply how they make the 
best use of it. By understanding the 
way a productive person spends 
his time, we can learn to become 
more productive and less busy.

In his book, The 7 Hab-
its of Highly Effective People, 
Stephen R. Covey describes the 
scenario of a logger working fever-
ishly to saw down a tree. He works 
for five hours solid and is absolute-
ly exhausted. His friend suggests 
he takes a break for few minutes to 
sharpen the saw as it would speed 
up the process of cutting down the 
tree. ‘I don’t have time to sharpen 
the saw! The man replies. ‘I’m too 
busy sawing.’

The logger spent great effort 
and time in doing his work with-
out achieving the desired results. 
If he had thought about how to 
use his competences to make his 
work more effective, he would 
have succeeded in achieving his 
desired goal. This is the case of 

many employees in various enti-
ties and organizations who spend 
long hours in performing their jobs 
and making communications here 
and there, then they get surprised 
that their bosses are not satisfied 
with their performance, which af-
fects employees with discontent 
and frustration with their work. 
To avoid this trap, let us highlight 
these points:
Take care of your surround-

ings: 
The work environment is an es-

sential factor for employees’ hap-
piness and effectiveness, as adding 
some aesthetic touches to employ-
ees’ offices contributes greatly to 
raising employees’ productivity 
and reducing their sense of tension 
and stress. Whenever the offices 
are arranged and organized in a 
way that facilitates access to what 
the employees need, the better they 
perform. Accordingly, it is advised 
to surround employees with some 
causes of happiness such as natural 
plants, flowers, bright colors and 
good ventilation to ensure employ-
ees’ comfort, which reflects posi-

tively on their productivity.
Determine your optimal time 

to work: 
By understanding one’s personal 

nature, the employee can schedule 
his work and perform his various 
duties based on the times when he 
is more productive as these times 
differ from one person to another. 
Some people are at the highest lev-
els of their productivity early in 
the mornings, so they rush to ac-
complish what they can in terms 
of tasks, meetings and so forth 
early, while others do not reach 
their peak of productivity until be-
fore noon. Therefore, it is a mat-
ter of discretion that varies from 
one person to another, but in the 
end, everyone must accomplish 
his or her tasks. Napoleon Bona-
parte says, “Take time to deliber-
ate, but when the time for action 
has arrived, stop thinking and go 
in."

Deal with Matters Immedi-
ately:

Most employees fall into the 
trap of accumulating tasks thus 

How to be Productive!!

B U S I N E S S

Amna Ali Al Mahya
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becoming less productive. In order 
to avoid this, the employee must 
prepare a list of tasks that require 
little time and try to perform them 
immediately and avoid postpon-
ing them, so that he becomes more 
productive even during deconcen-
trating times. Steve Jobs said about 
prioritization: ‘Deciding what not 
to do is as important as deciding 
what to do.’

Avoid Multitasking: 
Multitasking means doing more 

than one task simultaneously, 
switching back and forth from one 
task to another in order to increase 
productivity. However, scientific 
studies on multitasking have con-
cluded that people with multiple 

tasks face difficulty in switching 
back and forth from one task to 
another, and that their ability to 
mental organization is less than 
other people, which may result in 
actual waste of approximately (20-
40%) of staff time. To avoid this 
dilemma, employees must plan for 
their day, manage their time, avoid 
distractions from audio or visual 
alerts, focus on performing tasks 
and take notes. Steve Jobs says, 
“Focusing is about saying ‘no, 
thousand times to 1,000 great ideas 
to meet one big goal.”

Take a Break: 
Number of sleeping hours dur-

ing the night reflects on individu-
als’ productivity during the day. It 

is certain that a person, who has 
slept for less than five hours during 
the day, will feel lethargic and lazy 
and will not perform his duties to 
the fullest, which of course affects 
the quality of work. In addition, 
having rest periods during working 
hours, help employees to be more 
productive, increase their ability to 
focus and become more creative as 
well as reducing stress and tension. 
Here comes the role of time man-
agement, with short breaks being 
allocated to reenergize and work 
more effectively.

Exercises:
An employee’s health, fitness 

and wellness directly affects his 
productivity. As exercising con-

tributes to raising em-
ployee productivity, 
according to a study 
published in the Jour-
nal of Occupational 
and Environmental 
Medical. Sometimes 
all the employees need 
is to break their rou-
tine and spend time 
in the gym or hik-
ing in public places, 
then they will real-
ize the importance of 
this matter in renew-
ing their mental and 
physical activity and 
energizing them to do 
their jobs better. In ad-
dition to, team sports 
such as football and its 
impact on strengthen-
ing relations between 
employees and en-
hancing team spirit in 
workplace. 

B U S I N E S S



You may in particular consider 
setting up your own organization 
in the field of your proficiency. Of 
course, you will need individuals to 
work with you in order to divide the 
tasks on each of them according to 
their specialization and proficiency. 
Yet, as we have already said, the 
most prominent challenge in this 
regard is ignorance of how to do it.

In this article, we will talk about 
how to build and form a successful 
team that leads your company to the 
top ... An active team that believes 
in your idea and is able to work for 
long hours without getting bored, 
tired, or grumbling.

Overview of Team 
Before you start looking for in-

dividuals, you must first determine 
how many people you need to work 
with you, and from the beginning, 
you have to determine precisely the 
need from each of them. For exam-
ple, in a team for news website, I 
will need a blogger who creates the 
content, an employee responsible 
for social networks, another re-
sponsible for marketing on search 
engines, in addition to technical 
support specializing in develop-

ing the site, i.e. four people in the 
beginning. You must specify how 
many people do you need and their 
specialties. 

Belief in the Idea & Respon-
sibility 

In your team, you need people 
who share the will to make the work 
a success and madly believe in the 
idea that you work to localize and 
materialize on the ground. It is this 
faith that will make them responsi-
ble and able to take responsibility in 
your presence or absence.

Leave emotions aside, we are 
at work

A person is emotional in nature 
and a loser is the one who implicates 
emotions in matters of work that 
leads him to reckless dealings and 
behaviors, so he becomes hatred by 
others. When building a team you 
need to leave your emotions aside, 
you might hire your brother even 
if he is far from your field just be-
cause you love him and you wanted 
the best for him. However, the in-
evitable result of such decisions is 
the team’s subsequent collapse, or 
perhaps the preparation for an era 

of hatred, especially when you keep 
reminding him that you made him 
favor by allowing him in your team 
and not because of his capabilities 
to contribute to the success of your 
idea. 

A team open to opinions and 
communication

One of the most important crite-
ria that you must have in the mem-
bers of the team you are about to 
form is the ability to communicate 
and exchange opinions and debate 
cordially with each other. Without 
hypocrisy, courtesy or embarrass-
ment of offering ideas, and away 
from hatred, malicious competition 
or seeking to exclude the other as it 
happens in some teams. 

Good Talent & Creativity 
In your team, you need talented 

people, who have the ability to be 
creative and come up with inno-
vations and additions. Who do not 
like to stop being creative and have 
a wide imagination to offer crazy 
ideas that can be applied to compete 
with. 

Team Performance 
Successful Team Performance 

Steps to Building & Forming a Successful Team that Leads 
Your Organization to the Top

Amani Saeed Al Nuaimi

Everyone trust themselves, the others and the idea that brought us here. 
This is the best team! 

Each company or organization needs a team or several teams, depend-
ing on their size and number of their divisions. The task of building and 
forming an appropriate team capable of overcoming work challenges and 
working with creativity is one of the biggest obstacles that really confront 
the founder of the company or the project. 
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also depends on the spirit of co-
operation that prevails among its 
members, motivates them to pro-
vide high-quality decisions, act 
with these decisions and show full 
commitment to implement them. 
This also helps the team members 
to support each other, which result 
in benefits and achievements for 
the whole team. Therefore, the fol-
lowing steps can form a successful 
team:

Determine team objectives, and 
evaluate team performance against 
the goals to be achieved

Discuss Rules & Principles of 
your team

Assess the achieved progress, and 
identify the reasons that hinder its 
future development

Distribute tasks and duties among 
team members, and inform each in-
dividual of the role they must play

Create the necessary plans for the 
team to carry out their tasks, and 
evaluate the team’s ability to imple-
ment and achieve these plans

Facilitate the ability to ob-
tain the necessary reaction-
ary information, whether 
from customers, manage-
ment or any other party

Encourage your team to 
participate in various activi-
ties outside the work scope, 
such as participating in char-
itable fundraising or practic-
ing certain hobbies

Assessing Team Success 
• A leader can deter-

mine that the team is 
running successfully 
by noticing several 
things, including:

• All members perform 
fair and equal tasks

• All team members re-
spect each other

• The method of leading 

the team is appropriate with 
the goals to be achieved

• All issues that encounter the 
team are solved in a manner 
that satisfies everyone

• All member accomplished 
their assigned tasks

• The relationship between 
team members is constantly 
evolving by completing tasks 
together

Increase Team Productivity
There are several necessary tips 

that a team must follow in order to 
increase its ability to achieve goals, 
including:
• All members of the team 

are aware of the goals to be 
achieved and their commit-
ment to achieving them. This 
means that the institution 
or organization must have 
a clear vision of the team’s 
goals and how to implement 
them. 

• All team members trust each 

other, exchange opinions 
honestly and transparently, 
urge team members to respect 
each other’s opinions, and al-
low them to express their 
ideas freely

• Promote affiliation of all 
team members with the insti-
tution and its goals

Treat all team members in a man-
ner that reflects the importance of 
each individual. So that everyone is 
treated in a way that shows him that 
he has skills that no one else has and 
encourage him to be creative. The 
greater difference in views is the 
key to achieve the goals. 

Conduct a periodic evaluation to 
know the progress, and identify the 
reasons that may hinder the ability 
to achieve the tasks

Urge the team to avoid personal 
conflicts and problems, and try to 
find solutions instead

Urge all team members to make 
collaborative decisions and stick to 
them
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Dtec Office 115
Silicon Oasis
Dubai, UAE

Tel: (+971) 4 330 2976
info@avantislabs.com

49

    We Extend Our Highest Congratulations
To 

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

 And To
H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 

UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai 

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

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

      On The Auspicious Occasion Of The

United Arab Emirates 49th National Day
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Dr. Michael's Dental Clinic

Villa 1016 Al Wasl Road, Umm Suqeim 1
P.O. Box 213720
Dubai, United Arab Emirates
Tel :+971 4 394 9433
Fax : +971 4 395 5390
Email : ummsuqeim@drmichaels.com

Villa 418 Al Wasl Road, Jumeirah 2
P.O. Box 12372 
Dubai, United Arab Emirates
Tel : +971 4 349 5900
Fax : +971 4 342 0455
Email : jumeirah@drmichaels.com

One Clique Systems FZ-LLC
HR Software for SMEs

Boutique Villa #in5, Knowledge Village
email : info@1cliquesystems.com
Dubai – UAE
Tel: +971 50 626 5882
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Dar Al Huqooq Legal Consultants

Suite 903, Twin Towers, Baniyas St, 
Deira Dubai, United Arab Emirates
P.O.Box: 20411
Sharjah Address
P.O.Box: 2908
Fax: 971 6 5721481 /+97142222751
Email : info@daralhuqooq.com

أتقدم بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى

مجهوداتهم لحمايتنا ولهم مني دومًا كل الشكر والتقدير 

وكل التقدير لدولة اإلمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا 

P.O. Box 126549, Abu Dhabi, UAE / Tel:  +971 2 5523 688 / Fax: +971 2 5523 588 / Email: mhd@samjin.ae

SAMJIN INDUSTRIAL CO. LTD
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 We Extend Our Highest Congratulations
  To  

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

 and to

 H.H Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
 UAE Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai

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

 of Emirates for their efforts in supporting  the development of UAE 

  and wish them success in their plans to achieve prosperity & progress
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Al Quoz 3 ASCO Building 
Office 205 2nd floor
28005 Dubai 
Tel : +971 42215594
Email : rasheednoohdxb@gamil.com

Rasheed Nooh Cleaning Service LLC

Best Choice Landscape Gardening L.L.C
Manama Street, Ras Al Khor.
Awazel Building Office, 2
Dubai - UAE
Tel : +971 42724396
what'sapp: +971 55 807 2226
Web : www.choicegroup.ae
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 نتقدم  بالشكر والتقدير لخط الدفاع األول الذين يبذلون أقصى مجهوداتهم
لحمايتنا ولهم منا كل التحية والشكر وكل التقدير لدولة اإلمارات                

العربية المتحدة حكومة وشعبًا                

Exxel Objects LLC
Business Point Building, Suite 104
Al Ittihad Road, Port Said Area (Deira)
P.O.Box: 27613, Dubai - United Arab Emirates
Call Us: + 97142946294 / Fax No:+97142946299
Email : info@exxelobjects.com

P.O. Box 17122, Jebel Ali Free Zone, Opposite JAFZA Building 4, 
Dubai, United Arab Emirates
Tel : +971 4 8815547
Fax+971 4 8816423 / 8818509
Email : info@kginternational.com


