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مالحظة

٭ املواد املن�شورة يف املجلة تعرب عن ر�أي
ك��ات��ب��ه��ا ول��ي�����س ب��ال�����ض��رورة ع���ن ر�أي
البلدية.
٭ ت���رت���ي���ب امل���������واد يف امل���ج���ل���ة ي��خ�����ض��ع
العتبارات فنية.
٭ ال ت��ق��ب��ل امل�����واد امل��ن�����ش��ورة �أو امل��ق��دم��ة
لدوريات �أخرى.
٭ املواد املر�سلة للمجلة ال ترد لأ�صحابها
ن�شرت �أم مل تن�شر.
طبعت يف مطبعة النخيل
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االفتتاحية

النجاحات املثمرة

لقد عك�ست كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ر�أ���س اخليمة – حفظه اهلل  -بوح ًا �صادق ًا  ،وفكر ًا نري ًا ،
وا�سرتاتيجية عميقة الأهداف .
فعلى الرغم من ق�صرالكلمة �إال �أن بالغتها و كثافة داللتها ت�ؤكد لقارئها عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي �أنها ت�شكل ِ�سفر ًا كبري ًا ،ومنهج ًا متكام ًال  ،البد من الأخذ به  ،واال�ستنارة بطروحاته .
لقد �أكد �سموه على االلتزام بال�شروط ال�صحية  ،وثمن عالي ًا دور خط الدفاع الأول فقال :
( ويف هذه املنا�سبة �أريد �أن �أ�شكر القطاع ال�صحي لتفانيه من �أجلنا  ،فنحن مدينون لكم
جلهودكم الطيبة )
و�أ�شاد �سموه بجاهزية وقدرة دولة الإمارات على جتاوز اجلائحة  ،كما �أ�شاد بتبني الإمارات
لأف�ضل التقنيات احلديثة ووقوفها �إىل جانب الإن�سان ودعمه ،
ودعا �أبناء الإمارات وكل من يعي�ش على �أر�ضها �إىل املثابرة يف العطاء والت�ضحية  ،كما دعا �إىل
املزيد من العمل وبذل اجلهود  ،وحتمل امل�س�ؤولية لدحر ( كوفيد  ،) 19لي�س من �أجل هذا فقط ،
و�إمنا من �أجل �صناعة امل�ستقبل املن�شود الذي تطمح �إليه الإمارات ،وتتطلع �إىل حتقيقه  ،ثم ختم
�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة حديثه بالثقة واالعتزاز بثمرة النجاحات التي يعي�شها �أبناء
الإمارات بف�ضل ر�ؤية املغفور له  -ب�إذن اهلل  -الوالد ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه  ،وبف�ضل �إخوانه
�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات .
ودعا �سموه �أن يحفظ اهلل اجلميع و�أن ين�صرهم على هذا الوباء  ،م�ؤكد ًا �أن من ج ّد ح�صد  ،و
قد عزز تفا�ؤله بقوله (املوعد لقا�ؤنا مع امل�ستقبل املزهر الذي يعم فيه اخلري  ،وينت�شر فيه ال�سالم
على العامل �أجمع ).
�إن كلمة �سموه �شاملة جامعة  ،فهي بيان عميق الأفكار والتوجه  ،يعرب عن م�شاعر �صادقة جتاه
ما �أجنزته الإم��ارات يف ظل جائحة كورونا � ،سواء مايتعلق بالت�ضحية �أم اجلاهزية �أم يف دعم
الإن�سان والتخطيط للم�ستقبل وغريذلك .
حفظك اهلل يا�صاحب ال�سمو  ،و�سدد خطاك  ،وزادك رفعة وت�ألق ًا  ،ف�سموك قائد نفتخر بر�ؤيته
 ،ونعتز بحكمته وتطلعاته .

منذر حممد بن �شكر
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ر�سالة �شخ�صية تزامن ًا مع بدء العودة التدريجية �إىل العمل
حاكم ر�أ�س اخليمة:
الأزمة �أثبتت �صحة رهان الإمارات على اال�ستثمار يف طاقاتها الب�شرية

حثّ �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود ب��ن �صقر القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ����س اخليمة ،املوظفني يف
الإمارة على �ضرورة موا�صلة
ال��ع��م��ل وت���ق���دمي الأف�����ض��ل
وف���ق �أع��ل��ى م��ع��اي�ير اجل���ودة
واالب��ت��ك��ار ،مع االل��ت��زام بكل
متطلبات الأم����ن وال�صحة
وال�سالمة.
ج�����اء ذل�����ك م����ن خ�ل�ال
ر���س��ال��ة خ��ا���ص��ة ،ع�بر تقنية
ال��ف��ي��دي��و ،ف��اج���أ ب��ه��ا �سم ّوه
امل��وظ��ف�ين يف �إم������ارة ر�أ����س
اخل��ي��م��ة يف م��ق��ار عملهم،
وعك�ست حر�صه واهتمامه
ب�����ص��ح��ة و����س�ل�ام���ة �أب��ن��ائ��ه
امل��وظ��ف�ين ت��زام��ن�� ًا م���ع ب��دء
العودة التدريجية �إىل العمل بعد فرتة
ق�صرية من العمل عن ُبعد ب�سبب انت�شار
فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد.)-19
وق��ال �سم ّوه�« :أ�شكركم على �إب��راز
ال�����ص��ورة احلقيقية ل��دول��ة الإم�����ارات
وق���درت���ه���ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع خمتلف
التحديات ،عودتكم �إىل مكاتبكم هي
ت�أكيد على ا�ستمرارية احلياة ور�سالة
تظهر عزمكم و�إ�صراركم على العطاء
والوفاء للوطن� .أنتم تثبتون اليوم �أ�صالة
معدنكم وقوة عزميتكم .و�أنا فخور بر�ؤية
ك��ل واح���د منكم وه��و ي����ؤدي واج��ب��ه يف
ميادين العمل والإنتاج».
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و�أ�ضاف �سم ّوه�« :أتوجه بال�شكر �إىل
�أبطالنا من �أفراد الطاقم ال�صحي على
ما �أظهروه من التزام جتاه مهنتهم وعلى
ما قدموه من ت�ضحيات م�ش ّرفة �ستبقى
قدوة لأجيالنا املقبلة ،و�إىل جميع فرق
العمل ال��ت��ي ك��ان��ت على ق��در التحدي،
وق��دم��ت درو���س�� ًا ُي��ق��ت��دى بها يف �أهمية
اال�ستعداد امل�سبق والتن�سيق والعمل بروح
الفريق الواحد الذي يعك�س �صورة دولة
الإمارات احلقيقية وقدرتها على حتويل
التحديات �إىل فر�ص .لقد �أظهرت هذه
الأزمة عمق التالحم بني �أبناء الإمارات،
م��واط��ن�ين وم��ق��ي��م�ين ،وال��ت��ف��اف��ه��م ح��ول
قيادتها ،وا�ستعداد اجلميع لتقدمي كل

ما ميلك من �أج��ل �إع�لاء راية
الوطن».
و�أو�ضح �سم ّوه« :هذه الأزمة
العاملية �أثبتت �صحة خيارنا يف
اال�ستثمار ببناء الإن�سان ،الأمر
ال��ذي �أت��اح لنا مرونة كبرية يف
التعامل م��ع ت��داع��ي��ات��ه��ا ،فقد
ر�أي��ن��ا العمل ع��ن ُبعد بطريقة
�سل�سة و�سريعة ،مع احلفاظ على
ج���ودة وك��ف��اءة ال��ع��م��ل ،ويرجع
ال�سبب يف هذا �إىل �سنوات من
العمل ال���د�ؤوب وامل�تراك��م منذ
قيام االحتاد وحتى يومنا هذا،
وها نحن اليوم جنني ثمار ما
غر�سناه».
ودع���ا �سم ّوه املوظفني �إىل
موا�صلة بذل اجلهود التي ت�سهم
يف االرتقاء بجودة العمل ،وتعزّز
ثقة املجتمع مبنظومة العمل ودوره���ا
يف ت��وف�ير خ��دم��ات م��ب��ت��ك��رة وم��ت��ط��ورة
ت��خ��دم م�����س�يرة التنمية امل�����س��ت��دام��ة يف
الإمارة ،و�أ�ضاف �سم ّوه« :بجهودكم هذه
ومثابرتكم �سنعطي عن الإمارات �صورة
مم��ي��زة نفتخر بها جميع ًا ،فالو�صول
�إىل هدفنا املن�شود هو حم�صلة جناح
وم�ساهمة كل فرد منكم».
واخ��ت��ت��م ���س��م�� ّوه ب��ال��ق��ول« :ك��ل��ي ثقة
بقدرتنا على جت��اوز هذه الأزم��ة ،وهذه
الثقة نابعة من �إمي��اين بكم وباجلهود
التي تبذل على م�ستويات العمل كافة يف
الإمارة».
munrakae
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�سعود بن �صقر لـ «خريجي �أكادميية ر�أ�س اخليمة» :
العمل اجلاد �أ�سا�س حتقيق النجاحات والإجنازات العظيمة
هن�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م ر�أ����س
اخليمة ،خريجي �أكادميية ر�أ�س
اخليمة للعام  2020وحثهم على
موا�صلة م�سرية العلم واملعرفة .
ج�����اء ذل�����ك خ��ل��ال ك��ل��م��ة
وج��ه��ه��ا ���س��م��وه ل��ه��م يف حفل
ال��ت��خ��رج الأول م���ن ن��وع��ه يف
الإم�����ارة ال���ذي �أق��ي��م بح�ضور
ال�شيخة �آم��ن��ة بنت �سعود بن
�صقر القا�سمي ،رئي�س جمل�س
�إدارة �أكادميية ر�أ���س اخليمة،
ورئ��ي�����س جمل�س �إدارة مكتب
اال�ستثمار والتطوير يف ر�أ���س
اخليمة ،وبح�ضور اخلريجني
مع عائالتهم من داخل ال�سيارات
يف م��ب��ادرة ف��ري��دة تعك�س احل��ر���ص على
االلتزام ب�إجراءات التباعد االجتماعي .
و�أك��د �سموه خالل كلمته للخريجني،
�أن دفعة العام  2020مميزة للغاية لأنها
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متكنت من تخطي العقبات غري املتوقعة
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا خ�ل�ال ال��درا���س��ة يف ظل
الظروف احلالية  ..وهن�أ �سموه الطالب
وال��ط��ال��ب��ات على ت�صميمهم وجديتهم
يف حت��ق��ي��ق �أه��داف��ه��م ع��ل��ى ال��رغ��م من
التحديات التي فر�ضتها جائحة فريو�س

كورونا امل�ستجد «كوفيد.»-19
وق���ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود
بن �صقر القا�سمي � « :أثق بقدرتكم على
حت��وي��ل التحديات احل��ال��ي��ة �إىل فر�ص،
و�آمل �أن تكون هذه املرحلة التي منر بها
قد �ألهمتكم و�أت��اح��ت لكم التعرف على
ال��ق��وة الكامنة بداخلكم � ..إن
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة مب��ا �شهدته من
عمل ج��اد ،واعتماد على ال��ذات
وان�ضباط �ستكون املرجع الذي
ت�ستندون �إليه يف �إدارة �أموركم
م�ستقب ًال « .
و�أك���د �صاحب ال�سمو حاكم
ر�أ�س اخليمة للطالب اخلريجني
�أن ر�أ����س اخليمة �ستكون دائما
وط��ن��ا يحت�ضنهم ،وق���ال  « :مع
غد �أف�ضل
العمل امل�ستمر لتحقيق ٍ
للإن�سانية� ،ستزداد احلاجة �إىل
مواهبكم املتميزة لقيادة الطريق
�إىل امل�ستقبل».
و�أ�ضاف �سموه� « :أريد منكم
5
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�أن تتذكروا دوم ًا ب�أن ر�أ�س اخليمة ترحب
بكم ،ونفخر بر�ؤيتكم تعودون �إليها جمدد ًا
للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل الإمارة امل�شرق
فنحن ب��ح��اج��ة �إىل �أ���ص��ح��اب امل��ه��ارات
املتميزة والأفكار املبدعة ملوا�صلة جهود
التنمية والتطوير».
و�شهد حفل التخرج الذي �أقيم بالقرب
م��ن م��رك��ز احل��م��را ال��ع��امل��ي للمعار�ض
وامل���ؤمت��رات ،عر�ض ر�سائل وداع بتقنية
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ال��ف��ي��دي��و م��وج��ه��ة م��ن املعلمني للطالب
اخلريجني عرب ال�شا�شة العمالقة� ،إىل
جانب موكب لل�شرطة ،وعر�ض ليزر .
وبهذه املنا�سبة ،قال �ستيفن غرياتي،
املدير التنفيذي لأكادميية ر�أ�س اخليمة :
« �إن الر�سالة التي وجهها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ���س��ع��ود ب��ن �صقر القا�سمي �إىل
طالبنا مبا حملته من �إ�شادة وحكمة جعلت
م��ن حفل ال��ت��خ��رج اال�ستثنائي منا�سبة

مميزة بالن�سبة �إليهم « .
و�أ�ضاف غرياتي « :لقد واجه طالبنا
الكثري م��ن التحديات يف ظ��ل ال��ظ��روف
احل��ال��ي��ة� ،إال �أن��ه��م ا���س��ت��ط��اع��وا حتقيق
التفوق من خ�لال املثابرة والعمل بجد،
وهم يتطلعون الآن ملتابعة تعليمهم �ضمن
جم��م��وع��ة م��ن �أف�����ض��ل اجل��ام��ع��ات ح��ول
ال��ع��امل ،ونتمنى لهم ال��ن��ج��اح يف ك��ل ما
يطمحون �إليه».

ويل عهد ر�أ�س اخليمة
يثمن جهود موظفي اجلهات
احلكومية بالإمارة خالل جائحة
« كورونا »

ثمن �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي
ويل عهد ر�أ���س اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي جهود
موظفي اجلهات احلكومية يف ال��دوائ��ر اخلدمية وامل�ؤ�س�سات
الق�ضائية بجميع �أق�سامها يف الإم��ارة والتي ا�ستمرت يف العمل
عن بعد ومل تتوقف عن خدمة الوطن واملواطن واملقيم ب�سال�سة
يف ظل الظروف الطارئة التي متر بها دولتنا والعامل �أجمع نتيجة
جائحة كورونا «كوفيد  »19 -مع اتخاذ كل االحتياطات والتدابري
ل�سالمة اجلميع.
و�أ�شاد �سموه باالهتمام واملتابعة احلثيثة من قبل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ر�أ�س اخليمة لأبنائه من موظفي اجلهات احلكومية يف الإمارة يف
ظل الأزمة الراهنة التي متر بها البالد  ..م�شريا �إىل �أن موظفي
6

اجلهات احلكومية كانوا على قدر امل�س�ؤولية والإخال�ص وانتظموا
يف العمل عن بعد وقدموا كل املطلوب منهم ب�صورة م�ستمرة
بح�سب ال�سيا�سية املتبعة يف كل دائرة مثمنا جهدهم املتميز لأجل
امل�صلحة العامة لالرتقاء بالعمل احلكومي خلدمة املجتمع ورفعة
الوطن.
وقال �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة  -يف ر�سالة �شكر للموظفني
واملوظفات « لقد �أثبتم �أنكم على قدر امل�س�ؤولية وحملتم على
عاتقكم �أمانة العمل والإخال�ص واحلما�س ملوا�صلة العمل الد�ؤوب
خلدمة جمتمع وطننا الغايل لت�شكل �أيقونة خالدة للم�ضي يف
طريق النجاح واجلد واالجتهاد مل�ستقبل م�شرق يف �إمارات اخلري
وال�سعادة».
munrakae
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�سعادة منذر بن �شكر يثمن كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
وي�ؤكد على �أهمية تعزيز طاقات املوظفني لتحفيز روح االبداع واالبتكار
تعقيباً على كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر
القا�سمي ح��اك��م �إم����ارة ر�أ�����س اخل��ي��م��ة ال��ت��ي ه��ن���أ فيها موظفي
حكومة ر�أ�س اخليمة على عودتهم التدريجية مليادين العمل ،و
حث فيها �سموه على موا�صلة البذل و العطاء يف ميادين العمل ،
وتوجيهاته الداعمة لر�ؤية م�ستقبلية ثاقبة ترتكز على التحول
ال��ذك��ي يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات للمتعاملني  ،مم��ا ي��واك��ب التطور
احلديث الذي ت�شهده الإمارة  ،ومتا�شياً مع ا�ستمرارية الأعمال
ل�ضمان تقدمي اخلدمات بجودة عالية  ،لت�سطر دولة الإم��ارات
منوذجاً يحتذى به يف �إدارة الأزم��ات ومواجهة التحديات التي
ت�شهدها دول العامل �أجمع .
وع�ّب� �سعادة منذر حممد بن �شكر مدير ع��ام ال��دائ��رة عن
رّ
فخره واعتزازه بقيادتنا الر�شيدة التي تقدم الدعم امل�ستمر ب�شكل
مبا�شر دعماً لأ�صحاب ال��ق��رار ل�ضمان االنتاجية وا�ستمرارية

الأعمال  ،و�أن كلمة �سموه جاءت حمفزة للطاقات وكان لها دور
كبري يف ب��ث روح ال��ت��ف��ا�ؤل والأم���ل والإيجابية لبذل امل��زي��د من
اجلهود والعطاء يف جماالت العمل كافة.
وثمن دور �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي ويل عهد
�إم���ارة ر�أ����س اخليمة يف املتابعة امل�ستمرة وال��دع��م الكامل ال��ذي
يقدمه �سموه لتعزيز ال��ط��اق��ات يف جم��ال الأع��م��ال  ،وت�شجيع
�سموه امل�ستمر على التطوير والتغيري ملواكبة متطلبات الع�صر
و مواجهة التحديات وال�ضغوطات  ،و�أن دائ��رة البلدية �سخرت
طاقاتها يف تقدمي خدماتها للمتعاملني بجودة عالية من خالل
التحول الإلكرتوين للخدمات كافة بن�سبة . % 100
و�أكد �سعادته على الدور الهام للقائد يف حتفيز موظفيه وبث
روح العطاء يف العمل لزيادة الإنتاجية �ضمن بيئة عمل حمفزة
تعزز طاقات املوظفني وت�ضمن ا�ستمرارية الأعمال .

مبان وح�صر  53مهجورة
بلدية ر�أ�س اخليمة� :إزالة 9
ٍ
ح�صرت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة
 53مبنى مهجور ًا يف خمتلف املناطق
وامل��واق��ع م��ن الإم����ارة و�أزال����ت  9مبانٍ
وجار ا�ستكمال �إزالة البقية فور ا�ستيفاء
الإجراءات املتبعة.
 وت��ت��ع��اون ال��ب��ل��دي��ة م���ع ع���دد من
اجل��ه��ات ذات االخت�صا�ص للحد من
ظ���اه���رة امل���ب���اين وامل���ن���ازل امل��ه��ج��ورة
امل�شوهة للمنظر احل�����ض��اري ل�ل�إم��ارة
ب�سبب تهالكها ولكونها �آيلة لل�سقوط �أو
قد يتم ا�ستغاللها ب�صورة غري قانونية.
وق���ال م��ن��ذر ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام
ال��دائ��رة ل��ـ«االحت��اد»� ،إن البلدية تعمل
على ح�صر املباين وامل��ن��ازل املهجورة
التي �أ�صبحت قدمية ومتهالكة وبع�ضها
���س��ق��ط م��ن��ه��ا �أج������زاء ل���ع���دم اع��ت��ن��اء
مالكها و�أ�صحابها وباتت ت�شوه املنظر
احل�ضاري لإمارة ر�أ�س اخليمة.
 وق���ال �إن البلدية ن��ف��ذت حمالت
توعية مبخاطر هذه الأبنية كما �أزالت املباين
التي مل تلق ا�ستجابة فورية من �أ�صحابها.
ولفت �إىل �أن الدائرة قامت بداية الأمر
بتوعية �أف��راد املجتمع ومالك املباين ب�أهمية
munrakae

اال�ستغالل الأمثل لتلك املواقع ب�إعادة ترميمها
�أو �صيانتها �أو العمل على �إزالتها عرب التوا�صل
مع �أ�صحابها ويف حال عدم ا�ستجابتهم تتوىل
البلدية عملية �إزالة املبنى بالتعاون مع اجلهات
املخت�صة.

و�أكد الزعابي �أن تلك املباين ميكن
لأ�صحابها �إعادة بنائها �أو تنفيذ ال�صيانة
املطلوبة التي حتافظ على ج��ودة املبنى
و�سالمته ،م���ؤك��د ًا �أنها بو�ضعها املهمل
حالي ًا ت�شكل خطورة �صحية وبيئية على
�أفراد املجتمع.
وذكر �أن ال��دائ��رة ح�صرت م�ؤخر ًا
 53مبنى مهجور ًا يف مناطق املعمورة
وجلفار ور�أ����س اخليمة و�أزال���ت  9مبانٍ
و�سيتم ا�ستكمال �إزالة البقية فور انتهاء
الإجراءات.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ،ت�����ش��ارك ال�����ش��رط��ة
املجتمعية يف القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س
اخليمة يف ر�صد املنازل واملباين املهجورة
املنت�شرة يف الإمارة.
وقال العقيد دكتور را�شد ال�سلحدي
م��دي��ر �إدارة ال�����ش��رط��ة املجتمعية� :إن
الإدارة �أخ���ذت على عاتقها احل��د من
املنازل واملباين املهجورة والق�ضاء عليها
من خالل بداية التعاون امل�شرتك بينها وبني
اجلهات املخت�صة يف ر�أ���س اخليمة وتو�ضيح
خماطرها بح�صرها والتوا�صل مع مالكها
ل�صيانتها �أو �إزالتها ،وذلك ملا قد ت�شكله من
7
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خطر على املجتمع.
و�أ�شار �إىل �أن تلك املباين املهجورة قد
ت�ستغل م��ن قبل بع�ض �ضعاف النفو�س يف
ممار�سة بع�ض الأمور غري القانونية وبالتايل
الت�سبب يف وقوع اجلرائم  ،لذا وجب التعاون
مع اجلهات املخت�صة ممثلة بدائرة بلدية ر�أ�س
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اخليمة وغريها بت�سيري ال��دوري��ات لر�صدها
و�إعداد التقارير ورفعها للجهات املخت�صة يف
ا�ستكمال الإجراءات.
و�أك����د �أن ال�����ش��رط��ة املجتمعية يف �إط���ار
جهودها لن�شر وبث الأمن والطم�أنينة والق�ضاء
على الظواهر ال�سلبية والت�صدي للجرائم

الأمنية حتر�ص على تنفيذ حمالت التوعية
املوجهة �إىل كافة �شرائح املجتمع ومن بينهم
�أ�صحاب املباين واملنازل املهجورة للرفع من
م�ستوى ال��وع��ي املجتمعي لديهم ودعوتهم
التخاذ الإجراءات الالزمة لت�صحيح و�ضع تلك
املباين �سواء بال�صيانة �أم الإزالة.

بلدية ر�أ�س اخليمة تطلق البوابة املكانية حلكومة ر�أ�س اخليمة
�أطلقت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة البوابة
املكانية حلكومة ر�أ���س اخليمة التي ت�ضم
جمموعة متكاملة من البيانات واملعلومات
املكانية يف امل��ج��االت العمرانية والبيئية
واخلدمية والنقل والتخطيط احل�ضري،
ل��دع��م ال�����س��ي��ا���س��ات وم��ت��خ��ذي ال���ق���رارات
واملخططني يف املجاالت التنموية املختلفة،
ول��ت��ع��زي��ز امل�����ش��ارك��ة يف عملية التخطيط
والتنمية ،م�شري ًة �إىل حتقيق  % 100يف
حتويل خدمات �إدارت��ي املباين والتخطيط
وامل�ساحة �إىل خدمات �إلكرتونية.
و�أك��د منذر بن �شكر الزعابي ،املدير
ال��ع��ام لبلدية ر�أ����س اخل��ي��م��ة� ،أن ال��دائ��رة

�سرعت وترية التحول الذكي لكل احتياجات
���ش��رائ��ح املجتمع املختلفة ،ب��ه��دف توفري
احتياجاته اخلدمية بال�سرعة املطلوبة،
تنفيذ ًا لتوجيهات ال��ق��ي��ادة ،ومتا�شي ًا مع
�إ�سرتاتيجية �إم���ارة ر�أ���س اخليمة للتحول
الإل����ك��ت�روين وال����ذك����ي ،وت�����س��ه��ي��ل ت��ق��دمي
اخلدمات وتطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية
�ضمن ج��ودة عالية يف ال��و���ص��ول خلدمات
دائرة البلدية وبكل �سهولة وي�سر ويف وقت
قيا�سي.
و�أ�شار �إىل �أن البوابة املكانية حلكومة
ر�أ�س اخليمة حتتوي على عدة مو�ضوعات،
تت�ضمن :اخل��رائ��ط التاريخية ،وخرائط

الأ�سا�س ،والت�ضاري�س ،وال�صور الف�ضائية
واجل��وي��ة ،وا�ستعماالت الأرا���ض��ي ،و�أنظمة
البناء ،املخططات الإ�سرتاتيجية ،ال�سكان،
التعليم ،النقل واملرور ،التخطيط احل�ضري،
امل��راف��ق واخل��دم��ات العامة ،البيئة واملياه
واملناخ.
و�أ�ضاف»:وفرت البوابة املكانية «هوية
البيانات» جلميع الطبقات املكانية التي
تت�ضمن النطاق وامل�ستوى املكاين و�صيغة
ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة ،وم�����ص��در ال��ب��ي��ان��ات،
واجلهة املنتجة لها ،وتاريخ الإنتاج ،وقائمة
بالبيانات الو�صفية ،ون��ظ��ام الإح��داث��ي��ات
اجلغرايف».
و�أ���ش��ار �إىل �أن ال��دائ��رة حققت 100
 %يف حتويل خ��دم��ات �إدارة التخطيط
وامل�ساحة �إىل خ��دم��ات �إلكرتونية مبعدل
 21خدمة ،كما حققت  % 100يف خدمات
�إدارة املباين لت�شمل  17خدمة �إلكرتونية،
�ضمن �إ�سرتاتيجية ال��دائ��رة ومتا�شي ًا مع
ت��وج��ه��ات �إم�����ارة ر�أ�����س اخل��ي��م��ة بت�سريع
التحول الإلكرتوين والذكي ،لت�سهيل تقدمي
اخلدمات ل�شرائح املجتمع املختلفة ،وت�سهيل
و���ص��ول امل��ت��ع��ام��ل�ين �إىل اخل���دم���ات بوقت
قيا�سي.

 17خدمة �إلكرتونية ب�إدارة املباين يف بلدية ر�أ�س اخليمة
�أط���ل���ق���ت دائ������رة ب��ل��دي��ة ر�أ�������س اخل��ي��م��ة 17
خ��دم��ة ذك��ي��ة خ��ا���ص��ة ب��خ��دم��ات �إدارة امل��ب��اين،
وذل����ك ت��زام��ن�� ًا م���ع �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة �إم������ارة ر�أ����س
اخل��ي��م��ة للتحول الإل���ك�ت�روين وال���ذك���ي ،وت�سهيل
ت��ق��دمي اخل���دم���ات ل�����ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع املختلفة.
و�أعلنت البلدية يف وقت �سابق ،عن حتويل خدماتها
املقدمة يف خمتلف الإدارات والأق�سام �إىل خدمات
8

�إلكرتونية ،وذل��ك لت�سهيل و�صول املتعاملني
�إىل اخلدمات بوقت قيا�سي ،بعيد ًا عن عناء
ق�صد مقر الدائرة ومركز �سعادة املتعاملني،
خ��ا���ص��ة يف ظ���ل الإج����������راءات االح��ت�رازي����ة
املتبعة حفاظ ًا على �صحة و�سالمة اجلميع.
و�أكد منذر حممد بن �شكر ،مدير عام الدائرة،
ال�سعي �إىل حتقيق �سعادة املتعاملني ،بتوفري
munrakae

األخبار

العدد - 2020 /07 - 518 :جملة بلدية ر�أ�س اخليمة

خمتلف اخل��دم��ات الإل��ك�ترون��ي��ة ،التي ميكن �إجن��ازه��ا يف �أي مكان
وزم��ان ،وذل��ك على م��دار � 24ساعة ،دون عناء ق�صد مقر البلدية.
وذكر �أن البلدية قامت م�ؤخر ًا ،بتحويل خدماتها ب�شكل كامل �إىل خدمات
�إلكرتونية ،وذلك يف عدد من الإدارات والأق�سام ،والتي �أ�صبحت متاحة
�أمام املتعاملني عرب موقع الدائرة الإلكرتوين وموقع حكومة ر�أ�س اخليمة.

و�أ�شار �إىل �أن �إدارة املباين قدمت  17خدمة �إلكرتونية للمتعاملني،
متثلت يف طلب ت�سجيل م�ؤقت ،وجتديد الطلب ال
امل�ؤقت �إىل ت�سجيل دائم ،وجتديد م�ؤقت لت�سجيل منت ٍه ،وم�شروع بدرجة
�أعلى ،بالإ�ضافة �إىل خدمات طلب مقابلة الكادر الفني ،وم�شروع خا�ص،
وت�سجيل جهة حكومية كا�ست�شاري ،وطلب �إلغاء الت�سجيل امل�ؤقت .

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

�ضمن ال��ت��ف��اع��ل املجتمعي ب�ين ال��داوائ��ر
احلكومية واملحلية �شارك جمل�س �شباب دائرة
بلدية ر�أ�س اخليمة يف افتتاح مركز �شباب ر�أ�س
اخليمة  ،وي���أت��ي افتتاح امل��رك��ز �ضمن منهجية
الدولة لدعم ورعاية ال�شباب الإماراتي وحثهم
على التالقي وتنمية املواهب ال�شابة.
و�صرح ال�سيد حممد جا�سم بواحلمام مدير
مركز خدمة املتعاملني بالدائرة ورئي�س جمل�س
�شباب دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة �أن هذا النوع
من املراكز من �ش�أنه �أن ينمي ويزيد من املواهب
ال�شابة عن طريق الدعم الكامل لهذه الأفكار
وتنميتها وتبنيها ونحن ومن جهتنا كدائرة بلدية
ر�أ�س اخليمة �سنقوم بالتعاون الكامل مع املركز
باالإ�ضافة �إىل كافة الأن�شطة التي من �ش�أنها تلبية
احتياجات ال�شباب ودعم �أهداف مركز ال�شباب.
قام وفد جمل�س �شباب بلدية ر�أ���س اخليمة
ب��االط�لاع على الأق�����س��ام املختلفة باملركز كما
ا�ستمعوا �إىل �شرح واف عن ه��ذه الأق�سام وما
ميكن �أن توفره من خدمات متنوعة لل�شباب .

خمتربات ر�أ�س اخليمة :فح�ص �شامل ملواد التعقيم
ك�شفت دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة عن للعينات اخلا�صة مبواد التعقيم امل�ستخدمة وق��ال��ت �شيماء الطنيجي م��دي��ر �إدارة
�إ�ضافة ق�سم املختربات فح�ص ًا خمربي ًا للتحقق م��ن �صالحيتها وق��درت��ه��ا على ال�صحة ال��ع��ام��ة يف البلدية � :إن ق�سم
املختربات وما يحويه من طاقات ب�شرية
جديد ًا ي�سهم يف عملية تقييم مواد التعقيم
تنفيذ عمليات التعقيم بال�شكل املطلوب.
حتمل اخل�ب�رة املنا�سبة
امل�ستخدمة من قبل اجلهات
يف م����ه����ام و�أن�������ش���ط���ة
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة للحد
ال��ف��ح��و���ص��ات امل��خ�بري��ة،
من انت�شار فريو�س كورونا
بالإ�ضافة �إىل الأجهزة
امل�����س��ت��ج��د ك��وف��ي��د .-19
احل��دي��ث��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة يف
وذك�����رت ال����دائ����رة ممثلة
ه��ذا املجال �ساهمت يف
يف �إدارة ال�صحة العامة
حتقيق النتائج الدقيقة
�أن ق�سم امل��خ��ت�برات �سعى
امل��ط��ل��وب��ة يف الك�شفت
�إىل �إ�ضافة ه��ذا الفح�ص
ع���ن ال��ع��ي��ن��ات ال�����واردة
اجلديد الذي �سيتمكن من
�إليها بجانب ا�ستحداث
تنفيذ الفحو�صات املخربية
munrakae
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ال��ف��ح��و���ص��ات اجل����دي����دة وم��ن��ه��ا
ف��ح�����ص ت��ق��ي��ي��م م����واد التعقيم.
ول��ف��ت��ت �إىل �أن عملية الفح�ص
امل��خ�بري للمواد تتم ب��داي��ة الأم��ر
ع�بر ت��ع��ري��ف ال��ع��ي��ن��ات و�إع���داده���ا
لالختبار ،ومن ثم تلقيح العينات
بالكائنات احلية الدقيقة ،و�إ�ضافة
املعقمات عليها والأو�ساط الزراعية
امليكروبيولوجية لعينات االختبار
وحت�ضينها يف ال��ظ��روف املنا�سبة
وتخزين وح��ف��ظ الكائنات احلية
م��رة �أخ���رى يف الثالجة ومناق�شة
وحتليل النتائج و�إ�صدار التقارير.

دعوة �إىل ت�شديد الرقابة على �سوق اجل�سر بر�أ�س اخليمة
التحذير من تعر�ض اخل�ضراوات لأ�شعة ال�شم�س
ح�������ذر خ����ب����راء ال����ت����غ����ذي����ة يف
ر�أ������س اخل��ي��م��ة م���ن خ���ط���ورة تعر�ض
اخل�ضراوات والفاكهة املبا�شرة وذلك
الرتفاع درجات احل��رارة خالل ف�صل
ال�صيف يف الأ���س��واق العامة بالدولة
ومركبات الباعة اجلائلني على جانبي
ال���ط���رق ،الأم����ر ال���ذي ي���ؤث��ر �سريع ًا
يف �سالمة وم��ك��ون��ات تلك املنتجات
الغذائية.
يف امل���ق���اب���ل ،ط���ال���ب ع�����دد م��ن
امل�ستهلكني يف ر�أ���س اخليمة ب�ضرورة
اتخاذ �إجراءات مبا�شرة لتطوير �سوق
اجل�سر لبيع اخل�����ض��راوات والفاكهة
امل��ح��ل��ي��ة ،نتيجة الف��ت��ق��ار ال�����س��وق �إىل البنية
الأ�سا�سية ووح���دات التربيد وث�لاج��ات حفظ
وعر�ض املنتجات الزراعية مع ارتفاع درجات
احلرارة يف ف�صل ال�صيف.
حت�سني

ا�شرتاطات ال�سالمة الغذائية وال�صحة العامة،
م�شرية �إىل �أن الدائرة �أجن��زت م�شروع تطوير
���س��وق منطقة النخيل للخ�ضراوات والفاكهة
وتطبيق امل��ع��اي�ير ال��ت��ي ت�ضمن �سالمة عر�ض
املنتجات املعرو�ضة للبيع.
و�أ�شارت �إىل �أن تلك اخلطط �شملت كذلك
�سوق ال��دق��داق��ة ال��ذي مت افتتاحه ر�سمي ًا بعد
تطويره ورفع كفاءة جميع املرافق ،حيث ي�شمل
بيع اخل�ضراوات والفاكهة والأ�سماك.

و�أك����دت �شيماء الطنيجي م��دي��رة �إدارة
ال�صحة العامة والبيئة يف بلدية ر�أ���س اخليمة،
و�ضع خطط لتطوير وحت�سني �سوق اجل�سر �ضمن
برامج تطوير �أ�سواق الإم��ارة ،ل�ضمان ال�صحة
العامة وت��داول املواد الغذائية من اخل�ضراوات رقابة
وحذر الدكتور ها�شم النعيمي مدير �إدارة
والفاكهة ،حيث مت �إعطاء مهلة لأ�صحاب الدكك
يف ال�����س��وق بتعديل �أو���ض��اع��ه��م مب��ا ي��ت��واف��ق مع ح��م��اي��ة امل�ستهلك يف وزارة االق��ت�����ص��اد ،من
10

تعر�ض املنتجات الغذائية يف �سوق اجل�سر لبيع
اخل�ضراوات والفاكهة ب�صورة مبا�شرة لأ�شعة
ال�شم�س ،الفت ًا �إىل توا�صل وزارة االقت�صاد مع
�إدارة ال�صحة العامة يف بلدية ر�أ���س اخليمة،
لو�ضع �آليات جديدة لتنظيم عمل حمال ال�سوق يف
ظل عدم وجود البيئة املنا�سبة لعر�ض املنتجات
الغذائية ،م�ؤكد ًا �أن ال�سوق يعتمد يف الأ�سا�س
على بيع املنتجات الزراعية املحلية ملزارع ر�أ�س
اخليمة ،حيث تبني خالل اجلولة التفتي�شية وجود
خمالفات لتلك اال�شرتاطات وعر�ض منتجات
م�ستوردة ،الأم��ر الذي يعد خمالفة وا�ضحة ملا
مت االتفاق عليه مع التجار يف ال�سوق وال��ذي مت
تخ�صي�صه لبيع منتجات املزارع املحلية.
munrakae
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حتذيرات
% Volume 0

وقالت ربا عالء احلوراين �أخ�صائية تغذية
عالجية وحميات ورئي�سة ق�سم التغذية يف
م�ست�شفى ر�أ�س اخليمة  ،من امل�ؤكد �أن ارتفاع
درج��ات احل���رارة خ�لال ف�صل ال�صيف ي�ؤثر
ب�صورة مبا�شرة يف اخل�����ض��راوات والفاكهة
التي تعر�ض على جوانب الطرق �أو يف املواقع
املفتوحة والتي تتعر�ض بدورها لأ�شعة ال�شم�س،
يف ظ��ل غ��ي��اب و���س��ائ��ل ال��ت�بري��د واحل��ف��ظ يف
الثالجات وفق ا�شرتاطات اجلهات الرقابية.
و�أ���ض��اف��ت :من امل��ع��روف �أن معظم امل��واد
ال��غ��ذائ��ي��ة وخ��ا���ص��ة اخل�����ض��راوات وال��ف��اك��ه��ة
املو�سمية التي تزرع حملي ًا �أو يتم ا�ستريادها

حتتاج �إىل التخزين يف امل�بردات نظر ًا لعدم
حتملها درجات احلرارة العالية .
وح��ذرت احل���وراين ،من �شراء امل�ستهلك
ملنتجات الفاكهة غري اجلذرية والتي حتتوي
على ن�سبة كبرية من املياه مثل البطيخ والربتقال
تتعر�ض للتلف ال�سريع يف حال تعر�ضها املبا�شر
لأ�شعة ال�شم�س وارتفاع احلرارة.
مطالبات جمتمعية

من جانبه� ،أك��د �إبراهيم ال�شرياوي� ،أن
موقع �سوق اجل�سر يحتاج �إىل �إع��ادة نظر من
اجلهات املعنية �سواء بتحويله �إىل منطقة مغلقة
مكيفة �أو نقله �إىل موقع �آخر نظر ًا ملا ت�شهده
املنطقة من تطور عمراين وا�ست�ضافة فعاليات
وطنية ،الفت ًا �إىل �أن ال�سوق حتول عن هدفه

احلقيقي من دعم املواطنني �أ�صحاب املزارع
�إىل �سيطرة العمال الآ�سيويني على من�صات
البيع يف ال�سوق لعر�ض املنتجات امل�ستوردة
حت��ت م�سمى الإن��ت��اج املحلي وحتقيق �أرب���اح،
بالإ�ضافة لوقوع العديد من امل�شاجرات بني
الزبائن والتجار نتيجة لعمليات الغ�ش يف بيع
اخل�ضراوات ال�سليمة باملت�ضررة من ح��رارة
ال�شم�س.
وق��ال عبداهلل ال�شميلي� ،إن �سوق اجل�سر
ميثل وج��ه��ة �أ�سا�سية �أم���ام ال��زب��ائ��ن ل�شراء
املنتجات الزراعية الطازجة وب�أ�سعار مناف�سة
يف ظل جودتها كمنتج حملي م�ضمون� ،إال �أنه
تنق�صه الرقابة وقوانني تكبح �أطماع التجار
الآ�سيويني.

بلدية ر�أ�س اخليمة الكمامة والقفاز ملرة واحدة
دعت دائ��رة بلدية ر�أ���س اخليمة العاملني
يف منافذ البيع �إىل �ضرورة التغيري ال��دوري
ل��ل��ق��ف��ازات و�أغ��ط��ي��ة ال��وج��ه امل�ستخدمة يف
ظ��ل ال��ت��داب�ير االح�ترازي��ة للحد م��ن انت�شار
ف�يرو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د «ك��وف��ي��د،»19 -
وع�����دم ارت���دائ���ه���ا ل���ف�ت�رات ط��وي��ل��ة ،وذل���ك
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ص��ح��ة و����س�ل�ام���ة اجل��م��ي��ع.
وقد ر�صدت البلدية ،ممثلة يف �إدارة ال�صحة
العامة ،هذه ال�سلوكيات بعد تنفيذها عدد ًا من
احلمالت التفتي�شية امليدانية على منافذ البيع
املتنوعة كافة ،منها املطاعم واملخابز والأ�سواق
واملحال ،حيث الحظ املفت�شون ارت��داء بع�ض
العمال للكمامة والقفازات ب�صورة متكررة
ول��ي�����س مل���رة واح�����دة ،والتخل�ص
م��ن��ه��ا ب��ع��د ذل���ك ب��ط��ري��ق��ة �آم��ن��ة.
وق��ال��ت �شيماء الطنيجي ،مدير
�إدارة ال�صحة ال��ع��ام��ة يف بلدية
ر�أ���س اخليمة � :إن الإدارة قامت
م������ؤخ�����ر ًا ب��ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ل�����س��ل��ة م��ن
احل��م�لات التفتي�شية امل��ي��دان��ي��ة،
ال��ت��ي ���ش��م��ل��ت ع�����دد ًا م���ن م��ن��اف��ذ
ال���ب���ي���ع امل���خ���ت���ل���ف���ة ،وال����ت����ي ب��ل��غ
ع��دده��ا �إىل  5حمالت تفتي�شية،
وذل����ك ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن م����دى تقيد
munrakae

امل���ن�������ش����آت وال���ع���ام���ل�ي�ن ب���ه���ا ب���ا����ش�ت�راط���ات
ال�صحة العامة والأخ���رى املتعلقة بالتدابري
االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا.
وذكرت �أن تلك احلمالت مت تنفيذها على مدار
�ساعات عمل الأ�سواق واملن�ش�آت ،والتي �شملت
حملة على �أ�سواق اخل�ضراوات وعلى املطابخ
ال�شعبية ،وع��ل��ى من�ش�آت ال�سوبر والهايرب
ماركت وعلى من�ش�آت املحام�ص واخلام�سة
ع��ل��ى حم���ال ب��ي��ع احل��ل��وي��ات وال�����ش��وك��والت��ة.
و�أ�شارت �إىل �أن احلمالت ،مت من خاللها ر�صد
عدد من املالحظات التي مت تنبيه �أ�صحابها
والعاملني بها� ،إىل �ضرورة �أخذها بعني االعتبار،
لتجنب حترير الإنذارات واملخالفات ،وغريها
م��ن الإج�����راءات ال�صارمة بحقها ،يف حال

معاودة ر�صدها من قبل امل�ستهلكني واملفت�شني
التابعني للدائرة  ،وذل��ك مل��ا لها م��ن �أهمية
بالغة يف احلفاظ على �صحة و�سالمة اجلميع،
وتقدمي �أف�ضل و�أجود �أنواع املنتجات وال�سلع.
ولفتت �إىل �أن �أه��م تلك املالحظات التي مت
ر�صدها ،متثلت يف عدم تغيري القفازات و�أغطية
الوجه ب�صورة دورية ،وارتدائها لفرتات طويلة
من قبل العاملني يف املنافذ ،وع��دم االلتزام
ب���الإج���راءات االح�ت�رازي���ة ،ح��ي��ث �إن هناك
تباين ًا يف م��دى ال��ت��زام امل��ن�����ش���آت بالتدابري
الوقائية ب�شكل عام ،ف�ض ًال عن االزدح��ام يف
بع�ض م��ن املن�ش�آت الغذائية وغ�يره��ا ،التي
مت دع���وة امل��ن�����ش���آت �إىل الأخ���ذ
ب��ه��ا ب��ع�ين االع��ت��ب��ار للت�صحيح
م��ن �أو���ض��اع��ه��ا وع��م��ل ال�ل�ازم.
و�أ�شارت �إىل �أن املفت�شني ر�صدوا
عدد ًا من املخالفات ،والتي متثلت
يف �سوء تخزين املواد الغذائية،
وع���دم فعالية �أن��ظ��م��ة النظافة
والتعقيم ،وعدم �صالحية بع�ض
من املعدات امل�ستخدمة يف �إعداد
الأطعمة ومالحظات على �صيانة
املباين واملعدات.
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 900طرد غذائي للأ�سر املتعففة يف ر�أ�س اخليمة
�سعي ًا لتفعيل دور التعاون املطلق مع كافة
الهيئات واجلمعيات اخلريية على م�ستوى
الإم���ارة ،تعاونت دائ��رة بلدية را���س اخليمة
مع بنك الإمارات للطعام و جمعية الإح�سان
اخلريية لتوزيع الطرود الغذائية على الأ�سر
املتعففة .
حيث ت�ضمنت امل���ب���ادرة ت��وف�ير امل���واد
الغذائية الأ�سا�سية لـ � 900أ���س��رة ت�ضررت
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من جراء
التداعيات التي ت�سببت بها جائحة كوفيد -
 ،19والتخفيف عنهم ملا واجهوه من �صعوبات
مع هذا الو�ضع  ،مع احلر�ص على التقيد
بالإجراءات الوقائية واالحرتازية .
ج����اء ذل�����ك ،ح���ر����ص��� ًا م���ن دائ����رة
البلدية على تلبية نداء الواجب الوطني
ال���ذي ي�ستدعي تكاتف وت�ضافر جميع
امل���ؤ���س�����س��ات ،وجت�سيد م��ب��د�أ الت�ضامن
االجتماعي والإن�����س��اين ،للم�ساهمة يف
احل��د من الأ���ض��رار املرتتبة على الأ�سر
ذات الدخل املحدود وتوفري احتياجاتهم
الأ�سا�سية لتعزيز �شعورهم باال�ستقرار.
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Ras Al Khaimah Municipality Department, Corporate تعلن دائرة بلدية ر�أ�س اخليمة مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي عن م�سابقة
Communications Office, introduces the monthly contest
�شهرية خا�صة باملتعاملني تن�شر �شهري ًا يف جملة بلدية ر�أ�س اخليمة
for customers, which is published on monthly basis in the
اخليمة
بلدية ر�أ�س
جملة
- 2020 /07الراغبني
- 518 :العدد
� امل�سابقة
بهذه
باال�شرتاك
فعلى
Municipality Magazine. For participation, answers should إر�سال �إجاباتهم �إىل الربيد
be sent to the following email address
:الإلكرتوين التايل

األخبار

magazine@mun.rak.ae

magazine@mun.rak.ae

»

518 «

• ما ا�سم �أول وزيرة مت تعيينها يف دولة االمارات العربية
 ويف �أي عام حدث التعيني ؟، املتحدة
• Who is the first Female Minister in the United Arab
Emirates, and in which year was she appointed

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

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:

magazine@mun.rak.ae
The winner will then be announced using the
mentioned email.
3. Participants should send their contacts (Full Name,
Mobile Number, Email Address, P.O. Box)

. الإمارات العربية املتح ــدة،  ر�أ�س اخليم ـ ـ ــة4 : . ب.�ص
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 فار�س �صالح القطاونة: مربوك للأخ
) 517 ( الفوز مب�سابقة ال�شهر املا�ضي العدد

: �ضمن ال�شروط التالية

. تر�سل الإجابات قبل تاريخ الع�شرين من كل �شهر.1
:  الرجاء �إر�سال الإجابه على الربيد الإلكرتوين التايل.2
magazine@mun.rak.ae

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

Twitter | munrakae .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae

Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae
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�آداب تالوة القر�آن الكرمي
ال�شيخ� :إبراهيم بن عبد اهلل املزروعي
من كتاب ف�ضائل القران

اجلزء الثاين

 - 8اال�ستعاذة والب�سملة عند التالوة :
قال تعاىل ( ف��إذا ق��ر�أت القر�آن فا�ستعذ باهلل من ال�شيطان
الرجيم) النحل ( )98وروى �أ�صحاب ال�سنن وهو يف �صحيح �سنن
�أبي داود ( )785عن �أبي �سعيد اخلدري �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال قبل القراءة يف قيام الليل ( �أعوذ باهلل ال�سميع العليم
من ال�شيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) فهاتان �صيغتان
لال�ستعاذة قبل تالوة القر�آن يف ال�صالة وخارجها � .أما الب�سملة
فهي �سن ٌة عند بداية كل �سور ٍة ملا �صح من �أحاديث يف ذلك كما عند
م�سلم برقم ()400
مالحظة  :ال دليل على قول ( �صدق اهلل العظيم ) عند االنتهاء
من التالوة بل �أن الدليل مع من منع ختم التالوة بهذا القول ،
فقد روى ال�شيخان من حديث ابن م�سعود �أنه قال  :قال ر�سول اهلل
علي ) قال  :قلت �أق��ر�أ عليك القر�آن وعليك �أنزل ؟ قال :
(�إق��ر�أ ّ
�إين �أ�شتهي �أن �أ�سمعه من غريي) قال  :فقر�أت الن�ساء حتى بلغت
(فكيف �إذا جئنا من كل �أمة ب�شهيد وجئنا بك على ه�ؤالء �شهيدا)
قال يل ُ :ك ّف �أو �أم�سك « فر�أيت عينيه تذرفان ) البخاري ()5055
وم�سلم( . )800فلم يقل له قل �صدق اهلل العظيم  ،ومل يثبت عنه
ذلك ومل يعهد عن ال�سلف ال�صالح ذلك .

اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،قال اهلل تعاىل ) الذين �آتيناهم الكتاب
يتلونه حق تالوته ( البقرة ( )121فيجب تالوة القرن على ال�صفة
التي نزل بها للقادر على ذلك و�إ ّال مل يتلوه حق تالوته ولذلك قال
العلماء ( نطق القر�آن كما نطقه ر�سول اهلل فر�ض عني على كل
م�سلم م�ستطيع  ،والعلم بقواعد علم التجويد و�ضوابطها و�شروطها
فر�ض كفاية على الأمة الإ�سالمية )
فائــدة ( �إذا كانت ال�سرعة ال تخل بالقراءة  ،فقد ف�ضل بع�ض
العلماء الإ�سراع فيها طلبا لكرثة الأجر املرتتب على كرثة التالوة ،
وف�ضل بع�ضهم الرتتيل والت�أين فيها )

 - 10ا�ستحباب حت�سني ال�صوت بالقراءة والنهي عن القراءة
بالأحلان املطربة التي ت�شبه الغناء:
ويف ا�ستحباب حت�سني ال�صوت بالقراءة �أحاديث �صحيحة منها
قوله �صلى اهلل عليه و�سلم «» مل ي�أذن اهلل ل�شيء – ما �أذن لنبي �أن
يتغنى بالقر�آن «» متفق عليه  .قال ابن كثري ( �أي يجهر بقراءته
ويح�سنها …) ف�ضائل القر�آن �ص ، 179ومنها قوله ( لي�س منا من
مل يتغنى بالقر�آن ) �صحيح �سنن �أبي داوود (  )1469ومنها قوله (
زينوا �أ�صواتكم بالقر�آن ) �صحيح �سنن �أبي داوود ( )1468واملراد
من حت�سني ال�صوت تطريبه وحتزينه والتخ�شع به ،قاله ابن كثري
 - 9ا�ستحباب ترتيل القر�آن وكراهية ال�سرعة املفرطة يف يف ف�ضائل القر�آن �صـ 190وقال ابن تيمية ( قراءة القر�آن ب�صفة
التلحني ال��ذي ي�شبه تلحني الغناء مكروه مبتدع كما ن�ص مالك
التالوة:
والرتتيل هو التح�سني �أو التجويد لغة  ،وهو �إعطاء كل حرف وال�شافعي و�أحمد بن حنبل وغريهم من الأئمة ) الآداب ال�شرعية
حقه خمرجا و�صف ًة من غري تكلف طبقا ملا تلقاه امل�سلمون عن ر�سول البن مفلح ( )2/302
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فائــدة ( ي�ستحب طلب ال �ق��راءة م��ن ال�ق��ارئ امل�ج��ود ح�سن
ال�صوت ملا رواه ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال  :قال يل النبي �صلى
علي  ،قلت �أق��ر�أ عليك وعليك �أُن� ِ�زل ؟ قال
اهلل عليه و�سلم  :اقر�أ ّ
�إنيّ �أحب �أن �أ�سمعه من غريي …) رواه البخاري ( )5056وابن
م�سعود قال فيه ر�سول اهلل ( من �س َّره �أن يقر�أ القر�آن غ�ضا طريا
كما �أُنزل فليقر�أه على قراءة ابن �أم عبد ) رواه �أحمد
 - 11ا�ستحباب اجلهر بالقر�آن :
�إذا مل يرتتب عليه مف�سدة كالوقوع يف الرياء �أو �أذية من ي�صلي
�أو النائم �أو غريهما  ،ودليل ف�ضل اجلهر على الإ�سرار �أنَّ العمل فيه
�أكرب ولأنه يتعدى نفعه �إىل غريه  ،ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع
همه �إىل الفكر  ،وي�صرف �سمعه �إليه  ،ولأنه يطرد النوم ويزيد
يف الن�شاط  ،فمتى ح�ضره �شيء من هذه النيات فاجلهر �أف�ضل .
ذكره النووي يف الأذكار �صـ ، 162قلت ف�إذا مل تتوفر هذه النيات
فالإ�سرار به �أف�ضل حلديث ( اجلاهر بالقر�آن كاجلاهر بال�صدقة
وامل�سر بالقر�آن كامل�سر بال�صدقة ) رواه �أبو داوود والرتمذي وهو يف
�صحيح اجلامع ال�صغري()3105
فائــدة ( البد من النطق بالقراءة والتلفظ بالتالوة حل�صول
الأجر و�أما ما يفعله بع�ض النا�س من قراءة القر�آن بدون حتريك
يح�صل به ف�ضل القراءة لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�شفتني فهو ال ِّ
( اقر�ؤوا القر�آن …) رواه م�سلم ولقوله �أي�ض ًا «» من قر�أ حرفا من
القر�آن فله به ح�سنة …»» رواه الرتمذي وغريه  ،وال يعترب قارئا �إال
�إذا تلفظ بذلك كما ن�ص على ذلك �أهل العلم ) .
 - 12القدر امل�ستحب يف ختم القر�آن :
اختلفت الروايات عن ال�سلف يف القدر الذي يختم القر�آن فيه ،
فمنهم من كان يختمه يف �شهرين ومنهم يف �أربعني يوما ومنهم يف
�شهر ومنهم يف ع�شر ليال ومنهم يف �سبع وهو فعل الأكرثين ملا رواه
munrakae
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البخاري(  )5054من حديث عبد اهلل بن عمرو قال ( قال يل ر�سول
اهلل  :اقر�أ القر�آن يف �شهر قلت �أين �أجد قوة  ،حتى قال  :فاقر�أه يف
�سبع وال تزد على ذلك) فجل بع�ض ال�سلف ال�سبع حد ًا لأقل ما ُيختم
فيه القر�آن وبع�ضهم جعل الثالث حد ًا لأقله وا�ستدل مبا رواه �أبو
داود وغريه عن ابن عمرو قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
 »:اقر�أ القر�آن يف كل �شهر  ،اق��ر�أه يف خم�س وع�شرين  ،اق��ر�أه يف
خم�س ع�شرة  ،اقر�أه يف ع�شر  ،ال يفقهه من يقر�أه يف �أقل من ثالث ٍ
«» ورواه �أحمد وهو يف �صحيح اجلامع ال�صغري ( )1157قال النووي
يف الأذك��ار �صـ � ( 154إن ذلك يختلف باختالف الأ�شخا�ص فمن
كان م�شغو ًال بن�شر العلم �أو ف�صل احلكومات بني امل�سلمني �أو غري
ذلك من مهمات الدين وامل�صالح العامة للم�سلمني فليقت�صر على
قدر ال يح�صل له ب�سببه �إخالل  ،ومن مل يكن من ه�ؤالء املذكورين
فلي�ستكرث ما �أمكنه من غري خ��روج �إىل حد امللل �أو الهذرمة يف
القراءة )
قلت  :بناء على الأحاديث الواردة ف�إن �أكرث اخلتم هو �أربعون
يوم ًا حلديث « اقر�أ القر�آن يف �أربعني « رواه �أبو داود والرتمذي وهو
يف �صحيح اجلامع ( )1154و�إن �أقل اخلتمة يف ثالثة �أيام ملا �سبق
من حديث ابن عمرو وفيه ( ال يفقهه من يقر�أه يف �أقل من ثالث )
واهلل �أعلم
تنبيــه ( ال يوجد دعاء خم�صو�ص عند ختم القر�آن ومل ي�صح
دليل على م�شروعيته) قال بكر �أبو زيد يف ر�سالته ( مرويات دعاء
ختم ال�ق��ر�آن ) ( �إن دع��اء القارئ خلتم ال�ق��ر�آن خ��ارج ال�صالة
وح�ضور الدعاء يف ذلك م�أثور من عمل ال�سلف ال�صالح كما تقدم
من فعل �أن�س وجماعة من التابعني ولأنه من جن�س الدعاء امل�شروع
وتقدم قول ابن القيم ( وهو من �أكد مواطن الدعاء والإجابة ) �أما
دعاء ختم القر�آن يف ال�صالة من �إمام �أو منفرد قبل الركوع �أو بعده
يف الرتاويح �أو غريها ال يعرف ورود �شيء فيه �أ�ص ًال عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وال عن �أحد من �صحابته م�سند ًا
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خطوات لبناء و تكوين
فريق عمل ناجح يقود م�ؤ�س�ستك نحو القمة

الكل يثق بنف�سه و بالأخر و بالفكرة التي جمعتنا هنا …
هذا هو الفريق الأف�ضل !
حتتاج كل �شركة و م�ؤ�س�سة لفريق عمل �أو ع��دة ف��رق ح�سب
حجمها و عدد �أق�سامها  ،و تعد مهمة بناء و تكوين فريق عمل
منا�سب و قادر على تخطي حتديات العمل و الإبداع واحدة من �أكرب
العقبات التي تواجه بالفعل م�ؤ�س�س ال�شركة �أو امل�شروع .
قد تفكر �أنت بالذات يف �إن�شاء م�ؤ�س�سة خا�صة بك يف املجال
الذي تتقنه و بطبيعة احلال �أنت بحاجة لأفراد يعملون معك لتق�سم
املهام عليهم كل واحد منهم ح�سب تخ�ص�صه و ما يحرتف فعله،
لكن و كما �سبق و قلنا ف�إن التحدي الأبرز يف هذا ال�صدد هو اجلهل
بكيفية القيام بذلك .
يف هذا املقال �سنتحدث بالفعل عن كيفية بناء و تكوين فريق
عمل ناجح يقود �شركتك نحو القمة… فريق عمل ن�شيط م�ؤمن
بفكرتك و قادر على العمل ل�ساعات طويلة دون ملل و ال كلل و ال
تذمر .
ر�ؤية عامة و �شاملة عن فريق العمل
قبل �أن ت�شرع يف البحث عن �أف��راد عليك �أو ًال �أن حت��دد كم
�شخ�ص حتتاجه للعمل معك  ،و من البداية عليك �أن حتدد بدقة
احلاجة من كل واح��د منهم  ،مث ًال يف فريق عمل ملوقع �إخباري
�س�أحتاج مل��دون ين�شئ املحتوى �إ�ضافة �إىل موظف م�س�ؤول عن
ال�شبكات االجتماعية و �آخر م�س�ؤول عن الت�سويق على حمركات
البحث �إ�ضافة �إىل دعم فني متخ�ص�ص يف تطوير املوقع �أي �أربعة
�أ�شخا�ص يف البداية  ،حدد �أنت كم �شخ�ص ًا حتتاج �إليه و ما نوع
تخ�ص�صاتهم .
16
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الإميان بالفكرة و امل�س�ؤولية
حتتاج يف فريق عملك �إىل �أ�شخا�ص ي�شاطرونك الإرادة ب�إجناح
العمل و ي�ؤمنون حلد اجلنون بالفكرة التي تعمل على توطينها و
جت�سيدها على �أر���ض الواقع  ،فهذا الإمي��ان هو ال��ذي �سيجعلهم
م�س�ؤولني و قادرين على حتمل امل�س�ؤولية يف ح�ضورك �أو غيابك .
دع العواطف جانباً نحن هنا يف العمل
الإن�سان عاطفي بطبعه و الفا�شل هو ال��ذي ي��ورط العواطف
يف �أمور العمل لتقوده �إىل التهور يف التعامل و الت�صرف في�صبح
مكروه ًا لدى الآخرين  ،و عند بناء فريق عمل �أنت بحاجة لإبعاد
عواطفك اجتاه هذا الأمر فقد توظف �أخ ًا لك رغم �أنه بعيد عن
جمالك و كل هذا ب�سبب حبك له و �إرادت��ك يف �أن يكون �أف�ضل ،
لكن النتيجة احلتمية ملثل هذه القرارات هي انهيار الفريق الحق ًا �أو
رمبا التمهيد حلالة من الكراهية خ�صو�ص ًا عندما تذكره كل مرة
�أنك �أدخلته لفريق العمل كمعاملة خا�صة منك و لي�س لأنه قادر على
امل�ساهمة بقوة يف �إجناح فكرتك .
فريق عمل منفتح على الآراء و التوا�صل
واحدة من �أهم املعايري التي يجب �أن تتوفر يف �أفراد الفريق
الذي �أنت ب�صدد تكوينه هي القدرة على التوا�صل و تبادل الآراء و
النقا�ش بكل ود مع بع�ضهم البع�ض  ،بعيد ًا عن الكراهية و املناف�سة
اخلبيثة �أو ال�سعي لإق�صاء الآخر كما يحدث يف بع�ض فرق العمل و
دون نفاق �أو جماملة �أو خجل من طرح الأفكار .
مواهب جيدة و القدرة على االبتكار
حتتاج يف فريق عملك �إىل �أ�شخا�ص موهوبني يف عملهم  ،لديهم
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القدرة على الإبداع و اخلروج باالبتكارات و الإ�ضافات اجلديدة  ،ال
يحبون التوقف عن الإبداع و لديهم خيال وا�سع لطرح �أفكار جنونية
ميكن �أن تطبق لتناف�س بها .
كما يعتمد �أداء الفريق ال ّناجح على روح التّعاون التي ت�سود بني
�أع�ضائه وتدفعهم لتقدمي ق��رارات عالية اجلودة مب�شاركة جميع
الأع�ضاء والعمل بها ،و�إظهار االلتزام التّام نحو تنفيذها ،و ُي�ساعد
ذلك �أي�ض ًا على ح�صول �أع�ضاء الفريق على ال ّدعم من بع�ضهم
البع�ض ،فينتج عن ذلك حتقيق الفائدة والإجن��از للفريق كام ًال
وعليه ف�إنه ميكن تكوين فريق عمل ناجح من خالل اتباع اخلطوات
الآتية:
• حتديد الهدف الذي ي�سعى الفريق لتحقيقه .تقييم
�أداء الفريق مقارن ًة بالأهداف املطلوب حتقيقها.
• مناق�شة القواعد واملبادئ التي يتبعها فريق العمل.
• تقييم كمية التطور التي حققها الفريق ،وحتديد
الأ�سباب التي تعيق من تطوره يف امل�ستقبل.
• ت��وزي��ع امل �ه��ام وال��واج �ب��ات ع�ل��ى ك��ل �أف� ��راد ال�ف��ري��ق،
وتعريف كل فرد بالدور الذي يجب عليه القيام
به .
• ت �ك��وي��ن اخل �ط��ط ال�ل�ازم ��ة ل �ق �ي��ام ال �ف��ري��ق بتنفيذ
املهام .تقييم ق��درة الفريق على تنفيذ اخلطط
وحتقيقها .
• ت�سهيل �إمكانية احل�صول على املعلومات الرجعية الالزمة،
� �س��واء من

munrakae

اإلمارات
العمالء� ،أم من الإدارة� ،أم من �أي طرف �آخر.
• ح��ث ال�ف��ري��ق على ال�ق�ي��ام بالأن�شطة املختلفة خ��ارج
نطاق العمل ب�شكل ت�شاركي ،كامل�شاركة يف جمع
التربعات اخلريية �أو ممار�سة هوايات معينة.
تقييم جناح الفريق  ،ميكن للقائد التو�صل �إىل �أن الفريق ي�سري
ب�شكل ناجح من خالل مالحظة عدة �أمور ،ومنها:
• قيام جميع �أفراد الفريق باملهام ب�شكل عادل ومت�ساوٍ.
• احرتام جميع �أفراد الفريق لبع�ضهم البع�ض.
• تنا�سب طريقة قيادة الفريق مع الأه��داف املطلوب
حتقيقها.
• ح��ل جميع امل�شكالت ال�ت��ي ت��واج��ه ال�ف��ري��ق بطريقة
تر�ضي جميع الأع�ضاء.
• �إجناز جميع املهام من قبل جميع �أع�ضاء الفريق.
• تطور العالقة بني �أع�ضاء الفريق ب�شكل م�ستمر من
خالل قيامهم ب�إجناز املهام معاً.
ن�صائح لزيادة �إنتاجية الفريق  ،هناك العديد من الن�صائح
ال�ضرورية التي يجب على الفريق اتباعها من �أجل زيادة قدرته
على حتقيق الأهداف ،ومنها:
�إدراك جميع �أع�ضاء الفريق ب��الأه��داف التي ي�سعى الفريق
لتحقيقها والتزامهم ب�إجنازها ،بحيث يكون ل��دى امل�ؤ�س�سة �أو
املنظمة ر�ؤية وا�ضحة لأهداف الفريق وكيفية عملها.
ثقة جميع �أع�ضاء الفريق ببع�ضهم البع�ض .تبادل الآراء ب�صدق
و�شفافية ،وحث �أع�ضاء الفريق على احرتام �آراء بع�ضهم
البع�ض ،وال�سماح لهم بالتعبري عن �أفكارهم بحرية.
تعزيز انتماء جميع �أع�ضاء الفريق للم�ؤ�س�سة
و�أهدافها.
معاملة جميع �أفراد الفريق بطريقة تعك�س �أهمية
ك��ل ف��رد على ح��دة ،بحيث تتم معاملة ك��ل فرد
بطريقة تبني له �أن��ه ميتلك مهارات ال ميتلكها
�أحد غريه وت�شجيعه على الإبداع واالبتكار ،فهدف
الفريق يتحقق ب�شكل �أكرب كلما زادت اختالفات
وجهات النظر.
�إج��راء تقييم دوري ملعرفة كيفية �سري العمل،
وحتديد الأ�سباب التي قد تعيق من قدرته على حتقيق
املهام.
ح��ث الفريق على جتنب ال�صراعات ال�شخ�صية
وامل�شكالت ،وحماولة �إيجاد احللول بد ًال من ذلك.
حث جميع �أع�ضاء الفريق على اتخاذ القرارات
مع ًا وااللتزام بها.
17
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�آمنة علي املحـــــــــــيا

�أثبتت العديد من الدرا�سات �أن النا�س الأكرث ان�شغا ًال لي�سوا بال�ضرورة الأكرث
�إنتاجية .فالأمر يتلخ�ص يف كيفية ق�ضاء ه�ؤالء الأ�شخا�ص لأوقاتهم �أو بب�ساطة
كيف يقوم ه ��ؤالء باال�ستغالل الأمثل للوقت .فمن خ�لال فهم الطريقة التي
مي�ضي بها ال�شخ�ص املنتج لوقته ،ن�ستطيع �أن نتعلم كيف ن�صبح �أكرث �إنتاجية
و �أقل ان�شغا ًال.

يف كتابه العادات ال�سبع للنا�س الأك�ثر فاعلية يروي �ستيفن.
�أر .كويف �أو يفرت�ض ق�صة لرجل يف الغابة يعمل بهمة ون�شاط يف
قطع الأ�شجار ،ف�س�أله �شخ�ص ما :ماذا تفعل؟ فرد عليه الرجل:
�أال ترى �أين �أقطع الأ�شجار ،فرد عليه :يبدو عليك الإره��اق منذ
متى و�أنت تقطع هذه الأ�شجار ،فرد قائ ًال� :أكرث من خم�س �ساعات،
لقد ا�ستهلكت قواي� ،إنه عمل �شاق ،فقال له هذا ال�شخ�ص :ح�سن ًا
ملاذا ال ت�سرتيح ب�ضع دقائق ل�شحذ املن�شار ،لو فعلت ذلك ف�سيقطع
املن�شار ال�شجرة ب�سرعة ،فرد عليه الرجل :لي�س لدي وقت ل�شحذ
املن�شار ،ف�أنا م�شغول متام ًا بعملية قطع ال�شجرة.
�إن قاطع الأ�شجار بذل جمهود ًا ووقت ًا كبري ًا يف �أداء عمله دون
�أن يحقق النتائج املرغوبة .ولو �أنه فكر يف كيفية توظيف كفاءته يف
�أن يجعل عمله �أكرث فاعلية لنجح يف الو�صول �إىل هدفه املن�شود.
وهذا هو حال العديد من املوظفني يف خمتلف اجلهات و امل�ؤ�س�سات
ممن يق�ضون ال�ساعات الطوال يف �أداء �أعمالهم و ات�صاالتهم
ليفاج�ؤوا بعدم ر�ضا ر�ؤ�سائهم عن �أدائهم ،الأم��ر ال��ذي ي�صيب
املوظفني بال�سخط و الإحباط جتاه عملهم .ولتجنب الوقوع يف هذا
الفخ ،دعونا ن�سلط ال�ضوء على هذه النقاط:
18

اعنتِ باملكان من حولك:
تُعد بيئة العمل عام ًال �أ�سا�سي ًا ل�سعادة و فاعلية املوظفني ،حيث
�إن �إ�ضفاء بع�ض اللم�سات اجلمالية على مكاتب املوظفني ،ي�سهم
بقد ٍر كبري يف رفع �إنتاجية املوظفني و تقليل �شعورهم بالتوتر و
الإجهاد .و كلما كانت املكاتب مرتبة و منظمة بطريقة ي�سهل فيها
الو�صول �إىل ما يحتاجه املوظفون كان �أدا�ؤهم �أف�ضل .وعليه ُين�صح
ب�إحاطة املوظفني ببع�ض م�سببات ال�سعادة مثل النباتات الطبيعية،
الزهور ،الألوان الزاهية و التهوية اجليدة ل�ضمان راحة املوظفني
التي تنعك�س �إيجاب ًا على �إنتاجيتهم.
حدد الأوقات الأف�ضل للعمل:
من خالل فهم املوظف لطبيعته ال�شخ�صية  ،ي�ستطيع جدولة
�أعماله و القيام بواجباته املختلفة بنا ًء على الأوقات التي يكون فيها
�أكرث �إنتاجية حيث تختلف هذه الأوقات من �شخ�ص �إىل �آخر .فمن
الأ�شخا�ص من يكون يف �أق�صى درجات �إنتاجيته باكر ًا فيهرع لينجز
ما ي�ستطيع �إجنازه من مهام و اجتماعات و ما �إىل ذلك ُمبكر ًا ،يف
حني �أن البع�ض الآخر ال ي�صل لذروة �إنتاجيته �إال قبل الظهرية.
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وعليه ،ف�إنها م�س�ألة تقديرية تختلف من �شخ�ص �إىل �آخر و لكن يف و تدوين املالحظات .يقول �ستيف جوبز« ،قل (ال) �ألف مرة لألف
نهاية املطاف ينبغي على اجلميع الإجناز ,يقول نابليون بونابرت �شيء ي�شتت انتباهك و يعرقل تفكريك ،و رك��ز جيد ًا على عمل
«خذ الوقت الكايف للتدبري ،لكن عندما يحني وقت العمل توقف عن الأ�شياء بطريقة ابتكارية خمتلفة عن املعتاد».
التفكري و نفذ».
ً
خذ ق�سطا من الراحة:
تعامل مع الأمور ب�شكلٍ فوري:
�إن عدد �ساعات النوم خالل الليل ينعك�س على �إنتاجية الفرد
يقع �أغلب املوظفني يف فخ تراكم املهام و قلة الإنتاجية ،و خالل العمل ،فمن امل�ؤكد �أن ال�شخ�ص الذي مل ينم لأكرث من خم�س
لتجنب ذلك ،يجب على املوظف �إعداد قائمة باملهام التي ت�ستغرق �ساعات خالل الليل� ،سي�شعر باخلمول و الك�سل ولن ي�ؤدي مهامه
وقت ًا قلي ًال ،وحماولة �أدائها وجتنب ت�أجيلها ،لي�صبح �أكرث �إنتاج ّية على �أكمل وجه الأمر الذي ي�ؤثر بالطبع على جودة العمل� .إ�ضاف ًة
حتى خالل الأوقات �صعبة الرتكيز ،فمث ًال ُي ّ
ف�ضل التعامل مع املهام �إىل ذلك  ،ف��إن ح�صول املوظف على ف�ترات راح��ة خالل العمل
التي ت�ستغرق ب�ضع دقائق فور ًا� ،أما املهام التي ت�أخذ وقت ًا طوي ًال ي�ساعد على حت�سني الإنتاجية وزي��ادة قدرته على الرتكيز وعلى
ف ُي َّ
ف�ضل تق�سيمها �إىل مهام �أ�صغر لت�سهيل القيام بها و �إجنازها الإبداع ،كما يلعب دور ًا يف تقليل ال�شعور بال�ضغط والإجهاد .و هنا
يف الوقت املطلوب .حت�ضرين مقولة �ستيف جوبز حني قال يف �ش�أن ي�أتي دور تنظيم الوقت مع تخ�صي�ص فرتات راحة ق�صرية ل�شحذ
ترتيب الأول��وي��ات “ :اختيار الطرق التي ال يجب اتباعها ال تقل الن�شاط و العمل بفاعلية �أكرب.
�أهمية عن اختيار الطرق املنا�سبة”.
مار�س التمارين الريا�ضية:
جتنب تعدد املهام:
ب�شكل مبا�شر
�إن �صحة املوظف ولياقته البدنية و عافيته ت�ؤثر و ٍ
�إن م�صطلح تعدد املهام يق�صد به �أداء �أك�ثر من مهمة �أو يف الإنتاجية .حيث �أن ممار�سة التمارين الريا�ضية ت�سهم يف رفع
ب�شكل م�ستمر �إنتاجية املوظفني ح�سب ما �أظهرته درا�سة مت ن�شرها يف جملة
ن�شاط يف � ٍآن واحد ،والتنقل والتبديل بني هذه املهام ٍ
بهدف رفع الإنتاجية� .إال �أن الدرا�سات
الطبي املهني و البيئي.
العلمية ح��ول تعدد املهام
ففي بع�ض الأحيان كل
تو�صلت �إىل �أن الأ�شخا�ص
ما يحتاجه املوظفون
متعددوا املهام يواجهون
ه��و ك�سر الروتني
� �ص �ع��وب��ة يف ال �ت �ن �ق��ل من
و ق���ض��اء بع�ض
مهمة �إىل �أخرى ،و �إن قدرتهم
الأوق � � � � � � ��ات يف
على التنظيم العقلي �أق��ل من
النادي الريا�ضي
غريهم مما قد ينـــــتج عنه
�أو ال � �ت � �ن� ��زه يف
فـعــــلي ًا هــدر ما يقارب
الأم�� � � � ��اك�� � � � ��ن
من ()% 20-40
العامة ،حينها
م � ��ن وق ��ت
�� �س� �ي ��درك ��ون
امل��وظ�ف�ين.
�أه�� � �م�� � �ي� � ��ة
ول� �ت� �ج� �ن ��ب
ه� ��ذا الأم� ��ر
ه�� � � � � � � � � ��ذه
يف جت� ��دي� ��د
امل� �ع� ��� �ض� �ل ��ة،
ن�شاطهم ال��ذه�ن��ي و
على املوظفني
ال �ب��دين و��ش�ح��ذ طاقاتهم
ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
ب�شكل �أف�ضل.
لأداء �أعمالهم
ٍ
امل�����س��ب��ق ل �ي��وم
ناهيك عن الألعاب اجلماعية مثل
ال��ع��م��ل� ،إدارة
ك��رة القدم وم��ا لها من �أث��ر يف
ال� � � ��وق� � � ��ت ،جت��ن��ب
توطيد العالقات بني املوظفني و
املُلهيات من تنبيهات �صوتية
تعزيز روح الفريق يف العمل.
�أو ب�صرية ،الرتكيز على �أداء املهام
munrakae
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�أمن املعلومات
�أعداد :جواهر �سلطان ال�سويدي

علم خمت�ص بت�أمني املعلومات املتداولة عرب �شبكة االنرتنت من املخاطر
التي تهددها .مع تطور التكنولوجيا وو�سائل تخزين املعلومات وتبادلها بطرق
خمتلفة �أو ما ي�سمى نقل البيانات عرب ال�شبكة من موقع لآخر �أ�صبح �أمر �أمن
هاج�سا ومو�ضو ًعا حيو ًيا مه ًما للغاية.
تلك البيانات واملعلومات ي�شكل
ً

ميكن تعريف �أمن املعلومات ب�أنه العلم الذي يعمل على توفري
احلماية للمعلومات من املخاطر التي تهددها �أو احلاجز الذي مينع
االعتداء عليها وذلك من خالل توفري الأدوات والو�سائل الالزم
توفريها حلماية املعلومات من املخاطر الداخلية �أو اخلارجية.
املعايري والإج� ��راءات املتخذة ملنع و��ص��ول املعلومات �إىل �أي��دي
�أ�شخا�ص غري خم ّولني عرب االت�صاالت ول�ضمان �أ�صالة و�صحة هذه
االت�صاالت.
�إن حماية املعلومات هو �أمر قدمي ولكن بد�أ ا�ستخدامه ب�شكل
فعلي منذ بدايات التطور التكنولوجيا ويرتكز �أمن املعلومات �إىل:
�أنظمة حماية نظم الت�شغيل
�أنظمة حماية الربامج والتطبيقات.
�أنظمة حماية قواعد البيانات.
�أنظمة حماية الولوج �أو الدخول �إىل الأنظمة.

املبادئ الأ�سا�سية

م��ن �أه ��م امل�ف��اه�ي��م ،وم�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ع�شرين ع��ام��ا ،و�أم��ن
املعلومات قد ح��ددت بال�سرية �سرية (م�ب��د�أ) والتكامل �سالمة
20

البيانات والتوافر تواجدية(املعروفة با�سم الثالوث (�سي �آي ايه)
(�(,)CIAأع�ضاء  InfoSecالتقليديون الثالوث -ال�سرية والتكامل
والتوافر  -وي�شار �إليها بالتبادل يف الأدبيات على �أنها� ،سمات �أمان،
خ�صائ�ص و�أه��داف �أمنية ،جوانب �أ�سا�سية ،معايري معلومات،
خ�صائ�ص معلومات هامة ،واللبنات الأ�سا�سية ).واملبادئ الأ�سا�سية
لأمن املعلومات .العديد من املتخ�ص�صني يف جمال �أمن املعلومات
ي�ؤمنون �إميانا را�سخا ب�أن امل�ساءلة ينبغي �أن ت�ضاف كمبد�أ �أ�سا�سي
لأمن املعلومات «.»5«»4
وباال�ستناد �إىل نتائج امل���ش��روع امل�شرتك ملعهد املحا�سبني
القانونيني الأم��ري�ك��ي ( & )AICPAمعهد املحا�سبني الكندي
( ،)CICAمت حتديد املبادئ الأ�سا�سية لأمن املعلومات (Web t
 )rustو و�أم��ن نظم املعلومات ( ،)Systrustبالآتي :حماية نظام،
وجاهزية نظام املعلومات على �شبكة الويب ،وتكامل معاجلات
نظام املعلومات ،و�ضمان اخل�صو�صية على �شبكة الويب ،و�سرية
نظام املعلومات.
يف ع��ام  ،2002اق�ت�رح دون ب��ارك��ر من��وذج��ا ب��دي�لا للثالوث
التقليدي ( .)CIAيتكون منوذج باركر من �ستة عنا�صر من �أمن
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املعلومات .العنا�صر هي ال�سرية ،احليازة ،ال�سالمة ،الأ�صالة،
التوفر والأداة� .إن �سدا�سي باركر هو مو�ضع نقا�ش بني املتخ�ص�صني
يف جمال الأمن.
�أب�سط �أن��واع احلماية هي ا�ستخدام نظام التعريف ب�شخ�ص
امل�ستخدم ،وثوقية اال�ستخدام ،وم�شروعيته .هذه الو�سائل تهدف
�إىل �ضمان ا�ستخدام النظام �أو ال�شبكة من قبل ال�شخ�ص املخول
باال�ستخدام .وت�ضم هذه الطائفة:
• كلمات ال�سر ب�أنواعها.
• البطاقات الذكية امل�ستخدمة للتعريف.
• و�سائل التعريف البيولوجية وال�ت��ي تعتمد على �سمات
ال�شخ�ص امل�ستخدم املت�صلة ببنائه البيولوجي.
• املفاتيح امل�شفرة وميكن ان ت�شمل م��ا يعرف بالأقفال
الإلكرتونية التي حتدد مناطق النفاذ.
�إن كل التقنيات التي و�صل �إليها العامل ال ميكن ان تعي�ش من
دون �أمن املعلومات .فعلى �سبيل املثال ،نظام البنوك لو مل يكن
هناك �أمن املعلومات ال�ستطاع �أي �شخ�ص ان يدخل على النظام
ويغري ح�سابه وي�صبح مليونري من ال �شيء.

ال�سرية

التكامل (ال�سالمة)

ال�سرية هو امل�صطلح امل�ستخدم ملنع الك�شف عن معلومات
لأ�شخا�ص غري م�صرح لهم باالطالع عليها �أو الك�شف عنها .على
�سبيل املثال ،ا�ستعمال بطاقة االئتمان يف املعامالت التجارية على
�شبكة يتطلب �إدخال رقم بطاقة االئتمان على �أن تنتقل من امل�شرتي
�إىل التاجر ومن التاجر لإجناز وجتهيز املعامالت على ال�شبكة.
يحاول النظام فر�ض ال�سرية عن طريق ت�شفري رقم البطاقة �أثناء
الإر�سال ،وذلك باحلد من الو�صول �إىل �أماكن تخزين �أو ظهور
ت�سل�سل رقم البطاقة (يف قواعد البيانات ،و�سجل امللفات ،الن�سخ
االحتياطي ،والإي�صاالت املطبوعة) ،وذلك بتقييد الو�صول �إىل
الأماكن التي يتم تخزين الرقم والبيانات بها .اما�إذا كان الطرف
غري امل�صرح له قد ح�صل على رقم البطاقة ب�أي �شكل من الأ�شكال
ف�إن ذلك يعد انتهاكا ملبد�أ ال�سرية يف حفظ وتخزين البيانات.
خرق ال�سرية يتخذ �أ�شكاال عديدة ،جت�س�س �شخ�ص ما على
�شا�شة احلا�سوب ل�سرقة كلمات �سر الدخول� ،أو ر�ؤية بيانات �سرية
دون علم مالكها ،ميكن �أن يكون خرقا لل�سرية� .إذا كان احلا�سوب
املحمول يحتوي على معلومات ح�سا�سة عن موظفي ال�شركة ،ف�إن
�سرقته �أو بيعه ميكن �أن ي�سفر عن انتهاك ملبد�أ ال�سرية� .إعطاء
توفر البيانات
معلومات �سرية عرب ات�صال هاتفي هو انتهاك ملبد�أ ال�سرية �إذا كان
يهدف �أي نظام للمعلومات خلدمة غر�ضه� ،أن تكون املعلومات
طالب االت�صال غري خمول ب�أن يح�صل على املعلومات.
متوفرة عند احلاجة �إليها .وهذا يعني �أن تعمل عنا�صر النظام
ال�سرية �أم ��ر � �ض��روري (لكنها غ�ير ك��اف�ي��ة) للحفاظ على الآتية ب�شكل �صحيح وم�ستمر:
خ�صو�صية النا�س الذين حتتوي الأنظمة معلوماتهم ال�شخ�صية.
• الأنظمة احلا�سوبية امل�ستخدمة لتخزين ومعاجلة املعلومات.

يف جمال �أمن املعلومات ،التكامل (ال�سالمة) يعني احلفاظ
على البيانات من التغيري �أوالتعديل من الأ�شخا�ص غري املخولني
بالو�صول اليها .عندما يقوم �شخ�ص ،بق�صد �أو بغري ق�صد ،بحذف
�أو انتهاك �سالمة ملفات البيانات الهامة �أو الإ�ضرار بها ،وهو غري
خمول بذلك ،يعد هذا انتهاكا ل�سالمة البيانات .وعندما ي�صيب
فريو�س حا�سوبا ،ويقوم بتعديل بياناته �أو يتلفها يعد هذا انتهاكا
ل�سالمة البيانات ،وكذلك عندما يكون املوظف (غ�ير املخول)
قادرا على تعديل راتبه يف قاعدة البيانات واملرتبات ،وعندما يقوم
م�ستخدم (غري م�صرح له) بتخريب موقع على �شبكة الإنرتنت ،كل
ذلك يعد انتهاكا ل�سالمة البيانات .و تعني �سالمة البيانات كذلك،
�أن تكون التغريات يف البيانات مطردة ،فعندما يقوم عميل البنك
ب�سحب �أو �إيداع ،ينبغي �أن ينعك�س ذلك على ر�صيده يف البنك.
�إن الإخ�ل�ال ب�سالمة البيانات لي�س بال�ضرورة نتيجة عمل
تخريبي ،فمث ًال ,االنقطاع يف النظام قد ين�شئ عنه تغريات غري
مق�صودة �أو ال حتفظ تغريات قد متت فع ًال.
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• ال�ضوابط الأمنية امل�ستخدمة حلماية النظام.
• قنوات االت�صال امل�ستخدمة للو�صول.
• نظم عالية ال�سرية تهدف �إىل ا�ستمرارية احلماية يف جميع
ال�ضوابط
الأوقات.
عندما تختار الإدارة للتخفيف من املخاطر ،ف�إنها تفعل ذلك
• منع انقطاع اخلدمة ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي� ،أو من خالل تنفيذ واحد �أو �أكرث من ثالثة �أنواع خمتلفة من ال�ضوابط.
تعطل الأجهزة ،اونظام الرتقيات والتحديث.
• �ضمان منع هجمات احلرمان من اخلدمة.
الإدارية
الرقابة الإداري��ة (وت�سمى �أي�ضا ال�ضوابط الإجرائية) تت�ألف
�إدارة املخاطر
من املوافقة اخلطية وال�سيا�سات والإج��راءات واملعايري واملبادئ
تت�ألف عملية �إدارة املخاطر من:
التوجيهية .الرقابة الإدارية ت�شكل �إطارا لإدارة الأعمال التجارية
حتديد امل��وج��ودات وتقدير قيمتها ،ت�شمل م��ا يلي :الأف��راد و�إدارة الأف��راد� .إنها �إطالع النا�س على كيفية عمل ما وهو كيفية
واملباين والأج�ه��زة والربامج والبيانات (الإلكرتونية واملطبوعة ت�شغيل العمليات اليومية وكيف يجب �أن جترى .القوانني واللوائح
وغريها) ،واللوازم.
ال�ت��ي �أن�ش�أتها الهيئات احلكومية ه��ي �أي���ض��ا ن��وع م��ن الرقابة
�إجراء تقييم التهديد ،وت�شمل� :أفعال الطبيعة� ،أعمال احلرب الإدارية لأنها �أبلغ الأعمال .بع�ض قطاعات ال�صناعة وال�سيا�سات
واحلوادث والأفعال ال�ضارة القادمة من داخل �أو خارج املنظمة .والإجراءات واملعايري واملبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها-الدفع
�إجراء تقييم ال�ضعف ،ولكل ال�ضعف ،وح�ساب احتمال �أن يكون (�صناعة بطاقات) معيار �أمن البيانات املطلوبة من قبل ت�أ�شرية
لال�ستغالل .تقييم ال�سيا�سات والإج��راءات واملعايري ،والتدريب ،الدخول وما�سرت كارد هو مثال على ذلك .ومن الأمثلة الأخرى على
الأمن املادي ،مراقبة اجلودة والأمن التقني.
�ضوابط �إداري��ة وت�شمل ال�شركات ال�سيا�سة الأمنية� ،سيا�سة كلمة
حتديد واختيار وتطبيق ال�ضوابط املنا�سبة ،تقدم رد ًا متنا�سب ًا ،ال�سر� ،سيا�سات التوظيف ،وال�سيا�سات الت�أديبية.
النظر يف الإنتاجية ،وفعالية التكاليف ،وقيمة املوجودات.
الرقابة الإداري ��ة ت�شكل �أ�سا�س ًا لالختيار وتنفيذ ال�ضوابط
تقييم فعالية تدابري املكافحة� ،ضمان توفري ال�ضوابط الالزمة املنطقية والفيزيائية ،و ال�ضوابط املنطقية والفيزيائية هي مظاهر
حلماية فعالة من حيث التكلفة دون فقدان ملحوظ يف الإنتاجية .الرقابة الإدارية ،و ال�ضوابط الإدارية لها �أهمية ق�صوى.
عند �أي خطر معني ،ميكن �أن تختار الإدارة التنفيذية قبول
املخاطرة ا�ستناد ًا �إىل انخفا�ض القيمة الن�سبية للموجودات،
�شهادات خلرباء �أمن املعلومات
وتواتر حدوث منخف�ضة ن�سبيا ،و�أثر انخفا�ض ن�سبي على الأعمال
تعد  CISAمدقق نظم املعلومات املعتمد �أحد �أبرز ال�شهادات يف
التجارية� .أو ،قد تختار القيادة التخفيف من املخاطر من خالل �إدارة وتدقيق النظم املعلوماتية .كما تعترب �شهادة  CISSPخبري �أمن
حتديد وتنفيذ تدابري الرقابة املنا�سبة للحد من املخاطر .يف بع�ض معلومات معتمد �شهادة مهمة يف �أمن املعلومات .كما توجد �شهادات
احل��االت ،ميكن �أن يكون خطر نقل �إىل �آخ��ر �أعمال الت�أمني عن متخ�ص�صة يف �أغلب ال�شركات الكبرية لتخ�ص�ص �أمن املعلومات
طريق �شراء �أو الت�سنيد �إىل �آخر الأعمال .قد واقع بع�ض املخاطر مثل ميكر�سوفت و�سن و�سي�سكو وغريها من ال�شركات.
ميكن اجلدال فيها .يف مثل هذه احلاالت قد تختار القيادة �إنكار
املخاطر .هذا هو يف حد ذاته ي�شكل خطر ًا حمتم ًال.
مهددات �أمن املعلومات
 COBITمن  ISACAلأمن املعلومات.

الفريو�سات

اعتماد وتدقيق �أمن املعلومات
الفريو�س هو برنامج �صغري مكتوب ب�أحد للغات احلا�سب ويقوم
�أ�صبحت النظم املعلوماتية وقواعد البيانات و�شبكات االت�صال ب�إحداث �أ�ضرار يف احلا�سب واملعلومات املوجودة على احلا�سب
ع�صب العامل املعريف وال�صناعي وامل��ايل وال�صحي وغريها من مبعني ان��ه يرتكز علي ث�لاث خوا�ص وه��ي التخفي ،الت�ضاعف،
القطاعات .حيث �أ�صبح من املهم احلفاظ على �أم��ن املعلومات و�إحلاق الأذى.
بعنا�صره الرئي�سية الثالث :ال�سرية وال�صوابية واال�ستمرارية .وعلى
امل�ستوى العاملي يربز نظام الأي��زو لالعتماد والتقييم والتقيي�س
م�صادر الفريو�س
 27001ل�ضمان �أم��ن املعلومات .كما يوجد نظام  HIPAAيف
يكمن م���ص��ادر ال�ف�يرو���س م��ن خ�لال الر�سائل الإلكرتونية
الواليات املتحدة الأمريكية ل�ضمان �أمن املعلومات ال�صحية ونظام املجهولة� ،صفحات الإن�ترن��ت امل�شبوهة ،ن�سخ الربامج املقلدة،
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ا�ستخدام برامج غري موثقة ،كذالك تبادل و�سائل التخزين دون
عمل فح�ص م�سبق مثل الأقرا�ص والذاكرة املتنقلة و�إر�سال امللفات
داخل ال�شبكة املحلية .للفريو�س ثالث خوا�ص م�ؤثرة وهي:
 - 1الت�ضاعف :تتم عملية ت�ضاعف الفريو�س عند التحاق
الفريو�س ب�أحد امللفات وهنا تتم عملية زيادة عدد العمليات التي
تتم �إىل مالين العمليات مما ي�سبب البطء يف العمل �أو توقف
احلا�سب عن العمل.
 - 2ال�ت�خ�ف��ي :الب��د للفريو�س م��ن التخفي حتى ال ينك�شف
وي�صبح غري فعال ،ولكي يتخفى ف�إنة يقوم بعدة �أ�ساليب منها على
�سبيل املثال� ،صغر حجم الفريو�س لكي ب�ستطيع االختباء بنجاح يف
الذاكرة �أو ملف �آخر.
� - 3إحل��اق الأذى :قد ي�تراوح الأذى الذي ي�سببه الفريو�س
باالكتفاء ب�إ�صدار �صوت مو�سيقي �أو م�سح جميع املعلومات املخزنة
لديك ،ومن الأمثلة الأخ��رى يف �إحلاق الأذى� :إلغاء بع�ض ملفات
النظام� ،إغالق احلا�سب من تلقاء نف�سه عند الدخول على الإنرتنت
مثال �أو �إلغاء الربنامج املكتوب على .BIOS

هجوم ال�سيطرة الكاملة

يف هذا النوع يقوم القر�صان بال�سيطرة الكاملة على جهاز
ال�ضحية والتحكم يف جميع ملفاته كما لو كانت يف جهازه هو
وميكن للقر�صان مراقبة ال�ضحية ب�صورة كاملة .يتم الهجوم بعد
�أن ي�ضع القر�صان ملف �صغري على جهاز ال�ضحية (عن طريق
الربيد الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة �أخرى) �أو عن طريق ا�ستغالل نقاط
ال�ضعف يف �أنظمة الت�شغيل.

هجوم الت�ضليل

وفيه يقوم القر�صان بانتحال �شخ�صية موقع عام ،كما ميكن
للقر�صان �أن ينتحل �شخ�صية م�ستخدم موثوق به للح�صول على
معلومات غري م�ص ّرحة له.

الو�صول املبا�شر لكوابل التو�صيل

يقوم املهاجم بالو�صول املبا�شر لأ�سالك التو�صيل والتج�س�س
على املعلومات املارة .ولكنه هجوم �صعب ويتطلب عتاد خا�ص.
طرق و�أدوات حلماية �أمن املعلومات
هجوم تعطيل اخلدمة
• الت�أمني املادي للأجهزة واملعدات.
هذا النوع من اخلدمة يقوم فيه القر�صان �أو املعتدي ب�إجراء
• تركيب م�ضاد فريو�سات قوي وحتديثه ب�شكل دوري.
�أعمال خا�صة ت�ؤدي �إىل تعطيل الأجهزة التي تقدم اخلدمة Server
• تركيب �أنظمة ك�شف االخرتاق وحتديثها.
يف ال�شبكات.
• تركيب �أنظمة مراقبة ال�شبكة للتنبيه عن نقاط ال�ضعف
الت�أمينية.
مهاجمه املعلومات املر�سلة
• عمل �سيا�سة للن�سخ االحتياطي.
هو اع�ترا���ض املعلومات عند ار�سالها من جهة �إىل �أخ��رى،
• ا�ستخدام �أنظمة قوية لت�شفري املعلومات املر�سلة.
ويحدث هذا التعامل غالب ًا �أثناء تبادل الر�سائل خالل ال�شبكات:
• دعم �أجهزة عدم انقطاع التيار.
 - 1الإنرتنت
• ن�شر التعليم والوعي الأمني.
 - 2ال�شبكات التي ت�ستخدم �شبكة الهاتف العامة
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�أ�ساليب عامية ف�صيحة

ُ
ولي�س َث َّم قيا ٌم وال ُقعودٌ،
•
ي�ستعمل العا َّمة (قام) و(قعد) َ
كقولهم( :قام يقعد) ،و(قعد مي�شي).
َ
م�شكالت احلما�س ِة»:
�شرح
ِ
قال ابنُ ج ِّني يف «التَّنبيه على ِ
أخذ يتح َّد ُثَ ،
وجعل ُ
( ...كما ُ
تقولَ � :
أنت تري ُد حدي َثه
يقول ،و� َ
فالنَ ،
قال
قام ي�شت ُمنيَ ،
ر�ض ٍ
وقعد يته َّك ُم ب ِع ِ
و َقو َله ،وكذلكَ :
ح�سان:
َّ
َع� � �لَ � ��ى م � ��ا ق� � � ��ا َم َي� �� �ْ�ش� � ُت� � ُم� �ن ��ي َل� �ئ� �ي� � ٌم
ك� � ��خِ � � �ن� � ��زي � � � ٍر مَت � � � � � � � � � َّر َغ يف َرم � � � � � ��ا ِد

عائ�شة علي

«الكتاب»:
عالم ي�شت ُمني .وعليه بيتُ
ِ
�أيَ :
ف ��ال� � َي� � ْو َم َق � � َّر ْب ��تَ َت � ْه� ُ�ج��ون��ا و َت��� ْ�ش� ُت� ُم�ن��ا
ف��ا ْذ َه� ْ�ب فما ِب� َ�ك والأ َّي � ��ا ِم مِ ��نْ َع� َ�ج��بِ
�أي :فما ِب َك َع َج ٌبْ ،
ني له...
و«اذهَ ْب» توكي ٌد
للكالم ،ومتك ٌ
ِ
هاب ،ولكن هذه ا�سرتاحاتٌ
ولي�س هناك ِقيا ٌم وال ُقعو ٌد وال َذ ٌ
القول) انتهى.
من ال َع ِ
رب ،وتطريحاتٌ منها يف ِ
• ويقولون�( :أدخل يده يف الأمر).
قال القا�ضي عيا�ض يف «بغية ال َّرائد»( :وقيل� :إنَّ مع َنى
قو ِلها( :ال ُيو ِل ُج ال َك َّف)؛ �أي� :أ َّنه ال يتف َّق ُد �أُموري ،وما يه ُّمني
من م�صاحلي ،وهو كقو ِلهم( :ما �أدخ � َل ي�دَه يف الأم �رِ)؛ �أي:
ف�ضربت َ
ْ
املثل بذلك ،قا َله �أحمد بن
ي�شتغل به ،ومل يتف َّق ْده،
مل
ِ
ابن �أبي �أُوي�س) انتهى.
عبيد بن نا�صح ،ونحوه عن ِ
بج�سمِ ه( :ج�سمي ياكلني)َ ،ومن
يج ُد ِح َّك ًة ِ
• ويقول َمن ِ
يج ُد ِح َّك ًة بر� ِأ�سه( :را�سي ياكلني)...
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ق� َ
�ري يف «تهذيب اللُّغة» (�أك��ل)( :و�سمعتُ َ
�صاح ْت َع�صاف ُري َب ْط ِنه) انتهى.
�ال الأزه� ُّ
بع�ض للجائ ِعَ :
يقولِ :ج ْلدي ي�أْ ُك ُلني� ،إذا َو َج َد ِح َّك ًة ،وال ُ
رب ُ
ُ
يقولِ :ج ْلدي
ال َع ِ
(ويقال لل َّر ُج ِل �إذا جاعََ :ن َّق ْت
ويف «ل�سان العرب» (ع�صفر):
َي ُح ُّكني) انتهى.
َع�صاف ُري َب ْط ِنه ،كما ُ
يقالَ :ن َّق ْت َ�ضفا ِد ُع َب ْط ِنه) انتهى.
وقال ابنُ �سيده يف «املحكم» (�أكل)( :الأَ ِكلَ ُة والأُ ُ
احل َّك ُة
كالِ :
�أ ًّيا كا َن ْت .و َق ْد �أَ َك َلني َر ْ�أ�سي) انتهى.
�ري» ()51 /3
• وق� ��ر�أتُ يف «� �ش��رح م�ق��ام��ات احل��ري� ّ
�شديد( :مي�شي على
• ويقولون يف َم��ن مي�شي ببطءٍ
ٍ
بي�ضة).
ا�سي .قال ابنُ املعتزِّ
بيت من
وقد م َّر بي هذا يف ٍ
ِ
الع�صر الع َّب ِّ
يف «طبقات ُّ
أحنف:
ال�شعراء» (�ص )257يف �أخبا ِر الع َّبا�س بن ال ِ
(ومن َبدائ ِعه و�ص ُفه ِّ
مت�ش َي املر�أ ِة بالـ ُه َو ْي َنى:
ِ
ن مَ ْ
ك� ��أ َّن� �ه ��ا حِ �ي � َ
ت �� �ش ��ي يف َو� �ص��ائ � ِف �ه��ا
مَ ْ
ت�شِ ي علَى ال َب ْي ِ�ض �أَ ْو َف ْو َق ال َقوارِيرِ)
انتهى.
• ويف ال َّلهج ِة امل�صر َّي ِة ُ
يقال للجائ ِع( :ع�صافري بطنه
بت�صو�صو).
ُ
(يقال
َّخم�شري يف «�أ�سا�س البالغة» (ع�صفر):
قال الز
ُّ
munrakae

ّ
ري�شي:
لل�ش ّ
(وقال ُ
بع�ضهم:
ي ��ا َم � ��ن َت� �َب��رَ َّ َم� � ��تِ ال ��دُّ ن� �ي ��ا ب� َ�ط � ْل �ع � ِت � ِه
ك� �م ��ا ت �َب��رَ َّ م � ��تِ الأج � � �ف� � � ُ
�ان ب��ال ��� ُّ�س � ُه��دِ
� يِّإن لأذ ُك� � � � � � � � � ُر ُه حِ � �ي � � ًن� ��ا ف� ��أح� ��� �س� � ُب� � ُه
مِ ��ن ِث� ْق� ِل� ِه ج��ا ِل��� ً�س��ا مِ � ِّن��ي ع�لَ��ى َك � ِب��دي).
قيل (جال�س على كبدي) ي�ستعم ُله
وهذا التَّعب ُري يف ِ
و�صف ال َّث ِ
العا َّم ُة.
أعلم َ
قائل ِّ
ال�ش ِعر ،ووج��دتُّ نح َوه يف «العقد الفريد»
وال � ُ
حبيب َّ
البيت ال َّثاين فيه:
ائي ،ورِواي ُة ِ
من�سو ًبا �إىل �أبي َّمت ٍام ٍ
الط ِّ
أر�ض مخُ اً
تال ف�أح�س ُبه
مي�شي علَى ال ِ
لبُغ�ضِ طَلعتِه مي�شي علَى كَبِدي
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حمميات طبيعية يف الإمارات
عليك زيارتها
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عليا عبد العزيز الزعابي

جزيرة �صري بني يا�س

جزيرة �صري بني يا�س ت�ضم �سواحل �إمارة �أبو ظبي
عا�صمة دولة الإم��ارات العربية املتحدة الكثري من
اجلزر اجلميلة ،ومن �أ�شهر هذه اجلزر ذات الطبيعة
ال�ساحرة هي جزيرة �صري بني يا�س التي ُ�سميت
بذلك ن�سبة �إىل قبيلة بني يا�س ،والتي تعترب �أول من
�سكن هذه اجلزيرة .
تقع جزيرة بني يا�س يف اجلهة اجلنوبية الغربية
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ل�سواحل مدينة �أبو ظبي على بعد 170كم
منها ،كما تبعد م�سافة 9كم م��ن جبل
الظنة ،وه��ي مبثابة املعرب الوحيد �إىل
جزيرة دملا ،وجزيرة �صري بني يا�س هي
�أكرب اجلزر الإماراتية؛ حيث يبلغ طولها
من ال�شمال �إىل اجلنوب 17.5كم ،ويبلغ
عر�ضها 9كم م��ن ��ش��رق اجل��زي��رة �إىل
غربها.
ول� �ه ��ذه اجل� ��زي� ��رة ع� ��دة م �ق��وم��ات
جعلتها حممية طبيعية اهتم بها ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل؛
لأنها من �أجمل اجل��زر التي يق�ضي بها
�أوق��ات��ه .حممية ج��زي��رة �صري بني يا�س
تعترب اجلزيرة طبيعية ،ولكنها �أ�صبحت
حممية طبيعية عام 1971م عندما و�ضع
فيها ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
رحمه اهلل �آالف احليوانات الربية التي
كانت مهددة باالنقرا�ض من الطبيعة؛
مثل :الظبي ذو العالمة ال�سوداء ،وماعز
ي��وري��ال ،والو�شق ال�بري ،واملها العربي،
والرمي ،وغزالن الأدمي ،واملاعز الوح�شي،
والفهد ال�صياد ،و�أعداد من الزرافات.
تعترب اجلزيرة موطن ًا للطيور املهاجرة
وال�بري��ة؛ مثل :طائر ال�غ��اق ،وال�ب��ط ذي
الأج�ن�ح��ة ال���س��وداء ،وال�ن�ع��ام ،وال��دج��اج
ال�سالحف البحرية لو�ضع البيو�ض فيها ،وكذلك الدالفني التي
احلب�شي ،وال�ن��ور���س ،والطائر احلزين،
جتوب مياه هذه اجلزيرة.
كون موقعها على ال�سواحل بعيد عن الإن�سان ،كما تق�صدها
اهتمت احلكومة باجلزيرة حيث ت�ضم
 15.000نخلة منتجة للتمور ،وت�ضم اجلزيرة
كذلك ماليني الأ�شجار والنباتات املختلفة؛
مثل� :أ�شجار الزيتون ،واملاجنروف؛ لذلك
ف �ه��ي م �ك��ا ٌن م �ن��ا� �س� ٌ�ب ل��رح�لات امل �غ��ام��رة
وال�سفاري ،وريا�ضة امل�شي ،وكذلك ممار�سة
الأن���ش�ط��ة امل��ائ�ي��ة ف�ي�ه��ا؛ م �ث��ل :ال�سباحة،
وال�غ�ط����س ،ورك� ��وب الأم�� ��واج ،والتجديف
بالزوارق ،وركوب الدراجات املائية.
املراجع  :ويكيديا املو�سوعة احلرة
munrakae
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فك احلظر
علي مطر املزروعي

فك احلظر ويبغى احلذر وتبقى الأمانة دين
جلل الوطن يا م�ؤمتن خلك جنم �صاعد
��ش�ي��خ امل �ك��ارم ال وع ��د ن �ع��رف وع� ��وده زي��ن
وال �ي ��وم ح �ن��ا يل ن �ق��ول اب���ش��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�ين
م �ت �ك��ات �ف�ين وال ف� ��رق م ��واط ��ن �أو واف ��د
وخط الدفاع الكل �شهد باحلق هم وافني
� �ش �ك��راً وال ت �ك �ف��ي �أب� ��د يف ظ��رف��ه ال�ك��اب��د
حنا �شعب وايف العهد �سيفن ب��ذي حدين
نكتب على ��ص��در ال�سماء حنا رق��م واح��د
28

munrakae

Municipality
Magazine

A monthly cultural Magazine
dealing with municipal affairs

Issue No. 518 - 44rd Year
Dhul Qa'dah

1441 - July 2020

Issue No. 518 - 43nd Year Dhul Qa'dah - 1441 - July 2020
Municipality
Magazine

Supervisor

Munther Mohammed bin Shekar
Director-General

Editor-in-Chief
Ahmed Abdulhadi Al Ahmed
Editors

Dr. Haitham Yahia Al Khawajah
Jawaher Sultan Al Suwaidi
Alya Abdulaziz Al Zaabi

A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Editorial

Raayed Abdul Aziz Hilal
Designer

Louay Ahmed Kahlah
Mouza Al Suwaidi
Translator

Amna Ali Al Mahya
Copyeditors & Archivists

Khulood Rashid Al Mazrooei
Amani Saeed Al Nuaimi
Ruqayya Ali Al Shehhi
Abdulaziz Karam
Suood Omar Al Zaabi
Photographer

Sagar

Contents:

* Inspirational Message from Ruler of Ras Al
Khaimah to RAK Employees
* Saud bin Saqr to "Alumni of RAK Academy": hard work is the foundation for
achieving great successes and achievements
* RAK CP praises efforts of Local Government
Employees during Coronavirus Pandemic
* Ras Al Khaimah Government Spatial Portal
* Ras Al Khaimah Laboratories: Comprehensive Examination of Sanitization Materials
* The Emirate civic body holds various sessions
to enhance productivity

1

Fruitful Achievements

The speech of His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 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 enlightened by its propositions.
His Highness stressed on the commitment to Health Requirements, 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 redoubling 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 experienced by the people of the UAE. Praising the efforts of Late Father 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 readiness 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
munrakae
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Inspirational Message from Ruler of
Ras Al Khaimah to RAK Employees
His Highness Sheikh Saud
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 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 adhering 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. Marking the start of the returnto-work phase after a short
period of remote work necessary 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 employees, 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 willingness 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 efforts 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. Returning to your offices today is an affirmation of the continuity of life and
a message that proves your resolve,

2

your values, and your desire to fulfill
your obligations to your homeland.
You are showing today your true
qualities and the strength of your resolve. I am proud seeing each one of
you undertaking your professional responsibilities 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 professions 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 opportunities. This crisis has highlighted the

depth of cohesion between
the people of the UAE, nationals and residents, their
dedication to its leadership,
and the readiness of everyone 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 invest in building human capital has given us great resilience in dealing with this
crisis. We have seamlessly
and smoothly transitioned
to remote working where
necessary, while maintaining the quality of services
and the efficiency of performance. This is a result of
years of tireless work since
the establishment of the Union. 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 community’s confidence in the work system.
H.H. highlighted their vital role in
providing innovative and advanced
services that are the essential underpinning 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 result 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.”
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Saud bin Saqr to "Alumni of RAK Academy": hard work is
the foundation for achieving great successes and achievements

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 Graduation Class 2020, who were watching 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 inner strength. This experience of
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hard work, of self-reliance and of
self-discipline will help guide your
future,” said H.H. Sheikh Saud during 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 future, as we will always need shining

talent to lead the way,” Sheikh
Saud told the student body,
which comprises both Emiratis and expatriates.
The ceremony, which took
place outside the Al Hamra
International Exhibition &
Conference Centre, also featured 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 students during what was a quite
extraordinary graduation ceremony 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.”
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RAK CP praises efforts of Local Government Employees
during Coronavirus Pandemic
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 employees 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 Qasimi, 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 exerted significant efforts to complete their duties, according to the appropriate policies of various government departments.
In a thank you letter to the employees, His Highness stated, “You have proven your trustworthiness
and have worked hard to serve our precious country.
I hope that you can continue your journey of achievements and success to shape a brighter future for the
UAE.”

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

His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, Director-General
of Ras Al Khaimah Municipality
Department appreciated the speech
of His Highness Sheikh Saud bin
Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al
Khaimah. His Highness speech
stresses the importance of enhancing employees’ capabilities to stimulate the spirit of creativity and innovation.
Commenting on the speech of His
Highness Ruler of Ras Al Khaimah,
in which His Highness congratu-
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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 providing services to customers. In line
with the modern development witnessed 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 Mohammad bin Shaker, expressed
his pride in our Wise Leadership,
which provides continuous support directly in support of decision
makers to ensure productivity and
business continuity. His Highness’s
speech came as a surprise and motivating energies and had a great
role in spreading the spirit of optimism, 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 encouragement 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 Department mocked its energies in providing its services to customers
with high quality through 100%
transformation of its services to
electronic ones.

His Excellency stressed the important role of the leader in motivating his employees and spreading
the spirit of giving in the work to
increase productivity within a stimulating work environment that enhances employees’ capabilities and
ensures business continuity.

in record time.
His Excellency pointed out that the
Portal contains many topics, including, Historical Maps, baseline Maps,

Landscape, Space & Aerial
Imagery, Land Uses, Building
systems, Strategic Charts, Population, Education, Transport &
Traffic, Urban Planning, Public
Facilities & Services, Environment, Water and Climate.
H.E. Director-General added
that the Spatial Portal provides
“Data Identity” for all Spatial Layers, which includes the
Domain, Spatial Level, Spatial
Data Format, Data Source, Producer, Date of Production, List
of Metadata and Geographic
Coordinate System.
His Excellency indicated that
the Department achieved 100%
in converting Planning & Surveying Services to electronic
ones at a rate of 21 services, and
achieved 100% in Building Management Services to include 17 electronic services.

Ras Al Khaimah Government Spatial Portal

Ras Al Khaimah Municipality
Department- Geographic Information Systems Center launches Ras Al Khaimah Government
Spatial Portal, which includes
an Integrated Set of Spatial Data
and Information in areas such as
Urban, Environmental, Services, Transport and Urban Planning. The launch came to support Policies, Decision Makers
and Planners in various Development Areas, and to enhance
participation in the Planning
and Development Processes,
indicating 100% achievement
in converting Building Management Administrations and
Planning & Surveying Administration Services into electronic
ones.
His Excellency Munther Mohammed bin Shaker, Director-General
of Ras Al Khaimah Municipality, 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 services within the required speed.
This comes in implementation of
the Wise Leadership Directions,
and in line with Ras Al Khaimah
Electronic and Smart Transformation Strategy. In order to facilitate the provision of services
and applying Best International
Practices within a high quality
of access to the Municipality Department Services with ease and
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17 e-Services in Building Management at RAK Municipality

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 society 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 Center. Especially, in light with
the Precautionary Measures
followed to ensure Public
Health and Safety.
His Excellency Munther
Mohammed bin Shaker, Director-General of the Municipality Department, stressed
the endeavor to achieve
Customers Happiness, by
providing various electronic
services, which can be accomplished anywhere anytime around the clock, without 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 website 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, Renew of Temporary Registration, Converting Temporary
Registration into Permanent
Registration, Temporary Renewal of an Expired Registration, and a Higher-Grade
Project. In addition to Technical Staff Meeting Request,
Special Project, Registering a
Government Entity as a Consultant and Terminating Temporary Registration Request.

Ras Al Khaimah Municipality Youth Council participated in
the inaugural of Ras Al Khaimah
Youth Center as part of community interaction between Government and Local Entities. The inauguration of the center is part of
the UAE Methodology to support
and care for Emirati Youth, and encourage them to meet and develop
their talents.
Mr. Mohammad Jasim Bualhamam, Director of Customer
Happiness Center and Chairman
of Ras Al Khaimah Municipality Youth Council, stated that this
type of centers would develop and
increase young talents in Ras Al
Khaimah by fully supporting young talents, distinct ideas, 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

Ras Al Khaimah Municipality Youth Council participates in
Ras Al Khaimah Youth Center Inaugural
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needs and support the goals of Youth
Center.
The delegation of Ras Al Khaimah
Municipality Youth Council toured
the Center, and listened to a comprehensive explanation of its sections
and various entertainment and educational services that they can provide
to youth.

Ras Al Khaimah Laboratories: Comprehensive Examination of
Sanitization Materials

Ras Al Khaimah Municipality Department announced the
addition of a new laboratory
examination to its Laboratory
Section that contributes to the
process of evaluating Sanitization Materials used by Private
Entities and Institutions to limit
the spread of the Novel Coronavirus (Covid-19).
The Municipality Department, represented by Public
Health Administration, stated
that the Laboratories Section
sought to add this new examination, which would be able
to carry out laboratory tests of
samples for Sanitization Materials
used to verify their suitability and
ability to perform Sanitization Operations as required.
Shayma Al Teneiji, Director of
Public Health Administration at the
Municipality
Department,
said that, The
Laboratory
Section with
its competent
staff who are
carrying
the
appropriate experience in the
tasks and activities of laboratory tests. In
addition to the
availability of
modern
and
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technical devices in this field, contributed to achieving the accurate
results required in the detection of
samples received, besides conducting new tests, including the evaluation 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 samples with microorganisms, adding
sterilizers and microbiological agricultural media
to the test samples, incubating
them in appropriate
conditions, restoring
and keeping the
living organisms in the refrigerator, then
discussing and
analyzing results and finally
issuing reports.
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Intensify control over Ras Al Khaimah Bridge Market
Warning against exposing Vegetables to Sun

Nutrition Experts in Ras
Al Khaimah warned of the
danger exposing Vegetables & Fruits to high temperatures during summer in
Public Markets and Street
Vendors’ Vehicles on the
sides of the roads, which affects quickly the safety of
these food products.
On the other hand, a number 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 Administration at Ras Al Khaimah Municipality Department, confirmed 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 Public Health Requirements. Al Teneiji noted that the Department 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 facilities, as it includes the sale of vegetables, fruit and fish.

Ras Al Khaimah Municipality:
One-time Mask & Gloves

Ras Al Khaimah Municipality Department called upon workers in the
outlets to periodically change their
gloves and masks used as part of
the Precautionary Measures to
limit the spread
of Novel Coronavirus (Covid-19), and not
to wear for long
periods, in order to maintain
Public Health
and Safety.
The Municipality Department
represented by Public
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Health Administration, monitored
these behaviors after implementing
a number of Field Inspection Campaigns on various outlets, including

restaurants, bakeries, markets and
stores, where inspectors noted some
workers wearing the same masks and
gloves repeatedly.
Shayma
Al
Teneiji, Director of Public
Health Administration at Ras
Al
Khaimah
Municipality Department,
said that the
Administration
recently implemented a series
of field inspection campaigns
that covered a
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number of different outlets. A total
of Five Inspection Campaigns aimed
to verify the compliance of the facilities and their employees with Health
Requirements and other Precautionary Measures to limit the spread of
Coronavirus.
Al Teneiji stated that those campaigns were implemented during the
working hours of markets and establishments, which included Vegetable
Markets, Public Kitchens, Supermarkets and Hypermarkets, Roaster Establishments and Sweet and Chocolate 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 considering them, to avoid the issuance
of warnings and violations, and other
strict measures in the event that they
are re-monitored by consumers or inspectors of the Department. Due to
their great importance in maintaining
Public Health and Safety, and providing the best and finest types of products and goods.
The Director of Public Health Administration 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’ commitment 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 inspectors monitored a number of violations, 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.

900 Foodstuff Parcels for Needy
Families in Ras Al Khaimah

In an effort to activate the role
of cooperation between all charitable bodies and societies at the
Emirate Level. Ras Al Khaimah
Municipality Department cooperated with Emirates Food Bank
and Al Ihsan Charity Association to distribute food parcels to
needy families.
The initiative included providing essential foodstuffs to
900 families who were directly
or indirectly affected by the repercussions caused by Covid-19
Pandemic, and alleviating them
from the difficulties that they

faced during this situation, while ensuring compliance with Preventive
and Precautionary Measures.
This came within the interest of
the Municipality Department to fulfill 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 families and providing their basic needs
to enhance their sense of stability.
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How to be Productive!!
Amna Ali Al Mahya

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 Habits of Highly Effective People,
Stephen R. Covey describes the
scenario of a logger working feverishly to saw down a tree. He works
for five hours solid and is absolutely 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 without 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
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many employees in various entities 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 affects employees with discontent
and frustration with their work.
To avoid this trap, let us highlight
these points:

Take care of your surroundings:

The work environment is an essential factor for employees’ happiness and effectiveness, as adding
some aesthetic touches to employees’ 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 employees’ 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 levels of their productivity early in
the mornings, so they rush to accomplish what they can in terms
of tasks, meetings and so forth
early, while others do not reach
their peak of productivity until before noon. Therefore, it is a matter of discretion that varies from
one person to another, but in the
end, everyone must accomplish
his or her tasks. Napoleon Bonaparte says, “Take time to deliberate, but when the time for action
has arrived, stop thinking and go
in."

Deal with Matters Immediately:

Most employees fall into the
trap of accumulating tasks thus
munrakae
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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 postponing them, so that he becomes more
productive even during deconcentrating 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 concluded that people with multiple
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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 (2040%) 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.”

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 management, with short breaks being
allocated to reenergize and work
more effectively.

Number of sleeping hours during the night reflects on individuals’ productivity during the day. It

An employee’s health, fitness
and wellness directly affects his
productivity. As exercising contributes to raising employee productivity,
according to a study
published in the Journal of Occupational
and
Environmental
Medical. Sometimes
all the employees need
is to break their routine and spend time
in the gym or hiking in public places,
then they will realize the importance of
this matter in renewing their mental and
physical activity and
energizing them to do
their jobs better. In addition to, team sports
such as football and its
impact on strengthening relations between
employees and enhancing team spirit in
workplace.

Take a Break:

Exercises:
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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, depending 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.
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 individuals, 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 example, in a team for news website, I
will need a blogger who creates the
content, an employee responsible
for social networks, another responsible for marketing on search
engines, in addition to technical
support specializing in develop-
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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 & Responsibility

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 responsible 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 because you love him and you wanted
the best for him. However, the inevitable 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 criteria that you must have in the members 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 embarrassment 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 innovations 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
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also depends on the spirit of cooperation that prevails among its
members, motivates them to provide 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 following 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 individual 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 implement and achieve these plans
Facilitate the ability to obtain the necessary reactionary information, whether
from customers, management or any other party
Encourage your team to
participate in various activities outside the work scope,
such as participating in charitable fundraising or practicing certain hobbies

•
•
•

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 commitment 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

BUSINESS
other, exchange opinions
honestly and transparently,
urge team members to respect
each other’s opinions, and allow them to express their
ideas freely
•
Promote affiliation of all
team members with the institution and its goals
Treat all team members in a manner 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

Assessing Team Success
•

•
•
•

A leader can determine that the team is
running successfully
by noticing several
things, including:
All members perform
fair and equal tasks
All team members respect each other
The method of leading

munrakae
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We Extend Our Highest Congratulations
To

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

And To

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

And to their brothers, their highness members of the Supreme Council of the Union,the rulers
of Emirates and to the people of the United Arab Emirates and all residents
On The Auspicious Occasion Of The

United Arab Emirates 49th National Day
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Dtec Ofﬁce 115
Silicon Oasis
Dubai, UAE

Tel: (+971) 4 330 2976
info@avantislabs.com
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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
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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 اﻷول اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮن أﻗﺼﻰ
ﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻨﺎ وﻟﻬﻢ ﻣﻨﻲ دوﻣﺎً ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

ًوﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ
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SAMJIN INDUSTRIAL CO. LTD
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P.O. Box 126549, Abu Dhabi, UAE / Tel: +971 2 5523 688 / Fax: +971 2 5523 588 / Email: mhd@samjin.ae
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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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Rasheed Nooh Cleaning Service LLC
Al Quoz 3 ASCO Building
Ofﬁce 205 2nd ﬂoor
28005 Dubai
Tel : +971 42215594
Email : rasheednoohdxb@gamil.com
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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 اﻷول اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮن أﻗﺼﻰ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﻢ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻨﺎ وﻟﻬﻢ ﻣﻨﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺸﻜﺮ وﻛﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
ًاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷﻌﺒﺎ

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
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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
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