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شكرا من القلب
في  .. مسيرتنا  لقائد  واإلنتماء  الــوالء  بعظيم  موشحة  وتقدير  حب  تحية 

وعالمية إقليمية  مكانة  دولتنا  تبوأت  والحكيمة  الرشيدة  قيادتكم  ظل 

في  تضئ  منارة  للناظرين  غــدت  حتي  شأنها  ويعلو  تسمو  ــة  دول رائــدة 

ــرقـــي عــالــيــا نــمــوذجــا  ــا لــلــحــضــارة والـ ــدت صــرح عــامــلــنــا الــمــتــحــضــر . شــي

ــتــطــور  شــيــدتــه بــإمــانــة شــهــدت بــهــا كــل الــدنــيــا ... عــنــوانــه الـــريـــادة وال

تقدمنا  تكفل  التي  الغايات  لكل  عنوانا  اإلتــحــاد  يكون  أن  علي  حرصت   

التالحم  من  رائعة  لوحة  ترسم  البنان  عالية  مستمرة  مسيرة  ونهضتنا 

فارقة  في حب وعشق  لتظل عالمة  للوطن وقيادتة  والــوالء  واإلنتماء 

دعائمة  أرســي  الــذي  البناء  متانة  علي  ودلــيــل  مسيرتة  وقــائــد  الــوطــن 

المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله 

ثراه ...

مكارمكم  الحب  هــذا  كل  لخليفة  وهنيئا   .. خليفة  يقوده  لشعب  هنيئا 

وإعتزازنا والءنـــا  وسيبقي  لنا  دمتم  بــالحــدود  وعطائكم  علينا  تتوالي 

بعزكم عالية  مرفوعة  وهاماتنا  رؤوسنا  دائما  ولتبقي  مسيرتنا  بقائد   

تاريخكم  حقا سيكتب   .. نهضتة  قائد  اإلمــارات  لدولة  دمت   .. وكرمكم   

بالذهب ..

مدير عام دائرة الخدمات العامة
عضو المجلس التنفيذي
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الثالثة،  دورتــه  في  العمال  ابتكارات  معرض  الخيمة  رأس  في  العامة  الخدمات  دائــرة  دشنت 
متضمنًا تقديم 44 ابتكارًا خدميًا وبيئيًا.

الشيخ  المهندس  الخيمة  رأس  المدني في  الطيران  دائرة  رئيس  المعرض  افتتاح  شهد مناشط 
سالم بن سلطان القاسمي، والمدير العام لدائرة الخدمات العامة المهندس أحمد الحمادي، إلى 

جانب عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية.
وأفاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بأن تنظيم المعرض يأتي في إطار الحرص على تثمين دور 
تلك الشريحة في المجتمع، وإشعارها بأهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة عبر احتضان 

واستعراض ابتكاراتها ومهاراتها، التي من شأنها تطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
النهوض  حول  أفكارها  تمحورت  المعروضة  المشاريع  أن  الحمادي  المهندس  أكد  جانبه،  من 
ابتكارات  جانب  إلى  األطفال،  من  الهمم  أصحاب  خدمة  عن  فضاًل  والبيئي،  الخدمي  بالواقع 

مصّنعة عبر إعادة تدوير بقايا المخلفات المنزلية والصناعية

44 إبتكارًا من عمال خدمات 
رأس الخيمة
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في  العامة  الخدمات  لدائرة  التابعة  المساندة  الخدمات  إدارة  قامت 
تقديم  بهدف  بالموظفين  الخاصة  الدائرة  عيادة  بافتتاح  الخيمة  رأس 
أفضل الخدمات التشخيصية والعالجية والوقائية بادارة و إشراف قسم 
الشؤون االدارية و فريق طبي مختص منتدب من مستشفى خاص في 

الطب العام.
 ومن جهته اعرب سعادة المدير العام على ان الدائرة في تطور مستمر 
في جميع المجاالت وان العيادة هي خطوة كبيرة مستقبلية نحو توفير 
جميع سبل الصحة والعناية بالموظفين وهي نقلة نوعية نحو االكتفاء 
والحصول على االفضل وافاد ان العيادة تتوفر فيها االجهزة والمعدات 
الخدمات  ولتقديم  الصحية  الموظف  احتياجات  لتلبية  الحديثة  الطبية 

التمريضية على مستوى عالي .
ل  ظهرًا  الثانية  الساعة  من  للمراجعة  يومية  مواعيد  تحديد  تم  وقد   

الساعة السادسة مساءًا في جميع ايام االسبوع ماعدا الجمعة .

عيادة موظفي
دائرة الخدمات العامة

أخبار الدائرة
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أنجزت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أعمال تركيب التشكيالت والمجسمات الضوئية 
لتزيين الشوارع الرئيسية والميادين العامة والجسور في تقليد سنوي تحرص عليه اإلمارة؛ احتفاًء 
بقدوم شهر رمضان المبارك، وإلضفاء أجواء روحانية ومشاهد جمالية وحضارية بمناطق اإلمارة 

ونشر البهجة بين المواطنين والمقيمين باقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام الدائرة، أن الشركة المنفذة للمشروع أنجزت 
أعمال تركيب المجّسمات واللوحات الضوئية على مختلف ميادين وشوارع اإلمارة وفقًا لتصاميم 
مبتكرة وجديدة استعدادًا الستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تصميم النماذج بالمزج بين 

اإلضاءة والمجسمات التي تعكس القيمة الروحانية.
وأكد الحمادي أن عملية تزيين مناطق رأس الخيمة استعدادًا للشهر الفضيل و العيد أصبحت من 
األمور المحببة لدى العائالت وأطفالها والسياح الذين يقصدون اإلمارة خالل تلك الفترة، الفتًا 
إلى أن الشركة المنفذة انتهت من تركيب أكثر من 2500 مجسم وشكل هندسي تم تصميمها 
وفق رؤى مبتكرة تسهم في تجميل شوارع وجسور اإلمارة، خاصة المناطق ذات اإلقبال الكبير 

التي تشّكل مقصدًا سياحيًا كبيرًا للعائالت والسياح.

رأس الخيمة تتألأل بمجّسمات ضوئية 
احتفاء بقدوم رمضان و عيد الفطر
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االنسولين  بلورات  النتاج  صرحا   أنشأت   “ “جلفار 
تبلغ  انتاجية  بطاقة  درهــم  مليار  بنصف  البشري  
1500 كيلوغرام من االنسولين الخام ما يعادل 40 

مليون حقنة انسولين سنويا 
17  دولة حول العالم بينها المكسيك وأوزبكستان 

وسيريالنكا تتعاطى االنسولين االماراتي  
رأس الخيمة -

734 ألف شخص في  الذي يصارع فيه  الوقت  في 
االمارات مرض  السكري بالضافة الى 934 مهيأون  
لــالصــابــة  بــه فــان الــمــرض الـــذي يــوصــف بالقاتل 
الصامت  في ازدياد مستمر في المجتمع االماراتي 
الصحية  الجهات  حسب    %  18.98 اصابة  بنسبة 

المختصة .
شركة  وجدت  للقلق  المثيرة  األرقام  لتلك  ونتيجة 
في  نفسها  )جــلــفــار(  الــدوائــيــة  للصناعات  الخليج 
من  وانطالقا  السكري  مــرض  مــع  المعركة  قلب 
بادرت  المرضى  هؤالء  تجاه  االنسانية  مسؤولياتها 
بأنشاء  مصنع )جلفار 11 ( المتخصص في انتاج خام 
الشرق  نوعه في  االول من  يعد  االنسولين والذي 
مصنع  اول  انــه  حيث   . افريقيا  وشــمــال  االوســـط 
انتاج  الحيوية والقائمة على  بالتكنوتوجيا  متخصص 
االدوية المتخصصة بواسطة الخاليا المعدلة وراثيا.   
لكن من الواضح أن المتاعب الصحية لمرض السكري 
بمشاكل  مصحوبة  هــي  وانــمــا  بمفردها  التــأتــي  
اقتصادية ناجمة عن كلفة عالج  الفرد التي تتراوح 

ما بين 5500 الى 11 ألف درهم سنويا . 
الدواء الوطني:

رئيس  القاسمي  صقر  بــن  فيصل  الشيخ  ويــؤكــد 
الدوائية  للصناعات  الخليج  شركة  ادارة  مجلس 
)جلفار ( أن جلفار التي انشأها المرحوم الوالد صقر 

وأكبر   )  1980( شركة  كأقدم  القاسمي  محمد  بن 
منشأة لتصنيع الدواء في منطقة الشرق األوسط 
اعالء  الدولة على  رؤية   تماما مع  رؤيتها   تتطابق 
شأن الصناعة الوطنية وترسيخ حضورها في الساحة 
وانتاج  والــمــرونــة  االنفتاح  سياسة  عبر  العالمية 
الــجــودة  بــمــواصــفــات  تمتاز  ــة  ــي دوائ مستحضرات 
العالمية وأصناف تدعم جهود الرعاية الصحية محليا 

وفي المنطقة الخليجية والعربية واألفريقية  .
 وتابع :”  تتمتع جلفار بسمعة عالمية طيبة وتمتلك 
مسؤولياتها  مــن  تنطلق  واســعــة  دوائــيــة  معرفة 
الصحية  الــرعــايــة  مجال  فــي  واالنسانية  الوطنية 
ونتيجة لذلك تمكنت من ايجاد حلول عالجية ناجحة 
حيث  السكري  وبخاصة  المزمنة  األمـــراض  لبعض 
التقنية  مجال  في  صلبة   قــاعــدة   لذلك   أنشأت 
فــي مجال  الــخــبــراء  مــن  فــريــق  قــوامــهــا   الحيوية 
التكنولوجيا الحيوية والعلماء والمهندسين يعملون 
من خالل قسم بيولوجي متخصص إلنتاج وتسويق 
جلفار  مكن  الذي  الشيء  .وهو  البشري  األنسولين 
الشرق  غير مسبوق في منطقة  انشاء مصنع  من 
بطاقة  البشري   االنسولين  بلورات  النتاج  األوسط 
سنوية تبلغ 1500 كيلوغرام وبما يعادل 40 مليون 

حقنة انسولين .
كسر االحتكار:

 وبحسب الشيخ فيصل فان التصدي لمرض السكري 
ليس هو الهدف الوحيد الذي عملت جلفار من أجله 
كسرها  أيضا  وانما  االنسولين  خام  بلورات  النتاج 
لالحتكار الذي كان مضروبا بصالبة على صناعة هذه 
االمــارات  دولــة  بذلك  لتكون  االستراتيجية  المادة 
على قائمة الدول القليلة المنتجة لها مثل : أمريكا 

والدنمارك  .

للثقة  االماراتي  المنتج  اكتساب  هو  الجيد  والخبر 
ــراءات   ــ نــجــاح االجـ والــقــانــونــيــة  عمليا مــن خـــالل 
فعالية  إلثــبــات  والدقيقة  المكثفة  واالخــتــبــارات 
بالمقارنة   ، الحيوي  األنسولين وسالمته وتكافؤه  
أجريت  وقد  االســواق.  في  المتاح  األنسولين  مع 
جميع التجارب السريرية  في منظمة رائدة للبحوث 
في  السكري  مرض  إدارة  في  المتخصصة  السريرية 
ألمانيا. وأظهرت نتائج تلك التجارب فعالية وسالمة 
ضد   PK / PD ــة  دراسـ خــالل  مــن  جلفار  انسولين 

المنتج المرجعي .
صنع في جلفار:

وعلى الصعيد التجاري فان االنسولين بنوعيه الخام 
الدوائية  للصناعات  الخليج  شركة  فــي   والمعبأ 
وان  دولة   17 له موطيء قدم في  وجد   ) جلفار   (
شكل تسجيل المنتج في ثالث دول هي: المكسيك 
جهود  في  فارقة  عالمة  وسيريالنكا  وأوزبكستان 
بالغة  تعد  ألســواق  االمــاراتــي  االنسولين  اخــتــراق 
من  وكــانــت  السكانية  بالكثافة  وتمتاز  األهمية 
قبل مغلقة لشركات عالمية كبرى األمر الذي يعد 
سقف  وبلوغه  لالنسولين  الحقيقي  بوادراالنتعاش 

االنتاج التجاري .
القاسمي :” لطالما نعمل من منطلق رؤية  وقال 
وطنية وانسانية فان جهودنا في هذا المجال وأعني 
مواجهة مرض السكري ماضية بصورة متسارعة اذ  
المتخصص   ) )جلفار12  مصنع  بانشاء  ذروتها  بلغت 
 15 تبلغ  انتاجية  بطاقة  االنسولين  أقالم  انتاج  في 
مليون قلم سنويا األمر الذي يساهم في وضع حد 

لكثير من مصاعب مرضى السكري.

فيصل بن صقر :” االنسولين االماراتي “ 
يدعم جهود الدولة في مواجهة مرض السكري 

الخليج للصناعات الدوائية
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ــي ديــــــــــــاٍر عــنــيــنـــــــــــا ــ ــق ــســ ــ يـــــــــــــــعـــل الــــمــــطــــر ي

الــــــبــــــالديــــــن و  الـــــــــمـــــــــدن  عـــــــــن  ــا  ــ ــهـ ــ ــصـ ــ ــخـ ــ بـ

ديــــــــــــــار بـــــــــو ســــــلــــــطــــــان لـــــــــي بـــــــــه رضــــيــــنــــا 

الـــســـالطـــيـــن شــــيــــخ  و  بــــــــــالده  عــــلــــى  رّيــــــــــس 

ديـــنـــــــــــــــا اإلســــــــــــالم  و  الـــــلـــــه  بـــــشـــــرع  حـــــاكـــــم 

ــن ــ ــديـ ــ الـ ــص  ــ ــ ــرخ ــ ــ ي ال  و  بـــــــــــالده  ــص  ــ ــ ــرخ ــ ــ ي مـــــــا 

ــنـــا  ــيـ ــنـ ربــــــــي يـــــمـــــّد بــــــــه  الــــعــــمــــر طــــــــول الـــسـ

ــن  ــ ــي آمــ قـــــــــول  و  ــي  ــ ــعـ ــ مـ ردد  ــي  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ سـ ــا  ــ ــ يـ

م / عيسى سمبيج  الشامسي
المستشار الفني لدائرة الخدمات العامة

موضوع العدد
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شوفتك عيد يا بو سلطان 
ليلة جميلة من ليالي رمضان التي ّطل علينا بها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان . و 

تهافت الشعب االماراتي و المقيم بتبادل التهاني و التبريكات من بعد ظهور سموه في 

أحد وسائل التواصل االجتماعي بإستقبال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان 

ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة 

زايد بن سلطان آل نهيان و  نسأل الله أن يديم على خليفة الخير موفور الصحة والعافية، 

ويديم على إماراتنا الفرح والخير والنعم. 

موضوع العدد

مها محمد الهناوي 
مكتب االتصال المؤسسي 
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شكرًا خليفة...
شكرًا والدي

سيدي .. قائدي .. و والدي

شكرًا على الرفاهية و الخير و االستقرار و األمن في اإلمارات , 

شكرًا على سخائك و عطائك لشعبك , 

شكرًا على اإلنجازات والتطور والرقي الذي تعيشه دولة اإلمارات

شكرًا خليفة على العزة والشموخ , 

شكرًا على توفير كل سبل العيش الكريم وكل سبل الرفاهية , 

شكرًا من القلب .. شكرًا خليفة بن زايد 

حفظك الله من كل شر و أدامك الله لنا ابًا حنونًا ، وقائدًا عزيزًا ، وذخرًا للوطن

بدرية علي الهياس
مكتب االتصال المؤسسي 
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موضوع العدد

هيبة وطن ..
ال كتبته في قصيدة  /  تنتثر كــل الحروف

ما توفي سيدي قــــول القصيدة و الـــكـالم .

والدي إسمه وبـ إسمه يعتلى الفخر و يطوف

هو خليفة, هو رفعها فوق هامات الغمـــــــام 

أشهد أنه و يشهدون عيال زايد باأللـــــوف

نـــشهـــد أنـــه بـــالوفا و العهد صاينها بسالم  

للتطور و التقدم سار/  و العــــالم يشـــــوف 

و نجل زايد في مساره من األمام إلى االمام 

آمنه سالم الرويحي 
مكتب االتصال المؤسسي 
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بتوجيهات من مدير دائرة الخدمات العامة المهندس أحمد الحمادي ، تم تشكيل مجلس شباب الدائرة لدعم افكار الشباب االبداعية و رؤيتهم المستقبلية بما 
يتفق مع الخطة االستراتيجية لدائرة الخدمات العامة و رؤية حكومة راس الخيمة، وبناء شراكة مجتمعية ذات فائدة مستديمة و تمكين الشباب ليصبحوا نموذجًا 

في قيادة شباب الدائرة في كافة المجاالت.
و تتمحور فكرة المجلس في االستماع آلراء و أفكار الشباب اللذين يحملون طاقات و مهارات خارجة عن المألوف و تطبيقها على أرض الواقع من خالل المبادرات 

الشبابية التطويرية ليحتضن ابداعاتهم ، و يتيح لهم المشاركة و التفاعل ضمن بيئة ابداعية تهدف لبناء مجتمعات شبابية رائدة لتوفير القيم واألخالقيات.

أهداف مجلس شباب الدائرة : 
   تمثيل صوت الشباب في الدائرة 

   دعم طاقات الشباب في الدائرة و تمكينهم
   إيجاد مظلة  تشرف على تعزيز دور شباب الدائرة في المجتمع 

   التعرف على اهم التحديات التي تواجه الشباب في الدائرة و ايجاد الحلول المناسبة لها 
   تطوير مبادرات و مشاريع تهدف الى تحقيق طموح الشباب في الدائرة 

هيكل مجلس شباب دائرة الخدمات : 

نبذة عن مجلس شباب دائرة الخدمات العامة 

مجلس شباب دائرة الخدمات العامة

المنسق العام للمجلس
م.فاطمة البلوشي 

عضو
م.سالم الكيت

عضو
م.علي العلكيم 

عضو
عاشة األحمد

عضو
حصة الحمادي

عضو
بدريه الهياس
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1. من هو السيد/ نادر حليم
تري من  العام لمنتجع وسبا دبل  المدير  نادر حليم منصب  السيد/  يشغل 
هيلتون جزيرة المرجان، رأس الخيمة، ويتولى عبره المهام المتعلقة باألداء 

والعمليات التشغيلية اليومية للوجهة الرائدة منذ شهر مارس 2016. 
يحمل نادر الجنسية المصرية وهو متخرج من جامعة حلوان في مصر، كلية 
السياحة والفنادق. وانضم بعد إتمامه دراسته مباشرة في قطاع الضيافة 

ليباشر حياته المهنية التي امتدت إلى ما يقرب من عقدين من الزمان.
انضم نادر إلى هيلتون العالمية في العام 2002، حيث شغل خالل الفترة 
العين. وقد كان قضى  المبيعات في فندق هيلتون  األولى منصب مدير 

الجزيرة  شبه  في  العالمية  هيلتون  لدى  عامًا   14 حوالي  الحين  ذلك  منذ 
العربية.

ثّم انتقل إلى هيلتون رأس الخيمة في منصب مدير المبيعات للمجموعة، 
شملت  حيث  األعــمــال،  تطوير  مدير  منصب  إلــى  ترقيته  تمت  وبعدها 
مسؤولياته تطوير اإلستراتيجيات التجارية لتعزيز عائدات الفندق عبر كافة 

القنوات والشرائح. 
العام  المدير  إلى سلطنة عمان في منصب   2012 العام  نادر في  وانتقل 
لمنتجع هيلتون صاللة، وخالل فترة إدارته تم تكريم الفندق بجائزة السفر 
 3 الرائد بالسلطنة على مدى  العالمية التي حصد فيها على لقب الفندق 
أدفايزر  تريب  من  اإلمتياز  شهادة  على  الفندق  حاز  كما  متتالية.  سنوات 
 5 مدى  على  السلطنة  في  المتقدمة  مكانته  على  الحفاظ  من  لتمكنه 

سنوات متتالية.     
وتستمر مهارات نادر القيادية وخبرته الطويلة في إلهام الجيل القادم من 
الضيافة، السيما فريقه في منتجع وسبا دبل  المهنيين في مجال قطاع 
تري من هيلتون جزيرة المرجان، اللذين يتطلعون قدمًا للعمل تحت إدارته 

على مدى السنوات القادمة.

تحقيق العدد
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هيلتون  مــن  تــري  دبــل  منتجع  لنا  أوصــف 
جزيرة المرجان؟

يعد منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان أكبر منتجع في رأس الخيمة 
خاص  رملي  شاطئ  و  جناح،  و  غرفة   723 المنتجع  يوفر  الغرف،  عدد  من 
ممتد على 650 متر، 7 مسابح و أربعة عشر مطعمًا و مقهى ، من المطعم 
التركي و اآلسيوي و اإليطالي و الفرنسي و العالمي. و يضم ناد لألطفال 
و منطقة ألعاب لألطفال خارجية واسعة،  باإلضافة إلى حديقة مائية على 
األول  المنتجع مؤخرًا "قارب طرزان" و هو  إلى  أضفنا  شكل قارب. و قد 
الماء،  للقفز في  يضم منصات  و  األوســط  الشرق  و  الخليج  األكبر في  و 
ترامبولين، زالجة و حبال للتأرجح، مما يجعله وجهه إضافية لإلستمتاع في 
البحر. و يوفر المنتجع أيضًا 2 سبا أحدهم للسيدات فقط مع مسبح داخلي 
للسيدات  و غرف سونا و جاكوزي و الونج لإلسترخاء في مبني مخصص 

لنضمن لهم الخصوصية التامة.
هو  المرجان  جزيرة  هيلتون  من  تري  دبل  منتجع  بأن  نؤمن  نحن  لذلك  و 

المنتجع الحقيقي للعائلة

الشراكة في الحمالت؟
ينظم المنتجع حمالت ترويجية مختلفة طوال العام، و منها الدعوة لقضاء 
عطالت أسرية في المنتجع بأسعار تنافسية، حمالت للترويج عن المطاعم  
التركي أو  الفرنسي، ميزي  براسري  الرئيسية مثل فيسبا اإليطالي،  األربع  
سانشايا األسيوي. باإلضافة إلى السبا الخاص بالسيدات فقط و الذي يضم 
حمام سباحة داخلي و قاعة لإلسترخاء فقط للسيدات.  ولقد بدأنا بالفعل 
مرافقه  بجميع  اإلستمتاع  و  المنتجع  في  لإلقامة  للصيف  ترويجية  حملة 
بسعر يبدأ من 480 درهم للغرفة في الليلة و تشمل إفطار لشخصان، و 
6 أعوام مجانًا. و لن ننسى عرض كأس العالم في مقهى  األطفال دون 
أنكور أو على حوض السباحة  مع الشاشت العمالقة، و عرض للمطاعم 

مختلفة لترضي جميع األذواق.

ما هو دور الفنادق في السياحة؟
تتمتع إمارة رأس الخيمة بإرث حضاري غني بالقيم و التقاليد و تضم تضاريس 
مختلفة و مناظر طبيعية خالبة من شواطئ ممتدة ألميال و صحراء واسعة 
و تحتضن اإلمارة جبل جيس الذي يعد أعلى قمة في الدولة. باإلضافة على 
للرياضة   الزوار سواء كانت للتسوق،  توفر نشاطات مختلفة لترضي جميع 
أو لإلسترخاء، ثم يأتي دور الفنادق لترويج جميع ميزات اإلمارة و الدولة 
باإلضافة إلى ما يوفره الفندق من سبل الراحة و اإلستمتاع لجميع أفراد 

العائلة من مسابح و مطاعم و برامج ترفيهية و رياضية.

ــتــي يقدمها  ال الـــمـــبـــادرات  ــم  أهـ مــا هــي 
للمجتمع؟

نحن نؤمن أن جميع الفنادق، الشركات و المؤسسات و القطاعات جزء ال 
يتجزء من نسيج المحتمع و لذلك فإنه واجب علينا أن نساهم في تنميته. 
فلقد نظمنا العديد من المبادرات :تجديد و تحديث دور رعاية األيتام،تنظيف 
و إصالح و طالء محطة الحافالت، تنظيف قاع البحر و الشاطئ و مؤخرا 
قمنا بأعمال تصليح و طالء أجزاء من حديقة صقر و بناء أماكن مخصصة 

للشوي.
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مسابقة



Advt.
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لجنة فعاليات مبادرات رمضان

مكتب اإلتصال المؤسسي
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 سلة الخير 
العامة  الخدمات  الخيمة , وزعت دائرة  الخير في رأس  بالتنسيق مع جمعية بيت 
المير الرمضاني و تحتوي على المواد الغذائية األساسية  على عمال الدائرة ضمن 
نطاق التواصل االجتماعي وإحياء لقيم العطاء والتكافل خالل الشهر الكريم،  و 
من منطلق حرص الدائرة على تعزيز قيم التكافل االجتماعي و تقديم المساعدة 
المعنوية و االجتماعية لمثل هذه الفئات و إدخال السعادة في نفوس المستفيدين 

 إفطار صائم 
تتجلى بمشاركة الدائرة بتوفير وجبات اإلفطار يوميًا وتوزيعها في مختلف المناطق 

بإمارة رأس الخيمة ، حيث شارك متطوعين فريق سد و ذخر

دائرة  أطلقت   ، المبارك  رمضان  شهر  بحلول  احتفاءًا 

إذ  الرمضانية  برامجها  و  مبادراتها  العامة  الخدمات 

تعتزم إطالق اكثر من 10 مبادرات خالل الشهر الفضيل. 

العامة  الخدمات  دائرة  عام  مدير  سعادة  اعتمد  حيث 

المهندس احمد الحمادي مبادرة خصم قيمة المخالفات 

البيئية التابعة ل راقب بنسبة %40 طيلة شهر رمضان.
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 الصندوق الثقافي  
قامت لجنة فعاليات رمضان في الدائرة بطرح المسابقة الرمضانية الثقافية 
و  المعرفي  الجانب  ــراء  إث بهدف  للموظفين  المبارك  رمضان  شهر  طيلة 
الثقافي و نشر التحدي وتقوية المعلومات الثقافية بين الموظفين ، تقسم 
المتسابق  5 اسئله كل اسبوع و يحصل  اسابيع و طرح  الى اربع  المسابقة 

الفائز على جائزة نقدية 

 فطوركم علينا 
التي تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الخيرية والمجتمعية، لفئة العمال طيلة 
السنوي  الجماعي  اإلفطار  و  الرمضانية  الخيمة  في  المبارك  رمضان  شهر 
لموظفين الدائرة  لتعزيز أواصر الترابط و التواصل و التفاعل بين الموظفين 
كذلك في إطار سعي دائرة الخدمات العامة لتعزيز رضا الجمهور بالخدمات 

المقدمة.

 إفطار صائم
ضمن  صائم«  »إفــطــار  مــبــادرة  في  العامة  الخدمات  دائــرة  من  التطوعي 
التعاون  روح  لتعزيز  حرصها  منطلق  من  و   الخير  شهر  في  الدائرة  مبادرات 
والقيم  المبادئ  على  لتؤكد  المبادرة  تأتي  و  المجتمع ,  أفــراد  بين  واإلخــاء 
اإلنسانية التي رسخها القائد االستثنائي الشيخ زايد طيب الله ثراه في عام 
زايد الخير و العطاء ، و قام المتطوعين بتوزيع الوجبات على السائقين قبيل 

اذان المغرب بمختلف المناطق في اإلمارة

مكتب اإلتصال المؤسسي



35           العدد 21                 السنة السادسة                  يوليو 2018

 معًا نرسم بسمتهم
والتي تم تنظيمها في يوم زايد للعمل اإلنساني الذي يصادف 19 رمضان حيث 
تم توزيع الهدايا و الوجبات على األيتام وادخال الفرحة و السعادة في نفوسهم 
باالضافة الى زيارة كبار السن في مستشفى سيف ) قسمي السيدات و الرجال 
( وتم تقديم الهدايا التذكارية والمستلزمات الصحية لهم وتأتي المبادرة ضمن 
حرص الدائرة على تعميق مفهوم المسؤولية المجتمعية في نفوس الموظفين 
و ترسيخ قيم و مباديء االهتمام بالمسنين بهدف تعزيز اواصر المحبة و المودة 

بين افراد المجتمع و كذلك رسم البسمة على وجوه المسنين .

 صندوق الخير 
نظمت لجنة مبادرات رمضان مبادرة “صندوق الخير “ ، حيث تم توزيع الهدايا 

الرمضانية على موظفين الدائرة في العشر االواخر  من شهر رمضان 

 مبادرة “عيديتكم علينا”
توزيع  عن  عبارة  علينا” وهي  “عيديتكم  مبادرة  العامة  الخدمات  دائرة  نظمت 
عمال  لفئة  مبارك ”  عيدك  عليها ”  مكتوب  تهنئة  بطاقة  مع  رصيد  بطاقات 
الدائرة وذلك لمشاركتهم الفرحة باالحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك. وتأتي 
المبادرة للتعبير عن اإلمتنان لهذه الفئة ألنها جزء من المجتمع ، وهذه المبادرة 
تكمن في توصيل رسالة صغيرة إننا لم ننساهم السيما أنهم يحتفلون بعيدًا عن 

عائالتهم وأقربائهم ...

 دورة عام زايد الرمضانية لكرة القدم 
و الكريكت

بإعتبارها  بالغة  بأهمية  رمضان  تقام خالل شهر  التي  الكروية  الــدورات  تحظى 
موردًا أساسيًا للمواهب حيث تشكل الدورات الرياضية الرمضانية، ملمحا مميزا 
صقر  حديقة  في  المقامة  القدم  كرة  مباريات  إقامة  على  الشهر  ليالى  خالل 

العامة بمشاركة مختلف الفرق من إمارات الدولة.
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 الخميس الونيس 
الموظفين،  إسعاد  و  العامة  الخدمات  دائــرة  فعاليات  إطار  في 
قررت دائرة الخدمات العامة بإطالق مبادرة “ الخميس الونيس” 
و التي تهدف إلى إسعاد الموظفين و إدخال البهجة في قلوبهم 
يوم الخميس و هو بداية إلجازة العطلة و ذلك من خالل توزيع 
في  السعاده  تمنح  التي  الباردة  المشروبات  و  المثلجات  بعض 

قلوب الموظفين. 

 حفل الشركاء 
ــرة  دائ عــام  مــديــر  الــحــمــادي  أحــمــد   / المهندس  شهد ســعــادة 
الخدمات العامة يوم االثنين من تاريخ 14.05.2018 الذي نظمه 
الجهات  تكريم  بهدف  الخيمة  بــرأس  هيلتون  إن  جــاردن  فندق 
الحكومية المحلية و الشركات على دعمهم المستمر مع الدائرة 

و ذلك يندرج تحت ازدهار االماره. 

مكتب اإلتصال المؤسسي
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إرتباطها  مــن  الرقابية  الضوابط  أهمية  تنشئ 
الرقابة  أن  حيث  المخاطر،  إدارة  بعملية  الوثيق 
المخاطر  إدارة  عملية  تساند  الجيدة  الداخلية 
الخطر  احتمالية حدوث  الحد من  المؤسسية في 
وقوعه،  حالة  فــي  تأثيره  شــدة  مــن  التقليل  أو 
أو حتى  المحددة  تحقيق لألهداف  ينتج عنه  مما 
استغاللها  يمكن  التي  الــفــرص  مــن  االســتــفــادة 

لتحقيق منافع للمؤسسة.
تتخذه  إجــراء  أي  بأنها  الرقابية  الضوابط  وتعرف   
درجة  ــادة  زي بغية  مخاطرها  إدارة  بقصد  اإلدارة 
الــمــحــددة، وعــلــى هذا  ــداف  أهـ تحقيق  احــتــمــال 
على  الداخلية  الرقابة  أنظمة  تقتصر  ال  األســاس 
أيضًا  تشمل  بــل  المالية  المحاسبية  الــجــوانــب 
كيفية  تــتــعــدد  كــمــا  والــفــنــي،  اإلداري  الــنــشــاط 
أو  منها  الغرض  بإختالف  الضوابط  تلك  ونوعية 
طبيعة النشاط أو آلية التطبيق أو وقت تطبيقها، 
نبذة  تقديم  على  حرصنا  الموضوع  وألهمية هذا 

حول أنواع الضوابط الرقابية.

الضوابط الرقابية

أنس محمد سميح أبو حميد
رئيس مكتب التدقيق الداخلي

مكتب التدقيق الداخلي
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1- ضوابط رقابية رئيسة
 Preventive Controls الوقائية  الضوابط   أ- 
المرغوبة  غير  االحــداث  وقــوع  لتقليل  تصمم 
وكمثال  حدوثها،  قبل  االنحرافات  واكتشاف 
عليها: الفصل بين الواجبات وكلمات السر في 

الحاسوب.
 Detective Controls الكاشفة  الضوابط   ب- 
غير  حــدث  عــن  المسؤولين  تنبية  على  تعمل 
فعالة  تكون  ولكنها  وقــع  قــد  فيه  مــرغــوب 
الضرر  حدوث  قبل  الكشف  يحدث  عندما  أكثر 
العمالء  مع  الحسابات  مطابقة  مثل  المادي، 
أو  اليومي  والجرد  مستمر،  بشكل  والموردين 

السنوي للمخزون.
Corrective Con- التصحيحية الضوابط    ج- 
trols : تصمم لتقليل أثار ومعالجة األحداث غير 
المرغوبة التي وقعت مثل تسوية االنحرافات 

في االرصدة.
 Directive Controls الهادفة  الضوابط   د- 
المرغوبة  النتائج  تشجيع  أو  إلحــداث  تصمم 
السياسات  دليل  داخلي،  تدقيق  وجــود:  مثل 
واالجراءات، تدريب الموظفين، وصف وظيفي.

2- ضوابط رقابية ثانوية
 Compensatory التعويضية  الــضــوابــط   أ- 
على  تعمل  رقابية  ضوابط  هي   :  Controls
تقليل المخاطر من خالل عملها كضوابط بديلة 

عن الضوابط الرئيسة عندما تكون غير فعالة.
 Complementary  التكميلية الضوابط   ب-  
رقابية ُمكِملة تعمل  Controls : هي ضوابط 
للحد  األخرى  الرقابية  الضوابط  مع  لجنب  جنبًا 

من المخاطر.

3- ضوابط العمليات
هي   : Input Controls المدخالت  ضوابط   أ- 
بهدف  تستخدم  رقــابــيــة  ــراءات  ــ وإجـ تقنيات 
التحقق من أن مدخالت العمليات سواء كانت 
بيانات/مواد تتم بشكل صحيح وضمن المعايير 

المحددة لها.
 Processing Controls ب- ضوابط المعالجة 
التأكيد  من  معقولة  درجــة  تقديم  إلى  تهدف 
بأن البيانات/المواد المدخلة تتم معالجتها أو 
استعمالها وفق القواعد والمراحل المعتمدة.

 Output Controls المخرجات  ضــوابــط   ج- 
جــودة  تطابق  المخرجات  أن  لضمان  تصمم 
المواصفات المطلوبة أو تحقق الغرض المرجو 

منها.

4- ضوابط وقتية
بشكل  عملها  إسلوبها  يعتمد  ضوابط  وهــي 
الرقابي،  الضابط  تطبيق  وقــت  على  رئيسي 

سواء قبل أو خالل أو بعد، وتقسم إلى:
 Feed-forward Controls سابقة   أ- ضوابط 
وتتطلب  حــدوثــهــا،  وتمنع  المشاكل  تتوقع 
السياسات  مــثــل  ــد  األمـ نــظــر طــويــلــة  وجــهــة 

واالجراءات التنظيمية.
 Concurrent Controls  ب- ضوابط متزامنة 
تؤمن مراقبة مستمرة لألنشطة لمنع حدوث 
االشراف  مثل  الكبيرة  واالنحرافات  المشاكل 

القريب والمباشر على خطوط االنتاج.
 Feed-back )التحليلية(  الحقة  ضــوابــط   ج- 
عمليات  عــن  معلومات  تــقــدم   :  Controls
األداء  تحسين  على  وتعمل  بالفعل  انتهت 
المستقبلي من خالل تحليل األداء في الماضي.

ــيــة وضــع  ــر بــالــذكــر أن آل ــجــدي وال

حيز  في  الرقابية  الضوابط  هــذه 

التطبيق تختلف بإختالف الوسائل 

باإلضافة  الموجودة  والتكنولجيا 

الــرقــابــي،  الــضــابــط  هــذا  لطبيعة 

الضوابط  هــذه  بعض  أن  بحيث 

تعمل مباشرًة وبشكل اتوماتيكي 

أو  للسرقة  ــذار  ــ االن أجــهــزة  مثل 

يحتاج  قد  األخــر  وبعضها  الحريق، 

أن  كما  مباشر،  بشري  تدخل  إلى 

الرقابية قد تفرض  هذه الضوابط 

بشكل شامل على جميع األعمال 

أو  فــرد  بها  المكلف  واألنشطة 

مجموعة من األفراد، أو قد تكون 

جزء  على  ممارستها  يتم  جزئية 

معين من النشاط، كما أن عملية 

الضوابط  هذه  فعالية  من  التأكد 

جوالت  بشكل  يكون  قد  الرقابية 

خــالل  مــن  أو  مــفــاجــئــة  تفتيشة 

جوالت أو تقارير دورية.

أنواع الضوابط الرقابية 
للنهوض  المتبعة  واإلجــراءات  والوسائل  الطرق  كافة  تشمل  الرقابية  الضوابط  إن 

األصول  وحماية  المرسومة  اإلدارية  بالسياسات  اإللتزام  وتشجيع  اإلنتاجية  بالكفاية 

والسجالت وضمان دقة البيانات المحاسبية، والتالي بعض من أنواع الضوابط الرقابية 

المتعارف عليها، وقد تم تقسيمها إلى عدة مجموعات، منها:
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اإلدارة المالية تطبق نظام 
الخزينة الموحد

اإلدارة المالية

أكملت اإلدارة المالية في دائرة الخدمات العامة، تطبيق 

مشروع نظام الخزينة الموحد.  

يتيح طيفًا  المهم والذي  النظام  العمل في هذا  استغرق 

دائــرة  وتعتبر  أشهر،  أربعة  من  أكثر  المنافع  من  واســعــًا 

تكمل  التي  الحكومية  الدوائر  أوائل  من  العامة  الخدمات 

هذا النظام بنجاح وتبدأ العمل بتطبيقاته.

وساعد تطبيق هذا النظام و الذي نجح في عدد كبير من 

تحقيق  في  المتطورة  االقتصادات  ذات  المتقدمة  الدول 

األولويات التي وضعتها إدارة الدائرة في مجال الالمركزية 

ويهدف  كــفــاءة.  أكــثــر  لتكون  الــدفــع  ــراءات  ــ إج وتسهيل 

لمختلف  المالية  االستقاللية  تشجيع  الــى  النظام  هــذا 

سياسات  على  الرقابة  تطوير  بهدف  التابعة  المؤسسات 

اإلنفاق وموازنات هذه المؤسسات وتفعيل الدور الرقابي 

للدائرة .

حازم محمد عبد العزيز
مدير اإلدارة المالية
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للدائرة  االستراتيجية  للخطة  وفــقــًا  ذلــك  ويــأتــي 
البرامج  بمقتضى  وذلـــك   2023-2018 لــألعــوام 
في  وشرعت  المالية  اإلدارة  بإعدادها  قامت  التي 
تنفيذها مع مختلف اإلدارات والمؤسسات التابعة.

مميزات   أهم  يلي  فيما  نسرد  سبق  لما  وتلخيصًا 
نظام الخزينة الموحد :-

الــدفــع و  العامة نحو  الــخــدمــات  ــرة  دائـ تــوجــه  مــع 
الموردين,اصبح  و  العمالء  الكتروني من   التحصيل 
ملحا التوصل الى حل قادر على التوفيق بين  الحجم 
بكفاءة  ادارتــهــا  و  االلكترونية  للمعامالت  الكبير 

عالية . 
الخزينة  حساب  إنشاء  تم   ، المطلب  هذا  ولتلبية 
الموحد. هذا هو األساس الذي سيتم إعداد كافة 
الخدمات عليه سيتيح لدائرة الخدمات العامة مايلي 
1- تحسين سهولة االستخدام و المرونة و السرعة 
التي ستمكن دائرة الخدمات العامة من ادارة النقد.
2- مع تحسين هيكل الحسابات في دائرة الخدمات  
العامة سيمكن ذلك الدائرة من الحصول على رؤية 
كل  و  بحوزتها  الموجود  النقد  كل  حــول   واسعة 

حسابات البنوك الخاصة بها.

الفضل  الرئيسي  الــحــســاب  فــي  النقد  تــوزيــع   -3
العوائد.

4- التاكد من عدم وجود كيان او جزء من الجموعة 
يعاني من نقص في النقد و االيفاء بكل المدفوعات 

) المستحقة(.
5- القدرة على استعراض ادوات متابعة تبين  النقد 
الداخل و الخارج  على اساس اسبوعي و شهري و 
ربعي , هذا بدوره سيساعد دائرة الخدمات العامة 
الموازنة  باعداد  تقوم  عندما  االفضل  بالتخطيط 

السنوية.
اعـــداد  الــعــامــة مـــن   الــخــدمــات  ــرة  ــ دائ 6- تمكن 
لها   التابعة  االطـــراف  اداء  مراقبة  و  الــمــوازنــات 

الغراض اعداد التقارير.
المعلومات   جميع  استيراد  من  الــدائــرة  تمكن   -7
العامة  النظام االكتروني في دائرة الخدمات  الى  
و بالتالي سيساعد الدائرة في تصور المركز المالي 
المجمع على المدى الطويل بشكل شهري و ربعي 

او على المدى القصير  مع الرؤية اليومية .
8-  مع هذه القدرة ، ستكون دائرة الخدمات العامة 
قادرة أيًضا على مركزية  عمليات الدفع الموافقات 

الــكــفــاءة  تحسين  مــن  يــزيــد  مــمــا   ، تخصها   الــتــي 
التشغيلية والحد من أخطاء المعالجة.

إن نظام حساب الخزينة الموحد يسهم في تحقيق 
االستراتيجية  الدائرة  لخطة  المهمة  األهــداف  أحد 
والذي يتمثل في تأسيس منظومة لإلدارة المالية 
الالمركزية وتأمين التحول التدريجي إليها وذلك من 
المالي  القطاع  في  الممارسات  أفضل  تبني  خالل 
أن نظام حساب الخزينة الموحد يعمل على تحويل 
المبالغ المالية التي تطلبها المؤسسات المختلفة 
لحساباتها الثانوية من حساب الدائرة المركزي بنهاية 
كل يوم عمل، األمر الذي يضمن إجراء الدفعات في 
ورصدها  الفائضة  المبالغ  وجمع  جانب،  من  وقتها 
وإدارتها بشكل فعال كما أن نظام الخزينة الموحد 
للمؤسسات  المالية  االستقاللية  منح  إلى  يهدف 
وتمكينها من إدارة كافة عملياتها المالية منفردة، 
تتمثل  كبيرة  صالحيات  الجديد  النظام  يعطي  كما 
من  يتم  خاصة  طبيعة  ذي  بنكي  حساب  فتح  في 
المصرفية،  المعامالت  كافة  وإدارة  تنفيذ  خالله 
الــالزم في  الزمن  ويختصر  الجهد  يوفر  الــذي  األمــر 
دفع مستحقات كافة المتعاملين حسب االتفاقيات 

المبرمة مع المقاولين والموردين.

Treasury Single Account Chart

Treasury Single Account

Public Services Master
Receivables Account 

Public services Master
Payables Account

Receivables

PSD  Shared Services

Receivables Receivables Receivables ReceivablesPayables Payables Payables Payables Payables
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ومراكز  للجامعات  المنشورة  الــدراســات  خالصة 
وجامعة  ستانفور  جامعة  مثل  العالمية؛  األبحاث 
ضغط  أّن  تؤكد  لألعمال  هارفر  ومدرسة  شيكاغو 
األهــداف  لتحقيق  المتاح  الــوقــت  وقلة  العمل 
للموظفين  المهنية  الحياة  بين  التوازن  وفقدان 
وحياتهم الشخصية هي أكبر التحدّيات التي تواجه 
العمل المؤسسي في غالبية الشركات والهيئات 
في  السبب  هي  التحديات  هذه  وأّن  الحكومية، 
ضعف األداء وقلة جودة االنتاج وتدني مستويات 
منح  من  وبالرغم   ، الــرأي  استطالعات  في  الرضا 
األعوام  خالل  وكوكاكوال   مايكروسفت  شركتي 
الوظيفية  المزايات  من  الكثير  الماضية،  الخمسة 
التوازن  ُمشكلة  أّن  إال  فيها  للعاملين  والمالية 
على  يؤثر  حقيقيا  تحديا  ظلت  العاملين  حياة  في 

استمرارية األداء اإليجابي للعاملين.
إال  المنشورة  الــدراســات  أهمية  ومع   
الميدانيين  للقادة  الُمباشرة  الشخصية  التجربة  أّن 
لجهود  األهمية  غاية  في  مصدرا  تظل  لألعمال 
التطوير وتحسين األداء ، وتحقيق التوازن االيجابي 
وإدارة الوقت والجهد؛ سواء في األعمال التجارية 
الخاصة أو األعمال الُحكومية العامة ؛ ويكاد هؤالء 

أحمـد عبدالرحمـن عثمـان
رئيس مكتب التطوير المؤسسي

إدارة األولويات في العمل المؤسسي

إدارة  في  يتمثل  السّر  أّن  على  ُيجمعون  الــقــادة 
كثيرة  فالمهام  وواضح،  صحيح  بشكل  األولويات 
وأغلبها مهام طارئة والوقت محدود ومثله الُجهد 
والمال ، وبالتالي إدارة األولويات هي أساس كل 

عمل ناحج وأساس كل مؤسسة متطورة .
إدارة  في  ايزنهاور  داويــت  مصفوفة  كانت  وإذا 
باريتو هي  ولفريد  ونظرية   ، األبــرز  هي  األولويات 
ستيفن  الدكتور  ــإّن  ف الجهد،  إدارة  فــي  األشــهــر 
ودرســوا  كبير  بُجهد  قاموا  عمله   وفريق  كوفي 
والــقــادة  التنفيذيين  ــمــدراء  ال مــن  الكثير  تــجــارب 
واضحة  بنتيجة  وخرجوا   ، العالم  أنحاء  مختلف  في 
تتلخص في أّن إدارة األولويات هي العامل األول 
في نجاح العمل المؤسسي ونجاح القادة والمدراء 
 ، والتطوير  للتحسين  الرئيسي  المدخل  وهــي   ،
والتحفيز  والمتابعة  والتنظيم  للتخطيط  يُعد  ولم 
أهمية كبيرة بعد الثورة المعرفية التي جعلت منها 
في  والمشرفين  المدراء  أصغر  يمارسها  ابجديات 

المؤسسات.
 " أوال  األهـــم   " كتابه  فــي  نشر  كــوفــي  الــدكــتــور 
 ، األولويات  إدارة  تطبيق  في  الممارسات  أفضل 
وكذلك تحدث في محاضرات عبر العالم عن تجاربه 

 ، العالمية  المؤسسات  أفضل  وتجارب  الشخصية 
وخالصة ما انتهى إليه تتمحور في أربعة مبادئ :

1. الُبوصلة أهم من الساعة .
كالهما البوصلة والساعة يقومان بوظيفة واحدة 
والرسالة  الرؤية  تمثل  فالبوصلة   ، التوجيـه  وهي 
الخطط  الساعة  ُتمثل  بينما  والسياسات،  والقّيم 
النــجــاز  النهائية  ــخ  ــواري ــت وال ــداف  ــ واألهـ الــزمــنــيــة 
، وقد الحظ ستيفن كوفي  المبادرات والمشاريع 
تولى  والشخصيات  المؤسسات  مــن  الكثير  أّن 
والصفقات  المشاريع  للخطط وإغالق  أكبر  أهمية 
 ، والقّيم  الرؤية  حساب  على  الُمحدد  الوقت  في 
والتوتر  الضغط  من  موجات  تولد  إلى  ُيــؤدى  مما 
من  األساسية  والمبادئ  للقّيم  تجاهُل  وبعدها 
أجل تحقيق مكاسب وقتية َمحدودة ، وبتسلسل 
وتتصاعد  الــجــودة  وتضعف  األداء  يتدهور  ذلــك 
األنانية بين العاملين ، ولتفادي ذلك يجب التركيز 
على أهمية البوصلة ، أي الرؤية والرسالة والقّيم 
واألنشطة  الــمــبــادرات  جميع  تكون  أن  ويجب   ،

واألهداف والخطط مرتبطة بالرؤية والقّيم .
المؤسسات  مــن  كوفي  الــدكــتــور  يطلب  ولــهــذا 

مكتب التطوير المؤسسي
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 ، اليومية  أنشطتهم  جميع  بمراجعة  واألشخاص 
ما  كل  وتقييم   ، واألسبوعية  السنوية  وبرامجهم 
فيها بحسب ارتباطها بالرؤية والقّيم ،  واستبعاد 
تعيد  الخطوة  فهذه  حقيقية؛  بقيمة  يرتبط  ال  ما 

البوصلة للعمل من جديد نحو االتجاه الصحيح .
هو  نــحــوه  والــتــحــرك  الصحيح  ــجــاه  االت تحديد  إّن 
الخطوة األساسية ألي عمل صحيح ، وبعدها يأتي 
الزمنية  والمؤشرات  السرعة  وتحديد  الزمن  دور 
يكون  االثنين  بين  فالتكامل   ، المرحلية  والبرامج 
 ، البوصلة  تتبع  الساعة  أي  لــألول،  الثاني  بتبعية 
والمشاريع  واالنجازات  الكبيرة  للجهود  قيمة  وال 

المتنوعة إذا لم تكن في االتجاه الصحيح .

2. األهمية دائما لألهم .
ــد مـــن الــمــؤســســات  ــعــدي ــرغــم مـــن تــحــديــد ال ــال ب
وتصميمهم   ، الصحيح  لــالتــجــاه  والــشــخــصــيــات 
ــلــمــبــادرات والــمــشــاريــع واألنــشــطــة عــلــى هــذا  ل
األساس، إال أّن هناك خلال يتكرر بشكل ُمتواصل ، 
يتمثل في عدم التوازن الحقيقي في توزيع الجهد 
والوقت والمال على البرامج الُمختلفة ، فالطريقة 

برنامج  لكل  مناسب  وزن  وضــع  في  هي  الُمثلي 
بحسب قوة ارتباطه وتأثيره على الرؤية والقّيم .

ويستطيع الُمختصون ُمالحظة ذلك بالمقارنة بين 
رؤية المؤسسة وقّيمها من جهة ، وبين المشاريع 
والبرامج التي ُتنفذ على ارض الواقع من جهة أخرى 
؛ فكلما كان الترابط واضحا وقويا كانت المؤسسة 

في الطريق الصحيح ، والعكس بالعكس .

3. االعتماد هو أساس التفاعل الناجح.
العمل المؤسسي وحتى الحياة الشخصية للمدراء 
مع  ُمستمرا  تفاعال  تتضمن   ، المؤسسات  وقادة 
إدارة  تنعكس  وحتى   ، والخارجية  الداخلية  البيئة 
أن  يجب   ، والُمثمر  الصحيح  بالشكل  األولــويــات 
لألقدر  المهام  وتفويض  الُمتبادل  االعتماد  يكون 
العمل  شبكات  أســاس  هو  بكفاءة  االنــجــاز  على 
الشبكات  هــذه  تــكــون  أن  ويــجــب   ، والــعــالقــات 

ُمستندة إلى الرؤيـة والقّيم األساسية.

4. العمل وفق المبادئ دائما.
من  العديد  في  األعمال  وتوالى  الزمن  مــرور  مع 

الصارم  م  االلــتــزا  تدريجيا  يضُعف   ، المؤسسات 
خطر  وهــذا  والمبادرات،  األنشطة  في  بالمبادئ 
حقيقي قد يقّوض كل انجاز ، بل قد يحّول الشكل 
 ، نهجها  مــن  ويحّرفها  للمؤسسات  التنظيمي 
ما  هــذا  األولــويــات  إدارة  في  للمختصين  ووفقا 
، وخطورة  أدائها  البوصلة وضعف  بتقادم  ُيسمى 
وارتجاالت  الجتهادات  الباب  يفتح  أّنــه  األمــر  هذا 

تستنفذ الجهود ، وال تكون في الطريق الصحيح.
وأفضل ما يمكن عمله هنا وضع معايير لكل عمل 
في المؤسسات تضمن ترابطه الحقيقي مع رؤية 
المؤسسة ، وكذلك استحداث بطاقة معلوماتية 
لجميع المبادرات ، تساهم في تحديد االتجاه وحصر 
وفق  تقييمها  يمكن  التي  األساسية  المعلومات 

البوصلة المؤسسية.
إذا كان التخطيط االستراتيجي والجودة هو التحدي 
خالل  المؤسسي  العمل  في  للمدراء   الرئيسي 
ستكون  األولــويــات  إدارة  فــإّن   ، الماضية  الفترة 
الفاصل الحقيقي بين النجاح  والفشل خالل الفترة 
ضغط  حجم  ــاد  ازديـ ظــّل  فــي  سّيما  ال   ، القادمة 
التغيير  الُمتعاملين، وظّل سرعة  العمل وتوقعات 

والمنافسة .
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بيئة  وتوفير  رعايتهم  و  بالموظفين  العناية  على   الــدائــم  الــدائــرة  حــرص  مــن   إنطالًقا 
الدائرة وأهدافها  لتحقيق خطط  ، ودعمًا  االنتاجية  رفع  عمل محفزه وجاذبة تسهم في 
والعمل  التعاون  روح  وخلق  االنتاجية  ورفــع  العمل  بيئة  لتحسين  الرامية  االستراتيجية 
الجماعي المشترك ، في شهر يونيو تم توزيع وجبة االفطار لموظفي الدائرة وذلك بناءًا  
الموظفين من خالل اإلستبيان  و  رأي  للوجبة حيث تم استطالع  الموظفين  اختيار  على 
الصباحية  االفطار  وجبة  أهمية  على  الدائرة  توعية موظفي  الي   المبادرة  هذه  تهدف  

ودورها الكبير في رفع وتعزيز انتاجية الموظفين .

دعمًا من قسم الموارد البشرية في عملية  التواصل الكامل مع الموظفين ولتذكيرهم 
االسبوعية  الومضات  تعميم  يتم  العام  خالل  الدائرة  من  الصادرة  والتعاميم  بالقرارات 
سياسات  وتوضيح  بنشر  تعنى  والتى  اسبوعي  بشكل  البشرية  الموارد  بقسم  الخاصة 

واجراءات الدائرة وتعميمها على الموظفين بشكل مبسط .

ريوقك علينا

قسم الموارد البشرية 
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التدريب والتطوير
المشاركين في الدورات التدريبية في النصف االول من العام 2018

المشاركين في الدورات التدريبية في النصف االول من العام 2018

نسبة المشاركين في الدورات التدريبية المستهدف للنصف االول 2018

نسبة المشاركين في الدورات التدريبية للنصف االول لعام2018

اإلدارات الخدمية المشتركة
مؤسسة االشغال

مؤسسة الزراعة التجميلية
مؤسسة إدارة المخلفات
مؤسسة الصرف الصحي

نسبة الموظفين المشاركين في 
الدورات التدريبية

65%
43%
39%
25%
22%

65%

43% 39%

25% 22%

اإلدارات الخدمية 
المشتركة

مؤسسة االشغال مؤسسة الزراعة 
التجميلية

مؤسسة إدارة 
المخلفات

إجمالي نسبة المشاركين في الدورات التدريبية 
للنصف االول –  المستهدف

50%

إجمالي نسبة المشاركين في الدورات التدريبية 
للنصف االول - المحققة

52%

مؤسسة الصرف 
الصحي

52%50%
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الدورات التدريبية الداخلية والخارجية  والمؤتمرات و ورش العمل التي تم 
تنفيذها خالل النصف االول من العام

الدورات التدريبية الداخلية والخارجية  والمؤتمرات و ورش العمل التي تم 
تنفيذها خالل النصف االول من العام

عدد دورات المدرب الداخلي التي تم تنفيذها خالل النصف االول من العام 

المؤتمرات و ورش العمل
منتدى و ملتقى

الدورات التدريبية الخارجية

عدد دورات المدرب الداخلي 

المحقق خالل النصف االول

المستهدف خالل النصف 
االول

المحقق خالل النصف االول

عدد المشاركين

المحقق خالل النصف االول

عدد المشاركين

19
8
27

8

54
9

89

8

19

54

8 9
27

8 8

89

المؤتمرات و ورش 
العمل

منتدى و ملتقى الدورات التدريبية 
الخارجية

المستهدفالمحقق

قسم الموارد البشرية 
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نسبة الموظفين المشاركين في دورات المدرب الداخلي خالل النصف االول من العام

نسبة الموظفين المشاركين في  الدورات التدريبية  لمبادرة المدرب الداخلي خالل النصف 
االول من العام

اإلدارات الخدمية المشتركة
مؤسسة االشغال

مؤسسة الزراعة التجميلية
مؤسسة إدارة المخلفات
مؤسسة الصرف الصحي

نسبة الموظفين المشاركين في المدرب الداخلي 

36%
27.5%
21.7%
8.3%
3.7%

36

27.5
21.7

8.3
3.7

اإلدارات الخدمية 
المشتركة

مؤسسة االشغال مؤسسة الزراعة 
التجميلية

مؤسسة إدارة 
المخلفات

مؤسسة الصرف 
الصحي

في إطار حرص الدائرة على تطوير خدمات الموظفين وتيسير االجراءات بما 
يصب فى المصلحة العامة، تم إطالق المرحلة األولى من نظام مواردنا 
وذلك بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية و هيئة الحكومة االلكترونية حيث 

تم تدريب الموظفين على النظام من خالل الورش التدريبية .

نظام مواردنا
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المدرب الداخلي

المستشار القانوني أحمد أنور حلمي أحمد إبراهيم 
المستشار القانوني لدائرة الخدمات العامة

الدورات التدريبية التي تم تقديمها خالل النصف األول:
  سلوكيات التعامل عند إعمال الضبطية القضائية بالطريق العام و حقوق المخالف  عند الضبط.

المستشار أحمد حمد الشحي
مستشار الخدمات العامة

الدورات التدريبية التي تم تقديمها خالل النصف األول:
  كتابة التقارير والمراسالت.

السيدة سندية عيسى الزعابي
أخصائي سعادة متعاملين

الدورات التدريبية التي تم تقديمها خالل النصف األول:
  التميز في العمل في عام زايد

السيدة سميره سليمان محمد 
رئيس وحدة االبتكار

الدورات التدريبية التي تم تقديمها خالل النصف األول:
  فن صناعة القائد

  اللغة العربية لغير الناطقين بها

السيد أحمد عبدالرحمن عثمان

الدورات التدريبية التي تم تقديمها خالل النصف األول:
  ادوات استشراف المستقبل.

  أفضل الممارسات الحكومية في إدارة االبتكار

قسم الموارد البشرية 
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مركز إسعاد المتعاملين

لخدمة طلب حاوية 

المناطق السكنية   : الفئة المستهدفة 

الهوية    : المستندات المطلوبة  

 Mrakالكاونتر ) الحضور الشخصي ( – عبر الموبايل   تطبيق  : مكان تقديم الخدمة 

ال يوجد  : الرسوم 

طلب حاوية تجارية   : الخدمة 

المنشآت التجاريه    : الفئة المستهدفة 

رخصة الشركة     : المستندات المطلوبة  

الكاونتر ) الحضور الشخصي ( .  : مكان تقديم الخدمة 
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تعزيز البنية التحتية
لجيس بمواقف إضافية للسيارات

مؤسسة األشغال 

مع  بالتعاون  الخيمة  رأس  في  العامة  الخدمات  دائرة  أكملت 
الجهات المعنية في دائرة بلدية اإلمارة تنفيذ مشروع مواقف 

سيارات إضافية لمرتادي قمة جبل جيس.
بأن  الحمادي  أحمد  المهندس  للدائرة  الــعــام  المدير  وأفـــاد 
المشروع يهدف الستيعاب األعداد المتزايدة من سيارات الزوار 
في  والراغبين  الجبلية،  والمنزلقات  المرتفعات  تسلق  وهواة 
محيط  المنظمة في  الموسيقية  والحفالت  المناسبات  حضور 

القمة.
وأوضح الحمادي أن مشروع المواقف الجديدة يمتد على طول 
قمة الجبل، شاماًل االستراحات والمرافق الخدمية والكافتريات 
والمطاعم إلى جانب منصات المشاهدة والمنحدرات االنزالقية 

بواقع  القريب  المستقبل  في  تنفيذها  المزمع  وتلك  الحالية، 
ست منحدرات.

ولفت الحمادي إلى أن الدائرة انتهت من توفير الدعم الكامل 
إلنجاح حفل أوركسترا موسكو للموسيقي السيمفونية المزمع 

تنظيمه غدًا السبت من على قمة جبل جيس.
التحتية  البنية  توفير  خطة  في  الدائرة  استمرار  الحمادي  وأكد 
إلى  إضافة  السياحي،  الجبل  قمة  في  ومواقف  طرقات  من 
ضمان شمول علميات النظافة والرقابة البيئية لجميع مرافق 
الجبل الحالية، فيما تشمل الخطط المستقبلية، رفد المنطقة 
السياحية بمشاريع فندقية تضم 36 وحدة سكنية وفندقية في 

غضون عامين.
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باشرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أشغال إعادة التخطيط لطريق 
ومواقف كورنيش القواسم الجديد.

تقاطع  من  ُينَجز  المشروع  أن  الحمادي  أحمد  للدائرة  العام  المدير  وأوضــح 
إشارة نادي ضباط الشرطة حتى جسر رأس الخيمة لمسافة 4500 متر، مؤكدًا 
أنه يستهدف ضبط المسارات للحّد من حوادث المرور الناجمة عن االنحراف 
المفاجئ والعبور العشوائي، خصوصًا عند فترات الذورة الصباحية والمسائية.

بين  الفاصلة  الوسطية،  الخطوط  طــالء  إعــادة  شِملت  األشغال  أن  ــان  وأب
مساري الطريق، وخطوط مْنع التجاوز قرب الدوارات والتقطاعات، فضاًل عن 

معابر المشاة، واألسهم اإلرشادية نحو االتجاهات.
القواسم،  كورنيش  في  السيارات  مواقف  تخطيط  إعادة  المشروع  وتضّمن 

ِبغرض تسهيل عملية رْكن المركبات على السائقين، دون تسجيل مخالفات.
علي  الخيمة سعيد  رأس  التجميلية في  الزراعة  نائب مدير مؤسسة  وكشف 
الكاس عن إعادة تأهيل وتطوير الجزيرة الوسطية في شارع الشيخ محمد بن 

سالم بطول ثالثة كيلومترات.
وأفاد بأن األعمال تشمل تركيب سياج حديدي يفصل بين جانبي الطريق، مع 

توفير ممرات تخّص عبور المشاة، لتقليل حوادث الدهس.
ولفت الكاس إلى إحالل أحجار »األنترلوك« الخاصة بالجزيرة عند توزيع وجبات 
الموسمية  واألزهار  بالحشائش  واستبدالها  والمارة،  السائقين  على  اإلفطار 
المتنوعة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء في اإلمارة وحماية البيئة من التلوث.

خدمات رأس الخيمة: تخطيط طريق 
ومواقف كورنيش القواسم
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هل تعلم انك بذلك تتسبب لنفسك وللمجتمع 
بمشكلة حقيقية؟  

مشكلة  والــشــحــوم  ــزيــوت  وال الــدهــون  تّشكل   -
الصحي  الصرف  شبكات  خطوطط  داخــل  حقيقية 
والمجاري. حيث إنها بكل بساطة تتصلب وتتراكم 
داخل خطوطا الشبكة وتؤدي الي انسداد األنابيب 
مما قد يؤدي إلى طفح مياه المجاري إلى البيوت  
والزيوت  الدهون  تصل  الشوارع.  وحتى  والحدائق 
طريق  عن  الصحي  الصرف  مجاري  إلى  والشحوم 
خالل  مــن  ســواء  المطابخ  فــي  الغسيل  أحـــواض 
او  المطاعم  التجارية مثل  المؤسسات  او  البيوت 
والماء  التنظيف  مــواد  استعمال  يــؤدي  الــورش. 
وتمر  والشحوم،  والزيوت  الدهون  إذابة  إلى  الحار 
األرض  داخل  العميقة  المجاري  إلى  األشياء  هذه 
يـــؤدي إلــى  الـــحـــرارة مــمــا  ــات  ــ حــيــث تنخفض درج
تجمدها وتصلبها على جدران األنبوب الداخلي. قد 
والزيوت  الدهون  إذابــة  في  التنظيف  مواد  تنجح 
منزلك،  فــي  األنابيب  خــالل  وتمررها  والشحوم 
مما  الصحي  الــصــرف  شبكة  فــي  تستقر  ولكنها 

كيف تتخلص من الدهون والزيوت 
والشحوم؟ 

تتسبب بالضرر لخطوط الشبكات.
بك،  الخاصة  المجاري  في  اإلنــســداد  حــدث  إذا    -
الذي  األمر  معالجة  وعليك  مزعجًا  شيًئا  فسيكون 
في  ــســداد  االن حــدث  إذا  ــا  أم مكلًفا.  يــكــون  قــد 
مزعًجا  طفًوا  يسبب  أن  فيمكن  العامة،  المجاري 
جًدا يضر بالناس إما تكون كلفة معالجتها وصيانتها 

مرتفعة جدًا.

 كيف تتجنب هذه المشاكل؟
- للتخلص من الدهون والزيوت والشحوم العالقة 
عبارة  والشحوم هي  الزيوت  تركيب مصيدة  يجب 
هــنــدســي  ومــواصــفــات  وحـــدة ذات تصميم  عــن 
النشاط  ( تنشأ داخل موقع  خاصه ) غرفة تفتيش 
عن  الناتجة  الصحي  الصرف  مياه  فقط  تستقطب 
المغاسل -  القادمة من  )المياه  النشاط  ممارسة 
شبكة  عبر  السيارات(  غسيل   – األرضية  المصافي 
الصرف  مياه  ينقل  الذي  الخط  ذلك  عن  منفصلة 
الزيوت  تصريف  ومنع  األساسية فصل  ووظيفتها 
والشحوم إلى شبكة الصرف الصحي ألنها تجنبك 

تجمع  عن  الناجم  االنسداد  منها  كثيرة  مشكالت 
الصحي  الــصــرف  فــي شبكة  ــوت  ــزي وال الــشــوائــب 
الداخلية ، وكذلك هي تحمي الشبكة العامة من 
مشكالت االنسداد والتلف للتخلص منها بطريقة 

آمنة وسليمة. 

ابسط الحلول المنزلية :
ويتم   ــي  األوان في  وتتصلب  تبرد  الشحوم  نــدع   -
أزلتها بواسطة ورق المطبخ أو الصحف أو معدات 
النفايات ويمكن  إرمها في سلة  األخرى  التنظيف 
الشركات  بعض  وهناك  وتجميعها  بها  االحتفاظ 
لها  معالجة  وعمل  الــزيــوت  بتجميع  تقوم  التي 

واعادة استخدامها مره اخري.

االجراءات التي يجب ان تتخذ:
واألنشطة  المطاعم  جميع  علي  إلــزام  اصبح    -
إنتاج  إلى  نشاطها  يؤدي  التي  والتجارية  الصناعية 
مياه مشتملة على دهون وشحوم أو زيوت،بوضع 

وتثبيت  مرشحات الزيوت .

مؤسسة الصرف الصحي
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والثانوي«  األساسي  للتعليم  الرؤية  »مدرسة 
تحصل على لقب المدرسة الخضراء برأس الخيمة 

للعام الدراسي 2017/2018«
رأس الخيمة ، اإلمارات العربية المتحدة ، اجتمعت 
الثالثاء  يــوم  الخيمة  رأس  إمــارة  في  الــمــدارس 
االمـــارات  جمعية  فــي   2018 مايو   8 الموافق 
للتنمية االجتماعية لحضور الحفل الختامى األول 
للعام  الخيمة  برأس  الخضراء  المدارس  لمبادرة 
مؤسسة  قامت  حيث    2017/2018 الــدراســي 
ادارة المخلفات بالتعاون مع المنطقة التعليمية 
سجلت  الــتــى  ــمــدارس  ال بتكريم  الخيمة  بـــرأس 

وشاركت بفاعلية فى  المبادرة هذا العام. 
ــادة الــمــهــنــدس أحــمــد محمد  ــام ســع ــقــد قـ ول
ــرة الــخــدمــات العامة  ــ الــحــمــادى مــديــر عـــام دائ
حارب  بن  الله  عبد  سمية  الفاضلة  واألســتــاذة 

بــرأس  التعليمية  المنطقة  مــديــرة  الــســويــدى 
الخيمة والمهندسة سونيا ناصر المدير التنفيذى 
الشهادات  بتسليم  المخلفات  ادارة  لمؤسسة 

والدروع للمدارس المشاركة فى المبادرة.
تأتى  الخيمة  برأس  الخضراء  المدارس  مبادرة  ان 
الشيخ سعود بن صقر  السمو  بدعم من صاحب 
رأس  حــاكــم  األعــلــى  المجلس  عضو  القاسمي 
العالقة  توضح  المبادرة  هــذه  أن  حيث  الخيمة 
ركنين  وهما  واالستدامة  التعليم  بين  الهامة 
رأس  المـــارة  السمو  صــاحــب  لــرؤيــة  أساسيين 

الخيمة. 
ــمــدارس الــخــضــراء بــرأس  ــادرة ال  تــم إطـــالق مــب
 2017 أكتوبر   5 الموافق  الخميس  يوم  الخيمة 
ادارة  مؤسسة  بين  مشتركة  ــادرة  مــب وهــى   ،
المخلفات ، وهي جزء من دائرة الخدمات العامة 

الخيمة  رأس  بالتعاون مع منطقة  الخيمة  برأس 
التعليمية.

ومنذ انطالق المبادرة عكف فريق قسم التوعية 
زيارة  على  المخلفات  ادارة  بمؤسسة  واالرشــاد 
المدارس لشرح أهداف المبادرة ونظام التقييم 
والتدريبات  المحاضرات  اعطاء  وأيضا  والمعايير 
وورش العمل التى توضح األنشطة والممارسات 
البيئية المختلفة والواجب اتباعها من اجل حماية 
الخيمة وجعلها نظيفة وجميلة وأيضا  بيئة رأس 
مساعدة المدارس للحصول على لقب المدرسة 

الخضراء برأس الخيمة .
الهدف على المدى الطويل هو ضمان أن الطالب 
والمعلمين في جميع أنحاء اإلمارة يتعلمون أكثر 
البيئية المستدامة وتطوير بيئة  عن الممارسات 
واستباقية  إيجابية  أكثر  لتصبح  المدارس  جميع 

الحفل الختامى األول لمبادرة المدارس 
الخضراء برأس الخيمة

للعام الدراسي 2017/2018

مؤسسة إدارة المخلفات
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وتصنيف  تقييم  خــالل  مــن   ، البيئية  للقضايا 
من  مجموعة  أساس  على  المشاركة  المدارس 

المعايير المحددة.
من خالل هذه المبادرة ونظام التقييم للمدارس 
بنشاط  الــمــخــلــفــات  ادارة  مــؤســســة  عــمــلــت 
المستدامة  الممارسات  وتطوير  تشجيع  على 
والصديقة للبيئة لدى الطالب من جميع األعمار 
والطالبات  الطالب  من  جيل  خلق  في  وتأمل   ،
الذين يعتقدون حقًا أنه من الواجب علينا جميعا 
مواطن  كل  مسؤولية  هــذه  وأن  بيئتنا  حماية 

ومقيم ».
لمعايير  وفــًقــا  المشاركة  الــمــدارس  تقييم  تــم 
مستوى  وتحديد  المبادرة  في  تسجيلها  تشمل 
يمثلون  المدرسة لسفراء  اختيار  مشاركتها منها 
وتنفيذ   ، البيئية  المحافل  كل  فى  مدرستهم 
األنشطة البيئية والمشاركة فيها مثل المعارض 
وحمالت التنظيف والدورات التدريبية واألعمال 
كمية  مــن  والتقليل  البيئة  لحماية  التطوعية 
واعــادة  االســتــخــدام  اعـــادة  وكيفية  المخلفات 

التدوير. 
كما تم تقييم وتصنيف جميع المدارس من خالل 
عدد  على  يحتوى  ودرع  شهادة  على  حصولهم 
رموز  تدل خمسة  حيث  التدوير  اعــادة  رمــوز  من 
ويدل  تقييم  وأفضل  مشاركة  نسبة  أعلى  على 
الحصول على رمز واحد على أقل نسبة مشاركة.

ــي  ــدراسـ ــام الـ ــعـ الـ ــذا  ــ ــة ه ــدرسـ قـــامـــت 68 مـ
المدارس  مــبــادرة  فى  بالتسجيل   2017/2018
مدرسة   34 أعلنت  وقد  الخيمة  بــرأس  الخضراء 
تم  ثم  ومــن  للتقييم  وجهازيتهم  استعدادهم 
من  أعضاء  يضم  والــذى  التقييم  فريق  تشكيل 
مؤسسة ادارة المخلفات قسم التوعية واالرشاد 
التعليمية  وتم  الخيمة  رأس  وأيضا من منطقة 

شهر  من  األول  النصف  خــالل  الــمــدارس  تقييم 
الختامى  الحفل  فــى  النتائج  اعــالن  وتــم  أبــريــل 
خمسة  على  مدرسة   13 حصلت  حيث  للمبادرة 
رموز اعادة التدوير و 8 مدارس على أربعة رموز 
اعادة التدوير وايضا حصلت 5 مدارس على ثالثة 
على  .... و6 مدارس حصلت  التدوير  اعادة  رموز 
اعادة  رمز  على  ومدرستين  تدوير  اعــادة  رمزين 

تدوير واحد.
 , فئات  تسعة  الــى  الــمــدارس  تقسيم  تــم  كما 
أو  حكومية  كانت  اذا  حيث  مــن  فئات  ثمانية 
التعليمية  الحلقة  وحسب  بنات  أو  وبنين  خاصة 
تكريم  وتــم  باالبتكار  خاصة  التاسعة  الفئة  و 
تقيييم  أعلى  على  والحاصلة  المتميزة  المدرسة 

فى كل فئة .
األســاســي  للتعليم  الــرؤيــة  مــدرســة  وحــصــلــت 
والثانوى والتى يقدر عدد طالبها  بـ 700 طالبة 
حصلت  حيث  التدوير  إلعــادة  رمــوز  خمسة  على 
إلى  استند  الــذي  التقييم  خالل  نقطة   55 على  
االبتكار  مثل  عديدة  جوانب  يغطي  معياًرا   17
وكمية المخلفات التى يمكن اعادة تدويرها من 
بلقب  الفائزة  المدرسة  هى  ولذلك  طالب  كل 
الدراسي  للعام  الخيمة  برأس  الخضراء  المدرسة 

.2017/2018
أعلى   على  الــمــدرســة  فخر  وبــكــل  حصلت  كما 
 15 )13 درجة من أصل  االبتكار  درجة فى مجال  
درجة( لمشاريعها  االبتكارية التي شملت تطوير 
ينبه  “الــذي   Smart Bin تدوير”  إعــادة  صندوق 
إلى  الصندوق  يحتاج  و  يمتلئ  عندما  الطالب 
تفريغ وأيضا تطوير آله لتنظيف الخاليا الشمسية 
للطاقة  أفضل  بامتصاص  للسماح  الرمال  من 

الشمسية.
من جهتها ، قالت جانيت هارتزنبرغ ، مديرة قسم 

المخلفات  :  ادارة  بمؤسسة  واالرشــاد  التوعية 
نظام  استخدام   بواسطة  المبادرة  هذه  »توفر 
قياسيًا  إجــراًء  للمدارس  الجديد  األخضر  التقييم 
جهودهم  تسجيل  خــاللــه  مــن  يمكن  مــقــبــواًل 
المشاركة  على  والطالبات  الــطــالب  وتشجيع 
الفعالة في حماية البيئة في رأس الخيمة وجعل 

مدارسنا أنظف وأكثر اخضراًرا«.
»قمنا بتقييم وتصنيف المدارس للتأكد مما إذا 
صديقة  ومبادرات  مشاريع  في  يشاركون  كانوا 
المبادرة  أهـــداف  شــرح  على  والعمل   ، للبيئة 

وفهمها بشكل صحيح«.
أكثر  يكونوا  أن  والمعلمين  الطالب  من  »نريد 
حياتهم  فــي  يتخذونها  الــتــي  ــقــرارات  ــال ب ــا  وعــًي
 ، بهم  المحيطة  البيئة  على  ــرهــا  وأث اليومية 
تقليل كمية  أو   ، التدوير  إعادة  سواء كان ذلك 
الورق التي يستخدمونها ، أو التطوع في جهود 
المجتمع . يمكن لكل هذه اإلجــراءات أن تحدث 

فرقا ، وستكافأ المدارس اآلن لمشاركتها ».
حارب  بن  الله  عبد  سمية  قالت   ، جهتها  ومــن 
السويدى، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية: 
من  الكثير  وتعلمنا  المدارس  زيــارة  أحببنا  »لقد 
مستويات  كــانــت  لــقــد  والمعلمين.  الــطــالب 
المشاركة ملهمة حقًا وكان الطالب بمثابة مثال 

ممتاز لنا جميًعا ».
المبادرة  عن  تعريفي  فيديو  الحفل  تضمن  وقد 
هذا  خــالل  الــمــدارس  ومشاركة  انطالقها  منذ 
العام الدراسي وأنشودة عن اعادة التدوير قام 
بتأليفها وأدائها طالبان من مدرسة رأس الخيمة 
المحكمة  مسرحية  وأيضا  الثانوى  للتعليم  بنين 
وهى عن الحفاظ على الماء وعدم قطع األشجار 
للتعليم  الريادة  مدرسة  طالبات  بأدائها  وقمن 

األساسي الحلقة الثانية.
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ــادرة وطنية خاصة  مــب أبــوظــبــي اإلســالمــي  أطــلــق مــصــرف 
بمناسبة »مئوية زايد«، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الخدمات 
العامة في رأس الخيمة، تقضي بتشجير وتخضير أحد الشوارع 

الحيوية الجديدة في اإلمارة، بالكامل.
الخدمات  دائــرة  عام  مدير  الحمادي،  أحمد  المهندس  وقال 
»شــارع  بتشجير  تقضي  المبادرة  إن  الخيمة:  بــرأس  العامة 
الخيمة،  الوطنية« بمدينة خليفة في رأس  مدارس اإلمارات 
 4 زراعة  عبر  الجديد،  زايد(  بن  محمد  )شكرًا  دوار  من  بالقرب 
أصناف من األشجار، المالئمة للبيئة المحلية وطبيعة المناخ 
بينها  من  للمياه،  المحدود  االستهالك  وذات  الدولة،  في 
»النخيل«،  هي  اإلماراتية،  البيئة  بنت  األشجار  من  أصناف   3
إجمااًل،  المحلية  األشــجــار  من  وهــي  الــلــوز،  وشجر  والــغــاف، 
وتتميز  الزينة،  أشجار  ضمن  تصنف  التي  »الكورديا«،  وشجرة 
وطبيعة  القاسي  الصحراوي  الطقس  تحمل  على  بقدرتها 

تشجير شارع في رأس الخيمة 
احتفااًل بـ »مئوية زايد« 

المميزة،  ألوانها  بجانب  الــدولــة،  في  المياه  وشــح  المناخ 
بورودها البرتقالية.

وأشار سعيد الكاس، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الزراعة 
مرحلة  إنجاز  إلى  الخيمة،  رأس  خدمات  دائرة  في  التجميلية 
أولى من تشجير الشارع وتخضيره، والواقع في منطقة حيوية 
رأس  لمدينة  والمستقبلية  الجديدة  االمتدادات  ضمن  تقع 
الخيمة، على مقربة من عدد من المنشآت الهامة والمرافق 
الخيمة،  رأس  زايد في  بن  الشيخ محمد  الحيوية، مثل شارع 
الذي يربطها ببقية إمارات الدولة، مدارس اإلمارات الوطنية، 
وبنك رأس الخيمة الوطني، وصالة »البيت متوحد«، وجامعة 
إلى  الفتًا  وغيرها،  ــد«  زاي بن  محمد  »شكرًا  ودوار  االتــحــاد، 
التي تكفل بها مصرف  التشجير«،  الدائرة »مبادرة  استكمال 

أبوظبي تدريجيًا خالل المرحلة القادمة.

مؤسسة الزراعة التجميلية
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كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في 
رأس الخيمة، عن إطالق مشروع جديد يعتبر األول من نوعه بتخصيص موقع 
أللعاب األطفال من أصحاب الهمم في حديقة صقر العامة، وتنفيذ ألعاب 
تطوير  مشروع  لتنفيذ  باإلضافة  الدائرة،  في  الهندسية  بالورش  الحدائق 
كورنيش القواسم والشواطئ بتعديل األرصفة للتناسب مع حركة أصحاب 

الهمم وزيادة المواقـف الخاصــة بهــم.
جاء ذلك خالل اختتام المعرض االبتكاري لعمال دائرة الخدمات العامة في 
اإلبداعية  المواهب  ابتكارات واكتشاف  الضوء على  لتسليط  الثالثة،  دورته 
للعمال من خالل 44 ابتكارًا خدميًا وبيئيًا، حيث استمر المعرض لمدة ثالثة 
أيام بمركز راك مول التجاري، ضمن احتفاالت دولة اإلمارات باليوم العالمي 

للعمال.
مشاريع

من  العديد  الماضية  الفترة  خــالل  نفذت  الــدائــرة  أن  إلــى  الحمادي  وأشــار 
المشاريع التطويرية للبنية التحتية في مناطق اإلمارة لضمان وصول أصحاب 
القواسم  كورنيش  منطقة  إلى  حركتهم  وسهولة  وجهاتهم  إلى  الهمم 
وزيادة  األرصفة  بتهيئة  الدائرة  قامت  حيث  والحدائق،  البحرية  والشواطئ 
عدد مواقف المركبات الخاصة بأصحاب الهمم، وإنشاء ممرات للشواطئ 
مع  أوقاتهم  وقضاء  المياه  من  مسافة  ألقرب  وصولهم  لضمان  البحرية، 
عائالتهم، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة بتحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 

بتحويــل اإلمــارة إلـى مدينــة صديقــة ألصحــاب الهمم.

منطقة ألعاب أطفال ألصحاب الهمم في حديقة صقر

44
التنفيذي  المدير  نائب  الــكــاس  علي  سعيد  أوضــح 
دائرة  مؤسسات  احدى  التجميلية  الزراعة  لمؤسسة 
الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن المعرض شهد 
ابتكارًا خدميًا وبيئيًا، والذي جاء في إطار   44 تقديم 
المجتمع،  الشريحة في  تلك  دور  تثمين  على  الحرص 
وإشعارها بأهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة 
عبر احتضان واستعراض ابتكاراتها ومهاراتها، التي من 

شأنها تطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
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 “راك باوسوم” وهو األسم الذي تم أختياره ألول 
االفتتاح  و  اإلمــارات  في  مفتوحة  كالب  حديقة 
 ،  2018 عام  نهاية  بحلول  الصيف  بعد  المتوقع 
ستقع الحديقة في منطقة الجزيرة الحمراء بمركز 
رعاية الحيوان في رأس الخيمة. الحديقة مخصصة 
لجميع محبي الكالب في اإلمارات العربية المتحدة 
، لذلك نعم ستكون وجهه لجميع المقيمين في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الكالب  للعب  مقفولة  مناطق  الحديقة  ستوفر 
بحرية ، ومسار للسير على األقدام ، ومنتزه خفة 
بركة سباحة. وباإلضافة  بالكامل و  الحركة مجهز 
إلى ذلك ، سيكون هناك منطقة مقهى ألصحاب 
لعب  أثناء  التواصل  و  التعرف  يمكنهم  الكالب 
كالبهم. كما أن هناك مركز رعاية نهاري, وفندق 
تلبي  ســوف  المرافق  هــذه  األليفة.  للحيوانات 

حديقة جديدة في
مركز رعاية الحيوان
الذين  الخيمة  رأس  ســكــان  مــن  كــل  احــتــيــاجــات 
لديهم  الذين  السياح  كذلك  و  للعمل  يذهبون 

حيوانات أليفة و يزورون رأس الخيمة.
قبل الدخول إلى الحديقة, يجب على جميع الكالب 
مزاجها  أن  من  للتأكد  السلوك  لتقييم  الخضوع 
الكالب  لسالمة  مهم  هذا  الحديقة.  في  مقبول 
ُيسمح  ال  الحديقة.  في  الناس  وكذلك  األخــرى 
للدخول،  لإلثارة  المثيرة  أو  العدوانية  بالكالب 
الكالب  وأحجام  السالالت  لجميع  السماح  سيتم 
في الحديقة. يحتوي المنتزه على مناطق منفصلة 
للكالب الصغيرة )10 كجم وأقل( والكالب الكبيرة.
سيتم اإلعالن عن الرسوم في الوقت المناسب. 
ومع ذلك ، ستكون هناك رسوم عضوية شهرية 
إلى رسوم مرور يومية تعتمد  باإلضافة  وسنوية 

على ما يفضله صاحب الكلب.

تقرير العدد
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الكالب  أصــحــاب  تــزويــد  هــو  الرئيسي  الحديقة  هــدف 
بالسرعة حيث يمكنهم أخذ كالبهم للعب بحرية وبأمان 
ألصحاب  يمكن  كمكان  سيعمل  كما  قيود.  أي  دون 
حول  النصائح  مشاركة  و  االجتماعي  التواصل  الكالب 
ستوفر  جديدة.  صداقات  تكوين  و  األليفة  الحيوانات 
األليفة  بالحيوانات  متعلقة  ألنشطة  مكاًنا  الحديقة 
مثل حفالت أعياد الحيوانات األليفة وعروض الحيوانات 

األليفة والتدريب وغيرها.
للكالب  مفتوح  متنزه  تأسس  إمارة  أول  الخيمة  رأس 
خارجيا وهي األولى و األكبر في اإلمــارات. وهذا يدل 
عن  فضاًل   ، الحيوانات  برعاية  الخيمة  رأس  التزام  على 
سكانها  لجميع  المتنوعة  االحتياجات  بتلبية  التزامها 

والسياح.
الكامل  الــدعــم  بــدون  ناجحًا  الــمــشــروع  هــذا  يكن  لــم 
القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  من 
الله  حفظه  الخيمة  رأس  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
الخيمة  رأس  في  بالحيوان  الرفق  نصير  من  كان  الذي 
واإلمارات عمومًا و توفر حكومة رأس الخيمة من خالل 
مركز رأس الخيمة للرعاية الحيوانية مركًزا واحًدا لجميع 
الخدمات  بعض  وتشمل  بالحيوان,  المتعلقة  الخدمات 
عيادة بيطرية كاملة الوظائف ، ومحال بيع مستلزمات 
نقل  القطط،  و  الــكــالب  فندق   ، األليفة  الحيوانات 
الحيوانات األليفة داخل و خارج الدولة و برنامج تعليم 

الحيوانات الضالة في المدارس.
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اذا سمعت أو قراءت هذه الجملة فتاكد انك في دولة الخير والعطاء دولة 
هو  وسيظل  كان  المواطن  إن    . الخير   زايد  دولة  لمواطنيها  والوفاء  الحب 
محور عملية التنمية وغايتها األولى، وأن كل ما تقوم به الحكومة يهدف إلى 
الوصول ألعلى قدر من رضا المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تكفل له 

الطمأنينة واالستقرار في الحاضر والمستقبل 
المواطنين   لخدمة  ينضب  ال  ــذي  ال العطاء  في  مستمرة  ــارات  االمـ ــة  دول  ،
أرقى  لهم  وتوفر  التحتية  والبنية  والتعليمية  الصحية  المجاالت  مختلف  في 
المستويات المعيشية. ما حدث للمواطن علي المزروعي وردة فعل الحكومة 
قبل  االجــراء من  مثل هذا  األمر  المواطن ووالة  بين  اللحمة  على  دليل   لهو 
السرور  وإدخـــال  المواطنين،  احتياجات  تلمس  الــى   يهدف  فهو  الحكومة  
بلقائهم، وهذا له األثر البالغ بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وما توليه من اهتمام 
. عندما تشارك الحكومة تأسيس الدولة وبنائها مع مواطنيها فهي تهدف الى 
اشراكهم في قراراتها النها تدرك انه وفي نهاية االمر ان جميع ما تتخذه يصب 
التقدم  يدفع مسيرة  العمل  وانه وبجده واخالصة في  المواطن  في مصلحة 
تبذله  الذي  المال  ويوفر  الوقت  يختصر  مما   . المعطاء  الوطن  لهذا  والرخاء 
المواطن . وهذا من نعيشه  لتحقيق غايتها االساسية وهي اسعاد  الحكومة 

ونتلمسه نحن ابناء زايد في وطن زايد . 

من اجل مواطن.. الحكومة تحركت 

أحمد حمد الشحي
مستشار الخدمات العامة

بأقالمهم
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في مثل هذا اليوم  , رحل قائد االنسانية  , ورمز العطاء ,  ونور الحكمة  
رحمه  نهيان   ال  بن سلطان  زايد  الشيخ  له   المغفور  المثالي ,   واالب   ,
الله  وطيب ثراه واسكنه فسيح جناته ,, رحل وعم الحزن  االمة االسالميه 
قبل  والطبيعة  الجدران  وبكت  القلوب ,   قبل  االماكن  لوفاته   وعانت   ,
االعين  , وكانما توقفت عقارب الساعة في لحظة وفاته ,  وتوقف النبض 
باجساد شعب االمارات   ,  واصبح الجميع في تلك اللحظة  يسكنه الصمود  
, او ربما الجمود ,  او شعور التعرف له البشرية اي اسم من اسماء الحزن 
,, تبلدت االحاسيس وتجمدت الدمعة في محاجر االعين ,  بال تعبير سوى 
مالمح الصدمة  ,  وكاننا فقدنا الوان الحياة فاصبحنا النرى اال لونين هما 
االبيض واالسود , وفقدنا لغة التحدث فعدنا كاطفال خدج اليجيدون سوى 
البكاء , او ربما لوهلة رحلت ارواح احاسيسنا مع رحيله من دون خطوات  

سوى  شهيق  لم يتبعه زفير,, 
بيننا ,,  و فجاة ونحن في اسوء حاالتنا ومابين عناق االلم المتبادل فيما 
هفت  على هواجسنا اصداء نسيم من نسائم اقواله ,,,   اقوال بابا زايد  
تلك  تعنيه   بما  اكتافنا  على  ورتبت   الكئيبة ,   سمائنا  ظلمة  شقشقت 
الكلمة من احتواء ,  ليخبرنا )) ان كل شيئ يحدث بارادة الله تعالى يسيرها 
ويديرها ,, وعلى العبد ان يرضى و يسعى لرضا ربه  , والن يفعل ويتوكل 
,  وعلى الله التوفيق,    (( هذه المقولة  التي انبثقت بصداها من سماء 
اقوال بابا زايد  نسجت  خيوط قوة االيمان بقلوبنا ,  لتعيدنا  الى  صوابنا 
ورشدنا ,  وتدب الحياة باجسادنا من جديد  , ونومن بقضاء الله وقدره , 

وبان الله عندما اختاره ,,  اختاره باجمل ايامه المباركة .

19 رمضان 

بان  ينسى  لم  الله   رحمه  زايــد  الشيخ  القائد  الوالد  له   المغفور  ان  كما 
ياخذ بيدنا ليخبرنا بان الحياة مازالت مستمرة ,   حتى  وان توفي بجسده 
,  فمازال هناك وميض منه ينبض على ارض الوطن ,,  فقد  ترك لنا ثروة 
هائلة  , من قيادة عظيمة تنهج نهجه  , وتكمل مسيرته  التي بداها , هو 
هذا العطاء النابض , العطاء الالمتناهي ,  بالرغم من رحيله اال ان عطائه 
وحكمته   مازالت  مستمرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال 
نهيان حفظه الله ورعاه  , واخوانه الحكام حفظهم الله ورعاهم  ,  يكملون 
مشوار السعادة  ,  ومازلنا تحت ظاللهم  بيت واحد ويد واحد ة تعاهدت 
ان ترعى حب بابا  زايد باعماق قلوبها  , وتسقيه الفعل قبل القول للحفاظ 
على  رفعة  وسعادة وطن  التي لطالما اوصى بها بابا زايد  , فالبيت قائم  

باقواله وحكمته وعمل قيادتنا الرشيدة بها  , واخالص وتضحية  شعب .
 فبابا زايد وان رحل مازال يسكن  ارواحنا ,  نراه  بقيادتنا الرشيده ,, يمكث 
لطالما  التي  اقواله  في  نجده   , سعادة  من  بحكمته  لنا   حققه  بما  بيننا 
ونبتسم  الحكيمه  مدرسته  في  كطالب  ونومئ  هذا  يومنا  الى  نسمعها 
ابتسامة سمعا وطاعة , فنحن ابناء زايد  , وعام واحد اليكفيني بان اصفه 
بعام زايد ,,   فاالعوام كلها بدولتنا الحبيبة في كل شبر من ارض الوطن 
اليوم في هذه االيام  ..  فمايسعنا   زايــد    بابا  الحبيب  معنونة باسمك 
جعلنا  ارحم من  اللهم   (( لك  وندعوا  للسماء  ايدينا  نرفع  ان  اال  الكريمة  
فاكرمه  االرض ,  اكرمنا في  زايد  والوالد  القائد  ان  اللهم   ,, اسعد شعب 
في جنتك وانت اكرم االكرمين . اللهم امين ,, حكمت فعدلت فنمت قرير 

العين . 

من اعداد وتاليف الكاتبة
راية مطر الراسبي 
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كتاب أشياء لن تستطيع أن تتخيلها
للدكتور محمد قاسم خضير  

 في هذا الكتاب الكثير والكثير لنتعلمه 
فمثال يتحدث عن الخيال والذي يمكن كثير منا من تخيل االشياء التي راها في حياته 

ويكون صور ولكن هنالك أشياء فعال ال نستطيع تخيلها حتى مثل العدم والماالنهايه 
واجتماع النقيضين 

وأبعادا أكثر من ثالثه 
لقد تطرق الكاتب لتعريف التخيل 

وهو كما ذكر هو قدره االنسان على أن يرى في عقله ،أو أن يكون صورا ذهنيه 
وأحاسيس من غير ان تأتي له هذه الصور من خالل الحواس

أن التخيل علم وفن حيث ان كثير تخيلوا وحلموا بفكره فقد ذكر مثال هنري فورد 
الذي تخيل السيارة في ذهنه وقام بزرع هذه الفكره في أذهان االخرين 

وتجمعوا حول هذه الفكره وحول هدف واحد وقاموا بتحقيقه 
كما ذكر في كتابه كيفيه اكتشاف موجات الجاذبيه 

وتأثير العزف على المخ ، حيث أجرى العلماء اختبارًا بتشغيل موسيقى موزرات على 
مجموعه والحظوا قدرات الذين استمعوا للموسيقى كانت أعلى من الذين لم 

يستمعوا  للموسيقى 
وهناك الكثير في هذا الكتاب الرائع وقد ذكر في نهايه الكتاب عن الطموح واألمل  

وبدأ بسؤال لماذا أنت تصلي وتصوم وتحج 
الن هناك وعد من الله بالجنه التي ال تستطيع تخيلها 

 ان هذا الكتاب يحتوي على موضوعات اختيرت بعنايه وذكاء من الكاتب فان هذه 
المواضيع تفتح ابواب للتأمل والتفكر 

لذا أنصح الجميع بقراته 

عايدة مطر السويدي
   مدير مكتب اإلتصال المؤسسي

من قراءاتي

بأقالمهم
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الجاري  يونيو  من  الخامس  في  العالم  احتفل 
بيوم البيئة الرابع و أربعون. و قد أختير الخامس 
أربعة  قبل  البيئة  بيوم  لالحتفال  يونيو  مــن 
عقد  بتاريخ  احتفاء   ١٩٧٤ عام  تحديدا  و  عقود 
اول مؤتمرا عالميا لبحث مشاكل البيئة برعاية 

األمم المتحدة في العام ١٩٧٢ بالسويد
بالبيئة   المهتمون  و  المنشغولون  قــام  ومــا 
ألهمية  األنــظــار  للفت  إال  لها  يوما  بتسمية 
بالممارسات  التوعية  نشر  و  عليها  الحفاظ 

الضارة بها.
و مما ال شك فيه أن الجهود التي بدأت قبل 
العالم  أصبح  فاليوم  أثمرت  قد  عاما  أربعون 
من  كثير  صارت  و  البيئة  بهموم  انشغاال  أكثر 
الغير  الممارسات  الحد من  على  حريصة  األمم 
الدول  من  العديد  حرصت  كما  للبيئة  صديقة 
على تخصيص مبالغ كبيرة من ميزانيتها للبحث 

و التطوير في مجال الطاقة المستدام
طليعة  المتحدة في  العربية  االمــارات  وكانت 
و  بالبيئة  كبيرا  اهتماما  أبـــدت  الــتــي  ــدول  الـ
اتخذت من اإلجراءات ما يضمن الحفاظ عليها. 
وبدأت جهود االمارات في هذا المضمار مبكرا 
المغفور  الوالد  حرص  حيث  االتحاد  بداية  منذ 

الله  رحمه  النهيان  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
على االستثمار في تشجير المدن وزيادة الرقعة 
الخضراء لمكافحة التصحر كما اهتم رحمه الله 
القوانين  اصدار  و  الطبيعية  المحميات  بانشاء 
الــثــروة  لحماية  الــجــائــر  الصيد  مــن  تحد  الــتــي 

السمكية
وقد حرصت الدولة على السير على نفس النهج 
فقامت باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة 
و  مدينةمصدر  أنشئت  كما  )ارينا(  المتجددة 
الطاقة  إنتاج  و  تطوير  بالبحث في  تعنى  التي 
للرؤية  وتحقيقا  للعالم.  تصديرها  و  المتجددة 
للتغير  وزارة  بتشكيل  الدولة  قامت  اإلماراتية 
مدى  تعكس  خــطــوة  فــي  البيئة  و  المناخي 
الوعي اإلماراتي بأهمية العمل الجاد و الفعال 

نحو بيئة نظيفة.
من  الفعال  الجهد  و  االهتمام  هذا  وفي ظل 
يبقى  المضمار  هذا  في  مؤسساتها  و  الدولة 
و  الدولة  جهود  دعــم  في  كأفراد  نحن  ــا  دورن
الحفاظ على بيئتنا نظيفة و مستدامة لألجيال 
دورا  لعب  كــأفــراد  نحن  نستطيع  و  القادمة. 

فارقا في جهود الحفاظ على بيئتنا 
التي  البسيطة   الــمــمــارســات  بعض  وإليكم 

يمكننا القيام بها للمساهمة في جهود الدولة 
للحفاظ على بيئة أفضل لألجيال القادمة:

عن  المخلفاتةالعضوية  فــصــل  عــلــى  ــرص  احـ
المخلفات القابلة إلعادة التدوير

حافظ على المياه و احرص على عدم االسراف 
في استهالكها

و  البالستيكية  األكــيــاس  استخدام  مــن  قلل 
استبدلها بالحقائب المستدامة عند التسوق

و  الــضــرورة  عند  إال  بالطباعة  تقوم  أال  حــاول 
أعمل على إعادة أستخدام األجزاء الفارغة من 

الورق المطبوع
أقتصد في أستخدام الكهرباء و ال تترك الغرف 
مضاءة بدون داعي ، أستخدم وحدات األضاءة 
األلكترونية قدر المستطاع ، ال تضبط وحدات 

التكييف على أقل من 24 درجة
و  داعــي  بــدون  دائــرا  سيارتك  محرك  تترك  ال 

حاول األقتصاد في أستخدام المحروقات
لدى  البيئي  الــوعــي  نشر  على  ــرص  اح اخــيــرا  و 
الصديقة  الممارسات  على  شجعهم  و  أبنائك 
للبيئة وكن لهم قدوة لتضمن لهم حياة كريمة 

في بيئة صحية سليمة

وليد عبد الرحمن محمد
مدير إدارة التشغيل و الصيانة 

بمؤسسة الصرف الصحي

يوم البيئة العالمي
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اعادة تدوير كلمات المرور امر ال بد منه فلماذا 
تعيد استخدام كلمة المرور الخاصة بك؟

المرور،  لكلمات  العالمي  اليوم  سنويا  يصادف 
مايو،  أول خميس من شهر  به في  يحتفل  الذي 
بنا  الخاصة  المرور  كلمات  أن  بحقيقة  تذكير  هو 
هي المفتاح لثروة من المعلومات الشخصية عنا.
المتنافسون  أن  نتخيل  أن  الجميل  من  سيكون 
الذين  الــمــرور  كلمات  مخترعو  مــن  المختلفون 
أن  يــجــدوا  قــد  المتاعب  مــن  كــم  عــرفــوا  سابًقا 
الحواسيب بأنواعها ستختفي و تنتهي في نهاية 
أبــًدا في  إزعــاج  يجدوا  ولن  قــرون،  بعد  المطاف 
بالمقايضة  المخترع  هذا  يهتم  لم  ربما  أو  ذلك، 
نعاني منها في  التي  بين كاًل من األمن والراحة 
عصر اإلنترنت، وفي كلتا الحالتين، فإن إرث  إختراع 

كلمة المراقبة باقي و لن يتغير.
ومن جانب آخر، فإن الروتين في عمليات التسجيل 

هناك شيًئا يجب أن يتم 
تقديمه

ما يفعله العديد من الناس، على األقل أولئك الذين ليسوا من أصحاب 
يبخلون على أمنهم، ويستخدمون كلمة مرور شنيعة  القوية،  الذاكرة 
“123456”، أي شئ؟” ويواصلون طريقهم، حتى يتم اختراق حساباتهم 
يتم  ذلك،  من  األسوأ  ربما  أو  اإلنترنت،  عبر  اختراق شخصياتهم  ويتم 
سرقة هوياتهم وأموالهم، إنها من الطبيعة البشرية تجاهل المخاطر 

حتى وقوع الكارثة.

باسم  بالتسجيل  تقوم  النحو،  هــذا  على  يعمل 
يعرفهما  ال  اللذين  الــمــرور  وكلمة  المستخدم 
تحتاج  أخــرى،  مرة  الدخول  لتسجيل  و  غيرك،  أحد 
فقط إلى استدعاء وإدخال بيانات اعتماد تسجيل 
الدخول الخاصة بك، وبالطبع أنت تعلم بأن هذا 
االحتياطات،  بعض  باتخاذ  قمت  لذلك  سيحدث، 
سهلة  مرور  بكلمة  الحساب  بإعداد  قمت  فلقد 

التذكر.
غالًبا  التذكر”  “سهل  إن  المشكلة،  تكمن  وهنا 
وأيًضا من  وبسيطة،  يساوي مفهوم قصيرة  ما 
السهل تخمينها و معرفتها، وينطبق ذلك بصفة 
التي  الــمــرور  كلمات  تكسير  بــرامــج  على  خاصة 
تعمل  و  ل  المشغِّ لنية  مــزايــدات  بعمل  تتقدم 
على اإلجبار في عملية الدخول إلى حسابك، مثل 

م.محمد الراعي
  المدير والمشرف على تطوير المشاريع

والحلول االكترونية والذكية

بطريقة  الحسابات  تفتح  أن  يمكنها  البرامج  هذه 
سحرية لتكتشف الكنوز مثلما تفعل عبارة “افتح 

يا سمسم”.
على الجانب اآلخر فإنه من الصعب اختراق كلمة 
أيًضا  ولكن  وعشوائية،  ومعقدة  طويلة  مــرور 
فإنه يصعب تذكرها كثير من األحيان، وهنا تكمن 
المشكلة، إن تذكر العديد من كلمات المرور التي 
ال يمكن تخمينها والقدرة على تذكرها و كل منها 
أمر  اإلنترنت،  مواقع  على  مختلف  لحساب  تابع 
كبير و مرهق للغاية ما لم يكن لديك ذاكرة قوية 

جًدا.
قد   WeLiveSecurity قـــراءة   إن  الــواقــع،  في 
تقدم المساعدة في عملية البحث و الحصول عن 
األمن والراحة، ومع ذلك هل من المعقول توقع 
أن يتذكر كل مستخدم عبارة مرور أو كلمة مرور 

مميزة لكل حساب على اإلنترنت؟

تكنولوجيا
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من  العديد  فهناك  شيء،  كل  على  الحصول  يمكنك  ال  وكأنه  يبدو  الواقع  في 
الحسابات عبر اإلنترنت كل منها لديها كلمة مرور قوية جًدا وفريدة و كلمات مرور 
وعبارات وصول ال تنسى، وال عجب ونحن نتخذ اختصارات عقلية لنوفر على أنفسنا 
القرصنة  عمليات  بها  تسهل  مفهومة  و  تقليدية  استراتيجية   وندخل  المجهود، 

وهي إعادة استخدام كلمة المرور.
ويمكنك المراهنة على أن إعادة تدوير كلمة المرور بشكل ثابت يتضمن جزًئا كبيًرا 
عمليات  بسبب  للتوتر  و  الحمقاء  للجرائم  التعرض  من  الكثير  تمنع  و  األمن،  من 
المصادقة، إن كلمات المرور التي تم إنشاؤها باستخدام إستراتيجية أخرى، والتي 
تتضمن تعديل كلمة المرور بشكل طفيف لكل حساب “إعادة االستخدام الجزئي”، 

تميل إلى أن تكون قابلة للتنبؤ، وبالتالي يسهل اختراقها تماًما.

في وقتنا الحالي زادت علميات الخروقات عبر اإلنترنت بشكل مضاعف 
وكثيرًا ما تكشف تلك الخروقات تفاصيل الدخول التي يمكن استغاللها 
في  متعددة  حسابات  إلى  للوصول  تستخدمها  كنت  إذا  خصوًصا  بنجاح 

الهجمات المعروفة بحشو بيانات االعتماد.
لبيانات  المهاجمين  أحد  استخدام  عند  خاص  بشكل  مقلًقا  هذا  ويصبح 
اعتماد الوصول المسروقة أو المسربة التي تنتمي إلى حساب واحد من 
المتكررة،  المرور  كلمة  تفريغ  عمليات  وبفضل  آخر،  حساب  اقتحام  أجل 
يسهل الوصول إلى مجموعات المستخدمين، كلمات المرور، وغالبًا ما 

يكون ذلك بتكلفة بسيطة.
وإذا تم الضرب بعملية خرق ولم تكن بيانات اإلعتماد مخزنة مع وظائف 
أن  فيمكن  قوية  المرور  عبارة  حتى  أو  مرور  كلمة  مع  متقدمة،  تخزين 
إذا كنت  الحساب  االستيالء على  غير كافي إلفشال عملية  يكون ذلك 

تستخدم كلمة المرور هذه للوصول إلى خدمات متعددة عبر اإلنترنت.
تحليل العوامل في عامل آخر

باستخدام  الحساب  على  االستيالء  محاوالت  من  العديد  إحباط  يمكن 
الثنائية 2FA، يوفر عامل المصادقة اإلضافي طبقة إضافية  المصادقة 
البسيطة،  المرور  كلمة  المرور،  كلمة  المرور،  رمز  تتجاوز  الدفاع  من 
وبطريقة ما، يعمل على إصالح بعض نقاط الضعف البشرية الكامنة التي 

يتم كشفها بشكل روتيني من خالل خيارات كلمات المرور الضعيفة.
إنه أمر جيد جدا حتى ااَلن، ومع ذلك، فإن العديد من مقدمي الخدمات 
التوثيق  في مخططات  الثنائية  المصادقة  بعد  ينفذوا  لم  اإلنترنت  عبر 
الخاصة بهم، و باإلضافة إلى ذلك، كما هو موضح في تقرير حديث حول 
معدل اعتماد المصادقة الثنائية بين حسابات جوجل النشطة أقل من 10 
بالمائة، حتى لو كان هذا الخيار متاًحا لسنوات، فإن معظم المستخدمين 
ببساطة ال يستفيدون منه، سواء كانوا غير مدركين له أو على ما يبدو 
غير مهتمين، وهناك بالطبع أشكال توثيق أخرى، قد تأخذ بعض من الوزن 
من على أكتافنا و أدمغتنا، سواء كانت بيومترية أو خوارزميات لقياس 

الخصائص السلوكية.

لماذا إعادة استخدام كلمات 
المرور مخاطرة؟
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هل هناك طريقة أخرى؟
 

نعم، على الرغم من وجود الكثير من النصائح التي يقدمها خبراء األمن، فلقد أصدر في عام 2014 من قبل ميكروسوفت 
لألبحاث ورقة احتوت على اقتراحات مختلفة، عند التفكير في العديد من الحسابات على اإلنترنت باعتبارها متسلسلة 
إلى حد ما، كانت الورقة تشير إلى أن درجة معينة من إعادة استخدام كلمة المرور أمر ال مفر منه، ولكن يجب أن تكون 
محفوظة للخدمات منخفضة المخاطر وذات القيمة المنخفضة، بعبارة أخرى المنطق يقول أن جميع الحسابات ال تولد 
متساوية وينبغي بالتالي تقسيمها إلى مجموعات حسب قيمتها و أهميتها، لقد قام دافيد هارلي، كبير الباحثين في 

“إسيت” بالعمل على هذا النهج، بينما كان يشير إلى المخاطر المحتملة في مقالة رائعة.
باستخدام  بسهولة  إدارته  يمكنك  رقم  أي  إلى  اإلنترنت  عبر  تقلل حساباتك  لن  أنك  احتماالت  أخرى، هناك  ناحية  من 
كلمات مرور أو عبارات مرور فريدة وقوية، كما أنك لن تكون على استعداد للمشاركة في بعض فنون اإلستذكار الجادة 

أو تطمح إلى األهلية للمشاركة في مسابقة للذاكرة.
ومع األخذ ذلك في االعتبار، فإن أسهل ما يمكنك فعله هو وضع جميع كلمات السر الخاصة بك “قوية وفريدة من 
نوعها بالطبع” في نوع من التخزين الرقمي ااَلمن، هذا البرنامج عبارة عن برنامج مخصص إلدارة كلمات المرور يقوم، من 

الناحية المثالية، بتشفير وتخزين جميع كلمات المرور الخاصة بك محليا وخارج اإلنترنت.
في الواقع فإن برامج إدارة كلمات المرور هم معظمهم في أمان وبشكل بديهي ،ومن الصعب إنكار مزاياهم، باإلضافة 
إلى ذلك وجدت األبحاث الحديثة أن برامج إدارة كلمات المرور يستفيد المستخدم من قوة كلمة المرور والتفرد، على 

الرغم من أن هذه اإلستراتيجية تعمل على ما يبدو فقط إذا تم إنشاء كلمات المرور بواسطة البرنامج.
في كلتا الحالتين، على افتراض أنك تثق في تنفيذ برامج  إدارة كلمة المرور وأنك لن تستخدمها إذا لم تكن كذلك، ثم 
يتم تحديد أمانها إلى حد كبير من خالل قوة كلمة المرور الرئيسية الخاصة بك،  فإنك هنا تضع كل البيض في سلة واحدة 

وفي واقع األمر، يمكن لهذه السلة أن تصبح نقطة فشل واحدة و كبيرة.

ال يمكن السماح لهم بالمرور
بالتأكيد، فإن كلمات المرور معيبة إال أنه في عصر اإلنترنت، ال يوجد أي طريقة أخرى في كل مكان لمصادقة المستخدم، 
وبعد التنبأ بعودة الزوال الوشيك مرة أخرى في عام 2004، فإن كلمات المرور قد تكون عرضة للكشف، ومع ذلك، يبدو 

أنه هناك ما زال بعض الوقت قبل أن نسلك نفس طريق الديناصورات.
وكما قيل للجميع هناك أشياء تتعلق بأمن الحاسب خارج سيطرة المستخدم العادي، ولكن لماذا ال نذهب ونصلح تلك 
األمور؟ بطريقة ما يمنح إستمرار إستخدام كلمة المرور الضعيفة الفرص لتلقي الضربات و هو أمر لن يعجب المستخدم 

إطالقا؟

تكنولوجيا



فرحة وطن 
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البطل : فريق المفاجأة

بجدارة )المفاجأة( بطل دورة عام زايد الرمضانية -2018

لعام  الرياضية  انشطتها  وضمن  العامة  الخدمات  دائــرة  رؤى  الى  استنادا 
زايد  الشيخ  الدولة  مؤسس  ميالد  على  عــام   100 مــرور  وبمناسبة   2018
بمديرها  ممثله  الدائرة  من  وبمبادرة  ثراه  الله  طيب  نهيان  ال  سلطان  بن 
العام المهندس احمد محمد الحمادي واللجنة المنظمة تقرر انشاء البطولة 
الرمضانية وتسميتها ببطولة “عام زايد” على مالعب دائرة الخدمات العامة 

في حديقة صقر خالل شهر رمضان المبارك. 
تم االعالن عن انشاء البطولة وتم تحديد القوانين والضوابط الخاصة بها ، عن 
طريق جميع وسائل التواصل المتاحة في االمارة ،  وتم فتح باب المشاركة 
للمشاركة في  المعتمدة  اوراقها  فرق  ثمان  تقديم  عن  اسفر  للجميع مما 

البطولة على النحو التالي .
1- فريق دائرة الخدمات العامة .  

2- فريق الجالية المصرية .  
3- فريق الصقور  .  

4- فريق المفاجئة .  
5- فريق كرم البلوشي للنقليات.  

6- فريق يوفنتوس  
7- فريق الزعيم .  

8- فريق دائرة الجمارك   

رئيسي  كحكم  البلوشي  عبدالعزيز  الحكم  باختيار  الفنية  اللجنة  قامت  كما 
للتحكيم  على جميع مباريات البطولة

المباراة الخامسة عشر )الزعيم    && دائرة الجمارك(  مباراة 
المركز الثالث:

بدأت المباراة يوم األحد 18 / رمضان في تمام الساعة 10:20  مساء وانتهت 
بتقدم فريق دائرة الجمارك بنتيجة 5:3  وحصوله على المركز الثالث .

ــرة الــخــدمــات الــعــامــة  &&  ــ الــمــبــاراة الــســادســة عشر )دائ
المفاجئة( المباراة النهائية:

بدأت المباراة يوم األحد 18 / رمضان في تمام الساعة 11:15  مساء ضمن 
بنتيجة 4:1  المفاجئة   بتقدم فريق  ظروف وأجواء حماسية شيقه  وانتهت 

وحصوله على كأس البطولة .
وقام  سعادة المهندس احمد الحمادي المدير العام للدائرة بتوزيع الجوائز   
وتقديم  النهائية  بالمباراة  الفائز  المفاجئة   لفريق  البطولة  كأس  وتقديم 
كأس المركز الثاني لفريق دائرة الخدمات العامة وتوزيع الميداليات والجوائز 

الفردية على الالعبين المستحقين لها.

صفحات  رياضية
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المركز األول: فريق المفاجأة

المركز الثاني: دائرة الخدمات العامة

هداف البطولة
العب فريق دائرة الجمارك

 عبد الله أل علي 

افضل حارس
حارس فريق المفاجئة الالعب

محمد البلوشي

افضل العب بالبطولة
العب فريق المفاجئة الالعب

ناصر

المركز الثاني: دائرة الخدمات العامة
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المركز األولي

المركز الثاني

OBCC عجمان

Fire Birds أم القيوين

 OBCC عجمان بطال فوق العادة 
أسدل الستار علي بطولة عام زايد الرمضانية للكريكت والتي نظمتها دائرة الخدمات 
العامة  في الفترة من 21 مايو  إلي يونيو 4. وتوج فريق .OBCC عجمان بلقب البطولة 

برصيد 6 نقاط بينما حل .من فير بيردس أم القيوين بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط 
جدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة واسعة لفرق قوية من مختلف إمارات الدولة 

حيث شاركت فرق من عجمان والعين ودبي وأم القيوين 
اضافة لفرق من رأس الخيمة وقام انيس شورابوالكل، نعيم فيتيالكت، ليرار، سكير 
بحلقة الوصل والتنسيق في استقبال الفرق المشاركة وتوفير كل مايلزم في سبيل 

اخراج البطولة علي النحو المنشود 
الدائرة  عام  مدير  الحمادي  محمد  أحمد  المهندس  كرم سعادة  البطولة  ختام  وفي 
وسعادة المهندس عيسي الشامسي المستشار الفني للدائرة الفرق الفائزة والالعبين 

المتميزين 

صفحات  رياضية
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الرعاه الرسميين لبطولة 
عام زايدالرمضانيةلكرة القدم2018
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حياة.. تحت قيادة آل نهيان 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،أثناء جولته في منطقة الوثبة التابعة ألمارة أبو ظبي-  9 فبراير 
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ابتسم زايد   فابتسمت اإلمارات دهًرا ..

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في لقائه مع المواطنين في إحدى جوالته في غياثي15-مايو1976م.  
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FACTS ABOUT RAK WMA
How much waste is collected daily?
On average we receive the following quantities of waste each day:
• 500 tons - municipal waste )residential and commercial waste(
•  1,800 tons - construction/demolition waste
•  400 tons - industrial waste
•  75 tons - green waste
•  50 tons – camel waste

The per capita waste generation of municipal waste being 1.57 kilograms per person per day, this includes the waste generation 
from tourists. The population of Ras Al Khaimah was estimated to be 366,010 for May 2017 and includes 59,499 tourist arrivals with 
an average stay of 4.38 days per tourist.

How much has municipal waste increased since last year?
•  From 2016, municipal waste increased 6%
•  All other waste has remained approximately the same.
What amount of hotel waste is collected and dealt with since the beginning of the year?
We are collecting approximately 38 tons of waste from the 31 hotels in Ras Al Khaimah. Approximately 12 tons are of food waste and 
3 tons are recyclable waste.
What is the vision and mission statements for the Ras Al Khaimah Waste Management Agency?

RAK WMA Vision
Creating a clean and beautiful Ras Al Khaimah where all residents are proud to reduce, reuse and recycle waste and enjoy a safe and 
healthy life.

RAK WMA Mission
• To protect the Ras Al Khaimah environment by cleaning, collecting, sorting, treating and managing waste in a sustainable manner.
• To achieve the UAE National target of diverting 75% of waste from landfills by 2021.
• To raise awareness and engage the community to eliminate littering, reduce waste and increase recycling.
• To implement innovative waste management solutions.
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Maarid Refurbishment

The purpose of this project was to rehabilitate an existing net-
work which was installed in 2008 but was not activated due to 
technical complications and incomplete work..
In this phase, all existing pipework was repaired will be brought 
to working conditions along with adding new pipework to serve 
additional plots. This will allow RAKWA to connect households to 
a central sewer system.
 As part of the project, existing septic tanks inside existing home 
will be demolished eliminating the need for the residents to ar-
range septic tankers for sewerage demands increasing the qual-
ity of life and reducing the nuisance of smell, pollution and logis-
tical issues associated with tankers.

Project start date 14.05.2017

Project Duration 443 Days

Project Expected Completion date 14-08-2018
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A contract was signed on 2nd May 2018 and the duration of the proj-
ect is 18 months.
 This landmark design project will capture the growing wastewater 
network demand and recycled water needs over a design horizon 
of 25 years and focus on the growth in the city of Ras al Khaimah 
in 5 yearly intervals allowing RAKWA to plan effectively for growth 
and expansion projects to serve the residents of Ras al Khaimah 
in a timely fashion with the least possible construction disruption.                                      
The master plan will aim to develop a plan for expansion of water 
collection networks as well as distribution of treated and recycled 
water back to industries and other private users with the specific de-
mand alike. The aim of the master plan is to ultimately help RAKWA 
achieve its vision of 100% connection of networks for the residents 
of Ras al Khaimah, treating 100% of collected water and distributing 
100% of recycled water for industrial and private use for a green, 
sustainable and happy Ras al Khaimah

RAKWA signs master plan contract
with MWH










