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Throwing medical masks and gloves in
the streets is an environment for the
spread of viruses.

متطلعات مستقبلية وآمال متجددة

سعادة المهندس
أحمد محمد أحمد الحمادى
مدير عام دائرة الخدمات العامة
عضو المجلس التنفيذي

ودعت دولة اإلمارات العربية المتحدة عام  2019بجهود مشــكورة وملحوظة في جميع مجاالت التســامح
علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي لتســتقبل عــام  2020بطمــوح و تطلعــات أعلــى .هــذه هــي اإلمــارات كمــا
عهدناهــا و كمــا عهدهــا العالــم أجمــع ،هــا هــي اليــوم تقــف فــي الصفــوف األولــى داعمــة ومثابــرة علــى
تخطــي العقبــات واألزمــات التــي يشــهدها العالــم 2020 ،هــو عــام توحــدت فيــه جهــود الشــرق والغــرب مــن
جميــع أنحــاء الكــرة األرضيــة ،يــداً بيــد لمكافحــة جائحــة كورونــا.
اعتبــر العديــد مــن الــدول حــول العالــم  COVID 19جائحــه أحاطة بقواهم المادية والمعنوية .بصورة اســتثنائية
وكمــا عودتنــا قيادتنــا الرشــيدة حفظهــم اللــه اســتطاعت دولــة اإلمــارات اليــوم تحويــل الجائحــة لعامــل إيجابــي
مــن جميــع النواحــي حيــث وحــدت كافــة الجهــود وأبــرزت الطاقــات واإلمكانيــات للحــد و التصــدي للفايروس.
تقــف الدولــة اليــوم كعادتهــا لتقــدم نموذجــاً رائــداً ومثــاال عربيــاً يحتــذى بــه فــي التكاتــف والتعــاون والعمــل
المســتمر فهــي تشــكل اليــوم مــاذاً آمــن لجميــع مواطنيهــا والمقيميــن علــى أرضهــا .نعــم إنهــا جائحــة  ،نعــم
إنهــا مفاجــأة العــام لكننــا اليــوم بفضــل مــن اللــه وإرشــادات قادتنــا نؤكــد جاهزيتنــا وأننــا بأتــم اإلســتعداد
لمواجهــة األزمــات.
مــن هنــا تبــرز أهــم إنجــازات دائــرة الخدمــات العامــة منــذ بدايــة األزمــة إلــى يومنــا هــذا ،تعــد مكافحــة األزمــات و
الطــوارى فــي الدائــرة أحــد أبــرز مهامنــا اليوميــة إذ أن لنــا اســتباقية اإلســتجابة للطــوارئ بمختلــف أنواعهــا .ومن
منطلــق الجاهزيــة لمواجهــة التحديــات فــإن الدائــرة تبــذل جهــوداً جبــارة فــي تخطيــط وتنفيــذ مشــاريع متعــددة
كمــا أننــا نعمــل اليــوم وبدعــم كبيــر مــن قادتنــا علــى تطويــر سياســات إســتراتيجية وحلــول تقنيــة عاليــة الجــودة
بهــدف إنشــاء بنيــة تحتيــة مســتدامها ،مطــورة ومهيئــة لتخطــي الصعوبــات.
هــا نحــن اليــوم علــى أعتــاب النصــف الثانــي مــن عــام  2020نؤكــد ونطمئــن الجميــع بأننــا نتطلــع بــكل فخــر
لحصــاد أفضــل الممارســات بفاعليــة وكفــاءة لتخطــي هــذه األزمــة فــي أقصــى وقــت .وعليــه فــإن دائــرة
الخدمــات العامــة توســع اليــوم فــي مبادراتهــا المخططــة وبنــاء منظومــة داعمــة لريــادة اإلبتــكار والتــي تعتبــر
أحــد الركائــز.

خطة استمرارية األعمال في ظل جائحة فايروس كوفيد 19
إن مــا تقــوم بــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أدوار محليــة وعالميــة يجــب أن يســانده دائمــاً وعــي
وتعــاون ودعــم المجتمــع ففــي مثــل هــذه الظــروف يجــب أن يعــي كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع أنــه جــزء مــن
هــذا المجهــود وهــذا المجتمــع .فكلنــا مســؤول و ألن النجــاح الكبيــر فــي عبــور و تصــدي هــذه المرحلــة بــكل
تحدياتهــا يعتمــد علــى تضافــر الجهــود وحــرص الجميــع علــى االلتــزام بالتعليمــات واإلجــراءات والتوجيهــات التــي
تصــدر عــن الجهــات العليــا والرســمية بالدولــة.
و أمــا بشــأن اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة التــي يتــم تطبيقهــا بشــأن فيــروس كوفيــد  19لتطبيــق إجــراءات
موحــدة وإلزاميــة علــى مســتوى الدائــرة ،بمــا يعــزز جهــود الحــد مــن انتشــار الفيــروس وبمــا يضمــن اســتمرارية
األعمــال .ف ـ تتضمــن اإلجــراءات الوقائيــة التــي يمكــن تطبيقهــا لحمايــة ووقايــة األفــراد والمجتمــع مــن خطــر
تفشــي األوبئــة فــي الدائــرة ،منهــا تحديــد الوظائــف الحيويــة التــي تضمــن اســتمرارية األعمــال ،وتفعيــل خطــط
اســتمرارية األعمــال فــي حالــة فقــدان األفــراد بســبب تفشــي الوبــاء فــي مــكان العمــل ،ومعرفــة اإلجــراءات
الــازم اتخاذهــا فــي حالــة تفشــي األوبئــة بيــن الموظفيــن ،واســتراتيجية العمــل عــن بعــد وجاهزيــة البنــى
التحتيــة التقنيــة للمؤسســات للعمــل عــن بعــد ،وجاهزيــة الموظفيــن الســتخدام تقنيــة العمــل عــن بعــد ،وتوزيــع
الموظفيــن
كمــا اســتعدت الدائــرة الســتقبال الموظفيــن ،عبــر التعقيــم والتطهيــر الشــامل لكافــة أجــزاء المبانــي ،وتركيــب
أجهــزة قيــاس حــرارة الموظفيــن ،وتوفيــر الكمامــات والقفــازات والمعقمــات والمطهــرات لموظفيهــا .فــي
إطــار تعزيــز اســتمرارية العمــل الحكومــي  ،والعــودة التدريجيــة للموظفيــن ،وتقديــم الخدمــات الحكوميــة،
وبالتــوازي مــع تطبيــق نظــام العمــل عــن بعــد للعامليــن الذيــن يتــم اســتثناؤهم مــن القــرار ،مــع ضــرورة االلتــزام
باإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة ،لمنــع انتشــار فيــروس «كورونــا» المســتجد (كوفيــد .)19

سعادة المهندس
عيسى عبدالله الشامسي
نائب مدير عام دائرة الخدمات العامة

علــى الجانــب اآلخــر ،نفــذت الدائــرة بفرقهــا المتخصصــة برنامــج التعقيــم الوطنــي ضمــن الحملــة الوطنيــة
للتعقيــم الشــامل لجميــع األماكــن الحيويــة والمرافــق العامــة ومراكــز الفحــص .حيــث تــم تقســيم إمــارة رأس
الخيمــة إلــى ثــاث مناطــق جغرافيــة:
المنطقة الشمالية
•
المنطقة الوسطى
•
المنطقة الجنوبية
•
مــن خــال هــذا التوزيــع الجغرافــي تــم تغطيــة هــذه المناطــق بجميــع قطاعاتهــا حيــث اســتخدمت هــذه الفــرق
مــواد خاصــة لهــذا النــوع مــن األوبئــة.

عودة النشاط لكورنيش القواسم
وشواطئ رأس الخيمة

اســتقبل كورنيــش القواســم والشــواطئ العامــة
فــي إمــارة رأس الخيمــة روادهــا خــال اليوميــن

الماضييــن ،بعــد إغالقهــا ألكثــر مــن  70يومــاً

بســبب انتشــار فيــروس «كورونــا» المســتجد ،وفــق
اشــتراطات الســامة العامــة ومراعــاة اإلرشــادات

كافــة التــي تــم تعميمهــا لضمــان ســامة وأمــان
المجتمــع ،وذلــك بعــد االنتهاء من جميع اإلجراءات

الوقائيــة واالحترازيــة الالزمــة.

وعــادت الحيــاة إلــى كورنيــش القواســم الوجهــة
األولــى لممارســة رياضــة المشــي والجــري وركــوب
الدراجــات الهوائيــة ،مــع االلتــزام بعــدم التجمعــات

وتطبيــق التباعــد الجســدي بيــن رواد الوجهــة

العائليــة التــي يفضلونهــا كمتنفــس طبيعــي علــى
الواجهــة المائيــة لمحميــة الخــور ،حيــث قامــت
دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة بالتعــاون

مــع القيــادة العامــة لشــرطة رأس الخيمــة بإغــاق
 70%مــن مواقــف المركبــات ،وعــدم الســماح
بتجــاوز عــدد المتواجديــن لنســبة  30%مــن الطاقــة

االســتيعابية للكورنيــش.

أفــراد المجتمــع وتقيدهــم الكامــل باالشــتراطات

ويأتــي افتتــاح الشــواطئ العامــة وكورنيــش

يخضــع للدراســة وفــق خطــة واضحــة بالتعــاون مــع

حددتهــا دائــرة الخدمــات العامــة ،فــي مقدمتهــا

واإلجــراءات الوقائيــة ،مشــيراً إلــى أن كل إجــراء
الجهــات المختصــة فــي رأس الخيمــة.

وأشــار إلــى أن الدائــرة أنجــزت كافــة اإلجــراءات

عمليــة تعقيــم وتنظيــف متكاملــة للمرافــق

التجمــع ألكثــر مــن  5أفــراد «حتــى إذا كانــوا مــن

الوقائيــة واالحترازيــة الالزمــة ،حيــث تــم تنفيــذ

وأكــد المهنــدس أحمــد محمــد الحمــادي مديــر
التوســع فــي إجــراءات التخفيــف وفتــح الشــواطئ

وســامة أفــراد المجتمــع ،مؤكــداً تشــديد الرقابــة

والحدائــق العامــة يعتمــد علــى نتائــج المرحلــة
الحاليــة التــي تخضــع لتقييــم دقيــق مــن الجهــات

المختصــة فــي اإلمــارة ،مؤكــداً ثقتــه فــي وعــي
9
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عــدم الســماح بتجــاوز نســبة  30%مــن الطاقــة

االســتيعابية للشــواطئ العامــة ،وارتــداء مرتــادي

العامــة وفــق أفضــل المعاييــر الوقائيــة للحــد مــن

عــام دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة ،أن

القواســم فــي رأس الخيمــة وفــق  10اشــتراطات

انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد لضمــان صحــة
علــى الشــواطئ العامــة بشــكل مكثــف ومتواصــل

للتأكــد مــن التــزام أفــراد المجتمــع باإلجــراءات ،حيــث

ســيتعرض المخالــف للمســاءلة القانونيــة وتوقــع

الغرامــات الماليــة مــن الجهــات المختصــة.

الشــواطئ ألقنعــة الوجــه والقفــازات ،حظــر
األســرة الواحــدة» ،وتــرك مســافة ال تقــل عــن
 2متــر بيــن األشــخاص ،واالبتعــاد عنــد ممارســة

الرياضــة لمســافة ال تقــل عــن  6أقــدام ،كمــا
يحظــر التدخيــن ،وإشــعال النيــران ،أو الشــواء علــى

الشــواطئ ،ويحظــر تواجــد مــن تقــل أعمارهــم عــن
 12ســنة علــى الشــواطئ العامــة ،وكذلــك مــن

تزيــد أعمارهــم علــى  60ســنة.
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مشروعات البنية التحتية
تسير وفق «المخطط الزمني»
أكــدت دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة،

الحدائــق والكورنيــش ،وغيرهــا مــن المشــروعات

الجبليــة المحيطــة بالــوادي ،عنــد هطــول األمطــار

تكــررت خــال الســنوات الماضيــة.

المخططــات الزمنيــة ،علــى الرغــم مــن اإلجــراءات

وأوضــح لـ«االتحــاد» أن أهــم المشــروعات التــي

وتابــع« :رغــم الظــروف الراهنة والتدابير واإلجراءات

بنــاء علــى الدراســات الهيدرولوجيــة لألوديــة التــي

ومشــروع الطريــق الرئيــس لجبــل جيــس ،إلــى جانــب

العمــل فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة وفــق

ســتحتجزها المشــروعات الثالثــة ،الســد ،البحيــرة،

اســتمرار تنفيــذ مشــروعات البنيــة التحتيــة وفــق
االحترازيــة المتعلقــة بأزمــة فيــروس كورونــا

التــي تنفذهــا الدائــرة.

،

يجــرى تنفيذهــا حاليــاً  :مشــروع بحيــرة وادي نقــب،

العامليــن والحفــاظ علــى صحتهــم ومنــع انتشــار

صيانــة وصــات الطــرق فــي منطقــة وادي البيــح،

واإلجــراءات الوقائيــة المشــددة لضمــان ســامة
العــدوى ،عــن طريــق توعيتهــم بأهميــة الممارســات

الصحيــة الســليمة والتباعــد الجســدي ،وارتــداء
اللبــس الوقائــي.

وتوســعة وادي شــحة لتفــادي األضــرار التــي تنتــج
عــن جريــان األوديــة فــي موســم األمطــار ،وقــد
اســتكملت الدائــرة ،خــال الفتــرة الماضيــة ،أعمــال

ولفــت المهنــدس أحمــد محمــد الحمــادي ،مديــر

تعبيــد جوانــب الطريــق المــؤدي لقمــة جيــل جيــس،

المخطــط الزمنــي الــذي جــرى اعتمــاده ،وتشــمل

مشــيراً إلــى أن وادي شــحة مــن األوديــة التــي

عــام الدائــرة ،إلــى أن المشــروعات تســير وفــق
مشــروعات طرق وشــبكات صرف صحي ،وتوســعة

أوديــة جبليــة ،وإنشــاء بحيــرة لــوادي نقــب ،وصيانــة
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لتفــادي األضــرار الناجمــة عــن الســيول الجارفــة،
تصــب فــي وادي البيــح ،وتأتــي توســعته الســتيعاب

كميــات األمطــار الغزيــرة التــي تجــري بهــا الشــعاب

الغزيــرة ســنوياً.

المشــددة ،حرصــت الدائــرة علــى اســتمرار وتيــرة
المخطــط الزمنــي ،وفيمــا يخــص مشــروع بحيــرة
وادي نقــب ،فــإن الدائــرة بــدأت العمــل فــي
المشــروع خــال شــهر أكتوبــر الماضــي ،ليســتوعب

حوالــي مليونــي متــر مكعــب ،وستســتمر أعمــال
الحفــر فــي هــذا المشــروع حتــى الوصــول لعمــق
 20متــراً » ،الفتــاً إلــى أن هــذا المشــروع هــو أحــد

وبيــن أن إنشــاء البحيــرة فــي مكانهــا الحالــي ،جــاء

تصــب فــي وادي نقــب ،وكميــات الميــاه التــي
والقنــوات المائيــة.

شبكة الصرف الصحي

وقــال الحمــادي« :مــن المشــروعات الحيويــة التــي
تنفذهــا الدائــرة حاليــاً  ،مشــروع شــبكة الصــرف

الصحــي المخصصــة لمشــروع بطيــن الســمر

،

ويســير العمــل فــي المشــروع وفــق معــدالت

مشــروعات الحمايــة التــي تقــرر تنفيذهــا لحمايــة

اإلنجــاز الطبيعيــة ،حيــث أنجزنــا المرحلــة األولــى

الفيضانــات الناتجــة عــن األمطــار الغزيــرة ،والتــي

وســيخدم المشــروع عنــد اكتمالــه حوالــي 960

المناطــق الســكنية القريبــة مــن وادي نقــب مــن

مــن المشــروع ،وبدأنــا فــي تنفيــذ المرحلــة الثانيــة،
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مســكناً  ،إلــى جانــب المرافــق التــي ســتنفذ ضمــن

المشــروع ،وقــد صممــت الشــبكة بحيــث تكــون
قابلــة للتوســع فــي المســتقبل».

وأضــاف« :أنجــزت الدائــرة ،خــال الفتــرة الماضيــة،

طريــق الغيــل بعــد االنتهــاء مــن تطويــره وفصــل
مســاري الســير بحارتيــن فــي كل اتجــاه وإحاللــه

بطــول  4.5كيلومتــر ،وقــد تــم فصل مســاري الســير
لهــذا الطريــق لتفــادي االزدحــام الشــديد الــذي كان

يشــهده ،كمــا تنفــذ الدائــرة حاليــاً مشــروع الطريــق

الرئيــس لجبــل جيــس ،والمقــرر إنجــازه قبــل نهايــة
العــام الجــاري ،وتســير معــدالت اإلنجــاز فيــه وفــق
المطلــوب».

تهيئة بيئة عمل

أكــد مديــر عــام دائــرة الخدمــات فــي رأس الخيمــة،

أن اإلجــراءات االحترازيــة التــي طبقتهــا الدائــرة خــال

الفتــرة الماضيــة ،وال يــزال العمــل بهــا ،شــملت
ـاال،
جميــع الموظفيــن ،ســواء كانــوا إدارييــن أو عمـ ً
فــي مختلــف مواقــف العمــل ،لضمــان ســامتهم

عــن طريــق تهيئــة بيئــة عمــل مناســبة لهــم فــي
ظــل الظــروف التــي خلقتهــا أزمــة فيــروس «كوفيــد

 ،»19 -حيــث عملنــا علــى توعيتهــم بأهميــة

الممارســات الصحيــة الســليمة ،وأهميــة التباعــد

االجتماعــي ،وضــرورة ارتــداء المالبــس الوقائيــة،

حفاظــاً علــى ســامتهم ،ومتابعتهــم صحيــاً عــن
طريــق عمــل فحــص حــراري لهــم بشــكل يومــي،

مشــيراً إلــى أن الدائــرة تحــرص علــى توفيــر أقصــى

درجــات االهتمــام والعنايــة الفائقــة بموظفيهــا،
كمــا تحــرص علــى تهيئــة الظــروف كافــة التــي تكفل

حمايتهــم وســامة أفــراد أســرهم والمحيطيــن
بهــم ،خاصــة أن اإلجــراءات كافــة التــي تــم تطبيقهــا
روعــي فيهــا البعــد االجتماعــي لجميــع الموظفيــن
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والموظفــات ،دون اإلخــال بااللتزامــات المهنيــة.
وأكــد أن الدائــرة تقــوم بتعقيــم المكاتب واألســطح

وأدوات العمــل ،مــن أجهــزة ومعــدات مختلفــة،

وكذلــك أماكــن اســتقبال المتعامليــن والمرافــق
المختلفــة ،وكذلــك تعقيــم المركبــات العائــدة

للدائــرة بشــكل دوري ومســتمر ،ومــن خــال
قنــوات التواصــل المختلفــة ،يتــم حــث المراجعيــن

والمتعامليــن علــى اســتخدام التطبيــق الذكــي
« »MRAKوالقنــوات اإللكترونيــة ،بالتواصــل عــن

طريــق  Whatsappفــي إنجــاز معامالتهــم التــي

توفرهــا الدائــرة ،عــاوة علــى تطبيــق اإلجــراءات

االحترازيــة الالزمــة لموظفــي العمــل الميدانــي.
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حملة موسعة للقضاء على ظاهرة

«الحيوانات السائبة» على الـطـرق

أعلنــت دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة

إلــى األحــد) .منهــا  6جمــال ،و 8أبقــار ،و 43ماعـ ًَـزا،

الســائبة» بشــكل كامــل ،تحديــداً فــي الطــرق

وتمثــل مساســاً بأمــن الطــرق ،وتتســبب بحــوادث

إعــادة تفعيــل إجــراءات وعمليــات ضبــط «الحيوانات

الخارجيــة وشــوارع المناطــق البعيــدة والمحيطــة
بمدينــة رأس الخيمــة ،إثــر إنجــاز جــزء كبيــر مــن

عمليــات التعقيــم للطــرق والمرافــق العامــة فــي

اإلمــارة.

والتــي تشــكل خطــراً محدقــاً بالســامة العامــة،
قاتلــة وخســائر فــي األرواح والممتلــكات الخاصــة
والعامــة.

وناشــد الحمــادي األهالــي والجمهــور بالتعــاون
والتواصــل مــع الدائــرة ،عبــر إبالغهــا عــن أي حــاالت

وأكــدت الدائــرة إطــاق حملــة موســعة للقضــاء

لحيوانــات ســائبة فــي الطــرق العامــة ،الخارجيــة

والمياديــن العامــة ،وتوقيــع المخالفــات المنصــوص

فــي الخدمــات العامــة علــى الرقــم المجانــي

علــى ظاهــرة «الحيوانــات الســائبة» علــى الطــرق
عيهــا فــي القانــون علــى المخالفيــن مــن أصحــاب
تلــك الحيوانــات الطليقــة.

والداخليــة ،وأي مخالفــات أو ســلبيات أو قصــور
(.)8008118

وقــال المهنــدس أحمــد الحمــادي ،مديــر عــام
خدمــات رأس الخيمــة :إن فــرق العمــل فــي الدائــرة

ضبطــت  57حيوانــاً طليقــاً فــي الطــرق العامــة،
خــال األيــام األربعــة الماضيــة( ،مــن الخميــس
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المــؤس ـســات

خــال جائحــة فيــروس كورونا (كوفيد )-19اضطررنا
جميعــاً إلــى تغييــر ســلوكنا لحمايــة بعضنــا البعــض ,
اضطــرت مؤسســة الزراعــة التجميليــة للتكيــف
كمــا ُ

تغيــر الروتيــن اثنــاء الجائحــة ليــس فقــط فــي
مــع ٌ
اســلوب عملنــا بــل أيضــاً فــي كيفيــة اســتمرارنا فــي
تقديــم الخدمــات لســكان إماراتنــا.

أنــا حقــاً فخــور بجميــع زمالئــي في مؤسســة الزراعة

التجميليــة لتصديهــم لتحديــات العمــل خــال هــذه
األوقــات العصيبــة وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة
ألشــكرهم جميعــاً ابتــداءاً مــن الفــرق التــي تعمــل
فــي الخــط األمامــي وحتــى كبــار مســؤوليي فريــق
اإلدارة.

تضــم مؤسســة الزراعــة ايضــاً الــى اقســامها كل من
مركــز رعايــة الحيــوان وقســم مكافحــة اآلفــات لــذا

فــإن عملنــا متنــوع و بالــغ األهميــة ألجــل الحفــاظ

علــى الصحــة العامــة و الجماليــات التــي تذخــر بهــا
اإلمــارة .

خالل جائحة فيروس كورونا (كوفيد)19-
وفعــال ال يــزال مســتمراً حتــى اآلن.

اآلفــات والزراعــة ليـ ًـا ونهــاراً لتنفيــذ برنامج التعقيم
علــى مســتوى اإلمــارة بدعــم مــن الزمــاء مــن

فريــق االســتجابة للطــوارئ في مؤسســة األشــغال
العامــة وفــرق اإلدارة .ابتــداءاً مــن طلــب المعــدات

إلالزمــة لعمليــة التعقييــم الــى مرحلــة تكامــل الفرق
مــع فــرق المتطوعيــن لتقديــم برنامــج تعقييــم آمــن
مـجـلة الـبـنـيـة

برنامــج التبنــي وإعــادة تســكين القطــط والــكالب

كمــا تعيــن علــى فريــق مكافحــة اآلفــات التعامــل

الضالــة والمتروكــة وحقــق رقــم قياســي فــي شــهر

فــي إمارتنــا حيــث تــم تحديــد  6أســراب رئيســية

إجــراءات تبنــي ألكثــر مــن  200حيــوان مهجــور

مــع ســرب كبيــر مــن الجــراد يهــدد المناطــق الخضــراء

خــال الجائحــة عمــل الزمــاء فــي قســمي مكافحــة
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علــى الفــور وبإســتخدام أقــل الطــرق المتاحــة الــى

جانــب التحليــل الذكــي للبيانــات تمكــن الفريــق مــن

الســيطرة علــى الســرب بنجــاح وبشــكل كامــل قبــل
حــدوث اي ضــرر.

وفــي ملجــأ رعايــة الحيــوان واصــل الفريــق فــي

مــارس .وخــال هــذا العــام وحــدة اكمــل الفريــق
وضــال إلــى المنــازل الراغبــة فــي التبنــي فــي جميــع

أنحــاء الدولــة علــى الرغــم مــن الجائحة.كمــا ظلــت

أيضــا مشــغولة للغايــة لضمــان
عيادتنــا البيطريــة ً
حصــول أصحــاب الحيوانــات األليفــة علــى الخدمــات

العالجيــة لحيواناتهــم المريضــة حيــث أجريــت العديد
مــن العمليــات الحيويــة المنقــذة للحيــاة لبعــض

تلــك الحيوانــات األليفــة.
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ـغال بنفــس
كمــا ظــل قســم الزراعــة التجميليــة منشـ ً

القــدر خــال الجائحــة ,فباإلضافــة إلــى الصيانــة
المســتمرة وزيــادة نســبة الــري بســبب إرتفــاع
درجــات ســخونة الطقــس نجحنــا فــي تركيــب أول
نظــام ري ذكــي فــي اإلمــارات علــى طــول طريــق
خــزام .يتيــح لنــا هــذا النظــام الــري عــن ُبعــد كمــا
ـتنادا إلــى
ســيغير النظــام
تلقائيــا دورات الميــاه إسـ ً
ً

ظــروف و بيانــات الطقــس .ســيوفر هــذا النظــام
الذكــي القــوى العاملــة والوقــود والميــاه وســوف

نعمــل علــى توســيع نطــاق تطبيــق هــذا البرنامــج

ليشــمل مناطــق أخــرى طــوال عــام  2020ومــا
بعــده.

كمــا أنشــأنا فريــق لخدمــة و تنظيــف أشــجار النخيــل

الــذي يعمــل حاليــاً بــا كلــل لخدمــة ورعايــة 3222

شــجرة نخيــل فــي إماراتنــا .يعمــل هــذا الفريــق

المتميــز المكــون مــن  4زمــاء اآلن علــى نظــام

يتيــح لهــم خدمــة جميــع األشــجار فــي أقــل مــن 70
يوميــا يتــم تنظيفهــا
يومــا  ,أي بمعــدل  46شــجرة
ً
ً

وصيانتهــا!

آمـ ًـا مــع بــدء انحســار الجائحــة أن نواصــل هــذا
العمــل الــذي بدأنــاه وتنفيــذ المزيــد مــن المســاحات

,إن تركيــزي األكبــر ,حتــى اثنــاء الجائحــة ,هــو ضمــان

التصميــم الــذي يعمــل معــي ,طــوال فتــرة الجائحــة

الخدمــات لكــم ســكان رأس الخيمــة .وباســتمرار

الخضــراء بتصميمــات جديــدة .فقــد ظــل فريــق
 ,يعمــل علــى اســتحداث تصميمــات جديــدة.

لذلــك عندمــا تنتهــي الجائحــة  ,فاننــا جاهــزون لبــدء

استمرار مؤسستي وجميع العاملين بها في تقديم
عــودة الحيــاة الــى طبيعتهــا فســأعمل شــخصياً ,مــع

فريقــي المتميــز علــى تقديــم افضــل الخدمــات لكــم.

التنفيذ.وقــد إســتمر العمــل علــى تجميــل أحــدث

المناطــق علــى طريــق الشــهداء فــي منطقــة
الجزيــرة رغــم الجائحــة بواســطة فريقنــا الــذي يعمــل

علــى مواصلــة ســير العمــل بشــكل يومــي.
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إنجاز شبكة الصرف
لـ«بطين السمر» في سبتمبر
أنجــزت دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة المرحلــة
األولــى مــن مشــروع شــبكة الصــرف الصحــي لمشــروع
«بطيــن الســمر» اإلســكاني الــذي ينفــذه برنامــج الشــيخ زايد
لإلســكان باإلمــارة ،ويخــدم المشــروع  960مســكناً فــي
مرحلتيــه األولــى والثانيــة ،والتــي تنتهــي فــي شــهر ســبتمبر
المقبــل ،وكشــفت الدائــرة عــن مخطــط جديــد إلنشــاء نظام
مركــزي جديــد ،لتجميــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي،
يضــم جميــع المناطــق الســكنية الجديــدة باإلمــارة ،يجــري
تصميمــه بالتعــاون مــع بلديــة رأس الخيمــة.
وأوضــح المهنــدس أحمــد محمــد الحمــادي مديــر عــام
الدائــرة لـ«االتحــاد» ،أن مشــروع الصــرف الصحــي بمنطقــة
بطيــن الســمر الســكنية يعــد أحــد المراحــل المهمــة ،كونــه
17
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يخــدم منطقــة ســكنية جديــدة ،تشــيد بالقــرب مــن شــارع
الشــيخ محمــد بــن زايــد باإلمــارة ،ويحظــى بأهميــة كبيــرة،
كونــه ســيخدم عــدداً كبيــراً مــن األهالــي فــي اإلمــارة ،الفتــاً
إلــى أن شــبكة الصــرف الصحــي الخاصــة بالمشــروع هــي
إحــدى الشــبكات الخدميــة التــي تنفــذ بالمشــروع ،وقــد بدأنــا
عمليــات التنفيــذ علــى عــدة مراحــل ،وقــد أنجــزت الدائــرة
المرحلــة األولــى والتــي تخــدم  354وحــدة ســكنية ،ويجــري
حاليــا تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع والتــي ســتخدم
 606وحــدات ســكنية ،ومــن المتوقــع إنجــاز هــذه المرحلــة
بالكامــل أواخــر شــهر ســبتمبر المقبــل.
وأضــاف :الشــبكة فــي المرحلــة الحاليــة ســتخدم 960
وحــدة ســكنية ،باإلضافــة إلــى المرافــق والمنشــآت التجاريــة

ـتقبال ،والتــي
واالجتماعيــة التــي سيشــهدها المشــروع مسـ ً
يعمــل البرنامــج علــى تصميمهــا ،وتشــمل  6مســاجد
ومدرســة ،وتــم إدراجهــا ضمــن خطــط الدائــرة لتوصيلهــا
بالشــبكة فــور االنتهــاء منهــا ،مشــيراً إلــى أن إجمالــي أطــوال
شــبكة الصــرف الصحــي الرئيســة بالمشــروع تصــل إلــى 26
كيلــو متــراً  ،مــن بينهــا الخطــوط الرئيســة بطــول نحــو 23
كيلــو متــراً والوصــات المنزليــة بطــول  3كيلــو متــرات.
وكشــف عــن خطــط مســتقبلية إلنشــاء نظــام مركــزي جديــد
للتجميــع والمعالجــة خــال الســنوات المقبلــة مــن شــأنه
خدمــة جميــع المناطــق الجديــدة والقائمــة ،وذلــك حســب
المخطــط العــام لإلمــارة بالتنســيق مــع إدارة التخطيــط فــي
بلديــة رأس الخيمــة ،ومــن المخطــط أن يتــم توصيــل شــبكة
بطيــن الســمر بالنظــام الجديــد ،مــع مراعــاة بأنــه ســيتم

تجميــع ميــاه الصــرف الصحــي مــن الشــبكة وربطهــا بنظــام
معالجــة مؤقــت ،حســب الحاجــة ،ومــدى إشــغال الوحــدات
الســكنية فــي مشــروع بطيــن الســمر ،مشــيراً إلــى أن هنــاك
خططــاً إلنشــاء محطــة معالجــة متكاملــة لمشــروع بطيــن
الســمر.
وتابــع الحمــادي :بحســب المخطــط الحالــي للمشــروع
وعــدد المســاكن التــي يضمهــا فــإن وحــدات المعالجــة
ستســتقبل يوميــاً  1500متــر مكعــب يوميــاً  ،ســيتم تدويرهــا
واســتخدامها ألغــراض الــري.
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نتعامل مع المخلفات الطبية
وفق أفضل الممارسات العالمية

أكــد المهنــدس أحمــد محمــد الحمــادي مديــر عــام
دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة ،ل ـ «البيــان»،
أن مرحلــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد ســاهمت
فــي تســريع وتيــرة األعمــال والتحــول اإللكترونــي
لمختلــف مؤسســات الدائــرة األربعــة ،بتوفيــر كافــة
الخدمــات عبــر منصــة «ام راك» الذكيــة دون الحاجــة
الســتقبال المتعامليــن فــي مركــز ســعادة المتعامليــن،
وتوفيــر قنــوات للدفــع االلكترونــي وأرقــام تواصــل عبــر
تطبيــق «واتــس اب» خاصــة بمعامــات وخدمــات
المؤسســات التنفيذيــة للدائــرة لضمــان ســير األداء
وإنجــاز المعامــات فــي سالســة ودون انقطــاع مــع
بقــاء الســكان فــي المنــازل لحمايتهــم مــن خطــر انتشــار
الوبــاء.

وأشــار إلــى أن حجــم النفايــات البلديــة التــي جمعتهــا
مؤسســة إدارة المخلفات «إحدى مؤسســات الدائرة»
منــذ بدايــة العــام ،تتــراوح بيــن  700 - 650طــن يوميــاً
مــن كافــة مناطــق رأس الخيمــة ،الفتــاً إلــى أن حجــم
النفايــات التــي تــم جمعهــا خــال شــهر رمضــان العــام
الجــاري  16.256طنــاً مــن بقايــا طعــام بانخفــاض 10%
مقارنــة بشــهر رمضــان مــن العــام الماضــي الــذي ســجل
 22.200طنــاً  ،وذلــك نتيجــة الرتفــاع الوعــي المجتمعي
بثقافــة الحفــاظ علــى المــواد الغذائيــة ،مــع األخــذ فــي
االعتبــار أن المطاعــم ومنافــذ بيــع األطعمــة الجاهــزة
لــم تقــم باســتقبال الزبائــن وفقــاً إلجــراءات المعتمــدة
مــن قبــل هيئــة الطــوارئ وإدارة األزمــات فــي الدولــة
للوقايــة مــن فيــروس كورونــا.
وأضــاف :تقــدر كميــة النفايــات اإللكترونيــة ب  14طنــاً
والتــي يتــم جمعهــا وفــق برنامــج منفصــل داخــل مصنــع
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الفرز بهدف إعادة التدوير أو
عــن طريــق الطلبــات المقدمــة
عبــر خدماتنــا اإللكترونيــة ،كمــا
بلغــت كميــة النفايــات الطبيــة
المولــدة لعــام  2019ب  1.900طــن،
متوقعــاً ارتفــاع تلــك المعــدالت خــال
النصــف األول مــن العــام الجــاري نتيجــة
إللتــزام أفــراد المجتمــع باإلجــراءات الصحيــة
فــي اســتخدام عبــوات المعقمــات والقفــازات
والكمامــات.
وأكــد الحمــادي ،أن مؤسســة إدارة المخلفــات جمعــت
 54.294طنــاً مــن النفايــات الطبيــة ،و 7.78أطنــان
نفايــات طبيــة إلكترونيــة منــذ بدايــة العــام الجــاري،
مؤكــداً أن المؤسســة تتبــع أفضــل اإلجــراءات المتبعــة
فــي الدولــة للتخلــص اآلمــن مــن النفايــات الطبيــة
الخطــرة ومخلفــات فحــص المختبــرات وخصوصــا
الفحوصــات المخصصــة لفحــص فيــروس كورونــا
المســتجد ،عــن طريــق تقنيــة الحــرق مــع مراعــاة أفضــل
الممارســات البيئيــة والمعاييــر البيئيــة لهــذه العمليــة،
حيــث يتــم جمــع المخلفــات بصــورة دورية طبقا للخطط
الموضوعــة والتــي تضمنــت عقــود موثقــة ومعتمــدة
بيــن مؤسســة إدارة المخلفــات والمستشــفيات العامــة
والخاصــة والعيــادات ومراكــز الفحــص المعتمــدة.
وأشــار إلــى أن برنامــج جمــع النفايــات يتضمــن وضــع
هــذه المخلفــات بأكيــاس صفــراء اللــون مخصصــة لهــذه
العمليــة وإحــكام إغالقهــا ونقلهــا بمركبــات مخصصــة
للنفايــات الطبيــة فقــط ،وحفظهــا فــي مــكان خــاص
مغلــق ومعــزول ليتــم التخلــص منهــا ومعالجتهــا عــن
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طريــق شــركات المتعاقــد معهــم بتقنيــة الحــرق يوميــاً.

توليد الطاقة
وأوضــح الحمــادي ،تقــوم دائــرة الخدمــات ممثلــة فــي
مؤسســة إدارة المخلفــات حاليــاً بالعمــل علــى عــدد
مــن المشــاريع بالتعــاون مــع بعــض الشــركات العالميــة
المحليــة لتوليــد الطاقــة النظيفــة ،عــن طريــق اســتخراج
غــاز المطامــر ،أو الخاليــا الشمســية أو معالجــة النفايات
لتقنيــة الحــرق وإعــادة اســتخدام الحــرارة الناتجــة لتوليــد
الطاقــة.

الفنادق الخضراء

أطلقــت المؤسســة مبــادرة الفنــادق الخضــراء خــال
عــام  2019بالتعــاون مــع هيئــة الســياحة فــي رأس
الخيمــة ،بهــدف تحويــل النفايــات مــن عــبء بيئــي
إلــى مــورد اقتصــادي مــن خــال إعــادة تدويرهــا أو
تحويلهــا الــى مصــدر للطاقــة ،والتــي بلغــت 1.503
طــن نفايــات مــن القطــاع الفندقــي منــذ بدايــة العــام
الجــاري ،ضمــن اســتراتيجية معالجــة  75%مــن إجمالــي
مخلفــات القطــاع الفندقــي بحلــول عــام ،2021
لتحقيــق االســتدامة فــي إمــارة رأس الخيمــة تماشــياً
مــع أهــداف األجنــدة الوطنيــة لعــام  ،2071بهــدف
تشــجيع الســياحة البيئيــة وتحقيــق االســتدامة بنســبة
 100%فــي قطــاع الضيافــة ،تحــت شــعار «بيئــة
ســياحية نظيفــة خاليــة مــن الملوثــات البشــرية ..مــواد
معــاد اســتخدامها وتدويرهــا وفضــات طعــام معالجــة
بطــرق علميــة مبتكــرة ..نعــم للســياحة البيئــة».
إعادة التدوير
أن مراكــز معالجــة بقايــا الطعــام اســتقبلت  67طنــاً منــذ
بدايــة العــام الجــاري ،تــم تحويلهــا إلــى  1.794طــن إنتــاج
الســماد العضــوي ،وتركــز برامــج التوعيــة البيئيــة علــى
أهميــة إعــادة التدويــر وإعــادة االســتخدام ومعالجــة
فضــات الطعــام والضــرر المترتــب علــى البيئــة
وضــرورة فصــل النفايــات مــن المصــدر بهــدف خفــض
نســبة النفايــات المولــدة ،مــن منطلــق المســؤولية
االجتماعيــة المشــتركة للحفــاظ علــى البيئــة ،حيــث تــم
إنشــاء مركزيــن لمعالجــة فضــات الطعــام وتحويلهــا
إلــى ســماد فــي منطقــة خــزام ،وســوق النخيــل ،ليرتفــع
عــدد مراكــز المعالجــة إلــى  5مراكــز ،لتحقيــق اهــداف
البيئــة المســتدامة ورؤيــة األجنــدة الوطنية لعام 2071
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«خدمات رأس الخيمة» إنجاز صيانة طريق «جبل جيس»
افتتحــت دائــرة الخدمــات العامــة فــي رأس الخيمــة طريــق
الغيــل بعــد االنتهــاء مــن تطويــره وفصــل مســاري الســير
بحارتيــن فــي كل اتجــاه وإحاللــه بطول  4.5كيلومتر ،ويخدم
الطريــق حركــة الســير للعديــد مــن المناطــق المجــاورة ،كمــا
يســاهم فــي تالفــي الزحــام الشــديد والحــوادث المروريــة.
وقــال المهنــدس أحمــد الحمــادي ،مديــر عــام الدائــرة :إن
هــذا الطريــق الحيــوي والمهــم جــرى افتتاحــه تجريبيــاً بعــد
إنجــازه علــى مراحــل عــدة ،لضمــان عــدم توقــف حركــة الســير
لكونــه مــن الشــوارع الرئيســة التــي تخــدم حركــة الســير
والنقــل فــي المنطقــة ،وســيتم االفتتــاح الرســمي لهــذا
الطريــق خــال شــهرين.

وأوضــح أن الطريــق جــرت توســعته ليكــون حارتيــن فــي
كل اتجــاه ،كمــا تــم فصــل مســاري الســير لتفــادي الزحــام
الشــديد الــذي كان الشــارع يشــهده فــي الســابق نظــراً
للكثافــة المروريــة المتزايــدة ،واســتخدام الطريــق بكثافــة
مــن قبــل ســيارات النقــل والمركبــات األخــرى.
وأشــار الحمــادي إلــى أنــه فيمــا يخــص طريــق جبــل جيــس،
فــإن الدائــرة بصــدد إنشــاء طريــق جديد لتفــادي وادي البيح،
ســيجري االنتهــاء منــه قبــل نهايــة العــام الجاري ،أما بالنســبة
للطريــق الحالــي ،فمــن المتوقــع أن تنتهــي صيانتــه بشــكل
كامــل خــال الشــهر المقبــل ،الفتــاً إلــى أن الدائــرة متمثلــة
فــي مؤسســة األشــغال تنفــذ مشــاريع عــدة إلعــادة تأهيــل
الطــرق التــي تأثــرت باألمطــار خــال الشــهرين الماضييــن،
ضمــن الجهــود المتواصلــة لتطويــر البنيــة التحتيــة.
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وأضــاف« :لدينــا خطــة شــاملة تعمــل عليهــا الدائــرة لصيانــة
الطــرق ،وتقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن
وزوار المنطقــة ،وكذلــك المحافظــة علــى البنيــة التحتيــة
للطــرق ،والتــي تــم تنفيذهــا وفــق أفضــل المعاييــر ،تماشــياً
مــع عمليــة التنميــة والتطويــر فــي ظــل الدعــم الالمحــدود
للقيــادة الرشــيدة» ،الفتــاً إلــى أن األمطــار األخيــرة ألحقــت
أضــراراً بالطــرق المؤديــة لجبــل جيــس ،وعلــى الفــور بــدأت

مؤسســة األشــغال مشــروع إعــادة تأهيــل الطــرق ،ومشــيراً
إلــى أن المشــروع يشــمل تفريــع الميــاه مــن الــوادي
لضمــان جريــان ســلس للميــاه ،خاصــة عنــد هطــول األمطــار
بمعــدالت أكبــر.
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بأقالمهم

ما بعد جائحة كوفيد 19 -
مــن المؤكــد ّأن جائحــة كوفيــد  19 -كانــت ومــا زالــت أزمــة
عالميــة بــكل المقاييــس  ،إال أنّ هــا كانــت أيضــا فرصــة حقيقية
التكيــف والمرونــة،
للمؤسســات لتَ ختبــر قدراتهــا علــى
ّ
واالســتعداد للمســتقبل.
وقــد نجحــت أغلــب المؤسســات فــي دولــة اإلمــارات
باالســتجابة لهــذا التحــدي بكفــاءة عاليــة ،ومرونــة ســريعة،
تعــاون فيهــا الجميــع وتكاملــت فيهــا األدوار  ،وأبــرز مثــال
الســلس ألكثــر مــن مليونــي موظــف
علــى ذلــك االنتقــال َ
وطالــب إلــى العمــل والدراســة عــن بعــد بــكل مرونــة  ،مــع
المحافظــة علــى المســتوى المتميــز لــأداء والفعاليــة .
ومــن المؤكــد ّأن العالــم بعــد كوفيــد  19 -لــن يكــون كمــا
كان مــن قبــل وســتكون هنــاك تغييــرات جذريــة وســريعة
فــي كافــة الجوانــب للعمــل المؤسســي واالجتماعــي ،
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نســتطيع أن نلخصهــا فيمــا يلــي :

لجميــع عمليــات البيــع والشــراء والنقــل  ،كمــا ســتتم
لســلة مــن اإلجــراءات االحترازيــة
وبشــكل تلقائــي تطبيــق ِس ِ
وعمليــات التعقيــم والتغليــف المتطــورة لجميــع األشــياء ،
ـتتغير بشــكل حاســم األســاليب
حتــى االنســان نفســه  ،وسـ ّ
الحياتيــة للمجتمعــات بمــا فــي ذلــك اللبــس والطعــام
واالحتفــاالت والتنقــل .

 .1التحول إلى العالم االفتراضي .
حيــث ســتكون هنــاك نقــات ســريعة ومكثفــة لكافــة
التعامــات مــن العالــم الواقعــي إلــى العالــم االفتراضــي،
بواســطة االنترنــت فائــق الســرعة والدقــة ،وســيكون للــذكاء
االصطناعــي دور البطولــة مســتقبال  ،وســيصبح مــن النــاذر
جــدا عقــد لقــاءات مباشــرة بيــن البشــر مــن أجــل المناقشــات
أو انجــاز األعمــال اليوميــة أو توقيــع االتفاقيــات ،وســيتم كل
شــيء عــن ُبعــد بمــا فــي ذلــك التعليــم والعــاج والتعاقــد
 ،وحتــى الســفر والســياحة ســتكون عبــر تقنيــات التجــوال
االفتراضــي التــي ســتضمن رحــات كاملــة بمــا فــي ذلــك
اإلحســاس باألحــوال الجويــة والتضاريــس المكانيــة .

ســتنحصر بشــكل ســريع أهميــة الشــهادات وااللقــاب
العلميــة والخبــرات والمناصــب  ،وســيكون التركيــز ُمســتقبال
علــى المهــارات النوعيــة والقــدرات الشــخصية وأهمهــا علــى
التكيــف ،و انجــاز المهــام
اإلطــاق المرونــة والقــدرة علــى
ّ
بكفــاء عاليــة .

ســيكون مبــدأ (مــن غيــر لمــس ُ )Without touchمنطلقــا

وكذلــك ســتتضاءل أهميــة حســاب ســاعات العمــل ،وحجــم

 .2التوظيــف فــي المؤسســات ســيكون بنــاء علــى المهــارات
والقــدرات ،والتقييــم بنــاء علــى االنجــازات .

المجهــود الــذي يبذلــه الموظــف ،وفــي المقابــل ســتكون
األهميــة األولــى لالنجــاز وإتمــام المهــام فــي الوقــت
المتفــق عليــه .
ّإن كوفيــد  19 -ســيكون مرحلــة فارقــة فــي حيــاة األمــم
والمؤسســات  ،وســيكون بدايــة لعصــر جديــد تتغيــر فيــه
مفاهيــم كثيــرة ظلــت راســخة لفتــرات طويلــة مــن الزمــن .
أحمد عبدالرحمن عثمان
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األتصال وقت و بعد ازمه كورونا
تأتــي األزمــات بكثافــة مختلفــة ، .خلــق الفيــروس التاجــي
وقلقــا ،
ً
مرتفعــا
وضغطــا
ً
ـدرا كبيـ ًـرا مــن عــدم اليقيــن ،
ً
قـ ً
ـدال مــن المســتقبل.
حيــث يركــز النــاس علــى الحاضــر فقــط بـ ً
خــال مثــل هــذه األزمــة  ،عندمــا تكــون المعلومــات غيــر
متوفــرة أو غيــر متناســقة  ،وعندمــا يشــعر النــاس بعــدم
اليقيــن بشــأن مــا يعرفونــه (أو يعرفــه أي شــخص)  ،يشــير
العلــم الســلوكي إلــى زيــادة رغبــة اإلنســان فــي الشــفافية
والتوجيــه وفهــم مــا حــدث.
فــي مثــل هــذه األوقــات  ،يمكــن أن تســاعد كلمــات
مكاتــب اإلتصــال فــي الحفــاظ علــى ســامة األشــخاص
عاطفيــا  ،وفــي
 ،ومســاعدتهم علــى التكيــف والتعامــل
ً
النهايــة  ،مســاعدتهم علــى وضــع خبرتهــم فــي الســياق -
واســتخالص المعنــى منهــا.
ولكــن مــع قفــزة هــذه األزمــة مــن اتجــاه الحيــاة والمــوت
علــى الصحــة العامــة والســامة فــي مــكان العمــل إلــى
المســائل الوجوديــة الســتمرارية األعمــال  ،وفقــدان
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جذريــا  ،قــد ال تكــون
الوظائــف  ،وطــرق العمــل المختلفــة
ً
نقطــة النهايــة واضحــة .وبينمــا قــد يبحــث البعــض بالفعــل
عــن معنــى مــن األزمــة وينتقلــون إلــى «الوضــع الطبيعــي
التالــي»  ،فــإن البعــض اآلخــر  ،الذيــن يشــعرون بعــدم
اليقيــن المتزايــد والقلــق بشــأن المســتقبل  ،قــد ال يكونــون
مســتعدين لألمــل بعــد.
األزمــات المتوازيــة ل ـ  COVID-19تقــدم لمكاتــب اإلتصــال
تحديــات معقــدة بشــكل ال نهائــي وال إجابــات ســهلة .تكثــر
المفاضــات الصعبــة  ،ومعهــا  ،تتخــذ قــرارات صعبــة حــول
توصيــل القضايــا المعقــدة إلــى جماهيــر متنوعــة .لــم يتــم
وضــع مكاتــب اإلتصــال تحــت مثــل هــذه األضــواء المكثفــة
مــن قبــل جمهــور متشــكك يقيــس الرعايــة واألصالــة
والهــدف الــذي تظهــره الشــركات .يفتقــر مكاتــب اإلتصــال
إلــى دليــل تشــغيل واضــح للتواصــل بســرعة مــع الموظفيــن
والمجتمعــات المتزعزعــة بشــأن األمــور العاجلــة ذات
األهميــة الكبيــرة  ،ناهيــك عــن طمأنتهــم وهــم يفكــرون فــي
المســتقبل.

نفســا .الخبــر الســار هــو أن
لــذا ننصــح بهــذا :توقــف  ،خــذ ً
األدوات األساســية لالتصــال الفعــال ال تــزال تعمــل .حــدد
األهــداف الطويلــة المــدى وأشــر إليهــا  ،واســتمع إلــى
أصحــاب المصلحــة وفهمهــم  ،وخلــق فتحــات للحــوار.
ـتباقيا .لكــن ال تتوقــف عنــد هــذا الحــد .فــي هــذه
كــن اسـ
ً
األزمــة  ،يمكــن للقــادة االعتمــاد علــى ثــروة مــن البحــوث
والســوابق والخبــرة لبنــاء المرونــة التنظيميــة خــال فتــرة
طويلــة مــن عــدم اليقيــن  ،وحتــى تحويــل األزمــة إلــى محفــز
للتغييــر اإليجابــي .يميــل مراقبــو األزمــات المتفوقــون إلــى
أداء خمســة أشــياء بشــكل جيــد:
• -أعــط النــاس مــا يحتاجــون إليــه  ،عندمــا يحتاجــون إليــه.
احتياجــات النــاس مــن المعلومــات تتطــور فــي أزمــة .لــذا
يجــب أن تكــون المراســلة جيــدة للمتصــل .يمكــن أن تســاعد
األشــكال المختلفــة مــن المعلومــات المســتمعين علــى
عقليــا  ،والتواصــل مــع إحســاس
البقــاء آمنيــن  ،والتأقلــم
ً
أعمــق بالهــدف واالســتقرار.

• اختــر الصراحــة علــى الكاريزمــا .الثقــة ليســت أكثــر أهميــة
صادقــا بشــأن موقفــك  ،ال تخــف مــن
ً
مــن األزمــات .كــن
إظهــار الضعــف  ،وحافــظ علــى الشــفافية لبنــاء الــوالء
التواصــل بشــكل أكثــر فعاليــة.
• -تنشــيط المرونــة .مــع تحــول األزمــة الصحيــة إلــى أزمــة
اقتصاديــة  ،إبــراز الروابــط اإليجابيــة وتقويــة الروابــط
المجتمعيــة الســتعادة الثقــة.
• -ســتنتهي األزمــة .ســاعد النــاس علــى فهــم كل مــا حــدث.
إنشــاء رؤيــة واضحــة
المصدر  :انا ماندي – ماكنزي – وال ستريت جورنال

• -التواصــل بوضــوح وببســاطة وبشــكل متكــرر .تحــد األزمــة
مــن قــدرة األشــخاص علــى اســتيعاب المعلومــات فــي
األيــام األولــى .ركــز علــى الحفــاظ علــى ســامة المســتمعين
وصحتهــم
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مركز سعادة المتعاملين

القادم أجمل ....
تنفيــذا لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم امــارة رأس الخيمــة
«رعــاه اللــه» بالتخفيــف عــن النــاس وتبســيط وتســهيل
اإلجــراءات علــى المتعامليــن وتقديــم الخدمــات الحكوميــة
الرقميــة بيســر وفاعليــة ،تواصــل « دائــرة الخدمــات العامــة
« جهودهــا الحثيثــة فــي تقديــم أفضــل خدمــات حكوميــة
ذكيــة للمتعامليــن مــن كافــة فئــات المجتمــع عــن بعــد.
حيــث عــززت الدائــرة جاهزيتهــا ومرونتهــا فــي وضــع الحلــول
االســتباقية لمواجهــة المتغيــرات والحــاالت الطارئــة،
ومكنتهــا مــن االســتمرار فــي تقديــم أفضــل الخدمــات ،مــع
ضمــان الحفــاظ علــى صحــة وســامة المجتمــع فــي هــذه
الظــروف االســتثنائية التــي يمــر بهــا العالــم ،واإلجــراءات
الوقائيــة واالحترازيــة التــي تتبناهــا الدولــة لمواجهــة واحتــواء
فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد .)19 -
قــام مركــز ســعادة المتعامليــن بمراجعــة وتطويــر عملياتهــا
وإجراءاتهــا فــي مراكــز ســعادة المتعامليــن ،وبمــا يتوافــق
مــع اإلجــراءات االحترازيــة المتبعــة ،وهــو مــا ســاهم فــي
توفيــر حزمــة خدماتهــا بسالســة وكفــاءة ،وخــال أقصــر
وقــت ممكــن .بفضــل جهــود العامليــن فــي فــي مراكــز
ســعادة المتعامليــن ،لمــا أبــدوه مــن مرونــة والتــزام كبيريــن
فــي ســرعة إنجــاز المعامــات ،مع التزامهم التــام باإلجراءات
االحترازيــة ،التــي تهــدف للحفــاظ علــى صحــة وســامة كافــة
مرتــادي المراكــز فــي مختلــف أنحــاء الدولــة
ويســتقبل مركــز ســعادة المتعامليــن طلبــات المتعامليــن
عبــر منصــة الواتســاب برقــم خــاص لــكل مؤسســة لتســهيل
التواصــل مــع المتعامليــن واإلجابــة عــن استفســاراتهم
ورصــد مالحظاتهــم ،وتوفيــر الحلــول الذكيــة للتحديــات
التــي يواجهونهــا ..
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مرحلــة
وفــي
الــى
العــودة
العمــل فــي الدائــرة
اســتمرت الدائــرة بالعمــل
ســهولة الوصــول
علــى
لخدماتهــا واإلنجــاز مــن خــال
القنــوات التقنيــة والطلبــات الذكيــة
واإللكترونيــة ،إذ واجهــت بعــض
التحديــات التــي كانــت منحصــرة فقــط فــي
بدايــة التحــول مــن حيــث تأقلــم المتعامليــن
مــع آليــات العمــل الجديــدة ،وتوفيــر المتطلبــات
الالزمة لســهولة الحصول عليها ،وقد قامت دائرة
الخدمــات العامــة توفيــر خيــارات مبســطة وســهلة
ومتوافــرة لــدى عامــة المتعامليــن مــن دون الحاجــة
إلــى أجهــزة أو تقنيــات معقــدة .ومــن أبــرز فــرص التحســين
المســتقبلية تعزيــز التكامــل والترابــط مــع شــركائنا فــي
الخدمــات والعمليــات ،ســواء فــي مرحلــة تقديــم الخدمــات
 ،أو فــي مرحلــة تنفيذهــا ،وهــذا التكامــل سيســاهم فــي
ســرعة انجــاز الخدمــات المقدمــة .
وســتواصل جميــع مراكــز ســعادة المتعامليــن العمــل
علــى مواءمــة عملياتهــا وطــرق توفيــر خدماتهــا للجمهــور
وفــق مــا يســتجد مــن توصيــات حكوميــة بشــأن اإلجــراءات
الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد ،مــع التزامهــا التــام
بــأن تكــون إجــراءات الحصــول علــى خدمــات الدائــرة سلســة
وميســرة للمتعامليــن طــوال الوقــت ،وبمــا يلبــي تطلعاتهــم
ـوال إلــى ســعادتهم.
ويحافــظ علــى ســامتهم ،وصـ ً
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تختص إدارة العمليات اللوجستية في :

إدارة
العمليات اللوجستية

هيكلــة وبنــاء خدمــة ادارة العمليــات مــن خــال اإلبــداع
واالبتــكار ،لمؤسســات وادارات دائــرة الخدمــات العامــة
والعمــاء لتقديــم خدمــات آمنــة ويعتمــد عليهــا الدارة
األصــول مــن المعــدات واآلالت والمركبــات بأفضــل قيمــة
ممكنــة ،وبشــكل مميــز وبــارز وتفــوق التوقعــات.
ومن المسؤوليات الرئيسة لإلدارة :
• إنشــاء أنظمــة وعمليــات ذات كفــاءة عاليــة الدارة
األســطول والمســتودعات والصيانــة
• تشــكيل وهيكلــة اســتراتيجية التشــغيل والتخطيــط
واإلجــراءات والسياســات إلدارة األصــول بكفــاءة عاليــة
• تحسين وتوحيد أسطول الدائرة
• تطويــر مركــز مراقبــة العمليــات وتحســين خطــوط االتصال
وخدمــة العمالء
• توفير أنظمة المراقبة والتقارير
• االستغالل األمثل لألصول و وتقليل نسبة الخمول
• تحسين إدارة األصول ومراقبة حركتها
• توفير تدريب السائقين والمهارات التقنية
• إنشاء أنظمة عملية إلدارة ومراقبة الوقود
• ضمــان توفيــر خدمــات عاليــة الجــودة وتحســين الصــورة
العامــة
• تقليل تكرار األعطال والوقت الزمني للصيانة
• توسيع مجاالت خدمات التصنيع
• ضمان تطبيق معايير السالمة
• وضع مؤشرات األداء ومتابعتها وتحقيقها
• تطبيق استراتيجية الفوترة السترداد التكاليف الداخلية
• إعــادة هيكلــة المســتودعات للحــد مــن المخزونــات
الراكــدة بطيئــة الصــرف مــع تحســين مســتوى المخــزون
متكــرر وســريع الصــرف
• رفــع مســتوى القــوى العاملــة تماشــياً وحاجــة عمليــة
ا لتشــغيل
• تطبيق ضوابط تكلفة األيدي العاملة والمواد والموارد
• تطبيق معايير صارمة لضبط التكاليف
• تقديم خدمات استشارية واالرشادات التشغيلية
• خلق فرص لالبداع واالبتكار
وقــد تــم اعــادة هيكلــة إدارة العمليــات اللوجســتية مــن
ثالثــة اقســام :
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 .1قسم الورش الفنية:
إدارة الصيانــة الوقائيــة والتصحيحيــة وعمليــات إعــادة
التأهيــل والتجديــد الرئيســية لمعــدات وآالت ومركبــات
( )EMVالدائــرة للمحافظــة علــى اســتدامة المســتويات
العاليــة مــن التنظيــم والســامة واألعمــال الهندســية.
ووضــع اســتراتيجية صيانــة المعــدات والمركبــات .وضبــط
المــوارد والتتعييــن األنســب لهــا لتوفيــر الخدمــات للعمــاء
بأفضــل قيمــة.

 .2قسم المستودعات :
إدارة مســتودعات ومخــازن الدائرة،وتنظيــم العمليــات
لتلبيــة الحاجــة مــن المخــزون كالطلــب ،االســتالم ،الحســاب،
التســجيل ،التخزيــن ،المداولــة و الصــرف .والتعامــل مــع
مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الســلع والمــواد؛ مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار أفضــل المســتويات والكميــات الواجــب
توافرهــا مــن المخــزون االحتياطــي طبقــا لقيــود التوريــد
واحتياجــات العمــاء.

 .3قسم الحركة :
توفيــر نقطــة اتصــال مركزيــة و وضــع االســتراتيجيات
والمبــادرات اللوجســتية لألســطول لتحســين كفــاءة
الخدمــات المقدمــة لمؤسســات الدائــرة واداراتهــا
وعمالئهــا .إدارة توزيــع الوقــود واألســطول الخامــل .توفيــر
بيانــات يعتمــد عليهــا بخصــوص متابعــة تشــغيل األصــول.
إدارة األداء العــام للســائقين والمشــغلين لتحقيــق أهــداف
العمــاء ،وتوفيــر المدخــات االســتراتيجية لتقديــم خدمــات
فعالــة وســليمة يعتمــد عليهــا وبأفضــل التكاليــف لتحقيــق
الحاجــة المخطــط لهــا ألســطول الدائــرة.

أهم مشاريع ادارة العمليات اللوجستية
 -1تطويــر منهجيــة تحليــل واحتســاب التكاليــف التشــغيلية
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الســتخالص بيانــات دقيقــة فــي حســاب وتحديــد نقــاط
الصــرف الزائــد والتكاليــف العاليــة للعمــل علــى تقليــص
التكلفــة بالســاعة وتقديــم افضــل قيمــة للدائــرة
ومؤسســاتها التــي تســهم فــي دعــم التخطيــط المالــي
االســتراتيجي .
 -2انشــاء اكاديميــة لتقييــم وتدريــب الســائقين ومشــغلي
المعــدات :لتطويــر مهــارات الســائقين واالســتغالل األمثــل
لألصــول والحفــاظ علــى ديمومتهــا وســامتها والحــد مــن
الحــوادث وتقليــل المخاطــر
 -3إنشــاء محطــة جديــدة لتزويــد الوقــود فــي كــراج
الدائــرة وذلــك لخفــض مســتوى الخطــر الســتيعاب الزيــادة
المســتقبلية والمســتمرة لســيارات ومعــدات الدائــرة
ومؤسســاتها  ،باالضافــة الــى تقليــل االزدحــام وتنظيــم
عمليــة اســتقبال عــدد اكبــر بنفــس الوقــت وتقديــم الخدمــة
بشــكل اســرع
 -4انشــاء مركــز معلومــات العمليــات  :وذلــك ليكــون
نقطــة االتصــال والتواصــل مــع العمــاء الداخلييــن للدائــرة
لالســتجابة لكافــة متطلباتهــم واستفســاراتهم بشــكل
دقيــق وعاجــل باالضافــة الــى اســتقبال كافــة المقترحــات
والشــكاوي والمتابعــة لهــا لرفــع مســتوى الرضــا عــن
الخدمــات المقدمــة
 -5تطويــر برامــج مراقبــة ومتابعــة االصــول وادائهــا  :وذلــك
للمحافظــة علــى مــوارد الدائــرة ومتابعــة اداء المعــدات
والســيارات والســائقين فــي مواقــع العمــل ورفــع تقاريــر
دوريــة للمؤسســات واالدارات التــي تتبعهــا ممــا يدعــم
متابعــة اداء المشــاريع
 -6إعــادة تاهيــل وتطويــر المســاحات واألبنيــة التابعــة
لــادارة والتوســعة بمــا يتناســب واحتياجــات الدائــرة  :وذلــك
للتغيــر الممنهــج لرفــع مســتوى االســتيعاب الــذي يســهم
فــي تســهيل اداء العمليــات لتنويــع الخدمــات المقدمــة
وانجازهــا بشــكل اســرع و بجــودة عاليــة تماشــياً مــع الخطــة
اإلســتراتيجية لــإدارة
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Future Prospects and renewed hopes
The United Arab Emirates has bid Farwell to the year 2019 with notable and appreciable efforts in all areas
of tolerance at the local and global levels to receive the year 2020 with higher ambitions and aspirations.
This is the UAE, as we have known it, today stands in the front lines, with the entire world, supportive and
persistent to overcome the obstacles and crises that the world is witnessing. The year 2020 has been the
time when the East and West efforts from all parts of the globe have united, hand in hand, to combat the
Corona pandemic.
Many countries around the world considered COVID 19 Pandemic as overwhelming their material and
moral strengths. Exceptionally, our wise leaders as they have always been, may God protect them, managed
to turn the pandemic into a positive factor for the UAE in all respects, by unifying all efforts and accentuating
energies and capabilities to limit and combat the Virus.
The UAE stands today, as usual, to provide a pioneering model and an Arab example to be emulated, of
solidarity, cooperation and continuous work, as it constitutes today a safe haven for all its citizens and
residents. Yes, it is a pandemic, yes it is a surprise of the year, but then today, thanks to God, by the guidance
of our leaders we affirm our readiness and that we are fully prepared to face crises.
From here appears the most important achievements of Public Services Department since the beginning of
the crisis up to the present day. Combating crises and coping with emergencies is one of our most significant
daily tasks, as we are proactive in responding to emergencies of all kinds. As in terms of readiness to face
challenges, the Department is making tremendous efforts in planning and implementing several projects,
and we are working today with great support from our leaders to develop strategic policies and high-quality
technical solutions in order to create a sustainable, developed and prepared infrastructure to overcome

Eng/ Ahmed Mohammed Al Hammadi
Director General.

difficulties.
Today, on the threshold of the second half of 2020, we would like to affirm and assure everyone that we
look forward with pride to harvesting best practices effectively and efficiently to overcome this crisis in the
shortest time. Therefore, Public Services Department today is expanding its planned initiatives and building
a supportive system for innovation leadership, which is considered one of the pillars.
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RAK Services Infrastructure Projects
Go According to ‹Timeline›
The Public Services Department in Ras Al Khaimah

He explained that the most important projects

in and the valley of al-Bayh, and the circle has

of work on infrastructure projects according to

confirmed the continuation of infrastructure

that are currently being implemented: the lake

completed, during the past period, the work of

the timeline, and with regard to the Lake Wadi

projects in accordance with time plans, despite the

project Wadi Naqb, the main road project of

paving the sides of the road leading to the Summit

Naqb project, the Department began work on

precautionary measures related to the coronavirus

Jabal Jess, in addition to the maintenance of road

of Jess,mountain to avoid the damage caused by

the project last October, to accommodate about

crisis, and strict preventive measures to ensure the

connections in the Area of Wadi Al-Bayh, and the

torrential rains, pointing out that Wadi Shea from

two million cubic meters, and the drilling work on

safety of workers and maintain their health and

expansion of Wadi Shaha to avoid the damage

the valleys that flow in the rainy season, and the

this project will continue until it reaches a depth

prevent the spread of infection, by making them

caused by the flow of valleys in the rainy season,

circle has completed, during the past period, the

of 20 meters,» pointing out that this project is

aware of the importance of good health practices

and the department has completed, during the

work of paving the sides of the road leading to the

one of the protection projects that is planned to

and physical spacing, and wearing preventive

past period, the work of paving the sides of the

Summit of Gil Jess, to avoid the damage caused

be implemented to protect residential areas near

uniforms . The projects are proceeding according

road leading to the summit of Gil Jess, to avoid

by torrential rains, pointing out that Wadi Shaha

Wadi Naqb from floods caused by heavy rains,

to the time plan that has been adopted, including

the damage caused by torrential rains, pointing

from the valleys that flow in the valleys in the

which have repeatedly Over the past years. He

road projects and sewage networks, the expansion

out that Wadi Shaha from the valleys that flow in

rainy season, and the circle has completed, during

pointed out that the construction of the lake in its

of mountain valleys, the construction of a lake

wadi al-Bayh, and the circle has completed, during

the past period, The mountain reefs surrounding

current location, based on the hydrological studies

for Wadi Naqb, the maintenance of gardens and

the past period, the work of paving the sides of the

the valley are carried out when heavy rains occur

of the valleys that flow into the Wadi Naqb, and

corniches, and other projects implemented by

road leading to the Summit of jabal Jess, to avoid

annually. He continued: «Despite the current

the amount of water that will be held by the three

the Department, said Ahmed Mohammed al-

the damage caused by torrential rains, pointing

circumstances and measures and strict measures,

projects, the dam, the lake, and the canals.

Hammadi, director general of the department.

out that Wadi Shaha from the valleys that flow

the Department was keen to continue the pace
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An expanded campaign to
eliminate the phenomenon of
«stray animals» on the roads

The Public Services Department in Ras Al Khaimah

communicate with the Department, by reporting

has completely reactivated the procedures

any cases of loose animals on public roads, external

and controls of «loose animals», specifically in

and internal, and any irregularities, disadvantages

the external roads and streets of remote areas

or deficiencies in public services, on the toll-free

surrounding Ras Al Khaimah, following the

number (8008118).

completion of a large part of the sterilization
of roads and public facilities in the emirate. The
Department confirmed the launch of an expanded
campaign to eliminate the phenomenon of «stray
animals» on roads and public squares, and to
sign violations stipulated in the law on violators,
including the owners of these free animals. Eng.
Ahmed Al Hammadi, General Manager of Ras Al
Khaimah Services, said: «The department›s teams
have seized 57 animals on public roads in the
past four days (Thursday to Sunday). Of these, 6
are camels, 8 cows and 43 goats, which pose an
imminent threat to public safety, endanger road
security, and cause fatal accidents and loss of
life and private and public property. Al Hammadi
appealed to the local and public to cooperate and
29 2020  السنة السابعة يوليو29 العدد

مـجـلة الـبـنـيـة

29

During the Covid19 pandemic we have all had to
change our behaviour to protect each other and
the Landscape Agency has also had to adapt with
pandemic with how we work and how we will
continue deliver for the people of our Emirate
I am really proud of all my colleagues within
Landscape Agency with how they have risen to the
challenges of working during these tough times
and I would like to take this opportunity to thank
them all, from the teams on the front line right up
to my senior management team.
The Landscape Agency also includes both
the Animal Welfare Centre and Pest Control
department so our work is varied and delivery is
crucial for both the public health and the aesthetics
and mental well-being of the Emirate
During the pandemic, colleagues in both the Pest
Control and Landscape divisions have worked day
and night to deliver the Emirate wide sanitation
programme supported by colleagues from the
Public Works Emergency Response Team and
the Administration Teams. From the ordering
of equipment to the application of sanitiser, the
teams pulled together with our volunteer force to
consistently deliver a safe and effective sanitation
program which continues even now.
The pest control team also had to deal with a large
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Landscape Agency
During the Covid19 pandemic
swarm of locusts which threatened the green

stray animals to loving homes across the UAE

areas of our Emirate. 6 main swarms were quickly

despite the pandemic. Our clinic has also been

identified and by using the least toxic methods

very busy ensuring pet owners have a place to

available along with intelligent data analytics, the

take their sick animals with many operations

team was able to successfully fully control the

proving vital to the survival of some pets

threat before damage occurred.
Our Landscape division has had an equally
At the Animal Welfare Shelter, the team continued

busy time during the pandemic. As well as the

with the adoption and rehousing programme of

continued maintenance and increased irrigation

stray and abandoned cats & dogs with a record

as the weather turned hotter, we have successfully

adoption month in March. So far this year the

fitted the Emirates first smart irrigation system

team has adopted out over 200 abandoned and

along Khuzam Road. This system not enables
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us to remotely irrigate, the system will also
automatically change water cycles based on live
weather data conditions. This intelligent system
will save manpower, fuel and water and we will
continue to roll out this system in other areas
throughout 2020 and beyond
We have also established our palm tree cleaning
and servicing team who are now working tirelessly
to service and care for the 3222 public palm
trees in our Emirate. This remarkable team of 4
colleagues are now working to a system which
enables them to service all trees in under 70 days,
that’s an average of 46 trees per day cleaned and
serviced!
As the pandemic starts to reduce, it is my wish
to continue the work we have started and deliver
more green spaces with new designs.
Throughout the pandemic, my design team
have been working continually on new designs so
when the pandemic ends, we are ready to start
implementing. Our latest landscaped area on
the Showhaada road in Al Jazeera has continued
pandemic with the team working with daily
progress
Even during the pandemic, it is my clear focus to
ensure my Agency and everyone in it continues to
deliver for you, the residents of Ras Al Khaimah.
As we all move back in to some kind of normality
I personally will continue the push to deliver the
best, with the best people for you
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Eng Hammadi was at Al Feliyah site , reviewing the new inlet
works construction and the new Sludge treatment system
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Throwing medical masks and
gloves in the streets is an
environment for the spread
of viruses.
Eng. Ahmed Mohammed Al Hammadi, Director
General of the Public Services Department
in Ras Al Khaimah, explained that throwing
medical masks and gloves in the streets and
roads, causes the transmission of diseases
to others, especially cleaners, stressing that
adherence to precautionary and preventive
measures is a shared responsibility, the most
important of which are members of the
community. He stated that section (8) of the
list of violations in force in Ras al-Khaimah,
provides for the violation of «throwing papers,
trash, spitting or throwing cigarette butts or
any waste in public roads and squares». Al
Hammadi stressed the application of all health
safety precautions to the workers collecting
and sorting waste during the current period,
where the worker wears gloves and medical
muzzles before the start of work, in addition
to the use of sterilizers and disinfectants, to
protect him from the risk of infection, pointing
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out that the department uses special
equipment to lift garbage containers
from different areas of the emirate. He
pointed out that medical containers were
provided in clinics and medical centers, which
are collected and disposed of periodically,
in accordance with the best international
standards, pointing out that the department
follows the best specifications of sorting
waste in the automated sorting plant in Ras
Al Khaimah, where trained and specialized
workers were provided to work inside the
factory, within a safe and integrated sanitary
environment, and subject to all safety
requirements, by wearing factory clothing,
where only workers in the factory are not
allowed to enter or deal inside it.
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Customer Happiness Center

the best is yet to come
In accordance with the directives of His Highness

number

Sheikh Saud bin Saqr al-Qasimi, a member of the

for

Supreme Council, ruler of the Emirate of Ras Al

Agency

Khaimah, to ease people and simplify and facilitate

to

procedures for customers and to provide digital

communication

government services with ease and effectiveness,

with

the Department of Public Services continues its

answer their queries and

efforts to provide the best smart government

monitor their feedback,

services to customers from all segments of society

and provide smart solutions

remotely.

to the challenges they face..

The Department has strengthened its readiness

In the process of returning to work

and flexibility in developing proactive solutions to

in the Department continued to

meet changes and emergencies, and has enabled

work on easy access to its services and

it to continue to provide the best services, while

achievement through technical channels

ensuring the health and safety of the community

and smart and electronic applications, faced

in these exceptional circumstances that the

some challenges that were limited only at the

world is going through, and the preventive and

beginning of the transformation in terms of

precautionary measures adopted by the State

adapting customers to the new mechanisms of

to confront and contain the new Coronavirus

work, and providing the necessary requirements

(Coved-19).

for easy access, and the Public

Customer Happiness Center has reviewed and

provided simplified and easy options available

developed its operations and procedures in

to the general customers without the need for

accordance with the precautionary procedures

complex devices or techniques. One of the most

virus,

followed, which contributed to the provision of its

prominent opportunities for future improvement

with

service package smoothly and efficiently, and in

is to enhance integration and cohesion with our

commitment

the shortest possible time. Thanks to the efforts

partners in services and processes, both at the

to ensure that

of the employees in the centers of happiness

service delivery stage and at the implementation

the procedures for

customers, for their flexibility and commitment in

stage, and this integration will contribute to the

obtaining the services

the speed of completion of transactions, with full

speed delivery of the services provided.

of the Department are

adherence to the precautionary measures, which

All Our Happiness Centers will continue to work

smooth and accessible to

aim to maintain the health and safety of all visitors

to align their operations and ways of providing

customers all the time, in

to the centers across the country.

their services to the public in accordance with

order to meet their aspirations

Customer Happiness centers receive customers›

the government›s new recommendations on

and maintain their safety, up to

requests through whatsapp platform with a special

preventive measures against the new CORONA

their
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each
facilitate
customers,

Services has

full

happiness.
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communcation during and after covid -19

with rattled employees and communities about

deeper sense of purpose and stability.

immediate matters of great importance, much

2. Communicate clearly, simply, frequently. A crisis

less reassure them as they ponder the future.

limits people’s capacity to absorb information in

So we counsel this: pause, take a breath. The good

the early days. Focus on keeping listeners safe

Crises come in different intensities. As a “landscape

to existential matters of business continuity, job

news is that the fundamental tools of effective

and healthy. Then repeat, repeat, repeat.

scale” event, the coronavirus has created great

loss, and radically different ways of working, an

communication still work. Define and point to

3. Choose candor over charisma. Trust is never

uncertainty, elevated stress and anxiety, and

end point may not be apparent. While some may

long-term goals, listen to and understand your

more important than in a crisis. Be honest about

prompted tunnel vision, in which people focus

already be seeking meaning from the crisis and

stakeholders, and create openings for dialogue.

where things stand, don’t be afraid to show

only on the present rather than toward the

moving into the next normal others, feeling rising

Be proactive. But don’t stop there. In this crisis

vulnerability, and maintain transparency to build

future. During such a crisis, when information is

uncertainty and worried about the future, may

communication office can draw on a wealth of

loyalty and lead more effectively.

unavailable or inconsistent, and when people feel

not yet be ready for hope.

research, precedent, and experience to build

4. Revitalize resilience. As the health crisis

unsure about what they know (or anyone knows),

COVID-19’s parallel unfolding crises present

organizational resilience through an extended

metastasizes into an economic crisis, accentuate

behavioral science points to an increased human

communication

infinitely

period of uncertainty, and even turn a crisis into

the positive and strengthen communal bonds to

desire for transparency, guidance, and making

complicated challenges and no easy answers.

a catalyst for positive change. Superior crisis

restore confidence.

sense out of what has happened.

Tough trade-offs abound, and with them, tough

communicators tend to do five things well:

5. Distill meaning from chaos. The crisis will end.

At such times, communication office words and

decisions about communicating complex issues

1. Give people what they need, when they need

Help people make sense of all that has happened.

actions can help keep people safe, help them adjust

to diverse audiences. Never have executives been

it. People’s information needs evolve in a crisis.

Establish a clear vision, or mantra, for how the

and cope emotionally, and finally, help them put

put under such an intense spotlight by a skeptical

So should a good communicator’s messaging.

organization and its people will emerge.

their experience into context—and draw meaning

public gauging the care, authenticity, and purpose

Different forms of information can help listeners

Resources : Ana Mendy – mckinsy-wallstreet

from it. But as this crisis leaps from life-and-death

that companies demonstrate. Communication

to stay safe, cope mentally, and connect to a

journal

direction on public health and workplace safety

experts lack a clear playbook to quickly connect
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leaders

with
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