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We, the staff of Ras Al Khaimah Municipality Department, 
pledge to abide by the following instructions:-

1. Dealing towards you with appreciation and 
respect.

2. Providing distinguished services.
3. Offering all the necessary requirements to 

facilitate the completion and advancement 
of work.

4. Responding to your inquiries and complaints.
5. Notifying you about your transactions 

through communication means.
6. Retaining the privacy.
7. Implementing your effective suggestions.
8. Emphasizing constantly that customers are 

the success partners.

What we kindly request from you to provide an excellent 
and satisfactory service:-

1. Appreciating efforts of our staff who are 
working with you.

2. Providing identification documents.
3. Providing required documents to com-

plete your transactions.
4. Informing us - as soon as possible - in 

case of an error or amendment to your 
details.

5. Informing us of any changes in person-
al information or conditions related to 
your transactions.

6. Responding to the inquiries of customer 
service staff.

7. Abiding by specified timings to meet the 
authorized official and complete your 
transactions on time.

Customer Service Charter Ras Al Khaimah Municipality
الــرويـــــــــة
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ـــــ  ـــــمـــــ ـــــ ــــــــديــــــــة  ــــــــ ــــــــــــا ب ــــــــــــد ــــــــــد  تــــــــــ

ـــويـــر الـــعـــمـــراين ـــ ـــة  الـــ ـــدا ـــ ـــس ــ ال ــ ــ ــ لــ

ــمــ  ــ ــ ــــ ا ــــســــرا ـــافـــة  ــــة لـــ ـــة الــــعــــا ـــســـ  والـــ

ــــثــــمــــار  ــــســــ ـــــعـــــا لــــ ـــــ ــــنــــمــــو وتـــــ�ـــــســـــ ــــــــمــــــــا لــــ د

ـــــمـــــوارد ـــــــ لـــــ ـــــــث ــــ الأ ــــ ــــو ــــــــ الــــ ــــــن 

Vision : 
A leading Municipality, for a sustainable 

environment.

Mission : 
Offering distinctive municipal services 

to achieve sustainability of urban 

development and public health for the 

entire society segments; supporting 

the growth and encouraging the invest-

ment, through optimal recruitment of re-

sources
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الطاقة و�ضرورتها

الطاقة  هذه  توظيف  اأهمية  هو  اجلديد  ولكن   ، الإيجابية  الطاقة  عن  احلديث  جديدًا  لي�س 

وتفعيلها يف ظل التوجه اإىل التميز وحتقيق املراكز الأوىل يف مناحي احلياة كلها .

ومن ال�سروري هنا اأن نذكر دعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإىل الت�سلح بالطاقة الإيجابية .

على  اهلل  رعاه  اخليمة   راأ���س  حاكم  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتاأكيد 

ا�ستغالل الطاقة الإيجابية للو�سول اإىل التميز والنجاح .

فالتم�سك بالطاقة الإيجابية دليل وعي ، وبرهان التم�سك بالتفوق ، هذا عدا عن اأن الطاقة 

الإيجابية تعمل على التحفيز وترتقي بالدافعية نحو العطاء من جهة ونحو الإجناز من جهة اأخرى.

واأن   ، الأوىل  املراتب  يت�سنم  اأن  على  يقدر  الإيجابية  توظيف طاقته  على  ق��ادرًا  يكون  اإن من 

اإ�ساءات  يت�سدر الفعل املفيد والناجح واأن يغدو قدوة يف جمتمعه لأنه ي�سجل يف تاريخ جمتمعه 

اإيجابية تذكرها الأجيال عرب الزمان .

عليها  املحافظة  ب�سروط  التم�سك  فاإن   ، الناجح  الإن�سان  �سلوك  الإيجابية  الطاقة  كانت  واإذا 

التاأملي  – التفكري  الت�سامح   ( : و بالعنا�سر التي تنه�س مب�ستواها يعد �سرورة وواجبًا من مثل 

– العمل بروح الفريق الواحد –  – العفو  – تطهري القلب  – التفاوؤل  – حب احلياة  – الريا�سة 
الر�سا – التعاون ... اإلخ (

بقي اأن ن�سري اإىل اأن الطاقة الإيجابية ت�سيع بالإن�سان �سلوكيات جّد متميزة �سواء اأكان ذلك يف 

عمله اليومي اأم يف وظيفته اأم يف بيته اأم يف حياته كلها ، هذا عدا عن تلوين العمل باحلب والعطاء 

والتفاوؤل والق�ساء على التوتر وفوق ذلك كله التحلي بالأخالق احل�سنة يف التعامل .

 واخلال�سة : ازرق طاقتك الإيجابية بالإميان باأهميتها تفز باإيجابيات ل اأجمل منها ول اأحلى .

اب رال د ب �ش ن 

الفتتاحية
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�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ي�سهد حفل تخريج الدفعة ال�ساد�سة من طلبة اأمريكية راأ�س اخليمة

ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
�سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
الأع�����ل�����ى ح���اك���م راأ������س 
اخليمة اأن م�سرية التعليم 
الإم��ارات  دولة  يف  العايل 
و�سلت اإىل مكانة مرموقة 
وفق اأعلى املعايري الدولية 
وه������ي ت���رج���م���ة ل����روؤي����ة 
للدولة  الر�سيدة  القيادة 
التي ت�سعى دائمًا اإىل بناء 
بالعلم  املت�سلح  الإن�����س��ان 

واملعرفة.
ج������اء ذل������ك خ���الل 
ح�������س���ور ����س���م���وه ح��ف��ل 

تخريج الدفعة ال�ساد�سة من طلبة اجلامعة 
الأمريكية يف راأ�س اخليمة وعددهم /141/ 
خريجًا وخريجة من حملة درجة املاج�ستري 
م�سرح  خ�سبة  على  وذل��ك  والبكالوريو�س 

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة.
ح�سر احلفل .. معايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
واللواء متقاعد ال�سيخ �سلطان بن �سامل بن 
كايد  بن  حممد  وال�سيخ  القا�سمي  حممد 
القت�سادية  التنمية  دائرة  رئي�س  القا�سمي 
حممد  بن  �سقر  وال�سيخ  اخليمة  راأ���س  يف 
عمران  حممد  ومعايل  القا�سمي  �سقر  بن 
ال�سام�سي رئي�س جممع كليات التقنية العليا 
اإ���س��اف��ة اإىل ع��دد م��ن امل�����س��وؤول��ن وم���دراء 
واأع�ساء  اخليمة  راأ���س  يف  املحلية  الدوائر 
اجلامعة  يف  والإداري����ة  التدري�سية  الهيئة 

واأولياء اأمور الطلبة اخلريجن.
واأ�سار �سموه اإىل اأن اجلامعة الأمريكية 
يف راأ�س اخليمة حققت الكثري من الأهداف 
متطلبات  وتوفري  ال�ساملة  التنمية  لدعم 
�سوق العمل يف الإمارة من خالل تخ�س�سات 
جهود  �سموه  وث��م��ن   .. اجلامعة  تطرحها 

التي  للجامعة  والإداري��ة  التدري�سية  الهيئة 
للمكانة  للو�سول باجلامعة  باإخال�س  عملت 
ومكانة  اإجن��ازات  من  حققته  وما  املرموقة 

علمية واأكادميية.
وهناأ �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة 
اخلريجن على جهودهم لطلب العلم والتي 
اأن  �سموه  موؤكدًا   .. والتفوق  بالنجاح  تكللت 
للخريجن  اأوىل  خطوة  يعترب  التخريج  يوم 
اآم��ال��ه��م  لتحقيق  امل��ه��ن��ي��ة  م�����س��ريت��ه��م  يف 

وطموحاتهم يف احلياة.
من جانبه اأ�ساد معايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان بدعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
�سعود بن �سقر القا�سمي املتوا�سل للجامعة 
الأمريكية يف راأ�س اخليمة واهتمامه الكبري 
ب��ت��ط��وره��ا وت��ق��دم��ه��ا ول��ط��امل��ا ك���ان دعمه 
منح  يف  الرئي�سية  ال��ع��وام��ل  م��ن  ورع��اي��ت��ه 
طالب  من  اجلامعة  لهذه  املنت�سبن  جميع 
قويًا  ح��اف��زًا  وم���دراء  وموظفن  ومدر�سن 
الذي  التعليم  يف  واجل��ودة  التميز  لتحقيق 
تقدمه اجلامعة وم�سعاها لدعم طالبها يف 

حتقيق النجاح على اأعلى امل�ستويات“. 
نحتفل  اإذ  اليوم  نحن   ” معاليه  وق��ال 

ب��روؤي��ة  نحتفل  ف��اإن��ن��ا  هنا  املنا�سبة  ب��ه��ذه 
�سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
القا�سمي حول دور التعليم يف ر�سم مالمح 
اإمارة راأ�س اخليمة ودولة الإمارات العربية 

املتحدة ب�سكل عام“.
واأ�ساف معاليه ” اإننا حمظوظون جدًا 
على  رك��زت  لطاملا  دول��ة  يف  نعي�س  لكوننا 
والتكنولوجية  القت�سادية  التنمية  اعتبار 
وازده��اره��ا  لتطورها  اأ���س��ا���س��ًا  والب�سرية 
امل�ستدام واأتاحت القيادة الر�سيدة ل�ساحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ل��الإم��ارات  اهلل“  ”حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
العربية املتحدة بتبووؤ الدولة املوقع الريادي 
قائمن  وجمتمع  اقت�ساد  تطوير  يف  العاملي 
على املعرفة وهي روؤية ي�ساركه اإياها جميع 
القادة يف دولتنا الذين يعملون انطالقًا من 
وم�ساركتنا  م�ستقبلنا  باأن  الرا�سخ  اإميانهم 
اأن  تتطلب  ال��ع��امل��ي��ة  التنمية  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
يف  اجل���ودة  عالية  ب��رام��ج  ونطبق  نخطط 
جمال التعليم والتدريب بكل اإخال�س وتفان 
و�سيمكن ذلك اأجيالنا املقبلة من ال�ستفادة 
من التطورات الهامة يف املعارف العاملية“.



áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 2017 /11 - 486 :Oó©dG

5

ا%خبار

mun r a k a e

وت���اب���ع م���ع���ايل ال�����س��ي��خ 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
�سروري  دواع��ي  ملن  اإن��ه   ”
اأن اأ�سارككم الحتفال اليوم 
ال�ساد�سة  ال��دف��ع��ة  ب��ت��خ��رج 
يف  الأمريكية  اجلامعة  من 
راأ�س اخليمة والذي �سي�سكل 
ان���ط���الق���ة رح����ل����ة ه�����وؤلء 
م�ستقبل  ن��ح��و  اخل��ري��ج��ن 
ثقة  وكلنا  ريادتهم  ينتظر 
بعد  م�ساهماتهم  ت��وؤدي  باأن 
ا���س��م  رف���ع  اإىل  ت��خ��رج��ه��م 
راأ�س  الأمريكية يف  اجلامعة 
على  وت��وؤك��د  ع��ال��ي��ًا  اخليمة 
وال��ن��ج��اح  الن�سج  م�ستوى 
ف��رة  خ���الل  حققته  ال����ذي 

اليوم  اأن حفل  نثق  الزمن كما  ق�سرية من 
واآم��ال��ن��ا  توقعاتنا  على  ال�����س��وء  �سي�سلط 
و�سيمنحنا  الواعدة  اجلامعة  لهذه  الكبرية 
واحرامنا  تقديرنا  عن  للتعبري  الفر�سة 
على  واملوظفن  التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء 
وم�ساعدتهم  لدعم طالبنا  الدوؤوب  عملهم 
وتكري�س  ���س��ه��ادات��ه��م  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف 

اأنف�سهم للتعلم مدى احلياة“. 
اإن   ” بالقول  حديثه  معاليه  واختتم 
قيادة  املتحدة حتت  العربية  الإمارات  دولة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
”حفظه اهلل“ ملتزمة  الدولة  رئي�س  نهيان 
والفاعل  النوعي  للتعليم  ال�ساملة  بروؤيتها 
عن  لكم  اأع���رب  اأن  واأود  وبناتنا  لأبنائنا 
اآمايل باأن تبقى اجلامعة الأمريكية يف راأ�س 
الروؤية  لهذه  احلي  التج�سيد  ذلك  اخليمة 

العظيمة“.
ح�سن  ال��ربوف��ي�����س��ور  اأ���س��ار  جهته  م��ن 
الأمريكية  اجلامعة  رئي�س  العلكيم  حمدان 
الذي  ال�سريع  التقدم  اإىل  اخليمة  راأ�س  يف 
يف  عهدها  حداثة  رغ��م  اجلامعة  اأح��رزت��ه 
اأقل من ع�سر �سنوات ا�ستطاعت اأن حتدث 
اإيجابية عرب �سل�سلة من الإجنازات  ب�سمة 
احلافلة حيث و�سل عدد الطالب امل�سجلن 

يف اجلامعة اإىل 1000 طالب بالإ�سافة اإىل 
تزايد اأعداد اأع�ساء هيئة التدري�س.

حققت  اجلامعة  اأن  اإىل  العلكيم  ولفت 
هذه  مثل  يف  �سخ�س  اأي  يتوقعه  مما  اأك��ر 
الدعم  ب�سبب  الزمن  من  الق�سرية  الفرة 
راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وروؤي���ة  الكبري 
مبا�سرة  نتيجة  هو  النمو  هذا  واأن  اخليمة 
ل�سمعة اجلامعة املزدهرة حيث اأنها ل تزال 
لكلياتها  الدولية  العتمادات  على  حت�سل 
الهند�سة  ب��رام��ج  اعتماد  مثل  وب��راجم��ه��ا 
موؤخرًا من قبل هيئة اعتماد برامج الهند�سة 

والتكنولوجيا.
العتماد  على  احل�سول  ك��ان   ” وق��ال 
ح�سلت  حيث  اإجنازاتنا  اأول  اأحد  الوطني 
براجمنا الأكادميية ال�22 على اعتماد هيئة 
اأما  الإم��ارات  دول��ة  يف  الأكادميي  العتماد 
وقتًا  في�ستغرق  للجامعة  ال��دويل  العتماد 
اإل اأن اجلامعة ما�سية يف طريقها لتحقيقه 
ويف العام املا�سي ح�سلت ثالثة من برامج 
وهي  دويل  اع��ت��م��اد  على  لدينا  الهند�سة 
احلا�سوب  هند�سة  يف  العلوم  بكالوريو�س 
وه��ن��د���س��ة الإل���ك���رون���ي���ات والت�������س���الت 
التحتية  البنية  وهند�سة  املدنية  والهند�سة 
العتماد  جمل�س  اعتماد  على  ح�سلت  التي 
بي  ”اإيه  والتكنولوجيا  للهند�سة  الأمريكي 

اإي تي“.
اأن هذه الربامج حتظى حاليا  اإىل  ونوه 
ما  اجل��ودة  عالية  كربامج  عاملي  باعراف 
الربامج  اأف�سل  من  يجعل طالبنا خريجن 
وبحلول نهاية ال�سهر اجلاري من املتوقع اأن 
ن�ست�سيف يف اجلامعة جلنة مراجعة اأخرى 
للهند�سة  الأمريكي  العتماد  ملجل�س  تابعة 
اأخرى  برامج  ثالثة  لعتماد  والتكنولوجيا 
ت�سم بكالوريو�س العلوم الهند�سة ال�سناعية 

والهند�سة امليكانيكية وعلوم احلا�سوب.
من جانبه اأعرب اخلريج الأول يف دفعة 
والذي  ال�سعار  اأكثم   2017 لعام  اخلريجن 
ال�سرف  مرتبة  م��ع  امتياز  ب��درج��ة  ت��خ��رج 
املدنية  الهند�سة  يف  ال��ع��ل��وم  بكالوريو�س 
مبا  واع��ت��زازه  فخره  ع��ن  التحتية  والبنية 
حققه هو وزمالوؤه اخلريجون .. وقال ” اإن 
احل�سول على ال�سهادة هو اإجناز ذو اأهمية 
كبرية ، ولكن هذه لي�ست النهاية اإنها فقط 
ب��داي��ة رحلة ج��دي��دة يف احل��ي��اة وم��ن هذا 
اليوم اإىل الأيام املقبلة دعونا نلتزم بخدمة 

املجتمع باأمانة وكرامة.
وقام راعي احلفل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
معايل  يرافقه  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
بت�سليم  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 

الطلبة اخلريجن �سهاداتهم.
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ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب   اأكد 
القيادة  بف�سل  الإم���ارات  اأن  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س 
نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبجهود  الر�سيدة 
رئي�س الدولة ”حفظه اهلل“اأ�سبحت واحة للعلم واملعرفة اإذ حتت�سن 

اأعرق اجلامعات التي توفر الربامج التعليمية لأبنائنا الطلبة.
م�سرح  خ�سبة  على  �سهده  ال��ذي  احلفل  خ��الل  �سموه  واأو���س��ح 
تخريج  مبنا�سبة  ال�سحية  والعلوم  للطب  اخليمة  راأ���س  جامعة 
الثاين للدفعة ال�سابعة من كلية طب  الفوج  من  وطالبة  طالبًا   159
الأ�سنان والتمري�س احلا�سلن على درجة البكالوريو�س والدرا�سات 
العليا اأن النهو�س بالتعليم ل�سيما التعليم اجلامعي كان على �سلم 
بالرعاية  يحظى  وم��ازال  الدولة  تاأ�سي�س  منذ  الإم���ارات  اأول��وي��ات 
والهتمام من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

”رعاه اهلل“  الوزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لتمكن اأبناء الدولة من الت�سلح 

بالعلم واملعرفة والنهو�س بخطط التنمية ال�ساملة.
واأ�ساد �سموه مبا و�سلت اإليه جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم 
ال�سحية من م�ستوى تعليمي راق جعل منها �سرحًا تعليميًا وثقافيًا 
وعالمة مميزة يف جمال التعليم اجلامعي يف دولة الإمارات بف�سل 
حديثة  حتتية  وبنية  مميز  واإداري  تدري�سي  كادر  من  حتت�سنه  ما 
اأ�سهمت يف رفد القطاع الطبي يف الدولة بكوادر موؤهلة فنيًا واإداريًا 

يف جمال الطب والعلوم ال�سحية.
وتوجه �سموه بالتهنئة للخريجن واأولياء اأمورهم بهذه املنا�سبة 
التي متثل ثمرة اجلهد طوال �سنوات الدرا�سة ليكلل هذا الجتهاد 

بالنجاح والتوفيق.
وم�����ن ج���ان���ب���ه اأك�������د ال����دك����ت����ور ���س 
اجلامعة  رئي�س  نائب  راو  جوروماهادفا 
�سعيهم دائمًا لدفع م�سرية التعلم ومواكبة 
التطور يف برامج التدري�س احلديثة لإعداد 
ومتثيل  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  م�سلحن  طلبة 
اجلامعة يف املوؤ�س�سات الطبية داخل الدولة 

وخارجها.
حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  احلفل  ح�سر 
الإداري  وال��ط��اق��م  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
امل�سوؤولن  من  وعدد  للجامعة  والأكادميي 

واأولياء اأمور الطلبة اخلريجن.

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ية س ب والعلو ال امعة راأ�س اخليمة لل ي�سهد حفل تخريج 
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ية  ا �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ي�سهد افتتا اأعما الدورة ال

ي براأ�س اخليمة لتق القادة ال�سبا العا
اأك�����د ���س��اح��ب 
ال�������س���م���و ال�����س��ي��خ 
�سقر  ب���ن  ���س��ع��ود 
ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
حاكم راأ�س اخليمة 
توفري  اأهمية  على 
بيئة مثالية اإبداعية 
القادمة  ل��الأج��ي��ال 
من  للمزيد  توؤ�س�س 
وا�ستدامة  النجاح 

الإجنازات.
وق�������ال ���س��م��وه 
- خ���الل ح�����س��وره 
اأع�����م�����ال ال�������دورة 
ملتقى  م��ن  الثانية 

اأهم  القادة ال�سباب العاملين التي تعترب من 
على  ال�سباب  للقادة  املخ�س�سة  اللقاءات 
يوم  م��ع  بالتزامن  وينعقد  املنطقة  �سعيد 
ريك�سو�س  فندق  يف   2017 العاملي  ال�سياحة 
باب البحر بجزيرة املرجان يف راأ�س اخليمة 
علينا  يحتم  زم���ن  يف  نعي�س  اإن��ن��ا   ”
مبتكرة  اأفكار  وطرح  والنقا�س  احلوار  اإثراء 
ومتطورة تعزز الفكر واملعرفة .. ول �سك باأن 
اأبناءنا ال�سباب من املواطنن واملواطنات هم 
مقومات  بجميع  ويتمتعون  لنا  فخر  مدعاة 
الأجيال  اإىل  والعلوم  املعرفة  لنقل  التميز 

القادمة“. 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
�سقر القا�سمي اأن متكن املراأة ودعم دورها 
جناح  بناء  رحلة  يف  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  ي�سكل 
وامل�ستقبل  احل��ا���س��ر  يف  وتفوقها  الإم����ارة 
..وقال �سموه ” يتعن علينا جميعًا اأن نحرم 
بيئتنا وجمتمعنا واأنف�سنا .. ول بد من ت�سافر 
اجلهود يف �سبيل حتقيق الغايات والإجنازات 
احلقيقي  الإرث  هم  ال�سباب  اأن  ” ..موؤكدًا 
لهذا الوطن وليكن هدفنا اأن منهد لهم �سبل 

النجاح.
بن  خالد  ال�سيخ  امللتقى  افتتاح  ح�سر 
حممد  وال�سيخ  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
التنمية  دائ���رة  رئي�س  القا�سمي  ك��اي��د  ب��ن 
القت�سادية وال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر 

القا�سمي وعدد من امل�سوؤولن واملهتمن.
و�سدد امللتقى على �سرورة اإعطاء الأولوية 
اتخاذ  من  ومتكينه  ال�ساب  اجليل  لتطوير 
ال�ستدامة  نهج  لتبني  ال�سرورية  اخلطوات 
الناجح يف جمالت الأعمال والبيئة واملجتمع.
لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  رعاية  وتاأتي 
جملة  تنظمه  ال���ذي   - للملتقى  ال�سياحة 
الإقليمية  املجلة   – اإي�ست  ميدل  ”ليدرز 
 - والأعمال“  ال�سيا�سة  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
كخطوة مهمة يف الجتاه ال�سحيح نظرًا لكون 
الإمارة واحدة من اأحدث الوجهات ال�سياحية 
كونها  عن  ف�ساًل  منوًا  واأ�سرعها  املنطقة  يف 
ال�سياحة  الداعمة ملنظمة  اأهم اجلهات  اأحد 
العاملية التابعة لالأمم املتحدة اجلهة امل�سوؤولة 
والذي  العاملي“  ال�سياحة  ”يوم  تنظيم  عن 
”ال�سياحة  ح��ول حم��ور  ال��ع��ام  ه��ذا  ي��رك��ز 

امل�ستدامة – اأداة للتنمية“.

واأكد هيثم مطر الرئي�س التتفيذي لهيئة 
راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة يف كلمته خالل 
امل�ستمر  اللتزام  على  امللتقى  اأعمال  افتتاح 
الذي تبديه اإمارة راأ�س اخليمة جتاه حتقيق 

ال�ستدامة �سمن خمتلف القطاعات.
على  رئي�سي  ب�سكل  الفعالية  ورك���زت 
من  ع����ددًا  وت�سمنت  ال���س��ت��دام��ة  م��ف��ه��وم 
ال��ك��ل��م��ات األ���ق���اه���ا ن��خ��ب��ة م���ن امل��ت��ح��دث��ن 
اأح��د  كاوا�ساكي  ج��اي  برئا�سة  وامل�سرفن 
اإىل  ال�سيلكون  وادي  يف  الت�سويق  رواد  كبار 
وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  رواد  من   20 جانب 
العام  القطاع  من  الالعبن  واأب��رز  املمولن 
اإحداث تغيريات جوهرية  الذين �ساهموا يف 
�سمن 9 بلدان مبا فيها عدد من دول ال�سرق 

الأو�سط واأفريقيا.
وجنحت الفعالية يف ا�ستقطاب اأكر من 
النقاط  اأهم  ملناق�سة  ح�سروا  �سخ�سًا   350
ال�ساب  واجليل  القيادة  مبوا�سيع  املتعلقة 
وريادة الأعمال ومتكن املراأة بهدف حتقيق 
ال�ستدامة  جانب  اإىل  الجتماعي  التغيري 
والتعليم  احلديثة  الإع��الم  و�سائل  و  والعلوم 
جم��الت  يف  ال�سركات  تلعبه  ال��ذي  وال���دور 
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بي 2017 ية اأبو هارا العا ور م�سابقة ا حاك راأ�س اخليمة ي

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب   زار 
�سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
اخليمة اليوم م�سابقة املهارات 
 ”  2017 ” اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
التي تعقد حتت رعاية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

وت��ف��ق��د ���س��م��وه الأج��ن��ح��ة 
امل�ساركة يف املعر�س امل�ساحب 
للم�سابقة التي ت�ستمر فعالياتها 
اجل�����اري  اأك���ت���وب���ر   18 ح���ت���ى 
اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي  يف م��رك��ز 

للمعار�س.
خالد  ال�سيخ  الزيارة  خالل  �سموه  رافق 
بن �سعود بن �سقر القا�سمي ومعايل ح�سن 
بن اإبراهيم احلمادي وزير الربية والتعليم 
املهريي  م�سبح  �سامل  بنت  جميلة  ومعايل 
و�سعادة  العام  التعليم  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة 
الثاين  النائب  الزعابي  عبداهلل  عبدالعزيز 
و�سعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لرئي�س 
مركز  ع��ام  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 

مدير  خليفة  اللطيف  عبد  حممد  والدكتور 
عام برنامج ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي.

واأ�ساد �سموه يف ختام جولته با�ست�سافة 
الدولة لهذه امل�سابقة العاملية التي تعك�س نهج 
دولة الإمارات الرا�سخ يف الهتمام بال�سباب 
النماء  م�سرية  ملوا�سلة  عليهم  والع��ت��م��اد 

والتطور يف امل�ستقبل.
وت�����س��ه��د م�����س��اب��ق��ة امل���ه���ارات ال��ع��امل��ي��ة 
مت�سابق   1300 ” م�ساركة   2017 ”اأبوظبي 
من 59 دولة يتناف�سون يف 51 مهارة متنوعة 

والروبوتات  الطائرات  �سيانة  ذلك  يف  مبا 
الأزي��اء  وتقنية  احلدائق  وتن�سيق  املتحركة 

والت�سميم الغرافيكي وغريها الكثري.
وت���ه���دف م�����س��اب��ق��ة امل���ه���ارات ال��ع��امل��ي��ة 
جذوة الإلهام  غر�س  2017“ اإىل  ”اأبوظبي 
يف نفو�س ال�سباب وحثهم على النخراط يف 
التعليم التقني واملهارات املهنية لتكون الأداة 
اخلا�سة  اأعمالهم  باإن�ساء  لهم  ت�سمح  التي 
مع  متا�سياً  الوظيفي  تطورهم  م�ستوى  ورفع 

خطة اأبوظبي للتنويع القت�سادي 2030.

الثقافة وامل�سوؤولية الجتماعية.

م�ساركة  الفعالية  اأجندة  ت�سمنت  كما 

ال�سرق  م��ن  ال�سباب  الأع��م��ال  رواد  اأ�سهر 

جناحاتهم  لق�س�س  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو����س���ط 

باملرونة  التحلي  ���س��رورة  على  الركيز  م��ع 

العوامل  كاأهم  والإرادة  والت�سميم  والبتكار 

لتحقيق النجاح املن�سود.

تقدمي  ���س��رورة  على  مطر  هيثم  و�سدد 

من  امل�ستقبلية  لالأجيال  ال�سحيح  ال��دع��م 

القت�سادية  التنمية  حتقيق  بهدف  القادة 

..وق��ال  القطاعات  جميع  �سمن  امل�ستدامة 

الطاقات  ال�سباب  ال��ق��ادة  ه���وؤلء  ميتلك   ”
يجمع  الذي  امل�ستدام  النمو  لتحقيق  الالزمة 

القدرة  ف�سالً عن  والروؤية  والب��داع  البتكار 

مناذج  تفر�سها  التي  العقبات  جت��اوز  على 

الأعمال التقليدية“. 

 ” ان  كاوا�ساكي  ج��اي  راأى  جانبه  م��ن 

حتقيق  جت��اه  ومهني  اأخ��الق��ي  ال��ت��زام  لدينا 

العمل  على  احلر�س  موؤكدًا   .. ” ال�ستدامة 

ل��ت��وف��ري ح��ي��اة ك��رمي��ة وم���زده���رة لأط��ف��ال 

امل�ستقبل. 

الرئي�س  ج��وري�����س  ل��وري��ن��زو  اأك����د  ك��م��ا 

”ليدرز  جم��ل��ة  حت��ري��ر  رئ��ي�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

على  بناء  بالعمل  الل��ت��زام  اإي�ست“  ميدل 

العام  لهذا  الفعالية  حققته  ال��ذي  النجاح 

..منوهًا بان النقا�سات املميزة التي �سهدتها 

من  عدد  تواجد  جانب  اإىل  ت�ساهم  الفعالية 

املتحدثن  جلنة  يف  ال��ه��ام��ة  ال�سخ�سيات 

العاملة يف  الهيئات  انتباه  لفت  واحل�سور يف 

القطاعات املتعددة اإىل جمموعة من النقاط 

رواد  قبل  م��ن  وا���س��ع��ًا  اهتمامًا  تلقى  ال��ت��ي 

ما  وهو  التغيري  اإىل  ال�ساعن  ال�ساب  اجليل 

لوا�سعي  بالن�سبة  الفعالية  هذه  اأهمية  يربز 

العام  القطاعن  من  املنطقة  يف  ال�سيا�سات 

واخلا�س ال�ساعن للعمل بجدية بهدف رعاية 

وتطوير القادة امل�ستقبلين.

العاملن  ال�سباب  القادة  ملتقى  اأن  يذكر 

يحظى ب�سمعة عاملية متنامية كمنتدى موثوق 

ُيعنى بالأجيال الواعدة. 
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كومية“ دوة ”العقلية الريادية يف القيادة ا حاك راأ�س اخليمة ي�سهد 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 
حاكم راأ�س اخليمة اليوم فعاليات منتدى 
برنامج  نظمه  الذي  التنفيذية  القيادات 
ال�سيخ �سقر للتميز احلكومي وذلك بفندق 

ريك�سو�س باب البحر بجزيرة املرجان.
ح�سر املنتدى ال�سيخة اآمنه بنت �سعود 
بن �سقر القا�سمي وال�سيخ خالد بن �سعود 
بن �سقر القا�سمي واملهند�س ال�سيخ �سامل 
بن �سلطان القا�سمي رئي�س دائرة الطريان 
القا�سمي  كايد  بن  حممد  وال�سيخ  املدين 
وروؤ�ساء  القت�سادية  التنمية  دائرة  رئي�س 
وم����دراء اجل��ه��ات الحت���ادي���ة وال��دوائ��ر 
وعدد  املحلية  والهيئات احلكومية  املحلية 

من رجال الأعمال براأ�س اخليمة.
اللطيف  عبد  حممد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
�سقر  ال�سيخ  برنامج  ع��ام  مدير  خليفة 
ال��ق��ي��ادات  منتدى  اإن  احل��ك��وم��ي  للتميز 
جوانب  خم�س  اأه��م  اأح��د  ه��و  التنفيذية 
ي��ت��ك��ون م��ن��ه��ا ال��ربن��ام��ج ب��ه��دف ت��ق��دمي 
القيادة  يف  والتجارب  املمار�سات  اأف�سل 
احلكومية والرتقاء بالأداء القيادي ملدراء 

ي�ساهي  مبا  احلكومية  والهيئات  الدوائر 
م�ستويات الأداء العاملية وقد جاءت فكرة 
املنتدى بناء على توجيهات �ساحب ال�سمو 
ومباركة  القا�سمي  بن �سقر  �سعود  ال�سيخ 
ال�ساد�س  اجتماعه  يف  التنفيذي  املجل�س 
2013 ب�ساأن  9 �سبتمرب  بتاريخ  الذي عقد 
تطوير القيادات احلكومية حيث مت تنفيذ 
بكافة  احلكومية  القيادات  تطوير  خطة 
تطويرية  مراكز  مع  بالتعاون  م�ستوياتها 

عاملية.
اإنه نظرًا للدور البارز  واأ�ساف خليفة 
التميز  تر�سيخ  يف  ال��ق��ي��ادة  تلعبه  ال���ذي 
املوؤ�س�سي وتعزيز وتطوير امل�سرية التنموية 
اإع���داد  مت  فقد  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  يف 
برنامج �سامل لتطوير القيادات التنفيذية 
ونوابهم  التنفيذين  وال��روؤ���س��اء  العليا 
ا�ستمل  ومن يف حكمهم  العامن  وامل��دراء 
على العديد من الدورات التدريبية وور�س 
ا�سر�سادًا  وذلك  متنوعة  ون��دوات  العمل 
القيادي  التطوير  يف  العاملية  بالربامج 

املتميز. 
واألقى �سعادة حممد علي را�سد العبار 

العقارية  اإع��م��ار  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��ري��ادي��ة  العقلية   ” ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة 
فيها  اأك��د  حيث   ” احلكومية  القيادة  يف 
التي  الكبرية  القيادية  اجل��ه��ود  اأن  على 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بها  قام 
ال�ست�سرافية  ونظرته  القا�سمي  �سقر 
وامل�ستقبلية و�سيا�ساته ال�سائبة واهتمامه 
والت�سالت  املعلومات  وتكنولوجيا  بالعلم 
يف تطوير اجلهات احلكومية براأ�س اخليمة 
الإج��راءات  وتب�سيط  الت�سريعات  وتطوير 
قد  احلكومية  اخلدمات  بتقدمي  املرتبطة 
احلكومية  املوؤ�س�سات  بن  الفوارق  اأذاب 
اإمارة  اأي  يف  ونظرياتها  اخليمة  راأ���س  يف 
اأعطى فر�سة  الذي  الأم��ر  اأخ��رى  دولة  اأو 
احلكومية  التنفيذية  ل��ل��ق��ي��ادات  ك��ب��رية 
موؤ�س�ساتهم  يف  النجاح  لتحقيق  بالإمارة 

وجذب امل�ستثمرين اإىل الإمارة.
اإيجابًا  انعك�س  ذل��ك  اإن  العبار  وق��ال 
على العديد من القطاعات يف راأ�س اخليمة 
اخليمة  راأ���س  يف  ال�سياحي  القطاع  مثل 
والذي جنح يف حتقيق اأعلى معدلت النمو 
ال�سائحن  اأع��داد  يف  الدولة  م�ستوى  على 
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باملائة   25 بلغت  منو  بن�سبة  ال�سعودين 
الذي  اللكروين  الت�سويق  بف�سل  وذل��ك 
مت ب�سكل احرايف وال�ستفادة من الكوادر 
فهناك  واأي�����س��ًا  ال��ك��ف��اءة  ذات  الب�سرية 
واملناطق  العقاري  القطاع  يف  متميز  منو 

ال�سناعية بالإمارة.
واأملح العبار اأن الدور الذي يجب على 
اأن  ه��و  تنتهجه  اأن  احلكومية  ال��ق��ي��ادات 
تقدم فكرًا رياديًا واأن تتمتع باإرادة التغيري 
الأع��م��ال  بيئة  مل��واك��ب��ة  التغيري  و���س��رع��ة 
�سريعة التغري ف�ساًل عن الهتمام بالتعلم 
وح�سن  الب�سرية  ال��ك��وادر  على  والركيز 

اختيار الكوادر الأكر كفاءة وعدم اخلجل 
ال��ن��اج��ح��ن وه����ذا متحقق  م��ن م��راق��ب��ة 
بالفعل يف عدد من اجلهات مثل بنك راأ�س 
ال�سياحة  تنمية  وهيئة  الوطني  اخليمة 

وغريها.
ل��ل��ق��ي��ادات  ن�سيحته  ال��ع��ب��ار  وق����دم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة 
تب�سيط  يف  ال�ستمرار  واأهمية  ب�سرورة 
اخلدمات  بتقدمي  املرتبطة  الإج����راءات 
التعديالت  مقرحات  وتقدمي  احلكومية 
يف ق��وان��ن ت��ق��دمي اخل��دم��ات وذل���ك مبا 
ب��ج��ودة  اخل���دم���ات  ه���ذه  ت��ق��دمي  ي�سمن 

وحتقيق  والدقة  ال�سرعة  حيث  من  عالية 
�سيما  ول  املتعاملن  ر�سا  درج��ات  اأعلى 

امل�ستثمرين منهم. 
واأ�ساف العبار اإن ال�سوؤال الذي يجب 
هو  احلالية  التنفيذية  القيادات  ي�سغل  اأن 
القيادات  من  ق��ادم  جيل  اإع��داد  �سرورة 
ال�سابة لأن ال�سباب هم من يحكمون العامل 
حالياً �سارباً مثالً برئي�س �سركة في�سبوك 
ويقدم  يدير  والذي  زوكربريغ“  ”مارك 
4 مليار م�ستخدم  خدماته حل�سابات نحو 
يف  وهو  ووات�ساب  في�سبوك  على  موزعن 

ريعان ال�سباب.

ية حاك راأ�س اخليمة  اإك�سبو 2020 دبي مفخرة وط

�ساحب  اأك��د 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ 
�سقر  ب��ن  �سعود 
ع�سو  القا�سمي 
الأع��ل��ى  املجل�س 
ح�����اك�����م راأ��������س 
اأن  اخل�����ي�����م�����ة 
 2020 ”اإك�سبو 
���س��ي��ق��دم  دبي“ 
ا�ستثنائية  جتربة 
متكاملة تعتز بها 
دول����ة الإم�����ارات 
املتحدة  العربية 
�سموه  ..م�����س��ريًا 

بالدعم  يحظى  املرتقب  احل��دث  اأن  اإىل 
الإمارات وجمتمع  دولة  قيادة  الكامل من 

الإمارات بكل اأطيافه.
وقال �سموه ” اإك�سبو 2020 دبي مفخرة 
وطنية �سيوفر للدولة منربًا ل �سابق له كي 
العامل منجزات م�سريتها  اأمام  ت�ستعر�س 
التنموية اخلالقة ودورها البناء وامل�ساهم 
جمعاء  للب�سرية  اأف�سل  م�ستقبل  �سنع  يف 
وعلينا اأن نغتنم هذه الفر�سة املهمة لبناء 
التي  دولتنا  منه  ت�ستفيد  م�ستدام  اإرث 
مت�سي بخطى حثيثة نحو تر�سيخ مكانتها 
كدولة رائدة ومنوذج يحتذى على م�ستوى 

بتوجيهات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال��ع��امل 
ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة و���س��واع��د اأب��ن��ائ��ه��ا 

الطموحن“. 
�ساحب  ا�ستقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر �سموه 
بنت  رمي  معايل  حممد   بن  �سقر  مبدينة 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م 
اإك�سبو  مكتب  عام  مديرة  الدويل  التعاون 
العلي  حممد  جنيب  بح�سور  دبي   2020
دبي   2020 اإك�سبو  ملكتب  التنفيذي  املدير 
راأ����س  م��دي��رة مكتب  ال��غ��اف��ري  وع��ائ�����س��ة 

اخليمة وفريق عمل مكتب راأ�س اخليمة.

راأ���س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وا�ستمع 
اخليمة من معايل رمي الها�سمي اإىل �سرح 
الإن�سائية  الأع��م��ال  اأح���دث  ع��ن  مف�سل 
 2020 دب��ي  اإك�سبو  ملعر�س  والتجهيزية 
الأ�سا�سية  واملالمح  الربامج  لأبرز  اإ�سافة 

لإجناح هذا احلدث العاملي. 
وتوجهت معايل رمي الها�سمي بال�سكر 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
والهتمام  والدعم  الرعاية  على  اخليمة 
..وقالت ” اإن اإك�سبو 2020 دبي هو حدث 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ت�ست�سيفه  عاملي 
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وميثل  م��رة  لأول  اآ�سيا  وجنوب  واأفريقيا 
روؤية القيادة الر�سيدة يف اأن ي�ساهم كافة 
ال��دول��ة يف  اأن��ح��اء  الوطن يف جميع  اأب��ن��اء 

اإجناحه عرب ت�سافر اجلهود“.
حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 
اأحمد  �سالح  و�سعادة  القا�سمي  �سقر  بن 
ال�سال م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س 
اخليمة و�سعادة الربوفي�سور ح�سن حمدان 
العلكيم الزعابي رئي�س اجلامعة الأمريكية 
اأحمد  حممد  و���س��ع��ادة  اخليمة  راأ����س  يف 

الكيت امل�ست�سار يف الديوان الأمريي.

ية لوك�سمبور حاك راأ�س اخليمة ي�ستقبل ويل عهد دو

�ساحب  ا�ستقبل 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
القا�سمي  �سقر  ب��ن 
الأعلى  املجل�س  ع�سو 
و  اخليمة  راأ�س  حاكم 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
بن  �سعود  ب��ن  حممد 
ويل  القا�سمي  �سقر 
راأ���س اخليمة يف  عهد 
ق�سر �سموه يف مدينة 
�سمو  حممد  بن  �سقر 
الأمري غيوم ويل عهد 
دوق���ي���ة ل��وك�����س��م��ب��ورغ 
ال������ك������ربى وال�����وف�����د 
يزور  الذي  له  املرافق 

البالد حاليًا. 
راأ���س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  ورح���ب 
لوك�سمبورج  عهد  ويل  ب��زي��ارة  اخليمة 
طيبة  زي���ارة  ل��ه  متمنيًا  امل��راف��ق  وال��وف��د 
وتطوير  تنمية  يف  ت�سهم  واأن  ون��اج��ح��ة 
عالقات ال�سداقة والتعاون بن اجلانبن.

احلديث  ت��ب��ادل  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
حول العالقات الثنائية القائمة بن البلدين 
و�سبل تطويرها اإىل اآفاق اأرحب خا�سة يف 
والتجارية  وال�سياحية  الثقافية  املجالت 
التي  ال�سداقة  وت��اري��خ  عمق  يعك�س  مب��ا 

تربط دولة الإمارات بدوقية اللك�سمبورغ. 
عهد  ويل  ���س��م��و  اأ����س���اد  ج��ه��ت��ه  م���ن 
اللوك�سمبورغ بالتطور املذهل الذي ت�سهده 

دولة الإمارات على خمتلف ال�سعد.
راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  واأق����ام 
اخليمة ماأدبة غداء تكرميًا ل�سيف البالد.
ح�سر اللقاء .. ال�سيخ اأحمد بن �سقر 
رئي�س  اجلمارك  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي 
اخليمة  راأ���س  مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�س 
بن  خالد  وال�سيخ  ”راكز“  القت�سادية 
�سعود بن �سقر القا�سمي وال�سيخ �سقر بن 
�سعود بن �سقر القا�سمي واملهند�س ال�سيخ 

�سامل بن �سلطان بن �سقر القا�سمي رئي�س 
حممد  وال�سيخ  امل���دين  ال��ط��ريان  دائ���رة 
التنمية  دائ��رة  رئي�س  القا�سمي  كايد  بن 
بن  حممد  بن  �سقر  وال�سيخ  القت�سادية 
القا�سمي وال�سيخ �سلطان بن جمال  �سقر 
املواطنن  القا�سمي مدير �سئون  بن �سقر 
بن  حممد  وال�سيخ  الأم���ريي  ال��دي��وان  يف 
حميد بن عبداهلل القا�سمي الع�سو املنتدب 
القت�سادية  اخليمة  راأ���س  مناطق  بهيئة 
خالد  بن  �سقر  بن  عمر  ”راكز“ وال�سيخ 
روؤ���س��اء  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل  القا�سمي 

ومدراء الدوائر احلكومية بالإمارة. 
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�سي حاك راأ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سف الفر

�ساحب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ال�سمو ال�سيخ �سعود بن 
ع�سو  القا�سمي  �سقر 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
راأ���س اخليمة يف ق�سر 
�سقر  مدينة  يف  �سموه 
ب����ن حم���م���د  ���س��ع��ادة 
�سفري  ب���وي  ل��ودوف��ي��ك 
الفرن�سية  اجلمهورية 
الذي قدم لل�سالم على 
توليه  مبنا�سبة  �سموه 
م��ه��ام ع��م��ل��ه اجل��دي��د 
ل���دى ال���دول���ة ي��راف��ق��ه 
القن�سل  عابد  جمدي 
ال���ع���ام ال��ف��رن�����س��ي يف 

دبي.
ورح����ب ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م راأ����س 
له  متمنياً   .. الفرن�سي  بال�سفري  اخليمة 

التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز 

عالقات التعاون بن دولة الإمارات وفرن�سا.

اأحمد  �سالح  �سعادة   .. اللقاء  ح�سر 

حاكم  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م�ست�سار  ال�����س��ال 

الكيت  اأحمد  حممد  و�سعادة  اخليمة  راأ���س 

امل�ست�سار يف الديوان الأمريي. 

حاك راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سف كو�ستاريكا

�ساحب  ا�ستقبل 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
القا�سمي  �سقر  ب��ن 
الأعلى  املجل�س  ع�سو 
اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 
يف  �سموه  ق�سر  يف   -
مدينة �سقر بن حممد  
فران�سي�سكو  ���س��ع��ادة 
هرينانديز  �ساكون  ج 
����س���ف���ري ج���م���ه���وري���ة 
قدم  الذي  كو�ستاريكا 
�سموه  ع��ل��ى  ل��ل�����س��الم 
مهام  توليه  مبنا�سبة 
ع��م��ل��ه اجل���دي���د ل��دى 

الدولة.
ورح�����ب ���س��اح��ب 

 .. بال�سفري  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو 
متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح 

عالقات  ي��ع��زز  مب��ا  عمله  م��ه��ام  اأداء  يف 

التعاون بن دولة الإمارات وكو�ستاريكا.

ال�سال  اأحمد  �سالح   .. اللقاء  ح�سر 

راأ����س  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  م�ست�سار 

اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�ست�سار يف 

الديوان الأمريي.
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و› عهد راأ�س اÿيمة يفتتح مكتب ”اإك�سبو 2020 دبي“ ‘ الإمارة

ال�شيخ  �شمو  افتتح 

حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود بن 

���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ويل 

ع��ه��د راأ�������س اÿ��ي��م��ة 

جلفار  ب���اأب���راج  ال��ي��وم 

 2020 اإك�����ش��ب��و  م��ك��ت��ب 

اÿيمة  راأ����س   ‘ دب��ي 

 Ëب��ح�����ش��ور م���ع���ا› ر

بنت اإبراهيم الها�سمي 

وزي�����رة دول����ة ل�����س��وؤون 

مدير  ال��دويل  التعاون 

ع����ام م��ك��ت��ب اإك�����س��ب��و 

و‚��ي��ب  دب����ي   2020
حم��م��د ال��ع��ل��ي امل��دي��ر 

اإك�سبو  ملكتب  التنفيذي 

2020 دبي وعدد من روؤ�ساء ومدراء الدوائر 
املحلية والحتادية بالإمارة.

اإك�سبو  ان  الف��ت��ت��اح  عقب  �سموه  وق��ال 

مكانة  من  يعزز  عاملي  ح��دث  دب��ي   2020
والعاملي  الإقليمي  ال�سعيدين  الإمارات على 

وير�سخ من مكانة دبي كوجهة عاملية ونقطة 

التقاء ثقافات العامل بف�سل الدعم والرعاية 

القيادة  من   2020 اك�سبو  بها  يحظى  التي 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة 

اهلل«   »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 

الوزراء حاكم دبي ”رعاه اهلل“ حيث �سيكون 

لأبناء الإمارات دور هام للم�ساركة يف رحلة 

البتكار والتوا�سل وتبادل الأفكار وامل�ساهمة 

يف هذا احلدث العاملي الذي يحظى باهتمام 

العامل.

مكتب  اف��ت��ت��اح  )اإن  ���س��م��وه  واأ����س���اف 

ميثل  اخليمة  راأ����س  يف  دب��ي   2020 لإك�شبو 

لالأفراد  فر�س  من  يتيحه  ملا  هامة  خطوة 

واملوؤ�س�سات للم�ساركة يف هذا احلدث العاملي 

العقول  لتوا�سل  وطنية  كمن�سة  دوره  ويوؤكد 

ل�سنع م�ستقبل اأف�سل و�سيعزز اإك�سبو 2020 
دبي من �سمعة الإم��ارات وريادتها يف جميع 
القت�سادية  القطاعات  بينها  ومن  امليادين 

املبنية على البتكار.(.
و�سي�سكل مكتب اإك�سبو 2020 دبي ‘ راأ�س 
مع اجلمهور  التوا�سل  ت�سهل  اخليمة من�سة 
واملوؤ�س�سات بهدف اإ�سراك الأفراد واجلهات 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  احلكومية 
يف م�سرية اإك�سبو 2020 دبي واإتاحة الفر�سة 
فيما  ومثمرة  بناءة  �سراكات  لتاأ�سي�س  لهم 
�سيعمل على ا�ستقطاب الكفاءات ال�سابة من 
البتكار  رحلة  للم�ساركة يف  الإمارات  اأنحاء 
والتوا�سل وتبادل الأفكار، من خالل فعاليات 
اإك�شبو 2020 دبي، والتي من اأبرزها الربامج 

املخ�س�سة لل�سباب وبرامج املتطوعن.
الها�سمي  اإب��راه��ي��م  رمي  معايل  وق��ال��ت 
راأ�س  دبي ‘   2020 اك�شبو  افتتاح مكتب  اإن 

اخليمة خطوة نحو جت�سيد هذه روؤية قيادتنا 
الر�سيدة يف اإ�سراك اأبناء الوطن للم�ساهمة 
يف احلدث العاملي وانطالقًا من �سعار اإك�سبو 
امل�ستقبل  و�سنع  العقول  توا�سل  دبي   2020
لت�سهيل  من�سة  اخليمة  راأ���س  مكتب  �سيوفر 
واملقيمن  املواطنن  مع  والتعاون  التوا�سل 
�سمان  ب��ه��دف  وال�����س��رك��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 

م�ساركة اجلميع يف ا�ست�سافة احلدث العاملي 
الإم��ارات  دول��ة  مبكانة  يليق  مميز  باأ�سلوب 
على  العامل  يتعرف  ولكي  املتحدة  العربية 
والتكامل  والتالحم  املتقدم  الفكر  م�ستوى 
جميع  على  وانفتاحه  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف 

الثقافات و�سعيه الدوؤوب خلدمة الب�سرية..
من جانبه قال جنيب حممد العلي املدير 
”جت�سد  دبي   2020 اإك�سبو  ملكتب  التنفيذي 
هذه اخلطوة توجيهات القيادة الر�سيدة باأن 
الإمارات  اإك�سبو  2020 دبي هو  اإك�سبو  يكون 
ح��دث  ا�ست�سافة  يف  دور  للجميع  وي��ك��ون 
و�سيعمل  املقايي�س  بكافة  ومميز  ا�ستثنائي 
راأ���س  مكتب   ‘ دب��ي   2020 اإك�سبو  ف��ري��ق 
التي  بالفر�س  املجتمع  تعريف  على  اخليمة 
يف  �سيوفرها  والتي  حاليا  احل��دث  يوفرها 

امل�ستقبل“. 
يوفر  اأن  دب��ي   2020 اإك�شبو  �شاأن  وم��ن 

من  العديد  وي�ستقطب  جديدة  عمل  فر�س 
ف�ساًل  فعالياته  واأثناء  خالل  ال�ستثمارات 
دول��ة  و���س��ورة  مكانة  وتر�سيخ  تعزيز  ع��ن 
الإمارات كوجهة ميكن اأن يجتمع فيها العامل 
والتعاون  التوا�سل  اأج��ل  من  و�سالم  باأمان 
لدعم الإبداع والبتكار ودفع م�سرية التقدم 

الب�سري.
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في ل�س الت تما ا اأ�س ا ويل عهد راأ�س اخليمة ي

�سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
رئي�س املجل�س التنفيذي لالإمارة  الجتماع 
 2017 لع�ام  للمجل�س  الثالث  العتي���ادي 
حيث �سادق يف بداية جل�سته على حم�سر 
اجتماعه ال�سابق ثم ا�ستعر�س املو�سوعات 
العالقة  ذات  اأعماله  جدول  على  املدرجة 
ومتابعة  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات  بتطوير 
منظومة  وحت��دي��ث  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����س��اري��ع 
الت�سريعات وتعزيز هيكلية العمل املوؤ�س�سي 

احلكومي.
واكد الدكتور حممد عبداللطيف خليفة 
الأمن العام للمجل�س التنفيذي اأن املجل�س 
اطلع على تقرير اللجنة القت�سادية ونتائج 
�سوء  يف  املا�سية  الفرة  خ��الل  اأعمالها 
اللجنة  املجل�س  ووجه  بها  املناطة  الأدوار 
الق�سايا  النظر يف  وت�سريع عملية  بتكثيف 
القت�سادي  البعد..  ذات  وامل��و���س��وع��ات 
من  التي  التطويرية  املقرحات  وت��ق��دمي 
الأه������داف واخل��ط��ط  ت��دع��م  اأن  ���س��اأن��ه��ا 

ال�سراتيجية لالإمارة وتعزيز تناف�سيتها.

الإط���ار  ه��ذا  يف  املجل�س  وا�ستعر�س 
دائرة  من  املرفوعة  املو�سوعات  من  عددًا 
على  واف���ق  ح��ي��ث  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
والغرامات  الر�سوم  جدول  تعديل  م�سروع 
املرتبطة بالراخي�س والت�ساريح التجارية 
يف �سوء املقارنات املرجعية ومبا يتالءم مع 
التناف�سية  ومتطلبات  احلديثة  امل�ستجدات 

القت�سادية وجذب ال�ستثمارات.
و�سع  درا���س��ة  نتائج  املجل�س  وناق�س 
ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة م���ن ح��ي��ث ح��رك��ة 
ال��ت��اأ���س��ي�����س وال��ن��م��و والإل���غ���اء ح��ي��ث وج��ه 
ب�سرورة تعزيز البيئة القت�سادية املنا�سبة 

لتدعيم �سبل جناح الأعمال.
املقدم  التقرير  املجل�س  ناق�س  كما 
مت  وم��ا  والبيئة  العامة  ال�سحة  جلنة  من 
حتقيقه من اإجنازات يف هذا املجال حيث 
التعاون  لتوطيد  املبذولة  باجلهود  اأ���س��اد 
والتن�سيق مع اجلهات الحتادية يف كل ما 
ذات  واللوائح  الأنظمة  مب�سروعات  يت�سل 

البعد البيئي وال�سحي.
وتابع املجل�س الأعمال التي حتققت يف 

م�سار حماية املياه اجلوفية وما مت اتخاذه 
التعامل  و�سبل  عمل  واآليات  اإج��راءات  من 
م��ع ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي تعر�س 
املجل�س  وواف��ق  املن�سودة  الغايات  حتقيق 
يف هذا الإطار على وقف اإ�سدار ت�ساريح 
حلفر اآبار جديدة لغري املزارع ملدة �سنتن، 
بالإ�سافة اإىل فر�س تعرفه �سعرية على بيع 
املياه اجلوفية امل�سحوبة لأغرا�س �سناعية 

وجتارية.
واط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر جلنة 
للخدمات  والإل���ك���روين  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول 
امل�ساريع  تنفيذ  والأعمال احلكومية وحالة 
املعتمدة  اخلطة  �سوء  يف  بذلك  املرتبطة 
م��ن امل��ج��ل�����س ح��ي��ث وج���ه امل��ج��ل�����س هيئة 
احلكومة الإلكرونية بت�سخري كافة املوارد 
اأعلى  وف��ق  امل�ساريع  لإجن��از  والإمكانيات 
املحدد  الزمني  الإطار  ويف  الكفاءة  درجة 
اخلدمات  دائ��رة  تو�سيع  يف  ي�ساهم  ومب��ا 
متنوعة  ت�سكيلة  واإتاحة  اإلكرونيا  املقدمة 
من الو�سائل الإلكرونية والذكية لأغرا�س 
���س��داد ال��ر���س��وم احل��ك��وم��ي��ة وغ��ريه��ا من 
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التاأكيد  مع  املتعاملن  لإ�سعاد  املعامالت 
على �سرورة رفع �سقف التوعية الجتماعية 
منوذج  واعتمد  القنوات  ه��ذه  ل�ستخدام 
تطبيقه  ليتم  الإل���ك���روين  الإي��ج��ار  عقد 
الإيجارية  التعامالت  كافة  على  تدريجيًا 

توفريًا للجهد والوقت.
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم������ن  واأ�����س����اف 
م�سروع  على  واف��ق  املجل�س  اإن  التنفيذي 
باملحررات  العمل  تنظيم  �ساأن  يف  قانون 
وال��ت��وق��ي��ع��ات الإل��ك��رون��ي��ة وذل���ك بهدف 
للتعامل  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج������راءات  تنظيم 
باملحررات الإلكرونية والتوقيع الإلكروين 
وتعزيز الثقة يف �سالمة التعامل الإلكروين 
وم��واك��ب��ة ت��ط��ور امل��ع��ام��الت الإل��ك��رون��ي��ة 
لتعزيز  والعاملي  املحلي  ال�سعيدين  على 
اأف�سل  وتبني  الإلكرونية  التجارة  و�سائل 

املمار�سات يف هذا ال�ساأن.
دائ��رة  تكليف  على  املجل�س  واف��ق  كما 
املخت�سة  اجلهات  مع  بالتن�سيق  البلدية 
اإعداد  على  الإمارة  الت�سريعية يف  واللجنة 
الأر�سفة  ا�ستخدامات  قانون حول  م�سروع 
الإمارة  يف  للمباين  اخلارجية  وامل�ساحات 
اإدارة الأ�سول و�سبط  مبا يعزز من ح�سن 
متطلبات  وحتقيق  القت�سادية  الأن�سطة 

املظهر  على  واحل��ف��اظ  وال�سالمة  الأم���ن 
العام للمدينة.

وتعزيز  العامة  اخلدمات  �سعيد  وعلى 
املجل�س  اطلع  ل��الإم��ارة  اجل��م��ايل  املظهر 
اخلدمات  دائ��رة  من  املقدم  التقرير  على 
الزراعة  موؤ�س�سة  اإجن���ازات  ح��ول  العامة 
التجميلية واأبرز امل�ساريع التي مت تنفيذها 
لتو�سيع  م�ستقباًل  لها  املخطط  وك��ذل��ك 
الرقعة اخل�سراء واإ�سفاء الأبعاد اجلمالية 
على الطرقات وامل�ساحات واملرافق العامة 
حيث وجه املجل�س بالتو�سع يف هذا املجال 
البيئية  ال�ستدامة  تعزيز  يف  ي�ساهم  مبا 

والرتقاء بنوعية احلياة يف الإمارة.
م�ساركة  تقرير  املجل�س  ا�ستعر�س  كما 
حكومة راأ�س اخليمة يف اجتماعات حكومة 
الإمارات ال�سنوية لعام 2017 والتي عقدت 
املجل�س  اأ�ساد  حيث  اأبوظبي  العا�سمة  يف 
متخ�س  وما  الرائد  الوطني  امل�سروع  بهذا 
وم�ساريع  تو�سيات  من  الجتماعات  عن 
وم����ب����ادرات ت�����س��اه��م يف ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل 
احلكومي امل�سرك واإر�ساء دعائم ال�سراكة 
القيادة  روؤي���ة  وحتقيق  املتينة  احلكومية 
الإمارات  دولة  تكون حكومة  باأن  الر�سيدة 
هذا  يف  موجهًا  عامليًا  والأف�����س��ل  الأوىل 

بتكثيف  احلكومية  اجلهات  جميع  ال�سياق 

الحتادية  احلكومة  مع  والتن�سيق  التعاون 

وجه  اأكمل  على  املعتمدة  املبادرات  لتنفيذ 

حتقيق  لتعك�س  ا�سراتيجياتها  وم��واءم��ة 

الأهداف املتوخاة من هذه املبادرات.

ويف جمال اإدارة كفاءة الطاقة وتعزيز 

املجل�س  اطلع  البديلة  الطاقة  ا�ستخدامات 

الإط��ار  ه��ذا  يف  امل��ع��دة  العمل  خطة  على 

درا�سة  بتقدمي  اخليمة  راأ���س  بلدية  ووج��ه 

الجتماعية  ال��ت��اأث��ريات  ح���ول  متكاملة 

املقرحة  للربامج  والبيئية  والقت�سادية 

وم�ستوى اجلاهزية التنفيذية للوقوف على 

جدواها يف حتقيق الأهداف املرجوة.

تنظيم  جلنة  ت�سكيل  املجل�س  واعتمد 

ت���داول امل���واد ال��ب��رول��ي��ة يف اإم����ارة راأ���س 

ويف  الطاقة  وزارة  لكتاب  وف��ق��اً  اخليمة 

�سوء ما ن�س عليه القانون الحتادي رقم 

امل��واد  ت��داول  �ساأن  يف   2017 لعام   /14/

البرولية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

املحلية  اللجنة  ت�سكيل  املجل�س  اعتمد  كما 

لالأوملبياد  امل�ست�سيفة  للمدن  التنفيذية 

�سوء  يف   2019 ع��ام  اأبوظبي  يف  اخلا�س 

كتاب وزارة تنمية املجتمع.

حر حاك راأ�س اخليمة   
ية ا ا�ست ية  �سا دة  ا  “ الإمارا ”اأ 

اأ�سادت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
بنت  هنا  ال�سيخة  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وج��ه��ود  ب��ع��ط��اءات  امل��اج��د  جمعة 
مبارك ”اأم الإمارات“ رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة 
التي  الإجن��ازات  وراء  تقف  التي  البي�ساء  واأياديها  والطفولة 
�سطرتها املراأة الإماراتية بكافة النواحي واملجالت ودور �سموها 
وتعزيز  الإماراتية،  باملراأة  النهو�س  �سبيل  يف  الفاعل  الريادي 

مكانتها يف املجتمع ويف دول العامل. 
اإن تكرمي  راأ�س اخليمة:  ال�سمو حاكم  وقالت حرم �ساحب 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك ” اأم المارات ” من قبل هيئة 

العاملية مبنحها جائزة  ال�سراكة  للمراأة ومنتدى  الأمم املتحدة 

”Agent of Change“ للن�ساء القياديات يف جمال 
ن�سائية  قائدة  ل�  الدويل  املجتمع  تقدير  يج�سد  والأمن  ال�سالم 

ا�ستثانية اأبهرت العامل بجليل �سنعها واأعمالها ومبادراتها. 

وثمنت ال�سيخة هناء بنت جمعة املاجد اإجنازات �سموها يف 

يف  �سواء  اجلن�سن  بن  امل�ساواة  وتعزيز  امل��راأة  متكن  جمالت 

دولة الإمارات اأم خارجها وجهودها ودورها الرائد يف جمالت 

امل�ستوين  على  والطفولة  الأمومة  ورعاية  الإن�سانية  منها  عدة 

العربي والعاملي حتى باتت رمزًا للعطاء الإن�ساين والجتماعي 

واخلريي لدى خمتلف �سعوب العامل.
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رة بلدية راأ�س اخليمة  دا
ددة  ت ة ا ا ة وال ا ة ال د اإدارة كفا ت�ست

والزده��ار  التقدم  اإط��ار مواكبة  يف 
راأ�����س اخليمة  اإم�����ارة  ت�����س��ه��ده  ال����ذي 
والنهو�س باإجنازات الدوائر احلكومية 
واملحلية يف الإمارة ، قامت دائرة بلدية 
اإدارة جديدة  با�ستحداث  راأ�س اخليمة 
يف الدائرة حتت م�سمى :)اإدارة كفاءة 

الطاقة واملوارد املتجددة(.
ال��ط��اق��ة  ك���ف���اءة  اإدارة  وت���ه���دف 
اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
م�ستويات متطورة يف ا�ستخدام الطاقة 
املعاجلة  الأم��ث��ل يف  الأ���س��ل��وب  وات��ب��اع 
التقنن  ي��دف��ع  بحيث   ، وال���س��ت��خ��دام 
مب�سرية  الرتقاء  اإىل  واملوجه  املدرو�س 
ال�ستخدام  الطاقة نحو مت�سع كبري يف 

والفائدة.
وت���������ق���������وم 
– الإدارة 

بتحليل  حاليًا- 
القائم  ال��و���س��ع 
)احل����������������ايل( 
ل������الإم������ارة م��ن 
ا�ستخدام  حيث 
ال�����ك�����ه�����رب�����اء 
وامل���ي���اه وم����وارد 
الأخ��رى  الطاقة 
وك��ذل��ك درا���س��ة 
خمتلف الربامج 
وامل��������ب��������ادرات 
ج��زءًا  تعد  التي 
م��ن  ي���ت���ج���زاأ  ل 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ط���وي���ل���ة الأج�����ل 
ه����ذه  وم��������ن   ،
ال����ربام����ج ال��ت��ي 
ي���ج���ري ال��ب��ح��ث 

بها لتنفيذها : متطلبات املباين اخل�سراء 

ملعاجلة امل�ساريع املزمع تنفيذها وبرنامج 

القائمة  املباين  ملعاجلة  التاأهيل  اإعادة 

الطاقة  مل�ستخدمي  الطاقة  واإدارة   ،

يخ�س  برنامج  اإىل  اإ�سافة   ، العالية 

توليد  اعتماد  لتعزيز  ال�سم�سية  الطاقة 

يف  ال�سكان  خلدمة  ال�سم�سية  الطاقة 

املباين وكذلك برنامج اإعادة ا�ستخدام 

امل��ي��اه ب��ع��د ت��دوي��ره��ا ودرا����س���ة ك��ف��اءة 

الإ�ساءة اخلارجية.

واأ����س���اد ���س��ع��ادة م��ن��ذر حم��م��د بن 

�سكر م��دي��ر ع���ام دائ����رة ب��ل��دي��ة راأ����س 

اخليمة با�ستحداث اإدارة كفاءة الطاقة 

الدائرة  ب��اأن  واأك��د  املتجددة  والطاقة 

ت�سعى جاهدة من اأجل املزيد من التطور 

راأ���س  اإم����ارة  خل��دم��ة  املتميز  وت��ق��دمي 

وجت�سيد  اخليمة 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

ح���ك���وم���ة راأ������س 

اخل������ي������م������ة يف 

ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور 

والزدهار .

واجل������دي������ر 

ب��ال��ذك��ر اأن����ه مت 

املهند�س  تعين 

دي  اأن��������دري��������ا 

غ�����ري�����غ�����وري�����و 

م��دي��رًا ل���الإدارة 

امل�������س���ت���ح���دث���ة 

اإىل  تهدف  التي 

ا�ستخدام  تقنن 

ال��ط��اق��ة وزي���ادة 

ا�ستغالل  ن�سبة 

ال���������ط���������اق���������ة 

املتجددة.
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رة بلدية راأ�س اخليمة �سا بدا درا الإدارا و الأ تماعا  علوما تعقد ا ة اأمن ا

ي ية العا يو الأ

املعلومات  اأم���ن  جلنة  ع��ق��دت 
ب����دائ����رة ب��ل��دي��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة 
منذر  ���س��ع��ادة  بح�سور  اج��ت��م��اع��ًا 
حممد بن �سكر الزعابي مدير عام 
وال�سيد  اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة 
حم��م��د ب���واحل���م���ام م��دي��ر م��رك��ز 
الإدارات  ومدراء  املتعاملن  خدمة 
واملهند�سة  البلدية  يف  والأق�����س��ام 
عائ�سة الزعابي من هيئة احلكومة 

الإلكرونية .
�سيف  عائ�سة  املوظفة  وقامت 
اخل���ن���ب���ويل ب�����س��رح الإجن�������ازات 
امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  بلجنة  املتعلقة 
 2016 عام  بالدائرة  اإن�سائها  منذ 

�سنة  )م��اي��ق��ارب   2017 �سبتمرب  ح��ت��ى 
و�سهرين( ، كما مت الطالع على املبادرات 
ومناق�سة  تنفيذها  املزمع  ال�سراتيجية 

املعلومات  لأم��ن  ال�سراتيجية  اخلطط 
. )2019-2016(

ن������ظ������م������ت 
ال�سحة  اإدارة 
ال���ع���ام���ة وف��ري��ق 
ال�سعادة يف بلدية 
راأ���������س اخل��ي��م��ة 
يت�سمن  برناجمًا 
حم����ا�����س����رات و 
تقدميية  عرو�سًا 
ت�����وزي�����ع�����ات  و 
مب��ن��ا���س��ب��ة ي���وم 
العاملي  الأغ��ذي��ة 
���س��ه��د  ح���ي���ث   ،
ال�������ربن�������ام�������ج 
مدار�س  م�ساركة 
خم��ت��ل��ف��ة ق��دم��ت 

�سعادة  مركز  قاعة  يف  للح�سور  عرو�سًا 
م�ساركة  الربنامج  �سهد  كما  املتعاملن 
فقرات  ق��دم��ت  وموؤ�س�سات  ج��ه��ات  ع��دة 

خمتلفة مبنا�سبة هذا اليوم.
ويهدف الحتفاء بيوم الأغذية العاملي 
اجلياع  مبعاناة  العام  الَوعي  تعميق  اإىل 

وناق�سي الأغذية يف العامل، واإىل ت�سجيع 
النا�س يف خُمتلف اأنحاء العامل على اتخاذ 
اأكر  يحتفل  اجُلوع، حيث  ملكافحة  تدابري 

من 150 بلدًا بهذه املُنا�سبة ُكل عام.
وحر�سًا من دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
على امل�ساركة يف مثل هذه الفعاليات التي 
الغذاء  باأهمية  املجتمع  لدى  الوعي  ُتعزز 

التي  الفقرية  باملجتمعات  لهم  وت��ذك��ريًا 
تعاين من اجلوع ، كما تهدف اإىل تثقيف 
يلقى  الذي  الغذائي  الأمن  باأ�س�س  النا�س 

اهتمام دول العامل واملنظمات املختلفة .
وُيعّد هذا اليوم فر�سة لإظهار اللتزام 
بتحقيق التنمية امل�ستدامة، والق�ساء على 

اجلوع.
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وارد الب�سرية �س ا دة و �سا �سيقي ب اإدارة اخلدما ا تما ت ا

�س اخلدما الإدارية دة م  �سا تما اإدارة اخلدما ا ا

عقد مدير اإدارة اخلدمات 
�Ÿ�������س���ان���دة �ل�����س��ي��د �أح���م���د 

اجتماعًا  الأحمد  عبدالهادي 
ت��ن�����س��ي��ق��ي��ًا م���ع ق�����س��م امل����وارد 
الب�سرية يف بلدية راأ�س اخليمة 
ملناق�سة ومتابعة �سري العمليات 
اخل��ا���س��ة ب��ال��ق�����س��م وت���وزي���ع 

الأدوار واملهام على الق�سم .
ال�سيد  الج��ت��م��اع  ح�����س��ر 
ق�سم  م���دي���ر  ال������درة  ���س��ع��ي��د 
ق�سم  وموظفو  الب�سرية  املوارد 
امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة ب��ال��دائ��رة 
وتطرق الطرفان اإىل العمليات 
ومتابعة  ب��ال��ق�����س��م  اخل��ا���س��ة 

املراحل اخلا�سة بها واإىل اأي مدى  و�سلت 
الأدوار  ت��وزي��ع  مت  كما   ، العمليات  ه��ذه 
واملهام على املوظفن ومناق�سة ال�سعوبات 

ال�سعوبات  كافة  وتذليل  تواجههم  التي 

التي من �ساأنها مواجهتهم .

ويف نهاية الجتماع �سكر ال�سيد اأحمد 

ع��ب��د ال���ه���ادي الأح���م���د امل��ج��ت��م��ع��ن على 

هذه  ���س��رورة  على  واأك���د  التفاعل  ح�سن 

التطوير  على  ت�ساعد  التي  الجتماعات 

ل�سراتيجة  تنفيذًا  امل�ستمر  والتح�سن 

التطوير بالإمارة.

���س��ع��ي��ًا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز 
الوظيفي  حتر�س دائرة بلدية 
راأ�س اخليمة على حتقيق اأعلى 
يف  واجل����ودة  التميز  درج���ات 
ا�ستثمار  عرب  املوؤ�س�سي  الأداء 
ج��ه��ود واإم���ك���ان���ات ك���وادره���ا 
عليهم  تقع  ال��ذي��ن  املتميزين 
الأه����داف  حتقيق  م�����س��وؤول��ي��ة 
بكفاءة  للدائرة  ال�سراتيجية 
اخلدمات  اإدارة  نظمت  عالية 
ق�سم  م��ع  اجتماعًا  امل�ساندة 
اخلدمات الدارية ملتابعة �سري 

العمل .
ح�����س��ر الج���ت���م���اع م��دي��ر 

�أحمد  �ل�سيد  �Ÿ�ساندة  �ÿ��دم��ات  �إد�رة 

الأحمد وعدد من موظفي الدائرة ، ومتت 
مت  وك��م��ا  العمل  ت��ط��ورات  اأه���م  مناق�سة 
املوظف اجلديد  دليل  اإىل بطاقة  التطرق 
ال�سابق  الدليل  ا�ستخراج  عبارة عن  وهي 

�سياغته  واإع�����ادة  الأر���س��ي��ف  مكتب  م��ن 
متخ�س�س  تعريفي  برنامج  اإىل  اإ�سافة 
للدرجة القيادية ، ويقوم بها للتعرف اإىل 

مدراء الأق�سام فقط .
)بالع�سف  خ��ا���س  اج��ت��م��اع  واإع����داد 
لت�سهيل  الأم��ث��ل  احل��ل  لإي��ج��اد  الذهني( 

اإجراءات ا�ستقبال املوظفن اجلدد.   

اجل��دي��دة  التعاميم  مناق�سة  ومت��ت 
التي ت�سدر من الدائرة ، وترجمة العقود 

وامليثاق.
وت�سعى مثل هذه الجتماعات لتحقيق 
الأداء  حت�سن  يف  الإيجابيات  من  الكثري 

وتطوير العمل الوظيفي.
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ي ول للوطن مبادرة مليو تو

لي ي الدا سة عمل تعريفية لفري التد رة بلدية راأ�س اخليمة  ت ور دا

اإن اإميان �سعب الإمارات بقيادته 
جمابهة  على  وق��درت��ه��ا   ، احلكيمة 
بالدولة  والو�سول  التحديات  كافة 
اإىل م�ساف الدول املتقدمة يف كافة 
املجالت، و مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 
46 لدولة الإمارات العربية املتحدة ، 
ومن منطلق الولء للوطن ولأ�سحاب 
ال�سمو �سيوخ الإمارات حفظهم اهلل.

راأ����س  ب��ل��دي��ة  دائ����رة  ا�ستقبلت 
الريا�سي  الذيد  ن��ادي  وف��د  اخليمة 
الثقايف �ساحب مبادرة "مليون توقيع 

امل��ب��ادرة  �سهدت  و  للوطن"  ولء 

من  جمياًل  اإقباًل  و  كبريًا  تفاعاًل 

ت�سابقوا  ال��ذي��ن  ال��دائ��رة  موظفي 

ال��ولء  على  التوقيع  يف  للم�ساركة 

مثاًل  بذلك  لي�سربوا  الوطن  لهذا 

يف الولء و احلب لقيادتنا و وطننا. 

حتت  املبادرة  هذه  اأن  ُيذكر  و 

بن  علي  ال�سيد  اإ���س��راف  و  تن�سيق 

هويدن الكتبي. 

نظرًا ملا تقت�سيه م�سلحة 
العمل ول�سمان اأف�سل  معايري 
اجلودة ، نظم مكتب التطوير 
لفريق  عمل  ور�سة  املوؤ�س�سي 
ملناق�سة  ال��داخ��ل��ي  التدقيق 

اأهم مهام الفريق واأهدافه .
ح�����س��ر ال���ور����س���ة ف��ري��ق 
مت  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي  التدقيق 
موظفي  خمتلف  من  ت�سكيلة  
الإدارات والأق�سام يف الدائرة 
م���ن ق��ب��ل م��ك��ت��ب ال��ت��ط��وي��ر 
اأم��ل  رئا�سة  حت��ت  املوؤ�س�سي 
م��دي��ر مكتب  ال��ع��ل��ي  اأح���م���د 

التطوير املوؤ�س�سي.
هيثم  املحا�سر  قام  حيث 
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اك  رة ا سراكة م دا بلدية راأ�س اخليمة تعقد 
و ا الإع الإلك يف 

م����������������ن 

م�����ن�����ط�����ل�����ق 
احلر�س على 
الوعي  زي��ادة 
واك���ت�������س���اب 
م�������ه�������ارات 
ج��������دي��������دة 
ل��ل��م��وظ��ف��ن، 
بلدية  وق��ع��ت 
اخليمة  راأ�س 
م�����رك�����ز   -
�������س������ع������ادة 
 - املتعاملن 
�سراكة  عقد 
م�����ع دائ������رة 
امل�����ح�����اك�����م 
لتطبيق نظام 

الإعالن الإلكروين اخلا�س باملحاكم على 
ما  بعد  وذل��ك  البلدية،  دائ��رة  يف  النظام 
اآلية  مت تدريب كافة موظفات املركز على 

العمل يف النظام.

انطالقًا  التفاقية  هذه  اأهمية  وتاأتي 

من م�ساهمتها يف حتقيق الروؤية والر�سالة 

الطرفن  لكال  ال�سراتيجية  والأه���داف 

تعزيز  اإطار  التفاقية يف  تاأتي هذه  كما   ،

احلكومية  ال��دوائ��ر  ب��ن  التعاون  اأوا���س��ر 

وجود  ف�ساًل عن  اخليمة،  براأ�س  واملحلية 

خدمات حكومية متبادلة بن الطرفن يف 

املتعلقة  واملعلومات  البيانات  تبادل  جمال 

باملنازعات والق�سايا .

IƒYO  ا � � وا ا ا شا ة  ي ا ا لة بلدية  رير   ة ال ي      تر 

ش�ا  لة  ا ا   لن�شر ية  ا وا لية  ا ية  � ا ر  والدوا ة  ي ا ا  بلدية  ر  ا

تية  ش ال�شرو ا ا  �ا قيقا ا  شا ا  ا قا ا  ا  ا
ر ة اأ و ة و ي�س ن�سر  اأية  ا�سا با ا  ون ا - اأن ي

ا ات س ا وا ن ة و ة باأهدا ا ديدا ل  ا  سو و الة   اأن تعال ا
سو و ة ا عا مد   ع س ه ا ة الف ة العرب ون ال  اأن ت

 magazine@mun.rak.ae  سة ا ال ا  الدرا ا س الن   اأن ير
سرور ند ال ة  سور ال نا بال رن  ا ر�  ا   و اأو 

ب�سرح   - حتالف  ا�ست�ساري   – املجد  اأب��و 
واأه��م  الداخلي  التدقيق  فريق  عمل  اآلية 
واأهم  التدقيق   عليها  يعتمد  التي  املبادئ 

املوا�سفات املطلوبة من  املدقق الداخلي .
التي  الفريق  اأهداف  املحا�سر  وناق�س 
اأهم الأدلة والإج��راءات املتوافقة  تت�سمن 

مع املتطلبات واملوا�سفات، وكيفية التحقق 
من اخلدمات املقدمة وفق متطلبات دائرة 

بلدية راأ�س اخليمة .
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وطا العمل س بلدية راأ�س اخليمة تقي دورة اإدارة الو و

وا ف دورة تدريبية بع رة بلدية راأ�س اخليمة ت دا
ايد 2018 ية لعا  س اأفكار 

– ق�سم  البلدية  دائ��رة  اأقامت 
املوارد الب�سرية – )التدريب( دورة 
و�سغوطات  ال��وق��ت  اإدارة  بعنوان 
 26 –  24 من  املوظفن  مع  العمل 
الدكتورة  قدمتها   2017 �سبتمرب 
وح�سرها  البلو�سي  حبيب  ليلى 
وع�سرين  خم�سة   )25( ح���وايل 

متدربًا من موظفي الدائرة .
حبيب  ليلى  الدكتورة  وتناولت 
املعنى  الدورة  برنامج  يف  البلو�سي 
املميزة  وال�سمات  للوقت  الرئي�سي 
توزيعه  يف  امل���وؤث���رة  وال��ع��وام��ل  ل��ه 
اجليدة  الإدارة  ومزايا  وا�ستغالله 

له والعوامل املوؤثرة يف عدم ال�ستغالل 
عن  اأي�����س��ًا  وحت��دث��ت   ، للوقت  الفعال 
ال�سراتيجيات الفعالة لإدارته وقاعدة 
يف  املختلفة  واملهارات    Pareto
ال�سغوطات  اإىل  تطرقت  كما  اإدارت���ه  
وكيفية  بالعمل  املوظف  يواجهها  التي 

التعامل معها .
ويف نهاية الدورة مت توزيع �سهادات 

امل�ساركة على احل�سور.

بدائرة  الب�سرية  امل��وارد  ق�سم  نظم 
بلدية راأ�س اخليمة دورة تدريبية بعنوان 
اأفكار حت�سريية لعام زايد 2018 مبركز 
براأ�س  بخزام  الب�سرية  للتنمية  الإبداع 
من  ال�سعادة  فريق  ح�سرها  اخليمة 

الدائرة.
القري�سي  اآ�سيا  الأ���س��ت��اذة  وقامت 
�ستقام  التي  املختلفة  الأفكار  مبناق�سة 
، كما قامت مبناق�سة   2018 زايد  بعام 
احل�سور بالأفكار والأن�سطة والفعاليات 

التي �ستقام خالل العام 2018 .
�سهادات  وزع��ت  ال��دورة  نهاية  ويف 

امل�ساركة على احل�سور. 
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وا  سة عمل بع رة بلدية راأ�س اخليمة ت ور دا
” يفي  الو ب  التعا ا  سر   ”

رة بلدية راأ�س اخليمة فري ال�سعادة بدا
ا اور ال�سعادة لعتماد �س  ا  ي

ب�����اأداء  ال��ن��ه��و���س  اإط������ار  يف 
امل���وظ���ف���ن وت��ع��م��ي��ق م��ع��رف��ت��ه��م 
دائ��رة  نظمت  الوظيفي  بعملهم 
عمل  ور���س��ة  اخليمة  راأ����س  بلدية 
 ، الوظيفي  التعاقب  نظام  ل�سرح 
من اإعداد وتقدمي املوظفة عائ�سة 
الب�سرية  املوارد  ق�سم  اجليدا من 

يف مبنى بلدية راأ�س اخليمة .
ح�������س���ر ال�����������دورة م��وظ��ف��و 
الب�سرية  امل��وارد  ق�سم  وموظفات  
، وقد ت�سمنت الدورة عدة حماور 
الوظيفي  التعاقب  بنظام  تتعلق 
، وامل�����س��ت��ه��دف��ن م���ن ال��ن��ظ��ام ، 

واأهداف النظام .
ومن اجلدير بالذكر اأن دائرة البلدية 

بامل�ستوى  النهو�س  على  دائ��م��ًا  حت��ر���س 
الوظيفي للموظفن من خالل عقد الور�س 

التدريبية التي من �ساأنها تطوير املهارات 
الوظيفية للموظف.

ال�سعادة  فريق  نظم 
اخليمة  راأ������س  ب��ب��ل��دي��ة 
ت�سليم  ملناق�سة  اجتماعًا 
م�����ق�����رح�����ات حم������اور 
اأ�سبوع  خ��الل  ال�سعادة 
م���ن ت���اري���خ الج��ت��م��اع 
ومت   ، بالتنفيذ  ل��ل��ب��دء 
امل��ب��ادرة  اأوق���ات  حتديد 
اإىل  ال���ت���ط���رق  مت  ك��م��ا 
اأوق��ات  حتديد  ���س��رورة 
وت�سنيفها  ل��ل��م��ب��ادرات 
اأ���س��ب��وع��ي،   ، ���س��ه��ري   (
ما  اأو  ���س��ه��ري  ن�����س��ف 

يتنا�سب مع الأجندة . 
وط���������������رح خ������الل 

الجتماع مو�سوع الت�سميم اخلا�س بفريق 
كل  واعتماده يف  الأن�سب  ال�سعادة لختيار 
مبادرة  واإجراء اأي تعديل عليه لكي يعرب 

عن الفريق بطريقة مبتكرة .
امل��ق��رح��ات  م���ن  ع����دد  ت���ن���اول  ومت 
خالل  لتطبيقها  والعمل  لها  والتخطيط 
كل  نهاية  يف  �سيتم  ك��م��ا   املقبلة  الأي����ام 

مبادرة عمل جدول ا�ستطالع ملناق�سة عمل 
ا�ستبيان للموظفن بعد كل مبادرة لتقييم 
املبادرة وتاأثريها على املوظفن وذلك عن 

طريق ا�ستخدام جهاز الآي باد .
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ي   بلدية راأ�س اخليمة ت�سار بفعالية يو القلب العا

ي ا�سبة يو البت�سامة العا
بلدية راأ�س اخليمة ت�سكل اأك و ب�سر مبت�س

تنويع  على  احل��ر���س  منطلق  م��ن 
الوعي  وزي���ادة  املجتمعية  الفعاليات 
ال�سحي للموظفن واملوظفات يف دائرة 

بلدية راأ�س اخليمة .
 ق��ام ف��ري��ق ال�����س��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة 
اخليمة  راأ�����س  منطقة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
القلب  ي��وم  يف  فعالية  بتنفيذ  الطبية 
يف  ”�سحتك  ���س��ع��ار  حت��ت   ، ال��ع��امل��ي 

قلبك“ .
و ت�����س��م��ن��ت امل����ب����ادرة حم��ا���س��رة 
توعوية للموظفن واملوظفات عن اأهمية 
القلب والأمرا�س التي ت�سيبه ، وكيفية 
القلب  و�سحة  �سالمة  على  احل��ف��اظ 
الطبية  الفحو�سات  اإىل  بالإ�سافة   ،
املتنوعة و توزيع بع�س الهدايا للح�سور.

من  الكثري  اأع���رب  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
الذين �ساركوا بالفعالية عن �سرورهم بهذه 

املبادرة  التوعوية و�سكر و  املركز  الطبي 
وفريق ال�سعادة والإيجابية.

البت�سامة  يوم  مبنا�سبة 
يف  بامل�ساركة  ورغبة  العاملي 
التي  العاملية  املنا�سبة  ه��ذه 
�سمن مهام ومبادرات فريق 
ال�سعادة والإيجابية على دعم 
ه���دف احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة 
كافة  يف  ال�����س��ع��ادة  لتحقيق 
فريق  نظم  املجتمع،  ف��ئ��ات 
بدائرة  والإيجابية  ال�سعادة 
فعالي�ة  اخليمة  راأ���س  بلدية 
 ) ب�سرية  ابت�سامة  اأجمل   (
ملبنى  الأمامية  ال�ساحة  ،يف 
من  ع��دد  بح�سور  ال��دائ��رة 

موظفي وموظفات الدائرة. 
ف�����ه�����ي ع�������ب�������ارة ع���ن 

التقاط  �سورة جوية تت�سمن وجهًا ب�سريًا 
معن  عدد  تر�سيح  مت  ومبوجبه   ، مبت�سمًا 
واأق�سام الدائرة  اإدارات  من املوظفن من 

للم�ساركة يف هذه املبادرة .
اأجمل  لت�سكيل  الفعالية  ه��ذه  وت��اأت��ي 

مبادرات  جمموعة  �سمن  ب�سرية  ابت�سامة 
لالرتقاء بثقافة ال�سعادة للو�سول اإىل اأكرب 

عدد من الأفراد واملوؤ�س�سات .
على  والإيجابية  ال�سعادة  فريق  ويعمل 
تعزيز التوا�سل والتعاون مع فرق ال�سعادة 
اأرج��اء  ال��دوائ��ر واجل��ه��ات يف خمتلف  يف 

اإمارة راأ�س اخليمة والدولة، وذلك بهدف 
تبادل اخلربات، والتعاون مع اأع�ساء فرق 
ال�سعادة، وامل�ساركة يف الندوات التي تنظم 
يف ه��ذا الإط���ار وت��ب��ادل الأف��ك��ار وتطوير 
الأداء، للو�سول اإىل اأكرب عدد من الأفراد 

واملوؤ�س�سات.
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وعي  بالتعاو م فري تكات الت
�س اخلدما ا تقيي و تعامل يو ا�ستبيا فري مرك �سعادة ا

ف رة بلدية راأ�س اخليمة يقي فعالية للمو ابية بدا فري ال�سعادةوالإي

رة البلدية تقو بفعالية براع الوطن دا

املتعاملن  �سعادة  مركز  فريق  وزع 
احلمام  بو  جا�سم  حممد  يراأ�سه  الذى 
تكاتف  ف��ري��ق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  النعيمي 
اخليمة  راأ����س  بلدية  ب��دائ��رة  التطوعي 
ا�ستبيانات خا�سة بفريق تقييم وحت�سن 
لقيا�س  وذلك   ، جنوم(   7  ( اخلدمات 

الن�سف  خ��الل  املتعامل  وجت��رب��ة  ر�سا 
الأول من ال�سنة. 

ومتت امل�ساركة يف تعبئة ال�ستبيانات 
على مدار  ثالثة اأيام ثم قام مدير مركز 
على  الفريق  بتكرمي  املتعاملن  �سعادة 

جهودهم املبذولة.

اأجل  من  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  وتاأتي 

خلق ثقافة العمل التطوعي، وتقوم تكاتف 

ب���اإدارة الأف���راد وامل���وارد لإي��ج��اد حلول 

احتياجات  لتلبية  وم�ستدامة  مبتكرة 

املجتمع.

�سمن  من  اخليمة  راأ���س  بلدية  بدائرة  ال�سعادة  فريق  ق��ام 
الفعاليات  التي تنفذها الدائرة قام فريق ال�سعادة بدائرة بلدية 
راأ�س اخليمة بتوزيع الكرك على املوظفن بهدف اإدخال البهجة 
وال�سعادة يف نفو�س املوظفن للو�سول اإىل ن�سر اأجواء حمفزة على 

العمل وت�سيع البهجة واحلبور.
ال�سعادة  فريق  رئي�سة  دروي�س  عائ�سة  املهند�سة  و�سرحت 
بدائرة بلدية راأ�س اخليمة اأن الفريق يعمل على تعزيز التوا�سل 

والتعاون بن املوظفن بدائرة البلدية. 

مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد ومن منطلق التعاون املطلق 
يف الفعاليات املختلفة يف الإمارة ، قامت دائرة بلدية راأ�س اخليمة 
زيارة  �سملت  التي   ،) الوطن   - براعم   ( م�سمى  فعالية حتت  بعمل 
تاأتي  ، حيث  والطالبات  بالطلبة  واللتقاء  الإمارة  عدد من مدار�س 
واإعداده  الطالب  تعليم  يف  الكبري  املدر�سة  دور  لدعم  الفعالية  هذه 
وليد  هو  للطالب  بالن�سبة  النجاح  واأن  واملعارف  بالعلم  وت�سليحه 
العوامل  هذه  اأحد  ف�سل  ميكن  ول  نف�سه  والطالب  والبيت  املدر�سة 

عن الأخرى.
املوؤ�س�سي  الت�سال  مكتب   – اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  زارت 

مدر�سة الأفق للتعليم الأ�سا�سي ومدر�سة حراء ومدر�سة فاطمة بنت 
اخليمة  راأ���س  ومدر�سة  الهمم  ل��ذوي  اخليمة  راأ���س  ومركز  مبارك 

ملتحدثي اللغة الإجنليزية.
تقدميي  بعر�س  املوؤ�س�سي  الت�سال  مكتب  من  الوفد  قام  حيث 
للمدار�س حول اأهمية املحافظه على �سالمة الغذاء بالتعاون مع اإدارة 
ال�سحة العامة واأهمية الوقاية من الأمرا�س ، ومت توزيع هدايا رمزية 
لطلبة املدار�س وتقدمي الن�سائح لبذل املزيد من اجلهد والإخال�س 
التعليم الناجحة،  يف املذاكرة والتح�سيل الدرا�سي ملوا�سلة م�سرية 

واأن امل�ستقبل �سيكون اأمامهم جلعل اأحالمهم ال�سغرية تتحق . 
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م�سابقة
ال�سهر

ضمن الشروط التالية :
١. ترسل ا6جابات قبل تاريخ العشرين من كل شهر.

٢. الرجاء إرسال ا6جابه على البريد ا6لكتروني التالي :
magazine@mun.rak.ae

وسوف يتم إعالن اسم الفائز عبر ا6يميل المذكور والعدد 
القادم من المجلة.

 ، الجوال  رقم  الثالثي،  االسم   ) بياناته  إرسال  المشارك  على   .٣
البريد ا6لكتروني ، صندوق البريد) 

و�س�سي  سا ا رة بلدية راأ�س اخليمة مكتب الت تعلن دا

سهريا يف  �سر  تعامل ت ا�سة با سهرية  عن م�سابقة 

ا  س بال ب  الرا فعل  اخليمة  راأ�س  بلدية  لة 

و  يد الإلك اباته اإ ال �سابقة اإر�سا اإ به ا

التايل
magazine@mun.rak.ae

Monthly 
Contest

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

Through the following conditions:
1. Answers to be sent before the 20th of each month.
2. Please send your answer to the following email 

address:
magazine@mun.rak.ae

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

Monthly 
Contest

السؤال : 
اذكر اdجندة الوطنية  لرؤية ا6مارات 2021 ؟ 

Question
What is the UAE Vision 2021 National Agenda ?

» 486 «

Congratulations to   Ms. Mozah Mohamed 
the winner of the past month's contest (485).

مد ة  أ مو و ل م

سي العدد  485 ( ا �سابقة ال�سهر ا الفو 

ص. ب. : 4 رأس الخيمـــــــة ، اإلمارات العربية المتحـــدة. 
هاتــــف رقم : 6666 7246 )971 +( | فاكــــس رقم : 3117 7233 )971 +(

Twitter | munrakae  .. Facebook | munrakae .. Instagram| munrakae
Mail: info@mun.rak.ae | Website: mun.rak.ae



من كتاب �صحيح البخاري

الآيات : 

كانو �سادقن   اإن  مثله  بحديث  فلياأتوا    : تعاىل  قال   .1
)الطور: 34(

2. قال تعاىل :  اأم يقولون افراه قل فاأتوا بع�سر �سور مثله 
مفريات وادعوا من ا�ستطعتم من دون اهلل اإن كنتم �سادقن  

)هود:13(

واإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا    : تعاىل  قال   .3
كنتم  اإن  اهلل  دون  من  �سهداءكم  وادع��وا  مثله  من  ب�سورة  فاأتوا 

�سادقن  )البقرة :23(

على  واجل��ن  الإن�س  اجتمعت  لئن  قل    : تعاىل  ق��ال   .4
اأن ياأتوا مبثل هذا القراآن ل ياأتون مبثله ولو كان بع�سهم لبع�س 

ظهريًا )الإ�سراء : 88(

اأوجه الإعجاز 

 ، اأ�ساليبه  وبالغة  تاأليفها،  وح�سن   ، األفاظه  ف�ساحة   .1
وجمال نظمها.

قال تعاىل :  كتاب اأحكمت اآياته ثم ف�سلت من لدن حكيم 

خبري  )هود:1(

والنوامي�س  الكونية،  العلمية  النظرات  من  كثريًا  تقريره   .2
 ، وق��درت��ه   ، اهلل  وج���ود  على  ال���س��ت��دلل  معر�س  يف  الطبيعة 

ووحدانيته.

ح��ي   �سيء  ك��ل  امل��اء  م��ن  وجلعنا    : تعاىل  قوله  ومنها 

)الأنبياء : 30(

ولي�س   ، معاملها  الدهور  طم�ست  ما�سية  بوقائع  اإخباره   .3
لأحد علم بها، وبوقائع م�ستقبله مل تكن وقعت حن نزوله.

فمن الأول قوله تعاىل :  تلك من اأنباء الغيب نوحيها اإليك ، 

ما كنت تعلمها اأنت ول قومك من قبل هذا  )هود : 49(.

ومن الثاين ، قوله تعاىل :  غلبت الروم)2( يف اأدنى الأر�س 

3 يف ب�سع �سنن  )الروم :-2 وهم من بعد غلبهم �سيغلبون

 )4
اآياته على كرتها ، واتفاق مبادئه واأ�سوله يف كل  ات�ساق   .4

مو�سوعاته على تعددها وتنوعها .

قال تعاىل :  ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفًا 

كثريًا )الن�ساء: 82(

قانونًا عادًل موؤلفًا من مواد قليلة  انتظم  الذي  ت�سريعه   .5
تت�سمن اأحكامًا كلية ومبادئ عامة يف كل الفروع .

قال تعاىل :  وكل �سيء ف�سلناه تف�سياًل )الإ�سراء : 12( 

�سيء   لكل  تبيانًا  الكتاب  عليك  ونزلنا    : تعاىل  وق��ال 

)النحل : 89(

النفو�س:  يف  وتاأثريه  الروحية  قوته   .6

ش ة ا شن ا ر واثر   القران ال
الد ش ا يا ع ا شلة الدي وا شل ا   

ا   و ية وا ش ا ال�ش�ؤون ا شدا و ا
شر العربية     ية  ه� ا    و ا ا � ب� ة للد ا العا دا ا ا
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قال تعاىل :  اهلل نزل اأح�سن احلديث كتابًا مت�سابهًا مثاين 

تق�سعر منه جلود الذين يخ�سون ربهم ثم تلن جلودهم وقلوبهم 

اإىل ذكر اهلل ذلك هدى اهلل يهدي به من ي�ساء ومن ي�سلل اهلل 

. )الزمر : 23( فما له من هاد 

الأحاديث : 

1. عن علي ر�سي اهلل عنه قال : �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم يقول : ) األ اإنها �ستكون فتنة ، فقلت: ما املخرج منها 

يا ر�سول اهلل  قال: كتاب اهلل ، فيه نباأ ما قبلكم ، وخرب مابعدكم 

وحكم ما بينكم ، وهو الف�سل لي�س بالهزل ، من تركه من جبار 

ق�سمه اهلل ، ومن ابتغى الهدى يف غريه اأ�سله اهلل. وهو حبل اهلل 

املتن ، وهو الذكر احلكيم ، وهو ال�سراط امل�ستقيم ، وهو الذي 

ل تزي به الأهواء ، ول تلتب�س به الأل�سنه ، ول ي�سبع منه العلماء، 

ول يخلق على كرة الرد، ول تنق�سي عجائبه ، وهو الذي مل تنته 

اجلن اإذ �سمعته ، حتى اأن قالوا : اإنا �سمعنا قراآنا عجبا، يهدي 

اإىل الر�سد فاآمنا به .. من قال به �سدق ، ومن عمل به اأجر، ومن 

حكم به عدل ، ومن دعا اإليه هدى اإىل �سراط م�ستقيم (. )رواه 

الرمذي: ج4 �س 245( 

ثا  ا
1. �سمع الوليد بن املغرية القراآن، فاأعجب به حتى مل ي�ستطع 
اأن يكتم اإح�سا�سه العربي املرهف بحالوة القراآن وكماله ، فقال 

عنه خماطبًا اأبا جهل يف مناق�سة حول القراآن، : ) ماذا اأقول  

فواهلل مافيكم رجل اأعلم بال�سعر مني ول برجزه . ول بق�سيدة 

ول باأ�سعار اجلن ، واهلل ماي�سبه الذي تقول )يعني القراآن( �سيئًا 

من هذا ، وواهلل اإن لقوله الذي يقول حالوة ، واإن عليه لطالوة ، 

واإنه مثمر اأعاله ، مغدق اأ�سفله . واإنه ليعلو ول يعلى عليه ، واإنه 

ليحطم ما حتته. )التقان ج2 �س 117( 

ا  شر ال العن
نا نا وا قيدتنا و�شريع  القران  

من اآيات العقيدة : 

اهلل اأحد ، اهلل  هو  قل    : الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم   .1
ال�سمد ، مل يلد ومل يولد ، ومل يكن له كفوًا اأحد  )الإخال�س(

اإليه من ربه واملوؤمنون كل اآمن  اأنزل  الر�سول مبا  اآمن     .2
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وقالوا  ر�سله  من  اأحد  بن  نفرق  ل  ور�سله  وكتبه  ومالئكته  باهلل 

�سمعنا واأطعنا غفرانك ربنا واإليك امل�سري  )البقرة : 285(

وال�سهادة  الغيب  ع��امل  هو  اإل  اإل��ه  ل  ال��ذي  اهلل  هو    .3
اإل هو امللك القدو�س  اإله  هو الرحمن الرحيم ، هو اهلل الذي ل 

عما  اهلل  �سبحان  املتكرب  اجلبار  العزيز  املهيمن  املوؤمن  ال�سالم 

احل�سنى  الأ�سماء  له  امل�سور  البارئ  اخلالق  اهلل  هو  ي�سركون، 

)اآخر  احلكيم  العزيز  وهو  والأر���س  ال�سماوات  مايف  له  ي�سبح 

احل�سر( .

اإىل ربك كدحًا فمالقيه .  كادح  اإنك  الإن�سان  يااأيها    .4
فاأما من اأوتي كتابه بيمينه . ف�سوف يحا�سب ح�سابًا ي�سريًا وينقلب 

اإىل اأهله م�سرورًا. واأما من اأوتي كتابه وراء ظهره . ف�سوف يدعوا 

. ) الن�سقاق 6-12( ثبورًا وي�سلى �سعريًا 

العبادات  يف  ال�سريعة  بكليات  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ج��اء  ولقد 

واحل��دود.   . واجلنايات  وامل��رياث   . الأ�سرة  وتنظيم  واملعامالت 

واأنظمة احلكم ... اآلخ

من اآيات ال�سريعة : 

شل القران  � ا ش ا 
تتبع  ول  فاتبعها  الأمر  من  �سريعة  على  جعلناك  ثم    .1

اأهواء الذين ل يعلمون  )اجلاثية : 18(.

يديه  ب��ن  مل��ا  م�سدقًا  باحلق  الكتاب  اإل��ي��ك  واأن��زل��ن��ا    .2
تتبع  ول  اهلل  اأن��زل  مبا  بينهم  فاحكم  عليه  ومهيمنًا  الكتاب  من 

اأهواءهم عما جاءك من احلق لكل جعلنا منكم �سرعًة ومنهاجًا 

اآتاكم  ما  يف  ليبلوكم  ولكن  واح��دة  اأم��ة  جلعلكم  اهلل  �ساء  ول��و 

مبا  فينبئكم  جميعاً   مرجعكم  اهلل  اإىل  اخل���ريات  فا�ستبقوا 

تتبع  ول  اهلل  اأنزل  مبا  بينهم  احكم  واأن   48 كنتم تختلفون

اأهواءهم واحذرهم اأن يفتنوك عن بع�س ما اأنزل اهلل اإليك فاإن 

تولوا فاعلم اأمنا يريد اهلل اأن ي�سيبهم ببع�س ذنوبهم واإن كثريًا 

من النا�س لفا�سقون  )املائدة: 49،48(

ية  د عا ا شا وا   ايا ا
اهلل لكم قيامًا  جعل  التي  اأموالكم  ال�سفهاء  توؤتوا  ول    .3
. )الن�ساء:5( وارزقوهم فيها واك�سوهم وقولوا لهم قوًل معروفًا 

بينكم بالباطل  اأموالكم  تاأكلوا  ل  اآمنوا  الذين  اأيها  يا    .4
اإل اأن تكون جتارة عن ترا�س منكم ول تقتلوا اأنف�سكم اإن اهلل كان 

بكم رحيمًا  )الن�ساء :29(

من اآيات الأحوال ال�سخ�سية واملرياث :

اأراد  ملن  كاملن  حولن  اأولدهن  ير�سعن  والوالدات    .5
باملعروف ل  له رزقهن وك�سوتهن  املولود  الر�ساعة وعلى  يتم  اأن 

بولده  له  اإل و�سعها ل ت�سار والدة بولدها ول مولود  تكلف نف�س 

ترا�س منهما  اأراد اهلل ف�ساًل عن  فاإن  ال��وراث مثل ذلك  وعلى 

اأولدكم فال  اأن ت�سر�سعوا  اأردمت  وت�ساور فال جناح عليهما واإن 

جناح عليكم اإذا �سلمتم ما اآتيتم باملعروف واتقوا اهلل واعلموا اأن 

اهلل مبا تعملون ب�سري  )البقرة: 223(

6.  للرجال ن�سيب مما ترك الوالدان والأقربون وللن�ساء 
ن�سيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه اأو كر ن�سيبًا 

مفرو�سًا  )الن�ساء:7(.

نايا    ايا ا
بالعن  والعن  بالنف�س  النف�س  اأن  فيها  عليهم  وكتبنا    .7
ق�سا�س  واجلروح  بال�سن  وال�سن  بالأذن  والأذن  بالأنف  والأنف 

فمن ت�سدق به فهو كفارة له ومن مل يحكم مبا اأنزل اهلل فاأولئك 

هم الظاملون  )املائدة :45( 

دو   و ايا ا
املح�سنات ثم مل ياأتوا باأربعة �سهداء  يرمون  والذين    .8
واأولئك هم  اأبدًا  �سهادة  لهم  تقبلوا  ول  ثمانن جلدة  فاجلدوهم 

الفا�سقون، اإل الذين تابوا من بعد ذلك واأ�سلحوا فاإن اهلل غفور 

رحيم  )النور: 4،5(

دا  عا و و ايا ا
وتوكل على اهلل اإنه هو  لها  فاجنح  لل�سلم  جنحوا  واإن    .9

ال�سميع العليم  )الأنفال : 61(

واإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اإليهم على �سواء اإن    .10
اهلل ل يحب اخلائنن )الأنفال : 58(

 و ايا الدفا العا 
اإن  تعتدوا  يقاتلونكم ول  الذين  �سبيل اهلل  وقاتلوا يف    .11

اهلل ل يحب املعتدين  )البقرة: 190(

زحفًا  كفروا  الذين  لقيتم  اإذا  اآمنوا  الذين  اأيها  يا    .12
لقتال  منحرفًا  اإل  دبره  يومئذ  يولهم  ومن  الأدب��ار،  تولوهم  فال 
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اأو متحيزًا اإىل فئة فقد باء بغ�سب من اهلل وماأواه جهنم وبئ�س 

امل�سري )الأنفال : 15،16(

شا    ايا ا والق
واإذا  اأهلها  اإىل  الأمانات  ت��وؤدوا  اأن  ياأمركم  اهلل  اإن    .13
حكمتم بن النا�س اأن حتكموا بالعدل اإن اهلل نعما يعظكم به اإن 

اهلل كان �سميعًا ب�سريًا ، يا اأيها الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا 

الر�سول واأويل الأمر منكم فاإن تنازعتم يف �سيء فردوه اإىل اهلل 

اإن كنتم توؤمنون باهلل واليوم الآخر ذلك خري واأح�سن  والر�سول 

تاأوياًل  )الن�ساء :58، 59(.

من اآيات الأخالق :

وق�سى ربك األ    : تعاىل  قال   -  1
تعبدوا اإل اإياه وبالوالدين اإح�سانًا ، واإما 

كالهما  اأو  اأحدهما  الكرب  عندك  يبلغن 

وقل   ، تنهرهما  ول  اأف  لهما  تقل  ف��ال 

لهما  واخف�س   23 كرميًا  ق��وًل  لهما 

جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 

اأعلم  ربكم   24 �سغريًا  ربياين  كما 

اإن تكونوا �ساحلن فاإنه  مبا يف نفو�سكم 

ذا  واآت   25 غ��ف��ورًا  ل��الأواب��ن  ك��ان 

ول  ال�سبيل  وابن  وامل�سكن  حقه  القربى 

كانوا  املبذرين  اإن   26 تبذيرًا  تبذر 

لربه  ال�سيطان  وك��ان  ال�سياطن   اإخ��وان 

27 واإما تعر�سن عنهم ابتغاء  كفورًا 

قوًل  لهم  فقل  ترجوها  ربك  من  رحمة  

مغلولة  ي��دك  جتعل  ول   28 مي�سورًا

اإىل عنقك ول تب�سطها كل الب�سط فتقعد 

يب�سط  ربك  اإن   29 حم�سورًا  ملومًا 

بعباده  كان  اإنه   ، ويقدر  ي�ساء  الرزق ملن 

اأولدكم  30 ول تقتلوا  خبريًا ب�سريًا 

خ�سية اإمالق نحن نرزقهم واإياكم ، واإن 

31 ول تقربوا  قتلهم كان خطئًا كبريًا 

�سبياًل  و���س��اء  فاح�سة  ك��ان  اإن���ه  ال��زن��ى 

اهلل  التي حرم  النف�س  تقتلوا  ول   32
قتل مظلومًا فقد جعلنا  اإل باحلق. ومن 

33 ول  اإنه كان من�سورًا  القتل  لوليه �سلطانًا فال ي�سرف يف 

واأوفوا   ، اأ�سده  يبل  اأح�سن حتى  اإلبالتي هي  اليتيم  مال  تقربوا 

34 واأوفوا الكيل اإذا كلتم وزنوا  بالعهد اإن العهد كان م�سئوًل 

35 ول تقف  بالق�سطا�س امل�ستقيم ، ذلك خري واأح�سن تاأوياًل 

كان  اأولئك  كل  والفوؤاد  والب�سر  ال�سمع  اإن  علم،  به  لك  لي�س  ما 

تخرق  لن  اإن��ك  مرحًا  الأر���س  يف  مت�س  ول   36 م�سئوًل عنه 

37 كل ذلك كان �سيئة عند ربك  الأر�س ولن تبل اجلبال طوًل

. )الإ�سراء: 23-38( 38 مكروهًا 

وال�سنة املطهرة مبينة و�سارحة للقراآن الكرمي ، وبذلك يكون 

الأ�سل يف الت�سريع هو كتاب اهلل تعاىل ، و�سنة نبيه �سلوات اهلل 

و�سالمه عليه املو�سحة له .

1 - جاءت امراأة اإىل ابن م�سود فقالت 
والوا�سلة  الوا�سمة  عن  تنهى  اأنك  بلغني   :

عن  اأو  تعاىل  اهلل  كتاب  يف  وجدته  اأ�سيء 

 : ق��ال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

ر�سول  وع��ن  ك��ت��اب اهلل  ���س��يء وج��دت��ه يف 

واهلل   : قالت   . و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

فما  امل�سحف،  دفنى  مابن  ت�سفحت  لقد 

وجدت الذي تقول . قال: فما وجدت )وما 

عنه  نهاكم  وم��ا   ، فخذوه  الر�سول  اآت��اك��م 

فانتهوا ( قالت : بلى . قال : فاإين �سمعت 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ينهى عن 

فلعه  والنام�سة قالت:  والوا�سمة   الوا�سلة 

: فادخلي فانظري،  اأهلك  قال  يف بع�س 

ما   : قالت   . خرجت  ثم  فنظرت  فدخلت 

و�سية  اأما حفظت  لها:  فقال   ، باأ�سا  راأيت 

اأخالفكم اإىل  اأن  اأريد  العبد ال�سالح )وما 

ما اأنهاكم عنه( رواه ابن اأبي حامت، واأحمد 

)ابن كثري: ج� 4 �س336بت�سرف(

- وعن املقدام بن معد يكرب ، عن   2
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال : 

)األ اإين اأوتيت الكتاب ومثله معه . ليو�سك 

رجل �سبعان على اأريكته يقول : عليكم بهذا 

القراآن ، فما وجدمت فيه من حالل فاأحلوه، 

رواه   ) فيه من حرام فحرموه  وما وجدمت 

داود وغريه. )اأبو داود ج� 2�س505(
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عالقة الكلمتن هي عالقة مقدمة ونتيجة  ل يوجد قائد 

اأن ميثل قدوة حقيقية ملن حوله، قدوة يف  حقيقي من دون 

من  يبقى  ما  اإن  القول  اأ�ستطيع  بل  واأفكاره،  واأقواله  اأفعاله 

القائد القدوة هي الأقوال والأفعال والأفكار، وهو ما يحتاج 

الدرو�س  عرب  اأف�سل  حياة  ليعي�سوا  احلقيقة  يف  النا�س  اإليه 

والر�سائل ال�سامتة التي يبعثها القائد ملن حوله بت�سرفاته 

و اأفعاله. وال�سوؤال هنا: ما عالقة الإيجابية بهذا املو�سوع 

�سلبي.  بقائد  النا�س  يتاأثر  اأن  ب�سيطة. ل ميكن  الإجابة 

التاأثري احلقيقي يف حياة النا�س يكون عرب القادة الإيجابين. 

وجتعل  لأفكارك  احلياة  تعطي  التي  ال�سعلة  هي  الإيجابية 

ويوؤمنون  معك  بالعمل  وي�ستمتعون  لك  ي�ستمعون  حولك  من 

بروؤيتك ،ويعلمون وفق طريقتك، ويثقون بقراراتك.

اإذا اآمنت بنف�سك اآمن النا�س بك، واإذا تفاءلت بعملك ، 

تفاءل النا�س من حولك وحققوا اأهدافك .واإذا اأردت اأن تغري 
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ابية ي القدو ا

ابية ي شعا وا ا تا  ال    

شة  شا لقة ال ا

دو  و راأي  د وال ا م ال و ب  هنا ت�ساب ل

سا  ف اأي ما ت�ساب و ن ان ب م س ال وا ا

شعيد النعي ا  دا  ا ا

شا با ا



العامل من حولك ، فاأبداأ بتغيري اأفكارك وقناعاتك ، وكن اأنت 

التغيري الذي تريد اأن تراه يف العامل كما يقول غاندي.

مرت علينا يف دولة الإمارات حتديات كثرية  و اأوقات �سعبة 

وخا�سة يف بدايات تاأ�سي�س الدولة ، وكنا ننظر لقادتنا يف تلك 

اهم ثابتن ، م�ستمرين يف عملهم، مقتنعن  الأوقات ال�سعبة ف

بفكرتهم، غري مرددين يف قراراتهم ، فانعك�س ذلك على جميع 

من حولهم اإميانًا اأكرب بفكرة الحتاد وقناعة را�سخة ا�ستمرت 

للت�سحية  م�ستعدة  جديدة  اأج��ي��ال  ج��اءت  حتى  ه��ذا،  ليومنا 

بروحها ودمها فداء لفكرة الحتاد ولكل ذرة من تراب الحتاد.

و�سعوبات  مالية،  اأزم��ة  الأخ��رية   ال�سنوات  علينا يف  مرت 

اقت�سادية، فكان النا�س ينظرون اإلينا، وينتظرون منا احلديث 

اأو الكالم، فاأر�سلنا لهم ر�سائل باأفعالنا قبل اأقوالنا، ومببادراتنا 

ت�سريحاتنا. قبل  م�ساريعنا  يف  وبتو�سعاتنا  خطاباتنا،  قبل 

فاطماأن النا�س ووثق العامل بنا لأنهم راأوا قناعة داخلية قوية 

نبتكر دائمًا  ، بل  ن�ست�سلم  اأو  باأننا ل نراجع  اإيجابية عندنا  و 

حلوًل جديدة واأفكارًا جديدة.

لي�ست  اإلينا  بالن�سبة  التنمية  اأن  حولنا  من  النا�س  راأي 

م�ساريع متفرقة هنا وهناك، بل هي اأ�سلوب حياة عندنا، وخيار 

45 عامًا ل  اأكر من  وم�سرية م�ستمرة منذ  له،  ثاين  اأوح��د ل 

تتوقف .

اأن تكون قدوة اإيجابية هو اأن توؤمن بفكرتك، واأن تكون اأنت 

اأول من ينفذها قبل اأن تطلب من الآخرين تطبيقها .

اأ�سرع  ،وه��ي  قائد  اأي  لنجاح  اأ�سا�سية  الإيجابية  القدوة 

ما  بقدر  لكلماتك  ينظرون  ل  فالنا�س  للتعلم  طريقة  اأق��وى  و 

ينظرون لأفعالك وت�سرفاتك  .

اإذا اآمنت بنف�سك اآمن النا�س بك ، واإذا تفاءلت بعملك 

تفاءل النا�س من حولك وحققوا اأهدافك 

اإذا كنت موؤمنًا مبا تفعله فافعله ول تنتظر اأن يقلدك النا�س 

مالحظة  يف  النا�س  دقة  من  �سخ�سيًا  اأتفاجاأ  اأحيانًا  دائمًا، 

ت�سرفاتي و اأفعايل ، مع اأين ل اأ�سع يف نيتي اإر�سال اأي ر�سالة 

معينة ، ولكن قوة القدوة هي من قوة القائد.

للنا�س  نر�سلها  اأن  ميكن  التي  الر�سائل  من  الكثري  هناك 

ا�سنع  اأي�سًا على موظفينا.  وينطبق ذلك   ، نتكلم  اأن  من غري 

الإجناز والنجاح ، و�سيتبعونك   لأن عينهم على القائد.
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ام  ن  ايو  ر  س س�س   رية تاأ س ة  مة ه  دية راأ ا ة ب
ار راأ  ار ا ا ت اأ مة  بداي دية راأ ا ة ب ان  د  و   1977
ر  د تفرد   ة  و  ار العا ة وبع الأ ر ا ار الدوا مة و اأ ا
س  ر و  مة  ا ـــ  راأ دية  ل د  ال  � ا ــســرا  ا ــ  ـــار  ال ــار  ــ اأ
ا  و و عا  ر ــد  ــا اأنــ ـــار   ال ــورا  تــ ــ  ــ ووا ة   نو س  وا

ار  ور ال را ت ن  يد  عرفة ا ن يريد  ا  و مع ل

ال�سنة  ال��ث��الث��ن  ع��دده��ا  يف  املجلة 
م   1979 )اكتوبر(  اأول  ت�سرين  الثالثة 
مواجهة  )يف  ع��ن��وان��ًا  ال��غ��الف  ت�����س��در 
ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل���دي���د( و ���س��درت 

الذي  البلدي  املجل�س  باإ�سراف  املجلة 
حممد  بن  حمد  ال�سيخ  برئا�سة  ك��ان 
القا�سمي و نائب رئي�س املجل�س ال�سيخ 
مدير  و  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود 
حممد  جا�سم  ال�سيد  البلدية 

دروي�س.
ن�����س��رت  ال���ع���دد  يف ه����ذا 
ال�سفحة  يف  و  احل��ج  ���س��ورة 
اق��راأ  )زاوي����ة  ك��ان��ت  املقابلة 
ت�سمل  التي  و  العدد(  هذا  يف 
اأه����م ال��ع��ن��اوي��ن يف امل��ج��ل��ة و 
بعنوان )�ساحب  تلتها �سفحة 

ق

ا النعي ش شعيد ال ل� 

شر ا ش و ا ا لة البلدية ب ا
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ال�سمو ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي 
ا�ستقبل  قد  و  ال�سحة(  وزير  ي�ستقبل 
بن  �سقر  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
املدفع  حمد  معايل  القا�سمي  حممد 
وزير ال�سحة و يرافقه �سعادة الدكتور 
ع��ب��د ال��رح��ي��م ج��ع��ف��ر وك��ي��ل ال����وزارة 
امل�ستقبلية  اخلطط  ملناق�سة  بالوكالة 
)ب��داأت  اأي�سًا  و  اخليمة  راأ���س  لإم���ارة 
بال�سارقة(  املجاري  مبياه  ال�ستفادة 
يف  ت�ستخدمها  الإم�����ارة  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
)ت�سديد  و  باملدينة  امل���زروع���ات  ري 
منافذ  و  باملوان  البيطرية  الرقابة 
ال��دول��ة ال��ربي��ة( و ك��ان ذال���ك ب�سبب 
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الطاعون  اأرب���ع ح���الت مب��ر���س  ظ��ه��ور 
البقري بن الأبقار امل�ستوردة )تو�سيات 
ال��دول��ة من��وذج  بلديات  م���دراء  مل��وؤمت��ر 
وال�سناعية(  التجارية  للرخ�س  موحد 
يف  الأغ��ذي��ة  و  املطاعم  على  )حملة  و 
الرقابة  لت�سديد  ذلك  و  اخليمة(  راأ�س 
راأ���س  لبلدية  التابع  ال�سحة  قبل  م��ن 
اأي�سًا )الك�سف عن الأ�سماك  اخليمة و 
قبل بيعها براأ�س اخليمة( و ذلك بقرار 
من بلدية راأ�س اخليمة و اأي�سًا )معايل 
�سعيد �سلمان ينتقد الفل�سفات الربوية 
اأول  - الزي املدر�سي املوحد يناق�س يف 
موا�سفات  )توحيد  و  طالبي(  موؤمتر 
)تعميم  و  بالدولة(  الإ�سمنت  �سناعة 
تلتها  و  املعلمات(  احت�سام  ب�سرورة 
اإىل  مفتوحة  بعنوان)ر�سالة  �سفحة 
م��دي��ر ب��ل��دي��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة – دع��وا 
الزهور تتفتح( و هي موجهة من اأحمد 
احليوانات  على  بالنقد  ال�سرهان  علي 
راأ���س  ���س��وارع  يف  خطرها  و  ال�سائبة 
اخليمة و ال�سرر الذي ت�سببه للنباتات 
راأ���س  بلدية  ع��ام  مدير  عليه  رد  ق��د  و 

اخليمة .
العنوان  ك��ان  التالية  ال�سفحة  يف 
)ق�سر القبول على اأبناء دولة الإمارات 
لهذا  العلمي  اخليمة  راأ����س  معهد  يف 
اأ�سعار  يف  كبري  )انخفا�س  و  ال��ع��ام( 
لطريان  اإع��الن  و  بال�سارقة(  ال�سمك 
اخلليج بعنوان )اإىل منيال( و )الربية 
اجتهاد  و  ع��م��ل  و  ن��ظ��ر  ف��ن  و  ع��ل��م   -
اأي�سًا  و  وتطبيق و اخت�سا�س و ابتكار( 
الطفولة يف  و  الأم��وم��ة  رع��اي��ة  )م��رك��ز 

راأ�س اخليمة( بقلم هيام اأبو مغلي 
من  و  املجلة  يف  العناوين  تنوعت  و 
اأه��م��ه��ا )الأم���را����س اجل��ل��دي��ة( بقلم 
اأي�سًا  و  عبداهلل  ميالد  ك��رمي  الدكتور 
بعيد(  م��ن  ح��رام��ي  )مل�سرحية  تغطية 
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كتبها زكريا اأبو احلوف و �سفحة متنوعة 
التالية  العناوين  فيها  وورت  ل��الأخ��ب��ار 
ال�سائق  ع��زي��زن��ا   – ال�سالمة  )ط��ري��ق 
من   – بال�سرطة  الريا�سي  الن�ساط   –
الأخ��ب��ار ال��ري��ا���س��ي��ة( و )اأ����س���واء على 
ال�سباعي  حممد   : بقلم  ال�سعر(  م�سرية 
نافع و يف �سفحة )نافذة للجميع( تنوعت 
الأقوال و احلكم و الأمثال و من عناوينها 
– لكل  للحياة  – كلمات  الأمم  )اأق��وال 
ر�سائل  يف  و  متفرقات(   – مقال  مقام 
القراء تعددت الر�سائل املوجهة للمجلة و 
امل�ساركات و الت�ساوؤلت و من امل�ساركات 
اأبيات بقلم حممد ح�سن ال�سمري بعنوان 

)حبيب القلب( : 
حبيب القلب ... يا �سايق يف دللك 
متى قل يل ... باي�سعدين و�سالك 

اأنا قلبي جريح ... و انت طبيبي 
بغيتك يف احلياة ... وحدك ن�سيبي 

تنوعت  غريب(  )ع��امل  �سفحة  يف  و 
 – اأو ل ت�سدق  العناوين و منها )�سدق 
حالق يقتل طبيبة لأن العالج لي�س جمديًا 
و اأطول امراأة يف العامل( و )حول الغرابة 
.. و الغرباء( بقلم اأبو بكر عبد احلكيم 
كانت  علوم(  و  )اكت�سافات  �سفحة  و يف 
العناوين كالآتي )اكت�ساف قرب اأثري يعود 
يقراأون  العميان   – �سنه  األ��ف   600 اإىل 
– دمية ملالحقة  اأوبتاون  بوا�سطة جهاز 
العناوين  من  غريها  و  امل��رور(  خمالفي 
)الإم����ارات  الريا�سية  ال�سفحة  يف  و 
فريق  لل�سطر  و  العامل  ببطولة  تفوز 
 3 العروبة  فريق  على  يفوز  اخليمة  راأ�س 
القوى  العاب  احتاد  رئي�س  عودة  و   1 –
ختام  يف  و  ال�سباب(  على  عمان  ف��وز  و 
اأهم  و من  الأ�سرة(  املجلة كانت )زاوية 
الأطفال  عند  الطعام  )م�ساكل  العناوين 
 – باخل�سار  وجهك  جتاعيد  – كافحي 

كلما كرب الطفل احتاج للحنان(.
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�س احلار مد  اأ
م�سدر  مبعهد  الكيميائية  الهند�سة  يف  دكتوراه  طالب  هو 
من  اأول  و  اأبوظبي  اإم���ارة  مواليد  من  والتكنولوجيا،  للعلوم 
با�ستخدام  �سناعية  بكميات  احليوي  الوقود  لإنتاج  اآلية  ابتكر 
حتويل  اإىل  احلارثي  ابتكار  يهدف  و  جينيًا  املعدلة  الطحالب 
بقية  اإىل  الطاقة  من  النوع  لهذا  م�سدرة  دولة  اإىل  الإم��ارات 
العامل م�ستقباًل و قد عمل على توظيف جهوده و موهبته  دول 

يف معهد م�سدربعد ح�سوله على �سهادة املاج�ستري بتخ�س�س 
اإن الطحلب مادة طبيعية مل  الهند�سة الكيميائية ، ففي نظره 

يتم ا�ستغاللها يف اإنتاج الطاقة و الوقود . 
اإنتاجها  للدول  ميكن  التي  الوحيدة  احليوية  الكتله  فهي 
بكرة دون احلاجة اإىل مياه عذبة اأو اأرا�سي �ساحلة للزراعة و 
اإىل جانب الفوائد الأخرى التي ن�ستطيع اإنتاجها من هذه املادة 

مثل على �سعيد املياه و الغذاء و الطاقة.   

ــارا  ــ ال اأوا ر  سعا و احلوا  من ال س بداية  و  ت ل 
الدولة فمن  ارات   ا اأو  ونوا  �سروا احلوا ل سعا و ي ال وا  ل ل
ن اأبد و ا فاأن و رف  ن  وا   م و اأبد ا   ن�سا ناف�سوا الر
ن الأوا  ون  د ل ن ناف� و رب و رف  ال ن  ا  و  ال راأ الدولة 

ارا ب  ر ال ين تف ال

ث ا ش ا د  ا
ي�   � ا ا ال� ر الية  او  اب

ينيا عدلة  ال ا دا ال ش ية با شنا يا  ب

ش�يد ر ال �ا دا  ا

ا  ا اوا  ا
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اإعداد : جواهر ال�سويدي

لعبة ال�سخامة )الفحمة(

داخل  يلعبها الأولد  بحرية  �سعبية  لعبة  هي 
الفتية ومع  مياة البحر حيث يجتمع عدد من 

الفحم(   ( اأي  ال�سخامة  من  قطعة  اأحدهم 
ي�سعها  امل��اء  �سطح  ف��وق  تطفو  باعتبارها 
اأح��ده��م داخ��ل ك��ف ي��ده ث��م ي��ب��داأ بالتلويح 
فيها على م�ستوى �سطح املاء وداخله حمدثًا 
اأمواجًا و ر�سات من رذاذ املاء و كذلك بقية 

الالعبن يقومون باحلركة نف�سها.
امل��اء  يخو�س  حيث  ي��ده  م��ن  يركها  ث��م 

اللعبة  ت�ستمر  هكذا  و  الالعبن  اأحد  ويلتقطها 
ونرى الأولد و املاء يتطاير على وجوههم حمدثن 

هذه  وت�ستمر  املاء  داخل  �ساخبة  اأ�سواتًا  و  اأمواجًا 

اللعبة طاملا اأن الأولد م�ستاأن�سن بها. 

من كتاب الألعاب و الأهازيج ال�سعبية ‘ الإمارات

شند ا�شد ب  بيد   
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ا ا  ا 

�سواء  حد  على  الفتيات  و  الفتيان  يلعبها  �سعبية  لعبة  هي 
اأر�سي  تن�س  كرة  اأو  القما�س  من  كرة  اإىل  اللعبة  هذة  وحتتاج 
يختار الالعبون حائطًا ما بالفريج و يحفرون بالقرب منه عدة 
اأن عدد الالعبن  لنفر�س  اأي  حفر تزيد عن عددهم بواحدة 
النق�سان  اأو  بالزيادة  هكذا  و  �سبع  احلفر  عدد  فيكون  �ستة 
لعدد الالعبن وتبعد هذه احلفر عن احلائط مب�سافة 10 �سم 
و بن كل حفرة و الأخرى 10 �سم اأي�سًا و خط البداية يبعد عن 
الكرة  باأن يدحرج الالعب  اللعبة  و تكون  2 م  احلائط بحدود 

ب�اجتاة اإحدى احلفر فاإذا �سقطت فيها ي�سع الالعب ح�سا اأو 
اأي �سيء �سغري يدل على اأن هذه احلفرة له ثم يقوم باإغالقها 
بح�ساة كبرية وبعد ذالك ياأخذ لعب اآخر الكرة وهكذا حتى 
متتل احلفر باحل�سا وبذلك ينتهي ال�سوط وبعد النتهاء يقوم 
ون�سيب كل  باإح�ساء احلفر  بينهم  فيما  اختري  والذي  احلكم 
واحد منهم والالعب الذي اأغلق اأكرب عدد من احلفر يكون هو 

الفائز. 
�س56



ي حميدا  اإعداد عليا عبدالع

�سارية  اأك��رب  هي  العلم  �سارية   
علم يف العامل حيث يتجاوز ارتفاعها 
نظريتها �سارية دو�سنبه والتي حتمل 
العلم الطاجيكي يف العا�سمة دو�سنبه 
والتي كانت �سابًقا الأطول يف العامل 
العلم  �سارية  تقع  مر.   165 بارتفاع 
يف مدينة جدة يف دوار امللك عبداهلل 
وال���ذي ي��ع��رف اأي�����س��ًا ب���دوار خ��ادم 
احلرمن ال�سريفن املقابل لكورني�س 
م�ساحة  يغطي  حيث  ال�سمايل  جدة 
26.000 مر مربع تتو�سطه ال�سارية، 
مُيثل  مر.   171 ال�سارية  طول  يبل 
هما  اللتن  و  نخلة  و  �سيفن  امليدان 
�سعار اململكة العربية ال�سعودية، كما 
مر   9.000 م�ساحة  النباتات  تغطي 
 13 اإ�سافية، ويحيط بال�سارية  مربع 
اململكة  حمافظات  عدد  ميثل  �سوءًا 

دة اأطو �سارية يف العا �سارية 
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الثالثة ع�سر.
 12 ح��وايل  العلم  �سارية  بناء  ا�ستغرق 
احلديد  م��ن  العلم  �سارية  �سنعت   ، �سهًرا 
لتحوي  تنفيذها  ومت  اأ�سطواين،  �سكل  على 
ومنها  امليدان،  مب�سروع  اخلا�سة  اخلدمات 
اإمكانية ال�سعود اإىل اأعلى ال�سارية لعمل اأي 
اأنظمة  عدة  ا�ستخدمت  كما  �سيانة مطلوبة، 
يف امل�سروع ومن بينها وحدة للحمل والتحكم 
ونظام  الرياح،  اجتاه  العلم ح�سب  دوران  يف 
الرطوبة  ون�سبة  الرياح  و�سرعة  اجتاه  قيا�س 
التحذيري  الإن�����ارة  ون��ظ��ام  امل��ط��ر،  و���س��دة 
اله��ت��زازات  امت�سا�س  ونظام  للطائرات، 
�سارية  وث��ب��ات  ال��ري��اح  �سرعة  ع��ن  الناجتة 
�سارية  داخل  احلريق  مقاومة  ونظام  العلم، 

العلم
يف  �سارية  كاأطول  العلم  �سارية  ت�سجيل 

ال���ع���امل يف 
م��و���س��وع��ة 
غ��ي��ن��ي�����س، 
ب����ارت����ف����اع 
مرًا،   171
وع��������ل��������ى 
م�������س���اح���ة 
ت����ت����ج����اوز 

األ�����ف   26
مربع.  مر 

احلرمن  خ��ادم  ميدان  يف  ال�سارية  وُرفعت 
ال�����س��ري��ف��ن يف م��دي��ن��ة ج���دة ب��ال��ت��زام��ن مع 
على  ع��ام��ًا   84 مب��رور  ال�سعودية  احتفالت 
املُحكم  ح�سور  يف  ال��وط��ن��ي،  ال��ي��وم  ذك���رى 
اأعلن  الر�سمي يف غيني�س برافن باتيل الذي 
خ��ادم  م��ي��دان  يف  املقامة  العلم  �سارية  اأن 

اأط��ول  تعترب  ج��دة،  يف  ال�سريفن  احلرمن 
ال�سروط  م�ستوفية  ال��ع��امل،  يف  علم  �سارية 
القيا�سي.  ال��رق��م  ه���ذا  لإجن����از  اخل��ا���س��ة 
ُك�سر  ال�سارية،  على  ورفعه  العلم  وبتثبيت 
 165 البال  طاجيك�ستان  يف  القيا�سي  الرقم 

مرا
ة ة ال�سا سو و را  ا ا
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فوق  و�ساخمًا  عاليًا  الإم���ارات  علم  يرتفع  الحت��اد  وع��زة  ب�سموخ 
�ساريات �ساهقة، لي�سطر ق�س�سًا من التقدم والزدهار ، ففي األوان علم 
دولتنا الغالية دللت عزة وكرامة، واأ�سالة اأجماد، وق�سة وطن ا�سمه 

ينري بن ال�سعوب، ك�سمو هذا العلم .. 

�أبوظبي

د����س���ن���ت ���س��اري��ة 
ال��ع��ا���س��م��ة  ال��ع��ل��م يف 
اأبوظبي يف عام 2007، 
�ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 

القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
الأعلى للقوات امل�سلحة، ورفع ال�سيخ زايد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
اأكر  15 مرًا، و�سارك يف حياكته  30 مرًا وبعر�س  البال طوله  العلم 
من 400 طالب من ذوي الحتياجات اخلا�سة، وباإ�سراف نادي �سباط 
ويرفرف  يومًا،   50 من  اأكر  به  العمل  ا�ستمر  والذي  امل�سلحة،  القوات 

العلم على �سارية بل طولها 123 مرًا على كورني�س اأبوظبي، اإ�سافة اإىل 
�ساريات خمتلفة يف املنطقة الغربية والعن، جاءت مببادرات �سخ�سية 

من قبل اأهايل املناطق.

دبي

�سارية  ج�����س��دت 
دبي  الحت��اد يف  علم 
ق�����س��ة ق���ي���ام دول����ة 
يرفرف  اإذ  الحت��اد، 

علم الإمارات على ارتفاع 120 مرًا فوق املبنى الذي �سهد اإعالن ميالد 
دولة الحتاد، وي�ستمد ن�سب ال�سارية اأهميته من املوقع الذي يحت�سنه، 
دار الحتاد )ق�سر ال�سيافة(، الذي �سهد قيام الحتاد بن الإمارات، 
وقد مت تنفيذ ال�سارية يف عام 2000، اإ�سافة اإىل �سارية اأمر بها �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

مرًا. حاكم دبي رعاه اهلل، يف منطقة �ساط جمريا ،  بارتفاع 123 

روعي  سد ا لود را اإعداد 

�سارية العل

اد ح وطن  يرفر يف �سما ال ت
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�ل�شارقة

د������س�����ن ����س���اح���ب 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
����س���ل���ط���ان ب����ن حم��م��د 

عام  يف  العلم  جزيرة  ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
2012، تزامنًا مع احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 41، حيث رفع �سموه 
مرًا،   123 ارتفاعها  بل  الإم��ارة،  �سارية يف  اأعلى  على  الإم��ارات  علم 
ت�ساف  �سياحية،  جذب  ونقطة  اجلزيرة  و�سط  الأب��رز  العالمة  لتكون 
�ساريات  توجد ثالث  ال�سارية،  اإىل هذه  اإ�سافة  ال�سياحية،  معاملها  اإىل 
عمالقة بطول 75 مرًا يف كل من الذيد وكلباء ودبا احل�سن، د�سنت يف 

اليوم الوطني الثاين والأربعن.

عجمان

ال�سمو  �ساحب  رفع 
را�سد  بن  حميد  ال�سيخ 
املجل�س  ع�سو  النعيمي 
عجمان،  حاكم  الأعلى 

العلم فوق �سارية يف حديقة الغرفة مبنطقة اجلرف يف مدينة عجمان، 
على ارتفاع 120 مرًا، تزامنًا مع احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 42.

ا القي�ي 
د������س�����ن ����س���اح���ب 
�سعود  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 

العلم  �سارية  القيوين،  اأم  الأعلى حاكم  املجل�س  املعال، ع�سو  را�سد  بن 
على  خفاقًا  الإم��ارات  علم  �سموه  ورفع  القيوين،  اأم  يف  اخلور  بحديقة 

ارتفاع 120 مرًا

ر�أ�س �ÿيمة

يف اليوم الوطني الثاين والأربعن، د�سنت اإمارة راأ�س اخليمة �سارية 
كورني�س  على  اخليمة  راأ���س  خور  اأقيم يف  احتفال  الحت��اد، خالل  علم 
 120 العامة  الأ�سغال  وزارة  نفذتها  التي  ال�سارية  طول  وبل  القوا�سم، 
مرًا، ورفع العلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
العلم لوحة  املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، لت�سبح منطقة �سارية 

فنية ومعلمًا بارزًا يف الإمارة.

�لفجÒة 

يف اليوم الوطني 
ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  د�سن  والأرب��ع��ن  الثالث 
ويبل  الفجرية،  اإمارة  العلم على مدخل  �سارية  الفجرية،  الأعلى حاكم  املجل�س 
طول �سارية الَعلم التي نفذتها وزارة الأ�سغال العامة 120 مرًا، فيما تبل اأبعاد 

مرًا.  15 وعر�سه  مرًا،  الَعلم 30 
ا  ال�سـما فــا ا  ال نا  ا  دول

áª«ÿG ¢SCGQ ájó∏H á∏› - 11/2017 - 486 :Oó©dG

43

حول ا,مارات

mun r a k a e



Issue No. 486 - 41th Year 

 Safar 1439 - November 2017

A monthly cultural Magazine 
dealing with municipal affairs

 Municipality
 Magazine 

Monthly Contest P. 25

H.H. Sheikh Saud bin Saqr 
attends the graduation 
of AURAK sixth batch

RAK Crown Prince inaugurates
 EXPO 2020 Dubai office



ميثاق خدمة المتعاملين  بلدية رأس الخيمة

ت  ا با ل عهد با ة  ي ا ا ر بلدية  ا  �  

 التعــــــــامل بتقـــــــدير واحتـــــــرام معـــــــكم .. 1

تقدمي خدمات متميزة .. 2

توفري املتطلبات الالزمة لت�سهيل الإجناز  و النهو�ض بالعمل .. 3

 الإجابة عن ال�ستف�سارات وال�سكاوي .. 4

التوا�سل معكم واإخطاركم مبا يتعلق مبعامالتكم.. 5

املحافظة على اخل�سو�سيات .. 6

تطبيق اقرتاحاتكم املجدية .. 7

التاأكيد- وبا�ستمرار- على اأن املتعاملني �سركاء النجاح .. 8

شي  ي تر ة  د �ف  ن ل  � ر ا 

تقدير جهود موظفينا املتعاملني معكم.. 1

توفري الأوراق الثبوتية.. 2

توفري امل�ستندات املطلوبة لإجناز معامالتكم.. 3

اإعالمنا - باأ�سرع وقت ممكن - يف حال وجود خطاأ اأو تعديل . 4

على بياناتكم.

اإبالغنا باأي تغيري يف املعلومات ال�سخ�سية اأو الظروف املتعلقة . 5

باإمتام معامالتكم.

 الرد على ا�ستف�سارات موظفي خدمة املتعاملني.. 6

اللتزام باأوقات املواعيد املحددة لكم ملقابلة املوظف املخت�ض . 7

لإجناز  معامالتكم يف الوقت املنا�سب.

We, the staff of Ras Al Khaimah Municipality Department, 
pledge to abide by the following instructions:-

1. Dealing towards you with appreciation and 
respect.

2. Providing distinguished services.
3. Offering all the necessary requirements to 

facilitate the completion and advancement 
of work.

4. Responding to your inquiries and complaints.
5. Notifying you about your transactions 

through communication means.
6. Retaining the privacy.
7. Implementing your effective suggestions.
8. Emphasizing constantly that customers are 

the success partners.

What we kindly request from you to provide an excellent 
and satisfactory service:-

1. Appreciating efforts of our staff who are 
working with you.

2. Providing identification documents.
3. Providing required documents to com-

plete your transactions.
4. Informing us - as soon as possible - in 

case of an error or amendment to your 
details.

5. Informing us of any changes in person-
al information or conditions related to 
your transactions.

6. Responding to the inquiries of customer 
service staff.

7. Abiding by specified timings to meet the 
authorized official and complete your 
transactions on time.

Customer Service Charter Ras Al Khaimah Municipality
الــرويـــــــــة

ة  دا �س ة  د ل دية را  ب

سالة  الر

ـــــ  ـــــمـــــ ـــــ ــــــــديــــــــة  ــــــــ ــــــــــــا ب ــــــــــــد ــــــــــد  تــــــــــ

ـــويـــر الـــعـــمـــراين ـــ ـــة  الـــ ـــدا ـــ ـــس ــ ال ــ ــ ــ لــ

ــمــ  ــ ــ ــــ ا ــــســــرا ـــافـــة  ــــة لـــ ـــة الــــعــــا ـــســـ  والـــ

ــــثــــمــــار  ــــســــ ـــــعـــــا لــــ ـــــ ــــنــــمــــو وتـــــ�ـــــســـــ ــــــــمــــــــا لــــ د

ـــــمـــــوارد ـــــــ لـــــ ـــــــث ــــ الأ ــــ ــــو ــــــــ الــــ ــــــن 

Vision : 
A leading Municipality, for a sustainable 

environment.

Mission : 
Offering distinctive municipal services 

to achieve sustainability of urban 

development and public health for the 

entire society segments; supporting 

the growth and encouraging the invest-

ment, through optimal recruitment of re-

sources
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Editorial
Positive Energy and its Necessity

Positive energy is not a new topic to talk about 
but what is new is the implementation and activa-
tion of such energy in the direction of excellence 
and achieving the first-class in all paths of life. 

It is important to consider the call of His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister and Ruler of 
Dubai, to arm ourselves with positive energy. 

Supported by the reaffirmation of His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaimah, to use posi-
tive energy to achieve excellence and success. 

Adhering positive energy is not only a proof of 
awareness but also a proof of excellence. Besides, 
positive energy enhances motivation and increas-
es the sense of giving on one hand and fulfilling 
achievements on the other. 

A person who is able to employ positive energy 
is able to gain the first-rank, to lead useful and suc-
cessful acts and to become a role-model in his so-
ciety. As he would get a remarkable history record 
full of positive situations and achievements. 

 If positive energy is considered as a success-
ful human behavior, then preserving its elements 
and conditions to elevate its level is a necessity and 
obligatory, such elements are: Tolerance, Reflec-
tive Thinking, Sport, Love of Life, Optimism, Pure 
Hearted, Pardon, Teamwork Spirit, Satisfaction, 
Cooperation… etc.

We need to highlight that positive energy is a 
common human behavior, this manner can be ob-
served in daily life, work or home. Add to that, such 
behavior affects the work atmosphere positively in 
terms of providing love, Giving and optimism as 
well as eliminating work stress and tension, fur-
thermore, positive energy enables good ethics in 
dealing with others. To summarize: Stimulate your 
energy by believing in its importance to gain the 
best pros ever. 

Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi
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 His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
affirmed that 
the UAE’s 
high education 
process has 
reached a pres-
tigious position 
in accordance 
with the high-
est internation-
al standards, 
which is a re-
flection of the 
wise vision of 
our leadership 
who seeks to 
build a man armed with science 
and knowledge.  

This came during his attendance 
at the graduation ceremony of the 
sixth batch of students from the 
American University in Ras Al 
Khaimah (141) graduates of the 
Master’s and Bachelor’s degree 
programs on the stage of the Min-
istry of Culture and Knowledge 
Development.

The ceremony was attended by 
H.E. Sheikh Nahyan bin Mubarak 
Al Nahyan, Minister of Culture 
and Knowledge Development, re-
tired Major General Sheikh Sul-
tan bin Salem bin Mohammed 
Al Qasimi, Sheikh Mohammed 
bin Kayed Al Qasimi, Head of 
Economic Development Depart-
ment in Ras Al Khaimah, Sheikh 

Saqr bin Mohammed bin Saqr Al 
Qasimi and Mohammed Omran Al 
Shamsi, in addition to a number of 
officials and directors of the local 
departments in Ras Al Khaimah, 
faculty, graduate students, admin-
istrative staff at the university and 
parents of the graduate students.

He pointed out that the American 
University in Ras Al Khaimah has 
achieved many goals to support the 
comprehensive development and 
provide the requirements of the la-
bor market in the Emirate through 
specializations offered by the Uni-
versity. He also praised the efforts 
of the faculty and administration 
of the University, which worked 
sincerely to reach the university of 
the prestigious status and achieve-
ments, . 

His Highness the Ruler of Ras Al 

Khaimah congratulated the gradu-
ates on their efforts to seek knowl-
edge, which culminated in success 
and excellence. He stressed that 
graduation day is a first step for the 
graduates in their career to achieve 
their hopes and aspirations in life. 

His Excellncy Sheikh Nahyan 
bin Mubarak Al Nahyan praised 
H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
Qasimi continuous support to 
the American University in Ras 
Al Khaimah and his great inter-
est in development and progress. 
His support and care have always 
been a key factor in granting all 
students, teachers, employees and 
managers a strong incentive to 
achieve excellence. And quality 
in the education provided by the 
university and its efforts to support 
its students in achieving success at 

H.H. Sheikh Saud bin Saqr attends
 the graduation of AURAK sixth batch
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the highest levels.
"Today, as we 

celebrate this oc-
casion, we cel-
ebrate the vision 
of His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi on 
the role of educa-
tion in shaping the 
Emirate of Ras Al 
Khaimah and the 
United Arab Emir-
ates in general. 

We are very 
fortunate that we 
live in a country 
that has always 
focused on eco-
nomic, techno-
logical and hu-
man development as the basis for 
its sustained development and 
prosperity. The wise leadership 
of President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
has enabled the UAE to become 
world pioneer in developing the 
economy. And a knowledge-based 
society, a vision shared by all the 
leaders in our country who work 
out of their firm belief that our fu-
ture and our active participation in 
global development require that 
we plan and implement high quali-
ty education and training programs 
in every way and will enable our 
future generations to benefit from 
important developments in global 
knowledge," H.E. Sheikh Nahyan 
stated.

H.E. Sheikh Nahyan bin 
Mubarak Al Nahyan said: «I am 
pleased to share with you today 
the graduation of the sixth batch of 
the American University in Ras Al 
Khaimah, which will mark the start 
of the graduates journey towards a 

future that awaits their leadership 
and we are confident that their con-
tributions will lead to the gradua-
tion of the American University in 
Ras Al Khaimah we are confident 
that today's ceremony will high-
light our expectations and hopes 
for this promising university and 
will give us the opportunity to ex-
press our appreciation and respect 
to faculty members and staff for 
their hard work. To support our 
students and help them get their 
degrees and dedicate themselves 
to lifelong learning.  

"The UAE, under the wise 
leadership of President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan,  is committed to its com-
prehensive vision of the quality 
and effective education of our sons 
and daughters. I would like to ex-
press my hope that the American 
University in Ras Al Khaimah will 
remain living embodiment. For 
this great vision." 

For his part, Professor Hassan 
Hamdan Al Alkeim, President of 

the American University in Ras Al 
Khaimah, said that the university 
rapid progress, during its recent 
ten years, has succeeded in making 
a positive impact through a series 
of successful achievements. Num-
ber of faculty members. 

Al Alkeim noted that the Uni-
versity has achieved more than ex-
pected in such short period of time 
because of the great support and 
vision of His Highness the Ruler 
of Ras Al Khaimah and that this 
growth is a direct result of the uni-
versity flourishing reputation as it 
continues to receive international 
accreditation for its faculties and 
programs, recently by the Com-
mission on Accreditation of Engi-
neering and Technology Programs. 

The patron of the ceremony, H.H. 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, 
accompanied by His Excellency 
Sheikh Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan, handed over the certifi-
cates to the graduates students. 
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His Highness Sheikh Saud Bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, reaffirmed that thanks to 
the wise leadership 
of President His 
Highness Sheikh 
Khalifa bin 
Zayed Al Nahy-
an, the UAE has 
become an oasis 
of Science and 
knowledge, em-
bracing the most 
prestigious uni-
versities that pro-
vide educational 
programs for our 
students.

During the cer-
emony, which 
was held in Ras 
Al Khaimah 
Medical and 
Health Sciences 

University, on the occasion of the 
graduation of 159 students from the 
second group of the seventh batch 
of the Faculty of Dentistry and 

Nursing with Bachelor Degree and 
Postgraduates, H.H. Sheikh Saud 
explained that the advancement of 
education has been a priority for 

RAK Ruler attends Ras Al Khaimah Medical and Health Sciences 
University Graduation Ceremony
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stressed on the impor-
tance of providing an ideal crea-
tive and sustainable environment 
for future generations to grant them 
achieving further success. 

During his participation in the 
2nd Global Young Leaders Sum-
mit, an important meeting for youth 
leaders in the region that was held 
in conjunction with World Tour-
ism Day 2017 at the RIXOS Bab Al 
Bahr Hotel in Al Marjan Island, Ras 
Al Khaimah, Sheikh Saud said, "We 
live in a time where we must enrich 

our dialogue and discussion, and 
place forward creative and modern 
ideas, which will promote learning 
and knowledge. Without a doubt, 
our young citizens are a source of 
pride for us, as they have all the 
necessary capacities to impart sci-
ence and knowledge to future gen-
erations."

H.H. Sheikh Saud added that em-
powering women and supporting 
their role is an essential part of the 
journey to create a successful and 
prosperous country. "We must all 
appreciate the value of our environ-
ment, our society and ourselves, 
and we must combine our efforts 

to achieve our goals," H.H. further 
added while noting that the youth 
are the true legacy of the country, 
and its goals should pave the way 
for their success.

The Forum was also attended by 
Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Sheikh Mohamed bin 
Kayed Al Qasimi; Chairman of Ras 
Al Khaimah Department of Eco-
nomic Development, Sheikh Saqr 
bin Mohammed bin Saqr Al Qasimi 
and several other officials. Remark-
ably, The Global Young Leaders 
Summit has a growing global repu-
tation as a trusted forum for promis-
ing generations.

the UAE since the establishment of 
the country and still being cared for 
by His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister Ruler 
of Dubai and  His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi Dep-

uty Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces. To enable the 
citizens to arm themselves with sci-
ence and knowledge and to promote 
comprehensive development plans.

 H.H. the Ruler of Ras Al Khaim-
ah hailed the role played by Ras Al 
Khaimah Medical & Health Sci-

ences University, congratulating 
the graduates and their families on 
the occasion.

The ceremony was attended by 
Sheikh Saqr bin Mohammed bin 
Saqr Al Qasimi, the administrative 
and academic staff of the univer-
sity, and a number of officials.

RAK Ruler attends the 2nd Global Young Leaders Summit in 
Ras Al Khaimah
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His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
visited the 44th 
Wo r l d s k i l l s 
Abu Dhabi 
2017, the 
world champi-
onship of vo-
cational skills, 
taking place at 
the Abu Dhabi 
National Exhi-
bition Centre.

The event is 
being held under the patronage of 
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed 
Forces.

H.H. Sheikh Saud toured the par-
ticipating pavilions at the exhibi-
tion, which stayed until 18th Oc-
tober, 2017. He was accompanied 
by Sheikh Khalid 
bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Hussain bin 
Ibrahim Al Hamma-
di, Minister of Edu-
cation, Jameela bint 
Salem Al Muhairi, 
Minister of State for 
Public Education, 
Abdulaziz Al Zaa-
bi, Second Deputy 
Speaker of the Fed-
eral National Coun-
cil, and others.

The RAK Ruler 
hailed the UAE host-
ing of this interna-

tional competition, which reflects 
the country firm approach to caring 
for young people and relying on 
them to continue the process of de-
velopment in the future.

During Worldskills Abu Dha-
bi 2017, 1,300 competitors from 
across the globe will compete to be 
the very best in their chosen skills. 
There will be competitions in 51 

skillsets ranging from floristry to 
bricklaying and aircraft mainte-
nance to mobile robotics.

Almost 60 member countries 
and regions have sent their teams 
to compete in the championship. 
Worldskills promotes vocational 
skills through its membership, 
which represents two-thirds of the 
world’s population.

RAK Ruler visits Worldskills Abu Dhabi 2017
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His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has con-
firmed that EXPO 
2020 Dubai will pro-
vide unprecedented 
platform that will 
showcase to the world 
the achievements of 
the UAE’s creative 
development process 
and its constructive 
role in contributing to 
the creation of a bet-
ter future for mankind. 

During a meeting with Reem bint 
Ibrahim Al Hashimy, Minister of 
State for International Cooperation, 

and Director-General of EXPO 2020 
Dubai Bureau, RAK Ruler added 
that EXPO 2020 Dubai will provide 
an exceptional and unique experi-

ence that will be a source of pride for 
all the UAE.

"We must seize this important 
opportunity to build a sustainable 

 EXPO 2020 Dubai is a source of National Pride: RAK Ruler

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, attended the 
Executive Leadership 
Seminar organized by the 
Sheikh Saqr Program for 
Government Excellence.

Dr. Mohammed Abdul 
Latif Khalifa, Director-
General of the Sheikh 
Saqr Program for Gov-
ernment Excellence, said 
that holding the seminar 
was one of the five es-
sential aspects of the 
program, which was launched to 
demonstrate the best practices in 
government leadership.

In view of the prominent role 

played by the leadership in estab-
lishing institutional excellence 
while strengthening and developing 
government performance Ras Al 
Khaimah, a complete program has 

been prepared to develop higher 
executive leadership skills of all 
relevant officials. The program in-
cludes training sessions, workshops 
and seminars.

Ras Al Khaimah Ruler attends seminar on Pioneering 
Practices in Government Leadership
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legacy that will benefit our nation, 
which is moving forward to consoli-
date its position as a leading country 
and a model to be emulated globally 
in various fields under the guidance 
of its wise leadership and the aspi-
rations of its ambitious sons," H.H. 
Sheikh Saud said.

Reem Al Hashimy presented His 
Highness with a detailed explana-
tion on the latest EXPO construction 
and installation works and projects. 
In presence of Najeeb Mohammed 
Al-Ali, Executive Director of the 
EXPO 2020 Bureau, Aisha Al Ghaf-
ri, Director of RAK Office and Of-
fice Staff. 

The meeting was attended by 
Sheikh Saqr Bin Mohammed Bin 

Saqr Al Qasimi, Saleh Ahmed Al 
Shall, Advisor to His Highness the 
Ruler of Ras Al Khaimah, Professor 
Hasan Hamdan Al Alkim Al Zaabi, 

President of the American Univer-
sity in Ras Al Khaimah and Moham-
med Al Kait, Advisor to the Emiri 
Diwan. 

His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has 
received Prince 
Guillaume, He-
reditary Grand 
Duke of Luxem-
bourg, and his 
accompanying 
delegation, who 
are currently on 
an official visit to 
the country.

H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al 
Qasimi welcomed Prince Guil-
laume, and wished him a successful 
visit, and hoped it will contribute to 
the development of friendly rela-
tions and cooperation between the 
two sides. H.H. Sheikh Moham-
med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of Executive Coun-

cil, was also present at the meeting.
During the meeting, they ex-

changed views on bilateral relations 
between the two countries and ways 
to enhance them, especially in the 
cultural, tourism and trade fields, 
reflecting the deep friendship and 
history between the UAE and the 
Grand Duchy of Luxembourg.

Prince Guillaume praised the re-

markable development witnessed 
by the UAE at various levels, and 
the Ruler of Ras Al Khaimah held a 
luncheon in honor of the Heir-Ap-
parent of the Grand Duchy.

The meeting was attended by 
Sheikhs and senior officials, along 
with a number of heads and direc-
tors of government departments in 
the Emirate.

Ruler of Ras Al Khaimah receives Prince Guillaume
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His Highness 
Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, 
Supreme Coun-
cil Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, re-
ceived French 
Ambassador to 
the UAE, Lu-
dovic Pouille, 
who was accom-
panied by Ma-
jdi Abid, French 
Consul-General 
in Dubai.

H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr 
welcomed the 
French Ambas-
sador and wished him success in 
strengthening the bonds of mutual 
cooperation between the UAE and 

France across various sectors.

The meeting was attended by 

Saleh Ahmed Al Shal, Adviser to 

the Ruler of RAK, and Mohammed 

Ahmed Al Kait, Adviser at the Emi-

ri court.

His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
received Fran-
cisco J. Chacon 
H e r n a n d e z , 
Ambassador of 
Costa Rica to 
the UAE.

H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr 
welcomed the 
a m b a s s a d o r 
and wished 
him success in 
strengthening the bonds of mutual 
cooperation between the UAE and 

Costa Rica.
The meeting was attended by 

Saleh Ahmed Al Shal, Adviser to 

the Ruler of RAK, and Mohammed 
Ahmed Al Kait, Adviser at the Emi-
ri court.

Ras Al Khaimah Ruler receives French Ambassador

RAK Ruler receives Ambassador of Costa Rica
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H.H.Sheikh 
Mohammed 
bin Saud bin 
Saqr Al Qasi-
mi, Crown 
Prince of Ras 
Al Khaimah 
C h a i r m a n 
of Execu-
tive Council, 
inaugurated 
the EXPO 
2020 Dubai 
office in Jul-
phar Towers, 
in the pres-
ence of Reem 
bint Ibrahim 
Al Hashemi, 
Minister of 
State for In-
t e r n a t i o n a l 
Cooperation and 
Director-Gener-
al of EXPO 2020 
D u b a i .  N a j i b 
M o h a m m e d 
Al Ali, Execu-
tive Director 
of EXPO 2020 
Dubai, and 
heads and direc-
tors of the feder-
al and local de-
partments in the 
Emirate were 
also present at 
the event. 

Following the 
inauguration, the 
Crown Prince 
said that EXPO 
2020 Dubai is an international 
event that would promote the UAE 
at the regional and international 
levels, as well as strengthen the po-
sition of Dubai as an international 
destination, where the cultures of 

the world will meet, thanks to the 
support of President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan and Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum. The people of 

the UAE will have a major role in 
the process of innovation, commu-
nication and exchange of ideas and 
will contribute to the international 
event, he added.

H.H. noted that the inauguration 
of the EXPO 2020 Dubai office in 

RAK Crown Prince inaugurates EXPO 2020 Dubai office
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H.H. Sheikh Mohamed bin Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah and Chairman 
of the Executive Council of the 
Emirate lead the third ordinary 
meeting of the Council for 2017. 
At the beginning of the meeting, 
Sheikh Mohammed approved the 
previous meetings minutes then 
reviewed the topics on his agen-
da related to the development of 
government services, and follow-
up the progress of developmental 
projects, modernization of system 
Legislation and strengthening the 
institutional structure of the gov-
ernment action. 

Dr. Mohammed Abdul Latif 
Khalifa, Secretary-General of the 
Executive Council, said that the 
Council reviewed the report of 

the Economic Committee and the 
results of its work during the past 
period in light of the roles entrust-
ed to it. The Council directed the 
Committee to intensify and accel-
erate the process of consideration 
of issues and topics.

The Council reviewed a number 
of topics raised by the Department 
of Economic Development, where 
it approved the draft amendment of 
schedule of fees and fines associat-
ed with licenses and trade permits. 

The Council also discussed the 
report submitted by Public Health 
and Environment Committee and 
the achievements made in this 
field. 

The Council continued the work 
that has been achieved in the field 
of groundwater protection, the 

measures taken, the working mech-
anisms and ways to deal with the 
challenges and obstacles to achiev-
ing the desired goals. The Council 
agreed to stop issuance of permits 
to dig new wells for non-farmers 
for two years, selling ground water 
withdrawn for industrial and com-
mercial purposes. 

The Executive Council directed 
the Electronic Government Au-
thority  (EGA) to use all resourc-
es and capabilities to execute the 
projects according to the highest 
efficiency and within the specified 
time frame. The Council adopted 
the form of contract that is gradu-
ally applied to all rental transac-
tions to save time and effort. 

The General Secretary of the Ex-
ecutive Council added that, The 

RAK Crown Prince heads Executive Council meeting

Ras Al Khaimah was an important 
step, as it would provide the indi-
viduals and institutions participat-
ing in the event with opportunities 

and ensure the office would be a 
national platform to promote com-
munication between people. The 
EXPO 2020 Dubai will promote the 

UAE’s reputation and leadership in 
all areas, including the economic 
sectors that are based on innova-
tion, he observed.
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Council approved a draft 
law on regulating the work 
of electronic editors and sig-
natures. 

The Council also agreed 
to entrust the Municipality’s 
Department in coordination 
with the competent authori-
ties and Legislative Com-
mittee in the Emirate to pre-
pare a draft law on the use of 
sidewalks and eternal spaces 
for buildings.  

On the level of Public Ser-
vices, the Council directed 
to expand the green area and 
to add aesthetic dimensions 
to road, areas and public fa-
cilities which contributes to 
enhancing environmental 
sustainability and improving 
quality of life in the Emirate. 

The Council also reviewed 
the report of the participation 
of the Government of Ras Al 
Khaimah in the annual meetings of 
the Government of UAE in 2017, 
which was held in Abu Dhabi, 
where the Council commended the 
pioneering national project. In this 

context, the Council directed all 
government agencies to intensify 
cooperation and coordination with 
federal government to implement 
the initiatives adopted to the full-
est. 

In the area of 
Energy Efficiency 
and Renewable 
Energy Manage-
ment, the Council 
reviewed the work 
plan prepared in 
this framework 
and directed Ras 
Al Khaimah Mu-
nicipality Depart-
ment to provide an 
integrated study. In 
accordance with 
the provisions of 
Federal Law No. 
(14) of 2017 con-
cerning the circu-
lation of petroleum 
products in the 
United Arab Emir-
ates. The Council 
adopted the forma-
tion of the Local 
Executive Com-

mittee for the cities hosting the 
Special Olympics in Abu Dhabi 
2019 in agreement with the Min-
istry of Community Development 
letter. 

Sheikha Hana bint Jumaa Al 
Majid, wife of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, praised the efforts 
of Her Highness Sheikha Fatima 
bint Mubarak, Chairwoman of the 
General Women's Union, Supreme 
Chairwoman of the Family Devel-
opment Foundation and President 
of the Supreme Council for Moth-
erhood and Childhood and Mother 
of Nation, who she said was the 
driving force behind the achieve-
ments of Emirati women in all do-

mains.
Sheikha Hana also appreciated 

the role of Her Highness as a lead-
ing influence in the advancement 
of Emirati women, and for en-
hancing their position in society 
and across the world.

The Agent of Change Award 
given to Her Highness Sheikha 
Fatima by the UN Women and 
the Global Partnership Forum re-
flects the international community 
appreciation for an exceptional 
woman leader, who dazzled the 
world with her work, dedica-

tion and initiatives, the wife of 
His Highness the Ruler of Ras Al 
Khaimah reaffirmed.

Sheikha Hana also praised the 
achievements of Her Highness in 
the field of women’s empower-
ment and for promoting gender 
equality, both in the UAE and 
abroad. She also hailed her efforts 
and pioneering role in various 
fields, including humanity, as well 
as maternal and child care, at both, 
the regional and international lev-
els.

RAK Ruler’s Wife hails Sheikha Fatima efforts
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In line with the progress and 
prosperity witnessed in the 
Emirate of Ras Al Khaimah, 
and in support along with pro-
moting the achievements of the 
federal and both governmental 
and local departments, Ras Al 
Khaimah Municipality Depart-
ment established a new unit, the 
Energy Efficiency and Renewa-
bles Administration (EE&R). 
EE&R will drive the transition 
towards a less energy intensive 
economy and towards a higher 
share of renewable energy in 
the supply mix. Eng. Andrea Di 
Gregorio has been appointed as 
the Director of the EE&R Ad-
ministration.

The new administration is 
currently analyzing the current 
situation of the Emirate in terms of 
usage of electricity and water and 

studying various programs and ini-

tiatives, which will be part of a long 

term strategy. The programs under 

examination include among 
others, green building require-
ments to address incoming de-
velopments, a retrofit program 
to address existing buildings, 
energy management for high 
energy users, a solar rooftop 
program to promote adoption 
of on-site solar generation, a 
wastewater reuse program, and 
efficient outdoor lighting.

“The newly created adminis-
tration fits and complements the 
existing portfolio of distinctive 
services of the Municipality and 
the strategy of Ras Al Khaimah 
Government for growth, devel-
opment and prosperity, to the 
benefit of the Emirate and its 
residents,”, H.E. Munther Mo-

hammed bin Shekar, Director-Gen-
eral of Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department, reaffirmed.

Information Security 
Committee (ISC) at Ras Al 
Khaimah Municipality De-
partment has held a meet-
ing in presence of H.E.  
Munther Mohammed bin 
Shekar Director-General 
of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality, Mr. Mohammed 
Bualhamam Director of 
Customer Service Center, 
Directors and Eng. Aisha 
Al Zaabi from E-Govern-
ment. 

Eng. Aisha Saif Al 
Kanbooli explained the 
achievements of the Com-
mittee since its establish-
ment in 2016 until Septem-
ber 2017 for approximately one 

year and two months. The meeting 
also reviewed future strategic initia-

tives and plans of the Information 
Security Committee (2016-2019).

RAK Municipality introduces the Energy Efficiency and 
Renewables Administration

The Information Security Committee meets Directors at RAK 
Municipality Department
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Mr. Ahmed Abdulhadi Al 
Ahmed, Director of Support 
Services Administration, 
held a coordination meeting 
with the Human Resources 
Section at the main hall in 
Ras Al Khaimah Munici-
pality Department to dis-
cuss and follow up the op-
erations of the section and 
distribute roles and tasks 
among individuals. 

The meeting was attend-
ed by Mr. Ahmed Abdul-
hadi Al Ahmed, Mr. Saeed 
Al Durra Human Resources 
Manager and staff of the 

Support Services Administration meets Human Resources Section

World Food 
Day is cel-
ebrated every 
year around 
the world on 
the 16 Octo-
ber in honor of 
the date of the 
founding of the 
Food and Agri-
culture Organi-
zation on the 
United Nation 
in 1945. Dur-
ing this day, 
awareness is 
being given to 
the importance 
of each individual’s participation 
in fighting hunger and ensuring 
that everyone has enough food for 
a healthy and active life. 

Under the theme: ‘Change the 
future of migration. Invest in food 
security and rural development’.

Public Health Administration and 
Happiness Team in Ras Al Khaim-
ah Municipality Department organ-

ized lectures, presentations and give 
away gifts on the occasion World 
Food Day. 

The celebration of World Food 
Day aims to raise public awareness 
of the suffering of the hungry and 
undernourished in the world and to 
encourage people around the world 
to take measures against hunger, 
with more than 150 countries cel-
ebrating the occasion each year.

Ras Al Khaimah Municipality 
shows interest in participating in 
such events that raise awareness of 
the importance of food in the com-
munity and remind people about 
poor communities which are suffer-
ing from hunger. The participation 
also aims to educate people on the 
foundation of Food security, which 
is the attention of world countries 
and various organizations.

World Food Day
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Human Resources Section. The two 
sides discussed section related op-
erations and the follow up stages of 
their own and to what extent these 
operations have reached. The roles 
and tasks have been distributed to 

the staff, discussing obstacles that 
they might encounter and means of 
overcoming them. 

At the end of the meeting, Mr. 
Ahmed Al Ahmed appreciated the 
interaction of the participants, stress-

ing the need of such meetings to 
help in the continuous development 
and improvement in implementation 
of the development strategy in the 
Emirate.  

Ras Al Khaim-
ah Municipal-
ity Department is 
keen to achieve 
functional excel-
lence in insti-
tutional perfor-
mance. This is 
reflected in the 
continuous hard 
work of invest-
ing the efforts 
and capabili-
ties of its distin-
guished staff who 
are responsible for achieving high 
efficiency strategic objectives of 
the department.  

The meeting was lead by Mr. 
Ahmed Al Ahmed Director of Sup-
port Services Administration and a 
number of staff of the Municipality 
Department. The meeting discussed 

work progression and the new guide 
card for new employee’s. In addi-
tion to an introductory program of 
directors where the new employee 
meets different administrations di-
rectors. Furthermore, a future meet-
ing will be held to brainstorm the 
best methods to facilitate the proce-
dures for the reception of new em-

ployees. 
The discussion also included new 

circulars issued by the Municipality 
Department, translation of contracts 
and Charter. Such meetings seek to 
achieve many positives in improv-
ing performance and career devel-
opment.

The nation of the United Arab 
Emirates believe in their wise lead-
ership, their ability to confront all 
challenges and promote the coun-
try to reach the ranks of developed 
countries. On the occasion of the 
UAE’s 46th National Day and from 
the basis of loyalty to the wise lead-
ership of our beloved homeland.

Ras Al Khaimah Municipality De-
partment received a delegation from 
Al Dhaid Cultural & Sports Club, 

Support Services Administration meets Administrative 
Services Section

A Million Loyalty Signatures for the Nation Initiative
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the owner of ‘A Million Loyalty Signatures for the Na-
tion Initiative’. The initiative witnessed a great inter-
action and a good response from the employees who 
participated in signing the loyalty to this country, thus 
striking an example of loyalty and love for our leader-
ship and our homeland.

It is worth mention-
ing that this initiative 
is under the coordina-
tion and supervision of 
Mr. Ali bin Hwaiden 
Al Ketbi.   

Based on the interest of the work 
requires to ensure the best quality 
standards, Corporate Development 
Office organized a workshop for in-
ternal audit team to discuss the most 
important tasks of the team and its 
goals.

The workshop was attended by 
the Internal Audit Team, which 
was formed by the Organizational 
Development Office from various 
administrations and sections in the 
department under the chairmanship 
of Amal Ahmed Al Ali, Manager of 
Corporate Development Office.

Lecturer Haitham Abul Majd - 
Consultant Alliance - explained the 
mechanism of internal audit team, 

the most important principals which 
an audit relay on and specifications 
required by the internal auditor. 

The lecturer also discussed team 
objectives, which include the most 
important evidence compatible 

with the requirements and proce-
dures and specifications, and how 
to verify the services provided in 
accordance with the requirements 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department. 

In order to raise employees’ 
awareness and gaining new skill, 
RAK Municipality signed a part-
nership agreement with the Courts 
Department to implement a Smart 
Judicial Declaration System for the 
courts in the Municipality Depart-
ment after training employees of 
the Department in the mechanism 
of the system. 

The agreement comes in line 
with the strategic vision of both 
parties. The agreement also aims 
to strengthen cooperation between 
the government and local authori-
ties in Ras Al Khaimah, as well as 

the provision of shared government 
services in the exchange of data and 

information related to disputes and 
issues.

RAK Municipality organizes an induction workshop
 for the internal audit team

A partnership between Ras Al Khaimah Municipality and the 
Courts of Ras Al Khaimah
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Ras Al Khaimah 
Municipality De-
partment, Human 
Resources Section, 
organized Time and 
Workplace Manage-
ment Workshop be-
tween September 24-
26, 2017.

The three-day work-
shop was lectured by 
Dr. Laila Habib Al 
Balushi and attended 
by 25 trainees from 
the department. 

Dr. Laila discussed 
the meaning of the 
time and its distin-
guished features, the 
factors affecting its distribution and utilization, 
the advantages of its good management and 
the factors affecting the lack of effective use of 
time. It also talked about the effective strategies 
for managing time, the Pareto›s Principle, the 
different skills in time-work management, and 
how to deal with it.  At the end of the session, 
the audience were presented Certificates of At-
tendance. 

Human Resources Section in Ras Al 
Khaimah Municipality Department organ-
ized a training course entitled ‘Preparations 
for Year of Zayed 2018’ at the Creativity 
Center for Human Development in Khu-
zam, Ras Al Khaimah, attended by Happi-
ness Team of the Department. 

Asia Al Quraishi discussed various ideas 
that will be held in Year of Zayed. Also, dis-
cussed with the audience the ideas, activi-
ties and events that will take place in 2018.

At the end of the course, participation cer-
tificates were distributed to attendees.

Time and Workplace Management Workshop in
 Ras Al Khaimah Municipality

RAK Municipality conducts a training course ‘Preparations 
for Year of Zayed 2018’
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In order to en-
hance the perfor-
mance of employ-
ees and expanding 
their job aware-
ness. Ras Al 
Khaimah Munici-
pality organized a 
workshop to clari-
fy the Career Pro-
gression System, 
by the preparation 
and presentation 
of Aisha Al Jaida 
from Human Re-
sources Section in 
the Main Hall of 
the Municipality 
Building. 

The session was attended by Human Resources Staff. 
The course included number of aspects related to the 
career succession, targeted employees and objectives 

of the system. 
It’s worth mentioning that the Municipality Depart-

ment is always keen to raise the level of staff through 
holding workshops that will improve employees’ skills. 

Happiness Team at Ras Al Khaimah 
Municipality Department held a meet-
ing to discuss the need to submit propos-
als regarding happiness themes within 
a week to start the implementation pro-
cess. The times of the initiatives should 
be determined and categorized in terms 
of (weekly, semi-monthly or monthly 
with proportional to the teams’ agenda). 

During the meeting, a discussion re-
garding the teams’ internal logo was 
raised in order to select, adopt of amend 
the chosen design which would reflect 
the team creatively.  

A number of proposals were also ad-
dressed and planed for implementation 
in the coming days. After each imitative, 
a feedback survey will be conducted 
from employees to measure and evaluate 
the impact of the event.

Career Progression System Workshop
 in RAK Municipality

Ras Al Khaimah Municipality’s Happiness Team discuss the 
elements of Happiness
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On the occa-
sion of the World 
Smile Day, and 
the willingness to 
participate in such 
event that includ-
ed the tasks and 
initiatives of Hap-
piness and Posi-
tivity Team in Ras 
Al Khaimah Mu-
nicipality which 
support the gov-
ernment’s good 
goal to achieve 
happiness in so-
ciety.  The team 
created ‘The Most 
Beautiful Human Smile’ in the front 
yard of the Department Building 
with the participation of a number 
of employees.

This initiative included a number 
of nominated staff representing dif-
ferent offices of the Department to 
create a smiley face and capture the 

event aerially. This event is a part 
of series of initiatives to promote 
a culture of happiness to reach the 
largest number of individual and in-
stitutions. 

Happiness and Positivity Team 
works to enhance communication 
and cooperation with the happi-
ness teams from different depart-

ments and agencies throughout the 
Emirate of Ras Al Khaimah and the 
country, in order to exchange expe-
riences, cooperate with members, 
participate in seminars organized in 
this framework and exchange ideas 
and develop performance to reach 
the largest number of individuals 
and institutions.  

Ras Al Khaimah Municipality celebrates the World Smile Day

Based on Ras Al Khaimah Municipality 
Department commitments to vary commu-
nity activities and raise employees’ health 
awareness, The Happiness and Positivity 
Committee of the department in cooperation 
with Ras Al Khaimah Medical District car-
ried out an event on World Heart Day, under 
the motto ‘Your Health in Your Heart’. 

The initiative included an awareness lec-
ture for employees on the importance of the 
heart, associated heart diseases, and how to 
maintain heart safety, in addition to various 
medical tests and distributing gifts to attend-
ance. 

Many participants expressed their satis-
faction towards this initiative and extended 
their appreciation for the great efforts of 
Happiness and Positivity Committee as well as the Medical Center. 

Ras Al Khaimah Municipality participates in World Heart Day
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The Municipality Department carried out Country’s Sprouts Initiative
In the occasion of the new academic year, and the 

unlimited cooperation with various events around the 
community; Ras Al Khaimah Municipality Department 
carried out entitled ‘Country’s Sprouts’ which included 
visiting a number of the Emirate schools meeting their 
students. This initiative comes to support the great role 
of schools’ in educating the students, preparing and 
equipping them with Science and Knowledge. The 
success of students is a result of combined factors that 
cannot be separated from each other these factors are: 
school, home and the students themselves.  

Ras Al Khaimah Municipality Department repre-
sented by the Communication Corporation Office vis-

ited Alufoq Primary School, Hera School, Fatima bint 
Mubarak School, Ras Al Khaimah rehabilitation center 
of People of Determination and Ras Al Khaimah Acad-
emy School. 

The delegation from Corporate Communications Of-
fice presented a slideshow on the importance of main-
taining food safety and preventing diseases. Simple 
gifts were distributed to students, and they presented 
an advice on making more effort and sincerity in study-
ing was provided to motivate the students to continue 
their successful educational process enabling the future 
to fulfill their dreams. 

As part of the activities carried out by Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department; Happiness Team of the department dis-
tributed Karak to the employees in order to bring joy and hap-
piness and create a stimulating atmosphere and cheerful work 
environment.  

Eng. Aisha Darwish Head of the Happiness Team at Ras Al 
Khaimah Municipality Department, said ‘the team is working 
to enhance communication and cooperation between employees 
in the department’.

Happiness Team in RAK Municipality distributes Karak

Customer Happiness Service in 
Ras Al Khaimah Municipality De-
partment under the leadership of 
Mohammed Jassim Bu Al Hamam 
with cooperation with Takatof Vol-
untary Team distributed question-
naires ‘7 Stars’ in order to evaluate 

and measure customer satisfaction 
during the First half of the year. 

The participation in the question-
naires took place for three days then 
the Director of the Customers Ser-
vice Center honored the team for 
their efforts. 

Such initiatives aim at creating a 
culture of volunteerism as Takatof 
manages individuals and resources 
to create innovative and sustainable 
solutions to meet the needs of so-
ciety. 

Customer Satisfaction Survey in Cooperation with Takatof
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Juice V.S. Fruits
When we turned to Athletes and healthy people we 

found out that they prefer drinking fresh juices spe-
cially in summer due to hot weather. We can't say this 

is a bad habit, however we might need to put a little 
modification, When you drink fruits and vegetables 
as juice, you get rid of all the dietary fiber in them, 
which is the essential ingredient that makes you feel 

Improvement of 
Our Nutritional 

Habit
Juices, Tea and 

Vitamin C
Dr. Nourhan Ibrahim El-Shneky

Since we started to be mature we recognized that we stick to nutritional habits 
that turned out to be present in our daily routine, we can’t assure that all our 
nutritional habits are beneficial. On the contrary, the majority of what we stick to 
in our nutritions tends to be harmful and has to be improved.

Let’s continue our nutritional habits discussion, which will help us to improve 
them and accordingly preserve our overall health for a better life with less disease.
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full until the next meal and help in your digestion, 
sure it has many benefits as you are taking its vita-
mins, refreshing your body and  prevent yourself from 
facing dehydration.

However, even though in order not to lose fibers 
and essential ingredients make sure not to stick to 
one type of fresh juice, so for example if you drink 
today Orange make sure tomorrow you drink Guava 
and whenever you need another glass of Orange try 
to eat its fruit and do 
not limit your Orange 
intake to juices only. 
In some disease like 
liver cirrhosis you 
are allowed to eat the 
orange fruit but not 
drinking its juice.

Vitamin C
A usual habit we 

think it’s beneficial 
however, It’s impor-
tant to know how your 

body react upon drinking large amount of vitamin 
C, no doubt that excessive intake of vitamin C can 
boost the performance of weak immune systems and 
prevent infections by high percentage. However, ex-
cessive intake of this vitamin is counterproductive. 
The maximum vitamin C limit is 2,000 milligrams 
per day. Eating too much may cause diarrhea, nausea, 
vomiting, stomach acidity leads to gastric ulcers and 
the twelve.
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Breakfast Tea
Also we found that specially parents has a sweep of 

drinking tea immediately after eating or with meals, 
specially breakfast, this habit has to be avoided be-
cause tea contains the tannic acid, which reacts with 
the iron salts found in foods lowering iron absorption 
rate  leads to anemia. It is advisable to drink it after at 
least two hours of eating until digestion and absorp-
tion has been completed.

These were some alertness of habits we do not turn 
to them and how to improve your nutritional habits in 
order to have healthy body and enjoy your life with 
less disease on the long run.

Eventually we would like to give you extra tips that 
you may need to keep in mind: 

3. No problem if you felt that you may need to come 
back once for any habit but make sure not to stick to 
it you just fulfill your desire at a moment and you get 
back to your new diet style.

4. keep in mind that we get different nutritional 

needs not through animal foods versus plants. It’s not 
a competition between these two kingdoms, where 
one is better or worse than the other; both play a dis-
tinct but equally valuable role.

To be continued…

Author Bio:
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A marketing plan is a comprehensive document or 
blue print that outlines a company advertising and mar-
keting efforts for the coming year, it describes business 
activities involved in accomplishing specific marketing 
objectives within a set time from marketing plan also 
includes a description of the current marketing posi-
tion of business, a discussion of the target market and 
description of the marketing mix that a business will 

use to achieve their marketing goals, a marketing plan 
has a formal structure but can be used informal docu-
ments which flexible, it contains some historical data, 
future predictions and methods or strategies to achieve 
the marketing objectives.

In the past episodes we have gone through the gen-
eral theoretical versus practical aspects of a marketing 
plan, in these episodes we are taking an in-depth study 

Marketing 
Plan - 

(01) Market 
Research

   b. Analyzing Collected Data  

Mrs. Gehad Askar
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for each of the 10 marketing plan aspects; started al-
ready by Market Research - Collecting Open Data, and 
here continues its Analysis.

Utilizing Market Research in Business
Any company that was considering going into busi-

ness might conduct market research to test the viabil-
ity of its product and service. If the market research 
confirms consumer interest, the business can proceed 
confidently with the business plan. If not, the company 
should use the results of the market research to make 
adjustments to the product to bring it in line with cus-
tomer desires.

i- Postal Mail Questionnaire Guidelines
1- Short questions and to the point.
2- Addressed to specific individuals within net-

work of respondent. 

3- One or two pages max.
4- Enclosing cover letter that explains why you 

are doing this questionnaire.
5- Postage-paid, self-addressed envelope to re-

turn from the post office.
6- Reward, such as “10% off next purchase to 

complete the questionnaire”.
Postal mail response is typically low; however, phone 

survey is more cost-effective.
ii- Phone Questionnaire Guidelines   

1- Have a script and memorize it, do not read it.
2- Confirm the name of respondent at the begin-

ning of the call.
3- Avoid pause as respondent interest can quick-

ly fadeout.
4- Ask if a followup call is possible in case re-
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quire additional information. 
In addition to being cost-effective, speed is another 

advantage of telephone interviews. Experienced inter-
viewers generate better results.

Phone interviews can also cover wide geographic 
range relatively inexpensively, and costs can be re-
duced by taking advantage of less expensive rates dur-
ing certain hours or through subscribing in certain call-
ing bundles.

One of the most effective forms of marketing re-
search is the personal interview.

iii- Group Survey 
Used mostly by big business, group interviews of 

focus group are useful brainstorming tools for getting 
information on product ideas, buying preferences and 
purchasing decisions among certain populations.

iv- Individual Interview
Either focused or non-directive are based on ques-

tions selected a head of time, while non-directive in-

terviews encourage respondent to 
address certain topics with minimal 
questioning.

Secondary research uses outside in-
formation assembled by government   
agencies, industry and trade associa-
tions, labor unions, media sources, 
chambers of commerce, and so on. 
It›s usually published in pamphlets, 
newsletters, trade publications, maga-
zines, and newspapers.

Other sources include public free, 
often offer more information, and in-
clude government departments, busi-
ness departments of public libraries, 
and so on. While commercial sources 
are valuable, but usually involve cost 
factors such as subscription and asso-
ciation fees. Commercial sources in-
clude research and trade associations, 
banks and other financial institutions, 
and publicly traded corporations. Ed-
ucational institutions are frequently 
overlooked as valuable information 
sources even though more research 
is conducted in colleges, universities, 
and technical institutes than virtually 
any sector of the business community.

In the upcoming episode, we will 
discuss further about financial re-
search and development, as well as 

best practices in utilizing applied researches.

Author Bio: 
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In the past episodes, we have discussed the impor-
tance of picking the right domain name to represent 
your online presence, choosing the right hosting pro-
vider to build your digital project, planning for the 
simple yet responsive graphical design, developing the 
core framework for your web system, and building a 
resilient security system.

Today, your project is open for business, and you just 
need some marketing tp spread the word.

Marketing is the technique used to promote your 
products and services to the public, so that they can 
know about your existence, and thus make more po-

tential sales. It has many sectors, including newspa-
pers and magazines, billboards, online advertising, and 
many others.

Digital marketing techniques such as search engine 
optimization (SEO), search engine marketing (SEM), 
content marketing, influencer marketing, content au-
tomation, campaign marketing, data-driven marketing 
and eCommerce marketing, social media marketing, 
social media optimization, email direct marketing, 
display advertising, eBooks, and optical disks and 
games are becoming more common in our advancing 
technology. In fact, digital marketing now extends to 

7-Steps
 Philosophy

for a perfect web 
presence

Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky
MHD@MHDWEBS.COM

06- Web Market
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non-Internet channels that provide digital media, such 
as mobile phones (SMS and MMS), callback, and on-
hold mobile ring tones.

We are focused here on the Web Marketing; deliver-
ing the best online marketing tools to your control in 
the form of Kits.

Each Marketing Kit comes with a managed setup, 
which is processed by real people who analyze your 
website comprehensively, then generating a marketing 

plan report to be sent for the digital automated system 
for execution, which reports back with the results after 
each marketing session.

With this superior integration, we made sure that you 
will gain the precious intelligence and clarity of the hu-
man mind, and the accuracy and speed of the computer 
system.

In an evermore complex retail environment, custom-
er engagement is essential but challenging. Retailers 

must shift from a linear market-
ing approach of one-way com-
munication to a value exchange 
model of mutual dialogue and 
benefit-sharing between provid-
er and consumer. Exchanges are 
more non-linear, free flowing, 
and both one-to-many or one-
on-one. The spread of informa-
tion and awareness can occur 
across numerous social media 
channels.

Digital marketing is facili-
tated by multiple channels, As 
an advertiser’s core objective is 
to find channels which result in 
maximum two-way communi-
cation and a better overall ROI 
for the brand. There are multi-
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ple online marketing channels available namely.
Display Advertising
As the term infers, Online Display Advertisement 

deals with showcasing promotional messages or ide-
as to the consumer on the internet. This includes a 
wide range of advertisements like advertising blogs, 
networks, interstitial ads, contextual data, ads on the 
search engines, classified or dynamic advertisement 
etc.

Email Marketing
It is in comparison to other forms of digital market-

ing is considered stable; it is also a way to rapidly com-
municate a message such as their value proposition to 
existing or potential customers. The success of email 
marketing is reliant on the language and visual ap-
peal applied, and most important by complying to the 
CAN-SPAM Act of 2009.

Social Media Marketing
The term “Digital Marketing” has a number of mar-

keting facets as it supports different channels used in 
and among these, comes the Social Media.

In-App Adverts
In-Game or In-App advertising is defined as “inclu-

sion of products or brands within a digital game or 
app” The app allows brands or products to place ads 
within their game.

Video Advertising
This type of advertising in terms of digital/online 

means are advertisements that play on online videos 
e.g. YouTube videos. This type of marketing has seen 
an increase in popularity over time. Its play time is Pre-
Roll, Mid-Roll or Post-Roll ads.

Finally, keep in mind that online marketing is as se-
rious as ordinary marketing, it should have a precise 

plan and accurate strategy to follow. Make sure to 
name your campaign type and define the right audi-
ence then plan for the right budgeting and placements 
to achieve your aimed targets.
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