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الــروؤيـــــــــة:

 بلدية رائدة لبيئة م�ستدامة .

الر�سالة: 

ـــــزة  ـــــمـــــي ــــــــديــــــــة مـــــت ــــــــل تــــــــــقــــــــــدمي خــــــــــــدمــــــــــــات ب

ـــتـــدامـــة يف الـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــراين ـــس لــتــحــقــيــق ال�

 والـــ�ـــســـحـــة الــــعــــامــــة لـــكـــافـــة �ــــســــرائــــح املــجــتــمــع 

دعــــــــمــــــــاً لــــلــــنــــمــــو وتـــــ�ـــــســـــجـــــيـــــعـــــاً لــــا�ــــســــتــــثــــمــــار 

ـــــــل لـــــلـــــمـــــوارد. مــــــن خــــــــال الــــتــــوظــــيــــف الأمـــــــث

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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٭ امل�اد املن�ش�رة يف املجلة تعرب عن راأي 

كــاتــبــهــا ولــيــ�ــس بــالــ�ــشــرورة عـــن راأي 

البلدية.

يــخــ�ــشــع  املـــجـــلـــة  املـــــــــ�اد يف  تـــرتـــيـــب  ٭ 

لعتبارات فنية.

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

لدوريات اأخرى.

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

ن�شرت اأم مل تن�شر.
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اليوم الوطني

يحتفل �ضعب االإمارات العربية املتحدة باليوم الوطني يف �ضهر دي�ضمرب من كل عام ، فتعم 

االأفراح يف الدولة وتقام االحتفاالت وترتدي االإمارات حّلة ق�ضيبة زاهية ابتهاجًا بهذا اليوم 

�لعظيم .

وها نحن اليوم نحتفل بالعيد الوطني ، وقد خطت دولة االإمارات العربية املتحدة خطوات 

بالبنان يف جماالت   اإليها  ي�ضار  والتقدم والتطور واالزدهار فغدت دولة  نوعية يف احل�ضارة 

احلياة كلها قوة وتقدمًا وعلمًا وجتارة وعمرانًا . .. اإلخ هذا باالإ�ضافة اإىل امل�ضاريع االإمنائية 

واملبادرات النوعية التي تخدم ابن االإمارات واالإن�ضانية يف بقاع االأر�س .

اليوم الوطني تعبري عن العزة والكرامة واالفتخار واليوم الوطني تذكرة من اأجل املزيد 

من العطاء واملزيد من العمل الأن وطننا العزيز ي�ضتحق الكثري .

وبهذه املنا�ضبة اأرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، واإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

ال�ضيخ �ضعود بن  ال�ضمو  واإىل �ضاحب  اأبوظبي رعاه اهلل  نهيان ويل عهد  اآل  حممد بن زايد 

�ضقر القا�ضمي رعاه اهلل واإىل اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ حكام االإمارات واأولياء عهودهم واإىل 

�ضعب االإمارات العزيز وكل عام واأنتم بخري.

منذر حممد بن �شكرالزعابي

الفتتاحية
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حاكم راأ�س اخليمة : علينا اأن نفخر باإجنازات الإمارات الكبرية 

واملكانة ال�شامية التي بلغتها اإقليميًا و دوليًا

ال�ضيخ  ال�ضمو  قال �ضاحب 

�ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو 

راأ�ــس  حــاكــم  االأعــلــى  املجل�س 

نحتفل  كنا  اإذا  اإنـــه  اخليمة 

ــذكــرى الــ�ــضــاد�ــضــة  ــال الــيــوم ب

ــا  ــن ــت ـــــن لـــقـــيـــام دول ـــــع واالأرب

احلبيبة فاإن يحق لنا اأن نفخر 

ــكــبــرية الــتــي  بــــاالإجنــــازات ال

حققتها دولة االإمارات العربية 

التي  ال�ضامية  واملكانة  املتحدة 

امل�ضتوين  على  اإليها  و�ضلت 

جمال  يف  والــــدويل  االإقليمي 

ومواقف  احل�ضارية  النه�ضة 

العزة والكرامة يف ظل القيادة 

ل�ضاحب  والطموحة  الرائدة 

زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

 “ الـــدولـــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان  اآل 

حفظة اهلل. 

له  كلمة  يف  �ــضــمــوه  واأكــــد 

“ درع  ــة  ــل عـــرب جم ــا  ــه ــه وج

ــيــوم  الـــوطـــن “ مبــنــا�ــضــبــة ال

وهم  االإمــــارات  اأبــنــاء  اأن   46 �لـــ  �لوطني 

يوؤكدون  الر�ضيدة  قيادتهم  خلف  ي�ضريون 

وت�ضهده  �ضهدته  الــذي  التعا�ضد  م�ضتوى 

اإىل  والتطور  التقدم  م�ضرية  لدفع  دولتنا 

والتحديات  ال�ضعوبات  وملواجهة  االأمــام 

واحلفاظ على املكت�ضبات واملنجزات. 

فيما يلي الن�س .. : ..

 “عندما نحتفل باليوم الوطني فال بد 

اأن نفتخر بتجربة دولة االمارات االحتادية 

�ضهدها  ــة  احتــادي جتــربــة  اأجنـــح  لكونها 

العامل يف الع�ضر احلديث ولئن كنا نحتفل 

واالأربعن  ال�ضاد�س  الوطني  باليوم  اليوم 

االحتاد  دولة  اأفرزته  ما  اإىل  االإ�ضارة  فاإن 

من تقدم وتطور وازدهار �ضواء اأكان ذلك 

والعمران  واالقت�ضاد  التجارة  �ضعيد  على 

بناء  �ضعيد  على  اأم  وال�ضياحة  والــبــنــاء 

الفخر  عن  تعبريًا  �ضروريًا  يغدو  االإن�ضان 

النوعية  املــبــادرات  واالعــتــزاز عــدا عــن 

املــواقــف  عــن  وعـــدا  بــاالإنــ�ــضــان  للنهو�س 

والدفاع  احلق  الإحقاق  ال�ضادقة  النبيلة 

عن الكرامة االإن�ضانية. 

ي�ضريون  وهـــم  االإمــــــارات  اأبـــنـــاء  اإن 

م�ضتوى  يوؤكدون  الر�ضيدة  قيادتهم  خلف 

دولتنا  وت�ضهده  �ضهدته  ــذي  ال التعا�ضد 

االأمام  اإىل  والتطور  التقدم  م�ضرية  لدفع 

وملواجهة ال�ضعوبات والتحديات وللحفاظ 

على املكت�ضبات و املنجزات”.

بتطوير  االإمــــارات  ــة  دول اهتمت  لقد 

االإن�ضان لكونه العن�ضر الرئي�ضي يف عملية 

اال�ضرتاتيجيات  حمــور  ولــكــونــه  التنمية 

وامل�ضروعات النوعية فيها.

باإذن  له  املغفور  حدث ذلك منذ عهد 

نهيان  اآل  �ضلطان  بــن  زايـــد  ال�ضيخ  اهلل 

ومــازالــت   – اهلل  رحــمــه   –
اليوم  حتى  الر�ضيدة  القيادة 

املنعطف  يــكــون  لــكــي  تــعــمــل 

ــة االإمـــــارات  ــدول الــتــاريــخــي ل

اال�ــضــرتاتــيــجــيــات  ــًا يف  ــوعــي ن

والــتــعــلــيــم والــ�ــضــحــة وتــنــويــع 

البنية  وتــطــويــر  اال�ــضــتــثــمــار 

مفعمًا  يــكــون  ولــكــي  التحتية 

باملبادرات واالإجنازات والبناء 

االأزمــات  ومواجهة  والعمران 

اإىل  قدمًا  وال�ضري  والتحديات 

االأمام با�ضتمرار نحو م�ضتقبل 

م�ضيء. 

الــيــوم  نحتفل  كــنــا  واإذا 

واالأربعن  ال�ضاد�ضة  بالذكرى 

فاإنه  احلبيبة  دولــتــنــا  لقيام 

يحق لنا اأن نفخر باالإجنازات 

دولــة  حققتها  الــتــي  الــكــبــرية 

املتحدة  الــعــربــيــة  االإمــــــارات 

و�ضلت  التي  ال�ضامية  واملكانة 

والــدويل  االإقليمي  امل�ضتوين  على  اإليها 

ومــواقــف  احل�ضارية  النه�ضة  جمــال  يف 

الرائدة  القيادة  ظل  يف  والكرامة  العزة 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  الأخــي  والطموحة 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 

اهلل.”  “حفظه 
وبهذه املنا�ضبة اأرفع ل�ضموه اأ�ضمى اآيات 

التهاين واأطيب التربيكات والأخي �ضاحب 

مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 

�ضاحب  واأخـــي  اهلل”  “رعاه  دبــي  حاكم 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخواين  امل�ضلحة 

االإمــارات  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�ضاء 

حفظهم اهلل واإىل �ضعب االإمارات الويف”. 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد اأوبريت “ دارنا الإمارات “

 �شمن الحتفالت باليوم الوطني الـ46

بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأكـــد 

حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر 

راأ�س اخليمة اأن احتاد الدولة مفخرة ل�ضعب 

لها  ملمو�ضة  حقيقة  وهو  وقيادته  االإمـــارات 

اأثرها الكبري يف النه�ضة احل�ضارية والتنموية 

التي نعي�ضها اليوم.

 “ اأوبريت  ح�ضوره  خالل   - �ضموه  وقال 

در�نا �لإمار�ت “ الذي نظمته جلنة فعاليات 

مقابل  اخليمة  راأ�س  يف  اليوم الوطني الـ 46 

اأن  لنا  يحق  جميد  يــوم  اإنـــه  جلفار   ـــراج  اأب

نفخر به على مدى االأيام .. فهو اليوم الذي 

عامًا   46 قبل  الــدولــة  ـــارات  اإم فيه  تــوحــدت 

والعزمية  بــاالإرادة   - الطاقات  حيث توحدت 

- حتت قيادة حكيمة واعية متثلت يف املغفور 

“ طيب  اآل نهيان  له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

اهلل ثراه. “

يف  النظر  اأمعنا  واإذا   “ �ضموه  واأ�ــضــاف 

ما�ضينا القريب .. فاإننا ن�ضعر بالر�ضا ملا مت 

فلقد   .. القليلة  ال�ضنوات  هذه  خالل  اإجنازه 

بلغنا دون �ضك مرتبة الدول املتقدمة يف كافة 

امليادين واملجاالت ومازلنا ما�ضن يف معارج 

التقدم عاقدين العزم على اأن نحقق ل�ضعبنا 

ما ي�ضبو اإليه من عز وجمد وازدهار”.

حممد  ال�ضيخ  �ضمو   .. ــت  ــري االأوب �ضهد 

راأ�س  القا�ضمي ويل عهد  بن �ضقر  �ضعود  بن 

راأ�ــس  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  وحــرم  اخليمة 

اخليمة ال�ضيخة هنا بنت جمعة املاجد.

واأ�ضار �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 

االحتــــاد حمــفــورة يف  قــيــام  ـــرى  ذك اأن  اإىل 

اأن  اإذ  اأجمع..  العامل  بل  االإمــاراتــي  التاريخ 

جتربة دولتنا وجملة االإجنازات التي حتققت 

يف فرتة زمنية ق�ضرية خري مثال على الفكر 

الر�ضيدة  للقيادة  الثاقبة  والــروؤيــة  احلكيم 

اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 

“حفظه اهلل” و�ضاحب  الدولة  رئي�س  نهيان 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 

حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”  “رعاه  دبــي 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حممد 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة.

لالحتفاء  فر�ضة  اإنها   “ �ضموه  واأ�ضاف 

ومب�ضرية  حتققت  التي  العظيمة  باالإجنازات 

االحتاد والنه�ضة ال�ضاملة التي ت�ضهدها دولة 

االإمارات حتت قيادة حكيمة قادت االإمارات 

اإىل حتقيق اإجنازات تاريخية حمليًا وعامليًا”. 

ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  وهناأ �ضموه �ضاحب 

“حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن 

اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

و�ضاحب  اهلل”  “رعاه  دبــي  حاكم  ـــوزراء  ال

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

للقوات  االأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

اأع�ضاء  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة 

املجل�س االأعلى حكام االإمارات بهذه املنا�ضبة 

الوطنية الغالية.

 “ ــت  ــري اأوب يف  امل�ضاركن  ــاءه  ــن اأب وحــيــا 

باأن  “ .. معربًا عن �ضروره  �لإمــار�ت  د�رنــا 

ي�ضاركهم الفرحة مبنا�ضبة الذكرى ال�ضاد�ضة 

واالأربعن لتاأ�ضي�س الدولة.

حممد  ال�ضيخ  �ضمو  قــال   .. جانبه  مــن 

عهد  ويل  الــقــا�ــضــمــي  �ضقر  ــن  ب �ــضــعــود  ــن  ب

تاريخ  دي�ضمرب  من  الثاين  اإن  اخليمة  راأ�ــس 

االإمــــارات  �ضعب  ووجــــدان  قلب  يف  حمــفــور 

ل�ضاحب  الر�ضيدة  للقيادة  والـــوالء  باحلب 
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ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

اإىل  �ضموه  م�ضريًا   .. “ اهلل  “حفظه  �لدولة 

حا�ضرنا  وفــخــر  عزتنا  رمــز  احتــادتــنــا  اأن 

وم�ضتقبلنا يف ظله .. حيث قامت به دولة بنت 

و�ضنعت  العلم  رايــات  ورفعت  املجد  �ضروح 

اإجنازات اأبهرت العامل.

واأ�ضاف �ضموه اإن االحتاد اإميان را�ضخ يف 

املتحدة  العربية  االإمــارات  دولة  اأبناء  نفو�س 

احل�ضارية  النه�ضة  يف  ملمو�ضة  وحقيقة 

الوقت  يف  الــدولــة  تعي�ضها  الــتــي  والتنموية 

ال�ضيخ  لــه  املــغــفــور  حكمة  بف�ضل  احلــا�ــضــر 

زايد بن �ضلطان اآل نهيان واإخوانه 

قواعد  و�ضعوا  الــذيــن  املوؤ�ض�ضن 

هـــذه الـــدولـــة عــلــى اأ�ــضــ�ــس الــعــدل 

واملحبة واالإخاء.

واأو�ضح �ضموه اأن دولة االإمارات 

�ضاحب  بقيادة  املتحدة  العربية 

اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 

و�ــضــاحــب الــ�ــضــمــو الــ�ــضــيــخ حممد 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ــضــد  بــن 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

مبكانة  حتظى  اهلل”  “رعاه  دبــي 

الدولية  اخلــارطــة  على  مــرمــوقــة 

القيادة  عــززتــهــا  الــتــي  االإجنـــــازات  بف�ضل 

الر�ضيدة.

بهذه  اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  �ضمو  وهناأ 

املنا�ضبة الوطنية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

“حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن 

اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

و�ضاحب  اهلل”  “رعاه  دبــي  حاكم  ـــوزراء  ال

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

للقوات  االأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

اأع�ضاء  ال�ضمو  واأ�ضحاب  اهلل  رعاه  امل�ضلحة 

اأولياء  و�ضمو  االإمارات  حكام  االأعلى  املجل�س 

العهود ونواب احلكام .. داعيًا اهلل عز وجل 

اأن يعيد هذه املنا�ضبة على اأبناء �ضعبنا باخلري 

واليمن والربكات وعلى دولتنا احلبيبة مبزيد 

من التقدم والرفاهية واالزدهار.

ح�ضر االأوبريت .. ال�ضيخ اأحمد بن �ضعود 

�ضعود  بن  خالد  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر  بن 

�ضعود  بن  �ضقر  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر  بن 

وال�ضيخ عمر بن عبداهلل  القا�ضمي  بن �ضقر 

�ضلطان  بن  �ضامل  ال�ضيخ  واملهند�س  القا�ضمي 

الطريان  دائـــرة  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  بــن 
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�ضلطان  بن  �ضقر  بن  جمال  وال�ضيخ  املــدين 

القا�ضمي  �ضامل  بن  اأحمد  وال�ضيخ  القا�ضمي 

وال�ضيخ طارق بن كايد القا�ضمي وال�ضيخ �ضقر 

بن حممد بن �ضقر القا�ضمي الرئي�س االأعلى 

وعدد  الثقايف  الريل�ضي  اخليمة  راأ�س  لنادي 

وال�ضخ�ضيات  امل�ضئولن  وكبار  ال�ضيوخ  من 

واأعيان ووجهاء البالد وح�ضد من اجلمهور.

ــوؤولــن  ــض ــوخ وكـــبـــار املــ� ــي ــض ــ� واأعــــــرب ال

�ضعادتهم  عن  البالد  واأعيان  وال�ضخ�ضيات 

باليوم الوطني ال�ضاد�س واالأربعن.. معربين 

وطنهم  مبنجزات  وفخرهم  اعتزازهم  عن 

والتربيكات  الــتــهــاين  ـــات  اآي اأ�ــضــمــى  رافــعــن 

بهذه  االإمــارات  و�ضعب  الر�ضيدة  القيادة  اإىل 

املنا�ضبة.. معاهدين اهلل �ضبحانه وتعاىل على 

�ضاأنه  واإعالء  الوطن  راية  امل�ضي قدما خلف 

والذود عنه.

�ضاغ كلمات االأوبريت كل من ال�ضعراء علي 

اخلوار، وعبداهلل الهدية ، وحمدان ال�ضماحي 

، وعلي مطر املزروعي ، و�ضامل بن عاي�س .. 

مطر  مانع  ال�ضاعر  العازي  لوحة  �ضاغ  فيما 

عاي�س..  بن  �ضامل  عاي�س  وال�ضاعر   ، جمعة 

اأما االأحلان فهي للفنانن خالد نا�ضر وفايز 

نهلة  للمخرجه  االإخـــراج  بينما   .. ال�ضعيد 

الفهد وقام باالأداء التمثيلي كل من : الفنان 

جابر نغمو�س ، والفنانة عائ�ضة عبدالرحمن 

، والفنان عبداهلل احلريبي ، واالأداء الغنائي 

 ، اجل�ضمي  وح�ضن   ، حمد  ميحد   : للفنانن 

وعي�ضة املنهايل ، وبلقي�س.

الفنانن  من  عدد  االأوبريت  يف  و�ضارك 

العازي  وفن  اال�ضتعرا�ضات  يف  �ضارك  فيما 

وجمعيات  اخليمة  راأ�ـــس  مــدار�ــس  مــن  عــدد 

�ضعادة  باإ�ضراف  بــاالإمــارة  ال�ضعبية  الفنون 

عام  مدير  اخلاطري  �ضويدان  را�ضد 

رئي�س  وال�ضيافة  الت�ضريفات  دائــرة 

باليوم  اخليمة  راأ�س  احتفاالت  جلنة 

�لوطني �لـ / 46 /

واخــتــتــمــت فــعــالــيــات االأوبــريــت 

باإطالق االألعاب النارية التي اأ�ضاءت 

�ضماء راأ�س اخليمة ابتهاجاً واحتفاالً 

تفاعل  و�ضط  املجيد  الوطني  باليوم 

ــكــبــري الـــذي  ــور ال ــض ــ� مـــن قــبــل احل

وال�ضعادة  واحلــب  الفرح  عن  اأعــرب 

املنا�ضبة  بهذه  واالعتزاز  اليوم  بهذا 

الغالية والفخر مبا حققه الوطن من 

اإجنازات يف �ضتى املجاالت.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شلطان بن خليفة

حاكم راأ�س اخليمة : “يوم العلم” ترجمة حقيقية ملعنى التالحم الوطني

�ضاحب  ا�ضتقبل 

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو 

القا�ضمي  �ضقر  بــن 

االأعلى  املجل�س  ع�ضو 

حاكم ر�أ�س �خليمة يف 

ق�ضر �ضموه يف مدينة 

ـــــن حمــمــد  ـــقـــر ب �ـــض

ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور 

بن  �ضعود  بــن  حممد 

ويل  القا�ضمي  �ضقر 

�خليمة   ر�أ�ـــــس  عــهــد 

الدكتور  ال�ضيخ  �ضمو 

خليفة  بـــن  �ــضــلــطــان 

م�ضت�ضار  نــهــيــان  اآل 

رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب 

الدولة الذي قدم لل�ضالم على �ضموه.

راأ�س  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  اأقــام  وقد 

ال�ضيخ  ل�ضمو  تكرمياً  غداء  ماأدبة  اخليمة 

�ضلطان بن خليفة اآل نهيان.

ح�ضر اللقاء واملاأدبة ال�ضيخ اأحمد بن 

�ضقر  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود 

من  وعــدد  القا�ضمي  �ضقر  بن  حممد  بن 

امل�ضوؤولن.

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س 

الدولة ميثل رمزًا  برفع علم  احتفالنا   اأن  راأ�س اخليمة  االأعلى حاكم 

اأبناء الوطن وتاأكيدًا على  للوحدة والهوية الوطنية واالنتماء بن كافة 

احلب والوالء ملكانة العلم ورفعته وبذل الروح من اأجله ليبقى �ضاخمًا 

خفاقًا قويًا ك�ضموخ وقوة ووحدة اأبناء الوطن. 

ال�ضمو  �ضاحب  لدى ح�ضور  ذلك  جاء 

ال�ضيخ  �ضمو  يرافقه  اخليمة  راأ�ــس  حاكم 

ويل  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  بن  حممد 

بيوم  االإمــارة  راأ�س اخليمة احتفاالت  عهد 

اليوم  احتفاالت  جلنة  نظمتها  التي  العلم 

�لوطني �لـ 46 بر�أ�س �خليمة. 

وقــــام �ــضــاحــب الــ�ــضــمــو حــاكــم راأ�ـــس 

اخليمة و�ضمو ويل عهده برفع علم الدولة 

كورني�س  عــلــى  الــعــلــم  �ــضــاريــة  منطقة  يف 

مب�ضاركة  وذلــك  اخليمة  براأ�س  القوا�ضم 

جمموعة من االأطفال واأفراد املجتمع.

ــــات الــتــهــاين  ورفــــع �ــضــمــوه اأ�ــضــمــى اآي

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  والــتــربيــكــات 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  ــد  زاي بــن  خليفة 

حفظه اهلل واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

ومواطني  االإمــارات  حكام  ال�ضيوخ  ال�ضمو  واأ�ضحاب  امل�ضلحة  للقوات 

..موؤكدًا  الغالية  الوطنية  املنا�ضبة  بهذه  اأر�ضها  على  واملقيمن  الدولة 
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اأن املنا�ضبات الوطنية تعد فر�ضة للتعبري عن 

رفعة  اأجل  من  العزم  ال�ضف وجتديد  وحدة 

االإمارات ورقيها. 

وقال �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 

اإن االحتفال بيوم “العلم” ر�ضالة اإىل العامل 

اأجمع وترجمة حقيقية ملعنى التالحم الوطني 

جتتمع فيه امل�ضاعر الوطنية لتلتف حول علم 

واالنتماء  والعروبة  الــوحــدة  رمــز  االإمـــارات 

الذي اأر�ضى قواعدها موؤ�ض�س الوطن املغفور 

له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل 

عليهم  اهلل  رحمة  املوؤ�ض�ضن  واإخــوانــه  ثــراه 

ال�ضمو  �ضاحب  نهجه  على  و�ــضــار  اأجمعن 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

ال�ضيخ  �ضمو  قال  جانبه  من  اهلل”  “حفظه 
حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد 

راأ�س اخليمة اإن يوم العلم ي�ضكل عر�ضًا وطنيًا 

يعرب من خالله اأبناء الوطن عن معاين الفخر والعزة وال�ضموخ 

رفع  اأن  �ضموه  ..مــوؤكــدًا  الر�ضيدة  وللقيادة  الطيب  الــرى  لهذا 

العلم ياأتي تعبريًا عن االنتماء والوالء للوطن وهو واجب و�ضعور 

يحمله قلب كل مواطن ومقيم على اأر�س الدولة. 

ال�ضيخ  ال�ضمو  .. �ضاحب  راأ�س اخليمة  �ضمو ويل عهد  وهناأ 

و�ضاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

ال�ضمو  “رعاه اهلل” و�ضاحب  الوزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 

اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن زايد 

االأعلى للقوات امل�ضلحة واأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ حكام االإمارات 

و�ضعب دولة االإمارات بذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد احلكم والتي 

ت�ضادف الثالث من نوفمرب من كل عام. 

وت�ضمنت الفعاليات امل�ضاحبة لرفع العلم والتي �ضاركت فيها 

فرقة املو�ضيقى واأفراد من مركز التدريب ب�ضرطة راأ�س اخليمة 

وطلبة وطالبات مدار�س االإمارة ببع�س الفقرات الوطنية.

رئي�س  القا�ضمي  �ضقر  بــن  اأحــمــد  ال�ضيخ  احلــفــل  ح�ضر 

راأ�ـــس  مــنــاطــق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  ــارك  ــم اجل دائــــرة 

اخليمة االقت�ضادية “ ر�كز” وال�ضيخ خالد بن �ضعود بن �ضقر 

القا�ضمي وال�ضيخ حممد بن كايد القا�ضمي رئي�س دائرة التنمية 

اأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي وكبار  االقت�ضادية وعدد من 

ومديري  وروؤ�ضاء  اخليمة  راأ�س  ل�ضرطة  العامة  القيادة  �ضباط 

الدوائر االحتادية واملحلية يف راأ�س اخليمة.
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل رئي�س جمهورية تتار�شتان

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 

ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بــن  �ــضــعــود 

اخليمة  راأ�ــس  حاكم  االأعلى  املجل�س 

�ضقر  مــديــنــة  يف  �ــضــمــوه  قــ�ــضــر  يف 

علي  نــور  ر�ضتم  فخامة  حممد   بــن 

ــ�ــس جــمــهــوريــة  ــي مــيــنــنــيــخــانــوف رئ

حاليًا  البالد  يــزور  الــذي  تتار�ضتان 

والوفد املرافق له.

حاكم  ال�ضمو  �ــضــاحــب  ورحـــب 

والوفد  البالد  ب�ضيف  اخليمة  راأ�ــس 

املرافق موؤكدًا �ضموه اأهمية العالقات 

القائمة بن دولة االإمارات وجمهورية 

على  امل�ضرتك  احلر�س  و  تتار�ضتان 

تطويرها مبا ي�ضاهم يف تعزيز اأ�ض�س 

التعاون يف عدد من املجاالت.

العالقات  ا�ضتعرا�س  اللقاء  خالل  مت 

توطيدها  و�ــضــبــل  الــبــلــديــن  بــن  الــقــائــمــة 

وتعزيزها مبا يخدم م�ضاحلهما امل�ضرتكة. 

راأ�ـــس  حــاكــم  ال�ضمو  �ــضــاحــب  واأقــــام 

اخليمة ماأدبة غداء ل�ضيف البالد. 

ح�ضر املقابلة واملاأدبة .. ال�ضيخ خالد 

بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي وال�ضيخ �ضقر 

بن حممد بن �ضقر القا�ضمي و�ضالح اأحمد 

ال�ضال م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س 

اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�ضت�ضار يف 

الديوان االأمريي.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير ال�شحة و وقاية املجتمع

اطلع �ضاحب ال�ضمو 

�ضقر  بــن  �ضعود  ال�ضيخ 

املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 

ــــس  االأعــــلــــى حـــاكـــم راأ�

اخلـــيـــمـــة عـــلـــى خــطــط 

وا�ضرتاتيجية  ــرامــج  وب

ووقــايــة  ال�ضحة  وزارة 

ــمــع املــ�ــضــتــقــبــلــيــة  املــجــت

واحلالية، والتي تت�ضمن 

تنفيذ عدد من امل�ضاريع 

يف االإمارة.

جـــــاء ذلـــــك خـــالل 

ا�ضتقبال �ضموه يف ق�ضره 

حممد  بن  �ضقر  مبدينة 

بن  عبدالرحمن  معايل 

حمــمــد الــعــويــ�ــس وزيـــر 

ل�ضوؤون  الدولة  وزيــر  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة 

ال�ضمو  �ضاحب  اطلع  حيث  الوطني  املجل�س 

حاكم راأ�س اخليمة على برامج تطوير وحت�ضن 

واملراكز  امل�ضت�ضفيات  يف  ال�ضحية  اخلدمات 

ال�ضحية وامل�ضاريع الطبية، املزمع تنفيذها يف 

االإمارة، خالل الفرتة املقبلة.

اخليمة  راأ�س  ال�ضمو حاكم  �ضاحب  ووجه 

وفنية  وطبية  ـــة  اإداري كــوادر  توفري  ب�ضرورة 

موؤهلة لتقدمي اأف�ضل اخلدمات الطبية الأهايل 

مثمنًا  ــارة  ــالإم ل التابعة  اجلنوبية  املــنــاطــق 

اجلهود املبذولة من قبل وزارة ال�ضحة ووقاية 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري الحتاد الأوروبي لدى الدولة

ال�ضمو  �ضاحب   ا�ضتقبل 

الــ�ــضــيــخ �ـــضـــعـــود بــــن �ــضــقــر 

القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى 

لالحتاد حاكم راأ�س اخليمة - 

يف ق�ضر �ضموه يف مدينة �ضقر 

ال�ضفري  �ضعادة    - حممد  بن 

بعثة  رئي�س  فوندي  باتري�ضيو 

الدولة  لدى  االأوروبــي  االحتاد 

والوفد املرافق له الذي ح�ضر 

لل�ضالم على �ضموه. 

ال�ضمو  �ــضــاحــب  ورحــــب 

ب�ضفري  اخليمة  ـــس  راأ� حــاكــم 

االحتاد االأوروبي لدى الدولة.. 

ــم الــتــوفــيــق  ــه مــتــمــنــيــًا ل

والنجاح يف اأداء مهام عملهم 

مبا يعزز عالقات التعاون بن 

�لدولة و�لحتاد �لأوروبي. 

ح�ضر اللقاء .. �ضعادة �ضالح اأحمد ال�ضال 

اخليمة  راأ�ــس  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  م�ضت�ضار 

يف  امل�ضت�ضار  الكيت  اأحــمــد  حممد  و�ــضــعــادة 

الديوان االأمريي. 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل قن�شل عام اليابان

 ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن 

�ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم 

مدينة  يف  �ضموه  ق�ضر  يف  اخليمة  راأ�ـــس 

قن�ضل  مــيــزاوا  اأو  اأكيما  حممد  بن  �ضقر 

لل�ضالم على �ضموه  الذي قدم  اليابان  عام 

مبنا�ضبة توليه مهام عمله لدى الدولة.

راأ�ـــس  حــاكــم  ال�ضمو  �ــضــاحــب  ورحـــب 

التوفيق  لــه  متمنياً   .. بالقن�ضل  اخليمة 

يعزز  مبــا  عمله  مــهــام  اأداء  يف  والــنــجــاح 

ــاون بـــن دولــــة االإمـــــارات  ــع ــت عـــالقـــات ال

و�ليابان. 

ح�ضر اللقاء .. ال�ضيخ �ضقر بن حممد 

ال�ضال  اأحمد  و�ضالح  القا�ضمي  �ضقر  بن 

م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 

الديوان  امل�ضت�ضار يف  الكيت  اأحمد  وحممد 

االأمريي.

ال�ضحي،  القطاع  لتطوير  الرامية  املجتمع 

التطويرية  بــالــربامــج  االهــتــمــام  اإىل  ــًا  داعــي

وفق  بامل�ضت�ضفيات  والفنية  االإداريــة  للهيئات 

االإدارة  الــدولــيــة يف جمــال  املــعــايــري  اأفــ�ــضــل 

الطبية.

حممد  بــن  �ضقر  ال�ضيخ  الــلــقــاء  ح�ضر 

لنادي  االعــلــى  الرئي�س  القا�ضمي  �ضقر  بــن 

راأ�ــــس اخلــيــمــة الــريــا�ــضــي الــثــقــايف و�ــضــعــادة 

الثاين  النائب  الزعابي،  عبداهلل  عبدالعزيز 

و�ضعادة  االحتـــادي  الوطني  املجل�س  لرئي�س 

دائــرة  عــام  مدير  اخلــاطــري  �ضويدان  را�ضد 

الت�ضريفات وال�ضيافة. 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد انطالق فعاليات

 “قمة موؤ�ش�شة الإمارات لل�شباب 2017” 

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ــضــاحــب  �ضهد 

االأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن 

حاكم راأ�س اخليمة  انطالق فعاليات اليوم 

االأول من »قمة موؤ�ض�ضة االإمارات لل�ضباب « 

االإمارات يف  موؤ�ض�ضة  التي نظمتها  ال�ضنوية 

رعاية  حتت  للمعار�س  اخليمة  راأ�س  مركز 

�ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

جمل�س  رئي�س  الــدويل  والتعاون  اخلارجية 

اإدارة موؤ�ض�ضة االإمارات.

واأكد �ضموه يف كلمة اأن ال�ضباب هم ثروة 

تنمية  يف  اال�ضتثمار  واأن  االأغلى  االإمـــارات 

وطنية  ــة  ــوي اأول تعد  ومــهــاراتــهــم  قــدراتــهــم 

ملوا�ضلة م�ضرية التنمية.. و�ضدد �ضموه على 

التي  والــقــوة  الطاقة  ميلكون  ال�ضباب  اأن 

ما  اإذا  اإىل وطنهم  اإىل رد اجلميل  توؤهلهم 

يف  املر�ضوم  ال�ضحيح  الطريق  على  �ضاروا 

اجتاه التنمية والتقدم.

ــم راأ�ـــس  ــاك ــــال �ــضــاحــب الــ�ــضــمــو ح وق

والقوة  الطاقة  ميلكون  ال�ضباب  اإن  اخليمة 

اجلميل  ورد  واالإجنــاز  للعمل  توؤهلهم  التي 

�ضبابنا  نــدعــم  اأن  علينا  لــذلــك  لــلــوطــن 

االإعداد  القيادية عرب  وجنهزهم الأدوارهم 

لاللتقاء  لهم  الفر�ضة  واإتــاحــة  ال�ضامل 

بالقادة الناجحن واال�ضتفادة من خربتهم 

التمكن  ليكون  جتاربهم  مــن  واالقتبا�س 

وملمو�س يف  اإحداث فرق حقيقي  موؤثرًا يف 

حياتهم وعطائهم وجمتمعاتهم.

بن  في�ضل  ال�ضيخ  القمة  افتتاح  ح�ضر 

�ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�ضمي  �ضقر 

ومعايل  الدوائية جلفار  لل�ضناعات  اخلليج 

ع�ضو  نهيان  اآل  طحنون  بن  �ضلطان  ال�ضيخ 

ملجل�س  املنتدب  الع�ضو  التنفيذي  املجل�س 

بن  اأحمد  وال�ضيخ  االإمــارات  موؤ�ض�ضة  اإدارة 

وال�ضيخ خالد بن  القا�ضمي  �ضعود بن �ضقر 

�ضقر  وال�ضيخ  القا�ضمي  �ضقر  بــن  �ضعود 

من  وعــدد  القا�ضمي  �ضقر  بــن  حممد  بــن 

من  ونخبة  الدوائر  ومدراء  امل�ضوؤولن  كبار 

احلكومية  املــوؤ�ــضــ�ــضــات  وممــثــلــي  اخلــــرباء 

اإىل  اإ�ضافة  القرار  و�ضناع  االأعمال  ورجال 

عدد من ال�ضباب االإماراتي.

من جانبه قال معايل ال�ضيخ �ضلطان بن 

طحنون اآل نهيان “ قيادتنا تطمح اأن تكون 

لتحقيق  وال�ضبيل  الريادة  يف  دائمًا  دولتنا 

واالرتــقــاء  بال�ضباب  االهــتــمــام  هــو  ذلـــك 

يف  نحت�ضن  لذلك  واإمكانياتهم  مبهاراتهم 

املبادرة  وروح  املواهب  االإمـــارات  موؤ�ض�ضة 

االإماراتي  ال�ضباب  لدى  امل�ضاريع  وتطوير 

ونحر�س على اأن يح�ضل �ضبابنا على اأكرب 

قدر ممكن من الدعم يف مواجهة التحديات 

االجتماعية”.

اآل  بن طحنون  �ضلطان  ال�ضيخ  واأ�ضاف 

نهيان اإن االأ�ضلوب التفاعلي الذي �ضمم به 

حتقيق  ا�ضتمرار  على  يعمل  القمة  برنامج 

جميع  يف  بالتو�ضع  االإمــارات  موؤ�ض�ضة  روؤيــة 

واإعدادهم  ال�ضباب  الإر�ضاد  الدولة  اإمارات 

اأجل االرتقاء مل�ضتوى متقدم  ومتكينهم من 

التاأثري  حمور  هم  فال�ضباب  القيادة..  من 

االجتماعي واأداة ر�ضم امل�ضتقبل.

راأ�س  بوجودنا يف  �ضعداء  “ نحن  وقال 

الــقــيــادة  مــع  بالعمل  و�ضن�ضتمر  اخلــيــمــة 

ــعــام واخلــا�ــس  والــ�ــضــركــاء مــن الــقــطــاع ال

ال�ضباب والإيجاد فر�س  لتبني برامج تنمية 

وتعزيزًا  الدولة..  اأنحاء  كافة  يف  لهم  اأكر 
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ال�ضرتاتيجية املوؤ�ض�ضة 

والو�ضول  التو�ضع  يف 

اأكرب �ضريحة من  اإىل 

االآن  نحن  ال�ضباب.. 

التخطيط  �ــضــدد  يف 

اإىل عقد قمة موؤ�ض�ضة 

االإمــارات لل�ضباب كل 

عام يف اإمارة خمتلفة 

لـــتـــ�ـــضـــل بـــراجمـــنـــا 

�ضاب  لكل  ومبادرتنا 

و�شابات �لدولة”.

ـــط حــ�ــضــور  ـــض وو�

ــي الفــــت عرب  ــاب ــب ــض �

ال�ضباب  جمموعة من 

من  االأول  ــوم  ــي ال يف 

امتنانهم  عــن  القمة 

وملوؤ�ض�ضة  الــر�ــضــيــدة  للقيادة  وتــقــديــرهــم 

و  القيمة  الفر�ضة  هــذه  الإتــاحــة  االإمــــارات 

وتــبــادل  ــن  االآخــري مــع  التفاعل  بالتحديد 

التجارب واخلربات وفر�س التعلم.

الأن�ضطة  زيارته  بعد  ال�ضباب  اأحد  وقال 

والتي تدور  وجل�ضات تفاعل برنامج تكاتف 

يف  الــيــوم  “ جتربتي  الــتــطــوع  ثقافة  حــول 

القمة اأ�ضافت الكثري ملعلوماتي حول القيمة 

لي�س  ومـــردوده  التطوعي  للعمل  احلقيقية 

فقط على املجتمع بل وعلى تنمية �ضخ�ضية 

التطوعية  التجارب  عــن  �ضمعت  الــفــرد.. 

هي  تكاتف  متطوعو  بها  قام  التي  الدولية 

يف  اأرغب  جعلتني  لالهتمام  مثرية  جتارب 

اأن اأحذو حذوهم واأن�ضم ملن�ضة متطوعن.

اإمارات لبدء رحلتي التطوعية”.

وحظي جناح “بالعلوم نفكر” باهتمام 

حيث  والتكنولوجيا  العلوم  طلبة  من  كبري 

مع  والــنــقــا�ــس  التفاعل  فر�ضة  لهم  ـــاح  اأت

�ضفراء بالعلوم نفكر والتعرف على الفر�س 

املتاحة ملوا�ضلة تطوير طموحاتهم العلمية.

ــــة  ــد روؤي ــع ـــطـــالب “ ب وقـــــال اأحـــــد ال

�ضفراء  قدمها  الــتــي  الــرائــعــة  االبــتــكــارات 

)بالعلوم نفكر( اأ�ضبحت متحم�ضًا للت�ضجيل 

يف م�ضابقة بالعلوم نفكر، العام املقبل”.

يف  التفاعلية  اجلل�ضات  ــاحــت  اأت كما 

الــفــر�ــضــة  “كفاءات”  ــامــج  ــرن ب مــنــ�ــضــة 

املبادرة  “روح  معنى  على  للتعرف  لل�ضباب 

اإيجابي  تاأثري  اإحداث  االجتماعية” وكيفية 

على املــجــتــمــع.وقــالــت اإحـــدى الــ�ــضــابــات “ 

لكني  بدء عمل خا�س  فكرة  دائما  راودتني 

اأبداأ  اأين  من  الأعرف  لالإر�ضاد  اأحتاج  كنت 

هذه الرحلة.. اليوم مل اأتعلم فقط كيف اأبداأ 

خطوات ريادة االأعمال بل واطلعت على اأفكار 

اإطالق عمل خا�س  امل�ضاهمة يف  �ضاأنها  من 

اإىل  باالإ�ضافة  ل�ضاحبه  مــادي  عائد  يوفر 

امل�ضاركة يف حل اأحد التحديات التي تواجه 

ال�ضباب واملجتمع ب�ضكل عام.. اأنا متحم�ضة 

اإىل  لالن�ضمام  واأتطلع  الفر�ضة  لهذه  جدًا 

مبادرات موؤ�ض�ضة االإمارات”.

وركزت اأعمال القمة يف دورتها اخلام�ضة 

على اإر�ضاد ومتكن قادة امل�ضتقبل من خالل 

االأن�ضطة و اجلل�ضات وور�س العمل التفاعلية 

التي تهدف اإىل ت�ضجيع ال�ضباب وحتفيزهم 

على ا�ضتثمار طاقاتهم وقدراتهم االإبداعية 

يف اإطالق م�ضاريع ومبادرات مبتكرة قادرة 

على حتقيق تاأثري اإيجابي اأكرب.

وتت�ضمن القمة التي متتد فعاليتها على 

تفاعلية  عمل  ــس  وور� جل�ضات  يومن  مــدى 

موؤ�ض�ضة  برامج  ومهمة  روؤيــة  مع  تتما�ضى 

فر�ضًا  ال�ضباب  متناول  يف  وت�ضع  االإمــارات 

مع  واالآراء  االأفكار  لتبادل  الوجوه  متعددة 

املقبل من  اإعداد اجليل  اإىل  �ضعيًا  اخلرباء 

الرواد والقادة.

نائب  احلب�ضي  ميثاء  �ــضــعــادة  وقــالــت 

الرئي�س التنفيذي “ ي�ضرنا روؤية هذا العدد 

من ال�ضباب جنبًا اإىل جنب مع امل�ضوؤولن يف 

خمتلف املجاالت �ضواء يف القطاع العام اأم 

يف القطاع اخلا�س االأمر الذي يحقق هدف 

من  ميكنهم  من�ضة  ال�ضباب  باإعطاء  القمة 

مع  والتحاور  والتفاعل  اال�ضتماع  خاللها 

امل�ضوؤولن من خمتلف املجاالت مما �ضيعمل 

لدعم  وعــالقــاتــهــم  معرفتهم  تنمية  على 

اأفكارهم ال�ضابة وطموحاتهم”.

االإمـــارات  موؤ�ض�ضة  قمة  اأن   اإىل  ي�ضار 

احلثيثة  امل�ضاعي  �ضمن  تــنــدرج  لل�ضباب 

يف  لل�ضباب  لتطوير  املوؤ�ض�ضة  تبذلها  التي 

لتبادل  يهدف  الدولة وهي متثل منرب عمل 

ثقافة  تعزيز  والتجارب يف جمال  اخلربات 

العطاء وتنمية الطاقات ال�ضابة.

وجل�ضاتها  مب�ضاراتها  القمة  وتنطلق 

املختلفة من قناعة املوؤ�ض�ضة باأن اال�ضتجابة 

ال�ضبل  اأفــ�ــضــل  هــي  ال�ضباب  الحــتــيــاجــات 

وم�ضتدام  اإيجابي  اجتماعي  تاأثري  لتحقيق 

على جميع امل�ضتويات.
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حاكم راأ�س اخليمة يح�شر حفل فيفالديانو - مدينة املرايا

حـــــــ�ـــــــضـــــــر 

ال�ضمو  �ــضــاحــب 

ــخ �ــضــعــود  ــي ــض ــ� ال

ــــقــــر  ـــــــــــن �ــــض ب

ع�ضو  القا�ضمي 

االأعــلــى  املجل�س 

ـــــــس  حـــــاكـــــم ر�أ�

اخلــيــمــة  احلفل 

العاملي  املو�ضيقي 

 – “فيفالديانو 
املرايا”  مــديــنــة 

ـــــــذي نــظــمــتــة  ال

ــــــــس  هــــيــــئــــة راأ�

لتنمية  اخلــيــمــة 

على  الــ�ــضــيــاحــة 

قمة جبل جي�س.

كـــــــــــــمـــــــــــــا 

حـــ�ـــضـــر احلــفــل 

الـــ�ـــضـــيـــخ خــالــد 

بــــن �ـــضـــعـــود بــن 

القا�ضمي  �ضقر 

وال�ضيخ �ضقر بن 

�ضقر  بــن  �ضعود 

القا�ضمي وال�ضيخ 

كايد  بــن  حمــمــد 

رئي�س  القا�ضمي 

التنمية  دائـــــرة 

ـــة  ـــادي ـــ�ـــض االقـــت

ـــن �ضقر  ـــن حمــمــد ب ــخ �ــضــقــر ب ــي ــض ــ� وال

امل�ضوؤولن  من  عدد  جانب  اإىل  القا�ضمي 

وال�ضخ�ضيات.

وا�ضتمل احلفل على اأعمال فنية رائعة 

م�ضتوحاة من ع�ضر الباروك ومقطوعات 

اأنطونيو  ال�ضهري  ــايل  ــط االإي للمو�ضيقي 

ب�ضرية  تــاأثــريات  مع  ممزوجة  فيفالدي 

ثالثية االأبعاد وعرو�س �ضوئية، وذلك وفق 

طابع فني معا�ضر.

الرئي�س  مــطــر،  هيثم  ال�ضيد  وقـــال 

لتنمية  اخلــيــمــة  راأ�ــــس  لهيئة  التنفيذي 

حققه  الــذي  الكبري  النجاح  اإن  ال�ضياحة 

حفل “فيفالديانو – مدينة املرايا” الذي 

اخلالبة  جي�س  جبل  اأجـــواء  �ضمن  جــاء 

دولــة  يف  املو�ضيقى  ع�ضاق  رغــبــة  يعك�س 

بهذا  والــعــامل  املتحدة  العربية  االإمـــارات 

النوع املميز من الفعاليات املرموقة.

االأوىل  تعد  الفعالية  هذه  اإن  واأ�ضاف 

�ضمن �ضل�ضلة من الفعاليات امل�ضابهة التي 

ال�ضياحة  تعتزم هيئة راأ�س اخليمة لتنمية 

اإطالقها خالل الفرتة القادمة، م�ضرياً اإىل 

اأنه وقع االختيار على حفل “فيفالديانو – 

رائعة  بق�ضة  يتمتع  املرايا” لكونه  مدينة 

ت�ضاهى،  ال  وتاريخية  ثقافية  قيمة  ذات 

وهو ما يتما�ضى ب�ضكل مثايل مع واحد من 

بها  تتمتع  التي  ال�ضياحية  املقومات  اأهــم 

اإمارة راأ�س اخليمة.

مدينة   - “فيفالديانو  عر�س  واأقيم 

كبرية  اأوركــ�ــضــرتا  يجمع  الـــذي  املرايا” 

املو�ضيقية  االآالت  على  العازفن  اأمهر  من 

جبلية  من�ضة  على  واحلديثة  الكال�ضيكية 

�ضيدت خ�ضي�ضًا لهذا العر�س.
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ويل عهد راأ�س اخليمة :

 اليوم الوطني رمز عامر بالدللت يف وجدان �شعب الإمارات

وجه �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن 

اخليمة  راأ�ــس  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضقر 

كلمة عرب جملة 

» درع الوطن « مبنا�ضبة اليوم الوطني 

�لـ 46 فيما يلي ن�ضها:

ــــارات  ـــة االإم ــوم الــوطــنــي يف دول ــي ال

العربية املتحدة يوم العز الذي تتجلى فيه 

معاين العزة والكرامة ومعاين احل�ضارة 

ــقــدم واالإجنــــــاز ومــعــاين الــعــزميــة  ــت وال

والوحدة والتعا�ضد.

وهـــا هــو الــيــوم الــوطــنــي الــ�ــضــاد�ــس 

بدالالته  رائــعــًا  م�ضرقًا  يطل  واالأربــعــون 

العهد والوالء لقائد  ومعانية ففيه جندد 

ال�ضمو  �ضاحب  نه�ضتها  وراعــي  امل�ضرية 

رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�ضيخ 

�لدولة “ حفظه اهلل “ القائد الذي �ضار 

م�ضرية  وتابع  املوؤ�ض�ضن  االآبــاء  نهج  على 

الوالد املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

اآل نهيان فكان وال يزال خري خلف خلري 

�ضلف.

الوطني  بيومنا  نحتفل  الــيــوم  نحن 

الذي يعرب عن م�ضاعر الفخر واالعتزاز 

بتجربتنا االحتادية التي �ضار ي�ضار اإليها 

مدى  على  نوؤكد  اأن  اأي�ضًا  والبــد  بالبنان 

االإمارات  دولة  اإليه  و�ضلت  الذي  التطور 

العربية املتحدة يف االإجنازات التي ال تعد 

ا�ضرتاتيجيات  وفق  ذلك  كل  حت�ضى  وال 

فائقة الدقة ومنهجيات حتيط باحلا�ضر 

ذلك  و  امل�ضتقبل  االعتبار  بعن  وتــاأخــذ 

اأف�ضل  اإىل  الوطن  بهذا  الو�ضول  بهدف 

و�ضيا�ضيًا  اقت�ضاديًا  املتقدمة  املــراتــب 

وعلميًا  و�ضياحيًا  وعــمــرانــيــًا  وجتــاريــًا 

بناء  على  العمل  كله  ذلك  وقبل  وثقافيًا 

االإن�ضان وحمايته والوقوف اإىل جانبه.

لقد حتققت هذه النه�ضة اال�ضتثنائية 

القيادة  بف�ضل  ثم  جل  و  عز  اهلل  بف�ضل 

مهدًا  كانت  قواعد  اأر�ضت  التي  الر�ضيدة 

واالزدهــــار  ــارة  واحلــ�ــض للتقدم  �ضلبًا 

عامرًا  رمـــزًا  الوطني  الــيــوم  �ضيبقى   ..

�ضعب  �ضدر  على  طبعت  التي  بالدالالت 

االإمارات كله. 

اآيــات  اأ�ضمى  اأرفـــع  املنا�ضبة  وبــهــذه 

ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 

رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�ضيخ 

ال�ضمو  �ــضــاحــب  و  اهلل  حفظه  الــدولــة 

نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

ال�ضمو  �ــضــاحــب  “ و  اهلل  “ رعـــاه  دبـــي 

ويل  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�ضيخ 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�ضلحة و اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء 

املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات و 

اإىل �ضعب االإمارات الويف.
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حممد بن �شعود: اهتمام الدولة بال�شباب يعك�س 

فكراً ا�شرتاتيجيًا ي�شت�شرف امل�شتقبل

اأكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود 

راأ�ــس  عهد  ويل  القا�ضمي  �ضقر  بن 

اأن  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  اخليمة 

اإيــالء  يف  الر�ضيدة  القيادة  مــبــادرة 

الوطن  بناء  يف  لل�ضباب  حيوي  دور 

وتعزيز العملية التنموية تعك�س عمق 

ا�ضرتاتيجي  فكر  عــن  وتنم  الــروؤيــة 

دعائم  وير�ضي  امل�ضتقبل  ي�ضت�ضرف 

ا�ضتدامة تناف�ضيته.

ت�ضكيل  للجميع  �ــضــمــوه  وبــــارك 

يف   » لل�ضباب  اخليمة  راأ�ــس  »جمل�س 

العطاء  لت�ضتمر قنوات  الثانية  دورته 

وطنية  ا�ضرتاتيجية  ظل  يف  ال�ضبابي 

داعمة وثقافة جمتمعية مدركة لهذا 

مبتكره  موؤ�ض�ضية  عمل  واأطــر  الــدور 

تــوفــر عـــوامـــل ومــقــومــات الــنــجــاح 

وم�ضجعة  حمفزه  ا�ضتثنائية  وقيادة 

ال ترتدد يف توفري االإمكانيات وتذليل 

العقبات.

واأ�ضاف �ضموه “اإننا على ثقة باأن 

ت�ضكيلة املجل�س اجلديد �ضوف تنطلق 

اآفــاق  اإىل  ال�ضبابي  العمل  مب�ضرية 

التحدي  م�ضتوى  عند  و�ضتكون  اأو�ضع 

باالإجنازات  االرتقاء  يف  وامل�ضوؤولية 

املن�ضودة  االآمــال  و�ضتحقق  الوطنية 

بامتياز”. 

جاء ذلك مبنا�ضبة اإعالن جمل�س 

االإمارات لل�ضباب واملجل�س التنفيذي 

ت�ضكيل  راأ�ــــس اخلــيــمــة عــن  ــــارة  الإم

راأ�ـــس  » جمل�س  ـــ  ل الــثــانــيــة  الــــدورة 

�ضبعة  من  واملكون  لل�ضباب«  اخليمة 

بناء  االخــتــيــار  عليهم  وقــع  اأعــ�ــضــاء 

وخرباتهم  العلمية  موؤهالتهم  على 

املقابالت  من  جمموعة  بعد  العملية 

اأف�ضل  اختيار  ل�ضمان  واالختبارات 

يف  ال�ضبابي  القطاع  لقيادة  ال�ضباب 

اإمارة راأ�س اخليمة.

وقالت معايل �ضما بنت �ضهيل بن 

ل�ضوؤون  دولة  وزيرة  املزروعي  فار�س 

االإمــــارات  جمل�س  رئــيــ�ــس  الــ�ــضــبــاب 

لل�ضباب - بهذه املنا�ضبة -اإن �ضباب 

االإمارات هم اأ�ضا�س الدولة اليوم يف 

�ضناعة امل�ضتقبل امل�ضرق وهم �ضعادة 

االإماراتي فهم مبا ميتلكونه  املجتمع 

مــن خــربات وقـــدرات ميثلون االأمــل 

وامل�ضتقبل واحلياة. 

املجال�س  اأن  املزروعي  واأ�ضافت 

حقيقيًا  منـــوذجـــًا  تعك�س  املــحــلــيــة 

املتمثلة  والعميقة  الفعالة  للم�ضاركة 

مدى  وتظهر  االإمـــاراتـــي  بال�ضباب 

التطور احلا�ضل يف �ضخ�ضية ال�ضباب 

االإماراتي ملا �ضهدناه من اأفكار بناءة 

وروؤى فاعلة.

الدكتور  �ضعادة  قــال  جهته  مــن 

العام  االأمـــن  اللطيف  عبد  حممد 

اخليمة  لــراأ�ــس  التنفيذي  للمجل�س 

يف  الــ�ــضــبــاب  دور  عــلــى  الــرهــان  اإن 

على  واحلفاظ  الوطن  م�ضتقبل  بناء 

موؤ�ض�ضيًا  عــمــاًل  اأ�ــضــبــح  مكت�ضباته 

الــروؤيــة  حتقيق  نــحــو  بــثــبــات  يخطو 

االآلية  ولعل  املجال  هذا  يف  القيادية 

ت�ضكيلة  اختيار  يف  انتهاجها  مت  التي 

جمل�س ال�ضباب يف دورته الثانية خري 

لتعزيز  العزمية  �ضالبة  على  برهان 

ـــروؤيـــة اإىل  ــــدور وتــرجــمــة ال هـــذا ال

ممار�ضات رائدة.

للمجل�س  الــعــام  االأمــــن  واأكــــد 

ال�ضباب  اأن  اخليمة  لراأ�س  التنفيذي 

والقدرات  االإنتاجية  الطاقة  ميتلك 

املهنية  واالإمــكــانــيــات  ــة  ــكــاري ــت االب

واال�ضتعدادات الكامنة الإعادة ت�ضكيل 

ـــت  اأدرك وقـــد  وامل�ضتقبل  احلــا�ــضــر 

هذه  رعاية  اأهمية  الر�ضيدة  قيادتنا 

فيها  احلقيقي  واال�ــضــتــثــمــار  الــفــئــة 

لتكون درعًا ح�ضينًا للوطن وحمركًا 

لتناف�ضيته  ومــعــززا  نه�ضته  مل�ضرية 

العاملية.

اخليمة  راأ�ــس  جمل�س   “ ويتكون 

علي  را�ــضــد  اآمــنــة   .. “ مــن  لل�ضباب 

الــ�ــضــحــي ونــا�ــضــر حــمــيــد املــحــرزي 

اآل  عبداهلل  واأحــمــد  ــوايل  ال و�ضهيلة 

وعائ�ضة  ال�ضحي  حممد  واآ�ضيا  علي 

�ضعيد  ومنار  النعيمي  عبدالرحمن 

املزروعي.

وتهدف املجال�س املحلية لل�ضباب 

توجهات  مــع  املـــواءمـــة  حتقيق  اإىل 

و”جمل�س  ــــة  االحتــــادي احلـــكـــومـــة 

من�ضة  واإيجاد  لل�ضباب”  االإمـــارات 

ــن الــ�ــضــبــاب واجلــهــات  لــلــتــوا�ــضــل ب

ــة يف االإمــــارة  احلــكــومــيــة واخلــا�ــض

اإىل  للتعرف  ال�ضباب  مع  والتوا�ضل 

طــمــوحــاتــهــم والــتــحــديــات الــتــي قد 

مبادرات  وتطوير  م�ضتقبلهم  تواجه 

حتــقــيــق  اإىل  ـــدف  ـــه ت ـــع  ـــاري ومـــ�ـــض

طموحاتهم واحتياجاتهم.

العمل  تــعــزيــز  اإىل  تــهــدف  كــمــا 

خــالل  مــن  ــــارة  اإم كــل  يف  ال�ضبابي 

ترجمة االأجندة الوطنية لل�ضباب اإىل 

بالتعاون  الواقع  اأر�س  على  مبادرات 

اإمارة  كل  يف  التنفيذية  املجال�س  مع 

حيث �ضيعمل اأع�ضاء املجال�س املحلية 

على  املبنية  ال�ضيا�ضات  و�ضع  على 

لتمكن  العاملية  الــدرا�ــضــات  اأف�ضل 

ال�ضباب  اإ�ضراك  �ضيتم  فيما  ال�ضباب 

يف تنفيذ تلك املبادرات.
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حرم حاكم راأ�س اخليمة:

 اإجنازات املراأة الإماراتية �شتتوا�شل بدعم واهتمام اأم الإمارات

ـــــادت حـــرم  ـــــض اأ�

�ــــضــــاحــــب الـــ�ـــضـــمـــو 

ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 

املجل�س  القا�ضمي ع�ضو 

االأعــــلــــى حـــاكـــم راأ�ـــــس 

بنت  هنا  ال�ضيخة  اخليمة 

جمعة املاجد باجلهود امللمو�ضة 

املــر�ــضــدات  مــفــو�ــضــيــات  الإدارات 

بالدولة، يف النهو�س بدور ابنة االإمارات 

على  متقدمة  قيادية  ملراكز  و�ضلت  التي 

والعاملية،  والعربية  اخلليجية  امل�ضتويات 

ف�ضاًل عن تقلدها منا�ضب رفيعة ومتميزة 

بف�ضل  واقت�ضاديًا  واجتماعيًا  �ضيا�ضيًا 

بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  واهتمام  دعم 

العام  الن�ضائي  االحتـــاد  رئي�ضة  مــبــارك 

االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأعلى  الرئي�ضة 

رئي�ضة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة.

واأكدت ال�ضيخة هنا بنت جمعة املاجد 

�ضتتوا�ضل  االإماراتية  املــراأة  اإجنــازات  اأن 

يف  القادمة  ال�ضنوات  خــالل  اأكــرب  ب�ضكل 

الر�ضيدة،  للقيادة  الزاهر  العهد  ظل هذا 

اإدارات  مــوا�ــضــلــة  اأهــمــيــة  عــلــى  مــ�ــضــددة 

الوعي  تعزيز  يف  اأدوارهـــــا  املفو�ضيات 

اأمــام  املثالية  االأجـــواء  وتهيئة  والــرعــايــة 

بكل  وتفاعلهن  عملهن  ملوا�ضلة  املنت�ضبات 

اقتدار.

ـــــــــك جــاء  ذل

ا�ضتقبالها يف ق�ضر الظيت مبدينة  خالل 

قيادات  من  ن�ضائيًا  وفدًا  بن حممد  �ضقر 

العربي  امل�ضتوى  على  املر�ضدات  جمعيات 

توطيد  بــهــدف  واالإمــــاراتــــي  واخلــلــيــجــي 

على  واالطالع  امل�ضرتكة  العالقات  اأوا�ضر 

م�ضتجدات تطوير احلركة االإر�ضادية باالأم 

على وجه اخل�ضو�س.

ح�ضر اللقاء رائدة بدر رئي�ضة اللجنة 

لــلــمــر�ــضــدات، وهند  الــعــربــيــة االإقــلــيــمــيــة 

الهويل رئي�ضة جلنة مر�ضدات دول جمل�س 

الــعــربــي، وجنــاة  لـــدول اخلليج  الــتــعــاون 

العربية  اللجنة  رئي�ضة  نائب  حديد  بخيت 

الرميثي  ومــرمي  للمر�ضدات،  االإقليمية 

نائبة الرئي�س بجمعية مر�ضدات االإمارات، 

مفو�ضية  اإدارة  رئي�ضة  ال�ضحي  ومـــرمي 

عبداهلل  و�ضمية  اخليمة،  راأ�ــس  مر�ضدات 

حــــــــــــارب مـــــديـــــرة 

اخليمة  راأ�ــس  منطقة 

وجمموعة  التعليمية 

الن�ضائية  القيادات  من 

اإدارة  وع�ضوات  بــاالإمــارة 

اجلمعية.

اإدارة  جمل�س  مــن  كــل  وقـــدم 

مــر�ــضــدات االإمـــــارات ومــكــتــب االإقــلــيــم 

تذكاريتن  درعـــن  للمر�ضدات  الــعــربــي 

تقديراً جلهودها  بنت جمعة  لل�ضيخة هنا 

املـــراأة  جنــاح  ق�ضة  اإبــــراز  يف  امللمو�ضة 

خمتلف  يف  اخليمة  راأ�ـــس  يف  االإمــاراتــيــة 

ت�ضليط  �ــضــاهــم يف  الـــذي  االأمــــر  ــع  ــواق امل

ال�ضوء على ما و�ضلت اإليه من تقدم ومناء 

امل�ضرفة  بالنماذج  املليء  تاريخها  واإبــراز 

يف خمتلف املجاالت.

هذه  اأن  اإىل  ال�ضحي  مــرمي  واأ�ــضــارت 

تطور  مــدى  على  للوقوف  تــاأتــي  ــارة  ــزي ال

حركة املر�ضدات يف االإمــارات منذ حلظة 

قيام اجلمعية حتى االآن ..منوهة باأن حرم 

تعد  اخليمة  ــس  راأ� حاكم  ال�ضمو  �ضاحب 

الرئي�س الفخري واأحد االأع�ضاء البارزين 

والداعمن للمفو�ضية.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة حتتفل 

باليوم الوطني ال�شاد�س والأربعني

�ضهد �ضعادة منذر حممد بن �ضكر الزعابي مديرعام دائرة 

بلدية راأ�س اخليمة االحتفال الذي اأقامته الدائرة باليوم الوطني 

ال�ضاد�س واالأربعن بح�ضور مدراء القطاعات واالإدارات وروؤ�ضاء 

االأق�ضام وموظفي وموظفات الدائرة.

بداأ االحتفال بعزف ال�ضالم الوطني لدولة االإمارات العربية 

املتحدة ، وقدمت فرقة ال�ضحوح احلربية فقرة تراثية لليولة ، كما 

قدم الفنان اأحمد املن�ضوري فقرات غنائية عن الوطن.  

يوم  عن  م�ضرحيًا  عر�ضًا  للرتاث  املطاف  جمعية  وقدمت 

ال�ضهيد ، وقدمت اأي�ضًا عر�ضًا ملجموعة اأطفال اأدوا ق�ضم الوالء  

وحجراته  القلب  اأروقة  بن  ت�ضكن  م�ضاعر   اأحيا جمموعة  الذي 
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ــاعــر حب  ــش حـــركـــت مــ�

ــــــرتاب هـــذا  الــــفــــداء ل

الوطن .

كـــمـــا عـــــّم اأجـــــــواء 

االنتماء  روح  االحتفال 

ــــوالء لــلــوطــن الــغــايل  وال

ــادة  ــي ــق ــل االإمــــــــــارات ول

حر�ضت  التي  الر�ضيدة 

عــلــى متــا�ــضــك االحتـــاد 

وعـــززت مــعــاين الــوفــاء 

م�ضرية  ودفعت  والفداء 

التقدم  نحو  االإمـــــارات 

واالزدهار. 

�ضاحب  اأنــه  ويــذكــر 

االحـــــتـــــفـــــال فــــقــــرات 

مثل  مــتــنــوعــة  جــانــبــيــة 

تراثي  وركـــن  ال�ضعبية   املـــاأكـــوالت  ركــن 

�ضعبي لعر�س حرف دولة االإمارات قدميًا 

وركن   ، االجتماعية  التنمية  جمعية  من 

الذي  عطا  حممد  الكاريكاتريي  للفنان 

جميلة  كاريكاتريية  ر�ضومات  بر�ضم  قام 

هناك  كان  واأي�ضًا  واملوظفات  للموظفن 

ركٌن  مل�ضاريع رخ�س الغد دعمًا وم�ضاندة 

مت  احلفل  نهاية  ويف   . الوطنية  للم�ضاريع 

�ضحب جمموعة جوائز  وزعت على ح�ضور 

احلفل.
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حيث   ، العلم  بيوم  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  احتفلت 

رفع �ضعادة منذر حممد بن �ضكر الزعابي مديرعام البلدية 

وروؤ�ضاء  االإدارات  مــدراء  بح�ضور  الدائرة  �ضاحة  يف  العلم 

االأق�ضام وموظفي وموظفات الدائرة .

البالونات  واإطــالق  الوطني  ال�ضالم  عزف  ذلك  رافــق 

ال�ضماء،و�ضفق  كبد  زينت  والتي  الدولة  علم  باألوان  امللونة 

االإمارات  بدولة  واعتزازهم  فخرهم  عن  معربين  احل�ضور 

للفداء  جت�ضيدًا  يخفق  الـــذي  وبعلمها  املــتــحــدة  العربية 

والعطاء. 

وتوزيعات  �ضيافة  املتعاملن  �ضعادة  مركز  قــدم  كما 

رمزية للمراجعن يف الدائرة.

و �ضرح �ضعادة منذر بن �ضكر الزعابي اإن منا�ضبة يوم 

والفخر برت�ضيخ  االعتزاز  العلم جت�ضد 

ــــزًا لــالحتــاد  مــكــانــة الــعــلــم لــكــونــه رم

والوحدة الوطنية. 

يعك�س  الــيــوم  بهذا  االحتفال  واإن 

دالالت ال ح�ضر لها ويربهن عن اأ�ضمى 

وطننا  يف  والتعا�ضد  التالحم  معاين 

الغايل دولة االإمارات العربية املتحدة،

نفو�س  يف  الت�ضحية  حــب  ــوؤكــد  وي

اأبناء الوطن لكي يظل العلم مرفرفًا يف 

�ضماء االإمارات .

بلدية راأ�س اخليمة حتتفل بيوم العلم
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GIS DAY  يوم نظم املعلومات اجلغرافية

مواكبة  اإطــــار  يف 

ــــــار  الــتــقــدم واالزده

اإمـــارة  ت�ضهده  الـــذي 

ر�أ�ـــــــــــــــس �خلــــيــــمــــة 

باإجنازات  والنهو�س 

الـــدوائـــر احلــكــومــيــة 

واملــحــلــيــة يف االإمــــارة 

نظم  مـــركـــز  ــظــم  ن  ،

اجلغرافية  املعلومات 

يف بلدية راأ�س اخليمة 

فـــعـــالـــيـــة يـــــوم نــظــم 

اجلغرافية  املعلومات 

االحتفال  مــع  تزامنًا 

لنظم  العاملي  باليوم 

املــعــلــومــات اجلــغــرافــيــة ملــدة ثــالث اأيــام 

بتاريخ 21 - 23 نوفمرب 2017 من ال�ضاعة 

فندق  يف  ظهرًا   2:00 اإىل  �ضباحًا   8:00
والدروف اأ�ضتوريا راأ�س اخليمة .

الــطــالب  الفعالية  هـــذه  وت�ضتهدف 

احلكومية  والدوائر  وال�ضركات  واملهنين 

ــات اخلــا�ــضــة واجلــمــهــور، واألــقــى  ــه واجل

عام  مدير  �ضكر  بن  حممد  منذر  �ضعادة 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة كلمة جاء فيها :

نظم  بـــيـــوم  ـــفـــال  االحـــت  ))يـــعـــتـــرب 

�ضنويًا  عامليًا  حدثًا  اجلغرافية  املعلومات 

العامل  يف  دولـــة   80 مــن  اأكـــر  بــه  حتتفل 

لزيادة توعية �ضعوبها بهذه التقنية والدور 

احلكومات  م�ضاعدة  تلعبه يف  الذي  الهام 

حولنا  من  العامل  فهم  على  واملجتمعات 

ب�ضكل اأكرب والتعامل معه على نحو اأف�ضل 

، ومن منطلق حر�ضنا على مواكبة التطور 

نحن  ي�ضرنا  فاإنه  التقنية  هــذه  جمــال  يف 

دائرة البلدية ممثلة مبركز نظم املعلومات 

هذا  مل�ضاركتنا  ندعوكم  اأن  اجلغرافية 

دويل  منتدى  مبثابة  هــو  والـــذي  احلـــدث 

اجلغرافية  املعلومات  نظام  مل�ضتخدمي 

اإىل  والتعرف  خرباتهم  لتبادل   )GIS(

املــعــلــومــات  نــظــم  تكنولوجيا  تطبيقات 

هذا  ــاإن  ف ذلــك  اإىل  اإ�ضافة  اجلغرافية. 

جميع  مــن  للطالب  فر�ضة  يــوفــر  الــيــوم 

واجلمهور  وال�ضركات  واملهنين  االأعمار 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  تاأثري  ملناق�ضة 

على حياتنا اليومية” .

 مت عر�س كلمة ملركز نظم املعلومات 

اجلغرافية األقتها م.عائ�ضة �ضيف ال�ضحي، 

وتذكر بها اأهمية دور املركز واأ�ضارت 

مع  الــتــعــاون  يف  دورهــــا  تفعيل  اإىل 

واملحلية  ــة  االحتــادي اجلــهــات  كــافــة 

فاإن البيانات اأ�ضبحت حاجة جلميع 

الدول املتقدمة ون�ضعى دائمًا للو�ضول 

الرئي�ضي  الداعم  وهي  م�ضافهم  يف 

املــجــاالت،  �ضتى  يف  الــقــرار  ملتخذي 

وعر�س الأحدث االأنظمة والربامج يف 

جمال نظم املعلومات اجلغرافية.

املعلومات  نظم  يــوم  رافـــق  وقــد 

عمل  وور�ــضــات  معر�ضًا  اجلغرافية 

لنظم املعلومات اجلغرافية .
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 مديرعام دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

يعقد اجتماعًا مع برنامج ال�شيخ �شقر للتميز احلكومي

اجتماع املبادرات ال�شرتاتيجية لعام 2018 يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة

عــــقــــد �ــــضــــعــــادة 

�ضكر  بن  منذر حممد 

الــزعــابــي مــديــر عــام 

ــديــة راأ�ــــس  ــل ـــــرة ب دائ

اخلـــيـــمـــة اجــتــمــاعــًا 

برنامج  مــع  تن�ضيقيًا 

للتميز  �ضقر  ال�ضيخ 

احلـــكـــومـــي بــحــ�ــضــور 

مـــــوظـــــفـــــي مـــكـــتـــب 

الــتــطــويــر املــوؤ�ــضــ�ــضــي 

بالدائرة .

اخلبري  �ضرح  وقد 

يا�ضر بهاء من برنامج 

للتميز  �ضقر  ال�ضيخ 

املعايري  بالدائرة  املعايري  لقادة  احلكومي 

اخلا�ضة مبنظومة اجليل الرابع ، كما متت 

 ، االبتكار  كمعيار  املهمة  املحاور  مناق�ضة 

واحلكومة الذكية ، وراأ�س املال الب�ضري ، 

امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف   ، املمتلكات  واإدارة 

وذلك الإعداد امل�ضودة االأوىل لال�ضتمارة.

اثنا ع�ضر موظفاً من  االجتماع  ح�ضر 

قادة املعايري بالدائرة  

التميز  لتحقيق  �ضعيًا 

دائــرة  حتر�س  الوظيفي 

على  اخليمة  راأ�ــس  بلدية 

حتــقــيــق اأعـــلـــى درجــــات 

التميز واجلودة يف االأداء 

ا�ضتثمار  عــرب  املوؤ�ض�ضي 

واإمكانات كوادرها  جهود 

تقع  الـــذيـــن  املــتــمــيــزيــن 

حتقيق  م�ضوؤولية  عليهم 

اال�ضرتاتيجية  االأهـــداف 

عالية  بــكــفــاءة  لــلــدائــرة 

نظمت  ذلــك  على  وبــنــاء 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

اجــتــمــاعــًا بــالــتــعــاون مع 

املوؤ�ض�ضي  التطوير  مكتب 

لعام  اال�ضرتاتيجية  املــبــادرات  ملناق�ضة  

    . 2018
حممد  منذر  �ضعادة  االجتماع  ح�ضر 

اخليمة  راأ�س  بلدية  دائرة  مدير  الزعابي 

واالإدارات  القطاعات  مــدراء  من  وعــدد 

اإميان  املوظفة  وتناولت  االأق�ضام  وروؤ�ضاء 

عبداهلل ال�ضحي اأخ�ضائي تطوير موؤ�ض�ضي 

مناق�ضة  ومتت  باالجتماع  املقررات  بع�س 

الإفـــادة  التنفيذية  اخلــطــة  منـــوذج  تعبئة 

املعنين لكل مبادرة ، واالطالع على قائمة 

لالأعوام  اال�ضرتاتيجية  الدائرة  مبادرات 

اأو  اإجنازها  مت  حال  يف   ،  2017  2015-

عام  مبادرات  �ضمن  ترحيلها  يف  الرغبة 

اإجنازها. ال�ضتكمال   2018
اإىل  وتــهــدف مثل هــذه االجــتــمــاعــات 

حت�ضن  يف  االإيجابيات  من  الكثري  حتقيق 

االأداء وتطوير العمل الوظيفي.  
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وفد اأ�شحاب الهمم يزور دائرة بلدية راأ�س اخليمة

مكتب التميز املوؤ�ش�شي يحتفل بيوم اجلودة العاملي 2017

اأ�ضحاب الهمم  قام وفد من 

ــديــة راأ�ــــس  ـــرة بــل ـــدائ ـــارة ل ـــزي ب

للجهود  تقديرًا  وذلــك  اخليمة 

والدور الفعال لدائرة بلدية راأ�س 

اخليمة ، وكان يف ا�ضتقبال الوفد 

�ــضــعــادة مــنــذر حمــمــد بــن �ضكر 

بلدية  دائرة  عام  مدير  الزعابي 

ر�أ�س �خليمة .

واأثـــنـــى الـــوفـــد عــلــى الـــدور 

املبذولة  اجلــهــود  وعلى  الفعال 

امل�ضتمر  للدعم  الدائرة  قبل  من 

جميع  وتذليل  الهمم  الأ�ضحاب 

كما   ، تواجههم  التي  ال�ضعاب 

ــة راأ�ــــس  ــدي ــل حتـــر�ـــس دائــــــرة ب

اخليمة على تقدمي خدمات نوعية جلميع 

ال�ضالح  خدمة  اإىل  يهدف  مما  الفئات 

العام واحلر�س كل احلر�س على التوا�ضل 

متميزة  خــدمــات  تــقــدم  حتى  املجتمعي 

جلميع املتعاملن .

التميز  مــكــتــب  قــــام 

ــور  املـــوؤ�ـــضـــ�ـــضـــي وبــحــ�ــض

بن  حممد  منذر  �ضعادة 

�ــضــكــر الـــزعـــابـــي مــديــر 

ــس  راأ� بلدية  ـــرة  دائ عــام 

فعاليات  بتنظيم  اخليمة 

ــي  ــامل ــع يـــــوم اجلـــــــودة ال

الرئي�ضية  بالقاعة   2017
بالتزامن مع يوم اجلودة 

والــــذي   2017 الــعــاملــي 

الثقافة  ن�ضر  اإىل  يهدف 

بالدائرة  اال�ضرتاتيجية 

ا�ضتقبال  اإىل  باالإ�ضافة 

التي  واالأفكار  املقرتحات 

تــ�ــضــاعــد عــلــى االرتـــقـــاء 

بامل�ضتوى الوظيفي للدائرة.

العاملي  اجلـــودة  يــوم  فعاليات  بـــداأت 

2017 بتوقيع �ضعادة منذر حممد بن �ضكر 
بال�ضندوق  واإيداعه  الزعابي على مقرتح 

االأن�ضطة  ومـــن   ، بــاملــقــرتحــات  اخلــا�ــس 

املختلفة بفعالية يوم اجلودة العاملي األعاب 

ترفيهية للموظفن مثل دوالب املعلومات ، 

املل�ضقات  وتوزيع   ، املختلفة  وامل�ضابقات 

التحفيزية ، والهدايا الرمزية التي حتمل 

مت  كما   ، والتميز  اجلـــودة  عــن  عــبــارات 

بتوزيع  للقيام  كافيه  مــودز  مع  التن�ضيق 

وجبات جمانية على املتعاملن.

حول  تدريبية  دورة  الفعالية  �ضملت 

يا�ضر  ال�ضيد  األقاها  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف 

ال�ضيخ  الدين خبري اجلودة بربنامج  بهاء 

�ضقر للتميز احلكومي ، ويف نهاية الفعالية 

املختلفة  واالإدارات  االأقــ�ــضــام  تــكــرمي  مت 

بدائرة البلدية.
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دائرة بلدية راأ�س اخليمة بالتعاون مع فريق الطوارئ والأزمات

 ينفذ مترين الأوبئة احليوانية

اخليمة  راأ�ــــس  بــلــديــة  دائــــرة  نظمت 

بالتعاون  العامة  ال�ضحة  بـــاإدارة  متمثلة 

وبح�ضور  اال�ضرتاتيجين  ال�ضركاء  مــع 

عام  مدير  �ضكر  بن  حممد  منذر  �ضعادة 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة وممثلي الهيئات 

واملحلية  االحتادية  والدوائر 

باالإمارة.

جل�ضة  �ضعادته  وافتتح 

باالأوبئة  اخلا�ضة  التمرين 

احليوانية بكلمة �ضكر وتقدير 

وتلبية  اجلــهــات  ال�ضتجابة 

التحديات  ملناق�ضة  الــدعــوة 

التي تواجهها الدولة ل�ضمان 

ــيــجــيــة  ــتــريات تــطــبــيــق اال�ــض

البيولوجي  لالأمن  الوطنية 

واتــخــاذ الــتــدابــري الــتــي من 

�ــضــاأنــهــا اإ�ــضــافــة قـــدر كبري 

على  وال�ضيطرة  الرقابة  من 

البيولوجية  العوامل  انتقال 

مبــخــتــلــف اأنـــواعـــهـــا واحلـــد 

تنطوي  التي  التهديدات  من 

عليها وو�ضع خطط ا�ضتجابة متطورة حتد 

املرتبطة  واملادية  الب�ضرية  اخل�ضائر  من 

بهذه احلوادث.

�ضكر  بن  حممد  منذر  �ضعادة  و�ضرح 

تدخر  لن  اخليمة  راأ�ــس  بلدية  دائــرة  اأن 

جهدًا يف العمل مع �ضركائها اال�ضرتاتيجن 

لتحديد هذه االأوبئة ومدى اأهميتها ودرجة 

لتعزيز  لها  الت�ضدي  واأولــويــات  وبائيتها 

برامج املكافحة وال�ضيطرة عليها �ضعيًا من 

لتنفيذ اخلطة  امل�ضاركة  البلدية يف  دائرة 
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الوطنية للتعامل مع االأمرا�س الوبائية التي 

ت�ضيب احليوان واالإطار العام لالإ�ضتجابة 

�لوطنية.

بتظافر  اإال  ذلك  يتحقق  لن  اأنه  واأكــد 

جــمــيــع جــهــود اجلــهــات املــخــتــ�ــضــة ذات 

العالقة والعمل كفريق واحد واأن التمرين 

احتوى على ت�ضور جمموعة من التمارين 

والفر�ضيات حلوادث االأوبئة احليوانية يف 

مناطق خمتلفة من االإمارة.

ونــاقــ�ــضــت اجلــلــ�ــضــات جمــمــوعــة من 

انت�ضار  على  املرتتبة  واملــخــاطــر  احلــلــول 

ــل الــو�ــضــع  ــي ــل ــــة احلـــيـــوانـــيـــة وحت ــــئ االأوب

الــتــاأهــب  كيفية  الإدراك  اال�ــضــرتاتــيــجــي 

واال�ضتعداد لرفع اجلاهزية الق�ضوى ملثل 

هذه احلاالت، مع حفظ االأمن واال�ضتقرار 

املجتمعي  واحليوي الإيجاد اأف�ضل احللول 

اال�ضرتاتيجية للت�ضدي لالأزمات.

كــمــا مت ا�ــضــتــعــرا�ــس مـــدى جــاهــزيــة 

للتعامل بكفاءة  وا�ضتعداد اجلهات املعنية 

عــالــيــة يف مــثــل تــلــك احلــــاالت الــطــارئــة 

فعالة  اجراءات  و�ضل�ضلة  عمل  اآلية  وو�ضع 

مبنية على التن�ضيق امل�ضرتك بن اجلهات 

امليدانية  الفرق  ت�ضكيل  خالل  من  املعنية 

وفرق اال�ضتجابة ال�ضريعة وفرق الطوارئ 

ذات  االأحـــــداث  مــع  للتعامل  واالأزمـــــات 

ال�ضلة.

اإدارة  مدير  الطنيجي  �ضيما  واأ�ضادت 

ال�ضحة العامة يف دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

بجهود اجلهات امل�ضاركة والتعاون الدائم 

والكوارث  الــطــوارئ واالأزمـــات  مركز  مع 

املحلي – راأ�س اخليمة مثمنة 

الدائمة  الــلــقــاءات  ــرورة  �ــض

اأهمية  من  لها  ملا  والتمارين 

مب�ضتوى  لـــالرتـــقـــاء  كــبــرية 

املعنية  الــبــ�ــضــريــة  ـــوادر  ـــك ال

بــتــطــبــيــق اجـــــــراءات االأمــــن 

الــبــيــولــوجــي واال�ــضــتــقــرار يف 

الدولة ، باالإ�ضافة اإىل حتقيق 

االأهــــــداف اال�ــضــتــرياتــيــجــيــة 

لفريق الطوارئ واالأزمات مبا 

الر�ضيدة  قيادتنا  روؤية  يحقق 

بالعمل بكفاءة وفاعلية .

وقد كرمت دائرة البلدية 

جميع  ــن  ــمــري ــت ال خـــتـــام  يف 

ــاء الــفــريــق واجلــهــات  اأعــ�ــض

امل�ضاركة.



العدد: 487 - 12/ 2017 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

26

األخبار

m u n r a k a e

مركز �شعادة املتعاملني بوادي ا�شفني يحتفل بيوم ال�شهيد واليوم الوطني 46

ا�ضفني  بوادي  املتعاملن  �ضعادة  مركز  احتفل 

بيوم ال�ضهيد واليوم الوطني 46  بدائرة بلدية راأ�س 

ومن  الوطني  بال�ضالم  االحتفال  بداأ  اخليمة حيث 

�ضمت  دقيقة  املركز  وموظفات  موظفو  وقف  ثم  

غر�س  مت  و  احلبيبة  دولتنا  �ضهداء  اأرواح  على 

ذلك عر�س  تبع   ، املبنى  �ضاحة  ال�ضهداء يف  نخلة 

لتجهيزات قوات االأمن اخلا�ضة ، ومت تقدمي برزة 

ال�ضعراء باالإ�ضافة اإىل فقرة اأ�ضئلة عن الرتاث .

بو احلمام مدير  ال�ضيد حممد جا�ضم  واأعرب 

بيوم  اجلميع  اعتزاز  عن  املتعاملن  �ضعادة  مركز 

ال�ضهداء واليوم الوطني  .. م�ضريًا اإىل اأن التاريخ 

الذين  ال�ضهداء  وبــذل  وعطاء  ت�ضحيات  �ضيخلد 

واإعــالء  الوطن  حماية  �ضبيل  يف  اأرواحــهــم  قدموا 

رايته وقال اإن اأبناءنا  الربرة الذين وهبوا اأرواحهم 

ــوؤدون  ي وهــم  عالية  خفاقة  االإمــــارات  ــة  راي لتظل 

مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه 

للكرامة  �ضونًا  كافة  واالإن�ضانية  والع�ضكرية  املدنية  امليادين  يف 

واإحقاقًا للحق �ضيظلون و�ضامًا على �ضدور اأبناء االإمارات “.

واأكد اأن ت�ضحيات ال�ضهداء �ضتبقى درو�ضًا عميقة الإلهام االأجيال 

القادمة باأ�ضمى معاين الت�ضحية والوالء واالنتماء للوطن واحلفاظ 

على اأمنه وا�ضتقراره وعزة وكرامة �ضعبه.

�ضعادة  مركز  مدير  احلمام  بو  حممد  ال�ضيد  االحتفال  ح�ضر 

املتعاملن بالدائرة وموظفي املركز باالإ�ضافة ل�ضيوف احلفل. 

امل�ضاركن  على  التقدير  �ضهادات  توزيع  مت  احلفل  نهاية  ويف 

باحلفل.

حفل تكرمي ال�شيد جمدي عبدالقادر

ــة راأ�ــــس  ــدي ــل نــظــمــت ب

ملدير  وداع  حفل  اخليمة 

الداخلي  التدقيق  مكتب 

جمدي عبدالقادر بالتعاون 

الب�ضرية  املـــوارد  ق�ضم  مع 

ــال املــوؤ�ــضــ�ــضــي يف  ــ�ــض واالت

الدائرة.

حــيــث حــ�ــضــر �ــضــعــادة 

منذر حممد بن �ضكر مدير 

حفل  البلدية  ـــرة  دائ عــام 

ــكــرمي وكــــرم الــ�ــضــيــد/  ــت ال

تقديرًا  عبدالقادر  جمدي 

عمله  فــرتة  خــالل  جلهوده 

يف الدائرة .

الــ�ــضــيــد جمــدي  املـــوظـــف  اأن  يــذكــر 

مدة  البلدي  العمل  يف  اأم�ضى  عبدالقادر 

بعمله  وعــرف  عامًا  وثالثن  بثالثة  تقدر 

الطيبة  وعالقته  العمل  يف  وتفانيه  اجلاد 

راأ�س  بلدية  بدائرة  املوظفن  زمالئه  مع 

زمالئه  على  اإيجابيًا  انعك�س  مما  اخليمة 

يف الدائرة الذين دعوا له باخلري والتوفيق 

وال�ضداد بعد تركه العمل من الدائرة.
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بلدية راأ�س اخليمة ت�شارك يف مبادرة للخري نر�شد

املتغريات  اإىل  الو�ضول  بغية 

الــتــي حتــقــق الــتــمــيــز واالإبـــــداع 

اخليمة،  راأ�ــــس  بــلــديــة  ــرة  ــدائ ل

والـــتـــعـــاون والــعــمــل املــ�ــضــرتك 

اأف�ضل  اإىل  للو�ضول  والطموح 

املفيدة،  التطبيقية  املمار�ضات 

اخليمة  راأ�ـــس  بلدية  ا�ضتقبلت 

وهو  نر�ضد”  “للخري  برنامج  

قبل  مــن  تنظيمه  مت  بــرنــامــج 

الهيئة االحتادية للكهرباء و املاء 

)فيوا(.

اإىل  ـــج  ـــام ـــربن ال ويــــهــــدف 

املــيــاه  تــوفــري  عــلــى  م�ضاعدتك 

املياه من  فاتورة  تقليل  وبالتايل 

توفري  و�ضيتم  للطاقة  االحتــاديــة  الهيئة 

اأجهزة توفري املياه وهذا الربنامج لل�ضكان 

املحلين يف راأ�س اخليمة فقط الذين هم 

عمالء الهيئة وتثبيتها من قبل اأفراد فيوا 

االأجهزة  تركيب  و�ضيتم  جمانًا  املوؤهلن 

يف  �ضت�ضهم   والتي  ال�ضمالية  بــاالإمــارات 

ــى املـــيـــاه وخــفــ�ــس فــواتــري  احلـــفـــاظ عــل

اال�ضتهالك ال�ضهرية .

ــرة اأهــمــيــة الــزيــارة  ــدائ واأو�ــضــحــت ال

ودورها يف تعزيز عالقات التعاون املختلفة 

وت�ضريع عمليات التطوير.

بلدية راأ�س اخليمة ت�شتقبل جمموعة بريد الإمارات للخدمات

ــــار تــعــزيــز الــتــعــاون  يف اإط

وتنفيذ  املــ�ــضــرتك  والــتــنــ�ــضــيــق 

ر�ضالة دائرة بلدية راأ�س اخليمة 

ـــن خـــربات  يف اال�ـــضـــتـــفـــادة م

واالإدارات  املوؤ�ض�ضات  واإمكانات 

احلكومية.

بو  جا�ضم  حممد  ا�ضتقبل 

�ضعادة  مــركــز  مــديــر  احلــمــام 

املــتــعــامــلــن الــ�ــضــيــد عــبــداهلل 

احلمريي مدير مراكز التو�ضيل 

ال�ضيد  االجتماع  ح�ضر  حيث   ،

ــاء الـــديـــن مــديــر  ــي حمــمــد �ــض

ـــات  ـــدم ـــاع اخل ـــط تــنــفــيــذي ق

موظفي  مــن  وعــدد  احلكومية  

مركز �ضعادة املتعاملن .

من  اال�ضتفادة  اإىل  االجــتــمــاع  هــدف 

بريد  يقدمها  الــتــي  املختلفة  اخلــدمــات 

تو�ضيل  التن�ضيق حول خدمة  و  االإمــارات، 

دائــرة  يف  باملتعاملن  اخلا�ضة  الطلبات 

اخلــدمــات  تطوير  على  حــر�ــضــاً  البلدية 

املتعاملن  على  اجلــهــد  وتــوفــري  املــقــدمــة 

لتوفري اأ�ضرع خدمة ممكنة  .

وقد مت مناق�ضة اآلية العمل بن اجلهتن 

ومت االتفاق على ر�ضم املتعامل مبا يتنا�ضب 

االجتماع  نهاية  ويف  املــقــدمــة،  اخلــدمــة 

التي  املوا�ضيع  متابعة  علــــى  التاأكيد  مت 

يف  ومتابعتها  االجــتــمــاع  خــالل  نوق�ضت 

اللقاءات القادمة حول ت�ضيري وت�ضهيل اآلية 

العمل .
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مقارنة معيارية بني دائرة بلدية راأ�س اخليمة والقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة

املوؤ�ض�ضي  االتــ�ــضــال  مكتب  نظم 

ــرة بــلــديــة راأ�ــــس اخلــيــمــة زيـــارة  ــدائ ب

ل�ضرطة  ــعــامــة  ال لــلــقــيــادة  مــيــدانــيــة 

اأف�ضل  على  لــالطــالع  اخليمة  راأ�ـــس 

املمار�ضات يف املجاالت املتعلقة باملالية 

واملــ�ــضــرتيــات واملـــركـــبـــات اخلــا�ــضــة 

واإدارة  املــبــاين  ــدائــرة  و�ضيانة  ــال ب

املمتلكات �ضارك فيها كل من اخلدمات 

االأمالك  وق�ضم  املالية  وق�ضم  االإدارية 

وق�ضم امل�ضاريع بدائرة البلدية

وناق�س احل�ضور املوؤ�ضرات املختلفة 

كما اطلع على اأف�ضل املمار�ضات ونتائج 

فيما  الرابع  واجليل  االأداء  موؤ�ضرات 

املوارد  واإدارة  املمتلكات  اإدارة  يخ�س 

الــربامــج  اأهـــم  اإىل  تــطــرق  كما   ، املــالــيــة 

تر�ضيد  يخ�س  فيما  بها  واملعمول  املتبعة 

النفقات واأهم جماالت تنمية االإيرادات.

دائرة  ممثل  �ضكر  الزيارة  نهاية  ويف 

العامة  القيادة  وفــد  اخليمة  راأ�ــس  بلدية 

الزيارة  هــذه  على  اخليمة  راأ�ــس  ل�ضرطة 

الزيارات  هذه  تكرار  �ضرورة  على  واأكــد 

واملــمــار�ــضــات  اخلـــربات  مــن  لال�ضتفادة 

امل�ضرتكة التي تعزز اجلهود اال�ضرتاتيجية 

لالرتقاء بالعمل اإىل اأف�ضل امل�ضتويات.

دورة تدريبية عن املنهج املتكامل لإعداد القياديني بهلتون راأ�س اخليمة

نـــــظـــــم قـــ�ـــضـــم 

املـــــــوارد الــبــ�ــضــريــة 

بــــــدائــــــرة بـــلـــديـــة 

دورة  اخليمة  راأ�ـــس 

ــوان  ــن ــع تــدريــبــيــة ب

املــتــكــامــل  املــنــهــج   :

القيادين  الإعــــداد 

ــتــون  هــل فـــنـــدق  يف 

بــــــر�أ�ــــــس �خلــيــمــة 

جمموعة  ح�ضرها 

ــرة  دائ موظفي  مــن 

اخليمة  راأ�ــس  بلدية 

ومــوظــفــي الــدوائــر 

ــــراأ�ــــس  ـــيـــة ب املـــحـــل

�خليمة.

امل�ضاركن  اإعــداد  اإىل  الــدورة  وتهدف 

القيادية  االأدوار  ملمار�ضة  وعمليًا  نظريًا 

اكت�ضابهم  خـــالل  مــن  ــاءة  ــف وك بفاعلية 

للمعارف واملهارات واالجتاهات املعا�ضرة 

القيادي  العمل  ملمار�ضة  توؤهلهم  الــتــي 

مبا  وكــفــاءة  بفاعلية  املعا�ضر  مبفهومه 

يف  التميز  على  قــدرتــهــم  ــع  رف يف  ي�ضهم 

االأعمال القيادية املوكلة لهم ، ومن املحاور 

اأمنــاط   : ــدورة  ال يف  مناق�ضتها  متت  التي 

 ، الفعالة  ـــة  االإداري وال�ضخ�ضية  القيادة 

والتنظيم  التخطيط  يف  القائد  ومهارات 

واإدارة  العمل  وفــرق  والقيادة   ، واملتابعة 

التغيري والتطوير ، وتفوي�س ال�ضلطة كاأداة 

واالت�ضال   ، العمل  وفــرق  الوقت  الإدارة 

الفعال للقيادات ، وحل امل�ضكالت واتخاذ 

والقيادة   ، املروؤو�ضن  وحتفيز  القرارات 

�لإبد�عية.



العدد: 487 - 12/ 2017 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

29

األخبار

m u n r a k a e

م�سابقة
ال�سهر

ضمن الشروط التالية :
1. ترسل اإلجابات قبل تاريخ العشرين من كل شهر.

2. الرجاء إرسال اإلجابه على البريد اإللكتروني التالي :
magazine@mun.rak.ae

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

 ، الجوال  رقم  الثالثي،  االسم   ( بياناته  إرسال  المشارك  على   .3
البريد اإللكتروني ، صندوق البريد( 

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

عن م�شابقة �شهرية خا�شة باملتعاملني تن�شر �شهريًا يف 

بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  اخليمة  راأ�س  بلدية  جملة 

بهذه امل�شابقة اإر�شال اإجاباتهم اإىل الربيد الإلكرتوين 

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 : 
متى أعلن قيام اتحاد دولة االمارات العربية المتحدة بالسنة الهجرية ؟ 

Question
When was the Union of the United Arab Emirates declared in Hijri year ?

» 487 «

Congratulations to   Ms. Roqia Al Shehhi 
the winner of the past month's contest (486).

مربوك لالأخت رقية ال�شحي

الفوز مب�شابقة ال�شهر املا�شي العدد ) 486 (

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

حكم �سالة اال�ست�سقاء:

ال��ن��ب��ي �صلى  زي����د: خ����رج  ب���ن  ل���ق���ول ع��ب��د اهلل  م����وؤك����دة  ���ص��ن��ة 

وح����ّول  ي���دع���و  ال��ق��ب��ل��ة  اإىل  ف��ت��وج��ه  ي�����ص��ت�����ص��ق��ي  و���ص��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل 

ع��ل��ي��ه. ب��ال��ق��راءة. م��ت��ف��ق  ف��ي��ه��م��ا  رك��ع��ت��ن ج��ه��ر  ���ص��ل��ى  ث���م   رداءه 

ر�صول اهلل �صلى  اإىل  النا�س  �صكا  قالت:  وعن عائ�صة ر�صي اهلل عنها، 

اهلل عليه و�صلم قحوط املطر، فاأمر مبنرٍب فُو�صع له يف امل�صلى، ووعد 

، فخرج ر�صول اهلل �صلى اهلل  النا�س يوماً يخرجون فيه، قالت عائ�صة 

عليه و�صلم حن بدا حاجُب ال�صم�س، فقعد على املنرب فكرب وحمد اهلل، 

ثم قال: )اإنكم �صكومت جدب دياركم، وا�صتئخار املطر عن اأوان زمانه، 

وقد اأمركم اهلل اأن تدعوه، ووعدكم اأن ي�صتجيب لكم(، ثم قال: )احلمد 

اهلل  اإال  اإل��ه  ال  ال��دي��ن،  ي��وم  مالك  الرحيم  الرحمن   ، العاملن  رب  هلل 

يفعل ما يريد، اللهم اأنت اهلل ال اإله اإال اأنت الغني ونحن الفقراء، اأنزل 

اإىل حن(.ثم رفع يديه  لنا قوة وبالغًا  اأنزلت  الغيث، واجعل ما  علينا 

النا�س ظهره،  اإىل  ل  حَوّ ثم  اإبطيه،  بيا�س  بدا  الرفع حتى  يزل يف  فلم 

وقلب اأو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم اأقبل على النا�س، ونزل ف�صلى 

ركعتن، فاأن�صاأ اهلل �صحابًا فرعدت وبرقت، ثم اأمطرت باإذن اهلل، فلم 

اإىل الِكِنّ �صحك  راأى �صرعتهم  ال�صيول، فلما  ياأت م�صجده حتى �صالت 

حتى بدت نواجذه، فقال: )اأ�صهد اأن اهلل على كل �صيء قدير، واأين عبد 

�صرط  » هذا حديث �صحيح على  وقال:  ور�صوله(.اأخرجه احلاكم  اهلل 

ال�صيخن ، ومل يخرجاه ».

والَكّن: هو ما ُيجعل من امل�صاكن لُيتقى به �صدة احلر والربد.

�صفة اخلروج اإليها:               

ر�صي  عبا�س  ابن  لقول  مت�صرعًا  متذلاًل  متخ�صعًا  متوا�صعًا  يخرج 

متذلاًل  لال�صت�صقاء  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  عنه: )خرج  اهلل 

متوا�صعًا متخ�صعًا مت�صرعًا( رواه الرتمذي وقال: حديث ح�صن �صحيح. 

ويخرج معه اأهل الدين، وال�صالح، وال�صيوخ - كبار ال�صن - الأنه اأ�صرع 

الإجابتهم، وال�صبيان املميزون الأنهم ال ذنوب لهم.

�سفة �سالة اال�ست�سقاء:

وبتكبرياتها،  ومو�صعها،  واأحكامها،  �صفتها،  يف  العيدين  ك�صالة 

فت�صن يف ال�صحراء كالعيدين واأي�صًا من غري اأذان، وال اإقامة.

�صفة اخلطبة:

يخطب االإمام خطبة واحدة بعد ال�صالة، ويكرث فيها من اال�صتغفار 

وتعاىل: { َفُقْلُت  �صبحانه  كقوله  به،  االأم��ر  فيها  التي  االآي��ات  وق��راءة 

َعَلْيُكْم  َماَء  ال�صَّ ُيْر�ِصْل  ارًا })10( {  َغفَّ َك��اَن  ���ُه  اإِنَّ ��ُك��ْم  َربَّ ا�ْصَتْغِفُروا 

املطر. ل��ن��زول  �صبب  اال�صتغفار  والأن  ن���وح«،   ِمْدَرارًا })11(»�صورة 

ويرفع يديه ا�صتحبابًا يف الدعاء لقول اأن�س ر�صي اهلل عنه: )كان النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم ال يرفع يديه يف �صيء من دعائه اإال يف اال�صت�صقاء 

وكان يرفع حتى ُيرى بيا�س اإبطيه( متفق عليه.

اإىل  كفيه  بظهر  حل��دي��ث: )اأ���ص��ار  ال�����ص��م��اء  ن��ح��و  كفيه  وظ��ه��ور 

ال�صماء( رواه م�صلم، اأي مبالغة يف الرفع ال ق�صدًا منه.

دعاء اال�ست�سقاء:

ابن  رواه  ما  ومنه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  بدعاء  يدعو  ثم 

�صحًا  عامًا  جملاًل  غدقًا  مريئًا  هنيئًا  مغيثًا  غيثًا  ا�صقنا  عمر: )اللهم 

اللهم �صقيا  القانطن،  الغيث وال جتعلنا من  ا�صقنا  اللهم  طبقًا دائمًا، 

رحمة ال �صقيا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق(.

ال  ما  وال�صنك  واجلهد  واِء 
ْ
ال����الأ من  وال��ب��الد  بالعباد  اإن  )اللهم 

من اأحكام �سالة اال�ست�سقاء

الكاتب :علي بن �سلمان احلمادي

�سبكة بينونة للعلوم ال�سرعية 
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من  ا�صقنا  و  ال�صرع،  لنا  واأدرَّ  الزرع،  لنا  اأنبت  اللهم  اإليك،  اإال  ن�صكوه 

بركات ال�صماء، واأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا اجلوع واجلهد 

والعري، واك�صف عنا من البالء ما ال يك�صفه غريك، اللهم اإنا ن�صتغفرك 

اإنك كنت غفارًا فاأر�صل ال�صماء علينا مدرارًا(.

وي�صن اأن ي�صتقبل القبلة اإذا فرغ من خطبته ويدعو ثم يحول رداءه 

اأنه  ال�صحيحن  ملا يف  االأمين  واالأي�صر على  االأي�صر  االأمين على  فيجعل 

ثم  يدعو  القبلة  وا�صتقبل  النا�س ظهره  اإىل  و�صلم حّول  عليه  �صلى اهلل 

حول رداءه. ومل�صلم: حول رداءه حن ا�صتقبل القبلة. ويفعل النا�س كذلك.

اأمرتنا  اإنك  ويقول: )اللهم  الدعاء يف اخلطبة-  �صرًا -غري  ويدعو 

كما  لنا  فا�صتجب  اأمرتنا  كما  دعوناك  وقد  اإجابتك  ووعدتنا  بدعائك 

وعدتنا(.

فاإن �صقوا واإال عادوا ثانيًا وثالثًا.

ما معنى حتويل الرداء؟ وما احلكمة منه؟

حتويل الرداء، هو اأن يقلبه، فيجعل االأمين على االأي�صر واالأي�صر على 

االأف�صل. اإىل  يحول اهلل احلال  باأن  تفاوؤاًل  واحلكمة من ذلك:   االأمين، 

ي�ستحب قبل اخلروج اإىل �سالة اال�ست�سقاء

الأنها  املظامل،  واخلروج من  واملعا�صي،  الذنوب  - التوبة من جميع 

ْهَل اْلُقَرى 
َ
نَّ اأ

َ
من اأ�صباب حلول النقم، وقحط املطر قال تعاىل: { َوَلْو اأ

ُبوا  َكذَّ َوَلِكْن  ْر���سِ 
َ
َوااْلأ َماِء  ال�صَّ ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا  َقْوا  َواتَّ اآَمُنوا 

��ِو  لَّ
َ
َواأ تعاىل: {  وقال   .»96 َيْك�ِصُبوَن} »االأعراف:  َكاُنوا  ا  مِبَ َخْذَناُهْم 

َ
َفاأ

�ْصَقْيَناُهْم َماًء َغَدًقا} »اجلن:16».
َ
ِريَقِة اَلأ ا�ْصَتَقاُموا َعَلى الطَّ

ل�صان  تعاىل على  قال  والتوبة،  اال�صتغفار  االإكثار من  اأي�صًا  وينبغي 

اًرا })10(ُيْر�ِصِل  ُه َكاَن َغفَّ ُكْم اإِنَّ نوح عليه ال�صالم: {َفُقْلُت ا�ْصَتْغِفُروا َربَّ

َلُكْم  َوَيْجَعْل  َوَبِنَن  ْمَواٍل 
َ
ِباأ ِدْدُكْم  َومُيْ ِمْدَرارًا})11({  َعَلْيُكْم  َماَء  ال�صَّ

ْنَهاًرا} »نوح: 10  - 12«.
َ
اٍت َوَيْجَعْل َلُكْم اأ َجنَّ

بينهما  كانت  اإن  �صاحبه  من  يتحلل  اأن  م�صلم  كل  على  - وينبغي 

املحن،  وحلول  النقم،  جلب  اأ�صباب  من  ذلك  ف��اإن  وخ�صومة،  �صحناء 

ُترفع  ال  ال��ذي��ن  الثالثة  م��ن  اأن  اأخ��رب  و�صلم  علي�ه  اهلل  �صلى  والنبي 

َخواِن ُمت�صارمان( رواه ابن ماجه، اأي: 
َ
�صالتهم فوق روؤو�صهم �صربًا )اأ

متخا�صمان، فال�صالة والدعاء ال يرتفعان مع الت�صاحن.

للعباد  اهلل  حمبة  جتلب  التي  الطاعات  م��ن  االإك��ث��ار  - وي�صتحب 

تطفئ  وال�صدقة  الدعوة،  جماب  ال�صائم  ف��اإن  وال�صدقة،  كال�صيام 

غ�صب الرب. وكذلك اإخراج الزكاة فقد �صح يف احلديث: )وما منع قوم 

البهائم مل ميطروا(.  ولوال  ال�صماء  القطر من  منعوا  اإال  اأموالهم  زكاة 

قال االإمام النووي - رحمه اهلل تعاىل-: ) ويتاأهب قبله ب�صدقة و�صيام 

اهلل  طاعة  من  ذلك  ونحو  لل�صر،  وجُمانبًة  اخل��ري،  على  واإقبال  وتوبة 

تعاىل( »املجموع:ج5 �س68« . 
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فرغم كون الزكاة ركًنا من اأركان االإ�صالم؛ اإال اأن النا�س فيها بن 

ب�صاأنها  متهاوٍن  مفّرٍط  اأو  واملعرفة،  العلم  من  �صيء  اإىل  مفتقر  جاهٍل 

وباخٍل بها؛ اإال من رحم اهلل ن�صاأل اهلل العافية.

وقد يكون مرجع ذلك كّله اإىل تق�صري امل�صلم نف�صه يف الوقوف على 

منزلة الزكاة وعالقتها باالإميان.

من  وموقعها  الزكاة  منزلة  نربز  املوجزة  الوقفة  هذه  ويف  ولعلنا    

اإميان املوؤمن من خالل نقطتن بيانهما كما ياأتي:

  اأواًل: التعريف باالإميان

  اعلم رحمك اهلل اأن االإميان كما قرره اأهل العلم والعناية بالدين: 

اإخال�س هلل بالقلوب و�صهادة االأل�صنة وعمل اجلوارح.

وينق�س،  يزيد  االإمي��ان  اأن  قرروا  قد  ال�صنة  اأهل  اأن  ا،  اأي�صً واعلم 

على  الكثرية  الن�صو�س  دلت  كما  باملعا�صي،  وينق�س  بالطاعات،  يزيد 

ِكيَنَة يِف ُقُلوِب امْلُوؤِْمِنَن  ْنَزَل ال�َصّ
َ
هذا، كما يف قول اهلل تعاىل: {ُهَو اَلِّذي اأ

اآَمُنوا  اَلِّذيَن  َوَيْزَداَد  اإِمَياِنِهْم} »الفتح:4«، وقال: {  َمَع  اإِمَياًنا  ِلَيْزَداُدوا 

َمْن  َفِمْنُهْم  نِزَلْت �ُصوَرٌة 
ُ
اأ َما  {َواإَِذا  تعاىل:  وقال  اإِمَياًنا} »املدثر:31«، 

َوُهْم  اإِمَياًنا  َفَزاَدْتُهْم  اآَمُنوا  اَلِّذيَن  ا  َمّ
َ
َفاأ اإِمَياًنا  َهِذِه  َزاَدْت��ُه  ُكْم  ُيّ

َ
اأ َيُقوُل 

ىَل  اإِ ِرْج�ًصا  َفَزاَدْتُهْم  َمَر�ٌس  ُقُلوِبِهْم  يِف  اَلِّذيَن  ��ا  َمّ
َ
َواأ  }{ َي�ْصَتْب�ِصُروَن 

ِرْج�ِصِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُروَن} »التوبة:124 - 125«.

  اإذن؛ فاالإميان يزيد وينق�س، يزيد بالطاعة وينق�س باملع�صية.

من  ال�صالح  ال�صلف  عليه  ج��رى  م��ا  ه��و  واملعتقد  االأ���ص��ل  وه��ذا    

ال�صحابة والتابعن، اإذ كان يقول اأحدهم ل�صاحبه: هلم نزدد اإميانًا، 

ويذكرون اهلل، ويقراأون القراآن. 

  فاإذا اأمر االإن�صان باملعروف ونهى عن املنكر، ودعا اإىل اهلل، وقراأ 

القراآن زاد اإميانه، واإذا غفل اأو ع�صى نق�س اإميانه.

  فعقيدة اأهل ال�صنة واجلماعة تقوم على اأن االإميان اعتقاد بالقلب 

وقول بالل�صان وعمل باجلوارح، واأنه يزيد وينق�س.

ثانًيا: مكانة الزكاة من االإميان

ا  خ�صو�صً ال��زك��اة  ورك��ن  عموًما  االإ���ص��الم  اأرك���ان  مكانة  بيان  يف 

عبيد  اأبي  اجلليل  لالإمام  جميال  كالًما  اإليك  ورد 
ُ
اأ باالإميان،  وعالقتها 

القا�صم بن �صالم – رحمه اهلل - يف كتابه االإميان حيث قال: 

»واالأ�صل يف ذلك – اأي اأن: االإميان يكون بالنية والقول والعمل جميعًا 

واأن��زل به  ابتعث اهلل عليه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  اإتباع ما   -

كتابه، فوجدناه قد جعل بدء االإميان �صهادة اأن ال اإله اإال اهلل، واأن حممدًا 

ر�صول اهلل، فاأقام النبّي �صلى اهلل عليه و�صلم مبكة بعد النبوة يدعو اإىل 

هذه ال�صهادة خا�صة، ولي�س االإميان املفرت�س على العباد يومئذ �صواها، 

فمن اأجاب اإليها كان موؤمنًا، ال يلزمه ا�صم يف الدين غريه، ولي�س يجب 

عليهم �صالة وال زكاة وال �صيام وال غرِي ذلك من �صرائع الدين، واإمنا 

بهم؛  ورفقًا  لعباده  اهلل  من  رحمة  يومئذ  النا�س  على  تخفيفًا  هذا  كان 

حلداثة عهدهم بجاهلية وجفائها، ولو حّملهم الفرائ�س كّلها معًا نفرت 

اأبدانهم، فجعل ذلك االإقراَر باالأل�ُصن وحدها  منه قلوبهم، وثقلت على 

هو االإميان املفرت�س على النا�س يومئذ، 

فلما اأثاب النا�س اإىل االإ�صالم وح�صنت فيه رغبتهم، زادهم اهلل يف 

اإميانهم اأن فر�س عليهم ال�صالة، ففعلوا، وواهلل لو مل يفعلوا ما نفعهم 

يف  اهلل  زاده��م  قلوبهم  من  ذلك  �صدق  اهلل  علم  فلما  االأول،  اإميانهم 

اإميانهم باأن �صرف ال�صالة اإىل الكعبة، بعد اأن كانت اإىل بيت املقد�س 

َك ِقْبَلًة  َيَنّ َماء َفَلُنَوِلّ فقال �صبحانه وتعاىل: {َقْد َنَرى َتَقُلَّب َوْجِهَك يِف ال�َصّ

 َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَوُلّوْا ُوُجِوَهُكْم 
ِ
َرام اَها َفَوِلّ َوْجَهَك �َصْطَر امْلَ�ْصِجِد احْلَ َتْر�صَ

�َصْطَرُه} »البقرة:144«، ثم خاطبهم وهم باملدينة با�صم االإميان املتقدم 

لهم، 

ال  �صواء،  االأول  وجوب  عليهم  وجبت  هذا  بعد  ال�صرائع  نزلت  فلما 

اأنهم عند  فلو  وباإيجابه،  وباأمره  الأنها جميعًا من عند اهلل  بينها،  فرق 

االإميان  بذلك  ومت�صكوا  اإليها  ي�صّلوا  اأن  اأبوا  الكعبة  اإىل  القبلة  حتويل 

الـــزكاة وعالقتها باالإميــان

الكاتب :علي بن �سلمان احلمادي

�سبكة بينونة للعلوم ال�سرعية 
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الذي لزمهم، والقبلة التي كانوا عليها، مل يكن ذلك مغنيًا عنهم �صيئًا، 

ولكان فيه نق�س الإقرارهم، الأن الطاعة االأوىل لي�صت باأحق با�صم االإميان 

من الطاعة الثانية، 

فلما اأجابوا اهلل ور�صوله اإىل قبول ال�صالة كاإجابتهم اإىل االإقرار، 

�صارا جميعًا معًا هما يومئذ االإميان، اإذ اأ�صيفت ال�صالة اإىل االإقرار.

وال�صاهد على اأن ال�صالة من االإميان قول اهلل عز وجل: {َوَما َكاَن 

ِحيم} »البقرة:143« واإمنا  ا�ِس َلَروؤُوٌف َرّ  ِبالَنّ
َ ّ
يَع اإِمَياَنُكْم اإَِنّ اهلل  ِلُي�صِ

ُ ّ
اهلل

نزلت يف الذين توفوا من اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وهم 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول  ف�صئل  امل��ق��د���س،  بيت  اإىل  ال�صالة  على 

ُيلتم�س  �صاهد  فاأي  البخاري«.  »اأخرجه  االآية  فنزلت هذه  و�صلم عنهم، 

على اأن ال�صالة من االإميان بعد هذه االآية؟ 

ال�صالة  اإىل  داروا  اأن  فلما  ده��ره��م،  م��ن  برهة  بذلك  فلبثوا    

م�صارعة، وان�صرحت لها �صدورهم، اأنزل اهلل فر�س الزكاة يف اإميانهم 

َكاَة}  اَلَة َواآُتوْا الَزّ ِقيُموْا ال�صَّ
َ
اإىل ما قبلها، فقال �صبحانه وتعاىل: { واأ

يِهم ِبَها}  ُرُهْم َوُتَزِكّ َدَقًة ُتَطِهّ ْمَواِلِهْم �صَ
َ
اأ ِمْن  {ُخْذ  وقال:  »البقرة:83« 

اأنهم مت�صكوا باالإميان ال�صابق واأقاموا ال�صالة غري  »التوبة /103« فلو 

لالإقرار  ناق�صًا  قبله،  ملا  مزياًل  ذلك  كان  الزكاة  من  ممتنعون  اأنهم 

وال�صالة كما كان اإباء ال�صالة قبل ذلك ناق�صًا ملا تقدم من االإقرار. 

وامل�صدق لهذا: جهاد اأبي بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه باملهاجرين 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  كجهاد  الزكاة،  العرب  منع  على  واالأن�صار 

الذرية  و�صبي  الدماء  �صفك  بينها يف  �صواء، ال فرق  ال�صرك  اأهل  و�صلم 

كذلك  ثم  بها،  جاحدين  غري  لها  نعن  ما  كانوا  فاإمنا  امل��ال،  واغتنام 

ما  اإىل  م�صافة  �صارت  �صريعة  نزلت  كلما  كلها،  االإ�صالم  �صرائع  كانت 

قبلها الحقًة به، وي�صملها جميعًا ا�صم االإميان فيقال الأهله موؤمنون« ا.ه 

ا. ملخ�صً

عّز  اهلل  قول  تدبر  االإمي��ان  من  الزكاة  اأن  علمت  اإذا  امل�صلم!  اأيها 

 َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َواإَِذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم 
ُ ّ َ
ا امْلُوؤِْمُنوَن اَلِّذيَن اإَِذا ُذِكَر اهلل َ وجل: {اإِمَنّ

ا  الَة َومِمَّ ُلوَن . اَلِّذيَن ُيِقيُموَن ال�صَّ ِهْم َيَتَوَكّ اآَياُتُه َزاَدْتُهْم اإِمَيانًا َوَعَلى َرِبّ

ِهْم  َرِبّ ِعْنَد  َدَرَج��اٌت  َلُهْم  َحّقًا  امْلُوؤِْمُنوَن  ُهُم  وَلِئَك 
ُ
اأ  . ُيْنِفُقوَن  َرَزْقَناُهْم 

َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي} »الأنفال:-2 4« فاأخرب اأن املوؤمنن هم الذين جمعوا 

والتوكل  اهلل  من  اخلوف  مثل  القلب  يف  يقع  بع�صها  التي  االأعمال  هذه 

عليه، وبع�صها بالل�صان مثل ذكره �صبحانه، وبع�صها بهما و�صائر البدن 

ال�صالة  واأفعال  والذكر  القلب  ح�صور  بن  جمعت  التي  ال�صالة  مثل 

البدنّية، وبع�صها بهما اأو باأحدهما وباملال مثل الزكاة التي جمعت بن 

ح�صور القلب بالنّية وبذل املال، وفيما ذكر اهلل من هذه االأعمال تنبيه 

على ما مل يذكره، ويف كل ذلك داللة على اأن هذه االأعمال وما نبه بها 

عليه من جوامع االإميان، واأن االإميان يزيد وينق�س.

  اإذا تقرر هذا االأ�صل العظيم -اأن الزكاة �صبب من اأ�صباب زيادة 

االإميان- فلنغتنم هذه الفر�صة، ونبادر اإىل تعلم الزكاة واأحكامها.. 

نتعلم �صروط وجوبها.. 

نتعلم ما هي االأموال التي جتب فيها الزكاة..

وما هي املقادير واالأن�صبة التي جتب فيها الزكاة..

ونتعلم كيف نخرجها، واأين ن�صرفها..

ثم نبادر اإىل اإخراج زكاة اأموالنا عن طيب نف�س، ونعتربها مغنمًا 

:{َوِم���َن  تعاىل  اهلل  ق��ال  مغرًما،  نعتربها  وال  واالآخ���رة،  الدنيا  يف  لنا 

 ِ
ّ َ

ِعْنَد اهلل ُقُرَباٍت  ُيْنِفُق  َما  َوَيَتِّخُذ   االآِخِر 
ِ
َواْلَيْوم  ِ

ّ َ
ِباهلل ُيوؤِْمُن  َمْن  ْعَراِب 

َ
االأ

 
َ ّ َ
اهلل اإَِنّ  َرْحَمِتِه  يِف   

ُ ّ َ
اهلل �َصُيْدِخُلُهُم  َلُهْم  ُقْرَبٌة  َها  اإَِنّ ال 

َ
اأ �ُصوِل  الَرّ َلَواِت  َو�صَ

لهم،  قربات  يخرجونها  حن  الزكاة  يعتربون  فاملوؤمنون  َرِحيٌم}  َغُفوٌر 

اأنفقوا بخري منه؛ لنيتهم احل�صنة  فُيوّفر لهم االأجر، وُيخَلف عليهم ما 

ومق�صدهم االأ�صمى. 

ا   َقْر�صً
َ ّ َ
وا اهلل ْقِر�صُ

َ
  فاتق اهلل اأيها امل�صلم، وا�صت�صعر هذه املعاين {َواأ

ْعَظَم 
َ
َواأ ا  َخرْيً ُهَو   ِ

ّ َ
ِعْنَد اهلل ُدوُه  جَتِ َخرْيٍ  ِمْن  ْنُف�ِصُكْم 

َ
الأ ُموا  ُتَقِدّ َوَما  َح�َصًنا 

 َغُفوٌر َرِحيٌم}.
َ ّ َ
 اإَِنّ اهلل

َ ّ َ
ْجًرا َوا�ْصَتْغِفُروا اهلل

َ
اأ

العدد: 487 - 12/ 2017 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

33 m u n r a k a e

واحة اإلسالم



العدد: 487 - 12/ 2017 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

34

اإلمارات

m u n r a k a e

التاريخ الأهم

خمي�س ا�سماعيل املالكي

ميثل  الوطني  باليوم  االح��ت��ف��ال  اإن 

م��ن��ا���س��ب��ة ع���زي���زة ع��ل��ى ق���ل���وب اأب���ن���اء 

واالأب��رز  االأه��م  التاريخ  باعتباره  الوطن 

واالأج��م��ل واالأك���ر ن���ورًا يف ه��ذا الوطن 

وال��رخ��اء  واالأم������ان  للنه�سة  وع��ن��وان��ًا 

ورعاية  اهلل  بف�سل  دولتنا  تعي�سه  ال��ذي 

حكامنا  حفظهم اهلل و�سدد خطاهم  اإنه 

تذكر  منا�سبة  ال�)46(  الوطني  ال��ي��وم 

راأ�سهم  وعلى  املوؤ�س�سني  باالآباء  اجلميع 

نهيان  ال  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  الوالد 

هذا  دعائم  اأر�سى  الذي  ثراه  اهلل  طيب 

االإم��ارات��ي على  امل��واط��ن  ال��وط��ن وجعل 

نف�سه  النهج  على  و�سارت  اأولوياته  راأ�س 

القيادة الر�سيدة برئا�سة �سيدي �ساحب 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفه  ال�سيخ  ال�سمو 

ال�سيخ  ال�سمو  واأخيه �ساحب  حفظه اهلل 

رئي�س  نائب  مكتوم  األ  را�سد  بن  حممد 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  

رمزًا  االإم��ارات  اأ�سبحت  رعاه اهلل حتى 

للتقدم والنمو والرفاهية واالأمان.

 ����س���ارت م��ث��ًا ي��ق��ت��دى يف االإخ����اء 

والتعاون مع جميع دول العامل وهذا واإن 

اإعداد : علياء عبدالعزيز حميدان الزعابي

كلمة موظفي الدائرة 

مبنا�سبة اليوم الوطني

فخر  م�سدر  يعد  ال��ذي  والأرب��ع��ن  ال�ساد�س  الوطني  باليوم  الحتفال  مبنا�سبة 

من  الكلمات  بع�س  ن��درج   ، املتحدة  العربية  الم����ارات  دول��ة  مواطني  ب��ن  وت��اح��م 

موظفي الدائرة للتعبري عن فرحتهم واعتزازهم بدولتنا الغالية.
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حتققت  بف�سل  التي  العظيمة  املنجزات 

دولتنا  نقلت  ال��ر���س��ي��دة  وال��ق��ي��ادة  اهلل 

خمتلف  يف  متطورة  ع�سرية  دول��ة  اإىل 

املجاالت ويف نهاية حديثي ال ي�سعني غري 

اإين اأبارك ل�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

راأ���س  حاكم  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 

اخليمة بهذه املنا�سبة.

اأنا راأ�سي تعلى بج

اأبرار حممد ال�سحي

يا   .. ثرى  اأغلى  يا   .. ا�سم  اأحلى  يا 

اأجمل علم .. 

اأحبج يا اإماراتي

حمدة ال�سويدي 

يومًا  لي�س  املجيد  االإم���ارات  عيد  اإن 

لاحتفال ..

لتتاقى   .. �سا�سعة  م�ساحة  اإمن���ا 

اأجيالنا  وت��ت��وا���س��ل   .. ف��رح��ًة  اأرواح���ن���ا 

فخرًا.. 

ب������اأن ف�����س��ل اهلل 

�سعبنا ومَنّ عليه بقائد 

عظيم .

ك����ل ع������ام واأه������ل 

االإمارات باألف خري ..

اإميان عبداهلل 

ال�سحي

اهلل .. ثم الوطن.. 

ثم رئي�س الدولة

علينا  اأدم  ال��ل��ه��م 

اإم��ارات��ن��ا  االأم���ن واالأم����ان يف ظ��ل  نعمة 

احلبيبة

عائ�سة اإبراهيم املناعي 

فقط  اأنا  اإماراتية  اأك��ون  اأن  اأخرت  مل 

ولدت حمظوظة 2.12.2017 

اإمارات اخلري والربكة

لوؤي اأحمد كحلة

حفظ اهلل االإمارات واأدامها على مر 

الزمان مزدانة مزهرة بقادتها اأ�سحاب 

واأولياء  االإم��ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو 

عهودهم حفظهم اهلل من كل �سر و�سوء 

�سنة على هذا  بعد  �سنة  االأف��راح  واأع��اد 

البلد باخلري واليمن واالأمن واالأمان .



احلياة  والتغيري.  التطور  �سنة  هي  احلياة  يف  �سنة  اأهم  اأوًل: 

خلقت لتتطور، واالإن�سان خلق لينمو ويكرب ويتطور. عندما نحد من 

فر�س النمو والتطور ملوظفينا فنحن نعاك�س القانون الكوين املهم. 

اأهم ما يبحث عنه االإن�سان يف احلياة بعد احتياجاته االأ�سا�سية هو 

فر�سة للنمو والتطور واأن تكون له قيمة حقيقية.

تتخيل  اأن  ميكن  هل  ال�سيء.  ه��ذا  من  موظفيك  حت��رم  فا 

غابة ال تنمو اأ�سجارها، اأو ب�ستانًا ال تنمو اأزهاره ؟ كذلك ال ميكن 

موؤقتًا،  �سيكون  جناحها  اأفرادها.  ينمو  ال  قوية  موؤ�س�سة  توجد  اأن 

ونتائجها �ستكون على املدى القريب فقط .

�سناعة  ب��ل  االإجن����ازات  �سناعة  لي�س  قائد  الأي  جن��اج  اأك��رب 

االإن�سان

اإذا اأردت اأن تنمو كقائد ملوؤ�س�سة ، خرج قادة اآخرين ، واعلم اأن 

اأكرب اإجناز الأي قائد لي�س �سناعة االإجنازات ، بل �سناعة االإن�سان 

.لذلك جتد يف كل خطابات موؤ�س�سي دولتنا ،رحمهم اهلل ، اأن اأهم 
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هادم املعنويات

  من كتاب تاأمالت يف ال�سعادة والإيجابية

احللقة ال�سابعة :

اأن���ا اأوؤم���ن اأن التغيري ب��الإق��ن��اع واحل��ج��ة وال��ره��ان اأك���ر ت��اأث��رياً 

يف  . هديف  اجلافة  واملخاطبات  الر�سمية  التوجيهات  من  اأث��راً  واأعمق 

هذا الكتاب تغيري نظرتنا للكثري من الأمور التي نعاي�سها ب�سكل يومي 

لتكون نظرة اإيجابية ت�سهم يف خلق بيئة اأف�سل وم�ستقبل اأف�سل .

اإعداد : اأماين �سعيد النعيمي

اقتبا�سات



اأولوياتهم بناء االإن�سان ، وانظر اليوم بنف�سك اإىل نتائج عملهم.

على  ت�ساعدهم  بيئة  لهم  للنمو،ووفر  م�ساحة  موظفيك  امنح 

التطور ، واغر�س فيهم الثقة بقدراتهم واإمكاناتهم،وامنحهم املجال 

الختبار اأفكارهم ومبادراتهم .

االإن�سان خلق لينمو ويتطور عندما نحد من فر�س النمو ملوظفينا 

فنحن نعاك�س القانون الكوين املهم

ثانياً: القائد واملدير االإيجابي هو الذي ينظر اإىل جوانب التميز 

يعظم  ب��اأن  العك�س  ولي�س  وتعظيمها،  تعزيزها  ويحاول  موظفيه  يف 

االأخطاء وال�سلبيات. ال يوجد موظف كامل ، ولكن يوجد متميز بن�سبة 

% ووظيفتنا اأن نرفع هذه الن�سبة ،ال اأن نركز على االأخطاء   60-70
%، وبالتايل نزعزع  واجلوانب ال�سلبية التي قد ال تتعدى ن�سبتها 10 

ثقة املوظفني باأنف�سهم .

االأخبار  نقل  يف  املتخ�س�سني  النا�س  بع�س  هناك  اأن  اأعرف  اأنا 

ال�سيئة وال�سلبية عن املوظفني للمدير و�سحنه عليهم،وت�سميم االأجواء.

على  يعي�سون  النمامون،الذين  يبني،وهوؤالء هم  وال  يهدم  الفعل  هذا 

ح�ساب هدم االآخرين ،دون اأن يقدموا �سيئًا جديدًا اأو اإجنازُا جديدًا 

اأو اأفكارًا جديدة.

واأنا   ، امل�سوؤولني  بع�س  على  �سكاوى  اأو  اأخبار  ت�سلني  اأحيانًا، 

اأعرف فريق عملي حق املعرفة.نحقق يف املو�سوع. اإذا مل يكن هناك 

�سوء نية اأو خمالفات قانونية،فكلنا نعمل وال بد من اأن نخطىء. واأكر 

ما يهمنا هو االإخا�س يف العمل والنية الطيبة .

ثالثاً: اأريد اأن اأقول جلميع املديرين وامل�سوؤولني : عامل موظفيك 

حتب  م��ا  ملوظفيك  اأح���ب  اأو  متعامليك،  م��ع  ي��ك��ون��وا  اأن  حت��ب  كما 

ملتعامليك.اإذا اأردت منهم االبت�سامة للمتعاملني فا بد اأن تبداأ معهم 

يومك اأي�سًا بابت�سامة.

حلظات ال�سباح االأوىل اأهم االأوقات بالن�سبة للموظفني،ميكنك 

اأن تعطيهم دفعة معنوية كبرية لبقية اليوم ، اأو اأن تدخل عليهم عاب�سًا 

مقطبًا جبينك فتتغري الطاقة يف كل اأرجاء املكان اإىل طاقة �سلبية.

اأثبتت الدرا�سات اأهمية اإ�سعاد املوظفني،حيث اإن زيادة امل�ساعر 

اإنتاجيتهم  ارتفاع  اإىل  ت��وؤدي   %  10 بن�سبة  املوظفني  لدى  االإيجابية 

مبعدل 45 %.

حولهم.ارفع  من  املجتمع  بدورهم  هم  لي�سعدوا  موظفيك  اأ�سعد 

على  والثناء  احل�سنة  والقدوة  الطيبة  بالكلمة  با�ستمرار،  معنوياتهم 

بتحديات جديدة  دائمًا  ،وفاجئهم  كانت �سغرية  لو  اإجنازاتهم حتى 

وتغيريات اإيجابية م�ستمرة يف مكان عملهم .

الذي  ال�سغري  الفرعون  يف  يتحكم  اأن  ي�ستطيع  االإيجابي  القائد 

بداخله ويتوا�سع للنا�س

وين�سب النجاح لفريق عمله

اأقول : القائد الناجح هو الذي ي�ستطيع اأن يقود فريقه  واأخ��رياً 

ال�ستك�ساف م�ساحات جديدة

وقادة  ثروة  اأنهم  على  ملوظفيه  ينظر  الذي  هو  االإيجابي  القائد 

الذي  هو  االإيجابي  امل�ستقبل.القائد  ي�ستثمر يف هذا  اأن  البد  و  للغد. 

ويتوا�سع  بداخله  ال��ذي  ال�سغري  الفرعون  يف  يتحكم  اأن  ي�ستطيع 

للنا�س، وين�سب ف�سل النجاح دائمًا لفريق عمله.
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جملة بلدية راأ�س اخليمة هي جملة �سهرية  تاأ�س�ست يف �سهر مايو من عام 

كانت جملة بلدية راأ�س اخليمة يف بدايتها تغطي اأخبار اإمارة راأ�س  قد  و   1977
اخليمة و اأخبار الدوائر املحلية وبع�س الأخبار العاملية ، و قد تفردت يف عر�س 

و عر�ست  راأ����س اخليمة  لبلدية  البلدي  املجل�س  اإ���س��راف  الإم���ارة حت��ت  اأخ��ب��ار 

موثوقاً  غ��دت مرجعاً  اأنها  الإم���ارة حيث  ت��ط��ورات  وواك��ب��ت   ، موا�سيع منوعة 

للمعلومات ملن يريد معرفة املزيد عن مراحل تطور الإمارة .

الثاثني  ال��واح��د  ع��دده��ا  يف  امل��ج��ل��ة 

)نوفمرب(  الثاين  ت�سرين  الثالثة  ال�سنة 

يف  )االإم���ارات  الغاف  ت�سدر  م   1979
املجلة  �سدرت  و  الثامن(  الوطني  عيدها 

باإ�سراف املجل�س البلدي الذي كان برئا�سة 

نائب  و  القا�سمي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ 

�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  املجل�س  رئي�س 

جا�سم  ال�سيد  البلدية  مدير  و  القا�سمي 

حممد دروي�س.

راأ���س  بلدية  جملة  من  العدد  ه��ذا  يف 

العدد  ه��ذا  يف  اق��راأ  زاوي��ة  كانت  اخليمة 

ال��ت��ي وردت يف  ال��ع��ن��اوي��ن  اأه����م  وت�����س��م 

املجلة و يف املجلة يف �سفحة اأخبار حملية 

احللقة ال�شاد�شة  و الع�شرون

خلود �سعيد ال�سكار النعيمي

جملة البلدية بني املا�سي و احلـا�سر
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)تخريج دورتني لاأغرار يف الربيرات( 

���س��ن��دوق��ًا  ين�سئ  ال�����س��م��و  )���س��اح��ب  و 

لل�سكاوي( وقد كان املغفور له باإذن اهلل 

ال�سيخ �سقر بن حممد القا�سمي قد اأمر 

الر�سائل  ال�ستقبال  �سندوقني  باإن�ساء 

التي  االآراء  و  ب��االق��رتاح��ات  تهتم  التي 

طابع  ذات  ال�سكاوى  و  املواطنني  تخدم 

جديدة  )م�����س��روع��ات  اأي�����س��ًا  و  التظلم 

ال��ب��اد  يف  التعليمي  ال��ت��و���س��ع  مل��واج��ه��ة 

التو�سع  ملواجهة  ج��دي��دة   )م�سروعات 

اإن�ساء  مت   حيث  ال��ب��اد(  يف  التعليمي 

 8 و  اإ�سافيًا  ف�سًا   275 و  مدر�سة   59
دينيني  معهدين  و  ل��اأط��ف��ال  رو���س��ات 

يف دب���ي و زي����ادة اع��ت��م��ادات امل��خ��ازن 

ال�سحة  )وزارة  و  درهم  مليون   15 اإىل 

اال�ست�ساريني(   من  احتياجاتها  غطت 

و)افتتاح ندوة نظافة املدن و اال�ستفادة 

من النفايات ( مدير بلدية دبي يطالب 

اإعادة ا�ستعمالها..  و  النفايات  مبعاجلة 

و )االإذاع�������ة( ب����داأ ���س��وت االإم�����ارات 

اأبوظبي  اإم����ارة  م��ن  امل��ت��ح��دة  العربية 

و  والثقافية  الفنية  الن�ساطات  بتغطية 

)مكتب  اخليمة  راأ����س  يف  االجتماعية 

التفوق  ودروع  ك���وؤو����س  ي���وزع  ال��رتب��ي��ة 

فازت  حيث  امل��دار���س(  على  الريا�سي 

املراكز  بجميع  اخليمة  راأ����س  م��دار���س 

االأوىل يف امل�سابقات الك�سفية والريا�سية 

على م�ستوى الدولة و اأي�سًا )الزراعة يف 

راأ�س اخليمة( و )تاأجيل معر�س و موؤمتر 

معهد   ( و  بالبلدية(  امل�ستعملة  االآالت 

تعليم اللغات( حيث مت افتتاح اأول معهد 

خا�س لتعليم اللغات و اأعمال ال�سكرتارية 

اإر�سال  واأي�سًا ) حمطة  يف راأ�س اخليمة 

تلفزيوين( حيث قامت �سركة �سوميتومو 

اإىل  لي�سل  التلفزيوين  االإر���س��ال  بتقوية 

100 كيلو مرت لتغطية اإمارة راأ�س اخليمة 
كاملة وكذلك )اإمارة راأ�س اخليمة تقرر 

امل�ستخدم  الرمل  على  الر�سوم  حت�سيل 

يف البناء 
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لدولة  الثامن  الوطني  اليوم  عن  و 

االإمارات كانت كلمات االفتخار و الفرح 

يف حتقيق حلم قال اجلميع اإنه م�ستحيل 

كانت  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لكن  و 

توحيد  و  ال�سعاب  قهر  يج�سد  واق��ع��ًا 

مل  ما  حتقق  و  �ساخمة  لتقف  ال�سفوف 

العنوان  كان  ت�سديقه  اجلميع  ي�ستطيع 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  )اأبناء 

ق��ام��ت املجلة  يف ع��ي��د االحت����اد( ح��ي��ث 

با�ست�سافة جمموعة من امل�سوؤولني الذين 

عا�سوا هذا احللم الكبري يف عيد االحتاد 

الثامن اآن ذاك 

منها  و  املجلة  يف  االأخ��ب��ار  تنوعت  و 

�سفحة  الب�سمات(  عن  تعرف  )م��اذا 

الدكتور  (بقلم  ال�سباب  )ح��ب  ال�سحة 

)االأ�سعار  تاها  و  اهلل  عبد  مياد  كرمي 

املعدلة ل�سيارات االأجرة ( و ) ال�سرطة يف 

خدمة املجتمع ( اإعداد : مديرية �سرطة 

راأ�س اخليمة و اإ�سراف علي اأنور يو�سف و 

تنوعت   ) و علوم  يف �سفحة )اكت�سافات 

دواء  االأف��ع��ى  �سموم   ( منها  و  العناوين 

لل�سرطان و االأمرا�س الع�سبية – �سيارة 

اأمريكية تعمل بغاز الهيدروجني – رادار 

درجة  لقيا�س  ف�سية  دبلة   – للمكفوفني 

مو�سوعًا  املجلة  ت�سمنت  و   ) احل���رارة 
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)م�سكلة وقت الفراغ( و يف �سفحة ر�سائل 

العناوين  و  االق��رتاح��ات  تنوعت  ال��ق��راء 

ففي  االأ�سعار  و  باملو�سوعات  وامل�ساركات 

ق�سيدة كتبها هاين الرب�سي يقول :

اإذا الأيام ج�����ادت بالأم������������اين

و جاءتك ب�����سيل من م����������دام 

و اأعطتك م����زايا من م�����اك

و جادتك م����ن الرمي الق����وام 

فوالهفي علي���ك و يا حن��ين�ي

اإليك ويا ف����وؤادي ل تام�������ي

وكيف اأنام و الأ�سواق جتن�����ي

على كبدي و ل اأ�سكو ال�سقام 

و يف ال�سفحة التالية ) رحلة ال�سعر.. 

يف  و  النجار  حممد  بقلم   ) اأخ���رى  م��رة 

النور(  )ع��ودة  العنوان  كان  العدد  ق�سة 

�سفحة  يف  و  ح�سن  حممود  حممد  بقلم 

عامل غريب كانت العناوين كالتايل )خرج 

وهو  دراجته  يقود   – ليتزوج  النع�س  من 

– الرتحيب على طريقة احلمام(  اأعمى 

و يف زاوية االأ�سرة كانت العناوين )اأ�سلوب 

اأن  يجب  ق��واع��د  ل��ه  النا�س  م��ع  التعامل 

تتبعها- حكايات – العناية باأ�سنان الطفل 

– لك يا �سيدتي( و ختمت املجلة ب�سورة 
راأ���س  يف  ال��ف��واك��ه  )اأ���س��ج��ار  عليها  كتب 

اخليمة( . 
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اإعداد : جواهر ال�سويدي

لعبة حديد ول جريد 

جانب  اإىل  االأط��ف��ال  م��ن  جمموعة  ي�سطف 

بينهم بحدود  الفا�سلة  وامل�سافة  البع�س  بع�سهم 

50 �سم ميينًا وي�سارًا ويقف االأوالد ب�سكل ثابت اأي 
القدمني قرب بع�سهما البع�س واليدين م�سبلتني 

اأكتاف  على  بالقفز  اخللف  من  الع��ب  يقوم  ثم 

ي�سع  حيث  حدة  على  منهم  واح��د  كل  الاعبني 

مناديًا  )ينكز(  ويقفز  كتفية  فوق  يدية  راحتي 

عليه حديد وال جريد فيقول حديد اأي اأنه ثابت وال 

يتحرك اأو ي�سقط اإذا �سقط خرج من هذه اللعبة 

وهكذا اإىل اأن يفوز اأحدهم بهذه اللعبة.

�س 62

من كتاب الألعاب و الأهازيج ال�سعبية يف الإمارات

 عبيد را�سد بن �سندل
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احلومي بال�سف

نلعب  بال�سف  ح��ومي  بال�سف  نلعب  بال�سف  بال�سف   ..

بال�سف ..

هي لعبة �سبابية يتجمع فيها الاعبون داخل منطقة براح 

عنه  ويبعد  5م  طوله  م�ستطيل  ب�سكل  االأر����س  تخطط  حيث 

وخط  خ��ط  ك��ل  وب��ني  ال��ب��داي��ة  خ��ط  ي�سمى  خ��ط  1م  مب�سافة 

بع�سهم  خلف  بالتجمع  االأوالد  يقوم  �سم   120 م�سافة  داخلها 

اأن  على  البداية  خط  من  القفز  حم��اواًل  االأول  يجري  البع�س 

ثم   1 للنقطة  الو�سول  وقبل  البع�س  ببع�سهما  رجلية  يل�سق 

يقفز منها اإىل النقطة 2 ورجلية ملت�سقتني اأي�سا ثم اإىل الثالثة 

ال  اأن  يقفز  عندما  بالاعب  وي�سرتط  فائزًا  ويعترب  فالرابعة 

يدو�س برجلية اخلط املر�سوم ب1 ثم 2 – ثم 3 و 4. 

لياقة بدنية جيدة حيث  اإىل  اللعبة حما�سية وحتتاج  وهذة 

تعود ال�سباب القفز من فوق احلواجز و احلفر. 

�س 64



االمارات  دولة  لبناء  االأوىل  اللبنة  اخلري  زايد  و�ضع  يوم 

العربية املتحدة كان قد قرر ان يحول حلمه اإىل حقيقة واقعة. 

وكان رحمه اهلل يدرك حجم التحدي وال�ضعاب التي �ضيواجهها 

لتحقيق احللم الكبري. ولكن قامو�س املوؤ�ض�س و�ضعبه اليوجد به 

كلمة م�ضتحيل فتحول حلم القائد اإىل حقيقة وا�ضتطاع حكيم 

العرب اأن يقود �ضفينة البناء والتنمية بكل مهارة وحنكة موؤمنًا 

باأن بناء االأوطان لن يكون اإال ببناء االإن�ضان اأواًل فكانت كلمته 

اأي  واأ�ضا�س  حقيقي  تقدم  كل  حمور  هو  االإن�ضان  »اإن  اخلالدة 

خالل  من  املجتمع  بناء  قواعد  باإر�ضاء  فبداأ  ح�ضارية«  عملية 

احتاد اأفراده فتالقت رغبته برغبة املوؤ�ض�ضني االأوائل ليتعاهدوا 

فيما بينهم على بناء وطن واحد للجميع يعمل كل فرد فيه على 

رفعته وحمايته وازدهاره. وكان االحتاد مبثابة امل�ضنع الكبري 

الذى اأفرز الرجال الذين حملوا امل�ضعل واأبهروا العامل. 

املوؤ�ض�س عندما حمل على كتفيه  الوالد  اأن  للتاريخ  ولنذكر 

�ضيادة  ذات  كدولة  العامل  خريطة  على  الدولة  و�ضع  مهمة 

العدد: 487 - 12/2017 - جملة بلدية راأ�س اخليمة

44

نوافذ

m u n r a k a e

م�ذا ن�أكل ؟ وكيف ن�أكل ؟

نــــــهـــر الإمـــــارات

�شريف حممود وحيد



اجلزء  للمال  يكن  مل  واالإن�ضانية  والعدل  القانون  يحكمها 

بل كان رهانه  العرب  بعقل حكيم  املر�ضوم  االأكرب يف املخطط 

على همم الرجال و�ضربهم وجلدهم وعزميتهم. فكان رهانه 

احالمه  لتحقيق  و�ضيلة  اال  ماهو  املال  ان  زايد  واعترب  رابحًا. 

يف ا�ضتكمال النه�ضة وتطويرها واحلفاظ عليها ثم ا�ضتخدامه 

لتوفري مطالب ال�ضعب ولتحقيق رخائه ثم رفاهيته. 

اأدار منظومة بناء دولة االإمارات العربية التي  زايد اخلري 

احتدت على يديه بكل كفاءه. فما حدث يف عهد القائد اليكاد 

يو�ضف. الأنه بحق معجزة من معجزات االإجنازات احل�ضارية 

احلديثة. 

لقد اقرتن ا�ضم القائد باخلري دائمًا حتى �ضار معلومًا لدى 

اجلميع باأنه »زايد اخلري« فامتدت يده احلانية اإىل �ضتى بقاع 

العامل مل�ضاعدة الفقراء واملنكوبني دون تفريق بني جن�س اأو لون 

اأو دين ليوؤكد للعامل اإن�ضانية التفكري والت�ضرف. 

وعندما يوجد زعيم مبوا�ضفات حكيم العرب فهنيئًا لبلده 

و�ضعبه واأمته بل ولالإن�ضانية كلها. وحني ترجل الفار�س النبيل 

ترك لنا ذكراه العطرة التي لن يطويها التاريخ. فقد كان رحمه 

اهلل موؤ�ض�س دولة. وربان وطن. وحكيم ع�ضر. وح�ضنًا فعل قادة 

الدولة ممن تربوا على يديه حني قرروا اأن العام 2018 هو عام 

زايد. وان كان زايد اخلري رحمه اهلل جديرًا باأن يكون له اأعوام 

واأعوام.

 زايد اخلري ي�ضبه النهر املمتلىء باملاء العذب. فاملاء �ضريان 

احلياة و�ضبب وجود كل �ضيء حي .. وحمظوظ البلد الذى مير 

عرب اأرا�ضيه نهر فالنهر رمز للعطاء واخلري والنماء.

قد تعرت�س طريق االأنهار �ضدود اأو ي�ضلك ممن حولها معها 

�ضلوك غري حممود ولكنها مل تتوقف اأبدًا عن العطاء فعطاوؤها 

دائمًا ممدود.

االأنهار  نعمة من اهلل ... هديته اجلميلة الأ�ضحاب اجلنان... 

النهر عطاء ورخاء وحياة

 النهر لي�س بال�ضرورة اأن يكون جمرى للماء.

النهر قد يكون كلمة رقيقة  .. قد يكون نظرة حنونة .. قد 

يكون ابت�ضامة عذبة .

�لـــنـهـــر ... قد يــكـون �إنــ�ســانــاً .. 

وكما مل�صر نهر النيل اخلالد العظيم

فــللإمــارات نــــهـــــر  ... ال يــقــل عـظــــــــــمـــة 

نـــهـــــر االإمــــــارات ... زايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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Editorial
The National Day

In December of every year, people of the United 
Arab Emirates celebrate the National Day. Celebra-
tions are held in UAE where the country wears a 
brightly colored gown to mark this great day.

Today, we celebrate the National Day. As the 
United Arab Emirates has taken great strides in 
civilization, progress, development and prosperity. 
UAE has become a country referred to in all fields 
of life as strength, progress, science, trade, infra-
structure… etc. This is in addition to development 
of projects and qualitative initiatives that serve citi-
zens of UAE people and the humanity in the world.

National Day expresses pride, dignity, as it re-
minds everyone of more giving and hardworking as 
our beloved homeland deserves much more.

On this occasion, I would like to extend my 
sincere congratulations to President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan; His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President Prime Minster and Ruler of Dubai; His 
Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah; His 
Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan 
Crown Prince of Abu Dhabi and Their Highnesses 
Rulers of the Emirates and their Crown Princes and 
to the dear people of UAE. 

Munther Mohammed bin Shekar Al Zaabi

 Municipality 
 Magazine

A monthly magazine dealing with municipal and cultural affairs

Issue No. 487 - 41st Year Rabi-I 1439 - December 2017

Supervisor
Munther Mohammed bin Shekar

Director-General

Editor-in-Chief
Ahmed Abdulhadi Al Ahmed

Editors
Dr. Haitham Yahia Al Khawajah

Jawaher Sultan Al Suwaidi
Alya Abdulaziz Al Zaabi
Raayed Abdul Aziz Hilal

Designer
Louay Ahmed Kahlah

Mouza Al Suwaidi

English Proofreader
Eng. Mohamad Ibrahim ElSheneky

Translator
Amna Ali Al Mahya

Copyeditors & Archivists
Khulood Rashid Al Mazrooei

Khulood Saeed Al Sakkar
Amna Obaid Ali Alnaqbi
Amani Saeed Al Nuaimi

Abdulaziz Karam
  

Photographer

  Sagar

1 m u n r a k a e



 On the UAE 46th Nation-
al Day, His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Member 
and Ruler of Ras Al Khaim-
ah, has stated that Emirati 
People are following their 
wise leadership, reaffirming 
“A role model in the solidari-
ty witnessed in our country.”

H.H. Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi stated: “When 
we celebrate the UAE 46th 
National Day, we should be 
proud of the UAE experi-
ence, as it is one the most 
successful union experienc-
es in modern times.

As we celebrate the event, 
we should draw attention 
to the accomplishments, 
progress and development 
achieved in the trade, eco-
nomic, urban, building and tourist 
sectors. We also feel proud while 
speaking about the building and 
training of our human resources.

Since the era of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan until 

today, the UAE wise leadership is 
still working to achieve historic and 
qualitative shift in strategies, edu-
cation, health, and diversifying in-
vestment, as well as in developing 
our infrastructure.

On National Day, we have the 

right to be proud of the huge 
achievements accomplished 
by the UAE represented in 
its prestigious stature re-
gionally and internationally 
in terms of our cultural re-
naissance field. We can also 
take pride in the dignified 
positions demonstrated by 
the pioneering and ambi-
tious leadership of President 
His Highness Sheikh Khali-
fa bin Zayed Al Nahyan.

On this occasion, I extend 
my sincere greetings to Pres-
ident His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Vice President 
Prime Minister and Ruler 

of Dubai, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
UAE Armed Forces, and the loyal 
Emirati people.”

His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has af-
firmed that the UAE 
Union is a source of 
pride for all UAE 
people and their lead-
ership that has been 
the key enabler for 
the developmental 
and economic renais-
sance witnessed by 
the nation at present.

H.H. Sheikh Saud 

 RAK Ruler: UAE is a model in Solidarity 

 Ruler of Ras Al Khaimah attends 46th National Day celebrations
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made the state-
ment during his 
presence at a pro-
gram of events 
and activities 
marking the 46th 
National Day 
that includes a 
headline Emirati 
cultural musical 
performance, daz-
zling fireworks, 
and traditional 
entertainments, 
among many oth-
er activities. 

«The achieve-
ments made over 
the past few years 
make us satis-
fied with what we 
have made as we have undoubtedly 
become among the world's most ad-
vanced nations across all fields and 
we will determinedly continue our 
drive to achieve the ambitions of 

our people for sustained progress, 
glory and prosperity,» H.H. Sheikh 
Saud stated.

The celebration was attended by 
H.H. Sheikh Mohammed bin Saud 

bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince 
of Ras Al Khaimah and Chairman 
of Executive Council, and Sheikha 
Hana bint Juma Al Majid, wife of 
H.H. Ruler of Ras Al Khaimah.

His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras Al 
Khaimah, has 
received H.H. 
Dr. Sheikh Sul-
tan bin Khalifa 
Al Nahyan, 
Adviser to the 
UAE President, 
and hosted a 
luncheon in his 
honor. 

H.H. Sheikh 
Mohammed bin 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al 

Khaimah and Chairman of Execu-
tive Council attended the luncheon, 
along with Sheikh Ahmed bin Saud 

bin Saqr Al Qasimi, Sheikh Saqr 
bin Mohammed bin Saqr Al Qasimi 
and number of officials.

RAK Ruler receives Sultan bin Khalifa
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His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, stated that the Flag 
Day celebra-
tions represent 
a symbol of 
national unity, 
identity and be-
longing among 
all the people 
of the coun-
try. It is also a 
confirmat ion 
of love and 
loyalty to the 
flag status, to 
remain high as 
the pride and 
strength of the 
nation. 

This was dur-
ing Flag Day 

celebrations organized by the com-
mittee of the 46th National Day 
celebrations in Ras Al Khaimah. In 
presence of H.H. Sheikh Moham-

med bin Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Crown Prince of Ras Al Khaimah 
and Chairman of the Executive 
Council.

RAK Ruler: Flag Day celebration represents
 symbol of National Unity
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RAK Ruler 
and Crown 
Prince hoisted 
the UAE flag at 
Al Qasimi Cor-
niche in Ras Al 
Khaimah with 
the participation 
of a group of 
children and so-
ciety members.

On this oc-
casion, H.H. 
Sheikh Saud,  
c o n g r a t u l a t -
ed President 
His Highness 
Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al 
Nahyan, His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, the Vice 
President, Prime Minister and Rul-

er of Dubai, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 

the UAE Armed Forces, and Their 
Highnesses the Supreme Council 
Members and Rulers of the Emir-
ates.

His High-
ness Sheikh 
Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Su-
preme Council 
Member and 
Ruler of Ras 
Al Khaimah, 
received the 
President of 
Tatarstan, Rus-
tam Minnikh-
anov and his 
accompanying 
delegation, in 
Saqr bin Mo-
hammed City 
Palace. 

H.H. Sheikh 
Saud wel-
comed the President and his delega-
tion, while stressing the importance 
of the existing ties between the 
UAE and Tatarstan and the parties 
joint keenness on developing them, 

thus contributing to enhancing co-
operation in a number of domains.

The two parties discussed rela-
tions between the two countries and 
ways of boosting them in the best 

interest of the two sides. The RAK 
Ruler hosted an official luncheon 
for the Tatarstan delegation. A num-
ber of Sheikhs, dignitaries and of-
ficials attended the meeting.

RAK Ruler receives President of Tatarstan
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His Highness Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, received 
Patrizio Fondi, Head of the 
European Union's Delegation 
to the United Arab Emirates, 
and his accompanying delega-
tion. 

H.H. Sheikh Saud wel-
comed Mr. Fondi, wishing 
him success in the perfor-
mance of his duties in enhanc-
ing relations of cooperation 
between UAE and the EU. 

Saleh Ahmed Al Shal, Ad-
viser to the Ruler of Ras Al 
Khaimah, and Mohammed Ahmed Al Kait, Adviser at the Emi- ri Court, attended the meeting. 

Ras Al Khaimah Ruler receives
 Head of EU Delegation to UAE

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has reviewed 
current and future plans, 
programs and strategy of 
the Ministry of Health and 
Community Protection, 
which include the imple-
mentation of a number pro-
jects in the Emirate.  

This came during a meet-
ing between H.H. RAK 
Ruler and His Excellency 
Abdulrahman bin Moham-
med Al Owais, Minister of 
Health and Community Protection 
on the development and improve-
ment of health services in hospitals, 
health centers and medical projects. 

H.H. Sheikh Saud also called for 
the provision of qualified adminis-
trative, medical and technical per-

sonnel to provide the best medical 
services to the people of the south-
ern regions of the Emirate, praising 
the efforts exerted by the Ministry 
to develop health sector.

The meeting was attended by 
Sheikh Saqr bin Mohammed Al 
Qasimi, Supreme Chairman of 

RAK Sports Cultural Club, Abdul 
Aziz Abdullah Al Zaabi, Second 
Deputy Chairman of the Federal 
National Council and Rashid Su-
waidan Al Khatiri, Director-Gen-
eral of the Department of Protocol 
and Hospitality. 

 Ruler of Ras Al Khaimah receives 
Minster of Health and Community Protection
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His Highness 
Sheikh Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Supreme 
Council Member 
and Ruler of Ras 
Al Khaimah, stated 
‘Youth are the real 
wealth of our country 
and that it is our na-
tional duty to invest 
in their highest po-
tential and empower 
them to contribute to-
wards the sustainable 
development of our 
great nation,’ while 
inaugurating the 
Emirates Foundation’s 2017 Youth 
Summit. 

The Emirates Foundation kicked 
off its fifth annual Youth Summit, 

under the theme «Guide. Empower. 
Future Leaders» in Ras Al Khaimah 
Exhibition Center, under the pa-
tronage of H.H. Sheikh Abdullah 

bin Zayed Al Nahyan, Minister of 
Foreign Affairs and International 
Cooperation and Chairman of Emir-
ates Foundation.

Youth today have the ability and strength to make tangible 
impact on our nation: RAK Ruler 

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, 
Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has received 
Dr. Akima Umezawa, 
Consul-General of Ja-
pan, who paid a courtesy 
visit at the beginning of 
his tenure in the United 
Arab Emirates. 

H.H. Sheikh Saud 
wished him success in 
his efforts to enhance co-
operation between the 
two countries. 

Sheikh Saqr bin Mo-
hammed bin Saqr Al 
Qasimi and a number 
of officials attended the 
meeting. 

RAK Ruler receives Japan’s Consul-General
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H.H. Sheikh Saud added: ‘Youth 
today have the ability and strength 
to make tangible impact on our na-
tion and we are committed to sup-
port, train and empower them to 
take on leadership roles and learn 
from the experiences of their peers 
and leading role models and excel 
in what they do and contribute to 
the growth and development of our 
nation.’ 

Taking place for the first time in 
Ras Al Khaimah, the Summit this 
year witnessed the presence and 
engagement of H.H. Sheikh Saud 
bin Saqr Al Qasimi, Sheikh Sultan 
bin Tahnoun Al Nahyan, Managing 
Director of Emirates Foundation, 

and a wide range of participants 
from government, youth, and social 
investment experts to discuss key 
trends impacting the future of youth 
development and the role of youth 
in delivering impact and sustain-
ability.

Sheikh Sultan bin Tahnoun Al 
Nahyan said on the opening day of 
the Summit: «Attracting, develop-
ing and empowering youth is an 
essential ingredient to the advance-
ment of our nation. Hence, putting 
in place strategic and focused youth 
development models is not only es-
sential to accelerating progress, but 
will also contribute to our country’s 
growth and competitiveness.»

The two-day Summit this year 
aims to give youth the platform and 
opportunity to hear, meet and in-
teract with top leading executives 
and officials from across public and 
private spheres across the UAE – 
thereby upgrading their skills and 
enriching their knowledge and net-
works to support their ideas, aspira-
tions and ambitions.

Commenting on the Summit, 
youth expressed their gratitude to 
the UAE leadership and Emirates 
Foundation for giving them this 
unique opportunity to participate, 
interact and learn from leaders and 
experienced youth across different 
spheres.

His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah, has attended Vivaldian-
no, City of Mirrors a live light and 
music performance, staged at the 

top of Jebel Jais mountain. 
The show, organized by Ras Al 

Khaimah Tourism Development 
Authority (RAK TDA), was attend-
ed by a number of Sheikhs, senior 
officials and dignitaries.

Inspired by the works of baroque 
composer Antonio Lucio Vivaldi, 
it features live orchestra music 
and modern 3D projection effect, 
in combination with rear LED sur-
faces.

RAK Ruler attends Vivaldianno, 
City of Mirrors show
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H.H. Sheikh Mo-
hammed bin Saud bin Saqr Al 
Qasimi, Crown Prince of Ras 
Al Khaimah and Chairman of 
Executive Council, delivered a 
speech on the 46th National Day.  
“The United Arab Emirates Na-
tional Day is the day of glory, in 
which meanings of pride, dignity, 
civilization, progress, achieve-
ment, determination, unity and 
solidarity are manifested. The 
46th National Day, which has 
a bright and wonderful appear-
ance in which we renew the cov-
enant and loyalty to the leader 
of the march and the patronage 
President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan. 
A leader who followed the foot-
steps of the founding fathers and 
continued the march of the late 
father Sheikh Zayed bin Sultan 

Al Nahyan, a leader who was and 
remains good successor to the 
good of a predecessor.

Today, we celebrate our Na-
tional Day, which express our 
pride in our union experience. We 
must also emphasize the extent 
to which the UAE has achieved 
countless achievements in ac-
cordance with high-precision 
strategies and methodologies that 
surround the present. Consider-
ing the future in order to reach 
the best-advanced economic, po-
litical, commercial, urban, tour-
ism, scientific and cultural levels 
and above all to build, protect 
and support human. 

This extraordinary renaissance 
was achieved thanks to ALLAH 
The Almighty and then by the 
wise leadership that established 
the foundations of the solid pro-

gress, civilization and 
prosperity. The National Day 
will remain a significant symbol 
in the minds of UAE people.   

On this occasion, I would like 
to extend my sincere congratu-
lations to President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan; His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President Prime 
Minster and Ruler of Dubai; 
His Highness Sheikh Saud bin 
Saqr Al Qasimi Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ras Al 
Khaimah; His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahy-
an Crown Prince of Abu Dhabi 
and Their Highnesses Supreme 
Council Members and Rulers of 
the Emirates and their Crown 
Princes and to people of UAE.” 

National Day is a significant symbol in the minds of UAE 
people: RAK Crown Prince 
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H.H. Sheikh Mohammed bin 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown 
Prince of Ras Al Khaimah and 
Chairman of the Executive Coun-
cil, has reaffirmed that the initia-
tive of the wise leadership in giv-
ing a vital role to youth in building 
the country and enhancing the 
development process reflects the 
depth of vision and development 
of strategic thinking that looks for-
ward to the future sustainability of 
its competitiveness. 

He also praised the formation of 
the Ras Al Khaimah Youth Council 
in its second session to continue the 
channels of youth giving in light of 
a supportive national strategy and 
a culture of community awareness 
of this role and innovative insti-
tutional frameworks that provide 
factors and elements of success 
and exceptional leadership that is 
stimulating and encouraging. 

The announcement was made 
on the occasion of the announce-
ment by the Emirates Council of 
Youth and the Executive Council 
of Ras Al Khaimah of the forma-
tion of the second session of the 
Ras Al Khaimah Youth Council 
which consists of seven members 
who were selected based on their 
scientific qualifications and prac-
tical experience after a series of 
interviews and tests to ensure the 
selection of the best young peo-
ple to lead the youth sector in the 
Emirate of Ras Al Khaimah. 

Her Excellency Shama bint Su-
hail bin Faris Al Mazrouei, Min-
ister of State for Youth Affairs 
and Chairman of the UAE Youth 
Council, said: «The UAE youth 
are the foundation of the UAE to-
day in manufacturing the bright fu-
ture. They are the happiness of the 
UAE society.”

Dr. Mohammed Abdul Latif, 
Secretary-General of the Executive 
Council of Ras Al Khaimah, said 
that betting on the role of youth in 
building the future of the country 
and maintaining its achievements 
has become an institutional work 
that is steadily progressing to-
wards realizing the vision of lead-
ership in this field. The second is 
proof of the firmness of determi-
nation to strengthen this role and 
translate the vision into pioneering 
practices. 

The RAK Youth Council com-
prises of: Amna Rashed Ali Al 
Shehhi, Nasser Humaid Al Meh-
razi, Suhaila Al Wali, Ahmed Ab-
dullah Al Ali, Asia Mohammed 
Al Shehhi, Aisha Abdulrahman Al 
Nuaimi and Manar Saeed Al Maz-
rouei. 

RAK Crown Prince: Interest in youth reflects a strategic 
thinking that looks to the future

Sheikha Hana bint Juma Al 
Majid, wife of His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, has praised the efforts 
of UAE’s Girl Guides’ Associa-
tion (UAEGG) to promote the role 
of Emirati girl, who has reached 
advanced leadership positions at 
Gulf, Arab and international lev-
els. As well as high political, so-
cial and economic positions with 
support and interest of Her High-
ness Sheikha Fatima bint Mubarak, 
President of the General Women›s 
Union, the Supreme President of the 
Family Development Foundation, 

President of the Supreme Council 
for Motherhood and Childhood.

Sheikha Hana stressed that the 
achievements of Emirati women 
will continue in the coming years 
in light of this glorious era of good 
leadership. Her Highness stressed 
the importance of continuing the 
roles agencies commissions in rais-
ing awareness, care and creating 
the ideal atmosphere for the partici-
pants to continue their work and in-
teraction with all possible abilities.

This came during a reception at 
Al Dhait Palace in Saqr bin Mo-
hammed City, a delegation from the 
World Association of Girl Guides 

and Girl Scouts’ (WAGGGS) Arab 
Region. In presence of: Raeda 
Bader, Chair of the Arab Regional 
Committee; Mariam Al Rumaithi, 
Deputy Chairperson of the UAEGG 
Association; Najat Bakhit Hadid, 
Deputy Chairperson of WAGGGS 
Arab Region Committee; Hind Al 
Houli, Chairperson of the GCC’s 
Girl Guides Committee; Professor 
Al Anoud Al Warshow, UAEGG 
Board member; Reem BinKaram, 
UAEGG Board member; Sheikha 
Abdul Aziz Al Shamsi, Manager of 
Sharjah Girl Guides and Badria Al 
Junaibi, Director of Abu Dhabi Girl 
Guides.

RAK Ruler’s Wife: Women’s achievements will continue with 
Mother of the Nation support
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H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar Al Zaabi, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department has attended the 46th 
National Day ceremony held in the 
Municipality HQs in presence of 
senior officials and employees.  

The ceremony began with the 

National Anthem followed by lo-
cal songs presented by Ahmed Al 
Mansouri and heritage dances by 
Al Shhouh Band. 

Al Mataf Heritage and Marine 
Arts Association presented a play 
about the Commemoration Day 
followed by Loyalty Oath, which 

revived stirred feelings of love and 
devotion to our homeland.  

Spirit of belonging and loyalty 
to the beloved United Arab Emir-
ates and the wise leadership that 
ensured developing of the Union 
and strengthened the meanings of 
loyalty and redemption to push the 

RAK Municipality celebrates 46th National Day 
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UAE towards progress and 
prosperity were reflected in 
celebration’s atmosphere. 

The ceremony was accom-
panied by several events such 
as local food corner, herit-
age handcrafts presented by 
Emirates Association for So-
cial Development, Cartoon 
Artist Mohammed Atta who 
drew beautiful caricatures of 
employees as well as “To-
morrow’s Licenses” to sup-
port citizens to carry out their 
national projects. Drawings 
of prizes and cash concluded 
the ceremony at the Munici-
pality Department. 

H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar Al Zaabi, Director-General 
of Ras Al Khaimah Municipality 
Department, has raised the flag in 
the Municipality HQs in presence 
of Directors, Managers and em-
ployees to celebrate Flag Day.  

National Anthem and relieving 
flag colored balloons decorating 
the sky accompanied this event. 
The participants expressed their 
pride and glory of United Arab 
Emirates and its flag, which is 
rising to embody redemption and 

giving.   
Customer Happiness Center 

provided hospitality and simple 
gifts to customers. 

“The occasion of Flag Day em-
bodies pride in establishing the flag 
status as a symbol of union and na-

tional unity. Cel-
ebrating this day 
reflects endless 
meanings and 
d e m o n s t r a t e s 
the highest sense 
of cohesion and 
solidarity to our 
beloved home-
land; the United 
Arab Emirates. 
It also emphasiz-
es and confirms 
love of sacrifices 
in all our hearts 
to keep the flag 
flying in the 
UAE sky,” H.E. 
Munther bin 
Shekar stated.

RAK Municipality Department celebrates Flag Day
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Parallel to the pro-
gress and prosperity 
of Ras Al Khaimah; 
and to promote the 
government and local 
departments achieve-
ments in the Emirate, 
GIS Center in Ras Al 
Khaimah Municipal-
ity has organized the 
GIS Day in accord-
ance with celebrat-
ing the International 
Day of Geographic 
Information Systems 
‘GIS’. The three-day 
event took place At Waldorf Asto-
ria Ras Al Khaimah between 21-23 
November 2017. 

This event targeted students, pro-
fessionals, companies, government 
departments, private entities as 
well as public. H.E. Munther Mo-
hammed bin Shekar Al Zaabi, Di-

rector-General of Ras Al Khaimah 
Municipality Department delivered 
a speech on the event followed by a 
speech from GIS Center presented 
by Eng. Aisha Saif Al Shehhi, who 
highlighted the importance of the 
GIS Center role and its active co-
operation with governmental de-
partments. Ensuring that developed 

countries need updated data and we 
as a pioneering country need to be 
equal to them as data is the main 
support for decision makers in vari-
ous fields. 

GIS event included workshops 
and an exhibition which was open 
to public.

H.E. Munther Mo-
hammed bin Shekar 
Al Zaabi, Director-
General of Ras Al 
Khaimah Municipal-
ity Department, has 
held a coordination 
meeting with Sheikh 
Saqr Program for 
Government Excel-
lence (SSPGE) in the 
presence of Corporate 
Development Office 
Staff.

Yasser Bahaa 
SSPGE Expert, ex-
plained to the standards leaders the 
criteria of Fourth Generation. The 
meeting also discussed other ele-

ments such as Innovation Standard, 
Smart Government, Human Capital, 
Property Management and Shaping 
the Future in order to prepare the 

first draft of the form. 
Twelve standard leaders from the 

Municipality Department attended 
the meeting. 

GIS Day

Director-General of RAK Municipality meets Sheikh Saqr 
Program for Government Excellence
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In order to 
achieve op-
erational ex-
cellence; Ras 
Al Khaimah 
Municipali ty 
Department is 
keen on achiev-
ing the high-
est standards 
of quality and 
excellence by 
investing the 
efforts and ca-
pabilities of its 
distinguished 
staff who are 
in charge of 
achieving the strategic objectives 
efficiently. Accordingly, The Mu-
nicipality organized a meeting in 
cooperation with Corporate Devel-
opment Office to discuss initiatives 
strategy for 2018.

H.E. Munther Mohammed bin 
Shekar Al Zaabi, Director-General 

of Ras Al Khaimah Municipality 
Department attended the meeting in 
presence of Sectors Executive Man-
agers, Administrations Directors 
and Sections Managers. In addition, 
Eman Abdullah Al Shehhi, Corpo-
rate Development Specialist, dis-
cussed some topics beside the im-
plementation plan model to benefit 

the stakeholders for each initiative 
of 2015-2017 cycle, if completed 
or wished to be carried out within 
2018 initiatives. Delivery of the 
final drafts was scheduled for first 
week of November.

Such meetings aim to leverage 
operations in order to improve ca-
reer performance.

Meeting of Strategic Initiatives 2018 in RAK Municipality

 People of Determination 
delegation has visited Ras 
Al Khaimah Municipality 
Department in recognition of 
the efforts and effective role 
of the Municipality. The del-
egation was received by H.E. 
Munther Mohammed bin 
Shekar Al Zaabi, Director-
General of Ras Al Khaimah 
Municipality Department.

The Delegation praised 
the effective role and efforts 
made by the Municipality 
Department to provide con-
tinuous support to People of 
Determination and to overcome 

any obstacles facing them. In addi-
tion, RAK Municipality is keen on 

providing distinguished services to 
serve public interest. 

A delegation from People of 
Determination visits RAK Municipality
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RAK Municipality and Emergency 
and Crisis Team carries out Animal Epidemics Drill

Corporate Development Office celebrates World Quality Day 2017

Under the patronage 
of H.E. Munther Mo-
hammed bin Shekar, 
Director-General (DG) 
of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department, 
Public Health Admin-
istration has cooperated 
with strategic partners 
and local bodies in the 
Emirate has arranged 
an Animal Epidemics 
Drill.

RAK Municipality 
DG opened the session 
with appreciating the 
response of all attending parties to 
discuss challenges facing the Emirate 
in terms of ensuring the implementa-
tion of National Strategy for Bios-
ecurity as well as taking measures 
that add considerable control to the 
transmission of biological factors of 

all kinds and reduce involved threats. 
H.E. Munther Mohammed bin Shek-
ar reaffirmed that RAK Municipality 
will spare no effort in working with 
its strategic partners to identify epi-
demics, degree and priorities to ad-
dress them thus strengthening the 

control programs which participate 
in implementation of National Plan 
to deal with animal diseases and Na-
tional response framework. 

Shayma Al Teneiji, Director of 
Public Health Administration praised 
the efforts of participating parties 

Corporate Development Office 
has organized, in presence of H.E. 
Munther Mohammed bin Shekar, 
Director-General of Ras Al Khaim-
ah Municipality Department, World 
Quality Day Activities in con-
junction with World Quality Day 
2017; which aims to spread the 
strategic awareness among staff. 
In addition to receiving ideas and 
proposals that would enhance ca-
reer performance. 

The activities started with 
a suggestion signed by H.E. 
Munther Mohammed bin Shekar 
followed by various activities 
such as recreational games such 
as Information Wheel, Competi-
tions, motivational posters and 
symbolic gifts. Moods Café co-

ordinated distributing refreshments 
for the participants. 

World Quality Day event includ-
ed a workshop entitled “Shaping 
the Future” presented by Mr. Yasser 

Bahaa, Corporate Development Ex-
pert from Sheikh Saqr Program for 
Government Excellence (SSPGE). 
At the end, several administrations 
and section were honored. 
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To enhance cooperation and 
inter- coordination as well as 
implementing the vision of 
Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department to benefit from 
the experiences and potential 
of government organizations 
and departments; Mr. Moham-
med Jassim Bu Al Hamam, 
Director of Customer Service 
Center has received Mr. Ab-
dullah Al Hamery, Director of 
Delivery Center in presence 
of Mr. Mohammed Zia Ud-
din, Executive Director of the 
Government Services Sector 
and a number of employees of Cus-
tomer Service Center. 

The meeting aimed at benefiting 
from various services offered by 
Emirates Post such as coordinating 

means of delivery services for the 
Municipality customers. In order to 
provide quick high quality services.  

Work mechanism between the 
two sides was discussed as well as 
agreeing on delivery fee in propor-

tion to the provided services. At the 
end of the meeting the two sides 
agreed on following up the dis-
cussed topics and carrying them out 
in future meeting to facilitate work 
mechanism. 

RAK Municipality receives Emirates Post Group

Ras Al Khaimah Municipality 
Department has held a farewell 
ceremony for Mr. Magdy Abdul 
Qadir, Manager of the Internal 
Audit Office, in cooperation 
with Human Resources Section 
and Corporate Communication 
Office.

H.E. Munther Mohammed 
bin Shekar Al Zaabi, Director-
General of Ras Al Khaimah Mu-
nicipality Department attended 
the ceremony and honored Mr. 
Magdy Abdul Qadir in appre-
ciation of his efforts during his 
tenure in the Department. 

Mr. Magdy Abdul Qadir spent 
thirty-three years of hard and 
dedicated work with good relationship with fellow employ-

ees of RAK Municipality, which was reflected positively 
on his colleagues in the department who called for his suc-
cess and good luck after retirement. 

A ceremony honoring Mr. Magdy Abdul Qadir

and the permanent cooperation with 
Emergency Crises and Local Disas-
ters Center- Ras Al Khaimah, noting 
the necessity of permanent meet-
ings and trainings for what its great 

impact in increasing staff aware-
ness with implementing biosecurity 
measures and stability in the country. 
To achieve the strategic objectives 
of the emergency team and crises to 

achieve the vision of our leadership 
to work efficiently and effectively. 

At end of the session, the Munici-
pality Department honored all mem-
bers and participating parties.
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 National Day cel-
ebration was held in 
RAK Municipality-
Wadi Asfni Customer 
Service Center. The 
celebration started with 
National Anthem fol-
lowed by a minute of 
silence for the martyrs 
of our beloved coun-
try. A palm of the Mar-
tyrs was planted in the 
courtyard of the build-
ing, followed by a pres-
entation of poets and 
heritage questions. 

Mr. Mohammed Jas-
sim Bu Al Hamam, Di-
rector of Customer Ser-
vice Center, expressed 
his pride in Commemoration Day 
and National Day. He pointed out 
that the remarkable history of UAE 
records the sacrifices made by the 
Martyrs themselves who had given 

their lives in order to protect their 
country and raise the flag of our na-
tion. “The Martyrs had carried out 
their national duties at home and 
abroad in civil, military and hu-

manitarian fields,” Bu Al Hamam 
added. 

Mr. Mohammed Jassim Bu Al 
Hamam, staff and guests, attended 
the ceremony.  

Customer Service Center in Wadi Asfni celebrates 
Commemoration Day and 46th National Day

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department - Human Re-
sources Section has organized 
a training course entitled “The 
Integrated Approach for Lead-
ership Development” at Hil-
ton Ras Al Khaimah, which 
was attended by a group of 
RAK Municipality staff and 
other local departments’. 

The course aims to prepare 
the participants theoretically 
and practically to practice 
leadership roles effectively 
and efficiently through ac-
quiring the knowledge, skills and 
contemporary trends that qualify 

them to practice leading work in its 

contemporary concept effectively 

and efficiently, thus contributing to 

raising their ability to excel in their 

An Integrated Approach Leadership 
Development course at Hilton Ras Al Khaimah
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Corporate Communications 
Office in RAK Municipality 
has organized a field visit for 
RAK Police G.H.Q. to review 
best practices of the Munici-
pality in areas of finance, pro-
curement, department vehicles, 
building maintenance and facil-
ity management, in participa-
tion of administrative services, 
finance department, property 
department and projects depart-
ment. 

The participants discussed 
various indicators, reviewed 
the best practices and the results 
of the fourth-generation KPIs with 
regard to Properties Administration 
and Financial Resources Section, 
and addressed the most important 
programs in place and in force with 

respect to rationalization of expend-
iture and the most important areas 
of revenue development.

At the end of the visit, the rep-
resentative of RAK Municipal-
ity thanked the delegation of RAK 

Police G.H.Q. for the visit and re-
affirmed the importance of repeat-
ing such visits to benefit from joint 
experiences and practices that en-
hance strategic efforts to best level 
up work performance. 

 Benchmarking of RAK Municipality and RAK Police G.H.Q.

Ras Al Khaimah Municipal-
ity Department has accessed vari-
ables in order to achieve excel-
lence and creativity, cooperation, 
joint action and aspiration to reach 
the best practices. Recently, RAK 
Municipality received a new ini-
tiative entitled: Conserve to Give, 
organized by Federal Electricity 
& Water Authority ‘FEWA’.

The initiative is designed to 
help people save water; thus re-
duce water bills from FEWA. The 
water saving equipment and this 
program targets local residents 
who are FEWA customers. The in-
stallation of the tools will be by qualified FEWA mem-
bers free of charge. This program covers the Northern 

Emirates in order to contribute to water conservation 

accordingly reduce monthly consumption bills.

Ras Al Khaimah Municipality Department participates in 
Conserve to Give initiative

assigned leadership work. Several 
topics were discussed in the course 
including: effective leadership and 
personality styles, leadership skills 
in planning, organization and fol-

low up, leadership and teams, 
change and development manage-
ment, delegation of authority as a 
tool for time and team management, 
effective communication of leaders, 

problem solving and decision-mak-
ing as well as creative leadership.

At the end of the training, the par-
ticipants were presented Certificates 
of Attendance. 
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Fired, Fried and Fried!
Even our children has nutritional bad habit since they 

open their eyes on frequent eating of fried food such 
as french fries, fried nuggets, fried chicken, fried eggs, 

besides all kind of chips sold in supermarkets, it might 
occupy  of our food intake per day. It’s advisable to limit 
your fried foods as it is hard to digest, which strained 
the digestive system so it is better to reduce them. Some 

Improvement of 
Our Nutritional 

Habit
Frying 

& Cutting
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 journey, which will help us to improve 
them and accordingly preserve our overall health for a better life with less disease.

Issue No. 487 - December 2017 - Ras Al Khaimah Municipality Magazine 

19m u n r a k a e

H E A L T H



researcher called it “it’s like drinking oil straight from 
the vat!.” This increases your low-density or bad cho-
lesterol. The inner portion of your arteries is meant to 

be smooth and 
unrestricted, but 
the buildup from 
these saturated 
fats, cholesterol 
and trans fats 
can cause hard 
deposits (plaque) 
to be formed, 
like a clog in a 
drain, your blood 
flow can become 
c o m p l e t e l y 
blocked and re-
sult in a heart 
attack, stroke, 
or Alzheimer. 
There are many 
ways to have 
similar tastes 
and may be even 
better but more 
healthy so for 
example instead 
of french fries 
you can switch 
it with potato 

wedges cooked in oven, instead of eating eggs with high 
fat cholesterol oil cook it with olive oil and so on.
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Cutting Boards
When we gave the housewives our at-

tention we noticed that they blindly 
use one cutting board for 
all foodstuffs (Vegeta-
bles, raw meat or 
birds). This is 
one of the big-
gest and most 
d a n g e r o u s 
actions be-
cause the 
m i c r o b e s 
and bacteria 
p r o d u c e d 
after cutting 
and process-
ing meat or 
birds, such as 
chicken passed 
to vegetables 
and other foods 
even if the wash-
ing of the board re-
main some microbes 
or bacteria, some re-
searchers found that 
the combination of both 
vegetables with protein 
microbes may cause virus C 
which infect the liver and weakens 
its function causing liver cirrhosis.

I am sure we all have a question which is if so then 
why do we cook both together?! Simply because flame 
has the ability to kill most of bacteria and microbes pre-
sent in all foods. So In order to avoid these dangers, it 
is highly preferable to use a cutting board and knife for 
raw meat and fish, and other cutting board and knife for 
vegetables and other foods In order to keep you safe and 
secure your family.

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.

Let’s revise all tips that you may need to keep in mind: 
1. Any habit can be changed, just a strong determina-

tion and you will do it.
2. It’s okay to start slowly and not cut off all habit 

once. You can either focus on one habit, improve it with 
all your effort and when you had it done take the next 
one. Or, you can start in all slowly but surely that you 
will get better and give yourself a deadline to cut off 

all bad habits you do. I recommended to 
focus in one habit as a start.
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 mo-
ment and you get back to 

your new diet style.
4. keep in mind 
that we get different 

nutritional needs 
not through ani-
mal foods versus 
plants. It’s not 
a competition 
between these 
two kingdoms, 

where one is bet-
ter or worse than 

the other; both 
play a distinct but 

equally valuable 
role.
5. Know that what 

gives the taste to your 
food not the oil but the 

spices.

Bon Appetite!

Author Bio:

Dr. Nourhan Ibrahim 

El-Shneky, a pharmacist 

graduated from the Ger-

man University in Cairo 

with plenty of researches 

and professional experi-

ence at a number of nota-

ble pharmaceutical firms in 

the Middle East and North 

Africa region.
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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 position 
of business, a discussion of the target market and de-
scription 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 documents 
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 general 
theoretical versus practical aspects of a marketing plan, 
in these episodes we are taking an in-depth study for 
each of the 10 marketing plan aspects; started already by 
Market Research - Collecting Open Data and Analyzing 

Marketing 
Plan - 

(01) Market 
Research

    c. Critical Objectives   

Mrs. Gehad Askar
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Collected Data. Today we are revising the Secondary 
Research.

Secondary research uses outside information assem-
bled by government agencies, industry and trade as-
sociations, labor unions, media sources, chambers of 
commerce, and so on. It is usually published in pam-
phlets, newsletters, trade publications, magazines, and 
newspapers.Entrepreneur Media consider that uses for 
market research are vast. However, at Insights 
In Marketing, we have found that most 
marketing research projects we en-
counter have the following five 
critical marketing objectives.

1. Optimizing Brand 
Strategy

Every marketer’s objec-
tive is to position them-
selves uniquely in the 
marketplace ahead of 
their competition. Quan-
titative (numbers-based) 
and qualitative (conver-
sation-based) marketing 
research can be used to 
identify where your brand 
stands compared to the com-
petition, what metrics you 
should be tracking over time, and 
what brand benefits matter most to 

your target market

2. Identifying Target Market
Market research is an excellent way to find the best 

market or target demographic for a product or service. 
By focusing your efforts to the right markets, you can 
see faster results, improved efficiency, and greater over-
all performance from your marketing campaigns. In ad-

dition, if your target is already defined, you 
can use marketing research to better un-

derstand your target consumer and to 
uncover critical behavior drivers 

and attitudes that inform their 
purchase decisions.

3. Elevating Communi-
cation

Marketers often find 
ourselves talking at con-
sumers rather than with 
them to determine how 
we may fit into their lives. 
Our messaging must res-
onate with our audience, 
whether through our ad-

vertising, package design, 
or website. Marketing re-

search is a great way to test 
concepts and key messages to 

evaluate which ones our target 
customers can relate to.
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4. Innovating with Impact
Innovation is a key part of any brand’s growth. How-

ever, conducting marketing research enables you to fo-
cus your innovation efforts on the highest growth op-

portunities for you and your brand, design a product or 
service with the optimal benefits and features, and zero 
in on the ideas or concepts that address your consumers’ 
desires, needs, and interests

5. Assessing Competition Edge
Whether you are a small local business or a multina-

tional corporation, understanding your competition and 
category is a crucial part of dominating the market. Mar-
ket research can help to reveal key aspects of the com-
petitors’ products, services, marketing strategies, and 
target audience. Using this information within your own 
campaigns can help to lead in the market over your com-
petition and add value to your business or brand. In ad-
dition, regularly monitoring your category and potential 
major industry changes will enable you to stay ahead of 
the game and prepare your brand to adapt and innovate.

In the upcoming episode, we will start a new chap-
ter, Target Marketing; to start knowing about involving 
breaking a market into segments and concentrating your 
marketing efforts on one or few key segments consist-
ing of the customers who needs and desires most closely 
match your product or service offerings.

Stay tuned!

Author Bio: 

Energetic business and 

culture researcher with a 

decent background in Eu-

ropean Culture Bachelor 

studies from the Ain Shams 

University, and currently 

researching bachelor of 

Business Administration in 

Marketing Strategies.
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Today, your project is running perfectly as planned; 
however, continuous development and regular mainte-
nance never stops.

Support is a vital resource for the suitability of your 
project. Each and every step we took together; start-
ing from domain name and ending by web marketing, 
undoubtedly needs to be maintained, updated and de-
veloped as time and technology move forward.

Support can either be an in-house task, that a special-
ized team or department will be in charge of, or it can 
be delegate to an outsource firm.

It is highly advisable to pay a good attention to the 
support clause in any project contract, and to negotiate 
it to the maximum of your favor from the supplying 
firm it self.

I know that one can think that maintaining the sys-
tem internally could be much cheaper, specially when 
they are offered post-training for managing the project.

However, going back to our example of building 
your dream mall; imagine you have installed escalators 
from Otis, lifts from Mitsubishi, lights from Philips, 
networks from Cisco, air conditioners from YORK, 
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and sound system from Bose. These installations have 
been managed by your main contract, and executed 
by their perspective providers; you will either sign a 
contract with your main contractor to manage regular 
maintenance and replacements or development, who 
will thus do the same with these 
companies, or your will sign a 
direct contract with each provid-
er to  do the same - skipping the 
contractor to save management 
fees.

In all ways, you will never do 
the maintenance by yourself! It 
is crystal clear that each com-
ponent you have in the mall has 
specific technical aspects that 
you can hardly know all of them.

Yes, I agree, the right support 
does cost a lot, specially if you 
are doing it through your con-
tractor; however, it is much safer 
to ensure project sustainability - 

Prevention is better than cure.
Support is basically meant for technical support and 

customer support as well, it is a form of program, or set 
of programs, that makes you feel completely secured 
with the highness peace of mind. Let me divide them 
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into three main levels as below.
I. Basic Lifetime Support, which covers any tech-

nical issue that may arise due to a problem from the 
developer’s end, including compatibility and integra-
bility issues, and system bugs. Additionally, it may ex-
tend slightly on a courtesy basis to assist you with your 
own services with personalized guidance.

II. Assisted Support Program, an optional and ex-
tra, yet recommended, layers of subscribed support 
that assists you with detailed and personalized guid-
ance to solve any related inquiry. Additionally, it may 
extend slightly on a courtesy basis to manage your own 
services on your behalf and for your convenience.

Assisted Support can be subdivided into the follow-
ing three different aspects to aid (you can combine any 
two aids, or all of them, to cover areas need to be sup-
ported):

(1) Extended Technical Assistance, which covers 
all hosting-related inquiries, inducing Domain Con-
trol Panel and Hosting Account cPanel, WHOIS, DNS, 
Email, and directories, with specific monthly priority 
tickets (extra tickets can be available with extra fees).

(2) Platform Assistance, which covers all system-
related inquiries, including setup, configuration, man-
agement, and database support, with specific monthly 
priority tickets (extra tickets can be available with ex-
tra fees

(3) Computer Assistance, which covers most com-

puter-related inquiries, including 
operating system, network configu-
ration, browser issues, and VPN 
service, with registered computer 
devices.

III. Managed Outsourced Sup-
port, which covers all aspects of 
managed technical support, includ-
ing Domain and Hosting manage-
ment with consistent optimization, 
monthly Design revision, complete 
and continuous System manage-
ment with configuration and setup, 
daily server backup with Secured 
system, full supervision for all 
Marketing kits, as well as complete 
Support with continuous recom-
mendation.

Finally, keep in mind that support 
is a very important and it is the right 
way to keep your project alive.
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