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 حب ووفاء .. لزايد العطاء

تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي 

رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيييمية ظ ني يميت           

منطقة رأس الخيمة الطبية ممثيلية بيردارة اليفيثيقييي              

واإلعالم الصحي بالفعاون مع دائرة اليميالييية و  يالية           

الكورنيش فعالية  يوم زايد للعمل االنساني حيث حضر 

الفعالية الشيخ ماجد بن سلطيان اليقياسيميي والشيييخ            

أرحمه بن سعود القاسمي نائب مدير مصنيع اسيمينيت       

االتحاد وسعادة الدكفور عبداهلل أحمد النعييميي ميديير       

منطقة رأس الخيمة الطبية وسعادة سامي عبدالرحمن 

 قر مدير عام دائرة المالية وعدد من ميدرا  اليدوائير        

واإلدارات الحكومية واالتحادية برأس الخييمية وميدرا       

الجمعيات الخيرية ظ والهدف من هذه اليفيعيالييية هيو         

الوفا  لذكرى المغفور له الشيخ زايد بين سيليطيان            

نهيان طيب اهلل ثراه لفبقى بصماته وأعماله اإلنسيانييية    

في كل عمل نقوم به ويبقى شاهدا على غرسه الطيب 

الذي غرسه في قلوب أبنا  هيذا اليوطين اليميعيطيا               

ولفؤكد أن أبنا  زايد سائرون على دربه ال يحيييدون عين      

األسس والمبادئ الفي خططها ورسمها ليهيم زاييد        

الخير وزايد اإلنسانية وزايد القلب الكبير الذي وسع كيل  

 الشعوب العالم. 
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 فــعالية مـــرحبًا مـــــدرسيت

ن ّيمت دائرة المالية دورة تدريبية فيي اإلسيعيافيات       

األولية لموظفي الدائرة وموظفي الدوائر الحكوميية  

بالفعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس اليخيييميةظ         

وجا  تن يم الدائرة لهذه الدورة لالرتقا  بميسيفيوى    

وعي موظفيها وقدرتهم على اليميسياهيمية فيي         

مواجهة األزمات والطوارى ظ وهدفت اليدورة لليى       

تدريب الموظفين المشاركين وتثقيفهيم بيميبيادئ       

اإلسعافات األولية ن رًا ألهميفها الكبيرة في اليحيد   

من الحوادث وتقليل أثرهاظ وتوعيفهم لزا  كيييفييية     

الفعاطي الصحيح مع الحاالت الطارئةظ بما يسهم في 

الحفاظ على سالمة الموظيفييين وزائيري اليدائيرةظ           

وتضمنت الدورة محاضرات تثقيفية حيو  أهيمييية         

اإلسعاف األولي وتدريبًا عمليًا على لجيرا  عيميليييات        

اإلسعاف البسيطة واإلنعاشظ بمشياركية عيدد مين         

موظفي الدائرة. أعّد الدورة وقّدمها  الرائد / طيار     

الشرهانظ بشرٍح واٍف حو  كيفية القيام بيعيميليييات      

اإلسعاف األوليظ وطر  الفعياميل ميع اليميصيابييين             

ولسعافهم في الوقيت اليمينياسيب وبياليطيرييقية               

الصحيحة. وفيي اليخيفيام تيم شيكير وتيكيرييم                      

المشاركين من قبل سعادة سامي عبد الرحمن  قر 

مدير عام الدائرة الذي قدر الجيهيود وأثينيى عيليى           

 .أهمية الدورة الفدريبية

 األمـــــــــــــــــــــــــــــن والســـــــــــــــــــــــــــــــــالمة

ن م مكفب الفميز المؤسسي لدائرة المالية ظ ورشة تدريبيية  بيعينيوان فين            

الفعامل مع الجمهور بالفعاون مع القيادة العامة لشيرطية رأس اليخيييمية              

 تسفهدف تطوير القدرات المهنية للموظفين على مخفل  المسفويات ظ 

من الدورات المفخصصة الفي تلقى ”  فن الفعامل مع الجمهور “ وتعفبر دورة 

حضورا من المفخصصين والمهفمين ظ حيث نالت الدورة  اهفمامًا مين قيبيل      

الحضور الراغبين في تطوير مهاراتهم في هذا الميجيا .وتيحيفيوي عيليى           

العديد من األهداف منها: تمكين المشاركين من خلق جو من األليفية ميع       

العمال  والجمهور من خال  تدريبهم على منهجية حديثة لهذه اليغياييةو    

تنمية مهارات المشارك على االتصا  الفعا  مع الذات ومع اآلخيريين.وفيي     

الخفام تم تكريم المدرب نا ر أحمد اليعقوبي و المشياركييين مين قيبيل           

سعادة سامي عبد الرحمن  قر مدير عام الدائرة الذي قدر الجهود وأثنيى  

 على أهمية الدورة الفدريبية.

م 5102( لسنة 3نشرة أخبار الدائرة ...العدد )  

 


