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ثابت سالم الطريفي

عام زايد  ..لمسة وفاء للقائد واإلنسان
�سعدنا كثري ًا مببادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،ب�إعالن عام  2018عام زايد ،فما
�أجملها من لفت ٍة طيبة تعك�س مدى وفائنا لقائدنا ووالدنا ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،م�ؤ�س�س دولتنا املجيدة ،وباين نه�ضتها
وجامع �شمل �شعبها حتت راية احلق والعدل ،ذلك الرجل الذي ر�سخ دعائم دولة االحتاد وقادها بحكمته وح�سن تدبريه لتتبو�أ مكانتها
املتقدمة بني �شعوب الأر�ض يف �شتى ميادين اخلري والعطاء وال�سالم.
لقد بات جمرد ذكر ا�سم زايد وحده باعث ًا على العمل واجلد واالجتهاد ،لكل �أبنائه من مواطني الدولة ،فقد ارتبط ا�سمه دائم ًا
بالإخال�ص والتفاين والإيثار والبذل دون انتظار املقابل ،ونحن �أبناء زايد� ،أبناء الإمارات العربية املتحدة تربينا وتعلمنا يف مدر�سة
زايد ،ونهلنا من معينها الذي ال ين�ضب ُمث ًال عليا ومبادئ �سامية وعرب ًا مفيدة حتى �صرنا جميع ًا كما لو كنا �أخوان ًا من بيت واحد
و�أ�سرة واحدة.
ونحن �إذ نثمن مبادرة �إعالن عام  2018عام زايد ،لنتذكر مع ًا �إجنازاته اخلالدة و�أعماله الباقية كاجلبال الرا�سخة ،التي ال متحى
�أبد ًا من ذاكرة �أمتنا العربية والإ�سالمية ،ف�إننا نعلم متام ًا ب�أننا لن ن�ستطيع �أن نويف هذا الرجل حقه علينا وعلى �أجيالنا القادمة،
ولو ب�أقل القليل� ،سنظل نذكر ال�شيخ زايد بكل فخر واعتزاز ونذكره لأبنائنا ليتباهوا به �أمام العامل ،كقائد فذ حقق الأجماد لوطنه،
وترك �إرث ًا ح�ضاري ًا لأبنائه لي�سريوا على دربه حملقني يف �سماء املجد والعزة.

مدير عام بلدية مدينة الشارقة

في هذا العدد

مجلة فصلية منوعة تصدر عن بلدية مدينة الشارقة

العدد(  )32ال�سنة العا�شرة ـ فرباير 2018م

رئي�س التحريــر
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متابعة و�إ�شراف
ميـــــــره ثانــي ال�ســـويـــدي
�سكرتري التحرير
�أحمـــــــد نعيـــــــــم البــــــــاز
ت�صوير
عــلــي �سعيد العيـــونـــي
ت�صميم و�إخراج
عـمـــــار خــلـيــــــل كــلــثـــــم
عبـــدالــر�شيــــد حــافـــــظ
مــريـــم عــلـــي املــرزوقـــي

إدارة التفاعل المؤسســي
هاتف +9716 5162485 :

براق+9716 5616095 :
www.shjmun.gov.ae
�إن الآراء املذكورة يف جملة املدينة البا�سمة ال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي بلدية ال�شارقة

للم�شاركة مبقالة �أو معلومة �أو �صور ،
را�سلنا على الربيد الإلكرتوين التايل
ccd@shjmun.gov.ae
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فرحة وطن تعم أرجاء بلدية الشارقة احتفاالً باليوم الوطني الـ46
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المدينة الباسمة

كان��ت بلدية مدينة ال�ش��ارقة هذا الع��ام على موعد
م��ع مو�س��م االحتف��االت الوطنية لالحتف��ال باليوم
الوطن��ي ال��ـ  46لدولة الإم��ارات العربي��ة املتحدة،
وقد قام��ت البلدية بالتجهيز للفعالي��ات واملبادرات
كاف ،فتم
الوطني��ة الت��ي تقام بهذه املنا�س��بة بوقت ٍ
تزي�ين �ش��وارع املدين��ة وامليادي��ن العام��ة بالأع�لام
واملج�سم��ات ال�ضوئي��ة والزين��ة امل�ستم��دة م��ن روح
االحت��اد واملع�برة ع��ن ابته��اج �أبن��اء الدول��ة به��ذه
املنا�سب��ة الوطنية الغالي��ة� ،إ�ضافة �إىل تزيني مبنى
البلدي��ة الرئي�سي ومبانيها الفرعي��ة بالأعالم التي
�أ�ضف��ت عليها منظرا جمال ًي��ا يعرب عن فرحة الوطن
بيوم احتاده.
وق��د ج��رى العم��ل عل��ى ق��دم و�س��اق لتجهي��ز مبنى
البلدي��ة الرئي�س��ي ال�ستقب��ال الفعالي��ات والربام��ج
وابتهاجا باليوم
املختلف��ة التي مت تنظيمها احتفاال
ً
الوطن��ي ال��ـ  ،46حيث حتر���ص البلدية عل��ى �إحياء
هذه املنا�سبة الوطني��ة املجيدة ب�شكل يليق بجاللها
ومكانتها يف قلب كل مواطن ومواطنة من �أبناء دولة
الإمارات العربية املتحدة.
مل تقت�ص��ر الفعالي��ات الوطنية على مبن��ى البلدية
الرئي�س��ي و�إمن��ا �شمل��ت مب��اين البلدي��ة وفروعه��ا
املختلف��ة� ،إىل جان��ب تنظي��م فعالية ك�برى بعنوان
"حب الوطن" يف حديقة القوز بال�شارقة يف الفرتة
م��ن � 23إىل  25نوفم�بر املا�ض��ي ،مب�شارك��ة مراك��ز
�أطف��ال ال�شارق��ة التاب��ع مل�ؤ�س�سة ربع ق��رن ل�صناعة
الق��ادة واملبتكري��ن ،وع��دة جه��ات خارجي��ة ،كم��ا
�أطلق��ت البلدية ع��دة م�سابقات ملوظفيه��ا ومتابعيها
عل��ى من�ص��ات التوا�ص��ل االجتماعي �شمل��ت م�سابقة
�أجم��ل �ص��ورة مع�برة عن احتف��االت الي��وم الوطني
ب�إم��ارة ال�شارق��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل م�سابق��ات ثقافي��ة
ووطنية متنوعة.
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لجنة فعاليات اليوم الوطني
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وكانت البلدية قد �شكلت جلنة رئي�سية لتنظيم فعاليات اليوم
الوطني الـ 46برئا�سة �سعادة خالد بن فالح ال�سويدي ،م�ساعد
املدي����ر الع����ام خلدم����ة املتعاملني ،حي����ث �أنيط بها الإ�ش����راف
الكامل على احتف����االت البلدية باليوم الوطني وو�ضع اخلطط
والرتتيب����ات الالزم����ة له����ا والتن�سيق م����ع الدوائ����ر االحتادية
واملحلية املعنية انبثق منها عدة جلان فرعية.

يوم العلم
تزام ًن����ا مع احتفاالت الدولة بي����وم العلم� ،أطلقت البلدية عدة
مب����ادرات وطني����ة� ،شمل����ت مب����ادرة خدمة مع عل����م ،ومبادرة
�شجرة االحتاد ،ومبادرة زين منزلك بالعلم ،ومبادرة �شاركونا
فرح����ة العلم وغريها� ،إ�ضافة �إىل تنظيم عدة فعاليات وطنية
وترفيهي����ة منوعة يف حديقة القرائن ا�ستم����رت من الأول �إىل
الرابع من نوفمرب اجلاري.
وت�سع����ى البلدية كل ع����ام �إىل �إطالق املب����ادرات النوعية التي

ت�سته����دف �إ�ش����راك قطاع����ات �أو�سع من املجتم����ع يف االحتفاء
بعلم دولة الإم����ارات العربية املتحدة وغريه����ا من املنا�سبات
الوطني����ة اجلليلة الت����ي تعرب عن قيم ال����والء واالنتماء للوطن
والتالح����م والتوحد خلف قيادت����ه الر�شيدة ،وقد حر�ص جميع
م�س�����ؤويل البلدية وموظفيه����ا والعاملني بها عل����ى امل�شاركة يف
االحتفاء بيوم العل����م ،ملا متثله هذه املنا�سبة من �أهمية كبرية
ومكانة متميزة يف قلوب اجلميع ،وما حتمله من معانٍ ودالالت
وطنية تنم عن حب الوطن وع�شقه والإخال�ص له.
و�أطلق����ت �إدارة الهند�سة مبادرات فريدة تعرب عن رمزية علم

المدينة الباسمة

الدول����ة وداللت����ه الوطنية منه����ا مبادرة "خدمة م����ع علم"� ،إذ
�أهدت الإدارة املتعامل��ي�ن مع قطاع الهند�سة واملباين بالبلدية
عل����م مع كل معامل����ة يتم �إجنازها كدليل عل����ى قبول املعاملة،
كما ق����ام مهند�سو الإدارة بتقدمي مب����ادرة "�شهادة �إجناز مع
علم" تتمثل يف تزيني امل�ساكن اجلديدة بالأعالم عند الك�شف
على امل�سكن للح�صول على �شهادة الإجناز ،وكذلك مت ابتكار
مب����ادرة "اعتماد التدقي����ق الإن�شائي بالعل����م" حيث مت ت�سليم
علم ل����كل موقع قيد الإن�شاء �إذا جنح املوقع يف عملية التدقيق
الإن�شائي قبل �ص����ب اخلر�سانات ،مع كتابة كلمة يوم العلم يف
جدول �صب اخلر�سانات كدليل اعتماد بدال من التوقيع ،الفتا
�إىل جن����اح الإدارة يف �إجن����از ما يزيد ع����ن  ٩٠خدمة مع علم
على مدار اليوم.

كم����ا �أطلق����ت �إدارة امل����وارد الب�شرية مبادرة وطني����ة بعنوان"
�شج����رة االحتاد" ،قبي����ل مرا�سم رفع العل����م باملبنى الرئي�سي
للبلدية حيث عرب امل�شاركون من خاللها عن والئهم وانتمائهم
وحبهم للوطن بكتابة كلمات قليلة وتثبيتها على �شجرة رمزية
الحت����اد الإم����ارات ،ووزع����ت �إدارة اخلدم����ات العامة الأعالم
على امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية بالإمارة �ضمن م�ساهمتها
ال�سنوية يف املنا�سبات الوطنية.
ونظم����ت البلدي����ة كذل����ك بالتزامن م����ع احتفاالت ي����وم العلم
يف الف��ت�رة م����ن � ١إىل  ٤نوفم��ب�ر املا�ضي باقة م����ن الفعاليات
والأن�شط����ة الوطني����ة والتثقيفي����ة للأطفال ال�صغ����ار بحديقة
القرائ����ن لتعريفه����م بعل����م دولة الإم����ارات ورمزيت����ه الوطنية
ودالل����ة �ألوانه و�أهمي����ة احرتامه وتبجيل����ه ،لتغر�س فيهم حب

الوط����ن وقي����م الوف����اء واالنتماء ل����ه ،ولإ�شراك �أك��ب�ر �شريحة
ممكنة من �أفراد املجتمع يف االحتفاء بهذه املنا�سبة الوطنية.
كما قامت بتوزيع �أعالم الدولة على املنازل يف بع�ض الأحياء
ال�سكنية مبدينة ال�شارقة �ضمن مبادرة "زين منزلك بالعلم"
 ،وكذل����ك ق����ام فري����ق م����ن �إدارة التفاع����ل امل�ؤ�س�س����ي بزيارة
م�ست�شف����ى القا�سمي وبع�ض مدار�س الإمارة و�إهداء منت�سبيها
الأع��ل�ام وبع�����ض الهدايا الرمزي����ة �ضمن مب����ادرة "�شاركونا
فرحة العلم" من �أجل تعزيز م�شاركة اجلميع فرحة االحتفال
بيوم العلم ،وتعزيز روح الوالء واالنتماء لدولتنا املجيدة.
و�أرفقت البلدية مع الأعالم مطويات توعوية تو�ضح �إر�شادات
ا�ستخ����دام العلم وت�ش����رح ب�شكل مب�سط الطريق����ة ال�صحيحة
لو�ضع العلم وتثبيته على اجلدران ومقا�ساته املعتمدة وغريها.
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حب الوطن في حديقة القوز
ونظم����ت بلدي����ة مدينة ال�شارق����ة فعالية وطنية ك��ب�رى بعنوان
"حب الوطن" يف حديقة القوز ،احتفا ًال باليوم الوطني الـ46
لدولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث ا�ستمرت ملدة ثالثة �أيام
و�شملت �إقام����ة معار�ض وطنية وتراثي����ة ،وم�سابقات ترفيهية
للكب����ار وال�صغ����ار ،وفقرات فنية متنوعة ،وذل����ك بالتعاون مع
مراك����ز �أطف����ال ال�شارق����ة التاب����ع مل�ؤ�س�سة ربع ق����رن ل�صناعة

القادة واملبتكرين ،و�أكادميية العلوم ال�شرطية التابعة للقيادة
العامة ل�شرطة ال�شارق����ة ،ونادي ال�شارقة لل�سيارات القدمية،
ونادي ال�شارقة للفرو�سية وبع�ض اجلهات الأخرى.
وكان �سع����ادة ثاب����ت الطريف����ي مدير ع����ام البلدية ق����د افتتح
فعالية حب الوطن بح�ض����ور �أعداد كبرية من موظفي البلدية
والعائالت والأطفال من �أ�صدقاء حدائق ال�شارقة.
وق����ال �سعادته به����ذه املنا�سب����ة� ،إن االحتفال بالي����وم الوطني

لدولتن����ا احلبيبة منا�سب����ة عظيمة تتجدد فيه����ا معاين الوالء
واالنتم����اء لوطننا املعطاء وقيادته الر�شي����دة ،وتبعث بالبهجة
وال�س����رور يف نفو�����س �أبن����اء الإم����ارات ،ب����ل ويف نفو�����س جميع
املقيم��ي�ن عل����ى ه����ذه الأر�����ض الطيب����ة ،معر ًب����ا ع����ن �سعادته
واعتزازه ال�شخ�صي بامل�شاركة يف هذه الفعالية املتميزة التي
�أقامته����ا البلدية على م����دى ثالثة يف حديقة الق����وز بال�شارقة
بعن����وان "حب الوط����ن" بالتعاون مع مراكز �أطف����ال ال�شارقة،
وعدة جهات �أخرى.
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وقد حفل برنامج فعالية حب الوطن يف حديقة القوز بالعديد
من الأن�شطة الوطني����ة واملعار�ض الرتاثي����ة والفقرات الفنية،
ومنه����ا معر�����ض القري����ة الرتاثي����ة ،ومعر�ض "يف ح����ب زايد"
ومعر�����ض ال�سي����ارات الكال�سيكية ،بالإ�ضاف����ة �إىل ركن �شهيد
الوط����ن وم�سابق����ات وجوائ����ز للكب����ار وال�صغار م����ن �أ�صدقاء
حدائ����ق ال�شارقة ،وقد ب����د�أت الفعالية مبعزوف����ة وطنية �أدتها
الفرق����ة املو�سيقي����ة لأكادميي����ة العل����وم ال�شرطي����ة ،وتخللته����ا
بع�ض الفق����رات الفنية والرتاثية كاليول����ة والأهازيج الع�شبية
وغريها ،بهدف �إ�ضفاء �أجواء من املتعة والفرحة وال�سعادة يف
قل����وب امل�شاركني لتمتزج بامل�شاع����ر الوطنية التي ت�سود �أجواء
االحتفال باليوم الوطني.
وق����د حر�صت البلدية على �إقامة فعالية حب الوطن يف حديقة
الق����وز بال�شارق����ة نظ���� ًرا ملوقعه����ا املتمي����ز يف مدين����ة ال�شارقة
وم�ساحته����ا الكبرية وكرثة �أعداد مرتاديه����ا ،من �أجل �ضمان
م�شاركة وا�سعة من املواطن��ي�ن واملقيمني والزوار  ،و�سعت من
خ��ل�ال االحتفاء بهذه الذك����رى العطرة �إىل غر�س حب الوطن
يف نفو�س �أبنائنا ال�صغار وتنمية م�شاعر االنتماء لهذه الأر�ض
الطاه����رة ،وحتفيزهم على موا�صلة م�س��ي�رة البناء والتطوير
الت����ي بد�أها قادتنا امل�ؤ�س�س����ون ،ويف مقدمتهم ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه.

فرحة وطن تعم األرجاء
ويف �أجواء احتفالية ت�سودها م�شاعر الفخر واالعتزاز بالوطن،
�أقامت بلدية مدينة ال�شارقة فعاليات وطنية متنوعة يف مبناها
الرئي�س����ي ومبانيها الفرعية ابتهاج���� ًا واحتفا ًء باليوم الوطني
ال����ـ 46لدولة الإمارات العربية املتحدة ،مب�شاركة �سعادة خولة
عبدالرحمن املال رئي�س املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة،
و�سعادة �أحمد �سعيد اجلروان �أمني عام املجل�س ،وجمع غفري
من قيادات البلدي����ة وموظفيها ومراجعيه����ا يتقدمهم �سعادة
ثابت الطريفي مدير عام البلدية.
و�شمل����ت الفعالي����ات الت����ي ب����د�أت بال�س��ل�ام الوطن����ي لدول����ة

الإم����ارات العربي����ة املتح����دة �ألوان���� ًا خمتلف����ة م����ن الفق����رات
الفنية والعرو�����ض الوطنية ،مب�شاركة ط��ل�اب مدر�سة الكمال
الأمريكي����ة ،و�أ�صحاب املواهب املتميزة م����ن موظفي البلدية،
وجهات �أخرى.
ويف كلمت����ه االفتتاحية للفعالية الرئي�سة التي �أقيمت يف م�سرح
بلدي����ة ال�شارقة بعن����وان "فرحة وطن مع بلديت����ي" ،قال ثابت
الطريفي� :إن االحتفال بذك����رى قيام احتاد الإمارات العربية
املتحدة ،يعم����ق داخلنا الإميانُ بقيم ِة ه����ذا االحتاد ،ويزيدنا
عرفا ًن����ا وامتنا ًن����ا لقادتن����ا امل�ؤ�س�س��ي�ن ُبنا ِة ه����ذا الوطن ،ويف
مقدمته����م ال�شيخُ زايدٍ بن �سلط����ان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
أ�سا�س لدولتنا املجيدة بتوحيدِ �شع ِبها
حجر ال ِ
َف ُه ْم من و�ضعوا َ
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املواقف الإن�س����انية احلكيم����ة ،واحتفا�ؤنا
و�ص����احب
الإمارات
ِ
ِ
بالبذل والعطاء والإخال�ص
ء
احتفا
هو
اال�ستثنائي
بهذا
القائدِ
ِ
ٌ
للوطن ورعاية م�صاحله وم�صالح �أبنائه.
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بف�ض����ل اهلل وم َّنتِه
وطن واحدٍ جام ٍ����ع ،ف�أ�صبحنا
ِ
حت����ت مظلة ٍ
واحدا ،متما�سكني ومتوحدين َ
خلف قيادتنا الر�شيدة.
ج�سدا ً
ً
ُ
نحتفل بهذه املنا�سب ِة الوطنية املجيدة يف
و�أ�ض����اف :ونحن �إذ
بلدي����ة مدينة ال�ش����ارقة ،جند ُد ال����وال َء واالنتم����ا َء لهذا الوطن
وقيادته الر�شيدة ،معاهدين اهلل �سبحانه وتعاىل على موا�صل ِة
َ
ن�س����تكمل م�س��ي�ر َة
����ل والعط����اء بكل تف����انٍ و�إخال�ص حتى
العم ِ
البن����ا ِء والتنمي����ة التي �أر�س����ى دعائ ُمها قادتُنا امل�ؤ�س�س����ون ،ثم
حكام الإمارات
�سار على دربهم ونهجهم �أبنا�ؤهم املخل�صونُ ،
أبي الويف ،بقيادة �ص����احب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
و�ش����ع ُبها ال ُّ
حكام و�ش����يوخ
إخوانه
�
و
ورعاه،
اهلل
حفظه
الدولة،
زايد رئي�س
ِ
الإمارات.
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����ب الوط����ن يف قلوب
و�أك����د عل����ى �أهمي����ة العم ِ
����ل على غر�س ح ِّ
����اعر االنتما ِء لهذه الأر�����ض الطاهرة يف
�أبنائن����ا ،وتعزيز م�ش ِ
بالعلم والثقافة والقيم الوطنية النبيلة
نفو�سهم ،وت�س����ليحِ هم
ِ
ِ
����ب
ش
ي�
حتى
إمارات،
ل
ا
أبناء
�
قلوب
يف
زايد
ش
ال�
زرعها
التي
����يخُ
َّ
�أبنا�ؤن����ا رجا ًال �أ ْكفا ًء قادرين على حتمل م�س�����ؤولي ِة هذا الوطن
والذودِ عنه وحماي ِة مكت�سباتِه.
و�أ�ش����ار �إىل �أن �إع��ل�ان رئي�س الدولة ع����ام  2018عام زايد هو
�ص����انع جمدِ دولة
نقدمه لهذا الرجل العظيم
�أقل ما ميكنُ �أن َ
ِ

آيات التهاين �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
وتوجه ب�أ�س����مى � ِ
ب����ن زاي����د �آل نهيان رئي�����س الدول����ة ،حفظ����ه اهلل ،و�إىل �أخيه
�صاحب ال�سمو ال�ش����يخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدول����ة رئي�س جمل�س ال����وزراء حاكم دبي ،و�أخيهما �ص����احب
ال�س����مو ال�ش����يخ الدكتور �س����لطان بن حممد القا�س����مي ع�ض����و
املجل�س الأعلى حاكم ال�ش����ارقة ،و�إىل جميع �أ�ص����حاب ال�سمو

و�ش����مل الق����رار جميع مناطق مدينة ال�ش����ارقة ،به����دف تهيئة
�أجواء مثالية لالحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،وتوفري كل مقومات الراحة وال�س����عادة ل�سكان املدينة
وزائريها الذين يفدون �إليها للم�ش����اركة يف الفعاليات الوطنية
التي تقام يف كافة �أنحاء املدينة احتفا ًال بهذه املنا�سبة الوطنية
املجيدة ،ال �سيما �أن ال�شارقة باتت وجهة �سياحية وقبلة للزوار
من جميع �أنحاء الإمارات وخارجها.
وقد �أف�س����ح ه����ذا الق����رار للجمهور م����ن املواطن��ي�ن واملقيمني
وال����زوار املجال للم�ش����اركة الوا�س����عة يف االحتف����االت الوطنية
والتفاعل معها ،خا�ص���� ًة يف الأماكن والوجهات ال�سياحية التي
ريا يف ظل الأج����واء املعتدلة التي ت�ش����هدها
�ش����هدت �إقب����ا ًال كب ً
����دا من
الب��ل�اد يف ذل����ك الوقت م����ن العام ،مما �أ�ض����فى مزي ً
اال�ستمتاع واالبتهاج بهذه املنا�سبة العظيمة.
مليون توقيع والء للوطن
ويف ب����ادرة وطني����ة تع��ب�ر عن عميق ال����والء واالنتم����اء للوطن،
احت�ش����د موظف����و بلدية مدينة ال�ش����ارقة يوم الأح����د املوافق 5
نوفمرب  2017يف البهو الرئي�س����ي ملبنى البلدية للم�ش����اركة يف
مبادرة ملي����ون توقيع ووالء للوطن ،الت����ي ينظمها نادي الذيد
الريا�ضي الثقايف ،بالتعاون مع جهات �أخرى.

����كام الإمارات و�أولي����اء العهود ،و�إىل �أبناء �ش����عب الإمارات
ح ِ
االحتفال باليوم الوطني الـ.46
الويف مبنا�سبة
ِ
مواقف مجانية
وكان����ت البلدية قد �أعلن����ت �أن جميع املواق����ف العامة باملدينة
�س����تكون جمانية بدء ًا من اخلمي�س املواف����ق  30نوفمرب وحتى
الأحد املوافق  3دي�س����مرب املا�ض����ي ،وذلك مبنا�سبة االحتفال
باملول����د النب����وي ويوم ال�ش����هيد والي����وم الوطني ال����ـ  46لدولة
الإمارات العربية املتحدة.

وقال �سعادة املهند�س خليفة بن هدة ال�سويدي م�ساعد املدير
العام للهند�سة واملباين �أن وطننا ي�ستحق منا �أن نبذل كل ما يف
و�سعنا من جهد وعطاء غري حمدود من �أجل موا�صلة م�سريته
املباركة نحو التقدم واالزدهار  ،والتي �أر�سى قواعدها املغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،و�إخوانه القادة
امل�ؤ�س�س����ون ،ومن ثم �س����ار عل����ى دربهم �أبنا�ؤه����م النجباء من
أبي الكرمي.
�شيوخ وحكام الإمارات و�شعبها ال ّ
و�ص����رح �سعادة عبداهلل القايدي م�س����اعد املدير العام للدعم
امل�ؤ�س�س����ي� ،أن ت�س����ابق موظف����ي البلدي����ة على التوقي����ع وكتابة
عبارات احلب والوفاء للوطن وجتديد الوالء للقيادة الر�شيدة

ريا للوط����ن وتعظي ًما
كان مبثاب����ة عر�س وطني يعك�����س ح ًبا كب ً
و�إجال ًال له ،حيث �أقبل املوظفون يف �سعادة غامرة للتوقيع على
القطع القما�ش����ية املخ�ص�صة للمبادرة ،وقد ارت�سمت الب�سمة
على وجوههم ممتزجة مب�شاعر الفخر والإعزاز للوطن.
وقال����ت ال�ش����يخة �ش����ذى املعال م�س����اعد املدير العام لل�ص����حة
العام����ة واملختربات املركزي����ة �إن م�ش����اركة البلدية يف مبادرة
ملي����ون توقي����ع والء للوطن ،ه����ي �أقل ما ميك����ن �أن نعرب به عن
والئن����ا لوطننا ووفائنا له ،و�إخال�ص����نا وتوحدن����ا خلف قيادته
الر�ش����يدة ،فق����د عك�����س موظف����و البلدي����ة يف ه����ذه التظاهرة

الوطنية ال�صورة امل�شرقة لدولتنا احلبيبة التي ات�سعت لت�شمل
خمتل����ف اجلن�س����يات بحب وكرم وعطاء ال مثي����ل له يف العامل
�أجمع.
وع��ب�ر �س����عادة املهند�س ح�س����ن التفاق م�س����اعد املدي����ر العام
للزراعة والبيئة يف البلدية عن بالغ �س����عادته مب�شاركة البلدية
يف ه����ذه املبادرة الوطنية الفريدة التي تتيح الفر�ص����ة ملوظفي
البلدي����ة من مواطنني ومقيم��ي�ن للتعبري ع����ن امتنانهم لدولة
الإم����ارات الت����ي ال تبخل على �أي فرد يعي�ش على �أر�ض����ها فقد
غم����رت اجلميع بفي�����ض خريه����ا ورخائها ،وق����د مكنتنا هذه
املبادرة من جتديد الوالء لقيادتنا الر�ش����يدة ومعاهدتها على
موا�ص����لة م�س��ي�رة النه�ض����ة والتقدم واالزدهار التي ي�شهدها
وطننا احلبيب.
وقال �س����عادة خالد بن فالح ال�س����ويدي م�س����اعد املدير العام
خلدم����ة املتعاملني �أن ه����ذه املبادرة الفريدة مكنت ع�ش����رات
الآالف م����ن املواطنني واملقيمني عل����ى �أر�ض دولتنا احلبيبة يف
جمي����ع الدوائر وامل�ؤ�س�س����ات احلكومية واخلا�ص����ة للتعبري عن
مق�صدا جاذ ًبا لكافة
امتنانهم لدولتنا احلبيبة التي �أ�صبحت
ً
اجلن�س����يات والأعراق من كل دول الع����امل للعي�ش والعمل بها،
ملا توفره من حياة كرمية لكل من يعي�ش على �أر�ض����ها ،بف�ض����ل
قيادتها الر�شيدة و�شعبها الكرمي.
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وتقدم جموع امل�شاركني �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام
بلدية مدينة ال�ش����ارقة ،الذي عرب بب�ضع كلمات ،مذيل ًة با�سمه
وتوقيع����ه ،عن عظي����م والئه وانتمائه للوط����ن احلبيب وقيادته
الر�ش����يدة ،ث����م تبع����ه يف ذل����ك قي����ادات البلدي����ة ،وموظفوها
ومراجعوها الذين ت�صادف وجودهم يف املبنى �أثناء املبادرة.
و�أك����د الطريف����ي حر�ص البلدي����ة على دعم و�إجن����اح مثل هذه
املب����ادرات الوطنية املبتك����رة التي تفتح املج����ال �أمام اجلميع
للتعبري ال�صادق عن الوالء للوطن والإخال�ص والوفاء لقيادتنا
أييدا ملواقفها
الر�ش����يدة والوقوف بعزم وثبات خلفها دع ًما وت� ً
وق�ض����ايها املنا�صرة للحق والعدل ،موج ًها بالغ �شكره وتقديره
للقائمني على املبادرة ورعاتها وداعميها ملا حتمله بني طياتها
من معانٍ �س����امية ودالالت وا�ض����حة على مكنون احلب والوفاء
والإخال�ص لوطننا املعطاء.
وخ�ص بال�ش����كر املواطن علي بن هويدن الكتبي �صاحب فكرة
ه����ذه املب����ادرة ال�ش����بابية املبتكرة الت����ي تعمق م�ش����اعر الوالء
واالنتم����اء للوطن ،وحت�ض اجلميع على ب����ذل الغايل والنفي�س
امتنان ًا وعرفان ًا بف�ض����ل ه����ذا الوطن املعط����اء على جميع من
يعي�ش يف كنفه م����ن مواطنني ومقيمني ،مثم ًنا الإقبال الكثيف
م����ن جميع موظف����ي البلدي����ة والعاملني بها على امل�ش����اركة يف
املبادرة وكتابة كلمات الوف����اء والوالء لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،وتذييلها بتوقيعاتهم يف �سعادة وفخر واعتزاز.
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ضمن برنامج مبادرات بلدية الشارقة في عام الخير
بلدية وخيرية الشارقة يتعاونان لبناء مسجد

وقعت بلدية مدينة ال�شارقة اتفاقية تعاون م�شرتك مع جمعية
ال�شارقة اخلريية لبناء م�سجد يف �إحدى الدول الإفريقية على
نفقة املتربعني من موظفي البلدية.
وقال �س����عادة ثابت �س����امل الطريف����ي مدير ع����ام بلدية مدينة
ال�ش����ارقة �إن مبادرة بناء م�س����جد وفر�ش����ه بالكامل يف �إحدى
الدول الإفريقية ،والتي �أطلقت حتت �ش����عار "ا�س����تثمر دنياك
لآخرتك" ت�أتي ات�س����اق ًا مع مبادرة «عام اخلري» ،التي �أطلقها
�ص����احب ال�سم ّو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة
 حفظ����ه اهلل – وتعزي����ز ًا ملوق����ع �إمارة ال�ش����ارقة املتميز علىاخلارطة العاملية للأعمال الإن�سانية واخلريية بقيادة �صاحب
ال�س����مو ال�ش����يخ الدكتور �س����لطان بن حممد القا�س����مي ع�ض����و
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،الذي يعد رمزً ا بارزًا من رموز
العمل اخلريي والإن�ساين على م�ستوى العامل �أجمع.
و�أو�ض����ح �أن البلدي����ة فتحت �أمام موظفيها ب����اب التربع خالل
الأ�ش����هر املا�ض����ية لبن����اء م�س����جد با�س����م "موظف����ي البلدية"
يف �إح����دى ال����دول الإفريقية ،بالتن�س����يق مع جمعية ال�ش����ارقة

اخلريية ،بهدف ن�ش����ر ثقاف����ة العمل التطوع����ي واخلريي بني
املوظفني ،وتكري�س مبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية ،وتعزيز قيم
التكافل والتعا�ض����د يف نفو�سهم ،م�شري ًا �إىل �أن البلدية �أعدت
برناجما حاف ًال بالأعمال اخلريية مبنا�سبة عام اخلري ،حيث
ً
ً
مت تنظي����م "عمرة اخلري" ملا يزي����د عن  60عامال من الفئات
امل�س����اندة بالبلدي����ة ،بالإ�ض����افة �إىل �إطالق مبادرة "ن�ص����لك
ل�صيانة منزلك" والتي تتمثل يف �صيانة منازل الأ�سر املتعففة
جما ًنا.
و�أ�ض����اف �أن البلدي����ة �أقامت هذا العام عدم م�ش����اريع خريية
منه����ا م�ش����روع �إفط����ار ال�ص����ائم لأك��ث�ر م����ن � 3آالف عامل ،و
توزي����ع وجب����ات الإفطار على ال�ص����ائمني يف �ش����وارع وميادين
املدين����ة ،وتوزي����ع املري الرم�ض����اين على عدد من الأ�س����ر ،كما
�أطلقت بادرة �إن�سانية �أخرى ت�ضاف �إىل �سجل بلدية ال�شارقة
للعمل الإن�س����اين واخلريي� ،إذ قررت �إعفاء مركبات حمفظي
وطالب م�ؤ�س�س����ة القر�آن الكرمي وال�س����نة من ر�س����وم املواقف

املدفوع����ة م�س����بق ًا ،وتخ�ص����ي�ص ريع ر�س����وم املواق����ف العامة
املحيطة مبدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية للمدينة خلدمة
�أهدافها ال�سامية.
وحول �آلية تنفيذ م�ش����روع بناء م�س����جد ،ق����ال علي عبيد مدير
�إدارة التفاعل امل�ؤ�س�س����ي بالبلدية �أنه مت عقد عدة اجتماعات
مع جمعية ال�شارقة اخلريية لدرا�سة كيفية التنفيذ على �أر�ض
الواق����ع ،واالتفاق على البنود الرئي�س����ية لالتفاقية واخلطوات
الزمني����ة للتنفي����ذ ،ومن املتوقع �إجناز م�ش����روع بناء امل�س����جد
خالل الربع الأول من عام  ،2019م�شري ًا �إىل �أن امل�سجد يت�سع
لأكرث من  70م�ص����ل ًيا ،وتتكفل البلدية بفر�شه وجتهيزه بكافة
لوازمه.
ولفت �إىل �أن البلدية قامت بت�س����ليم مبالغ التربع بالكامل �إىل
جمعية ال�شارقة اخلريية للبدء يف التنفيذ ،حيث مت جمع هذه
التربع����ات من خالل تخ�ص����ي�ص �ص����ناديق تربعات يف جميع
مباين البلدية ،لت�سهيل عملية التربع للموظفني.
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بلدية الشارقة تحذر من تشويه أجهزة المواقف العامة

اجتماع تطويري للكوادر المواطنة

حذرت بلدية مدينة ال�ش����ارقة من تخريب �أجهزة املواقف العامة �أو العبث بها ب�أي �ش����كل من الأ�ش����كال� ،س����واء
بو�ض����ع املل�صقات عليها �أو الكتابة والر�س����م عليها ،ما ي�ؤدي �إىل تو�شيه مظهرها وتقلي�ص عمرها االفرتا�ضي،
ح�سبما �صرح علي �أحمد �أبوغازيني مدير �إدارة املواقف العامة ببلدية مدينة ال�شارقة.
و�أو�ضح �أبوغازيني �أن البلدية �أطلقت حملة توعوية على مدى الأيام املا�ضية عرب من�صاتها على مواقع التوا�صل
االجتماعي حل�ض اجلمهور على الكف عن املمار�س����ات غري القانونية التي ت�ؤثر �س����ل ًبا على ال�صورة احل�ضارية
واجلمالية ملدينتنا البا�سمة ،ودعت �إىل عدم تخريب �أجهزة املواقف العامة �أو العبث بها ب�أي �شكل من الأ�شكال
�س����واء بو�ضع املل�ص����قات الع�شوائية �أو الكتابة والر�س����م عليها ،مما ي�ؤدي �إىل ت�شويه مظهرها وتقلي�ص عمرها
االفرتا�ضي ،وحتمل البلدية تكاليف �إ�ضافية من �أجل �صيانتها و�إزالة امل�شوهات من هيكلها اخلارجي.
ولفت �إىل �أن مفت�شي البلدية يعملون على مدار ال�ساعة لر�صد �أية خمالفات من هذا النوع ،مع اتخاذ الإجرءات
القانونية الرادعة �ضد املخالفني.
ودعا اجلمهور �إىل التعاون مع البلدية والإبالغ فو ًرا يف حال م�صادفتهم لهذا النوع من خمالفات ت�شويه �أجهزة
املواقف العامة من خالل االت�ص����ال باخلط ال�س����اخن للبلدية  ، 993و�س����يقوم مفت�شو البلدية بالتحرك الفوري
و�ضبط املخالفني واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

عق����دت قط����اع الزراعة والبيئ����ة اجتماع���� ًا تطوير ًيا ملناق�ش����ة الفر�ص
املتاح����ة والتحدي����ات التي تواج����ه القطاع بقاع����ة التدريب "متيز" يف
املبنى الرئي�س����ي للبلدية بح�ض����ور جمي����ع الكوادر املواطن����ة بالقطاع،
حيث تب����ادل اجلميع الأف����كار والر�ؤى التي ت�س����هم يف تطوير منظومة
العمل واالرتقاء باخلدمات املقدمة للجمهور ،كما مت مناق�شة عدد من
املقرتحات التطويرية وغريها من املوا�ض����يع املتعلقة مبجريات العمل
بالقطاع و�ش�ؤونه الإدارية والت�شغيلية.
وي�أتي هذا االجتماع تنفيذ ًا لتوجيهات مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�س����عادة ثابت �س����امل الطريف����ي بالعمل عل����ى عقد اجتماع����ات دورية
تطويري����ة لفرق العمل بقطاع����ات و�إدارات البلدية م����ن �أجل االرتقاء
ب�����أداء املوظف��ي�ن ،و�إ�ش����راكهم يف اتخاذ الق����رار مبا يحقق ال�س����عادة
والإيجابية يف بيئة العمل ،وي�صب يف امل�صلحة العامة للبلدية.
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بقطاع الزراعة والبيئة
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افتتاح مركز خدمات الخالدية بحلة جديدة
خدمات حكومية محلية واتحادية متعددة تحت سقف واحد

افتتح �س ��عادة ثابت �س ��امل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة ،مركز
خدم ��ة اخلالدي ��ة بع ��د تطوي ��ره وحتديث ��ه ،بالتع ��اون م ��ع مرك ��ز �إجن ��ازات
للخدمات ،بح�ضور �سعادة خمي�س بن �سامل ال�سويدي رئي�س جمل�س الإدارة
ملراك ��ز �إجنازات للخدم ��ات بال�شارقة ،وممثلي الدوائر والهيئات احلكومية
واخلدمية
و�ص����رح �س����عادة ثابت الطريف����ي مدير عام البلدي����ة� ،أن افتت����اح مركز خدمة
اخلالدي����ة بحلت����ه اجلديدة بع����د تطويره وجتهي����زه ب�أرقي و�أح����دث اخلدمات
واملراف����ق ،بالتعاون مع مركز �إجنازات للخدمات ،ي�أتي تنفيذ ًا ال�س��ت�راتيجية
بلدية مدينة ال�ش����ارقة الرامي����ة �إىل تعزيز �أوجه التعاون م����ع القطاعني العام
واخلا�����ص و�إقامة ال�شراكات اال�سرتاتيجية التي ت�ضمن تقدمي �أرقى اخلدمات
للمتعاملني وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم بكفاءة عالية مبا يكفل حتقيق �أعلى
معدالت ال�سعادة والر�ضا عن خدمات البلدية وخدمات حكومة ال�شارقة بوجه
عام ،وي�سهم يف حتقيق ر�ؤية حكومة ال�شارقة و�أهدافها امل�ستقبلية.

وم����ن جانب����ه ذكر �سعادة خمي�س بن �سامل ال�سوي����دي ب�أننا ن�سعى من خالل مراكز �إجن����ازات املتوزعة جغرافي ًا
يف مدين����ة ال�شارقة �إىل التمي����ز يف �إ�سعاد اجلمهور وتقدمي اخلدمات على م�ستوى ع����الٍ من اجلودة التي تخدم
�شريح����ة كبرية من �سكان مدين����ة ال�شارقة ،نحن نفتخر ب�شراكاتنا الفعالة م����ع الدوائر املحلية واالحتادية التي
حقق����ت جناحات كبرية يف خدمة املتعامل��ي�ن ،مما ي�ضمن تقدمي اخلدمات الأ�سه����ل والأ�سرع للمراجعني حتت
�سقف واحد ،وحتقيق �أعلى معدالت الر�ضا عن هذه اخلدمات".
ولفت �إىل �أن "�إجنازات" للخدمات تقدم يف مركز اخلالدية بعد حتديثه العديد من اخلدمات احلكومية املحلية
واالحتادي����ة حتت �سقف واحد ،منها خدمات ت�صديق عقود الإيجار بال�شارقة وخدمات الهيئة الإحتادية للهوية
واجلن�سية وخدمات املرور والرتخي�ص والتنمية الإقت�صادية ال�شارقة وخدمات العمالة امل�ساعدة وخدمات هيئة
كهرباء ومياه ال�شارقة و�إت�صاالت وخدمات الفح�ص الطبي.

نظم ��ت بلدية مدينة ال�شارقة حمل ��ة للتربع بالدم بالتعاون
م ��ع مركز خدم ��ات نقل ال ��دم والأبحاث بال�شارق ��ة يف املبنى
الرئي�س ��ي للبلدية ،حتت �شعار "�أن ��ت القطرة و�أنت احلياة"
انطالق� �اً م ��ن م�س�ؤوليتها املجتمعية وحر�صه ��ا على �إطالق
املب ��ادرات التطوعي ��ة والإن�سانية التي تع ��زز مفهوم التكاتف
والتكامل بني �أفراد املجتمع.
وقال علي عبيد مدير �إدارة التفاعل امل�ؤ�س�سي يف بلدية مدينة
ال�شارقة� ،إن حملة التربع بالدم التي نظمتها البلدية� ،شهدت
م�شاركة وا�سعة من املوظفني والعاملني يف البلدية� ،إ�ضافة �إىل
الكثري من املراجعني الذين حر�صوا على التربع بالدم كواجب
�إن�س����اين ووطني يع����زز مفه����وم التكاتف والتكامل ب��ي�ن �أفراد
املجتم����ع ،عاز ًيا تلك امل�شاركة الوا�سعة �إىل الن�شرات التوعوية

والتثقيفي����ة الت����ي تبثه����ا البلدية ب�ش����كل م�ستمر ع��ب�ر موقعها
الإلكرتوين الداخلي ومواقع التوا�صل االجتماعي وغريها من
قنوات التوا�صل حلث املوظفني وجمهور املتعاملني على التربع
بال����دم وغر�س ثقافة العمل التطوع����ي بينهم ،وت�سليط ال�ضوء
عل����ى �أهمية التربع ،ودوره يف �إنقاذ حياة املر�ضى وامل�صابني،
�إ�ضافة �إىل تلبي����ة االحتياجات املتزايدة للمر�ضى عرب التربع
بالدم ب�شكل دائم.
و�أ�ش����ار �إىل �أن حمل����ة الت��ب�رع بال����دم الت����ي �أقيم����ت يف املبنى
الرئي�س����ي للبلدية حتت �شع����ار "�أنت القط����رة و�أنت احلياة"،
�سيتبعها حمل����ة �أخرى للتربع بالدم ي����وم االثنني القادم �أمام
مبن����ى التنظيم الإيجاري باملنطق����ة ال�صناعية اخلام�سة ،من

�أج����ل �إتاح����ة فر�صة الت��ب�رع بال����دم لأكرب عدد م����ن املوظفني
����دا �سعي البلدي����ة الدائ����م �إىل تعزيز دورها
واملتعامل��ي�ن ،م�ؤك ً
املجتمعي من خالل الإ�سهام يف مثل هذه الأن�شطة واملبادرات
املجتمعي����ة والإن�سانية الت����ي ت�سهم يف بن����اء وتر�سيخ عالقات
وطيـ ــدة بني فئات املجتمع املختلفة وتنمية حب الوطن والوالء،
ون�شر ثقافة البذل والعطاء بني �أفــراد املجـ ــتمع الواحـ ــد.
و�أ�ض����اف مدي����ر �إدارة التفاعل امل�ؤ�س�س����ي �أن احلملة ت�ضمنت
توزي����ع كتيبات وع����دد من املطبوع����ات التي ت�شج����ع املوظفني
على التربع بالدم ،وتعرفه����م بفوائده ال�صحية ،وحتتوي على
معلومات �شاملة عن �آليات الت��ب�رع ودورها النف�سي وال�صحي
على حياة الإن�سان.
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نظمت بلدية مدينة ال�شارقة ور�شة عمل هند�سية يف مقرها
الرئي� ��س مبنطق ��ة امل�صل ��ى ،تناول ��ت املخاط ��ر الناجم ��ة عن
ا�ستخ ��دام �أل ��واح الأملونيوم "الكالدين ��ج" القابلة لال�شتعال
يف واجه ��ات املب ��اين ،و�أثره ��ا يف زيادة احتم ��ال وقوع حوادث
احلري ��ق وانت�شاره ��ا ،وبحث ��ت احلل ��ول الوقائي ��ة املنا�سب ��ة،
وذل ��ك بالتع ��اون م ��ع الإدارة العام ��ة للدفاع امل ��دين ،ودائرة
التخطي ��ط وامل�ساح ��ة ،ودائ ��رة الإ�س ��كان ،ودائ ��رة الأ�شغ ��ال
العام ��ة بال�شارق ��ة ،ومب�شارك ��ة ع ��دد م ��ن املهند�س�ي�ن ذوي
االخت�صا� ��ص م ��ن مكاتب اال�ست�ش ��ارات الهند�سي ��ة و�شركات
املقاوالت واملوردين يف �إمارة ال�شارقة.
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وقد �ش����ارك يف جمريات ور�شة العمل �سع����ادة ثابت الطريفي
مدير ع����ام البلدية و�سعادة املهند�س خليفة بن هدة ال�سويدي
م�ساع����د املدي����ر الع����ام لقط����اع الهند�سة واملب����اين ،وعدد من
قيادات البلدي����ة واملخت�صني بها وممثل����ي اجلهات احلكومية
ذات ال�صلة يف الإمارة.
و�ص����رح املهند�����س خليف����ة بن ه����دة ال�سوي����دي �أن تنظيم هذه
الور�ش����ة ي�أتي �ضم����ن اجلهود امل�ستمرة واحلثيث����ة التي تبذلها

بلدي����ة مدين����ة ال�شارق����ة بالتع����اون م����ع الدوائ����ر وامل�ؤ�س�س����ات
احلكومي����ة املخت�ص����ة ل�ضم����ان الو�ص����ول �إىل �أعل����ى مع����دالت
ال�سالم����ة والوقاية م����ن احلرائق مبدين����ة ال�شارقة من خالل
تعزي����ز معاي��ي�ر وا�شرتاط����ات ال�سالم����ة يف املب����اين ،م�ؤك����د ًا
�أن �سالم����ة املب����اين كانت والزالت عل����ى ر�أ�����س �أولويات قطاع
الهند�س����ة واملب����اين يف البلدي����ة ،والت����ي ت�سع����ى جاه����د ًة �إىل
تعزيزه����ا واالرتقاء به����ا تنفي����ذ ًا لر�ؤية الإم����ارة ال�شاملة نحو

تهيئة بيئة �آمنة للعي�����ش وال�سكن والعمل تتمتع ب�أعلى مقومات
ال�سالمة العامة.
و�أو�ض����ح ب����ن ه����دة �أن الور�شة هدف����ت بالأ�سا�����س �إىل �إ�شراك
املكات����ب اال�ست�شاري����ة و�شركات املق����اوالت واملوردي����ن وبيوت
اخلربة املتخ�ص�صة م�شاركة ف ّعالة جن ًبا �إىل جنب مع البلدية
والدوائ����ر والهيئ����ات احلكومي����ة املخت�صة يف حتم����ل م�س�ؤولية
�سالم����ة املب����اين وم����ا حتويه����ا م����ن �أرواح وممتل����كات ،ورف����ع

المدينة الباسمة

م�ست����وى الوعي باملخاطر الناجمة عن تركيب واجهات املباين
امل�صنوعة من �أل����واح الأملونيوم ،وت�شجيعه����م على اتباع طرق
و�أنظم����ة �أكرث �أما ًنا م����ن "الكالدينغ" امل�ستخ����دم يف واجهات
املب����اين ،دون �أن يخل ذل����ك بال�شكل اجلمايل للمبن����ى� ،أو �أن
يرتت����ب عليه �أعباء مالية كبرية تثق����ل كاهل مالك العقارات،
��ي�را �إىل �أن البلدية بحثت م����ع امل�شاركني يف الور�شة بع�ض
م�ش ً
احلل����ول املنا�سب����ة لتف����ادي انت�ش����ار احلريق يف املب����اين ذات

الت�شطيبات اخلارجية امل�صنوعة من �ألواح الأملونيوم ،وكيفية
تنفي����ذ هذه احلل����ول وم����ا يتعلق ا�شرتاط����ات و�إج����راءات من
�أجل رفع مع����دالت ال�سالمة والوقاية م����ن حوادث احلريق يف
ال�شارقة.
و�أك����د �أن البلدية تلزم جميع املقاول��ي�ن واال�ست�شاريني واملالك
بتطبيق قرار الإدارة العامة للدفاع املدين  -ال�شارقة ال�صادر
ع����ام  2016وال����ذي ين�ص على ع����دم املوافقة عل����ى ا�ستعمال

تك�سي����ة الأملونيوم للمب����اين التي يزيد
ارتفاعه����ا عن  23مرت �أو م����ا يعادل 7
طواب����ق ،الفتً����ا �إىل �أن البلدي����ة قامت
بعمل م�سح �شامل للمباين القائمة ذات
واجه����ات الأملوني����وم يف جميع املناطق
التجارية وال�صناعية باملدينة ،وتعمل
على �إعداد برنام����ج حتفيزي يت�ضمن
بع�ض الت�سهيالت مل��ل�اك املباين ذات
الواجه����ات امل�صنوعة م����ن الأملونيوم،
بالتن�سي����ق م����ع اجله����ات احلكومي����ة
املخت�ص����ة ،م����ن �أج����ل ت�شجيعهم على
تعزيز �إجراءات وا�شرتاطات ال�سالمة
مببانيه����م من خ��ل�ال ا�ستب����دال �ألواح
الأملونيوم �أو �إعادة ت�شطيب الواجهات
مبواد غري قابلة اال�شتعال واتباع طرق
�أك��ث�ر �أما ًنا م����ع احلفاظ عل����ى ال�شكل
اجلمايل املميز ملدينة ال�شارقة.
وق����ال املهند�س �أحمد بن عبدالرحمن
اجلروان مدير �إدارة التفتي�ش واملباين
بالبلدية �أن ا�ستخ����دام نظام التك�سية
بالأملوني����وم يت�سب����ب يف خماطر كثرية
�أهمه����ا قابلي����ة الطبق����ة العازلة و�سط
�أل����واح الأملوني����وم لال�شتع����ال ،كم����ا
�أن طريق����ة تركي����ب نظ����ام التك�سي����ة
بالأملوني����وم تتطل����ب وج����ود فج����وة ب��ي�ن الأل����واح مم����ا ي�شكل
مم����ر �سري����ع النت�ش����ار �أل�سن����ة الله����ب الناجمة ع����ن احلريق،
����دا �أن البلدي����ة �ست�ستم����ر يف التوعية مبخاط����ر ا�ستخدام
م�ؤك ً
�أل����واح الأملونيوم ع��ب�ر خمتلف الو�سائل الإعالمي����ة والتوا�صل
املبا�شر م����ع املالك واملقاولني واال�ست�شاري��ي�ن من �أجل تعزيز
ا�شرتاطات ال�سالمة باملباين من خالل تنفيذ احللول البديلة
والآمنة التي ا�ستعر�ضتها البلدية خالل الور�شة.
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بلدية الشارقة تحتفل باليوم العالمي لمرضى التهاب المفاصل

المدينة الباسمة

�أقام ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارق ��ة حزم ��ة م ��ن الفعالي ��ات
التوعوي ��ة وال�صحي ��ة يف مبناها الرئي�س ��ي وعدد من حدائق
املدين ��ة ،تزامن� �اً مع الي ��وم العامل ��ي ملر�ضى الته ��اب املفا�صل،
بهدف ت�سليط ال�ضوء على هذا املر�ض وكيفية الوقاية منه،
وتكري� ��س ثقافة الت�ضامن والت�آزر بني �أفراد املجتمع ،ور�سم
ال�سعادة على وجوه مر�ضى التهاب املفا�صل من خالل دعهم
وم�ساندته ��م وتخفي ��ف معاناته ��م وب ��ث الأم ��ل يف نفو�سه ��م
للتعاي�ش مع هذا املر�ض وال�شفاء منه.
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وقال علي عبيد مدير �إدارة التفاعل امل�ؤ�س�سي يف بلدية مدينة
ال�شارقة �أن م�شاركة البلدية يف االحتفاء باليوم العاملي ملر�ضى
الته����اب املفا�ص����ل ت�أتي �ضم����ن الربنامج التوع����وي والتثقيفي
ال����ذي �أعدته البلدية لعام  2017به����دف ن�شر الوعي والثقافة
ال�صحي����ة ع����ن الأمرا�ض املختلف����ة وتق����دمي الن�صائح الطبية
ال�ضرورية للوقاية منه����ا والت�ضامن مع املر�ضى و�شد �أزرهم،
واحلث على تناول الطعام ال�صح����ي واتباع �أ�سلوب حياة �أكرث
�صحة ون�شاط ًا.
و�أ�شار �إىل �أن الإدارة العليا بالبلدية ،وعلى ر�أ�سها املدير العام
�سع����ادة ثابت الطريفي ،تقدم كل م����ا يلزم من دعم وم�ساندة
وتوجي����ه دائم م����ن �أجل �إجناح مثل هذه املب����ادرات املجتمعية
التي حتر�ص البلدية على القيام بها تعزيزً ا لدورها املجتمعي،
و�أدا ًء لواجباته����ا وم�س�ؤولياته����ا جت����اه �أف����راد املجتمع ،خا�ص ًة
�أولئ����ك الذي����ن يحتاج����ون �إىل الت�ضام����ن معه����م وم�ؤاذرتهم
للتغلب على مر�ضهم والتعاي�ش معه.
ولفت �إىل �أن برنام����ج البلدية التوعوي واملجتمعي لهذا العام
�شم����ل تنظي����م العدي����د م����ن احلم��ل�ات التوعوي����ة للوقاية من
الأمرا�����ض املختلف����ة كال�سك����ري وال�سرطان وغريه����ا� ،إ�ضافة
�إىل احلم��ل�ات ال�صحي����ة التثقيفي����ة لفئ����ة العم����ال لوقايته����م

م����ن الإ�صابة بالإجه����اد احلراري و�ضرب����ة ال�شم�س خا�ص ًة يف
ف�صل ال�صيف ،حيث يت����م تنظيم هذه احلمالت ب�شكل دوري
بالتعاون مع �إدارة تقييم املطابقة والتثقيف ال�صحي بالبلدية
�إىل جانب عدد من اجلهات اخلارجية املتخ�ص�صة.
و�أو�ضح����ت حن����ان جاب����ر رئي�����س ق�س����م الفعالي����ات واملعار�ض
بالبلدية �أن امل�شاركة يف فعالية اليوم العاملي اللتهاب املفا�صل
جاءت بالتن�سي����ق مع جمعية �أ�صدقاء مر�ضى التهاب املفا�صل
بال�شارق����ة ،فقد �أعلنت البلدية عن تنظيم باقة من الفعاليات
التوعوي����ة والأن�شطة ال�صحية عن مر�����ض التهاب املفا�صل يف
امل�ؤمتر الذي نظمته اجلمعية حول هذا احلدث� ،شملت �إقامة
معار�����ض �صحي����ة ون����دوات تثقيفي����ة وتقدمي فحو�ص����ات طبية

للموظف��ي�ن واملتعاملني يف املبن����ى الرئي�س����ي للبلدية ومرتادي
احلدائ����ق ،كم����ا ت�ضمن����ت تنظي����م فعالي����ة للأطف����ال بعنوان
"ب�أناملي �أبدع" يف ال�صاالت املغلقة بحدائق القرائن والرمثاء
والنوف واحلزام الأخ�ض����ر والنا�صرية ،بهدف تطوير قدرات
الطف����ل العقلية واحلركية وتنمي����ة مهاراتهم الفكرية ،وكذلك
مت توف��ي�ر عدد من الكتب املتخ�ص�صة عن التهاب املفا�صل يف
واحات الق����راءة بحديقتي القرائن واحل����زام الأخ�ضر �ضمن
مب����ادرة " اقر�أ لتعرف �أكرث عن املر�ض" بهدف �إثراء الثقافة
ال�صحية لدى الطفل عن املر�ض وكيفية الوقاية منه.
و�أ�ضاف����ت �أن بلدية مدينة ال�شارقة اهتم����ت منذ عقود بب�سط
امل�سطحات اخل�ضراء و�إن�ش����اء احلدائق يف كافة ربوع �إمارتنا

المدينة الباسمة

حر�ص����ا منها على تهيئة
البا�سمة وتوف��ي�ر املما�شي املطاطيةً ،
بيئة مثالي����ة تعزز املمار�سات ال�صحية اليومية لأفراد املجتمع
وت�شجعه����م عل����ى ممار�س����ة ريا�ض����ة امل�ش����ي واجل����ري وركوب
الدراج����ات الهوائي����ة ،نظرا لأهمي����ة الريا�ض����ة يف الوقاية يف
الأمرا�����ض ،ال�سيما مر�ض الته����اب املفا�صل وم�شاكل العظام،
الفت����ة �إىل �أن البلدي����ة حر�صت على توف��ي�ر الكثري من املرافق
واخلدم����ات النوعي����ة ملر�ض����ى الته����اب املفا�صل وكب����ار ال�سن
و�أ�صحاب الهم����م يف احلدائق ومباين البلدي����ة مثل الكرا�سي
املتحركة و�سيارات اجللف لنقلهم مبا�شرة �إىل داخل احلدائق
وقاعات خدمة العمالء.
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هدفت إلى جمع األدوية الفائضة وتقديمها للمحتاجين مجانًا
بلدية الشارقة تنظم مبادرة دواؤنا بلسمهم
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نظم ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارق ��ة ،بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر الإمارات ��ي مبادرة خريية بعنوان "دوا�ؤنا بل�سمهم" يف حديقة الطالع بال�شارق ��ة ،بهدف جمع الأدوية �صاحلة اال�ستعمال
التي تفي�ض عن حاجة �أ�صحابها ،ومنحها جمانًا للمر�ضى غري القادرين لال�ستفادة منها.
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و�أو�ض����ح �س����عادة ثاب����ت الطريف����ي مدي����ر ع����ام بلدي����ة مدينة
ال�ش����ارقة �أن مبادرة "دوا�ؤنا بل�سمهم" التي �أقيمت يف حديقة
الطالع بال�ش����ارقة ته����دف �إىل تعزي����ز الرواب����ط االجتماعية
وتكري�س قيم التعا�ض����د والتكافل بني �أفراد املجتمع من خالل
جم����ع الأدوية ال�صاحل����ة لال�ستخ����دام وامل�ستلزم����ات الطبية
الت����ي تفي�ض عن حاجة �أ�صحابه����ا ،وتقدميها جما ًنا للمر�ضى
غ��ي�ر القادرين داخل الدولة وخارجها ،بالتعاون والتن�سيق مع
ريا �إىل �أن هذه املبادرة
جمعي����ة الهالل الأحمر الأماراتي .م�ش ً
ت�أتي ا�ستكم����اال للربنامج اخلريي الذي �أعدته البلدية تعزيزً ا

لدوره����ا املجتمع����ي وتزام ًن����ا مع مب����ادرة "عام اخل��ي�ر" التي
�أطلقها �صاحب ال�سم����و ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة  -حفظه اهلل.
و�أ�ش����اد ب�إقب����ال املتربعني م����ن زوار حديقة الط��ل�اع والأحياء
املج����اورة لها وبع�ض املدار�س اخلا�صة عل����ى امل�شاركة يف هذه
املب����ادرة والتربع مب����ا لديهم م����ن �أدوية �صاحل����ة لال�ستعمال
م����ن �أجل التخفي����ف من معان����اة املر�ض����ى املحتاجني ومتكني
اجلمعي����ات واملنظم����ات اخلريي����ة الإماراتي����ة م����ن ممار�س����ة
�أعماله����ا التطوعي����ة والإن�ساني����ة لتوفري العالج وال����دواء لغري

القادري����ن على حتم����ل تكاليف �شراء الأدوي����ة يف خمتلف دول
العامل.
و�أك����د �أن البلدية �ستعمل على تنظيم هذه املبادرة الطيبة على
ف��ت�رات زمنية متتالي����ة ،يف مواق����ع خمتلفة باملدين����ة ،لإتاحة
الفر�ص����ة مل�شاركة �أكرب عدد من املواطن��ي�ن واملقيمني يف هذه
ريا �إىل �أن م�شرفات احلدائق �سيكونون
املبادرة اخلريية ،م�ش ً
عل����ى توا�ص����ل م�ستمر م����ع املتربع��ي�ن ال�ستالم م����ا لديهم من
�أدوي����ة زائدة عن حاجتهم ،وتو�صيلها للمر�ضى غري القادرين
بالتعاون مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

نظم ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارق ��ة ور�شة عمل توعوية حول �أمن املعلومات على مدى ثالثة �أيام يف مبناها الرئي�س ،ا�ستهدفت مديري الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام وجميع موظفي البلدية الذين
يتعامل ��ون مبا�ش ��رة م ��ع املعلوم ��ات املهمة ذات الطبيع ��ة ال�سرية ،وذلك لتعزيز وعيهم ح ��ول املخاطر والتهديدات الإلكرتوني ��ة والأمنية وتعريفهم ب�سبل تفاديه ��ا والوقاية منها مبا ي�ضمن
حتقيق �أق�صى حماية ممكنة ملعلومات وبيانات الدائرة ،وذلك مب�شاركة �سعادة ثابت الطريفي مدير عام البلدية وعدد من قياداتها.
وق����ال �سعادة ثابت الطريف����ي� ،إن بلدية مدينة ال�شارقة ت�سعى تعزيز وعي كوادرها الب�شرية بالأمن املعلوماتي �إىل ا�ستكمال تواجهه����ا امل�ؤ�س�س����ات احلكومي����ة واخلدمية ،وحتاف����ظ دائ ًما
دائ ًما �إىل رفع امل�ستوى الفك����ري والعلمي والثقايف حول الأمن م�ش����روع ت�أهيل نظ����ام البلدية للح�ص����ول على �شه����ادة الآيزو عل����ى رف����ع درجة اال�ستع����داد ملجابه����ة خمتلف �أمن����اط و�صور
املعلوماتي لدى جميع كوادرها الب�شرية ،خا�صة �أوالئك الذين  2013:27001يف �أمن املعلومات.
املخاط����ر التي ته����دد �أمن املعلوم����ات ،وتتخ����ذ يف �سبيل ذلك
جهدا يف اتخاذ ما يلزم من الإج����راءات الالزم����ة حلماي����ة البيانات ب�ش����كل ا�ستباقي عرب
يحتك����ون مبا�ش����رة مبعلومات وبيان����ات حكومي����ة مهمة وذات و�أك����د الطريفي �أن البلدية ال ت�ألو ً
طبيع����ة �سرية ،وذل����ك ملواكبة التط����ور التكنولوج����ي احلا�صل تدابري وقائي����ة حلماية معلوماتها ،مع و�ض����ع اخلطط البديلة مراقب����ة اخلدم����ات وتطوير و�صيان����ة بنيتها التحتي����ة التقنية
يف ه����ذا املجال واال�ستخدام املتنام����ي للتقنيات احلديثة على للتح�س��ي�ن امل�ستمر لنظمه����ا الأمنية ومواجهة �أي����ة اخرتاقات طوال الوقت.
م�ستوى العامل �أجمع.
له����ذه النظم �أو �أية �أعطال قد تعي����ق ان�سابية العمل بها ،الفتًا و ُي�ش����ار �إىل �أن البلدي����ة ع����ززت مكانته����ا يف �ص����دارة مزودي
و�أ�ش����ار �إىل �أن ور�ش����ة العمل الت����ي نظمتها البلدي����ة حول �أمن �إىل �أن البلدي����ة تعمل دائ ًما على تطبيق �أف�ضل املعايري العاملية اخلدمات البلدية املتطورة رقمي���� ًا يف منطقة اخلليج العربي،
املعلوم����ات مب�شاركة جميع قيادات البلدي����ة ومديري �إداراتها يف جم����ال نظم �أم����ن املعلومات م����ن خالل التع����اون مع بيوت وذل����ك بعد توقيعها اتفاقية متكنها من توظيف حلول الأعمال
ور�ؤ�س����اء �أق�سامها واملوظف��ي�ن ذوي االخت�صا�����ص ت�أتي �ضمن اخلربة املتخ�ص�صة التي تقدم �أحدث احللول التقنية ملواجهة املتطورة م����ن "�إ�س �إيه بي" عرب جمي����ع خدماتها و�إجراءاتها
جه����ود البلدي����ة امل�ستم����رة لتح�ص��ي�ن معلوماته����ا وبياناته����ا خمتلف التحديات الأمنية الآنية وامل�ستقبلية.
الت�شغيلي����ة ،ويعد ه����ذا امل�شروع من �أك��ث�ر م�شاريع الرقمنة يف
و�أنظمته����ا من �أية احتماالت قر�صن����ة �أو خماطر قد ت�ؤثر على وم����ن جانب����ه� ،أو�ضح حمم����د املال مدي����ر �إدارة تقني����ة ونظم املنطق����ة ،حيث �ستتحول م����ن خالله جميع خدم����ات البلدية،
ريا ب�سرعة اال�ستجابة مبا يف ذل����ك خدماتها احلكومية و�إجراءاته����ا الداخلية وتلك
�س��ي�ر العملي����ات الت�شغيلية به����ا� ،أو تنال من ج����ودة اخلدمات املعلوم����ات �أن البلدية تويل
ً
اهتمام����ا كب ً
املقدم����ة ملتعامليه����ا ،الفت����ا �إىل �أن البلدي����ة ت�سع����ى من خالل يف التعام����ل مع خمتل����ف التهدي����دات واملخاط����ر الأمنية التي املوجهة للمتعاملني على نحو مبا�شر �إىل من�صات رقمیة.

المدينة الباسمة

بمشاركة جميع مستوياتها القيادية وموظفيها المختصين
بلدية الشارقة تنظم ورشة عمل حول أمن المعلومات
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شملت زيارة  670منشأة صناعية
بلدية الشارقة تنفذ حمالت توعية بيئية في المناطق الصناعية

نفذت بلدية مدينة ال�شارقة حمالت توعوية وتثقيفية حول
متطلب ��ات ال�سالم ��ة البيئي ��ة واملهني ��ة للعامل�ي�ن يف املن�ش�آت
ال�صناعي ��ة باملدين ��ة ،حي ��ث مت زي ��ارة  670من�ش� ��أة �صناعي ��ة
متفاوت ��ة اخلط ��ورة يف مناط ��ق (ال�صجع ��ة ،وال�صناعي ��ة ،3
وال�صناعية  ، 6وال�صناعية  ،10وال�صناعية  ،)12وذلك �ضمن
جه ��ود البلدي ��ة املكثف ��ة للمحافظ ��ة على املظه ��ر احل�ضاري
باملدينة وحماية البيئة وال�صحة العامة.

المدينة الباسمة

و�أو�ض����ح املهند�س عبدالرزاق احلمادي مدير �إدارة اخلدمات
اهتماما كبري ًا
البيئية ببلدية مدينة ال�شارقة� ،أن البلدية توىل
ً
بالبيئة متا�ش ًيا مع الروي����ة ال�شاملة لإمارة ال�شارقة التي ت�ضع
حماية البيئة وتهيئة �أجواء مثالية باملدينة يف �صدر �أولوياتها،
وات�سا ًقا مع دور البلدية الرقابي والتوعوي املتمثل يف احلفاظ
عل����ى جمالية الإمارة البا�سمة ورفع م�ستوى الوعي البيئي لدى
فئات املجتمع كاف����ة ،ال�سيما العاملني يف املن�ش�آت ال�صناعية،
و�إل����زام جمي����ع املن�ش�����آت بتطبي����ق �أعل����ى معاي��ي�ر ومتطلبات
ال�سالمة املهنية والبيئية.
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و�أ�ش����ار �إىل �أن احلم��ل�ات الت����ي نفذه����ا ق�س����م حماي����ة البيئة
م�ؤخ���� ًرا بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين – ال�شارقة،
ودائ����رة التنمية االقت�صادية و�شرطة ال�شارقة ،كان هدفها يف
املق����ام الأول التثقي����ف البيئي والتوعوي للعامل��ي�ن يف املن�ش�آت
ال�صناعية على اختالف �أنواعها و�أن�شطتها وخطورتها البيئية
ب�ضرورة جتن����ب ال�سلوكيات التي ترتت����ب عليها خماطر بيئية

و �صحي����ة ،وتعريفه����م بنوعية �أدوات ال�سالمة املهنية التي يجب توفرها باملن�ش�����أة ح�سب نوع الن�شاط ال�صناعي املمار�س ،و�إثراء
ثقافتهم حول املتطلبات البيئية واملهنية الواجب ا�ستيفائها وفق اللوائح والقوانني املحلية واالحتادية املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
و�أك����د �أن البلدي����ة �آث����رت عدم فر�ض �أية غرام����ات �أو اتخاذ �إجراءات رادعة بح����ق املخالفني ملتطلبات ال�سالم����ة البيئية واملهنية

يف ه����ذه الآونة ،حتى متنحه����م الوقت ال����كايف لتعديل �أو�ضاعهم وف����ق ا�شرتاطات
ال�سالمة البيئية املقررة ،حيث اكتفت بت�سليم املخالفني �إخطار ًا ب�ضرورة ا�ستكمال
الإج����راءات وامل�ستندات املطلوبة تالفي ًا لأية �سلبي����ات �أو خمالفات بيئية ،الفتًا �إىل
�أن البلدي����ة منحت تلك املن�ش�آت املخالفة مهلة زمنية لتعديل �أو�ضاعها البيئية ،ويف
حال عدم االلتزام �ست�ضطر البلدية �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق املخالفني
والتي قد ت�صل �إىل �إيقاف ن�شاط تلك املن�ش�آت حتى االنتهاء من ت�صحيح �أو�ضاعها.
و�صرح����ت بدرية الكم����ايل رئي�س ق�سم حماية البيئ����ة �أن البلدية قامت بزيارة 670
من�ش�أة �صناعية تنوعت �أن�شطتها ما بني بيع قطع غيار ال�سيارات وجتارة ال�سكراب
واخل����ردة املعدني����ة ،وال�صهر و احل����دادة و اللحام ،وال�ضرب بالرم����ل� ،إ�ضافة �إىل
م�صان����ع البال�ستيك  ،وم�صانع الفحم  ،وم�صان����ع تكرير الزيوت وغريها ،م�شرية
�إىل �أن ه����ذه احلم��ل�ات التوعوية ترك����زت معظمها يف املناط����ق ال�صناعية باملدينة
وهي مناطق ال�صجعة ،وال�صناعية  ،3وال�صناعية  ، 6وال�صناعية  ،10وال�صناعية
 ،)12ورك����زت احلم��ل�ات عل����ى �ض����رورة ا�ستيفاء املتطلب����ات البيئية مث����ل �ضرورة
توف��ي�ر �أدوات ال�سالمة املهني����ة ،وتبطني الأر�ضي����ة بالطبق����ة اخلر�سانية ،وتطبيق
اال�شرتاط����ات اخلا�ص����ة بتخزي����ن املواد اخلط����رة ،وطريق����ة الرتتي����ب والتخزين،
وااللتزام بالنظافة العامة يف املوقع.

المدينة الباسمة

و�أك����دت �أن البلدي����ة م�ستمرة يف حمالتها التفتي�شي����ة والتوعوية على
املن�ش�����آت ال�صناعي����ة للت�أك����د م����ن التزامه����ا بتطبي����ق اال�شرتاطات
البيئي����ة ،ورفع م�ست����وى الوعي البيئ����ي لدى العاملني بتل����ك املن�ش�آت
للح����د م����ن �آثار التل����وث ال�صناع����ي باملدين����ة ،الفت����ة �إىل �أن البلدية
و�ضع����ت ا�شرتاطات و�إجراءات بيئية م�شددة و�ألزمت جميع امل�صانع
واملن�ش�����آت عالي����ة اخلطورة بتطبيقه����ا ،ومن ثم يت����م متابعة مراحل
التنفي����ذ م����ن قبل مفت�ش����ي ق�سم حماي����ة البيئة ،وق����د �أدى ذلك �إىل
انخفا�ض عدد املخالفات البيئية بن�سبة كبرية عن الأعوام ال�سابقة.
و�أفاد حممد �سامل �آل علي رئي�س �شعبة التفتي�ش واملتابعة �أن البلدية
ت�����ؤدي دورها التوعوي والرقابي على املن�ش�����آت ال�صناعية من خالل
فري����ق من الك����وادر الب�شري����ة املدربة وامل�ؤهل����ة ت�أهي ً
��ل�ا عال ًيا بق�سم
حماية البيئة� ،إ�ضافة �إىل كف����اءة نظام التفتي�ش امليداين املتبع لدى
�إدارة اخلدم����ات البيئية ،وال����ذي ينفذ طبق ًا لنظ����ام الآيزو 17020
للج����ودة ،واملعتم����د من هيئة الإم����ارات للموا�صف����ات واملقايي�س منذ
العام .2012
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بمشاركة قيادات البلدية وموظفيها اإلداريين وجهات أخرى
بلدية الشارقة تنفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ ممزر الشارقة
اجلميع ،الفتًا �إىل �أن البلدية تنظم حمالت توعوية با�ستمرار
على م����دار الع����ام من خ��ل�ال توزي����ع املن�ش����ورات واملل�صقات
التوعوي����ة وع��ب�ر من�صات التوا�ص����ل االجتماع����ي وغريها من
الو�سائل الإعالمية الأخ����رى ل�ضمان تفاعل �أفراد املجتمع مع
الق�ضاي����ا البيئية و�إ�شراكهم ب�شكل فاعل يف م�س�ؤولية احلفاظ
عل����ى جمالية مدينتنا و�شكلها احل�ضاري ،وقد تُ�ضطر البلدية
يف بع�����ض الأحيان �إىل اتخ����اذ الإج����راءات القانونية الرادعة
بحق املخالفني.

المدينة الباسمة

مب�شاركة �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة
ال�شارق ��ة و�أع ��داد كبرية من قياداته ��ا وموظفيها الإداريني،
نظم ��ت البلدي ��ة مب ��ادرة تطوعي ��ة لتنظي ��ف �شاط ��ئ مم ��زر
ال�شارقة حتت �شعار "نظاف ��ة �شواطئنا م�س�ؤولية اجلميع"،
بالتع ��اون مع وزارة البيئة والتغري املناخي ،و�شركة ال�شارقة
للبيئ ��ة "بيئ ��ة" ،واملتحف البح ��ري بال�شارق ��ة ،وذلك �ضمن
اجله ��ود الت ��ي تبذله ��ا البلدي ��ة لتكري� ��س مب ��ادئ امل�س�ؤولية
املجتمعي ��ة ل ��دى �أف ��راد املجتم ��ع ،ون�ش ��ر التوعي ��ة ب�ض ��رورة
احلفاظ على املظهر اجلمايل واحل�ضاري للمدينة.
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و�ص����رح �سع����ادة ثاب����ت الطريف����ي مدي����ر ع����ام بلدي����ة مدينة
ال�شارقة �أن املحافظ����ة على النظافة العامة مبدينتنا البا�سمة
وحماي����ة �شواطئه����ا وبيئتها املائية من امللوث����ات تقع على ر�أ�س
�أولوي����ات البلدي����ة ويف �صمي����م اخلط����ة اال�سرتاتيجي����ة الت����ي
تنتهجها وتنفذها حت����ى تبقى ال�شارقة وجهة مثالية للزائرين
وال�سائح��ي�ن واملقيم��ي�ن ولكل الباحث��ي�ن عن الراح����ة والهدوء
واال�ستمت����اع بالطبيعة اخلالبة ،م�ش��ي�ر ًا �إىل �أن تنفيذ مبادرة
تنظيف �شاطئ مم����زر ال�شارقة مب�شاركة تطوعية من قيادات
البلدي����ة وجمع غفري م����ن موظفيه����ا الإداري��ي�ن ،بالتعاون مع
وزارة البيئة والتغري املناخي و�شركة "بيئة" واملتحف البحري
بال�شارق����ة ،يعزز من جهود البلدية التوعوية ويت�سق مع دورها
الرقابي والتفتي�شي والتوعوي املتمثل يف احلفاظ على جمالية
الإمارة البا�سمة ورفع م�ستوى الوعي البيئي لدى فئات املجتمع
كافة.
و�أك����د �أن بق����اء �شواط����ئ املدينة نظيف����ة وجميل����ة وخالية من

امللوث����ات يتطلب تكات����ف جميع �أف����راد املجتم����ع وتعاونهم مع
البلدي����ة وغريها م����ن اجلهات املخت�ص����ة ،فم�س�ؤولية احلفاظ
عل����ى ال�شارق����ة �إم����ارة �صحي����ة �آمن����ة له����ا طابعه����ا اجلمايل
واملعماري املتفرد لي�ست م�س�ؤولية فرد �أو جهة ولكنها م�س�ؤولية

وك�ش����ف الطريفي �أن البلدية �ستكثف حم��ل�ات مراقبة نظافة
املدين����ة خ��ل�ال الف��ت�رة القادم����ة ،خا�ص���� ًة عن����د ال�شواط����ئ
ريا من
واملتنزهات والوجه����ات ال�سياحية التي ت�شهد �إقبا ًال كب ً
اجلمه����ور والعائالت للتنزه واال�ستمتاع بالأجواء املعتدلة التي
ت�شهدها املدينة يف الفرتة احلالية ،ال�سيما مع اقرتاب مو�سم
�إجازات االحتفاالت الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
و�أو�ض����ح علي عبيد مدير �إدارة التفاع����ل امل�ؤ�س�سي �أن املبادرة
التطوعي����ة لتنظي����ف �شاطئ ممزر ال�شارق����ة انطلقت يف وقت
مبك����ر من �صباح ي����وم الأربع����اء وا�ستمرت ل�ساع����ات ،وقامت
خالله����ا البلدي����ة بتوزي����ع �أكيا�����س جم����ع القمام����ة ،و�س��ت�رات
ال�سالم����ة والقبع����ات والع�صائ����ر عل����ى امل�شارك��ي�ن ،الفتًا �إىل
�أن معظ����م النفاي����ات التي مت جمعها كانت عب����ارة عن عبوات
و�أكيا�����س بال�ستيكي����ة ،و�أوراق ،وعبوات الأملني����وم ،والزجاج،
و�أعق����اب ال�سجائر ،وكمي����ة قليلة من الفح����م الأ�سود والرماد
الن����اجت عن خمالف����ات ال�شواء على الرم����ال ،والتي تت�سبب يف
ت�شويه ال�شواطئ ببقع �سوداء وت�ؤذي زوار ومرتادي ال�شاطئ.

ضمن برنامجها التدريبي السنوي
بلدية الشارقة تدرب  877موظفً ا خالل النصف الثاني من عام 2017
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نظمت بلدية مدينة ال�شارقة �سل�سة من الدورات التدريبية
والن ��دوات وور� ��ش العم ��ل ملوظفيه ��ا خ�ل�ال الن�ص ��ف الثاين
م ��ن ع ��ام  2017بل ��غ عدده ��ا  24مب�شارك ��ة  877موظ ًف ��ا ،كما
�أ�شركت البلدية  55موظفًا يف  18ندوة وور�شة عمل نظمتها
م�ؤ�س�س ��ات ودوائ ��ر حكومية �أخ ��رى يف الفرتة ذاته ��ا ،ف�ض ً
ال
ع ��ن �إيف ��اد  29موظ ًف ��ا للم�شارك ��ة يف  10م�ؤمت ��رات ومهمات
ر�سمي ��ة خ ��ارج الدول ��ة ،وذل ��ك �ضم ��ن برناجمه ��ا التدريب ��ي
لعام  ،2017والذي �شمل كذلك التدريب العملي لـ  43طال ًبا
وطالبة من طلبة اجلامعات واملدار�س.

�سعادة عبداهلل القايدي
�إىل ال�شراك����ة اال�سرتاتيجية الت����ي �أقامته����ا البلدية مع بع�ض
اجلامعات املحلية لت�أهيل طلبتها وخريجيها ت�أهيال عمل ًيا.
وقال����ت رمي الرو�سي مدي����ر �إدارة املوارد الب�شري����ة �أن البلدية
نظمت  17دورة تدريبية خالل الن�صف الثاين من عام 2017
�ش����ارك فيه����ا  567موظفً����ا ،وقدمت  7ن����دوات مب�شاركة 310
موظفًا ،بينما �شارك  55موظفًا يف دورات وندوات وور�ش عمل
نظمتها م�ؤ�س�سات ودوائر حكومية �أخرى ،الفتة �إىل �أن البلدية
�أوفدت  29موظفًا للم�شاركة يف  10م�ؤمترات ومهمات ر�سمية
خارج الدولة.
و�أ�ش����ارت �إىل �أن �إدارة املوارد الب�شرية حر�صت على �أن يغطي
الربنامج التدريبي بالبلدية �أغلب تخ�ص�صات العمل البلدي،
ف� ً
ض��ل�ا عن الدورات املتخ�ص�ص����ة يف مهارات التطوير الذاتي

رمي الرو�سي
والتوا�ص����ل ال�شخ�ص����ي والتفك��ي�ر الإبداعي والنظ����م الإدارية
احلديثة ،ومن بينها دورة الإبداع والتميز يف �إ�سعاد املتعاملني،
ودورة �إدارة الوق����ت و�ضغ����وط العم����ل ،ودورة �إدارة التغي��ي�ر
وتطوي����ر الأداء امل�ؤ�س�س����ي ،ودورة التخطي����ط اال�سرتاتيج����ي،
ودورة ت�سويق اخلدمات احلكومية وغريها.
و�أف����ادت ب�أن البلدية ا�ستقبلت  43طال ًب����ا وطالبة ومتطوع من
الك����وادر املواطنة خ��ل�ال الن�صف الث����اين من الع����ام املا�ضي
�ضم����ن برناجمه����ا التدريبي ال�سنوي  ،حي����ث مت توزيعهم على
�إدارات البلدي����ة و�أق�سامه����ا املختلف����ة ح�س����ب تخ�ص�صاته����م
الدرا�سي����ة واملهني����ة ،ومن بينه����م ثمانية م����ن �أ�صحاب الهمم
املنت�سبني ملدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية.

المدينة الباسمة

و�أو�ضح �سعادة عبداهلل القاي����دي م�ساعد املدير العام للدعم
امل�ؤ�س�س����ي �أن البلدي����ة حتر�ص على تطوير خطته����ا التدريبية
ال�سنوية مبا يتوافق مع احتياجات التدريب الفعلية للموظفني
مبختل����ف تخ�ص�صاته����م وم�ستوياته����م الوظيفي����ة ،التزام���� ًا
ً
وتنفيذا
عاما بعد عام،
مبتطلبات اجلودة ال�شاملة التي تتطور ً
ال�سرتاتيجي����ة البلدية الرامية �إىل التح�س��ي�ن امل�ستمر يف �أداء
كوادره����ا الب�شرية ،الفتًا �إىل �أن البلدية حتر�ص على �إ�شراك
�إداراته����ا جمي ًع����ا يف �إع����داد الربنامج التدريب����ي ال�سنوي من
خالل من����ح كل �إدارة �صالحية حتديد احتياجاتها التدريبية،
�إميان ًا منها ب�أهمي����ة التدريب النوعي املتخ�ص�ص يف الو�صول
لأعلى م�ستويات اجلودة يف الأداء والعمل.
��ي�را بتدريب طلبة
و�أكد القاي����دي �أن البلدية تويل
ً
اهتماما كب ً
اجلامع����ات واملدار�����س واملتطوع��ي�ن م����ن الك����وادر املواطن����ة،
وتهيئته����م لالنخ����راط يف �س����وق العمل من خ��ل�ال �إخ�ضاعهم
لربامج تدريبية عملية لفرتات متفاوتة يف خمتلف تخ�ص�صات
العم����ل البلدي وتكليفهم مبهام عم����ل حقيقية ليعاي�شوا �أجواء
ريا
العم����ل الفعلية ويكت�سبوا مهارات وظيفي����ة و�شخ�صية ،م�ش ً
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بلدية الشارقة تعلن تعديل مواعيد العمل بمراكز خدمة المعاملين
التابعة إلدارة بلديات الضواحي
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�أعلن ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارق ��ة ع ��ن تعديل مواعي ��د العمل
مبرك ��ز خدم ��ة املتعامل�ي�ن التاب ��ع لإدارة بلدي ��ات ال�ضواحي
باملنطق ��ة ال�صناعي ��ة اخلام�سة ومركز خدم ��ة الزبري لتكون
�صباح ��ا �إىل الثاني ��ة ظه� � ًرا ،بد ًال من
م ��ن ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة
ً
مواعي ��د العم ��ل املعم ��ول به ��ا �ساب ًق ��ا م ��ن ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة
�صباحا �إىل الثانية والن�صف بعد الظهر.
والن�صف
ً
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و�أف����اد عاطف الزرعوين مدي����ر �إدارة بلدي����ات ال�ضواحي� :إن
بلدي����ة مدينة ال�شارق����ة ارت�أت تعديل مواعي����د العمل يف مركز
خدمة الزب��ي�ر ومركز خدمة املتعاملني التاب����ع لإدارة بلديات
ال�ضواحي يف املنطق����ة ال�صناعية اخلام�س����ة ا�ستجابة لرغبة
ع����دد كبري من املراجع��ي�ن الذين اعت����ادوا التوافد �إىل مراكز
اخلدمة قب����ل بدء �ساع����ات العمل الر�سمية بف��ت�رة قد تتعدى
الن�صف ال�ساعة يف بع�ض الأحيان ،ما دعا البلدية �إىل املبادرة
بتبكري وقت الدوام الر�سمي بن�صف ال�ساعة.
و�أكد �أن تطبيق هذا القرار �سيكون له نتائج �إيجابية يف تقليل
وق����ت انتظ����ار املراجع��ي�ن للح�صول عل����ى اخلدم����ات املقدمة
مبرك����ز اخلدم����ة يف �إدارة بلدي����ات ال�ضواحي ،وال����ذي ي�شهد
ريا من املتعاملني ،حيث �إنه يعد مركز متكامل يقدم
�إقب����ا ًال كب ً
�أغل����ب اخلدمات البلدية حتت �سقف واح����د �إ�ضافة �إىل بع�ض
اخلدمات اخلارجية ،الفتًا �إىل �أن البلدية تنتهج �سيا�سة مرنة
ت�أخذ دائ ًما بعني االعتب����ار مالحظات واحتياجات املتعاملني
م����ن �أجل تلبي����ة تطلعاتهم يف احل�صول عل����ى خدمات متميزة
و�شاملة ،انطال ًقا من ر�ؤيتها وا�سرتاتيجيتها التي ت�ضع �إ�سعاد
املتعاملني على ر�أ�س �أولوياتها.

وح����ول اخلدمات املقدم����ة يف مركز خدمة املتعامل��ي�ن ب�إدارة
بلدي����ات ال�ضواح����ي� ،أو�ضح الزرعوين �أن املرك����ز يقدم �أغلب
خدمات البلدي����ة ،منها خدمات ق�سم النظاف����ة وق�سم حماية
البيئ����ة التابع��ي�ن لإدارة اخلدم����ات البيئي����ة ،وخدم����ات �إدارة
ال�صرف ال�صحي ،و�إدارة الزراعة واحلدائق ،و�إدارة املواقف
العامة ،و�إدارة الأر�شيف املركزي.

و�أ�ض����اف �أن �إدارة بلدي����ات ال�ضواحي توف����ر �أي�ضا العديد من
اخلدم����ات اخلارجي����ة يف مرك����ز خدم����ة املتعامل��ي�ن باملنطقة
ال�صناعية اخلام�س����ة ،ومنها خدمات كاتب العدل ،وم�صرف
ال�شارق����ة الإ�سالم����ي ،وحت�صي����ل ،وموا�ص��ل�ات الإم����ارات،
وخدم����ات رج����ال الأعم����ال� ،إ�ضاف����ة �إىل مكات����ب الطباع����ة
وتخلي�ص طلبات املتعاملني.
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معر�ضا دائ ًما ل�صور ال�شيخ زايد
�أقامت بلدية مدينة ال�شارقة
ً
يف �أروق����ة و�أركان مبناه����ا الرئي�سي مبنطق����ة امل�صلى لتحكي
بعبارات موجزة عن مواقف تاريخية خمتلفة من حياة القائد
امل�ؤ�س�����س� ،إيذان ًا ببدء انطالق برناجمه����ا احلافل بالفعاليات
واملبادرات والأن�شطة املتنوعة احتفا ًء بعام زايد.
و�أو�ض����ح �سعادة ثابت �سامل الطريف����ي مدير عام بلدية مدينة
ال�شارقة �أن مبادرة البلدية ب�إقامة معر�ض دائم ل�صور املغفور
ل����ه ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد ب����ن �سلطان �آل نهيان  -طيب
اهلل ث����راه – يف �أروق����ة و�أركان املبنى الرئي�س����ي للبلدية� ،إمنا
ريا عن مكانة ه����ذا الرجل العظيم يف قل����وب �أبنائه
ت�أت����ي تعب ً

من مواطني دولة الإم����ارات العربية املتحدة ويف قلوب الكثري
مم����ن �شملته����م �أعمال����ه الإن�ساني����ة واخلريي����ة يف �شت����ى بقاع
الأر�����ض ،ومدعا ًة للت�أمل يف �سريته احلميدة احلافلة باملواقف
الإن�سانية النادرة التي ج�سدت عمل ًيا العديد من القيم النبيلة
واملبادئ ال�سامية التي �سع����ى �إىل تر�سخيها بالقول والعمل يف
نفو�س معا�صريه و�أبنائه من الأجيال املتعاقبة.
ولفت �إىل �أن البلدية حر�صت على انتقاء �صور متنوعة ملواقف
و�أح����داث تاريخية خمتلفة من حياة القائ����د امل�ؤ�س�س ،لتحكي
بعب����ارات موج����زة عن �إجنازات����ه خالل م�سريت����ه الطويلة من
العمل والبذل والعط����اء خدم ًة لهذا الوطن وتطل ًعا �إىل �ضمان

��ي�را �إىل �أن هذه املبادرة
العي�ش الك����رمي لأبناء الإمارات ،م�ش ً
متثل �ش����رارة البدء ل�سل�سل����ة طويلة من الفعالي����ات والأن�شطة
واملبادرات التي يت�ضمنها برنامج البلدية لالحتفاء بعام زايد.
����دا عظي ًما �أر�سى دعائم
و�أ�ش����ار �إىل �أن زايد مل يكن فقط قائ ً
قوي����ة لبناء نه�ض����ة دولته وجمع �شمل �شعبه����ا حتت راية احلق
والع����دل ،وقاده����ا بحكمت����ه وح�س����ن تدب��ي�ره لتتب����و�أ مكانته����ا
املتقدمة بني �شعوب الأر�ض يف خمتلف ميادين اخلري والعطاء
ونربا�سا للمثل
وال�س��ل�ام ،بل كان كذلك رمزً ا للخ��ي�ر والعطاء
ً
الإن�سانية النبيلة.
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معرضا دائمً ا لصور زايد في مبناها الرئيسي
ً
بلدية الشارقة تقيم
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بالتعاون مع هيئة الوقاية والسالمة ودوائر وهيئات حكومية أخرى
بلدية الشارقة تعزز التوعية باالحتياطات والحلول الوقائية للحد من حوادث سقوط األطفال
حتت �ش ��عار "حمايت ��ي م�س� ��ؤوليتكم" �أطلق ��ت بلدية مدينة
ال�ش ��ارقة حمل ��ة توعوية مو�س ��عة ت�س ��تمر على مدى �أ�س ��بوع
لتوعي ��ة ال�س ��كان ب�ض ��رورة اتخ ��اذ االحتياط ��ات ال�ضروري ��ة
للح ��د م ��ن ح ��وداث �سق ��وط الأطف ��ال م ��ن البناي ��ات ،وذلك
بالتع ��اون م ��ع هيئة الوقاي ��ة وال�سالم ��ة بال�شارقة ،وجمل�س
ال�شارق ��ة للتخطي ��ط العم ��راين ،والقي ��ادة العام ��ة ل�شرط ��ة
ال�شارقة ،والإدارة العامة للدفاع املدين.
وق����ال ال�شيخ املهند�س خال����د بن �صقر القا�سم����ي رئي�س هيئة
الوقاي����ة وال�سالم����ة بال�شارق����ة� " :إن هيئة الوقاي����ة وال�سالمة
تب����ادر ب�إط��ل�اق مب����ادرات توعوية ح����ول كل ما يخ�����ص �أ�س�س
الأمن وال�سالمة ،وتتعاون مع كافة اجلهات احلكومية ل�ضمان
ريا �إىل �أن م�شاركة الهيئة مع بلدية
�أمن و�سالمة الأفراد ،م�ش ً
ال�شارق����ة يف حملة "حمايتي م�س�ؤوليتك����م" جاءت من منطلق
�سع����ي الهيئة الدائم لرت�سي����ة مفاهيم الوقاي����ة وزيادة الوعي
املجتمع����ي مبا يخ�����ص الأمن وال�سالم����ة ،وحر�ص���� ًا على ن�شر
مفهوم الوقاية وتر�سيخ الأفكار املتعلقة به بني �أفراد املجتمع،
�إذ ته����دف احلملة لوقاي����ة الأطفال من ال�سق����وط من املباين،
واحلفاظ على �أرواح �أبنائنا الغالية.
و�ش����دد على �أهمية دور �أولياء الأمور يف الت�أكد من ا�شرتاطات
ال�سالم����ة يف منازله����م ،وحثه����م عل����ى اتخ����اذ االحتياط����ات
الالزم����ة ،الكفيل����ة باحل����د م����ن ح����وادث الأطف����ال املنزلي����ة،
وذلك عن طريق تثقيفهم بتداب��ي�ر الأمن وال�سالمة املنزلية،
ك�إخالء ال�شرفات م����ن الأثاث والأمتعة ،وتركيب �أقفال حتكم
يف النواف����ذ ،م����ع �ضرورة مراقب����ة الأطفال على م����دار اليوم،
ف�إغفال الوالدين لتدابري الأمن وال�سالمة يف املنزل قد يكلف
الأطفال حياتهم.

من جهت����ه� ،أفاد �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية
مدين����ة ال�شارق����ة �إن احلملة الت����ي �أطلقتها البلدي����ة بالتعاون
والتن�سي����ق مع اجلهات احلكومية املخت�صة تهدف �إىل �إ�شراك
ال�س����كان م�شاركة ف ّعال����ة وحقيقية يف حتم����ل م�س�ؤولية حماية

�أبنائهم من ال�سقوط من ال�شرفات والنوافذ من خالل اتخاذ
االحتياط����ات الالزمة لتف����ادي حوادث ال�سق����وط التي قد تقع
نتيجة �إهم����ال الأبوين �أو عدم درايتهم دراية كافية بالأ�سباب
والعوامل التي ت�ؤدي �إىل وقوع هذه احلوادث.

مل�صقات ومن�شورات توعوية
و�أ�ش����ار الطريف����ي �إىل �أن البلدي����ة ،بالتع����اون م����ع اجله����ات
املخت�ص����ة بالإم����ارة� ،أع����دت خط����ة توعوية �شامل����ة ت�ستهدف
الو�ص����ول �إىل �أك��ب�ر �شريح����ة ممكنة م����ن �س����كان البنايات يف
ال�شارق����ة وتوعيتهم باالحتياطات والتداب��ي�ر الواجب اتباعها
حلماية �أبنائهم من حوادث ال�سق����وط� ،إذ قامت �أم�س بتوزيع
مل�صق����ات توعوي����ة باللغ����ات العربي����ة والإجنليزي����ة والأردية
عل����ى  3000بناية تركزت معظمها يف املناط����ق التجارية التي
تتميز ببناياتها و�أبراجها املرتفع����ة ،كمنطقة املجاز والتعاون
والقا�سمية والنهدة و�أبو�شغارة.
ولف����ت �إىل �أن �أع����دت البلدي����ة  5000من�شور توع����وي باللغات
الث��ل�اث ليت����م توزيعه����ا مبا�شرة عل����ى اجلمه����ور امل�شارك يف
احلم��ل�ات امليدانية واملعار�ض التوعوية ،حي����ث �أقيم �أول هذه
املعار�����ض يف �إدارة التنظي����م الإيجاري باملنطق����ة ال�صناعية
اخلام�س����ة يف نهاية دي�سم��ب�ر املا�ضي ،و�أقي����م املعر�ض الثاين
مبركز ميغامول يوم �أم�س ،و�ستختتم هذه املعار�ض يف حديقة
املحطة يوم االثنني القادم.
و�أ�ض����اف مدي����ر عام البلدي����ة �أن املواد التوعي����ة �شملت كذلك
�إعداد فيلم ق�صري و�إعالنات توعوية وفوا�صل �إذاعية بالتعاون

م����ع م�ؤ�س�سة ال�شارقة للإع��ل�ام لن�شرها عرب خمتلف القنوات
الإعالمية ومنها �إذاعة وتلفزيون ال�شارقة ومن�صات التوا�صل
االجتماع����ي التابع����ة للبلدي����ة و�شركائه����ا اال�سرتاتيجي��ي�ن،
�إ�ضاف����ة �إىل بع�ض املواق����ع الإخبارية الكربى ،كم����ا مت �إر�سال
ر�سائل ن�صي����ة توعوية �إىل �أكرث من � 10آالف م�ست�أجر وم�ؤجر
بال�شارقة.
حلول وقائية
وحول احللول الوقائية التي طرحتها البلدية للحد من حوادث
�سقوط الأطفال من البنايات� ،أو�ضح املهند�س خليفة بن هدة
ال�سويدي م�ساعد املدي����ر العام للهند�سة وامل�شاريع �أن البلدية

ت�صريح حماية ال�شرفات
وك�شف خالد بن فالح ال�سوي����دي م�ساعد املدير العام خلدمة
املتعامل��ي�ن �أن البلدية �أطلقت مبادرة جديدة لتعزيز ال�سالمة
بالبناي����ات� ،إذ �سمحت للم��ل�اك وامل�ست�أجرين برتكيب حاجز
�شف����اف م����ن الإكريلي����ك عل����ى �س����ور ال�شرفة بع����د احل�صول
عل����ى ت�صريح حماية ال�شرف����ات من �إدارة الرقاب����ة والتفتي�ش
البل����دي باملنطقة ال�صناعية اخلام�سة ،من خالل تقدمي طلب
الت�صريح مرفقًا به �صورة خارطة الأر�ض و�صورة �سند امللكية
�أو عق����د الإيج����ار امل�ص����دق ،ور�سالة عدم ممانع����ة من املالك
مقدما من قب����ل امل�ست�أجر،
لرتكي����ب احلاج����ز �إذا كان الطلب ً
و�ص����ورة �ضوئي����ة مطبوع����ة لل�شرف����ة ،وتوقي����ع من����وذج التعهد
اخلا�����ص ب�إ�صدار الت�صريح ،عل����ى �أن يتم معاينة ال�شرفة بعد
التنفيذ للت�أكد من مطابقة اال�شرتاطات املقررة ،وذلك مقابل
ر�سوم  200درهم فقط.
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و�أكد �أن البلدية حتر�����ص على التن�سيق مع اجلهات املخت�صة
بالإم����ارة وح�ش����د اجله����ود امل�شرتكة م����ن �أجل حتقي����ق �أعلى
مع����دالت ال�سالمة العامة يف ال�شارقة �س����وا ًء من خالل تعزيز
ا�شرتاط����ات ال�سالم����ة ومراقب����ة تطبيقه����ا� ،أو ن�ش����ر التوعية
ب�ش�أنها ل����دى كافة �شرائح املجتمع �أف����را ًدا وم�ؤ�س�سات ،وذلك
تنفي ً
����ذا لتوجيه����ات �صاح����ب ال�سم����و ال�شيخ الدكت����ور �سلطان
بن حمم����د القا�سم����ي ع�ضو املجل�����س الأعلى حاك����م ال�شارقة
ب�ضرورة بذل كل اجله����ود املمكنة للحفاظ على �سالمة �أفراد
املجتم����ع ،ال�سيما الأطفال ال�صغار ،حتى تبقى ال�شارقة دائ ًما
بيئ����ة مثالية �آمنة تتوفر بها كاف����ة مقومات ال�سالمة ملواطنيها
وزوارها واملقيمني على �أر�ضها.

�أج����رت منذ عدة �سن����وات حزمة تعديالت عل����ى اال�شرتاطات
الفني����ة لتعزي����ز ال�سالم����ة باملب����اين ،تت�صدرها �إل����زام املالك
واملق����اول برفع م�ستوى النوافذ وال�شرف����ات �إىل � 120سنتمرت ًا
ب����د ًال من مرت واحد� ،إىل جانب االلتزام برتكيب �أقفال الأمان
(مقاوم����ة) يف النوافذ بحيث ال تفتح النوافذ �أكرث من 10 - 5
�سنتمرتات بالقوة العادية.
ودع����ا م��ل�اك العق����ارات القدمي����ة التي يق����ل ارتف����اع م�ستوى
�شرفاته����ا ونوافذه����ا عن � 120سنتم��ت�ر �إىل املب����ادرة بتعديل
م�ست����وى االرتف����اع لتتواف����ق م����ع اال�شرتاطات الفني����ة املطبقة
عل����ى املباين اجلديدة بعد احل�ص����ول على الت�صاريح الالزمة
��ي�را �إىل �أن البلدية تق����دم من خالل احلملة
م����ن البلدية ،م�ش ً
�شرح����ا تف�صيل ًيا عن الأن����واع املختلفة من
التوعوي����ة اجلارية ً
�أقفال الأمان التي ت�صل����ح لأبواب ال�شرفات والنوافذ املنزلقة
"اجلرارة" �أو تلك التي تفتح للداخل �أو اخلارج ،والتي تتوفر
ب�أ�سعار منا�سبة يف العديد من منافذ البيع.
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لخدمة القطاع العقاري واالستثماري في اإلمارة
"البلدية" و "الشارقة إلدارة األصول" تتعاونان في مجال تنظيم اإليجارات
وق����ال �سعادة ثاب����ت �سامل الطريف����ي �إن البلدي����ة ت�سعى دائ ًما
�إىل بن����اء وتعزي����ز �شراكات ا�سرتاتيجية م����ع خمتلف اجلهات
احلكومي����ة يف �إم����ارة ال�شارق����ة ،مب����ا ي�ضمن توحي����د اجلهود
وموا�صل����ة العم����ل امل�شرتك من �أج����ل حتقيق الر�ؤي����ة ال�شاملة
حلكوم����ة ال�شارق����ة ،وتقدمي خدم����ات متمي����زة و�شاملة حتقق
�أعل����ى م�ستويات ال�سع����ادة والر�ضا لدى القاطن��ي�ن والعاملني
بالإمارة م����ن الأفراد وال�شركات ،خا�ص����ة عندما يتعلق الأمر
باخلدم����ات التي ته����م �شرائح وا�سعة م����ن اجلمهور كخدمات
التنظيم الإيجاري".
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و�أ�ش����ار �إىل �أن مذك����رة التفاه����م الت����ي وقعته����ا البلدي����ة م����ع
�شرك����ة ال�شارقة لإدارة الأ�صول ت�سه����م يف تب�سيط الإجراءات
واخت�ص����ار الوقت الالزم لإجناز معامالت التنظيم الإيجاري
اخلا�ص����ة بال�شرك����ة وامل�ستثمري����ن املتعاقدي����ن معه����ا� ،إذ �أن
االتفاقي����ة منح����ت ال�شركة �صالحي����ة ت�صديق عق����ود الإيجار
اخلا�ص����ة بها يف نظ����ام البلدي����ة �إلكرتوني ًا مبا يكف����ل �سال�سة
�إج����راءات ت�صديق العقود و�سرعته����ا ،ويجنب امل�ستثمرين يف
�أ�سواق ال�شركة ومرافقها عناء مراجعة مراكز ت�صديق عقود
الإيجار باملدينة.
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تعزيزاً جلهودهما امل�شرتكة يف زيادة جاذبية القطاع العقاري
واال�ستثماري بالإمارة ،وقعت بلدية مدينة ال�شارقة و�شركة
ال�شارق ��ة لإدارة الأ�ص ��ول ،ال ��ذراع اال�ستثماري ��ة حلكوم ��ة
ال�شارق ��ة ،اتفاقي ��ة تع ��اون لتنظي ��م وت�سهي ��ل �إدارة العق ��ود
الإيجارية بني اجلانبني.

و�أقيمت مرا�سم توقيع االتفاقية يف مقر بلدية مدينة ال�شارقة
ب��ي�ن �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدي����ر عام البلدية ،و�سعادة
ولي����د �إبراهي����م ال�صايغ الرئي�����س التنفيذي ل�شرك����ة ال�شارقة
لإدارة الأ�صول ،وبح�ضور عدد من القيادات ومديري الإدارات
من اجلانبني.

وقال �سعادة وليد ال�صايغ�" :إن �شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول
حتر�����ص على تعزيز تنوع وتناف�سي����ة وحيوية اقت�صاد الإمارة،
توافق����ا مع ر�ؤي����ة �صاحب ال�سم����و ال�شيخ الدكت����ور �سلطان بن
حمم����د القا�سمي ،ع�ض����و املجل�س الأعلى حاك����م ال�شارقة ،يف
زيادة فر�ص اال�ستثمار اجلاذبة للإمارة مبختلف القطاعات".
و�أ�شار �إىل �أن اتفاقي����ة التعاون مع بلدية مدينة ال�شارقة تعمل
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واتف����ق اجلانبان على تبادل الت�شريعات والأنظمة ذات ال�صلة
ب�ش�ؤون التنظي����م الإيجاري يف �إمارة ال�شارق����ة ،واتباع �أحدث
اخلدمات املقدمة يف جم����ال التنظيم الإيجاري ،فيما �ستقوم
بلدية مدين����ة ال�شارقة بتق����دمي امل�شورة القانوني����ة �إىل �شركة

يذكر �أن �شرك����ة ال�شارقة لإدارة الأ�ص����ول ت�ستثمر يف م�شاريع
متنوعة ،داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة ،وترتكز
ب�ش����كل ا�سرتاتيج����ي عل����ى قطاع����ات مث����ل الن�شاط����ات املالية
والتجاري����ة ،واخلدم����ات اللوج�ستية ،والتكنولوجي����ا ،والعقار،
والنقل ،وال�صناعات ،ف�ض ًال عن النفط والغاز.
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على ت�سهيل وت�سريع ت�صديق العقود الإيجارية اخلا�صة ب�شركة
ال�شارقة لإدارة الأ�صول ،وال�ش����ركاء وامل�ستثمرين يف الأ�سواق
واملراك����ز واملراف����ق التابع����ة لها ،وهو م����ا يدع����م الت�سهيالت
املقدمة للقطاع العقاري واال�ستثماري يف الإمارة ،مثمن ًا جهود
بلدية مدينة ال�شارقة يف التعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات.

ال�شارق����ة لإدارة الأ�ص����ول يف كل ما يتعلق بعق����ود الإيجار ،مع
من����ح ال�شركة �صالحية ت�صديق عقود الإيجار اخلا�صة بها يف
نظام البلدية �إلكرتوني ًا.
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األول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية
بلدية مدينة الشارقة تطلق برنامج "تقييم األداء السنوي " للمدير العام واإلدارات

�أطلق ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارق ��ة برنام ��ج " تقيي ��م الأداء
ال�سنوي " للمدير العام ولكافة �إداراتها وقطاعاتها لت�ضيف
بذلك �إجنازا جديدا �إىل �إجنازاتها الإدارية حيث يعترب هذا
التقيي ��م الأول من نوعه على م�ستوى الدوائر احلكومية يف
�إمارة ال�شارقة.
وت�أت ��ي ه ��ذه اخلط ��وة الرائ ��دة ا�ستكم ��اال خلط ��ة البلدي ��ة
اال�سرتاتيجي ��ة الرامي ��ة �إىل اعتم ��اد ال�شفافي ��ة يف كاف ��ة
�إجراءاته ��ا اخلا�صة ب�آلية عملها حي ��ث �سي�سهم الربنامج يف
حتديد امل�ؤ�شرات الإيجابية وال�سلبية يف كل �إدارة ليتم العمل
على تعزيز امل�ؤ�شرات الإيجابية ومعاجلة ال�سلبية منها ،كما
�سيعم ��ل الربنام ��ج على زيادة الق ��وة التناف�سية بني الإدارات
مب ��ا ي�ضمن حتقيق �أعلى م�ستوي ��ات الر�ضا الوظيفي ور�ضا
املتعاملني.
ويف تعليق����ه على ه����ذا الربنامج  ،قال �سع����ادة ثابت الطريفي
مدير عام بلدية مدين����ة ال�شارقة :بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل
والتوجيهات ال�سامية ل�صاحب ال�سمو احلاكم – حفظه اهلل-
اعتمدت الإدارة العليا يف بلدية مدينة ال�شارقة مبد�أ ال�شفافية
لالرتق����اء مب�ستوى عمله����ا �إىل �أعلى الدرجات وقد ر�أينا �أنه ال

بد لنا من مواجهة التحديات والبحث ب�أنف�سنا عن �أي م�ؤ�شر
�سلب����ي قبل الإيجاب����ي ملعاجلته ،م����ن هنا جاءت فك����رة �إطالق
الربنامج الذي اعتمد على ع�شرة معايري �أ�سا�سية تتمحور حول
�أه����داف ومه����ام الإدارات واملدة الزمنية املطلوب����ة لكل �إجراء
واخلط����ط امل�ستقبلي����ة ون�سبة الإجن����از ور�ض����ا املتعاملني ،وقد
قام����ت كل �إدارة ب�إعداد ملف كامل يت�ضمن �شرح لكافة معايري
عمله����ا بالإ�ضاف����ة �إىل امل�ستن����دات والإح�ص����اءات الت����ي تثبت
�صح����ة البيانات ال����واردة ومت عر�ض امللفات عل����ى جلنة م�ؤلفة
م����ن امل�ست�شاري����ن يف البلدية ومن جه����ات خارجية متخ�ص�صة
يف التطوي����ر الإداري حي����ث تولت اللجنة التدقي����ق على امللفات
والت�أكد من ت�ضمينها لكافة املعايري الواردة يف التقييم .
�أم����ا املرحلة الثانية م����ن الربنامج ،فقد متثل����ت بتقييم مبا�شر
من قب����ل مدير عام البلدي����ة وم�ساعدي املدي����ر العام ومديري
الإدارات و�أع�ض����اء اللجن����ة لكل �إدارة على ح����دة وقد ا�ستمرت
ه����ذه املرحلة ملدة ثالثة �أيام عمل متوا�صلة من الثامنة �صباحا
�إىل اخلام�سة ع�صرا حي����ث قدمت كل �إدارة عر�ضا مرئيا تاله
ا�ستج����واب م����ن احل�ضور لتو�ضي����ح كافة الت�س����ا�ؤالت وقد جرى
التقيي����م �إلكرتوني���� ًا ومبا�شر ًا وق����د مت عر�ض النتائ����ج لإدارات

البلدي����ة البالغ عددها � 27إدارة ب�شكل فوري ،ومع نهاية اليوم
الثال����ث ويف جترب����ة رائدة م����ن نوعها ،ق����ام م�ساع����دو املدير
العام ومدراء الإدارات و�أع�ضاء اللجنة بتقييم الأداء ال�سنوي
ملدي����ر عام البلدية وذلك بناء على معايري تت�ضمن الإجنازات
والتفكري اال�سرتاتيجي واتخاذ القرارات و�إطالق املبادرات.
وقد �أ�شاد �سعادة الطريفي مبدى احلر�ص الذي �أبدته �إدارات
البلدية لتقييم عملها ولإظهار كافة النقاط الإيجابية وال�سلبية
ب����كل �شفافية و�شكر الإدارات على اجله����د الكبري الذي بذلته
لتجهي����ز امللف خ��ل�ال املدة املطلوب����ة والتي مل تتج����اوز �شهرا
واح����دا ،منوه����ا �إىل �أن العمل يف ال�سن����وات القادمة �سيختلف
بحيث �ستبد�أ كل �إدارة ب�إعداد ملفها منذ بداية العام لتحديد
�أهدافها وكفاءة عملها ليتم تقييم امللف مع نهاية العام .
وخت����م �سعادته :نحن فخورون ب�إطالق ه����ذا النظام و�سنقوم
بالتعاون مع �أخ�صائيني �إداريني وماليني بتقييم هذه التجربة
لقيا�����س م����دى فعالية ه����ذه املعايري م����ع �إمكاني����ة تعديلها مبا
ي�ضمن حتقيق الأهداف املن�ش����ودة واالرتقاء بكافة اخلدمات
�إىل �أعلى م�ستوياتها.

بمشاركة مسؤولي البلدية وموظفيها
بلدية الشارقة تطلق مبادرة تطوعية لتشجير جسر الصناعية الثالثة
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و�أك����د �سع����ادة ثاب����ت الطريف����ي �أن مبادرة
ت�شج��ي�ر امل�ساح����ات الواقع����ة عل����ى جانب����ي
ج�سر ال�صناعية الثالثة ت�أتي �ضمن اجلهود
املتوا�صلة التي تبذلها بلدية مدينة ال�شارقة
لب�س����ط الرقع����ة اخل�ض����راء يف كاف����ة رب����وع
الإم����ارة حتقيقًا لر�ؤي����ة وتوجيهات �صاحب
ال�سم����و ال�شي����خ الدكتور �سلط����ان بن حممد
القا�سم����ي ع�ض����و املجل�����س الأعل����ى حاك����م
ال�شارق����ة املتمثل����ة يف تهيئ����ة �أج����واء مثالية
بال�شارق����ة تتمت����ع بكاف����ة مقوم����ات ج����ودة
احلي����اة م����ن مناظ����ر طبيعي����ة وم�ساح����ات
خ�ضراء وبيئة �صحية م�ستدامة ،حتى تبقى
دوما املدينة البا�سم����ة وال�صحية
ال�شارق����ة ً
واملكان الأمثل للحياة والعمل.
و�أ�ض����اف �أن تنفي����ذ هذه املب����ادرة مب�شاركة
تطوعي����ة من امل�س�ؤولني واملوظفني الإداريني
أي�ض����ا �ضم����ن الأن�شط����ة
بالبلدي����ة ي�أت����ي � ً
واملبادرات املجتمعي����ة التي �أطلقتها البلدية
خ��ل�ال ع����ام  2017ال����ذي �أعلن����ه �صاح����ب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة،
عاما للخري.
حفظه اهللً ،

و�أو�ض����ح �أن امل�ساحة الكلية التي مت زراعتها
على جانبي ج�س����ر ال�صناعية الثالثة خالل
املب����ادرة بلغت  55،000مرت مرب����ع تقري ًبا،
حي����ث مت ت�شجريه����ا ب�أن����واع خمتلف����ة م����ن
النباتات املحلي����ة ونبات����ات الزينة املالئمة
لبيئ����ة الإم����ارة مث����ل نبات����ات (البون�سيانا،
والدفلة ،واليكوفيلم ،واجلهنمية) ،الفتًا �إىل
�أن ت�شجري ال�ساحات يف املناطق ال�صناعية
باملدين����ة له فوائ����د �صحية وبيئي����ة متعددة،
�إذ ي�سه����م يف خف�ض درجة احلرارة ،وتقليل
ن�سبة الرطوبة ،وتوف��ي�ر بيئة �صحية نظيفة
للقاطنني والعاملني بتلك املناطق.
و�أك����د مدير عام البلدي����ة �أن جتربة التطوع
يف مب����ادرة الت�شج��ي�ر كانت ثري����ة ومتعددة
الفوائ����د ،فق����د ع����ززت جه����ود البلدي����ة يف
التوعي����ة البيئي����ة ب�أهمي����ة زي����ادة الرقع����ة
اخل�ضراء واحلفاظ عل����ى املظهر اجلمايل
واحل�ض����اري ملدين����ة ال�شارق����ة م����ن خ��ل�ال
�إ�ش����راك م�س�ؤويل البلدي����ة وموظفيها عمل ًيا
يف �أعمال الت�شجري.

المدينة الباسمة

تكري�سا ملبادئ امل�س�ؤولية املجتمعية ،وت�شجي ًعا على امل�شاركة الفاعلة من �أفراد املجتمع يف
ً
الأعمال التطوعية واملبادرات والأن�شطة املجتمعية� ،أطلقت بلدية مدينة ال�شارقة مبادرة
تطوعي ��ة لت�شج�ي�ر ج�س ��ر ال�صناعية الثالث ��ة مب�شاركة �سع ��ادة ثابت الطريف ��ي مدير عام
البلدية ،وجمع من م�س�ؤوليها وموظفيها الذين �أقبلوا على امل�شاركة يف املبادرة.
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مركز خدمة الجزات يستقبل المراجعين بحلة جديدة
خدمات حكومية محلية واتحادية متعددة يقدمها المركز تحت سقف واحد
�ش ��ارك �سعادة ثابت �س ��امل الطريفي مدير عام بلدية مدينة
ال�ش ��ارقة يف افتت ��اح مرك ��ز خدم ��ة اجل ��زات بع ��د تطوي ��ره
وحتديث ��ه ،بالتعاون مع مركز �إجنازات للخدمات ،وبح�ضور
�سع ��ادة العمي ��د �سي ��ف ال ��زري ال�شام�س ��ي قائ ��د ع ��ام �شرط ��ة
ال�شارق ��ة ،و�سعادة خمي�س بن �سامل ال�سويدي رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة ا�ستمارات للخدمات ،وممثلي بع�ض الدوائر
والهيئات احلكومية واخلدمية.

المدينة الباسمة

و�ستقدم "�إجنازات" للخدمات يف مركز اجلزات بعد حتديثه
العدي����د من اخلدم����ات احلكومي����ة املحلي����ة واالحتادية حتت
�س����قف واحد ،ومن بينه����ا خدمات بلدية ال�ش����ارقة ،وخدمات
الهيئ����ة االحتادي����ة للهوي����ة واجلن�س����ية ،وخدم����ات التنمي����ة
االقت�صادي����ة بال�شارقة ،وخدم����ات وزارة الداخلية ،وخدمات
هيئة كهرب����اء ومياه ال�شارقة ،وخدم����ات ات�صاالت ،وخدمات
الفح�ص الطبي ،وخدمات العمالة امل�ساعدة.
و�ص����رح �سعادة ثاب����ت الطريفي مدير عام البلدي����ة �أن افتتاح

38

مركز خدم����ة اجلزات بحلته اجلديدة بع����د تطويره وجتهيزه
ب�أرق����ي و�أح����دث اخلدم����ات واملراف����ق ،بالتع����اون م����ع مرك����ز
�إجن����ازات للخدمات ،ي�أتي تنفي ً
����ذا ال�سرتاتيجية بلدية مدينة
ال�شارقة الرامية �إىل تعزيز �أوجه التعاون مع القطاعني العام
واخلا�ص و�إقام����ة �شراكات ا�سرتاتيجية ت�ضم����ن تقدمي �أرقى
اخلدم����ات للمتعاملني وتلبية احتياجاته����م وتوقعاتهم بكفاءة
عالي����ة مبا يكفل حتقي����ق �أعلى معدالت ال�سع����ادة والر�ضا عن
خدمات البلدية وخدمات حكومة ال�شارقة بوجه عام ،وي�سهم
يف حتقيق ر�ؤية حكومة ال�شارقة و�أهدافها امل�ستقبلية.
و�أ�شاد الطريفي بالتطور النوعي الكبري الذي �أحدثه القائمني
عل����ى مرك����ز �إجنازات للخدم����ات يف جمال خدم����ة املتعاملني
ب�إم����ارة ال�شارق����ة ،ودوره����م يف االرتقاء مب�ست����وى اخلدمات،
وتق�ص��ي�ر الوق����ت ال��ل�ازم لإجن����از العدي����د م����ن املعام��ل�ات
احلكومية ،وتوفريها حتت �سقف واحد ب�أ�سلوب متميز وراقٍ .
وم����ن جهت����ه ،وج����ه �سع����ادة العميد �سي����ف ال����زري ال�شام�سي
القائد العام ل�شرطة ال�شارقة ال�شكر مل�س�ؤويل مركز �إجنازات
����دا حر�ص القي����ادة العامة ل�شرط����ة ال�شارقة
للخدم����ات ،م�ؤك ً

عل����ى �إقامة �شراك����ة واقعية ت�ستطيع من خالله����ا تقدمي كافة
اخلدم����ات اخلا�ص����ة بجه����از ال�شرطة ع��ب�ر من�ض����دة واحدة
بالتع����اون مع امل�ؤ�س�سات املدنية خارج نطاق املباين ال�شرطية،
و�أثن����ى على التط����ور الكبري الذي �أجري عل����ى مركز اجلزات
كب����ادرة طيبة وتوج����ه مميز من �إجن����ازات التي جمعت حتت
مظل����ة واح����دة عدة جه����ات حكومي����ة وخدمية به����دف تقدمي
خدمات مميزة.
وق����ال �سع����ادة خمي�س بن �سامل ال�سوي����دي " :ن�سعى من خالل
مراك����ز �إجن����ازات الت����ي باتت متوزع����ة يف مناط����ق جغرافية
متنوع����ة �إىل التميز يف �إ�سعاد اجلمه����ور وتقدمي خدمات على
م�ست����وى ع����الٍ من اجل����ودة والتي تخ����دم �شريح����ة كبرية من
�سكان مدين����ة ال�شارقة ،نح����ن نفتخر ب�شراكاتن����ا الفعالة مع
الدوائ����ر املحلي����ة واالحتادية التي حقق����ت جناحات كبرية يف
خدم����ة املتعاملني ،مبا ي�ضم����ن تقدمي خدم����ات �أ�سهل و�أ�سرع
للمراجع��ي�ن حتت �سق����ف واحد ،وحتقيق �أعل����ى معدالت ر�ضا
عن هذه اخلدمات".

استعرضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما في المجاالت ذات االهتمام المشترك
وفد صيني يطلع على خدمات بلدية الشارقة
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وقد �شارك يف االجتماع الذي عقد بني اجلانبني ال�شيخ فاهم
بن �سلطان القا�سمي رئي�س دائرة العالقات احلكومية ب�إمارة
ال�شارقة ،وعدد من قيادات البلدية.
و�ص����رح �سع����ادة ثاب����ت الطريف����ي �إن بلدي����ة مدين����ة ال�شارقة
حري�ص����ة على مد ج�س����ور التعاون وتعزي����ز التوا�صل مع جميع
البلديات والدوائر والهيئات احلكومية يف خمتلف دول العامل،
من �أجل تب����ادل اخلربات واملعرفة ،والإف����ادة واال�ستفادة من
ريا �إىل
التجارب الناجحة يف جماالت العمل البلدي كافة ،م�ش ً
�أن زي����ارة الوفد ال�صيني �إىل البلدية ت�أتي ا�ستمرا ًرا للعالقات
الطبي����ة الطويلة واملمتدة مع اجلهات احلكومية ال�صينية على
مر العقود.
و�أكد �أن هذه الزي����ارة �أتاحت الفر�صة لإطالع الوفد ال�صيني

عل����ى �أه����م مقوم����ات �إم����ارة ال�شارقة كبيئ����ة مثالي����ة حا�ضنة
لال�ستثمارات ووجه����ة متميزة للتج����ارة وال�سياحة ،بف�ضل ما
ت�شه����ده الإمارة من طفرة تنموية وح����راك اقت�صادي مت�سارع
يف ظل احلكم الر�شيد ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب����ن حمم����د القا�سمي ع�ضو املجل�����س الأعلى حاك����م ال�شارقة،
الفتً����ا �إىل �أن الوف����د اطل����ع كذلك عل����ى �أهم خدم����ات البلدية
وجهودها املبذولة يف جم����ال معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي،
وحماي����ة البيئ����ة ،وتخ�ضري وجتمي����ل املدينة ،و�إن�ش����اء حدائق
متكاملة اخلدم����ات واملرافق ،و�سالم����ة الأغذية ،وغريها من
جماالت العمل البلدي.
ولفت الطريفي �إىل �أن البلدية بحثت مع الوفد الزائر الفر�ص
املتاح����ة لتعزي����ز التع����اون ب��ي�ن اجلانب��ي�ن يف املج����االت ذات
االهتم����ام امل�شرتك ،والعمل عل����ى �إيجاد فر�ص و�أفكار جديدة

ت�سهم يف توطيد العالق����ات القائمة وزيادة التفاهم يف جمال
��ي�را �إىل �أن الوفد
الأعم����ال والثقاف����ة والتعلي����م والفن����ون ،م�ش ً
ق����دم دعوة لقي����ادات البلدية لزي����ارة مدينة لين����ي بجمهورية
ال�ص��ي�ن ال�شعبية ملوا�صل����ة التعاون القائ����م والعالقات الطيبة
ب��ي�ن اجلانب��ي�ن� ،إ�ضاف����ة �إىل التع����رف على مدين����ة ليني التي
تتميز بطابعها الثقايف والتاريخي والرتاثي ،عالوة على ثقلها
التج����اري كواحدة من �أهم امل����دن ال�صينية يف جمال الأعمال
التجارية.
وعقب االجتماع قام الوفد ال�صيني بجولة داخل �أروقة املبنى
الرئي�س����ي لبلدية مدينة ال�شارقة لالط��ل�اع على مرافق املبنى
وجمريات العمل به ،و�أ�ش����اد بالت�صاميم املعمارية واجلمالية
الفريدة التي متيز �صرح البلدية.

المدينة الباسمة

ا�ستقب ��ل �سع ��ادة ثاب ��ت الطريف ��ي مدي ��ر عام بلدية مدين ��ة ال�شارقة وفدًا من جمهورية ال�ص�ي�ن ال�شعبية ،برئا�سة ال�سيد يل ميينغ نائ ��ب رئي�س بلدية مدينة لين ��ي ال�صينية ،ي�ضم م�س�ؤولني
حكومي�ي�ن وممثل ��ي بع� ��ض ال�شركات اخلا�صة ،وذلك بهدف تعزيز التعاون وتوطي ��د العالقات القائمة بني اجلانبني ،واالطالع على جتربة ال�شارقة يف جمال معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
وحماية البيئة وتخ�ضري وجتميل ال�ساحات و�إن�شاء احلدائق وغريها من جماالت العمل البلدي.
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بلدية الشارقة وميدكير ينظمان ماراثون رياضي ترفيهي

نظم����ت بلدية مدينة ال�شارقة بالتعاون م����ع م�ست�شفى ميدكري
ماراث����ون ريا�ض����ي ترفيهي يف منطق����ة بحرية خال����د ،مل�سافة
خم�س����ة كيلومرتات من �أم����ام �أبراج الكري�ست����ال بالزا وحتى
م�س����رح املجاز ،انطال ًق����ا من حر�صها عل����ى ت�شجيع موظفيها
وموظفي ميدكري و�أفراد املجتمع كافة على ممار�سة الأن�شطة
الريا�ضي����ة ،واتخاذه����ا كنم����ط حي����اة للوقاية م����ن الأمرا�ض
وحت�سني ال�صحة العامة للأفراد على اختالف فئاتهم العمرية.
و�ص����رح �سع����ادة ثاب����ت الطريف����ي مدي����ر ع����ام بلدي����ة مدينة
ال�شارق����ة �أن ه����ذا ال�سب����اق الريا�ض����ي ،الذي تنظم����ه البلدية
بالتع����اون م����ع م�ست�شف����ى ميدك��ي�ر ،ي�أت����ي �ضم����ن الأن�شط����ة
الريا�ضي����ة والرتفيهي����ة التي حتر�����ص البلدية عل����ى تنظيمها
عل����ى مدار العام خللق �أجواء م����ن البهجة وال�سعادة ملوظفيها
بعيدا عن رتاب����ة العمل املكتبي ،وت�شجيع���� ًا لهم على ممار�سة
ً
الن�ش����اط البدين مل����ا له من فوائد عظيمة عل����ى �صحة اجل�سم
وحيويت����ه ،ف� ً
ض��ل�ا ع����ن دوره امللمو�����س يف حتقي����ق ال�صف����اء
الذهن����ي والنف�س����ي وال�شع����ور بالراح����ة وجتدد الطاق����ة ،و�أثر

ذل����ك يف زيادة �إنتاجية املوظفني واالرتقاء ب�أدائهم الوظيفي.
و�أف����اد عل����ي عبيد احلم����ودي مدي����ر �إدارة التفاع����ل امل�ؤ�س�سي
�أن البلدي����ة حر�ص����ت على اختي����ار موقع املاراث����ون يف منطقة
البح��ي�رة ،مل����ا تتمي����ز ب����ه م����ن مناظ����ر طبيعي����ة وم�سطحات
خ�ض����راء �إىل جانب الأج����واء الرائعة الت����ي ت�ضفيها البحرية
عل����ى امل����كان ،مم����ا جعله م����ن �أه����م املناط����ق اجلاذب����ة التي
يق�صده����ا العائالت وال����زوار وال�سي����اح لال�ستمتاع مبناظرها
اخلالب����ة ،فق����د انطلق ال�سب����اق من �أم����ام �أب����راج الكري�ستال
ب��ل�ازا يف مت����ام ال�ساع����ة الثامن����ة والن�صف �صباح���� ًا ،وكانت
نقط����ة النهاي����ة �أم����ام م�س����رح املج����از عل����ى بح��ي�رة خال����د.
و�أ�ض����اف �أن حتدي����د ي����وم ال�سب����ت لإقام����ة املاراث����ون �أت����اح
الفر�ص����ة للكث��ي�ر م����ن املوظف��ي�ن م����ن البلدي����ة وم�ست�شف����ى
ميدك��ي�ر و�أف����راد املجتم����ع للم�شارك����ة يف ال�سب����اق ،م�ش��ي�ر ًا
�إىل �أن م�س�����ؤويل البلدي����ة وم�ست�شف����ى ميدك��ي�ر قام����وا بتوزيع
جوائ����ز قيم����ة عل����ى امل�شارك��ي�ن احلا�صل��ي�ن عل����ى املراك����ز
الث��ل�اث الأوىل ،كم����ا منحوا جمي����ع امل�شاركني هداي����ا عينية.

و�أك����د عبي����د �أن البلدي����ة اتخ����ذت كاف����ة الإج����راءات الالزمة
ل�ضم����ان �سالمة امل�شاركني يف املاراث����ون الريا�ضي الرتفيهي،
م����ن خ��ل�ال التن�سيق م����ع القي����ادة العام����ة ل�شرط����ة ال�شارقة
ملرافق����ة املت�سابق��ي�ن م����ن نقط����ة االنط��ل�اق وحت����ى خ����ط
النهاي����ة ،بالإ�ضاف����ة لتنظي����م حرك����ة ال�س��ي�ر منع���� ًا حل����دوث
�أي تكد�س����ات مروري����ة �أو اختناق����ات يف منطق����ة ال�سب����اق.
من جانبه����ا ،قالت �ألي�ش����ا موبني ،املدير والرئي�����س التنفيذي
مل�ست�شفي����ات وعي����ادات جمموع����ة "�أ�س��ت�ر دي �أم للرعاي����ة
ال�صحي����ة" :ي�سعدن����ا يف م�ست�شفى ميدكري التع����اون مع بلدية
ال�شارق����ة يف تنظي����م هذا املاراث����ون .نحن ندع����م كل اجلهود
الرامي����ة �إىل جع����ل املجتمع����ات �أك��ث�ر �سع����ادة و�صح����ة ،ويف
�ض����وء ما نعي�شه من حي����اة مت�سارعة اخلط����ى ينبغي �أن نركز
عل����ى االهتم����ام ب�صحتن����ا .ويعت��ب�ر ماراث����ون بلدي����ة ال�شارقة
الريا�ض����ي الرتفيه����ي حمف����ز للموظف��ي�ن واجلمه����ور عل����ى
الب����دء بخط����وة عملي����ة التب����اع �أ�سلوب حي����اة �صح����ي ن�شط".

		

تمشيً ا مع سياستها التطويرية لمواكبة التطور المتسارع في مجال النقليات
بلدية الشارقة تضم  80آلية ومركبة جديدة إلى أسطول نقلياتها
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د�شن ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارق ��ة � 80آلي ��ة ومركب ��ة جدي ��دة
تنوع ��ت ما بني معدات ثقيلة ومعدات خفيفة ومركبات ذات
دف ��ع رباع ��ي ،لت�ض ��اف �إىل �أ�سط ��ول نقلياتها� ،ضم ��ن �سيا�سة
التطوي ��ر والتحدي ��ث امل�ستمر التي تتبناه ��ا الدائرة لتعزيز
�إمكاناته ��ا املادية وتوف�ي�ر احتياجات العم ��ل ملواكبة التو�سع
العم ��راين بالإم ��ارة ،وذل ��ك يف حفل �أقي ��م به ��ذه املنا�سبة يف
مبن ��ى �إدارة النقليات ،بح�ضور �سع ��ادة ثابت �سامل الطريفي
مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة ،وجمع من قيادات البلدية
وموظفيها.

وقال �سع����ادة خالد بن ف��ل�اح ال�سويدي م�ساع����د املدير العام
خلدمة املتعامل��ي�ن بالبلدية �أن الإ�ضاف����ات اجلديدة لأ�سطول
نقلي����ات البلدية تدع����م جهودها الرامي����ة �إىل تقدمي خدمات
نوعي����ة يف كافة جم����االت العم����ل البل����دي ك�أعم����ال الزراعة،
وجتميل ال�ساحات ،واحلفر والردم وت�سوية الأرا�ضي ،و�أعمال

ال�ص����رف ال�صح����ي ،واخلدم����ات البيئية ،والنق����ل ،والتفتي�ش
والرقاب����ة ال�صحي����ة والغذائي����ة وغريه����ا� ،إذ �أن املع����دات
واملركب����ات الت����ي مت رف����د �أ�سط����ول البلدي����ة بها تخ����دم جميع
قطاع����ات و�إدارات البلدي����ة مبا ي�سهم يف تطوي����ر الأداء العام
للبلدي����ة وتعزي����ز دوره����ا الري����ادي كواحدة من �أه����م الدوائر
احلكومية اخلدمية يف الإمارة.
وم����ن جهته� ،أو�ضح حميد يو�سف البن����ا ،مدير �إدارة النقليات
بالبلدية �أن املركبات والآليات واملعدات اجلديدة التي ان�ضمت
لأ�سطول نقليات البلدي����ة بلغ عددها  80مركبة و�آلية جديدة،
لي�صبح العدد الإجمايل ملركب����ات ومعدات البلدية (،)1812
الفتًا �إىل �أن البلدية تعمل على حتديث �أ�سطول نقلياتها ب�شكل

دوري بع����د تقييم حالتها والوقوف على مدى جاهزيتها للعمل
ب�أعلى كفاءة ممكنة ،وذلك ملواكبة التو�سع العمراين بالإمارة
وتق����دمي �أرق����ى اخلدم����ات للمواطن��ي�ن باملناط����ق اجلدي����دة،
واال�ستفادة من التطور املت�سارع يف جمال النقليات والآليات.
و�أف����اد �أن البلدي����ة و�ضع����ت خط����ة تدريبي����ة م�سبق����ة لتدريب
موظفي البلدية املناط به����م ت�شغيل وقيادة املركبات والآليات
احلديث����ة مبختل����ف �أنواعها لأج����ل �إك�سابهم امله����ارات الفنية
الالزمة لت�شغيلها ورفع م�ستوى كفاءتهم يف العمل مبا يتنا�سب
مع املمي����زات املتعددة واجلودة العالية التي تتميز بها الأنواع
احلديثة من الآليات.

المدينة الباسمة

و�صرح �سعادة ثابت الطريفي خالل حفل التد�شني� :إن البلدية
ت�سع����ى دائ ًما �إىل دع����م �أ�سطول نقلياته����ا باملركبات واملعدات
احلديثة التي تتميز ب�أحدث املوا�صفات الفنية ،ملواكبة التطور
الكب��ي�ر واملت�سارع يف جم����ال النقليات ،مب����ا ي�سهم يف تطوير
العم����ل املي����داين واالرتقاء مب�ستوى جودة اخلدم����ات البلدية،
وذل����ك تنفي ً
����ذا لتوجيه����ات �صاح����ب ال�سم����و ال�شي����خ الدكتور
�سلط����ان بن حمم����د القا�سم����ي ع�ض����و املجل�س الأعل����ى حاكم
ال�شارقة بتبني �سيا�سة التطوي����ر والتحديث امل�ستمر ملتطلبات
واحتياجات العمل ،وتوفري جمي����ع الإمكانيات املادية الالزمة
ل�ضم����ان �إجناز الأعمال واملهام املطلوبة ب�أعلى كفاءة ممكنة،
وتقدمي �أرقى اخلدمات ل�سكان الإمارة.
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رشدت  %66من الطاقة في حدائق المدينة
َّ
بلدية الشارقة تطلق عدة مبادرات لترشيد استهالك الطاقة

المدينة الباسمة

متكنت بلدية مدينة ال�شارقة خالل ال�سنوات املا�ضية من تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف حدائق املدينة بن�سبة  ،%66من خالل
تقلي ��ل زم ��ن ت�شغي ��ل الإنارة ليكون من بعد غروب ال�شم�س �إىل ال�ساعة العا�ش ��رة م�سا ًء� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام امل�صابيح املوفرة
للطاقة (�إل �إي دي) يف عدد من احلدائق ،ما �أ�سفر عن توفري مبالغ كبرية �سنوياً منذ انتهاج البلدية �سيا�سية تر�شيد الطاقة
يف احلدائق واملباين واملرافق التابعة لها.
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وقال �سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �إن
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف احلدائق واملرافق واملباين التابعة
للبلدية ي�أتي �ضمن �سيا�س����ة تر�شيدية انتهجتها البلدية خالل
الفرتة املا�ضي����ة لتخفي�ض التكاليف املرتتبة على الإ�سراف يف
ا�ستخ����دام الطاقة الكهربائية ،والعمل عل����ى تقليل االنبعاثات

ؤكدا �سعي
احلرارية والكربوني����ة ،واحلد من التلوث البيئي ،م� ً
البلدي����ة املتوا�ص����ل �إىل �إيجاد حلول مبتك����رة ت�سهم يف تر�شيد
ا�سته��ل�اك الطاقة ،مت�ش ًيا م����ع توجه الدولة نح����و دعم ثقافة
الرت�شي����د واحلف����اظ على امل����وارد البيئي����ة والطبيعية وحتقيق
التنمية امل�ستدامة.

و�أو�ض����ح املهند�����س ح�س����ن عبدال����رزاق مدي����ر �إدارة امل�شاريع
�أن البلدي����ة نفذت ع����د ًدا من املب����ادرات وامل�شروعات لرت�شيد
الطاقة منه����ا تقليل زمن ت�شغيل الإن����ارة الكهربائية يف جميع
حدائ����ق املدينة ليكون من بعد غ����روب ال�شم�س وحتى ال�ساعة
العا�شرة م�سا ًء ،ف�ض ًال عن ا�ستبدال الإنارة التقليدية يف عدد
م����ن احلدائ����ق ب�إنارة موفرة للطاقة من نوعي����ة (�إل �إي دي)،
ما نت����ج عنه خف�ض اال�ستهالك الكهربائي يف احلدائق بن�سبة
 ،%66ويج����ري العمل حال ًيا عل����ى ا�ستبدال الإن����ارة التقليدية
بحدائق النوف والقرائن والفيحاء �إىل �إنارة (�إل �إى دي) من
�أجل تخفي�ض اال�ستهالك باحلدائق الثالث بن�سبة .%50
و�أ�ش����ار مدير �إدارة امل�شاريع �إىل �أن البلدية تعاقدت مع �شركة
دميونت����ل ديفلومبن����ت لإن����ارة حديق����ة اجلرين����ة  1ب�إ�ستخدام
اخلالي����ا ال�شم�سي����ة ،وتركي����ب مقاع����د ذكية م����زودة بخاليا
�شم�سي����ة ل�شحن الهواتف ،وجاري العمل على ا�ستبدال الإنارة
مبباين رقاب����ة الأغذية وخمترب الأغذية وخمترب البيئة ب�إنارة
موفرة للطاقة.
و�أ�ض����اف �أن الإن����ارة التقليدي����ة يف �س����وق الطي����ور واملوا�ش����ي
بال�شارق����ة ا�ستبدل����ت بالكامل �إىل �إن����ارة (�إل �إي دي) املوفرة
للطاق����ة ،ما �أدى �إىل انخفا�ض اال�ستهالك الكهربائي بال�سوق
بن�سب����ة  ،%62.6كم����ا مت ا�ستبدال  %80من الإن����ارة التقليدية
ب�����إدارة التنظيم الإيجاري ،و %50بعي����ادة ال�صحة العامة �إىل
�إنارة موفرة للطاقة.
و�أف����اد �أن امل�صابي����ح الكهربائي����ة التقليدي����ة ذات القدرة 36
وات ب�س����رداب املبنى الرئي�سي للبلدية ق����د ُا�ستبدلت بالكامل
مب�صابي����ح موف����رة بق����درة  18وات ،ما نتج عن����ه انخفا�ض يف
الطاق����ة امل�ستهلكة لإن����ارة ال�سرداب بن�سب����ة  ،%50كما يجري

�سعادة خالد بن فالح ال�سويدي
م�ساعد املدير العام خلدمة املتعاملني

خليفة بو غامن ال�سويدي
رئي�س ق�سم التفتي�ش البلدي

نظمت بلدية مدينة ال�شارقة حملة مكثفة �ضد الباعة اجلائلني يف
منطقة ال�صجع����ة ال�صناعية �أ�سفرت عن م�ص����ادرة �أربعة �أطنان
من الب�ضائع اجلديدة وامل�ستعمل����ة واملواد الغذائية ،و�ضبط �سبعة
خمالف��ي�ن ،وذل����ك ا�ستم����را ًرا جله����ود البلدية املبذول����ة ملحا�صرة
ظاه����رة الباع����ة اجلائلني الت����ي ت�ؤثر �سلب���� ًا على ال�صح����ة العامة
واملظهر احل�ضاري للمدينة.
و�أو�ض����ح �سع����ادة خالد بن ف��ل�اح ال�سويدي ،م�ساع����د املدير العام
خلدم����ة العم��ل�اء يف بلدية مدين����ة ال�شارقة �أن احلمل����ة التفتي�شية
الت����ي نفذته����ا البلدي����ة بالتعاون مع �شرط����ة ال�شارقة �ض����د الباعة
اجلائل��ي�ن يف منطقة ال�صجع����ة ت�أتي ً
تنفيذا للتوجيه����ات ال�سامية
ل�صاح����ب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاك����م ال�شارقة ،باحلفاظ على املظهر احل�ضاري
واجلم����ايل ملدينة ال�شارقة ،وا�ستمرا ًرا للجهود املكثفة التي تبذلها
البلدي����ة حلماية �صحة �أف����راد املجتمع و�ضم����ان �سالمتهم ،وذلك
من خالل توفري �أعلى املعاي��ي�ر البيئية وال�صحية اخلا�صة بتداول
الب�ضائ����ع وحماية امل�ستهلكني من �أخط����ار املواد التي يتم ت�سويقها
ع��ب�ر الباع����ة اجلائلني والأ�س����واق الطارئ����ة غ��ي�ر النظامية وغري

املرخ�صة ح�سب اللوائح والنظم والقوانني املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.

و�ص����رح خليفة بوغ����امن ال�سويدي رئي�س ق�س����م التفتي�ش البلدي �أن
احلمل����ة �ضد الباعة اجلائلني �أ�سفرت ع����ن �ضبط �سبعة خمالفني
م����ن الباع����ة اجلائل��ي�ن ،وم�ص����ادرة �أربع����ة �أطن����ان م����ن الب�ضائع
اجلديدة وامل�ستعمل����ة واملقلدة كاملالب�س واالك�س�س����وارات ،وال�سلع
اال�ستهالكية وامل����واد الغذائية كاخل�ض����روات والفواكه والأ�سماك
والألب����ان ،وغريها من املواد غري املرخ�ص����ة �أو اخلا�ضعة للرقابة
الغذائية وال�صحي����ة ،الفت ًا �إىل �أن الب�ضاع����ة امل�صادرة ال�صاحلة
لال�سته��ل�اك مت ت�سليمها �إىل جمعية ال�شارق����ة اخلريية ،بينما مت
�إتالف امل�صادرات غري ال�صاحلة لال�ستهالك.
و�أك����د �أن البلدية �ستوا�صل حمالتها ب�شكل دوري من �أجل الق�ضاء
متام���� ًا عل����ى ظاه����رة الباع����ة اجلائلني الت����ي ال تت�سق م����ع املظهر
احل�ضاري واجلمايل ملدينتن����ا البا�سمة التي اعتمدت ك�أول مدينة
�صحي����ة يف ال�ش����رق الأو�سط م����ن قبل منظم����ة ال�صح����ة العاملية،
ريا �إىل �أن تنفيذ هذه احلمالت ي�أتي كذلك ا�ستجابة ل�شكاوى
م�ش ً
ومالحظات تلقتها البلدية من �أجل مواجهة انت�شار هذه الظاهرة
ال�سلبية.
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العمل حال ًيا لتزويد م�ستودعات البلدية يف املناطق ال�صناعية
الثالث����ة واخلام�س����ة والثاني����ة ع�ش����رة ب�أنظمة تهوي����ة طبيعية
��ي�را �إىل �أن امل�شروع����ات املر�شدة
ال حتت����اج �إىل كهرب����اء ،م�ش ً
للطاقة وفرت مبالغ كبرية وتقلل االنبعاثات الكربونية.
و�أك����دك�أك �أن املبن����ي الرئي�س����ي للبلدي����ة مت تزوي����ده ب�أف�ضل
موا�صف����ات املب����اين اخل�ضراء املتمثل����ة يف النظم احلديثة يف
التهوي����ة ،والإنارة  ،والعزل احل����راري ،و�إحكام منافذ الهواء
والإ�ضاءة الطبيعية ،وغريها من النظم الكهربائية ال�ضوئية
الت����ي تقلل م����ن ا�ستهالك الطاقة ،كما �أدخل����ت البلدية نظام
�إدارة املبن����ى ( )BMSمببناه����ا الرئي�سي من �أجل التحكم
الأمثل يف ت�شغيل �أجهزة التكيي����ف وو�سائل التهوية ،والف�صل
��ي�را �إىل �أن البلدية
التلقائ����ي مل�ص����ادر الطاق����ة باملبن����ى ،م�ش ً
�ألزم����ت موظفيها يف جميع املباين التابعة لها ب�ضرورة �إطفاء
الإن����ارة وف�صل الكهرب����اء عن الأجهزة غ��ي�ر امل�ستخدمة بعد
انتهاء الدوام الر�سمي ،وكلفت موظفني خمت�صني للت�أكد من
ذلك يوم ًيا ،وذلك بهدف رفع م�ستوى الوعي ب�ضرورة تر�شيد
ا�ستهالك الكهرباء واحلد من هدر الطاقة.
و�أ�ض����اف �أن البلدية و�ضعت خطة لتنفي����ذ م�شروعات الطاقة
املتجددة يف عدد من احلدائق اجلديدة �ضمن موازنتها لعام
 2018والتي ت�شمل م�شروعات لتحويل الإنارة التقليدية بتلك
احلدائ����ق �إىل �إن����ارة �صديق����ة للبيئة منخف�ض����ة اال�ستهالك،
��ي�را �إىل �أن املخت�صني بالبلدية يعكفون حال ًيا على درا�سة
م�ش ً
�أن����واع جديدة م����ن �أنظمة الإ�ضاءة الت����ي ال تعتمد يف ت�شغيلها
عل����ى الكهرباء خ��ل�ال النهار ومت تركيب عين����ة بامل�ستودعات
الرئي�سية.
ولف����ت عبدالرزاق �إىل �أن البلدية �أجن����زت يف �أكتوبر املا�ضي
�أول ك�ش����ك �شم�سي �صديق للبيئة يف الإم����ارة مبنطقة �شاطئ
املم����زر ،وت�سع����ى خالل الف��ت�رة القادم����ة �إىل االعتماد ب�شكل
�أك��ب�ر على الطاق����ة ال�شم�سية ،ملا لها م����ن دور هام يف حماية
البيئة من امللوثات واالنبعاثات الناجتة عن ا�ستخدام الطاقة
التقليدية.

أسفرت عن ضبط  7مخالفين ومصادرة  4أطنان من البضائع
بلدية الشارقة تنفذ حملة ضد الباعة الجائلين
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تزامنً ا مع االحتفال بيوم الطفل الخليجي
بلدية الشارقة تنظم فعالية "أطفال تخطفهم التكنولوجيا"

نظم ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارقة ،اخلمي� ��س ،فعالي ��ة توعوية
بعن ��وان "�أطف ��ال تخطفه ��م التكنولوجي ��ا" يف حديق ��ة
�أبو�شغ ��ارة ،بالتع ��اون م ��ع هيئة الوقاي ��ة وال�سالم ��ة ،ودائرة
اخلدم ��ات االجتماعي ��ة ،واملجل� ��س الأعل ��ى ل�ش� ��ؤون الأ�س ��رة
بال�شارقة ،تزامناً مع االحتفال بيوم الطفل اخلليجي الذي
ي�ص ��ادف  15يناير من كل ع ��ام ،وذلك بهدف ت�سليط ال�ضوء
عل ��ى الأ�ض ��رار ال�صحية والنف�سية الناجم ��ة عن اال�ستخدام
املف ��رط للأجهزة الذكية والألعاب الإلكرتونية �أو التعر�ض
مل�شاهد عنيفة على التلفزيون وغريه.

وقال����ت ال�شيخ����ة �شذى املعال م�ساعد املدير العام لل�صحة العامة واملختربات املركزي����ة بالبلدية �إن البلدية ت�شارك هذا العام يف
االحتف����اء بيوم الطفل اخلليجي ،من خ��ل�ال تنظيم فعالية توعوية ترفيهية مهمة تلقي ال�ضوء عل����ى املخاطر ال�صحية والأ�ضرار
عاما ،ج َّراء الإفراط يف ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا
النف�سية والبدنية ،التي تلحق بالأطفال واليافعني واملراهقني ما دون �سن ً 18
احلديثة كالألعاب الإلكرتونية والأجهزة الذكية مبختلف �أنواعها مثل احلوا�سب اللوحية واملحمولة والهواتف الذكية� ،أو التعر�ض
للم�شاهد العنيفة على التلفزيون وغريه مما ال ينا�سب طبيعة املرحلة العمرية للأطفال واملراهقني.
و�أك����دت �أن فعالي����ة "�أطف����ال تخطفه����م التكنولوجيا" الت����ي نظمتها البلدي����ة يف حديقة �أبو�شغ����ارة ،بالتعاون مع بع�����ض �شركائها
اال�سرتاتيجيني ،جنحت يف ا�ستقطاب �أعداد كبرية من العائالت و�أطفالهم ،الذين حر�صوا على امل�شاركة والتفاعل مع الأن�شطة
واملعار�ض املختلفة التي ت�ضمنتها الفعالية لتوعيتهم مبخاطر �إدمان التكنولوجيا احلديثة ،و�إر�شادهم �إىل كيفية اال�ستفادة املثلى
منها وجتنب �آثارها ال�سلبية ،خا�صة بعد �أن باتت الأجهزة الألكرتونية والذكية يف متناول الغالبية العظمى من خمتلف الأو�ساط
االجتماعية ،وتزايد �إقبال الأ�سر على اقتناء هذه الو�سائل وتوفريها لأطفالها.
و�أو�ضح����ت �أن����ه رغم الفوائد التعليمية والتثقيفية املتعددة التي ميكن �أن يجنيها الأطفال واملراهقون من خالل تر�شيد ا�ستخدام

بلدية الشارقة تحتفل بيوم األغذية العالمي
نظم ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�ش ��ارقة باق ��ة م ��ن الفعالي ��ات
والأن�ش ��طة مبنا�س ��بة ي ��وم الأغذي ��ة العامل ��ي يف مبن ��ى
التنظي ��م الإيج ��اري مبنطق ��ة ال�صناعي ��ة  ،5مب�شارك ��ة
ع ��دد كب�ي�ر من موظف ��ي البلدية ومراجعيه ��ا لت�سليط
ال�ضوء على �أهمية التنوع البيولوجي يف حتقيق الأمن
الغذائي ،وتوفري غذاء �صحي و�آمن لأفراد املجتمع.
و�أو�ضح����ت ال�شيخة �شذى املعال م�ساعد املدير العام لل�صحة
العام����ة واملخت��ب�رات املركزي����ة يف بلدية مدين����ة ال�شارقة �أن
م�شارك����ة البلدي����ة كل عام يف االحتفاء بي����وم الأغذية العاملي
ينب����ع من حر�صها ال�شديد على توعي����ة موظفيها ومراجعيها
ب�أهمي����ة الق�ضاء على الفقر واجل����وع و�سوء التغذية يف جميع
بلدان الع����امل ان�سجام ًا مع توجهات الدول����ة يف جمال التنوع
البيولوج����ي ،وات�سا ًقا مع �أهداف منظم����ة الأغذية والزراعة
للأمم املتحدة يف هذا ال�صدد.
و�أ�شارت �إىل �أن الفعاليات التي نظمتها �إدارة تقييم املطابقة
والتثفي����ق ال�صحي مببنى �إدارة التنظي����م الإيجاري بالتعاون
م����ع �إدارة التفاعل امل�ؤ�س�سي و�إدارة الزراع����ة بالبلدية وعدة
جه����ات خارجية ا�شتمل����ت على حما�ض����رات تثقيفية ،وور�ش
عمل ،و�إجراء فحو�صات طبية للموظفني واملراجعني� ،إ�ضافة
�إىل �إقام����ة املعار�����ض التثقيفي����ة املتنوع����ة ،وتوزي����ع �شتالت
زراعي����ة ،حيث هدفت البلدية �إىل خلق عادات �صحية �سليمة
ل����دى �أف����راد املجتم����ع ،و�إعطائهم بع�����ض الن�صائ����ح املفيدة
عند �شراء الأغذية ،وحثهم عل����ى اختيار املنتجات الع�ضوية
الأف�ض����ل �صح ًي����ا ،وتعريفه����م بالط����رق ال�سليم����ة لتخزي����ن
الأطعمة ،وت�شجيعهم على الإكثار من الزراعة املنزلية.

و�أك����دت �أن البلدية تنظ����م حمالت توعوية عل����ى مدار العام
�س����واء بالتوا�ص����ل املبا�ش����ر م����ع اجلمه����ور �أو ع��ب�ر الو�سائل
الإعالمي����ة املختلف����ة للح����د م����ن املمار�سات اخلاطئ����ة التي
ت�����ؤدي �إيل انح�س����ار التن����وع البيولوجي مث����ل ال�صيد اجلائر
للأ�سماك ،حي����ث تلتزم البلدية بتنفيذ قرارات وزارة التغري
املناخ����ي والبيئة ب�ش�����أن منع �صيد وت�سوي����ق بع�ض الأنواع من
الأ�سم����اك يف مو�سم التكاث����ر ،كما تعم����ل البلدية على احلد
م����ن اال�ستخدام املكث����ف للمبيدات ومواجه����ة التلوث البيئي
م����ن �أجل �ضم����ان حتقيق �أعلى مع����دالت ال�سالم����ة الغذائية
وال�صحة العامة يف مدينة ال�شارقة.
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الو�س����ائل والأجه����زة الإلكرتوني����ة والذكي����ة ،والتعام����ل معه����ا
ب�ش����كل �صحي����ح و�آم����ن� ،إال �أن �إدمان هذه الو�سائ����ل والإفراط
يف ا�ستخدامه����ا ل����ه ت�أثريات خط��ي�رة على ال�صح����ة الذهنية
والنف�سي����ة� ،إذ �أنه ي�ؤثر �سل ًبا على املدي��ْيلنْ القريب والبعيد يف
م�ست����وى الأداء الدرا�سي للأطفال وقدراته����م على التح�صيل
العلمي ب�ش����كل �سليم ،كما �أنه ي�����ؤدي �إىل �إحجام الأطفال عن
ممار�سة الأن�شطة البدنية والريا�ضية للأطفال مما يزيد من
احتمال �إ�صابتهم بال�سمنة وغريها.
و�أك����دت �أن تعر�����ض الأطف����ال مل�شاهد عنيفة عل����ى التلفزيون
و�ألع����اب الفيدي����و وغريهما م����ن و�سائل العر�����ض املرئي ينمي
لديه����م �سل����و ًكا عدوان ًيا جت����اه �أقرانهم ويزرع فيه����م نفو�سهم
�أفكا ًرا �سلبية وخوف متزايد من االحتكاك بالآخرين.
و�أف����اد عل����ي عبيد احلم����ودي مدي����ر �إدارة التفاع����ل امل�ؤ�س�سي
بالبلدي����ة �أن فعالية "�أطف����ال تخطفه����م التكنولوجيا" �شملت
�أن�شط����ة ترفيهية للأطفال لإ�ضف����اء �أجواء من البهجة واملرح،
و�إي�صال الر�سائ����ل التوعوية للفعالية ب�أ�سلوب جذاب وم�شوق،
كم����ا �أقيمت ور�ش عمل للأطف����ال �إىل جانب تقدمي فحو�صات
طبية للأطفال.
و�أ�ضاف �أن هيئة الوقاية وال�سالمة قدمت خالل احلملة بع�ض
ال�صور التعريفية والر�سومات التعبريية التي تو�صل املعلومات
التوعوي����ة للأطف����ال ب�شكل مب�سط و�سه����ل ،ونظمت م�سابقات
ح����ول �سب����ل الأمن وال�سالم����ة ،بينما قدمت دائ����رة اخلدمات
برناجما توعوي ًا بعنوان "كيف تقول ال ملن ي�ؤذيك"
االجتماعية
ً
قدمت����ه اخت�صا�صية احلماية االجتماعي����ة عائ�شة احلو�سني،
وق����د هدف الربنامج �إىل تعليم الطف����ل كيف يحمي نف�سه من
املخاطر داخل املنزل وخارجه ،وغريها من الن�صائح التوعية
الت����ي ت����درب الطفل على ا�ستخ����دام ا�سرتاتيجي����ات معينة يف
التعام����ل مع الآخري����ن ل�ضم����ان �سالمته ،من خ��ل�ال عرو�ض
مرئي����ة وور�ش تلوي����ن وق�ص ول����زق وم�سابق����ات وجوائز ،كما
ق����دم املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بع�ض الفحو�صات الطبية
للم�شاركني بالفعاليات.

أخبـار
ال ـ ــدار

45

أخبـار
ال ـ ــدار

 1060جهاز مواقف بمدينة الشارقة منذ بدء خدمة المواقف المدفوعة في 2005
بلدية الشارقة تطلع على أفضل حلول تشغيل المواقف بألمانيا

المدينة الباسمة

زار وف ��د م ��ن بلدية مدينة ال�شارقة م�ؤخ ًرا عدة مدن �أملانية لالطالع على �أحدث حلول ت�شغيل ومراقبة
املواق ��ف و�آخ ��ر م ��ا تو�صل ��ت �إلي ��ه التكنولوجيا احلديثة يف ه ��ذا املجال لال�ستف ��ادة منها ودرا�س ��ة �إمكانية
تطبيقها يف مدينة ال�شارقة.
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وق����ال �سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة،
�أن البلدية حري�صة على اال�ستفادة من التجارب العملية التي
ملمو�سا يف جماالت العمل البلدي كافة ،ال�سيما
جناحا
�أثبتت ً
ً
م����ا يتعلق باخلدمات الت����ي تهم قطاعات وا�سع����ة من املجتمع
ريا �إىل �أن
�سوا ًء من الأف����راد �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�س����ات ،م�ش ً
زي����ارة وفد �إدارة املواقف العامة �إىل �أملانيا ي�أتي �ضمن خطط
البلدي����ة لالرتقاء مب�ست����وى خدماتها ورفع مع����دالت ال�سعادة
والر�ضا لدى م�ستخدمي املواقف العامة مبدينة ال�شارقة.
وتف�صي ً
��ل�ا� ،أفاد عل����ي �أبوغازيني مدي����ر �إدارة املواقف العامة
أ�سبوعا
�
ا�ستمرت
����ي
ت
ال
الزيارة
أن
�
البلدية،
����د
ف
و
أ�س
الذي تر�
ً
كام ً
��ل�ا و�شملت م����دن �أملانية منها روثنب��ي�رج ووايدجن ،هدفت
�إىل �إج����راء معاين����ة ميدانية لأنظمة املواق����ف املطبقة يف تلك
امل����دن والتعرف ع����ن قرب على �أف�ضل احلل����ول التقنية املتبعة
بها ومدى ت�أثريها يف عملية تنظيم وت�شغيل ومراقبة املواقف،
والأنظمة والقوان��ي�ن والت�شريعات املتعلقة به����ا ،ودرا�سة �سبل
و�إمكاني����ة اال�ستف����ادة من التج����ارب الناجحة لتل����ك املدن يف
هذا املجال من �أجل االرتقاء مب�ستوى خدمات املواقف العامة
مبدينة ال�شارقة وفق م����ا يتنا�سب مع طبيعة املدينة والقوانني
املعمول بها.
ريا بتوف��ي�ر �أف�ضل احللول
و�أك����د �أن البلدية ت����ويل
ً
اهتماما كب ً
لتنظي����م مواق����ف ال�سي����ارات يف مدين����ة ال�شارق����ة مل����ا لها من
انعكا�����س مبا�شر عل����ى راحة ال�س����كان وتن�شي����ط حركة ال�سري

والنق����ل ،ودوره����ا الكب��ي�ر يف دع����م احلراك
التج����اري واالقت�ص����ادي وال�سياح����ي ،وتهيئة
بيئ����ة حا�ضن����ة لال�ستثم����ارات باملدين����ة ،من
خالل توفري مواق����ف نظامية تخدم املن�ش�آت
التجاري����ة وال�صناعية وال�سياحية يف املدينة،
مما يعزّز م����ن مكانتها الرائ����دة يف م�صاف
امل����دن اجلاذب����ة لال�ستثم����ار عل����ى م�ست����وى
املنطقة.
و�أ�شار �إىل �أن برنام����ج الزيارة حفل بالعديد
م����ن اللق����اءات م����ع م�س�ؤول��ي�ن حكومي��ي�ن
و�أكادميي��ي�ن خمت�ص��ي�ن ب�إع����داد الدرا�سات
والبح����وث حول نظ����م املواق����ف والت�شريعات
ً
املتعلقة بها و�سبل ا�ستخدام الطاقة النظيفة بدال من االعتماد
على م�صادر الطاقة الأخرى ،كما زار الوفد �أهم �شركة موردة
لأجهزة املواقف يف دولة االمارات العربية املتحدة ،حيث �أطلع
على موا�صفات �أحدث الأجهزة امل�صممة لال�ستخدام بالدولة،
ومراحل ت�صنيعها وط����رق ت�صميمها وت�شغيلها ،وكذلك نظام
مراقبة املواقف عرب الكامريات الرقمية� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة
بع�����ض التعدي��ل�ات والتح�سين����ات املقرتح����ة م����ن البلدية على
�أجهزة و�أنظمة املواقف لتنا�سب طبيعة ا�ستخدامها يف مدينة
ال�شارقة ،ومنها �أجهزة مواقف جديدة يف املدينة على درجة
عالية من التطور تعمل بنظام اللم�س على ال�شا�شة.

وك�ش����ف مدي����ر �إدارة املواقف العامة �أن �إجم����ايل عدد �أجهزة
املواق����ف مبدينة ال�شارقة و�ص����ل �إىل  1060جهازًا ،منذ بد�أت
خدمة املواقف املدفوعة باملدينة عام  ،2005الفتًا �إىل �أن وفد
البلدي����ة بحث كذل����ك مع �شركة متخ�ص�ص����ة يف �إعداد �أنظمة
الربجميات اخلا�ص����ة ب�أجهزة املواقف ،والت����ي قامت ب�إعداد
وبرجمة نظ����ام التحكم املرك����زي لأجهزة املواق����ف يف مدينة
ال�شارقة ،بع�ض الفنيات املتعلقة بنظام التحكم الذي �صممته
ال�شرك����ة ب�شكل ح�صري لبلدي����ة مدينة ال�شارق����ة بعد تعزيزه
وتطوي����ره ليالئم احتياج����ات مراقبي النظ����ام لأداء مهامهم
بدقة متناهية.

ا�ستقبل ��ت بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارقة وف ��داً من مرك ��ز ال�شارقة
للوثائ ��ق والبح ��وث لبح ��ث تعزي ��ز جهودهم ��ا امل�شرتك ��ة
لالرتق ��اء مبعاي�ي�ر التوثيق والأر�شفة املتبع ��ة لدى البلدية
وف ��ق �أعلى املعاي�ي�ر العاملية ،وكان يف ا�ستقب ��ال الوفد الزائر
�سع ��ادة ثابت الطريفي ،مدير ع ��ام البلدية ،و�سعادة عبداهلل
القاي ��دي م�ساع ��د املدي ��ر الع ��ام لقط ��اع الدع ��م امل�ؤ�س�س ��ي،
وال�شيخ ��ة خل ��ود املع�ل�ا ،مدي ��ر �إدارة التمي ��ز امل�ؤ�س�سي ،فيما
تر�أ� ��س الوف ��د الزائر �سعادة �صالح �س ��امل املحمود مدير عام
هيئ ��ة ال�شارق ��ة للوثائق والأر�شي ��ف ،ورافقه خ�ل�ال الزيارة
عدد من قيادات الهيئة وموظفيها.

وق����ال �سع����ادة ثابت الطريف����ي� ،إن زيارة وفد مرك����ز ال�شارقة
للوثائ����ق والبح����وث �إىل البلدية ت�أتي يف �إط����ار التعاون القائم
وامل�ستمر بني اجلهتني و�سعيهم����ا املتوا�صل �إىل تطوير معايري
الأر�شف����ة والتوثي����ق مل����ا لهما م����ن دور كبري يف حف����ظ الوثائق
وامل�ستن����دات واملخطط����ات احلكومي����ة ،ومت�ش ًيا م����ع توجهات
الدول����ة يف تعزي����ز �سيا�س����ة الت�آري����خ ورف����ع كف����اءة الأجه����زة
احلكومية يف تطبيق �أحدث النظم الأر�شيفية.
وقال����ت ال�شيخ����ة خلود املع��ل�ا مدي����ر �إدارة الأر�شيف املركزي
بالبلدي����ة �أن وفد هيئ����ة ال�شارقة للوثائق والبح����وث اطلع على
الأدوار الت����ي يق����وم به����ا كوادر بلدي����ة ال�شارق����ة وفق جماالت
�أعماله����م التخ�ص�صية يف تطبي����ق �أنظمة احلف����ظ والأر�شفة

وجه����ود التوثي����ق املتبعة يف كافة �أعم����ال البلدية عرب خمتلف
�إداراته����ا ،كم����ا تع����رف الوفد عل����ى عملي����ات التوثيق وطرق
احلف����ظ والأر�شفة املتبعة ل����دى البلدية مبا يتنا�سب مع طبيعة
الوثائق وامل�ستندات امل�ستخدمة لديها.
و�أ�ضاف����ت �أن البلدي����ة بحثت مع وف����د هيئة ال�شارق����ة للوثائق
والبح����وث �سبل تطوي����ر معايري التوثيق و�آلي����ات تنظيم و�إدارة
الوثائق والأر�شيف مبا يتنا�سب مع مهام واخت�صا�صات البلدية
ومنهجي����ة عملها ،م�ؤك����دة حر�ص البلدية عل����ى اال�ستمرار يف
تب����ادل اخلربات واملعلوم����ات والبيانات مع الهيئ����ة ،وموا�صلة
االجتماعات واللق����اءات بني اجلانبني من �أج����ل حتقيق �أعلى
معايري النظم التوثيقية والأر�شيفية بالبلدية.

المدينة الباسمة

"بلدية الشارقة" تبحث مع "الوثائق والبحوث" سبل تطوير معايير التوثيق واألرشفة

أخبـار
ال ـ ــدار

47

إنجازات

المدينة الباسمة

بعد نجاحها في تطبيق نظام الجودة الشاملة بكافة قطاعاتها وإداراتها
بلدية الشارقة تحصل على شهادة "اآليزو"  9001:2015على مستوى الدائرة
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�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن ح�صولها على �شهادة الآيزو  9001:2015على م�ستوى الدائرة ب�أكملها بعد جناحها يف تطبيق نظام اجلودة ال�شاملة بجميع قطاعاتها و�إداراتها ،واجتيازها
مرحلة التدقيق والـت�أكد من ا�ستيفائها لكافة معايري االعتماد ،لتحقق بذلك �إجنازاً جديدًا ي�ضاف �إىل �سجل �إجنازاتها ويعزز مكانتها الريادية يف العمل البلدي.

إنجازات

وق����ال �سعادة ثاب����ت �سامل الطريف����ي مدير ع����ام بلدية مدينة
ال�شارق����ة �أثناء ت�سلم����ه ل�شه����ادة الآي����زو �" ، 9001:2015إننا
ن�شع����ر بالفخ����ر باحل�صول على ه����ذه ال�شه����ادة املرموقة التي
تتويجا لعام كامل من العم����ل الد�ؤوب واجلهد اجلهيد
ج����اءت ً
الذي بذله جميع العاملني يف البلدية على خمتلف م�ستوياتهم
الوظيفي����ة وفق تخطيط دقيق وخطوات مدرو�سة ،خا�صة فرق
عمل اجل����ودة مبختل����ف قطاعات البلدي����ة و�إداراته����ا ،الذين
حمل����وا على عاتقهم مهمة تطوي����ر �إجراءات العمل مبا يتوافق
م����ع متطلب����ات اجل����ودة ال�شاملة واتب����اع �آخر م����ا تو�صلت �إليه
النظم الإدارية احلديثة".

وتابع �سعادت����ه" :و�إنني بالنيابة عن جمي����ع العاملني بالبلدية
�أهدي هذا الإجناز �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حمم����د القا�سمي ع�ض����و املجل�س الأعلى حاك����م ال�شارقة،
بدعم �أو رعايةٍ �أو توجيه حتى �صرنا
الذي مل يبخل علينا ً
يوما ٍ
�إىل ه����ذا النجاح ال����ذي ن�ش ُرف بت�سط��ي�ره يف �سجل �إجنازات
حكومة ال�شارقة ،وليكون خري ختام لعام ".2017
وم����ن جهته قال �سع����ادة عبداهلل القاي����دي م�ساعد مدير عام
بلدي����ة مدين����ة ال�شارقة للدع����م امل�ؤ�س�س����ي� ،إن احل�صول على
�شه����ادة الآي����زو  9001:2015عل����ى م�ستوى الدائ����رة ب�أكملها

المدينة الباسمة

يرتجم على �أر�ض الواقع ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها
الإدارة العلي����ا بالبلدية ،والتي يقع عل����ى ر�أ�س �أولوياتها �إ�سعاد
املتعامل��ي�ن ،واالرتقاء بالعم����ل البلدي ،وتطبي����ق �أعلى معايري
اجلودة يف تق����دمي اخلدمات وتطبيق النظم الإدارية والعلمية
احلديث����ة ،م�ش��ي�ر ًا �إىل �أن حتقيق هذا الإجن����از ي�شكل خطوة
مهمة يف �إط����ار عملية ن�ش����ر ثقافة اجلودة والتمي����ز امل�ؤ�س�سي
التي تتبناها الدائرة.
وقال����ت بدور احلمادي مدي����ر �إدارة التخطي����ط اال�سرتاتيجي
�إن الإدارة العلي����ا بالبلدي����ة عزمت على تطبي����ق نظام اجلودة
ال�شامل����ة يف كاف����ة الأعم����ال واخلدم����ات بقطاع����ات البلدي����ة
و�إداراتها قبل حل����ول عام  ،2018فتم ت�شكيل فريق جودة بكل
�إدارة وقط����اع للعم����ل على ا�ستيفاء وتطبي����ق متطلبات اجلودة
الالزمة للح�ص����ول على �شهادة الآي����زو  ،9001:2015م�شرية
�إىل عملي����ات تطبي����ق اجلودة ال�شاملة ا�ستغرق����ت عدة �شهور،
ُعقدت خالله����ا العديد من ور�ش العمل واالجتماعات مع فرق
اجلودة ملتابعة �إجراءات العمل ،حتى اجتياز املرحلة النهائية
م����ن التدقي����ق والت�أكد م����ن ا�ستيف����اء كافة متطلب����ات اجلودة
ال�شامل����ة من �أج����ل احل�صول على �شهادة الآي����زو على م�ستوى
الدائرة.
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إنجازات
بإجمالي  47موظفً ا من مختلف المستويات الوظيفية
بلدية الشارقة تكرم الفائزين بجائزة التميز في دورتها الثالثة

المدينة الباسمة

احتفت بلدية مدينة ال�شارقة بكوكبة جديدة من موظفيها
املتميزين يف حفلها ال�سنوي الذي �أقيم يف مبناها الرئي�سي
لإ�س ��دال ال�ستار على الدورة الثالث ��ة من جائزة التميز التي
تنظمها البلدية �سنو ًيا بهدف تعزيز التناف�س الإيجابي بني
املوظف�ي�ن عل ��ى خمتل ��ف م�ستوياته ��م الوظيفي ��ة واالرتقاء
ب�أدائه ��م املهني ومهاراتهم ال�شخ�صي ��ة والقيادية مبا يحقق
تطلع ��ات البلدي ��ة يف الو�ص ��ول �إىل �أعل ��ى مرات ��ب التمي ��ز يف
كافة خدماتها و�أعمالها.
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وق����د �ش����ارك يف احلفل ال����ذي �أقي����م يف قاعة امل�س����رح باملبنى
الرئي�س����ي للبلدي����ة �سع����ادة ثابت �س����امل الطريف����ي مدير عام
البلدي����ة ،و�سع����ادة املهند�س خليف����ة بن ه����ده ال�سويدي رئي�س
جلنة جائزة التميز ،وعدد كبري من قيادات البلدية ومديريها
وموظفيها.
وق����ال �سعادة ثابت �س����امل الطريفي�" :إن جائ����زة التميز التي

حتر�ص البلدية على �إطالقها يف نهاية كل عام تعد واحدة من
املبادرات والربامج التحفيزية التي نبتغي من خاللها ت�شجيع
املوظف��ي�ن وا�ستنفار هممهم لبذل ق�صارى جهودهم يف العمل
وموا�صلة ال�سعي لطلب العلم واكت�ساب مهارات جديدة ترتفع
به����م درجة بعد درج����ة على �سلم التمي����ز ،م�ستلهمني يف ذلك
م����ن ر�ؤى وتوجه����ات �صاحب ال�سم����و ال�شيخ الدكت����ور �سلطان
ب����ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعل����ى حاكم ال�شارقة يف
االهتم����ام بالعن�صر الب�شري بو�صفه احلج����ر الأ�سا�س لبنيان
النه�ضة احلديثة لأي �أم����ة من الأمم ،فقد �شدد �سموه م�ؤخ ًرا
عل����ى �أن العل����م ه����و بواب����ة املوظ����ف لني����ل الرتقي����ة يف خطوة
ت�شجيعية لأبنائه من موظف����ي حكومة ال�شارقة على ا�ستكمال
درا�ستهم الأكادميية والعلمية".
و�أكد الطريفي �أن البلدية تعمل وفق خطة ا�سرتاتيجية قائمة
عل����ى التطوي����ر امل�ستم����ر لأداء املوظف��ي�ن يف كاف����ة قطاعاتها
و�إداراتها ،فق����د جنحت جائزة التميز يف خل����ق بيئة تناف�سية

حمفزة ب��ي�ن املوظفني تر�سخ قيمة التمي����ز يف نفو�سهم وتعزز
العم����ل ب����روح الفري����ق ،الفتً����ا �إىل �أن البلدي����ة �أطلق����ت كذلك
برنامج " تقيي����م الأداء ال�سنوي " جلميع �إداراتها وقطاعاتها
يف ع����ام  2017لتعزي����ز �سيا�سة التطوي����ر والتح�سني يف الأداء
امل�ؤ�س�س����ي مبا يتما�شى م����ع تطلعات حكوم����ة ال�شارقة الرامية
�إىل اتباع �أرقى املعايري واملمار�سات املهنية.
وق����ال املهند�س خليف����ة بن هده ال�سوي����دي رئي�س جلنة جائزة
التمي����ز �أن البلدي����ة حر�ص����ت عل����ى تنقي����ح وتطوي����ر معاي��ي�ر
عاما بعد عام بهدف �إ�شراك �أكرب عدد من املوظفني
اجلائزة ً
والعامل��ي�ن من خمتلف امل�ستوي����ات الوظيفية يف اجلائزة حتى
يكون التميز ثقافة �سائدة و�سلو ًكا را�سخً ا و�سمة �شخ�صية بني
ريا �إىل �أن الفائزين بجائزة التميز
جميع موظفي البلدية ،م�ش ً
هذا العام بلغ عددهم  47موظفًا.
و�أو�ض����ح �أن جائ����زة التمي����ز تنق�سم �إىل عدة فئ����ات ،ففي فئة

إنجازات

و�أك����د بن ه����ده �أن الفائزين ا�س����تحقوا احل�ص����ول على جائزة
التمي����ز بعد درا�س����ة ملفاتهم درا�سة دقيقة م����ن �أع�ضاء جلنة

المدينة الباسمة

امل�س�����ؤول املتميز فاز باجلائزة املهند�س ح�س����ن التفاق ،بينما
ف����از كل م����ن في�صل امل��ل�ا وعلي �أحم����د �أبوغازي��ي�ن باجلائزة
حل�صول �إداراتهم على �أعلى معدل تقييم �أداء �سنوي بالبلدية،
�أما فئة املوظف املتميز يف املجال الإداري فقد فاز بها كل من
عادل باجبري ،وبدرية الكمايل ،ومديحة علي الرو�سي ،ولبنى
ال�شام�س����ي ،و�س����عيد طالب ،وح�س��ي�ن �أحمد عبداهلل ،وحمادة
�س����عيد ،يف حني ف����از فريق قطاع ال�ص����حة العامة واملختربات

ريا �إىل �أن البلدية كرمت
املركزية بجائزة الفريق املتميز ،م�ش ً
كذلك  25موظفًا من فئة الوظائف امل�س����اندة بالبلدية تقدي ًرا
لدورهم يف دعم م�سرية العمل البلدي.

اجلائزة ،والت�أكد من ا�ستيفائهم لكافة معايري اجلائزة ،الفتًا
�إىل �أن جلن����ة اجلائزة اتبعت �أرقى معايري النزاهة وال�شفافية
يف اختي����ار الفائزي����ن باجلائ����زة وف����ق املعايري الت����ي حددتها
اللجنة ومنها الإجنازات والنتائج التي حققها املوظف ،و�أدائه
الفعال و�أ�سل����وب العمل ،و�إبداعه والتزام الوظيفي وال�سلوكي،
وتطويره الذاتي ،ومهاراته الإ�شرافية والقيادية ،وغريها.
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إنجازات
"مدينتي" برنامج تلفزيوني يسلط الضوء على جهود بلدية الشارقة ويعرف بخدماتها
ب ��د�أ تلفزي ��ون ال�ش ��ارقة يف ب ��ث �أوىل حلق ��ات الربنام ��ج
الأ�س ��بوعي "مدينت ��ي" الذي تنتجه بلدية مدينة ال�ش ��ارقة
وم�ؤ�س�س ��ة ال�شارق ��ة للإع�ل�ام ،لي�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى �أب ��رز
اجله ��ود الت ��ي تبذله ��ا البلدي ��ة يف خدم ��ة جمتم ��ع �إم ��ارة
ال�شارقة ،ويعرف اجلمهور باخلدمات املتنوعة التي تقدمها
البلدية يف خمتلف جماالت العمل البلدي.

المدينة الباسمة

وق����ال �سعادة ثاب����ت �سامل الطريف����ي مدير ع����ام بلدية مدينة
ال�شارق����ة� ،إن البلدي����ة ت�سعى �إىل تو�صي����ل ر�سالتها الإعالمية
�إىل �أك��ب�ر �شريح����ة ممكنة م����ن املجتمع من خ��ل�ال ا�ستغالل
جمي����ع قنوات التوا�صل املتاحة �سواء التقليدية �أو الإلكرتونية،
وتطويعه����ا خلدمة �أهدافها اال�سرتاتيجي����ة ،وتثقيف اجلمهور
وتعريف����ه ب�أهم خدم����ات البلدية و�إجنازاته����ا املحققة بف�ضل
التوجيه����ات امل�ستم����رة م����ن �صاح����ب ال�سم����و ال�شي����خ الدكتور
�سلط����ان بن حمم����د القا�سم����ي ع�ض����و املجل�س الأعل����ى حاكم
ال�شارق����ة ،واملتابعة احلثيثة من �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد
بن �سلطان القا�سمي ويل العهد ونائب احلاكم ورئي�س املجل�س
التنفيذي لإمارة ال�شارقة.
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و�أك����د �أن برنامج مدينتي الذي يذاع �أ�سبوع ًيا منذ بداية العام
اجلاري هو نتاج عالقات متينة وممتدة بني البلدية وم�ؤ�س�سة
تتويج����ا ل�شراكة ا�سرتاتيجية قائمة
ال�شارق����ة للإعالم ،وي�أتي ً
عل����ى التعاون املثمر والبناء والتن�سيق الدائم مع هذه امل�ؤ�س�سة
الغ����راء الت����ي تع����د مكو ًن����ا رئي�س ًيا �ضم����ن منظوم����ة االت�صال
واالعالم يف الإم����ارة ،وداع ًما خلطاها التطويرية ومنجزاتها
احل�ضارية.

و�أف����اد عل����ي عبيد احلمودي مدي����ر �إدارة التفاعل امل�ؤ�س�سي ورئي�س فريق عمل الربنام����ج �أن احللقة الأوىل من الربنامج ت�ضمنت
نب����ذة عام����ة عن البلدية وتاريخ ن�ش�أتها وتطورها و�أهم اخلدمات التي تقدمه����ا ،بالإ�ضافة �إىل لقاء مع مدير عام البلدية حتدث
في����ه ع����ن �إجنازات ال�شارقة ودور البلدية يف خدمة الإمارة ،بينما تناولت احللقة الثانية من الربنامج جهود البلدية لتوفري غذاء
�آمن للمواطنني واملقيمني على �أر�ض مدينتنا البا�سمة.
و�أك����د �أن البلدية انتهجت يف الأونة الأخرية �سيا�سة �إعالمية وا�ضح����ة تعتمد �أعلى درجات ال�شفافية وامل�صداقية يف التوا�صل مع
متعامليها و�سكان الإمارة بوجه عام.

ح ـ ــوار
العدد

حسن ناصر رئيس شعبة التدقيق اإلنشائي:
بلدية الشارقة أطلقت حزمة من التسهيالت الهندسية لتخفيف الضغوطات المادية عن المالك
واختصار مدة إنجاز المعامالت

المدينة الباسمة

�أك ��د املهند� ��س ح�سن على نا�صر رئي�س �شعبة التدقيق االن�شائ ��ي يف بلدية مدينة ال�شارقة �أن
�إدارة الهند�س ��ة ببلدي ��ة مدينة ال�شارقة �أطلقت خدمة تعدي ��ل املخططات ال�سريع للم�شاريع
ال�سكني ��ة و�إ�ص ��دار �شه ��ادة تو�صي ��ل خدم ��ات �إلكرتوني� �اً للم�شاري ��ع ال�سكني ��ة ،ت�سهي�ل�ا عل ��ى
مواطني الإمارة يف جانب االنتقال وال�سكن يف امل�سكن ،وتخفي ًفا لل�ضغوطات املادية واملعنوية
التي قد يكون �صاحب امل�سكن مير بها يف مرحلة بناء بيت العمر.
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وقال" :الحظن����ا �أكرث التحديات التي تواجه املالك وت�ؤخرهم
يف عملي����ة االنتقال لل�سك����ن يف منازلهم هي تعديل املخططات
النهائية يف اجلانب املعماري ،مما ي�ؤخر من عملية ا�ستخراج
�شهادة الإجناز ،بالإ�ضاف����ة �إىل الإ�شكاليات التي قد يواجهها
املال����ك مع اال�ست�شاري واملق����اول وغريها ،ومن خالل اخلطوة
الإيجابي����ة الت����ي قامت بها البلدي����ة يف جانب �إ�ص����دار �شهادة
تو�صي����ل خدمات للمال����ك قبل �شه����ادة الإجناز ،فت����م ت�سهيل
عملي����ة االنتقال وال�سكن يف امل�سك����ن ،وحترير املالك من عدد
م����ن ال�ضغوطات املادي����ة التي كان يواجهها قب����ل االنتقال �إىل
امل�سكن واال�ستقرار فيه.

و�أو�ض����ح رئي�س �شعبة التدقيق الإن�شائي قائال ":ي�ستطيع مالك امل�سكن �أن ي�ستخرج �شهادة تو�صيل خدمات
"كهرباء وماء" قبل ا�ستخراج �شهادة الإجناز يف حالة حاجته �إىل تعديل املخطط ب�سبب وجود عدد من
التغي��ي�رات الب�سيط����ة يف املخطط وامل�سكن ،واالنتق����ال لل�سكن فيه ،ومن ثم ي�ستطي����ع �أن يراجع ق�سم رقابة
املب����اين ب�إدارة الهند�س����ة ،ويقوم با�ستكمال الإج����راءات املتبقية ،وتعديل املخطط اخلا�����ص به يف البلدية،
وتعديلها من غري احلاجة للرجوع ملكاتب اال�ست�شارات الهند�سية بر�سوم رمزية وثابتة لكل تعديل.
ا�ستحداث خدمة تعديل املخططات ال�سريع
 تعديل يف عدد املناهيل.و�أكد رئي�����س �شعبة التدقيق الإن�شائي يف بلدية مدينة ال�شارقة  -تعديل ال�سور (ا�ستخدام �سور اجلار).
عل����ى �أن املالك ي�ستطيع ا�ستكم����ال �إجراءات �إ�ص����دار �شهادة  -تعديل بارتفاع ال�سور مبا ال يتجاوز  2.50مرت وال يقل عن
الإجن����از وتعدي����ل املخط����ط يف وقت الح����ق وب����كل �أريحية من  1.80مرت.
خالل خدمة تعديل املخطط����ات الهند�سية للمنازل ال�سكنية - ،تغيري نوع ال�صبغ اخلارجي مل�ستوى �أف�ضل.
وذل����ك لعدد من التعديالت املعمارية يف املوقع ،بالإ�ضافة �إىل
عدد ب�سيط من التعدي��ل�ات الإن�شائية وتعديل املخطط ب�شكل  -تعديل ال�صبغ اخلارجي �إىل حجر.
 تعدي����ل ب�سي����ط يف ت�صمي����م الواجه����ات والت�شطيب����ات�سل�س يف البلدية ،حيث ت�شمل هذه التعديالت الآتي:
اخلارجية.
 تغيري نوع العزل. -تعديل �أماكن فتحات ال�شبابيك بحيث ال ت�ؤثر يف الواجهات.

 تعدي����ل ب�إ�ضاف����ة م�ساح����ة ملظلة ال�سيارة (ر�س����وم امل�ساحةامل�ضاف����ة  +غرام����ة �ضعف ر�سوم امل�ساح����ة امل�ضافة مبا ال يقل
عن  500درهم).
 تعديل يف البوابات اخلارجية. تعديل يف املوقع العام. تعديل ت�صميم الفناء اخلارجي (داخل قطعة الأر�ض). تعديالت ب�سيطة (داخلية �أو خارجية).و�أ�ش����ار املهند�س �إىل �أنه منذ �إطالق اخلدمة يف مار�س 2016
وحت����ى الوقت احلايل فقد مت تقدمي  310معاملة ،وهي ت�صدر
حاليا عل نطاق امل�شاريع ال�سكنية فقط ،ومن املتوقع �أن يرتفع
الع����دد يف ال�شه����ور املقبلة ،وبنا ًء على التوجيه����ات من الإدارة
العلي����ا �سيت����م العمل عل����ى نط����اق �أو�سع يف ع����ام  2018بحيث
ت�شم����ل امل�شاريع ال�صناعية والتجارية ،مبي ًنا �أن املدة الزمنية
الت����ي ت�ستغرقها املعاملة ت�صل �إىل خم�س �أيام عمل حال ًيا ومن
املقدر �أن ت�ستغرق يف  2018يوم عمل واحد فقط.

و�أ�ضاف املهند�س �أن قطاع الهند�سة
واملب����اين يف بلدي����ة مدين����ة ال�شارقة
يقدم حاليا نح����و  28خدمة ومعاملة
�إلكرتوني����ة عل����ى املوق����ع االلكرتوين
اخلا�����ص بالبلدي����ة ،و�سيت����م قريب����ا
�إدراج معامل����ة تعدي����ل املخطط����ات،
ؤكدا �أن����ه منذ قيام �إدارة الهند�سة
م� ً
بتقدمي اخلدمات �إلكرتونيا مت توفري
الوقت واجله����د على مالك امل�شاريع
م����ن خالل تقليل عدد املراجعني �إىل
مبنى البلدية وت�سهيل عمل املقاولني
واال�ست�شاريني� ،إذ يتم تقدمي العديد
م����ن املعام��ل�ات ع����ن طري����ق املوقع
االلك��ت�روين ويت����م املوافق����ة عليه����ا
�إلكرتونيا ب�شكل �سريع.

ا�ستخراج ت�صريح ال�صب الليلي يف  3دقائق

كما �أن����ه وبتوجيهات من م�ساعد مدير العام لقطاع الهند�سة
واملباين يف بلدية مدينة ال�شارقة ،ف�إنه يتم ا�ستالم املعامالت
ب�ص����ورة م�ستمرة ومتوا�صلة ملدة � 24ساعة مت�صلة عرب املوقع
االلك��ت�روين ،وم����ن �أك��ث�ر املعام��ل�ات �سرع����ة يف الإجناز هي
معامل����ة �صب اخلر�سان����ة الليلي ،وتتم املوافق����ة عليها بعد �أن
يتم الدفع �إلكرتونيا ،ليح�ص����ل العميل على ت�صريح باملوافقة
خالل 3دقائق فقط.
بالإ�ضاف����ة �إىل معاملة التدقيق الإن�شائي والتي يتم ا�ستقبالها
مل����دة � 24ساع����ة عرب املوقع ،ويت����م توزيع املهند�س��ي�ن املدنيني
عل����ى املواقع التي حتت����اج �إىل تدقيق حيث ت�ستقبل الإدارة بني
� 80إىل  110معامل����ة يومي����ا ،والتي يتم معاينتها بزيارة املوقع
بنف�س اليوم .هذا وقد بلغت عدد معامالت التدقيق الإن�شائي

و�أك����د املهند�س عل����ى �أن �إدارة الهند�سة ب�شكل عام يف البلدية
ت�سع����ى دائم����ا �إىل توف��ي�ر االحتياج����ات الت����ي مت�����س املواطن
ب�شكل مبا�ش����ر ،بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل املعامالت والإجراءات،
وحتقي����ق عام����ل ال�سع����ادة ملتعامليه����ا ،وت�سهي����ل الإج����راءات
عليه����م ،م�ش��ي�را �إىل �أن ردود الأفعال الت����ي مت التما�سها بعد
�إطالق هذه اخلدمة كانت �إيجابية من قبل املراجعني ،كما �أن
ن�سب����ة املراجعني �إىل املبنى انخف�ض����ت بن�سبة ت�صل �إىل %60
مقارنة بال�سابق بعد �إطالق اخلدمات االلكرتونية.

المدينة الباسمة

 28خدمة �إلكرتونية

للعام املا�ضي نح����و � 16ألف و 952معاملة وهي خدمة جمانية
تقدمها البلدية.
و�أ�ش����ار رئي�����س �شعب����ة التدقي����ق الإن�شائ����ي �إىل �أن هن����اك
العدي����د من املعامالت التي ي�ستطي����ع املراجع احل�صول عليها
وطباعته����ا عن طريق موق����ع البلدية دون احلاج����ة �إىل زيارة
مبن����ى البلدية ال�ستخراجه����ا ،ومنها �شهادة مل����ن يهمه الأمر،
�إذ ميك����ن احل�صول عليه����ا موقعة ومعتم����دة �إلكرتونيا ،ويبلغ
عدده����ا ب�ش����كل �سن����وي ب��ي�ن  1000اىل  1300معاملة ،ف�ضال
عن �شه����ادة تو�صيل اخلدمات " الكهرب����اء واملاء" التي ميكن
طلبه����ا �إلكرتونيا عن طريق موق����ع البلدية ويتم طباعتها عرب
املوقع ،وترتاوح مدة ا�ستخراجها نحو� 48ساعة �إذا كانت كافة
الإجراءات والأوراق �سليمة وكاملة.

ح ـ ــوار
العدد
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اللواء سيف الزري الشامسي
التعاون بين الشرطة ومؤسسات المجتمع وفي مقدمتها بلدية مدينة الشارقة ،والتزامها بتوجيهات صاحب السمو
حاكم الشارقة ،هو مفتاح التقدم واالستقرار والرخاء الذي يعيشه مجتمعنا

�أجم ��ع املحيط ��ون ب ��ه وكل م ��ن يتعامل ��ون معه ب�ش ��كل مبا�شر عل ��ى توا�ضع ��ه الراقي و�أدبه اجل ��م وب�شا�شت ��ه الوا�ضحة
وابت�سامت ��ه احلقيقي ��ة النابع ��ة من نف� ��س را�ضية ،بيد �أن مالحم ��ه الب�سيطة تلك ال تخلو من ح ��ز ٍم وجدٍ الزماه منذ
�صب ��اه وحت ��ى التحاقه باجلهاز ال�شرطي لإمارة ال�شارقة ،ورافقاه يف رحلت ��ه العملية الزاخرة بالإجنازات والنجاحات
�إىل �أن تبو�أ من�صب القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة� ..إنه اللواء �سيف الزري ال�شام�سي القائد العام ل�شرطة ال�شارقة
الذي نلتقي به يف حوا ٍر خا�ص ملجلة املدينة البا�سمة.
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ت�أ�س�س ��ت �شرط ��ة ال�شارق ��ة مبوجب املر�س ��وم الأمريي الذي
�أ�ص ��دره ال�شي ��خ خالد بن حممد القا�سم ��ي يف �سبتمرب عام
 1967م  ،وق ��د م ��رت مبراحل وحمطات مهم ��ة من التطور
حت ��ى و�صل ��ت �إىل �شكله ��ا احلايل ،فما هي �أب ��رز املحطات يف
تاريخ �شرطة ال�شارقة خالل اخلم�سني عاما املا�ضية ؟
بداية �أ�شكر لكم اهتمامكم بت�سليط ال�ضوء على جتربة �شرطة
ال�شارقة  ،وتفاعلكم مع احتفالها باليوبيل الذهبي مبنا�سبة
م��رور خم�سني عاما على ت�أ�سي�سها  ،وال��ذي ي�أتي من موقع
ال�شراكة والتكامل  ،حيث كانت �شرطة ال�شارقة عرب م�سريتها
التي امتدت خلم�سني عاما ،جان ًبا من م�سرية التطور العام
يف �إمارة ال�شارقة ،وعن�ص ًرا من عنا�صر امل�شهد احل�ضاري
ل�ل�إم��ارة يف خمتلف امل��راح��ل ال��ت��ي م��رت بها م��ت���أث��رة مبا
يكتنف هذا امل�شهد من مظاهر العافية االقت�صادية ،والنمو
ال�سكاين ،والتقدم احل�ضري والعمراين الذي لعبت يف �إطاره
بلدية مدينة ال�شارقة بدورها دو ًرا طليع ًيا باعتبارها �أحد
�أهم حمركات النمو والتقدم املدين.
و�إج��اب��ة على �س�ؤالكم فقد م��رت �شرطة ال�شارقة مبراحل
خمتلفة من التطور حتى و�صلت �إىل ما هي عليه اليوم ن�ستطيع
�إجمالها فيما يلي :
�أوال  :مرحل ��ة الت�أ�سي� ��س والبناء :وه����ي املرحلة املمتدة من
عام � 1967إىل العام 1975م والتي �شهدت بناء وت�أ�سي�س
ق����وة �شرط����ة ال�شارق����ة  ،وو�ض����ع هيكلها التنظيم����ي ،وجتنيد
عنا�صر الق����وة ،وحتديد مهامها وواجباته����ا واخت�صا�صاتها،
وتوفري احتياجاتها الأ�سا�سية ،حيث �شرعت القوة يف التعامل
م����ع امل�شكالت والظواه����ر الأمنية املوج����ودة يف ذلك الوقت ،
واال�ستع����داد ملواجه����ة امل�ش����كالت والتحديات الت����ي ميكن �أن
تفرزها حرك����ة التطور يف املجتمع م�ستقب��ل�ا ،وو�ضع اخلطط

املتعلق����ة مبعاجلتها� ،إىل جانب �إن�ش����اء مقار ومراكز ال�شرطة
و�إداراتها ووحداتها املختلف����ة ،حيث �شغلت ال�شرطة يف بداية
عهده����ا جان ًبا من مبنى ح�ص����ن ال�شارقة ،ثم انتقلت يف وقت
الحق �إىل مبنى عرف مب�سمى وجه البحر ،ومع زيادة عنا�صر
الق����وة والتو�سع بخدماتها فقد ن�ش�����أت احلاجة لبناء عدد من
مراكز ال�شرط����ة يف خمتلف مدن الإمارة ومناطقها املختلفة،
وا�ستمر ذلك حتى عام 1975م .

ثاني ��ا  :مرحل ��ة الدم ��ج  :ا�ستم����رت قوة ال�شرط����ة يف �إمارة
ال�شارق����ة يف �أداء مهامه����ا كقوة نظامية حملي����ة تتوىل حفظ
الأمن والنظام ،و�إنفاذ القوانني يف �إمارة ال�شارقة وملحقاتها
حتى عام  1975م  ،وخالل تلك الفرتة كان قد مت ا�ستكمال
بن����اء هي����اكل امل�ؤ�س�سات االحتادي����ة ،و�إن�ش����اء وزارة الداخلية
حيث اجت����ه التفكري نحو توحيد الق����وى ال�شرطية والأمنية يف
جميع �إمارات الدولة ،كي تعمل حتت مظلة وزارة الداخلية.

المدينة الباسمة
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بامل�ؤ�س�سة ال�شرطية ودورها ور�سالتها و�ضعه �سموه وكتبه بخط
يده كنهج ثابت لعمل امل�ؤ�س�سة ال�شرطية ومثلها و�أخالقياتها.
تلك كانت �أب��رز املحطات يف م�سرية �شرطة ال�شارقة عرب
عاما من مراحل تطورها حيث تعكف اليوم وانطالقا
خم�سني ً
من توجيهات الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية على تنفيذ ا�سرتاتيجية
وزارة الداخلية  ،وحتقيق �أهدافها و ر�ؤيتها الرامية �إىل جعل
دولة الإمارات العربية املتحدة �إحدى �أف�ضل دول العامل �أمنا
و�سالمة وا�ستقرا ًرا  ،وحتقيق املعايري التي حددتها هذه
الإ�سرتاتيجية يف كافة جماالت عملها وخدماتها ..

حقق ��ت �ش ��رطة ال�ش ��ارقة جناح ��ات و�إجنازات كب�ي�رة خالل
الفرتة املا�ضية ،وكانت منذ ت�أ�سي�سها �شري ًكا �أ�سا�س ًيا يف بناء
نه�ض ��ة الإمارة ،وذلك بف�ضل الدع ��م املتوا�صل من �صاحب
ال�سم ��و حاكم ال�شارق ��ة لأبنائه يف ال�شرط ��ة ،فما ت�أثري هذا
الدعم ومردوده الإيجابي على قيادات ال�شرطة و�أبنائها ؟
وا�ستجابة لذلك فقد ب��ادر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى للإحتاد
حاكم ال�شارقة يف ع��ام  1975م  ،ب��الإع�لان عن ق��راره
التاريخي ب��دم��ج دوائ���ر ال�شرطة والأم���ن ال��ع��ام يف �إم���ارة
ال�شارقة ب���وزارة الداخلية االحت��ادي��ة ،ومبوجب ذل��ك فقد
�أ�صبحت �شرطة ال�شارقة �إح��دى �إدارات ال�شرطة التابعة
لوزارة الداخلية.
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ثالث ��ا  :مرحل ��ة �إع ��ادة البناء والتطوي ��ر  :وهي املرحلة التي
بدات منذ عام  1988م وما تزال م�ستمرة حتى اليوم مت�سقة
مع التط����ور العام لوزارة الداخلية وتط����ور هياكلها التنظيمية
ووحداتها الإدارية على م�ستوى �إمارات الدولة  ،ومرتكزة على
املوجه����ات التي و�ضعها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب����ن حمم����د القا�سمي ع�ضو املجل�����س الأعلى حاك����م ال�شارقة،
ووفق ر�ؤية �سموه يف املجال ال�شرطي والأمني ،والتي متثلت يف
د�ست����ور من القيم واملبادئ ،واملفاهي����م واملوجهات التي تتعلق

ال �شك �أن ما تنعم به �إم���ارة ال�شارقة م��ن مظاهر الأم��ن
والأمان ،وما يجده املواطن واملقيم من عناية واهتمام ب�أمنه
و�سالمته وراحته عرب توفر اخلدمات الأمنية واخلدمات
العامة ،وما ي�شعر به اجلميع من ال�سعادة والطمانينة والوئام،
كل ذلك يقوم من ناحية دليال على النجاحات التي حتققت
بف�ضل جهود ال�شرطة يف املحافظة على الأم���ن ،وخف�ض
معدالت اجلرائم واحلوادث ،وم�ساهمتها يف حماية املجتمع
واالبتعاد ب�شبابه و�أبنائه عن مزالق االنحراف ،ومن ناحية
�أخرى هو دليل على جناح ال�سيا�سات العامة وا�سرتاتيجية
احلكومة الرامية �إىل حتقيق تقدم املجتمع ودفع عجلة النمو

والتطور ،وبناء جمتمع الرخاء والرفاهية ،والكفاية والعدل  ..وهذا كله يعود �إىل االهتمام
الكبري الذي يوليه �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ودعمه وتوجيهاته لكافة امل�ؤ�س�سات
العاملة يف خدمة املجتمع ،و�سعيه �إىل رفعة الوطن وتعزيز تقدمه ونه�ضته عرب م�شروعه
الكبري لبناء ال�شارقة احلديثة والرائدة يف كافة املجاالت الثقافية واحل�ضارية والعلمية
واملعرفية� ،إىل جانب دعمه املبا�شر واهتمامه ب�شرائح املجتمع الأ�شد حاجة للدعم
وامل�ساعدة االجتماعية ،ما يعزز بدوره كافة اجلهود الأمنية واملجتمعية الرامية �إىل خلق
بيئة معافاة وخالية من مظاهر العوز والتوتر االجتماعي ،حيث �أننا يف �شرطة ال�شارقة،
ننظر �إىل ذلك باعتباره دعما جلهود امل�ؤ�س�سة ال�شرطية يف تعزيز الأمن واال�ستقرار ،فوق
ما يقدمه �سموه من دعم مادي ومعنوي مبا�شر ل�شرطة ال�شارقة  ،كان له �أثره البالغ يف
تطور جهاز ال�شرطة واالرتقاء بعمله ورفع كفاءته من الناحية املهنية  ،مما منحنا القدرة
على التغلب على كافة املعوقات ،وتذليل العقبات  ،يف �إطار �سعينا �إىل مواكبة وحتقيق
تطلعات قيادتنا الر�شيدة وطموحاتها يف هذا املجال .

لـق ـ ـاء
العدد

كما �أ�شرت يف الإجابة على �س�ؤالكم ال�سابق  ،فقد كان التعاون بني �شرطة ال�شارقة
وم�ؤ�س�سات املجتمع ويف مقدمتها بلدية مدينة ال�شارقة ،والتزامها بتوجيهات �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة ،هو مفتاح التقدم واال�ستقرار والرخاء الذي يعي�شه جمتمعنا ،حيث
�أنها جميعا تكمل بع�ضها البع�ض لي�س فقط على امل�ستوى النظري ،بل ومن خالل العديد
من اخلطط والربامج امل�شرتكة التي ت�ؤدي دورها يف خدمة املجتمع ،وتر�سيخ ركائز بنائه
ونه�ضته.
ويف كل مرحلة من مراحل التطور العمراين والدميوغرايف يف �إمارة ال�شارقة  ،كان الت�شاور
وتبادل الأفكار ووجهات النظر بني بلدية مدينة ال�شارقة و�شرطة ال�شارقة هو النهج املتبع

المدينة الباسمة

تعم ��ل �شرط ��ة ال�شارق ��ة من ��ذ ت�أ�سي�سه ��ا جن ًب ��ا �إىل جن ��ب مع بلدي ��ة ال�شارق ��ة يف خدمة
الإم ��ارة ،وهن ��اك تع ��اون م�ستم ��ر بينهما م ��ن �أجل حتقي ��ق العي�ش الك ��رمي للمواطنني
واملقيم�ي�ن عل ��ى �أر�ضه ��ا يف �ضوء الر�ؤي ��ة ال�شاملة حلكومة ال�شارقة فم ��ا هي �أوجه هذا
التعاون بني اجلهتني من وجهة نظركم وكيف ميكن تعزيزه ب�شكل �أكرب م�ستقبال ؟
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حوار
العدد

يف بلورة الر�ؤى وو�ضع الأ�س�س للم�ضي قدما يف بناء وت�أ�سي�س
وتطوير البني التحتية وامل�شروعات� ،إىل جانب دعم البلدية
امل�ستمر ل�شرطة ال�شارقة يف كافة املنا�سبات ،ومن هنا ف�إننا
ن�سعى با�ستمرار �إىل تطوير وتر�سيخ التعاون مع بلدية مدينة
ال�شارقة يف كافة املجاالت وامل�ضي قدما يف االلتزام بالنهج
املتبع يف التكامل والت�شاور الفعال يف كل ما يخدم جمتمعنا
وي�سهم يف بناء نه�ضته وتطوره.

�إ�سع ��اد العامل�ي�ن من �أهم الأه ��داف الإ�سرتاتيجية ل�شرطة
ال�شارق ��ة ،فم ��ا ه ��ي �أب ��رز املب ��ادرات الت ��ي قدمته ��ا �شرط ��ة
ال�شارقة يف الفرتة الأخرية لتحقيق هذا الهدف؟
انطالقا من توجيهات قيادتنا الر�شيدة ،ويف �إطار حر�صنا
على االلتزام بتوجهاتها ،ف�إن �إ�سعاد العاملني يعد �سيا�سة
ثابتة للقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة ن�سعى من خاللها
�إىل حتقيق �أعلى معدالت الر�ضا الوظيفي بني العاملني من
اجلن�سني ،واال�ستجابة لرغباتهم وتطلعاتهم ..
ويف هذا الإط��ار كان �إن�شاء مركز �إ�سعاد العاملني بالقيادة
العامة ل�شرطة ال�شارقة ،والذي يقدم خدماته ملنت�سبيها من
خمتلف الرتب ،ومنذ �إن�شاء املركز قبل عدة �سنوات فقد
ا�ستفاد من خدماته كافة العاملني ،وقدم الكثري من املبادرات
واخلدمات والربامج التي �ساهمت يف �إ�سعاد العاملني وحتقيق
رغباتهم وتطلعاتهم ،والتي نالت �إعجابهم وتقديرهم.
وق��د توجت ه��ذه امل��ب��ادرات م���ؤخ�� ًرا ب�إن�شاء منتزه �شرطة
ال�شارقة ال�صحراوي ال��ذي يتيح للعاملني و�أف��راد �أ�سرهم
و�أطفالهم فر�صة ق�ضاء �أجمل الأوقات واال�ستمتاع باخلدمات
والأن�شطة والفعاليات التي يقدمها وينظمها املنتزه يف

بعيدا عن روتني العمل ،و�ضغوط
�أجواء من ال�سعادة واملرح ً
احلياة اليومية ،وكل هذه تعد خطوات نحو �إط�لاق املزيد
من املبادرات وامل�شاريع التي حتقق �سعادة ور�ضا العاملني
وت�ساعد على خلق بيئة عمل حمفزة ،وجمتمع �شرطي ي�سوده
الوئام واملحبة والألفة واالحرتام املتبادل ..

التح ��ول الذك ��ي للخدمات احلكومية �أ�صب ��ح �ضرورة ملحة
ملواكب ��ة التط ��ور التقن ��ي احلا�ص ��ل يف العامل ،فما ه ��ي �أبرز
اخلدم ��ات ال�شرطي ��ة الت ��ي �أ�صبح ��ت متاح ��ة للمتعامل�ي�ن
�إلكرتونيا �أو عرب الأجهزة الذكية؟
منذ وق��ت مبكر و�ضعت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
التحول الذكي يف مقدمة �أهدافها وطموحاتها التي عملت
على حتقيقها يف كافة جماالت العمل ال�شرطي ،و�إىل جانب
اهتمامها بتطوير نظم العمل الداخلية و�سعيها �إىل اال�ستفادة
من التقنية الإلكرتونية يف تطوير منظومة العمل الإداري،
وحتديث وتطوير نظم املعلومات ،فقد �سعت كذلك �إىل تطوير
وتي�سري خدمات املتعاملني حيث عملت على اال�ستفادة من
التقنية الذكية يف ا�ستحداث و�إط�لاق العديد من خدماتها
ريا من
عرب التطبيقات الذكية ،والتي وج��دت ترحيبا كب ً
جانب املتعاملني ،كما �سعت �إىل توظيف تقنيات التوا�صل
الذكية ومواقع التوا�صل االجتماعي يف تطبيق ا�سرتاتيجياتها
و�سيا�ساتها الوقائية ،و تعزيز التوا�صل مع �أفراد املجتمع ..
بعيدا وحققت جناحات كبرية يف هذا
وق��د قطعت �شوطا ً
املجال.
وان�سجاما مع توجهات حكومة ال�شارقة نحو التحول الذكي،
ً
وبف�ضل ما �أ�صبحت تتمتع به من خربات يف هذا املجال ،ف�إن
�شرطة ال�شارقة تتطلع �إىل الإ�سهام ب�صورة فاعلة يف دعم
اجلهود التي يقودها املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة لتطبيق

م�شروع التحول الذكي حلكومة ال�شارقة ،من خالل ع�ضويتها
يف اللجنة املكلفة بدرا�سة امل�شروع ،وامل�شكلة من قبل املجل�س
 ،مع ا�ستعدادها لو�ضع كافة �إمكانياتها وخرباتها يف خدمة
هذا امل�شروع احليوي الكبريالذي �سوف ينتقل بالإمارة نحو
�أفاق جديدة من التطور املن�سجم مع توجهات الدولة ور�ؤيتها
يف هذا املجال.

تحقيق
للمرة األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بلدية الشارقة تدشن ثالث محطات ضخ متنقلة

المدينة الباسمة

ال�شارقة للطوارئ والأزم����ات وال��ك��وارث ،و�سعادة مبارك
را���ش��د ال�شام�سي مدير بلدية احل��م��ري��ة ،و���س��ع��ادة حممد
�إبراهيم اجل�سمي املدير امل�ساعد للزراعة واخلدمات
البيئية يف بلدية مدينة كلباء ولفيف من القيادات وكبار
ال�شخ�صيات يف �إمارة ال�شارقة.
وخ�لال م�شاركته يف احلفل� ،صرح �سعادة ثابت الطريفي
�أن تد�شني حمطات ال�ضخ املتنقلة "ال�سد" ميثل نقلة نوعية
تهدف �إىل تر�سيخ مكانة ال�شارقة املتقدمة على اخلارطة
العاملية بني م�صاف املدن الأكرث جاهزية وقدرة على التعامل
ال�سريع مع الأزمات والكوارث والطوارئ الناجمة عن حوادث
الطبيعة والأح��وال اجلوية غري املعتادة مثل الفي�ضانات �أو
جتمعات مياه الأم��ط��ار الغزيرة يف ال�شوارع وامليادين ،ما
ي�ستدعي حتر ًكا �سري ًعا و�آن ًيا ل�ضمان حتقيق �أعلى معدالت
ال�سالمة لأفراد املجتمع واملمتلكات العامة واخلا�صة وحماية
املرافق والبنية التحتية بالإمارة.
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�أعلن ��ت بلدي ��ة مدينة ال�شارق ��ة عن تد�ش�ي�ن ثالثة حمطات
�ض ��خ متنقلة لأول م ��رة يف ال�شرق الأو�سط و�شم ��ال �إفريقيا
يف حف ��ل �أقيم بجزيرة العلم بال�شارقة ،لتعزز بذلك قدرتها
وجاهزيتها يف التعامل ال�سريع مع حاالت الطوارئ الناجمة
عن الفي�ضانات وجتمعات الأمطار الغزيرة.

وقد ح�ضر حفل التد�شني �سعادة ثابت الطريفي مدير عام
بلدية ال�شارقة ،و�سعادة العميد �سيف ال���زري ال�شام�سي
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة ،و ���س��ع��ادة العقيد ال��دك��ت��ور
�أحمد �سعيد الناعور نائب مدير ع��ام العمليات املركزية
ب�شرطة ال�شارقة ،و�سعادة عي�سى علي ه�لال مدير مركز

و�أ�شار �إىل �أن "ال�سد" تعترب �أول حمطة �ضخ متنقلة يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،فقد مت ت�صنيع املحطة وتعديلها
وفقًا للمتطلبات واملوا�صفات الفنية التي تتنا�سب مع طبيعة
اال�ستخدام املتبعة يف البلدية والطبيعة اجلغرافية لإم��ارة
ال�شارقة بوجه عام ،وذلك من خالل التن�سيق امل�ستمر بني
املخت�صني بالبلدية وال�شركة امل�صنعة بالواليات املتحدة
الأمريكية.

وك�شف الطريفي �إىل �أن البلدية و�ضعت خطة لزيادة عدد
حمطات ال�ضخ املتنقلة ال�ستخدامها يف مناطق متفرقة
ب�إمارة ال�شارقة ،ليتنا�سب مع التو�سع العمراين واحل�ضري يف
الإمارة ،وخا�ص ًة يف املناطق ال�ساحلية وال�شرقية التي �شهدت
في�ضانات متكررة خالل الأعوام املا�ضية.

ذات تدفق �سريع ،بحيث ميكن قيادة ال�شاحنة مبا�شرة �إىل
املناطق املت�ضررة من الفي�ضانات وجتمعات املياه يف املناطق
ريا �إىل �أن
التي ي�صل فيها من�سوب املياه �إىل  1.5مرت  ،م�ش ً
هيكل ال�شاحنة ال يت�ضرر باملياه نظ ًرا لأنه مطلي بنوع خا�ص
من الطالء مقاوم للمياه ويتحمل الظروف املناخية ال�صعبة.

موا�صفات "ال�سد"
وم��ن جهته� ،أو�ضح املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير
العام �أن "ال�سد" عبارة عن �شاحنة معدلة وجمهزة مب�ضخة

ولفت �إىل �أن املحطة الواحدة من حمطات ال�ضخ املتنقلة
ميكنها �سحب حوايل مليوين لرت من املياه يف ال�ساعة الواحدة،
�إذ حتتوي على ثالث نقاط �شفط لتجميع �أكرب كمية من املياه

يف �أق�صر وقت ممكن� ،إ�ضافة �إىل فتحات التجميع املتعددة
ل�سحب مياه الفي�ضانات من املناطق املت�ضررة وال�سيطرة على
ريا �إىل �أن امل�ضخة اجلديدة حتتوي
الأو�ضاع ب�أ�سرع وقت ،م�ش ً
كذلك على �أربع نقاط تفريغ للتخل�ص من املياه املجمعة يف
�أحوا�ض التجميع امل�ؤقتة �أو ت�صريفها يف البحر مبا�شرة ،كما
�أنها مزودة بتقنية مانعة لل�صوت ومقاومة للحريق ،وجمهزة
بنوع �إ�ضاءة خا�صة ( )LEDوم�صابيح عنقودية جن ًبا �إىل
جنب مع كامريات عالية الدقة.

المدينة الباسمة

تحقيق
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تحقيق

المدينة الباسمة

ال�سري يف �شوارع وميادين املدينة ،مبا ي�ضمن حتقيق �أعلى
درج��ات الراحة وال�سالمة للمواطنني واملقيمني على �أر�ض
املدينة البا�سمة.
وكان �سعادة ثابت الطريفي ،مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
رئي�س جلنة طوارئ الأمطار ،قد �أعلن يف وقت �سابق �أن البلدية
بكافة قطاعاتها عملت على قدم و�ساق خالل الفرتة املا�ضية
ال�ستكمال ا�ستعداداتها وجاهزيتها للتعامل ال�سريع والآين
مع �أي��ة جتمعات للمياه يف املناطق املحتملة ح�سب اخلطة
املو�ضوعة من �أجل �ضمان ان�سيابية حركة ال�سري ،والو�صول
�إىل �أعلى درجات ال�سالمة والراحة للجمهور ،واحلفاظ على
ال�شكل احل�ضاري واجلمايل للإمارة البا�سمة ،الفت ًا �إىل �أن
البلدية نفذت عدة حمالت لتنظيف فتحات �شبكات ت�صريف
مياه الأمطار يف جميع �أنحاء املدينة ،و�إجراء �أعمال ال�صيانة
الالزمة للم�ضخات و�آليات ومعدات �سحب املياه حتى تكون
على �أمت اال�ستعداد واجلاهزية للتعامل الفوري ،يف حال وجود
�أي جتمعات للأمطار باملدينة.
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قدرات هائلة يف �سحب املياه
و�أكد �أن قدرة تدفق هذه النوعية من امل�ضخات يعادل خم�سة
�أ�ضعاف م�ضخات نزح املياه ذات ال�سعة الكبرية امل�ستخدمة
حالي ًا ،مما يزيد من �إمكانية تقلي�ص الوقت الالزم للتخل�ص
من جتمعات املياه يف الطرق وامليادين ب�شكل كبري ،الفتًا
�إىل �أن البلدية و�ضعت خطة ال�ستبدال امل�ضخات احلالية
املتمركزة يف املناطق ذات الأولوية يف ال�شارقة مثل �شارع
املطار  ،وطريق ال�شارقة ال��دائ��ري ،وطريق ال�شيخ خليفة
مبحطات ال�ضخ املتنقلة.

و�أفاد التفاق �أن البلدية دربت عدد من موظفيها على مهارات
ت�شغيل حمطة ال�ضخ املتنقلة "ال�سد" لتمكينهم من قيادتها
وت�شغيلها ب�أف�ضل كفاءة ممكنة.
خط ��ة متكامل ��ة للتعام ��ل ال�سريع مع �أي ��ة جتمعات حمتملة
ملياه الأمطار
و�ضعت بلدية مدينة ال�شارقة خطة متكاملة للتعامل ال�سريع
مع �أية جتمعات حمتملة ملياه الأمطار و�ضمان ان�سيابية حركة

�إ�شادة
و�أ�شاد �سعادته بجهود اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة
العليا لطوارئ الأم��ط��ار خ�لال العام املا�ضي وجناحها يف
�سحب املياه من ال�شوارع ب�أق�صى �سرعة ،نتيجة التحرك
ال�سريع لفرق العمل وفق اخلطة املعدة م�سبقًا ،مثن ًيا على
عمال البلدية الذين يوا�صلون العمل لي ًال ونها ًرا عند هطول
الأمطار ل�ضمان �سالمة م�ستخدمي الطرق وان�سيابية حركة
ال�سري ،م�ؤكد ًا �أن البلدية حتر�ص �أ�شد احلر�ص على �سالمة
العمال ووقايتهم من املخاطر التي قد يتعر�ضون لها �أثناء
العمل يف ظل ظروف الطق�س غري املعتادة ،وذلك من خالل

تحقيق
جتهيزهم بكل ما يلزم من مالب�س ومعدات ال�سالمة عند التعامل مع جتمعات الأمطار ،و�إزالة كافة
ال�صعوبات التي قد تعيق �إجناز عملهم على �أكمل وجه.
و�أهاب الطريفي باجلمهور �ضرورة توخي احليطة واحلذر �أثناء هطول الأمطار ،واتباع تعليمات اجلهات
املخت�صة فيما يتعلق با�ستخدام الطرق البديلة ،وعدم الإ�سراع على الطرق املبتلة تفادي ًا للتعر�ض حلوادث
ال�سري وحفاظ ًا على �سالمتهم ،داعي ًا اجلمهور �إىل الإبالغ عن �أي حاالت طارئة �أو جتمعات للأمطار من
خالل االت�صال باخلط ال�ساخن للبلدية على الرقم � ،993أو عرب اخلدمات الذكية على موقع البلدية
الإلكرتوين وتطبيق "كلنا بلدية" على الهواتف الذكية� ،أو من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي.

طوارئ مدينة كلباء
انطالقا من حر�ص بلدية مدينة ال�شارقة على تقدمي الدعم وامل�ساندة لكافة الدوائر والهيئات احلكومية
ب�إمارة ال�شارقة  ،قامت جمموعة من فرق العمل امليدانية التابعة للجنة ط��وارئ الأمطار بالبلدية،
بتوجيهات و�إ�شراف مبا�شر من �سعادة ثابت الطريفي مدير عام البلدية رئي�س اللجنة العليا لطوارئ
الأمطار بالبلدية ،ب�إدارة احلدث مبدينة كلباء من خالل القيام ب�أعمال �سحب مياه الأمطار املتجمعة يف
بع�ض ال�شوارع وامليادين باملدينة ،والعمل علي ا�ستمرارية الأعمال وفق خطة الطوارئ املو�ضوعة م�سبقًا.
وقامت فرق عمل بلدية ال�شارقة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة مبدينة كلباء بالتعامل ال�سريع مع
جتمعات املياه الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة وال�سيول اجلارفة التي تعر�ضت لها املدينة خالل
دي�سمرب املا�ضي ،ل�ضمان �سالمة ال�سكان ،وتقدمي العون لهم ،ونقلهم من املناطق املت�ضررة �إن تطلب
الأمر ،مبا يحول دون وقوع �إ�صابات يف �صفوف ال�سكان.
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تن�سيق دائم مع الدوائر احلكومية
من جانبه� ،أكد املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام للزراعة والبيئة �أن البلدية تعمل على التن�سيق
الدائم مع الدوائر احلكومية املخت�صة عند هطول الأمطار �سواء على امل�ستوى امليداين �أو الإعالمي ،مبا
ي�ضمن �إجناز العمل ب�أف�ضل �صورة ممكنة ،عازي ًا جناح البلدية يف احلد من جتمعات الأمطار و�سرعة
ت�صريف املياه �إىل وجود �شبكة ت�صريف قادرة على ا�ستيعاب كميات كبرية من مياه الأمطار ،عالوة على
انت�شار فرق العمل �أثناء وبعد هطول الأمطار يف �أنحاء املدينة وخا�صة الأماكن التي ت�شهد جتمع كميات
كبرية من الأمطار.
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حدأيقنا

الزراعــة العضـويـــة
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للمحافظ ��ة عل ��ى �ص ��حة الإن�س ��ان ب ��د�أت الكث�ي�ر م ��ن بل ��دان
الع ��امل تتجه �إىل تطبيق نظم زراعي ��ة� ،أُطلق عليها "الزراعة
الع�ضوية" وهي عبارة عن نظام �إنتاج ال ُي�سمح فيه با�ستخدام
املركب ��ات امل�ص ��نعة كاملبيدات احل�ش ��رية والأ�س ��مدة الكيميائية
والهرمونات واملواد احلافظة.
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�إذن فالزراعة الع�ضوية هي نظام حيوي م�أخوذ من الطبيعة ال
يعتمد على �أية �إ�ضافات كيميائية �أو هرمونية.
والنظر �إىل الزراعة بهذا املفهوم �سوف يحد من التلوث البيئي ،كما
�أنه �سوف يح�سن تدريجي ًا من �صحة الأفراد ومن الأحوال الزراعية
على املدى الطويل ،كما �أن املنتجات الع�ضوية املتوافقة مع معايري
ال�سالمة الع�ضوية تعترب �إحدى ركائز الوقاية ال�صحية واملحافظة
على البيئة يف الدول املتقدمة.
وعلى غرار ما تقدم فقد مت تعريف الزراعة الع�ضوية على �إنها
نظام زراعي م�ستدام ي�شجع على الإنتاج �ضمن �إطار بيئي اجتماعي
اقت�صادي متجنب ًا ومانع ًا ا�ستخدام املدخالت الكيمياوية امل�صنعة
(�أ�سمدة  ،مبيدات  ،منظمات النمو ،هرمونات ،م��واد حافظة،
�أعالف حيوانية�... ،إلخ).

ولنجاح الزراعة الع�ضوية البد من ا�ستخدام البدائل للحد من الأدغ��ال �أو مكافحة احل�شرات
والإ�صابات املر�ضية ،دون ا�ستخدام املواد الكيميائية.
فللحد من الأدغال ميكن االعتماد على طريقة �أو �أكرث من الطرق التالية ( -:تعاقب حما�صيل يف
الدورات الزراعية� ،أو زراعة نباتات مناف�سة لنباتات الأدغال� ،أو نوع احلراثة وتوقيتاتها�... ،إلخ.

مكافحة الآفات
�أما لعالج النباتات امل�صابة بالآفات احل�شرية �أو املر�ضية ت�ستخدم املكافحة البيولوجية والفيزيائية
وامليكانيكية للحد من �أ�ضرار الآفات الزراعية ،من غري ا�ستخدام املواد الكيمياوية ،فيمكن ا�ستخدام
( ا�ستخدام املواد الأولية ،اتباع الدورات الزراعية ،ا�ستخدام
واحدة �أو �أكرث من الطرق مث ًال
العالجات الفيزيائية ،كاحلواجز ،والأغطية ،والإ�ضاءة ،وامل�صائد� ،أو الزراعة بدون تربة�... ،إلخ).

الأ�سمدة الع�ضوية
�أم��ا فيما يخ�ص الأ�سمدة والتي هي امل�صدر الرئي�سي لنمو النبات فيمكن ا�ستخدام الأ�سمدة
الع�ضوية ،والتي هي عبارة عن خملفات احليوانات ونواجت م�شاريع تدوير املخلفات الزراعية� ،أو
ا�ستخدام الأ�سمدة اخل�ضراء� ،أو ا�ستخدام الدورات الزراعية�... ،إلخ.

� -1إنتاج حما�صيل خالية من بقايا املبيدات وبالتايل احل�صول على منتجات غري �ضارة على �صحة
الإن�سان.
 -2حت�سني خوا�ص الرتبة وزيادة خ�صوبتها.
 -3احلد من التلوث البيئي مل�صادر املياه.
� -4إنتاج حما�صيل جيدة الطعم واللون والرائحة.
 -5ارتفاع القيمة للمنتج الزراعي ،وارتفاع ثمنه يف ال�سوق على النطاق التجاري.
� -6إعادة التوازن البيئي.
 -7ا�ستخدام امل��واد الع�ضوية املتحللة ،و "الكمبو�ست" يف الت�سميد واال�ستفادة من املخلفات
الع�ضوية يف ت�سميد الرتبة عن طريق عمل الكمبو�ست.
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مميزات املنتجات الع�ضوية
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الصـحــة
والحيـاة
نصـأيـــــح لشــــواء صحـــي
ت�شهد �إمارتنا البا�سمة �أج��وا ًء معتدلة ومثالية يف ه��ذه الأي��ام ،مما ي�شجع اجلمهور على
التخييم يف الرب لال�ستمتاع بالطبيعة اخلالبة بح ًثا عن اال�ستجمام و�صفاء الذهن ،بعي ًدا
عن �صخب احلياة اليومية ،ومن هذا املنطلق حتر�ص بلدية مدينة ال�شارقة على �سالمة
مرتادي الرباري وتعزيز الوعي ال�صحي لديهم وحتذيرهم من بع�ض املمار�سات اخلاطئة
التي قد تهدد �سالمتهم �أو �سالمة الآخرين �أو ت�ضر بالبيئة ،وفيما يلي بع�ض الن�صائح
والتحذيرات التي يجب اتباعها عند ال�شوي ل�ضمان �سالمتكم.
ن�صائح ل�شواء �صحي
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• يجب �أن يكون الطهي على حرارة اجلمر ولي�س على ال�سنة اللهب.
• يجب �أال تتجاز حرارة ال�شواة 220مئوية.
• يجب اختيار اللحوم اخلالية من الدهون مع نزع ال�شحوم من اللحم.
• يجب �أن يكون اللحم املراد طهية بعيدً ا عن الفحم مب�سافة ع�شر �سنتمرت.
ن�صائح لإ�شعال الفحم ب�سرعة
• يجب ر�ص الفحم ب�شكل م�ست ٍو وتوزيعه على املوقد لت�سهيل عملية اال�شتعال.
• عدم الإكثار من كمية اجلاز �أو ال�سوالر.
• عدم �إ�شعال الفحم يف الأماكن املغلقة.
• عدم التعر�ض للدخان والغازات املنبثقة من الفحم عند ا�شتعاله ،والوقوف يف اجلهة املعاك�سة.
موزعا ب�شكل �سليم ولي�س مرتاك ًما فوق بع�ضه؛ لأنّ ذلك ي�ساهم يف بطء عملية اال�شتعال.
• ا�ستخدام موقد على �شكل م�ستطيل �أو مربع حتى يكون الفحم ً
• �إخماد الفحم باملاء فور االنتهاء من الطهي ملنع تطاير الرماد والت�سبب باحلرائق.
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حتذيرات

• ت�أكد من �أن ال�شواية اخلا�صة بك بعيدة عمن حولك وعن �أية املواد القابلة لال�شتعال مب�سافة ال تقل عن ثالثة �أمتار.
• توخي احلذر عند التعامل مع النريان ،وال ت�ستخدم البنزين �أو الكريو�سني للإ�شعال ،فتلك املواد بدائل غري �آمنة لل�سوائل الأخف.

¬HòŒ »àdG QOÉ°üŸG ≈∏Y AÉ°†≤dG ¢Vƒ©ÑdG áëaÉµŸ á≤jôW π°†aCG
√É«ŸG É¡«a ™ªéàJ äGó©e ∂jód ¿Éc GPEG
.É¡£Z hCG É¡Ñ∏bG QÉ£eC’G hCG
Oƒ`` ` Lh Ωó`` `Y ≈`` `∏` ` Y ¢Uô`` `MG
.√É`` ` `«` e Qó`` ` ` °ü`` e …C’ Ö`` ` jô``°ù``J
,¢Vƒ©ÑdG Üò÷ kGQó°üe äÉJÉÑædG Èà©J
´ƒ``Ñ°SC’G »``a Iôe É¡àjÉ≤°S Öéj ∂dòd
.√É``«ª`dÉH IQƒ`ª¨e ¢VGƒMC’G ∑ôJ ΩóYh

¢VƒM …CG hCG ƒdódG ∑ôJ ÖæŒ
.kÉªFGO ¬¨jôØJ ≈∏Y ¢UôMGh √É«ŸÉH Aƒ∏‡

,á`` bQÉ`` °ûdG á``æjóe »``a ¢Vƒ``©ÑdG á``ëaÉµŸ á∏ªM Éæ≤∏WCG ,Éæª¡J ºµàeÓ°S ¿C’
.¢Vƒ©ÑdG øe ºµdõæe ájÉbhh º¡àª¡e π«¡°ùàd Éæ«ØXƒe ™e ¿hÉ©àdG ≈Lôj
.Ωƒ°SQ ájCG ¿hóH á«fÉ› áeóÿG ¿CÉH kÉª∏Y

نصائح
إلكترونية
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نصائح إلكترونية
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حذر فريق اال�ستجابة لطوارئ احلا�سب الآيل يف الدولة (  ) aeCERTمن حملة الهجوم املكت�شفة حديثاً التي بد�أتها جمموعة  APT34والتي ت�ستهدف ال�شرق الأو�سط ،با�ستخدام
من خالل ا�ستغالل ثغرة �أمنية ،وتتم الهجمة با�ستخدام ملف �ضار ب�صيغة " "rtf.وي�ستخدم لن�شر ما ي�سمى بــ "  ”POWRUNERو “.”BONDUPDATER

””PowerShell

ولتفادي هذه الهجمات ،يُن�صح مبا يلي:

• جتنب فتح الروابط و امللفات القادمة من م�صادر جمهولة.
• حتميل الربامج و امللفات من م�صادرها الأ�صلية.

اهتماما كب ًريا ب�سرعة اال�ستجابة يف التعامل مع خمتلف التهديدات واملخاطر الأمنية
كما تويل
ً
التي تواجهها امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلدمية ،وحتافظ دائ ًما على رفع درجة اال�ستعداد ملجابهة
خمتلف �أمناط و�صور املخاطر التي تهدد �أمن املعلومات ،وتتخذ يف �سبيل ذلك الإج��راءات
الالزمة حلماية البيانات ب�شكل ا�ستباقي عرب مراقبة اخلدمات وتطوير و�صيانة بنيتها التحتية
التقنية طوال الوقت.
ً
وكانت البلدية قد عززت مكانتها يف �صدارة مزودي اخلدمات البلدية املتطورة رقميا يف منطقة
اخلليج العربي ،وذلك بعد توقيعها اتفاقية متكنها من توظيف حلول الأعمال املتطورة من "�إ�س
�إيه بي" عرب جميع خدماتها و�إجراءاتها الت�شغيلية ،ويعد هذا امل�شروع من �أكرث م�شاريع الرقمنة
يف املنطقة ،حيث �ستتحول من خالله جميع خدمات البلدية ،مبا يف ذلك خدماتها احلكومية
و�إجراءاتها الداخلية وتلك املوجهة للمتعاملني على نحو مبا�شر �إىل من�صات رقمیة.
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وقد �سعت بلدية مدينة ال�شارقة خالل الفرتة الأخرية �إىل رفع امل�ستوى الفكري والعلمي والثقايف
حول الأمن املعلوماتي لدى جميع كوادرها الب�شرية ،خا�صة �أوالئ��ك الذين يحتكون مبا�شرة
مبعلومات وبيانات حكومية مهمة وذات طبيعة �سرية ،وذلك ملواكبة التطور التكنولوجي احلا�صل
يف هذا املجال واال�ستخدام املتنامي للتقنيات احلديثة على م�ستوى العامل �أجمع.
وحتر�ص البلدية على حت�صني معلوماتها وبياناتها و�أنظمتها من �أية احتماالت قر�صنة �أو خماطر
قد ت�ؤثر على �سري العمليات الت�شغيلية بها� ،أو تنال من جودة اخلدمات املقدمة ملتعامليها.
وال ت�ألو البلدية جهدً ا يف اتخاذ ما يلزم من تدابري وقائية حلماية معلوماتها ،مع و�ضع اخلطط
البديلة للتح�سني امل�ستمر لنظمها الأمنية ومواجهة �أية اخرتاقات لهذه النظم �أو �أية �أعطال قد
تعيق ان�سابية العمل بها ،وتعمل دائ ًما على تطبيق �أف�ضل املعايري العاملية يف جمال نظم �أمن
املعلومات من خالل التعاون مع بيوت اخلربة املتخ�ص�صة التي تقدم �أحدث احللول التقنية
ملواجهة خمتلف التحديات الأمنية الآنية وامل�ستقبلية.
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لـنــرت ـ ِـق
تشويه أجهزة المواقف

يلج�أ بع�ض امل�ستهرتين �إىل تخريب �أجهزة املواقف العامة يف �إمارة ال�شارقة �أو العبث بها من خالل و�ضع املل�صقات
الع�شوائية �أو الكتابة والر�سم عليها ،مما ي�ؤدي �إىل ت�شويه مظهرها وتقلي�ص عمرها االفرتا�ضي ،وتتحمل بلدية مدينة
ال�شارقة تكاليف �إ�ضافية من �أجل �صيانتها و�إزالة امل�شوهات من هيكلها اخلارجي ،وتوا�صل البلدية حمالتها التوعوية على
مدار العام عرب الو�سائل الإعالمية املختلفة ومن�صاتها على مواقع التوا�صل االجتماعي حلث اجلمهور على الكف عن مثل
هذه املمار�سات غري القانونية التي ت�ؤثر �سل ًبا على ال�صورة احل�ضارية واجلمالية ملدينتنا البا�سمة.
ويعمل مفت�شو البلدية على مدار ال�ساعة لر�صد �أية خمالفات من هذا النوع ،مع اتخاذ الإجرءات القانونية الرادعة �ضد
املخالفني ،وقد �آن الأوان للكف عن مثل هذه املمار�سات التي ت�ؤثر �سل ًبا على املظهر اجلمايل واحل�ضاري ملدينتنا البا�سمة.
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يكرث �أعداد املخيمني يف املناطق الربية يف هذه الفرتة من العام ،وعادة ما ي�صاحب ذلك بع�ض املخالفات وال�سلوكيات ال�سلبية
التي ت�ؤُثر على البيئة وت�ستنزف مواردها� ،أو ت�ضر بالكائنات احلية ،ومنها ترك بقايا ال�شواء والفحم امل�شتعل ،وعدم التخل�ص
منه بطريقة �سليمة عن طريق �إطفائه باملاء� ،إىل �أن ي�صبح بارد ًا ،ثم و�ضعه يف كي�س قمامة منف�صل عن بقية الأكيا�س ،و�إغالقه
ب�إحكام ورميه يف احلاويات املخ�ص�صة للنفايات.
وتبذل اجلهات املخت�صة جهودًا م�ضنية من �أجل احلفاظ على البيئة ال�صحراوية امل�ستدامة من خالل ن�شر الوعي البيئي بني
�أفراد املجتمع.
�إن احلفاظ على نظافة املناطق الربية م�س�ؤولية جمتمعية ،تقع على عاتقنا جمي ًعا ،وعلينا االلتزام بالنظم والقوانني التي
ت�ضمن حماية هذه املناطق واحلفاظ على طبيعتها البيئية اخلا�صة.
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تشويه البر

ﻣـــﻮاﻟﻴـــﺪ ﺟــــــﺪد

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮرﺣﻴﻤﺔ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻣﺤﻤﺪ“

…ó∏ÑdG ¢û«àØàdGh áHÉbôdG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ ﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﺷﻤﺎ“

äÉjÎ°ûŸGh Oƒ≤©dG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﺎء ﻏﻠﻮم اﻟﺰرﻋﻮﻧﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺳﻠﻄﺎن “

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻮﻟﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻫﻨﺪ“

áeÉ©dG ∞bGƒŸG IQGOEG

áeÉ©dG ∞bGƒŸG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﻴﺪﻟﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﺣﻨﻴﻦ “

áeÉ©dG ∞bGƒŸG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻳﻮﺳﻒ “

QÉªãà°SE’G h äÉµ∏àªŸG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺒﺪا اﻟﻴﺎﺳﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻣﻬﺮة“

»ë°üdG ±ô°üdG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ ﻋﺬﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺘﺒﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺳﻌﻮد“

…QÉéjE’G º«¶æàdG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ زﻟﻔﺎ ﻋﺒﺪا ﺑﻮﻫﺎرون
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” راﺷﺪ “

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻣﻌﺎذ“

á°Sóæ¡dG IQGOEG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ ﺳﻤﻴﺮة ﺣﻤﻴﺪ آل ﻋﻠﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﺟﻮاﻫﺮ“

»ë°üdG ±ô°üdG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ رﺑﻴﻌﺔ ﺣﺴﻴﻦ آل ﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” زاﻳﺪ“

…QÉéjE’G º«¶æàdG IQGOEG

ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮان

ﺗـــﺨـــــﺮج

 ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺎزﻣﻲ/ ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ

 ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ/ ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ

إدارة ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء

إدارة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاﻧﻪ

ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﺗﻜــﺮﻳﻢ
ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻗﺴﺎم اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ
º°ùbh á«ë°üdG áHÉbôdG º°ùbh áæjóŸG áaÉ¶f áÑbGôe º°ùb ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âeôc
»°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN øNÉ°ùdG §ÿG º°ùb ™e ºFGódG º¡fhÉ©àd Gôjó≤J ájó∏ÑdÉH áaÉ¶ædG
øe º¡«dEG OôJ »àdG äGQÉ°ùØà°S’Gh äÉMÎ≤ŸGh äÉZÓÑdG ™«ª÷ á©jô°ùdG º¡àHÉéà°SGh
É°VôdG ä’ó©e ≈∏YCG ≥«≤– ‘ ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc É‡ ,øNÉ°ùdG §ÿG ÈY Ú∏eÉ©àŸG
.Ú∏eÉ©àŸG iód É¡dÉªYCGh ájó∏ÑdG äÉeóN øY IOÉ©°ùdGh
ºgOƒ¡Lh õ«ªàŸG º¡FGOC’ Éæ«ªãJ øNÉ°ùdG §ÿG º°ù≤H øjõ«ªàŸG ÚØXƒŸG ËôµJ ” Éªc
äGQGOE’G ™e É¡à©HÉàeh äÉ¶MÓŸGh äÉZÓÑdG ΩÓà°SG ∫ÓN øe ÉgƒdòH »àdG á«FÉæãà°S’G
.≈∏ãŸG IQƒ°üdÉH É¡©e πeÉ©àdG øe ócCÉàdGh ,ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ á°UÉNh ,á°üàîŸG
ÚeôµŸG º«∏°ùàH »°ù°SDƒŸG ºYó∏d ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe …ójÉ≤dG ˆGóÑY IOÉ©°S ΩÉb óbh
∫ÉªYC’ Oƒ°ûæŸG õ«ªàdG ≥«≤– ‘ âª¡°SCG »àdG áÑ«£dG ºgOƒ¡éH OÉ°TCGh ËôµàdG äGOÉ¡°T
.2017 ΩÉY ∫ÓN ájó∏ÑdG

ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺒــــﺔ اﻟﺒﻠـــﺪﻳﺔ

اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﻚ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺎدة
 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﺎﺳﻢ آل ﻋﻠﻲ: ﺗﺄﻟﻴﻒ
Ò£j áëæLCG ¿É°ùfE’G íæ“ á«HÉéjE’G ábÉ£dG
π°SÓ°ùH á«Ñ∏°ùdG ábÉ£dG √o ó«≤Jo Éªæ«H É¡H
»∏NGódG ΩÓ°ùdG »æ©J »gh πØ°SCG ¤EG ¬o HòŒ
É¡fEG . ìÉéædGh ìôØdGh áÑëŸGh ÒÿG π©ah
¿CG ™«£à°ùj QGôb ¬æµdh kÉ°†eÉZ kÉeƒ¡Øe â°ù«d
, É«ëj ∞«c ∫ƒM √QGôb , ¿É°ùfEG πc √òîàj
øµdh ¢VQC’G √òg ¬Lh ≈∏Y ¿hóLƒj ¿hÒãµa
äÓµ°ûŸG ¬LGƒf Éæ©«ªL . É«ëj º¡æe π«∏≤dG
øµdh äÉWÉÑME’Gh äÉbƒ©ŸGh äÉjóëàdGh É¡JGP
¬æµ°ùJ ¢†©ÑdGh á«HÉéjEÉH É¡¡LGƒj Éæe kÉ°†©H
∂JGP ¿EG . π°ûØdG ÜhQO ¤EG √ôŒh á«Ñ∏°ùdG
»g πH ¿B’G ¬«∏Y âfCG Ée â°ù«d »g á«≤«≤◊G
øe ócCÉàJ ¿CG ∂«∏Y Öéjh ∂dP øe ÒãµH ÈcCG
º°ùàJ á«≤«≤◊G ∂JGòa á≤«≤◊G √òg
√òg π¡Œ ób øµdh á«ØN äÉ«fÉµeEÉH
á«≤«≤◊G ∂JGP ∑GQOEG á«ØÿG äÉ«fÉµeE’G
. ¿B’G ¬«∏Y âfCG É‡ ÒãµdG Ò«¨àH Ωƒ≤à°Sh

‘ ºgÉ°ùj IÉ«◊G ‘ »HÉéjEG ∞bƒe PÉîJG ¿EGh
¿É°ùfE’G áë°U ø°ùëjh , áë°üdGh ìôØdG
øe kGó«©°S ¿É°ùfE’G π©Œ á«HÉéjE’G ábÉ£dGh
. IOÉ©°ùdG ô°ûf ≈∏Y kGQOÉbh êQÉÿGh πNGódG
øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ô¶f á¡Lh øeh
º«YR ∫hCG Èà©j …òdGh ˆG √ÉYQ Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ
‘ á«HÉéjE’G ábÉ£dG ™°Vh ‘ í‚ …QGOEG ôµØeh
ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG iôj å«M »°ù°SDƒe QÉWEG
≈∏Y QGô°UE’Gh á«HÉéjE’G ábÉ£dÉH »∏ëàdG ¿CG
∫hC’G Ωƒ≤ŸG ƒg áaÉc IÉ«◊G äÉbÉ°ùe ‘ É¡Ø«XƒJ
QÉµàHE’G ≈∏Y åYÉÑdG ¬fƒc , õ«ªàdGh ìÉéæ∏d
¢UôØdG ±É°ûàcGh äÉjóëàdG ô¡b ≈∏Y õØëŸG
¬«bQ ¿É°ùfEÓd øª°†j , πYÉa Üƒ∏°SCÉH ÉgÒî°ùJh
º«YR ∫hCG ó©j ƒgh . ¬à©aQh ¬eó≤J ™ªàéª∏dh ,
kÉ°UÉN kÉeÉªàgG »£©j ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y »HôY
≈∏Y ÉgôKCGh IOÉ©°ùdGh á«HÉéjE’G ábÉ£dG ´ƒ°VƒÃ
. πµc ™ªàéŸGh á°ù°SDƒŸGh OôØdG

l á«HÉéjE’G ábÉ£dG
™«ª÷ ˆG øe áÑg
√òg ¬Lh ≈∏Y ¿ƒ©°ùj øjòdG ô°ûÑdG
¢SÉædG ¢†©Ñd áÑg â°ù«dh , ¢VQC’G
â°ù«d »gh , ºgÒZ ¿hO ÚXƒ¶ëŸG
âfÉc É‰EGh Gk ójóL hCG Ék Kóëà°ùe Ék eƒ¡Øe
øe áYƒªéªc áØ∏àfl äÉ«ª°ùàH ≈ª°ùJ
, ìôŸGh ,∞WÉ©àdG πãe áHƒZôŸG äÉØ°üdG
. ∫DhÉØàdGh
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ÚØXƒŸGh AGQóŸGh äÉ°ù°SDƒŸG ìÉ‚ ‘ ∑Î°ûŸG
≈∏Y ¿ƒ∏ª©j øjõ«ªàŸGh ÚëLÉædG ó‚ å«M
QGôªà°SÉH º¡dƒM øe ábÉWh º¡àbÉW øë°T
…ODƒj É‡ ¿Éµe πc ‘ áé¡ÑdGh Qhô°ùdG ¿ƒãÑjh
Éªc . πª©dG áÄ«H ‘ IOÉ©°ùdG øe ƒL ≥∏N ¤EG
‘ º¡e QhO øjõ«ªàŸGh ÚëLÉædG IOÉ≤∏d ¿CG
AGƒLC’G áÄ«¡Jh º¡©«é°ûJh ÚØXƒŸG õ«Ø–
iód äÉbÉ£dG øë°T ¤EG …ODƒj É‡ á«HÉéjE’G
¢ù«d . πª©dG ‘ á«LÉàfE’G IOÉjRh ÚØXƒŸG
¿CG ∂«∏Y πH , §≤a ∂∏ªY ó«Œ ¿CG kÉª¡e
. ¬H kÉaƒ¨°T ¿ƒµJ ¿CGh ¬FGOCÉH ™àªà°ùJ

المدينة الباسمة
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ÊƒYQõdG ÚeCG Éæ«d :¢ü«î∏J

∑ÒµØJ º∏°ùJ ’h ∂JÉ«Mh ∑ÒµØJ ‘ kGôM øc
øe ÜGƒ°üdG ±ô©«°S óMCG Óa ∑Oƒ≤«d ∑Ò¨d
∂°ùØf iôJ ¿CG º¡ŸG , ∂æe ÌcCG CÉ£ÿG
. π«ëà°ùŸG ô¡b ≈∏Y QOÉb ∂fCG iôJh á«HÉéjEÉH
‘ ¥Ó£f’G ≈∏Y IQó≤dG ÜÉàµdG Gòg ∂ëæÁ
¿EG , ∂JÉ«M ‘ ÒãµdG Ò¨J ób á«HÉéjEG á∏MQ
¥ÉaB’G ∂d íàØJ ájô°ûÑdG á«ªæàdG Öàc IAGôb
∫É©°TEG øY ∫hDƒ°ùŸG ∑óMh âfCG øµdh §≤a
CGóÑJ ¿CG º¡ŸG øeh ∂∏NGóH á«HÉéjE’G ábÉ£dG
. á«HÉéjEG ÌcCÉH QƒeC’G ¤EG ô¶ædGh ÒµØàdG ‘
πeÉ©dG πµ°ûJ á«HÉéjE’G ábÉ£dG âfÉch

ô¡°T ‘ ábQÉ°ûdG ≥FGóM øe Oó©H á≤∏¨e ä’É°U ¢ùªN ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âëààaG
?≥FGó◊G √òg AÉª°SCG ôcPG ,٢٠١٧ ôHƒàcCG

øFGô≤dGh AÉãeôdGh ájô°UÉædGh ±ƒædGh ô°†NC’G ΩGõ◊G ,٢٠١٧ ¢ùµà«L ¢Vô©e ‘ É¡àcQÉ°ûe øª°V ÊhÎµdEG ≥«Ñ£J ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H â≤∏WCG
?≥«Ñ£àdG Gòg º°SG Éªa

."ájó∏H Éæ∏c" ≥«Ñ£J -

øªMôdGóÑY ¿ƒ°ù«e ÊÉãdG õFÉØdG
ÖdÉW ó©°S ∫h’G õFÉØdG

≈∏Y ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏ÑH »°ù°SDƒŸG πYÉØàdG IQGOEG
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,É¡∏ªcCÉH IôFGódG iƒà°ùe ≈∏Y ٩٠٠١:٢٠١٥ hõjB’G IOÉ¡°T ≈∏Y É¡dƒ°üëH GÒ
k Ñc Éjk QGOEG kGRÉ‚EG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H â≤≤M ?RÉ‚E’G Gòg ájó∏ÑdG â≤≤M ΩÉY …CG »Øa
óMCG ‘ ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y Iôªà°ùe áfÉ°SôN Ö°U á«∏ªY ÈcCG ìÉéæH GÒ
k Ñc É«k °Sóæg GRk É‚EG ábQÉ°ûdG áæjóe â∏é°S ?ΩÉY …CG ‘h ?RÉ‚E’G Gòg ¿Éc GPÉªa ,áæjóŸÉH á«FÉ°ûfE’G äÉYhô°ûŸG

االبتكار يبدأ بك

انتهجت دولة الإمارات الإمارات العربية املتحدة االبتكار ثقافة عمل و�أ�سلوب حياة ،لبناء جمتمع معريف يقوده املبتكرون
ذوو الر�ؤى امل�ستقبلية ،و�أطلقت القيادة الر�شيدة العديد من املبادرات التي تكر�س ثقافة االبتكار وتدعو �إىل التفكري
أ�سبوعا لالبتكار على مدى العامني املا�ضيني ،وحققت هذه
الإبداعي بعيدً ا عن الأ�سلوب النمطي التقليدي ،فخ�ص�صت � ً
التجربة الفريدة جناح ًا مبه ًرا ،ما ا�ستدعى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل – �إىل التوجيه بتمديد �أ�سبوع االبتكار ليكون �شهر الإمارات لالبتكار ولينطلق
حتت �شعار "االبتكار يبد�أ بك" ،بحيث متر حافلة االبتكار عرب الإمارات ال�سبع طوال �شهر فرباير بد ًءا من العا�صمة
�أبوظبي وانتها ًء بدبي.
وقد حطت حافلة االبتكار رحالها يف واجهة املجاز املائية بال�شارقة يف الفرتة من � 15إىل  21فرباير ،لتكون بلدية مدينة
ال�شارقة وغريها من الدوائر والهيئات احلكومية ب�إمارة ال�شارقة على موعد مع االبتكار والأفكار اخلالقة� ،إذ �شاركت
البلدية يف هذا احلدث الكبري ب�سل�سلة من االبتكارات الهند�سية والبيئية والذكية والتوعوية وامل�شروعات ال�صديقة
للبيئة وغريها من امل�شروعات االبتكارية يف �شتى جماالت العمل البلدي ،وقد القت من�صة البلدية �إقبا ًال كب ًريا من زوار
معر�ض االبتكار بواجهة املجاز.

علي عبيد الحمودي
مدير إدارة التفاعل المؤسسي

