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حاكم الشارقة يدشن نُصب بلدية مدينة الشارقة
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أيام مشهودة ومناسبات وطنية غالية

�شاركت بلدية مدينة ال�شارقة يف االحتفاء بعدد من املنا�سبات والأحداث الوطنية املهمة خالل الفرتة القليلة املا�ضية ،حر�ص ًا
منها على م�شاركة الوطن �أفراحه واعتزاز ًا بقيمه ورموزه وتعبري ًا عن الوالء واالنتماء لدولتنا احلبيبة وقيادتها الر�شيدة ،فكان
باكورة هذه االحتفاالت هو االحتفال بيوم العلم الذي ي�صادف الثالث من نوفمرب ذكرى تويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان  -حفظه اهلل – رئا�سة الدولة ،فقد مثلت هذه املنا�سبة جت�سيد ًا حقيقي ًا ملعنى التالحم والت�ضامن املجتمعي وقيمه
النبيلة يف دولة الإم��ارات ب�شكل عام ،كما ّ
دل التفافنا حول علم الدولة على �صدق م�شاعرنا وما نحمله لهذا الوطن املعطاء
وقيادته الر�شيدة من حب ووالء وانتماء.
ثم كانت امل�شاركة الفاعلة لبلدية مدينة ال�شارقة يف �أ�سبوع الإمارات لالبتكار يف الفرتة من  22اىل  28نوفمرب املا�ضي .فقد
قامت بتنظيم العديد من الفعاليات وور�ش العمل التي تدور حول االبتكار وطرق توليد الأفكار الإبداعية التي حتدث طفرة نوعية
يف اخلدمات احلكومية املقدمة للجمهور.
ويف  30نوفمرب املا�ضي ك ّنا على موعد مع منا�سبة مهيبة وجليلة وهي �إحياء يوم ال�شهيد� ،إذ �شاركنا يف االحتفاء بذكرى �شهدائنا
البوا�سل معربين عن �صدق م�شاعرنا جتاههم وما تكنه �صدورنا من امتنانٍ وعرفان ملا بذلوه من الت�ضحيات العظيمة وما حققوه
من البطوالت النادرة التي �ستتحاكى بها الأجيال القادمة� ،إعال ًء لكلمة احلق ورفعة الوطن وحماية ترابه وحدوده وم�صاحله.
ويف �أعقاب فعاليات يوم ال�شهيد وتزامن ًا معها ،كانت االحتفاالت الكربى بيوم هو الأهم يف تاريخ الدولة ورمبا املنطقة ب�أ�سرها
وهو يوم االحتاد – احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة – الذي يعترب منا�سب ًة عظيمة لتجديد الوالء واالنتماء لهذا الوطن
املعطاء ولقيادته الر�شيدة ،ودلي ًال ال يقبل الت�شكيك على التالحم والتعا�ضد بني �أبناء الوطن ،وتذكر ًة ب�أجماد القادة العظام
بناة االحتاد الذي ر�سموا معامل الطريق وا�ضحة جلية ليقتدي بها �أبنا�ؤهم من بعدهم يف م�سريتهم املباركة نحو املجد و ليتخذوا
لهذا الوطن مكانة را�سخة بني م�صاف الدول القوية واملتقدمة على اخلريطة العاملية ،فكان لهم ما �أرادوا بف�ضل اهلل ومنته.
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المدينة الباسمة

يف �إط ��ار احتفاالتها باليوم الوطني �شاركت بلدية مدينة ال�شارقة
يف ه ��ذه املنا�سبة بع ��دة فعالي ��ات متنوعة ت�شمل �إقام ��ة املعار�ض
الرتاثي ��ة الت ��ي تعرب ع ��ن ه ��ذه املنا�سب ��ة وتزيني مب ��اين البلدية
وغريها من الأعمال التي ت�أتي يف �إطار حر�ص البلدية على تعزيز
الهوية الوطنية ،كما كانت البلدية منذ ن�ش�أتها �إحدى قالع البناء
ومعول لال�ص�ل�اح والتطوير وتقدمي �أف�ض ��ل اخلدمات للمواطنني
واملقيمني.
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وتعد هذه الذكرى مبثابة تاريخ بناء و�صناعة الأجماد والإجنازات
وحتقي ��ق املعجزات احل�ضارية الت ��ي و�ضعت الإمارات يف م�صاف
ال ��دول املتقدمة عامليا ،وق ��د حتققت هذه الإجنازات عرب م�سرية
ورحل ��ة املغفورل ��ه ب� ��إذن اهلل تعاىل �صاح ��ب ال�سم ��و ال�شيخ زايد
ب ��ن �سلطان �آل نهي ��ان القائ ��د امل�ؤ�س�س لدولة الإم ��ارات العربية
املتحدة ،الذي �أقام دولة احتادية متطورة ومتقدمة بكل املقايي�س
وجعلها يف م�صاف ال ��دول الأكرث تقدما يف العامل .وال تكاد تُذ َكر
الدول ذات الدخل الفردي املرتفع ورفاهية العي�ش �إال وتكون دولة
الإمارات م ��ن بينها .كل هذا و�أكرث بف�ضل جه ��ود �صاحب ال�سمو
ال�شي ��خ زايد و�إميان ��ه العميق ب� ��أن الإن�سان هو ال�ث�روة احلقيقية
لل�شعوب و�أن ل�شعبه ولبالده القدرة على حتقيق امل�ستحيالت.
�أع ��دت بلدية مدين ��ة ال�شارقة برناجم ًا حاف�ل ً�ا بالفعاليات �ضمن
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احتف ��االت اليوم الوطن ��ي  44لدولة الإمارت العربية املتحدة ،وقامت بتزيني �ش ��وارع املدينة وامليادين العامة بالأعالم
واملج�سمات ال�ضوئية والزينة امل�ستمدة من روح االحتاد واملعربة عن ابتهاج �أبناء الدولة بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية،
�إ�ضافة �إىل تزيني مبنى البلدية الرئي�سي ومبانيها الفرعية بالأعالم التي �أ�ضفت عليها منظ ًرا جماليا يعرب عن فرحة
الوطن بيوم احتاده.
قام قطاع خدمة العمالء يف بلدية مدينة ال�شارقة بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات والعرو�ض الفلكلورية التي تعك�س
ال�ت�راث ال�شعبي الإماراتي ممتزج� � ًا مبظاهر التقدم احل�ضاري الذي ت�شهده دولة الإم ��ارات حال ًيا يف �شتى املجاالت،
وت�ضمن ��ت الفعاليات التي نظمه ��ا القطاع �أمام مبناه مبنطق ��ة ال�صناعة اخلام�سة جمموعة م ��ن العرو�ض الفلكلورية
والرتاثي ��ة مثل القهوة ال�شعبية وال�سي ��ارات الكال�سيكية وعر�ض اخليول والنواخذة وغريه ��ا� ،إ�ضافة �إىل ركن ال�شهيد
وركن �ألعاب الأطفال وعر�ض ع�سكري م�صحو ًبا ب�سمفونية عزف ال�سالم الوطني.

المدينة الباسمة

فعاليات قطاع خدمة العمالء
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و�أك ��د �سعادة ريا� ��ض عيالن،مدير عام بلدي ��ة مدينة ال�شارقة ،يف كلم ��ة وجهها للح�ضور
وامل�شارك�ي�ن �أن جمي ��ع العامل�ي�ن يف بلدي ��ة مدينة ال�شارق ��ة يحر�ص ��ون كل احلر�ص على
م�شارك ��ة �أبناء الوطن يف احتفاالته ��م باليوم الوطني  44لدولة الإم ��ارات املتحدة ،الذي
يعت�ب�ر منا�سبة عظيمة لتجدي ��د الوالء واالنتماء لهذا الوطن املعط ��اء ولقيادته الر�شيدة،
وتعب�ي ً�را �صادق ًا ع ��ن التالحم والتعا�ضد بني جميع �أبناء الوط ��ن ،وتذكرة ب�أجماد القادة
العظ ��ام بناة االحتاد ال ��ذي ر�سموا معامل طري ��ق املجد ليقتدي به ��ا �أبنائهم من بعدهم
ليتخ ��ذوا لهذا الوطن مكان ��ة را�سخة بني م�صاف الدول القوي ��ة واملتقدمة على اخلريطة
العاملي ��ة ،فكان لهم م ��ا �أرادوا بف�ضل اهلل ومنته وت�ضحيات �شهدائ ��ه الذين بذلوا النف�س
ف ��دا ًء لرتابه وذود ًا عن مقدراته وم�صاحله ،فا�ستحق ��وا �أن تكتب �أ�سما�ؤهم بحروف من
نور يف �سجالت التاريخ.
و�أ�ض ��اف �أن البلدية نظمت جمموعة كبرية من الفعاليات التي مزجت بني �أ�صالة املا�ضي
وعراق ��ة احلا�ضر يف �ص ��ورة �إبداعية رائعة ،فق ��د ا�شتملت على عرو� ��ض فلكلورية تراثية
كالقه ��وة ال�شعبي ��ة والنواخ ��ذة وال�سيارات الكال�سيكي ��ة وغريها م ��ن مظاهر ومميزات
الع�ص ��ر الذي عا�شه �آبا�ؤنا و�أجدادنا ،كم ��ا مت تخ�صي�ص ركن ال�شهداء الذي يحتوي على
قائم ��ة ال�شرف ل�شه ��داء الوطن البوا�سل وف ��ا ًء لهم واعرتافا بت�ضحياته ��م العظيمة التي
بذلوه ��ا يف �سبيل اهلل و�إعالء احلق ورفعة الوطن وحماية ترابه وحدوده وم�صاحله ،الفت ًا
�أن الفعالي ��ات ت�ضمن ��ت ركن لألعاب الأطفال لإ�شراك �أبنائن ��ا ال�صغار يف هذه التظاهرة
الوطني ��ة التي تغر�س فيه ��م حب الوطن والإخال� ��ص له لي�شبوا رج ��ا ًال قادرين على حمل
�أمانته والذود عنه.

المدينة الباسمة

فعاليات متنزه الشارقة الوطني
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ا�ست�ضاف متنزه ال�شارقة الوطني العديد من الفعاليات التي نظمتها اللجنة العليا لفعاليات
اليوم الوطني يف ال�شارقة احتفاء بهذه املنا�سبة وت�ضمنت العديد من الربامج والفعاليات
والعرو�ضمب�شاركةوح�ضورع�شراتالآالفمناملواطننيواملقيمنيالذينتوافدواعلىاملنتزه
وقد ارتدى الكثري منهم الزي الوطني وحملوا �أعالم دولة الإمارات ،وقد ح�ضروا من كافة
�إمارات الدولة للم�شاركة يف الفعاليات والتمتع بالأجواء االحتفالية التي عمت �أرجاء املتنزه.
و�شمل ��ت االحتف ��االت – التي �أقيمت على مدار � 6أي ��ام –  22فعالية متنوعة ا�شتملت على
جمموعة من الأن�شطة اجلذابة وامل�سرحيات املمتعة والعرو�ض ال�شيقة والأن�شطة املتنوعة
يف خمتلف الوجهات ال�سياحية .

و�شاهد اجلمهور العرو�ض امل�سرحية واملو�سيقية والور�ش الفنية واملعار�ض الرتاثية
بالإ�ضاف ��ة �إىل عر�ض حلقات خمتارة من م�سل�سل فري ��ج الذي يعترب �أول م�سل�سل
كارتوين �إماراتي.
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فعاليات حديقة الرولة

نظ ��م ق�س ��م فعاليات احلدائ ��ق ببلدية مدين ��ة ال�شارقة العديد م ��ن الفعاليات يف
حديق ��ة الرولة احتفا ًال باليوم الوطني  44لدولة الإم ��ارات العربية املتحدة ،حيث
�شمل ��ت برنام ��ج االحتفال جمموعة م ��ن العرو�ض امل�سرحي ��ة والفعاليات الرتاثية
وال�شعبية التي �شارك فيها عدد كبري من الأ�سر وطالب املدار�س.
وق ��د مت تزيني احلديق ��ة بالأعالم و�أنوار الزينة التي انت�ش ��رت يف �أرجاء احلديقة
ب�شكل جمايل ي�ضفي مزيج ًا من البهجة وال�سرور على مرتادي احلديقة.
تخلل االحتفال جمموعة من امل�سابقات الرتفيهية التي �شجعت الزوار على امل�شاركة
يف الفعاليات خا�صة ال�صغار الذين ي�أخذون الن�صيب الأكرب من االهتمام يف مثل
ه ��ذه املنا�سبات لغر� ��س القيم الوطنية يف نفو�سهم من خ�ل�ال ت�سليط ال�ضوء على
�إجن ��ازات القادة بناة االحتاد وت�ضحيات ال�شه ��داء البوا�سل الذين بذلوا نفو�سهم
دفاعا عن تراب الوطن وقيمه ومبادئه.

المواقف العامة مجانية بمناسبة االحتفاالت بيوم
الشهيد واليوم الوطني

وحر�ص ��ت البلدي ��ة عل ��ى التن�سيق م ��ع الدوائر وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة املعنية يف
ال�شارق ��ة م ��ن �أجل �إجن ��اح الفعالي ��ات واالحتف ��االت املختلفة املقام ��ة يف املدينة
مبنا�سب ��ة الي ��وم الوطني وخا�صة امل�س�ي�رات الر�سمية وال�شعبي ��ة ،حيث مت الت�أكيد
على �أمن و�سالمة امل�شاركني يف تلك امل�سريات التي جتوب �شوارع املدينة و�ضرورة
االلتزام التام بكافة املعايري والو�سائل التي ت�ضمن �سالمة امل�شاركني من اجلمهور
وطالب املدار�س.

المدينة الباسمة

كان ��ت بلدي ��ة مدينة ال�شارقة ق ��د �أعلن ��ت �أن مواقف ال�سي ��ارات يف جميع املناطق
اخلا�ضع ��ة للر�س ��وم بال�شارقة جمانية خالل الفرتة م ��ن � 1إىل  4دي�سمرب املا�ضي
مبنا�سبة االحتفاالت بيوم ال�شهيد واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة.
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الثاني من ديسمبر
ذكرى صناعة األمجاد
ال�شارقة-املدينة البا�سمة
يف ظل قيادة االحتاد الذي يعد �أهم جتربة احتادية عربية بل وعاملية ا�ستطاعت
�إمارة ال�شارقة يف ظل قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة �أن حتقق العديد من
الإجنازات وتر�سخ مكانة االحتاد على ال�ساحة العاملية ،وفيما يلي بع�ضاً من هذه
الإجنازات:

المدينة الباسمة

الشارقة عاصمة الثقافة العربية عام 1998
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National Day

اخت�ي�رت ال�شارقة م ��ن قبل منظمة اليون�سكو لتكون عا�صمة للثقاف ��ة العربية للعام  ،1998وذلك خالل
القم ��ة الوزارية احلادية ع�شر ب�ش�أن التنمية الثقافية يف العامل العربي ،تقدير ًا للإجنازات الثقافية يف
ال�شارق ��ة والنج ��اح الذي �أثبتته الإمارة يف احلف ��اظ على تراثها ،وهذا ما ح ��دا بجامعة الدول العربية
الختيار ال�شارقة «عا�صمة الثقافة العربية للعام  .»1998وقد �ص ّرح ال�سيد فيديريكو مايور ،املدير العام
لليون�سك ��و يف ذلك احلني� ،أن ق ��رار تن�صيب ال�شارقة كعا�صمة للثقافة العربي ��ة للعام  1998كان قرار ًا
�صائب ًا نظر ًا للأهمية التي تتبو�أها الإمارة يف املنطقة ،مو�ضح ًا �أن االختيار مل ي�ستند على الرتاث الغني
ال ��ذي تزخ ��ر به املدينة فح�سب ،بل �أي�ض ًا عل ��ى نوعية الثقافة التي تنبعث من الإم ��ارة والدور املحوري
الذي تلعبه يف الو�سط الثقايف.
و ال �ش ��ك يف �أن ه ��ذا االجناز الثقايف اجلديد لإمارة ال�شارقة ج ��اء تتويج ًا لدورها الثقايف والريادي يف
ه ��ذا املجال على امل�ستوى املحل ��ي واالقليمي والعربي والعاملي حيث �أكد �صاح ��ب ال�سمو حاكم ال�شارقة
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دوم� � ًا على �أن الثقافة يجب �أن تعم كاف ��ة �أرجاء املعمورة من
خالل احلوار مع الآخر وال�شراكة الثقافية مع الدول الأخرى
م ��ن خالل تنظي ��م فعاليات ثقافية متبادل ��ة فيما بينها  .لقد
�أثبتت ال�شارقة �أنها بالفعل عا�صمة العرب الثقافية من خالل
�إط�ل�اق م�شاريع ثقافية فريدة من نوعه ��ا� ،إ�ضافة �إىل توفري
مراف ��ق معمارية �شاخمة انطلقت من قناع ��ة �صاحب ال�سمو
ب ��دور الثقافة يف املجتم ��ع ،و�أثرها يف تطوي ��ر الذائقة الفنية
واجلمالية وتهذيب النف�س وتو�سيع املدارك وامللكات الفكرية
والإبداعي ��ة ،حي ��ث عمل �سموه عل ��ى تنفيذ م�شاري ��ع التنمية
الثقافية واحلفاظ على الرتاث الثقايف والتفاعل الإيجابي مع
الثقافات الأخرى وتفعيل و�سائط الثقافة بني الفئات املختلفة
م ��ن خ�ل�ال املتاح ��ف واملراك ��ز واملراف ��ق الثقافي ��ة والعلمية
والفنية.
و من �أبرز الإجنازات الثقافية يف ال�شارقة  ،م�شروع ثقافة بال
حدود ،والذي جاء بناء على توجيهات ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب ��ن حممد القا�سمي حاكم ال�شارقة ب�إن�شاء مكتبة يف كل بيت
من خالل توزيع  50كتابا ثقافيا منوعا �إىل الأ�سر املواطنة يف
�إمارة ال�شارقة .يه ��دف امل�شروع الذي ترت�أ�س جلنته املنظمة
ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي� ،إىل ن�شر الثقافة العامة
ل ��دى الأ�سر الإماراتية ،من خالل �إن�شاء مكتبة منزلية يف كل
من ��زل �إمارات ��ي ،ت�ضم باقة خمت ��ارة وقيمة م ��ن الكتب التي
تنا�س ��ب كل �أ�س ��رة عل ��ى حدة ،حي ��ث �سيتم تطبي ��ق امل�شروع
عل ��ى مراحل لي�شمل كافة مناطق وم ��دن �إمارة ال�شارقة� ،إىل
جان ��ب التوعية ب�أهمية القراءة ورف ��ع امل�ستوى الثقايف لأفراد
املجتم ��ع والطفل ب�شكل خا�ص ،م ��ن خالل تنظيم العديد من
الربامج والفعاليات امل�صاحبة لتنفيذ امل�شروع .يذكر �أن عدد
العائ�ل�ات امل�ستفيدة من ثقاف ��ة بالحدود يقارب من � 22ألف
�إىل  24الف �أ�سرة �إماراتية.
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الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية عام
2014

ال�شارق ��ة ..حي ��ث التاري ��خ الإ�سالمي له ج ��ذور قوية� ،إم ��ارة تباهي
الع ��امل بالعجائ ��ب املعماري ��ة الفري ��دة التي جت�سد روع ��ة احل�ضارة
الإ�سالمي ��ة ،ويرتك ��ز اهتم ��ام �أهلها عل ��ى الثقافة والعل ��م واملعرفة،
تُوج ��ت عا�صم ��ة للثقافة الإ�سالمي ��ة للع ��ام  ،2014يف م�ؤمتر منظمة
الدول الإ�سالمية يف باكو ،عا�صمة �أذربيجان.
�إن الف ��وز بلق ��ب عا�صمة الثقاف ��ة الإ�سالمية للع ��ام  ،2014ما هو �إال
تقدي ��ر ل ��دور هذه الإمارة الق ��وي يف دعم وتعزيز العل ��م والثقافة وت�سخري كاف ��ة الإمكانات لتن�شئة
�أجي ��ال مثقف ��ة وواعية  ،وكذلك ميثل هذا الفوز دفعة قوية لدع ��م ال�شارقة امل�ستمر للتنمية الثقافية
متا�شي ًا مع ر�ؤية ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي  ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.
تفتخ ��ر ال�شارق ��ة بتاريخه ��ا الطوي ��ل والغني عل ��ى �صعي ��د ا�ست�ضافة الفعالي ��ات الفني ��ة والثقافية
والإ�سالمي ��ة الب ��ارزة على م�ستوى العامل ،و كونها رائدة يف اح�ت�رام الهوية اال�سالمية تلعب الإمارة
دور ًا رئي�سي ًا حملي ًا ودولي ًا ،يف دعم كافة �أ�شكال امل�ساهمات الثقافية والفنية الإ�سالمية التي ت�ضمن
ا�ستمرار ت�ألق هذه الثقافة مبختلف �أ�شكالها ورموزها.
ال�شارقة هي بوابة الرتاث الإ�سالمي � ،إنها وجهة املعرفة والعلم والأدب والفن واملهنية التي ت�ؤدي �إىل
االح�ت�راف .ميكن للمرء �أن يتعرف ب�سهولة على اجلوانب الرائعة لنمط احلياة العربية والإ�سالمية
من خالل زيارة متاحف ال�شارقة ،والأ�سواق التقليدية واملواقع الرتاثية وامل�ساجد

المدينة الباسمة

الشارقة عاصمة السياحة العربية عام 2015
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نالت ال�شارقة ،وعن جدارة ،لقب عا�صمة ال�سياحة العربية لعام  ،2015وذلك خالل الدورة الـ 15
ملجل�س وزراء ال�سياحة العرب الذي انعقد بالقاهرة يف � 18أكتوبر عام .2012
ويخ�ضع احل�صول على هذا اللقب ملعايري حمددة من قبل جمل�س وزراء ال�سياحة العرب ،ويتم منحه
للوجه ��ة التي تطبق هذه املعايري .ويعد التبادل ال�سياحي بني الوجهة الفائزة والدول العربية حمور ًا
رئي�سي� � ًا يف معاي�ي�ر اجلائزة ،التي تركز على كيفية دمج ال�سياحة بني الدول العربية با�سرتاتيجيات
و�أهداف حمددة تعرب بو�ضوح عن هذا املبد�أ.
وم ��ن املعايري الأخرى� ،إمكانية الو�صول �إىل الوجه ��ة الفائزة ،والفر�ص ال�سياحية املتاحة فيها� ،إىل
جانب مكانتها �ضمن املواقع الأثرية ،والبنية التحتية التي متتلكها ،والتنمية واال�ستثمار يف اخلدمات
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ال�سياحية والإ�شغال الفندقي ،ف�ض ًال عن �آلية تنظيم
وترخي� ��ص القطاع الفندقي ب�ش ��كل ين�سجم مع �أرقى
املعايري العاملية.
وتعترب الفعاليات والأن�شطة التي تنظمها الوجهة من
املعاي�ي�ر التي ُت�ؤخذ بعني االعتبار يف عملية االختيار،
حي ��ث م ��ن امله ��م �أن تعك� ��س ت ��راث وثقاف ��ة الوجهة
الفائ ��زة .كما ت�شم ��ل قائمة املعايري ،املن ��اخ واملعامل
الطبيعي ��ة اجلاذب ��ة للزوار الع ��رب ،وكذلك التطوير
امل�ستم ��ر للم�شاريع اال�ستثمارية اجلدي ��دة التي تلبي
متطلبات ال�سياح العرب وترحب بهم.
ويع ُّد اختيار ال�شارقة عا�صمة لل�سياحة العربية للعام
 ،2015اجن ��از ًا جديد ًا ي�ض ��اف �إىل �سجل �إجنازات
الإمارة على وجه اخل�صو�ص ودولة الإمارات العربية
املتح ��دة عموم� � ًا ،ومن املتوق ��ع له �أن ي�ش ��كل منطلق ًا
وحافز ًا قوي ًا لقطاعي ال�سياحة واالقت�صاد يف الإمارة.
كما يعترب فر�ص ًة مثالي ًة للرتويج عن مكنونات الإمارة
كوجه ��ة �سياحي ��ة متمي ��زة عل ��ى ال�صعي ��د الإقليمي
وال ��دويل ،حي ��ث ت�شته ��ر ال�شارق ��ة مبحافظتها على
الرتاث الثقايف الإماراتي وفن ��ون الهند�سة املعمارية
الإ�سالمية ،ف�ض�ل ً�ا عن التنوع الغن ��ي الذي تتمتع به
الإمارة عل ��ى ال�صعيد ال�سياحي .وم ��ن ناحية �أخرى
ي�ؤكد ه ��ذا اللقب على مكانة ال�شارق ��ة الثقافية على
م�ست ��وى الع ��امل العرب ��ي والإ�سالمي ،فالإم ��ارة قبلة
الع ��رب الثقافية والإ�سالمي ��ة و «الوجه ��ة ال�سياحية
الفريدة واملتميزة».
ويج�سد هذا اللقب داللة وا�ضحة على التميز والتفرد
ّ
ال ��ذي يتمتع به قط ��اع ال�سياح ��ة يف ال�شارقة ،والذي
�شهد من ��و ًا متزاي ��د ًا وملحوظ ًا عل ��ى امل�ستوى املحلي
والإقليم ��ي وال ��دويل خالل �سن ��وات العق ��د املا�ضي.

وتتجل ��ى قيمت ��ه ب�شكل �أكرب م ��ع �إ�س ��دال ال�ستار على
م�س�ي�رة ع ��ام تكل ��ل بالنج ��اح بع ��د تتوي ��ج ال�شارقة
عا�صم ��ة للثقاف ��ة الإ�سالمي ��ة للع ��ام  2014من قبل
منظمة التعاون الإ�سالمي.
ويه ��دف هذا اللقب �إىل ت�سلي ��ط ال�ضوء على الإمارة
كنم ��وذج بارز وناج ��ح يف احت�ض ��ان تقاليدها الغنية
وتوظي ��ف موروثها الثقايف كمن�صة ميكن من خاللها
دفع عجلة قطاع ال�سياحة الع�صرية.
و�إدراك ًا منه ��ا لأهمي ��ة هذا الإجن ��از  ،ف�ستعمل هيئة
الإمن ��اء التجاري وال�سياح ��ي بال�شارقة ،بالتعاون مع
كاف ��ة اجلهات املعنية يف القطاع ال�سياحي ،مبا فيها،
طريان العربية ،وقطاع الفنادق ،ومنظمي الفعاليات،
واجله ��ات احلكومي ��ة الأخ ��رى ،على ا�ستثم ��ار هذه
الفر�ص ��ة ،باعتباره ��ا م�ص ��در �إله ��ام ا�ستثنائي من
�ش�أن ��ه �أن يحق ��ق املزيد من التط ��ور ،ويعزز ال�سياحة
العربي ��ة البينية يف ال�شارقة ،خ�صو�ص� � ًا و�أن الإمارة
�إحدى �أبرز الوجهات ال�سياحية املف�ضلة ملواطني دول
جمل�س التع ��اون اخلليجي ،و�ستحر� ��ص الهيئة �أي�ض ًا
على اال�ستفادة من فر�ص ��ة الفوز هذه لتعزيز دورها
يف الرتويج للإمارة يف وجهات جديدة يف العامل.
وترم ��ي جامع ��ة ال ��دول العربية م ��ن وراء ا�ستحداث
جائ ��زة «عا�صم ��ة ال�سياح ��ة العربي ��ة» �إىل ت�شجي ��ع
ودعم قط ��اع ال�سياح ��ة ،وتوثيق �أوا�ص ��ر التعاون بني
الدول العربية ،توحيد ًا للجهود املبذولة لتعزيز النمو
والتنمي ��ة يف خمتلف �أنح ��اء العامل العرب ��ي .وتفخر
مدين ��ة ال�شارقة الآن بت�سلم هذه اجلائزة لعام 2015
من مدينة �أربيل يف العراق ،يف �إطار موا�صلة التطور
امل�ستمر لقطاع ال�سياحة العربية يف عام .2015
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الشارقة تتوج أول مدينة صحية في
المنطقة

برنام ��ج ال�شارق ��ة مدين ��ة
�صحي ��ة ه ��و م ��ن الربام ��ج
الوقائي ��ة الت ��ي تع ��زز �صحة
الأفراد واملجتمع يف ال�شارقة
م ��ن خ�ل�ال الآث ��ار ال�صحية
اجليدة واملمار�سات ال�سليمة
وتعزيز اجلوانب االجتماعية
واالقت�صادي ��ة والبيئي ��ة التي
تع ��زز م ��ن حت�س�ي�ن الأث ��ر
ال�صح ��ي ملجتم ��ع مدين ��ة
ال�شارق ��ة .مت اعتم ��اد ان�ضم ��ام ال�شارق ��ة ل�شبك ��ة امل ��دن العاملية
املن�ضوي ��ة حت ��ت ه ��ذا الربنام ��ج وامل�س�ؤولة عنه منظم ��ة ال�صحة
العاملي ��ة ملا مل�سته القي ��ادة الر�شيدة يف �إم ��ارة ال�شارقة من منافع
ممكن �أن تعزز من �صحة �أفراد املجتمع .
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يحظى الربنامج باهتمام كب�ي�ر ودعم وا�ضح من قبل �سمو حاكم
ال�شارق ��ة حفظه اهلل ورعاه منذ انطالق ��ه واعتماد الربنامج عام
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 2011وذل ��ك م ��ن خالل توجيهات ��ه املبا�شرة ومن خ�ل�ال متابعة
ميداني ��ة مبا�ش ��رة من قبل م�س� ��ؤويل املكتب التنفي ��ذي للربنامج
وذل ��ك ملا لهذا الربنامج من �آث ��ار �إيجابية على �صحة املجتمع وملا
يقدم ��ه هذا الربنامج من ريادة لإمارة ال�شارقة عاملي ًا ،بالإ�ضافة
�إىل ما يخلقه هذا الربنامج من تكامل وتعاون وتن�سيق من خمتلف
القطاع ��ات العاملة يف الإمارة �سواء كان ��ت حملية �أم احتادية �أم
من القطاع اخلا�ص .
وق ��د جنحت مدين ��ة ال�شارق ��ة يف احل�صول على اعتم ��اد منظمة
ال�صح ��ة العاملي ��ة ال�شارق ��ة ك�أول مدين ��ة �صحي ��ة يف املنطق ��ة
�ضم ��ن ال�شبك ��ة الإقليمي ��ة للمنظمة بع ��د ايفائها لكاف ��ة املعايري
واال�شرتاطات ال�صحية اجلديدة املتعلقة باملدن ال�صحية.
كان لبلدي ��ة مدينة ال�شارق ��ة دو ٌر ريادي يف حتقي ��ق هذا الإجناز
حي ��ث �أ�سند �إليها �أحد �أهم املعايري و�أكرثها تنوعا وت�شعبا ولكنها

�أخذت بلدية ال�شارقة على عاتقها حمور حيوي ومهم من
حماور الربنامج تنفيذ معايريه املهمة املتعلقة ( ب�سالمة
الغذاء ومياه ال�شرب ،ال�صرف ال�صحي وتلوث الهواء)،
�إذ يت�ض ��ح من ت�شعب هذا املحور و�شمولية معايريه والتي
تتطلب تن�سيقا كامال وعم�ل�ا د�ؤوبا لكي يتم التحقق من
تنفي ��ذ املعاي�ي�ر اخلا�صة به ��ذا املح ��ور بالتن�سيق مع كل
الدوائر املحلية واالحتادية والقطاع اخلا�ص ذات ال�صلة
بتنفيذ هذه املعايري احليوية .وقد ت�شكلت بناء على ذلك
فرق العمل يف البلدية وخارجها عن طريق اعتماد من�سق
م ��ن كل دائرة حملي ��ة واحتادي ��ة ومن القط ��اع اخلا�ص
وكانت مهمة هذه الفرق هو جتميع امل�ستندات والقرارات
املحلي ��ة واالحتادي ��ة ذات ال�صل ��ة بتنفي ��ذ ه ��ذه املعايري
ومتابعة تنفيذها من خ�ل�ال ر�سم خطة ت�شغيلية مقرونة
بن�سب �إجن ��از وم�ؤ�ش ��رات على هذا الإجن ��از لكل معيار
عل ��ى حدة وكان ��ت تعقد لهذا الغر� ��ض اجتماعات دورية
بالإ�ضاف ��ة �إىل خماطبات ومرا�س�ل�ات �إلكرتونية لتعزيز
غر�ض املتابعة الدورية ملا مت �إجنازه منذ عام  2012وهو
العام ال ��ذي بد�أ في ��ه عملي ًا تنفيذ وح�ص ��ر االحتياجات
للمعايري املكلفة بها البلدية ب�صورة رئي�سية .

فازت مدينة ال�شارقة بهذه اجلائزة الرفيعة و�سط مناف�سة قوية بني
 54تر�شيح� � ًا مقدم ��ة م ��ن  28مدينة عربية ،م ��ا ي�ؤكد جناح خطط
وم�شاري ��ع بلدي ��ة مدينة ال�شارق ��ة يف تعزيز اجلوان ��ب اجلمالية يف
املدين ��ة بالتعاون م ��ع كل الدوائر احلكومية الأخ ��رى ،وحتقيق ر�ؤية
�صاح ��ب ال�سمو ال�شي ��خ الدكتور �سلطان بن حمم ��د القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،من �أجل بقاء مدينة ال�شارقة املكان
الأمث ��ل للعي�ش والعمل مع� � ًا ،م�ؤكد ًا �أن فوز ال�شارق ��ة بهذه اجلائزة

المدينة الباسمة

جنحت يف �أن تكون عند م�ستوى احلدث بتحقيق املعايري
املطلوبة منها بكف�أة  ،وقامت �إدارة البلدية مبتابعة دقيقة
لكل اخلطوات التي مت اتخاذها منذ �صدور قرار �صاحب
ال�سم ��و احلاكم رق ��م ( )11ل�سن ��ة 2012م ب�ش�أن ت�شكيل
اللجنة الرئي�سة الن�ضمام مدينة ال�شارقة لربنامج املدن
ال�صحي ��ة العاملي التابع ملنظمة ال�صح ��ة العاملية ،لتكون
منوذجا عامل ًي ��ا للمدن ال�صحي ��ة ،و�أول
�إم ��ارة ال�شارق ��ة
ً
مدينة �صحية يف املنطقة.

ي�أت ��ي تعزي ��ز ًا ملكانتها املتميزة الت ��ي �أ�صبحت تتمت ��ع بها بني املدن
الشارقة أجمل مدينة عربية عام 2013
�أعلن ��ت جائزة منظمة املدن العربية عام  2013فوز مدينة ال�شارقة العربية والعاملية .
باجلائزة الأوىل �ضمن جوائز الدورة احلادية ع�شرة جلائزة منظمة لق ��د �سلطت اجلائزة ال�ض ��وء على مكامن وم�آث ��ر اجلمال والرتاث
امل ��دن العربية فئة جتمي ��ل املدن ،تقدير ًا ملا تتميز ب ��ه ال�شارقة وما والنه�ض ��ة احل�ضاري ��ة واملعمارية الت ��ي ت�شهدها ال�شارق ��ة ،و�أكدت
تتمتع به من معايري للجمال والأ�صالة والرتاث ،حيث متنح املنظمة متيز وتف ��رد ال�شارقة بالن�سق احل�ضاري يف املب ��اين امل�ستوحاة من
التي تتخذ من قطر مقر ًا لها هذه اجلائزة كل عامني لأف�ضل مدينة النقو� ��ش والزخ ��ارف الإ�سالمية مم ��ا �أعطى املدينة بع ��د ًا جمالي ًا
عربي ��ة تقوم ب�إث ��راء اجلوانب اجلمالية وفق خط ��ة علمية مدرو�سة فريد ًا بني املدن العربية.
ومتكاملة لتجميل املدينة واحلفاظ على م�آثرها اجلمالية والرتاثية
و�صيانتها .

ملف
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بلدي الشارقة يجدد عهده
لصاحب السمو حاكم الشارقة
في أول اجتماع للفصل السنوي
الحادي عشر
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بن ��اء ًعلى املر�س ��وم الأمريي رقم ( )67ل�سن ��ة  2015ب�ش�أن دعوة
املجال� ��س البلدية لالنعق ��اد ،عقد املجل�س البل ��دي ملدينة ال�شارقة
اجتماع ��ه الأول لدور االنعق ��اد العادي الأول م ��ن الف�صل ال�سنوي
احل ��ادي ع�ش ��ر برئا�س ��ة �سعادة را�ش ��د �سلطان بن طليع ��ة رئي�س
املجل� ��س البلدي ملدينة ال�شارقة و بح�ض ��ور �سعادة �أع�ضاء املجل�س
و�سعادة /ريا� ��ض بن عيالن مدير عام بلدية ال�شارقة  ,كما ح�ضر
االجتماع �سعادة /ثابت الطريفي �أمني �سر املجل�س .
ا�سته ��ل �سع ��ادة  /بن طليع ��ة االجتماع برف ��ع �أ�سمى �آي ��ات ال�شكر
والتقدي ��ر ل�صاح ��ب ال�سم ��و ال�شي ��خ الدكت ��ور �سلط ��ان بن حممد
القا�سم ��ي ع�ضو املجل� ��س الأعلى حاكم ال�شارق ��ة  -حفظه اهلل –
عل ��ى الثق ��ة الغالية التي �أواله ��ا للمجل�س من خ�ل�ال �إعادة تعيني
�أع�ضائه لف�صليني �سنويني
وال�شك ��ر مو�ص ��ول ل�سم ��و ال�شي ��خ �سلطان ب ��ن حممد ب ��ن �سلطان
القا�سم ��ي ويل العه ��د ونائ ��ب احلاك ��م لدعمه امل�ستم ��ر للمجال�س
البلدية والعمل البلدي يف �إمارة ال�شارقة.
كما رفع �أ�سمى �آيات التهنئة ل�صاحب ال�سمو احلاكم -حفظه اهلل
على �إعالن ال�شارقة مدينة �صحية  ،هذه املبادرة التي تتقاطع معالتوجيهات ال�سامية ل�صاحب ال�سمو احلاكم جلعل �إمارة ال�شارقة

يف م�ص ��اف امل ��دن الأكرث تط ��ورا يف العامل من خ�ل�ال املمار�سات
العلمي ��ة احلديث ��ة يف كاف ��ة القطاع ��ات املتعلق ��ة بال�ش� ��أن البيئي
وال�صحي .
ويف كلمت ��ه للأع�ض ��اء  ،قال بن طليعة � :إننا الي ��وم �أمام م�س�ؤولية
كبرية وهامة وهي التي كلفنا بها �صاحب ال�سمو احلاكم  -حفظه
اهلل  -به ��دف خدم ��ة �إمارتنا ومع بداية كل ف�ص ��ل �سنوي ترت�سخ
قناعتن ��ا بالفكر ال�سامي وبالر�ؤى احلكيم ��ة ل�صاحب ال�سمو الذي
�أراد االرتقاء بالعمل البلدي ومبختلف �أوجه احلياة من خالل كافة
املجال�س واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات .
و�أ�ض ��اف  :ال ب ��د من الت�أكيد عل ��ى �أهمية التن�سي ��ق والتوا�صل مع
كاف ��ة امل�ؤ�س�سات والدوائر والهيئات احلكومية يف ال�شارقة لتحقيق
الهدف املن�ش ��ود ويف مقدمة هذه اجلهات ،بلدي ��ة مدينة ال�شارقة
الت ��ي كانت دائم ��ا و�ستبق ��ى ال�ساعد الأمي ��ن واملح ��رك الرئي�سي
لنج ��اح عمل املجل� ��س .و�أدعو اهلل العلي القدي ��ر �أن يوفقنا و�إياكم
�إىل �صون ه ��ذه الأمانة التي ا�ؤمتنا عليه ��ا ،والتي عاهدنا �صاحب
ال�سم ��و على حفظها وعلى بذل �أق�ص ��ى اجلهود لتنفيذ التوجيهات
ال�سامي ��ة ل�صاح ��ب ال�سمو حاك ��م ال�شارقة حفظ ��ه اهلل يف خدمة
مدينتنا و�أبنائنا.

وبح�س ��ب الالئحة التنفيذية للمجال� ��س البلدية لإمارة ال�شارقة  ،دعا
�سع ��ادة ب ��ن طليعة الأع�ض ��اء �إىل انتخ ��اب نائب للرئي� ��س حيث فاز
�سعادة /را�شد حممد علي الر�شيد بالتزكية .
كما مت انتخاب ر�ؤ�ساء اللجان حيث مت اختيار �سعادة  /النائب را�شد
حمم ��د علي الر�شيد رئي�سا للجنة التحكيم وف�ض منازعات املقاولني
وال�شكاوى واالقرتاحات و�سعادة  /حممد عبد العزيز بن علي العوي�س
رئي�سا للجنة ال�ش� ��ؤون املالية والإدارية  ،و�سعادة/عبيد �سامل اخليال
رئي�سا للجنة املخالفات واخلدمات ال�صحية وحماية البيئة و�سعادة/
�سعيد �سيف الطنيجي رئي�سا للجنة التخطيط والتطوير والتعوي�ضات
و�سع ��ادة  /عبداهلل عم ��ران املن�صوري رئي�سا للجن ��ة ال�سري واملرور
واملوان ��ئ واملرافق العامة و�سعادة /ا�سماعي ��ل عبداهلل را�شد �آل علي
رئي�س ��ا للجنة التوا�صل االجتماعي و�سعادة /عبداهلل خليفة الدوخي
رئي�سا للجنة درا�سة طلبات الأرا�ضي ال�سكنية والتجارية وال�صناعية.
كما اطل ��ع املجل�س عل ��ى التقرير اخلتام ��ي لأعمال املجل� ��س للف�صل
ال�سن ��وي العا�ش ��ر وال ��ذي يت�ضمن ملخ�صا ع ��ن �أب ��رز املوا�ضيع التي
ج ��رت مناق�شته ��ا خ�ل�ال الف�صل ال�ساب ��ق والتو�صي ��ات التي �صدرت
ب�ش�أنها حيث وجه �سعادة بن طليعة ب�ضرورة متابعة جميع التو�صيات
والتن�سيق مع اجلهات املعنية للعمل تنفيذها .

ودائرة اإلسكان

قطاع اإلنشاءات

عق ��د املجل� ��س البلدي ملدين ��ة ال�شارق ��ة اجتماع ��ا تن�سيقا مع دائ ��رة الإ�س ��كان احلكومي
بال�شارق ��ة وذلك يف �إطار تعزي ��ز التعاون والتن�سيق بني اجلهتني لتحقيق امل�صلحة العامة.
ح�ض ��ر االجتماع �أع�ضاء جلنة التوا�صل االجتماعي يف املجل�س البلدي التي ير�أ�سها �سعادة
الع�ضو /ا�سماعيل عبداهلل وم ��ن دائرة الإ�سكان كل من �سعادة�/سامل النقبي مدير �إدارة
الإ�س ��كان الط ��ارئ و�سعادة /ليل ��ى خلفان مدي ��ر �إدارة الطلبات بالإ�ضاف ��ة �إىل عدد من
موظفي الدائرة.
ناق� ��ش املجتمعون عددا من املوا�ضيع امل�شرتكة واملتعلق ��ة باحلاالت اخلا�صة لبع�ض الأ�سر
والعم ��ل على ت�سريع الإجراءات اخلا�صة بت�أمني امل�سكن الطارئ كما تطرق املجتمعون �إىل
�آلي ��ة التن�سيق الدائم بخ�صو�ص الطلبات الت ��ي يتم �إحالتها من جمل�س بلدي ال�شارقة �إىل
دائ ��رة الإ�سكان والعمل على متابعة التو�صيات ال�صادرة ب�ش�أن هذه الطلبات  .كما ت�ضمن
ج ��دول �أعمال االجتماع ع ��دد من املقرتحات اخلا�ص ��ة ب�ش�أن النظ ��ر يف �إمكانية التعديل
يف بع� ��ض ا�شرتاط ��ات تخ�صي�ص امل�ساكن لفئات معينة مثل املطلق ��ة والأرملة وكبار ال�سن
بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاطات بناء املالحق.
وقد �أثن ��ى �سعادة/ا�سماعيل عبداهلل رئي�س جلنة التوا�صل االجتماعي يف املجل�س البلدي
ملدين ��ة ال�شارقة على اجلهود املبذولة من قبل دائرة الإ�سكان احلكومي لتنفيذ التوجيهات
ال�سامي ��ة ل�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة – حفظ ��ه اهلل -ب�ش�أن تطوير اخلدمات املتعلقة
بالإ�سكان احلكومي من خالل االرتقاء باملعايري والإ�سراع يف �إجناز املعامالت.

عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة اجتماعه الثالث لدور
االنعقاد العادي الأول م ��ن الف�صل ال�سنوي احلادي ع�شر
برئا�سة �سع ��ادة  /را�شد �سلطان بن طليعة رئي�س املجل�س
البل ��دي ملدينة ال�شارقة و بح�ض ��ور �سعادة �أع�ضاء املجل�س
و�سعادة /ريا�ض بن عيالن مدير عام بلدية ال�شارقة  .كما
ح�ضر االجتماع �سعادة /ثابت الطريفي �أمني �سر املجل�س.
يف بداي ��ة االجتم ��اع  ،اطلع الأع�ضاء عل ��ى العر�ض املرئي
املقدم من ال�سيد /عي�سى عبداهلل حممد احلمادي مدير
�إدارة التخطي ��ط واملتابعة يف املجل� ��س االحتادي للرتكيبة
ال�سكاني ��ة اخلا� ��ص مب�ؤ�ش ��ر كف ��اءة ت�صمي ��م الإن�شاءات
والذي يه ��دف �إىل زي ��ادة الإنتاجية يف قط ��اع الإن�شاءات
من خالل �إيجاد �ضوابط فني ��ة يف الت�صميمات الإن�شائية
للتقلي ��ل من حجم العمال ��ة امل�ستخدمة يف ه ��ذا القطاع .
وقد �أثنى املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة على هذا امل�شروع
االقت�ص ��ادي ال ��ذي تتبن ��اه وزارة االقت�ص ��اد بالتعاون مع
املجل� ��س االحت ��ادي للرتكيب ��ة ال�سكاني ��ة ووزارة الأ�شغال
وجهات االخت�صا�ص يف احلكومات املحلية ووجه الإدارات
املعني ��ة يف البلدي ��ة بدع ��م امل�ش ��روع م ��ن خ�ل�ال ال�سب ��ل

والإمكانات املتاحة .
ويف ال�ش� ��أن التنظيم ��ي ،ناق� ��ش املجل�س امل�ش ��اكل واحللول
املقرتح ��ة بخ�صو�ص املباين املهج ��ورة واملتوقفة عن العمل
ب�إم ��ارة ال�شارق ��ة حي ��ث �أو�صى املجتمع ��ون ب� ��أن يرفع �إىل
املجل� ��س التنفيذي مق�ت�رح ب�ش�أن ت�شكيل جلن ��ة تت�ألف من
كاف ��ة الدوائر والهيئات احلكومية ذات االخت�صا�ص لتقوم
اللجنة بدرا�سة كل م�شروع وتقدمي احللول املنا�سبة ب�ش�أنه.
كم ��ا اطلع املجل�س على مقرتح ب�ش� ��أن �إ�صدار قرار ل�سحب
ع ��زب املوا�ش ��ي امل�ؤجرة م ��ن البلدية والغ�ي�ر م�ستغلة من
قب ��ل �أ�صحابها بحيث �أنه مل يتم ا�ستغاللها لإيواء املوا�شي
و�إن ��ذار العزب الأخرى بت�صحيح �أو�ضاعها املخالفة  ،وقد
�أو�ص ��ى املجل�س برفع املقرتح �إىل اجله ��ات العليا للتوجيه
ب�ش�أنه.
كم ��ا اطلع الأع�ضاء على املالحظات ال ��واردة �إىل املجل�س
من �أهايل منطقة الربا�ش ��ي واملتعلقة بطلب توفري مرافق
خدمي ��ة يف تلك املنطقة ال�سكني ��ة و�أو�صى املجل�س ب�إحالة
املو�ضوع �إىل جهات االخت�صا�ص للنظر يف املالحظات.
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شملت حمالت مكثفة لتنظيف فتحات ونقاط تصريف مياه األمطار

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة تنهي استعدادتها لموسم األمطار
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ا�ستكملت جلنة طوارئ الأمطار يف بلدية مدينة ال�شارقة �إجراءاتها االحرتازية وا�ستعداداتها قد يتعر�ضون لها �أثناء عملهم ،وذلك من خالل جتهيزهم بكل ما يلزم من مالب�س ومعدات
ال�ستقبال مو�سم الأمطار من خالل تنظيم حمالت مكثفة ا�ستمرت على مدار الفرتة املا�ضية ال�سالمة عند التعامل مع جتمعات الأمطار  ،و �إزالة كافة ال�صعوبات واملعوقات التي قد تعيق
لتنظيف فتحات �شبكات ت�صريف مياه الأمطار يف جميع �أنحاء املدينة ،و�إجراء �أعمال ال�صيانة عملهم.
الالزمة للم�ضخات و�آليات ومعدات �سحب املياه حتى تكون على �أمت اال�ستعداد واجلاهزية
و�أ�ضاف �أن بلدية ال�شارقة حتر�ص على
للتعامل الفوري يف حال وجود �أي جتمعات
التن�سيق الدائم مع الدوائر احلكومية
للأمطار باملدينة.
املخت�صة عند هطول الأمطار �سواء على
امل�ستوى امليداين �أو الإعالمي مبا ي�ضمن
وقال �سعادة ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام
�إجناز العمل ب�أف�ضل �صورة ممكنة ،الفتًا
بلدية ال�شارقة ورئي�س جلنة طوارئ الأمطار
�إىل �أن جناح البلدية يف احلد من جتمعات
�أن اللجنة تتابع عن كثب كافة االجراءات
الأمطار و�ضمان ان�سيابية ت�صريف املياه
االحرتازية واال�ستعدادات التي تقوم بها
وعدم عرقلة حركة ال�سري يرجع �إىل وجود
القطاعات املختلفة يف البلدية ملنع تكد�س مياه
�شبكة ت�صريف قادرة على ا�ستيعاب كميات
الأمطار يف ال�شوارع و�ضمان راحة و�سالمة
كبرية من مياه الأمطار ،وانت�شار فرق
اجلمهور ،م�ش ًريا �إىل �أن فرق عمل طوارئ
العمل �أثناء وبعد هطول الأمطار يف �أنحاء
الأمطار على �أمت اال�ستعداد للتدخل الفوري
املدينة وخا�صة الأماكن التي ت�شهد جتمع
عند هطول الأمطار والتعامل مع احلاالت
كميات كبرية من الأمطار.
الطارئة للت�أكد من ان�سيابية ت�صريف مياه
الأمطار وعدم عرقلة حركة ال�سري.
و�أهاب رئي�س جلنة طوارئ الأمطار باجلمهور �ضرورة توخي احليطة واحلذر �أثناء هطول
و�أ�شاد �سعادته بجهود جلنة طوارئ الأمطار خالل الأعوام املا�ضية وجناحها يف �سحب املياه الأمطار واتباع تعليمات اجلهات املخت�صة فيما يتعلق با�ستخدام الطرق البديلة وعدم الإ�سراع
ً
وحفاظا على �سالمتهم ،داع ًيا اجلمهور �إىل
من ال�شوارع ب�أق�صى �سرعة نتيجة التحرك ال�سريع لفرق العمل واال�ستعدادات والتجهيزات على الطرق املبتلة تفاد ًيا للتعر�ض حلوادث ال�سري
التي قامت بها اللجنة� ،إ�ضافة �إىل اجلهود الكبرية التي يبذلها عمال البلدية الذي ي�صلون الإبالغ عن �أي حاالت طارئة �أو جتمعات للأمطار من خالل االت�صال باخلط ال�ساخن للبلدية
الليل بالنهار عند هطول الأمطار ل�ضمان �سالمة م�ستخدمي الطرق وان�سيابية احلركة ،م�ؤكدً ا على الرقم � 993أو عرب اخلدمات الذكية على موقع البلدية الإلكرتوين وتطبيق بلديتي على
خا�صا ب�سالمة العمال وحتر�ص على وقايتهم من املخاطر التي الهواتف الذكية �أو من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي.
على �أن البلدية تويل
ً
اهتماما ً

شرطة الشارقة تقدم الشكر للبلدية تقديرًا لجهودها

أخبـار
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وتعاونها الدائم معها
ا�ستقبل �سعادة ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة الرائد ح�سن علي الهويل مدير مركز
�أبومو�سى يف املبنى الرئي�سي للبلدية حيث ت�سلم �سعادته ر�سالة �شكر وتقدير من القيادة العامة ل�شرطة
ال�شارقة تثمين ًا لتعاون البلدية الدائم مع ال�شرطة وتقدي ًرا لدور البلدية يف حتقيق التطور واالزدهار التي
ت�شهدة �إمارتنا احلبيبة.
كما �أثنى �سعادة ريا�ض عيالن على اجلهود الكبرية التي تبذلها �شرطة ال�شارقة يف حتقيق الأمن يف الإمارة
وتعاونها املثمر والبناء مع البلدية مبا ي�ضمن تقدمي �أعلى م�ستوى من اخلدمات جلميع املواطنني واملقيمني
يف مدينتنا البا�سمة.

«االتصال المؤسسي» تناقش مع قطاع خدمة العمالء
آليات تطوير األداء بالخط الساخن

و�أكد �سعادة عمر ال�شارجي �أن اخلط ال�ساخن هو �أحد �أهم حلقات التوا�صل بني البلدية واجلمهور
لذلك حتر�ص البلدية عن �أن يتمتع موظفي اخلط ال�ساخن باملهارات املطلوبة للتوا�صل اجليد مع
العميل باال�ضافة �إىل توفري البيانات التي يحتاجها �أول ب�أول لتقدمي املعلومات ب�شكل دقيق.

المدينة الباسمة

�ضمن اجلهود التي تقوم بها بلدية مدينة ال�شارقة لتطوير �أداء العمل يف �شعبة اخلط ال�ساخن لتقدمي
املزيد من املعلومات والتفاعل مع جمهور املت�صلني ،عقد اجتماع برئا�سة �سعادة عمر ال�شارجي
م�ساعد مدير عام البلدية لقطاع خدمة العمالء ومدراء الإ درات ور�ؤ�ساء االق�سام وال�شعب التابعة
للقطاع و�إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي وذلك لبحث عدد من املو�ضوعات التي تهدف �إىل دعم موظفي
اخلط ال�ساخن وتوفري البيانات الالزمة لهم بال�سرعة املطلوبة للتفاعل مع اجلمهور ب�شكل �أف�ضل.
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ضمن برنامج فعالياتها في أسبوع اإلمارات لالبتكار
بلدية الشارقة تنظم حلقة نقاشية لموظفيها عن االبتكار وأدواته وسبل توليد األفكار اإلبداعية
افتتحت بلدية مدينة ال�شارقة برنامج فعالياتها الذي �أعدته
للم�شاركة يف �أ�سبوع الإمارات لالبتكار يف الفرتة من  22اىل
 28نوفمرب بحلقة نقا�شية تتناول مفهوم االبتكار و�أدواته و�سبل
توليد الأفكار الإبداعية واالبتكارية ،بح�ضور �سعادة ريا�ض
عيالن مدير عام البلدية وعدد كبري من م�س�ؤوليها وموظفيها.

المدينة الباسمة

وقال �سعادة ريا�ض عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
�أن البلدية حتر�ص على امل�شاركة يف �أ�سبوع الإمارات
لالبتكار متا�شي ًا مع �سيا�سة دولة الإمارات العربية املتحدة
وا�سرتاتيجيتها الوطنية التي تهدف �إىل جعل الإمارات �ضمن
الدول الأكرث ابتكار ًا على م�ستوى العامل ،م�شري ًا �إىل �أن
البلدية �أعدت برناجم ًا للم�شاركة يف �أ�سبوع االبتكار يت�ضمن
باقة متنوعة من الفعاليات والأن�شطة االبتكارية وجل�سات
الع�صف الذهني وحلقات النقا�ش التفاعلية التي تدور حول
مفهوم االبتكار و�سبل تعزيزه يف الدائرة لتحفيز املوظفني
على االبتكار وا�ستك�شاف قوى الإبداع الكامنة لديهم ،لي�صب
ذلك يف النهاية يف خدمة العمل البلدي واالرتقاء به �إىل �أعلى
امل�ستويات املمكنة.
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تعنى بت�شجيع املوظف على االبتكار من خالل
�إ�شعاره ب�أهميته وتقديره و�إ�شراكه يف �صنع
القرار  ،الفت ًا �إىل �أن احللقة النقا�شية القت
جتاوب ًا كبريا من م�س�ؤويل البلدية وموظفيها،
حيث �شارك فيها القيادات العليا يف البلدية
وعدد كبري من موظفي وموظفات البلدية
وتابع �سعادته �أن بلدية مدينة ال�شارقة نظمت يف م�ستهل برنامج الذين �أثروا النقا�ش بالكثري من الأفكار
فعاليات �أ�سبوع االبتكار حلقة نقا�شية يف القاعة التدريبية والآراء االبتكارية التي ميكن بلورتها يف �شكل
باملبنى الرئي�سي للبلدية تناولت مفهوم االبتكار و�أدواته وطرق مقرتحات ميكن تنفيذها على �أر�ض الواقع.
توليد الأفكار اجلديدة واملبتكرة و�سبل تهيئة البيئة املحفزة على
االبتكار �سواء من الناحية املادية متمثلة يف مكان العمل الذي و�أ�شار مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة �أن
تتوفر به كافة اخلدمات و�سبل الراحة التي يحتاجها املوظف ،برنامج �أ�سبوع االبتكار يت�ضمن � ً
أي�ضا ور�شة
ور�صد اجلوائز املادية التي حتفز املوظفني على �إطالق العنان عمل ملوظفي البلدية املتميزين تتمحور حول
لأفكارهم الإبداعية واالبتكارية� ،أو من الناحية املعنوية التي كيفية قيادة التغيري لدفع عجلة االبتكار،

حيث ت�سعى البلدية �إىل اال�ستفادة من
�أفكارهم الإبداعية واالبتكارية لتحقيق
التغيري الإيجابي يف الدائرة الذي ي�ؤدي
�إىل �إحداث نقلة نوعية يف م�ستوى خدماتها
وي�صل بها �إىل �آفاق جديدة من التقدم
والرقي ،م�ؤكدًا �أن مبادرة �أ�سبوع الإمارات
لالبتكار متثل فر�صة عظيمة للم�ساهمة يف
ن�شر ثقافة االبتكار بني جميع فئات املجتمع
ككل وغر�س هذه الثقافة يف نفو�س الأجيال
النا�شئة لنحقق يف النهاية الهدف الأ�سمى
ب�أن نكون �ضمن الدول الأكرث ابتكا ًرا على
م�ستوى العامل.

بلدية الشارقة تطلع بلدية رأس الخيمة على أفضل الممارسات المتبعة لديها
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يف �إطار التعاون امل�شرتك وتبادل اخلربات مع خمتلف الدوائر احلكومية واخلا�صة،
ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�شارقة وفد ًا من بلدية ر�أ�س اخليمة لالطالع على �أف�ضل
املمار�سات املتبعة لديها فيما يتعلق بر�سوم جتديد الرخ�ص التجارية ور�سوم
مزاولة الأن�شطة التجارية مبختلف �أنواعها ،وبنود غرامات املخالفات ال�صحية.
وقال �سعادة عبداهلل القايدي ،مدير الإدارة املالية يف بلدية مدينة ال�شارقة� ،إن البلدية
حتر�ص على تعزيز التعاون وتبادل اخلربات واملعلومات مع خمتلف البلديات يف الدولة،
م�ش ًريا �إىل االجتماع مع بلدية ر�أ�س اخليمة تطرق �إىل عدة مو�ضوعات تتعلق بال�ش�أن البلدي
من بينها �إطالع الوفد الزائر على نظام ر�سوم مزاولة الأن�شطة التجارية وجتديد الرخ�ص،
كما اطلع الوفد على �أف�ضل املمار�سات املتبعة فيما يخ�ص ر�سوم غرامات املخالفات ال�صحية.
ومن جانبهم� ،أعرب �أع�ضاء وفد بلدية ر�أ�س اخليمة عن �شكرهم وامتنانهم مل�س�ؤويل بلدية
مدينة ال�شارقة حلر�صهم على ا�ستقبال الوفد وتبادل اخلربات ،ما ي�صب يف امل�صلحة العامة
ويحقق ر�ضا املتعاملني مع اجلهتني.

�شاركت بلدية مدينة ال�شارقة يف معر�ض «بيئتي م�س�ؤوليتي الوطنية» يف دورته ال�سابعة حتت �شعار اال�ستدامة
والذي نظمته وزارة البيئة واملياه مبدينة الطفل يف حديقة اخلور بدبي يف الفرتة من � 17إىل  19نوفمرب
اجلاري ،انطال ًقا من حر�ص البلدية على املحافظة على املوارد الطبيعية للدولة وحتقيق اال�ستدامة البيئية.
وقال �سعادة ح�سن التفاق ،م�ساعد املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة يف بلدية مدينة ال�شارقة� ،إن م�شاركة
البلدية يف فعاليات املعر�ض هذا العام ت�أتي يف �إطار حر�ص البلدية على عر�ض جتربتها املتميزة يف جمال
العمل البيئى و�سعيها لغر�س ال�شعور بامل�س�ؤولية البيئية واملحافظة عليها ون�شر الوعي والثقافة البيئية بني �أفراد
املجتمع مبا يعزز اال�ستدامة البيئية يف الدولة.
و�أ�ضاف التفاق �أن املعر�ض الذي يحمل هذا العام �شعار « اال�ستدامة « يهدف �إىل تنمية الوعي لدى اجلمهور،
خا�صة طلبة املدار�س احلكومية واخلا�صة بالق�ضايا البيئية املختلفة حيث ي�ضم ثالثة حماور رئي�سية متمثلة
بتدوير النفايات وتر�شيد ا�ستهالك املياه والطاقة ،كما ي�ستعر�ض عدد من امل�شاريع البيئية املبتكرة وور�ش
عمل بيئية مب�شاركة جمموعة من اجلهات املعنية بالبيئة بالإ�ضافة �إىل تنظيم عرو�ض بيئية وترفيهية منوعة.
وتابع �أن جناح البلدية �شهد على مدى �أيام املعر�ض الثالثة باقة من الفعاليات الهادفة لغر�س ال�سلوكيات
ال�صحيحة يف نفو�س الأجيال النا�شئة وتر�سيخ مفهوم امل�س�ؤولية الوطنية جتاه البيئة واملحافظة على مواردها،
م�شريا �إىل �أن البلدية تنظم خالل املعر�ض حما�ضرات وور�ش عمل تثقفية للطلبة ،والعديد من الأن�شطة التي
ت�سعى �إىل بناء جمتمع مثقف وواعي يحافظ على املوارد الطبيعية وير�شد ا�ستهالكها.

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة تشارك في معرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية لنشر الوعي البيئي وتعزيز االستدامة البيئية
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بعد استكمالها لخطوات االعتماد كمؤسسة
صديقة لألم

بلدية الشارقة تحصل على االعتماد
الرسمي لحملة «الشارقة إمارة صديقة
للطفل»

المدينة الباسمة

ح�صلت بلدية مدينة ال�شارقة على االعتماد الر�سمي حلملة «ال�شارقة �إمارة �صديقة
للطفل» بعد جناحها يف ا�ستيفاء جميع ا�شرتاطات االعتماد ومن �أهمها جتهيز غرفة
ر�ضاعة متكاملة اخلدمات والأجهزة يف مقرها الرئي�سي.
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وقالت ال�شيخة الدكتورة ر�شا �أحمد القا�سمي ،م�ساعد املدير العام لقطاع ال�صحة العامة
واملختربات املركزية يف بلدية مدينة ال�شارقة� ،إن ح�صول البلدية على االعتماد الر�سمي حلملة
«ال�شارقة �إمارة �صديقة للطفل» كم�ؤ�س�سة �صديقة للأم �إمنا يعك�س حر�صنا ال�شديد على توفري
بيئة عمل مثالية تقدم �أرقي و�أف�ضل اخلدمات للموظفني واملوظفات ،م�شرية �إىل �أن البلدية
قامت م�ؤخ ًرا بتجهيز غرفة ر�ضاعة متكاملة اخلدمات والأجهزة مبقرها الرئي�سي ً
تنفيذا
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى �إجناح هذه املبادرة التي ت�سعى �إىل تن�شئة �أجيال جديدة تتمتع بال�صحة والعافية لتقوم
حاكم ال�شارقة ،بتهيئة الظروف التي ت�سمح للأمهات باالهتمام ب�أطفالهن يف م�ؤ�س�سات العمل بدورها يف خدمة �شعبها ووطنها وت�سكتمل م�سرية التميز والعطاء التي �أر�سى قواعدها م�ؤ�س�سو
والأماكن العامة.
دولتنا احلبيبة ،الفتة �إىل �أن �سعي البلدية للح�صول على اعتماد احلملة ينبع من م�س�ؤوليتها
اهتماما خا�صة باملوظفات والعامالت لديها من خالل توفري بيئة االجتماعية نحو االهتمام باملر�أة والطفل ودعم دور املر�أة يف كافة املجاالت.
و�أو�ضحت �أن البلدية تويل
ً
عمل مميزة لهن تتمتع بكافة �سبل الراحة بحيث ين�صب تركيزهن على مهام العمل ،مما ومن جهتها �أ�شادت الدكتورة ح�صة خلفان الغزال املدير التنفيذي حلملة «ال�شارقة �إمارة
يعود بالإيجاب على م�ستوى �أدائهم وي�ساعد على زيادة الإنتاجية يف العمل ،الفتة �إىل غرفة �صديقة للطفل» بجهود البلدية ودعمها للحملة والتزامها با�ستكمال خطوات االعتماد كم�ؤ�س�سة
الر�ضاعة جمهزة بكل ما حتتاجه الأم املر�ضعة و�ست�ساهم ب�شكل كبري يف تعزيز ال�صحة �صديقة للأم  ،وخا�صة توفري غرفة ر�ضاعة متكاملة بكافة اخلدمات والأجهزة التي حتتاجها
اجل�سدية والنف�سية لوظفات البلدية و�أطفالهن عرب توفري البيئة املنا�سبة.
الأم املر�ضعة يف املقر الرئي�سي للبلدية.
و�أكدت �أن بلدية مدينة ال�شارقة حري�صة على دعم «حملة ال�شارقة �صديقة للطفل» من �أجل

كلمة سعادة رياض عيالن بمناسبة
اليوم العالمي للطفل

إدارة الصحة العامة تطلع وفدًا من بلدية عجمان
على نظام رسوم الخدمات وبنود المخالفات
والغرامات الخاصة بها

أخبـار
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�إن م�شاركة بلدية مدينة ال�شارقة يف االحتفاء بــ» اليوم العاملي للطفل» ينبع من
حر�صنا ال�شديد على حت�سني الظروف املعي�شية للأطفال والت�أكيد على ما لهم
من حقوق يف التعليم اجليد والتغذية ال�سليمة والتن�شئة ال�سوية ،وي�ؤكد التزامنا
ببذل كل ما يف و�سعنا لتوفري بيئة منا�سبة للأطفال متكنهم من البقاء والرتعرع
والتعلم والنمو.

وقد جنحت البلدية يف احل�صول على االعتماد الر�سمي لــ «حملة ال�شارقة �صديقة
للطفل» كم�ؤ�س�سة �صديقة للأم بعد ا�ستيفائها جميع ا�شرتاطات االعتماد ومن
�أهمها جتهيز غرفة ر�ضاعة متكاملة اخلدمات والأجهزة يف مقرها الرئي�سي.
وكان ذلك ناب ًعا من م�س�ؤوليتها االجتماعية نحو االهتمام باملر�أة والطفل
خا�صا باملوظفات
ودعم دور املر�أة يف كافة املجاالت� ،إذ تويل البلدية
ً
اهتماما ً
والعامالت لديها من خالل توفري بيئة عمل مميزة لهن تتمتع بكافة �سبل الراحة
بحيث ين�صب تركيزهن على مهام العمل مما يعود بالإيجاب على م�ستوى �أدائهن
وي�ساعد يف زيادة انتاجيتهن يف العمل ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز ال�صحة اجل�سدية
والنف�سية لأطفالهن.

وفدا من بلدية عجمان ،لالطالع على ر�سوم اخلدمات
ا�ستقبلت �إدارة ال�صحة العامة يف بلدية مدينة ال�شارقة ً
وبنود املخالفات والغرامات اخلا�صة ب�إدارة ال�صحة العامة ،وذلك يف �إطار التعاون والتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات
والدوائر احلكومية يف الدولة.
وقالت ال�شيخة �شذى املعال مديرة �إدارة ال�صحة العامة� ،إن قطاع ال�صحة العامة واملختربات املركزية
يف البلدية يحر�ص على التعاون والتن�سيق مع كافة الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف الدولة من �أجل
تبادل اخلربات واالطالع على التجارب الناجحة يف جمال ال�صحة العامة ،م�شرية �إىل وفد بلدية
عجمان ا�ستمع �إىل �شرح مف�صل عن اخلدمات التي تقدمها �إدارة ال�صحة العامة �سواء للم�ؤ�س�سات
�أو الأفراد والر�سوم املقررة لتلك اخلدمات ،كما اطلع الوفد على بنود املخالفات والغرامات اخلا�صة
ب�إدارة ال�صحة العامة وكيفية تطبيقها و�آلية �ضبط تلك املخالفات من خالل حمالت التفتي�ش امل�ستمرة.
ومن جهته �أ�شاد الوفد الزائر بالإجنازات التي حققها قطاع ال�صحة العامة واملختربات املركزية يف بلدية
ال�شارقة �سواء على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي ،وقدم ال�شكر مل�س�ؤويل البلدية على حفاوة اال�ستقبال واحلر�ص
ال�شديد على التعاون مع �أع�ضاء الوفد لال�ستفادة من خربات بلدية ال�شارقة يف جمال الرقابة على الأ�سواق
و�سالمة الأغذية وغريها من جماالت ال�صحة العامة.

المدينة الباسمة

وحر�صت بلدية مدينة ال�شارقة على بذل ق�صارى جهدها لدعم «حملة ال�شارقة
�صديقة للطفل» من �أجل �إجناح هذه املبادرة التي �أطلقتها �سمو ال�شيخة بدور بنت
�سلطان القا�سمي يف مار�س  2012حتت �شعار (بداية �صحيحة مل�ستقبل �أف�ضل)
ب�أمر �سامي من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �إمارة ال�شارقة ،حيث امتد نطاق هذه املبادرة لي�شمل
م�ؤ�س�سات العمل واحل�ضانات والأماكن العامة يف ال�شارقة ،وكانت بلدية ال�شارقة
من بني هذه امل�ؤ�س�سات التي �سعت �إىل حتقيق الهدف الأ�سمى من هذه املبادرة
وهو تن�شئة �أجيال جديدة تتمتع بال�صحة والعافية لتقوم بدورها يف خدمة �شعبها
ووطنها وت�سكتمل م�سرية التميز والعطاء التي �أر�سى قواعدها م�ؤ�س�سو دولة
الإمارات العربية املتحدة.
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حرصت على توفير بيئة مثالية وسرعة إنجاز المعامالت

بلدية الشارقة تتلقى اإلشادة لتسهيل طلبات
الحمالت الدعائية لمرشحي المجلس الوطني
جنحت بلدية مدينة ال�شارقة يف �إجناز جميع طلبات
حمالت الدعاية امل�ستوفية لل�شروط من مر�شحى
انتخابات املجل�س الوطني االحتادي ،حيث ا�ستمرت
احلمالت الدعائية من � 6إىل � 30سبتمرب املا�ضي.
وقال �سعادة ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام
بلدية مدينة ال�شارقة �إن البلدية كانت قد جهزت
�إحدي القاعات الرئي�سية يف مبناها الرئي�سي بكافة
اخلدمات واالحتياجات الالزمة ال�ستقبال املر�شحني
و�إجناز طلباتهم بي�سر و�سهولة ،م�شري ًا �إىل �أن البلدية
وفرت مكاتب ل�شركات الدعاية والإعالن العاملة يف
الإمارة واملتعاقدة مع البلدية يف نف�س القاعة بحيث
ميكن للمر�شح اختيار ال�شركة التي يرغب يف التعامل
معها ،مما يوفر الوقت واجلهد على املر�شحني.

المدينة الباسمة

و�أكد �سعادته �أن البلدية حر�صت على تذليل جميع
العقبات �أمام املر�شحني حيث مت توفري فريق عمل
متميز ال�ستقبال و�إجناز املعامالت يف بيئة مثالية
تعك�س حر�ص البلدية على امل�شاركة الفعالة يف هذا
العر�س الدميقراطي الذي �شهدته الدولة يف ظل دعم
ورعاية القيادة الر�شيدة التي تبذل كل ما يف و�سعها
لتحقيق الرفاهية ل�شعب الإمارات.
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و�أ�شار �إىل �أن البلدية ا�ستمرت يف تلقى طلبات
احلمالت الدعائية للمر�شحني حتى نهاية �شهر
�سبتمرب املا�ضي ،م�ؤكد ًا �أن البلدية قامت بالرقابة
على جميع احلمالت الدعائية للت�أكد من التزام
املر�شحني بالقواعد والقرارات التي حددتها جلنة

انتخابات املجل�س الوطني االحتادي.
ومن جانبه �أ�شاد �سعادة امل�ست�شار من�صور بن ن�صار
مدير االدارة القانونية مبكتب �سمو احلاكم ب�إمارة
ال�شارقة رئي�س جلنة امارة ال�شارقة النتخابات
املجل�س الوطني االحتادي  2015بالتجهيزات التي
قامت بها البلدية ،وتقدمي �أف�ضل اخلدمات الالزمة
للمر�شحني بي�سر و�سهولة وتطبيق اللوائح وال�ضوابط
القانونية املن�صو�ص عليها من �أجل خروج العملية
االنتخابية ب�شكل يليق ب�سمعة وا�سم دولة الإمارات
العربية املتحدة.
و�أكد �سعادته �أن هذا االهتمام يعك�س الدعم والرعاية
الكبرية التي حتظى بها العملية االنتخابية من قبل
القيادة الر�شيدة يف الدولة يف ظل حر�صها على
م�شاركة �أبناء الوطن يف هذا العر�س الدميقراطي
الكبري وامل�شاركة يف جميع الق�ضايا التي تهم الوطن
من خالل املجل�س الوطني االحتادي الذي يعترب
منرب حيوي ملناق�شة الق�ضايا الوطنية كافة ،م�ؤكد ًا
�أن اللجنة �ألزمت كل مر�شح ب�ضرورة احل�صول
على ترخي�ص باحلملة الدعائية وفق ًا لل�شروط
التي حددتها اللجنة يف هذا ال�ش�أن بحيث يت�ضمن
الطلب نبذة عن الربنامج االنتخابي و�أهم الق�ضايا
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية والريا�ضية التي
تتناولها احلملة ،على �أن يرفق مع خطة احلملة
الدعائية ك�شف ح�ساب عن التربعات التي تلقاها
املر�شح وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض.

بلدية الشارقة تشارك في

بلدية الشارقة تخضع بعض المواقف في منطقتي

حملة"عونك يايمن" لدعم االشقاء

النباعة والشويهيين والمجرة للرسوم المدفوعة

�شاركت بلدية مدينة ال�شارقة يف احلملة التي نظمتهاهيئة الهالل الأحمر
الإماراتي"عونك يا مين" لدعم الأو�ضاع الإن�سانية يف اليمن من خالل
ا�ستقبال امل�ساعدات النقدية والعينية خالل �ساعات العمل الر�سمية يف
املبنى الرئي�سي واملباين الفرعية ومن جمهور املتعاملني مع البلدية.
قالت ندى �سعيد ال�سويدي مدير�إدارة االت�صال امل�ؤ�سيي يف بلدية مدينة
ال�شارقة �إن م�شاركة البلدية يف هذه احلملة االن�سانية ت�أتي يف �إطار
حر�صها على تعزيز روح امل�س�ؤولية االجتماعية لدى موظفي البلدية
وت�شجيعهم على امل�شاركة يف تقدمي املبادرات التطوعية والإن�سانية
وتخفيف املعاناة التي يعي�شها اال�شقاء يف اليمن وم�ساعدة نحو ع�شرة
ماليني �شخ�ص ت�أثرت �أو�ضاعهم االن�سانية نتيجة الأزمة الأخرية،
م�شرية �إىل �أن احلملة ا�ستمرت حتى العا�شر من �سبتمرب املا�ضي ومت
ا�ستقبال التربعات من خالل موظفي �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي بالتعاون
مع الهالل االحمر.
وقالت ال�سويدي ان ا�ستجابة الدائرة للم�ساهمة يف هذه احلملة ت�أتي
�إنطالقا من حر�صها على دعم جهود الإغاثة التي تقوم بها الدولة
و�إميانا ب�أهمية الت�ضامن يف الأوقات ال�صعبة والأزمات وذلك كجزء
من م�س�ؤوليتها جتاه املجتمع واال�شقاء .م�ؤكدة �أن هذه امل�شاركة تعك�س
�إ�سرتاتيجية البلدية الرامية �إىل امل�ساهمة الفاعلة يف جهود التنمية
املجتمعية على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات وخا�صة يف الأزمات والكوارث.

وقال عاطف الزرعوين مدير �إدارة املواقف العامة يف
بلدية مدينة ال�شارقة �إن املواقف التي مت �إخ�ضاعها
للر�سوم ت�شمل منطقة النباعة (�شارع رقم " 80
" متفرع من �شارع الزهراء) ومنطقة ال�شويهني
(�شارع بجوار م�سجد عباد الرحمن) ،باال�ضافة
�إىل بع�ض املواقف ب�شارع الكرني�ش املجرة حيث مت
تركيب عدد من الأجهزة اخلا�صة بالدفع للت�سهيل
على م�ستخدمي املواقف.
و�أ�شار �إىل �أن تطبيق نظام الر�سوم املدفوعة مقدما
يف تلك املناطق بد�أ اعتبارا من � 19سبتمرب املا�ضي
..الفتا �إىل �أن البلدية تعمل على توفري املواقف لل�سكان
واملراجعني والزوار يف تلك املناطق من خالل فر�ض
الر�سوم ملنع �سوء ا�ستغالل بع�ض �أ�صحاب املركبات
للمواقف حيث �أن بع�ض ال�سائقني يقومون ب�إيقاف
مركباتهم لفرتات طويلة غري عابئني باحتياجات
ومتطلبات �سكان وزوار تلك املناطق للمواقف.
و�أكد �أن تطبيق نظام الر�سوم انعك�س �إيجابا على
حياة �سكان املناطق اخلا�ضعة للنظام حيث �أ�صبح
ب�إمكانهم احل�صول على موقف لل�سيارة بي�سر
و�سهولة �إ�ضافة اىل حت�سني ال�شكل اجلمايل العام

للمدينة ومنع الوقوف الع�شوائي والتزام ال�سائقني
بالقانون لذلك �أ�صبحت مواقف ال�سيارات متاحة
ب�سهولة للجميع ب�شكل �أف�ضل.
و�أو�ضح �أن البلدية تتيح خدمة
دفع ر�سوم املواقف عرب الر�سائل
الن�صية الق�صرية برقم موحد
ي�شمل جميع املناطق للت�سهيل على
م�ستخدمي اخلدمة بالإ�ضافة �إىل
الدفع عرب �أجهزة املواقف كما
ميكن لأ�صحاب املركبات ا�ستخدام
بطاقات ومل�صقات اال�شرتاك
ال�سنوية والن�صف �سنوية والربع
�سنوية املتوفرة لدى البلدية
للراغبني يف احل�صول عليها.
ودعا الزرعوين اجلمهور �إىل
االلتزام بقواعد ال�سري و�إيقاف
املركبات ب�شكل �صحيح لعدم
التعر�ض للمخالفات ..م�شريا �إىل
�أن معدالت خمالفات الوقوف
اخلاطئ بد�أت ترتاجع نتيجة
النت�شار الوعي بني ال�سائقني
وحر�ص ال�سكان على ا�ستخدام
املوقف ب�شكل �صحيح.

المدينة الباسمة

في اليمن

�أخ�ضعت بلدية مدينة ال�شارقة عدد من املناطق
باملدينة للر�سوم املدفوعة مقدما وذلك انطالقا
من حر�صها على توفري املواقف الالزمة لل�سكان
واملراجعني واملت�سوقني ومنع �سوء ا�ستغالل املواقف.
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بلدية الشارقة تنسق مع الدوائر الحكومية باإلمارة
لتسهيل إصدار تراخيص المكاتب االستشارية

المدينة الباسمة

ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�شارقة جلنة ت�صنيف املقاولني
واال�ست�شاريني ب�إمارة ال�شارقة يف جل�ستها ال�سابعة ،التي
ت�ضم عدد من املخت�صني من الهيئة االحتادية للكهرباء
واملاء وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة وعدد من ممثلي
الدوائر ملناق�شة طلب الهيئة االحتادية ب�ش�أن اعتماد
مهند�سي الكهرباء لرتخي�ص مكاتب اال�ست�شارات
و�شركات املقاوالت الهند�سية بالإمارة.
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وقال �سعادة /ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام بلدية
مدينة ال�شارقة �إن هذا االجتماع ي�أتي �ضمن �سل�سلة
االجتماعات التن�سيقية التي تعقدها جلنة ت�صنيف
املقاولني واال�ست�شاريني على مدار العام لت�سهيل
�إجراءات البناء و�إزالة �أية معوقات تواجه املالك
�أو املقاولني �أو اال�ست�شاريني وتنظيم العمل فيما
بينهم بهدف تعزيز االزدهار وودفع م�سرية التنمية

االقت�صادية والعمرانية يف �إمارة ال�شارقة وت�سهيل
اخلدمات للمواطنني واملقيمني.
و�أ�شار �إىل �أن البلدية ناق�شت مع الدوائر احلكومية
الآليات املتبعة يف الإمارة جتاه �إ�صدار �أعتماد
املخططات وموافقات تو�صيل الكهرباء للمباين،
وال�شروط والأحكام املتبعة من قبل قطاع الهند�سة
وامل�شاريع وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة يف هذا ال�ش�أن،
ومت االتفاق على التعاون والتن�سيق فيما بينها لت�سهيل
ح�صول �شركات املقاوالت ومكاتب اال�ست�شارات
الهند�سية على هذه املوافقات دون �إرهاقها �أو تكبيدها
مزيدا من الإجراءات الإ�ضافية ،وذلك ب�إ�صدار بنود
ً
وطلبات االعتماد اجلديدة خلدمة املقدمني على
الرتخي�ص.
و�أ�ضاف �سعادته �أنه مت �شرح بنود �إ�صدار املوافقات
وكيفية التنفيذ والإ�شراف على امل�شاريع و�آلية التعاون
بني الدوائر احلكومية املمثلة يف جلنة ت�صنيف
املقاولني واال�ست�شارين يف �إمارة ال�شارقة �أو �أية دوائر
حملية �أخرى ح�سب الطلبات املقدمة لإ�صدار املوافقة،
الفتا �إىل �أنه يجوز ت�صنيف ال�شركات وتغيري الأ�شكال
القانونية مع مراعاة تطبيق ال�شروط والأحكام.

أخبـار
ال ـ ــدار

بلدية الشارقة تشارك في
فعاليات يوم العلم

�شاركت بلدية مدينة ال�شارقة يف االحتفال بيوم العلم الذي
ي�صادف الثالث من نوفمرب ذكرى تويل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان  -حفظه اهلل – رئا�سة الدولة ،وذلك
بتزيني املبنى الرئي�سي للبلدية ومبانيها الفرعية بالأعالم،
�إىل جانب الفعالية الرئي�سية التي تتمثل يف رفع علم الدولة
�أمام املبنى الرئي�سي لبلدية مدينة ال�شارقة يف متام ال�ساعة
 12ظهر ًا على وقع عزف ال�سالم الوطني ،وذلك بح�ضور
لفيف من كبار م�س�ؤويل املجل�س البلدي وبلدية مدينة
ال�شارقة ،ومب�شاركة جمموعة كبرية من طالب املدار�س.
ومن جانبه �أكد ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام بلدية
مدينة ال�شارقة �أن تزيني املبنى الرئي�سي للبلدية ومبانيها
الفرعية بالأعالم وكذلك رفع علم الدولة �أما املبنى
ظهرا تزامن ًا مع باقي
الرئي�سي يف متام ال�ساعة 12
ً
امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية يف الدولة �إمنا يعك�س حر�ص
البلدية على امل�شاركة يف هذه املنا�سبة الوطنية الغالية على
قلوب اجلميع وتعبري ًا عن الوالء واالنتماء لدولتنا احلبيبة
ريا �إىل �أن فعالية رفع العلم لي�ست
وقياداتها الر�شيدة ،م�ش ً
جمرد واج ًبا �شكلي ًا نلتقى فيها اللتقاط ال�صور التذكارية
حقيقي ملعنى التالحم والت�ضامن
و�إمنا هي جت�سي ٌد
ٌّ
املجتمعي وقيمه النبيلة يف دولة الإمارات ب�شكل عام ،كما

�أن التفافنا حول علم الدولة يعرب عن �صدق م�شاعرنا
ع ّما نحمله لهذا الوطن املعطاء من حب ووالء وانتماء.
يوما وطنيا �شعب ًيا بكل ما حتمله
و�أ�ضاف �أن يوم العلم ميثل ً
الكلمة من معنى ،ففيه ن�شارك جمي ًعا بكل �أطياف املجتمع،
رجا ًال ون�ساء� ،أطفا ًال وكهول ،مواطنني ووافدين ،للتعبري فيه
عن ع�شقنا لهذا البلد الطيب والوطن اجلامع ،وامتناننا
مل�ؤ�س�سي الدولة ،والتحامنا مع بع�ضنا البع�ض وا�ضعني ن�صب
�أعيننا هدف واحد وهو الزود عن هذا الوطن وحمايته.
ودعا �سعادته اجلميع �إىل �ضرورة احرتام علم الدولة
وو�ضعه يف مكانته التي تليق به و�أال يتم رفعه �أو عر�ضه �إذا
كان تالفًا �أو باهت اللون وكذلك االمتناع عن ا�ستخدامه

لأغرا�ض جتارية �أو ا�ستخدامه ب�صورة مهينة ،م�شري ًا �إىل
�أن علم الدولة هو رمز لها واهتمامنا به يعك�س ما تكنه
�صدورنا من تقدير وامتنان وعرفان لهذا الوطن املعطاء.
وك�شف عيالن �أن البلدية ت�ستعد حال ًيا لتنظيم العديد
من الفعاليات وامل�سابقات الرتفيهية والثقافية ملوظفيها
ؤكدا �أن
ومتعامليها يف �إطار االحتفال باليوم الوطني  ،44م� ً
تنظيم مثل هذه الفعاليات وامل�سابقات ي�أتي انطالقا من
حر�ص البلدية على ت�شجيع املوظفني على امل�شاركة الفاعلة
يف املنا�سبات الوطنية وتعزيز روح الوالء واالنتماء لوطننا
الغايل.

المدينة الباسمة

عيالن :المشاركة نابعة من
والئنا وانتمائنا لهذا الوطن
الغالي وقياداته الرشيدة
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خالد فالح السويدي:
الغرامات والمخالفات ليست هدفًا في حد ذاتها وإنما
يقصد منها ردع المخالفين الذين يتسببون في تشويه
المنظر العام لمدينة الشارقة

المدينة الباسمة

الشارقة -المدينة الباسمة
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يع ��د خال ��د ب ��ن ف�ل�اح ال�س ��ويدي م ��ن الك ��وادر
الب�ش ��رية الوطني ��ة الت ��ي تتمتع بخ�ب�رة كبرية يف
�أك�ث�ر من جمال ،فقد ح�صل على لي�سان�س الآداب
يف الدرا�س ��ات الإ�سالمية واللغة العربية من كلية
دب ��ي للدرا�س ��ات الإ�سالمية والعربي ��ة عام ،1999
والتح ��ق ف ��ور تخرج ��ه ب ��وزارة الرتبي ��ة والتعليم
للعمل بها كمعلم وتدرج يف املنا�صب خالل �سنوات
عمل ��ه بالوزارة والت ��ي امتدت لع�شر �سنوات �إىل �أن
و�ص ��ل �إىل من�ص ��ب رئي�س ق�سم ال�ش� ��ؤون الإدارية،
ثم انتقل للعمل يف بلدية مدينة ال�شارقة بوظيفة
رئي� ��س ق�سم الرقابة على الأ�سواق ،ومل ميكث بها
طوي�ل�ا �إذ انتق ��ل �إىل موا�ص�ل�ات ال�شارق ��ة للعمل
به ��ا مدي ��راً ل�شرك ��ة �أج ��رة ال�شارقة يف ع ��ام ،2010
�إىل �أن ا�ستق ��ر ب ��ه املق ��ام يف بلدية مدين ��ة ال�شارقة
م ��رة �أخ ��رى مبن�ص ��ب رئي� ��س ق�س ��م العملي ��ات يف
�إدارة العملي ��ات والتفتي�ش البلدي منذ عام ،2014
حام�ل ً�ا مع ��ه خ�ب�رة طويل ��ة اكت�سبه ��ا م ��ن املواقع
املتع ��ددة الت ��ي �شغله ��ا والت ��ي �ساهم ��ت يف تطوي ��ر
�أدائ ��ه وامتالكه للعديد م ��ن املهارات والإمكانيات
التي قلما جتدها يف �شخ�ص واحد.

ويف حواره مع جملة «املدينة البا�س ��مة» يقول خالد
ب ��ن فالح ال�س ��ويدي �إنني ممنت كث�ي�ر ًا للفرتة التي
ق�ضيتها يف وزارة الرتبية والتعليم معلم ًا �إذ اكت�سبت
منه ��ا االن�ضب ��اط وال�ص�ب�ر واالهتم ��ام باجلان ��ب
التوعوي قبل اجلانب العقابي والقدرة على البحث
وتقيي ��م الأمور تقييم ًا دقيق� � ًا ،وكذلك القدرة على
تعزي ��ز العالق ��ة م ��ع املر�ؤو�سني والت�ص ��رف معهم
كقدوة.
كل ذلك �أفادين كث�ي�را يف عملي بالبلدية و�أك�سبني
الكث�ي�ر م ��ن اخل�ص ��ال التي
ميكن ا�ستغاللها ب�صورة
�إيجابي ��ة تخدم العمل
وت�ساع ��دين عل ��ى
�إجن ��از املهام املنوطة بي
على �أكمل وجه.
و�أ�ش ��ار �أن هناك ثالث
�ش ��عب تن ��درج حت ��ت
ق�س ��م العملي ��ات يف البلدي ��ة
وهي �ش ��عبة حجز املركبات و�شعبة
احلرا�س ��ات و�ش ��عبة �س ��كنات العم ��ال،

بلدية الشارقة تسحب  9949مركبة
منذ بداية العام الجاري

وعن ر�ؤيته ومنهجه يف العمل ،يقول ال�سويدي
�أن ��ا �أ�ؤمن متام� � ًا ب�أن الغرام ��ات واملخالفات
الت ��ي توقعها البلدية عل ��ى املخالفني مل تكن
�أبد ًا هدف ًا يف حد ذاتها و�إمنا املق�صود منها
ردع املخالف�ي�ن الذي ��ن يت�س ��ببون يف ت�ش ��ويه
املنظ ��ر الع ��ام ملدين ��ة ال�ش ��ارقة ،فنحن لن
ن�س ��مح بت�ش ��ويه منظر املدينة ب� ��أي حال من
الأح ��وال ،انطالق� � ًا م ��ن توجهن ��ا والتزامنا
بتعزي ��ز جوانب الأمن وال�س�ل�امة واحلد من
التلوث البيئي وت�أثرياته ون�ش ��ر الوعي البيئي
بني �أف ��راد املجتمع وتعزيز دورهم يف حماية
البيئة واحلفاظ عليها.
بلدية الشارقة تسحب 9949
مركبة

وك�شف ال�س���ويدي ملجلة املدينة البا�سمة
�أن بلدية مدينة ال�ش���ارقة �سحبت 6508
مركب���ة و�آلية منذ بداي���ة العام اجلاري،

ال يتم سحب المركبة إال بعد إنذار مدته  48ساعة في
المناطق التجارية و 72ساعة في المناطق السكنية

و�أو�ض���ح ال�س���ويدي �أن ت���رك املركب���ات
بدون لوح���ات معدنية ملدة تزيد على 48
�س���اعة تعترب خمالفة للقوان�ي�ن واللوائح
ويتم �سحبها على الفور ،بينما يتم �إنذار
املركب���ات الت���ي حتم���ل �أرقام��� ًا ولكنه���ا
تخال���ف القوان�ي�ن بالوق���وف يف الأماكن
املمنوعة� ،أو ت�شوه املنظر العام للمدينة،
حي���ث يتم �س���حبها بعد �إن���ذار مدته 72
�ساعة يف املناطق ال�س���كنية ،و � 48ساعة
يف املناط���ق التجارية� ،ش���ريطة �أال تكون
املركبة املخالفة متوقفة يف �شارع رئي�سي
فعنئذٍ تكون مدة الإنذار � 24ساعة فقط.
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م�ش�ي�ر ًا �أن ل ��كل �ش ��عبة مه ��ام وم�س� ��ؤوليات
تخت� ��ص بها ،ف�ش ��عبة حجز املركب ��ات تعنى
برقاب ��ة و�س ��حب املركب ��ات املرتوك ��ة لفرتة
طويلة يف ال�ش ��وارع والتي ت�ش ��وه املنظر العام
�أو املركبات وكافة �أن ��واع الآليات املتوقفة يف
الأماك ��ن املمنوعة وغ�ي�ر امل�س ��موح الوقوف
به ��ا ،حي ��ث يت ��م حج ��ز املركب ��ات والآليات
املخالف ��ة يف �ش ��بك حج ��ز املركب ��ات التابع
للبلدية والذي يخ�ضع لإ�شراف و�إدارة �شعبة
حجز املركبات.

مقارنة بالعام املا�ض���ي حيث مت �س���حب
 6600مركبة و�آلية ،بينما قامت بتحرير
� 31771إنذار ًا �ض���د املركب���ات املخالفة
هذا الع���ام مقارنة ب���ـ � 28798إنذار ًا مت
حتريرها العام املا�ضي.

وع���ن املخالف���ات التي ت�ؤدي �إىل �س���حب
املركب���ات ق���ال :هن���اك �أ�س���باب ًا كث�ي�رة
ت�س���تدعى م���ن البلدية �س���حب املركبات
وكافة �أنواع الآليات من الأماكن املمنوعة
وغ�ي�ر امل�س���موح له���ا بالوق���وف فيه���ا

كاملن�ش����آت القريب���ة من مطار ال�ش���ارقة
الدويل ،خا�صة تلك التي ال حتمل �ألواح ًا
معدنية ،فهناك مناطق يكرث فيها وقوف
املركبات املخالفة والتي ال حتمل �أرقام ًا
مث���ل النه���دة والع���زرا بالإ�ض���افة �إىل
منطقة �أبو�ش���غارة .و يجب على املواطن
واملقيم االهتمام مبركبته وخا�صة خالل
وج���وده خ���ارج الدولة وو�ض���عها يف �أحد
املواقف املخ�ص�ص���ة لوق���وف املركبات،
وذل���ك للحف���اظ عليه���ا وع���دم تعر����ض
املركبة لأية خمالفات ت�ستدعي ال�سحب.
وتابع نحن حري�صون على تثقيف وتوجيه
ال�سكان و�إر�شادهم ب�أهمية امل�ساهمة يف
مواجهة هذه املظاهر غري احل�ض���ارية،
وحثتهم على �أهمية املحافظة على جمال
مدينتنا وحماية بيئتنا من التلوث.
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ثالث مواقع لحجز المركبات
في الشارقة

وع ��ن �آلية �س ��حب وحج ��ز املركب ��ات قال
ال�س ��ويدي :تعاقدت بلدية مدينة ال�شارقة
م ��ع �ش ��ركتني م ��ن �أكرب �ش ��ركات �س ��حب
املركبات ،بالإ�ض ��افة �إىل مركبات �س ��حب
املركب ��ات التابع ��ة للبلدي ��ة .وهناك ثالثة
مواقع لأماكن حجز املركبات امل�س ��حوبة:
الأول يف منطقة اللب�سة حيث ي�ستوعب هذا
املوقع حوايل  6000مركبة ثقيلة ،والثاين
يف املنطق ��ة ال�ص ��ناعية  12وه ��و خا� ��ص
باملركبات اخلفيفة وال�ص ��الون وي�ستوعب
ح ��وايل  1000مركبة و� 300ش ��احنة� ،أما
الثال ��ث فه ��و يف املنطق ��ة ال�ص ��ناعية 11
وي�ستوعب حوايل  150مركبة خفيفة.

المدينة الباسمة

وعن مهام وم�س� ��ؤوليات �شعبة احلرا�سات
ق ��ال ال�س ��ويدي �أن ال�ش ��عبة م�س� ��ؤولة عن
توف�ي�ر احلرا�س ��ة الالزمة جلمي ��ع مبانى
ومن�ش�آت البلدية بالإ�ض ��افة �إىل احلدائق
العام ��ة  ،حيث ت�ش ��رف على  110موقع يف
مدينة ال�شارقة.
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كم ��ا ت�س ��اهم �ض ��من �إدارة العملي ��ات
والتفتي� ��ش البل ��دي يف تنظي ��م املواق ��ف
اخلا�ص ��ة باملنا�س ��بات والفعالي ��ات
الكربى يف مدينة ال�ش ��ارقة والتي ت�شهد

إدارة العمليات والتفتيش البلدي تساهم في إنجاح
المهرجانات والفعاليات الكبري في الشارقة

�إقب ��ا ًال كبري ًا م ��ن اجلمهور مث ��ل تنظيم
مواق ��ف مرك ��ز اك�س ��بو ال�ش ��ارقة خالل
فعالي ��ات معر�ض ال�ش ��ارقة للكتاب ،فقد
�أ�س ��ند للإدارة مهمة مراقبة حركة �سري
املركبات وحاف�ل�ات املدار�س خالل فرتة
املعر� ��ض الت ��ي امت ��دت م ��ن � 4إىل 14
نوفمرب  ،2015ما حدا ب�إدارة املركز �إىل
الإ�ش ��ادة بجهود بلدي ��ة مدينة ال�ش ��ارقة
وم�س ��اهمتها يف �إجن ��اح فعاليات معر�ض
ال�شارقة للكتاب.
وتابع �أن ال�ش ��عبة ت�ساهم �أي�ضا يف �إجناح
املهرجان ��ات والفعالي ��ات الت ��ي تق ��ام يف
احلدائ ��ق العامة مبدينة ال�ش ��ارقة والتي
ينظمها ق�س ��م فعاليات احلدائق بالبلدية
�أو جه ��ات خارجي ��ة كدائ ��رة التنمي ��ة
الأ�سرية.
وعن الدور املنوط ب�شعبة �سكنات العمال،
قال ال�س ��ويدي� :إن ال�ش ��عبة ت�ش ��رف على
�إدارة �س ��كنات عمال البلدية والتي يقطن
به ��ا ما يزيد ع ��ن  4500عامل ،ون�س ��عى
جاهدي ��ن �إىل توفري كاف ��ة عوامل الأمن
وال�س�ل�امة والنظافة يف تلك ال�س ��كنات و
�ض ��مان التزام العمال باللوائح والقوانني
م ��ن خ�ل�ال التوعي ��ة امل�س ��تمرة وتنظيم
املحا�ض ��رات والدرو�س يف ال�سكنات بعدة
لغات.

المدينة الباسمة

مشاريع
البلدية
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حاكم الشارقة يدشن نُصب بلدية مدينة الشارقة

رياض عيالن :النُ صب يشكل مع مبنى البلدية لوحة
فنية إبداعية تضفي رونقًا على جمال المكان يأسر
القلوب ويثير اإلعجاب في النفوس التواقة إلى الجمال

مشاريع
البلدية
َّ
د�شن �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة يف نوفمرب املا�ضي ،ن�صب بلدية مدينة ال�شارقة  -الواقع
يف ال�ساحة الأمامية ملبنى البلدية من جهة ال�شرق املطلة على ميدان الكويت  -يف
منطقة امل�صلى.
ويعترب الن�صب  -الذي ي�أتي تنفيذه بتوجيهات �سموه  -من �أحدث الن�صب يف مدينة
ال�شارقة ،لي�شكل مع مبنى البلدية لوحة فنية �إبداعية ت�ضفي جماال على جمال
املكان وت�سر الناظر �إليها ومتتع الزائر لها.
وجتول �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف �ساحة الن�صب م�ستمع ًا من منفذيه حول
�إبداعات ت�صميمه و�إيحاءاته وتعابريه الفنية ،حيث يتميز الن�صب بالتنا�سق
والتناغم املعماري والهند�سي مع مبنى بلدية مدينة ال�شارقة وامل�ستوحى من الرتاث
الإ�سالمي والزخارف الرتاثية القدمية ،بالإ�ضافة �إىل القباب الإ�سالمية.
كما يتميز الن�صب بتعبرياته ومكوناته الفريدة ،حيث يتكون من قاعدة �أن�شئت وفق
الطراز املعماري الإ�سالمي تعلوها عدة �أعمدة تتو�سطها نقو�ش وزخارف مطلية
باللون الذهبي ،وتكتمل روعة الت�صميم عندما ي�شاهد الزائر يف اجلزء العلوي من
الن�صب جمموعة من املج�سمات التي جتمع بني التاريخ العريق للمدينة والرتاث
والنه�ضة العمرانية واحل�ضارية التي ت�شهدها البالد ،يف تناغم يعك�س مت�سك
ال�شارقة برتاثها وانطالق ًا نحو البناء والتنمية والرخاء.

يقع ن�صب بلدية مدينة ال�شارقة يف و�سط نافورة مائية تتدفق حوله مياهها �إىل
�أعلى ،وتنعك�س عليه الأ�ضواء يف منظر جمايل منقطع النظري .والن�صب يتكون

المدينة الباسمة

ُ�صمم الن�صب ب�صورة رائعة تنا�سب رونق وجمال املبنى الرئي�سي للبلدية الذي ميثل
حتفة معمارية رائعة والذي افتتحه �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف يونيو املا�ضي،
والن�صب م�ستوحى من �شعار البلدية مبا يت�ضمنه من �أهم معامل �إمارة ال�شارقة
ويجمع بني الأ�صالة واملعا�صرة ويعك�س التقدم والتطور الذي ت�شهده ال�شارقة ودولة
الإمارات ككل.
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مشاريع
البلدية

الذي تبلغ م�ساحته الكلية � 15ألف ًا و400
مرت مربع ،وميثل هو الآخر مب�ساحته
اخل�ضراء وزهوره املتنا�سقة وجم�سماته
البديعة لوحة فنية �أخرى من لوحات
الفن والإبداع التي تغ�ص بها �شارقتنا
امل�شرقة البا�سمة.

المدينة الباسمة

ح�ضر تد�شني ن�صب البلدية كل من
�سعادة را�شد �سلطان بن طليعة رئي�س
املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة و�سعادة
ريا�ض عيالن مدير بلدية مدينة
ال�شارقة وال�شيخة الدكتورة ر�شا بنت
�أحمد القا�سمي م�ساعد املدير العام
لل�صحة العامة واملختربات املركزية يف
بلدية مدينة ال�شارقة ،وعلي �سعيد بن
�شاهني ال�سويدي رئي�س دائرة الأ�شغال
العامة  ،وعدد من �أع�ضاء املجال�س
البلدية لإمارة ال�شارقة ،ومديري
الإدارات وموظفي البلدية.
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من قاعدة جرانيتية بنية اللون يعلوها جم�سم نحا�سي لأحد
احل�صون التي تتميز بها �إمارة ال�شارقة  ،ويقع بجانب احل�صن
م�أذنة ذهبية وعلى قمتها هالل يرمز �إىل الدين الإ�سالمي
احلنيف .وعلى جانب احل�صن يوجد مركب �شراعي يرمز
�إىل مهنة ال�صيد والبحث عن الل�ؤل�ؤ التي ا�شتهر بها �سكان
الإمارة قدمي ًا نظر ًا ل�سواحلها الطويلة املمتدة على �سواحل
اخلليج العربي وخليج عمان .ويف اجلهة الأخرى من احل�صن
يوجد برجيل ذهبي اللون ،ويتميز ب�شكله املربع الذي تتميز

به معظم الرباجيل عادة.
وتقع النافورة املائية التي حتت�ضن الن�صب يف منت�صفها
داخل ال�ساحة الأمامية ملبنى بلدية مدينة ال�شارقة ،وتتميز
هذه ال�ساحة باحتوائها على �أ�شكال هند�سية بديعة للنباتات
اخل�ضراء والورود التي تتنا�سق �ألوانها و�أ�شكالها يف تناغم
فريد ي�أ�سر القلوب ويخلب العقول التي تبحث عن اجلمال.
وتطل ال�ساحة من اجلهة املقابلة للمبنى على دوار الكويت

قال ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام
بلدية مدينة ال�شارقة �أن ت�صميم ن�صب
البلدية ب�شكله الذهبي واملج�سمات التي
عال جمع بني التطور واحلداثة
تعلوه يعرب عن ذوقٍ فني ٍ
والتقدم الذي تعي�شه �إمارة ال�شارقة ودولة الإمارات ،كما
يعك�س الرتاث والأ�صالة اللذين تتمتع بهما ال�شارقة.
كما جاء ن�صب بلدية مدينة ال�شارقة متوافقا ومعرب ًا عن
الر�ؤية الثاقبة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم

مشاريع
البلدية

�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف �صورة تذكارية مع �أع�ضاء املجال�س البلدية وموظفي بلدية مدينة ال�شارقة.

وقالت ال�شيخة الدكتورة ر�شا �أحمد القا�سمي ،م�ساعد املدير
العام لقطاع ال�صحة العامة واملختربات املركزية� ،إننا

وقال �سامل حممد اجلروان م�ساعد املدير العام لقطاع
الدعم امل�ؤ�س�سي يف البلدية لقد جاء تد�شني ن�صب البلدية
لتكتمل ال�صورة اجلمالية ملبنى بلدية ال�شارقة فقد �صار
بحق �أحد �أهم املعامل املعمارية واحل�ضارية البارزة يف مدينة
ال�شارقة ،وهو ما ن�شهده ونلم�سه جميعا من نظرات الإعجاب
والفخر من الزائرين والقادمني �إىل املبنى.

المدينة الباسمة

ال�شارقة وتوجيهات �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان
القا�سمي ويل العهد رئي�س املجل�س التنفيذي ب�ضرورة اجلمع
بني الأ�صالة واحلداثة ،بحيث ير�سم �صورة فنية يكت�شف فيها
الناظر �إليها معامل التطور والتقدم الذي ت�شهده الإمارة،
م�ضاف ًا �إليها ملحات من املا�ضي العريق لإمارة ال�شارقة.

�شرفنا جميع ًا بزيارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
لتد�شني ن�صب البلدية الذي يعد معل ًما جديدً ا ي�ضاف �إىل
معامل اجلمال والإبداع التي تتمتع بها �إماراتنا احلبيبة.
لقد كانت لفتة جميلة من �سموه عندما تو�سط �أبناءه وبناته
موظفي بلدية مدينة ال�شارقة يف �صورة تذكارية تعرب عن
مدى احلب والتقدير الذي نكنه جميع ًا ل�سموه وكذلك حر�صه

على �أن يكون بينهم.
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إنجازات

تطبيق أفضل النظم اإلدارية لضمان جودة وسرعة العمل

إدارة العقود والمشتريات في بلدية الشارقة تحصل

المدينة الباسمة

على شهادة اآليزو 9001

46

�إنطالق ��ا م ��ن حر� ��ص بلدي ��ة مدين ��ة ال�شارق ��ة عل ��ى
تطبي ��ق �أح ��دث النظ ��م الإداري ��ة وتق ��دمي �أف�ض ��ل
اخلدمات للجمهور الداخلي واخلارجي ح�صلت �إدارة
العق ��ود وامل�شرتي ��ات يف البلدي ��ة عل ��ى �شه ��ادة الآي ��زو
 9001:2008وذل ��ك بع ��د جناحها يف مرحل ��ة التدقيق
والـت�أك ��د م ��ن تطبيقه ��ا للموا�صف ��ات واملقايي� ��س
اخلا�صة باجلودة ال�شاملة.

وقال �س ��عادة ريا�ض عبد اهلل عي�ل�ان مدير عام بلدية مدينة
ال�ش ��ارقة �إن ح�ص ��ول �إدارة العقود وامل�ش�ت�ريات على �شهادة
الآي ��زو ي�أتي يف �إطار تنفيذ ا�س�ت�راتيجية البلدية التي تهدف
�إىل الإرتق ��اء بالعمل البلدي وتطبيق �أعلى معايري اجلودة يف
تق ��دمي اخلدمات وتطبيق النظم الإداري ��ة والعلمية احلديثة
مبا ي�ض ��من تق ��دمي اخلدم ��ات املتميزة للمتعامل�ي�ن وحتقيق
الر�ض ��ا الوظيفي بالن�س ��بة للجمه ��ور الداخل ��ي واخلارجي،

م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ح�صول �إدارة العقود وامل�شرتيات على �شهادة
االيزو  9001:2008ي�ش ��كل خطوة مهمة يف �إطار عملية ن�ش ��ر
ثقافة اجلودة والتميز امل�ؤ�س�سي والتي تتبناها الدائرة.
و�أك ��د �س ��عادته �أن ا�س�ت�راتيجية الدائ ��رة ته ��دف �إىل خل ��ق
حالة م ��ن التناف�س ب�ي�ن العاملني يف القطاع ��ات كافة ،الفت ًا
�إىل �أن �إدارة العق ��ود وامل�ش�ت�ريات تعت�ب�ر الإدارة الثاني ��ة يف
قطاع الدعم امل�ؤ�س�س ��ي التي حت�ص ��ل على هذه ال�شهادة بعد

إنجازات

م�ؤ�ش ��رات الأداء املطلوبة م ��ن قبل جلنة الفح� ��ص والتقييم
وفقا للنماذج املعدة لذلك ،بالإ�ضافة �إىل العمل بروح الفريق
وا�ستخدام �أحدث و�سائل التفكري الإبداعي وت�شجيع االبتكار
يف العم ��ل الإداري وتبني �أفكار املوظفني واملتعاملني ،و�إجراء
التدقي ��ق الدوري عل ��ى جوانب العم ��ل املختلف ��ة والت�أكد من
حتقيق الأهداف املرجوة.
و�أف ��اد عب ��د الرحي ��م حمم ��د �ش ��ريف مدي ��ر �إدارة العق ��ود
وامل�ش�ت�ريات يف بلدية مدينة ال�شارقة �إن هذا االجناز ي�ساهم
يف حتفيز وت�ش ��جيع موظفي البلدية على حتقيق �أعلى معايري
اجل ��ودة واالرتق ��اء باخلدم ��ات ،باال�ض ��افة �إىل امل�س ��اهمة

يف التناف� ��س ب�ي�ن االدارات املختلف ��ة مما ينعك� ��س بااليجاب
عل ��ى �أداء العم ��ل البل ��دي ككل ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن �إدارة العقود
وامل�ش�ت�ريات تعمل على تطبيق �أف�ضل النظم الإدارية ل�ضمان
تق ��دمي اخلدمة باجل ��ودة الالزم ��ة ،م�ؤك ��د ًا �أن تطبيق نظام
اجلودة ي�س ��اهم يف �س ��رعة �إندماج املوظفني اجلدد يف العمل
نتيجة ل�سهولة تطبيق االنظمة واالجراءات والربامج املعمول
بها يف الإدارة .
المدينة الباسمة

ح�ص ��ول �إدارة املوارد الب�ش ��رية عليها خالل الفرتة املا�ضية،
م�ؤكد ًا �أن احل�ص ��ول على �ش ��هادات اجلودة يك�س ��ب املوظفني
اخلربة والتعلم والدخ ��ول يف التحدي من �أجل حتقيق املزيد
من النتائج الإيجابية حتى ت�ص ��بح اجل ��ودة جزء ًا من العمل
اليوم ��ي جلميع املوظفني وميكن ممار�س ��تها من اجلميع دون
حاجة �إىل متخ�ص�ص يف اجلودة.
ووج ��ه �س ��عادته قطاع ��ات البلدي ��ة املختلفة باال�س ��تفادة من
جتربة قطاع الدعم امل�ؤ�س�سي يف تطبيق معايري ونظم اجلودة
وتعميمها على كافة الإدارات ل�ض ��مان التح�س�ي�ن امل�س ��تمر يف
تقدمي اخلدمات و�سرعة �إجناز املعامالت.
ومن جانبه قال �س ��عادة �س ��امل اجلروان م�ساعد املدير العام
لقطاع الدعم امل�ؤ�س�س ��ي يف بلدية مدينة ال�ش ��ارقة �إن ح�صول
�إدارة العقود وامل�ش�ت�ريات على �شهادة الأيزو يعترب ا�ستكما ًال
حل�صول جميع �إدارات القطاع على �شهادات اجلودة ،م�شري ًا
�إىل �أن �إدارة العق ��ود وامل�ش�ت�ريات قام ��ت با�س ��تيفاء وتطبيق
جميع متطلبات اجلودة الالزمة للح�صول على �شهادة الآيزو
 9001:2008وذل ��ك بعد قيام جل ��ان الفح�ص بالتدقيق على
�أق�سامها والت�أكد من التزامها مبعايري موا�صفات نظام �إدارة
اجلودة والعمل بها .
و�أكد �س ��عادته �أن احل�ص ��ول على هذه ال�ش ��هادة ي�س ��اهم يف
تعزيز الثقة بني البلدية وجمهور املتعاملني ورفع كفاءة الكادر
الب�ش ��ري وحت�س�ي�ن الإج ��راءات الإدارية والقي ��ام ب�إجراءات
التدقيق الدوري مبا ي�ضمان احلفاظ على اجلودة املطلوبة.
و�أ�شار �إىل �أن البلدية تعمل على تطوير وحت�سني الأداء ب�شكل
م�س ��تمر من �أجل تقدمي �أف�ض ��ل اخلدمات للجمهور ،وت�شجع
جمي ��ع العامل�ي�ن على ال�س�ي�ر عل ��ى درب التميز ،ف�ض�ل�ا عن
االنخ ��راط يف جوائز التميز الداخلي ��ة واخلارجية.م�ؤكد ًا �أن
فري ��ق العم ��ل يف �إدارة العقود وامل�ش�ت�ريات جن ��ح يف حتقيق
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يف ال�شارق ��ة كانت والدت ��ه ون�ش�أت ��ه وبالتحديد يف منطقة
ال�شارقة القدمية “املريجة” بالقرب من امل�سجد الكبري
و�س ��وق العر�ص ��ة ..وفيه ��ا ب ��د�أ يخطو خطوات ��ه الأوىل يف
م�سريت ��ه العلمي ��ة والأدبي ��ة ،ترب ��ى وترع ��رع يف بيت جده
ال ��ذي كان عامراً بالعلم وتالوة القر�آن وحفظه ،ثم تعلم
يف الكتاتي ��ب ،وبعده ��ا التح ��ق باملدار�س الر�سمي ��ة �إىل �أن
تخ ��رج يف اجلامع ��ة تخ�ص�ص اقت�صاد� ،إن ��ه ماجد عبداهلل
بو�شليب ��ي ،الكات ��ب والباح ��ث وامل�سرح ��ي والأم�ي�ن الع ��ام
للمنتدى الإ�سالمي يف ال�شارقة.
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يف هذا احلوار ن�س ��لط ال�ض ��وء على اجلهود التي يقوم
بها �سعادة ماجد عبداهلل بو�شليبي الأمني العام للمنتدى
الإ�س�ل�امي ونغو�ص ب�ي�ن ثنايا �أفكاره الأدبي ��ة والثقافية
والعلمية ،ون�ستطلع �آماله يف عام 2016م.

بداية نود �أن حتدثنا عن املولد والن�ش�أة وكيف اك�شتفت
لديك موهبة الكتابة واللغة والت�أمل؟
ال يداخلني �ش ��ك يف �أنني كنت من املحظوظني بالن�سبة
�إىل والدتي ون�ش� ��أتي؛ فقد ولدت يف ال�شارقة وبالتحديد
يف منطق ��ة ال�ش ��ارقة القدمية “املريج ��ة” وعلى مرمى
خطوات قليلة من امل�سجد الكبري و�سوق العر�صة ...تلك
امل�س ��احة ال�ص ��غرية يف حيزها اجلغرايف كانت ن�ص ��ف
قطر دائرة مل�ساحة جميلة من املعمار الإن�ساين واملادي،
وباحة م�ش ��رعة على م�ش ��اهد ما يزال �س ��حرها حي ًا يف
البال لعل �أهمها ذلك التنوع الذي �أحاط ب�ص ��باي و�إليه
�أعزو قدرتي على القراءة املت�أنية للحياة .فاملزاج املعريف

تنمي ��ه البيئة ،وكلما تلونت هي تنوع املزاج املعريف .و�إذا
كان يل �أن �أحكي عن معلمني حقيقيني يل ف�إن ال�ش ��ارقة
معلمت ��ي الأوىل الت ��ي فتحت يل كتاب احلي ��اة وعلمتني
�أن �أغو�ص يف �أوقيانو�س من املعارف ال�س ��احرة بالن�سبة
لفت ��ى يتهجى املعرفة ،ول�س ��ت �أبالغ مطلق� � ًا �إذا قلت �إن
ال�ش ��ارقة �ص ��نعت مزاجي الثقايف .رمبا يب ��دو يف الأمر
بع�ض الغرابة ملن ال يعرف ال�شارقة وما متثله .كان �سوق
العر�صة ملتقى قوافل ال�صحراء بقوافل البحر ،وملتقى
الوافدي ��ن �إىل ال�ش ��ارقة مبزيجه ��ا الإن�س ��اين والثقايف
داخل ال�سور ،وكانت هي من هي يف هذا التمازج الثقايف
ف�ض�ل ً�ا عما تولده من حراك ذات ��ي للثقافة .و�إذا علمنا
�أنه مع بدايات القرن بحدود  1929امليالدي وال�س ��نوات
التي تل ��ت كان هناك مدار� ��س للبنني والبن ��ات نظامية
�إىل حد ما ،وا�ستقبال للدار�سني و�إ�سكانهم ،و�صالونات
�أدبية و�ص ��حف ًا ومكتبات عامة ال تقل عن خم�س مكتبات
و�ص ��حف ًا واردة من العراق وم�ص ��ر وال�ش ��ام رمبا تت�ضح
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طبيعة املناخ الذي كان �س ��ائد ًا والقو�س الوا�س ��ع ن�س ��بي ًا الذي العربي .ومل يكن تنوع امل�شارب قا�صر ًا على املكان وح�سب ،بل
كانت تفتحه ال�ش ��ارقة عل ��ى الفكر والثقاف ��ة واحلياة ،لذلك ،ات�سع لي�شمل �أهلي ورحلتي ومدر�سني �أثروا يف تكويني العقلي،
وب�س ��بب ه ��ذا التوه ��ج اخلا�ص بقي ��ت هالة ال�ض ��وء يف قلوب بل ال زلت اذكر �أن بع�ض ��هم كان يتوا�ص ��ل مع والدي من �أجل
النا� ��س و�إن ذهب ��ت املباين وتغ�ي�رت احلياة .كانت ال�ش ��ارقة اكت�شايف ومتابعتي ،ثم جاءت القراءات ثم احلراك اجلامعي
رغم ب�س ��اطة احلياة تتوفر على جماليات ي�ص ��عب ن�س ��يانها؛ واملجتمع ��ي وامل�س ��رح ،لذا ف� ��إن الإنتاج يف احد ه ��ذه احلقول
فمهما كنت ب�س ��يط ًا �إال �أنك تقر�أ وتكتب وتتفاعل ،فبيت جدي ي�ص ��ب يف الراف ��د ذات ��ه طامل ��ا الر�ؤي ��ة وا�ض ��حة متجذرة يف
حيث ن�ش� ��أ والدي وولدت �أنا كان بيت ًا يقر�أ ويكتب وفيه حفظة الذات ،ويظهر هذا الأمر ب�ش ��كل جل ��ي يف ما �أكتب من �أعمال
حافظ ��ات للق ��ر�آن ،ثم هناك الكتاتيب التي بقي �ش ��يء منها ،م�سرحية؛ فـ “البوم” تعالج �أ�سطورة بيع النف�س لل�شيطان من
و�ص ��مد �أمام املدار�س الر�سمية يف منت�ص ��ف ال�ستينات ،وقد �أجل املال ،و”امليدور” تعك�س �أثر التغريب الثقايف على النف�س
ارت ��دت �أواخرها قبل املدر�س ��ة
يف �صورة وباء ،و”حمدو�س” عن
وكل �ص ��يف ،وتعلمت لغة �أ�شبه
التناق�ضات التي ت�صيب الإن�سان
العرب ��ي عندما يحل ��م بعامل غري
بلغة الأوائل على �ص ��غر �س ��ني ،المنتدى اإلسالمي من أهم
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن لغ ��ة البح ��ر الذي
واقع ��ي وغريه ��ا م ��ن �أعم ��ال،
الحضاري
اإلشعاع
منارات
تاخمته و�صادقت �سفنه وفتنت
فامل�صابيح �شتى وال�ضوء واحد.
مبوجه وغمو�ضه.
ثم رح ��ل بنا والدي �إىل الكويت والتثقيف في إمارة الشارقة �أق ��ر جمل�س ال ��وزراء �إعالن عام
 2016عام� �اً للق ��راءة بتوجيه ��ات
واد غ�ي�ر ذي زرع
ف�أ�س ��كننا يف ٍ
م ��ن �صاح ��ب ال�سم ��و ال�شي ��خ
عند ملتقى ال�صحراء باملاء ،يف
نقطة ق�ص� � ّية عن املدينة ،ف�شربت �ش ��يئ ًا كثري ًا من ال�صحراء خليف ��ة ب ��ن زايد �آل نهي ��ان رئي�س الدولة ،فم ��ا �أعددمت لهذا
التي عمقت بغمو�ض ��ها هي الأخرى الت�أمل وال�ص ��فاء فامتزج الع ��ام م ��ن خطط عملية عل ��ى امل�ستوى ال�شخ�ص ��ي ب�صفتكم
الغمو�ضان مع ًا ،وتدخل ْنتُ يف عواملهما وحيواتهما وبني يديهما كاتبا وروائيا ورمزا من رموز الثقافة والفكر يف الإمارة؟
مما ال �شك فيه �إن �إعالن عام  2016ب�أن يكون عام ًا للقراءة
عرفت الطريق �إىل مقامات الإبداع واجلمال.
ذل ��ك كان كتاب احلي ��اة مفتوح ًا على �أقنوميه ��ا الأكرث �أهمية يعك�س توجه القيادة الر�شيدة نحو تخريج جيل قارئ وتر�سيخ
يف البيئ ��ة التي ع�ش ��ت وترع ��رت ب�ي�ن �أعطافها� ،أم ��ا الكتاب الدولة عا�ص ��مة للمحتوى والثقافة واملعرفة ،وبالتايل �سيكون
امل�سطور فكان ذلك الذي نقر�ؤه للت�سلية يف البداية �إذ مل يكن ه ��ذا العام ب�إذن اهلل عاما ا�س ��تثنائيا يف جمال ن�ش ��ر وتعزيز
لنا هناك على �ص ��بانا كثري نلهو به� ،س ��وى املحيط بنا نت�أمله ثقافة القراءة يف املجتمع.
ونلعب ب�أدوات ��ه ،ثم تطور الأمر للح�ص ��ول على معرفة مكثفة ول ��دي الكثري من امل�ش ��اريع عل ��ى امل�س ��توى الأكادميي واملهني
ق ��ام ب�إيجازها لن ��ا مدر�س اللغة العربية� .أن ��ا ابن بيئة هي يف والثق ��ايف التي �أعمل عليه ��ا حالي ًا ،والتي �أ�س� ��أل اهلل �أن يقدر
الأ�س ��ا�س متنوعة و�ساهمت الرحلة الأوىل يف ت�شكيلها لكن مع يل التوفي ��ق فيها لرنى ثمارها يانع ��ة خالل عام  ،2016فعلى
هذا التنوع �إال �أن امل�شروع واحد وي�صب يف ت�شكيل العقل امل�سلم امل�ستوى الأكادميي ف�أنا �أقوم حالي ًا على م�شروع درا�سي ي�أخذ
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الكث�ي�ر من اهتمام ��ي وتركي ��زي يف الفرتة القادمة .وبالن�س ��بة
للم�ش ��اريع الأدبية والثقافية ،فلدي بع� ��ض الأعمال الأدبية التي
من املتوقع �صدورها العام القادم.

وب�صفتك ��م �أمين ��ا عام ��ا للمنت ��دى الإ�سالم ��ي ،فم ��ا ه ��و الدور
ال ��ذي يق ��وم به املنت ��دى يف تعزيز القراءة وخطت ��ه لعام 2016
للخروج بنتائج ملمو�سة يف جمال ن�شر ثقافة القراءة يف �إمارة
ال�شارقة؟
ً
بالطبع �س ��يكون ع ��ام  2016عاما ا�س ��تثنائيا ب ��كل املقايي�س يف
جمال ن�ش ��ر وتعزيز ثقافة القراءة على م�س ��توى دولة الإمارات
العربية املتحدة ،واملنتدى الإ�س�ل�امي بو�ص ��فه �إح ��دى املنارات
الثقافية ومن �أكرث اجلهات املعنية بن�شر العلم والثقافة واملعرفة
وال يكون ذلك �إال بالقراءة واالطالع وا�ستك�شاف كل جديد ،ف�إنه
�سيكون لديه برناجم ًا ثقافي ًا ويف القلب منه �إثراء ثقافة القراءة
واحلث عليها ك�أحد �أهم راوفد العلم واملعرفة.
ولي� ��س هذا ببعيد ع ��ن توجهات �إمارة ال�ش ��ارقة يف ظل القيادة
الر�ش ��يدة ل�ص ��احب ال�سمو ال�ش ��يد الدكتور �س ��لطان بن حممد
القا�س ��مي ع�ض ��و املجل� ��س الأعلى حاكم ال�ش ��ارقة ال ��ذي يعترب
القراءة ركن ًا من �أركان التقدم احل�ضاري واملعريف ولي�س جمرد
رفاهية �أو م�ص ��در ثان ��وي للمعرفة .وينظم املنتدى الإ�س�ل�امي
العديد من الفعاليات واملعار�ض والندوات التي تهدف �إىل دعم
ون�شر الثقافة الإ�سالمية والعربية و�إر�سائهما.
وتزخ ��ر �ش ��ارقة املعرف ��ة بالعل ��وم املعا�ص ��رة واملع ��ارف الأدبية
وت�س�ي�ر ف
بها بتهذيب الفكر بالوعي والإداراك ال�س ��ليم بالإرث احل�ضاري
والثقايف ،ويعترب املنتدى الإ�سالمي �أحدى �أبرز منارات الإ�شعاع
احل�ضاري والتثقيف بالإمارة ،وذلك �ضمن خطى ور�ؤى �صاحب
ال�س ��مو حاكم ال�ش ��ارقة نحو النهو�ض بالأمة ثقافي ًا والقيام بها
معرفي ًا ،و�إر�ساء قيم االعتدال والنزعة �إىل البحث واملناف�سة يف

م�ض ��مار العلم ،والقائمون يف املنتدى الإ�س�ل�امي ي�ستلهمون من
�أفعاله ومن �أقواله ا�سرتاتيجيات للعمل واالبتكار.
وال�شارقة حا�ضنة للأ�صالة نبع ينهل منه القا�صي والداين ،على
مدار العام التكاد تهد�أ خطاها من حمافل ثقافية �إىل كرنفاالت
تراثية و�إىل مهرجنات ومعار�ض علمية وموا�س ��م �أدبية كل ذلك
احتف ��اء ًا بالكلمة و�إجال ًال لها ،وكذلك هي وترية العمل باملنتدى
�إحدى م�ؤ�س�س ��ات الإمارة الد�ؤوبة �ضمن م�شروع حاكم ال�شارقة
الإن�س ��اين الرائ ��د الذي يخدم الأم ��ة ،ويعتني بالعل ��وم العربية
والإ�سالمية ويرعاها ويدعمها بالن�شر والت�أليف.

واملنت ��دى الإ�س�ل�امي بيئ ��ة علمي ��ة متكامل ��ة مب ��ا يت�ض ��منه من
مراف ��ق حيوية كاملكتبة الزاخرة واملتخ�ص�ص ��ة وامل�ش ��تملة على
�أمهات كتب العلوم ال�ش ��رعية ،وامل�سرح العلمي والعملي لدورات
وندوات الثقافة الإ�سالمية� ،إ�ضافة �إىل املجمع الريا�ضي املتنوع
اال�ستخدام للريا�ضات الأ�سا�سية ،مما يعزز من دور املنتدى يف
الو�صول �إىل �شريحة عر�ضية متباينة يف املجمتع.
وللمنت ��دى حمطات قيمة وب�ص ��مات نرية يف ه ��ذا جمال تعزيز
منزل ��ة القراءة و�أهميتها ودورها يف حت�ض ��ر ال�ش ��عوب والأمم،
فهو ميثل م�ش ��ع ًال من م�شاعل العلم والنور ،على ال�صعيد املحلي
والإقليمي عرب �أجندة متكاملة من الأن�شطة والفعاليات الثقافية
واحل�ض ��ارية تعق ��د على مدار العام وت�ش ��ارك الإم ��ارة جهودها
احلثيثة للو�صول بال�شارقة لتكون ج�سر ًا يربط الأمه بثقافتها.

وم ��ا هي �آلية تنظي ��م الفعاليات والن ��دوات العلمية يف املنتدى
الإ�سالمي؟
تعق ��د الطاوالت امل�س ��تديرة وور� ��ش العمل املتخ�ص�ص ��ة مبعدل
�ش ��هري �ض ��من �أجندة العمل الثقايف للمنت ��دى بالإمارة ،وتقوم
فكرة الن�شاط على ا�ست�ضافة خبري متمر�س� ،أو �أكادميي متعمق
يف �أح ��د مو�ض ��اعات الثقاف ��ة الإ�س�ل�امية �أوحت ��ى االجتماعي ��ة
البارزة ،وحول مائدة املنت ��دى يناق�ش الطلبة واملهتمني وجهات
النظر ويف حوار علمي و�أكادميي ر�ص�ي�ن ،ومن �أبرز املو�ضوعات
التي التي �أثريت على طاولة املنتدى « الطب النبوي واحلجامة»،
«معلمة ال�ش ��يخ زايد للقواعد الفقهية والأ�صولية «� ،إ�ضافة �إىل «
�إ�ش ��كاليات املعاجم اللغوية املعا�ضرة « ،و « املخطوط الإ�سالمي
يف الهند.
كان للمنت ��دى الإ�سالمي م�شاركة متميزة يف معر�ض ال�شارقة
للكتاب  ، 2015ماذا ا�ستفدمت من هذه التجربة؟
يحر� ��ص املنت ��دى الإ�س�ل�امي عل ��ى امل�ش ��اركة يف معر�ض ال�ش ��ارقة
للكتاب كل عام انطالق ًا من �أهميته يف ت�شجيع النا�س على القراءة،
وفي ��ه ميتزج ال�ت�راث بالثقافة والتقاليد ال�ش ��عبية والفكر الإبداعي
املعا�ص ��ر يف توليف ��ة متجان�س ��ة منقطع ��ة النظري .ويق ��دم املعر�ض
لع�ش ��اق القراءة فر�ص� � ًا ال مثيل لها تتيح لهم اقتناء كتبهم املف�ضلة
ب�أ�س ��عار منا�س ��بة ،كما �أنه منرب ب ��ارز يوفر �أجواء مثالي ��ة لل ُك ّتاب
ودور الن�شر لتبادل الآراء ،ومناق�شة �آخر التطورات ،ودرا�سة فر�ص
التعاون املحتملة.
وبالطبع ف�إن املنتدى يتاح له من خالل الإقبال ال�شديد على معر�ض
ال�ش ��ارقة الدويل للكتاب �أن يعر�ض العديد من الكتب املتخ�ص�صة
يف الثقافة الإ�سالمية واللغة العربية وعلوم القر�آن واحلديث وكافة
جم ��االت علوم الدين الإ�س�ل�امي �إىل قطاعات كب�ي�رة من املجتمع
وب�أ�س ��عار زهيدة بهدف ن�ش ��ر الثقافة الإ�س�ل�امية والوعي ب�صحيح
علوم الدين و�إلقاء ال�ضوء على ف�ضائل الدين الإ�سالمي احلنيف.

اجلميل ��ة من خالل الأخطاء اللغوية والإمالئية يف الالفتات
والإعالنات وما �إىل ذلك؟
بداي� � ًة ن�س� ��أل �أنف�س ��نا هل نح ��ن نح�ت�رم لغتن ��ا �أم ال؟ �إن اللغة
العربية غنية مب�ص ��طلحاتها وكنوزها اللغوية التي ال حت�ص ��ى،
ونحن ن�س ��تطيع من خالل اللغة العربية الف�صحى ال�سل�سة التي
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كان املنت ��دى اال�سالم ��ي �أح ��د الأركان املهمة الت ��ي �ساهمت يف
اختي ��ار ال�شارقة عا�صمة للثقاف ��ة الإ�سالمية عام  ،2014كيف
احتفيتم بهذه املنا�سبة الكبرية؟
لق ��د اعتنى املنتدى الإ�س�ل�امي من ��ذ ت�أ�سي�س ��ه بتثقيف املجتمع
يف ال�ش ��ارقة ،وجن ��ح يف ا�س ��تقطاب طلب ��ة العل ��م م ��ن �إمارات
الدولة �س ��واء م ��ن طلبة العلم ال�ش ��رعي
�أو الدرا�س ��ات الإ�س�ل�امية واملهتم�ي�ن
ب�أخذ العلم عن علماء وم�شايخ �أفا�ضل
نحر�ص على ا�ست�ض ��افتهم يف املنتدى،
ُ
وذلك الرتباط هذه العلوم بكافة جوانب
حي ��اة الف ��رد امل�س ��لم اليومي ��ة .وت�أتي
جهود املنتدى ن�ش ��ر الثقافة الإ�سالمية
يف �إط ��ار جه ��ود الإم ��ارة الرامية على
ن�ش ��ر وخدم ��ة العل ��وم ال�ش ��رعية .وقد
و�ضع املنتدى �ض ��من �أهدافه الرئي�سية
تفعي ��ل دور امل�س ��اجد لتوجي ��ه املجتمع
و�إ�شباعه باملعلومة ال�شرعية الو�سطية،
وحت�صني الأمن الروحي لأبنائه.
بال �ش ��ك ف�إن اختيار ال�شارقة عا�صمة
للثقاف ��ة الإ�س�ل�امية ه ��و تكلي ��ل ل ��دور
ال�ش ��ارقة الريادي كمن ��ارة من منارات
الثقافة الإ�س�ل�امية .فال�ش ��ارقة بعلمها
و�صروحها ومنابرها وبعبقها التاريخي
ت� ��ؤرخ حكايتها املعرفية الرثية بكنوزها
الإ�س�ل�امية وبرتاثه ��ا الإن�س ��اين ،ليك ��ون ا�س ��تحقاقها ملكانتها
كعا�صمة للثقافة الإ�سالمية جت�سيدا لدورها البارز يف املنظومة
الثقافي ��ة الإ�س�ل�امية العاملي ��ة .وق ��د نظم املعر� ��ض العديد من
املحا�ض ��رات والندوات العلمية الت ��ي حتتفي بهذا احلدث املهم
والتي تربز مميزات �إمارة ال�شارقة يف هذا املجال.

يقام حالياً معر�ضا للغة العربية يف املنتدى الإ�سالمي ،بهدف
احلف ��اظ عل ��ى الإرث الثق ��ايف للغتن ��ا العربي ��ة ،بر�أيك ��م كي ��ف
ميكن �أن تتعاون امل�ؤ�س�سات اخلدمية كدائرة البلدية والتنمية
االقت�صادي ��ة وغريه ��ا يف الت�شجي ��ع على التو�س ��ع يف ا�ستخدام
اللغ ��ة العربية بالن�سبة للمن�ش�آت التجارية ومنع ت�شويه لغتنا

ال تقت�ص ��ر فقط على املثقفني �أن نوازن بني اال�ستخدام ال�سليم
للغة من ناحية دون �أن يت�أثر الغر�ض التجاري بذلك.
و�إمارة ال�ش ��ارقة تتمتع بخ�صو�صية فريدة جتعل من م�ؤ�س�ساتها
وهيئاته ��ا احلكومي ��ة كدائ ��رة البلدية وال�ش ��رطة وهيئة الإمناء
التج ��اري وال�س ��ياحي والتنمي ��ة االقت�ص ��ادية�..إلخ م�ؤ�س�س ��ات
ثقافي ��ة ،ف ��كل م�ؤ�س�س ��ة م ��ن
ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات �إىل جان ��ب
اخت�صا�ص ��اتها ،ف� ��إن لديه ��ا
�أي�ض� � ًا دور ثق ��ايف وتوعوي جتاه
املواطنني واملقيمني بها.
فنح ��ن ن ��رى الآن يف �إم ��ارة
ال�ش ��ارقة ج ��ل امل�ؤ�س�س ��ات
والهيئ ��ات احلكومية �إن مل كلها
لديها مكتب ��ات متاحة ملوظفيها
وحت ��ى لزائريه ��ا ومتعامليه ��ا
كمكتب ��ة بلدية مدينة ال�ش ��ارقة
والتي حتتوي عل ��ى �آالف الكتب
يف كافة املج ��االت ،مع الرتكيز
على املوا�ض ��يع اخلا�صة بالعمل
البلدي ��ة ،وه ��ذا يجع ��ل الفائدة
مزدوج ��ة ،فتنمي ��ة املوظ ��ف
ثقافي ًا �سواء يف جماالت احلياة
املتنوعة �أو يف جمال تخ�ص�ص ��ه
�س ��يخلق من ��ه �إن�س ��ان ًا منتج ًا يف
جمتمعه ،وموظف ًا قادر ًا على تطوير ذاته وحت�سني �أدائه العملي.
وتنمية الأمم واملجتمعات تبد�أ من تنمية الإن�سان وتعزيز ثقافته
و�إث ��راء معرفته ،وهذا كله ال يت�أت ��ى �إال بالقراءة املت�أنية والوعي
الثقايف والفهم ال�صحيح.
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لتقدير أصحاب االنجازات وتشجيع العاملين على االبتكار في تقديم الخدمات

بلدية الشارقة تكرم الفائزين بجائزة الموظف المتميز
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�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن تكرمي الفائزين
بجوائز املوظف املتميز وذلك خالل احلفل الذي
�أقيم مب�سرح البلدية بح�ضور �سعادة ر�شاد بن طليعة
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة و�سعادة ريا�ض
عبد اهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة
وامل�س�ؤولني يف البلدية واع�ضاء املجل�س البلدي.

54

ويف بداية حفل التكرمي قال �سعادة ريا�ض عيالن� :إننا نحتفى اليوم
بكوكبة من املتميزين الفائزين بجائزة املوظف املتميز التي اطلقتها
البلدية يف دورتها الأوىل والتي ت�أتي ترجمة عملية وتطبيق ًا واقعي ًا
لإ�سرتاتيجة بلدية مدينة ال�شارقة الرامية �إىل تكري�س ثقافة التميز
وتطبيق �أعلى معايري اجلودة يف الأداء تنفيذا لتوجيهات القيادة
الر�شيدة والدعم الكبري واملتابعة الدائمة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى لالحتاد

حاكم ال�شارقة  -حفظه اهلل -و�سمو وىل عهده الأمني.
و�أ�ضاف �سعادته قائ ًال  :و�إننا �إذا نحر�ص يف هذا اليوم على تكرمي
الفائزين ،ف�إننا نقول �شكر ًا لكل من تخطتهم اجلائزة ممن يعملون
يف �صمت بجد واجتهاد ومثابرة و�إخال�ص هاج�سهم مر�ضاة اهلل ورفعة
الوطن وراحة ال�ضمري وتقدمي �أف�ضل ما عندهم لتبقى البلدية يف طليعة
الدوائر احلكومية ،فمن الي�شكر النا�س الي�شكر اهلل.
فالتحية لكل موظف وعامل �أدّى واجبه ب�إخال�ص وحتمل �ضغوط العمل
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وتعامل مع املراجعني با�سلوب ح�سن وبذل كل مايف و�سعه من �أجل �إتقان
عمله ور�ضاء عمالئه دون �إنتظار كلمة من �أحد.
و�أكد �أن يلدية مدينة ال�شارقة ت�سعى من خالل هذه اجلائزة �إىل تقدير
�أ�صحاب الكفاءات ،وتكرمي �أ�صحاب الإجنازات ،ون�شر ثقافة التميز
بني العاملني ،كما �سنوا�صل العمل على تطوير اجلائزة وتعزيز دورها
وتر�سيخ مكانتها حتى تتحول االهداف �إىل واقع والتبقى جمرد رغبات.
م�ؤكد ًا �أن الدائرة عازمة على امل�ضي قدما يف �إ�سرتاتيجية تطوير
وحت�سني اخلدمات واملنتجات ،ومتابعة قيا�س وحتليل الأداء وكافة
املتغريات عن كثب على نحو م�ستمر ،مبا ي�ضمن احلفاظ على معدالت
الأداء املطلوبة �ضمن الأهداف واملعايري املحددة ،وب�شكل ين�سجم مع
الدور الريادي للبلدية وحتقيق رغبات وتطلعات عمالئها الكرام.
وهنىء للفائزين ودعا جميع املوظفني للدخول يف �سباق التميز يف

الدورة اجلديدة من �أجل احلفاظ على املنجزات احل�ضارية واملكت�سبات
التي حققتها التي البلدية على مدار العقود املا�ضية.
ومن جانبه قال �سعادة �سامل اجلروان م�ساعد املدير العام للدعم
امل�ؤ�س�سي يف بلدية مدينة ال�شارقة لقد حر�صت بلدية مدينة ال�شارقة
متمثلة يف قطاع الدعم امل�ؤ�س�سي على �إطالق جائزة املوظف املتميز
لتكون �إ�ضافة حقيقية ودعم ًا للمجتهدين وتقدير ًا للمتميزين ،وحافز
معنوي ومادي للمبدعني وت�شجيع ًا على التناف�س والتعاون وااليجابي بني
املوظفني من �أجل تقدمي �أف�ضل اخلدمات جلمهور املتعاملني .م�شري ًا
�إىل �أن جائزة املوظف املتميز التي �شهدت �إقبا ًال كبري ًا وم�شاركة وا�سعة
من العاملني يف البلدية يف دورتها الأوىل تهدف �إىل االرتقاء مب�ستوى
االداء وتقدمي خدمات بلدية وفق �أعلى املعايري االدارية والعملية
احلديثة تتنا�سب مع تطلعات القيادة الر�شيدة وتوجيهات الإدارة العليا

ب�ضرورة توفري بيئة العمل املنا�سبة واحلوافز امل�شجعة وتكرمي ا�صحاب
الإجنازات يف كل القطاعات.
و�أكد حر�ص القائمني على اجلائزة على تطبيق �أف�ضل املعايري العلمية
والنماذج االدارية احلديثة يف تقييم ومتابعة �أداء و�إجنازات املوظفني،
لذلك �شملت اجلائزة العديد من الفئات لت�سوعب تنوع االخت�صا�صات
واملهام الوظيفية املختلفة داخل البلدية ،كما مت ا�ستيقاء املعايري
اخلا�صة باجلائزة من خالل اال�ستعانة ب�أف�ضل النظم الإدارية يف جمال
اجلودة والتميز بالإ�ضافة �إىل معايري اجلوائز املختلفة على امل�ستوى
العاملي والإقليمي والوطني.
والتي تنوعت املعايري لتحقيق التقييم ال�شامل والعادل ،ومنها معيار
الإجنازات والنتائج والذي يهدف �إىل تقييم الإجنازات املهنية
والوظيفية التي قام بها املوظف خالل عمله والنتائج التي حققها
�سواء كانت كمية �أو نوعية والإجنازات التي تزيد على املتوقع �أو تفوق
متطلبات عمله الوظيفي وقدرته �إجناز املهام ال�صعبة التي تتطلب وقتا
وجهدا وعمال د�ؤوبا.
وذكر �أن من بني املعايري �أي�ضا الأداء الفعال و�أ�سلوب العمل والذي يهتم
بالأداء الكفء للموظف وفاعلية قيامه بالأعمال املوكلة �إليه من ر�ؤ�سائه
ودرجة �إجادة الأعمال التي ي�ؤديها وتنوع مهامه وكيفية �أداء تلك املهام
والأ�ساليب التي يتبعها يف تقدمي اخلدمة املتميزة للمتعاملني و�أ�سلوبه يف
القيام بالأعمال اليومية.
و�أكد �أن الإبداع هو �أحد االهداف الرئي�سية للجائزة لذا ركز معيار
�إبداع املوظف على مبادرات املوظف �إىل تقدميه �أفكار واقرتاحات �أو
درا�سات �أو �أ�ساليب عمل متميزة ومبدعة ت�ساهم يف تطوير وحت�سني
الأداء واالرتقاء مب�ستوى اخلدمة املقدمة للمتعاملني �أو تب�سيط
الإجراءات .الفتا �إىل �أن اجلائزة �ساهمت يف دورتها الأوىل يف زيادة
القدرة االنتاجية للعاملني من خالل التناف�س بينهم ،متمنني �أن ت�ساهم
اجلائزة يف حتقيق متطلبات التنمية الب�شرية ودعم التطور الكبري الذي
ت�شهده امارة ال�شارقة يف امليادين كافة.
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تتميز بسرعة األداء و الدقة العالية فى الكشف عن الفيروسات

عيادة الصحة العامة تزود مختبراتها بأحدث األجهزة
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و المعدات الطبية على المستوى العالمي
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درجت عيادة ال�صحة العامة منذ �إن�شائها عام
 1990على توفري �أحدث نظم و تقنيات الفح�ص
الطبى مبخترباتها للك�شف عن الفريو�سات
التى تنتقل بني الأفراد� ،إميانا منها بح�سا�سية
الدور الذى تقوم به فى حماية �صحة الفرد
و املجتمع ،وحر�صاً منها على تقدمي خدمات
طبية عالية امل�ستوى.
فكان لزاماً عليها مواكبة التطور العلمى
املت�سارع فى هذا املجال ورفد خمترباتها ب�أحدث
الأجهزة و املعدات الطبية على امل�ستوى العاملي
حيث قامت م�ؤخراً بتد�شني خدمات �أجهزة
متطورة من �أحدث الأجهزة يف جمال الفح�ص
عن الفريو�سات مقارنة مبثيالتها يف باقي
املراكز ذات ال�صلة ومن �أعرق �شركات الأجهزة
الطبية العاملية واملعتمدة عاملياً يف هذا املجال.
تتميز هذه الأجهزة ب�سرعة الأداء و الدقة العالية
فى الك�شف عن الفريو�سات كفريو�س الإيدز
والتهاب الكبد البائى وغريها من الفحو�صات
الأخرى التى تتجاوز  50فح�ص ًا خمتلف ًا  .كما
تعترب هذه الأجهزة من �أحدث الأجهزة املدجمة

�أى التي تقوم بعمل عدة �أجهزة يف �آن واحد مما يخت�صر من جهد وزمن العمل ،وكذلك يقلل من
التكلفة املادية لتجهيز املختربات الطبية.
ومن املميزات الأخرى لهذه الأجهزة �أنها ذات �سعة حتليلية وا�سعة متكن عيادة ال�صحة العامة
من التعامل مع زيادة �أعداد املراجعني بكل ي�سر و �سهولة دون الإخالل مبعايري الدقة و اجلودة،
وكذلك ف�إن هذه الأجهزة هى من اجليل اجلديد واحلديث وتتمتع بتلقائية العمل من خالل برجمة
الكمبيوتر من قبل الفنى املخت�ص و �إدخال العينات ومن ثم الأمر بالتنفيذ .كما �أن لها من التقنيات
اخلا�صة ما ميكننا من �إعادة التحليل تلقائي ًا وفق ًا ملعايري مربجمة يحددها امل�ستخدم م�سبق ًا وذلك
زيادة فى احلر�ص على مراقبة جودة ودقة التحاليل.
�إن الربجميات املدجمة فى هذه الأجهزة متكنها من �إر�سال نتائج التحاليل الطبية عرب ال�شبكة
الداخلية للعيادة كخطوة �أوىل لعملية الإ�صدار الإلكرتونى للنتائج وال�شهادات الطبية  .ومن
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خ�صائ�صها املهمة كذلك �أنه ميكن ربطها عن طريق الإنرتنت
ببلد املن�ش�أ وذلك لعمل التحديث املبا�شر لربنامج الت�شغيل
�أو لطرق املعايرة� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية عمل ت�شخي�ص فوري
و�سريع لأي عطل يحدث يف اجلهاز .
�إن قطاع ال�صحة العامة واملختربات املركزية يف بلدية مدينة
ال�شارقة ي�سعى دائم ًا �إىل مواكبة �أحدث التطورات العلمية
حول العامل يف جمال الفتح�ص والتحليل ودقة النتائج
للحفاظ على �صحة و�سالمة الإن�سان ،وتعد خمتربات بلدية
ال�شارقة من املختربات الرائدة على م�ستوى املنطقة بف�ضل
دقة و�سرعة التحاليل التي يقوم بها املخترب .وحتر�ص البلدية
على االطالع على �أحدث ما و�صلت �إليه التقنية احلديثة
واال�ستفادة من الربامج العلمية املتطورة يف هذا املجال
لتزويد املختربات ب�أحدث الأجهزة و�أكرثها دقة وتطور على
م�ستوى العامل.

الصحة
والحياة
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مـن مـكتـبــة المـديـنــة
الكتاب :القيادة
المؤلف :د .محمد درويش

القيادة
القيادة فن الت�أثري على الأفراد وتن�سيق جهودهم وعالقاتهم
و�ضرب املثل لهم يف الأفعال والت�صرفات مبا ينمي انتماءهم
ووالءهم وطاعتهم ويدعم تعاونهم ،وثقتهم واحرتامهم
ومبا يكفل حتقيق الأهداف املن�شودة.
وللقيادة دور اجتماعي �أو وظيفة اجتماعية يقوم بها القائد
للم�ساعدة يف حتقيق �أهداف اجلماعة وهي �شكل من
�أ�شكال التعامل االجتماعي بني الفرد (القائد) و�أفراد
اجلماعة (املر�ؤو�سني) يقوم فيه بقيادة اجلماعة
والت�أثري يف �سلوك �أفرادها وتوجيه �أعمالهم.
والقيادة بهذا املعني لها عدة جوانب اجتماعية
وتفاعالت دينامية وحمددات �سلوكية فهي �أو ًال �سمة
تبدو فيما يت�صف به القائد من �إمكانات وخ�صائ�ص
اجتماعية ونف�سية وعقلية وبدنية متكنه من التوجيه وال�سيطرة
على الآخرين ،وثاني ًا هي عملية �سلوكية تتمثل يف �إمكانية حتريك
اجلماعة لتحقيق ت�أثري موجه نحو �أهدافها وحت�سني التفاعل االجتماعي
بني �أع�ضائها واحلفاظ على متا�سكها و�إحداث ت�أثري �إيجابي ملحوظ
على تركيبها و�أدائها ،وثالث ًا هي دور اجتماعي يحقق �أهداف اجلماعة
من خالل عمليات التعامل االجتماعي واالت�صال بني القائد وبيئته.
وميكن التمييز بني القيادة والقائد من عدة وجوه ،فبينما ت�شري القيادة
للعملية ذاتها التي يتم فيها اجلانب الدينامي ،ف�إن القائد ي�شري �إىل
مركز داخل بناء اجلماعة �أو �إىل �شخ�ص ي�شغل ذلك املركز يلتف
�أع�ضاء اجلماعة حوله.

سنة النشر2005 / 2004 :
دار النشر :مركز تطوير اآلداء

يعي�ش الإن�سان يف
املجتمع ويرتبط ببيئته
ارتباط ًا وثيقا ،ي�ؤثر
فيها وت�ؤثر فيه يف تفاعل
اجتماعي متبادل وم�ستمر،
ونتيجة لهذا التفاعل حتدث
عمليات خمتلفة بع�ضها
يرتبط بالبيئة اخلارجية
املحيطة بالفرد ،نطلق عليها
عمليات اجتماعية ،وبع�ضها يتعلق
ب�شخ�صه ومايدور يف نف�سه وذاته
ونطلق عليها عمليات نف�سية.
والإن�سان وحدة اجتماعية نف�سية بدنية مرتابطة ،تت�شكل
�شخ�صيته ويتحدد �سلوكه من تفاعل عوامل بيولوجية وراثية وخ�صائ�ص
نف�سية وج�سدية مع عوامل بيئية ثقافية ،مثل العرف والقيم االجتماعية
واخللقية والتقاليد واملعايري ال�سائدة� ...إلخ وهو يف تفاعله مع بيئته
يحاول �أن يتكيف معها ب�سلوك اجتماعي هو حم�صلة تفاعل العوامل
للتعرف �أكرث على �سمات القائد ودوره ونظريات القيادة ،ميكنكم
ال�شخ�صية مع العوامل البيئية.
وهو يف ذلك ي�ستجيب للمواقف االجتماعية وللمثريات املختلفة ا�ستعارة كتاب «القيادة» للدكتور حممد �شفيق من مكتبة بلدية مدينة
با�ستجابات متنوعة قد تكون لفظية �أو حركية �أو ف�سيولوجية �أو انفعالية ال�شارقة.

�أو معرفية� ..إلخ.
و�إذا كانت درا�سة ال�سلوك االجتماعي وحماولة فهم جوانب ال�شخ�صية
و�إلقاء ال�ضوء على بع�ض مهارات القيادة والتعامل تعترب �أمور ًا مهمة
للعامة يف املجتمع ف�إن درا�سة هذه املو�ضوعات �أكرث �أهمية و�أ�شد �إحلاح ًا
لكل من هو مدير �أو مر�شح لتويل موقع قيادي �أو تبو�ؤ درجة وظيفية
مهمة ،و�أي�ضا لكل من يتعامل مع زمالء عمل �أو �أ�صدقاء وجريان ..ولكل
فرد يف �أ�سرة �سواء �أكان من الآباء �أو الأبناء ،ولكل من كان ملتحق ًا بدار
علم �سواء �أكان معلم ًا �أو طالب ًا ،ولكل من هو يف موقع عمل �سواء �أكان
رئي�س ًا �أو مر�ؤو�س ًا.
ومن هذا املنطلق جتيء �أهمية درا�سة مو�ضوعات قد تكون لها �أهميتها
�شملها هذا الكتاب مثل :ال�سلوك الإن�ساين وديناميات اجلماعة
والتن�شئة االجتماعية والقيم والدوافع واالجتاهات و�أمناط ال�شخ�صية
ومو�ضوعات القيادة واحلرب النف�سية ..وهي كلها مو�ضوعات مرتابطة
ت�ؤثر يف بع�ضها وتت�أثر ببع�ضها ،وهي ترتبط ب�سلوك الإن�سان �أثناء تعامله
مع البيئة وتوافقه معها وتن�شئته فيها ويف حياته االجتماعية وتعامله مع
غريه من �أفراد املجتمع.

نصائح إلكترونية
نظام إيرادات المنشآت الفندقية
كيف أسجل الدخول إلى النظام
يتم ذلك با�ستخدام مت�صفح االنرتنت والدخول على البوابة الإلكرتونية
لبلدية ال�شارقة ومن ثم الذهاب �إىل نظام �إيرادات املن�ش�آت الفندقية
�سيجد امل�ستخدم على ال�صفحة الرئي�سية منطقة ت�سجيل الدخول،
وفيها �سيقوم ب�إدخال تفا�صيل احل�ساب اخلا�ص به (ا�سم امل�ستخدم
وكلمة املرور) والتي ح�صل عليها من بلدية ال�شارقة.
عند ت�سجيل الدخول بنجاح �سيتم املرور �إىل بوابة �آمنة حتتوي على
رابط �إلكرتوين للدخول على نظام �إيرادات املن�ش�آت الفندقية ،وعندما
يقوم امل�ستخدم بال�ضغط على ذلك الرابط الإلكرتوين �ستظهر
للم�ستخدم �صفحة حتتوي على نظرة عامة عن املن�ش�أة التابعة له يف
النظام.
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كيف أستطيع الحصول على التقارير
من النظام ؟
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ي�ستطيع امل�ستخدم احل�صول على تقارير عديدة ومتنوعة تخ�ص من�ش�أته
من خالل القائمة اجلانبية املوجودة على ميني كل �صفحة من �صفحات
النظام ،حيث ميكن له اختيار التقرير الذي يريد االطالع عليه.
حتتوي القائمة �أي�ضا على روابط تقدم تفا�صيل كاملة عن كل معامالت
املن�ش�أة مع بلدية ال�شارقة ،وهذه الروابط متاحة على كل �صفحات
النظام مما ي�سهل للم�ستخدم احل�صول على املعلومات املطلوبة بغ�ض
النظر عن ال�صفحة املتواجد فيها ،وت�شمل التقارير الآتية - :
 . 1تقرير يظهر كل طلبات الإيرادات اخلا�صة بهذه املن�ش�أة .
 .2تقرير يظهر كل �إي�صاالت الدفع التي مت عملها ل�صالح املن�ش�أة يف
النظام .
 .3تقرير يعر�ض كل �إي�صاالت اال�ستالم التي مت عملها املن�ش�أة يف
النظام .
 .4تقرير يعر�ض كل املطالبات التي تخ�ص املن�ش�أة يف النظام.

 .5تقرير يعر�ض كل املخالفات التي مت توقيعها على املن�ش�أة يف النظام.
 .6ك�شف احل�ساب الذي يت�ضمن كافة التفا�صيل عن املعامالت التي
متت بني املن�ش�أة وبلدية ال�شارقة .
مو�ضحا
 .7تقرير يعر�ض كل طلبات الإعفاءات املقدمة ل�صالح املن�شاة،
ً
طلبات الإعفاء املعتمدة �أو املرفو�ضة من قبل بلدية ال�شارقة.
عل ًما ب�أن لكل م�ستخدم احلق يف االطالع على التقارير التي تخ�ص
من�ش�أته فقط .

كيف يمكن إنشاء طلب إيرادات
جديد؟

ميكنك �إن�شاء طلب �إيرادات جديد با�ستخدام «طلب ر�سوم جديد»
والذي ميكن الو�صول �إليه من خالل العديد من ال�صفحات بالنظام
كالتايل -:
با�ستخدام رابط «طلب ر�سوم جديد» املوجود على القائمة اجلانبية على
ميني ال�شا�شة ،وهذا الرابط متوفر على كل �صفحات النظام.
بال�ضغط على مفتاح «طلب ر�سوم جديد» املوجود حتت قائمة �أحدث
طلبات الإيرادات على ال�صفحة الرئي�سية التي تعر�ض نظرة عامة عن
املن�ش�أة.
بال�ضغط على مفتاح «طلب ر�سوم جديد» املوجود على �صفحة تفا�صيل
املن�ش�أة.
عند اختيار �أي طريقة من الطرق ال�سابقة �ستظهر ال�صفحة التي ت�سمح
للم�ستخدم ب�إدخال طلب �إيرادات جديد ،كما �سيقوم النظام بعر�ض
التاريخ ال�صحيح بال�شهر وال�سنة والذي يحني فيه موعد تقدمي طلب
الإيرادات التايل للمن�ش�أة.
�ستقوم �صفحة طلب �إيردات جديد بعر�ض قائمة بت�صنيفات الإيرادات
والتي �ست�ستخدمها املن�ش�أة لتقدمي تفا�صيل �إيراداتها يف ال�شهر املعني،
وال ي�سمح للمن�ش�أة ب�إدخال قيمة �صفرية لأي من الت�صنيفات اخلا�صة
بالإيرادات ،فعلى املن�ش�أة �إدخال قيم الإيرادات ال�صحيحة لكل

ت�صنيف من الت�صنيفات يف ال�شهر املعني ويف اخلانات املخ�ص�صة لها
على ال�صفحة من �أجل �إمتام الطلب بنجاح.
عند االنتهاء من �إدخال قيمة الإيرادات لكل ت�صنيف� ،سيقوم
النظام باحت�ساب القيمة الكلية للطلب يف �أ�سفل ال�شا�شة يف خانة
«املجموع»  ،ومبجرد �إدخال امل�ستخدم للقيمة يف �أي ت�صنيف من
الت�صنيفات �سيقوم النظام تلقائي ًا باحت�ساب الر�سوم امل�ستحقة
لهذا الت�صنيف وف ًقا لقواعد ونظم احت�ساب ر�سوم الإيرادات.
وبعد االنتهاء من �إدخال جميع القيم لكل ت�صنيفات الإيرادات،
�ستعر�ض ال�صفحة قيمة الإيرادات لكل ت�صنيف والقيمة الكلية
للإيرادات والر�سوم امل�ستحقة لكل ت�صنيف وقيمة الر�سوم امل�ستحقة
عن ال�شهر املعني .
�سيقوم امل�ستخدم يف اخلطوة التالية بال�ضغط على مفتاح «�إدخال» ،
ليتمكن النظام من حفظ البيانات املدخلة يف قاعدة البيانات حتى
يتمكن امل�ستخدم من مراجعتها الحقا ،كما �سيعر�ض النظام �صفحة
التحقق من القيم املدخلة حتى يتمكن يت�أكد امل�ستخدم من �صحة ما مت
�إدخاله من قيم و بيانات.
و�إذا وجد امل�ستخدم �أي �أخطاء يف البيانات التي قام ب�إدخالها فيمكنه
ال�ضغط على مفتاح «عودة» ويقوم حينها بتغيري القيم ،وبنا ًء عليه
يقوم بتكرار العملية كما �سبق حلفظ القيم اجلديدة ،بعد ذلك يقوم
بال�ضغط على مفتاح «موافق» فيتم حفظ البيانات املحدثة يف النظام
وينتقل النظام �إىل �صفحة تعر�ض قائمة طلبات الإيرادات املقدمة من
املن�ش�أة يف النظام ،دون احلاجة لأي �إجراءات �أخرى..
مالحظة  :البد �أن يختار امل�ستخدم مفتاح «موافق» يف �صفحة التحقق
من ال�صحة ولن يكفي فقط �إدخال القيم على �صفحة «طلب ر�سوم
جديدة» ثم نفرت�ض �أن القيم مت حفظها ،حيث �أن القيم ال يتم حفظها
على النظام بدون ال�ضغط على مفتاح «موافق» يف �صفحة التحقق من
�صحة البيانات املذكورة �أعاله .و�إذا مل يتم تنفيذ هذه العملية بالكامل،
لن يتم حفظ تفا�صيل تطبيق الإيرادات ب�شكل دائم على النظام.
وبهذا فقد مت �إن�شاء طلب �إيرادات جديد.

ملعرفة حالة طلبات الإيرادات اخلا�صة مبن�ش�أتك اخرت �أوال رابط
«طلبات الإيرادات اخلا�صة بي» على القائمة اجلانبية على ميني
ال�شارقة بكل �صفحة من �صفحات النظام.
وعند اختيار هذا الرابط �ستظهر لك قائمة كاملة بكل طلبات الإيرادات
التي مت �إدخالها هذا ال�شهر .ولالطالع على مزيد من طلبات الإيرادات
يجب تغيري معايري االختيار با�ستخدام �شريط فلرتة النتائج يف �أعلى
ال�صفحة ،فعلى �سبيل املثال �إذا قمت باختيار «هذه ال�سنة» �سيعر�ض
لك النظام كل طلبات الإيرادات املدخلة خالل ال�سنة احلالية وهكذا .
كما ميكنك احل�صول على نتائج �أكرث حتديدًا وذلك بتعديل خيارات
البحث والفلرتة من قائمة االختيارات يف �أعلى ال�صفحة.
�أما �إذا رغبت يف االطالع على تفا�صيل طلب �إيرادات حمدد ومعرو�ض
على ال�شارقة فكل ما عليك فعله هو ال�ضغط على رقم الطلب لرتى
تفا�صيله كاملة و�أي�ضا حالته وكل �أذونات الدفع و�إي�صاالت اال�ستالم
�أي�ضا اخلا�صة به وغريها من املعلومات املتعلقة بالطلب.

كيف يمكن عمل إذن دفع لطلب
إيرادات ؟
ي�ستطيع امل�ستخدم عمل �إذن دفع لطلب �إيرادات فقط ،مبعنى �أنه لي�س
م�صرحا له عمل �إذن دفع للمخالفات لأن النظام �سيقوم بعمل �إذن دفع
ً
ب�شكل تلقائي للمخالفات ،كما ال يحق له �إن�شاء �إذن دفع للمطالبات.
وفيما يلي اخلطوات املطلوب من امل�ستخدم اخلارجي اتباعها حتى

كيف يمكن استعراض تفاصيل طلب
إيرادات ؟
ميكن للم�ستخدم االطالع على تفا�صيل �أي طلب من طلبات الإيرادات
املدخلة يف النظام عن طريق القائمة اجلانبية املوجودة على ميني
ال�شا�شة.
كما ي�ستطيع امل�ستخدم االطالع على قائمة كاملة بكل طلبات الإيرادات
املدخلة بخ�صو�ص املن�ش�أة التابعة له بال�ضغط على «طلبات الإيرادات
اخلا�صة بي» وهذا الرابط يظهر يف كل �صفحات النظام ،ومتى مت
ال�ضغط على هذا الرابط �سيقوم النظام تلقائ ًيا بعر�ض كل طلبات
الر�سوم التي مت �إر�سالها خالل ذلك ال�شهر ،كما ميكن للم�ستخدم �أن
يح�صر الطلبات املعرو�ضة بنا ًء على �شروط خمتارة وذلك من �أعلى
ال�شا�شة ،ومنها يختار �أي �شروط حمددة لفلرتة وعر�ض الطلبات ح�سب
ال�شروط املختارة ،وميكن للم�ستخدم �أي�ضا طباعة هذه ال�صفحة.

ي�ستطيع امل�ستخدم تعديل بيانات طلب �إيرادات �إذا كانت حالة الطلب
هي «�إذن دفع معلق» فقط� ،أما �إذا كان �إذن الدفع قد مت �إن�شا�ؤه بالفعل
فلن يكون ممك ًنا للم�ستخدم اخلارجي تعديل الطلب .ولتعديل الطلب
يقوم امل�ستخدم بال�ضغط على مفتاح «تعديل طلب �إيرادات» على �صفحة
تفا�صيل طلب الإيرادات ،ومن ثم يقوم امل�ستخدم بتعديل بيانات الطلب
كما �سبق تو�ضيحه يف حالة �إن�شاء طلب جديد بنف�س الطريقة.

كيف يمكن االطالع على تفاصيل
منشأة معينة ؟
ال ميكن للم�ستخدم �أن يطلع �إال على تفا�صيل من�ش�أته فقط وال ي�سمح له
باالطالع على تفا�صيل �أي من�ش�أة �أخرى.
لالطالع على تفا�صيل املن�ش�أة يقوم امل�ستخدم بال�ضغط على الرابط «
االطالع على تفا�صيل املن�ش�أة الفندقية» املوجود على القائمة اجلانبية
ميني ال�شا�شة ،ومن ثم �ستظهر �أحدث تفا�صيل متوفرة مت �إدخالها يف
النظام عن املن�ش�أة.
وتفا�صيلها وعند االنتهاء من �إدخال تفا�صيل الر�سالة يقوم امل�ستخدم
بال�ضغط على مفتاح «�إر�سال « فيتم �إر�سال الر�سالة �إىل �أحد موظفي
بلدية ال�شارقة.
المدينة الباسمة

كيف يمكن اإلطالع على حالة طلب أو
طلبات االيرادات الخاصة بي ؟

يتمكن من عمل �إذن دفع لطلب �إيرادات-:
اخرت الرابط «طلبات الإيرادات اخلا�صة بي» املوجود على القائمة
اجلانبية على ميني ال�صفحة الرئي�سية� ،ستظهر لك قائمة بكل طلبات
الإيرادات اخلا�صة بهذه املن�ش�أة.
من خالل هذه القائمة ا�ضغط على الرابط اخلا�ص بطلب الإيرادات
الذي ترغب يف عمل �إذن دفع له.
�ستظهر لك �صفحة تعر�ض تفا�صيل الطلب ،اطغط على مفتاح «�إن�شاء
�إذن دفع فردي» املوجود �أ�سفل ال�شريط العلوي لهذه ال�صفحة مبا�شرة.
�ستظهر �صفحة ت�س�أل امل�ستخدم �إذا كان مت�أكدا من رغبته يف �إن�شاء �إذن
دفع ،ا�ضغط على مفتاح « �إن�شاء �إذن دفع فردي».
�سيقوم النظام بنا ًء على ذلك بعمل �إذن دفع وتخزينه يف قاعدة بيانات
النظام ويتم �أي�ضا عر�ض تفا�صيل �إذن الدفع للم�ستخدم .

كيف يمكن تعديل طلب إيرادات ؟
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رﺣﻠﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
إﻟﻰ ﺧﻮرﻓﻜﺎن
á«¡«aôJ á∏MQ »°ù°SDƒŸG ∫É°üJ’G IQGOEG âª¶f
áæjóÃ ∂«fÉ«°ThC’G ™éàæe ¤EG ájó∏ÑdG »ØXƒŸ
á«©«Ñ£dG ôXÉæŸÉH ¿ƒØXƒŸG ™àªà°SG å«M ,¿ÉµaQƒN
á«∏eôdG É¡∏MGƒ°Sh áæjóŸG É¡H RÉà“ »àdG áHÓÿG
øe Ék éjõe ≥∏îàd ∫ÉÑ÷G ™e ≈≤à∏J »àdG á©FGôdG
äÉ≤HÉ°ùŸG øe á∏MôdG πo îJ ⁄h .áYhôdGh ´GóHE’G
øe G kójõe âØ°VCG »àdG áYƒæàŸG á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG
.ÚØXƒŸG ÚH Qhô°ùdGh áØdC’Gh áé¡ÑdG
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قفشات
طقوس االحتفاء باليوم الوطني

مع دخول ف�صل ال�شتاء وتقوم الكثري من الأ�سر بق�ضاء اجازة نهاية
اال�سبوع يف احلدائق واملتنزهات حتى ا�صبح الذهاب �إىل احلدائق من
طقو�س ف�صل ال�شتاء ولكن لال�سف يلج�أ بع�ض رواد احلدائق واملتنزهات
�إىل ممار�سة بع�ض ال�سلوكيات اخلاطئة مثل قطف الزهور و�إ�ساءة
ا�ستخدام امل�ساحات اخل�ضراء غري مدركني �أن الزهور والنباتات تت�أمل
من هذه ال�سلوكيات كما يتم منع الآخرين من اال�ستمتاع بها  ،فال تكن
قدوة �سيئة الن الأطفال ي�شاهدون هذه الت�صرفات وتلك املمار�سات لذا
يجب �أن نتعاون معا للحفاظ على م�ساحاتنا اخل�ضراء يانعة و�أزهارها
با�سقة ي�ستمتع بها اجلميع يف �أجواء من املرح وحتى نكون قدوة ح�سنة
لأبنائنا .

عدم معرفة القوانين

المدينة الباسمة

موسم الحدائق
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يف الوقت الذي تبذل فيه البلدية جهود كبرية للحفاظ على نظافة
املدينة جند البع�ض يقوم ببمار�سات و�سلوكيات خاطئة خالل االحتفاء
باليوم الوطني التعرب عن امل�ستوى احل�ضاري الذي تتمتع به الإمارات
حيث يقوم البع�ض ب�إلقاء الأكواب والزجاجات الفارغة وبقايا الأطعمة
يف احلدائق �أو مواقف ال�سيارات مما ي�شوه املدينة وي�ضيع اجلهود
الكبرية التي تبذلها م�ؤ�س�سات الدولة وخا�صة البلدية لذا يجب �أن يعلم
اجلميع �أن النظافة واحلفاظ على الوجه احل�ضاري للمدينة م�س�ؤولية
وطنية وواجب يجب �أن يلتزم به اجلميع و�أن الدين يحثنا على ال�سلوك
النبيل ولي�س الإهمال و�إلقاء املهمالت يف غري �أماكنها.

الكثري من اال�شخا�ص فري�سة اجهل بالقوانني دون ان يكلفوا �أنف�سهم
عباء املعرفة وم�شاقة املنفعة فنجد ان الكثري من ق�ضايا املنازعات
االيجارية تقع نتيجة عدم االطالع على القوانني واال�ستف�سار عن
احلقوق والواجبات و�سنوات احلماية ومواعيد تقدمي ال�شكاوي و�آلية
الدفع يف حالة �إخالل �أحد طريف العالقة ببنود التعاقد  ،وعليه يجب
على كال الطرفني درا�سة القوانني التي ت�ضمن حمايتهم وتكفل راحتهم
وتقطع الطريق على كل منهما ال�ستغالل احدهم لالخر.
�إذا كانت املكاتب العقارية تعي وتفت�ش يف القوانني للحفاظ على حقوقها
و�ضمان حتقيق اكرب قدر من الربح من خالل ا�ستغالل عدم معرفة
امل�ست�أجرين ف�إن االمر ا�صبح اكرث �سهولة للم�ست�أجر حيث ميكنه االطالع
على االنظمة والقوانني من خالل زيارة املوقع االلكرتوين للبلدية �أو
طلب ن�سخة من القانون خالل زيارته لإدارة التنظيم االيجاري ففي
املعرفة وقاية من الدخول يف مهاترات قانونية يكون �ضحيتها يف كل
احلاالت من اليدركها واليكلف نف�سه معرفتها.

اجتم ـ ـاعيـ ـ ـات
مولود جديد

نهنئ الزميل محمد عبد المقصود
بقدوم مولوده الجديد “ آسر ”
إدارة الصحة العامة

نهنئ الزميل صقر عيسى هزيم
بقدوم مولوده الجديد “ عيسى ”

المدينة الباسمة

إدارة الصحة العامة
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نهنئ الزميل عمار علي حسين
بقدوم مولودته الجديدة “ وجد ”
إدارة الصحة العامة

نهنئ الزميل عبد الرحيم محمد شريف
بقدوم مولوده الجديد “ زايد ”

نهنئ الزميل حسن عبد الرزاق حسن
بقدوم مولودته الجديدة “ مزون ”

إدارة العقود والمشتريات

إدارة العمليات والتفتيش البلدي

نهنئ الزميل محمد فتحي محمد
بقدوم مولودته الجديدة “ أسيل ”

نهنئ الزميل عبد الغني زيد محمد
بقدوم مولوده الجديد “ سالم ”

اإلدارة الماليـــة

اإلدارة الماليـــة

نهنئ الزميل راشد محمد بن صالح
بقدوم مولودته الجديدة “ رويه ”

نهنئ الزميلة هاجر عبداهلل الريامي
بقدوم مولودتها الجديدة “ مهره ”

اإلدارة الهندسية

إدارة تقنية ونظم المعلومات

نهنئ الزميل السيد عبد الفتاح إبراهيم
بقدوم مولودته الجديدة “ آالء ”
اإلدارة الهندسية

نهنئ الزميل معتصم جميل صبر
بقدوم مولودته الجديدة “ لين ”
إدارة تقنية ونظم المعلومات

نهنئ الزميلة طيبة عباس حسين
بقدوم مولودها الجديد “ عبداهلل ”
إدارة التنظيم اإليجاري

نهنئ الزميل محمد علي الشيخ
بقدوم مولوده الجديد “ غيث ”
إدارة الصحة العامة

نهنئ الزميل خالد محمد أحمد
بقدوم مولوده الجديد “ محمد ”
اإلدارة الهندسية

نهنئ الزميلة شوق علي مبارك
بقدوم مولودتها الجديدة “ شما ”
اإلدارة الهندسية

تـــخـــرج

تهنئـــة
تتقدم �أ�سرة العاملني يف بلدية مدينة ال�شارقة ب�أطيب التهاين القلبية و�أرق التربيكات �إىل كل من
بدور ح�سني احلمادي – مدير �إدارة التميز امل�ؤ�س�سي

نهنئ الزميلة  /زينب مو�سى جربيل من الإدارة املالية
مبنا�سبة ح�صولها على �شهادة ماج�ستري يف الإدارة املالية
بتقدير امتياز

م .عبري �سعيد بوزجنال – رئي�س ق�سم العقود وامل�شرتيات
م� .سليمة عبداهلل �آل علي  -رئي�س �شعبة تعديل املخططات
مبنا�سبة تخرجهم �ضمن الدفعة الثانية ملنت�سبي “برنامج ال�شارقة للقادة”
متمنني لهم املزيد من التقدم والنجاح يف امل�ستقبل

نهنئ الزميلة  /فاطمة عبا�س �إبراهيم من الإدارة املالية
مبنا�سبة ح�صولها على �شهادة بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال تخ�ص�ص مالية

نهنئ الزميلة  /خديجة عمر بام�سدو�س � -إدارة التميز امل�ؤ�س�سي
مبنا�سبة عقد قرانها

المدينة الباسمة

عقد قران
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ملفاجتم ـ ـاعيـ ـ ـات
العدد
تهنئة

تكريم
إدارة المواقف العامة تكرم موظفيها المتميزين

المدينة الباسمة

كرمت �إدارة املواقف العامة عدد ًا من موظفيها املتميزين وهم حممد عبداهلل عبدالرحمن� ،أحمد
دروي�ش �أحمد ،عبدالرحمن حممد علي ،جمعه مطر �سامل � ،صالح الدين عبدالبا�سط حممد ،
تقدير ًا لإجنازاتهم وتفانيهم و�إخال�صهم يف العمل خالل الربع الثالث من عام  ،2015و�إنطالق ًا
من ا�سرتاتيجية بلدية مدينة ال�شارقة التي تهدف �إىل ن�شر ثقافة التميز وحتفز العاملني على تطوير
مهاراتهم و�آداء واجباتهم الوظيفية بال�شكل الأمثل.
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ي�سر بلدية مدينة ال�شارقة �أن تتقدم ب�أطيب التهاين القلبية و�أرق التربيكات �إىل الزميلني
ب�سام نا�صر ( رئي�س �شعبة التدريب ) و حمدي عبدالرحمن ( مدقق داخلي)
لفوز فريقهما باملرتبة الثانية يف م�س ��ابقة “هاكثون لأجل ال�ش ��ارقة” من خالل م�شاركته
بفكرة “التوا�ص ��ل مع مر�ض ��ى ال�س ��كري فى �إمارة ال�ش ��ارقة ” �ض ��من الفائزين ب�أف�ض ��ل
تطبيق ��ات للهواتف الذكية تخدم ال�ش ��ارقة والتي �أطلقها منتدى ال�ش ��ارقة للتطوير خالل
�إ�سبوع الإمارات لالبتكار ،مع متنايتنا بدوام التوفيق والنجاح.

ملف
العدد

الفائزين بمسابقة العدد السابق

إجابة سؤال العدد السابق

اعتمدت منظمة ال�صحة العاملية ال�شارقة «مدينة �صحية»
لت�صبح �أول مدينة �صحية يف منطقة اخلليج وال�شرق
االو�سط يتم �إعتمادها من قبل منظمة ال�صحة العاملية،
كما مت ن�شر ق�صة جناح على البوابة االلكرتونية ملنظمة
ال�صحة العاملية عن بلدية ال�شارقة فماهي تلك الق�صة؟
( ق�صة جناح برنامج ال�شارقة ل�سالمة االغذية )
الفائز الثاين غال فهد ح�سن
الفائز الأول هبه حممد حمد الفال�سي

توجت ال�شارقة بالعديد من اجلوائز التي ت�ؤكد دورها الريادي يف الكثري من املجاالت بف�ضل الدعم
والرعاية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي فماهو العام الذي توجت
فيه ال�شارقة عا�صمة لل�سياحة العربية ؟

�إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي ببلدية مدينة ال�شارقة
على براق رقم 06 - 5162512
�أو على االمييل
ccd@shjmum.gov.ae

علم ًا ب�أن �آخر موعد لتلقى الإجابات
 15فرباير  2016و�ستجرى القرعة
بني الإجابات ال�صحيحة بالكمبيوتر.
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مع
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سؤال العدد

للمشاركة يرجى إرسال اإلجابات إلى
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 2016عامًا للقراءة

�أقر جمل�س الوزراء �إعالن عام  2016عام ًا للقراءة بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة ،وانطالق ًا من توجه القيادة الر�شيدة نحو تخريج جيل قارئ وتر�سيخ الدولة عا�صمة للمحتوى والثقافة واملعرفة.
وكانت �إمارة ال�شارقة وال زالت منارة للقراءة والثقافة والأدب على امل�ستوى العربي والعاملي ،وقد �أطلقت العديد من
املبادرات التي تهدف �إىل ن�شر وتعزيز ثقافة القراءة يف املجتمع بتوجيهات ورعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة  ،ومن �أهمها �إطالق معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب عام  ، 1982ومع مرور الأعوام� ،سريع ًا ما حتول املعر�ض الذي ميتد لأحد ع�شر يوم ًا �إىل احتفالية ثقافية
ت�شارك فيها �أكرث من  1500دار ن�شر من  64دولة ،ويح�ضرها �أكرث من  1.4مليون زائر من �شتى �أنحاء العامل ،وهو ما
جعل معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب مفخرة لدولة الإمارات العربية املتحدة ،و�أحد الأعمدة الرئي�سية التي ارتقت بها
لت�صبح الآن منارة الثقافة يف املنطقة.
ومن املبادرات املهمة التي �أطلقت يف �إمارة ال�شارقة لتعزيز ثقافة القراءة يف املجتمع الإماراتي هي مبادرة «مكتبة لكل
منزل» �إذ ا�ستطاع م�شروع ثقافة بال حدود من خالل هذه املبادرة الفريدة �أن يو ّزع مليون كتاب على � 20ألف �أ�سرة
�إماراتية على م�ستوى �إمارة ال�شارقة.
وال �شك �أن عام � 2016سيكون عام ًا ا�ستثنائيا بكل املقايي�س يف تعزيز القراءة يف كل بيت و�أ�سرة ،ويف كل م�ؤ�س�سة وهيئة
حكومية و�شركة خا�صة ،ويف املدار�س واجلامعات واملراكز التجارية وو�سائل النقل وبكافة اللغات ولكل اجلن�سيات على
م�ستوى �إمارة ال�شارقة والدولة ككل ،فهدفنا واحد وهو تن�شئة �أجيال حمبة للقراءة وم�ؤمنة ب�أهمتها ودورها يف تقدم
الأمم وال�شعوب.

ندى سعيد السويدي
مدير إدارة االتصال المؤسسي

