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ثابت سالم الطريفي

الشارقة الخضراء
حتتل ال�شارقة ب�إجنازاتها املتعددة يف املجال الزراعي والبيئي مكانة خا�صة ،فهي �صاحبة جتربة ح�ضارية وجمالية انبثقت معاملها الأوىل من
توجيهات ور�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،حيث وظف �سموه خلفيته الأكادميية
ودرا�سته اجلامعية يف الزراعة خري توظيف للتغلب على ق�سوة ال�صحراء وجفافها ،و�أدركنا بف�ضل دعم �سموه الالحمدود وتوجيهاته امل�ستمرة �أهمية
مد الب�ساط الأخ�ضر يف جميع �أنحاء الإمارة البا�سمة واملحافظة على عنا�صر البيئة وجمابهة الهدر واال�ستنزاف الذي تتعر�ض له مواردنا الإلهية.
انطالق ًا من هذه الر�ؤى الر�شيدة ل�سموه وحر�صه �أن تكون ال�شارقة يف الطليعة دوم ًا يف كافة املجاالت ،عملت بلدية مدينة ال�شارقة منذ ت�أ�سي�سها
على االهتمام بالت�شجري وزيادة الرقعة اخل�ضراء وامل�سطحات واملتنزهات ومكافحة الت�صحر وتعزيز البيئة الزراعية والت�شجري ،باالعتماد على
عدة معايري علمية وو�سائل تطبيقية حديثة ،حتى �أ�صبحت امل�ساحات اخل�ضراء يف ال�شارقة ت�ضاهي نظريتها يف مدن العامل ،بل وتتفوق عليها ،فكما
�أ�صبحت ال�شارقة مدينة العلم والثقافة العربية والإ�سالمية ،و�أر�ض الإبداع وال�سياحة واملكان الأمثل للأم والطفل� ،أ�صبحت �أي�ض ًا وعن جدارة الإمارة
اخل�ضراء التي تكت�سي وتتزين بثوبها الأخ�ضر على مدار العام ،حيث و�صلت امل�ساحة املخ�ضرة كليا يف الإمارة  15مليون مرت مربع� ،أما احلدائق
ال�سكنية التي �أ�صبحت متنف�س ًا جلميع املقيمني يف الإمارة والإمارات املجاورة فقد جتاوزت ال  60حديقة.
حتتفي الدولة ب�أ�سبوع واحد للت�شجري بفعاليات ومبادرات متعددة نقدرها ونثمنها جميعها ،لكن على �أر�ض الإمارة اخل�ضراء نحن لدينا � 52أ�سبوعاً
للت�شجري ،نحتفي بامل�سطحات والأحزمة اخل�ضراء واحلدائق وامليادين التي جمعت مابني الت�شجري واجلمال الطبيعي وبني الت�صاميم املعمارية
املبتكرة التي حتافظ على تراثنا املحلي لنحقق بذلك ر�ؤى �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة القائل» يجب �أن يكون �أمام كل منزل زهرة وعلى وجه كل
�إن�سان ب�سمة».

مدير عام بلدية مدينة الشارقة
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بلدية الشارقة تخضر 900ألف متر مربع
وتزرع  730نخلة العام الماضي

المدينة الباسمة

بدع ��م ورعاي ��ة كرمي ��ة من �صاحب ال�سم ��و ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حمم ��د القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاك ��م ال�شارقة ،حتقق بلدية
مدين ��ة ال�شارق ��ة �إجن ��ازات كثرية ومتعددة ت�ضيفها يومي� �اً ل�سل�سلة اجنازاتها وجناحاتها املتتالية يف العم ��ل البلدي ،وامل�ساهمة يف ا�ستمرار
التنمي ��ة امل�ستدام ��ة للإم ��ارة البا�سمة ،حيث انته ��ت البلدية م�ؤخراً من تخ�ضري� 900ألف مرت مربع بالإ�ضاف ��ة لزراعة  730نخلة ،ح�سبما
�صرح �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام البلدية �أثناء ا�ستعرا�ضه لأهم �إجنازات قطاع الزراعة والبيئة يف العام املن�صرم.
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المدينة الباسمة

و�أ�ض����اف الطريف����ي �أن مدين����ة ال�ش����ارقة أ��ص����بحت مدين����ة
امل�ساحات اخل�ضراء واملناظر الطبيعية اخلالبة ،بف�ضل الدعم
والرعاية الكرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،واجلهود
الكب��ي�رة الت����ي تبذلها بلدي����ة مدينة ال�ش����ارقة وقط����اع الزراعة
والبيئة بها ،والتي تت�ض����من ن�ش����ر وزيادة امل�س����احات اخل�ضراء،
ومكافحة الت�ص����حر ،وتعزي����ز البنية الزراعية ،وحر�ص����ها على
دعم عملية الت�شجري بالإمارة لكونها ق�ضية بيئية م�ؤثرة ومورد ًا
زراعي ًا مهم ًا ،الفت ًا �إىل �أن البلدية جنحت يف التغلب على الكثري
من ال�ضغوط والتحديات املت�ص����لة بالت�شجري وزيادة امل�ساحات

اخل�ضراء ،كنق�ص املياه ،وق�سوة املناخ ،وفقر الرتبة ،من خالل
التوظيف الأمثل لالبتكارات والنظم احلديثة ،وتطوير �أ�ساليب
الري ،وتعزيز كفاءة املياه.
و أ�ك����د �أنه �إميان ًا من البلدية ب�أهمي����ة احلدائق العامة وحدائق
الأحياء جلميع �أفراد املجتمع ،خا�ص����ة �أنها �أ�ص����بحت متنف�س���� ًا
للجمه����ور ومن�ص����ة لإقام����ة العدي����د م����ن الفعالي����ات الوطني����ة
واالجتماعي����ة،و �أنها بيئة مميزة و�آمنة تتيح للأطفال ومرتادي
احلدائق ممار�س����ة �أن�شطتهم على مدار العام ،متت زيادة عدد
احلدائ����ق واملتنزهات لي�ص����ل عددها  61حديق����ة ومتنزه وكان
�آخ����ر ما مت افتتاحه العام املا�ض����ي حديقة املم����زر ،و متتد على

م�س����احة  17395مرت ًا مربع ًا ،وتبلغ ن�س����بة امل�ساحات اخل�ضراء
بها حوايل  10500مرت مربع ،وهي مزودة بكافة و�سائل الراحة
والرتفي����ه التي متيز كل حدائق الإمارة ،مث����ل ملعب كرة القدم
الذي مت جتهيزه بالع�ش����ب ال�ص����ناعي ،وملعب الك����رة الطائرة،
وال�س����لة� ،إ�ض����افة �إىل منطقة �ألعاب للأطفال ومم�شى مطاطي
لهواة ممار�سة ريا�ضة امل�شي.
وتف�ص����ي ًال ق����ال املهند�س ح�س����ن التفاق م�س����اعد املدير العام
لقط����اع الزراع����ة والبيئ����ة �أنه مت تركيب الع�ش����ب ال�ص����ناعي يف
مالعب كرة القدم لعدد ( )40حديقة ،طبق ًا لأعلى املوا�صفات
العاملية لالحتاد الدويل لكرة القدم «الفيفا» ،حيث �أن املالعب
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اجلدي����دة وفرت البيئ����ة املنا�س����بة للمواطنني واملقيم��ي�ن وزوار
احلدائق ملمار�س����ة الريا�ض����ة على مدار الوقت بي�س����ر و�سهولة،
كما مت تركيب الع�شب ال�صناعي لعدد  9حدائق وهي «ال�صجعة
العامة ،مزيرع العامة ،الزبري العامة ،اجلزات ،الغافية ،وثالثة
مالعب مبتنزه ال�شارقة الوطني ،وملعب حديقة النخيالت..
و�أكمل التفاق قائال� :إن البلدية تويل اهتمام ًا كبري ًا باحتياجات
الأطف����ال واليافعني عند ان�ش����اء احلدائق العامة ،ميا يتما�ش����ى
مع طبيعة ال�ش����ارقة بو�صفها �إمارة �صحية �صديقة للطفل ،فقد
مت �إن�ش����اء �ص����االت للقراءة يف عدد من حدائ����ق الأحياء تعزيز ًا
لن�ش����ر ثقافة الإطالع ،كما راعت بلدية مدينة ال�ش����ارقة �أي�ض���� ًا
عند �إن�ش����اء احلدائق العامة واملتنزه����ات توفري متطلبات ذوي
االحتياجات اخلا�ص����ة وكبار ال�س����ن ،حيث توفر لهم بنية حتتية
تتنا�س����ب مع خمتلف �أنواع الإعاقات لديهم لتتيح لهم الفر�ص����ة
باال�ستمتاع عند ارتياد حدائقها ،وراعت �ضرورة توفري مواقف
خا�ص����ة لهم ،و�إن�ش����اء مداخل وخمارج مبوا�صفات خا�صة .هذا
وحر�صت �أي�ض���� ًا على االهتمام بالقيا�سات املنا�سبة يف ت�صميم
بع�����ض الألعاب وعنا�ص����ر
احلديق����ة م����ن مقاع����د
ومظ��ل�ات ،وتخ�ص����ي�ص
�أماك����ن خم�ص�ص����ة لهم
يف �أروقته����ا ويف دورات
املي����اه واملطاع����م ،كم����ا
تتوافر منح����درات لذوي
االحتياج����ات اخلا�ص����ة
يف كاف����ة املداخ����ل و�إن
تع ّددت للحديقة الواحدة
وللمباين اخلدمية داخل
احلديق����ة ،وحر�ص����ت

البلدية على تطبيق �أف�ض����ل املعايري واملقايي�س العاملية يف عر�ض
املمرات ون�سبة انحدارها للربط بني م�ستوياتها.
وا�س����تكما ًال لدور البلدية اخلدمي لكاف����ة �أفراد املجتمع وتلبية
احتياجاته����م حتقيق���� ًا لر�ؤيته����ا القائمة على �أن تكون ال�ش����ارقة
مدينة ع�ص����رية تتمت����ع بخدمات نوعية م�س����تدامة جتعلها �أكرث
جاذبية ،مت تغيري مواعيد عمل 12حديقة يف الأحياء ال�سكنية،
خا�صة يف املناطق التي ت�شهد حدائقها �إقبا ًال كثيف ًا من ال�سكان
يف الفرتة ال�ص����باحية ،بحيث ت�س����تقبل احلدائ����ق مرتاديها من
ال�ساد�س����ة �صباح ًا وحتى العا�شرة م�س����ا ًء ،وهي حديقة النهدة،
املمزر� ،أبو�شغارة ،املناخ ،ال�ص����فيا ،املوافجة ،النوف ،الفيحاء
اجلديدة ،الدراري ،املحطة  ،القرائن وحديقة النا�صرية.
الشارقة إمارة مراعية لكبار السن
�أطل���ق القطاع ع���دد من املب���ادرات تنفي���ذ ًا للق���رار الإداري

رقم ()2ل�س���نة 2017م ال�صادر من �س���مو احلاكم حفظه اهلل
ورعاه ،ب�ش����أن تهيئة �إمارة ال�شارقة لالن�ضمام لل�شبكة العاملية
للمدن املراعية لل�س���ن ،حيث مت ال�س���ماح للم�سنني وكبار ال�سن
بدخ���ول احلدائق واملتنزه���ات القائمة ب�إمارة ال�ش���ارقة جمان ًا
وبدون بطاقات ح�س���ب منطقة ال�سكن ،وتوفري خدمة الكر�سي
املتح���رك لكبار ال�س���ن يف كل متنزهات ال�ش���ارقة ،وم�ض���اعفة
ال�ش���تالت الزراعية للم�س���نني ،على �أن يك���ون ذلك مرة واحدة
خالل العام.
و�أو�ض����ح التف����اق �أنه مت �إط��ل�اق مبادرة لتقدمي خدمة �ش����فط
مياه ال�صرف ال�ص����حي جمان ًا مل�ساكن كبار ال�سن املنتفعني من
خدمات دائرة ال�ش�ؤون االجتماعية .م�ؤكد ًا �أن كل هذه املبادرات
تر�س����خ ملفه����وم امل�س�����ؤولية املجتمعي����ة وتدع����م لثقاف����ة اخل��ي�ر
وامل�ساندة التي ن� أش� عليها جميع �أبناء املجتمع الإماراتي ،وتنبثق
من �إعالن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة� ،أن يكون عام  2017عام اخلري يف دولة الإمارات.

�أطلق ق�س���م حماي���ة البيئ���ة العام املا�ض���ي مب���ادرة بيئية حتت
�ش���عار«نحن و�أنتم نهت���م بالبيئ���ة ...فلنحمها مع��� ًا» وهي مبادرة
م�س���تمرة حتى الآن ،تهدف لإ�ش���راك الأطف���ال وذوي الإعاقة يف
االهتم���ام بالبيئ���ة ورفع م�س���توى الوعي البيئ���ي لديهم من خالل
تدريبهم وم�شاركتهم يف الفعاليات والربامج التدريبية والتوعوية
والإر�ش���ادية يف جمال البيئة ،ح�سبما �ص���رح املهند�س جعفر علي
جعفر مدير �إدارة اخلدمات البيئية.
و�أ�ض���اف �أن هذه املب���ادرة التي �أطلقتها البلدي���ة من مقر نادي
الثقة للمعاقني ت�أتي يف �إطار اهتمام الدولة والقيادة الر�شيدة ب�أمر
و�ش�ؤون ورعاية الأطفال وذوي الإعاقة ،والتعرف �إىل احتياجاتهم
ومراع���اة خلفيتهم املعرفي���ة وقدراتهم ال�شخ�ص���ية والعمل على
دجمه���م يف املجتمع وت�ش���جيعهم على امل�ش���اركة ب�إيجابية و�إبراز

المدينة الباسمة

مبادرة «نحن وأنتم نهتم بالبيئة»

دورهم و�إ�س���هامهم يف املحافظ���ة على البيئة وحمايتها ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل �أن مهمة تعليم الأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة املهارات
املختلف���ة والربام���ج التدريبي���ة والتوعوية والإر�ش���ادية يف جمال
البيئة وال�ص���حة �أ�ص���بحت �أم���ر ًا حيوي ًا ومهم ًا ،بل تندرج �ض���من
حقوقه���م الأ�سا�س���ية يف �أن نعلمهم كيف ي�ش���اركون يف املحافظة
على البيئة ويعملون على حمايتها من التلوث.
و�أردف قائ ًال� :أن هذه املبادرة ت�ش����تمل على عدد من املكونات
�أهمها الربامج التعليمية املعرفية ،الربامج املهارية والتدريبية
والإر�ش����ادية ،كذلك حتتوي على برام����ج للتقييم وقيا�س حتقيق
الأهداف .الفت ًا �إىل �أنها موجهة لفئات الأطفال وذوي الإعاقة،
واملعلمني وامل�ش����رفني يف مراكز رعاي����ة الأطفال وذوي الإعاقة،
و أ��س����ر ه�����ؤالء الأطف����ال� ،أم����ا املواق����ع امل�س����تهدفة فه����ي ريا�ض
الأطف����ال ،املدار�س ودور ومراكز رعاي����ة الأطفال ذوي الإعاقة
وكافة امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.

ملف
العدد
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بادر واغرس
وا�س����تكما ًال لهذه املبادرة وفعالياته����ا مت �إطالق مبادرة �أخرى
حت����ت عن����وان « ب����ادر و�أغر�����س » خ��ل�ال زي����ارة خا�ص����ة ملدينة
ال�شارقة للخدمات الإن�سانية ،حيث مت تقدمي عدد من ال�شتالت
الزراعي����ة لأطفال املدين����ة للقيام بزراعته����ا يف الفناء اخلا�ص
باملدينة ،وت�ضمنت الزيارة تقدمي �شتالت زراعية من الأ�شجار
امل�ستدامة للأطفال لزرعتها يف فناء املدينة ،ومن ثم حما�ضرة
بيئية توعوية قدمها املحا�ض����ر الربوفي�س����ور عبدالإله احل�سن،
تبعها م�سابقات و�أ�سئلة بيئية ،وتوزيع هدايا على جميع الأطفال
لإدخال البهجة وال�سرور عليهم.

المدينة الباسمة

فعاليات الحدائق
م���ن ناحية �أخ���رى قالت حن���ان جا�س���م رئي�س ق�س���م فعاليات
احلدائق ببلدية ال�شارقة �أنه مت تنظيم مايزيد عن  1000فعالية
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يف حدائق ال�ش���ارقة العام املا�ضي� ،ش���ملت تنظيم ور�ش فنية و�أ�شغال
يدوية  ،ودوري كرة القدم ،و�أعمال زراعية وتدوير منتجات للأطفال،
بالإ�ض���افة لالحتفال ب�أ�س���بوع الت�شجري و�س���اعة الأر�ض وحملة «امنح
النظافة فر�صة» واملر�أة الإماراتية املنتجة وفعاليات حق الليلة وغريها
من الفعاليات امل�س���تمرة على مدار الأ�س���بوع والتي تنا�سب كافة �أفراد
الأ�سرة ،بالإ�ضافة لإطالق مبادرة أً��صدقاء احلدائق.
و�أ�ش���ارت �أنه مت تفعيل الور�ش يف  45حديقة ب�ش���كل �أ�سبوعي ،وذلك
�إميان ًا من بلدية ال�ش���ارقة ب�أهمية احلدائق ال�س���كنية كونها �أ�ص���بحت
متنف�س ًا عائلي ًا لكافة الأ�سر ،ومن �أهم الور�ش التي مت تنظيمها يف هذه
احلدائق وور�ش���ة «�إبداعات���ي يف حديقتي» والتي �ش���ملت ور�ش لإعادة
تدوي���ر القما�ش ،ور�ش���ة تزي�ي�ن ال�ص���حون الورقية ،وور�ش���ة املواهب،
وور�شة ال�صل�صال» وغريها الكثري من الور�ش والفعاليات التي �شهدت
�إقبا ًال كبري ًا من اجلمهور امل�ستهدف يف كل احلدائق.

ملف
العدد

المدينة الباسمة

تشجير الجسور
و�أو�ضح املهند�س �صفاء يا�سني رئي�س ق�سم الزراعة بالبلدية �أنه مت تخ�ضري ما يقارب
� 20أل����ف م��ت�ر مربع على جوانب اجل�س����ر القريب من ن����ادي الثقة للمعاقني بال�ش����ارقة
وجتميلها مبختلف ال�ش����جريات والزهور ،بينما بلغت امل�س����احة املخ�ض����رة على كورني�ش
بحرية خالد يف منطقة ال�س����وق املركزي � 12ألف مرت مربع ،بالإ�ضافة لزراعة  37نخلة
يف تلك الأماكن ،م�ؤكد ًا �أن البلدية لديها خطة لزيادة امل�س����طحات اخل�ض����راء يف جميع
مناطق الإمارة ،حتى تزداد ال�شارقة جما ًال و�إ�شراق ًا.
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أسبوع التشجير2017
تنفيذ ًا لتوجهات �ص���احب ال�سمو ال�ش���يخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة ،ب�ضرورة ن�شر امل�سطحات اخل�ضراء وتر�سيخ
الثقافة البيئية لدى اجلميع ،د�ش���نت بلدية مدينة ال�ش���ارقة حديقة النخيالت �إيذان ًا
بانطالق فعاليات �أ�سبوع الت�شجري الـ 37حتت �شعار (مع ًا فلنزرع الإمارات) ،وت�صل
م�س���احتها  9744مرت مربع� ،إىل جانب تد�ش�ي�ن حديقة اجلرينة  ،ومتتد على م�ساحة
تبلغ  16419مرت مربع ،بالإ�ض���افة للبدء يف تنظيم العديد من الأن�ش���طة والفعاليات
يف خمتلف حدائق املدينة.
جاء االفتتاح بح�ض���ور �سعادة ثابت �س���امل الطريفي مدير عام البلدية وم�ساعديه،
وجمع من امل�س�ؤولني بالبلدية ،مع عدد من املهتمني بالزراعة والبيئة.
�ص���رح �سعادة ثابت �س���امل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�ش���ارقة ب�أن م�شاركة
البلدية يف �أ�س���بوع الت�ش���جري ال 37الذي تنظم���ه وزارة التغيـر املناخ���ي والبيئة على
م�س���توى الدولة ،ي�أتي ان�سجام ًا مع توجهات دولة الإمارات العربية املتحدة ،واهتمام
القي���ادة الر�ش���يدة واحلكيمة باحلفاظ عل���ى البيئة وحماية النبات���ات وتعزيز الوعي
البيئ���ي ل���دى �أف���راد املجتم���ع،
وتنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي
ع�ض���و املجل����س الأعل���ى لالحتاد
حاكم ال�شارقة ،ب�ض���رورة زيادة
الرقعة اخل�ضراء واحلفاظ على
مكونات البيئة وتر�س���يخ الثقافة
البيئية يف نفو�س �أبناء الوطن.
وا�س���تطرد الطريفي قائ ًال� :إن
ارتداء ال�ش���ارقة اخل�ضراء لثوب
اجلمال مل ي� ِأت من فراغ ،بل جاء
من متابعة �سمو احلاكم امل�ستمرة
واحلثيث���ة ودعمه لقطاع الزراعة

بكافة و�سائل الراحة والرتفيه التي متيز كل حدائق الإمارة ،مثل
ملعب كرة القدم الذي مت جتهيزه بالع�ش���ب ال�صناعي ،وملعب
الكرة الطائرة ،وال�س���لة� ،إ�ض���افة �إىل منطق���ة �ألعاب للأطفال
ومم�شى خارجي مطاطي لهواة ممار�سة ريا�ضة امل�شي .بجانب
افتتاح حديقة اجلرينة والتي ت�ص���ل م�ساحتها �إىل  16413مرت
مربع �ض���من احتفاالت البلدية ب�أ�س���بوع الت�ش���جري لهذا العام،

ليبل���غ ع���دد احلدائ���ق يف �إم���ارة
ال�شارقة  61حديقة.
وق���د �ش���هد افتت���اح احلدائ���ق
العدي���د من الفعاليات والأن�ش���طة
املمتع���ة و املتنوع���ه ،والت���ي مت
و�ضعها وفق برنامج هادف لتعزيز
الثقاف���ة اخل�ض���راء ب�ي�ن جمي���ع
احل�ض���ور،كما قالت حنان جا�سم

رئي�س ق�س���م فعاليات احلدائق ،و�أ�ضافت �أن الربنامج �شهد
مبادرة «لوحة اترك ب�ص���مة خ�ض���راء» حي���ث يقوم كل زائر
ب�ص���بغ �أ�ص���بعه باللون الأخ�ضر ومن ثم و�ض���ع ب�صمته على
اللوحة كذكرى م�ش���اركة يف الفعالية ،وهنالك �أي�ض��� ًا «ركن
املزارع ال�صغري» حيث يقوم ال�صغار من خالله بزراعة عدد
م���ن ال�ش���تالت يف احلديقة ،و ركن العبقري ال�ص���غري للعب
باملكعبات لتنمية مهارات الإدراك عند الأطفال.
وكذل���ك «ركن بيدي �أخط لوحتي» لتنمية مهارات الر�س���م
والتلوي���ن عن���د الأطفال،بالإ�ض���افة لركن الطباخ ال�ص���غري
ال���ذي يه���دف ايل تعليم الأطف���ال كيفية �إعداد الكع���ك وتزيينه،
بجان���ب العديد من امل�س���ابقات الرتفيهية والألعاب احلركية التي
�شهدت تفاع ًال كبري ًا من اجلميع.
وقد رافقت احل�ض���ور �شخ�صية نخلة اللولو ال�شهرية بحدائق
ال�شارقة ،والتي ت�ش���ارك يف كل الفعاليات الوطنية واملنا�سبات
امل�ستمرة على مدار العام ،وهي تهدف لن�شر الفرحة والبهجة
ب�ي�ن الأطف���ال بالإ�ض���افة لتنمي���ة مداركهم بطريق���ة ترفيهية
وتربوية.

المدينة الباسمة

والبيئة بالبلدية ،ما جعل امل�ساحات اخل�ضراء يف الإمارة ت�ضاهي
نظريتها يف كل دول العامل بل وتتفوق عليها ،ف�إذا كانت ال�ش���ارقة
�إم���ارة العلم والثقافة ووجهة الباحث ع���ن املعرفة والإطالع على
الرتاث فهي �أي�ض��� ًا املدينة اخل�ضراء ال�ص���حية ال�صديقة للطفل
والأم والأ�سرة وكبار ال�سن..
من جانبه �ص���رح املهند�س ح�س���ن التفاق م�س���اعد املدير العام
لقطاع الزراعة والبيئة �أن احتفاالت بلدية ال�ش���ارقة ب�أ�س���بوع
الت�شجري لهذا العام جاءت زاخرة بالفعاليات وذلك انطالقا
م���ن توجيه���ات ودع���م القي���ادة الر�ش���يدة لإب���راز الوج���ه
احل�ض���اري املتمي���ز لإمارة ال�ش���ارقة ودولة الإم���ارات عامة،
وا�س���تكما ًال جلهود البلدية الرامية �إىل ن�شر وزيادة امل�ساحات
اخل�ضراء ومكافحة الت�ص���حر وتعزيز البنية الزراعية ،ومن
حر�صها على دعم عملية الت�شجري بالإمارة كونها ق�ضية بيئية
م�ؤث���رة وم���وردا زراعي ًا مهما .م�ش�ي�را �أنه مت افتت���اح حديقة
النخي�ل�ات وتبلغ م�س���احتها  9744مرت مرب���ع  ،وهي مزودة

ملف
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بلدي الشارقة يشيد بتوجيهات صاحب السمو الحاكم بشأن تخفيض رسوم منازعات
المقاولين لشكاوى مساكن المواطنين ويصدر قرار بإلزام المخابز باستخدام
مغلفات ورقية للمخبوزات الساخنة

عقد املجل�س البلدي ملدينة ال�ش���ارقة اجتماعه الرابع لدور االنعقاد العادي الأول من الف�ص���ل ال�سنوي
الثاين ع�ش���ر برئا�سة �سعادة را�شد �س���لطان بن طليعة رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة و بح�ضور
�سعادة �أع�ضاء املجل�س و�سعادة /ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية ال�شارقة.
اطلع املجتمعون يف م�س���تهل االجتماع على التوجيهات ال�س���امية ل�صاحب ال�سمو احلاكم – حفظه اهلل
– ب�ش�أن تخفي�ض ر�سوم ق�ضايا منازعات املقاولني التي تخ�ص م�ساكن املواطنني �إىل ( )500درهم
وذل���ك لتخفيف الأعباء عن كاهل املواطنني وت�س���هيل �أمورهم وقد �أ�ش���اد املجل�س البلدي بهذه املكرمة
ال�س���امية التي تعك�س توجهات �س���موه يف حت�س�س �أمور املواطنني وت�أمني �سبل احلياة الكرمية لهم ووجه
املجل����س جلن���ة التحكيم وف�ض منازع���ات املقاولني باتخ���اذ �إجراءاتها على الفور لتنفي���ذ التوجيهات
ال�سامية فيما يخ�ص ال�شكاوى القائمة .
وناق����ش املجل�س مقرتح ب�ش����أن �إلزام املخابز ببيع منتجاتها مبغلفات ورقية وذلك حر�ص���ا من املجل�س
البلدي وبلدية مدينة ال�ش���ارقة على �صحة الأفراد و�سالمة امل�ستهلكني ومتا�شيا مع القرار الوزاري رقم
( )118ل�س���نة  2013يف �ش����أن �إلزام م�ص���نعي وموردي املنتجات البال�س���تيكية غري القابلة للتحلل يف
الدولة ب�سبب ت�أثرياتها ال�سلبية على الإن�سان واحليوانات الربية والأحياء املائية.
وق���د واف���ق املجل�س البلدي على املقرتح و�أ�ص���در قرار ب�إلزام املخابز التي تق���وم ببيع �أي من منتجاتها

�ساخنة للجمهور فور خروجها من الفرن با�ستخدام مغلفات ورقية ذات درجة غذائية بدال من املغلفات
البال�ستيكية يف تعبئة تلك املنتجات با�ستثناء املخبوزات التي يتم تربيدها قبل تعبئتها .و�ستقوم البلدية
بتعميم القرار على جميع املخابز والأفران مع منحهم ( )30يوم لت�ص���ويب �أو�ض���اعهم ويف حال عدم
االلتزام بهذا القرار بعد املهلة املحددة �س���يتم تطبيق الغرامات املن�ص���و�ص عليها يف الئحة اجلزاءات
املعتمدة من قبل املجل�س التنفيذي.
كما ناق�ش املجل�س بع�ض املالحظات الواردة �إليه ب�ش����أن بع�ض الأر�ص���فة املت�ض���ررة واالنرتلوك يف عدد
من مناطق اخلان حيث �أو�ص���ى بلدية مدينة ال�ش���ارقة بالتن�س���يق مع هيئة الطرق واملوا�صالت لإيجاد
احللول املنا�سبة.
واطلع املجتمعون على مقرتح ب�ش����أن م�ش���روع قرار لت�أجري م�س���احات �إعالنية يف بع�ض ميادين و�شوارع
ال�شارقة والذي يهدف �إىل �إظهار الوجه اجلمايل للمدينة من خالل ا�ستغالل واجهات املباين القدمية
وجتميلها و�إ�ضفاء مل�سات جمالية على ميادين و�شوارع ال�شارقة ووجه املجل�س برفع م�شروع القرار �إىل
اجلهات العليا للتوجيه باملنا�سب.

المجلس البلدي يكرم
ثابت الطريفي

المجلس
البلدي
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تقدي���را جلهوده وم�س���اهماته خالل توليه �أمانة �س���ر املجل�س البلدي ملدينة
ال�شارقة منذ العام  2006حتى  ،2016ك ّرم رئي�س و�أع�ضاء وموظفو املجل�س
البلدي ملدينة ال�ش���ارقة �س���عادة  /ثاب���ت الطريفي مدير ع���ام بلدية مدينة
ال�ش���ارقة وذلك يف حفل ب�س���يط �أع���رب خالله املوظفون ع���ن تقديرهم ملا
وجدوا من ح�سن تعامل وخلق رفيع من قبله خالل �سنوات العمل يف املجل�س
البلدي .
من جهته �ش���كر �س���عادة الطريفي املجل�س البلدي على هذه اللفتة الكرمية
م ؤ�ك���د ًا �أن���ه ت�ش���رف بالعمل مع جميع �أع�ض���اء وموظفي �أمانة �س���ر املجل�س
ومثني ًا على اجلهود التي يبذلها موظفو الأمانة لإجناز عمل املجل�س.
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اإلدارة الهندسية ببلدية
الشارقة تطبق الدفع ببطاقة
الهوية عن طريق نظام تحصيل

المدينة الباسمة

ب ��د�أت الإدارة الهند�سي ��ة ببلدي ��ة مدينة ال�شارق ��ة تطبيق نظام
التح�صي ��ل الذكي جلميع معامالتها يف كافة ال�شعب والأق�سام
ب ��الإدارة ،عل ��ى �أن يت ��م ت�سدي ��د ر�س ��وم اخلدم ��ات با�ستخ ��دام
قن ��وات الدف ��ع الإلك�ت�روين كالأتي من خ�ل�ال بطاقة حت�صيل
للم�ؤ�س�س ��ات ،وبطاق ��ة الهوية للأفراد ،وذل ��ك لالرتقاء بجودة
اخلدم ��ات والو�ص ��ول بالتعام�ل�ات الإلكرتوني ��ة املقدم ��ة
للمتعاملني �إىل م�ستوى التكامل.
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و�ص����رح �س����عادة ثاب����ت �س����امل الطريف����ي مدي����ر ع����ام البلدية
�إن بلدي����ة ال�ش����ارقة لديها ا�س��ت�راتيجية خا�ص����ة لتحويل كافة
خدماته����ا �إىل �إليكرتونية و ذكية ملواكب����ة التطور التكنولوجي
الذي نعي�ش����ه الآن ،ولتحقي����ق املزيد من الإجنازات يف جمال
حت�س��ي�ن وتطوي����ر خدماته����ا،
مبا ي�ض����من اجلودة يف الأداء
وحتدي����ث �أ�س����لوب تق����دمي
اخلدم����ة ،وبالتايل ي�س����هم يف
رفع درجات الر�ضا للموظفني
واجله����ات
واملتعامل��ي�ن
ال�ش����ريكة يف اخلدم����ة م����ن
الدوائر وامل�ؤ�س�سات والهيئات
املختلف����ة ،حت����ى ت�س����تمر
ال�ش����ارقة يف الطليع����ة دوم���� ًا
يف كاف����ة املج����االت .م�ش��ي�ر ُا
�أن تطبي����ق نظام التح�ص����يل الذكي يهدف �إىل �إجنازعمليات
الدفع ب�سهولة وي�سر ،وتوفري �أعلى �إجراءات ال�سالمة والأمان
يف حفظ الأموال �إ�ض����افة �إىل توفري الكثري من الوقت واجلهد
على املراجعني.

و�أك����د �أن تطبيق هذه اخلدمة
ي�س����اهم يف �س����رعة �إجن����از
املعامالت وتقليل ن�سبة اخلط�أ
�إىل �صفر يف املائة ،بالإ�ضافة
�إىل تعزي����ز �إجراءات الرقابة
وال�ش����فافية واحلد من الهدر
وتخفي�����ض التكالي����ف حي����ث
ي�����ؤدي االعتماد عل����ى التقنية
احلديث����ة �إىل توف��ي�ر الكث��ي�ر
من امل����وارد املالية و الطاقات
الب�شرية واال�ستفادة منها يف �إجناز مهام �أخرى.
من جانبه �أكد املهند�س خليفة بن هده ال�س���ويدي م�ساعد
املدي���ر العام لقطاع الهند�س���ة وامل�ش���اريع �أن ه���ذا القرار
ي�أت���ي يف �إط���ار �س���عي االدارة الهند�س���ية ببلدي���ة مدين���ة

ال�ش���ارقة لتوفري خدمات متميزة ملتعامليها �س���واء مالك،
م�س���ت�أجرين ،ا�ست�ش���اريني ،مقاول�ي�ن وغريهم يف خمتلف
القطاع���ات ،حيث يعد نظام الإي�ص���ال الذكي «حت�ص���يل»
قن���اة �إلكرتوني���ة هام���ة للدف���ع ملختل���ف عم�ل�اء البلدية،
م�س���تهدف ًا رفع كفاءة نظام حت�ص���يل احلكومي والتي�س�ي�ر
عل���ى املتعاملني م���ع الدوائر احلكومي���ة .م�ؤك���د ًا �أنه على
املتعاملني احل�ص���ول على بطاقة حت�صيل وت�سجيل بطاقة
الهوية يف نظام حت�ص���يل قبل مراجعة الإدارة الهند�سية،
علم ًا ب�أن �س���داد الت�أمني �سيظل نقد ًا ب�صندوق البلدية كما
هو متبع يف الوقت احلايل.
يذكر �أن نظام الإي�صال الذكي (حت�صيل) يهدف �إىل االنتقال
م����ن طريق����ة التح�ص����يل التقلي����دي �إىل التح�ص����يل الآيل من
خالل نظام �إيرادات متطور يحقق رقابة فعالة على الر�س����وم
احلكومية وي�سهم يف حت�سني اخلدمات املقدمة للجمهور.
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احتفاالً باليوم الرياضي الوطني

نظم���ت بلدي���ة مدينة ال�ش���ارقة متمثل���ة يف قطاع الدعم امل�ؤ�س�س���ي
وقط���اع ال�ص���حة العامة واملخت�ب�رات املركزية عدد م���ن الفعاليات
الريا�ض���ية والتثقيفية ملوظفيه���ا ومتعامليها ،تزامن��� ًا مع االحتفال
بالي���وم الريا�ض���ي الوطن���ي ،وذلك يف مبناه���ا الرئي�س���ي مبنطقة
امل�ص���لى ،حي���ث �ش���ملت ه���ذه الفعالي���ات ن���دوة بعنوان «ريا�ض���تي
�صحتي» وفحو�صات طبية وغريها من الأن�شطة التي �شهدت تفاع ًال
كبري ًا من قبل املتعاملني الداخليني واخلارجيني للبلدية.
و�ص���رح �سعادة عبداهلل القايدي م�ساعد املدير العام لقطاع الدعم
امل�ؤ�س�س���ي بالبلدي���ة� ،أن ه���ذه االحتف���االت الت���ي جاءت بن���ا ًء على
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي ،باختيار يوم اخلمي�س املوافق16
فرباي���ر النط�ل�اق فعالي���ات الي���وم الريا�ض���ي الوطن���ي يف خمتلف
�إمارات الدولة حتت �شعار»الإمارات جتمعنا» مب�شاركة جميع الهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،لتعزيز روح التالحم والتناغم بني جميع فئات
املجتمع وخلق حالة من الثقافة املطلوبة جلعل الريا�ض���ة �أ�سلوب حياة
وع���ادة يومية.م�ؤكد ًا �أن جميع الهيئات وامل�ؤ�س�س���ات بالدولة تعمل من
�أج���ل �إجناح ه���ذه املب���ادرة املجتمعي���ة ذات ال�ص���بغة الوطنية ،التي
ت�س���تثمر فيها الأن�ش���طة احلركية والريا�ض���ية والرتفيهي���ة والتثقيفية
والتوعوي���ة لتج�س���يد وح���دة الت�آخي بني كل �ش���رائح وفئ���ات املجتمع،
لتعك�س الألفة واالن�س���جام والتمازج بني الثقاف���ات املتعددة ،وتفاعلها
الإيجابي الب ّناء.
و�أ�ض���اف القاي���دي �أن البلدية ت�س���عى دوم ًا لن�ش���رالثقافة الريا�ض���ية
وال�ص���حية وتعزيزها ب�ي�ن املتعاملني الداخلي�ي�ن واخلارجيني لها من
خالل تنظيم العديد من الأن�ش���طة والفعالي���ات على مدار العام ،مثل
امل�ش���اركة يف بطول���ة كرة الق���دم للدوائ���ر احلكومية ،و�إقام���ة بطولة
ك���رة القدم على م�س���توى الإدارات الداخلية فقط ،وبطولة ال�س���باحة

للموظف�ي�ن ،مع تق���دمي العديد من احلم�ل�ات التثقيفي���ة التوعوية
لأهمية ممار�س���ة الريا�ضة واحلفاظ على ال�صحة العامة مثل ندوة
خماط���ر التدخ�ي�ن ،وحمل���ة الإنه���اك احل���راري ،والتوعية مبر�ض
ال�س���كري وكيفي���ة التعامل معه وغريه���ا من الأن�ش���طة التي تالقي
�إقبا ًال �شديد ًا من اجلميع.
و�أو�ضح القايدي �أن فعاليات البلدية لهذا العام �شملت ندوة بعنوان
«ريا�ض���تي �ص���حتي» حيث مت تقدميه���ا على مرحلت�ي�ن ،الأوىل من
ال�س���اعة  10:30وحتى � 11:15ص���باح ًا للرج���ال ،بينما مت تقدميها
للموظف���ات من  11:30وحتى  12:15ظهر ًا ،كما �ش���ملت الفعاليات
تقدمي فحو�ص���ات طبية لل�ضغط وملر�ض ال�س���كري ،و�إقامة معر�ض
�ص���حي متنوع ،وتوزيع العدي���د من املن�ش���ورات والكتيبات التوعوية
ال�ص���حية التي قدمها قطاع ال�ص���حة العام���ة واملختربات املركزية
بالبلدي���ة ،بالإ�ض���افة لل���رد عل���ى ا�س���ئلة وا�ستف�س���ارات املتعاملني
املبا�شرة من خالل عدد من املخت�صني.
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بلدية الشارقة تقدم عددًا من
الفعاليات واألنشطة التثقيفية
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بلدية الشارقة تكرم الفائزين في مسابقة أجمل حديقة في نسختها الـ 14
كرم �س���عادة ثابت �س���امل الطريف���ي مدير عام بلدية مدينة ال�ش���ارقة
الفائزين يف الدورة الرابعة ع�شرة مل�سابقة �أجمل حديقة والتي نظمت
هذا العام حتت �ش���عار«حديقتي فن و�إبداع» ،حيث �أقيم حفل التكرمي
وتوزي���ع اجلوائز يف قاعة امل�س���رح مببن���ى البلدية الرئي�س���ي مبنطقة
امل�ص���لى ،بح�ضور م�س���اعدي املدير العام ولفيف من موظفي البلدية
وو�سائل الإعالم.
وقال �س���عادة ثابت الطريفي يف كلمته �أثناء االفتتاح �إن ال�شارقة حتتل
ب�إجنازاته���ا املتعددة يف املجال الزراعي والبيئي مكانة خا�ص���ة ،فهي
�صاحبة جتربة ح�ضارية وجمالية انبثقت معاملها الأوىل من توجيهات
ور�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�ش���ارقة ،فبف�ضل دعم �س���موه امل�ستمر حققت
بلدية مدينة ال�ش���ارقة اجنازات كثرية ومتعددة ت�ضاف يومي ًا ل�سل�سلة
�إجنازاتن���ا يف العمل البلدي ،وقد كان لقطاع الزراعة والبيئة بالبلدية
دور ًا هام ًا يف النه�ضة الزراعية و ا�ستمرار التنمية امل�ستدامة للإمارة
البا�س���مة تنفي���ذ ًا لتوجيهات �س���موه ،حيث انتهت البلدي���ة م�ؤخر ًا من
تخ�ضري� 900ألف مرت مربع لتزيد امل�ساحة املخ�ضرة كلي ًا على م�ستوى
يف املدينة عن  15مليون مرت مربع  ،كما انتهينا من زراعة  730نخلة
ليزيد عدد النخيل يف مدينة اخل�ضرة عن � 25ألف نخلة.
انطالق ًا من هذه الر�ؤى الر�ش���يدة ل�س���موه وحر�صه �أن تكون ال�شارقة
يف الطليع���ة دوم��� ًا يف كافة املج���االت ،عمل���ت بلدية مدينة ال�ش���ارقة
من���ذ ت�أ�سي�س���ها على االهتم���ام بالت�ش���جري وزيادة الرقعة اخل�ض���راء
وامل�س���طحات واملتنزهات ومكافحة الت�ص���حر وتعزيز البيئة الزراعية
والت�ش���جري.وجاء �إط�ل�اق م�س���ابقة �أجمل حديقة ع���ام  2003لإكمال
م�س�ي�رة النه�ض���ة اخل�ض���راء يف �إمارة الطفل وال�ص���حة ورعاية كبار
ال�س���ن ،حتى تكون الفئة امل�س���تهدفة من �أفراد وم�ؤ�س�س���ات �شريكا لنا
يف دعم م�س�ي�رة التجميل التي جعلت من ال�شارقة املكان الأمثل للعمل
واحلياة ولتنفيذ توجيهات �س���مو احلاك���م �أنه «يجب �أن يكون �أمام كل
منزل زهرة وعلى وجه كل �إن�سان ب�سمة ».م�شري ًا �أنه بدء ًا من الأعوام
املقبلة �سيتم التو�سع يف قبول امل�شاركات لت�شمل جميع مدن الإمارة.

و�صرح �س���عادة عبداهلل القايدي م�س���اعد املدير العام لقطاع الدعم
امل�ؤ�س�س���ي ورئي����س فري���ق عم���ل م�س���ابقة �أجم���ل حديق���ة� ،أن �إطالق
امل�س���ابقة جاء متما�ش���ي ًا مع ر�ؤية وتوجيهات �ص���احب ال�س���مو ال�ش���يخ
الدكتور �س���لطان القا�سمي ع�ضو
املجل����س الأعل���ى لالحت���اد حاكم
ال�ش���ارقة ،ال���ذي وج���ه بجع���ل
بيوت ال�ش���ارقة خ�ض���راء ،م�ؤكد ًا
�أن امل�س���ابقة حقق���ت العديد من
النتائج الإيجابية واملردود البيئي
عل���ى الإم���ارة ،حي���ث �س���اهمت
يف زيادة امل�س���احات اخل�ض���راء،
واحل���د م���ن التل���وث اجل���وي
والغب���ار والأتربة يف �أماكن �إقامة
احلدائ���ق والبي���وت املحيطة بها،
وخف����ض درج���ات احل���رارة يف
حميط تل���ك احلدائ���ق ،وغريها
من الإيجابيات التي تدخل �ضمن
معاي�ي�ر التقيي���م مثل ا�س���تخدام
الو�س���ائل املبتك���رة والأ�س���اليب
العلمية والتقنية احلديثة يف الري
والزراعة ،وتوفري املياه وعنا�ص���ر
التظلي���ل املتنوع���ة ،وا�س���تغالل
الطاقة ال�شم�س���ية ،وتعزيزعوامل
الأمن وال�سالمة باحلديقة.
و�أك���د القاي���دي �أن ا�س���تمرار
م�س���ابقة �أجمل حديق���ة والإقبال
املتزايد عليها عام تلو الآخر دليل
عل���ى جناحه���ا وحتقي���ق الهدف
الأ�سا�س���ي منها وهو ن�شر الثقافة

الزراعي���ة واخل�ض���راء بني فئات املجتمع ،من خالل ت�ش���جيع �س���كان
الإمارة وطالب وطالبات املدار�س وجميع فئات املجتمع على االهتمام
بتجمي���ل وت�ش���جري �س���احات املن���ازل واملدار����س واالهتم���ام باملظهر

بلدية الشارقة تخضع مواقف جديدة
للرسوم

�أعلن����ت بلدية مدينة ال�ش����ارقة
ع����ن �إخ�ض����اع مواق����ف جديدة
للر�س����وم يف منطق����ة املج����از،3
بح�س����ب مدي����ر �إدارة املواق����ف
العام����ة يف البلدي����ة عاط����ف
الزرعوين ،والذي �أكد بدوره �أن
ه����ذه اخلطوة ج����اءت انطالق ًا
من حر�ص البلدي����ة على توفري
املواق����ف النظامي����ة لل�س����كان
وزوار املنطق����ة ومن����ع �س����وء
ا�ستغالل املواقف.
و�أو�ض����ح �أن تطبي����ق نظ����ام
املواق����ف اخلا�ض����عة للر�س����وم
يف تل����ك املنطق����ة وغريه����ا من
مناطق مدين����ة ال�ش����ارقة ي�أتي
يف �إطار �س����عي البلدية امل�ستمر
لتنظي����م املواق����ف العامة وو�ض����ع حل����ول جذرية
للتعامل مع م�ش����كلة قلة املواقف املتوفرة وتكد�س
ال�سيارات فيها وانت�ش����ار بع�ض الظواهر ال�سلبية
مثل الوقوف لفرتات طويلة والوقوف الع�ش����وائي
مم����ا ي�ص����عب عملي����ة احل�ص����ول عل����ى املواقف،
بالإ�ض����افة لتنامي الطلب عل����ى خدمات املواقف

النظامية ورغبة البلدية يف تقدمي خدمات �أف�ضل
للجمهور.
ولف����ت �إىل �أن املواق����ف اجلدي����دة التي خ�ض����عت
للر�س����وم يف منطق����ة املج����از 3هي �ش����ارع النادي
العربي ،جزء من �ش����ارع ح�س����ان ب����ن ثابت �أمام
م�سجد �سلمة بن الأكوع و�شارع رقم .3
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اخلارجي لها ،كما يعك�س �أي�ض ًا اجلهود اجلبارة التي تبذلها البلدية وقطاع الزراعة والبيئة بها من
�أجل حتقيق بيئة م�ستدامة واحلفاظ على ال�شارقة م�شرقة وخ�ضراء.
من جانبه قال علي عبيد احلمودي مدير �إدارة االت�ص���ال امل�ؤ�س�س���ي بالبلدية ومن�س���ق اجلائزة�:إن
البلدي���ة تلق���ت 24م�ش���اركة من حدائ���ق منزلية ،بينم���ا بلغ عدد احلدائق امل�ش���اركة م���ن املدار�س
احلكومية واخلا�ص���ة  11م�شاركة .م�شري ًا «�إن احلدائق الفائزة يف امل�سابقة مت اختيارها وفق ًا لعدة
معايري مت و�ضعها من قبل جمموعة من املتخ�ص�صني يف هذا ال�ش�أن ،بالإ�ضافة لفتح باب الت�صويت
للجمهور للم�شاركة يف اختيار احلديقة الفائزة من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي للبلدية.
و�أ�ضاف احلمودي �أن البلدية حر�صت على تطوير امل�سابقة وتنويع املعايري اخلا�صة بها لن�شر ثقافة
التميز والإبداع بني �أ�صحاب احلدائق وزيادة التوعية بينهم بكيفية احلفاظ على النباتات» ،م�شري ًا
�إىل �أن عملي���ة االختي���ار والتقييم متت من قبل جلنة متخ�ص�ص���ة ت�ض���م يف ع�ض���ويتها ممثلني من
�إدارة الزراعة واحلدائق ،و�إدارة الهند�سة ،و�إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي ،بالإ�ضافة مل�شاركة اجلمهور
يف اختي���ار احلديقة الأجمل من خالل مواقع التوا�ص���ل االجتماعي ،حيث تركز اللجنة على تطبيق
املعايري التي تت�ض���من الت�ص���اميم املتميزة للحدائ���ق والزراعات والنباتات املوج���ودة بها و�أنواعها
وطرق العناية بها وغريها من املعايري الأخرى اخلا�صة بكل فئة.
وقد فاز عبدالكرمي احلو�سني يف فئة �أجمل حديقة منزلية عن النمط الطبيعي� ،أما النمط املختلط
فكانت من ن�ص���يب ال�سيدة زينب يو�س���ف عبداهلل ،وقد ح�صل حممود مراد البلو�شي على اجلائزة
يف النمط الهند�س���ي ،ويف فئة �أجمل مدر�س���ة حكومية كانت من ن�صيب مدر�سة الأندل�س ،وح�صلت
مدر�سة الوردية على جائزة �أجمل حديقة مدر�سية خا�صة.
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بعد استيفاء وتطبيق جميع متطلبات ومعايير
الجودة الالزمة
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بلدية الشارقة تحصل على خمس
شهادات آيزو
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�أعلنت بلدية مدينة ال�شارقة عن ح�صول مكتب املدير العام وقطاع
الدعم امل�ؤ�س�سي ب�إداراته الأربع على �شهادة الآيزو،9001:2015
وذلك بعد جناحها يف مرحلة التدقيق والـت�أكد من تطبيقها
للموا�صفات واملقايي�س واملعايري اخلا�صة باجلودة ال�شاملة ،وبهذه
املنا�سبة �أقامت البلدية حفال خا�صا لتكرمي فريق عمل مكتب
املدير العام و موظفي قطاع الدعم امل�ؤ�س�سي وفريق اجلودة
بالقطاع ،وذلك يف قاعة امل�سرح مببناها الرئي�سي يف منطقة
امل�صلى ،بح�ضور �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية
ال�شارقة ،وم�ساعديه ،ومديري �إدارات قطاع الدعم امل�ؤ�س�سي
وجمع غفري من موظفي البلدية وو�سائل الإعالم.
و هن أ� الطريفي فريق عمل مكتب املدير العام و جميع موظفي
قطاع الدعم امل�ؤ�س�سي وفريق اجلودة ،م�ؤكد ًا �أن ح�صولهم على
�شهادة الآيزو 9001:2015يعد اجناز ًا جديد ًا ي�ضاف لبلدية
مدينة ال�شارقة ،و ي�أتي يف �إطار تنفيذ ا�سرتاتيجية البلدية التي
تهدف �إىل الإرتقاء بالعمل البلدي وتطبيق �أعلى معايري اجلودة
يف تقدمي اخلدمات وتطبيق النظم الإدارية والعلمية احلديثة
مبا ي�ضمن تقدمي اخلدمات املتميزة للمتعاملني وحتقيق الر�ضا
الوظيفي بالن�سبة للجمهور الداخلي واخلارجي  ..كما ي�شكل ذلك
خطوة مهمة يف �إطار عملية ن�شر ثقافة اجلودة والتميز امل�ؤ�س�سي
والتي تتبناها البلدية.
و�أ�ضاف الطريفي �أن ح�صول البلدية على هذه ال�شهادات جاء
تتويج ًا لعمل د�ؤوب قام به فريق عمل مكتب املدير العام و�إدارات
قطاع الدعم امل�ؤ�س�سي خالل الفرتة املا�ضية ،حيث قامت جميعها

با�ستيفاء وتطبيق جميع متطلبات
اجلودة الالزمة للح�صول على �شهادة
الآيزو  ،9001:2015فا�ستحقت البلدية
خم�س �شهادات �آيزو لكل �إدارة بعد
جناحها يف مرحلة التدقيق والـت�أكد
من تطبيقها للموا�صفات واملقايي�س
اخلا�صة باجلودة ال�شاملة.
و�صرح �سعادة عبداهلل القايدي يف
كلمته �أثناء احلفل �أن بلدية مدينة
ال�شارقة ت�سعى دوم ًا لتقدير الكفاءات
مبا يعزز التناف�سية بني جميع املوظفني،
ويدعم طاقاتهم االبداعية مبا يخدم
العمل البلدي وي�سهم يف ا�ستمرار
م�سرية البلدية التنموية واخلدمية،
كما يعمل على تعزيز روح االنتماء
والوالء الوظيفي ،وال�سيما �أن املرحلة
املقبلة �ست�شهد انطالق ا�سرتاتيجية
جديدة للبلدية بكل قطاعاتها قائمة
على التميزواجلودة يف الأداء ،م�شري ًا
�إىل �أن ح�صول قطاع الدعم امل�ؤ�س�سي على هذه ال�شهادة يعد
اعرتاف ًا ر�سميا بجودة اخلدمات املقدمة من قبل مكتب املدير
العام وجميع �إدارات القطاع وعلى ر�أ�سهم فريق اجلودة الذي يعد
اللبنة الأوىل التي �سننطلق منها حل�صول جميع القطاعات على

مثل هذه ال�شهادات واالعتمادات الدولية.
و�أكد �أن فريق العمل املكرم جنح يف حتقيق م�ؤ�شرات الأداء
املطلوبة من قبل جلنة الفح�ص والتقييم وفقا للنماذج املعدة
لذلك ،بالإ�ضافة �إىل العمل بروح الفريق وا�ستخدام �أحدث و�سائل
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التفكري الإبداعي وت�شجيع االبتكار يف العمل الإداري وتبني �أفكار الإجنازات يف البلدية ،ولكنه البداية احلقيقية ملرحلة جديدة من
املتعاملني الداخليني واخلارجيني و�إجراء التدقيق الدوري على جوانب التميز واالبداع ،و�إثراء كل �صور العطاء للح�صول على م�ستوى �أعلى
و�أرقى يف الأداء ،وحتقيق �أعلى م�ستوى من اجلودة يف التعامل مع
العمل املختلفة والت�أكد من حتقيق الأهداف املرجوة.
و�أ�ضاف القايدي �أن احل�صول على �شهادة الآيزو ال يعترب نهاية رحلة معطيات العمل ،مبا يحقق ر�ؤية البلدية الرامية لتحقيق �سعادة العمالء

ور�ضاهم ،لذلك على اجلميع بذل املزيد من اجلهد وتر�سيخ مفهوم
االبتكار ب�شكل يلبي طموحات البلدية وتطلعاتها يف الفرتة املقبلة.
ويف نهاية احلفل مت تكرمي مكتب املدير العام وموظفي قطاع
الدعم امل�ؤ�س�سي وفريق اجلودة.
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لعرض برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة
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بلدية الشارقة تقدم دورة «خدمة  7نجوم»
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ا�ستكماال لدورها يف ت�أهيل
موظفيها واالرتقاء مبهاراتهم،
اختتمت بلدية مدينة ال�شارقة
متمثلة يف ق�سم التدريب والت�أهيل
دورة تدريبية بعنوان خدمة ال�سبع
جنوم لر�ؤ�ساء الأق�سام وال�شعب
وموظفي خدمة العمالء ،وذلك
يف قاعة التدريب «متيز» مببنى
البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�صلى،
والتي ا�ستمرت ثالثة �أيام.
و�أو�ضحت رمي الرو�سي مدير
�إدارة املوارد الب�شرية بالبلدية
�أن ق�سم التدريب والت�أهيل و�ضع خطته التدريبية ال�سنوية
للعام اجلاري ب�شكل �أكرث ثرا ًء وتنوع ًا عن الأعوام
ال�سابقة ،بحيث تلبي احتياجات املوظفني لتنمية قدراتهم
وامكاناتهم ب�شكل يتما�شى مع ا�سرتاتيجية البلدية يف
املرحلة املقبلة .الفتة �أن خطة التدريب ت�شمل عدد من
املحا�ضرات والدورات التدريبية وور�ش العمل ،التي تهدف
جميعها لالرتقاء بالأداء الوظيفي جلميع العاملني بالبلدية
والعمل على حتفيزوتعزيز كل �سبل االبتكار والإبداع لديهم.
و�أو�ضحت الرو�سي �أن دورة «خدمة ال�سبع جنوم» التي
تعر�ض لربنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة تعد
واحدة من �أهم الدورات التي قدمتها البلدية ملوظفيها
العام املا�ضي والتي بد�أنا بها �أي�ض ًا الربنامج التدريبي للعام
اجلاري ،2017ملا لها من دور يف حتقيق �أهداف البلدية
الرامية لتحقيق مبد�أ ال�سعادة �سواء للمتعاملني الداخليني
�أواخلارجيني ،و�أ�ضافت �أن بلدية ال�شارقة ت�سعى دوم ًا

لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ب�سهولة وي�سر ملتعامليها من خالل
تطوير طرق تقدمي اخلدمات والتحول الذكي يف معظم
معامالتها ،وهذا ما جعلها حت�صل على معدالت مرتفعة
وغري م�سبوقة من ن�سب معدالت ر�ضا العمالء ،و�سوف
ت�ستمر البلدية يف التقدم للأمام حتقيق ًا لر�ؤى القيادة
الر�شيدة والو�صول خلدمات حكومية متميزة ح�سب نظام
ال�سبع جنوم.
وتناولت الدورة العديد من املحاور �أهمها مناق�شة دليل
تطوير اخلدمات احلكومية املتميزة  7جنوم على مدار
ثالثة �أيام متتالية ،وذلك لدعم مناف�سة بلدية مدينة
ال�شارقة مع �أقرانها لت�أهيل املوظفني لتقدمي خدمات �سبع
جنوم من ناحية جودة اخلدمات وتقدميها مبعايري عاملية
رائدة يف �إطار املوا�صفات القيا�سية لت�صنيف مراكز
اخلدمة احلكومية ح�سب  7جنوم.
ويف ختام الدورة قامت الرو�سي بتكرمي جميع امل�شاركني.

الخط الساخن ببلدية الشارقة استقبل
 75841مكالمة خالل العام الماضي
ا�ستقبل اخلط ال�ساخن ببلدية مدينة ال�شارقة خالل العام املا�ضي 75841
مكاملة ،بينها  22،500مكاملة ك�شكاوى وطلبات ،و 53،718ا�ستف�سارات عامة،
ح�سبما �صرح علي عبيد مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي بالبلدية.
و�أ�ضاف عبيد �أن خدمة اخلط ال�ساخن بالبلدية م�ستمرة على مدار اليوم،
وحتى �أيام الإجازات الأ�سبوعية والر�سمية بالدولة ،حر�ص ًا من البلدية على
�سرعة اال�ستجابة ل�شكاوى اجلمهور والتعامل معها ،كما �أنها ت�أتي حر�ص ًا من
البلدية على �أن تكون يف طليعة الدوائر اخلدمية التي تعمل على ت�سخري كافة
�إمكاناتها خلدمة املتعاملني وحتقيق ر�ضاهم.
و�أو�ضح �أن هناك العديد من اخلدمات البلدية التي يتم طلبها من خالل
اخلط ال�ساخن متاحة للجمهور �إلكرتوني ًا من خالل موقع البلدية االلكرتوين،
وذلك تي�سري ًا وت�سهي ًال جلمهور املتعاملني ،و�أهم هذه اخلدمات ما تقدمه
�إدارة النقليات مثل طلب ردم �أو ت�سوية �أر�ض ،طلب �إزالة تربة ،طلب ردم
لتدعيم ال�سور ،طلب �إن�شاء طريق ترابي جديد �أو �صيانة القدمي ،وطلب
تربة زراعية ،كما توفر �إدارة اخلدمات البيئية  18خدمة من املمكن طلبها
الكرتوني ًا بد ًال عن اخلط ال�ساخن ،مثل طلب خدمة �شفط مياه ال�صرف
ال�صحي للبيوت ال�سكنية ،طلب �إتالف خملفات منزلية عامة �أو معدنية مثل
الأملونيوم والق�صدير ،طلب �إتالف خملفات النباتات الزراعية ،وغريها
العديد من اخلدمات من املمكن االطالع عليها عرب موقع البلدية الر�سمي.
ومن �أهم اخلدمات التي تقدمها البلدية عن طريق اخلط ال�ساخن « �إزالة
�أو تقليم اال�شجار ،م�سح الأر�ض ور�ش الطريق الرملي باملاء ،و �إزالة املطبات
الرملية  ،و�إزالة خملفات البناء ،ف�ضال عن ردم احلفر ،وغريها الكثري .كما
�أن اخلط يتعامل مع العديد من ال�شكاوى والبالغات ومن ابرزها »:انبعاث
الروائح من امل�صانع � ،إزالة احليوانات امليتة ،طلب حاوية ملنزل جديد ،وجود
باعة متجولني� ،إقامة حظائر للحيوانات يف املناطق ال�سكنية ،وعدم نظافة
املطاعم واملحالت الغذائية.

و�أكد �أن موظف اخلط ال�ساخن لي�س معني ًا بالر ّد على الهاتف فقط،
بل له مهام عديدة ،منها �إدخال ال�شكاوى يف جهاز احلا�سوب الذي
يقوم بدوره ب�إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية للمت�صل بعد االنتهاء
من ت�سجيل مالحظته يف النظام ،كما يقوم موظف اخلط ال�ساخن
بالإجابة عن اال�ستف�سارات ،والتوا�صل مع الإدارة املعنية بال�شكوى
التخاذ كافة الإجراءات الالزمة حلل امل�شكلة ،ويقوم كذلك باالت�صال
بامل�شتكي للمتابعة ومن ثم للت�أكد من حل م�شكلته ،ويف حال �إذا كانت
البلدية غري خمت�صة بال�شكوى ف�إنه يوجه ال�شاكي للدائرة املخت�صة.
و�أكد مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي �أنه يتم اختيار فريق عمل اخلط
ال�ساخن بعناية �شديدة ،حيث البد �أن يتمتع املوظف مبهارات عالية يف
التوا�صل والتعامل مع كافة فئات اجلمهور ،خا�صة �أن بع�ض املت�صلني
يكونون يف حالة ع�صبية ومزاجية �سيئة ،ولكن املوظف يعمل على
امت�صا�ص غ�ضبهم وتوجيهم �إىل اجلهة ال�صحيحة املنوط بها حل
امل�شكلة ،مما يحقق �أعلى معدالت ر�ضا العمالء
ودعا عبيد اجلمهور يف حالة وجود �شكوى �أو ا�ستف�سارل�ضرورة
االت�صال برقم اخلط ال�ساخن لبلدية ال�شارقة  993من داخل املدينة،
بينما االت�صال على الرقم  065162569من �أي مكان يف الدولة،
واالت�صال على رقم مركز ال�شارقة لالت�صال  80080000لال�ستف�سار
عن �أي خدمات �أو فعاليات �أو معلومات خا�صة بالإمارة البا�سمة.

تقدم الإدارة الهند�سية يف بلدية مدينة ال�شارقة دورة
تدريبية مكونة من �سل�سلة من املحا�ضرات املتتابعة عن
ت�صميم املن�ش�آت املعدنية ملهند�سي املكاتب اال�ست�شارية
والدوائر احلكومية من ذوي االخت�صا�ص على م�ستوى
�إمارة ال�شارقة ،بالإ�ضافة لطلبة و�أ�ساتذة اجلامعات
املعنية مبو�ضوع املحا�ضرات ،يف قاعة امل�سرح باملبنى
الرئي�سي للبلدية مبنطقة امل�صلى ،حيث يتم تقدمي
حما�ضرة �أ�سبوعي ًا كل يوم خمي�س من ال�ساعة الرابعة
ع�صر ًا وحتى الثامنة م�سا ًء ،ابتدا ًء من التا�سع من مار�س
وحتى ال�ساد�س من �إبريل املا�ضي.
و�أو�ضح املهند�س خليفة بن هدة ال�سويدي ،م�ساعد املدير
العام لقطاع الهند�سة وامل�شاريع يف بلدية مدينة ال�شارقة،
�أن البلدية تنظم هذه املحا�ضرات بجانب العديد من
ور�ش العمل للمهند�سني اال�ست�شاريني وكل اجلهات املعنية
ب�شكل دوري على مدار العام ،بهدف ن�شرالثقافة الهند�سية
بني جميع اجلهات املخت�صة من خالل التدريب والت�أهيل
امل�ستمر ،و�ضمان حتقيق �أعلى معايري اجلودة والتميز
يف الأداء ودعم وت�شجيع كل �صور االبتكار و االبداع يف
العمل على م�ستوى الإمارة ،ورفع امل�ستوى العلمي والعملي
والفني للموارد الب�شرية �سواء داخل البلدية �أو خارجها من
اجلهات املعنية ،لذلك مت و�ضع ا�سرتاتيجية خا�صة و�آلية
عمل لتحقيق �أعلى درجات التميز واجلودة وال�سالمة يف
موا�صفات الأبنية واملن�ش�آت املعدنية .وال �سيما �إن �إمارة
ال�شارقة ت�شهد حالي ًا تطور ًا ومنو ًا ملحوظ ًا يف �شتى املجاالت
وحراك ًا اقت�صادي ًا غري م�سبوق ،حيث باتت وجهة لكثري من
امل�ستثمرين ورجال الأعمال ،بف�ضل اخلدمات املتطورة التي
تقدم لهم ،والبنية التحتية املميزة التي تتمتع بها الإمارة،

ومن هذا املنطلق عمل قطاع الهند�سة وامل�شاريع ببلدية
مدينة ال�شارقة على مواكبة هذا احلراك االقت�صادي
وامل�ساهمة يف دعم م�سرية التنمية والنه�ضة االقت�صادية
وامل�شاريع النوعية التي تقوم �إمارة ال�شارقة بتنفيذها ،والتي
جاءت بدعم وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة.
من جانبه �أو�ضح املهند�س الإن�شائي مقدم املحا�ضرات
حممود ال�صقار من ق�سم تراخي�ص البناء ببلدية مدينة
ال�شارقة� ،أن الدورة ت�ستغرق � 20ساعة مق�سمة على خم�سة
�أ�سابيع بحيث يتم تقدمي حما�ضرة �أ�سبوعي ًا ،وتتناول
املحا�ضرات العديد من املحاور �أهمها ،فل�سفة املن�ش�آت
املعدنية «املميزات والعيوب» ،والأنظمة الإن�شائية لهذه
املن�ش�آت ،وت�صميم الو�صالت املعدنية  ،وغريها من املحاور
التي نهدف من خاللها �إىل تعريف املهند�سني مببادىء
ت�صميم املن�ش�آت املعدنية.
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عيادة اليوم الواحد
بلدية الشارقة تحول مخرجات عيادتها إلى ذكية % 100
تستقبل  1000مراجع يوميًا

المدينة الباسمة

ك�شفت مديرة �إدارة ال�صحة العامة ببلدية ال�شارقة ال�شيخة �شذا
املعال عن حت���ول خمرجات العيادة التابع���ة للبلدية بالكامل �إىل
ذكية  %100مما �سي�س���هل على املوظفني تقدمي �أف�ض���ل اخلدمات
للمتعاملني.
وذكرت �أن العيادة تعد هي الوحيدة على م�ستوى الدولة ومنطقة
جمل�س التعاون اخلليجي التي جنحت يف ت�سريع تقدمي اخلدمات
للمتعاملني يف فرتة قيا�سية ،حيث تنفذ الفحو�ص للعميل ويح�صل
عل���ى نتائجه الطبية بزمن يرتاوح من�24-6س���لعة وبدون ر�س���وم
�إ�ضافية،وبر�سم قدره  250درهم ًا فقط .مو�ضحة �أن ق�سم العيادة
ي�س���تقبل يومي ًا مراجعني بحدود �أكرث من �ألف مراجع يومي ًا ،كما
تقدم نتيجة الفح�ص خالل �س���اعتني لطالبي الفح�ص امل�ستعجل
بر�س���م �إ�ض���ايف  200درهم فقط الغ�ي�ر ،ويظهر الع���دد االرتفاع
الكب�ي�ر يف �أع���دد املراجعني  ،نظرا للتقدم امل�س���تمر يف م�س���توى
اخلدمة و�س���رعة الإجن���از ودقة التحاليل وج���ودة اخلدمات التي
تقدمها العيادة للمراجعني.

24

و�أ�ض���افت املع�ل�ا ان العي���ادة تق���دم نتيج���ة الفح����ص يف اليوم
ذات���ه للعمالة ،كما تقدم خدمة ممي���زة ب  200درهم ملن يرغب
يف تخلي����ص املعاملة دون االنتظار يف طوابري عرب �ش���باك حمدد،
�إ�ض���افة �إىل خدمة ت�س���ليم نتائج الفح�ص �إىل املراجع مبا�شرة �أو
من ينوب عنه دون احلاجة �إىل �أن تقوم �شركة امبو�ست ب�إي�صالها،
�أي ال يتحمل املراجع �أي ر�سوم �إ�ضافية لعملية اال�ستالم.
وبين���ت �أن���ه مت مكننة خمترب العي���ادة مببلغ ي�ص���ل �إىل  6ماليني
دره���م حت���ى ت�س���توعب �أعداد �أك�ب�ر م���ن املراجعني لت�ص���ل �إىل
�أك�ث�ر من  2000مراجع يومي ًا ،بالإ�ض���افة لإدخ���ال �أجهزة رقمية
حديثة للأ�ش���عة بواقع خم�س���ة �أجهزة رقمية ورب���ط هذه الأجهزة
بنظام �أر�ش���فة متطور جد ًا ،لتتمكن العيادةمن التحكم باحلاالت
الإيجابي���ة بالعي���ادة والف���روع اخلارجي���ة م���ن مكت���ب واحد دون
احلاجة لطبع �أفالم الأ�شعة �أو الت�أخر يف قراءتها.
و�أو�ض���حت مدي���ر �إدارة ال�ص���حة العام���ة أ�ن���ه مت توقي���ع مذكرة
تعاون مع هيئة موا�ص�ل�ات الإمارات بال�شارقة لفح�ص ال�سائقني

التابعني لها من �أجل �إجراء الفح�ص ال�س���نوي لهم ،والذي ي�شمل
فح�ص النظر وال�س���كر وال�ضغط � ،إ�ض���افة �إىل فحو�صات اللياقة
الروتيني���ة ،وذلك مراعاة ل�س�ل�امة من ي�س���تخدمون املوا�ص�ل�ات
العامة يف ال�شارقة من عموم اجلمهور.
كما �أ�شارت �إىل توقيع مذكرة تعاون مع هيئة ال�شارقة ال�صحية ،
ومذكرة �أخرى مع جامعة ال�شارقة بهدف التدريب العملي لطلبة
كلية العلوم ال�صحية باجلامعة.
و�أ�ض���افت املع�ل�ا �أن���ه مت افتت���اح عيادتني خدمة لال�س���تثمار يف
املنطق���ة احل���رة مبطار ال�ش���ارقة ال���دويل  ،و�أخرى بهيئ���ة ميناء
احلمرية  ،حيث مت �إر�س���ال فريق فني يقدم اخلدمة ب�ش���كل يومي
�إىل امل�ستثمرين يف تلك الهيئتني.

أخبـار
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بلدية الشارقة تقدم ندوة عن ترميم المنشآت الخرسانية

حاج���ة متزايدة لوجود ال�ص���يانة الوقائي���ة و�إجراءات
الت�صحيح لتمديد العمر الت�شغيلي بطريقة فعالة و�آمنة
 .الفت��� ُا �أن الندوة التي قدمتها �ش���ركة «ا�سرتك�ش���رال»
للمق���اوالت تناولت العديد من املحاور مثل ا�س���تخدام
ال�صفائح الكربونية يف �أعمال التدعيم ،تقييم وترميم
املن�ش����آت املت�ض���ررة بفعل احلرائق ،و تقيي���م وترميم
العنا�صر الإن�شائية الحقة ال�شد.
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وتق���دم العي���ادة فحو�ص��� ًا دورية لكافة
اجله���ات اخلا�ض���عة لرقاب���ة البلدي���ة،
خا�ص���ة العامل�ي�ن يف قط���اع الأغذي���ة
و�صالونات احلالقة ،ومراكز التدليك،
واملدار����س اخلا�ص���ة ،وغريه���م مم���ن
يحتم عليهم عملهم االحتكاك مبا�شرة
م���ع اجلمه���ور� ،إ�ض���افة �إىل �إج���راء
فحو����ص دوري���ة خلدم املن���ازل ومن يف
حكمه���م ،وغريها من اخلدم���ات التي
تهدف �إىل االرتقاء بال�صحة العامة يف
الإمارة.
و�أ�ش���ارت �إىل تزوي���د عي���ادة البلدي���ة
مبجموعة من الأجهزة الطبية املتطورة
ال�س���تيعاب �أي زيادة يف عدد املراجعني
بالإ�ضافة �إىل تطوير الأداء ودقة نتائج
التحاليل و�س���رعة الإجن���از واحلد من
الأخط���اء الب�ش���رية �إىل �أق�ص���ى درجة
ممكنة.

وتتميز الأجه���زة بالقدرة على ربطها
يف منظوم���ة واحدة للعم���ل الذاتي دون
تدخل فن���ي املخت�ب�ر و�إمكاني���ة ربطها
بربنام���ج الك�ت�روين يتي���ح للأطباء يف
العي���ادة التدقي���ق واعتم���اد النتائ���ج
املختربي���ة �أو ًال ب�أول م���ن مكاتبهم ومن
ثم �إ�ص���دار ال�شهادات الطبية مبا�شرة.
م�ؤك���دة �أن ه���ذا الإجراء يدعم ب�ش���كل
كب�ي�ر التوج���ه الذي تق���وم ب���ه البلدية
حالي ًا نحو حتول العي���ادة تدريجي ًا �إىل
عيادة ذكية.
وت�ساهم التقنيات احلديثة يف اخت�صار
الوق���ت ال�ل�ازم لإج���راء الفحو�ص���ات
الطبية بواقع �س���اعتني عل���ى الأقل عن
الوقت الذي ت�ستغرقه الأجهزة القدمية
وهو ما يعد وقت كبري وي�سهم يف �إعطاء
العيادة الزمن الكايف خلدمة املتعاملني
وت�سليمهم نتائجهم يف زمن قيا�سي.

نظمت بلدية مدينة ال�شارقة متمثلة يف قطاع الهند�سة
وامل�ش���اريع ندوة» ترميم وتدعيم املن�ش�آت اخلر�سانية»
للمهند�س�ي�ن العاملني يف �ش���ركات املق���اوالت ومكاتب
اال�ست�ش���ارات الهند�س���ية ب�إمارة ال�ش���ارقة ،ومهند�سي
الدوائ���ر والهيئ���ات احلكومية ذوي ال�ص���لة ،بح�ض���ور
املهند����س يعق���وب الزرع���وين مدي���ر �إدارة الهند�س���ة
بالبلدي���ة ولفيف من موظفي القط���اع ،وذلك يف قاعة
امل�س���رح مببن���ى
البلدية الرئي�س���ي
مبنطقة امل�صلى.
و�ص���رح الزرعوين
�أن قطاع الهند�سة
وامل�ش���اريع ببلدية
ال�ش���ارقة ي�س���عى
�إىل حتقيق الأمان
الكام���ل لل�ث�روة
العقارية بالإمارة،
واحلف���اظ عل���ى
املظه���ر العام لها،
من خالل الندوات
و ا ملحا �ض���ر ا ت
وور����ش العم���ل
الت���ي ينظمه���ا القطاع على م���دار العام ،وال�س���يما �أن
ال�ش���ارقة الآن ت�ش���هد طفرة عمرانية وح�ض���ارية غري
م�س���بوقة ،كم���ا تتمتع ب�ت�راث معمارى ودين���ي وثقايف
يحت���م علينا العمل عل���ى احلفاظ عليه و ن�ش���ر مفهوم
ال�ص���يانة و�أهميتها وكيفية القيام بها بوا�س���طة فنيني
متخ�ص�ص�ي�ن ،مع تو�ض���يح �أهمية املتابعة والإ�شراف،
بجانب تقدمي اال�ست�ش���ارات الفنية والهند�سية جلميع

اجلهات احلكومية واخلا�صة.
و�أ�ضاف الزرعوين �أنه مع مرور الوقت قد تعاين العديد
من املن�ش�آت اخلر�سانية من م�شاكل الدميومة» التحمل
م���ع الزم���ن» مما ق���د ي����ؤدي �إىل تدهوره���ا �أو حدوث
ت�ص���دعات وت�ش���وهات تقلل من العمر االفرتا�ض���ي �أو
الت�ش���غيلي لتلك املن�ش�آت �أو ت�شويها ،وبالتايل فنحن يف
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بلدية الشارقة تشدد على اشتراطات األمن
والسالمة لحماية األطفال من السقوط
�صرح املهند�س غيث عبد الرحمن ال�شام�سي رئي�س ق�سم تراخي�ص البناء بالإدارة الهند�سية يف بلدية مدينة
ال�ش���ارقة �أن البلدية تبذل جهود ًا حثيثة للحفاظ على �س�ل�امة ال�س���كان خا�ص���ة الأطفال ،ومنها اال�شرتاطات
اخلا�ص���ة بالنواف���ذ وال�ش���رفات يف جميع بنايات املدين���ة ،حيث كانت البلدية �س���باقة يف اتخ���اذ قرار تعديل
اال�شرتاطات الفنية اخلا�صة بالنوافذ وال�شرفات يف جميع امل�ساكن بالإمارة انطالقا من حر�صها على تعزيز
�إجراءات الأمن وال�سالمة ومنع تعر�ض الأطفال لل�سقوط من النوافذ وال�شرفات ،وتنفيذا للتوجيهات ال�سامية
والر�ؤية احلكيمة ل�ص���احب ال�س���مو ال�شيخ �س���لطان بن حممد القا�سمي ع�ض���و املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم
ال�شارقة..
و�أ�ض���اف ال�شام�س���ي �أن البلدية اتخذت العديد من الإجراءات االحرتازية و�ش���ددت الرقابة على املوا�صفات
الفنية والهند�سية املعمول بها ،حيث كان يف ال�سابق ارتفاع حواجز ال�شرفات مرت ًا واحدا وفق ما ن�صت عليه
املادة  2/11اخلا�ص���ة بال�شروط العاملية للنوافذ وال�ش���رفات ،وقد مت تعديلها يف  2012وزيادة م�ساحة الأمان
�سم علما ب�أن االرتفاع املعمول به عامليا مرت واحد فقط� .إىل جانب �إلزام جميع ال�سكان برتكيب
لت�صبح ً 120
�أجهزة �إقفال حتكم يف النوافذ (مقاومة) ،بحيث ال تفتح النوافذ �أكرث من � 10 - 5سنتمرتات بالقوة العادية.
و�شدد على �ضرورة عدم ا�ستخدام ال�شرفات كمخزن للأغرا�ض والأدوات املنزلية ،لأنه يتيح الفر�صة للأطفال
لت�س���لق ه���ذه الأغرا����ض وتعري����ض
حياتهم للخطر ،بجانب �أنها ت�ش���وه
املنظر العام للمدينة،وت�س���اعد على
ان���دالع احلدائ���ق ،داعي��� ًا ال�س���كان
وامل�ل�اك واملقاول�ي�ن واملكات���ب
الهند�س���ية ،واجلهات ذات ال�ص���لة
�إىل التع���اون مع البلدي���ة على تنفيذ
ه���ذه اال�ش�ت�راطات الت���ي حتف���ظ
�س�ل�امة �أبنائهم ،م�ؤكد ًا �أن البلدية
تنظ���م م���ن وق���ت لآخ���ر حم�ل�ات
تفتي�ش���ية على امل�س���اكن ،للت�أكد من
تطبيق اال�ش�ت�راطات اجلديدة التي
مت تطويره���ا ،بغر����ض تعزي���ز �أمن
و�سالمة الأطفال.

بلدية الشارقة تكثف حمالتها التفتيشية على معالم
اإلمارة السياحية

�ص����رح املهند�س في�ص����ل املال مدير
�إدارة مراك����ز البلدي����ة ببلدي����ة
مدينة ال�ش����ارقة� ،أن البلدية كثفت
م����ن حمالته����ا التفتي�ش����ية ودورها
الرقاب����ي عل����ى جمي����ع الوجه����ات
البحري����ة وكاف����ة مناط����ق الإم����ارة
ال�س����ياحية ،خا�ص����ة منطقة بحرية
خال����د وم�س����جد النور،ق�ص����ر
الثقافة،الق�ص����باء ،قاع����ة املدين����ة
اجلامعي����ة ودارة الدكتور �س����لطان
القا�س����مي للدرا�س����ات اخلليجي����ة،
وذل����ك تزامن ًا مع فعالي����ات الدورة
ال�س����ابعة ملهرجان �أ�ض����واء ال�ش����ارقة الذي نظمته هيئة الإمناء التجاري وال�س����ياحي بال�شارقة ملدة 10
�أيام متتالية،يف الفرتة مابني � 2إىل  11فرباير.
و�أو�ض���ح املال �أن ال�ش���ارقة �ش���هدت توافد �أعداد ًا كبرية من الزوار من جميع �أنحاء الدولة وخارجها
لال�س���تمتاع بفعاليات وعرو�ض مهرجان �أ�ض���واء ال�شارقة ،لذلك مت و�ضع �آلية خا�صة للتعامل مع هذا
العر�س ال�س���نوي والت�صدي لل�سلوكيات ال�س���يئة ومعاجلة كافة املظاهر التي من �ش�أنها ت�شويه املنظر
العام ،من خالل توجيه عدد كبري من املفت�شني �إىل كافة املناطق امل�شاركة يف الفعاليات ،حفاظ ًا على
جمال ونظافة الإمارة ومعاملها ال�س���ياحية مبا ي�ضمن ا�س���تمتاع اجلميع بتلك الأجواء االحتفالية دون
معوقات �أو م�شكالت.
و�أكد املال �أن البلدية �شريك فعال يف كافة فعاليات الإمارة �سواء من خالل املحافظة على نظافة الأماكن
العامة �أو من خالل امل�شاركة يف التنظيم ،و�أن احلفاظ على املظهر العام للإمارة البا�سمة يت�صدر قائمة
الأولوي����ات التي ت�ش����غل البلدي����ة ،التي مل ت� ُأل جهدا يف توفري كل ال�س����بل لت�أمني م�س����توى عال من النظافة
ملواكبة النه�ضة احل�ضارية والعمرانية وال�سياحية التي متيز ال�شارقة ،وحفاظ ًا على البيئة والبنية التحتية
حتى يعي�ش �سكان املدينة يف �صحة و�سالمة وي�ستمتع زوارها بجمالها ومناظرها اخلالبة.
و�أ�ش���ار املال �أن البلدية تنظم دوري ًا دورات تدريبية لت�أهيل املفت�ش�ي�ن عل���ى �أداء مهامهم باحرتافية،
بالإ�ضافة لتقدمي دورات يف فن التعامل مع اجلمهور ،فدور البلدية لي�س رقابي ًا فقط لكنه دور توعوي
و�إر�شادي �أي�ض ًا .م�ؤكد ُا �أنه مل يتم حترير �أي خمالفات ،وال�سيما �أن اجلمهور كان لديه حر�ص �شديد
على نظافة تلك الأماكن.

أصدرت موافقات ترخيص ل  20شركة ومكتب هندسي العام الماضي
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عقدت جلنة ت�صنيف املقاولني واال�ست�شاريني ببلدية مدينة ال�شارقة
اجتماعها الثاين لهذا العام� ،ض���من �سل�س���لة االجتماعات التن�سيقية
التي تعقدها اللجنة على مدار العام لت�س���هيل �إجراءات البناء و�إزالة
�أية معوقات تواجه املقاولني �أو اال�ست�شاريني وتنظيم العمل فيما بينهم
بهدف تعزيز االزدهار ودفع م�س�ي�رة التنمية االقت�صادية والعمرانية
يف �إمارة ال�شارقة وت�سهيل اخلدمات للمواطنني واملقيمني.
و�أو�ضح �س���عادة ثابت �س���امل الطريفي املدير العام لبلدية مدينة
ال�شارقة� ،أن جلنة ت�صنيف املقاولني واال�ست�شاريني بالبلدية التي
مت ت�ش���كيلها من ع���دة دوائر ،جتتمع مرة واحدة يف ال�ش���هر تتبع

نظاماً ينظ���م �آلية عمل املقاولني واال�ست�ش���اريني يف الإمارة ،كما
�أنه يكفل حقوق املالك «�ص���احب امل�ش���روع» ،بالإ�ض���افة �إىل قرار
املجل����س التنفيذي والذي حدد �آلية الر�س���وم ،واملخالفات البلدية
يف حال عدم التزام ال�ش���ركات العاملة يف الإمارة باال�ش�ت�راطات
وال�ضوابط املعمول بها.
و�أو�ضح املهند�س خليفة بن هده ال�سويدي م�ساعد املدير العام لقطاع
الهند�سة وامل�ش���اريع �أن �أهم مهام اللجنة هي درا�سة طلبات ت�صنيف
وترخي�ص فئات الأن�شطة الهند�سية املطروحة �ضمن قائمة امل�سميات
العاملية للأن�ش���طة يف دائرة التنمية االقت�ص���ادية بالإم���ارة و املُقدمة

م���ن قبل امل�س���تثمرين اجل���دد الراغب�ي�ن يف مزاولة املهن الهند�س���ية
اال�ست�ش���ارية و�أن�ش���طة �أعمال املقاوالت الهند�س���ية بالإمارة ،مو�ضح ًا
�أن���ه يف نهاية عام  2016قامت اللجن���ة باملوافقة على ترخي�ص عدد
يقارب � 20شركة مقاوالت و مكاتب ا�ست�شارية لفئات تتيح لها التنفيذ
الالحم���دود بالإم���ارة ،و ت�ض���منت الرتخي����ص لأف���رع حملية حققت
املعاي�ي�ر الفنية للح�ص���ول على ذل���ك ،كما قررت اللجن���ة ترفيع عدد
� 53ش���ركة مق���اوالت مباين لفئات �أكرب وليت�س���نى لها تنفيذ م�ش���اريع
بقيم �أكرب ا�ستناد ًا ل�س���ابق �أعمالها يف االمارة ،وقد كان جمموع عدد
جل�س���ات اللجنة خالل العام املا�ضي  8جل�سات ،انتهت دون تنزيل فئة
�أية ن�شاط هند�سي مع اعتبار �أنه تقدم عدد من امل�ستثمرين بامل�شاركة
يف رخ�ص مقاولة و مكاتب ا�ست�ش���ارية قائمة لإعادة تفعيلها بال�ساحة
الهند�سية و تنازل بع�ض امل�ستثمرين عن عدد يقارب ال  25رخ�صة.
و�أ�ض����افت املهند�سة �إميان جا�س����م الرئي�س����ي رئي�س �شعبة ت�صنيف
املقاولني واال�ست�ش����اريني �أن العام املا�ض����ي �ش����هد �إ�ص����دار �شهادات
ت�ص����نيف ال�س����تكمال �إج����راءات ترخي�ص �ش����ركات مقاول����ة املباين
بفئاتها املختلفة لعدد  94رخ�ص����ة جديدة ،يف حني مت �إ�صدار 1503
�شهادة ت�صنيف للتجديد ،كما مت �إ�صدار �شهادات ت�صنيف للمقاولة
يف الن�شاطات التخ�ص�ص����ية امل�ساندة للمباين �ضمن الفئة ال�ساد�سة
لع����دد � 660ش����ركة جدي����دة ،أ�م����ا ال�ش����ركات التي ترغ����ب يف جتديد
رخ�ص����ها من نف�س الفئة فبلغ� .1686أما عدد �ش����هادات الت�ص����نيف
ال�س����تكمال �إج����راءات ترخي�����ص مكات����ب اال�ست�ش����ارات الهند�س����ية
املتخ�ص�صة يف ت�صميم املباين بال�شارقة فبلغ � 13شهادة ،وبالن�سبة
للتجديد فقد قامت مكاتب اال�ست�ش����ارات الهند�سية املتخ�ص�صة يف
ت�صميم املباين بال�ش����ارقة بتجديد رخ�صها ومت �إ�صدار � 233شهادة
ت�ص����نيف للموافق����ة على ذلك .كما �أ�ص����درت ال�ش����عبة ع����دد 1602
بطاق����ة مهند�س للعمل يف الإمارة ومراجعة البلدية ملختلف �ش����ركات
املقاوالت واال�ست�شارات الهند�سية.
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لجنة تصنيف المقاولين واالستشاريين في بلدية الشارقة تعقد اجتماعها الثاني

27

أخبـار
ال ـ ــدار

سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد المخالفات

بلدية الشارقة تنفذ عدد من الحمالت التفتيشية على
منطقة الصجعة الصناعية
�س����جلت بلدي����ة مدين����ة ال�ش����ارقة انخفا�ض���� ًا ملحوظ���� ًا يف عدد
التج����اوزات واملخالف����ات البيئية التي ترتكبها املن�ش�����آت العاملة
مبنطقة ال�ص����جعة ال�ص����ناعية خ��ل�ال ع����ام 2016مقارنة بعام
 ،2015كما �س����جلت �أي�ض ًا تراجع ًا يف عدد ال�شكاوى املقدمة �إىل
ق�س����م حماية البيئة من �س����كان املناطق القريبة لتلك املن�ش�آت،
ح�سبما �صرح املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام لقطاع
الزراعة والبيئة.
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و�أو�ض����ح التف����اق �أنه انطالقا م����ن دور البلدية يف احلفاظ على
�س��ل�امة البيئ����ة وتهيئة ج����و �آم����ن لل�س����كان بعيد ًا ع����ن امللوثات
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واملخاطرال�ص����حية ،قام����ت �إدارة اخلدم����ات البيئي����ة ،بتنفيذ
حملتني على منطقة ال�ص����جعة ال�ص����ناعية �ض����من �سل�س����لة من
احلمالت التفتي�ش����ية الليلية املفاجئة الت����ي تقوم بها على مدار
الع����ام بالتع����اون مع اجله����ات احلكومية املعنية ،وذلك لر�ص����د
التج����اوزات وتعديله����ا ،الفت���� ًا �أن �إدارة اخلدم����ات البيئية تلقت
ع����دد م����ن املالحظات من �س����كان املناط����ق املج����اورة للمنطقة
ال�ص����ناعية تفي����د بانبعاث وانت�ش����ار الروائح الكريه����ة والغبار،
فقام����ت بالتعاون مع القيادة العامة ل�ش����رطة ال�ش����ارقة ،و�إدارة
الدف����اع املدين ودائ����رة التنمي����ة االقت�ص����ادية و�إدارة العمليات
والتفتي�ش البلدية بتنظيم هذه احلمالت.
م�ؤك����د ًا �أن مفت�ش����ي البلدي����ة
قام����وا بت�س����جيل العدي����د م����ن
املالحظ����ات �أهمه����ا الت����زام
املن�ش�����آت ال�ص����ناعية بقان����ون
حظ����ر ممار�س����ة العم����ل بع����د
ال�س����اعة 12م�س����ا ًء ،والتزامها
�أي�ض����ا با�س����تخراج ت�ص����ريح
مزاولة الن�شاط �24ساعة.
و�أ�ش����ار املهند�����س جعف����ر علي
جعف����ر مدي����ر �إدارة اخلدمات
البيئي����ة �إىل �أن احلملة الأوىل
التي نفذها ق�سم حماية البيئة
م����ع القي����ادة العامة ل�ش����رطة
ال�شارقة و�إدارة الدفاع املدين

ودائرة التنمية االقت�صادية يف 13،12نوفمرب املا�ضي� ،أ�سفرت
ع����ن خمالفة  8من�ش�����آت �ص����ناعية ،كما مت التن�س����يق مع دائرة
التنمية االقت�صادية ب�ش�����أن �إغالق  15من�ش�آة مع خمالفتها من
قبل ق�س����م حماي����ة البيئ����ة و�إدارة الدفاع امل����دين ،يف حني متت
خمالفة  5من�ش�����آت وحتري����ر � 12إخطار لتعديل الو�ض����ع البيئي
وااللتزام بتطبيق اال�ش��ت�راطات البيئية املطلوبة،خالل احلملة
الثاني����ة والتي مت تنفيذه����ا يف  30نوفمرب املا�ض����ي بالتعاون مع
�إدارة العمليات والتفتي�ش البلدي بالبلدية.
و�أك����د جعفر �أن البلدية حتر�ص دوما على متابعة �أي مالحظات
�أو �ش����كاوى ترد من اجلمهور ،وتعمل على �س����رعة التعامل معها
من خالل التوجه املبا�شر ملوقع ال�شكوى وبحث جميع ماورد بها

مبادرات مجتمعية ومحاضرات توعوية

بلدية الشارقة تشارك في أسبوع المرور
الخليجي
�ش����اركت بلدي����ة مدين����ة ال�ش����ارقة متمثلة
يف �إدارة االت�ص����ال امل�ؤ�س�س����ي بفعالي����ات
�أ�س����بوع املرور ال 33لدول جمل�س التعاون
اخلليج����ي ال����ذى انطلق����ت فعاليات����ه يف
مار�س وا�س����تمرت ملدة �أ�سبوع حتت �شعار
« حياتك �أمانة» ،ح�سبما �صرح علي عبيد
احلمودي مدير �إدارة االت�ص����ال امل�ؤ�س�سي
بالبلدي����ة ،الذي �أك����د �أن ه����ذه الفعاليات
تق����ام بالتع����اون م����ع احلر�����س الأمريي و
�شرطة ال�شارقة.
و�أ�ض����اف احلم����ودي �أن م�ش����اركة البلدية
يف ه����ذه الفعالية ال�س����نوية التي تقام على
م�س����توى دول اخللي����ج ينبع من امل�س�����ؤولية
املجتمعي����ة للبلدي����ة جت����اه كاف����ة �أف����راد
املجتم����ع ،و�إنطالق����ا م����ن ر�ؤيته����ا بجع����ل
ال�ش����ارقة مدينة ع�ص����رية تتمتع بخدمات
نوعي����ة م�س����تدامة جتعلها �أك��ث�ر جاذبية،
بالإ�ضافة حلر�صها على ن�شر الوعي ورفع
م�ستوى الثقافة املرورية لدى كافة �شرائح
وال �س����يما الأطفال حفاظ ًا على �سالمتهم
و�آمنهم.
م����ن جهتها �أ�ش����ارت حنان جا�س����م رئي�س
ق�سم فعاليات احلدائق �أن بلدية ال�شارقة
حتر�ص �سنوي ًا على تقدمي جدول فعاليات
ممي����ز و�ش����يق جلميع �أف����راد الأ�س����رة يف

حدائ����ق ال�ش����ارقة يف كاف����ة املنا�س����بات
الوطني����ة واالجتماعي����ة ،و�أقيمت فعاليات
هذا العام يف حديقة «النوف» من ال�ساعة علي عبيد احلمودي
الرابعة ع�صر ًا وحتى التا�سعة م�سا ًء ،حتى مدير �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي
تتاح الفر�صة جلميع الأ�سر
وطلب����ة وطالب����ات املدار�س
يف امل�شاركة بها واال�ستمتاع
بالأج����واء الإحتفالي����ة
التوعوي����ة الهادف����ة خلل����ق
ثقافة مرورية لدى اجلميع.
و�أ�ش����ارت جا�س����م �أن
فعاليات هذا العام �ش����ملت
م�س����ابقات ترفيهية و�ألعاب
حركية� ،أ�س����ئلة و�ألغاز ،مع
وجود مكتب����ة متنقلة داخل
احلديقة ،وجود �شخ�صيات
احلر�����س الأم��ي�ري «�س����امل
و�س��ل�امه» يف احلف����ل،
وال�ش����رطي ال�ص����غري التابع
للقي����ادة العام����ة ل�ش����رطة
ال�ش����ارقة وذل����ك ل����دوره
الفاع����ل يف توجي����ه الأطفال
ب�شكل ممتع و�ش����يق ،عالوة
عل����ى تق����دمي املحا�ض����رات
التوعوية لزوار احلديقة.

حنان جا�سم

رئي�س ق�سم فعاليات احلدائق
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م����ن معلوم����ات وتفا�ص����يل حللها مبا
يكفل حياة �صحية و�آمنة للجميع ،كما
حتر�ص �أي�ض����ا على تكثيف حمالتها
املفاجئة على م����دار العام على كافة
املن�ش�آت ال�صناعية يف الإمارة للت�أكد
م����ن تطبي����ق اال�ش��ت�راطات البيئي����ة
واملعايريالالزم����ة لتعزي����ز ال����دور
الرقابي على تلك املن�ش�آت.
يف ح��ي�ن �ص����رحت بدري����ة الكم����ايل
رئي�����س ق�س����م حماي����ة البيئ����ة �أنه مت
�إخط����ار  40من�ش�����أة لتعديل و�ض����عها
البيئ����ي ،ور�ص����د جت����اوزات يف بع�ض
املن�ش�آت لعدم التزامها با�شرتاطات
جودة الهواء اخلارجي مما نتج عنه
انبع����اث روائح كريهة وانت�ش����ار غبار
�أثن����اء ممار�س����ة ن�ش����اطها وبالت����ايل
مت����ت خمالفتها ،بالإ�ض����افة لتحرير
 10خمالفات بيئية ملن�ش�����آت �صناعية
مرتدية بيئي ًا قد تت�س����بب يف الأ�ضرار
ال�ص����حية عل����ى العامل��ي�ن و�س����كان
املناط����ق القريب����ة منها.م�ؤك����دة �أنه
مت بالفع����ل تعدي����ل الو�ض����ع البيئ����ي
للعديد من املن�ش�����آت ال�ص����ناعية من
خالل متابعة البلدية امل�س����تمرة لهذه
املناطق.
ودعت الكمايل اجلمهور �إىل �ضرورة
االت�ص����ال باخلط ال�س����اخن  993يف
حال وجود �أي �شكوى �أو مالحظة.
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إضافة جديدة لسلسلة إنجازات بلدية مدينة الشارقة
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معدل السالمة الغذائية في اإلمارة لعام  2016بلغ % 98
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�ص����رحت ال�شيخة الدكتورة ر�ش����ا القا�سمي م�ساعد مدير عام
بلدي����ة مدينة ال�ش����ارقة لقطاع ال�ص����حة العام����ة واملختربات
املركزي����ة� ،أن مع����دل ال�س��ل�امة الغذائية يف �إمارة ال�ش����ارقة
لعام  2016بلغ ن�سبة ،%98وذلك بف�ضل اجلهود التي بذلتها
البلدية على م����دار العام بالتعاون مع وزارة التغيري املناخي
والبيئة ،لي�ضاف هذا الإجناز �إىل �سل�سلة �إجنازات البلدية
وقط����اع ال�ص����حة به����ا ،وال����ذي ج����اءت بدع����م وتوجيهات
�ص����احب ال�س����مو ال�ش����يخ الدكتور �س����لطان القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة.
و�أو�ض����حت القا�س����مي �أن معدل ال�سالمة الغذائية يعترب
مبثاب����ة م ؤ��ش����ر و�أداة قيا�����س مت �إع����داده من قب����ل وزارة
التغ��ي�ر املناخ����ي والبيئة بالدول����ة بالتعاون م����ع منظمة
الأغذي����ة والزراع����ة ل��ل��أمم املتح����دة (ف����او) ،ويتكون
من  87عن�ص����ر ًا ميكن من خالله����ا التعرف �إىل مدى
التح�س����ن يف جمي����ع اجلوان����ب الت����ي تخ�����ص منظومة
�س��ل�امة الأغذية كالت�ش����ريعات ونظم الرقابة وفعالية
املخت��ب�رات ،ويت����م تقيي����م كل عن�ص����ر من عنا�ص����ر امل ؤ��ش����ر ب�أحد
امل�س����تويات التالي����ة (ممتاز ،جيد ،يحتاج �إىل حت�س��ي�ن� ،ض����عيف)
.الفتة �أن معدل ال�سالمة الغذائية يف الإمارة �شهد ارتفاع ًا ملحوظ ًا
خ��ل�ال ال�س����نوات املا�ض����ية ،وذلك بف�ض����ل اجلهود املتوا�ص����لة التي
يقدمها قطاع ال�ص����حة وكافة �إداراته و�أق�سامه على م�ستوى الإمارة
لتوفري �أق�صى درجات الأمان وال�سالمة لأفراد املجتمع.
و�أو�ض����حت القا�سمي �أن بلدية ال�شارقة و�ض����عت هدفا ا�سرتاتيجي ًا
للو�صول لأعلى معدالت ال�سالمة الغذائية املطبقة عاملي ًا ،فتم ابتكار
برنامج ال�شارقة ل�سالمة الأغذية ك�أول برنامج حكومي من نوعه يف
ال�ش����رق الأو�س����ط يهدف �إىل �إيجاد نظام موثق ل�سالمة الأغذية يف
كل املن�ش�����آت الغذائية ،يعتمد على تطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية

يف جم����ال �س��ل�امة الأغذية ،ليتحول الربنامج بع����د تطبيق مرحلته
الأوىل عام � 2011إىل ق�ص����ة جناح ذاع �ص����يتها من �إمارة ال�شارقة
�إىل دول املنطقة ومن ثم �إىل العاملية� ،إذ �س����لطت منظمة ال�ص����حة
العاملية ال�ض����وء على ه����ذه التجربة الفريدة وو�ض����عتها على موقعها
الر�س����مي كق�ص����ة جناح يقتدى بها يف جمال �س��ل�امة الأغذية ،كما
كان للبلدي����ة وقط����اع ال�ص����حة به����ا دور ًا فع����ا ًال يف اعتم����اد املنظمة
لل�شارقة ك�أول مدينة �صحية يف املنطقة.
وبع����د جناح املرحلة الأوىل من الربنام����ج وحتقيقها لأعلى معدالت
ال�س��ل�امة الغذائي����ة مت �إط��ل�اق املرحل����ة الثاني����ة من����ه ،ليحقق منذ
انطالق����ه وحتى الآن نتائج مبهرة ،حي����ث مت تدريب واعتماد 1089
موق����ع غذائي من خالل الربنامج ،وتدريب � 36ألف عامل يف جمال
ال�س��ل�امة الغذائية على م�ستوى الإمارة ،واعتماد � 39شركة لتدريب

املن�ش�����آت الغذائي����ة يف ال�ش����ارقة وتقدمي اال�ست�ش����ارات
يف ه����ذا املي����دان ،كم����ا مت تدريب  45م����درب داخلي يف
املن�ش�آت الغذائية.
و�أ�ش����ارت القا�سمي �أن ق�سم رقابة الأغذية بالبلدية �أحد
�أه����م �أركان ال�س��ل�امة الغذائي����ة يف الإم����ارة ،وذلك من
خالل دوره الإ�ش����رايف والرقابي على املن�ش�����آت الغذائية
القائمة يف �إمارة ال�شارقة ،وي�أتي ذلك من خالل تزويد
�أ�ص����حاب املن�ش�����آت باال�ش��ت�راطات ال�ص����حية الواج����ب
توافرها يف املن�ش�����آت ك ًال ح�سب الن�ش����اط القائم فيها،
بالإ�ض����افة �إىل ذل����ك؛ متابع����ة التزام املن�ش�����آت بتطبيق
ه����ذه اال�ش��ت�راطات من خ��ل�ال التفتي�ش ال����دوري عليها
الذي يقوم به مفت�شو الق�سم ،لذلك جددت م�ؤخر ًا هيئة
الإم����ارات للموا�ص����فات واملقاي�س اعتماده����ا الدويل له
وذلك بعد قيام فريق من الهيئة بزيارة الق�س����م للتدقيق
ال�س����نوي على نظام اجلودة �آي����زو ،17020تتويج ًا لدور
ق�سم رقابة الأغذية ودوره الرقابي والتفتي�شي على كافة
املن�ش�آت الغذائية بالإمارة واحلفاظ على �سالمة املجتمع الغذائية،
كم����ا يعد ق�س����م رقاب����ة الأغذية �أول جه����از تفتي�ش غذائ����ي يف دولة
االمارات حا�ص����ل على �شهادة االعتماد الدويل يف التفتي�ش ،و ذلك
منذ عام.2009
وتع����د املختربات املركزية بالقط����اع و خمتربالأغذية بها ركن ًا �آخر
لتعزيز �سالمة الغذاء يف الإمارة ،فهو واحد من املختربات الرائدة
عامليا بف�ض����ل دقة نتائجه ،حيث كان �أول خمترب يف منطقة ال�ش����رق
الأو�س����ط يح�صل على �ش����هادة جودة التحاليل واملعايرة العاملية من
الهيئة الربيطانية عام  ،1999والتي تعد �أرقى �ش����هادة عاملية ت�سعى
لك�س����بها جميع املختربات لإثبات جودتها واالع��ت�راف دوليا بنتائج
التحاليل ال�صادرة عنها ،ويح�صل عليها املخترب �سنوي ًا.

أخبـار
ال ـ ــدار
دخول كبار السن للحدائق وشفط مياه
الصرف الصحي لمساكنهم مجانًا

�أطلق���ت بلدي���ة مدينة ال�ش���ارقة حزمة مب���ادرات لكبار ال�س���ن وذوي الإعاقة،
انطالق ًا من توجيهات �ص���احب ال�سمو ال�ش���يخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،ب�ش�أن تهيئة �إمارة ال�شارقة للإن�ضمام لل�شبكة
العاملية للمدن املراعية لل�س���ن ،ا�س���تكما ًال جلهودها احلثيثة يف �إ�س���عاد املتعاملني،
منها خدمة تقدير يف عيادة البلدية الرئي�سية ،ودخول احلدائق واملتنزهات جمان ًا
وغريها املزيد.
و�ص���رحت �س���عادة ال�ش���يخة الدكتورة ر�شا القا�س���مي م�س���اعد املدير العام لقطاع
ال�صحة العامة واملختربات املركزية �أن البلدية حتر�ص على دعم هذه الفئة وتلبية
حاجاتها وتب�س���يط الإج���راءات واملعامالت اخلا�ص���ة بها دون عناء ،وتوفري �س���بل
الراحة وتقدمي �أف�ض���ل اخلدمات لهم مبا يتنا�س���ب مع رغباتهم و�س���نهم ،م�ش�ي�رة
�أنه مت تعميم خدمة «تقدير» لكبار ال�س���ن على كافة منا�ضد ا�ستالم املعامالت من
الن�س���اء والرجال يف العيادة الرئي�سية والعيادات اخلارجية دون احلاجة لالنتظار
يف طواب�ي�ر ،وذل���ك عن طريق ختم الأوراق من بداية ا�س���تالمها بختم يحمل كلمة
«تقدي���ر» ،كما �س���يتم �أي�ض��� ًا برجمة نظام االنتظار لإ�ض���افة خدم���ة « تقدير» على
ال�شا�ش���ة حت���ى يت�س���نى حلامل رق���م اخلدمة من كبار ال�س���ن �أن مير ب���كل مراحل
الفح�ص الطبي دون انتظار ودون �أية ر�سوم �إ�ضافية.
و�أكدت القا�س���مي �أن هذه املبادرة تنبع من امل�س����ؤولية املجتمعية للبلدية جتاه كافة
�أفراد املجتمع ،و�إيالء الإن�سان الأولوية دائم ًا ،وهي �إ�ضافة حقيقية للنجاحات التي
حترزه���ا البلدية يف خمتلف املجاالت ،كما �أنها واحدة من عدة مبادرات �سرت�س���خ
م���ن و�ض���ع �إمارة ال�ش���ارقة كواحدة من املدن املراعية للم�س���نني ،وفق��� ًا لتوجيهات
�ص���احب ال�س���مو ال�ش���يخ الدكتور �س���لطان القا�س���مي ،وبجانب تلك املبادرات التي

ت�س���عى البلدية لتنفيذها يف املرحل���ة املقبلة هناك العديد من اخلدمات
املتوف���رة بالفعل للم�س���نني يف مراف���ق و�أبنية البلدي���ة املختلفة ،فاملبنى
الرئي�س���ي تتوفر به عربات اجلولف والكرا�س���ي املتحركة لنقل امل�س���نني
وذوي االحتياجات من مواقف ال�سيارات �إىل داخل املبنى.
من ناحية �أخرى �أ�ض���اف املهند�س ح�س���ن التفاق م�س���اعد املدير العام
لقطاع الزراعة والبيئة �أن قطاع الزراعة والبيئة �أطلق عدد من املبادرات
التي تتما�ش���ى مع القرار الإداري رقم ()2ل�س���نة 2017م ال�ص���ادر من
�س���مو احلاكم حفظه اهلل ورعاه ،ب�ش�أن تهيئة �إمارة ال�شارقة لالن�ضمام
لل�ش���بكة العاملية للمدن املراعية لل�سن ،حيث مت ال�سماح للم�سنني وكبار
ال�س���ن بدخ���ول احلدائ���ق واملتنزهات القائم���ة ب�إمارة ال�ش���ارقة جمان ًا
وبدون بطاقات ح�س���ب منطقة ال�س���كن وتوفري خدمة الكر�سي املتحرك
لكبار ال�س���ن يف كل متنزهات ال�ش���ارقة ،م�ض���اعفة ال�ش���تالت الزراعية
للم�س���نني لت�صبح � 60ش���تلة بد ًال من  ،30على �أن يكون ذلك مرة واحدة
خالل العام.
و�أ�ضاف التفاق �أنه مت �إطالق مبادرة لتقدمي خدمة �شفط مياه ال�صرف
ال�صحي جمان ًا مل�ساكن كبار ال�سن املنتفعني من خدمات دائرة ال�ش�ؤون
االجتماعي���ة .م�ؤك���د ًا �أن كل ه���ذه املبادارات تر�س���خ ملفهوم امل�س����ؤولية
املجتمعي���ة وتدعم لثقافة اخلري وامل�س���اندة التي ن�ش����أ عليها جميع �أبناء
املجتمع الإماراتي ،كما �أنها تتما�ش���ى مع �إعالن �ص���احب ال�سمو ال�شيخ
خليف���ة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة� ،أن يكون عام  2017عام اخلري
يف دولة الإمارات.

املهند�س ح�سن التفاق

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة تطلق حزمة
مبادرات لكبار السن

�سعادة ال�شيخة
الدكتورة ر�شا القا�سمي
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تحت عنوان «حوار مع قائد»

مدير عام بلدية الشارقة
يلتقي موظفيه في
جلسة حوارية

المدينة الباسمة

يف ج ��و ي�س ��وده ال ��ود والألف ��ة والعالق ��ات الأخوي ��ة التق ��ي
�سع ��ادة ثاب ��ت �س ��امل الطريف ��ي مدي ��ر ع ��ام بلدي ��ة مدين ��ة
ال�شارق ��ة موظفي ��ه يف جل�سة حوارية م ��ن تنظيم �إدارة املوارد
الب�شرية،حت ��ت عن ��وان «حوار م ��ع قائد» وذل ��ك يف بهو مبنى
البلدي ��ة الرئي�س ��ي مبنطق ��ة امل�صل ��ى ،بح�ضور فري ��ق الإدارة
العليا وجمع غفري من موظفي وموظفات البلدية.
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و�أع���رب الطريفي عن �س���عادته به���ذا اللق���اء املميز الذي
ينطل���ق من حر����ص الإدارة العلي���ا يف البلدي���ة على تعزيز
التوا�ص���ل املبا�ش���ر مع موظفيها وخلق عالقة تفاعلية قوية
ب�ي�ن الطرفني ،و�إزال���ة احلواجز والفج���وات وتبادل الآراء
واال�س���تماع �إىل مقرتحاته���م ووجهات نظره���م يف الأمور
املرتبط���ة بعمله���م و�أدائهم ،م�ؤكد ًا �أن �سيا�س���ة التوا�ص���ل
املبا�ش���ر الت���ي تتبعه���ا البلدي���ة الآن ت�أت���ي ان�س���جام ًا م���ع
ر ؤ�ي���ة القيادة احلكيمة والر�ش���يدة يف الدول���ة ،وتنبثق من
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�س���مي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،التي ت�ؤكد
على �إر�ساء معايري وقواعد مهنية ثابتة لرفع م�ستوى الأداء
الوظيف���ي ،وخل���ق بيئة عمل حتف���ز على الإب���داع والتم ّيز،
واال�ستمرار على تقدمي الأف�ضل.

و�أ�شار مدير عام البلدية �أن هذه اجلل�سة واحدة من �سل�سلة
اللقاءات امل�ستمرة التي حتر�ص الإدارة العليا على عقدها
م���ع املوظفني لال�س���تماع لآرائه���م وذلك لرت�س���يخ مفهوم
ال�سعادة يف بيئة العمل .م�ؤكد ًا �أن موظفي البلدية هم ر�أ�س
امل���ال احلقيقي واال�س���تثمار الأمثل بها ،فهم الأ�س���ا�س يف
م�س�ي�رة البناء والعطاء التي ننتهجها ،وهم الو�سيلة الأكرث
�أهمي���ة لتحقي���ق الري���ادة .منوه��� ًا �أن التوا�ص���ل الداخلي
�ص���ار مقوم��� ًا ال غنى عنه لأي م�ؤ�س�س���ة �أو دائ���رة حكومية
�أو خا�صة ت�س���عى لتحقيق النجاح وح�صد الإجنازات ،فهو
يخل���ق مناخ ًا من الثقة ب�ي�ن امل�س����ؤول وموظفيه مما يزيد
من حبهم للعمل و�ش���عورهم بامل�س�ؤولية ،وبالتايل يزيد من
معدالت ال�س���عادة الوظيفية التي �أ�صبحت �إحدى �أهم قيم
بلدية مدينة ال�شارقة.

وتناولت اجلل�س���ة احلوارية العديد من املحاور التي حتدث
فيه���ا الطريف���ي ع���ن م�س�ي�رته املهني���ة و�أه���م الإجنازات
والتحدي���ات التي مر بها خالل رحلت���ه الوظيفية ،وخرباته
الطويلة يف جمال العمل العام ،بالإ�ضافة لر�ؤيته امل�ستقبلية
للبلدي���ة والك���وادر الوطنية بها ،كما وجه �س���عادته ر�س���الة
خا�ص���ة للموظفني ،ذاك���ر ًا �أهم �ص���فات القائ���د الناجح.
كم���ا قام بال���رد عل���ى ا�ستف�س���ارات املوظف�ي�ن واملوظفات
واال�ستماع ملقرتحاتهم ومالحظاتهم وتبادل معهم الأفكار
والر�ؤى البناءة التي تدفع بعجلة التقدم بالبلدية �إىل �أعلى
امل�ستويات.
ويف نهاية اجلل�س���ة قدم �س���عادته ال�ش���كر جلميع املوظفني
مل���ا بذلوه م���ن جهد وتف���انٍ يف العمل �س���اهم يف دفع عجلة

التطوي���ر والتحدي���ث امل�س���تمر الذي ت�ش���هده البلدي���ة حالي ًا ،داعي��� ًا اجلميع
للتكات���ف والعم���ل ب���روح الفريق لتقدمي الأف�ض���ل مبا يعود بالنفع وامل�ص���لحة
العامة لإمارتنا البا�سمة ودولتنا احلبيبة.

المدينة الباسمة

لقاء
العدد
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تحقيق
حقق زيادة قدرها  % 9في عدد معامالت تراخيص البناء المنجزة عام 2016

بن هده :قطاع الهندسة والمشاريع يساهم في دعم مسيرة
النهضة والتنمية االقتصادية باإلمارة
�ص ��رح املهند� ��س خليفة بن ه ��ده ال�سويدي م�ساعد مدير عام بلدي ��ة مدينة ال�شارقة لقطاع الهند�س ��ة وامل�شاريع� ،إن
�إم ��ارة ال�شارق ��ة ت�شه ��د حالي� �اً تطوراً ومن ��واً ملحوظاً يف �شت ��ى املجاالت وح ��راكاً اقت�صادياً غري م�سب ��وق ،حيث باتت
وجه ��ة لكث�ي�ر من امل�ستثمرين ورج ��ال الأعمال ،بف�ضل اخلدمات املتطورة التي تقدم له ��م ،والبنية التحتية املميزة
الت ��ي تتمت ��ع به ��ا الإم ��ارة ،ومن ه ��ذا املنطلق عمل قط ��اع الهند�س ��ة وامل�شاري ��ع ببلدية مدين ��ة ال�شارقة على
مواكب ��ة ه ��ذا احلراك االقت�ص ��ادي وامل�ساهمة يف دعم م�سرية التنمية والنه�ض ��ة االقت�صادية وامل�شاريع
النوعية التي تقوم �إمارة ال�شارقة بتنفيذها ،و التي جاءت بدعم وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة والتي �ست�ستمر
و�ست�شهد نقلة نوعية هذا العام بف�ضل دعم �سموه ميزانية العام اجلاري مببلغ 22
مليار درهم ك�أكرب ميزانية ت�شهدها الإمارة.
املهند�س خليفة بن هده ال�سويدي

المدينة الباسمة

م�ساعد مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة لقطاع الهند�سة وامل�شاريع
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م���ن جانب���ه �أ�ش���ار املهند����س يعق���وب عب���د الرحي���م الزرعوين
مدي���ر �إدارة الهند�س���ة �أن
القط���اع حر����ص من���ذ بداية
العام املن�ص���رم عل���ى تعزيز
وتطوي���ر الثقافة الهند�س���ية
ل���دى فري���ق العم���ل بالبلدية
وكل ذوي االخت�ص���ا�ص عل���ى
م�س���توى الإم���ارة ،عن طريق
املب���ادرات وور����ش العم���ل
واملحا�ض���رات الدوري���ة التي
مت تقدميه���ا يف مبنى البلدية
الرئي�س���ي ،ومن هذه املبادرة
م���ا بد�أنا ب���ه العام املا�ض���ي
«مب���ادرة اجتماعات الطاولة
امل�س���تديرة» والت���ي �ش���هدت
ور����ش عم���ل للمهند�س�ي�ن
اال�ست�ش���اريني ومهند�س���ي
الدوائ���ر احلكومي���ة الأخرى
من ذوي االخت�صا�ص ،وذلك
به���دف �إث���راء لغة التوا�ص���ل
وتبادل اخلربات بني القطاع
الهند�س���ي بالبلدي���ة وب�ي�ن
اجلهات املذكورة ،بالإ�ضافة
لتعزيز وتنمية مهارة البحث

المدينة الباسمة

و�أَ�ض���اف بن هده �أن تخ�ص���ي�ص  %31من موازن���ة العام اجلاري
لتطوير البنية التحتية للإمارة ،يعترب م�ؤ�شر ًا على ا�سرتاتيجيات
وخط���ط الإم���ارة يف تعزي���ز ومتت�ي�ن القاع���دة االقت�ص���ادية يف
ال�ش���ارقة ،م�ؤك���د ًا �أن قط���اع الهند�س���ة وامل�ش���اريع ببلدية مدينة
ال�شارقة حقق العديد من الإجنازات على مدار العام املا�ضي فيما
يخ����ص تطوير البني���ة التحتية واخلدمية التي تواكب ما �ش���هدته
�إمارة ال�ش���ارقة من تو�س���ع غري م�سبوق يف املجال العمراين نظرا
لزيادة عدد ال�سكان واملقيمني بها ،كما �ساهمت يف ارتفاع معدل
النم���و الهند�س���ي يف الإمارة مم���ا كان له �أثر ًا كبري ًا يف النه�ض���ة
االقت�صادية التي ت�شهدها �إمارة الثقافة واملعرفة واال�ستثمار.
وتف�ص���ي ًال ق���ال بن ه���ده� :أن املعام�ل�ات املنجزة من قبل ق�س���م
تراخي�ص البناء بقطاع الهند�س���ة بالبلدية يف عام � 2016شهدت
منوا مبعدل %9عن  ،2015حيث مت �إجناز  6589معاملة ترخي�ص
بن���اء جاءت على النحو التايل� ،إجازات البناء بلغ عددها ،3324
�أم���ا اعتم���اد املخطط���ات فبل���غ  3265معامل���ة ،وفيم���ا يخ����ص
�ش���هادات الإجناز فقد بلغ���ت  9471معاملة بواقع معدل منو%53
ع���ن عام  ،2015وت�ؤكد تلك الإح�ص���ائيات و الزيادة يف معدالت
�إ�ص���دار �ش���هادات الإجناز حترك الكثري من امل�ش���اريع املتوقفة
�س���ابق ًا ،وبالتايل توافر الوحدات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية
اجلاهزة لال�س���تخدام ،مما يخلق حالة من احلراك االقت�صادي
والنمو يف معدالت اال�ستثمار يف الإمارة.
و �أكد بن هده �أن قطاع الهند�سة وامل�شاريع ببلدية مدينة ال�شارقة
و�ض���ع ا�س�ت�راتيجيته للعام اجلاري بحيث ترتج���م ر�ؤية القيادة
الر�ش���يدة يف دعم وتعزيز كل �سبل اجلودة والتميز يف العمل وفق
حماور قابلة للتطبيق� ،ش���ملت �إ�ض���افة خدمات هند�سية جديدة
للمتعامل اخلارجي مبا ي�س���هم يف رف���د البنية التحتية وتطويرها
وبالتايل اال�ستمرار يف جذب املزيد من اال�ستثمارات يف الإمارة،
كذل���ك يعد التطور االلكرتوين والتح���ول الذكي الكامل �أحد �أهم
حماور ا�س�ت�راتيجية تطوير القطاع يف الفرتة املقبلة مبا يتواكب
مع النه�ضة التكنولوجية التي ت�شهدها الإمارة والدولة ،بالإ�ضافة

لتح�سني عمليات الأعمال للعمل ب�شكل �أكرث كفاءة وفعالية ،كذلك
التدريب ون�شر الثقافة الهند�سية بني جميع اجلهات املخت�صة من
خالل التدريب والت�أهيل امل�س���تمر ،وحتقيق �أعلى معايري اجلودة
والتميز يف الأداء ودعم وت�ش���جيع كل �ص���ور االبتكار و االبداع يف
العمل مبا ي�ضمن �سعادة املتعاملني الداخليني واخلارجيني.

لديهم يف املو�ضوعات الهند�سية املختلفة.
وا�س���تكماال لذلك مت تقدمي �سل�س���لة من املحا�ض���رات املتتابعة يف
علوم الأبراج وهند�سة الزالزل ،لنف�س اجلهات املذكورة بالإ�ضافة
لطلبة و�أ�س���اتذة اجلامعات املعنية مبو�ض���وع املحا�ضرات ،وذلك
لالرتقاء بامل�س���توى الهند�سي بالإمارة وتنمية وتطوير موا�صفات
الت�ص���ميمات الفنية واالرتقاء مب�س���توى قطاع الإن�ش���اءات الذي
يلعب دور ًا رئي�سي ًا يف م�سرية التنمية االقت�صادية والعمرانية التي
ت�ش���هدها ال�ش���ارقة حالي ًا.كما مت تنظيم ندوة لع���دد من املكاتب
اال�ست�ش���ارية واملقاولني واملطورين بالإمارة حتت عنوان « املباين
اخل�ض���راء واال�س���تدامة والت���ي تناول���ت ا�ش�ت�راطات ومتطلبات
اال�ستدامة واملباين اخل�ضراء ،م�شري ًا �أنه مت عقد جل�سة مناق�شة
ب�ي�ن بلديات �إم���ارة ال�ش���ارقة يف �ش����ؤون تنظيم مهن���ة املقاوالت
واال�ست�ش���ارات الهند�س���ية .ومتا�ش���ي ًا م���ع �أهداف ق���رار املجل�س
االحتادي للرتكيبة ال�س���كانية رقم 1ل�س���نة  2016ب�ش����أن ت�ش���كيل
جلنة تقييم ومتابعة م�ؤ�ش���ر كفاءة الت�ص���ميم ق���دم القطاع ندوة
«م�ؤ�ش���ر كفاءة ت�ص���ميم الإن�ش���اءات» للمقاولني يف الإمارة وعدد
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من موظفي قطاع الهند�س���ة واجلهات ذات ال�ص���لة باملو�ضوع يف
قاعة امل�سرح بالبلدية.
و�أ�ض����اف الزرع����وين �أن قط����اع الهند�س����ة و�ض����ع خمططا �ش����امال
للتحول الذكي ان�سجام ًا مع تطلعات القيادة الر�شيدة وت�سهي ًال على
املتعاملني وتوفري ًا للجهد والوقت ،مما يحقق �أعلى معدالت لر�ض����ا
العم��ل�اء وي�س����هم يف تذليل كاف����ة العقبات �أما املتعام����ل ،فبلغ عدد
اخلدمات االلكرتونية التي يقدمها قطاع الهند�س����ة وامل�شاريع عرب
موقع البلدية الر�س����مي  29خدمة ،حيث �شهد العام املا�ضي اطالق
 4خدمات جديدة وهي �شهادة تو�صيل خدمات للوحدات ال�سكنية،
�ش����هادة ملن يهمه الأمر-ن�س����بة �إجناز مبنى� ،ش����هادة �إنهاء �أعمال
ديكور و�أخري ًا ا�س��ت�رداج ت�أمني ت�ص����ريح الديك����ور ،وهي عبارة عن
تقدمي طلب ال�س��ت�رداد ت�أمني ديكور للمحالت التجارية وال�شربات
باملناطق ال�صناعية من قبل مقاول الديكور،يف حال احل�صول على
�شهادة �إنهاء �أعمال ديكور الكرتونية ،وهي متثل �أخر خطوة متعلقة
بخدمة الديكور التي تتكون من ثالث خطوات الكرتونية «ت�ص����ريح
ثم �شهادة �إنهاء �أعمال ثم ا�سرتداد ت�أمني»
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ويف �إطار جهود قطاع الهند�سة وامل�شاريع امل�ستمرة لدعم م�سرية
التقدم احل�ضاري والعمراين يف الإمارة ،وتطبيق ًا ال�سرتاتيجيتها
الرامية �إىل تطوير و تقدمي �أف�ض���ل اخلدمات يف قطاع الهند�سة
وامل�شاريع مبا ي�سهم يف جذب اال�ستثمارات للإمارة ،متت �إ�ضافة
خدمة جديدة وهي ر�سم و جتهيز واعتماد خمططات التعديالت
النهائية للم�ش���اريع ال�سكنية بغر�ض ا�صدار �ش���هادة �إجناز ،كما
�ص���رح ال�ش���يخ املهند�س حممد بن عبداهلل القا�سمي رئي�س ق�سم
الرقابة على املباين بالبلدية،
و�أ�ض���اف �أن ه���ذه اخلدم���ة
ته���دف �إىل حت�س�ي�ن الأداء
وت�سهيل االجراءات والإ�سراع
يف امتام وا�ستخراج �شهادات
الإجناز ،وتو�ص���يل اخلدمات
للم�ش���اريع ال�س���كنية ،حي���ث
يتم تقدميها من خالل ق�سم
الرقابة على املباين مبا�شر ًة
ومن خالل من�ض���دة واحدة،
حيث يق���وم املال���ك بالتقدم
للخدمة يف ح���ال عدم رغبته
بتكليف ا�ست�ش���اري امل�ش���روع
بر�س���م املخط���ط النهائ���ي
للم�س���كن ،وم���ن ث���م يت���م
ر�س���م وجتهي���ز املخطط���ات
املعدلة وفق ًا للر�س���وم املقررة
ل���كل حال���ة� ،ش���ريطة �أن ال
حتتاج ه���ذه التعدي�ل�ات �إىل
تغيريات �إن�ش���ائية م�صاحبة،
و �أن ال تتعار����ض مع �ش���روط
وموا�ص���فات البن���اء ب�إم���ارة
ال�شارقة.

�أ�ضاف املهند�س غيث ال�شام�سي رئي�س ق�سم تراخي�ص البناء �أن
قطاع الهند�س���ة وامل�ش���اريع نظم ملتقى �ضم جميع بلديات �إمارة
ال�ش���ارقة ،بح�ض���ورعدد من موظفي القطاع وممثل���ي البلديات
يف مبنى البلدية الرئي�س���ي مبنطقة امل�ص���لى ،حتت عنوان �ش���رح
«م�ؤ�ش���ر كفاءة ت�ص���ميم الإن�ش���اءات» تزامن ًا مع �إطالق �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل����س الوزراء حاك���م دبي» م�ؤ�ش���ر البناء الذك���ي املوحد» على
م�ستوى الدولة ،والذي يهدف
�إىل و�ض���ع معايري قيا�سية يف
ت�ص���اميم املباين ت�شجع على
ا�س���تخدام �أ�س���اليب البن���اء
احلديثة.
و�أ�ش���اد ال�شام�س���ي باتفاقي���ة
التع���اون امل�ش�ت�رك الت���ي
وقعته���ا البلدي���ة م���ع املجل�س
االحتادي للرتكيبة ال�سكانية
�أثناء �إطالق امل�ؤ�ش���ر ،م�ؤكد ًا
�أن البلدي���ة ملتزم���ة بكاف���ة
الأحكام وال�ضوابط التي ن�صت عليها االتفاقية لتنفيذ القرارات
املتعلقة باال�سرتاتيجية االحتادية للرتكيبة ال�سكانية وم�ستهدفات
الأجن���دة الوطني���ة لر ؤ�ي���ة الإم���ارات  ،2021وال �س���يما �أن قطاع
الهند�سة بد أ� منذ عام يف االعتماد على هذا امل�ؤ�شر.
و�ص���رح ال�شام�سي �أن بلدية مدينة ال�ش���ارقة تويل اهتمام ًا كبري ًا
بقطاع الهند�س���ة وامل�ش���اريع يف الإمارة ،من خالل دعم وتطبيق
�أف�ض���ل املعايري والأنظمة احلديث���ة ،كما تهتم دوم ًا برفع الكفاءة
والأداء للو�ص���ول لأعلى معدالت اجلودة يف العمل ،ورفع امل�ستوى
الهند�س���ي يف الإم���ارة وتطوير موا�ص���فات الت�ص���ميمات الفنية
واالرتقاء مب�س���توى قطاع الإن�شاءات ،الذي يلعب دور ًا رئي�سي ًا يف
م�س�ي�رة التنمية االقت�ص���ادية والعمرانية التي ت�شهدها ال�شارقة
والدولة.

مو�ض���ح ًا �أن م�ؤ�شر البناء الذكي املوحد يعمل على رفع م�ستويات
الإنتاجي���ة يف قط���اع الإن�ش���اءات وذلك بدفعه نح���و تبني �أحدث
التقني���ات موفرا فر�ص��� ًا لال�س���تثمار يف تقنيات البن���اء احلديثة
وامل�صانع الوطنية ،و�سيقلل من االعتماد على العمالة غري امل�ؤهلة
وحمدودة االمكانيات قليلة املهارة.
وتنفي���ذا خلطتها وا�س�ت�راتيحيتها الرامية للحف���اظ على املظهر
الع���ام للإمارة البا�س���مة واملحافظ���ة على �أمن و�س�ل�امة املدينة
والبني���ة التحتية بها قام ق�س���م التفتي�ش واملتابع���ة بالقطاع بعدد
م���ن احلمالت التفتي�ش���ية عل���ى مواقع قيد الإن�ش���اء عل���ى مدار
ع���ام  ،2016وع���ن �أهداف ه���ذه احلمالت ق���ال املهند�س �أحمد
اجلروان رئي�س ق�س���م التفتي�ش واملتابعة� ،أن الهدف منها ر�ص���د
املخالفات باملواقع الإن�ش���ائية مثل خمالفات»�س���وء حالة ال�سياج
امل�ؤق���ت ،عدم نظاف���ة املوقع ،وجود مواد �أو خملف���ات بناء خارج
املوقع ،وجود �س���كن عم���ال باملوقع ،هدم وجود لوح���ة �إعالنية �أو
عدم اكتمال بياناتها،ت�ص���اريح الرافعات الربجية» .الفت ًا �أنه مت
الإعالن عن هذه احلمالت م�س���بق ًا من خالل الر�س���ائل الن�صية
جلميع املقاولني واال�ست�شاريني بالإمارة ،للتعاون مع البلدية وملنع

تعر�ض���هم للغرام���ات �أو املخالفات .و�ش���ملت احلم�ل�ات مناطق
�ض���احية الرحمانية ،القرائن،مويل���ح ،اجلرينة،النوف ومناطق
ال�س���يوح ،املجاز،اخلان،املم���زر والنه���دة ،بالإ�ض���افة لزي���ارات
تفتي�ش���ية يف املناط���ق ال�ص���ناعية والتجاري���ة وال�س���كنية ملتابعة
الرافعات الربجية �س���واء يف مواقع البناء وامل�شاريع املتوقفة �أويف
املن�ش����آت القائمة من م�صانع وخمازن .م�ؤكد ًا �أن هذه احلمالت
م�س���تمرة لر�ص���د �أي خمالف���ات م���ن �ش����أنها الإ�ض���رار بالظهر
اجلمايل للإمارة �أو الت�أثري على بنيتها التحيتة.
تلعب �شعبة ت�ص���نيف املقاولني واال�ست�شاريني بالقطاع الهند�سي
دور ًا هام��� ًا يف ت�س���هيل �إج���راءات البن���اء و�إزال���ة �أي���ة معوق���ات
تواج���ه املالك �أو املقاولني �أو اال�ست�ش���اريني وتنظي���م العمل فيما
بينهم بهدف تعزيز االزدهار ودفع م�س�ي�رة التنمية االقت�ص���ادية
والعمراني���ة يف إ�م���ارة ال�ش���ارقة وت�س���هيل اخلدم���ات للمواطنني
واملقيم�ي�ن ،وع���ن مهام ال�ش���عبة قالت املهند�س���ة �إميان جا�س���م
الرئي�س���ي رئي�س ال�ش���عبة� :أهم املهام تتلخ�ص يف درا�س���ة طلبات
ت�ص���نيف وترخي�ص فئات الأن�ش���طة الهند�س���ية املطروحة �ضمن
قائمة امل�س���ميات العاملية للأن�شطة يف دائرة التنمية االقت�صادية

بالإمارة واملقدمة من قبل امل�ستثمرين اجلدد الراغبني يف مزاولة
املهن الهند�سية اال�ست�شارية و�أن�شطة �أعمال املقاوالت الهند�سية
بالإم���ارة ،حيث مت رفع �أكرث م���ن  167تقرير عن الطلبات للجنة
مكون���ة من �أع�ض���اء ممثل�ي�ن ملختل���ف الدوائر والهيئ���ات املحلية
والتي من خاللها يتم �إ�ص���دار �أهم القرارات واملوافقات املبدئية
ال�ستكمال �إجراءات الرتاخي�ص التجارية واملهنية.
و�أ�ض���افت �أنه مت �إ�صدار �شهادات ت�صنيف ال�س���تكمال �إجراءات
ترخي�ص �شركات مقاولة املباين بفئاتها املختلفة لعدد 94رخ�صة
جديدة ،يف حني مت �إ�ص���دار � 1503شهادة ت�صنيف للتجديد ،كما
مت �إ�صدار �شهادات ت�صنيف للمقاولة يف الن�شاطات التخ�ص�صية
امل�ساندة للمباين �ضمن الفئة ال�ساد�سة لعدد � 660شركة جديدة،
�أم���ا ال�ش���ركات التي ترغب يف جتديد رخ�ص���ها م���ن نف�س الفئة
فبلغ� .1686أما عدد �ش���هادات الت�ص���نيف ال�س���تكمال �إجراءات
ترخي�ص مكاتب اال�ست�شارات الهند�سية املتخ�ص�صة يف ت�صميم
املباين بال�ش���ارقة فبلغ � 13شهادة ،وبالن�سبة للتجديد فقد قامت
مكاتب اال�ست�ش���ارات الهند�سية املتخ�ص�ص���ة يف ت�صميم املباين
بال�ش���ارقة بتجديد رخ�ص���ها ومت �إ�ص���دار � 233ش���هادة ت�صنيف
للموافقة عل���ى ذلك.كذلك
قام���ت جلن���ة ت�ص���نيف
املقاول�ي�ن واال�ست�ش���اريني
بالإمارة خ�ل�ال عام 2016
برتفيع � 53ش���ركة مقاوالت
ومكات���ب �إ�ست�ش���ارية،
و�أ�ص���درت ال�ش���عبة ع���دد
 1602بطاق���ة مهند����س
للعم���ل يف الإمارة ومراجعة
البلدي���ة ملختل���ف �ش���ركات
املق���اوالت واال�ست�ش���ارات
الهند�سية.

المدينة الباسمة
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مدير إدارة الخدمات البيئية في البلدية

المهندس جعفر علي جعفر:
قمنا بعدد ( )45770زيارة تفتيشية
لمناطق سكنية وعامة لرصد
مشوهات المنظر العام باالمارة.
يع ��د املهند� ��س جعفر علي جعفر مدير �إدارة اخلدمات البيئية ،منوذجاً حياً
وهام� �اً يف الإخال� ��ص والتف ��اين يف العم ��ل ،ففي املواقف ال�صعب ��ة والأزمات
جن ��ده وفري ��ق عمل ��ه حا�ضراً بق ��وة ،يحمل عل ��ى عاتقه مهم ��ة الق�ضاء على
�أي �أزم ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت�ؤث ��ر عل ��ى املظهر احل�ض ��اري واجلم ��ايل للإمارة،
�أو م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت�ض ��ر ب�صح ��ة ال�س ��كان و�سالمتهم ،يف هذا احل ��وار حاولنا
�إلق ��اء مزي ��د من ال�ضوء على دوره و�إدارة اخلدمات البيئية يف احلفاظ على
ال�شارقة مبت�سمة وم�شرقة.

المدينة الباسمة

ما هي �أهم اخلدمات التي قدمتها �إدارتكم على مدار العام املا�ضي ؟
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قدم���ت الإدارة العدي���د من اخلدمات على مدار العام املا�ض���ي� ،س���عي ًا لتلبية طلبات املن�ش����آت وا�س���تيفاء املتطلبات
البيئية اخلا�صة بها وممار�سة �أن�شطتها وفق القوانني واللوائح البيئية ,وانطالق ًا من دورنا الهام باالمارة فيما يتعلق
باحلفاظ على ال�صحة العامة وذلك مبكافحة الآفات واحل�شرات مبختلف مناطق االمارة ,و ترتجم هذه اخلدمات
لإ�ص���دار خمتلف �أنواع الت�ص���اريح البيئية للمن�ش����آت وكذلك نقل والتخل�ص من النفايات اخلا�ص���ة بها باال�ض���افة
خلدمات حموالت �س���حب مياه ال�صرف ال�ص���حي ,حيث مت خالل العام املا�ضي �إ�صدار عدد ( 2360ت�صريح بيئي)
معتمد للمن�ش����آت مبختلف �أ�ص���نافها وا�صدار عدد ( )2329ت�صريح للتخل�ص من املخلفات اخلطرة وغري اخلطرة
وال�ص���ادرة م���ن الإمارة اىل املناطق املخ�ص�ص���ة بذلك ,باال�ض���افة للتمكن م���ن مكافحة الآف���ات والقوار�ض لعدد
( )12862موقع خمتلف يف االمارة واجراء اجمايل عدد (  )61071حمولة خا�صة ب�سحب مياه ال�صرف ال�صحي.
تلعب الإدارة دورا هاما يف التن�س���يق مع اجلهات احلكومية االخرى وذلك من خالل خماطبتها وا�ص���دار �ش���هادات
للإفراج عن املواد امل�ستوردة الكيميائية و�شهادات تداول املنتجات الغري الغذائية بال�سوق املحلي باال�ضافة للتن�سيق
الفعال معها ومع خمتلف �أق�سام البلدية لغر�ض املحافظة على النظافة العامة ,حيث مت خالل العام املا�ضي ا�صدار
عدد (� )1385ش���هادة معتمدة للإفراج عن مواد كيميائية وا�ص���دار عدد (  )108ر�س���الة لوزارة الداخلية خا�ص���ة

تعي�ش بلدية ال�شارقة الآن مرحلة تغيري وتطوير خمتلفة,
هل لديكم خطط معينة ملواكبة هذا التطوير ؟

تطمح وتخط���ط ادارة اخلدمات البيئية يف املرحل���ة املقبلة ملواكبة
امل�ستجدات والتطوير اخلا�ص بالبلدية من عدة نواحي منها :

 �س���ن قوان�ي�ن وت�ش���ريعات داخلي���ة خا�ص���ة ب���االدارة فيم���ا يتعلقباملراجع واحلدود البيئية والتي �س���تكون مرجع للجهات واملن�ش����آت
املهنية وال�صناعية العاملة بالإمارة
 العم���ل على �إ�ص���دار خدمات ذكي���ة �أخرى جديدة �س���عيا لتوفرياجلهد والوقت على املتعاملني.

لك ��م الدور الأكرب يف احلفاظ عل ��ى بيئة ال�شارقة ،نريد �أن
نتعرف على �أهم اخت�صا�صات الإدارة ؟

 تُعنى الإدارة بجميع الق�ض���ايا البيئية والتيمن �ش����أنها الت�أثري �س���لبا �أو ايجابا على �صحة
الإن�س���ان �أو ما حوله من ماء وهواء وتربة ويف
�سبيل ذلك يتم ا�ست�ص���دار الت�صاريح البيئية
لكافة االن�ش���طة املهنية والتجارية وال�صناعية
اخلا�ص���ة باملن�ش����آت العاملة بامارة ال�ش���ارقة
مبا ي�ض���من ممار�سة ان�ش���طتها وفق القوانني
واللوائح البيئية ذات ال�صلة.
 الرقاب���ة والتفتي����ش عل���ى املن�ش����آت املهنيةوالتجاري���ة وال�ص���ناعية العامل���ة ب�إم���ارة
ال�ش���ارقة والت أ�ك���د من ا�س���تيفائها للمتطلبات
والإ�ش�ت�راطات البيئية اخلا�ص���ة بالت�شريعات
والقوانني البيئية املحلية والإحتادية
 �ض���مان الإدارة ال�س���ليمة للنفايات املتولدةعن إ�م���ارة ال�ش���ارقة من مناط���ق تولدها �إىل
التخل�ص النهائي منها.
 مكافحة الآفات العامة والقوار�ض باملدينة �إ�صدار ت�صاريح حرق اجلث لغري امل�سلمني �ض���مان تداول وا�س���ترياد مواد غري غذائية (كيميائية) م�ص���رحا�ستخدامها بالدولة .
 تقدمي خدمات �شفط مياه ال�صرف ال�صحي. حتويل املخلفات الع�ض���وية �إىل �س���ماد ع�ضوي زراعي عن طريقم�صنع ال�سماد اخلا�ص باالدارة.

المدينة الباسمة

بامل���واد املقيد دخولها للدولة وتقدمي اجمايل عدد (  )5525خدمة
دعم وم�ساندة للحفاظ على النظافة العامة باالمارة.
و�س���عيا م���ن الإدارة للت�أكيد عل���ى االهتمام باملنظ���ر العام لالمارة
و التزام املن�ش����آت العاملة بها ممار�س���ة �أن�ش���طتها وف���ق املتطلبات
واللوائح والإ�ش�ت�راطات البيئية قامت الإدارة بعمل زيارات فجائية
وحم�ل�ات تفتي�ش���ية عل���ى املناط���ق ال�ص���ناعية وخمتل���ف املناطق
ال�س���كنية والعام���ة ,ففي الع���ام املا�ض���ي مت تنفيذ ع���دد ()4657
تفتي����ش مفاج���ئ على املن�ش����آت وع���دد ( )45770زيارة تفتي�ش���ية
ملناطق �س���كنية وعامة لر�ص���د م�ش���وهات
املنظر العام باالمارة ,بالإ�ض���افة لتحرير
ع���دد ( )1409خمالف���ة بيئي���ة للجه���ات
غري امللتزم���ة بتنفيذ املتطلب���ات البيئية,
كما مت تنفيذ ع���دد ( )8حمالت ميدانية
على خمتلف املناطق ال�صناعية بالتعاون
مع اجلهات احلكومية الأخرى لر�ص���د �أي
ممار�سات غري �س���وية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر
�س���لب ًا على البيئة �أو ت�س���يئ باملظهر العام
للإمارة.
 من منطلق حر����ص وت�أكيد الإدارة علىاحلفاظ على راح���ة املواطن واملقيم على
�أر����ض املدينة البا�س���مة ,فق���د تلقت عدد
(� )67شكوى بيئية واردة عن طريق نظام
اخلط ال�س���اخن بالبلدية وقامت يف �سبيل
ذلك بالإ�ستجابة ال�سريعة لتلك البالغات
واتخ���اذ ال�ل�ازم يف �أ�س���رع وق���ت ممك���ن
و�ضمان عدم تكراريتها م�سقبال.
 قامت الإدارة خالل العام املا�ض���ي بامل�شاركة الفعالة للعديد منالأن�ش���طة والفعاليات ذات ال�ص���لة مبا يخدم ويحق���ق توفري نظام
�إدارة بيئي متكامل ومن هذه الفعاليات والأن�شطة :
 امل�شاركة بيوم البيئة العاملي امل�ش���اركة ب�أعمال اللجنة الوطنية جلودة الهواء وجلنة النفاياتاخلطرة.

 م�ؤمتر عجمان الدويل الرابع للبيئة -امل�شاركة ب�أعمال برنامج ال�شارقة مدينة �صحية

 عم���ل خط���ط وبرامج توعوية خا�ص���ة ب�أم���ور البيئ���ة لكافة فئاتاملجتمع
 و�ض���ع خطط ومراجع فعالة ملراقبة و�ضمان جودة الهواء املحيطمبن�ش����آت املناطق ال�ص���ناعية اخلا�صة ب�إمارة ال�ش���ارقة من خالل
البحوث والدرا�سات البيئية املقدمة من جهتها.
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يلع ��ب م�صن ��ع ال�سم ��اد الع�ض ��وي دوراً ب ��ارزاً يف ا�ستثم ��ار
املخلف ��ات وحتويله ��ا �إىل �سم ��اد ع�ض ��وي ,كم ��ا ي�ساه ��م يف
تقلي� ��ص النفاي ��ات يف الإم ��ارة ,ن ��ود التعرف عل ��ى �إجنازات
امل�صنع هذا العام ؟

يعترب م�ص���نع ال�سماد م�ص���در �أ�سا�س���ي باالمارة لتحويل املخلفات
الع�ض���وية اىل �س���ماد ع�ض���وي زراعي وتغطية متطلبات الزراعة يف
مدين���ة ال�ش���ارقة وما يجاورها م���ن مدن تابعة لالم���ارة ,حيث يتم
االعتماد واال�س���تفادة ب�شكل �أ�سا�س���ي على خملفات حم�أة ال�صرف
ال�ص���حي باالمارة وحتويلها اىل �س���ماد زراعي بعد خلطها مع مواد
ع�ض���وية اخرى مث���ل املخلفات اخل�ض���راء والأخ�ش���اب ,ففي العام
املن�ص���رم قام م�صنع ال�س���ماد بتحويل  98الف طن من م�ستلزمات
االنتاج الع�ض���وي اىل ما يقارب  26الف طن �س���ماد ع�ض���وي �صالح
للزراعة وتلبية كافة طلبات االمارة واملدن التابعة لها منه.

قدمت ��م دوراً هام� �اً لدع ��م ذوي الإعاق ��ة عل ��ى م ��دار العام,
نريد �إلقاء ال�ضوء على هذا الدور ؟

 �سعت وال زالت ت�سعى الإدارة مل�شاركة كافة �أفراد املجتمع وخا�صةم���ن ذوي الإحتياج���ات اخلا�ص���ة للتع���رف عل���ى الق�ض���ايا البيئية
وم�ش���اركتهم الفعال���ة والداعم���ة لهم ك�أف���راد م�ؤثرين يف م�س�ي�رة
احلف���اظ عل���ى البيئة م���ن حولهم ,ويف �س���بيل ذلك قام���ت االدارة
بتنفيذ عدة �أن�شطة وفعاليات خا�صة خالل العام ومنها :
 مبادرة " بادر واغر�س" -حما�ضرة توعية بيئية لذوي الإعاقة.
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التط ��ور االلكرتوين ومواكبة النه�ضة التكنولوجية �سادت
يف جمي ��ع امليادي ��ن ,نريد التعرف على جمهودات الإدارة يف
هذا اجلانب لتطوير م�سرية العمل لديكم ؟
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 ت�أكي���د ًا على جمه���ودات الإدارة و�س���عيها لتطوير م�س�ي�رة العملوخا�ص���ة فيما يتعلق بالتطور االلكرتوين ,مت حتويل ما يقارب % 70
م���ن اخلدمات املقدمة اىل خدمات الكرتونية ذكية وذلك ت�س���هيال
عل���ى املتعاملني وتوفري جهدهم والوقت ال�ل�ازم لتلبية متطلباتهم,
ومن هذه اخلدمات :
� -إ�صدار ت�صاريح الكرتونية للتخل�ص من النفايات غري اخلطرة

 �إ�ص���دار ت�ص���اريح الكرتوني���ة كموافق���ة ال�س���ترياد والإفراج عن�شحنة مواد كيميائية من خمتلف املنافذ الربية والبحرية
 �إ�صدار ت�صاريح للمركبات لنقل املخلفات والنفايات �إ�صدار ت�صاريح �إلكرتونية لتداول املنتجات غري الغذائية بال�سوقاملحلي.

املبي ��دات احل�شري ��ة واال�ستخدام الع�شوائ ��ي لها حمور هام
لديك ��م ,ن ��ود التع ��رف عل ��ى جهودك ��م للق�ض ��اء عل ��ى ه ��ذه
الظاهرة ؟

ي�ؤدي اال�ستخدام الع�ش���وائي للمبيدات الكيميائية ب�إحداث خلل يف
الت���وازن احلي���وي يف البيئة بعك�س املعتقد ال�س���ائد �أن ا�س���تخدامها
يعترب ك�سالح فعال �ضد الآفات وي�ؤدي �إىل التغلب عليها نهائيا  .كما
�أن مثل هذا الت�صرف قد ي�ؤدي �أي�ضا �إىل الإ�ضرار ب�صحة النا�س او
الت�سبب يف الوفاة يف بع�ض احلاالت .عليه وبناء ًا على ذلك حر�صت
بلدي���ة مدينة ال�ش���ارقة متمثلة يف �ش���عبة املكافحة بق�س���م النفايات
ال�ص���لبة التاب���ع لإدارة اخلدم���ات البيئي���ة باحلف���اظ على �ص���حة
و�س�ل�امة �أفراد املجتمع وذلك عن طريق العمل �ضمن �أطر ومعايري
تخدم كل من ال�ش�أن العام ،املجتمع ،و الأفراد على حد �سواء .حيث
تقوم �شعبة املكافحة يف الق�سم بتوفري خدمة مكافحة الآفات وعلى
وجه اخل�ص���و�ص الآف���ات الناقلة للأمرا�ض والأوبئ���ة مثل البعو�ض
والذباب والقوار�ض بجانب الآفات االخرى التي قد تت�سبب بحاالت
�إزعاج ب�ش���كل عام مثل احل�ش���رات الزاحفة كال�صرا�ص�ي�ر والنمل
وغريها مبختلف مناطق الإمارة.
كم���ا �أن الق�س���م له �أي�ض���ا دور فعال يف ن�ش���ر الوعي ح���ول خماطر
اال�س���تخدام اخلاط���ئ للمبي���دات وبي���ان �أخطاره���ا و�آثارها وذلك
عن طريق حملة و�ض���ع املل�ص���قات التحذيري���ة يف مداخل البنايات
ال�س���كنية و�س���كنات العمال و التي بد�أت منذ �شهر مار�س من العام
 2016ومتت���د حتى يومنا احلايل .بجانب ذلك د�أب الق�س���م بالعمل
عل���ى تعزيز مفه���وم ال�ش���راكة املجتمعية ،حيث يتم ت�ش���جيع �أفراد
املجتمع بالإبالغ الفوري عن كل من يتجر�أ بامل�سا�س ب�صحة و�سالمة
اجلميع عن طريق االت�ص���ال املبا�شرباخلط ال�س���اخن للبلدية على
الرقم.993

در����س املهند�س جعفر علي جعفر هند�س���ة هياكل وحمركات
ط�ي�ران ،وبعد تخرج���ه عمل يف �ش���ركة «�أدن���وك» يف حمطة
الطاق���ة وبعده���ا انتقل للعمل يف حمطة حتلي���ة املياه ومن ثم
م�صفاة الروي�س يف نف�س ال�شركة.
ويف عام  2006بد أ� العمل يف بلدية مدينة ال�ش���ارقة كمهند�س
ور�ش متخ�ص����ص يف �إدارة ال�ص���رف ال�صحي ،ثم انتقل �إىل
ق�سم النفايات ال�صلبة ،ويف عام � 2008أ�صبح رئي�س ًا للق�سم،
وبعدها مت نقله لق�سم رقابة الأ�سواق ثم �إدارة املواقف العامة
والت���ي عمل بها مل���دة ثالثة �أ�ش���هر ،كم���ا عمل �أي�ض���ا بعدها
يف �إدارة النقليات.وبع���د ف�ت�رة �أنتقل �إىل �ش���ركة ات�ص���االت
حتى عاد لبيته الأول بلدية ال�ش���ارقة كمدير �إدارة ال�ص���رف
ال�صحي ،وحالي ًا مدير �إدارة اخلدمات البيئية.

اإعداد  /اأمريه الكعبي

المدينة الباسمة

االهتمام بامل�ستقبل ترجمه العديد من العلماء على مر الع�سور يف درا�سات خمتلفة
اأبرزها عن ال�سفر للم�ستقبل اأو التنبوؤ به فاأ�سبح هذا الف�سول لدى جميع الب�سر
ملعرفة م�ستقبلهم ،وقد اأنعم اهلل القدرة لدى البع�ض باإ�ست�سعار ردود االأفعال ملا قد
يحدث على املدى القريب بناء على نتائج حتليلية للأفعال احلا�سلة ،وهنا مت نف�ض
الغبار عن م�سطلح ا�ست�سراف امل�ستقبل ليتحول من م�سطلح علمي لواقع ملمو�ض
يتم ترديده كثري ًا يف االآونة االأخرية خ�سو�س ًا بعد اإطلق مئوية االإمارات 2071
لت�سمل جميع قطاعات الدولة �سعي ًا اإىل التنمية الت�ساركية.
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فما هو اإ�ست�سراف امل�ستقبل؟
هو علم اطلقه منذ اأربعينات القرن املا�سي “هريمان كاهان” يف املجال الع�سكري
لينتقل اإىل موؤ�س�سات البحث العلمي التي عرفته باأنه علم قائم بني على اأن معرفة
امل�ستقبل لي�ست عملية تب�سريية واإمنا امل�ستقبل غام�ض و لي�ض معلوم و لكن توجد
طرق ال�ست�سرافه ،فاإن ا�ست�سراف امل�ستقبل منهج علمي يعمل كمجموعة اأن�سطة قد
تكون باالأغلب اآليات عمل الإيجاد الفر�ض التي يتوجب علينا اقتنا�سها يف امل�ستقبل
بعد حتديد املخاطر مما يح�سن عملية �سنع القرار االأن�سب لتغدو يف موقف اأقوى
يف امل�ستقبل و بحالة تاأهبية لكل االحتماالت التي قد تواجه يف امل�ستقبل ،كما اأن
اال�ست�سراف يركز على مبداأ اأن امل�ساكل التي نواجهها ال ميكن فهمها ب�سكل �سحيح
اإذا ربطت ببعد واحد.

تركز االهتمام بهذا العلم ب�سبب فوائده التي ت�ساهم لو�سع حلول م�ستقبلية بتكلفة
اليوم والتي يتوقع لها باأن تكون اأقل تكلفة ممكنة ،فاإن اكت�ساف امل�ساكل قبل
ا�ستفحالها �سيخفي عن�سر املفاجاأة نتيجة للتخطيط امل�سبق مما ي�سرع اال�ستجابة
ملواجهتها ملا قد يحدث فل حتتاج اإىل الكثري من الوقت التخاذ القرارات ،باالإ�سافة
اإىل جودة ودقة القرارات التي يتم اتخاذها واال�ستفادة من املعطيات املتاحة
لتقلي�ض املخاطر الأدنى حد ممكن.
قد تداخل على البع�ض مفهوما التخطيط االإ�سرتاتيجي و ا�ست�سراف امل�ستقبل،
فالفرق بينهما ارتكز على االإطار الزمني الذي اإمتاز به ا�ست�سراف امل�ستقبل
ليمتد اإىل � 25سنة واأكرث؛ ا�ست�سراف امل�ستقبل منفتح على امل�ستقبل البديل
وميتاز بخا�سية الت�ساركية ،و يف عملية ا�ست�سراف امل�ستقبل يتم النظر اإىل جميع
القطاعات منها التعليمية و االإقت�سادية و املجتمعية و ال�سحية و غريها بخلف
التخطيط اال�سرتاتيجي الذي يقت�سر على جمال واحد فقط ،فاإ�ست�سراف امل�ستقبل
هو االأ�سا�ض الذي يلحقه التخطيط اال�سرتاتيجي و يعترب جزء منه ،فالتخطيط
اال�سرتاتيجي مهمته و�سع خطط لتنفيذ اإحدى نتائج الطرق و االأدوات العلمية
املتبعة يف اال�ست�سراف لتحقيقه ،ومنه فاإن معادلة اإ�ست�سراف امل�ستقبل تت�سمن كل
من ( )1امل�ست�سرف للم�ستقبل وهو الذي يجهز الطرق و االأدوات العلمية و ()2
متخذ القرار و( )3املخطط االإ�سرتاتيجي.

�سنفت االأدوات العلمية امل�ستخدمة الإ�ست�سراف امل�ستقبل  36اأداة
قابلة للزيادة ،كما ميكن تطوير اأداة اأو نظرية خا�سة الإ�ست�سراف
امل�ستقبل بت�سخري التفكري االإبداعي و االإبتكار ،و قد تر�سخ املوؤ�س�سات
بع�ض النظريات لت�سهيل عملية البدء باال�ست�سراف كاإ�ستخدام
نظريات الع�سف الذهني و القبعات ال�ست و كورت ،فاإن احدى طرق
اال�ست�سراف هي االعتماد على اخلرباء و الباحثني اعتماد ًا مبا�سر ًا
ومن اأهم االأدوات العلمية املعروفة على نطاق وا�سع هي :ال�سيناريوهات
البديلة؛ و دلفي؛ و دوالب امل�ستقبل؛ التفتيت؛ وجميع هذه االأدوات كانت
يف بادىء االأمر عبارة عن نظريات و لكنها اثبتت فاعليتها على اأر�ض
الواقع بالتطبيق الناجح.
و مبا ان هدف الدولة يف ا�ست�سراف امل�ستقبل اإ�سعاد الفرد ليعي�ض
يف بيئة اأف�سل و مع فر�ض اأكرب ،فن�سلط ال�سوء على اإن ا�ست�سراف
امل�ستقبل ال يقت�سر على املوؤ�س�سات و فرق العمل بل قد يتداخل اإىل
امل�ستوى ال�سخ�سي و كل ما يحتاجه الفرد خميلة اإبداعية خ�سبة باأن
يقوم بتنفيذ معادلة االإ�ست�سراف لتنمية �سخ�سه ليوافق اإ�ست�سراف
القطاع الذي يعمل به و الدولة ،فمن اأف�سل االأدوات التي قد تخدم
اإ�ست�سراف امل�ستقبل للفرد هي نظرية التنبوؤ العك�سي.

فعاليات
نظمت عروض ومسابقات وبازار للموظفات

بلدية الشارقة تشارك موظفيها فعاليات
يوم السعادة العالمي
احتفا ًال بيوم ال�سعادة العاملي الذي ي�صادف  20مار�س من كل عام ،ويف بادرة هي الأوىل من نوعها على م�ستوى بلدية
مدينة ال�شارقة� ،أقامت البلدية حف ً
ال خا�صاً �شهد العديد من الفعاليات املنوعة والأن�شطة الرتفيهية لالحتفال بيوم
ال�سعادة العاملي ،بح�ضور �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة وم�ساعديه ولفيف من موظفي
وموظفات البلدية واملراجعني ،وذلك يف املبنى الرئي�سي للبلدية مبنطقة امل�صلى ،بالإ�ضافة جلميع مباين البلدية.
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و�ص���رح الطريف���ي �أن بلدية مدينة ال�ش���ارقة تويل �أهمي���ة كربى لتحقيق
�س���عادة املوظفني واملتعاملني معها وجمتمع ال�ش���ارقة ب�ش���كل عام ،تنفيذ ًا
وان�س���جام ًا مع ر�ؤى قيادتنا الر�شيدة التي جعلت من �شعب دولة الإمارات
�أ�س���عد ال�شعوب ،.وت�س���عى لأن ت�ص���بح الدائرة الأوىل يف حتقيق ال�سعادة
ملوظفيها واملتعاملني معها،م�ش�ي�ر ًا �أن �إ�سرتاتيجية البلدية احلالية تهدف
جلعل ال�سعادة �أ�سلوب حياة بني جميع موظفيها مبا ي�ضمن خلق بيئة عمل
�سعيدة و�إيجابية وحمفزة على العطاء والعمل ،وال �سيما �أن موظفي البلدية
هم ر�أ�س املال احلقيقي واال�س���تثمار الأمثل بها ،فهم الأ�س���ا�س يف م�سرية
البناء والعطاء التي ننتهجها ،وهم الو�سيلة الأكرث �أهمية لتحقيق الريادة،
وجعلهم �س���عداء �س���يعود حتم ًا بالنفع العام على البلدية كجهة عمل وعلى
�إمارتنا احلبيبة وعلى وطننا الغايل كوطن لل�سعادة وا�ست�شراف امل�ستقبل.
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وق���ال عبداهلل القايدي م�س���اعد املدير العام لقطاع الدعم امل�ؤ�س�س���ي �أن
البلدي���ة لديه���ا العديد من املب���ادرات والفعاليات والأن�ش���طة التي تهدف
لإ�س���عاد جميع متعامليها داخلي ًا وخارجي ًا ،م�ؤكد ًا �أن االهتمام بالعن�ص���ر
الب�ش���ري هو ال�س���بيل لنجاح �أي م�ؤ�س�س���ة وجعلها م�ؤ�س�سة �سعيدة وفاعلة،
وخا�ص���ة �أن مفه���وم �س���عادة املوظفني ين�س���جم متام ًا مع طبيع���ة �إمارتنا
البا�سمة ،فلم يعد تعبري «ابت�سم �أنت يف ال�شارقة» جمرد �شعار ن�ستقبل به
النا�س ولكنه واقع ملمو�س ن�شهده جميع ًا يوم ًا بعد يوم.

فعاليات
و�أ�ش����ار القاي����دي �أن احتفال البلدي����ة باليوم العاملي لل�س����عادة ال
يعني �أن �سعادة موظفينا تقت�صر على يوم واحد يف العام ،ولكننا
ن�س����عى جلعل كل �أيام موظفي وموظفات بلدية ال�ش����ارقة �سعيدة
و�إيجابي����ة ،مما يزيد م����ن الوالء الوظيفي لديه����م وينعك�س على
طرق عملهم وتفاعلهم مع كافة فئات اجلمهور.

فعاليات منوعة

المدينة الباسمة

وب����د�أت الفعاليات بعزف الن�ش����يد الوطني وا�س����تعرا�ض للفرقة
الع�س����كرية ،وعر�����ض للخيال����ه ،وم����ن ثم مت ك�ش����ف ال�س����تار عن
ن�ص����ب ال�س����عادة الت����ذكاري اخلا�����ص بالبلدية ،وتابع احل�ض����ور
ب����ازار املوظف��ي�ن وال����ذي عر�����ض من خالل����ه عدد م����ن موظفي
البلدي����ة منتج����ات متنوعة مث����ل املالب�����س والهداي����ا والتوزيعات
والأكالت ال�شعبية ،بالإ�ضافة ال�ستمتاع الأطفال و�أبناء املوظفني
بالعديد من الألعاب التفاعلية والإلكرتونية ،و�ش����ارك املوظفون
واملوظفات يف العديد من امل�سابقات اجلماعية.
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فعاليات
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ركن الطفل

ندوة السعادة

كيك السعادة

كما قام الأطفال بالر�سم والتلوين يف «ركن الطفل» حيث قامت
�إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي بن�صب عدد من طاوالت ق�سم فعاليات
احلدائ����ق يف به����و املبنى الرئي�س����ي م����ع توزي����ع الأوراق والألوان
املختلفة على الأطفال للر�س����م ومن ث����م االحتفاء مبا قدموه من
�أعم����ال ،وقامت م�ش����رفات احلدائق مب�س����اعدة الأطفال وتوفري
كاف����ة متطلباته����م الفنية ،بالإ�ض����افة لتوزيع الهداي����ا التذكارية
املميزة على جميع الأطفال.

وتب����ع هذه الفقرات ندوة خا�ص����ة ع����ن ال�س����عادة تخللها عر�ض
فيل����م «ابت�س����م �أنت يف ال�ش����ارقة» م����ن �إنتاج البلدي����ة مت تقدميه
�إهداء ل�ص����احب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �س����لطان القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�ش����ارقة ،وقد �شهدت الندوة التي قدمها
املحا�ض����ر را�ش����د �آل علي تفاع ًال كبري ًا من قبل احل�ض����ور ،حيث
طلب املحا�ض����ر من جميع احل�ض����ور امل�ش����اركة يف بع�ض الألعاب
الإدراكية التي تعمل على تعزيز ال�سعادة والإيجابية يف احلياة.

وم���ن ث���م مت تقطي���ع كي���ك ال�س���عادة الت���ي حمل���ت �ش���عار
البلدية،و�شارك الطريفي احل�ضور يف تلوين لوحة ال�سعادة التي
�ض���مت العديد من الكلمات التحفيزية مث���ل «الفرح،الوطنية،
ال�سعادة ،النجاح والوالء».

فعاليات
من �أمام مبن����ى البلدية انطلقت حافلة ال�س����عادة يف مبادرة هي
الأوىل م����ن نوعها التي ت�ش����هدها البلدية ،حيث انطلقت احلافلة
ي�س����تقلها عدد م����ن موظفي البلدية ب�ص����حبة الإعالمي ال�ش����اب
حممد الفرج����اوي ،حيث قام اجلميع بتوزي����ع الهدايا التذكارية
على عم����ال البلدية يف كل مكان بالإ�ض����افة للجمهور يف خمتلف
ال�شوارع وامليادين.

وا�س����تكما ًال لفعالي����ات ه����ذا الي����وم الت����ي انطلق����ت م����ن املبن����ى
الرئي�س����ي ،ول�ض����مان م�ش����اركة جميع الفئات العاملة يف البلدية
باالحتفال بهذه اليوم املميز� ،أقامت �إدارة االت�ص����ال امل�ؤ�س�س����ي
فعالية خا�ص����ة ب�س����كن العمال باملنطقة ال�صناعية الثالثة ،حيث
�شارك جميع العمال يف امل�سابقات الرتفيهية والأن�شطة والألعاب
التفاعلي����ة ويف ختام الفعالية مت توزي����ع هدايا وجوائز قيمة على
جميع احل�ضور.

وقد قام �س����عادة ثاب����ت الطريف����ي وفري����ق الإدارة العليا بتقدمي
تكرمي خا�ص للموظف حممد نا�صر من قدامي موظفي البلدية،
حيث مت تقدمي �شكر خا�ص له لدوره وجمهوده يف العمل البلدي.

المدينة الباسمة

حافلة السعادة

سكن العمال

تكريم أحد قدامى
موظفي البلدية
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إنجازات
قطاع الصحة العامة صمام السالمة في اإلمارة

بلدية الشارقة تنفذ  44885حملة تفتيشية على المحال
الغذائية في 2016
نفذ ق�سم رقابة الأغذية ب�إدارة ال�صحة العامة  44885زيارة تفتي�شية على املواقع واملحال الغذائية بال�شارقة ،كما مت �سحب  511عينة من املنتجات
املوجودة بالأ�سواق لتحليلها خمربياً للت�أكد من �صالحية املواد الغذائية املعرو�ضة بالأ�سواق ،بالإ�ضافة ل�سحب  122عينة من مياه املدار�س لتحليلها
والت�أكد من �سالمتها ،ح�سبما �صرحت ال�شيخة الدكتورة ر�شا �أحمد القا�سمي م�ساعد املدير العام لقطاع ال�صحة العامة واملختربات املركزية ببلدية
مدينة ال�شارقة ،يف �سياق ا�ستعرا�ضها للتقرير ال�سنوي للقطاع خالل عام .2016

المدينة الباسمة

وتف�صي ًال �أو�ضحت القا�سمي �أن املواقع الغذائية اخلا�ضعة للتفتي�ش ت�شمل
مطاعم� ،سوبر ماركت ،بقالة،جتارة مواد غذائية،جتارة �أ�سماك ،مطبخ �شعبي،
جتارة بهارات ،جتارة خ�ضروات ومتور،جتهيز وتقدمي املعجنات ومقا�صف
املدار�س ،وغريها من املواقع التي تعمل يف جمال املواد الغذائية للت�أكد من
�سالمة املنتجات وتطبيق كافة اال�شرتاطات ال�صحية التي قررتها البلدية حفاظ ًا
على �صحة و�سالمة املجتمع ،م�ؤكدة �أن عمليات التدقيق والفح�ص ت�شمل كذلك
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الك�شف على مركبات توزيع املواد الغذائية ومقا�صف املدار�س و�أخذ عينات من
املنتجات املتداولة يف الأ�سواق لفح�صها خمربي ًا والت�أكد من �سالمتها.
و�أ�ضافت القا�سمي �أنه مت تقدمي الدعم الفني ل  3899موقع �ضمن برنامج
ال�شارقة ل�سالمة الأغذية ،حيث حقق الربنامج قفزة نوعية يف �أداء امل�ؤ�س�سات
الغذائية وعزز من تطبيق معايري ال�صحة وال�سالمة ،ما جعل من امل�ؤ�س�سات
العاملة يف مدينة ال�شارقة منوذج ًا متميز ًا يف االلتزام بتطبيق املعايري ال�صحية،

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

فقد مت ت�صميم هذا الربنامج بحيث ي�ضمن قيام العاملني يف امل�ؤ�س�سات الغذائية باتباع املمار�سات ال�صحية
اجليدة يف �إنتاج وحت�ضري وتقدمي وتوزيع وبيع املواد الغذائية واملحافظة على هذه املمار�سات ب�شكل دائم
لتتحول ب�شكل منهجي �إىل �سلوك ينعك�س يف تقدمي غذاء �آمن للم�ستهلك.
و�أو�ضحت القا�سمي �أن معدل ال�سالمة الغذائية يف �إمارة ال�شارقة لعام  2016بلغ ن�سبة  ،% 98وذلك بف�ضل
اجلهود التي بذلتها البلدية على مدار العام بالتعاون مع وزارة التغيري املناخي والبيئة ،لي�ضاف هذا الإجناز
�إىل �سل�سلة �إجنازات البلدية وقطاع ال�صحة بها ،والذي جاء بدعم وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.م�شرية �أن معدل ال�سالمة الغذائية يعترب
مبثابة م�ؤ�شر و�أداة قيا�س مت �إعداده من قبل وزارة التغري املناخي والبيئة بالدولة بالتعاون مع منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة (فاو) ،ويتكون من  87عن�صر ًا ميكن من خاللها التعرف �إىل مدى التح�سن يف جميع
اجلوانب التي تخ�ص منظومة �سالمة الأغذية كالت�شريعات ونظم الرقابة وفعالية املختربات ،ويتم تقييم كل
عن�صر من عنا�صر امل�ؤ�شر ب�أحد امل�ستويات التالية «ممتاز ،جيد ،يحتاج �إىل حت�سني� ،ضعيف»
الفتة �إىل �أن معدل ال�سالمة الغذائية يف الإمارة �شهد ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل ال�سنوات املا�ضية ،وذلك بف�ضل
اجلهود املتوا�صلة التي يقدمها قطاع ال�صحة وكافة �إدارته و�أق�سامه على م�ستوى الإمارة ،لتوفري �أق�صى

ال�شيخة �شذى املعال

مدير �إدارة ال�صحة العامة

درجات الأمان وال�سالمة لأفراد املجتمع.
من جانبها �أو�ضحت ال�شيخة �شذى املعال مدير �إدارة ال�صحة العامة
بالبلدية �أن مقارنة الإح�صائيات والأرقام الواردة يف التقرير ال�سنوي
لقطاع ال�صحة العامة بالعام  2015يعك�س حجم اجلهود الكبرية املبذولة
من قبل القطاع بجميع �إداراته على مدار العام من �أجل احلفاظ على
�صحة و�سالمة امل�ستهلكني يف كل �أنحاء املدينة .م�ؤكدة �أن البلدية من
خالل متابعتها احلثيثة تقوم ب�ضبط غري امللتزمني بتطبيق ال�شروط
املحددة ،ويتم اتخاذ الإجراءات املتبعة واملن�صو�ص عليها يف اللوائح
القانونية ،ح�سب حجم املخالفة.
و�أ�شارت املعال �أنه مت تنظيم خم�س حمالت على عدد من املواقع واملن�ش�آت
الغذائية خالل ف�صل ال�صيف ،حيث مت تنظيم حملة على حمالت
ال�سوبر ماركت والبقاالت للت�أكد من عدم ف�صل التيار الكهربائي عن
الربادات لي ًال مابني الفرتة من  24يوليو وحتى � 4أغ�سط�س ،حيث
قام مفت�شو الق�سم بزيارة 610موقع ،كما مت تنفيذ حملة �أخرى
قبل بداية �شهررم�ضان الكرمي على عدد31مطبخ �شعبي للت�أكد
من التزامها باملمار�سات ال�صحية اجليدة.

ويف �شهر �إبريل قام مفت�شو الق�سم بحملة على  154موقع للت�أكد
من االلتزام بت�صاريح العرو�ض الرتويجية واحلمالت التذوقية
بال�شارقة،وخالل الفرتة مابني� 10إىل  14يوليو مت تنظيم حملة على
م�ستودعات �شركات جتارة املواد الغذائية ،ويف الفرتة مابني 14و 17
�أغ�سط�س مت تنفيذ نف�س احلملة مرة �أخرى للت�أكد من تخ�صي�ص
مكان منف�صل ومنا�سب حلفظ املواد الغذائية منتهية ال�صالحية
والتالفة،حيث متت زيارة  207م�ستودع خالل احلملتني ،ومت تنفيذ
حملة على  62مركبة لتوزيع املواد الغذائية مبناطق اال�ستالم مبحالت
ال�سوبر ماركت الكربى خالل الفرتة من � 18أغ�سط�س وحتى  31من
ال�شهر ذاته.
كما قامت �شعبة اال�ست�شارات والرتاخي�ص الغذائية بق�سم رقابة
االغذية برتخي�ص  1006موقع ًا جديد ًا ،واعتماد 922خمطط ،كما
ح�صل 466موقع غذائي بال�شارقة على �شهادة برنامج ال�شارقة ل�سالمة
الأغذية �أما عدد املواقع التي ح�صلت على جتديد �شهادة الربنامج فبلغ
233موقع� .أما فيما يخ�ص عدد ال�شحنات الغذائية التي وردت �إىل
منافذ مدينة ال�شارقة «ميناء خالد البحري،مطار ال�شارقة الدويل،
حمطة ا�ستقبال احلاويات اجلديدة ،املنطقة احلرة باحلمرية،
املنطقة احلرة مبطار ال�شارقة الدويل» � 46788شحنة.
يذكر �أن ق�سم رقابة الأغذية بالبلدية يعد �أحد �أهم �أركان
ال�سالمة الغذائية يف الإمارة ،وذلك
من خالل دوره

الإ�شرايف والرقابي على املن�ش�آت الغذائية القائمة يف �إمارة ال�شارقة،
وي�أتي ذلك من خالل تزويد �أ�صحاب املن�ش�آت باال�شرتاطات ال�صحية
الواجب توافرها يف املن�ش�آت ك ًال ح�سب الن�شاط القائم فيها ،بالإ�ضافة
�إىل متابعة مدى التزام املن�ش�آت بتطبيق هذه اال�شرتاطات من خالل
التفتي�ش الدوري عليها والذي يقوم به مفت�شو الق�سم ،لذلك جددت
م�ؤخر ًا هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س اعتمادها الدويل له،
وذلك بعد قيام فريق من الهيئة بزيارة الق�سم للتدقيق ال�سنوي على
نظام اجلودة �آيزو ،17020تتويج ًا لدور ق�سم رقابة الأغذية ودوره
الرقابي والتفتي�شي على كافة املن�ش�آت الغذائية بالإمارة واحلفاظ
على �سالمة املجتمع الغذائية ،كما يعد ق�سم رقابة الأغذية �أول جهاز
تفتي�ش غذائي يف دولة الإمارات حا�صل على �شهادة االعتماد الدويل
يف التفتي�ش ،و ذلك منذ عام 2009

المدينة الباسمة

إنجازات
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البلدية

تنفيذًا لتوجيهات سلطان واستمرارًا في فعاليات
أسبوع التشجير الـ 37

بلدية الشارقة تفتتح المرحلة الثانية
من مشتل الحزام األخضر

المدينة الباسمة

تنفي ��ذاً لتوجيه ��ات �صاحب ال�سمو ال�شي ��خ الدكتور �سلطان بن حمم ��د القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعل ��ى لالحت ��اد حاك ��م ال�شارق ��ة ،بب�سط الرقع ��ة اخل�ضراء واملحافظ ��ة على املكون ��ات البيئية،
افتتح �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة املرحلة التطويرية الثانية
مل�شت ��ل احل ��زام الأخ�ضر،تزامن� �اً م ��ع احتف ��ال الدول ��ة ب�أ�سبوع الت�شج�ي�ر ال  ،37وذل ��ك بح�ضور
م�ساعدي املدير العام وجمع غفري من املهتمني بالزراعة.
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و�ص���رح الطريفي �أن النه�ض���ة الزراعية واال�س���تمرار يف
م�س�ي�رة التخ�ض�ي�ر التي تنتهجها البلدية ج���اءت بدعم
ومتابعة حثيثة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
القا�سمي ع�ض���و املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،وتنفيذا
لتوجيهات �س���موه ب�ش����أن ن�شر امل�س���طحات اخل�ضراء يف
الإم���ارة حت���ى تبقى عل���ى الدوام ال�ش���ارقة ه���ي املدينة
البا�سمة وال�صحية واملكان الأمثل للحياة والعمل ،م�شري ًا
�أن جتربة البلدية وا�سرتاتيجيتها يف الزراعة والتخ�ضري
تعد فل�س���فة متمي���زة ارتكزت عل���ى عدة معاي�ي�ر علمية
وو�سائل تطبيقية حديثة لتنفيذها ،فقد حر�صت البلدية
عند تنفيذ خطتها للت�ش���جري والتخ�ض�ي�ر على املزج بني
احلا�ضر واملا�ضي لتخلق نوع ًا من االن�سجام بني الإن�سان
وبيئته وا�ستح�ضار عبق املا�ضي و�آفاق امل�ستقبل.
و�أ�ضاف الطريفي �أن بلدية ال�شارقة اعتمدت على امل�شاتل
التابعة له���ا يف عملية توفري كافة امل�س���تلزمات الزراعية

للم�س���طحات اخل�ض���راء من �أ�ش���جار و�ش���جريات وغريها من النباتات ،حيث
يوجد لديها م�شتالن هما م�شتل الفالح وم�شتل احلزام الأخ�ضر وي�صل معدل
الإنتاج ال�س���نوي للم�ش���تلني � 350,000ش���تلة ،ويتم توزيع حوايل (150,000
�ش���تلة) يف ال�س���نة على املواطن�ي�ن باملدين���ة والدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�س���ات
والهيئات املختلفة ،ويتم ا�ستثمار الباقي يف م�شاريع البلدية التخ�ضريية.
و�أو�ض���ح املهند�س ح�س���ن التفاق م�س���اعد املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة

المدينة الباسمة

أ�ن���ه مت افتتاح املرحل���ة التطويرية الثانية من م�ش���تل احلزام
الأخ�ض���ر تزامن ًا مع احتفال الدولة ب�أ�س���بوع الت�شجري ال ،37
والتي �شهدت �إن�شاء وحدات �إنتاجية �إ�ضافية متمثلة يف �إن�شاء
«البيوت البال�س���تيكية» التي تهدف لإكث���ار النباتات والعقل و
تعم���ل على حماية النباتات من التعر�ض للظروف البيئية غري
املالئمة،
فه���ي مبثابة احل�ض���ن الذي يحفظ ال�ش���تالت �إىل �أن ت�ص���ل
حلجم معني قبل نقلها للمكان امل�س���تدمي �أو ت�س���ويقها .م�شري ًا
�أن املرحلة التطويرية الأوىل مل�ش���تل احلزام الأخ�ضر �شهدت

�إقامة منطقة خا�صة لتوزيع ال�شتالت.
يذكر �أن م�شتل احلزام الأخ�ضر �أن�شئ عام  1997قي منطقة
ال�ص���ناعية  ،12وي�ض���م مكات���ب �إدارة الزراع���ة واحلدائ���ق
ومنطق���ة التوزيع وتبلغ م�س���احته بح���دود � 55ألف مرت مربع،
�أما م�ش���تل الفالح ويعد �أقدم م�ش���تل يف �إمارة ال�شارقة فتبلغ
م�س���احته � 44ألف مرت مربع،ويقوم امل�ش���تالن ب�إنتاج خمتلف
�ش���تالت نبات���ات الزين���ة مث���ل �ش���تالت اليا�س���مني و�أ�ش���جار
الظل وم�ص���دات الري���اح ونخي���ل الزينة والأ�ش���جار املزهرة
وال�شجريات واملت�سلقات ومغطيات الرتبة والزهور املو�سمية.

مشاريع
البلدية
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إقتراحي
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وترسيخًا لثقافة التكاتف

بلدية الشارقة تؤسس فريق للتطوع لتنظيم
فعاليات دوائر اإلمارة

المدينة الباسمة

تنفي����ذ ًا لر�ؤى و توجيهات �ص����احب ال�س����مو ال�ش����يخ الدكتور
�س����لطان بن حممد القا�س����مي ع�ض����و املجل�س الأعلى حاكم
ال�ش����ارقة بن�ش����ر ثقاف����ة التطوع ب��ي�ن جميع فئ����ات املجتمع،
وتر�س����يخ ًا لثقافة الت�آل����ف والتكاتف ب��ي�ن املوظفني� ،أعلنت
بلدي����ة مدين����ة ال�ش����ارقة ع����ن ت�أ�س����ي�س فري����ق تطوع����ي من
موظفيها للم�ش����اركة يف تنظيم فعاليات و�أن�شطة كافة دوائر
الإمارة.
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و�ص����رح �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة
ال�شارقة �أنه تنفيذ ًا و انطالق ًا من ر�ؤى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �س����لطان القا�س����مي حاكم ال�شارقة والتي تركز على
«�أن العمل التطوعي يعني القيام بالواجبات غري التكليفية،
ومبب����ادرة �شخ�ص����ية من الف����رد مما يع����زز مب����د أ� التكافل
االجتماع����ي وخدمة الآخر الذي حثن����ا ديننا احلنيف عليه»
بد�أن����ا يف تنفي����ذ هذه املبادرة ،والتي تتي����ح جلميع املوظفني
امل�ش����اركة يف تنظيم فعاليات و�أن�ش����طة الدوائر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية يف الإمارة ح�س����ب طلب تلك الدوائر .م�ش��ي�ر ًا �أن
ت�أ�سي�س الفريق جاء مببادرة �شخ�صية ومقرتح من املوظف
حممد �سليم فهمى حمدان مفت�ش رقابة �أغذية ثاين ببلدية
ال�ش����ارقة ،قدمه عرب نظام«�إقرتاحي» الذي �أطلقته البلدية
لتلقي مقرتح����ات و�أفكار املوظفني والعمل على تنفيذها مبا
يخدم العمل اخلدمي والبلدية و�إمارة ال�شارقة ب�شكل عام.
و�أ�ض����اف الطريفي �أن ت�أ�س����ي�س الفريق �سيعمل على تر�سيخ
ثقافة التكاتف والتطوع والفزعة التي ن�ش�أنا عليها بني جميع

�سعادة ثابت �سامل الطريفي

ال�شيخة �شذى املعال

موظفي �إمارة ال�شارقة،كما �سيخلق حالة من الإخاء وتعزيز
روح التعاون بينهم ،فالعمل التطوعي يعد جزء ًا من الن�سيج
الثقايف واالجتماعي الذي قامت عليه الدولة ،وهو عم ٌل �شائع
يف املجتمع الإماراتي قبل ت�أ�س����ي�س الدولة ،ومن ثم اكت�س����ب
بعد قيام الدولة اهتمام ًا ر�س����مي ًا كبري ًا على م�ستوى القيادة
الر�ش����يدة وعلى خمتلف امل�ستويات احلكومية والأهلية ،مما
�ساهم يف ت�أ�سي�س العديد من الهيئات واجلمعيات والربامج
والفرق التطوعية على م�ستوى الدولة.
و�أ�ض����افت ال�شيخة �ش����ذى املعال مدير �إدارة ال�صحة العامة
ورئي�س فريق عمل نظام «�إقرتاحي» �أنه ال يوجد عدد حمدد
لأف����راد الفريق ،فالتطوع م�س����موح ومت����اح جلميع املوظفني
الراغب��ي�ن يف امل�ش����اركة ب�ش����رط �أال ي�ؤثر غيابهم على �س��ي�ر
العم����ل يف �إداراتهم ،حيث �س����تقوم �إدارة الفريق فور تلقيها

حممد �سليم فهمى حمدان

طل����ب التط����وع م����ن الدائ����رة الراغب����ة يف متطوعني بن�ش����ر
�إع��ل�ان على الربيد الإلك��ت�روين للموظفني لدعوة الراغبني
للتقدم والت�س����جيل .م�ؤكدة �أن بلدية ال�شارقة منذ ت�أ�سي�سها
تعم����ل على تر�س����يخ كل القيم التي من �ش�����أنها تعزيز فر�ص
التعاون والتكاتف بني املوظفني وكافة فئات املجتمع ،وذلك
م����ن خ��ل�ال �إطالق العدي����د من املب����ادرات الت����ي تنبثق من
م�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه كافة �أفراد املجتمع.
من جانبه �أعرب مقدم االقرتاح حممد �س����ليم عن �سعادته
بتنفي����ذ اقرتاح����ه ،م ؤ�ك����د ًا �أن �آلي����ة العم����ل يف البلدية الآن
�أ�ص����بحت تدعم كل �س����بل االبتكار والإب����داع يف العمل ،كما
تعم����ل عل����ى التحفيز والتناف�����س الإيجابي ال����ذي يخلق بيئة
عم����ل مثالي����ة وفعالة مل����ا يخ����دم البلدي����ة و�إمارة ال�ش����ارقة
والدولة كلها.

مشاريع
البلدية

تقديم طلب االلتحاق
بمعهد الشارقة للسياقة
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اأطلق معهد ال�سارقة لل�سياقة موقعه
الإلكرتوين الر�سمي على �سبكة الإنرتنت
موؤخراً لتمكني املتعاملني من اللتحاق
باملعهد اإلكرتونياً والطالع على العديد
من اخلدمات التي يقدمها واإجنازها
اإلكرتونياً ،وفيما يلي خطوات تقدمي
طلب اللتحاق باملعهد-:

60

اخلطوة الأوىل:
افتح مت�سفح الإنرتنت وقم باإدخال ا�سم موقع معهد ال�سارقة لل�سياقة
www.sdi.gov.ae

اخلطوة الثانية:

ا�سغط على اخلدمات الإلكرتونية

الت�سجيل.

اخلطوة الثالثة:

مشاريع
البلدية

اخلطوة ال�ساد�سة:

رفع امل�ستندات املطلوبة ح�سب الرتتيب املرفق والتاأكد من
تقدمي الطلب.
املوافقة على ال�سروط والأحكام

اخلطوة ال�سابعة:
اختي ـ ـ ــار اإحـ ــدى طــريق ـتـ ــي الدف ـ ــع "
ح�ساب حت�سيل
التـ ـ ـاأك ـ ــد م ـ ــن قـ ـ ــراءة الحتياجـ ـ ـ ـ ـ ــات
وال�سـ ــروط والأح ـك ـ ــام

اأو بطاقة ائتمان.
التقدمي على اخلدمة.

اخلطوة الرابعة:
اأدخ ــل رق ـ ــم الـم ـ ـل ــف الـمـ ـ ــروري واخـ ـ ـتـ ــر
ب ـ ـحـ ـ ــث .
فئة الرخ�سة املطلــوب ــة

ادخل البيانات املطلوبة

ت�سجيـ ـ ـ ــل.

المدينة الباسمة

اخلطوة اخلام�سة:
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لـنــرت ـ ِـق
عبور المشاة من غير األماكن المخصصة

بالرغم من حمالت �لتوعوية �ملتنوعة �لتي تنفذها �جلهات �ملخت�شة بالإمارة و�لتي ت�شتهدف جميع �شر�ئح �ملجتمع ومبختلف
�للغات ،وتت�شمن حما�شر�ت نظرية و�أفالم توعوية ،وذلك لرفع �لوعي مبخاطر �لعبور من غري �لأماكن �ملخ�ش�شة للم�شاة،
بالإ�شافة �إىل توزيع �لن�شر�ت �لتوعوية على �لعمال يف �أماكن جتمعهم ،لتقليل ن�شبة �حلو�دث و�حلفاظ على �أمن �لطرق� ،إل
�أنه ما ز�ل بع�ض �مل�شتهرتين باأرو�حهم ي�شرون على عبور �لطريق دون �لتقيد باأماكن �لعبور �ملخ�ش�شة ما يعر�ض حياتهم
للخطر ويت�شبب يف حو�دث كثرية ل يحمد عقباها .ولذلك ندعو �جلميع �إىل توخي �حليطة و�حلذر �أثناء ��شتخد�م �لطريق،
�شو�ء �أثناء �ل�شري �أو �لعبور من جانب �إىل �جلانب �لآخر من �لطريق ،وعدم �لعبور �إل بعد �لتاأكد متام ًا من خلو �لطريق من
�ملركبات ،وعبور �ل�شارع د�ئم ًا من �لأماكن �ملخ�ش�شة لعبور �مل�شاة ب�شرعة معقولة وبخط م�شتقيم مع مر�قبة حركة �ملرور
وجتنب �لن�شغال �أثناء �لعبور ،وعدم تخطي �ل�شو�رع �إل بعد �لتاأكد من �شالمة �لعبور ،ومر�قبة �إ�شار�ت �ملرور ،وعدم �لعبور �إل
عندما تكون �لإ�شارة �خلا�شة بامل�شاة خ�شر�ء ويكون �لطريق متاح ًا للعبور �لآمن ،ول يجوز للم�شاة �لعبور ب�شورة فجائية عند
�قرت�ب مركبة من م�شافة قريبة ،بحيث ل ميكن ل�شائقها �إيقافها ملنع �ل�شطد�م.

يلجاأ بع�ض �لعاملني يف �ملن�شاآت �لتي متار�ض ن�شاط تاأجري �لدر�جات �ملائية على �ل�شو�طئ مبدينة �ل�شارقة وخا�شة �شاطىء �ملمزر
�إىل بع�ض �ملمار�شات �ل�شلبية �لتي تت�شبب يف م�شايقات ملرتادي �ل�شو�طئ �أو توؤثر �شلب ًا على �ملنظر �جلمايل و�حل�شاري ملدينتنا
�لبا�شمة مثل �ملناد�ة على مرتادي �ل�شاطئ ب�شورة غري ح�شارية �أو �إعاقة �لطريق �أمام �ملركبات لعر�ض خدماتهم ما ي�شبب
�شيق �لعائالت و�لأفر�د �لتي يرتادون �ل�شاطئ ،ف�ش ًال عن تعري�ض حياتهم للخطر ،ولذلك فاإننا ندعو �لعاملني يف تلك �ملن�شاآت
�إىل �لتز�م بالقو�نني و�للو�ئح �ملعمول بها و�لبتعاد نهائي ًا عن �أية ممار�شات �شلبية ت�شوه �ل�شورة �حل�شارية لإمارتنا �لبا�شمة.

إزعاج مرتادي الشواطئ
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الوقوف الخاطئ
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يالحظ �أن بع�ض قائدي �ملركبات ي�شيوؤون ��شتخد�م �ملو�قف �لعامة بحيث ي�شغلون �أكرث من موقف �أو يقفون ب�شكل
مائل ب�شكل يعيق ��شتخد�م �ملركبات �لأخرى للمو�قف �ملجاورة مما ي�شبب تقليل عدد �ملو�قف �ملتوفرة ،ونهيب
بجميع قائدي �ملركبات �شرورة �لتقيد بالوقوف �ل�شحيح و�للتز�م باللو�ئح و�لقو�نني �ملعمول بها يف هذ� �ل�شاأن.

رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮة
á«©ªL ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H
Ók eÉY 61 Oó©d IôªY á∏MQ º¶æJ ájÒÿG ábQÉ°ûdG
¤EG º¡JQÉjR Ò°ù«àd øjõ«ªàŸGh ≈eGó≤dG É¡dÉªY øe
.Iôª©dG ∂°SÉæe AGOCGh ΩGô◊G ˆG â«H

ﻣـــﻮاﻟﻴـــﺪ ﺟــــــﺪد

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻣﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﺟﻮد “

äÉeƒ∏©ŸG º¶fh á«æ≤àdG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺳﻔﻴﺎن “

»°ù°SDƒŸG ∫É°üJ’G IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺰرﻋﻮﻧﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻣﺤﻤﺪ “

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺣﻤﺎدة ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻳﺎﺳﻴﻦ “

á°Sóæ¡dG IQGOEG

…ó∏ÑdG ¢û«àØàdGh äÉ«∏ª©dG IQGOEG

ﻧﺒﺎرك ﻟﺴﻌﺎدة ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻄﺮﻳﻔﻲ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻋﺎﺋﺸﺔ “

ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏Ñd ΩÉ©dG ôjóŸG
ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﺻﺎﻟﺢ“

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻔﻮظ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة” ﻣﺮﻳﻢ“

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻧﺎﺟﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪي
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ“ ﻧﺎﺻﺮ“

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻣﺎﺟﺪ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻧﺎدﻳﻦ“

…ó∏ÑdG ¢û«àØàdGh äÉ«∏ª©dG IQGOEG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG

ájó∏ÑdG õcGôe IQGOEG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG

ﺗـــﺨـــــﺮج

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ  /ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪا ﺣﺴﻦ

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ  /ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺜﻤﺎن

إدارة اﻟﻤــﻮاﻗــﻒ اﻟﻌــﺎﻣــــﺔ

ﻧﻬﻨﺊ اﻟﺰﻣﻴﻞ  /ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻜﻌﺒﻲ

إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﻓﻲ ” ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت “
ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ﻓﻲ ” اﻟﻌﻠﻮم ا©دارﻳﺔ “
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم درﻣﺎن ا©ﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ” إدارة ا®ﻋﻤﺎل“
ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻏﻴﺚ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ
å«Z ¢Sóæ¡ŸG ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ΩÉY ôjóe »Øjô£dG âHÉK IOÉ©°S Ωôc
øe ¬dòH Ée ≈∏Y ôjó≤àdGh ôµ°ûdG ¢üdÉN ¬d Ωóbh »°ùeÉ°ûdG øªMôdGóÑY
ájó∏ÑdÉH ¬∏ªY IÎa ∫GƒW Iõ«ªàe äGQOÉÑe øe ¬eób Éeh IÒÑc Oƒ¡L
É‡ ,¬«dEG á∏cƒŸG ΩÉ¡ŸG AGOCG ‘ ¬«fÉØJh á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG iƒà°ùÃ AÉ≤JQÓd
∂dPh ,»°Sóæ¡dG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ‘ âªgÉ°S IOó©àe äGRÉ‚EG ¬æY èàf
™jQÉ°ûŸGh á°Sóæ¡∏d ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe √óg øH áØ«∏N ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S Qƒ°†ëH
.»°ù°SDƒŸG ºYó∏d ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe …ójÉ≤dG ˆGóÑY IOÉ©°Sh

ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻋﻴﺎدة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ΩÉY ôjóe »Øjô£dG âHÉK IOÉ©°S Ωôc
ºgOƒ¡÷ Gôjó≤J áeÉ©dG áë°üdG IOÉ«Y πªY ≥jôa
ôjƒ£J ‘ âª¡°SCG »àdGh 2016 ΩÉY ∫ÓN á«FÉæãà°S’G
áé«àf äÉ©bƒàdG âbÉa äGRÉ‚EG ≥«≤–h IOÉ«©dÉH πª©dG
OGóYCG ∫ÉÑ≤à°SG ≈∏Y á«dÉ©dG º¡JQóbh πª©dG ‘ º¡«fÉØàd
,»°†≤æŸG ΩÉ©dG ∫ÓN »FÉæãà°SG πµ°ûH äOGR »àdG Ú©LGôŸG
óYÉ°ùe »ª°SÉ≤dG É°TQ IQƒàcódG áî«°ûdG ËôµàdG ô°†M óbh
iò°T áî«°ûdGh äGÈàîŸGh áeÉ©dG áë°ü∏d ΩÉ©dG ôjóŸG
´É£b ‹hDƒ°ùe øe OóYh áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG ôjóe Ó©ŸG
.ájó∏ÑdÉH áeÉ©dG áë°üdG

ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺒــــﺔ اﻟﺒﻠـــﺪﻳﺔ

çóMCG ÖàµdG √òg øª°†àJh , ábQÉ°ûdG ájó∏H áÑàµe ¤EG Ék ãjóM â∏°Uh ¿ÓYE’G ∫É› ‘ á°ü°üîàŸG ÖàµdG øe áYƒª›
áÑàµŸG øe ÉgÒZh ÖàµdG √òg IQÉ©à°SG ájó∏ÑdÉH Ú°ü°üîàª∏d øµÁh ,áØ∏àîŸG ¬Yhôa ‘ ¿ÓYE’G ∫É› ¬«dEG π°UƒJÉe
.¿ÓYE’G ‘ áãjó◊G äGQƒ£àdG ÖcGƒàd º¡JÉeƒ∏©e åjó–h ,ójóL ƒgÉe πc ≈∏Y ´ÓWÓd
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 .١متى �سدر القانون الذي ينظم اخت�سا�سات بلديات اإمارة ال�سارقة
والذي عرف با�سم قانون البلديات؟

.١97١
 .٢ما ا�سم الكتاب الذي وقعه �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة خالل افتتاح
فعاليات الدورة اخلام�سة والثالثني ملعر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب؟
�سراع القوى والتجارة يف اخلليج (١6٢0م ١8٢0 -م ).

الفائز الأول  :حمدي ال�ساحلي

الفائز الثاين  :اأحمد الوادي

 .١متى ح�سلت ال�سارقة على لقب عا�سمة الثقافة العربية من قبل اليون�سكو؟؟
المدينة الباسمة

 .٢اإحدى املوؤ�س�سات الثقافية يف حكومة ال�سارقة تتخ�س�ض يف عر�ض الرتاث العربي
الإماراتي ،كما تعمل على ح�سر عنا�سر الرتاث الثقايف غري املادي وحفظه و�سونه
ونقله ،ف�س ً
ال عن عمليات حماية الرتاث احل�ساري والطبيعي ،فما هي؟

٢0١7/6/٢0

شهر القراءة

�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،فعاليات ال�شهر الوطني للقراءة يف �شهر مار�س ،ا�ستكما ًال مل�سرية جناح حتدي القراءة العربي ،والذي و�صل عدد
امل�شاركني به �إىل  6ماليني طالب ،من � 40ألف مدر�سة يف  15دولة عربية.
ي�أتي «�شهر القراءة» كمبادرة ثقافية جديدة وخطوة �إ�ضافية يف م�سرية الدولة نحو تر�سيخ ثقافة العلم واملعرفة وبناء
الإن�سان الذي ي�شكل اللبنة الأوىل واحلقيقية لبناء احل�ضارات وا�ست�شراف امل�ستقبل ،وهي تنبثق من ر�ؤية قائد ال�سرية
وامل�سرية م�ؤ�س�س دولة االحتاد املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،الذي قال �إن بناء الدول ال يتم فقط بالرتكيز
على العمران املادي والتكنولوجي ،لكنه يعتمد يف الأ�سا�س على بناء الإن�سان.
ومن �إمارة الثقافة والعلم واملعرفة وبتوجيهات وقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة القائل» القراءة واالطالع �سبيل الأمم لتحقيق الرقي واالزدهار « �أنطلقت العديد من
املبادرات الثقافية والفعاليات املحلية والعاملية التي �أ�صبحت قوة جذب لكل دول العامل ،ومنها معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب ،مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل� ،إطالق م�شروع «ثقافة بال حدود» ،وغريها العديد من الفعاليات التي جعلت
من ال�شارقة وجهة لكل متعط�ش للعلم واملعرفة.
ومنذ اللحظة الأوىل لبلدية مدينة ال�شارقة و�ضعنا ن�صب �أعيننا دورنا الهام والفاعل يف امل�شاركة يف م�سرية العلم
والثقافة للإمارة والدولة كلها ،ف�أطلقنا العديد من املبادرات للموظفني واملتعاملني على حد �سواء� ،أهمها �إن�شاء مكتبة
خا�صة لبلدية ال�شارقة ،ومبادرات «ولأبنائك ن�صيب» «وقتك ثمني» «ال تدع الكتاب يقف عندك» «وم�ضات تنويرية»
وواحات القراءة وغريها الكثري.

علي عبيد الحمودي
مدير إدارة االتصال المؤسسي

