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التحول الذكي
منذ و�ضع اللبنة الأوىل لبلدية مدينة ال�شارقة وهي ت�سعى لتحقيق جملة من الأهداف ترتكز يف جمملها على �إ�سعاد املواطنني
واملقيمني على �أر�ض الإمارة البا�سمة ،من خالل ر�سالة ور�ؤية وا�ضحة حتمل بني طياتها العديد من القيم التي تتمحور حول
احلفاظ على املوروث الثقايف والعمراين للإمارة ،والإخال�ص والتفاين يف العمل ،وتبني روح املبادرة والإبداع واالبتكار،و حتقيق
ر�ؤية احلكومة مبا يكفل �إ�سعاد العاملني واملتعاملني.
وقد كان التحول الذكي للعديد من خدمات البلدية �أحد �أهم جهودنا للو�صول لأعلى معدالت ر�ضا العمالء و�سعادتهم ،والذي
جاء متما�شي ًا مع التحول الرقمي الذي ت�شهده دولة الإمارات العربية املتحدة وكافة م�ؤ�س�سات الإمارة ،حيث تقدم البلدية عرب
موقعها الإلكرتوين ما يزيد عن  130خدمة ،منها خدمات ذكية يتم �إجنازها بالكامل عرب املوقع الإلكرتوين والهواتف الذكية
و�أخرى خدمات �إلكرتونية ت�سمح للمتعاملني بتقدمي معامالتهم و�إنهاء بع�ض الإجراءات عرب املوقع على �أن يتم متابعتها حتى
�إنهائها من خالل مراجعة الإدارة املعنية.
ومن �أهم هذه اخلدمات التي �شهدت �إقبا ًال كبري ًا الفرتة املا�ضية خدمات �إدارة التنظيم الإيجاري التي تقدم  39خدمة عرب
موقع البلدية ،منها جتديد عقود الإيجار التجارية وال�سكنية للمكاتب العقارية واملالك ،حيث مت �إيقاف ا�ستالم املعامالت
الورقية اخلا�صة بهذه اخلدمة اعتبار ًا من الأول من �سبتمرب ،وا�ستكما ًال لهذا الدور الرائد يف خدمة العمالء �أتاحت البلدية
خدمة ت�صديق عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية يف فروع مكاتب ت�سهيل املوجودة باملدينة،مما وفر مزيد ًا من الوقت والعناء على
اجلمهور و�ساهم يف رفع درجة الر�ضا وال�سعادة عن خدمات البلدية ،حيث مت ت�صديق ما يزيد عن � 35ألف عقد الكرتوني ًا عرب
موقع البلدية ،مما حقق �أعلى م�ستويات لر�ضا العمالء و�أعلى معايري اجلودة يف العمل.
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تنفي ��ذا لق ��رار املجل� ��س التنفي ��ذي لإم ��ارة
ال�شارقة رقم ( )26ل�سنة2016م طبقت بلدية مدينة
ال�شارق ��ة يف الأول م ��ن �أغ�سط� ��س املا�ض ��ي ع ��دد من
التعدي�ل�ات اخلا�صة بقيم ��ة ت�صديق وجتديد عقود
الإيج ��ار ال�سكني ��ة والتجاري ��ة واال�ستثماري ��ة ،حيث
ج ��اء ه ��ذا الق ��رار بتوجيهات كرمية م ��ن ويل العهد
ونائ ��ب حاك ��م �إمارة ال�شارقة �سلط ��ان بن حممد بن
�سلط ��ان القا�سمي رئي� ��س املجل� ��س التنفيذي و ن�ص
عل ��ى تعديل ج ��دول الر�سوم املرافق للق ��رار رقم 14
ل�سنة  2007ب�ش�أن تنفيذ �أحكام القانون رقم  2ل�سنة

 2007ب�ش� ��أن تنظي ��م العالقة بني امل ؤ�ج ��ر وامل�ست�أجر
يف �إمارة ال�شارقة ،والذي يت�ضمن حت�صيل ن�سبة %4
م ��ن قيمة الإيجار ال�سن ��وي لت�صديق عقود الإيجار
ال�سكين ��ة ،يف ح�ي�ن مت تعدي ��ل ر�س ��وم ت�صدي ��ق عقود
الإيجار التجارية لت�صبح �،%5أما ر�سوم ت�صديق عقد
الإيج ��ار لغاي ��ات الإ�ستثمار وجتديدات ��ه ف�أ�صبحت
 %3من بدل الإيجار ال�سنوي بحد �أدنى  1000درهم،
بالإ�ضاف ��ة لتعدي ��ل ر�س ��م ب ��دل وثيقة عق ��د الإيجار
لت�صب ��ح  100درهم،علماً ب�أن ه ��ذه الر�سوم اجلديدة
ل ��ن يتم تطبيقه ��ا �إال على العقود املربمة بعد تاريخ

� 1أغ�سط�س  .2015وقد جاء هذا القرار متزامناً مع
ق ��رار البلدية ب�إلزام جميع املكاتب العقارية العاملة
باملدينة با�ستخدام خدمة العقد الذكي على موقعها
االلكرتوين لإجناز معامالت جتديد ت�صديق عقود
الإيج ��ار ال�سكنية والتجارية ،و�إلغاء كافة املعامالت
الورقي ��ة اخلا�ص ��ة به ��ذه املعام�ل�ات ،وال ��ذي ب ��د أ� يف
الأول م ��ن �سبتم�ب�ر م ��ن الع ��ام اجل ��اري ،بن ��ا ًء عل ��ى
القرارات الناجتة ع ��ن االجتماع اخلام�س للمجل�س
البلدي ملدين ��ة ال�شارقة لدور االنعقاد العادي الأول
من الف�صل ال�سنوي احلادي ع�شر.

زيادة المراجعين

ولأن البلدي���ة حتر����ص عل���ى �سرع���ة تنفي���ذ كاف���ة القوان�ي�ن
والق���رارات الت���ي م���ن �شـ�أنه���ا احلف���اظ عل���ى جمري���ات العمل
وتطوي���ره ،واحلف���اظ عل���ى امل�صلحة العام���ة ،وال�سيم���ا تنظيم
العالق���ة بني امل�ؤج���ر وامل�ست�أجر على �أر�ض ال�شارق���ة التي ت�شهد

المدينة الباسمة

ه���ذا وقد قامت حكوم���ة ال�شارق���ة ب�إجراء درا�س���ة منذ عامني
تقريب��� ًا ،بالتن�سي���ق م���ع البلدية ،لدرا�س���ة ر�س���وم ت�صديق عقود
الإيج���ار ،ومقارنته���ا بالإم���ارات الأخرى ،م���ع درا�س���ة تكاليفها
الت�شغيلي���ة وك�شف���ت الدرا�سة �أن «الر�سوم الت���ي تطبقها ال�شارقة
عل���ى ت�صديق العق���ود منخف�ضة ،بالن�سبة للقيم���ة الت�شغيلية ،وملا
تفر�ض���ه الإمارات الأخ���رى ،مقابل تقدمي ه���ذه اخلدمة ،وهو ما
ا�ستدع���ى اتخ���اذ قرار الزي���ادة ،مبا يع���ادل ر�س���وم تطبيقها يف
الإمارات الأخرى.

�إقبا ًال كبري ًا للعي�ش بها من قبل جميع اجلن�سيات ،كما حتر�ص
�أي�ض��� ًا عل���ى �إر�ض���اء العم�ل�اء والو�ص���ول لأعلى مع���دالت من
اجل���ودة يف �أداء العم���ل ،بد�أت يف تنفيذ ق���رار تعديل الر�سوم
يف  26يوني���و من العام اجلاري حتى يت�سن���ى للجميع ت�صديق
عقودهم �أو جتديدها ،ولذلك كر�ست البلدية كافة �إمكانياتها
الب�شري���ة لتقدمي خدم���ة ت�صديق وجتديد عق���ود الإيجار قبل
�سريان الر�سوم اجلديدة للمتعاملني على �أف�ضل وجه ب�سهولة
وي�سربعد الإعالن يف كاف���ة و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة
بالإ�ضاف���ة ملواقع التوا�صل االجتماعي ،حي���ث كان من املتوقع
منذ الإعالن عن التعديالت اجلديدة زيادة �أعداد املراجعني
للبلدية لال�ستفادة من الر�سوم القدمية ،وبالفعل زادت �أعداد
املرجع�ي�ن يف الأي���ام الأخرية قب���ل تطبيق الق���رار �إىل 6000
مراجع يومي ًا ،يف حني كان املع���دل الطبيعي يف الأيام العادية
ال يتجاوز 1200مراجع.

ملف
العدد
العدد
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خدمات إضافية

وحتى ت�ستوعب بلدية مدنية ال�شارقة هذه الأعداد من املراجعني
مت زي���ادة ع���دد منا�ضد خدمة العم�ل�اء م���ن  45ايل  95من�ضدة،
وعدد كرا�سي املراجعني من � 300إيل  1000مقعد ،وعدد املوظفني
مقدم���ي اخلدمة م���ن رد عل���ى ا�ستف�س���ارات واحت�س���اب الر�سوم
والدف���ع باخلرين���ة و�إدخال املعلوم���ات والبيان���ات بالنظام من 75
موظ���ف �إيل  220موظ���ف ،كما مت زيادة ع���دد ال�صاالت ال�ستقبال
املراجع�ي�ن �إيل � 4صاالت ب�سعة  220مراجع بكل �صالة ،و مت توفري
خم�سة منافذ لتقدمي اخلدمة يف البلدية يف املبني الرئي�س واملنطقة
ال�صناعية اخلام�سة وفرعي اجلزات واخلالدية ،بالإ�ضافة لوجود
ت�سعة منافذ خارج البلدية يف مراكز ( ت�سهيل للخدمات ) منت�شرة
يف مناط���ق �إمارة ال�شارقة ،كم���ا مت متديد �ساعات العمل وا�ستالم
الطلب���ات حت���ى ال�ساع���ة اخلام�سة م�س���اء ،بالإ�ضاف���ة �إىل حتديد
�أماكن و�شبابي���ك خا�صة بالن�ساء وكبار ال�س���ن وذوي االحتياجات
اخلا�صة.
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متابعة مستمرة
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تاب���ع �سع���ادة ريا����ض عبداهلل عي�ل�ان مدير ع���ام بلدي���ة مدينة
ال�شارقة وعدد من قيادات قطاع خدمة العمالء على ر�أ�سهم ال�سيد
عمر ال�شارجي م�ساعد املدير العام لقطاع خدمة العمالء،وال�سيد
علي �أحمد رئي�س ق�سم ت�صديق عقود الإيجار �سري �إجراءات العمل
ب�ش���كل مبا�شر ،حر�ص ًا على تق���دمي �أف�ضل اخلدمات للجمهور دون
معاناة �أو م�شكالت ،وطوال فرتة الت�سديد التي بد�أت من  26يونيو
وحت���ى الأول من �أغ�سط����س مل ي�سجل لدي البلدية �أي نوع من �أنواع
املعامالت املرفو�ضة �أو املرجتعة �إال يف حاله عدم توفري امل�ستندات
الرئي�س���ة املطلوبة� ،إذ مت التعامل مع املراجعني وت�صديق عقودهم
دون ت�أخ�ي�ر ،كم���ا �أن ن�سب���ة  %85م���ن طلب���ات الت�صدي���ق كان���ت
مت�أخ���رات عن ع���دة �سنوات �سابقة ومل يطب���ق عليها ر�سوم ت�أخري

ملف
العدد

يذك���ر �أن البلدية قامت خالل الفرتة املا�ضية بتجديد وت�صديق
مايزيد عن  35أ�ل���ف عقد �إيجاري �سكني وجتاري �إلكرتوني ًا عرب
موقعه���ا ،مما حقق �أعلى م�ستوي���ات لر�ضا العمالء و�أعلى معايري
اجلودة يف العمل.
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على الإطالق ،والتي من املفرت�ض �أن تكون ثالثة �أ�ضعاف الر�سم
املطل���وب �سداده ،وذلك ت�سهيال عل���ى املراجعني وعدم فر�ض �أي
ر�س���وم ت�أخ�ي�ر تثقل كاهلهم ..كم���ا قامت البلدي���ة كذلك بتوزيع
امل�شروبات الباردة على كاف���ة املراجعني خا�صة يف �أوقات الذروة
التي كانت ت�شهد �إقبا ًال كبري ًا على عك�س باقي �ساعات العمل.
وا�ستم���رار ًا ل�سعيه���ا لتحقي���ق �أعل���ى مع���دالت لر�ض���ا العمالء
ومواكب���ة التط���ور التكنولوج���ي والرقم���ي ال���ذي ت�شه���ده الدولة
بوجه ع���ام وال�شارقة بوجه خا�ص ،نظم���ت البلدية ندوة للمكاتب
العقاري���ة العامل���ة ب�إم���ارة ال�شارقة للإعالن عن ق���رار االجتماع
اخلام�س للمجل�س البلدي لدور الإنعقاد العادي الأول من الف�صل
ال�سنوي احل���ادي ع�شر اخلا����ص ب�إلزام املكات���ب بت�صديق عقود
االيج���ار �إلكرتوني���ا ،وال���ذي مت تنفيذه يف الأول م���ن �سبتمرب من
العام احلايل ،حيث مت �إيقاف ا�ستالم املعامالت اليدوية اخلا�صة
مبعام�ل�ات ت�صدي���ق عقود االيج���ار نهائي ًا منذ التاري���خ املذكور،
وح�ض���ر الن���دوة مايزيد ع���ن  300م���ن ممثلي املكات���ب العقارية
واملالك يف الإمارة.
وا�ستكما ًال لدورها املميز يف حتقيق �أعلى معدالت ر�ضا العمالء
والتي�سري عل���ى جمهور املتعامل�ي�ن �أتاحت البلدي���ة خدمة جتديد
عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية يف فروع مراكز ت�سهيل املوجودة
بالإم���ارة ،وجاءت هذه اخلدم���ة اجلماهريية تنفي���ذ ًا لتوجيهات
واعتم���اد املجل����س التنفي���ذي لإم���ارة ال�شارق���ة اتفاقي���ة تخوي���ل
�صالحية الت�صديق على جتديد عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية
ملراكز تقدمي اخلدمات

7

المدينة الباسمة

أخبـار
ال ـ ــدار

8

مذكرة تفاهم بين البلدية
وهيئة الشارقة الصحية
وقعت بلدية مدينة ال�شارقة وهيئ���ة ال�شارقة ال�صحية مذكرة جهودهما لالرتقاء ب�آليات العمل املتبعة لدى الطرفني،
تع���اون ب�ش�أن �شهادات اللياقة ال�صحي���ة واخللو من الأمرا�ض وذل���ك مببن���ى البلدي���ة الرئي�سي يف منطق���ة امل�صلى،
ال�سارية و لتعزيز فر�ص التعاون والتن�سيق بينهما ودعم ب�إ�ش���راف وتوجيه���ات املجل����س التنفي���ذي حلكوم���ة
ال�شارقة.
وقع املذكرة ع���ن بلدية مدين���ة ال�شارقة �سعادة
ريا����ض عبداهلل عي�ل�ان املدير عام ،فيم���ا وقعها عن
هيئ���ة ال�شارق���ة ال�صحي���ة رئي�سه���ا �سع���ادة عب���داهلل
علي املحي���ان ،وبح�ضور عدد من كب���ار امل�س�ؤولني لدى
الطرفني.
واك���د كل من �سعادة عبداهلل عل���ى املحيان رئي�س هيئة
ال�شارق���ة و �سع���ادة ريا����ض عبداهلل عي�ل�ان مدير عام
بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة �أن ه���ذه املذك���رة تدع���م فر�ص
و�آليات التوا�صل بني البلدية وهيئة ال�شارقة ال�صحية مما
ينعك�س على ال�صالح العام وي����ؤدي �إىل تذليل ال�صعوبات
الت���ى كانت تواجه البلدية ف���ى ال�سابق من الناحية الفنية
والإدارية ،كما �أنه���ا تعمل على تطوير ودعم �أطر التفاهم
امل�شرتك وتفعيل دور تب���ادل اخلربات يف جماالت التعاون،
الفت��� ًا �أنها ج���اءت جت�سي���د ًا ملب���د أ� التكامل ب�ي�ن م�ؤ�س�سات
حكوم���ة ال�شارق���ة و�ص���وال �إىل اله���دف الأ�سم���ى متمثال يف
تق���دمي خدمات مي�سرة وذات م�ستوى جيد جلميع الأفراد يف
مدينة ال�شارقة.

و�أ�ض����اف �سعادتهم����ا �أن اله����دف م����ن توقي����ع املذك����رة هو فتح
�آفاق تع����اون جديدة بني امل�ؤ�س�سات املحلي����ة ذات االخت�صا�ص
لت�سهي����ل العمل وفت����ح قنوات جديدة ل�ضم����ان ان�سيابية وجودة
اخلدمات التي تقدمها عي����ادة ال�صحة العامة يف بلدية مدينة
ال�شارقة ب�ش�أن �شهادات اللياقة ال�صحية واخللو من الأمرا�ض
ال�ساري����ة ،حي����ث �أن البلدي����ة متتل����ك ثالث عي����ادات الأوىل يف
مدين����ة ال�شارقة ،و الثانية يف املنطق����ة احلرة مبطار ال�شارقة،
�أما الأخرية فتقع يف املنطقة احلرة باحلمرية ،لإجراء الك�شف
الطبي على الراغبني يف احل�صول على �شهادات تثبت لياقتهم
ال�صحي����ة وخلوه����م من الأمرا�����ض ال�سارية بغر�����ض التوظيف
�أو احل�ص����ول عل����ى الإقامة من �إدارة الإقام����ة و�ش�ؤون الأجانب
وجتديدها ،وكذلك ماتتطلبه وزارة املوارد الب�شرية والتوطني.
و �أو�ض����ح �سع����ادة عب����داهلل عل����ى املحي����ان �أن هيئ����ة ال�شارق����ة
ال�صحي����ة هي اجلهة احلكومية الوحيدة فى االمارة املناط بها
قانون���� ًا تقدمي كافة اخلدمات الوقائي����ة والعالجية والتعزيزية
للفرد واملجتمع يف �إمارة ال�شارقة ،ومن �أجل ذلك كان التعاون
والتن�سي����ق فيما بني الطرفني �أمر ًا هام ًا خلدمة ال�صالح العام
�سواء على م�ستوي االمارة �أو على امل�ستوي االحتادى .

بلدية الشارقة
تناقش مشروع
واحة الصجعة
الصناعية

قدمت �إدارة التميز امل�ؤ�س�سي ور�شة عمل عن م�شروع �إعادة
تطوير الهيكل التنظيمي لبلدية مدينة ال�شارقة ،بح�ضور
عدد من م�س�ؤويل وموظفي القطاعات و الإدارات املختلفة
بالبلدية.

ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�شارقة وفد ًا زائر من �شركة
خطيب وعلمي و�شركة ال�شارقة لإدارة الأ�صول ،ملناق�شة
وو�ضع موا�صفات م�شروع ال�صجعة ال�صناعية ،وذلك
يف مبنى البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�صلى ،حيث كان
يف ا�ستقبال الوفد الزائر املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد
املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة.

من جانبها قالت بدور احلمادي مدير �إدارة التميز امل�ؤ�س�سي
�إن هذه الور�شة مت تقدميها من منطلق حر�ص البلدية على
تطوير العمل البلدي ودفع م�سرية التطور والتنمية والتميز يف
الإمارة ،خا�صة �أن عمليات �إعادة تطوير الهيكلة يف البلدية
تهدف �إىل حتديد وت�صنيف وتوزيع املهام والأدوار على
القطاعات والإدارات وتعزيز التكاملية يف العمل ومعاجلة
التداخل واالزدواجية يف تنفيذ املهام من ناحية،وجتميع
الأن�شطة ال�ضرورية لتحقيق الأهداف من ناحية �أخرى.

و�أو�ضح التفاق �أن هذه الزيارة تنبع من �سيا�سة البلدية
وحر�صها على التعاون مع كافة دوائر وم�ؤ�س�سات الإمارة
احلكومية واخلا�صة مبا يخدم ال�صالح العام لل�شارقة،
خا�صة �أن م�شروع واحة ال�صجعة يعد �أحد املبادرات
الريادية والطموحة التي تواكب خطط احلكومة التنموية
يف �إطالق م�شاريع لتطوير القطاعات ال�صناعية،
والعقارية ،والتجارية ،تلبية لالحتياجات املتنامية
للم�ستثمرين والقاطنني يف الإمارة.

و�أ�ضاف �أن البلدية ناق�شت مع الوفد الزائر العديد من
املو�ضوعات الهامة وعلى ر�أ�سها موا�صفات احلديقة
العامة الالزمة للم�شروع ،وال�سيما �أن واحة ال�صجعة
ال�صناعية اجتذبت قطاع ًا وا�سع ًا من رجال الأعمال
وال�شركات الراغبة يف االنطالق ب�أعمالها من هذا املوقع
اال�سرتاتيجي �أو التو�سع �إىل الأ�سواق املجاورة ،لذلك
فوجود حديقة عامة مبوا�صفات عاملية �أ�صبح �أمر ًا هام ًا
خا�صة �أن �إمارة ال�شارقة تت�سم بحدائقها وم�ساحاتها
اخل�ضراء ال�شا�سعة يف جميع الأنحاء ،ملا لها من �أهمية
وفوائد بيئية و�صحية بالإ�ضافة لكونها متنف�س ًا حيوي ًا
جلميع الفئات.
وثمن الوفد الزائر تعاون بلدية مدينة ال�شارقة امل�ستمر
واملثمر مع كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات مبا ي�سهم يف نه�ضة
ورفعة الإمارة على كافة الأ�صعدة.

المدينة الباسمة
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ا�ستقبلت بلدية مدينة ال�شارقة وفدا
من هيئة البيئة�-أبوظبي من �أجل
تبادل اخلربات وفتح �آفاقٍ للتعاون
والعمل امل�شرتك ،االطالع على �أحدث
املمار�سات الفنية و التقنية لدي ق�سم
حماية البيئة و �شعبة املياه اجلوفية،
وذلك يف مبنى البلدية الرئي�سي
مبنطقة امل�صلى ،حيث كان يف
ا�ستقبال الوفد الزائر املهند�س جعفر
علي جعفر مدير �إدارة اخلدمات
البيئية بالبلدية وعدد من املوظفني.
من جهته �صرح املهند�س جعفر �أن
هذه الزيارة جاءت يف �إطار حر�ص البلدية امل�ستمرعلى
تبادل اخلربات واملعرفة مع كافة اجلهات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات طبيعة العمل امل�شرتك ،خا�صة
�أن العمل البيئي يف الدولة ي�شهد تطور ًا ملحوظ ًا ب�شكل
عام ويف ال�شارقة البا�سمة ب�شكل خا�ص ،ملا لها من طبيعة
خالبة،ومظهر جمايل متميز.الفت ًا �أنه مت مناق�شة العديد
من املحاور �أثناء الزيارة مثل الرتخي�ص البيئي للم�صانع
ومل�شاريع البنية التحتية والتطويرية ،والرتخي�ص البيئي
حلفر وا�ستخدام �آبار املياه اجلوفية ،بالإ�ضافة لإجراءات
طلب ومراجعة الدرا�سات البيئية املختلفة للم�شاريع
ال�صناعية.
و�أطلع الوفد الزائر خالل جولة ميدانية بالبلدية على �أحدث
املمار�سات الفنية و التقنية لدى ق�سم حماية البيئة و �شعبة
املياه اجلوفية �أهم املجهودات التي تقدمها الإدارة لتحقيق
التنمية امل�ستدامة يف ظل التنمية والتطوراالقت�صادي

لإمارة ال�شارقة ،وما يوازي هذه التنمية من حتديات بيئية
مثل تلوث الهواء ،والنفايات املنزلية وال�صناعية اخلطرة
وغري اخلطرة املتزايدة وكيفية تقليلها و�إعادة تدويرها
ومعاجلتها .م�شري ًا �إىل دور الإدارة يف ن�شر الوعي البيئي بني
�أفراد املجتمع وذلك من �أجل احلفاظ بالدرجة االوىل على
�صحة الإن�سان.
وقام ممثل هيئة البيئة –�أبوظبي بتقدمي عر�ض تو�ضيحي
ل�شرح جتربة الهيئة مع نظام ا�شرتاطات احلد الأدنى
( )Deminimisونظام تقييم طلبات الرتخي�ص البيئي.
يف نهاية الزيارة �أثنى املهند�س عبدال�سالم الها�شمي مدير
ق�سم التقييم والت�صريح البيئي ورئي�س الوفد الزائر على
دور البلدية وجمهوداتها اخلا�صة بحماية البيئة ،وتعاونها
امل�ستمر مع كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية مبا يحقق
ر�ؤية وا�سرتاتيجية دولة الإمارات العربية املتحدة يف حتقيق
بيئة م�ستدامة.

اإلتيكيت المتبع أثناء تقديم األطعمة
والمشروبات

دورة تدريبية لطاقم ضيافة البلدية
ا�ستكم���ا ًال خلطته���ا التدريبي���ة للع���ام احل���ايل ،وتنفي���ذ ًا ل�سيا�سته���ا
الرامي���ة للتحفي���ز والتمي���ز ،نظمت بلدي���ة مدين���ة ال�شارق���ة دورة تدريبية
بعنوان»املمار�س���ات ال�صحية اجليدة/الإتيكي���ت املتبع �أثناء تقدمي الأطعمة
وامل�شروبات/قائم���ة الطعام وال�شراب» لطاق���م ال�ضيافة اخلا�ص ب�إداراتها
املختلفة ،وذلك يف قاعة التدريب والت�أهيل مببنى البلدية الرئي�سي مبنطقة
امل�صلى.
م���ن جانبها �صرحت �سعادة ال�شيخة الدكتورة ر�شا �أحمد القا�سمي م�ساعد
املدي���ر الع���ام لقط���اع ال�صحة العام���ة واملخت�ب�رات املركزي���ة بالبلدية� ،أن
ه���ذه الدورة التدريبي���ة تنبثق من برنامج تدريب���ي متكامل حر�صت البلدية
على تقدمي���ه على مدار العام ،بهدف االرتقاء مبه���ارات وقدرات املوظفني
والعمال ب�ش���كل م�ستمر ،كما �أنها جاءت �إحلاق��� ًا بربنامج ال�شارقة ل�سالمة
الأغذي���ة الذي �أطلقت���ه البلدية به���دف حماية �أفراد املجتم���ع من املخاطر
ال�صحي���ة املرتافق���ة مع �صناع���ة الأغذي���ة ،والتح�سني الفع���ال للممار�سات
املتعلقة ب�سالمة الأغذية وال�صحة العامة يف �إمارة ال�شارقة.
و�أكمل���ت قائلة� :إن هذا الربنام���ج التدريبي �شمل عدة حماور هامة� ،أهمها
كيفية تقدمي الأطعمة وامل�شروبات املختلفة لل�ضيوف ،وكيفية التعامل معهم
ب�شكل �سليم ي�سوده جو من الألفة وتغلفه الإبت�سامة والهدوء،بجانب االلتزام
ب أ�ه���م املمار�سات ال�صحي���ة �أثناء الإع���داد والتجهيزمبا ي�ضم���ن �سالمتها
ونظافتها.الفت���ة �أن الربنام���ج ا�ستمر مل���دة �أربعة �أ�سابي���ع متتالية ،حيث مت
تخ�صي����ص يوم اخلمي�س من كل �أ�سبوع لتقدمي الربنامج لعدد  23عامل من
طاق���م ال�ضياف���ة يف الأق�سام املختلفة ،حتى يكون هن���اك تفاعل مبا�شر بني
املحا�ضر واملتدربني ب�سهول���ة وي�سر ،كما مت تقدمي الربنامج باللغة الأوردية
لتحقيق �أكرب قدر من الإ�ستفادة جلميع املتدربني.

تزامنًا مع يوم زايد للعمل اإلنساني
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قطاع الزراعة يستقبل مستشار
التجارة واالستثمار في السفارة
البريطانية
يف �إطار التعاون الدائم وامل�ستمر مع كافة الهيئات املحلية
والدولية ،ا�ستقبل املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام
لقطاع الزراعة والبيئة ،ال�سيد عادل خان م�ست�شار التجارة
واال�ستثمار يف ال�سفارة الربيطانية ،مببنى البلدية الرئي�سي
مبنطقة امل�صلى،وذلك بح�ضور عدد من موظفي البلدية من
�إداراتي ال�صرف ال�صحي والعقود وامل�شرتيات.
و�أو�ضح التفاق �أن هذه الزيارة واحدة من الزيارات التبادلية
التي حتر�ص عليها البلدية للتن�سيق وبحث �سبل التعاون وتبادل
اخلربات بني جميع امل�ؤ�س�سات والهيئات ،مما ي�سهم ب�شكل كبري
يف تطوير �ألية العمل والو�صول لأعلى معايري اجلودة يف العمل
والأداء الفت ًا �أنه متت مناق�شة العديد من املحاور �أثناء هذه
الزيارة� ،أهمها تعزيز فر�ص التعاون بني البلدية وال�شركات
الربيطانية يف قطاع الزراعة والبيئة.

تزامن ًا مع يوم زايد للعمل الإن�ساين وتخليد ًا لذكرى
وفاة املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراه ،وا�ستكما ًال لدورها الإن�ساين
وتطبيق ًا ل�سيا�ستها املنبثقة عن الإميان بتقدمي يد
اخلري والعون للجميع ،قامت بلدية مدينة ال�شارقة
بتوزيع املري الرم�ضاين على عدد من الأ�سر املتعففة
بالإمارة ،وذلك بالتعاون مع لولو هايرب ماركت.
وت�ضمن املري الرم�ضاين حقيبة ت�ضم العديد من
ال�سلع الغذائية الأولية التي حتتاجها الأ�سر يف هذا
ال�شهر الف�ضيل.
و�صرح ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام بلدية مدينة
ال�شارقة �أن هذه احلملة الإن�سانية تنبع من ر�ؤية
البلدية وا�سرتاتيجيتها املطبقة خا�صة خالل �شهر
رم�ضان الذي ميثل �شهر العطاء والرحمة ،حيث
حتر�ص البلدية على �أن ي�شعر جميع امل�ستفيدين من
احلملة بهذه القيم الإن�سانية النبيلة ،كما �أنها تنبع
�أي�ض ًا من �سيا�سة دولة الإمارات القائمة على مد يد
اخلري لكل حمتاج ،وال�سيما تلك الأ�سر امل�ستحقة
للدعم واملعاونة.
و�أ�شار عيالن �إىل �أن توزيع املري الرم�ضاين جاء تزامن ًا
مع يوم زايد للعمل الإن�ساين الذي يوافق  19رم�ضان
من كل عام ،والذي �أر�سى القواعد للعمل اخلريي
والتطوعي وتعميق معاين احلب والإن�سانية بني اجلميع.

يذكر �أن بلدية مدينة ال�شارقة نظمت العديد من
الفعاليات الرم�ضانية طوال ال�شهر الكرمي ،منها تقدمي
عدد من املحا�ضرات الدينية للعمال واملوظفني عن
ف�ضل ال�شهر الف�ضيل ،كما قامت بتوزيع وجبات الإفطار
على العمال.

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة توزع المير الرمضاني على عدد
من األسر المتعففة

11

أخبـار
ال ـ ــدار

تقديرًا لدورها في إنجاز محطة الصرف الصحي بها

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة تتلقى تكريمًا من الحمرية
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بح�ض���ور �سع���ادة ال�شيخ���ة
الدكتورة ر�شا �أحمد القا�سمي
م�ساع���د املدير الع���ام لقطاع
ال�صح���ة العام���ة واملختربات
املركزي���ة ،و�سع���ادة حمي���د
فاي���ز ال�شام�سي نائ���ب رئي�س
املجل�س البلدي ،كرمت بلدية
احلمرية �سعادة ح�سن التفاق
م�ساع���د املدير الع���ام لقطاع
الزراع���ة والبيئ���ة واملهند����س
جعفر عل���ى جعفر مدير �إدارة
اخلدم���ات البيئي���ة واملهند�س
عبدال���رزاق احلم���ادي مدير �إدارة ال�ص���رف ال�صحي وعدد
من موظفي البلدية ،تقدير ًا لدورهم الفعال يف �إجناز حمطة
ال�صرف ال�صحي باحلمرية.
وثمنت ال�شيخة ر�شا القا�سمي هذ التكرمي ،م�ؤكدة �أن البلدية
ال ت�أل���و جهد ًا لتق���دمي الدعم �أو تبادل اخل�ب�رات واملعلومات
م���ع م�ؤ�س�سات ودوائر الإمارة كافة ،مبا يخدم ال�صالح العام
لل�شارق���ة حتى ت���زداد �إ�شراق ًا وتقدم��� ًا ،فاالرتق���اء بالإمارة
البا�سمة وحتقي���ق �أعلى م�ستويات الرفاهية واحلياة الكرمية
بها جلميع املقيمني ال يعد جمهود ًا فردي ًا ،بل هو نتيجة لعمل
جماعي جلميع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة بها.
من جانب���ه عرب املهند�س ح�سن التف���اق م�ساعد املدير العام
لقط���اع الزراعة والبيئة عن �سعادته بهذا التكرمي ،م�ؤكد ًا �أن

ماقدمت���ه بلدية مدينة ال�شارقة و�إدارة ال�صرف ال�صحي بها
لبلدي���ة احلمرية ،ه���و من �صميم عمله���ا وواجبها جتاه كافة
بلديات الإمارة ،وال�سيما �أن �إجناز حمطة ال�صرف ال�صحي
باحلمري���ة يعد �أح���د امل�شاري���ع التنموية املهم���ة نحو حت�سني
البني���ة التحتي���ة ،و�سيرتتب علي���ه العديد من الآث���ار البيئية
الإيجابي���ة ،ومن �أهمها املحافظة عل���ى موارد املياه الطبيعية
وتق���دمي مي���اه نقي���ة �سيع���اد ا�ستخدامه���ا يف ري امل�سطحات
اخل�ضراء ،مبا ي�ساهم يف زيادة م�ساحة الرقعة اخل�ضراء.
وم���ن الوفد الزائر عرب �سعادة مبارك را�شد ال�شام�سي مدير
بلدي���ة احلمرية عن �شك���ره وامتنانه لبلدية مدين���ة ال�شارقة
على دعمه���ا وم�ساندته���ا امل�ستمرة لبلدي���ة احلمرية لإجناز
حمطة ال�صرف ال�صحي ،وخا�صة �إدارة ال�صرف ال�صحي.

تثقيف المارة بأضرار النسوار
نظم���ت بلدية ال�شارق���ة حملة مو�سع���ة لتوعية اجلمه���ور مبخاطر
تن���اول الن�سوار (البان) وب�صقه على الأر�ض يف ال�شوارع واملمرات
�أو على جدران البنايات ،مما يت�سبب يف ت�شويه املنظر العام ون�شر
الأمرا�ض والأوبئة وتلوث البيئة.
و�شمل���ت احلمل���ة توزي���ع من�ش���ورات توعوي���ة وتوا�ص���ل مبا�شر مع
اجلمه���ور يف املناطق التي يكرث بها ممار�سة ه���ذه العادة ال�سلبية
املقيتة مث���ل املنطقة املجاورة حلديقة الرول���ة ونفق الرولة و�أنفاق
�شارع الوحدة وغريها.
وته���دف احلمل���ة �إىل احل���د م���ن ظاه���رة الب���ان «الن�س���وار»،
الت���ي بات���ت عواقبه���ا وخيم���ة عل���ى �صح���ة الف���رد واملجتم���ع.
وتكمن خطورة «الن�سوار» يف احتوائه على مواد التبغ امل�سببة للعديد
م���ن الأمرا�ض ،مثل �سرطان اللثة والقرحة املعدية وعدم االتزان.
وتعترب امل���واد الكيميائي���ة امل�ستخدم���ة يف ت�صنيع الن�س���وار �سامة
وخط���رة تفتق���ر للمعاي�ي�ر ال�صحي���ة ،وت�ش���كل خطر ًا عل���ى �صحة
الأفراد واملجتمع.

أخبـار
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تحت شعار «المرأة واالبتكار» وبحضور قياديات من اإلمارة

بلدية الشارقة تحتفل باإلماراتية في يومها

و�أ�ضافت �أن هذا اليوم الذي ي�أتي تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخة
فاطم���ة بنت مب���ارك رئي�س���ة االحت���اد الن�سائي الع���ام ،الرئي�سة
الأعل���ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�س���ة املجل�س الأعلى للأمومة
والطفول���ة بتخ�صي����ص ي���وم � 28أغ�سط�س من كل ع���ام يوما يعد

ال�شارق���ة كلم���ة بالنياب���ة ع���ن �سعادة خول���ة املال رئي����س املجل�س
اال�ست�ش���اري والت���ي قال���ت فيه���ا� :إن تب���و ؤ� املنا�ص���ب ه���و تكليف
وم�س�ؤولية و�سعي خلدمة الوطن وعلى كل فرد �أن يكن على م�ستوى
الثق���ة التي منحت ل���ه ،و لعلنا يف دولة االم���ارات العربية املتحدة
نعي����ش يف بيئة حتف���ز على العمل بروح العط���اء و مل ي�أت هذا من
ف���راغ بل �أتى من دعم قيادي على �أعلى امل�ستويات للمواطن عامة

و للم���ر�أة خا�صة حت���ى �أ�صبح���ت املر�أة
تتبو�أ �أرفع املنا�صب يف �شتى املجاالت.
وتبعه���ا عر����ض فيلم ق�صري م���ن �إعداد
ق�س���م الإع�ل�ام بالبلدي���ة ع���ن امل���ر�أة
الإماراتي���ة « روح احلي���اة » تبع���ه عر�ض
لتجربة جناح املخرتع���ة فاطمة الكعبي
�أ�صغر خمرتعة �إماراتية.
وتناول���ت الفعالي���ات جل�س���ة حواري���ة
�أدارتها الإعالمي���ة عائ�شة عبدالرحمن
جمعت بني ال�شيخة الدكتورة ر�شا �أحمد
القا�سم���ي وال�شيخة الدكت���ورة هند بنت
عبدالعزي���ز القا�سمي ون���ورة النوم���ان رئي�س املكت���ب التنفيذي،
ل�سم���و ال�شيخة جواه���ر بنت حممد بن �سلط���ان القا�سمي ،قرينة
�صاح���ب ال�سم���و حاك���م ال�شارق���ة ،عر�ض���ن فيها بع����ض مالمح
�سريته���ن املهني���ة ،ورددن عل���ى مداخ�ل�ات احلا�ضرات،ومن ثم
قامت ال�شيخة ر�شا القا�سمي بتكرمي ال�سادة ال�ضيوف.
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احتف���ا ًء بالإماراتي���ة يف يومها وتقدي���ر ًا لدوره���ا يف رفعة الدولة
وم�سريته���ا ،احتفلت بلدية مدينة ال�شارق���ة بيوم املر�أة الإماراتية
حتت �شعار «املر�أة واالبتكار» ،بح�ض���ور ورعاية ال�شيخة الدكتورة
ر�ش���ا القا�سم���ي م�ساع���د املدي���ر الع���ام لقط���اع ال�صح���ة العامة
واملخت�ب�رات املركزي���ة ،وال�شيخة الدكتورة هن���د بنت عبدالعزيز
القا�سم���ي رئي����س نادي �أعم���ال �سيدات الإم���ارات واملهن احلرة،
و�سع���ادة نورة النوم���ان رئي�س املكت���ب التنفيذي ،ل�سم���و ال�شيخة
جواهر بن���ت حممد بن �سلطان القا�سم���ي ،قرينة �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة وعدد من القياديات يف الإمارة وموظفات البلدية،
وذلك يف قاعة امل�سرح مببنى البلدية الرئي�س مبنطقة امل�صلى.
وبد�أت الفعالي���ات بكلمة ال�شيخة ر�شا القا�سمي والتي قالت فيها
�أن���ه منذ ت�أ�سي����س دولة الإمارات العربية املتح���دة والإماراتية لها
دوره���ا الطبيعي يف امل�شارك���ة ،ويف عملية البن���اء والتنمية ورفعة
الدولة ،حيث �آمنت قيادتنا الر�شيدة بقدرات املر�أة و�أهمية دورها
ك�شريك���ة للرجل يف بناء الوطن ،فقدمت لها الدعم منذ البداية،
ف�أثبتت ه���ي ومازالت تثبت ،يوم��� ًا بعد �آخر ،جدارته���ا وكفاءتها
ومتيزه���ا يف كل ما تولته م���ن مهام و�أوكل �إليها م���ن م�س�ؤوليات،
و�أك���دت ح�ضورها الق���وي وعطاءها الفاعل واملتمي���ز على �أر�ض
الدولة ويف كل املحافل الدولية.

ر�سال���ة �شك���ر وعرف���ان ل���كل �إماراتي���ة
�أ�سهمت والتزال ت�سه���م يف تقدم الدولة
وا�ستمرار م�سريتها نحو الرقم واحد.
كما �ألق���ت فاطمة امله�ي�ري رئي�س جلنة
الأ�س���رة باملجل����س اال�ست�ش���اري ب�إم���ارة
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بلدية الشارقة تنظم ندوة عن
فنون استخدام الهاتف
ا�ستكما ًال خلطتها التدريبية للعام احلايل ،وتنفيذ ًا ل�سيا�ستها الرامية للتحفيز والتميز ،نظمت
بلدية مدينة ال�شارقة دورة تدريبية لعدد  25موظف من موظفيها حتت عنوان «فنون ومهارات
ا�ستخدام الهاتف» وذلك يف قاعة متيز مببنى البلدية الرئي�سي.
و�أو�ض����ح ال�سيد حمد احلمادي مدي����ر �إدارة املوارد الب�شرية �أن البلدي����ة حري�صة على االرتقاء
بكاف����ة كوادرها الب�شري����ة وتطوير مهاراتهم كال ح�سب قطاع عمله ،كم����ا �أنها ت�سعى دائما �إىل
رف����ع م�ست����وى خدمة عمالئه����ا والت�أكد من كف����اءة خدمتها املتوفرة عن طري����ق توفري الدورات
املهم����ة ،الفت ًا �أن هذه الدورة تندرج حتت �سل�سلة من الدورات املخطط لها �ضمن خطة البلدية
اال�سرتاتيجية وقيمها الرامية لتحقيق ال�سعادة للموظفني والعمالء على حد �سواء.
وتناولت الدورة العديد من املحاور واملو�ضوعات املختلفة املتعلقة مبهارات االت�صال با�ستخدام
الهات����ف اثن����اء التعام����ل مع املت�ص����ل ،ومنها كيفي����ة الرد على �ش����كاوى واعرتا�ض����ات العمالء،
ومه����ارات االت�صال الفع����ال ،املناق�شة الفعالة ،حتوي����ل ال�شكاوى �إىل طلب����ات بالإ�ضافة ملهارة
اال�ستماع والإن�صات اجليد ،التحدث بلباقة واالنتباه وامل�صداقية.
و�أ�ش����ار احلم����ادي �أن البلدية
نظم����ت يف الف��ت�رة الأخ��ي�رة
ع����دد من ال����دورات ملوظفيها
و�أهمه����ا دورة «الع�ص����ف
الذهن����ي» لع����دد  30مدي����ر
�إدارة ورئي�����س ق�س����م و�شعب����ة
لديه����ا ،ودورة أ�خ����رى بعنوان
الآي����زو 9001:2015لعدد 26
مدي����ر وم�ساع����د مدير جودة
وم�ساعد ومدققني جودة من
خمتلف قطاعات البلدية.

بلدية الشارقة تنظم دورات تدريبية لموظفيها
ا�ستكم����اال لربناجمه����ا التدريب����ي
للع����ام اجل����اري 2016نظم����ت بلدية
مدين����ة ال�شارق����ة دورة تدريبي����ة
بعن����وان «الع�ص����ف الذهن����ي» لع����دد
 30مدي����ر�إدارة ورئي�����س ق�س����م
و�شعب����ة لديه����ا ،ودورة �أخرى بعنوان
الآيزو9001:2015لع����دد  26مدي����ر
وم�ساع����د مدي����ر ج����ودة وم�ساع����د
ومدقق��ي�ن ج����ودة م����ن خمتل����ف
قطاع����ات البلدي����ة ،وذل����ك يف قاعة
التدري����ب والت�أهي����ل «متي����ز» مببنى
البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�صلى.
و�أو�ضح �سعادة �سامل اجلروان م�ساعد
املدير العام لقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي �أن البلدية لديها خطة تدريبية �سنوية تتوافق مع االحتياجات الفعلية
ل���كل �إدارة ،حيث يتم منح كل �إدارة ال�صالحية لتحديد احتياجاتها التدريبية انطالقا من االحتياجات
الأ�سا�سي���ة للموظفني اجلدد �أو القدامى ،وذلك �إميان ًا م���ن البلدية ب�أهمية تقدمي برامج تهدف لتطوير
كافة مواردها الب�شرية ب�شكل م�ستمر مما ي�ؤدي �إىل الو�صول لأعلى معايري اجلودة يف الأداء والعمل.
وتناول����ت دورة الع�ص����ف الذهني على مدار ثالث����ة �أيام مبادئ الع�صف الذهن����ي والتفكري املنطقي
والإبداع����ي ،وكيفية التفاعل داخل العمل خللق بيئة �إبداعي����ة ابتكارية بني كافة املوظفني� .أما دورة
الآيزو 9001:2015فناق�شت العديد من املحاور والأهداف ،وهي كيفية ترتيب الإجراءات و�إعدادها
بفاعلية ،وو�ضع الأهداف  ،توفري الوقت والنفقات واملوارد ،حتفيز املوظفني على االندماج يف العمل
بطريق����ة �أكرث فاعلية وغريها من الأهداف التي م����ن �ش�أنها حتقيق �أعلى معدالت الر�ضا للموظفني
والعمالء على حد �سواء.
و�أ�ش����ار اجلروان �أن برنامج البلدي����ة التدريبي اخلا�ص بت�أهيل كافة كوادره����ا الب�شرية الزال يحمل
العديد من الدورات التي تعنى مبختلف الأمور املهنية واملهارات الوظيفية والتحفيز وتطوير الذات.
الفت���� ًا �أن الدورات ال�سابقة التي نفذته����ا البلدية ملوظفيها على مدار الأعوام املا�ضية �ساهمت ب�شكل
فعال يف تطوير �أداء العاملني يف خمتلف التخ�ص�صات.

بلدية الشارقة تعرف موظفيها بآلية المشاركة في
جائزة الموظف المتميز
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البلدية ،ون�شر وت�أكيد ثقافة اجلودة والتطوير ،وامل�ساهمة يف توفري بيئة عمل منا�سبة ت�ساعد
على التطور والتح�سن امل�ستمر ،وغريها الكثري من الأهداف.
م����ن جانبها قالت ب����دور احلمادي مدي����ر �إدارة التمي����ز امل�ؤ�س�سي ببلدية مدين����ة ال�شارقة �أنه
انطالق���� ًا م����ن مبد�أ رعاية وتوجيه التمي����ز وجعله ثقافة �سائدة بني جمي����ع العاملني ،باعتباره
�أداة و�أ�سلوب من �أ�ساليب اجلودة ،ت�سعى بلدية مدينة ال�شارقة �إىل تبني �سيا�سة حتفيز وحث
العامل��ي�ن فيها على مزيد من التناف�س والإبداع من �أج����ل التطوير والتح�سني امل�ستمر مل�ستوى
�أداء الأفراد ،ومن ثم زيادة �إنتاجيتهم مبا يعود عليهم وعلى البلدية بالنفع.
ُيذكر �أن فئات اجلائزة تنق�سم �إىل فئة امل�س�ؤول املتميز ،وامل�س�ؤول التنفيذي املتميز ،واملوظف
املتمي����ز يف املج����ال الإداري ،واملوظف املتميز يف املجال الفني والتقن����ي والهند�سي ،واملوظف
املتمي����ز يف الوظائ����ف املتخ�ص�ص����ة ،واملوظف املتمي����ز يف املجال املي����داين ،واملوظف املتميز
امل�ساند ،و�أخري ًا جائزة فريق العمل املتميز.

المدينة الباسمة

نظم����ت بلدي����ة مدينة ال�شارقة حما�ضرة تعريفية ملوظفيها ل�ش����رح �آلية امل�شاركة بجائزة املوظف
املتمي����ز يف دورته����ا الثانية ،والتعريف مبحاوره����ا وتو�ضيح الطريقة ال�صحيح����ة لإعداد ملفات
امل�شاركة ،وذلك يف قاعة امل�سرح مببنى البلدية الرئي�سي مبنطقة امل�صلى.
و�صرح����ت ال�شيخة الدكت����ورة ر�شا �أحمد القا�سم����ي م�ساعد املدير العام لقط����اع ال�صحة العامة
واملخت��ب�رات املركزية ورئي�س جلنة اجلائزة �أن البلدية ت�ستعد لإطالق الدورة الثانية من جائزة
املوظف املتميز التي ت�ستهدف موظفيها وجميع العاملني بها ،يف �إطار حر�صها على تبني مفهوم
التمي����ز وحتفيز املوظفني على االبتكار والإب����داع ،ومتا�شي ًا مع جهودها احلثيثة يف تطبيق �أف�ضل
املمار�سات يف جمال العمل البلدي ،وتعزيز ثقافة التميز مبا يتواءم مع تطلعات حكومة ال�شارقة
الرامية �إىل حتقيق واتباع �أرقى املعايري واملمار�سات املهنية.
و�أ�شارت القا�سمي �إىل �أن اجلائزة التي تنق�سم �إىل ثمان فئات حتمل العديد من الأهداف والقيم
الإيجابي����ة التي حتر�ص البلدية على ن�شرها بني املوظفني ،منها احلث على املبادرة واالبتكار يف
جمي����ع جماالت العمل ميداني���� ًا و�إداري ًا ،وت�شجيع روح املناف�سة والتمي����ز بني جميع الأفراد داخل
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استعدادات بلدية الشارقة الستقبال عيد األضحى المبارك
�أنه����ت بلدي����ة مدين����ة ال�شارقة ا�ستعدادته����ا ال�ستقبال عي����د الأ�ضحى
املب����ارك ،حيث قامت �إدارة العمليات والتفتي�ش البلدي بو�ضع خطتها
ال�سنوي����ة لتنظيم �س��ي�ر العمل طوال �أيام عي����د الأ�ضحى املبارك ،مبا
ي�ضمن �سالمة وا�ستمتاع اجلمهور بهذه الأيام املباركة دون عراقيل �أو
م�ش����كالت من ناحية ،وي�ضمن احلفاظ على ال�شكل اجلمايل واملظهر
احل�ض����اري للإمارة البا�سمة من ناحي����ة �أخرى ،ح�سبما �صرح �سعادة
عمر ال�شارجي م�ساعد املدير العام لقطاع خدمة العمالء بالبلدية.

المدينة الباسمة

�أو�ض����ح �سع����ادة /عمر �س����امل ال�شارجي ـ م�ساعد املدي����ر العام لقطاع
خدم����ة العمالء �أن البلدية ت�سعى م����ن خالل كافة جهودها وخدماتها
املقدمة للجمهور ط����وال العام وبالأخ�ص يف فرتة الأعياد واملنا�سبات
الوطني����ة والدينية للمحافظة عل����ى الأمن وال�صحة العام����ة بالإمارة
وتوف��ي�ر كاف����ة الت�سهي��ل�ات للمواطنني واملقيم��ي�ن على �أر�ضه����ا ،الفت ًا
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�أن البلدي����ة تعم����ل خ��ل�ال فرتة عي����د الأ�ضح����ى املب����ارك بالتعاون مع
اجله����ات احلكومي����ة بالإمارة عل����ى تنفيذ كافة الإج����راءات اخلا�صة
بت�سهي����ل وتن�سي����ق العمل ب�سوق الطي����ور واملوا�شي وامل�سل����خ املركزي ،
يق����وم املعنيني ب�إدارة العمليات والتفتي�����ش البلدي بالتعاون ومب�ساندة
من قبل �أفراده����ا بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لدى ال�سادة /القيادة
العام����ة ل�شرطة ال�شارقة بتنظيم حركة ال�س��ي�ر على مداخل وخمارج
املواق����ع الت����ي ت�شهد اقب����ا ًال من قبل مرت����ادي �سوق الطي����ور واملوا�شي
وامل�سلخ خالل �أيام عيد الأ�ضحى املبارك.
و أ��ض����اف ال�سي����د� /إبراهي����م احم����د الري�����س ـ رئي�س ق�س����م ال�سالمة
والتفتي�����ش البل����دي ب�أن �إدارة العملي����ات والتفتي�ش البل����دي وبالتعاون
امل�شرتك مع املعنيني بالدائ����رة االقت�صادية بال�شارقة �ستقوم مبتابعة
الرخ�����ص التجارية اخلا�صة باملن�ش�����آت العاملة يف نطاق �سوق الطيور
واملوا�ش����ي ل�ضبط �أي جت����اوزات خمالفة للنظم واللوائ����ح املعمول بها
بالإم����ارة  ،بالإ�ضاف����ة لتع����اون
البلدي����ة م����ع ال�س����ادة /وزارة
التج����ارة والإقت�ص����اد ملتابع����ة
الإ�سع����ار  ،و�سيت����م متابع����ة �أمور
العمالة املخالف����ة لقانون الإقامة
بالدول����ة �أو مزاول����ة ن�ش����اط دون
احل�ص����ول املوافق����ات م����ن قب����ل
اجله����ات املعنية بالإم����ارة وذلك
بالتع����اون م����ع ال�س����ادة /وزارة
العمل والعمال.
و�أو�ضح ب�أن����ه من خالل االجتماع
التن�سيقي ال����ذي عقد مع �إدارات
البلدي����ة املعنية ب�إ�ستعدادات عيد
الأ�ضح����ى املب����ارك عل����ى توف��ي�ر
وت�سهيل كافة الإج����راءات الفنية

املتعلق����ة بحركة الدخ����ول واخلروج للمركب����ات بالإ�ضافة لتوفري عدد
كايف م����ن املواقف اخلا�صة مبركبات مرتادي املوقع تفادي ًا لالزدحام
وتوف��ي�ر �صاالت انتظار خا�صة مبرتادي امل�سل����خ حيث �سيتم تزويدها
بالتهوي����ة املنا�سب����ة وذل����ك من خ��ل�ال توفري ع����دد كايف م����ن املراوح
الهوائي����ة والإ�ض����اءة الالزمة لت�سهي����ل ت�أدية املهام عل����ى �أكمل وجه،
بالإ�ضاف����ة لتخ�صي�����ص منطق����ة مواقف بع����دد ( )75موق����ف خا�صة
ب�أ�صحاب املزارع والعزب لبيع املوا�شي اخلا�صة بهم و�ستخ�ضع لكافة
ا�شرتاطات الرقابة ال�صحية املتعلقة بالأمور البيطرية.
و�أ�شارت ال�شيخة �شذا املعال مدير �إدارة ال�صحة العامة �أنه مت توجيه
�إدارة ال�صح����ة العامة ملتابعة كافة الأمور ال�صحية اخلا�صة باملوا�شي
املوج����ودة يف حرم ال�سوق وحرم امل�سلخ جتنب���� ًا ال�ستغالل التجار وبيع
�شت����ى الأن����واع دون مراعاة حالتها ال�صحية و�سنه����ا القانوين ،كما مت

بلدية الشارقة
تستقبل وفدًا
من مجلس
الشارقة
للشباب
ا�ستقبل���ت بلدية مدينة ال�شارقة وفد ًا من جمل�س ال�شارقة لل�شباب يف
�إط���ار تعزيز فر����ص التعاون وتبادل اخل�ب�رات واملعلومات ،واالطالع
على جمي���ع اخلدمات الت���ي تقدمه���ا البلدية للجمه���ور وال�شباب يف
جمي���ع �أنحاء الإم���ارة ،حي���ث كان يف ا�ستقبال الوف���د الزائر �سعادة
ريا�ض عبداهلل عي�ل�ان مدير عام بلدية مدين���ة ال�شارقة ،واملهند�س
خليف���ة بن هده ال�سوي���دي مدير قطاع الهند�س���ة وامل�شاريع بالبلدية،
وبدور احلمادي مدير �إدارة التميز امل�ؤ�س�سي.
ورحب �سعادة ريا�ض عبداهلل عيالن مدير عام البلدية بالوفد الزائر
م���ن �أع�ضاء جمل����س ال�شارق���ة لل�شب���اب ،مو�ضح��� ًا �أن البلدية لديها
ا�سرتاتيجية و�آلية عمل تدعم من خاللها جميع فئات املجتمع وخا�صة
ال�شباب باعتبارهم النواة احلقيقي���ة والعن�صر الأهم لتلك املرحلة،
حت���ى مت�ض���ي الإمارات قدم ًا نح���و جمتمع م�ستدام قائ���م على العلم
واملعرف���ة ،الفت ًا �إىل �أن جه���ود البلدية ال تقت�صر فقط على اخلدمات
البلدي���ة املعروف���ة والت���ي نحر����ص �أن تق���دم ب�سهولة وي�س���ر جلمهور
املتعامل�ي�ن �س���واء ب�شكل مبا�شر �أو ع���ن طريق خدماتن���ا الإلكرتونية
والذكي���ة حتى نخفف الأعباء على ال�سكان� ،أو على توفري فر�ص عمل
للكوادر الوطنية ،ولكن تقدم البلدية العديد من املحا�ضرات العلمية

والتثقيفي���ة وال���دورات التدريبي���ة املتخ�ص�ص���ة لط�ل�اب اجلامعات
وال�شباب حديثي التخرج و�أهل اخلربة واالخت�صا�ص.
و�أ�ضاف عيالن �أن البلدية ت�سمح بتدريب طالب وطالبات اجلامعات
املختلفة يف جمي���ع الإدارات والأق�سام بها مما ي�سهم يف بناء وت�أهيل
الطالب وفق ًا لتخ�ص�ص���ه الأكادميي يف الكلية لت�سهيل �شغل الوظيفة
بعد تخرجه بالإ�ضافة لتزويده بخربة التعامل والتوا�صل مع الآخرين
و�إك�سابه اخلربة العملية وهو ال يزال على مقاعد الدرا�سة.
يذك���ر �أن الوف���د الزائر �أطلع خالل جولة تعريفي���ة على كافة �إدارات
وقاعات البلدي���ة املختلفة ،بالإ�ضافة ملكتبة البلدية التي تفتح �أبوابها
للموظف�ي�ن واملراجعني �أي�ض��� ًا ،وقاعة امل�س���رح املخ�ص�صة للفعاليات
واالحتف���االت ،بجان���ب قاع���ة التدريب اخلا�ص���ة بالبلدي���ة ،وغريها
الكثري.
هذا وقد �أ�شاد املهند�س حممد الهاجري من�سق عام جمل�س ال�شارقة
لل�شب���اب رئي����س الوفد الزائر به���ذه الزيارة ،وب���دور البلدية يف دعم
ال�شب���اب وتقدمي العديد من اخلدمات له���م ب�سهولة وي�سر ،ما يدعم
جهود حكومة دولة الإمارات لتفعيل دور ال�شباب ،وتعزيز مكانتهم يف
م�سرية البناء والتنمية ،لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل للإمارات و�شعبها.

المدينة الباسمة

تكلي����ف الأطب����اء املناوبني باملهم����ة ملرافقة املفت�ش��ي�ن �أثناء جوالتهم
التفتي�شي����ة عل����ى احلظائر واملركب����ات املحملة باملوا�ش����ي ،بالإ�ضافة
للت�أكد من �صحة الذبائح.
فيم����ا قال عبدالوه����اب املب�شر ،رئي�س ق�سم اخلدم����ات البيطرية يف
بلدي����ة ال�شارق����ة� ،أن البلدية �أنه����ت ا�ستعداداته����ا وجاهزيتها للعمل
ب�أق�صى طاقة لتلبية طلب اجلمهور املتزايد على الذبائح خالل فرتة
العيد ،حيث مت �إجراء فح�����ص �شامل لتجهيزات ومعدات املقا�صب،
تالفي ًا لأي خلل قد ي�ؤث����ر �سلب ًا على عمل املق�صب ،م�ؤكد ًا �أن م�سالخ
البلدي����ة تتميز بجاهزيته����ا وخدماتها احلديث����ة �إىل جانب تطبيقها
�أف�ض����ل املقايي�����س العاملي����ة م����ع حر�صه����ا عل����ى توفري حل����وم �سليمة
للم�ستهل����ك ،و�ضم����ان بيئة نظيفة م����ن خالل معاي��ي�ر �صحية دقيقة
ومتط����ورة ملراقبة اللح����وم املذبوحة حملي ًا يف مراح����ل الإنتاج كافة،
من مرحلة اال�ستع����داد ،وحتى املخرجات النهائي����ة بتقدمي خدمات
مطابقة لل�شروط ال�صحية.
و�أ�ضاف املب�ش����ر �أن البلدية حتر�ص على متابعة عمليات الذبح وبيع
املوا�ش����ي بط����رق نظامي����ة للت�أكد من م����دى مالءمة عملي����ات الذبح
لل�ش����روط والقوان��ي�ن ،ومراقب����ة حرك����ة الق�صابني اجلائل��ي�ن الذين
يحر�صون عل����ى �إقناع النا�س بالقيام بالذبح داخ����ل املنازل وال�شقق
.الفت���� ُا �أن اخلطورة يف �شراء موا�ش جمهولة امل�صدر تكمن يف غياب
الفحو�ص الطبية والبيطرية للذبيحة التي قد تكون م�صابة ب�أمرا�ض
يجهلها القائم بهذا الن�شاط املخالف
و�صرح املهند�س جعفر عل����ي جعفر مدير �إدارة اخلدمات البيئية �أن
�سيتم توفري  60عامل مع م�شرفيهم و 30حاوية ابتداء من يوم عرفة
حتى ثالث أ�ي����ام العيد مبوقع �سوق املوا�ش����ي وامل�سلخ املركزي ملتابعة
عمليات النظافة يف امل�سلخ واملرافق التابعة له.
ونا�ش����دت البلدي����ة اجلمهور ب�ض����رورة الذبح داخ����ل املق�صب وعدم
ذبح الأ�ضاح����ي داخل البيوت والطرقات باملناط����ق ال�سكنية حفاظ ًا
عل����ى �سالمة الأغذية وال�صحة والعام����ة والبيئة وعدم ت�شويه املنظر
احل�ضاري للمدينة.
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ال
للتأكد من عدم فصل التيار الكهربائي لي ً

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة تنظم حملة تفتيشية على البقاالت
والمحال الغذائية
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نظم���ت بلدي���ة مدينة ال�شارقة متمثل���ة يف �إدارة ال�صحة العام���ة حملة تفتي�شية على عدد م���ن البقاالت واملحال
الغذائي���ة مبعظ���م مناط���ق املدينة ،وذل���ك للت�أكد من ع���دم ف�صل التي���ار الكهربائي عن ال�ب�رادات خالل الليل
وال�ساعات الأوىل من ال�صباح ،ح�سبما �صرحت ال�شيخة �شذى املعال مدير �إدارة ال�صحة العامة بالبلدية.
و�أو�ضحت املعال �أن احلملة �أ�سفرت عن �ضبط  3مواقع غري ملتزمة بالإ�شرتاطات ال�صحية الالزمة ،يف حني بلغ
عدد املواقع املنفذة وامللتزمة بقرار عدم ف�صل التيار الكهربائي لي ًال  563من �إجمايل  566حمل غذائي وبقالة
متت زيارتها �أثناء احلملة� ،أما امل�صادرات فبلغت  2فقط.
و�أكملت قائلة �أن البلدية ت�سعى دوم ًا للحفاظ على �صحة اجلمهور من املخاطر املتعلقة بعدم تطبيق الإ�شرتاطات
ال�صحي���ة واملعاي�ي�ر املطلوبة ،لذك فهي حتر�ص على تعزي���ز الدور الرقابي على املن�ش����آت الغذائية خالل ف�صل
ال�صي���ف ،من خالل زيادة الف���رق التفتي�شية ،للت�أكد من �صالحية املواد الغذائي���ة التي قد تتعر�ض للتلف نتيجة
ارتف���اع درجة احل���رارة و�سوء التخزين ،وقيام بع����ض �أ�صحاب البقاالت بف�صل التي���ار الكهربائي عن الربادات
لي ًال.
م�ش�ي�رة �إىل �أن مفت�ش���ي البلدية يقومون بالت�أكد من كفاءة عمل الثالجات وف�صل املواد املوجودة بها عن بع�ضها
البع����ض لع���دم خلطها ،وغريها من املواد الأخرى الت���ي قد حتمل مواد كيماوية يف تكوينه���ا ،و�أن املواد الغذائية
املحفوظة بحالة جيدة وعملية التجميد
تت���م وف���ق اال�شرتاط���ات ال�صحي���ة
واملعايري املطلوبة ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكد
م���ن عدم �إع���ادة جتمي���د بع����ض املواد
الغذائية مرة �أخرى.
ودع���ت املع�ل�ا اجلمهور ل�ض���رورة �أخذ
احليطة واحلذر عند �شراء �أي منتجات
غذائي���ة وقراءة كافة البيانات اخلا�صة
بتاريخ االنتاج وال�صالحية ،مع �ضرورة
الإت�ص���ال باخل���ط ال�ساخ���ن  993يف
ح���ال وجود�أي �شك���وى �أو م���واد منتهية
ال�صالحية..

طلب تصريح مركبة لنقل النفايات
بلدية الشارقة تطلق خدمة ذكية جديدة

�أطلق���ت بلدية مدينة ال�شارقة متمثلة يف �إدارة اخلدمات البيئية خدمة ذكية جديدة لطلب
ت�صري���ح مركبة لنق���ل النفايات ع�ب�ر موقع البلدية االلك�ت�روين ،ح�سبما �ص���رح املهند�س
عبدالرزاق احلمادي مدير �إدارة اخلدمات البيئية بالإنابة �أثناء تد�شني اخلدمة .
و�أ�ض���اف احلمادي �أن �إطالق هذه اخلدمة جاء متما�شي ًا م���ع ا�سرتاتيجية البلدية الرامية
�إىل إ�ع���ادة هيكل���ة اخلدمات املقدم���ة للجمهورمن خالل التحول الذك���ي ال�شامل ،و�إجناز
كل خدماتها �إلكرتوني��� ًا ،و�سعي ًا منها ملواكبة التطور التكنولوجي العاملي يف املجاالت كافة،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن البلدي���ة ت�سع���ى دوم ًا �إىل تطوي���ر وحتديث العمل البلدي ،مب���ا يتما�شى مع
التطور الرقمي الذي ت�شهده دولة الإمارات وكل م�ؤ�س�سات ودوائر الإمارة ،كما �أنها حتر�ص
عل���ى �سرعة �إجناز املعامالت وتقدميها ب�سهولة ،ما يخف���ف الأعباء عن املراجعني� ،إذ �إن
التح���ول الإلكرتوين للخدمات املقدمة �سيوفر عن���اء تقدمي الطلبات يدوي ًا ،وي�ضمن تقدمي
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�أعل���ى م�ستوى للخدمة املقدم���ة ،ما ي�سهم يف
الو�صول �إىل �أعلى معدالت ر�ضا العمالء.
و�أو�ض���ح احلم���ادي �أن���ه مت التوعي���ة للجمهور
ب�ش���كل مبا�ش���ر وعن طريق �صفح���ات البلدية
على مواق���ع التوا�ص���ل االجتماع���ي املختلفة،
ب�إط�ل�اق ه���ذه اخلدم���ة املتوفرة عل���ى موقع
البلدي���ة باللغت�ي�ن العربي���ة والإجنليزية حتى
يت�سنى للجميع اال�ستفادة منها ب�سهولة وي�سر،
ولإخبارهم �أنه مت �إيقاف املعامالت الورقية.
من جانبها قالت بدري���ة الكمايل رئي�س ق�سم
حماية البيئة ببلدية ال�شارقة �أنه ب�إطالق هذه
اخلدم���ة �سي�صل عدد اخلدم���ات االلكرتونية
والذكي���ة املقدم���ة لإدارة اخلدم���ات البيئي���ة
 17خدم���ة� ،أي بن�سب���ة  %60م���ن �إجم���ايل
اخلدم���ات املقدم���ة للمتعامل�ي�ن ع�ب�ر موق���ع
البلدية االلك�ت�روين ،و�أن هذه اخلدمة جاءت
متما�شية مع �أه���داف �إدارة اخلدمات البيئية
وخطته���ا الرامية لتحوي���ل  %95من خدماتها
�إىل الكرتونية مع نهاي���ة عام  .2017الفتة �أن
خدم���ة طلب ت�صري���ح مركبة لنق���ل النفايات
تخ���دم جمي���ع املن�ش����آت ال�صناعي���ة واملهنية
والتجاري���ة ،وجمي���ع املركب���ات الت���ي حتم���ل
رخ����ص �ص���ادرة م���ن �إم���ارة ال�شارق���ة وكل
الإمارات الأخرى.
و�أ�ضافت الكمايل �أن �إدارة اخلدمات البيئية
كان���ت ت�ستقبل حوايل � 18أل���ف مراجع �سنوي ًا
لطلب ت�صري���ح مركبة لنق���ل النفايات ب�شكل
مبا�ش���ر عن طري���ق املعام�ل�ات الورقية ،لكن

بعد �إط�ل�اق هذه اخلدمة م���ن املتوقع �أن يقل
هذا العدد �إىل � 6آالف مراجع فقط ،وال �سيما
�أن اخلدم���ة ال تتطل���ب ح�ض���ور املتعاملني �إىل
مبن���ى البلدية يف منطقة ال�صناعية اخلام�سة
�إال م���رة واح���دة لفح����ص املركب���ة ،حيث يتم
تقدمي الطل���ب ودفع الر�سوم عن طريق املوقع
االلك�ت�روين ،ويت���م التوا�ص���ل م���ن قبلن���ا مع
املتعامل�ي�ن عن طري���ق الر�سائ���ل االلكرتونية
والن�صية لتحديد موع���د الفح�ص بعد تقدمي
الطل���ب ب�أربعة �أي���ام ،يف حني كان يتطلب منه
الأم���ر م�سبق���ا احل�ض���ور عدة م���رات لتقدمي
الطلب ودفع الر�سوم وحتديد موعد للفح�ص،
وم���ن ث���م فح����ص املركب���ة واحل�ص���ول عل���ى
الت�صريح.
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تحت شعار « نحن وأنتم نهتم بالبيئة ..فلنحمها معا ً»

المدينة الباسمة

بلدية الشارقة تعزز الوعي البيئي لدى ذوي اإلعاقة
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�أطلق���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارقة
متمثل���ة يف ق�سم حماي���ة البيئة
مبادرة بيئية حت���ت �شعار «نحن
و�أنتم نهتم بالبيئ���ة ...فلنحمها
مع���ا» وه���ي مب���ادرة م�ستم���رة،
تهدف لإ�ش���راك الأطفال وذوي
الإعاقة يف االهتمام بالبيئة ورفع
م�ستوى الوعي البيئي لديهم من
خالل تدريبه���م وم�شاركتهم يف
الفعالي���ات والربام���ج التدريبية
والتوعوي���ة والإر�شادية يف جمال
البيئ���ة  ،ح�سبم���ا �ص���رح �سعادة
املهند����س ح�سن التف���اق م�ساعد املدير الع���ام لقطاع
الزراعة والبيئة.
و�أ�ضاف التف���اق �أن هذه املبادرة التي اطلقتها البلدية
م���ن مقر نادي الثق���ة للمعاقني ت�أتي يف �إط���ار �إهتمام
الدول���ة و القي���ادة الر�شي���دة ب�أم���ر و�ش����ؤون ورعاي���ة
االطف���ال وذوي االعاقة ،والتعرف عل���ى احتياجاتهم
ومراع���اة خلفيته���م املعرفي���ة وقدراته���م ال�شخ�صية
والعم���ل عل���ى دجمه���م يف املجتم���ع وت�شجيعه���م على
امل�شارك���ة ب�إيجابي���ة و�إب���راز دوره���م و�إ�سهامه���م يف
املحافظ���ة على البيئة وحمايتها.م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن مهمة
تعلي���م الأطفال وذوي االحتياج���ات اخلا�صة املهارات
املختلف���ة والربام���ج التدريبي���ة �أ�صبحت �أم���ر�أ حيويا
وهام��� َا و يف جمال البيئة وال�صح���ة  ،بل تندرج �ضمن

حقوقه���م الأ�سا�سي���ة يف �أن نعلمه���م كي���ف ي�شاركون
يف املحافظ���ة على البيئ���ة ويعملون عل���ى حمايتها من
التلوث.
من جانب���ه �أو�ض���ح املهند�س جعفر عل���ي جعفر مدير
�إدارة اخلدم���ات البيئي���ة بالبلدي���ة �أن ه���ذه املب���ادرة
ت�شتم���ل عل���ى ع���دد م���ن املكون���ات �أهمه���ا الربام���ج
التعليمي���ة املعرفي���ة ،الربام���ج املهاري���ة والتدريبي���ة
والإر�شادية  ،كذلك حتتوي على برامج للتقييم وقيا�س
حتقي���ق الأهداف.الفت��� ًا �أنها موجهة لفئ���ات الأطفال
وذوي الإعاق���ة ،املعلم�ي�ن وامل�شرف�ي�ن يف مراكز رعاية
الأطف���ال وذوي الإعاق���ة ،و�أ�س���ر ه�ؤالء الأطف���ال� ،أما
املواق���ع امل�ستهدف���ة فه���ي ريا����ض الأطف���ال ،املدار�س
و دور ومراك���ز رعاي���ة الأطف���ال وذوي الإعاق���ة وكافة
امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.

المباني الخضراء واالستدامة في ندوة
ببلدية مدينة الشارقة
نظم���ت بلدي���ة مدين���ة ال�شارقة
متمثلة يف الإدارة الهند�سية ندوة
لعدد م���ن املكات���ب اال�ست�شارية
واملقاول�ي�ن واملطوري���ن بالإمارة
حتت عن���وان« املباين اخل�ضراء
واال�ستدام���ة» وذل���ك يف قاع���ة
امل�س���رح مببناه���ا الرئي�س���ي
مبنطقة امل�صلى.
و�أو�ضح �سعادة املهند�س خليفة
بن هده ال�سويدي م�ساعد املدير
العام لقطاع الهند�سة وامل�شاريع
�أن بلدي���ة مدينة ال�شارقة ت�سعى
من خ�ل�ال براجمه���ا التدريبية
وكافة الندوات واملحا�ضرات التي تقدمها للجمهور �إىل حتقيق �أعلى معدالت اال�ستفادة
لأه���ل االخت�صا�ص وطالب اجلامعات ،ورف���ع امل�ستوى العلمي والعمل���ي والفني للموارد
الب�شري���ة ،واالرتق���اء بامل�ست���وى الهند�س���ي يف الإم���ارة ،بالإ�ضاف���ة �إىل تنمي���ة وتطوير
موا�صف���ات الت�صميمات الفني���ة واالرتقاء مب�ست���وى قطاع الإن�شاءات ال���ذي يلعب دور ًا
رئي�سي��� ًا يف م�سرية التنمية االقت�صادي���ة والعمرانية التي ت�شهدها الإمارة حالي ًا يف كافة
املجاالت ،لذلك ت�ضع �إدارة الهند�سة �سنوي ًا خطة تدريبية ت�شمل حما�ضرات وور�ش عمل
يقدمها عدد من املخت�صني وذوي الكفاءة.
و�أ�ض���اف بن هده �أن دولة الإمارات العربية املتح���دة تعطي �أولوية لتطبيق ا�شرتاطات
و متطلب���ات اال�ستدامة واملباين اخل�ضراء وتقوم بن�ش���ر وتر�سيخ ثقافة اال�ستدامة لدى
جميع الفئات املعنية بقطاع البناء والت�شييد من مطورين وم�ستثمرين ومكاتب هند�سية
و�ش���ركات مق���اوالت ومالك .،الفت ًا �أن هذه الندوة التي قدمه���ا املكتب الهند�سي « دبليو
�أ����س بي» �شملت العديد من املحاور املتعلقة مبوا�صفات املباين اخل�ضراء و�أهميتها ،كما
مت عر�ض مناذج لعدد من م�شروعات املباين اخل�ضراء التي مت تنقيذها على �أر�ض �إمارة
ال�شارق���ة ،بالإ�ضافة ل�شرح تفا�صيل وطرق البن���اء امل�ستخدمة لتحقيق مبد�أ الإ�ستدامة،
ومن ثم مت فتح باب املناق�شة مع ال�سادة احل�ضور والرد على كافة ا�ستف�ساراتهم لتحقيق
�أكرب قدر من اال�ستفادة.

تحقيق
زار مايزيد عن  1500منشأة صناعية

قسم حماية البيئة بالبلدية الضامن لسالمة الشارقة
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�أول ��ت دول ��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ب�شكل ع ��ام و�إمارة ال�شارقة ب�ش ��كل خا�ص اهتماما
كب�ي�راً بالبيئ ��ة ،ومل ��ا ال وه ��ي �إمارة �صحي ��ة �صديقة للبيئ ��ة ،تت�سم مبناظره ��ا الطبيعية
اخلالبة وموقعها اال�سرتاتيجي املميز الذي جعل منها قبلة للحياة و�إقامة العديد من
امل�شروع ��ات الثقافي ��ة واالجتماعي ��ة واال�ستثمارية ،وهنا ال ن�ستطي ��ع �أن نغفل دور بلدية
مدين ��ة ال�شارق ��ة يف احلف ��اظ على جم ��ال وبيئة الإم ��ارة البا�سم ��ة ،خا�صة قط ��اع البيئة
والزراعة الذي يعمل جاهداً لتوفري بيئة �صحية نظيفة خالية من كل امللوثات.
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وتقع م�س�ؤولية حتقيق التنمية امل�ستدامة وذلك
يف ظ���ل التنمي���ة والتط���ور االقت�ص���ادي المارة
ال�شارقة ،وما ي���وازي هذه التنمية من حتديات
بيئي���ة مثل تل���وث اله���واء ،والنفاي���ات املنزلية
وال�صناعي���ة اخلطرة والغري خط���رة املتزايدة
وكيفي���ة تقليله���ا و�إع���ادة تدويره���ا ومعاجلتها
على �إدارة اخلدمات البيئية ب�شكل خا�ص .فهي
�سع���ى اىل ن�شر الوعي البيئي بني �أفراد املجتمع
وذلك م���ن �أجل احلف���اظ بالدرجة االوىل على
�صح���ة الإن�س���ان من خ�ل�ال �أق�سامه���ا املتعددة
ووعلى ر�أ�سها ق�سم حماية البيئة.

املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام
لقطاع البيئة و الزراعة

من أ�ه���م امله���ام والواجبات الرئي�سي���ة لق�سم
حماي���ة البيئة ببلدي���ة مدينة ال�شارق���ة مراقبة
ومتابع���ة م�ستويات التل���وث البيئ���ي ببالإمارة،
والت�أك���د م���ن �إلت���زام امل�ؤ�س�س���ات وا�صح���اب
امل�شاري���ع التجاري���ه بتطبي���ق وممار�س���ة
الت�شريع���ات والأنظم���ة واملقايي����س التي تهدف
�إىل حماي���ة البيئ���ة متمثل���ة يف حماي���ة كل م���ن
الهواء واملاء والأر�ض
ق���ام ق�س���م حماي���ة البيئ���ة ب����إدارة اخلدم���ات
البيئية بتنفيذ ع���دد  9حمالت تفتي�شية خالل
 2016عل���ى املن�ش����آت ال�صناعي���ة املختلف���ة

املهند�س جعفرعلي مدير �إدارة
اخلدمات البيئية

تحقيق
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مبدين���ة ال�شارق���ة و منطقة ال�صجع���ة ال�صناعي���ة بالتعاون مع
�شرط���ة ال�شارقة ودائرة التنمي���ة االقت�صادية و قطاع ال�صحة و
املختربات املركزي���ة و �إدارة العمليات و التفتي�ش البلدي ببلدية
مدين���ة ال�شارق���ة  .فقد �أ�ش���اد املهند�س ح�سن التف���اق م�ساعد
املدي���ر الع���ام لقطاع البيئ���ة و الزراع���ة ببلدية مدين���ة ال�شارقة
بالتقدم احل�ضاري ال���ذي ت�شهده املدينة حتت القيادة الر�شيدة
و تطوي���ر العدي���د م���ن املناط���ق ال�صناعي���ة اجلدي���دة و البنية
التحتي���ة و اخلدم���ات املرافقة لها و التي تخدم �أهداف النه�ضة
ال�صناعي���ة و تعم���ل عل���ى ج���ذب اال�ستثم���ارات و حتفي���ز النمو
االقت�ص���ادي  .و كما �أ�شاد �سعادته بالت�أثري الإيجابي للحمالت
التفتي�شي���ة املفاجئة و التي متت خارج �أوق���ات العمل الر�سمي يف
تق���دم نتائج احلم�ل�ات التفتي�شية املفاجئة لع���ام  2016مقارنة
بالأعوام املا�ضية.
فق���د مت زي���ارة �أك�ث�ر ع���ن 1500من�ش����أة لت�أك���د م���ن التزامها
بتطبي���ق اال�شرتاط���ات البيئية ،و �أ�سفرت احلم�ل�ات عن حترير
ع���دد  500خمالف���ة للمن�ش����آت
غ�ي�ر ملتزمة بيئي��� ًا و عدد 100
خمالفة ملركبات غري مرخ�صة
بنق���ل النفاي���ات اخلطرة و غري
خط���رة  .كم���ا مت �أي�ض��� ًا ح�صر
عدد  15موقع للنفايات جمهولة
امل�صدر ملقاة ب�صورة ع�شوائية
باملناط���ق ال�صناعي���ة املختلف���ة
حي���ث مت العم���ل عل���ى التخل�ص
منه���ا مبكب النفايات بعد اتباع
االجراءات اخلا�صة بالتخل�ص
م���ن النفاي���ات و املعتمدة بق�سم
حماية البيئة .
كما مت اي�ض ًا تعديل و�ضع العديد

م���ن املن�ش�آت ال�صناعية و ذلك للحد من �آثار التلوث ال�صناعي
مبدين���ة ال�شارقة حيث مت اتخاذ �إجراءات بيئية �صارمة والزام
جمي���ع امل�صان���ع و املن�ش�آت عالي���ة اخلطورة بتطبيقه���ا و متابعة
مراحل التطبيق عن طريق مفت�شي ق�سم حماية البيئة .
كم���ا �أك���د املهند����س جعفرعلي مدي���ر �إدارة اخلدم���ات البيئية
بانخفا����ض ن�سبة املخالفات الببيئية بن�سبة  30عن عام  2015و
ا�شاد بكفاءة الكوادر الب�شرية العاملة بق�سم حماية البيئة ونوعية
الربام���ج التطويرية والدورات التي تلقاها خمت�صي الق�سم من
قب���ل ق�سم التدريب ببلدية مدين���ة ال�شارقة .بالإ�ضافة اىل كفاءة
نظ���ام التفتي����ش امليداين املتبع ل���دى �إدارة اخلدم���ات البيئية و
ال���ذي ينفذ طبق ًا لنظ���ام االيزو  17020يف اجل���ودة املعتمد من
هيئة االمارات للموا�صفات و املقايي�س منذ عام .2012
و كم���ا �أف���اد ال�سيد حممد �سامل �آل علي رئي����س �شعبة التفتي�ش و
املتابع���ة ب�أنه �سيتم ا�ستخ���دام �أ�ساليب حديثة يف التفتي�ش مثل
االعتم���اد كلي��� ًا على �أالجهزة الذكية يف عملي���ة التفتي�ش وذلك

تنفي���ذ مبد أ� ال�سرعة و اجلودة يف جمال التفتي�ش على املن�ش�آت
ال�صناعي���ة �سواء كان التفتي�ش مفاج���ئ �أم لرتخي�ص املن�ش�آت
ً
ت�سهي�ل�ا على العم�ل�اء و املفت����ش الذي يق���وم ب�إجراء
و ذل���ك
التفتي�ش.
وكما قام ق�سم حماية البيئة بالتعاون مع ق�سم النفايات ال�صلبة
بتنفي���ذ ع���دد من احلم�ل�ات التفتي�شي���ة و التوعوي���ة للمن�ش�آت
ال�صناعية و للعامل�ي�ن بها و توعيتهم ب�ضرورة االلتزام بالنظافة
العام���ة و التخزين ال�سليم للنفايات و خماطر تداول �أ�سطوانات
الغ���از املختلف���ة و التعرف على الأعرا����ض ال�صحية الناجمة عن
ا�ستن�ش���اق الغازات ال�سامة  .كما نظم ق�س���م حماية البيئة ور�شة
عم���ل للمن�ش�آت ال�صناعي���ة امل�ستوردة للم���واد الكيمائية املقيدة
و ه���ي م�صانع اال�صب���اغ الكربى باملدينة و �ش���ركات جتارة املواد
الكيمائي���ة و تو�ضيح �آلي���ة ا�ستخراج املوافق���ات الالزمة لأدخال
امل���واد م و اال�شرتاط���ات البيئية ال�ل�ازم توافره���ا بامل�ستودعات
اخلا�صة .
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رئيسة المجلس االستشاري بالشارقة

سعادة خولة المال:

لوال دعم الرجل ما
نجحت المرأة
بخط ��وات ثابتة ورغبة يف النجاح �سطرت ب�صمتها اخلا�صة
يف خدم ��ة ال�شارقة ،بلباقتها ول�سانه ��ا الطيب �شيدت ج�سوراً
للتوا�ص ��ل م ��ع اجلمي ��ع ،مل تنظ ��ر يوم� �اً للرج ��ل باعتب ��اره
مناف�س� �اً �أو ن ��داً له ��ا ،لكن ��ه يف ر�أيه ��ا الداعم الأك�ب�ر مل�سريتها
و جناحه ��ا ك�إماراتي ��ة ممي ��زة متكن ��ت م ��ن حتقي ��ق إ�جن ��ازات
متع ��ددة يف كافة منا�صبها القيادية .خولة عبدالرحمن املال
�أول رئي�سة للمجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة والتي ننقل
لكم حوارها ملجلة املدنية البا�سمة يف ال�سطور القادمة.

المدينة الباسمة

حقق ��ت امل ��ر�أة الإماراتي ��ة العديد من الإجن ��ازات املحلية
والعاملية ،ما الذي ننتظره منها بعد هذه النجاحات؟
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�أو ًال الب����د �أن نذك����ر �أن املر�أة الإماراتية لعبت دور ًا هام���� ًُا وحيوي ًا يف نه�ضة
الدولة حتى قبل قيام االحتاد ،فقد عاونت الرجل يف �أ�صعب الأوقات و�أي�سرها.
من����ذ �أيام الغو�ص والبح����ر والزراعة كان هناك تكامل ب��ي�ن �أدوارهما ،والآن
تبل����ورت ه����ذه الأدوار يف العمل القيادي و الوظيف����ي بحكم التطور الذي �ساد

حت����ول هذه الفر�����ص �إىل �إجنازات ،و �أكرث فر�����ص متاحة الآن يف
دولة الإمارات العلم الثقافة واملعرفة� ،أوال يجب عليها مهما و�صلت
ملكان����ة �أال تتخلى عن املعرفة ،لأن العامل الآن ال يقوده الأقوى ولكن
القيادة يف ي����د الأكرث معرفة ،من ميلك املعرفة ميتلك الت�أثري على
العامل ،امل�شاريع التي تتبناها الإمارات الآن م�شاريع م�ستقبلية نحن
نحتاج لقي����ادات علمية وثقافية تتمكن م����ن �إدارة هذه امل�شروعات
بحرفي����ة و�إتقان ،ثاني ًا عل����ى املر�أة �أن تلم بالقوان��ي�ن والت�شريعات،
ال ميك����ن �أن ن�ساهم يف نه�ض����ة الوطن دون �أن نطل����ع على القوانني
والت�شريع����ات املوجودة حملي���� ًا وعاملي ًا ،والإطالع هن����ا لي�س بهدف
التغيري ولكن به����دف التطوير لأن هناك بع�ض القوانني يف العديد
م����ن دول العامل ال تتنا�سب م����ع عاداتنا وهوايتن����ا وتقاليدنا ،وهذا
الأم����ر يحتاج �إىل وع����ي �سيا�سي وثق����ايف ،ودولتن����ا مل تق�صر معنا

ه ��ل تعتقدين �أن حتقي ��ق معادلة النجاح الأ�سري
والتميز الوظيفي م�شكلة قد تعيق املر�أة بوجه عام
يف ظل التحديات التي ي�شهدها العامل الآن؟

املر�أة يجب �أال تتخلى عن دورها الأ�سري مهما كانت �أو �أ�صبحت،
ال ميك����ن �أن نحكم على ام����ر�أة �أو نقيمها بالإيج����اب �إذا تخلت عن
دورها الأ�سري والطبيعي �سواء �أبنة �أو زوجة �أو�أ خت و�أم ،لقد خلق
اهلل املر�أة �أم يف البداية عليها �أدوار من �ش�أنها �إ�صالح املجتمع كله
وخل����ق �أجيال �سوية ومتميزة ت�سهم يف رفعة الدولة ،لذلك دائما ما
ن����ردد �أنن����ا يف الفرتة املقبل����ة نحتاج ملزيد من �أه����ل العلم واخلربة
الأ�سري����ة لننعم ب�أجيال خالية من امل�ش����كالت خا�صة يف ظل ظهور
العدي����د من الظواهر ال�سلبية الت����ي ت�ؤثر يف الإجنازات ،على �سبيل
املثال �ضع����ف اللغة العربية ،قلة فر�ص التوا�ص����ل الأ�سري املبا�شر،
التهور.

المدينة الباسمة

العامل كله ،متكني املر�أة مل ي� ِأت من فراغ و�إمنا جاء من د�ستور
خط����ه ال�شيخ زايد ب����ن �سلطان �آل نهي����ان م�ؤ�س�س الدولة طيب
اهلل ثراه واخوانه احل����كام مفاده �أن املر�أة �أخت للرجل ،هكذا
كان����ت تنادى والزال����ت ،لها نف�س احلق����وق وامل�ساواة يف العمل
والأج����ر والبيئة ،كما �أن عاداتنا وتقاليدنا امل�ستمدة من الدين
الإ�سالمي جعلت للم����ر�أة مكانتها اخلا�صة ،جعلتها �أكرث قدرة
على العطاء والإجناز ،جعلته����ا ت�ستفيد من كل فر�ص التمكني
التي وفرتها لها القي����ادة الر�شيدة وتقطف ثمار هذا التمكني،
لت�صبح رئي�س جمل�س وطني ،رئي�س جمل�س ا�ست�شاري ،ع�ضوة
يف الربمل����ان ،ع�سكرية وقيادية ووزيرة وعامل����ة تركت ب�صمتها
يف كل امليادي����ن .كل م����ا �سبق لن يكون نهاي����ة املطاف ،فالأهم
من النج����اح والإجناز املحافظة عليه واال�ستم����رار فيه ،لذلك
ه����ذه العوام����ل ال�سابق����ة جعل����ت الإماراتية تنتق����ل �إىل مرحلة
امل�شاركة يف �صناع����ة القرار من خالل املبادرات واالقرتاحات
وامل�ش����اركات املحلي����ة والعاملي����ة ،والتجربة �أثبت����ت �أن �أي مكان
ي�شهد تواجد للمر�أة ي�شهد �إنتاجية مرتفعة وغري م�سبوقة.

توف ��ر الإم ��ارات كل فر� ��ص النج ��اح والتمك�ي�ن
للم ��ر�أة ،م ��ن وجه ��ة نظ ��رك كي ��ف ميك ��ن له ��ا
اال�ستفادة املثلى من كل هذه الفر�ص؟

ك�سي����دات وعلين����ا �أن نرد لها اجلميل بال�سع����ى للو�صول للمزيد من
االجنازات .
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ه ��ل لدين ��ا ا�ستع ��داد �أن ت�س ��ن امل ��ر�أة قوان�ي�ن
وت�شريعات؟

المدينة الباسمة

يف الإم����ارات ال يوج����د فرق بني رج����ل و إ�م����ر�أة يف كل امليادين
ويف كل الأماك����ن ،لدين����ا عل����ى م�ست����وى املجل�����س اال�ست�ش����اري
بالإم����ارة ي�ستطي����ع � 10أع�ض����اء �س����واء �سي����دات �أو رج����ال توقيع
مذك����رة با�ستحداث قان����ون ي�ساهم يف نه�ضة الإم����ارة ،ومن ثم
يرف����ع للحاك����م �سم����و ال�شي����خ الدكتور �سلط����ان القا�سم����ي ع�ضو
املجل�����س الأعلى حاكم ال�شارقة لدرا�ست����ه والبت فيه ،وهذه قمة
الدميقراطي����ة القائم����ة على �أر�����ض الإمارات .وب�ش����كل عام ف�إن
الكثري م����ن القوانني التي تخ�ص املر�أة كان خلفها رجال ون�ساء،
على ر�أ�سهن ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي
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الع����ام الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمي����ة الأ�سرية رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة والتي حر�صت على حتديث الكثري من
الت�شريع����ات والقوانني مبا يت��ل�اءم مع املر�أة .وهن����ا يف ال�شارقة
قدمن����ا مقرتح لتغيري قانون الأموم����ة ل�سمو ال�شيخة جواهر بنت
حمم����د القا�سمي رئي�����س املجل�س الأعل����ى ل�ش�����ؤون الأ�سرة ،ويف
قرابة الأ�سبوع �أ�صدر �سمو احلاكم القرار بزيادة �إجازة االمومة
من  60يوم �إىل . 90

�إدارة املجل� ��س اال�ست�ش ��اري والعم ��ل م ��ع 44
ع�ض ��و �أغلبيتهم من الرجال ،هل كان الأمر به
حتدٍ لك؟

بجان����ب 44ع�ض����و باملجل�����س لدينا موظف����و الأمان����ة �أعتقد ي�صل
عدده����م �إىل  40موظ����ف وموظف����ة والأغلبي����ة �أي�ض ًا م����ن الرجال،
ولك����ن احلمدهلل �أن����ا �أمتلك خربة برملانية �سابق����ة ففي عام 2004
كن����ت ع�ضو جمل�س ا�ست�شاري ،واجلو الربملاين �أك�سبني فن ومهارة
التعامل مع اجلميع ،بجانب عملي كمديرة مدر�سة �سابقة وتربطني
بعدد كبري من �أهل ال�شارقة عالقات طيبة ي�سودها الود واالحرتام
والتقدي����ر ،ومعظ����م املنا�ص����ب الت����ي تقلدته����ا فر�ضت عل����ي �إتقان
التوا�صل يف زمان التوا�صل والعالق����ات االجتماعية ،وعلى م�ستوى
املجل�����س حر�صت قب����ل �أن �أكون رئي�سة �أن �أبن����ي ج�سر من التوا�صل
النبيل والعالقات الطيبة واحلم����دهلل وفقت ،وهنا �أود �أن �أكرر �أنه
ل����وال دعم الرجل ما جنحت املر�أة ،و نح����ن نتعامل ك�أ�سرة وكفريق
عم����ل ،اليوجد في����ه تناف�س بني رجل و�إمر�أة و إ�من����ا تناف�س من �أجل

الشارقة بيئة
حاضنة للطفل
املزروعي الرج����ل الربملاين املخ�ضرم و�أمني ع����ام املجل�س الوطني
وه����و ع����امل ومثقف ل����ه كتابات كث��ي�رة يف �ش�ؤون الربمل����ان وجتربته
الربملانية ،واحلمدهلل حققت الدورات جناح وقبول من اجلميع.

بو�صفك رئي�سة جلنة ا�ست�ضافة ال�شارقة لربملان
الطفل العربي ،حدثينا عن هذا احلدث املميز..

المدينة الباسمة

حتقي����ق هدف نبي����ل خلدمة الإم����ارة ب�شكل خا�����ص والدولة ب�شكل
عام ،عندما توليت من�صبي ا�ستفدت من تنوع اخلربات والقامات
الكب��ي�رة واملوجودة ،فنح����ن اعتدنا �أن نقدر الكب��ي�ر ونحرتم ر�أيه
ون�ضعه يف االعتبار�،أنا ال �أقبل �أن �أكون يف مواجهة الرجل فهو الأب
ال����زوج الأخ االبن لكن �أنا �أتكامل معه يف الأدوار .من ناحية �أخرى
حر�صت �أن يكون لدين����ا دورات ت�أهيلية للأع�ضاء،ف�أنا لدي قناعة
�إنني ل����ن �أ�صبح برملاين متمي����ز �إذا مل �أمني قدرات����ي و�إمكانياتي،
لذل����ك قدمن����ا دورات ت�أهيل برملاين ،حي����ث ا�ستقطبنا برملانيني
متمر�س��ي�ن مننذ قيام االحت����اد مثل �سعادة �سامل حم����د ال�شام�سي
�أول �أمني عام للمجل�س الوطني وع�ضو جمل�س اال�ست�شاري،و�سعادة
امل�ست�ش����ار ح�س����ن الأمني الذي و�ض����ع النظام الأ�سا�س����ي للمجل�س،
يف تق����دمي ور�����ش للأع�ض����اء ،بالإ�ضاف����ة ل�سع����ادة حمم����د �س����امل

هنا البد �أن نطرح �س�ؤال مهم ملاذا ال�شارقة؟ وملاذا برملان للطفل
العربي؟ �سوف �أتكلم يف اجتاهني الأول حملي و الثاين �أقليمي،
�أو ًال ال�شارق���ة كان���ت �سباق���ة يف االهتم���ام بالطف���ل بف�ضل فكر
�صاح���ب ال�سم���و ال�شيخ الدكت���ور �سلطان القا�سم���ي منذ ع�شرات
ال�سن�ي�ن والذي ق���ام على �أن يك���ون الطفل متواجد عل���ى ال�ساحة
وله �ص���وت يف كل املجاالت ،وبالفعل ال�شارق���ة �أ�س�ست لهذا الأمر
و�أطلق���ت العدي���د م���ن امل�شروعات الداعم���ة للطفول���ة  ،ف�أطلقت
مكتبات للأطفال يف الأحياء وم�ؤ�س�سات ترعاهم وتنمي مواهبهم
وقدراته���م مثل �سجاي���ا ومراك���ز النا�شئة وغريها ،وه���ذا �إميان
�سبق ع�صره جعل من ال�شارقة �إمارة �صديقة للطفل و�أر�ض وبيئة
حا�ضن���ة له منذ ع�شرات ال�سنني ،كل ه���ذه الأمور وغريها الكثري
مه���د �أن تكون ال�شارقة بيئة منا�سبة الحت�ضان �أي جتمع للأطفال
على م�ستوى العاملي واملحلي ،كم���ا �أن ال�شارقة �أ�س�ست �أول برملان
طف���ل على امل�ست���وى املحل���ي يناق�ش ق�ضاي���ا الطفول���ة ،لأننا نعد
للأجيال القادمة ون�ؤمن �إننا �إذا �أردنا �أن نعد قيادة ناجحة فالبد
من االهتمام بالطفل قائد الغد منذ �صغره.
ثاني��� ًا عندما نتابع ونطل���ع على ق�ضايا الأم���ة العربية و�أحوالها
يف الوق���ت الراهن �سنعرف �أن الأطفال هم �أكرث �ضحايا احلروب
ب�ش���كل يجعلنا نقول �أننا يف زمن يغت���ال الطفولة ،ن�شاهد �أطفال
�أن�ص���اف �أحي���اء ،تعرب عنهم بع����ض امل�ؤ�س�سات ولك���ن �صوت هذا
الطف���ل ول�سان حاله نريده هو من ينط���ق به ويعرب عنه ،وقد جاء
برمل���ان الطفل العربي بتو�صي���ة من برملان العرب���ي يف عام2010
ولكن نظرا للأحداث التي م���ر بها العامل العربي توقفت الفكرة،
وجتددت مرة �أخرى مع رغب���ة �سمو احلاكم �أن حتت�ضن ال�شارقة
�إن�ش���اء الربملان وتكون مق���ر ًا له  ،حتى يكون برملان الطفل العربي
قن���اة من القن���وات التي �ستمكن الأطفال الع���رب من التعبري عن
ق�ضاياهم يف جو�آمن و�سليم ،لتن�شئتهم ب�شكل �صحيح ولت�أ�سي�س
جيل جديد يكون قادر على قيادة امل�ستقبل ب�أمان و�سالم.

حوار
العدد
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تع ��د زراع ��ة النخي ��ل يف الإم ��ارات م ��ن أ�ه ��م الأن�شطة الت ��ي ت�سه ��م يف تعزيز دور القط ��اع التقلي ��دي يف دعم
التنمي ��ة االقت�صادي ��ة  ،وا�ستثم ��ار خ�ي�رات الأر� ��ض الت ��ي حب ��ا اهلل تعاىل به ��ا بالدن ��ا �إىل جانب ثرواته ��ا النفطية
وغريه ��ا م ��ن م�ص ��ادر ال�ث�روة  ،وم ��ن هنا فق ��د حر�ص ��ت القي ��ادة الر�شي ��دة و احلكوم ��ة االماراتية عل ��ى االهتمام
به ��ا ب�ش ��كل ملح ��وظ ورعايته ��ا وبف�ض ��ل ه ��ذا االهتم ��ام فق ��د �أ�صبح ��ت زراع ��ة �أ�شج ��ار النخي ��ل والعناي ��ة به ��ا يف
امل ��زارع املتخ�ص�ص ��ة الت ��ي تنت�ش ��ر يف جمي ��ع ام ��ارات الدول ��ة � ،إح ��دى �أب ��رز �أن�شط ��ة القط ��اع الزراع ��ي يف الدولة ..
ومل يتوقف االهتمام عند زراعة النخيل فقط  ،بل امتد كذلك �إىل كافة الأن�شطة احلرفية وال�صناعات املرتبطة
ب�شج ��رة وثم ��رة النخي ��ل كونها واح ��دة من �أهم الثمار التي عرفه ��ا الإن�سان على امتداد الق ��رون يف �شبه اجلزيرة
العربي ��ة  ،واعتم ��د عليه ��ا يف حيات ��ه وغذائ ��ه وم�سكنه وجتارت ��ه مع العامل  ،حي ��ث كانت البيوت حت ��ى وقت قريب
ت�سقف من فروع �شجرة النخيل  ،وكانت �أخ�شابها تدخل يف �صناعة ال�سفن واملراكب  ،كما تدخل �أوراقها يف �صناعة
�أطباق الطعام وال�سالل واملفار�ش وادوات احلياة اليومية.
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بقلم ال�صحفية الإماراتية :
ح�صة عي�سى ال�سويدي

ويف اطار االهتمام بثمرة النخيل  ،والتعريف بها وترويجها ي�أتي
تنظي���م املهرجان���ات اخلا�صة بها كونها م���ن املحا�صيل الزراعية
االماراتي���ة الأ�صيلة التي ال ميك���ن اال�ستغناء عنها  .حيث يتداعى
له���ذه املهرجان���ات التي تق���ام يف خمتلف مدن الدول���ة الع�شرات
من مزارع���ي النخيل يقومون بعر����ض منتجاتهم من الرطب من
خمتل���ف الأنواع والأ�شكال والأحج���ام و�سط �إقبال كبري من �أفراد
املجتمع الذين يفدون �إىل هذه املهرجانات مل�شاهدة املعرو�ض من
ثمار النخيل والرطب التي ت�شق طريقها �إىل موائدهم .
ارتب���ط االماراتي���ون بالرطب والتم���ر ارتباط ًا ديني���ا وتاريخيا
وجغرافيا ،فهم على يق�ي�ن ملحوظ ب�أن التمر من �أف�ضل الطعام،
فه���و يف ي���وم م���ا كان طع���ام ملرمي بنت عم���ران عليهم���ا ال�سالم
عندم���ا �أمره���ا اهلل �سبحان���ه وتع���اىل يف كتاب���ه العزي���ز �أن ت�أكل
ً
م���ن ثمار هذه ال�شجرة املباركة
قائ�ل�ا (وهزي إليك بجذع النخلة
تس � � � ��اقط عليك رطب ُا جني ًا  oفكلي واش � � � ��ربي وق � � � ��ري عين ًا )�سورة
م���رمي �آي���ة  ، 26- 25كون هذه الفاكهة متي���زت بفوائد كثرية عن
غريها من الفواكة الأخرى  ..وكونها م�صدر من م�صادر الطاقة
الت���ي يحتاجها ج�سم االن�سان وي�ساعد عل���ى ا�سرتخاء الع�ضالت
�إ�ضاف���ة �إىل احتوائ���ه على الأم�ل�اح املعدنية الهام���ة كالكال�سيوم
والبوتا�سي���وم واملاغني�سيوم والفو�سفور والت���ي تعمل بدورها على
تهدئة وا�سرتخاء اجلهاز الع�صبي ..
ويحت���وي التمر على مادة متاثل هرم���ون اللنب مما ي�ساعد على
اف���راز وادرار اللنب وهي ب�أم�س احلاجة لهذا اللنب الر�ضاع �سيدنا
عي�س���ى عليه ال�سالم لع���دم وجود من يقدم له���ا الطعام يف ذلك
الوقت .
كم���ا �أن كثري من النا�س يرونه غذا ًء متكام ًال يحوي دوا ًء �شافياً
للعدي���د م���ن الأ�سق���ام اتباع���ا ل�سن���ة امل�صطفى �صل���ى اهلل عليه
و�سل���م كما �أنهم يعدونه غ���ذا ًء �أ�سا�سي ًا للأطف���ال ال�صغار بحيث
ي�ساعده���م على بن���اء عظامه���م وتقوي���ة �أج�سامه���م وامدادهم
بالعنا�صر الغذائية املهمة.

ويعد مهرج���ان الذيد للرطب الذي �أقي���م يف دورته الأوىل لهذا
الع���ام �أحد املنافذ املهمة الت���ي تتيح املجال �أمام مزارعي النخيل
لعر����ض منتجاته���م وت�شجي���ع زراع���ة النخي���ل يف ه���ذه املنطق���ة
الزراعية الغني���ة  ،والذي نظمته غرفة جت���ارة و�صناعة ال�شارقة
بالتع���اون م���ع بلدي���ات املنطق���ة الو�سطى ون���ادي الذي���د الثقايف
الريا�ضي  ..واحت�ضنته مدينة الذيد.
افتت���ح املهرجان الذي �أقيم بن���ادي الذيد الثقايف خالل الفرتة
م���ن  2016/7/14اىل  2016/7/16مع���ايل الدكت���ور ث���اين بن
احم���د الزي���ودي وزي���ر التغ�ي�ر املناخ���ي والبيئة بح�ض���ور معايل
عب���داهلل �سلط���ان العوي����س رئي����س جمل����س ادارة غرف���ة جت���ارة
و�صناع���ة ال�شارقة وعبداهلل حممد العوي����س رئي�س دائرة الثقافة
والإع�ل�ام ،وخمي����س ب���ن �س���امل ال�سوي���دي رئي����س دائ���رة �ش�ؤون
ال�ضواحي والق���رى ،وحممد م�صبح الطنيج���ي من�سق املهرجان
وعدد من ع�شاق الزراعة والرتاث االماراتي اال�صيل.
جتول معايل الوزير يف اجنحة املعر�ض املختلفة واملتنوعة ،حيث
اطل���ع عل���ى جميع املنتوج���ات املعرو�ضة من الرط���ب وامل�شغوالت
التقليدي���ة م���ن �سع���ف النخيل الت���ي كانت ومازال���ت ت�ستخدم يف
املجتم���ع املحلي م�شيدا باجله���ود التي تقوم به���ا اجلهات املعنية
للحفاظ على هذه الرثوة الوطنية املهمة يف البالد.
كم���ا �ألقى معايل عب���داهلل العوي����س كلمة من خ�ل�ال املهرجان
أ�ك���د فيها �أن ه���ذه املب���ادرة مت تنفيذها يف ظل الدع���م املتوا�صل
والتوجيهات الكرمية من �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ب�ضرورة
تن���وع الفعاليات واالن�شط���ة يف امارة ال�شارق���ة  ..خا�صة الرتاثية
منه���ا والتي تعرب عن احلفاظ والتم�سك مبوروثات دولة االمارات
وعدم طم�س الهوية الوطنية للدولة.
وال نن�س���ى االهتم���ام البالغ ال���ذي �أواله م�ؤ�س�س الدول���ة وبانيها
املغف���ور ل���ه ب���اذن اهلل تع���اىل ال�شيخ زايد ب���ن �سلط���ان ال نهيان
بزراع���ة اكرث من  40مليون �شجرة نخي���ل وهذا يدل على اهتمام

المدينة الباسمة

حدائقنا

29

المدينة الباسمة

حدائقنا

30

القي���ادة الر�شي���دة التي ت�س�ي�ر على نهج وقي���م الرتاثية
بالدولة .
حيث �أن هذا املهرجان ي�ؤكد على حماية تراث الأجداد
وال���ذي يتمث���ل يف حمافظته���ا �شج���رة النخي���ل ب�صورة
م�ستمرة ملا لها من فوائد عديدة يف منتجاتها ..
ولتطوي���ر الفعالي���ة ب�شكل �أكرب مت التع���اون مع �شركات
التعبئة وامل�ص���درة  ،كما �شارك يف املهرجان العديد من
مالك املزارع من داخل وخارج �إمارة ال�شارقة و املحالت
الرائ���دة يف جمال �صناعة التمور واملعمول والتي كان من
�أبرزها م�صنع متور ليوا ومقره يف منطقة جمريا دبي ..
وتعترب هذه امل�شاركة ه���ي الأوىل لهم يف مهرجان الذيد
للرط���ب  ،بينما قد �شاركوا م�سبق��� ًا يف مهرجان عجمان
ومهرج���ان ليوا الذي يقام با�ستم���رار يف �إمارة �أبوظبي.
كما ح�صل م�صنع مت���ور ليوا على عدة جوائز من خالل
م�شاركاته���م املتميزة يف هذه املهرجانات جائزة النخيل
املقدمة من ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي
وجائزة �صندوق خليفة.
كما �أنهم يرون �أن ل�سوق التمور م�ستقب ًال جديد ًا يف ظل
الت�سهيالت احلكومية التي قدمتها للمزارعني وامل�صانع.
متي���ز م�صن���ع لي���وا للتم���ور بالتم���ور ال�سعودي���ة الت���ي
ي�ستوردونه���ا م���ن اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة� ،إ�ضافة
اىل جمي���ع ان���واع التمور االماراتية  ،ه���ذا باال�ضافة اىل
اخلدم���ات التي يقدمه���ا امل�صنع للمزارع�ي�ن بخ�صو�ص
التعبئة وا�شكالها.
كم���ا �ش���ارك م�صن���ع الفه���د للتم���ور يف ه���ذه الفعالية
الرتاثي���ة والفريدة م���ن نوعها  .وقد �سب���ق لهذا امل�صنع
�أن �ش���ارك يف ع���دة مهرجان���ات للتمور كان م���ن ابرزها

مهرج���ان لي���وا وال���ذي ح�صل في���ه امل�صنع عل���ى املركز
الثاين مرتني على الت���وايل  ،كما �شارك يف مهرجان دبا
احل�صن الذي يتم عقده يف مو�سم التمر با�ستمرار.
ودخ���ل يف املناف�سة كذلك م�صنع ال���دار للتمور والذي
يرج���ع تا�سي�سه من عام واح���د ومقرها عجمان  ،والذي
يق���دم خدمات���ه يف جتارة التم���ور وتعبئت���ه وتغليف علب
التمور با�شكالها املختلفة .
�إ�ضاف���ة اىل امل�شارك���ة املتمي���زة من م�صن���ع الب�ستان
للنحل والع�سل ومزرعة الوادين ( فلي ).
كما احت���وى املهرجان عل���ى �أن�شطة �أخ���رى كمعار�ض
الأ�س���ر املنتج���ة التي تق���دم باقة م���ن الأعم���ال اليدوية
الرتاثي���ة  ،حيث عك�ست و�أظهرت منتجاتهم روح الرتاث
القدمية و�أ�صالة املجتمع الإماراتي.
و �شه���د املهرجان العديد م���ن الفعاليات التي ت�ضمنت
على االهازيج املحلية قدمتها الفرق ال�شعبية وم�سابقات
مزاينة الرطب على مدار الثالثة ايام متتالية.
كما كانت بع�ض املحال تبي���ع م�شتقات الرطب والتمور
والدب�س والأجار و�أخرى تقدم �أنواع من العطور والدخون
وامل�شغوالت اليدوية واملنتجات االخرى.
كما �شاركت �إدارة وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل
والتمور ( خمترب زراع���ة االن�سجة النباتية ) من جامعة
االمارات العربية املتحدة ب�إمارة العني يف هذا املهرجان
كونها من اجلهات التي تعنى بزراعة االن�سجة النباتية ..
حي���ث قدمت لن���ا �أ�سع���ار وموا�صفات �شت�ل�ات النخيل
املنتجة بوح���دة درا�سات وبحوث تنمي���ة النخيل والتمور
وبع����ض املوا�صفات اخلا�صة ببع�ض �أنواع النخيل النادرة
 ..ك�أب���و بدي���ر وبقل���ة ب���رمي ( م���ن املغ���رب العرب���ي ).

الصحة
والحياة

حملة التوعية بمخاطر ذبح
األضاحي خارج المسلخ
ا�ستم���رارا مل�شاركة بلدية مدينة ال�شارق���ة اجلمهور فرحته بعيد
الأ�ضحى املبارك ،وا�ستكم���اال مل�س�ؤولياتها املجتمعية جتاه كافة
�أفراد املجتمع نظمت البلدية حملة �إعالمية عرب و�سائل الإعالم
املختلف���ة وخا�صة �صفحاتها عل���ى مواقع التوا�ص���ل االجتماعي
قدمت من خاللها كافة ال�شروط املطلوبة �صحي ًا للأ�ضحية.
و�أو�ض���ح الدكتور ب���در الدين �صال���ح م�س�ؤول م�سل���خ ال�شارقة
املرك���زي �أن البلدية قدمت العديد من املن�شورات التي ت�ضمنت
ن�صائ���ح للجمهور �أهمه���ا موا�صفات احلي���وان ال�سليم وهي �أن
يك���ون احلي���وان ن�شيط ال ميك���ن م�سك���ه ب�سهول���ه� ،أال توجد به
�إف���رازات خماطي���ة من الأن���ف ،ال يوج���د �إ�سه���االت �أو انتفاخ،
اليوج���د ت�ساق���ط لل�شعر �أو ال�صوف حيث ي���دل ذلك على وجود

طفيلي���ات خارجية �أو نق�ص يف الفيتام�ي�ن ،العني براقة ولي�ست
�شاحب���ة ،الأرج���ل �سليم���ة لي����س به���ا ك�س���ور ،و�ض���رورة جتنب
احليوانات الهزيلة.
و�أ�ض���اف ب���در الدي���ن �أن كل ه���ذه ال�ش���روط ال�صحي���ة بجانب
ال�ش���روط ال�شرعي���ة املعروفة واملتداول���ة وهي �أن تك���ون الأ�ضحية
م���ن الأنعام فقط « الإب���ل والبقر والغنم» لقوله تعاىل ( ولكل أمة
جعلنا منس � � � ��كا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة األنعام )
ويكون العمر املنا�سب للأ�ضحية كالتايل:
ال�ض����أن م���ا �أمت �سنة ،ومن املاع���ز ما �أمت �سنة ودخ���ل يف الثانية
دخ���وال بين��� ًا ك�شه���ر ،م���ن البقر م���ا �أمت ث�ل�اث �سن���وات ودخل يف
الرابعة،ومن الإبل ما �أمت خم�س �سنوات ودخل يف ال�ساد�سة.
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بقعة
ضوء

المسرح ،الرولة ،تميز ،المنار  ،االتحاد واالتصال

قاعات البلدية تحمل رموزًا إماراتية خالصة
قد يخطفك مبنى بلدية ال�شارقة عندما ت�شاهده من اخلارج ،لت�شعر وك�أنك �أمام متحف �إ�سالمي
ي�ضم بني جدرانه معامل �أثرية وتاريخية تنبع مالحمها من الطابع املحلي لإمارة ال�شارقة ،
و�ستزداد انبهاراً عندما تخطو �أوىل خطواتك داخل هذا ال�صرح املعماري ال�ضخم الذي حر�ص
م�صمموه على �أن يكون مبنى خدمي يحمل ت�صميمات �إماراتية ب�صبغة عاملية ،ال تقت�صر �أروقته
االحتاد ،الرولة ،متيز ،قاعة امل�سرح ،املنار وقاعة االت�صال� ،ست
قاعات متعددة الأغرا�ض واال�ستخدامات تزدان كل منها بت�صميمات
وتقنيات حديثة جتعل منها املكان املنا�سب لعقد اجتماع �أو �إقامة ندوة
�أو حما�ضرة �أو عرو�ض م�سرحية ودورات تدريبية.

قاعة المسرح

تعد هذه القاعة التي تقع يف الدور الأول ملبنى البلدية الأكرب بني جميع

القاعات ،فهي تت�سع لعدد� 210شخ�ص ،ومت ت�أ�سي�سها لإقامة احلفالت
الكربى وامل�ؤمترات والندوات بجانب العرو�ض امل�سرحية ،فهي جمهزة
بخ�شبة م�سرح كبرية وتقنيات مرئية و �صوتية عالية اجلودة،بالإ�ضافة
لتقنيات �إ�ضاءة ميكن التحكم بها �إلكرتوني ًا .ومامييز هذه القاعة �أنها
تطل على �ساحة كبرية تت�ضمن معر�ض للوثائق التاريخية اخلا�صة
بالبلدية و�صور لر�ؤ�ساء ومدراء املجل�س البلدي والبلدية منذ ت�أ�سي�سها.

المدينة الباسمة

قاعة المسرح
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على املكاتب و�صاالت خدمة العمالء فقط ،بل يحت�ضن مكتبة �ضخمة حتتوي على جمموعة
من �أندر الكتب املحلية والعاملية ،وما يزيد الأمر تقديراً وجود �ست قاعات مميزة معدة وجمهزة
لإقامة فعاليات البلدية املختلفة من اجتماعات وم�ؤمترات ولقاءات �صحفية� ،أو من يرغب من
اجلهات احلكومية واخلا�صة يف ا�ستغاللها.
قاعة « الرولة »

�سميت هذه القاعة بالرولة تيمن ًا مبيدان الرولة الذي يحظى باهتمام
خا�ص من �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،وتخليد ًا ال�سم �شجرة الرولة
التي كان يتجمع حولها جموع كثرية من النا�س يف الأعياد واملنا�سبات
املختلفة ،حيث تعد �أول مكان للفعاليات واملهرجات يف �إمارة ال�شارقة.
وهي تتميز مب�ساحتها الكبرية وطاوالت م�ستديرة تت�سع لعدد� 180شخ�ص،
وت�صلح لإقامة املعار�ض واحلفالت والعرو�ض امل�سرحية ال�صغرية.
قاعة الرولة

�أ�س�ست هذه القاعة لإقامة الدورات التدريبية وور�ش العمل
والندوات واملحا�ضرات ،فهي تعد قاعة التدريب اخلا�صة
بالبلدية ،لذلك فهي جمهزة ب�أحدث التقنيات احلديثة مثل
�أجهزة العر�ض ومكربات ال�صوت ،بالإ�ضافة لوجود �أثاث
ومعدات مكتبية تتالءم مع طبيعة القاعة والهدف منها ،كما �أنها
تتميز مب�ساحتها الكبرية التي تت�سع ل  80متدرب.

قاعة املنار هي القاعة اخلا�صة مبكتبة بلدية مدينة ال�شارقة
لذلك �سميت بهذا اال�سم ،وحتتوي القاعة على طاولة
اجتماعات تت�سع لعدد� 12شخ�ص ،وهي مزودة ب�شا�شة
تليفزيون وجهاز حممول،حيث �أنها ت�صلح لالجتماعات
امل�صغرة واملحا�ضرات التعليمية والور�ش التدريبية.

قاعة « االتحاد »

قاعة « االتصال »

تعترب هذه القاعة �أهم قاعات املبنى التي يتم االجتماع بها مع
م�س�ؤويل الدوائر احلكومية �سواء على م�ستوى الإمارة �أو الدولة،
وهي وتتميز مب�ساحة كبرية وطاوالت بي�ضاوية ومقاعد وثرية
تت�سع لعدد � 50شخ�ص ،كما �أنها مزودة بديكورات داخلية عالية
اجلودة ،وتقنيات �صوتية ومرئية عالية.

تقع هذه القاعة �ضمن مكاتب �إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي،
لذلك �سميت بهذا اال�سم ،وهي حتتوي على طاولة
اجتماعات تت�سع لعدد � 12شخ�ص ،ومزودة ب�شا�شة
تليفزيون كربى وجهاز حممول.

قاعة االتحاد

قاعة االتصال

قاعة تميز

المدينة الباسمة

قاعة «تميز»

قاعة « المنار »

قاعة المنار

بقعة
ضوء
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رئيس قسم تصديق عقود اإليجار بالبلدية

علي أحمد:
خدمات البلدية اإليجارية
كلها لتحقيق رضا العمالء

المدينة الباسمة

�أعق ��ب الإع�ل�ان ع ��ن تعدي ��ل ر�س ��وم عق ��ود الإيج ��ار
�إقب ��ا ًال �شدي ��دا عل ��ى مراك ��ز ت�صدي ��ق عق ��ود الإيجار
التابع ��ة للبلدية يف الفرتة التي �سبقت بداية تطبيق
الر�س ��وم اجلدي ��دة� ،إال �أن بلدي ��ة ال�شارق ��ة وحتدي ��داً
�إدارة التنظي ��م الإيج ��اري بجمي ��ع �أق�سامه ��ا تعاملت
مع هذا ال�ضغط مبهنية وحرفية �شديدة ،مما �أ�سهم
يف إ�جن ��از جمي ��ع املعامالت و مرور ه ��ذه الفرتة دون
�أي م�ش ��كالت �أو �شك ��وى م ��ن اجلمهور..مزي ��داً م ��ن
التفا�صي ��ل ع ��ن ه ��ذه الف�ت�رة قمن ��ا مبناق�شته ��ا م ��ع
رئي� ��س ق�سم ت�صدي ��ق عقود الإيج ��ار يف البلدية علي
�أحمد.
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�شه ��دت بلدي ��ة ال�شارق ��ة �إقب ��ا ًال �شدي ��داً �أثن ��اء ف�ت�رة االع�ل�ان ع ��ن تعديل ر�س ��وم عقود
الإيجار ،فكيف تعاملتم مع هذا الإقبال؟
كان لدين���ا توق���ع م�سب���ق �أن منافذ ت�صدي���ق عقود الإيج���ار التابعة للبلدي���ة �سوف ت�شهد
�إقب���ا ًال من اجلمهور لت�صديق عقود الإيجار قبل تطبيق الر�سوم اجلديدة ،لذلك
وفرن���ا �أربع �صاالت �إ�ضافية ال�ستقبال املراجع�ي�ن ،كما �أن �إدارة البلدية
م�شك���ورة وفرت لنا موظفني للتعاون معنا يف �إنهاء هذا العمل ،لي�صل
جمم���ل موظف���ي الإدارة وقتها  90موظف يف ح�ي�ن �أن العدد الأ�صلي
 40فق���ط ،بالإ�ضاف���ة لتوفريها �أكرث من � 30أم�ي�ن �صندوق ال�ستالم
املبال���غ النقدية،كما مت توفري حرا�س وم�ستقبل�ي�ن ومنظمني ،لذلك
فنجاح هذه املهم���ة وتقدميها للجمهور بالطريقة التي مرت بها هي
نت���اج لعمل جماعي وتكاتف اجلميع يف البلدية لتقدمي �أف�ضل خدمات
للمتعامل�ي�ن ،حتى �آلية تنفيذ القرار والإعالن عنه وتطبيقه كانت عمال
جماعي ًا.
أ�ث ��ارت ر�س ��وم ت�صديق عق ��ود الإيج ��ار اجلدي ��دة الكثري
من الت�س ��ا�ؤالت وعالمات اال�ستفه ��ام ،فكيف تعاملتم
معها؟
ً
البلدية حري�صة دوم���ا على تقدمي
�أف�ض���ل اخلدم���ات والت�سهيالت
للجمهور،بالإ�ضاف���ة لفت���ح

م ��ن جهود البلدية املمي ��زة �أي�ضا يف تلك الف�ت�رة الإعالن عن
خدم ��ة ت�صديق عقود الإيج ��ار �إليكرتونياً ،فكيف كان �صداها
لدى اجلمهور؟
قام���ت �أي�ض��� ًا البلدية ب�إل���زام جمي���ع املكاتب العقاري���ة العاملة
باملدينة با�ستخدام خدمة العقد الذكي على موقعها الإلكرتوين
لإجن���از معام�ل�ات جتدي���د ت�صدي���ق عق���ود الإيج���ار ال�سكنية
والتجارية ،من بداية �شهر �سبتمرب ،بناء على القرارات الناجتة
عن االجتم���اع اخلام�س للمجل�س البلدي ملدين���ة ال�شارقة لدورة
االنعق���اد العادي الأول من الف�ص���ل ال�سنوي احلادي ع�شر ،وقد
القت هذه اخلدمة ترحيب ًا و�إقباال من اجلمهور لأنها عملت على
تخفيف الأعباء عليهم و�إجناز املعامالت ب�سهولة وي�سر.

جمي ��ع املنا�ص ��ب الت ��ي عمل ��ت به ��ا حتت ��اج توا�ص ��ل مبا�شر مع
املتعامل�ي�ن ،فه ��ل هن ��اك موا�صف ��ات خا�ص ��ة الب ��د �أن تتوفر يف
موظف خدمة العمالء؟
عمل���ت كموظف حكومي و�أعرف متام ًا م���ا تعنيه هذه الوظيفة،
واملدي���ر الناجح هو من ين���زل ملوظفيه يعمل معه���م يد ًا بيد ،ال
يعط���ي الأوام���ر وين�ص���رف ،فمث ًال مدير ع���ام بلدي���ة ال�شارقة
�سع���ادة ريا�ض عبداهلل عيالن �أُثناء ف�ت�رة ماقبل تطبيق ر�سوم
ت�صديق عقود الإيجار اجلديدة �شهدت البلدية ازدحاما و�إقباال
و�ص���ل لأكرث م���ن  6000مراجع يف الأيام الأخ�ي�رة ،وهو كان يف
�إجازت���ه ال�سنوية �إال �أنه قطع الإجازة وح�ضر �إىل �إدارة التنظيم
الإيج���اري من ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا ملتابعة �سري العمل والرد
عل���ى ا�ستف�سارات اجلمه���ور بنف�سه ،وكان ه���ذا خري مثال على
املدير الذك���ي الذي يعرف كيف يدير عمله ،و�أنا �أي�ض ًا �أ�ؤمن �أن
هناك فرق بني املدي���ر الناجح الذي ينفذ القرارات� ،أما املدير
الذك���ي فهو م���ن ي�شارك فري���ق عمله التنفيذ ،وه���و من يعرف
�أن لدي���ه عميل خارج���ي وهو املراجع ال���ذي ي�أتي الجناز
مهم���ة �أما العمي���ل الداخلي فه���و املوظف ال���ذي يجب �أن
نعمل على حتفيزه و�إ�صقال قدراته و�إمكانياته وتطويره�.أنا
عا�ش���ق للجلو�س و�سط العمالء وتقدمي اخلدمات للجميع من
خ�ل�ال منافذ الإدارة املتعددة وهذا م���ا دعاين للنزول ل�صالة
املراجعني لت�صديق عقود الإيجار �أثناء هذه الفرتة.

المدينة الباسمة

قن���وات ات�صال مبا�ش���رة بني املتعاملني وخمتل���ف الإدارت للرد
على كافة اال�ستف�سارات ،وعندم���ا مت الإعالن عن تلك الر�سوم
قمنا بحملة �إعالمية على �صفحات البلدية على مواقع التوا�صل
االجتماعي وجميع اجلرائد العربية والإجنليزية لنعرف اجلميع
حيثي���ات هذا القرار الذي جاء تنفي���ذ ًا لقرار املجل�س التنفيذي
لل�شارق���ة رق���م ( )26ل�سن���ة  ،2016بتوجيه���ات �سم���و ال�شي���خ
�سلط���ان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ،ويل العهد نائب حاكم
ال�شارق���ة ،رئي����س املجل�س التنفي���ذي ،كما �أن حكوم���ة ال�شارقة
�أجرت درا�سة منذ عامني تقريب ًا ،بالتن�سيق مع البلدية ،لدرا�سة
ر�س���وم ت�صديق عق���ود الإيجار ،ومقارنتها بالإم���ارات الأخرى،
مع درا�س���ة تكاليفها الت�شغيلي���ة .وك�شفت الدرا�س���ة �أن الر�سوم
التي تطبقها ال�شارقة على ت�صدي���ق العقود منخف�ضة ،بالن�سبة
للقيمة الت�شغيلية ،ومل���ا تفر�ضه الإمارات الأخرى ،مقابل تقدمي
هذه اخلدمة ،وهو ما ا�ستدع���ى اتخاذ قرار الزيادة ،مبا يعادل
ر�س���وم تطبيقها يف الإمارات الأخرى ،خا�صة �أن ال�شارقة ت�شهد
تطور ح�ضاري وعمراين وثقايف عظيم.

هل لنا من نبذة عن رحلتك ملن�صب رئي�س ق�سم ت�صديق عقود
الإيجار ؟
مت تعين���ي يف بلدي���ة مدينة ال�شارقة ع���ام  1991كموظف خدمة
ثان
عم�ل�اء ،ويف هذا كانت خدمة العم�ل�اء حتمل م�سمى كاتب ٍ
وبعده���ا كات���ب �أول ،وثم بعده���ا كاتب وبعده���ا ترقيت ملن�صب
رئي�س �شعبة ت�صديق عقود الإيجار ،وعام  2007ترقيت ملن�صب
رئي�س ق�سم ت�صديق عقود الإيجار بالوكالة ومن ثم مت تثبيتي.
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مشاريع
البلدية

بإنتاجية  150طن يوميًا

بلدية الشارقة تحول نفايات المدينة لسماد عضوي
الأع�شاب ،وجتمي���ل وتزين وق����ص �أوراق ال�شجر وامليادين،
و�أخ�شاب الأ�شجار،حيث يتم حتويل تلك العنا�صر واملكونات
�إىل �أ�سمدة طبيعية غنية وحم�سنات تربة بدون �أية �إ�ضافات
كيماوية �سواء يف مرحلة الإنتاج �أو بعده.

المدينة الباسمة

تتع ��دد إ�جن ��ازات بلدية مدينة ال�شارقة يف احلفاظ على املظه ��ر اجلمايل واحل�ضاري للإمارة البا�سمة ،حتى بلغت
امل�ساحة املخ�ضرة كلياً يف املدينة يف نهاية العام املا�ضي نحو  14مليوناً ون�صف املليون مرت ،بف�ضل االهتمام الكبري
والدع ��م الالحم ��دود ال ��ذي يقدم ��ه �صاحب ال�سم ��و حاكم ال�شارق ��ة ،لإدارة الزراع ��ة بالبلدية لتعزي ��ز جهودها يف
الت�شج�ي�ر ون�ش ��ر امل�سطحات اخل�ضراء يف كل ربوعها ،وقامت البلدي ��ة بزراعة �أعداد كبرية من الأ�شجار ،حيث بلغ
ع ��دد �أ�شج ��ار النخي ��ل التي مت زراعته ��ا يف املدينة � 25ألف نخل ��ة موزعة على جميع املناط ��ق التجميلية ،كما يوجد
لدى البلدية م�شتالن هما الفالح واحلزام الأخ�ضر ،ب�إنتاجية �سنوية ت�صل �إىل �أكرث من � 320ألف �شتلة.
مراحل الت�صنيع
عن مراحل الت�صنيع قال �سيد علي �شاه رئي�س ق�سم م�صنع
ال�سم���اد :متتلك البلدية �أح���دث و�أف�ضل مع���دات الت�صنيع
و�أو�ضح املهند�س جعفر علي جعفر مدير �إدارة اخلدمات البيئية بالبلدية �أن دور البلدية
البيئ���ي ال يقت�ص���ر على زراعة وت�شج�ي�ر املدينة فقط بل ميتد للحف���اظ على الرتبة من داخ���ل امل�صن���ع ل�ضمان �إنتاج �أف�ض���ل الأنواع من الأ�سمدة الع�ضوي���ة ب�شكل يحتفظ على
خ�ل�ال ا�ستخ���دام الت�سميد الع�ض���وي الذي يعد حج���ر الأ�سا�س الذي يج���ب و�ضعه لرفع
القيم���ة الإنتاجية للأرا�ضي الزراعية والإقالل من التلوث البيئي الناجت من الإ�سراف يف
ا�ستخدام الأ�سم���دة «املعدنية»الكيماوية،ولذا ف�إن �إعادة تدوي���ر املخلفات الع�ضوية �أحد
العوامل الهامة التي ت�ؤدي �إىل توفري كميات من الأ�سمدة الع�ضوية التي تفي باحتياجات
الأرا�ضي الزراعية ،وهذا ما يقدمه م�صنع ال�سماد الع�ضوي التابع لبلدية مدينة ال�شارقة
و ال���ذي لع���ب دورا ب���ارزا يف ا�ستثمار املخلف���ات وحتويلها ايل �سماد ع�ض���وي و�ساهم يف
تقلي����ص النفاي���ات بن�سبة  185طن��� ًا يف اليوم ،حي���ث ي�ستخدم ال�سم���اد يف الإ�ست�صالح
الزراع���ي وخ�صوبة الرتبة باحلدائق وامليادين العامة وزي���ادة الرقعة اخل�ضراء وزراعة
الأ�شجار التي ت�سهم يف خف�ض ن�سبة ثاين �أك�سيد الكربون.
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العنا�صر واملكونات الأ�سا�سية لل�سماد

يت���م ت�صني���ع ال�سم���اد الع�ضوي من خملف���ات و نفاي���ات املدينة وهي خملف���ات املطابخ،
احلم����أة «خملفات حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،النفايات اخل�ضراء مثل ق�ص

البيئ���ة والأماك���ن املحيط���ة ،وتبد�أ مرحل���ة الت�صنيع بخلط حم����آة ال�صرف ال�صح���ي بالأخ�شاب
واحل�شائ����ش وباقي املخلفات لتجهي���ز �أول خطوات مراحل الت�صنيع ومن ثم حتميله يف ال�سيارات
اخلا�صة وامل�ص�صمة لهذا الأمر لو�ضعه داخل ال�شربة اخلا�صة وتخزينة  21يوم ًا.
ثم يتم تفريغ ال�سماد داخل ال�شربات على �شكل �صفوف للبدء فى عملية التقليب امل�ستمر يومي آ�
للتخل����ص م���ن الغازات ال�ضارة والأبخ���رة بوا�سطة ماكينة تقليب ال�سماد وف���ى تلك الفرتة يتم
التخل����ص من اكرث من  %90من الغازات ويتم نقله من ال�شربة �إىل املكان اخلا�ص بتخزينه فى
الهواء الطلق لكى تتم عملية التجفيف.
ثالث آ����  :تفري���غ ال�شربة م���ن ال�سماد ونقل���ه بال�سيارات اخلا�صة بع���د �إمتام عملي���ة التقليب �إىل
م���كان خا�ص للتخزين فى اله���واء الطلق و�أ�شعة ال�شم�س ملدة من �شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر كاملة
للمعاجل���ة احلرارية ولتجفي���ف ال�سماد و تفاعل جمي���ع العنا�صر املخلوط���ه ومتا�سكها لإعطاء
النتيجى الإيجابية للرتبة.

ل�ضم���ان �إ�ستخ���راج الغازات التى نتجت عن التخزين فى تلك الف�ت�ره ،كما يتم �أخذ عينه من تلك
الأ�سمدة داخل خمترب م�صنع ال�سماد لإجراء �إختبارت على العينات ومعرفة ن�سبة جودتها ون�سبة
الغ���ازات املوجودة ب�صفه يومية ومرة �أخرى فى نهاية �إمتام عملية الت�صنيع ،وبالتاىل يتم حتديد
اذا كان���ت العينة جي���ده �أو حتتاج �إىل فرتة �أخرى فى التقليب واملعاجل���ة قبل عر�ضها للإ�ستخدام
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خمترب م�صنع ال�سماد
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و�أ�ضاف �شاه �أنه بعد �إمتام فرتة جفاف الأ�سمدة ومتا�سك �أجزاءها ملدة ترتاوح من �شهرين �إىل
ثالثة �أ�شهر تقوم املعدات وال�سيارات بنقل ال�سماد من مكان التخزين اخلارجى �إىل داخل امل�صنع
عل���ى هيئة �صفوف مرة �أخرى لتبد�أ عملية التقليب م���ن �أخرى ملدة  15يوم آ� كامله ب�صفه م�ستمرة
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وذلك لتجنب الروائح الكريهه والغازات ال�ضاره على العمال.
ت�أت���ى املرحل���ة الأخرية ف���ى عملية ت�صني���ع ال�سماد بنقل املع���دات للكمي���ات املنتجة بعد
التقلي���ب والت�أكد من خلوها من الغازات �إىل ماكينة الغربلة ،وذلك لف�صل ال�سماد اجليد
عن ال�شوائب ومن ثم جتهيزه فى الأماكن اخلا�ص لتحميله وبيعه للهيئات واملواطنني �إما
بالأكيا�س �أو بالطن.
وبذلك تتم دورة عملية حتويل املخلفات والنفايات �إىل �أ�سمدة ع�ضوية بدون �أى �إ�ضافات

�أو مركب���ات كيماوي���ة �س���واء فى عملية الإنت���اج �أو مابعد الإنتاج بل م���ن مكونات طبيعية
كان���ت من املمكن �أن ت�ضر البيئ���ة ،ولكن مت حتويلها �إىل مواد طبيعي���ة نافعه للبيئة حيث
يكون الإنتاج اليومى الفعلى للم�صنع ال يقل عن  150طن من ال�سماد اجلاهز للبيع يومي�آْ.
وبع���د كل م���ا �سبق تكون الفوائ���د البيئية لل�سماد فوائد ونتائ���ج �إيجابية كبرية حيث يتم
حتوي���ل نفاي���ات وخملفات املدين���ة �إىل �سماد ع�ض���وى نافع ي�سه���م يف تخ�ضري وجتميل
املظه���ر احل�ض���اري لل�شارق���ة ،بالإ�ضافة �إىل �إن كل ط���ن من النفايات الت���ى تتحول �إىل
�أ�سم���دة ينق���ذ م���ن � 2إىل  2.5م�ت�ر مكعب م���ن م�ساح���ة الأرا�ضي كل ع���ام ،من ناحية
�أخ���رى حتويل هذه النفايات �إىل �أ�سمدة ي�ساعد على توف�ي�ر كثري من الأموال التي تنفق
عل���ى �إدارة املك���ب وا�ست�صالح الأرا�ضي لأنه �إذا مل ينتج ال�سم���اد حمليا ف�سيتم �شرا�ؤها
ب�أ�ضع���اف النفق���ات ،بالإ�ضافة �إىل مزايا �أخرى وه���ى �إن ال�سماد يربط جزيئات الرتبة
بع�ضها ببع�ض مما ي�ؤدى مع مرور الوقت �إىل حت�سني نوعية الرتبة الرملية والطميية من
قا�سي���ة �إىل متو�سطة وهى الرتبة الأكرث دعما للنم���و اخل�ضري حيث �أن جميع العنا�صر
ال���ذى يتكون منها ال�سماد من الطبيعية ثم نعيده���ا مرة �أخرى �إىل الرتبة ولكن بال�شكل
الأمثل لال�ستفادة منها.
و يذك���ر �أن م�صن���ع الأ�سم���دة الع�ضوي���ة التاب���ع للبلدية ل���ه دور علمي ه���ام حيث يقوم
مب�شارك���ة اجلامعات مث���ل اجلامع���ة الأمريكية بال�شارق���ة وغريها فى الأبح���اث العلمية
للطلبة لال�ستفادة العلمية و لتطوير �صناعة ال�سماد.
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ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG πªY á«dBG :’k hCG

ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏ÑH …QÉéjE’G º«¶æàdG IQGOEG ¿EG
≥«Kƒàd ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG πªY á«dBG AÉ°SQEÉH äQOÉH
≥«Kƒàd ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædÉH ∑GÎ°T’G áeóN ÖdÉW ≈∏Y Ú©àj .1 á«æ≤àdG ¥É£f ‘ ájQÉ≤©dG äGóMƒdG QÉéjEG Oƒ≤Y
Öàµe ábÉ£H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ájQÉ≤©dG äGóMƒdG QÉéjEG Oƒ≤Y
âeÉb Éªc ,OÉªàY’G ó©H ÉgôaGƒJ Üƒ∏£ŸG áãjó◊G
øjòdG ∑Óª∏d á«µ∏ŸG äGóæ°S ™«ªL ábÉ£ÑdG πª°ûJ å«ëH ,…QÉ≤Y
kÉ«FÉ≤∏J Ωƒ≤J »àdG ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG ™«ªL ó°UôH
.ájQÉ≤©dG º¡cÓeCG IQGOEÉH ÖàµŸG Ωƒ≤j
ÖLƒÃ …ƒæ°ùdG ∑GÎ°T’G Ö∏W Ëó≤J …QÉ≤©dG ÖàµŸG ≈∏Y Ú©àj .2 πªéÃ É¡àjÉªMh ≥«KƒàdG äÉ«∏ªY §Ñ°†H
∂dÉe RGƒL øe áî°ùf) á«dÉàdG äGóæà°ùŸÉH Ék Hƒë°üe »HÉàc êPƒ‰
π«Ñ°S ≈∏Y É¡æ«æ≤Jh áÑ°SÉæŸG äGAGõ÷Gh äGAGôLE’G
øe áî°ùf ,∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S ájQÉéàdG á°üNôdG øe áî°ùf ,ÖàµŸG
‘ ¬cGÎ°TG ó©H π«ª©dG πÑb øe É¡H ΩGõàd’G
.(…QÉ≤Y Öàµe ábÉ£H
ºbQ ≥«KƒàH ∑GÎ°T’G Ö∏W ≈∏Y á≤aGƒŸG ó©H á«æ©ŸG IQGOE’G Ωƒ≤J .3 Éª«a ÚÑŸG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,∂dòd ó©ŸG èeÉfÈdG
:»∏j
ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG :kÉ«fÉK ,Ωóîà°ùŸG º°SG ∑Î°ûŸG º«∏°ùJ ºK øeh ,»æ©ŸG ΩÉ¶ædG ‘ Ö∏£dG

ÖàµŸG Ωƒ≤j øjòdG ∑ÓŸG äÉfÉ«H ≈∏Y Ò«¨J …CG OƒLh ádÉM ‘ .7
≈∏Y Ö∏£àj ±òM hCG áaÉ°VEG AGƒ°S ájQÉ≤©dG º¡JÉµ∏à‡ IQGOEÉH
á«æ©ŸG IQGOE’G iód …QÉ≤Y Öàµe ábÉ£H äÉfÉ«H åjó– ÖàµŸG
IóŸG ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ,ájQÉéàdGh á«æµ°ùdG Oƒ≤©dG ≈∏Y áeóÿG ô°ü– .8
.§≤a IóMGh áæ°S OÉªàY’G ¿Éjô°ùd á«æeõdG
ábÉ£H hCG äQÉc Î°SÉŸG hCG äQÉc Gõ«ØdG á£°SGƒH ™aódG á«∏ªY ºàJ .9
.π«°ü–
ºbQ , ∂dÉŸG º°SG) ∂dÉŸG äÉfÉ«H ‘ CÉ£N …CG OƒLh ádÉM ‘ .10
á«æ©ŸG IQGOE’G á©LGôe ºàj ,(ájƒ¡dG ábÉ£H ºbQ , ∞JÉ¡dG
.™°VƒdG í«ë°üàd

المدينة الباسمة

.…ô°ùdG ºbôdG ∫ÓN øe áeóÿG π«©ØàH ÖàµŸG Ωƒ≤j ºK øeh
∫ÓN
øe »æ©ŸG ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y ∫ƒNódÉH ∑Î°ûŸG Ωƒ≤j .4
¢üàîj …QÉ≤Y Öàµe áeóÿG ‘ ∑GÎ°T’G ÖdÉW ¿ƒµj ¿CG Öéj .1
∞∏àîÃ äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G QÉéÄà°SGh QÉéjEGh äGQÉ≤©dG IQGOEÉH äÉfÉ«H ∫ÉNOEGh ¢UÉÿG ¬∏é°S íàØH ΩÉ«≤dGh »ª°SôdG IôFGódG ™bƒe
‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IôFGO øe ájQÉŒ ¢üNQ πª– h ,É¡YGƒfCG ™aO ºK øeh IôLCÉà°ùŸG ájQÉ≤©dG IóMƒdGh ôLCÉà°ùŸGh ôLDƒŸG
.IQÉeE’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ‹B’G ™aódG ≥jôW øY á«∏ª©∏d á≤ëà°ùŸG Ωƒ°SôdG
.OÉªàY’Gh ó≤©dG ºbQ
»æ©ŸG ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y ∫ƒNódG á«dhDƒ°ùe ∑Î°ûŸG ≈∏Y ™≤J .2
äÉ©ÑJ πªëàH ∑GÎ°T’G Ö∏W ‘ √ó¡©J ó©H Ò¨dG πÑb øe ábó°üe QÉéjEG á≤«Kh QGó°UEÉH »æ©ŸG ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG Ωƒ≤j .5
.iôNC’G äÉ¡÷G iód Ióªà©eh Ék «fhÎµdEG
QÉ¶àfG hCG Ò¨dG ≈∏Y ´ƒLôdG ¿hO á«fóŸGh á«FÉæ÷G á«dhDƒ°ùŸG
.á«FÉ°†≤dG ΩÉµMC’G äÉ«KGóME’Gh äÉfÉ«ÑdG πª› §HôH »æ©ŸG ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG Ωƒ≤j .6
QÉéjE’G ó≤Y á«∏YÉØH á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™«ªL ™e
äÉ≤aôe hCG á≤«≤ë∏d IôjÉ¨e äÉfÉ«H …CG ∫ÉNOEG ∑Î°ûŸG ≈∏Y ô¶ëj .3
≈∏Y
ájOÉ°üàb’G
á«ªæàdG
IôFGOh RÉ¨dGh AÉŸGh AÉHô¡µdG áÄ«¡c óªà©ŸG
ΩÉ¶ædG äÉ«∏ªY øe á«∏ªY …CG ò«ØæJ É¡H OGôj á«≤«≤M ÒZ
≈∏Y ¥ÉØJ’ÉH ∂dPh ∫É©q ØdG ÊhÎµdE’G §Hô∏d Gk ó«¡“ ∫ÉãŸG π«Ñ°S
.»°ù°SDƒŸG ó«©°üdG
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ÊhÎµdE’G ó≤©dG áeóN

ájÉª◊G IÎa »gh ¤hCG äGƒæ°S 3 ∫ÓN Ò¨àJ ød QÉéjE’G áª«b
.(á«fƒfÉ≤dG
.¢VôY ≈∏Y §¨°†dG -8
.á«∏ª©∏d á≤ëà°ùŸG Ωƒ°SôdG ™aO - 9
ôLDƒŸG ábÓ©dG ‘ôW øe ¬©«bƒJ ºK øeh ó≤©dG áYÉÑW -10
.¬dÉ°SQEGh ó≤©dG ¥ÉaQEG ºK ôLCÉà°ùŸGh

™aódG á≤jôW

hCG ¿ÉªàF’G ábÉ£H á£°SGƒH ‹B’G ™aódG ≥jôW øY ™aódG á«∏ªY ºàJ
.π«°ü– ábÉ£H
:ÊhÎµdE’G ó≤©dG áeóN É¡«∏Y ≥Ñ£æJ ’ »àdG Oƒ≤©dG
.á«µ∏ŸG óæ°S ‘ Ò«¨J -1
.á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ù∏d ábó°üe ÒZ Oƒ≤©dG -2
.áæ°S øe πbCG hCG ÌcCG QÉéjE’G ó≤Y Ióe -3
.¢ùµ©dG hCG ÜRÉY ¤EG »∏FÉY ∫Éãe øµ°ùdG ´ƒf ‘ Ò«¨J -4
.QÉªãà°S’G Oƒ≤Y (ójóL) ájQÉéàdG Oƒ≤©dGh á«æµ°ùdG Oƒ≤©dG -5
IQÉeEG êQÉN øe ájQÉŒ ¢üNQ πª– »àdG ájQÉ≤©dG ÖJÉµŸG -6
.ábQÉ°ûdG
.á«µ∏e óæ°S É¡d ¢ù«dh áëæŸG »°VGQC’G -7
.QÉªãà°S’G Oƒ≤Y â– áLQóŸG á«æµ°ùdG Oƒ≤©dG -8

Ωƒ°SôdG :kÉ©HGQ
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QÉéjE’G Oƒ≤©d ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG ‘ …ƒæ°ùdG ∑GÎ°T’G Ö∏W Ωƒ°SQ .óLƒj ’ :√ójóŒh
øe %2^1 :(Gõ«ØdG ábÉ£H ΩGóîà°SG ádÉM ‘) á«µæH Ωƒ°SQ .ºgGQO 10 +≥jó°üàdG Ωƒ°SQ áª«b
.ºgGQO 10 :(π«°ü– ábÉ£H ΩGóîà°SG ádÉM ‘) π«°ü– Ωƒ°SQ .≥jó°üàdG Ωƒ°SQ .ºgQO 100 :ó≤Y á≤«Kh Ωƒ°SQ .ºgGQO 10 :á«fhÎµdEG äÉeóN Ωƒ°SQ -

áeóÿG ‘ π«é°ùàdG :’hCG

.…QÉ≤Y Öàµe ábÉ£H QGó°UEG -1
.áeóî∏d Ωóîà°ùe Ö∏W Ëó≤J -2

áHƒ∏£ŸG ¥GQhC’G

.…QÉ≤©dG ÖàµŸG É¡æY ∫hDƒ°ùŸG á«µ∏ŸG äGóæ°S ™«ªL -1
.ájQÉéàdG á°üNôdG øe áî°ùf -2
.ÖàµŸG ∂dÉe ôØ°S RGƒL øe áî°ùf -3
.(óLh ¿EG π«cƒ∏d ÖàµŸG ∂dÉe ádÉch) ádÉcƒdG øe áî°ùf -4
.…QÉ≤©dG ÖàµŸG π«ch ôØ°S RGƒL øe áî°ùf -5

ÜÉ°ùM π«©ØJ : kÉ«fÉK

.ÜÉ°ù◊G π«©ØJ ≈∏Y §¨°†dG -1
.ájQÉéàdG á°üNôdG ºbQ ∫ÉNOEG -2
.π«©ØàdG õeQ ∫ÉNOEG -3
.≥≤ëàdG ≈∏Y §¨°†dG -4
.ÖàµŸÉH á°UÉÿG QhôŸG áª∏c ™°Vh -5
.áeóÿG π«©ØJ -6

ó≤©dG ≥jó°üJ : kÉãdÉK

.ájQÉéàdG á°üNôdG ºbQ ∫ÉNOEG -1
.QhôŸG áª∏c ∫ÉNOEG -2
.∫ƒNO ≈∏Y §¨°†dG -3
.QÉéjE’G Oƒ≤Y ≈∏Y §¨°†dG -4
.»æµ°ùdG ó≤©dG ójóŒ -5
.√ójóŒ OGôŸG ó≤©dG ºbQ ∫ÉNOEG -6
™«ªL Öë°S ºà«°Sh √ójóŒ OGôŸG ó≤©dG áëØ°U ¢VôY ºà«°S -7
¿ƒµ«°Sh ábQÉ°ûdG ájó∏ÑH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG IóYÉb øe ó≤©dG äÉfÉ«H
äÉfÉ«ÑdG ¢†©H ∫ÉNOEG ¿ÉµeE’ÉH
¿CÉH √ƒæf) .QÉéjE’G áª«b ,ájƒ¡dG ábÉ£H ºbQ ,∞JÉ¡dG ºbôc IOóéàŸG

∂dP RhÉŒ ‘ IôFGó∏d ¿Éc ’EGh »æ©ŸG ÊhÎµdE’G
áªFÉb ‘ áæ«ÑŸG á«dÉŸG äÉeGô¨dG ¢Vôa ô¶◊G
¤EG ∞dÉîŸG ádÉMEGh √ÉfOCG äÉeGô¨dGh Ωƒ°SôdG
.á°üàîŸG äÉ£∏°ùdG
øe √É°VÉ≤àj ÉªY áeÉJ á«dhDƒ°ùe ∫hDƒ°ùe ∑Î°ûŸG ¿EG .4
hCG ó≤ædÉH ôLCÉà°ùŸG πÑb øe á«dÉe äÉeGôZh Ωƒ°SQ
™«ªL √OGó°S ôKEG IôFGódG øY ák HÉ«f á«dÉŸG ¥GQhC’G
…CG Üƒ°ûf ∫ÉM ‘h ôLCÉà°ùŸG øY ák HÉ«f äÉ≤ëà°ùŸG
≈∏Y ´ƒLôdG ∑Î°ûª∏d ¢ù«∏a Ò¨dG ™e á«dÉe äÉaÓN
∑Î°ûŸG ≈∏Y ´ƒLôdG RÉ«àeG IÒNCÓd ¿CG ’EG IôFGódG
.É¡JÉ≤ëà°ùe AÉØ«à°SG ‘
äÉ«∏ª©dG ´É«°V hCG ∞∏J á«dhDƒ°ùe IôFGódG πªëàJ ’ .5
»æ©ŸG ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG ¤EG É¡fÉ«H Oôj ⁄ »àdG á«dÉŸG
iód á«fhÎµdE’G áæ°Uô≤∏d á°Vô©e ¿ƒµJ ób »àdGh
.∑Î°ûŸG RÉ¡L
Ék Ñ°SÉæàe ÊhÎµdE’G QÉéjE’G ó≤©d ΩÉ©dG º°SôdG ¿ƒµj .6
.…OÉ©dG ó≤©dG áª«b ÜÉ°ùàMG ‘ Oƒ¡©ŸG º°SôdG ™e
¿CÉ°ûH IQOÉ°üdG ΩÉµMC’Gh ÚfGƒ≤dG πc IÉYGôe ™e .7
ÖYÓàdG hCG á«eƒµ◊G á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ¥ôN ºFGôL
¢Vôa IôFGó∏d ¿EÉa ¢üî°T …CG πÑb øe É¡JÉfÉ«ÑH hCG É¡H
äÉeGô¨dGh Ωƒ°SôdG áªFÉb ‘ áæ«ÑŸG á«dÉŸG äÉeGô¨dG
.á°üàîŸG äÉ£∏°ùdG ¤EG ∞dÉîŸG ádÉMEGh √ÉfOCG
ƒg QÉéjE’G Oƒ≤©d ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG ‘ ∑GÎ°T’G ¿EG .8
Ö∏W ≥«KƒJ ïjQÉJ øe ¬fÉjô°S CGóÑj …ƒæ°S ∑GÎ°TG
.á«æ©ŸG IôFGódG iód ∑GÎ°T’G
…ƒæ°ùdG ∑GÎ°T’G Ö∏W êPƒ‰ ≈∏Y ∑Î°ûŸG ™«bƒJ ¿EG .9
á≤aGƒe ƒg QÉéjE’G Oƒ≤©d ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædG ‘
•hô°ûdG ™«ªéH ΩGõàd’Gh ó¡©àdG ≈∏Y áëjô°U
ΩÉ¶ædG ¿CÉ°ûH IOQGƒdG äÉeGô¨dGh Ωƒ°SôdGh ΩÉµMC’Gh
.»æ©ŸG

ﺟﺪد
ﻣﻮاﻟﻴﺪ
ﺟﺪد
ﻣﻮاﻟﻴﺪ

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺣﺴﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ”ﺣﺴﻦ
ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺎﺋﺸﺔ “
ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻧﺒﺎركﺑﻘﺪوم
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻋﺎﺋﺸﺔ “
إدارة اﻟﻌﻘﻮد و اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
إدارة اﻟﻌﻘﻮد و اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ ﻧﺪى ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي
آﻣﻨﺔ “
اﻟﺠﺪﻳﺪة ”
ﻣﻮﻟﻮدﺗﻬﺎ
ﻧﺒﺎركﺑﻘﺪوم
اﻟﺴﻮﻳﺪي
ﺳﻌﻴﺪ
ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ ﻧﺪى
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” آﻣﻨﺔ “
إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﻴﻮﻧﻲ

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻠﻴﺘﻲ
اﻟﻠﻴﺘﻲ
ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ
ﻧﺒﺎرك
ﻳﺎﻣﻦ “
اﻟﺠﺪﻳﺪ ”
ﻣﻮﻟﻮده
ﺑﻘﺪوم
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮده اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻳﺎﻣﻦ “
إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻟﻮﺿﻪ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ
ﻧﺒﺎرك
ﻟﻮﺿﻪ“
ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻮري
اﻟﺠﺪﻳﺪة ”
ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ
ﺑﻘﺪوم
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﺟﻮري “
إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ ﺳﻌﻴﺪ
ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻋﻠﻲ
ﻧﺒﺎرك
اﻟﻌﻴﻮﻧﻲا “
اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻣﻨﺔ
ﺑﻘﺪوم
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻣﻨﺔ ا “
إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ إﻳﻤﺎن أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻈﺎﻫﺮ
”ﺟﻮري “
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻣﻮﻟﻮدﺗﻬﺎ
ﻧﺒﺎركﺑﻘﺪوم
ﻋﺒﺪاﻟﻈﺎﻫﺮ
أﺣﻤﺪ
ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ إﻳﻤﺎن
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ”ﺟﻮري “
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﺮور اﻟﺸﺎرﻗﺔ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﺮور اﻟﺸﺎرﻗﺔ

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﻴﺮة ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪي
ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﻴﺮة
ﻧﺒﺎرك
اﻟﺴﻮﻳﺪي “
اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻋﻠﻲ
ﺑﻘﺪوم
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ” ﻋﻠﻲ “
إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﺳﻠﻄﺎن
ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ
ﻧﺒﺎرك
ﻣﻬﺮة “
اﻟﺠﺪﻳﺪة ”
ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ
ﺑﻘﺪوم
ﺑﻘﺪوم ﻣﻮﻟﻮدﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ” ﻣﻬﺮة “
إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
إدارة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﺗﻜـــﺮﻳﻢ
ﺗﻜـــﺮﻳﻢ

وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺷﻜﺮ
وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺷﻜﺮ

ﺗــﺨــــﺮج
ﺗــﺨــــﺮج

¿Ó«Y
ˆGóÑY
¢VÉjQIOÉ©°S
IOÉ©°SΩóbΩób
áæjóeáæjóe
ájó∏Hájó∏H
ΩÉYΩÉY
ôjóeôjóe
¿Ó«Y
ˆGóÑY
¢VÉjQ
™«ªL ¤EG ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG ¢üdÉNh ôµ°ûdG πjõL ábQÉ°ûdG
™«ªL ¤EG ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG ¢üdÉNh ôµ°ûdG πjõL ábQÉ°ûdG
áæjóe ájó∏Ñd á©HÉàdG QÉéjE’G Oƒ≤Y ≥jó°üJ õcGôe ‘ Ú∏eÉ©dG
áæjóe ájó∏Ñd á©HÉàdG QÉéjE’G Oƒ≤Y ≥jó°üJ õcGôe ‘ Ú∏eÉ©dG
√ƒdòH ÉŸ ,øeCG ¢SGôMh ∫ÉªYh ÚØXƒeh ÚdhDƒ°ùe øe ábQÉ°ûdG
√ƒdòH‘ÉŸAóÑdG
,øeCGâ≤Ñ°S
¢SGôMh»àdG
∫ÉªYh
ÚØXƒeh ÚdhDƒ°ùe øe ábQÉ°ûdG
á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN IQÉÑL mOƒ¡L øe
‘ AóÑdG
á∏«∏≤dG≥jó°üàd
ΩÉjC’G ∫ÓN
IQÉÑLΩƒ°SôdG
øe
mOƒ¡L ≥«Ñ£J
å«M â≤Ñ°S
,QÉéjE’»àdG
G Oƒ≤Y
Iójó÷G
å«Møe,QÉéjE
’
G
Oƒ≤Y
≥jó°üàd
Iójó÷G
Ωƒ°SôdG
≥«Ñ£J
±’B’G ájó∏Ñ∏d á©HÉàdG Oƒ≤©dG ≥jó°üJ õcGôe â∏Ñ≤à°SG
øe …C±’B
’G ájó∏Ñ∏d
≥jó°üJRÉ‚E
õcGôe
G OôJ
¿CG ¿hOá©HÉàdG
É¡©«ªLOƒ≤©dG
º¡JÓeÉ©e
G ”hâ∏Ñ≤à°SG
Ú©LGôŸG
…CG OôJ ¿CG ¿hO É¡©«ªL º¡JÓeÉ©e
RÉ‚E
G
”h
Ú©LGôŸG
.á©Œôe IóMGh á∏eÉ©e ÖÑ°ùH iƒµ°T
IóMGh á∏eÉ©e
ÖÑ°ùHG GƒàÑKC
iƒµ°T
‘ Ió«cC’G º¡àÑZQh .á©Œôe
πª©dG ‘ º¡«fÉØJh
º¡°UÓNE
G ó≤a
‘ Ió«cC
’
G
º¡àÑZQh
πª©dG
‘
º¡«fÉØJh
º¡°UÓNE
G
GƒàÑKC
G
ó≤a
º¡gƒLh ≈∏Y áeÉ°ùàH’G º°SQh Ú©LGôŸG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J
º¡gƒLh
Ú©LGôŸG
äÉLÉ«àMG
á«Ñ∏JºZQ
GƒfÉµa≈∏Y
,πª©dGáeÉ°ùàH’G
Ò°S ≈∏Yº°SQh
CGô£J ób
»àdG áÑ©°üdG
±hô¶dG
k
GƒfÉµa
,πª©dG
Ò°S‘≈∏YÚ∏eÉ©∏d
CGô£J óbπãeC»àdG
ΩÉ©dG
∫ÉéŸG
G ÉáÑ©°üdG
LPƒ‰h ±hô¶dG
á«dhDƒ°ùª∏dºZQÓk gCG
ΩÉ©dG ∫ÉéŸG ‘ Ú∏eÉ©∏d πãeCG Ék LPƒ‰h á«dhD.Qƒ¡ª÷G
ƒ°ùª∏d Ók áeóNh
gCG
.Qƒ¡ª÷G áeóNh

ﺗﻜـــﺮﻳﻢ

ﺗﻜـــﺮﻳﻢ

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺤﻤﺮﻳﺔ ﺗﻜﺮم ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻗﻄﺎع
ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟﺤﻤﺮﻳﺔ
¢Sóæ¡ŸGh
áÄ«ÑdGhاﻟﺰراﻋﺔ
áYGQõdG ´É£≤d
ΩÉ©dG ôjóŸG
óYÉ°ùe ¥ÉØàdGﺗﻜﺮم
ø°ùM ¢Sóæ¡ŸG
ájôª◊G ﺑﻠﺪﻳﺔ
ájó∏H âeôc
±ô°üdG IQGOEG ôjóe …OÉª◊G ¥GRôdGóÑY ¢Sóæ¡ŸGh á«Ä«ÑdG äÉeóÿG IQGOEG ôjóe ôØ©L ≈∏Y ôØ©L
¢Sóæ¡ŸGh áÄ«ÑdGh áYGQõdG ´É£≤d ΩÉ©dG ôjóŸG k óYÉ°ùe ¥ÉØàdG ø°ùM ¢Sóæ¡ŸG ájôª◊G ájó∏H âeôc
±ô°üdG á£fi RÉ‚EG ‘ ∫É©q ØdG ºgQhód Gôjó≤J ,ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H »ØXƒe øe OóYh »ë°üdG
±ô°üdG IQGOEG ôjóe …OÉª◊G ¥GRôdGóÑY ¢Sóæ¡ŸGh á«Ä«ÑdG äÉeóÿG IQGOEG ôjóe ôØ©L ≈∏Y ôØ©L
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe »ª°SÉ≤dG óªMCG É°TQ IQƒàcódG áî«°ûdG IOÉ©°S Qƒ°†ëH ∂dPh ,ájôª◊ÉH »ë°üdG
±ô°üdG
G ‘ÖFÉf
∫É©q ØdG
ºgQhódõjÉa
Gk ôjó≤J
áæjóe ájó∏H
»ØXƒe áeÉ©dG
øe OóYh
»ë°üdG
…ó∏ÑdGá£fi
¢ù∏éŸGRÉ‚E
¢ù«FQ
»°ùeÉ°ûdG
ó«ªM,ábQÉ°ûdG
IOÉ©°Sh ,ájõcôŸG
äGÈàîŸGh
áë°üdG
´É£≤d
ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe »ª°SÉ≤dG óªMCG É°TQ IQƒàcódG
áî«°ûdGájó∏H
IOÉ©°S
∂dPh ,ájôª◊ÉH
»ë°üdG
.ájôª◊G
ΩÉY Qƒ°†ëH
ôjóe »°ùeÉ°ûdG
ó°TGQ ∑QÉÑe
IOÉ©°Sh
…ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ÖFÉf »°ùeÉ°ûdG õjÉa ó«ªM IOÉ©°Sh ,ájõcôŸG äGÈàîŸGh áeÉ©dG áë°üdG ´É£≤d
.ájôª◊G ájó∏H ΩÉY ôjóe »°ùeÉ°ûdG ó°TGQ ∑QÉÑe IOÉ©°Sh

- ∞°Sƒj óªfi ô°SÉj /π«eõdG Åæ¡f
‘ ¢SƒjQƒdÉµÑdG
IOÉ¡°Tóªfi
≈∏Y ¬dƒ°üM
áÑ°SÉæÃÅæ¡f
áeÉ©dG ∞bGƒŸG IQGOEG
- ∞°Sƒj
ô°SÉj /π«eõdG
á«©eÉ÷GIOÉ¡°T
QGódG á«∏c
É«LƒdƒæµJ
‘ ¢SƒjQƒdÉµÑdG
≈∏Y -RÉ«àeG
¬dƒ°üMáLQóH
áÑ°SÉæÃäÉeƒ∏©ŸG
áeÉ©dG ∞bGƒŸG
IQGOEG

á«©eÉ÷G QGódG á«∏c -RÉ«àeG áLQóH äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

- »Ñ©µdG ó°TGQ IÒeCG/ á∏«eõdG Åæ¡f
…ó∏ÑdGó°TGQ
¢û«àØàdG
G
- »Ñ©µdG
IÒeCh GäÉ«∏ª©dG
/ á∏«eõdGIQGOE
Åæ¡f
Òà°ùLÉŸG
IOÉ¡°T ≈∏Y
É¡dƒ°üMIQGOE
áÑ°SÉæÃ
…ó∏ÑdG ¢û«àØàdG
h äÉ«∏ª©dG
G
Òà°ùLÉŸG IOÉ¡°T ≈∏Y É¡dƒ°üM áÑ°SÉæÃ

¤EG á°üdÉÿG áÄæ¡àdÉH ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H ‘ Ú∏eÉ©dG Iô°SCG âeó≤J

Ωƒ∏Z óªMCG AÉah /IPÉà°SC’G
áeÉ©dG áë°üdG IQGOEÉH á©°TCG »æa

‘ Ió≤©æŸG á°ü°üîàŸG πª©dG á°TQƒd »FÉ¡ædG QÉÑàN’G ÉgRÉ«àLG ó©H »HO ‘ áë°üdG áÄ«g øe Ióªà©ŸG (´É©°TE’G øe ájÉbƒdG §HÉ°V ¢ü«NôJ IOÉ¡°T) ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ É¡MÉéæd ∂dPh
áHÉbô∏d ájOÉ–’G áÄ«¡dG äÉÑ∏£àe øe ƒgh ,äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ ´É©°TE’G øe ájÉbƒdG §HÉ°V ¢ü«NôJ ∂dP ≈∏Y Ak ÉæH âëæeo óbh ,(2016 ¢ù£°ùZCG 25-21) IÎØdG ∫ÓN »ÑXƒHCG
.ájhƒædG
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áæjóe ájó∏ÑH ájòZC’G ÈàîŸ ‹hódG OÉªàY’G IOÉ¡°T ¢SÉcƒ«dG á«fÉ£jÈdG OÉªàY’G áÄ«g äOóL .1
,ábƒeôŸG IOÉ¡°ûdG √òg ≈∏Y π°üëj §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ Èàfl ∫hCG ó©j ƒgh ,»°VÉŸG ƒjÉe ‘ ábQÉ°ûdG
?Iôe ∫hC’ IOÉ¡°ûdG √òg ≈∏Y ÈàîŸG π°üM ΩÉY …CG »Øa
1999 ¿ÉfóY QÉ°ûH ∫hC’G õFÉØdG

ó¡°T »ª°SQ ∫ÉØàMG ‘ ΩÉ©dG Gòg É¡d ™HÉàdG AÓª©dG áeóN ´É£b ≈æÑe ábQÉ°ûdG áæjóe ájó∏H âëààaG .2
?áÑ°SÉæŸG √òg âfÉc ≈àªa ,IójóL á∏ëH ÊhÎµdE’G É¡©bƒe Ú°TóJ
2016 ƒjÉe -

»Ñ©°üŸG Ú°ùM ΩÉ°ùàHG ÊÉãdG õFÉØdG

ábÓ©dG º«¶æJ ¿CÉ°ûH Ék «dÉM ¬H ∫ƒª©ŸG ¿ƒfÉ≤dG ábQÉ°ûdG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG ΩÉY …CG ‘ .1
?ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ ôLCÉà°ùŸGh ôLDƒŸG ÚH
2016 Èªaƒf 25
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ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺒــــﺔ اﻟﺒﻠـــﺪﻳﺔ

äÉ°SÉ°SC’G á°Sóæg

πØ£dG ¿hÉ``````©J

çóMCGh π°†aCG øe ÜÉàµdG Gòg Èà©jh ,á«°Sóæ¡dG Ωƒ∏©dG ‘ ¢ü°üîàe ÜÉàc
IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ äÉ°SÉ°SC’G á°Sóægh áHÎdG ∂«fÉµ«e ∫É› ‘ á«ª∏©dG ™LGôŸG
πFÉ°ùe ∫ÓN øe ä’OÉ©ŸGh ájô¶ædG ¢ù°SCÓd á«ª∏Y äÉ≤«Ñ£J áÁó≤àH õ«ªàjh .
≈∏Y õcôjh , ô°TÉÑe πµ°ûH OGƒª∏d á«≤«Ñ£àdG á«MÉædG èdÉ©j Éªc . ™bGƒdG øe á«∏ªY
.äÉ°SÉ°SC’G º«ª°üàd á«µ«æµJƒ«÷G äÉª°ùdG

ƒ‰ ôjƒ£Jh áÄ°ûæàd áÑ°SÉæŸG πFÉ°SƒdGh áaô©ŸÉH øjódGƒdG ójhõJ ¤EG ±ó¡j ÜÉàc
l
»HQCG ¿CG ™«£à°SCG ∞«c :ÒÑµdG ∫GDƒ°ùdG øY á«Yƒ°SƒÃ áÑJÉµdG ¬«a Ö«Œh ,πØ£dG
?á≤jÉ°†e hCG AÉµH ¿hóH Ωƒj ó©H Ék eƒj ádÉ©a IQƒ°üH »∏ØW
áWô°TC’Gh ÖàµdGh Ú°üàîŸG IQhÉfih äGô°VÉëŸG ∫ÓN øe áÑJÉµdG äó¡L ó≤d
á≤°ûe πbCG πªY ¤EG ¥É°T πªY øe áeƒeC’G πjƒ– πLCG øe á«ª∏©dG äGÈÿGh
πØ£dG á«HôJ AGQh Ék «©°S ,∫ÉØWC’Gh AÉHB’G ÚH ´Gô°ü∏d óM ™°Vhh ,Gk ô°ùj ÌcCGh
¬jódGhh πØ£dG ÚH ábÓ©dG π©Œh ,¬dƒM øÃh ,¬°ùØæH á≤ãdG ójó°T Ék fhÉ©àe
.ΩÉFhh áÑfi ábÓY

á°VhôdG πØ£d á∏eÉµàŸG á£°ûfC’G
∑ƒ∏°ùdG äÉfƒµe á«ªæJ ±ó¡à°ùJ á∏eÉµàe á£°ûfCG Ëó≤àH ÜÉàµdG Gòg »æ©jh
.á°SQóŸG πÑb Ée ∫ÉØWCG iód πeÉµàŸG
¢Vô©àj ƒ¡a ,á°VhôdG πØW Ëƒ≤J á«∏ªY á«ªgCG RGôHEG ÜÉàµdG ±GógCG øe ¿CG Éªc
≈a á°VhôdG ≈a πØ£dG Qƒ£J øY á∏eÉµàe IQƒ°U »£©J á«Yƒ°Vƒe äGQÉÑàN’
√ƒ‰ OÉ©HCG
≈∏Y πeÉµàdG Üƒ∏°SCG É¡«dEG ô¶æj å«M ∫ƒ«ª∏d Ék °SÉ«≤e Ωó≤j Éªc ¬ª«gÉØe á©«ÑWh
äGOGó©à°S’G øY ∞°ûµdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ±OÉ¡dGh ó«÷G º«∏©à∏d á©aGO Iƒb É¡fCG
.í«ë°üdG É¡≤jôW ¤EG É¡¡«Lƒàd ,πØ£dG iód á°UÉÿG ÖgGƒŸGh äGQÉ¡ŸGh

المدينة الباسمة
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يوم اإلماراتية الثاني

ُيعد القرار الذي �أ�صدرته �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة بتخ�صي�ص يوم للمر�أة الإماراتية وحتديد ًا يوم الثامن
والع�شرين من �أغ�سط�س من كل عام «يوم ًا للمر�أة الإماراتية» تتويج ًا وتقدير ًا مل�سرية الإماراتية التي وقفت جنبا �إىل
جنب مع الرجل ،فكانت خري �شريكة ،وخري �أم ،ومعلمة حفرت ب�صمتها يف كافة جماالت احلياة بنجاح ومتيز على
امل�ستوى املحلي والعاملي.
مل يكن جناح الإماراتية وو�صولها للقمة وليد ال�صدفة و�إمنا �سبقته عوامل كثرية �ساهمت يف م�سريتها و مهدت لها
الطريق� ،أهمها ت�شجيع ودعم قيادتنا الر�شيدة ،واملتابعة احلثيثة وامل�ستمرة للو�صول لهذا النجاح ،كل هذه العوامل
امتزجت برغبة املر�أة الإماراتية برد اجلميل ف�أ�صرت على النجاح واالنطالق نحو امل�ستقبل وت�سخري �إمكاناتها
ومواهبها وطاقاتها ملا يفيد �أ�سرتها ووطنها.
لقد �سطرت الإماراتية ب�أحرف من نور �إجنازاتها وع�شقها للرقم الأول ،فها هي عائ�شة املن�صوري تقود �أكرب طائرة
يف العامل ،وها هي �أمل القبي�سي �أول �إمر�أة تتوىل رئا�سة املجل�س الوطني االحتادي ،وخولة املال �أول رئي�س للمجل�س
اال�ست�شاري ب�إمارة ال�شارقة ،وها هي تقتحم مو�سوعة جين�س يف العديد من املجاالت وتقف بعلم الدولة على �أعلى قمم
العامل يف كل امليادين العلمية والثقافية والريا�ضية،الأمثلة ال تعد وال حت�صى وال تكفيها كل �آيات ال�شكر واالحرتام على
دورها يف رفعة الدولة ،ولكن الو�صول للقمة ال يعني التوقف عن الإجنازات فجعبة الإماراتية الزالت تكتظ بكل �صور
الإبداع واالبتكار ،متل�ؤها كل �سبل الو�صول للرقم الأول على الأر�ض ويف الف�ضاء.

ندى سعيد السويدي
مدير إدارة االتصال المؤسسي

